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(*)

خياطب القرآن الكررم انناران نحه رل ال قرة س ن ارلق نمر ر برل أل صر دراراا العءرا ق
حيث مصبح حارساً من حراس األمرة لبقر ا األمرة ن ار ا بكامرَ ْريَّرمهتا ررال نذلرذ بالر ند رن
ررررراد مررتمع اق نمصرربح كررَ اجملرتررمع مررؤدي م ررمة احلارربة نالر ررامة لبقررا

مبادئ ررا بر

األمةل نه ا ما نص ل القرآن الكرم بأبلغ األنصرا؛ق نهر أ
بلوغ ا ر

لر الرترااا الرز مع ر

رن

هون تءومر ال اا نالتهمية البشرمة.

المصدرية القرآنية:
م ي الباحث اجلادّ ب مئاا املصادر ناملرااع ليمهح كاررأ مصترمة
ن مراعية موثوق ب اق نهو س ذلذ مت رى ك ر املؤل د ة ن اوده
والً
لماً ن نص
ءا ًل ناأله من ذلذ كلل صت
سلوباً ن بت
ن نصع هت اً نغامةل نه ا صت االستش اد مبا مر ع من تر حب ل لمياًق
(*) باحثة أكاديمية ..جامعة العقيد الحاج لخضر ،كلية العلوم اإلسالمية ،باتنة (الجزائر).
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نحه ل املتانة نالصالبة ال كرمة الكا ية ليؤسس لرؤى اتمتةل ن ليبث
رنح انحيا س كار بها ة ت طواها غبار القرنن نالهايان بعيتاً ها.
القرآن الكرم

()1

هو الكتاب املهر ل ن طرمق الوحي ل ْاتر

األنبيا ل نهو كالم اهلل

ناَ املهقول إليها بالتواترل من هها مبت

احلتمث ن مصتر آْر خيتلف ن كَ املصادر املعر ية املع ودة ب
البشرل مبا س ذلذ الكتب الامانمة الاابقةق نالز مت حترم ا نإ ادة
صياغت ا ن ق األمناط البشرمة س التأليف.
نهها مضاً مبت احلتمث ن ْصائص مصترمة ال حكن ن تر

إى

مي ات ا ندراات ا ماً من املصادر ناملرااع املع ودةل سوا كان ذلذ ل
الصعيت املعرس العلميق ن الصعيت ال كري نال قاس االاتما ي.

 خصائص المصدرية القرآنية: -1اليقينية:
(البقرة)2:ل نالره َّمبُ س اللغة
معهاأ« :الشهذُّ نالظَّ هةُ نالتُّ مة»()2ل القرآن هو كتاب اهلتامة احلق اخلالي
من ي رمب ن ظنّ.
اءَائايهة س العصر
الا َ َّ
لقت ابتليت البشرمة مبواة اص ة من الشذّ مام ُّ
اليونانيل ح
( )1التعريف

ُقاترا ال ّقة س ه مصادر املعر ة البشرمة نهما :العقَ

الهفرير للقفرال المفري

فو« :المفالم المعجفز المنففز علف النبف ،،المكتفو فف ،المصفاح ،،المنقفو بففالتواتر،

المتعب ففد بتالوتف ف » ،انظف ففر د عب ففد العظف ففي الز ا ففان ،،منا ف ففق العرف ففال فف فف ،عل ففوم الق ف فرال( 1 ،بي ففرو  :دا الفمف ففر،
1991م) .11/1
( )2د بن مكرم اإلفريق ،،ابن منظو  ،لسال العر ( 1 ،بيرو  :دا صاد  ،د.442-441/1 ) .
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ناحلواس .نمل معت للمهءق ي يمةق نحلت بتالً مهل الرتكيباا األغلوطية
نامل رار راا الشر يررة()1ل نن ترئ ادّ

الشُّركَّاك ن ال نارود لل رقيقة

مءلقاًل نإن ناتا ال سربيَ إلي ا.
ن ت اشت ر س التارمخ ثالث رق س اءائيةل هي:
 -الال درمةل نتام البريننية مضاً نابة إى برينن

()2

الش رية «لات دريل نلات دري نين ال دري»(.)3
 العهادمةل ن ت سُمُّوا بالعهادمة لشتة هاده نن يناملواوداال

صاحب املقولة
لكَ احلقائق

مرنن ن ال مواود صالً( )4س ه ا الكونل نكَ ما مُرى

نحيس بل ليس إال نهماً .نمت
 -العاهَّتامةل نه

ه ا امل هب اوراياس(.)5

تباع برنتراغروراس

()6

القرائرَ :إن حقرائق األشررريا

فرضفا أل سفلحفاة تتقفدم عفدا عفدة  ،فوا  ،المسفافة الصفهيرة بينرمفا
( )1من المفا اا الهريرة مفا اة العفدا والسفلحفاةً :
ففف ،الحقيقففة تتمففول مففن عففدد نرففائ ،مففن النقففا ا فميفف ،يمكففن للعففدا ا ف عففدد نرففائ ،مففن النقففا مففن الناحيففة
النظرية -عند – يستحيق عل العدا تجاوز السلحفاة و ذا مخال ،للواا ا إذل حقيقة.
( )2بيرول :زعي الهكاك اليونان ،الهرير ( 711ق.م231-ق.م) صاحب مذ ب الالأد ية المنمر للعلف واليقفين ،لف نفدول
ا ا ه وإنما نقلرا عن تالميفذه ،كفال لف افد كبيفر بفين مواذنيف إذ اعتبفروه المفا ن امعظف وأافاموا لف تمثفا ً بعفد موتف ،
روبا من أدن مسفوولية افد تلقف علف عاتقف
الهك
وليس لمذ ب أي أسس فمرية عميقة ،وإنما لجأ إل ذا الهلو ف،
ّ
ً
بالهك الم لق لما أى ف ،ذلك من نيق للسعادة المبيفرة فف ،الحيفاة والفتخل مفن كفق الرمفوم
ف ،ذه الحياة ،واد تَذ ّع
ّ
والففويال  ،واكتف ف بتففدعي مواف ف بففثالث أسففةلة نففرى أن ف عل ف كففق عااففق أل ي رحرففا عل ف نفسف ف  ،و فف :،مففا فف ،ففذه
امشيا الت ،ن ار ا من حولنا وكي ،تمونت ما عالاتنا برذه امشيا كي ،يجب أل يكول موافنا إ از ا
( )3أحمد أمين ،زك ،نجيب محمود ،اصة الفلسفة اليونانية( 2 ،القا رة :دا المتب المصرية1971 ،م) ص.739
( )4انظففر اإليجفف ،عضففد الففدنن عبففد الففرحمن بففن أحمففد ،كتففا المواافف ،بهففر الجرجففان ،،اله فري علفف ،بففن د1 ،
(القا رة :م بعة السعادة1933 ،م) .133/1
( )5جو جيفا  :ا،تلفف ،ففف ،تففا يه مففيالده ووفاتف  ،اففدم أ ينففا ففف724،ق.م ،وتففوف ،عففن عمففر يقففا المائففة أو نتجاوز ففا بقليففق،
ل من البالغة والفصاحة ما يجلب العقو إلي  ،نتلخ مذ ب ف ،ال ة أاوا لف  :شف ،موجفود أصفالً فف ،فذه الحيفاةا
وحت إل وجد أي ش ،فال يمكن معرفتف ا وإل عفر ففال يمكفن إبفالك ذلفك للهيفر أب ًفدا (انظفر نوسف ،كفرم ،تفا يه الفلسففة
اليونانية ،ص.)16
( )6بروتففاغو ا  :سوفسف ائ ،نونففان754(،ق.م774-ق.م) ،اشففترر بتعلففي فففن النجففا ففف ،الحيففاة العمليففة والسياسففية ففف،
مففدل كثي فرة مقابففق امجففر ،مففن ا ائ ف أنف يمكففن إذففالق عبففا ا متنااضففة عل ف أي موضففوع ،وعبا ت ف الهففكية الهففريرة:
(اإلنسال مقيا كق ش ،) ،تعن ،أل الحقيقة ليست حقيقة إ عند صاحبرا وما يحي ف مفن مالبسفا تختلف ،بفال ب
عف ففن غي ف فره ،فلمف ففق واحف ففد حقيقت ف ف ومقياس ف ف الخف ففاص ب ف ف فف فف ،يف ففة اممف ففو مف ففن حول ف ف (انظف ففر الموسف ففوعة الفلسف فففية
المختصرة)621-624،
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ترابرعرة ملا هت كَ رد من ا تقاد(.)1
نرغ تصتي ال الس ة س ذلذ العصر بالرد لي

نتأسيس رسءو

()2

لعل املهءق ال ي حي ظ وا ت الت كريل نك لذ ردند لمائها األنائَ
لي

نْاصة املتكلم

مه ل إال ن ا نر الشذ ما ت ال تتغلغَ س

ال لا ة الغربية احلتم ةل نْاصة بعت ظ ور بعض الهتائج ال ي مائية لهظرمة
الكوانتية()3ل نالز

ادا تح الباب ل مصرا يل للشذق لا رتلاج مع ا

التارنمهية نالتءورمة احلتم ة إى ساحة ال كر املعاصر حبلة ظاهرها
الب ث العلمي نباطه ا اله ي املءلق لبلوغ ي حقيقة ناض ة ن انناان
نالءبيعة ننشأت ما نمصريهمال ت تالي الوال لل لا ة الواودمةل الز
نلتا برال برومن نراحرت تب ث ن سرررار الوارود ارمع ن ن معرامري ثرابتة
ال تت

ع بالشذ ...إنل الب ث ن اليق متداً.

( )1انظر الجرجان ،،التعريفا  ،ص  ،114مادة العندية.
( )2ننسب عل المن ق إل اليونان ،أ س و ذاليس ،وم ذلك نتحفظ ف ،ما يخف امبحفاث الجدنفدة حفو فذه المسفألة،
والت ،تهير إل أل الفلسفة اليونانية بأكملرا كانت مأ،وذة من التعالي المصرية القديمفة فف ،المفدا المرنوتيفة السفرية
الت ،تتلمذ فيرا أ س و وبقية فالسفة اليونفال ،ولمزيفد مفن ا ذفالع علف بعفب أصفحا فذا الفرأي نرجف النظفر فف:،
ج ففو ج ج ففيمس ،التف فراث المس ففروق ،الفلس فففة اليوناني ففة فلس فففة مصف فرية مس ففرواة ،ترجم ففة ش ففوا ،ج ففال ( ،اإلس ففكند ية:
م بوعففا المجلففس امعل ف للثقافففة1991 ،م)ا حسففن ذالففب ،أصففق الفلسفففة :حففو نهففأة الفلسفففة ففف ،مصففر القديمففة
وترافت نظرية المعجزة اليونانية( 1. ،مصر :عين للد اسا والبحوث اإلنسانية وا جتماعية2337 ،م).
( )3الموانتية :وتسم الممومية ،نظريفة نهفأ عفن مبفدأ ال نمَو نانتفوم أو المف (و فو أصفهر جسفي ذفااوي) للعفال املمفان ،مفاكس
بالنك ،و  ،بخال نظرية النسبية العامة ملبفر أننهفتانن التف ،تفتال م مف امبعفاد السفحيقة فف ،المفولا فالموانتيفة مجالرفا
امبعففاد الدايقففة للمكونففا الصففهيرة مففن الففذ ة فمففا دونرففا ،ولرففا مففن المفا اففا الهريبففة مففا نففد،ق الهففك ففف ،نفففو البففاحثين،
كوجففود جسففي ذففااوي واحففد ففف ،مكففانين مختلفففين ففف ،لحظففة واحففدة ... ،مففن نتففائن النظريففة الو،يمففة عل ف الصففعيد الفمففري
(والفلسف )،مبدأ العهوائية وعدم اليقين ف ،أحداث المول ،وأنرا تنف ،الوجود المادي لمكونفا المفادة وأل كفق مفا فف ،المفول
يس فبح فف ،موجففا متدا،لفة ،وكففق مفا نفراه ففو مفن ص فن حواس فنا فقففو والتف ،تلفتقو إ اليسففير ممفا حولرففا( .انظفر تففا يه
موجز للزمال (انظر من ا نفجفا امعظف حتف الثقفو السفودا ) سفتيفن وكنف  ،ترجمفة د.مصف ف إبف ار ي فرمف ،،د. .
(الريةة المصرية العامة للمتا  :د). .ص44-54ا جيمس جينز ،الفيزيفا والفلسففة ،ترجمفة جعففر جفب،د ( .القفا رة:
دا المعففا  ،د ..)294-641 ) .المر ف مففن ناحيففة أ،ففرى أل ففذه النظريففة كهفففت وأكففد عجففز العقففق البهففري عففن
فببا فف ،التسفلي
الفر الهامق للعوال ام،رى المحي ة بنا ،سفوا المتنا يفة فف ،المبفر أو المتنا يفة فف ،الصفهر ،كمفا كانفت س ً
أحيانا غريبة لهدة ما ل نألفرا فف ،عالمنفا العفادي الفذي نحيفا فيف  ،فسفبحال
أل لمق عال اوانين الخاصة ب  ،والت ،تبدو لنا ً
من ( َعّل َ اإلنسال ما ل يعل ).
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املصترمة القرآنية ح ظت نل حقوق العقَ البشري حت ال مصادر ن ال
به الل مه تل اليقيهية املءلقةق ألن ه ا الكتاب من رب العباد العلي
احلكي :
( صلت)42 :ل نمقول

من ائَ:

(الا تة.)2:
إن ه ركي ة للب ث س اجملال العلمي ناننااني هو االستهاد إى
مصتر مق ال شذ يلل نه ا باب م من بواب مباحث نظرمة املعر ة مه
القتم ل نلو ْ الوحي كمصتر من مصادر املعر ة مع مرا اة ْصائصل
املصترمة األْرى لكانت األحباث تاري س نا ة ك ر ص ة نمقيهية.

 -2الشمولية:
نهري صررر رة الزمررة البررت مهرر اق كريررف ال نهرو من اخلررالق العرررليرررررر ل
إذ ال حكن ن مكون الكتاب املاءور إال شامالً نمماثالً للكون
(الكتاب) املهظور
(األنعام.)73:
س صرنا احلتمث مت تصهيف معاا موضو ية آلماا القرآن الكرم ق
حيث مجعت اآلماا نرتبت حباب مواضيع ا س بواب ن صولل ناملتص ح
هلا مع ب من تهوع نسعة تلذ املواضيع س القرآن الكرم ل نله كر بعضاً
مه ا ل سبيَ امل ال ال احلصر:
العقيتة ن ركان التمنل نتهظي العال اا املاليةل نالعال اا الاياسية
نالعامةل ناألحكام القضائيةل نالقصصل نانناان نالعال اا االاتما ية
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ناألْال يةل نالتماناال نالت وة إى اهللل نالعلوم نال هون (آماا الكونياا)...
نغريها من األبواب الز حتوي صوالً نت رمعاا ال متاع املقام ل كرها هها(.)1
نبعت ظ ور الت اري املوضو ي كمه ج ائ ب اتل من مهاهج الت اريل
صبح من الياري دراسة الك ري من املات تاا املوضو ية من ْالل القرآن
الكرم نْاصة س العلوم االاتما ية نانناانيةق نذلذ بتتبع كَ امل رداا
املتعلقة باملوضوع رب كامَ آماا القرآنل نمن ث جتميع ا نت اريها
حباب سيا ا ال ي نردا يلل ناستخالص م وم رآني حول ذلذ تر
انمكان ..ناهيذ ن ما صهف س ان

از العلمي ن  -كما م ضَ بعض

تاميتل  -الت اري العلمي آلماا الكونياال مع است تاث وا ت ْاصة
ب لذ حت ال ُت رمَّ اآلماا ما ال حتتمَ ن مقيت معهاها باكتشا اا ت
مظ ر بءالن ا مع تءور التقهياا ناملعار؛ البشرمة.
إن ا ود سلمة املعر ة باب ناسعل ما كان ليبصر الهور لوال الشمولية
املرنة ملصترمة القرآن لكا ة نواع الهشاط ال كري البشريل بت اً من
باط جبتماا احلضارة إى ص اوانب التهمية البشرمة نتءومر ال اا
نمن ث تشييت اجملتمعاا.
إن هر مررا س ةوليررة القرررآن مررن مير اا هررو إحاطتررل باجلوانررب الرنحيررة
نانحانية ناألْال ية نالتشرمعية نال ق ية (سوا التعبتمة ن املعامالتيرة) الرز
ال نمت نراًل ْرال مرن مررا
تك َ لإلناان سريًا حضرارم ًا صر ي ًا متكرام ً
ال كررر نالرررنح نالرره سل نت ررتح  -مررع ذلررذ -آ ا ر ًا اتمررتة لكررَ صررر
( )1انظففر :مففروال الع يففة ،المعج ف المفرففر لمواضففي ايففا الق فرال الم فري  ،الففذي بس ف و ّذب ف وكتففب ايففا المواضففي
كاملة امستاذ نو أحمفد د ،وسفماه :تجميف ايفا الموضفوع تيفا القفرال المفري ا وانظفر :د ففا بركفا  ،الجفام
لمواضي القرال المري ا صبح ،عبد الر و عصر ،المعج الموضوع ،تيا القرال المري ...
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تاتو ب كَ املات تاال نه أ صر ة ان رررد ب را كتراب اهلل تعراىل الر ي
ال تهقضي

ائبل س مصترمتل الر يعة.

 -3الثوابت والمتغيرات:
ل العكس من ال لا ة الز تهءلق من تااؤالا نا رتاضاا نتتع
لصاحب ا م مة الب ث ن احلقائق بصورة شوائية مما دى إى نتائج
إحلادمة نْيمة ل العقَ البشريل إن اهلل سب انل نتعاى العلي حبال
بادأل نطبيعت

الز ابل

لي ال ن

قوهل

ن الوصول إى احلقائق

الغيبية العظم ق بيهن هل س كتابل الكرم املبت ناملعاد نما بيه مال املبت
من اهلل:

و اخلالق نما سواأ خملوقل ناملعاد إليل واب ن قاب نمل خيلق

الكون ب اًل نالءرمق ب املبت ناملعاد هو الت ام شر ل نمه ل.
ه أ هي ال وابت القرآنية الز ك تها مغبة ال لا اا الواودمة
نالتءورمةل الز تاهت س مهشأ انناان نس مصريأ بَ نس حقيقة الواود
بأكملل.
مت َ ال وابت القرآنية احلقائق الكربى نالهتائج الاليمة الز مهبغي ن
تصَ إلي ا العقول البشرمةل القرآن ح َ املصتر اليق

األنحت هلال نمل

متع ماالً للتيل ي ا ن استبتاهلا بغريها من الهظرماا ن الوهمياا.
ما املتغرياا القرآنية نالز َترح كتاب اهلل ي ا اجملال للعقَ البشري
ليخو

ي ا بقتر ما حكهلق

ي املقتماا الز توصلل إى تلذ ال وابت

ن ا ا ( ي الهتائج القرآنية العظم )..

-717-

(الغاشية.)22 -13 :
عل ْال؛ ال لا ةل الز تضع له ا ا املقتماا ث تب ث ن الهتائجق
القرآن الكرم مه ها الهتائج الكربى (ال وابت) نترك لها مال الب ث
حبرمة ن املقتماا املوصلة هلا (املتغرياا) سوا س امل اآل اق ن امل
األن سق ألنل س األْري حت من ال ل لل بال وابت القرآنية من غري املالم
نحبثر مبوضو ية ن ْ مبقتماا الكتاب (الكون) املهظور اتوصلل
بر راثرل حترماً إى نرتائرج الكرتاب (القرآن) املارررءور()1ل ركرالهرمرا مرن
رب العامل ...
إنّ متيُّ املصترمة القرآنية ب أ اخلصائص ح ظ العقَ البشري من
الضياع نتضييع الو ت س ما مع

ن التوصَ إليل مب ردأ نْاصة س

ماائَ الغيب كانهلياا نالامعياا.

 -4الهيمنة المعرفية:
املعرن؛ مه ياً س األحباث اجلامعية املتخصصة ن مأْ الباحث
املعلومة من املصتر بَ املراعق ألن املراع هو كتاب ت ْ صاحبل يل ن
املصترل كما مرا

األْ من املصتر الاابق زمهياً بَ الالحق إالّ ن مه رد

األْري مبا ليس س األنلل نكلما حترى الباحث املوضع األصلي للمعلومة
املقتباة كلما كان دق ن رب ملصترها األصليل يت اش ب لذ الو وع س
ْءا ا تباس ا ن سو نقل ا نحترم ا س املرااع األْرى الز ا تمتت ا.
المنق َعففد سففتيفن وكن ف ،يففر مثففا عل ف ذلففك ،أ اد البحففم عففن نظريففة ياضففية شففاملة
( )1ولعففق فيزيففائ ،العصففر الهففرير َ
للمول فما وجد سوى التسلي بعقق واحد كامق -حسب تعبيره -ندبر شوول الوجود كل  ،سل بفا الواحفد امحفد ،شفا
ذلففك أم أب ف  ،غ ف أن ف كففال اففد نف ف التسففلي بففأي فم فرة مففا و ائيففة (ميتافيزيقيففة) ففف ،البدايففة ،انظففر كتاب ف  :تففا يه مففوجز
للزمن (من ا نفجا المبير إل الثقو السودا ) ،ترجمة مص ف إب ار ي فرم.،
ّ
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ما بالهاربة للقررآن الكررم

رو املصرتر املعرس امل يمن ل ما بلل

نما بعتأ من كتب ن آرا ننظرماال كما نل امل يمن ل الكتب
الامانمة األْرى الز بلل مع نل ْامت ا:
( ...املائتة .)43:كَ ما موا ق
نصوصل مرتقي لتراة الص ةل نكَ ما خيال ا مهر ل إى دراة اخلءأ
نالبءالنل

و املعيار املعرس امل يمنل ال ي مضمن ألي نشاط كري

الوا ة الص ي ة نالاليمة.
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القرآن الكريم ..هل هو كتاب متداخل المواضيع؟
ا تاد املؤل ون س خمتلف العلوم ل اتباع منط ناحت س التأليفل متم َ
س التالاَ امله ي حملتوماا مؤل ات ل نمرا اة الوحتة املوضو ية
ل صوهلال حت

ن ي ارئ هلا حكن ن حييط  -بكَ مار -باملوضوع

الواحت ي ا من ْالل را ة ال صَ اخلاص بلل ن ل األ َ حكن لل ن
مشعر بواود نوع من االستقاللية ناالن صال حت ب

تلذ ال صول املرتابءة

ارتباطاً نثيقاًل نه أ االستقاللية ناالن صال حلي ما امله ج العلميل نك ا
املهءق البشري س حت ذاتل.
ما القرآن الكرم
إلي ر نْاطرب

إنل ال خيضع هل أ القا تة املع ودة هرت ال من نر ل

من اجلهس البشرريل حيث إنل «إذا رر

موضرو اً ك ر

بعض ا س سورةل نمعر

بعض ا س سورة

ما معرضل م القضامال معر
ْرىل ث معر

بعضاً آْر س سورة ْرىل نهك ا.)1(»..

نه أ الظاهرة ل تت نظار الك ري من التارس
املالم ق ن من املاتشر

ال من كانت بالهابة هل

للقرآن :سوا من
رصة لوصف القرآن

بأنل «خمتلط املوضو اال بال رابءة»(.)2
اهت

لماؤنا األنائَ ب ا التتاَْ الظاهري ملواضيع اآلماا ن نلوأ اانباً

( )1د الزفف ف از  ،التعريف ف

بالق ف فرال والح ف فدنم( 4 ،المويففت :مكتب ففة الف ففال 1934 ،م) ص172-171ا وانظ ففر :موسف ف

عمال :دا عما للنهر والتوزي 1991 ،م) ص.11
إب ار ي اإلب ار ي  ،بحوث منرجية ف ،علوم القرالّ ( 2 ،
( )2د ا ب ،د اسا ارانية( 1 ،القا رة :دا الهروق1933 ،م)ص.19
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من االهتمام الكبريل ن ساوا ( ل املهاسباا) كعل من لوم القرآن()1ل
صرت تعليَ نمعر رة مهاسربة اآلمة الارابقة لرآلمة الرالحقةل نمهاسبة الاورة
ملا بل ا نما بعتهال اكتش وا قتًا مهظوماً من الآللئ نالترر للمعاني
القرآنية املتوا قة ناملتهاسبة يما بيه ال كس ما ت مبتن ألنل نهلة نل
تتاَْ ظاهري ملواضيع اآلماا.
اهت انمام البقا يل رمحل اهللل س ت اريأ املمي (نظ الترر س
تهاسب اآلماا نالاور) بتعليَ تتاَْ مواضيع اآلماا نالاور بالب ث ن
متى ارتباط اآلمة من حيث املعه مبا بل ا نما بعتهال ن ت ن ق س ذلذ إى
حت كبريل رغ ن مه ل كان ائماً ل تتبع ا ئياا املعاني رب كامَ
املص ف الشرمف.
م ال ن ذلذ :ولل بعت ت اري سورة انسرا نانتقالل لاورة الك ف
للربط بيه ما« :ملا ْتمت تلذ ( ي :سورة انسرا ) بأمر الرسول ل باحلمت
ن التهر أ ن ص اا الهقص لكونل

ل اخللق ب لذل بُ اتئرت ه أ ( ي:

سورة الك ف)ل بانْبار باست قا ل سب انل احلمت ل ص اا الكمال
( )1أفففرد اإلمففام الز كهفف ،،حم ف ا ،ففف ،كتاب ف الهففرير (البر ففال ففف ،علففوم الق فرال) عنوان فاً ،اص فاً بعل ف المناسففبا  ،بففق
وجعل النوع الثان ،الذ ي تنبهف ،معرفتف مفن علفوم القفرال بعفد علف أسففبا

النففزو  ،ولف كفالم ذيفب حفو ذلفك ،كمفا لف

حدنم جيد عن العلما الذنن ا تموا برذا العلف الجليفق غف الفة مفن تعفرص لف لصفعوبت ومهفقة اكتهفا
اتيا

الفروابو بفين

والسو وأس ار ترتيبرا .انظر :الز كه ،،بد الفدنن د بفن عبفد ا ،البر فال فف ،علفوم القفرال ،تحقيفق د أبفو

الفضق إبف ار ي  ،د( . .بيفرو  :دا المعرففة 1791 ،ف)  .71/1وأففرد اإلمفام السفيوذ ،،حمف ا ،كتابفاً ،اصفاً بعلف

المناسبا

عنوان (أس ار ترتيب القرال) .و ناك مفن أافام تفسفي اًر كفامالً للقفرال المفري بنفا علف

اإلمام البقاع ،،حم ا ،ف ،تفسيره المسم (نظ الد

ف ،تناسب اتيفا

ذلك ،كما سيأت ،بيان عل المتن.

-713-

فذا العلف الجليفق ،مثفق

والسفو ) ،ولإلمفام الفخفر الفرازي بفاع فف،

الز مه ا الربا ة ن كَ نقص»(.)1
نإذا تنا إى صاحب الت اري الكبري (م اتيح الغيب)ل جنت ن انمام
ة نو ية من ه أ الهاحيةل و مل

خر التمن الرازيل رمحل اهللل ت

معمت إى ت اري سبب تتاَْ مواضيع اآلماا ن طرمق تتبع املعاني اجل ئية
نربط اآلمة الاابقة بالالحقة

ابل بَ سس ل لذ إطاراً مه ياً مغامراً

متاماًل حيث انءلق من الكلياا بتالً من اجل ئياا.
لقت توال مباشرة إى احملانر الكربى للقرآن الكرم ل الز تأسس
لي ا كالم اهللل نمن ث تقرر لتمل نل رمر َّمرا تتاْلت اآلماا موضو ياً ي
مرتبءة باحملانر الز تهتمي إلي ا من حيث املعه (املوضوع) ن من حيث
املغ ى (املقصود) ال ي ترمي إليلق نب لذ متكن انمام الرازيل رمحل اهللل
من إجياد نسيلة لتعليَ االْتال؛ نالتمازج ب مواضيع اآلماا القرآنية.
ن كّت ال خر الرازي س ك ر من موضع س ت اريأ ل ناود ربعة
حمانر كربى للقرآن الكرم ق حيث ال« :ن ت ذكرنا ك رياً نّ متار
القرآن ل املاائَ األربعةل نهي :انهلياال نالهبواال ناملعادل نالقضا
نالقتر»()2ل ن ن اهلل سب انل نتعاى بالغ س تقرمرها س كتابل الع م (.)3
ن شارل رمحل اهللل إى نّل سيشرح تلذ احملانر باالستقصا س

( )1البقففاع ،،أب ففو الحسففن بر ففال ال ففدنن بففن عم ففر ،نظف ف الففد

ف فف ،تناس ففب اتيففا

المردي( 1 ،بيرو  :دا المتب العلمية1993 ،م) .111/9

والس ففو  ،تحقي ففق عبففد ال ففرزاق غال ففب

( )2فخففر الففدنن ال فرازي د بففن عمففر ،التفسففير المبيففر (أو مفففاتيح الهيففب)( 1 ،بيففرو  :دا المتففب العلميففة1993 ،م)
139/23ا وانظر.139/21 ,11/23 ,11/11 ,33/14 ,137/17 :
( )3انظر المصد نفس .137/17 ،
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القرآن()1ل نه ا ما علل حقاًق حيث إنّل كان س كَ ت اريأ حيانل ربط
معاني آماا القرآن باحملانر األربعةل بَ نمعلَ تهاسب اآلماا س ما بيه ا
بضرنرة امت اج تلذ احملانرق ألن ا ترتابط يما بيه ا ارتباطاً نثيقاًل نمن ذلذ
ما الل س ت اريأ لآلماا ( )133 -131من سورة األ را؛:
«(ا ل ) نّل تعاى ملا تكل س التوحيت نالهبوّة نالقضا نالقتر تبعل
بالكالم س املعادل لامرا بريههها نّ املءالب الكليّة س القرآن ليات إالّ ه أ
األربعة»(.)2
نلعَ الواحت مها موال نقتاً بايءاً لر ي انمام الرازي حول احملانر
األربعة امل كورةق يقول :إن القضا نالقتر هو مب ث من مباحث التوحيت
( ن كما مام

مضاً انهلياا)ق لماذا جيعلل حموراً ماتقالً مب ردأل

نْاصة ن املتتبع آلماا القضا نالقتر س القرآن مالحظ ن ا ليلة العتد
مقارنة مبا سواها؟
طبعاً ال مهبغي ن نها الظرن؛ احمليءة بال خر الرازي ثها تألي ل
لت اريأل قت كان مرد بل ل ت اري انمام ال خمشري املعت ليل رمحل
اهللل نل لذ تعمّت ن مُخصّص حموراً بأكملل ملاألة القضا نالقترل نهو
ب لذ مرد ل ر ي ال خمشري س حمانر القرآن ن ا ال حيث إن ه ا
األْري اعل ا ثالثة حمانر هي:
 -1ال ها ل اهلل مبا هو هلل (ن يل إشارة ضمهية ناض ة إى صَ
العتل انهلي نما متبع ا من ماائَ القضا نالقتر).
( )1انظر المصد نفس .141/1 ،
( )2المصد السابق.11/11 ،
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 -2التعبت باألمر ناله ي (نمقصت ب لذ حمور األحكام الشر يةل غري
نل استختم مصءل اا رمبة من مصءل اا امل هب اال ت اليل حيث إن
األمر باملعرن؛ ناله ي ن املهكر صَ من صول م هب

مضاً).

 -7الو ت نالو يت ( ي حمور املعاد األْرني كما هت الرازيل غري ن
االس ال ي استختمل ال خمشري هها مءابق مضًا ألحت األصول اخلماة
مل هب اال ت ال)(.)1
رغ ن انمام الرازي كّت بصرمح العبارة  -نس ك ر من موضع من
ت اريأ -ن متار القرآن هو ل احملانر األربعة امل كورةق إالّ نّل كّت س
مواضع ْرى مضاً ل ثالثة حمانر قطل نهي احملانر ال الثة األنى من
الرّ ي األنّل :انهلياال الهبوّاال املعادل نمل م كر احملور الرابع القضا
نالقترل نه ا س م َ ولل« :ا ل نا ذكرنا س ه ا الكتاب نّ متار مر
القرآن ل إثباا التوحيت نالهبوة ناملعاد»(.)2
إنّ ناود آرا ْرى لإلمام الرازي مقر ي ا بواود احملانر ال الثة األنىل
نمُاَّقاطُ ي ا احملور الرابعل دليَ ل

ن حمور القضا نالقتر ليس معترباً

هتأ بصورة ساسيةل نه ا مراّح ما سبق ذكرأ من نّل مل مأا بل إالّ للرّد
ل املعت لة .كما ن ر مل كان من املمكن ن مظَ بعيتاً ن م َ ه ا
الهقت لو مل مكن لل ر مل ال اني نس الكتاب ن الل مما مشعر بأن انمامل
رمحل اهللل كان مترك حياناً نهو س غمرة الت ا َ مع كرتاب اهلل تعاى
ن احملرانر الكبررى للقرآن كانت ال رالثة األنى قطل الز نردها س
( )1انظففر الزمخهففري (أبففو القاس ف جففا ا محمففود بففن عمففر) ،المهففا
التأويق( 1 ،بيرو  :دا الفمر ،د1933 ، .م) .27/1

عففن حقففائق التنف فزيق وعيففول امااويففق ففف ،وجففوه

( )2الرازي ،مفاتيح الهيب( 1 ،دا الفمر لل باعة والنهر والتوزي 1931 ،م) .31/3
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الر ي ال ّاني.
 نهو ال ي راّ هاأ -نهي :التوحيتل الهبوّاال املعادق نالز مت َّال رنع ال الثة الكربى للعقيتة.
ما م مّها س األْري من سرد ه ا كلل هو التهبيل إى مر ساسق نهو ن
كال انمام مل م كرَّ حموراً م ماً من حمانر القرآن املعرن ةل نهو حمور
(القصص القرآني) ال ي مشغَ مااحة كبرية س القرآنق يل ْبار األنبيا
ن وام

ن ْبار الصاحل

نك ا بعض من سبقها من األم ل ن صة ْلق

آدمل ليل الاالم ...نغريها.
نههاك من األئمة من مل م كر حمور القصص س ر مل حول احملانر
الكربى للقرآن الكرم ل كانمام الءربسيل نابن العربيل نابن القي ل
ناحلرّالي( ...)1نغريه (.)2
بيهما جنت حملور القصص القرآني ذكراً ناسعاً س آرا العلما
احملتث ل سوا من ْالل رم َّوررت
آرائ

ألبواب املعاا املوضو ية ن من ْالل

اخلاصة ب ا اجلانبل كما هو الشأن بالهابة لصاحب كتاب

«احملانر اخلماة للقرآن الكرم » الشيخ حممت الغ اليل رمحل اهللل نانمام
الءاهر بن اشورل نالشيخ حممت بتأ ...نغريه .
الحرل فف :،ففو عل فف ،أب ففو الحس ففن ب ففن أحم ففد ب ففن حس ففن التجيب فف ،امندلس فف ،الح ارل فف ،،وح ارل ففة م ففن ا ففرى مرس ففية .مفس ففر
(ّ )1ا
فتخرج واففت ،ففروج
ومتص ّفو مففالم .،بففرع ففف ،العقليففا  ،و،ففاص ففف ،علف الحفرو وامعففداد ،وزعف ّأنف تمكففن مففن اسف ا
الدجا وذلوع الهمس من مهربرا ،برذا العل .يضر المثق ب ف ،حلم  ،كمفا تملف بعفب العلمفا فف ،عقيدتف  .تفوف،
ّ
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الن ففبال ،
الس ففالم ،واإللم ففاع ب ففر م ففن ا نتف ففاع و ففو كت ففا ف فف ،علف ف الح ففرو (انظ ففر الف ف ّذ ب ،،س ففير أع ففالم ّ
الص ففالة و ّ
ّ
ظنول.) 6411/2،265،651/6،
ذبقا
السيوذ،،
74/21ا
المفسرين،ص44-41ا حاج، ،ليفة ،كه ،ال ّ
ّ
( )2لمزيففد مففن التفصففيق حففو ا ائر ف انظففر نففو ة سففعادنة ،المحففاو المبففرى للق فرال الم فري عنففد العلمففا المسففلمين ،عففرص
ونقد ،سالة ماجستير ،كلية العلوم ا جتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة العقيد الحاج لخضر ،باتنة ،الجزائر.
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ت نا هها ن شري إى نل بعت الب ث نالتقصي حول ذلذ حكن
مالحظة مر بيّن نم ل نهو ن العلما احملتث

ت رم َّ رورُنا آماا القرآن

حمورة موضو يةل ي :اهتموا جبمع آماا املوضوع الواحت من ْالل القرآن
الكرم ل ناستقصا ما مكه
ظاهرة التتاَْ ب

من موضو اا يلل نمل تشغل

ك رياً

مواضيع اآلماال نْاصة نل ت استقر س ن وس

التالي بأن القرآن الكرم هو كتاب اهلل ال ي خيتلف ن طرمقة البشر
س التأليفل نبالتالي ال حااة للب ث ن ه ا األمرق ألنل كتاب مساني لل
مه ل اخلاص بلل نامل

هته هو انملام مبواضيعل احملورمة الكربى

ندراست ا الستخراج ما ندع اهلل ي ا من حك ن سرار.
ما العلما األنائَ كان مشغل

ل املهاسباال ي :التتاَْ الظاهري

ملواضيع اآلماا .نمن ْالل الب ث س آرائ

املختل ةل ض ذلذ إى نتي ة

م مةق نهي ن هل اجتاهاً خمتل اً س حمورة آي القرآن :إن ح ورنن القرآن
حمورة مقاصتمةل نليس حمورة موضو يةل إن

مت تثون ن مقاصت

القرآن العظم نليس ن مواضيعل الكربى.
القصص القرآني حمور موضو ي م ل لكهل ليس حموراً مقاصتماًق ي
ليس هو املقصود ب اتل من ذكرأ س القرآن نإمنا ههاك مقاصت ْرى ظ
من ْالللل نه ا ما تهبل العلما األنائَ إليلق حيث ال انمام الرازي ن حمور
القصص القرآني« :ناملقصود من ذكر القصررص إمّا تقرمر دالئَ التوحيتل
نإمّا املبالغة س إل ام األحكام نالتكاليف»()1ل نب ا مكون ت لَّ لها رتم
( )1الرازي ،مفاتيح الهيب ،الصفحة نفسرا.
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ا تبرارأ للقصرص كم رور من حمانر القررآن املقاصرتمةق نهو نّ املقصرود من
هر ا احملرور املوضرو ي هرو :إمّا التّروحيت ن انلر ام باألحكام الشّر ية.
انمام الرّازي كّت هها ماألة تعلّق حمور موضو ي (كم ور
القصررص) بأكرر رر من حمررور مقراصررتيل القصررص القرررآنري – حبارب
ما ذهب إليل -ال بتّ ن حت ج بآماا التّوحيت حيهما مكون مقصودأ إثباا
التّوحيتلكما نّل البت ن متت ج آماتل بآماا األحكام الشّر ية حيهما
مكون مقصودأ انل ام ب ا من ْالل ْبار من حاد ن تلذ األحكامل نمل
حت َ ألنامر اهلل تعاى ننواهيل .نل لذ كّت لها ضرنرة اْتالط ه أ احملانر
ال ّالثة :التّوحيتل القصصل األحكام ببعض ا بعض ًا س القرآن الكرم .
نمعترب كتاب «اواهر القرآن» لإلمام بي حامت الغ ّالي جتربة رمتة من
نو ا س حمورة القرآن بهو ي اق حيث مس احملانر املقاصتمة :الاّوابق
األصول امل مةل نمس احملانر املوضو ية :الرهناد؛ نالتوابع ا ُملغَّهاية املُتامّةل
نا ترب ه أ األْرية تكملة نتوضي اً لألنى( .)1نت رد ح ة انسالم ب
العلما القتام ب كر حمور الكونياا (آماا اآل اق) ضمن

عال اهلل

تعاى الز تت ل س كَ ما ْلق حولهال نال متاع املقام هها لباط ر ي
انمام الغ ّاليل ال ي تأثر يل بالصو يةل الز جلأ إلي ا كم هب لل س
ناْر حياتل العلمية.
ْالصة ما نصبو إليل من ْالل ه أ األم لة هو ن القرآن كرم كتاب
( )1انظر الهزال( ،أبو حامد ال وس ،)،جوا ر القرال ،تحقيق :د شيد ضا القبفان( 7 ،،البليفدة -الج ازئفر :دا اصفر
المتا 1939 ،م) ص.27
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امت ات موضو اتل ْتمة ملقاصتأ العظم الز نر ل من اَ بيان ا نهتامة
الهاس إلي ال نبتعبريل ك ر د ة نمه يةل إن احملانر املقاصتمة العظم
للقرآن هي الز تت ك س احملانر املوضو ية الكربى للل ل ا حكن القول:
إنل خيضررع مله ج مقاصررتي رسرالي نليس ملهر ج التبومب املروض رو ي املرألو؛
هت البشر.

-714-

المحاور المقاصدية

والمحاور الموضوعية للقرآن
 -أولا :المحاور المقاصدية:

نتتم َ س ال وابت املصترمة للقرآنل ناْتلف العلما س حصرهال غري ن
احملور املقاصتي املشرتك بيه مجيعاً هو حمور التوحيت ال ي ح َ املقصود
األ ظ للقرآن الكرم ل ث مليل حمور اآلْرة ( ن املعاد)ل نحمور الهبواا
(ثبوا الوحيل نمسانمة القرآنل ننبوة حممت  نبقية الرسَ)ل نه أ
احملانر ال الثة هي األبواب ال الثة للعقيتة انسالميةل ما حمور األحكام
الشر ية رغ نل من ال وابت القرآنية غري ن ههاك من ال م كرأ ضمن
احملانر املقاصتمة لابب :
 نهلما :ن آماا األحكام ليلة س القرآن الكرم نال تتعتىمخامائة آمة()1ل من ضمن ما مربو ن ستة آال؛ آمة س القرآن بأكمللل
م موع آماا األحكام َ من ُشَّر القرآنل نل لذ رمبا مل تُشركَِّ حموراً
كبرياً س نظر بعض .
 نثاني ما :بالهابة لبعض العلما إن املقصود من األحكام الشر يةهو توحيت األلوهية باالمت ال لألنامر نالهواهيل نتوحيت األلوهيةل كما هو
معرن؛ل ا من امي التوحيتل ال ي مشملل نمشمَ (توحيت الربوبية)ل
نل لذ م ور األحكام مترج ضمن حمور التوحيت.
نس احلقيقة ال ربة بالعتد آلماا األحكام نك رت ا نإمنا العربة
( )1انظ ف ففر الف ف فرازي ( فخ ف ففر ال ف ففدنن د ب ف ففن عم ف ففر) ،المحص ف ففو ف ف فف ،علف ف ف امص ف ففو  ،تحقي ف ففق د.ذف ف ف ج ف ففابر العلف ف فوان،،
(1.الريفاص:منهففو ا جامعففة اإلمففام د بففن سففعود اإلسفالمية 1433 ، ،ف) 77/1ا ابففن أميففر حففاج الحلبفف( ،د بففن
د) ،كتا التقرير والتحبير( 1 ،بيرو  :دا الفمر1991 ،م)  .739/7ومن القائلين أيضاً :إل عفدد ايفا امحكفام
،مسمائة اإلمام أبو حامد الهزال ،واإلمام ابن العرب ،وغير ما.
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بأهميت ا س حياة انناان نإحاطت ا بكَ اوانب العباداال ناملعامالا :مالية
(من قود نمواثيق نزكاة نإرث )...نااتما ية (من زناج نطالق نآداب)...
نسياسية (من حكام الوالمة نانمامةل ناملعاهتاا ناملواثيقل ناحلرنب
ناألسرى ن هَ ال مة )...ن ْال ية (من صرب نصتق ن م ناحتااب نإحاان
نبر نزهت)...ل مع ن باب ال ضائَ ناألْالق باب ناسع حكن ن تاتقَ
حكامل س حمور مقاصتي ْاص ب اق ألن ا من ال وابت الز ال تتغري بت رتد
األزمرهرة نالعصرورل بَ هي رنح احلضررارة ن ار ا بعت العقريتةل إن ااز التعبري.

 ثاني ا :المحاور الموضوعية:نتتم َ س:

 -1حمور القصص ( ْبار الرسَ مع نليائ

ن تائ ل ن ْبار األم

الاابقةل نالصاحل من العباد.)...
 -2نحمور آماا اآل اق (الكونياال سوا ما مام بعل ال لذ من
ارام مسانمة خمتل ةل ن من امل احليوانل ن امل الهباال ن حت

حوال

الكوكب األم من ابال نندمان نرماح ن مءار نر ود نطقوس اومة ...نه ا
حمور موضو ي كبري ن ظي الشأن س القرآن الكرم ملا مقتمل من ْتمة
للم انر املقاصتمة نْاصة حموري التوحيت ناملعاد اآلْرة).
 -7نحمور آماا األن س ( امل انناان نحقيقتلل من نشأتل إى
اكتماللل نطبيعتل اله اية املتقلبةل نمواطن القوة نالضعف يلل نااه متل
لوظي ة االستخال؛ س األر ل نمحلل لألمانة دنن ما سواأ من املخلو اال
ن دناؤأ اله اية ن دنمت ا).
 -4حمور االاتماع البشري (ن يل صها؛ البشر ال الثة ن نصا

:

املؤمهونل نالك ارل ناملها قونل نالعال اا بيه ل نالاهن االاتما ية الز
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حتكم ل من تتا ع نغريها).
 -1حمور هَ الكتاب (من نصارى نم ود ن قائته ل نحماات
نإ امة األدلة

لي ل نكشف موا

من الت وة اخلالتةل ند وت

لإلحان بالرسالة اخلامتة ...نغري ذلذ).
 -1حمور يام القرى (احلضاراا) نهالك ا ن سباب ذلذ.
 -3حمور الت وة إى اهلل (نهو حمور م

تتم ور آماتل حول سس

الت وة إى اهلل باحلكمة ناملو ظة احلاهةل نمناذج الت وة ال ة من رسَ
اهللل لي

الاالمل ند وة نبيها  للك ار ن هَ الكتابل ناألسس

اله اية الالزمة للتا ية من صرب كصرب نلي الع م من الرسَ) نهو مضاً
حمور موضو ي م ت؛ إى حتقيق احملانر املقاصتمة العظم .
نال حكن بتاً اجل م بعتد حمتند من احملانر املوضو يةق ي مت تدة
نمت ر ة حباب حااة كَ صر إلي ال نبقتر تءور العلوم املختل ة الز
متيط الل ام ه ال ن ت صاب صاحب كتاب (احملانر اخلماة س القرآن
الكرم ) الشيخ حممت الغ اليل رمحل اهللل حيهما ترااع ن حصرأ لعتد
مواضيع القرآن س مخس حمانرق عتّد غريها س كتاب آْر لل (كيف
نتعامَ مع القرآن)ق أضا؛ حمور اله س البشرمةل نحمور األْالقل نحمور
انحانل نحمور ال ءرة انناانية(.)1
نمما جتتر انشارة إليل دائما هو ن دراسة احملانر املوضو ية للقرآن البت
ن تتر س إطرار الهظرر للم رانر املقاصرتمة الز ترمي إلي ال حت ال تُصرادرر
ائتت ا نغامت ا الز تامو س األْري إى إ رار ال وابت القرآنية العظم
( )1انظففر د اله ازلفف ،،كيفف ،نتعامففق مف الق فرال ،ففف ،مدا سففة م ف أ .عمففر عبيففد حسففن  ،د( .المنصففو ة :دا ا نتفاضففة
للنهر والتوزي ا الجزائر :دا الوفا  ،د ) .ص.31 ،11 ،47
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(احملرانر املقاصرتمة)ل نمن هها تت قق سرلمة العرلوم ناملهراهج املتعلقة ب ا.
 القرآن والتنمية البشرية (تطوير الذات):بعت بلوغ املها املعاصر ذرنة ال راغ الرنحي ن مة االنغماس املاديق
ظ را مامياا حتم ة كالءب البتمَ نالتنراا التكومهية س مال
التهمية البشرمةل نذلذ ك لول بتملة الستتراك اجلانب الءبيعي نك ا
الرنحي لل ضارة الغربيةق نطبعاً املغلوب مولع بتاً بتقليت الغالب -

ل حت

تعبري العالمة ابن ْلتننل رمحل اهلل -جنت تأثراً كبرياً ب لذ س األنساط
العامة نك ا ال كرمة مه اق ظ را مؤل اا تمتة حول ذلذل مه ا ما هو
نا َ لل كرة الغربيةل نمه ا ما هو مؤسس أل كار إسالمية م يلة ن بتملة
مهءلق ا الكتاب نالاهة الشرم ة.
اَ من مامع آماا اهلل تتل
حت نإن كان

ليل مشعر باكيهة نهتن ن اي كبريل

مياً ال م قل شيئاً من لغة الضادق جيت لرتاني خمارج

احلرن؛ القرآنية هتن اً رنحياً

يباً .ما إذا كان ربياً اهماً ملعانيل

نْاشعاً متتبراً َشرتهان ب ه ا نذاك :القرآن مأْ بيتأ نمقود قلل نرنحل
إى م اهي

ْرىل نمبعث س ن ال هتن اً نحالنة تع

كرب املتارس

التترمبية س الرتكي نتءومر ال اا ن انتيان مب ل ا.
نهها نعود باحلتمث إى احملانر املوضو ية نتتاْل ا س القرآن الكرم ق
القرآن خياطب انناان نمتوال إليل ن ق ناق مرتب من املعاني
ناملوضو اال ه ا الهاق ال ي مُام «ترتيب التالنة» خيتلف ن ناق نر نلل
ال ي مام «ترتيب الهر نل»ل قت نر ل القرآن مه مًا (م ر اً) س متة ثالث
ن شرمن سهة تقرمباًل نمل تهر ل الاور كاملة نال مرتبة كما هي اآلن س
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املص ف الشرمفل بَ الرسول  هو من مر كتّاب الوحي برتتيب ا ل
ه ا اله و ال ي نصلت بل إليهاق ما س
تهر ل حباب الو ائع ناألحتاثق ألن

تأل ليل الصالة نالاالمل كانت
كانوا س مرحلة التأسيس نالبها

حلضارة كربى لن التارمخ ن ميالدها ببع ة ْامت األنبيا ناملرسل .
لماذا ما ترى مل مبق القرآن مرتباً كما نر ل ل الرسول ( ترتيب
الهر نل)؟ ملاذا

ادل ليل الصالة نالاالمل ترتيبل ترتيباً ن ياً مالأ ليل

الوحي من اتمت (ترتيب التالنة)؟
لقت كانت غلب آماا الع ت املكي (مرحلة التأسيس) تت تث ن
العقيتة نالقصص القرآنيل ما س الع ت املتني (مرحلة البها ) كانت غلب
اآلماا تت تث ن التشرمع نمتمع املتمهة من هَ الكتاب نك ا ئة
املها ق ل الز ظ را كالوبا س اجملتمع انسالمي احلتمث الهشأة ..لقت
اكتمَ بها التنلة انسالمية املصغرة س

تأ ل نكانت م َ الهواة

لل ضارة العظيمةل الز ستهمو مه ا نمتتت ظالهلا الوار ة إى صقاع التنيال
مل تعت ههاك حااة لرتتيب الهر نلل ال ي را ق حتاث نن ائع البتامة ...إذن..
َ من مر ما س الرتتيب األْري ترتيب التالنة؟ هَ هو الرتتيب الك يَ
حب ظ بقا األمة إى يام الاا ة كراً نمه اً؟ هَ من مه ج مع

يل مل

مكتشف بعت؟
القرآن ال تهقضي

ائبل ...ن ت را ق صر االكتشا اا العلمية من
()1

ال رة نما دنن ا (العامل امليكرنكوزمي)

إى ص امل اهي

ن ءار

( )1الع ففاَل الميكروك ففوزم :)microcosme( ،يعن فف ،العف فال المص ففهر (انظ ففر ا ففامو المن ففز (فرنس فف ،عرب فف )،ج ففروال
السفابق(7. ،بيفرو  :دا السفابق1931 ،م) ص -124مفادة  )microcosmeفو عكفس العفاَل المفاكركوزم ،،فرففو
العف ففاَل المجرف ففري الف ففدايق مف ففن، :اليف ففا ،وذ ا  ،وبكتيريف ففا ،وفانروسف ففا ومادونرف ففا مف ففن مكونف ففا متنا يف ففة فف فف ،الصف ففهر

-719-

الكون من األر

إى الاماناا العال (العامل املاكرنكوزمي)( )1نه ا ما

ر؛ بالت اري العلمي آلماا الكونياا ( ن ان

از العلمي).

إذا تأملها نى ص اا املص ف الشرمف جنت ن احلتمث س سورة
ال احتة بعت احلمت نص اا اهلل ناليوم اآلْر ْامتة ن ثالث طوائف من
البشر :املهع لي ل املغضوب لي ل الضّال ق ث س سورة البقرة الز تأتي
بعتها مباشرةل متواصَ احلتمث ي ا ن ثالث طوائف مقابلة للز ذكرا
س ال احتة :املؤمه ل الك ارل املها ق ق ث مت ول احلتمث إى خماطبة
كا ة الهاس ند وت لإلحان نت كريه بهع اهلل لي ندالئَ ترتل س
كونل ...ث ت كري باآلْرة ناملعادل ث تأتي صة املأل األ ل نْلق آدمل ليل
الاالم ..ث بعتها ْبار بين إسررائيَ نل األم املتلقية ألنل كتب الاما (.)
مبتن احلتمث متالاالًل ليات ه أ نل ما نر ل من اآلماال لكه ا نل
ما متل س املص فل نمع ذلذ اا ا مهتظمة كترر العقت اله يس...
القارئ هلا بإمعان ملراا تمتة مشعر ن ههاك صياغة ممي ة نمقصودة
 إن ااز التعبري -ن ادة تشكيَ ذهن القارئ ن ق مصترمة رآنيةل ال رمبي ا نال اتالل لل قائق انحانية ناالاتما ية نالتارخيية معاً :التوحيت ناليوم
كاإللمترونا  ،والبوزيترونا  ،والنيقاترونا  ،ومادونرا من جسفيما ذااويفة كفالموانتوم ومادونرفا ممفا لف يكتهف ،بعفد،
ويجزم العلما بوجود ما و أدن وأصهر من ذلك ،ولف تسفعفر أجرفزتر مفن اكتهفاف غف صفحت نظريفا مفن الناحيفة
الرياض ففية والفيزيائي ففة الموجي ففة ،وأص ففهر وح ففدة اي ففا فيف ف فف ،امنهس ففتروم .أب ففرز النظري ففا الت فف ،ت ففتال م معف ف فف،
الموانتيفة .ومففا بففين العفال المففاكروكوزم ،والعففال الميكروكفوزم ،نوجففد عالمنففا العفادي والففذي تففتال م مف اوانينف الفيزيففا
المالسيكية.
( )1العاَل الماكروكوزم :(macrocosme) ،و و المول الواس المتنفا  ،فف ،المبفر (انظفر افامو المنفز ،السفابق،131،
مففادة  ،)macrocosmeمففن كواكففب ونجففوم ومجف ار وسففدم وأجفرام سففماوية ،ومففا و ا ففا مففن عفوال لف نففتمكن اإلنسففال
من اكتهفافرا بسفبب عجفز التمنولوجيفا التف ،توصفق إليرفاا و فو مفن المبفر حتف أصفبحت المسفافا فيف تقفا بمالنفين
السنين الضوئية  ،والسنة الضوئية ف ،المسفافة التف ،يق عرفا الضفو بسفرعة ال مائفة ألف ،كيلفومتر فف ،الثانيفة ،وأبفرز
نظرية تتال م م العال الماكروكوزم ، ،نظرية النسبية العامة مننهتانن.
( )نقو أو المتفب السفماوية باسفتثنا صفح ،إبف ار ي  ،عليف السفالم ،المفذكو ة فف ،القفرال المفري  ،والتف ،لف نفرد أي ،بفر
عن أن توج برا إل أمة من امم كما و الهأل بالنسبة للمتب السماوية ام،رى ،وا أعل .
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مع

نل كتاب مساني..
لو نسعها اجل ت نالو ت نناصلها القرا ة لكامَ كتاب اهلل تعاى
متتبع

املواضيع القرآنية نترتيب ا نمتى ارتباط ا باحملانر املقاصتمة

الكربىل مرا

س ذلذ سلمة املات تاا ال كرمة احلتم ة كعل

االاتماع ن ل اله س نالتارمخ ...ناأله من ذلذ الرتكي

ل اجلوانب الز

تتغري س القارئ لكتاب اهلل ْاصة ال ههية مه ا ناله اية نالرنحيةق لواتنا
ن القرآن هو الكتاب األنحت ال ي حيمَ ب طياتل إمكان معاندة اله و
احلضاري لألمة انسالمية بعت ول طومَ.
القرآن مبين لل رد إحاناً ناض اًل نجييبل ن

ظ تااؤالا البشر

الواودمة ..جييبل ن لل نللكون مجع رباً ناحتاً ال معبود سواأ ..ن نل غ ور
رحي ل شتمت العقاب ..ن ن ههاك موماً آْر يل معاد بعت املماا ..ن ن ههاك
ْلوداً إما س نعي اجلهة ن ا ي الهار ..ن ن ههاك شر اً ناض اً من اهلل
مشمَ العباداا ناملعامالا ناألْالق نالعال اا االاتما ية مك َ لل الاري
الالي س احلياة التنيا ..ن ت نرد لل من ْبار من سبقها ما مك يل لالتعاظ..
ث مل حي ر ل
ْالل الاري س األر

قلل بَ د اأ للت بت ناكتشا؛ تلذ احلقائق به ال من
نالهظر س حوال ما ْلق اهلل من ن س نآ اق ..كَ

ه ا ن ق ناق مرتب معاجل انناان ا اً ا اًل متهقالً ب مكوناتلل الز
اُباَ لي ا :تارة باألدلة العقليةل نتارة بالرتهيب نالرتغيب اله ايل نتارة
برالرراحرة اله ارية بالت ول ب الهرعر الك ريررة س الكونل نترارة مأمرأ بأن
ال مكت ي باجللوس نالقرا ة قط لكتاب اهلل بَ مقوم لياع للعباداا الز
من ظم ما م مة االستخال؛ل الز من ال ا ْلق آدمل ليل الاالم..
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د
هـ
و

خياطب القرآن الكرم انناان نحه ل ال قة س ن ال من ْالل كَ
اجلوانب امل كورةق ري

أل ص درااا العءا ق حيث مصبح حارساً من

حراس األمة لبقا األمة ن ا ا بكامَ ْريَّرمهتا رال نذلذ بال ند ن مبادئ ا
راد متمع اق مصبح كَ اجملتمع مؤدي م مة احلابة نالر امة لبقا

ب

األمةل نه ا ما نص ل القرآن الكرم بأبلغ األنصا؛ق حيث ال

من

ائَ:
...
بلوغ ا ر

(آل مران)113:ل نه أ

ل الترااا الز مع

ن

هون تءومر ال اا نالتهمية البشرمة.

إن للقررآن مهر اً إصرالحياً مهرءلق من اننارانل رررداً ثر سررةًل نمن
(الشرعرا )214:ق

ث مترترج إى اجملترمع رالتنلة

كما حيرص ل تص يح العال اا االاتما ية (ال ردمة ناألسرمة نالعامة)ل
نه أ بتامة تصر يح املاارق
العلما

و ليس كتاباً خنبوماً ال مقرؤأ إال اخلاصة من

اربق نمل متوال إى ئة معيهة دنن غريهال إنل الكتاب الشرامَ

امل توح لكَ

راد األمةل من دناه إى سرماه ل هو التسرتورل ال ي

ت رردا بل ب األم .

-732-

