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 مفهوم الدراسات القرآنية

 في خاصةً  الحديثة، والمناىج األفيام غالًبا بيا ُيقصد :القرآنية الدراسات
 . الباحث عقيدة عن النظر بغّض  الغربية، الجامعات

 يممك باحث لكل ُمتاحة بل المسممين، عمى حكًرا ليست الكريم القرآن دراسةف
  والتمحيص، النقد محكّ  عمى الحًقا البحث نتائج ِلُتطرح الالزمة، المعرفية الوسائل

 القرآنية؛ الدراسات في لمخوض أساسيِّا شرًطا تمّثل القرآن عموم أن شكّ  وال
 أن اليوم لمباحث يمكن ال كذلك السابقين، وتجارب األّولية المصادر تجاىل يمكن فال

 .األخيرة العقود في الحاصل المعرفي والتراكم الحديثة، الدراسات يتجاىل

 بينيا من القرآنية، لمدراسات كبرى مشاريع األخيرة السنوات في ظيرت قدو 
 بجمع ُيعنى لمعموم، ”براندنبورغ برلين“ ألكاديمية ”كورانيكوم كوربوس“ مشروع

 القديمة والتفسيرات القراءات كل واعتبار ودراستيا، العالم في القرآن مخطوطات
 .القرآني النص فيم في والحديثة

 المعاصرةمفهوم 

 بكسر «المعاِصرة» و ؛والحين الدىر: وىو العصر، من المعاصرة في المغة:
 المعاِصرة فالنوازل ، فيو نعيش الذي العصر ىذا في الكائنة بيا فالمقصود الصاد
 .العصر ىذا في حصمت التي ىي

 بعيًدا ليس معاِصرة لكممة االصطالحي االستخدام أنّ : اصطالحا   والمعاصرة
 تضاف الذي العصر لذلك المنسوبة ىي المعاِصرة فالمسائل المغوي، المعنى عن
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 عن يتحدث من فكل الحاضر، العصر في حدثت التي المسائل بيا وُيقصد إليو،
 .يعيشو الذي لمزمن مضافة تكون «المعاِصرة»

 البعد العالمي لمقرآن الكريم

ما برح القرآن العظيم يتبوأ القمة الشامخة في حياة االنسانية، وما زالت 
تنطمق مع االنسان في مسيرتو الواعية، وكمما تقدمت الحضارة شوطا تعميماتو اليادفة 

في المعرفة والوعي ادركت في القرآن ما ال يدرك في سواه، ذلك انو كالم اهلل المنزل 
 عمى نبيو المرسل.

عموم القرآن وعوالم التأويل وحقائق التفسير اولئك وحدىم  والمتخصصون في
الذي يصح ليم فنيا خوض غمار ىذا البحر المتالطم االمواج، فيخوضون في 
اعماقو الرىيبة مكتشفين كنوزه الثمينة ومع مسيرة االجيال المتحررة يتبمور الجديد 

فتتقاطر االسرار  ن ويتمحور المجيول في كشوفو االبداعية،آالنابض من عطاء القر 
 االليية زاخرة بالمثل العميا.

القرآن الكريم كتاب ىداية وتشريع ال شك في ىذا، ولكنو كتاب استقراء 
الرسل لمجاىيل الكون وىو المصدر الحقيقي الدقيق لتأريخ الديانات السماوية وحياة 

 واالنبياء.

القرآن وىذا الفيم الرصين  بعالميتوىذا المنظور الرائع لمقرآن الكريم يوحي 
رسالتو بعيدا عن النظرة االقميمية الضيقة وىذا الواقع  بإنسانيةلمناخ القرآن يقضي 

 المعاصر في تقييم القرآن ىو الذي يؤكد حقيقة الصيغ العالمية في مفاىيم القرآن.

ن الكريم وان كان عربي النص اال انو عالمي آمن خالل ذلك نقول ان القر 
وىو وان انساني الرسالة اال انو عربي العبارة وىو مع ىذين الممحظين  الداللية،
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التكوينيين يبقى شامخا بممح من عربيتو المحضة الفصحى، الن عربيتو الخالصة 
 ر من معالم اعجازه.يكمن فييا الكثي

 عالمية القرآن الكريم

رآن ىو ان عالمية االسالم تعني بالضرورة عالمية القرآن وذلك ان الق اوال :
رسالة االسالم، وىذه الرسالة المبرمجة قد خطط ليا القرآن نفسو بما ال يقبل الشك 

التي تشير الى عالمية الرسول صمى اهلل عميو وسمم في رسالتو لمبشرية  آياتوفي كل 
في مقام  واآلية(( َجِميًعا ِإَلْيُكمْ  المَّوِ  َرُسولُ  ِإنِّي النَّاُس  َياَأيَُّيا ُقلْ قال تعالى: )) جمعاء 

االمر لنبي عميو الصالة والسالم في اشعار الناس كافة بالقول ليم انو رسول اهلل 
الييم، ومعنى عالمية رسالتو واستقطابيا شعوب االرض ومختمف االمم فالنبي بيذا 

 ِإالَّ  َأْرَسْمَناكَ  َوَمارسال اهلل الى االبيض واالسود واالحمر واالصفر، قال تعالى: ))
 ((.َوَنِذيًرا َبِشيًرا ِلمنَّاسِ  ةً َكافَّ 

القرآن  تأكيدالمنطمق البارز في تشخيص عالمية القرآن نصا ومضمونا  ثانيا :
عمى خطاب الناس )كل الناس( في تعميماتو االليية وىذا المنطمق يتحدث فيو القرآن 

من االنظمة ازاء  باألصمحالى الناس في مختمف شؤونيم ويدعوىم بعامة الى االخذ 
تدوير الواقع البشري المتقمب ليقف بو عمى مرفأ االمان، ويستقر مستويا بشاطئ 
الخالص واول ما يدعوىم اليو سنن التوحيد المطمق في ظالل ممكوتو، قال تعالى: 

اخرج كل  (( ويدعم ذلك الممحظ بالكتاب الذيَخَمَقُكمْ  الَِّذي َربَُّكمُ  اْعُبُدوا النَّاُس  َياَأيَُّيا))
 ِإَلى الظُُّمَماتِ  ِمنَ  النَّاَس  ِلُتْخِرجَ  ِإَلْيكَ  َأْنَزْلَناهُ  ِكَتابٌ  الرالناس الى النور قال تعالى: ))

 ((.النُّورِ 
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فيو يتابعو  باإلنسانعالمية القرآن في اطار اىتماماتو القصوى  تتأكد: ثالثا  
الى حين وفاتو ونشره وحشره حتى حياتو ومعاشو ويالحقو منذ خمقتو وتكوينو ووالدتو 

وعاقبتو، ومعنى ىذا ان القرآن ذو عناية خاصة بمسيرة الكائن االنساني منذ البداية 
 وىو ايضا معني بمصير االنسان الجامعي حتى النياية.

(( فبين تعالى ِطينٍ  ِمنْ  َبَشًرا َخاِلقٌ  ِإنِّي ِلْمَماَلِئَكةِ  َربُّكَ  َقالَ  ِإذْ قال تعالى: )) 
ي الخمق من الطين، وىو عنصر ارضي يحمل بين طياتو عناصر ارضية االصل ف

 اخرى فيو عنصر ارضي يحمل بين طياتو عناصر ارضية اخرى.
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عالقة الدراسات القرآنية بالعولمة عبر الجوانب )االقتصادية، السياسية، 
 الثقافية(

تعميم الشيء وتوسيع دائرتو ليكتسب الصفة العالمية او عممية ىي  العولمة
تحويل جميع الظواىر سواء كانت ىذه الظواىر محمية او اقميمية الى ظواىر عالمية 
وعمى جميع المستويات االقتصادية )من خالل التبادل التجاري بين دول العالم 

ل الييمنة المفروضة من المختمفة واالستثمار االجنبي وغيرىا( والسياسية )من خال
قبل دول العالم القوية عمى الدول النامية والضعيفة وذلك من خالل تاثيرىا في 
اقتصادىا واختراقو مما يدفع الدول النامية الى الخضوع لما يرضي الدول القوية 
ويخدم مصالحيا دون الرجوع الى الرأي العام لمدول النامية( والثقافية ) بمعنى انتقال 

ر والعادات من مجتمع الخر فالثقافات القوية تنشر قيميا وثقافتيا عمى االفكا
بالعولمة ال بد ان نفترض  القرآنيةبل البدء بعالقة الدراسات ق، و  الثقافات الضعيفة(

سؤال ونقول: ىل العولمة ىي العالمية التي استخدميا القرآن الكريم بصيغ متعددة 
 َما َأْرَسْمَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ِلْمَعاَلِميَن((مثل العالمين وغيرىا: قال تعالى: ))وَ 

ان العالمية القرآنية اشمل لفظا ومعنى ، فالعولمة ال تعني العالمية التي ينص 
عمييا القرآن الكريم، اذ االسالم بتعاليمو التي جاءت في القرآن لم تنزل الستصالح 

عربا وانما ىم قوم كبقية االقوام ، اذ القرآن ليس كتابا قوميا يدعو  باعتبارىمالعرب 
الى تفضيل شعب معين وانما نظرتو سامية تتجسد في قولو تعالى: ))ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد 

 المَِّو َأْتَقاُكْم((
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فيو ال يميز العرب بميزات خاصة بيم اذ لم ينل العرب من القرآن كقومية اال 
دات والتقاليد االصل فييا االباحة ما لم يرد مقابميا نص تحريم شيء منيا لغتو، فالعا

فالمباس وطريقة االكل وغيرىا جزء من موروثات الشعوب تحمل قيما اجتماعية من 
قيا االعتزاز بيا فمم يطمب االسالم من سممان الفارسي وبالل الحبشي االنسالخ ح

ان في االنموذج العربي حتى يخدموا من ثقافتيم وبيئاتيم وطرائق معيشتيم والذوب
االسالم وينصروا الدين، بعكس العولمة التي تفرض لونا معينا من الثقافة او 
المنيجية وتطمب من االخرين الذوبان فييا عمى مستوى طريقة حمق الشعر وموضة 
الثوب، ولذلك تتياوى العولمة امام عالمية االسالم الن الدعوة االسالمية شمولية بال 

دود قال تعالى: ))َوَما َأْرَسْمَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ِلْمَعاَلِميَن(( والعالمين جمع عالم وىو: ما ح
 سوى اهلل عز وجل من المخموقات.

 عالقة الدراسات القرآنية بالعولمة:

العولمة ليس اقتصادا فحسب وانما ىي منظومة تتعمق بالسياسة واالقتصاد 
والمعمومات وىناك تعريفات كثيرة عنيا وىي تسعى والحضارة والثقافة واالتصاالت 

الى اختصار العمم والعالم وتقريب المسافات في القرية الكونية وكل مسألة من مسائل 
 العولمة قد تناوليا القرىن الكريم من باب التفصيل في كل شيء عمى ما يأتي:

 اوال : الجانب االقتصادي

القرآنية فيو يكفل الممكية الفردية لمنظام االقتصادي وجو بارز في المنيجية 
في اطار من الرقابة الشرعية واالجتماعية، ويشجع الناس عمى العمل واالنتاج 
وتطوير التجربة الذاتية في الحياة وبذلك يحافظ عمى دور المال البناء لئال يتحول 
الى صخرة في طريق الحرية االجتماعية والقيم الدينية ويحسب االسالم المال حقا 
من حقوق الفرد ولكنو ممك لجميع الناس ولمدين والناس ان يفرضوا الرقابة عميو لئال 
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 ألنيايصبح اداة فساد ولذلك فان السفياء يحرمون من حق التصرف في امواليم 
اموال المجتمع قبل ان تكون اموال السفياء والن المال وضع ليؤدي دور المنظم 

اذا استغمو صاحبو في الفوضى والفساد المجتمع والحافظ لجيود الناس ف ألنشطة
 والسمبية والسرف فانو يفقد دوره ويصيب الضرر جميو المجتمع.

وايضا يعد القرآن الربا من المحرمات المنيي عنيا لما فيو من استغالل 
الضعفاء وانياك اقتصاد المجتمع الن الربا يثير شيوة االثراء السريع وبذلك يعطل 

فقراء ويجعل رأس المال يدور في فمك اناس معينين، وليذا االقتصاد ويمتص جيود ال
يساىم الجميع فيو: قال تعالى: ))َوَأَحلَّ المَُّو اْلَبْيَع  ألنوجاء تحريم الربا وحمية البيع 

َبا(( والربا يقيد المال في حدود الفوائد ويكون المرابي شريكا في جيود الناس  َم الرِّ َوَحرَّ
ة او يبذل جيدًا، وىذه معادلة مفروضة في نظام العولمة دون ان يتحمل معيم خسار 

لمدول الفقيرة مما يؤثر في الحياة   االقتصاديةالذي يساىم في االضرار بالجوانب 
 السياسية والثقافية واالجتماعية وىو ما نعاني منو في الوقت الحاضر.

تقوى كوازع ال بإيجادويوجو المنيج القرآني اتباعو الى التزام المسؤولية وذلك 
داخمي يحفظ الحقوق جميعا ويحافظ عمى حرمات المجتمع وابرزىا حرمة المال 

ن ينيى عن اكل اموال الناس بالباطل قال تعالى: ))َياَأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْأُكُموا آفالقر 
ة الضارة او الربا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل(( سواء بالغصب او الغش او القمار او التجار 

 وكل ما يعد اكال بالباطل.

وليذا يدفع القران بتجاه دفع الزكاة من اجل النفع العام ودفع عجمة التقدم، 
 بالصدقات والمساعدة لممحرومين. القرآن يأمروبدل الربا عمى الفقراء 

كما يرفض القرآن البخل ويعتبره من االمراض التي تصيب اصحاب الثروة 
واالتقان اضافة الى ان الثروة المحصورة من دون  باإلحسانكون اال فالعالج ال ي
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انفاق تورث الكراىية والحقد بين ابناء المجتمع قال تعالى: ))الَِّذيَن َيْبَخُموَن َوَيْأُمُروَن 
 النَّاَس ِباْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َما آَتاُىُم المَُّو ِمْن َفْضِمِو(( 

التي نظمت امر الدين  اآليةكما يشجع القرآن عمى التداين واالقتراض فكانت 
القرآن عمى االطالق اذ احاطو بمجموعة من االحكام واالجراءات  آياتىي اطول 

التي تحول دون اساءة استغاللو وتكفل الضمانات الكافية لحفظ حقوق الدائنين 
ا الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَداَيْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل والمدينين في ان واحد قال تعالى: ))َياَأيُّيَ 

 ((.اآليةُمَسمِّى َفاْكتُُبوُه... 

 

 

 :السياسيثانيا : الجانب 

لقد تحدث القرآن الكريم عن السياسة والحكومة في موارد كثيرة من اياتو، 
وضرورة تحت عنوان االمامة والوالية والخالفة الحكم فجعميا امانة بيد الحاكم 

عقائدية ليداية االنسان واصالح الحياة البشرية لتحقيق العدل وتطبيق القانون والنظام 
المذين يحفظان ارادة الحق والعدل والخير في ىذا الوجود وفيما يأتي مجموعة من 

 االيات الكريمة التي تعطينا صورة واضحة لمفيوم السياسة في القرآن الكريم.

َياَداُووُد ِإنَّا َجَعْمَناَك َخِميَفًة ِفي اأْلَْرِض َفاْحُكْم َبْيَن النَّاِس ِباْلَحقِّ قال تعالى: ))
ْذ َقاَل َربَُّك ِلْمَماَلِئَكِة ِإنِّي  َواَل َتتَِّبِع اْلَيَوى َفُيِضمََّك َعْن َسِبيِل المَِّو(( وقال تعالى: ))َواِ 

: ))ِإنَّ المََّو َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اأْلََماَناِت ِإَلى َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِميَفًة(( ، وقال تعالى
َذا َحَكْمُتْم َبْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل ِإنَّ المََّو ِنِعمَّا َيِعُظُكْم ِبِو ِإنَّ المَّوَ  َكاَن  َأْىِمَيا َواِ 

م والسياسة ثبت كذلك مبدأ َسِميًعا َبِصيًرا(( فكما ثبت القرآن تمك االسس الفكرية لمحك
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الشورى والتشاور كأساس من اسس النظام السياسي في االسالم قال تعالى: ))َوَأْمُرُىْم 
ُشوَرى َبْيَنُيْم َوِممَّا َرَزْقَناُىْم ُيْنِفُقوَن((  وفي مواضع اخرى تحدث عن البيعة والطاعة 

دل، واعتبرىا واجبة عمى لوالة االمر الذين يقيمون االسالم وينفذون سياسة الحق والع
االمة، قال تعالى: ))َلَقْد َرِضَي المَُّو َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ ُيَباِيُعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة َفَعِمَم َما 

 ِفي ُقُموِبِيْم َفَأْنَزَل السَِّكيَنَة َعَمْيِيْم َوَأثَاَبُيْم َفْتًحا َقِريًبا((

لمسياسة ويوضح مرتكزاتيا في العديد وىكذا يثبت القرآن المبادئ االساسية 
 التي تم ذكر بعض منيا انفا. آياتومن 

 

 

 ثالثا : المجال الثقافي:

ان اي  باعتبار باألديانكوحدة مرتبطة  لؤلمميطرح القرآن المرتكزات الثقافية 
امة تسمد قوتيا وشخصيتيا المتميزة من ثقافتيا وال ينبغي ان تتناقض ىذه الثقافة مع 

الغربية  باألفكاربو هلل تعالى، والنيي القرآني الذي ورد بخصوص عدم التأثر ما تدين 
والدخيمة انما ىو نيي عن التورط في مشكالت تمك االفكار والن تمك االفكار الثقافية 
المنحرفة كانت السبب في ىالك معتنقييا من اصحاب الديانات السابقة من مثل 

تعالى: ))َفَقاُلوا َأِرَنا المََّو َجْيَرًة(( اما االفكار  مشكمة تجسيم اهلل كما فعل الييود قال
التي ىي بنيات التجارب والجيود الذاتية لمشعوب والتي ليا مدخمية بالتقدم المادي 

 والتي ال تضر بقيم الدين فان القرآن ال يرفضيا

من ىنا نجد القران ينيانا عن استيراد االفكار والثقافات التي تحمل المجتمع 
المسمم وتساىم في تأخره ، وذلك من خالل النيي القرآني قال تعالى: ))َياَأيَُّيا الَِّذيَن 
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آَمُنوا اَل َتُقوُلوا َراِعَنا(( توحي حين استخداميا بتمك العالقة الخاطئة في التعامل مع 
القوانين ومحاولة عدم العمل بيا وىي تخفيف االحكام من اجل اال يعمل بيا في 

لقرآن لفظة بديمة ىي ))انظرنا(( اي اميمنا من اجل البحث عما نستطيع وقت يطرح ا
 بو اداء الواجبات والمسؤولية 

ان الثقافة القوية تبعث في االمة القوة والطموح والتطمع لتحقيق  وباعتبار
المزيد من االنجازات بينما المجتمعات الضعيفة تحاول تحقيق واجباتيا قدر االمكان 

 تفقد تطمعاتيا البعيدة. األنيودون برمجة 

بالتحري والدقة في اخذ الثقافات االخرى انما يضعنا امام  القرآنوحين يأمرنا 
مسؤولياتنا التي تأبى االنصيار في اضاللنا عن ديننا وقوة تمسكنا بو ويرفض القرآن 
الفكر العنصري عند اصحاب الديانات السابقة باعتبار ان افول نجم اية امة يكمن 

مل عدة منيا العنصرية وتقديس الكيان المادي وليذا يضرب القرآن مثال من في عوا
عنصرية الييود التي ال يريدىا ان تكون في المسممين قال تعالى))َوَقاُلوا َلْن َتَمسََّنا 

َعْيَدُه َأْم َتُقوُلوَن َعَمى  النَّاُر ِإالَّ َأيَّاًما َمْعُدوَدًة ُقْل َأتََّخْذُتْم ِعْنَد المَِّو َعْيًدا َفَمْن ُيْخِمَف المَّوُ 
 المَِّو َما اَل َتْعَمُموَن((

من ىنا يدين القرآن الفكر العنصري ويبين ان ىذا النوع من التفكير ال يعتمد 
 عمى قيم بل عمى االىواء.
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 اهم الدراسات القرآنية المتأثرة بالعولمة ومنهجها

منذ عصر الصحابة  الدراسات القرآنية لم تتوقف في عصر من العصور
رضي اهلل عنيم وحتى يومنا ىذا، كما ان المكان لم يحدىا فاذا كانت بداية الدراسات 
القرآنية في الجزيرة العربية فان نيايتيا ممدودة بتساع البالد عبر القارات في االرض، 
ولكن ال يخفى عمى الدارسين والباحثين ان ىناك خصائص زمانية ومكانية في 

قرآنية تتسم بيا بحسب طبيعة كل وقت وكل بمد، فالدراسات القرآنية في الدراسات ال
زمن التابعين وتابعييم ىي غير الدراسات في العصر الحديث، وكذلك فان لدرسات 

 القرآنية في المشرق العربي تختمف عن الدراسات القرآنية في االندلس وىكذا.

يت مستمرة بعطائيا في عصر العولمة لم تتوقف بل بقالدراسات القرآنية و 
العممي والمعرفي فاذا جاءت العولمة بحركة تشمل العموم والمعارف جميعيا فان ىذه 
الحركة شممت الدراسات القرآنية ، وىذا يشير الى تفاعل الدراسات القرآنية مع 

المتأثرة والدراسات القرآنية  المستجدات الزمانية والمكانية شأنيا شأن الدراسات االخرى
بالعولمة ىي امتداد لدراسات المستشرقين الذين توجيوا نحو القرآن ببحوثيم ودراستيم 
في القرنين التاسع عشر والعشرين الميالديين وما وصل الينا من بحوث ودراسات 
سواء كتبت بالمغة العربية او عن طريق الترجمة من لغات اخرى كميا تصب بتجاه 

، فرأينا دراسات غربية وشرقية واسبابيابحثي ودراسي بغض النظر عن دوافعيا 
تناولت الدرس القرآني بطروحات لم يسبق الييا وال سيما في التعامل مع النص 

 القرآني واجراء المناىج الحديثة عميو.
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فالمنيج التاريخي ال ينفك عن القراءة التاريخية لمقرآن الكريم عند المستشرقين 
ك ومن يومو آي العموم االنسانية كميا انذبل ان ىذا المنيج ىو الذي كان سائدا ف

والى االن ىو منيج متحامل عمى النصوص الدينية كميا ومنا وفي مقدمتيا القران 
الكريم اذا عصر ما يسمى بالنيضة ىو الذي فرض ىذا المنيج لبيئة شيدت 
انفصاما وانفصاال بين العمم والدين فكان من جراء تطبيقاتيا الميدانية ان شممت 

 رنا االسالمية ولذلك رأينا فيما بعد ما يسمى بالدراسات القرآنية التاريخية.مصاد

والمنيج التحميمي ىو االخر امتداد لمقاربات المقارنة النصية لنصوص القرآن 
في المنيج الفيمولوجي االستشراقي التي اثمرت في الثمث االول من القرن المنصرم 

موضوعي الن دراسات المنيج البياني تابعة وفي خمسينياتو تحديدا افرزت التفسير ال
لمدرسة االمناء في اربعينيات القرن المنصرم المتأثرة بالتأولية االلمانية وعمم الداللة 
وقد فتحت افقا جديدا لدراسات القران وقد حضي كل من ىذين النوعين من الدراسات 

نيا سارت باىتمام واسع وىو امر يوضح مدى اىمية ابتكار مناىج جديدة لو ا
 باالتجاه الصحيح ضمن القيود الشرعية في التعامل مع النصوص القرآنية.

اما الموقف الشرعي والعممي من الدراسات القرآنية المتأثرة بالعولمة وتوجياتيا 
كل ما في الدراسات القرآنية المعاصرة ال ينفع وليس فيو ما يفيد  القول يمكننافال 

عمييا ما عمييا ، ولكن يسعنا القول بضرورة وجود ألننا امام جيود ليا ما ليا و 
ضوابط في الدراسات القرآنية المعاصرة في عصر العولمة تحمي النص القرآني 
وطريقة التعامل معو من ان نتالعب بو كأي نص اخر وىناك مناىج ال غبار عمييا 
وىو مقبول لدينا يمكن ان نصفيا باالعتدال والتي نعني بيا الدراسات ذات 

 لتخصص في القراءة االدبية واالسموبية.ا
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وحتى التاريخية فييا من المجاالت المنضبطة ما ال تعدم الدراسات القرانية 
من االفادة منيا ونقصد بيا التاريخية الوصفية وليست النقدية الن ىذه االخيرة اثبتت 

 فشميا منيجيا ألنيا تتعامل مع القرآن كما تتعامل مع النصوص المخطوطة.

ناك قراءات معتدلة في النص القرآني بالرغم من حداثتيا ومعاصرتيا وىناك في
دراسات لم تقطع الصمة بمنيج التراث التفسيري القديم كما انيا مشت خطوات مع 

 التيار الجديد والفكر الحديث وىي:

 اوال: امين خولي

الخولي منيجا اسماه )التفسير البياني لمقرآن( وطرح فيو موضوع مكانة  ىارس
النص المفسر وحدد ثالث خصائص تجديدية في منيجو احدىما: الخاصية 
الموضوعية، اي: الجمع االحصائي لمموضوع في مفرداتو وسياقو وعالقتو بالمعنى، 

والمقصود بيا  واالخرى الخاصية المعرفية التي تيتم بما حول النص من معارف
وية ويعني بيا االىتمام بالبيئة التي نزل غعموم القرآن واالخيرة الخاصية التاريخية الم

 اد من عمم النفس واالجتماع وغيرىما.ففييا القرآن ومجاراة لممنيج الحديث فقد ا

 ثانيا : عائشة عبد الرحمن

وتابعت تعاممت مع النص بوصفو نصا لغويا متكامال يفسر بعضو بعضا 
 الخولي في موضوع تاريخية االلفاظ القرآنية ومناسبة التركيب ليا.

سات قرآنية معاصرة بشرط ان ال تخرج عن سمة اكما اننا نحتاج الى در 
االعتدال الفكري والمنيجي ىذا اذا عممنا ان القرآن ال تنقضي عجائبو وال يشبع منو 

ل عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل العمماء ومن ذلك ما نفيمو من كالم الصحابي الجمي
 عنو الذي قال "من اراد العمم فميثور القرآن فان فيو عمم االولين واالخرين.
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 الضوابط العامة لقبول الدراسات المعاصرة
القرآن الكريم كتاب اهلل تعالى وكالمو ودستور االمة وقد حضي باالىتمام بو من 

ميو وسمم والى عصرنا الحاضر بل لم اول وىمة نزولو الى رسول اهلل صمى اهلل ع
يحظ اي كتاب عبر التاريخ بما حظي بو القرآن الكريم من العناية الفائقة تالوة 
وحفظا وتفسيرا وكان النبي عميو الصالة والسالم اول مفسر لقرآن الكريم قال تعالى 

العيد لم  ))وانزلنا اليك الذكر لتبين لمناس ما انزل الييم ولعميم يتفكرون(( ومنذ ذلك
 يخُل اي جيل من عمماء وىبوا حياتيم لخدمة كتاب اهلل تعالى.

 أو الشريعة، تمقي في جديدة مصادر استحدثوا أناس ظير األزمنة مرور ومع 
 لزاماً  وكان ، وأضموا، فضموا ، وتفسيره اهلل كتاب مع التعامل في جديدة طرقاً  ابتدعوا

 المعاصرة الدراسات لقبولضوابط  ان تكون ىناك
لعمنا نسجل ىنا بعض النقاط الرئيسية في بيان حاجتنا العممية لدراسات قرآنية 

 معاصرة منضبطة عمى ما يأتي:
ان القرآن ال تنقضي عجائبو وال يشبع منو العمماء ولذلك فالدراسات والبحوث  -1

يجب ان تصاحب القرآن في كل عصر وفي كل مكان فضال عن كونو 
ال تنفك االمة عنو ابدا ومن ذلك نفيمو من كالم المعجزة الخالدة التي 

الصحابي الجميل عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قال "من اراد العمم فميثور 
 القرآن فان فيو عمم االولين واالخرين"

توسع العموم والمعارف في الوسائل واالمكانيات بما ال يستغنى عنيا في  -2
اليو القدماء عمى نحو قول ابن عطية الدرس القرآني المعاصر، وىذا ما اشار 

في مقدمة تفسيره: "ان كتاب اهلل ال يتفسر اال بتصريف جميع العموم فيو" 
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وعدد االمام ابو حيان االندلسي سبعة من وجوه العموم ال ينبغي ان يقدم عمى 
تفسير كتاب اهلل اال من احاط بجممة من كل وجو منيا والسبعة ىي: عموم 

 بالغة والحديث واصول الفقو وعمم الكالم والقراءات.المغة، والنحو وال
تصريح العمماء القدامى بضرورة متابعة العموم المسانية والمغوية في تفسير  -3

كتاب اهلل تعالى من ذلك ما ذكره االمام البيضاوي في تفسيره حين قال : 
ئيس "وبعد فان اعظم العموم مقدارا وارفعيا شرفا ومنارا عمم التفسير الذي ىو ر 

العموم الدينية ورأسيا ومبنى قواعد الشرع واساسيا ال يميق لتعاطيو والتصدي 
لمتكمم فيو اال من برع في العموم الدينية كميا واصوليا وفروعيا وفاق في 

 الصناعات العربية والفنون االدبية بأنواعو.
مالحظة طبيعة القرآن وىي كونو حامال لرسالة اليية وخطابا لمعالمين  -4

محتوى يطمب من المخاطب التعاطي معو وىذا معنى وصف القرآن  يتضمن
بانو كتاب ىداية مأمور بتبميغو والعمل بو ومن مقتضيات ىذا الوصف كونو 
خطابا مطمقا مع اشتمالو عمى ما ىو نسبي فاذا الحظنا ان القرآن جاء كتاب 

وم انيا ىداية وارشاد فينبغي فيم اي معاني يحتوييا في ثناياه من قضايا العم
انام ذكرت ضمن ىذا السياق "اليداية" وليست مقصودة لذاتيا فيي حقائق 
تمثل محطات لالىتداء الى المرسل "اهلل" وادراك عظمة الرسالة "القرآن" 
وبالتالي اىمية المرسل اليو محمد صمى اهلل عميو وسمم واي تجاوز ليذا 

و وان كان اشار المستوى يدخل في اسقاط معنى عمى القرآن لم يأت لبيان
 اليو.

مالحظة ان القرآن انما ىو نص صيغ بمغة عربية ليا قوانينيا ومعانييا  -5
واساليبيا وال يستقيم فيم القرآن من غير االخذ باالعتبار البعد النصي والبعد 
المغوي لمقرآن ففي البعد النصي ينبغي لحظ تكامل النص وافصاح بعضو عن 
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صياغة اساليبو وخطابو وفي البعد المغوي  بعضو واثر بنيتو في فيمو وكيفية
ينبغي لحظ لغة عصر نزولو وما قبميا ولغة القرآن في عالقتو مع ىذه المغة 

 فضال عن قوانين العربية ومعاني مفرداتيا.
 

 التفسير المساني لمقرآن 

دراسة عممية تيدف إلى وْصف وتحميل المغات الطبيعية من حيث ىي عبارة المسانيات 
 الصوتية والصرفية والتركيبية والداللية والتداولية. بْنياتيا

النص القرآني نص لغوي منسوج من جنس لسان العرب، وىو معجز بكل المقاييس؛ و 
يراه األديُب معجزًا، ويراه المغوي معجزًا، ويراه أرباب القانون والتشريع معجزًا، ويراه عمماء 
االقتصاد معجزًا، ، ويراه المصمحون معجزًا، ويراه كل راسخ في عممو معجزا، وسيبقى النص 

نص لغوي عرفتو البشرية، أعجز العرب واإلنسانية جمعاء عن اإلتيان بمثمو بدليل القرآني أرقى 
بمثمو ولو  يأتونبمثل ىذا القرآن ال  يأتواقل لئن اجتمعت االنس والجن عمى أن ))قولو تعالى: 

. من ىنا سحر القرآن العرب بكمالو وبيرىم بروعتو وحسن بيانو ((كان بعضيم لبعض ظييرا
 أحدث ىزة عنيفة في العبقرية العربية.وتركيبو؛ ألنو 

 إسهام ا لمسانيات في تفسير الخطاب القرآني: اوال : 

قد شيد الحقل المساني في العالم العربي تطورا كبيرا عمى المستوى النظري والتطبيقي، 
العرب بتجديد آلياتو،  حيث عرف البحث المساني العربي تقدما ممموسا تميز فيو المسانيون

وتعميق النظر في الظواىر، واقتراح نماذج تحميمية مكنت من تقديم معالجة جديدة، أنيقة وفعالة 
والتركيب والداللة مما مكن من مراجعة بعض  والصواتلقضايا لغوية متنوعة شممت الصرف 

 ية عربية متكاممة.قضايا النحو التقميدي العربي لفائدة تصور لغوي جديد تدعمو نظريات لسان
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أما عن المسانيات في عالقتيا بالنص القرآني، فالصواب أن القرآن الكريم ىو أصل 
لممعرفة؛ ألنو ال تنقضي عجائبو، والصواب أيضا أن يكون القرآن أصال لمسانيات تستوحي من 

 حوضو الفياض؛ خاصة إذا عممنا أن النص القرآني يختمف كثيرا عن كالم البشر.

 

 

 

 المسانيات بالقرآنعالقة 

  إن المسانيات تمكننا من معرفة ىندسة الجمل في تركيب القرآن، كما بإمكانيا أن تزود
المفسر لمنص القرآني بآليات وأدوات لسانية تركيبية تمكن من توضيح بعض مظاىر 

 اإلتقان في تركيب القرآن.
  يتم اكتشافيا بعد بل من جية أخرى إن في آيات القرآن الكريم جواىر لغوية ومعنوية لم

ال نياية ليا مما يقتضي التسمح بما يناسب من اآلليات المسانية إلظيار اإلتقان في 
تركيب القرآن، وبعبارة أدق إن القرآن الكريم لو أسرار لغوية كثيرة في مفرداتو ومعانيو 

ة. وتركيبو، وىذه األسرار المغوية، تقتضي من الباحث أن يغوص في بحر المغة القرآني
وقبل توضيح بعض اآلليات المسانية يجدر بنا أوال أن نظير أىم خصائص التركيب 

 القرآني.

 (خصائص لسانية) التركيب القرآني خصائص 

إذا تأممنا لسانيا في تركيب القرآن بدقة يتبين أنو تركيب محكم فريد معجز، نسجت 
داللية والبيانية، فإذا ىي مفرداتو بطريقة محكمة، حيث انصيرت ىذه المفردات في بوثقتو ال

وصف آخر من السبك والنظم، مما يجعمو في غاية الحسن والجمال، إنو تركيب غير عادي، إذ 
ىناك إتقان في تركيب القرآن بل ىناك إعجاز تركيبي؛ ويتمظير ذلك من حيث البنية التركيبية 

من حيث تركيب ما لمجمل، ومن حيث ىندسة الكممات المؤلفة ليذه الجمل. واإلعجاز نممسو 
 يعرف بالحروف المقطعة في فواتح السور في القرآن الكريم.
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إن النص القرآني يحترم واقع القوانين المغوية، وتتداخل فيو قواعد النحو وفنون البالغة، 
وتتبع ظواىره يقتضي معرفة شاممة بقواعد النحو والمغة والمعاني، فيو يمثل بناء محكما مضبوطا 

ة ليندسة دقيقة ولنظام من األحكام المغوية والضوابط العممية؛ حيث انضمت تخضع فيو الجمم
فيو الوحدات المعجمية بطريقة لسانية مضبوطة، مما يجعل النص القرآني بنية محكمة البناء 
تضبطو سمسمة من العالقات التركيبية المحكمة بين مفرداتو وجممو وآياتو وسوره، كما خضعت 

نتقائية محكمة، وأن انتقاء كممة دون أخرى وراءه حكمة، وىذا مظير من ىذه الوحدات لعمميات ا
 مظاىر اإلعجاز فيو.

 وعموما يمكن أن نجمل بشكل موجز أىم الخصائص المسانية لمتركيب القرآني فيما يمي:

 عمى مستوى المغة: يتميز برعاية قوانين المغة وقواعدىا.  -1
تتمثل في وضع كل كممة في موضعيا عمى مستوى المفردات ىناك ىندسة دقيقة جدا   -2

التركيبي الالئق بيا، وأن أي تغيير تركيبي وراءه حكمة، مما يدل عمى دقة اإلتقان في 
 تركيب المفردات في القرآن.

وعميو إن التركيب القرآني يجري عمى نسق بديع خارج عن المعروف من نظام جميع كالم 
حم َتنِزيٌل ِمْن  ):مباين لممألوف لنتأمل قولو تعالىالعرب، ويقوم في طريقتو التعبيرية عمى أساس 

َمْت ءاَياُتُو ُقْرآًنا َعَرِبيِّا ِلَقْوٍم َيْعَمُمونَ   .((الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ِكَتاٌب ُفصِّ

فيذه اآليات بتأليف كمماتيا العجيب وىندستيا المتقنة، ونظميا البديع حينما سمعيا عتبة بن 
البيان استولت عمى أحاسيسو، ومشاعره، وطارت بمبو، ووقف في  أبي ربيعة، وكان من فطاحل

واهلل لقد سمعت من محمد قواًل ما سمعت مثمو “ذىول، وحيرة، ثم عبر عن حيرتو وذىولو بقولو: 
 ”.واهلل ليكونن لقولو الذي سمعتو نبأ عظيم… قط، واهلل ما ىو بالشعر وال بالسحر وال بالكيانة

ر كتاب اهلل ال تتخمف في سورة من سوره وال في آياتو، ومن أجل وىذه الحقيقة توجد في سائ
 ذلك عجز أساطين البيان عن اإلتيان بأقصر من مثمو.

 عمى مستوى البنية التركيبية لمجمل في القرآن:  -3
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ىناك ىندسة دقيقة عمى مستوى البنية التركيبية لمجممة، وتتمثل في انسجام أجزاء جممو 
القرآني جار عمى نسق واحد من السمو في جمال المفظ، وعمق ودقة  والتئاميا، بل إن التركيب
 الصياغة وروعة التعبير.

 

 

 

 

 آليات لسانية يمكن استثمارها إلظهار اإلتقان في تركيب القرآن:ثانيا : 

 التحويل آلية لسانية تمكن من إظهار اإلتقان في تركيب القرآن: -1

من المستوى العميق إلى المستوى السطحي في إن التحويل آلية لسانية تمكننا من االنتقال 
تركيب القرآن، أي إنيا وسيمة لالنتقال من المستوى العميق المجرد إلى عالم التحقق الصوتي، 
وبمعنى أدق إنيا وسيمة لممواءمة بين العمق المقدر والسطح الظاىر، وحتى نخرج من حيز 

 كيب قرآنية.التنظير ننتقل إلى حيز التطبيق من خالل تحميمنا لترا

ىذه الجممة القرآنية أو التركيب القرآني محولة  ((واشتعل الرأس شيبا))لنتأمل قولو تعالى: 
عن تركيب عميق، فالتمييز في ىذا التركيب محول عن الفاعل، والبنية العميقة لآلية السابقة 

 ىي: واشتعل شيب الرأس ، أي انتشر الشيب وعم الرأس.

” عيونا“إذا تأممنا بدقة نالحظ أن التمييز  ((جرنا االرض عيونا وف))ولنتأمل قولو تعالى: 
محول عن مفعول بو، وعميو فبنيتيا العميقة ىي: وفجرنا عيون األرض، ثم أصبحت الجممة كما 

 ىي عميو في بنيتيا السطحية بعد تطبيق آلية التحويل.

 القرآني:التقدير آلية لسانية لرد بينة فرعية إلى بنية أصمية في التركيب   -2
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جرائيا ىو استحضار عنصر أو ” التقدير ىو تأويل العناصر الخفية تأويال دالليا واضحا“ ، وا 
عدة عناصر مغيبة من البنية التركيبية. ويرتبط التقدير ارتباطا وثيقا بالداللة. كما يرتبط التقدير 

ة فإن التقدير ىو بالحذف ، فإذا كان ىذا األخير ىو إسقاط عنصر أو أكثر من البنية التركيبي
استرجاع العنصر المحذوف من نفس البنية. فالحذف يشكل المستوى السطحي لمجممة أو تركيبيا 

 .المستوى العميق أو تركيبيا الخفيالظاىر، بينما يمثل التقدير 

تمثل ىذه اآلية بنية سطحية أو مستوى سطحي؛  ((وجاء ربك)) لنتأمل قولو تعالى: 
عالى؛ ألن المجيء من سمات الحدوث، اقتضى األمر تقدير محذوف الستحالة مجيء الباري ت

وجاء أمر “يمكننا من الوصول إلى المستوى العميق لمبينة السابقة وتكون عمى الشكل اآلتي: 
 والتحميل نفسو يصدق عمى معظم تراكيب القرآن. ”.أو عذابو أو مالئكتوربك 

الجواىر المغوية والمعنوية واكتشافيا يظير أن في آيات القرآن الكريم وخالصة ما سبق   
يقتضي التسمح بما يناسب من اآلليات المسانية، ىذه األدوات واآلليات التي يمكن أن تساىم في 

 إظيار اإلتقان في تركيب القرآن.

 

 

 


