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مقدمة املؤلف

الله والحمد لله والصالة والسالم عىل رسول، وبعد: بسم 

املعريف  واقعنا  يف  والعلمية  البحثية  الساحات  أبرز  من  القرآنية  الساحة  ُتعد 

الكريم،  بالقرآن  الخاصة  البحثية  القضايا  بخدمة  رأسا  التصالها  والحديث،  القديم 

االشتغال  مسالك  من  الكثري  فيها  وظهر  هائلة،  تطبيقية  حركة  فيها  قامت  الساحة  وهذه 

ومبهامته  القرآن  غريب  يف  كالكتابة  الكريم،  القرآن  حول  الجزيئ  البحث  ومسارات 

القرآنية. بالعلوم  يعرف  مام  ومنسوخه...إلخ  وناسخه 

الجامعة  الحاضنة  يعد  الذي  القرآن(  )علوم  عْلم  القرآنية  الساحة  يف  برز  كام 

القرآنية.  العلوم  ملختلف 

مسارات  هيئة  يف  الحقيقة  عىل  موزعة  يجدها  القرآنية  الساحة  يف  الناظر  أن  بيد 

بحث جزيئ ال غري، وأنها مل تنتظم يف جملة قضايا كلية كام الشأن الذي يقتضيه حضور 

إذ  القرآنية؛  الساحة  عىل  سلبية  انعكاسات  له  كانت  الذي  األمر  وهو  وإقامتها،  العلوم 

فعليا  تنتهي  أن  جزئية ميكن  قضايا  عن  عبارة  كونها  منهجيا،  مأزومة  تبدو  علومها  جعل 

ببعض الكتابات، وكذا صارت الساحة القرآنية بالغة االتساع وكثرية العلوم بصورة هائلة، 

وال غرو فقد أوصل السيوطي هذه العلوم يف كتابه )اإلتقان يف علوم القرآن( إىل مثانني 

نوعا من أنواع العلوم عىل اإلدماج وبنّي أنه لو نّوعها لربت عىل الثالمثائة عْلم.

ُيباين املألوف يف  وأما هذا العْلم الجامع للعلوم القرآنية )علم علوم القرآن( فإنه 

يعمل عىل  اشتغال معريف يف منحى محدٍد، وإمنا هو  إذ ال ميتلك قضية  الفنون؛  نسق 
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العلم  هذا  أّن  كام  العلوم.  هذه  والحديِث عن  القرآنية  العلوم  الجمعّي ملختلف  اإليراِد 

يعاين من إشكاالت عديدة يف اصطالحه ويف ضبط النظر ملبادئه وجدواه وقيمتِه كعلم 

والسعِة الهائلة ملباحثه، وكيفياِت والتعاطي معه تدريًسا وتعلياًم، وغرِي ذلك مام سيايت 

فيه.  القول  تفصيله 

تأسيس،  وإعادة  نظر  إعادة  الحال  بطبيعة  تستلزم  القرآن  لعلوم  الوضعية  هذه  إن 

القرآنية  القضايا  يف  البحث  خدمة  عىل  بحق  قادرة  قرآنية  علوم  عندنا  تتخلق  حتى 

والنهوض بها، ومن هاهنا جاء هذا الكتاب كمحاولة للنهوض بهذا األمر، إذ فيه نقاش 

نقاش  وكذا  العلم،  هذا  من  املنهجي  املوقف  وبيان  القرآن  علوم  عْلم  لعْلمية  تقوميي 

وبيان  العلوم  هذه  لتأسيس  القائم  النسق  ومساجلة  القرآنية  العلوم  بناء  لطريقة  نقدي 

القرآنية  للعلوم  جديد  منهجي  بناء  اإلشكاالت-  هذه  ضوء  -يف  اقرتاح  وكذا  إشكاالته، 

يضبط نسقها ويجاوز بها مختلف األعطاب الحاصلة يف طريقة بنائها واإلشكاالت التي 

تفرعت عىل ذلك.

فهذا الكتاب يحتوي عىل دراستني حول علوم القرآن بينهام اتصال وارتباط يف نقاش 

بيان  ييل  وفيام  تتوخاها،  وأغراض  بها  خاصة  إشكالية  منهام  لكل  كان  وإن  القرآن،  علوم 

لهاتني الدراستني ومسار النقاش يف كل منهام:

الدراســة األوىل: علــوم القــرآن؛ قــراءة تقومييــة يف اعتبــار »علــوم 

القــرآن« علْــًم:

وهي دراسة عنيت -ألسباب يأيت تفصيلها- بعقد نقاش تقوميي لعْلم علوم القرآن 

من حيث هو، وبيان مدى استحقاقه للعْلمية، وأن يكون )علوم القرآن( عْلام من عدمه.

سهال؛  يكن  مل  العلم  لهذا  التقوميي  النقاش  هذا  مثل  عقد  فإن  الحال  وبطبيعة 

فقد كان لزاًما علينا أوال تحرير النقطة املركزية يف العلم التي تكون مساجلتها مساجلة 

يف  النظر  إليه  يرتد  منهجي  معيار  لتحرير  ثانيا  احتجنا  وكذلك  هو،  حيث  من  للعلم 

علم  ونعاير  التقويم  فعل  يف  منها  ننطلق  ثابتة  قاعدة  ذلك  يكون  بحيث  العلوم،  شأن 
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دعانا  ما  وهو  ذلك،  خالل  من  األحكام  عليه  ونرتب  منها،  موقفه  بحسب  القرآن  علوم 

طويال لتأمل معنى العلم والحّد الفاصل الذي يفرق بني ما يستأهل من مسارات البحث 

وصفه  ويكون  كذلك،  ليس  وما  استقالال،  الوصف  بهذا  يوصف  وأن  عْلام  يكون  أن 

من  زاد  أمور  وهي  غري،  ال  التسامح  قبيل  من  إال  يتخرج  وال  دقيق  غري  وصفا  بالعْلمية 

أو  السياق  هذا  يف  منها  اإلفادة  ميكن  التي  الكتابات  حضور  قلة  فيها  البحث  صعوبة 

عليها.  البناء 

من  القرآن  علوم  علم  نقاش  كان  فقد  شاقا،  عمال  األمور  هذه  ضبط  كان  وكام 

املنهجي  النسق  وتحرير  العلم  لهذا  النظر  لضبط  ذلك  دعانا  إذ  ومعنتا،  مرهقا  خاللها 

تشّكل  إىل  انتهينا  إننا  وحيث  حررنا،  الذي  املعيار  وفق  ذلك  تقويم  ثم  له،  التأسييس 

املنهجية  اإلشكاالت  لبيان  انعطفنا  فقد  سلبيا،  له  تقومينا  كان  معني  نسق  وفق  العلم 

النسق املشِكل للعلم، ليكون ذلك مؤكدا عىل غلط  ارتباطها بهذا  الكربى للعلم ووجه 

القائم لعلم علوم  الفضاء  الحال لولوج  بطبيعة  النسق وعدم وجاهته، وهو ما دعانا  هذا 

علوم  يف  الكتابات  من  الكثري  ومطالعة  موسعة،  بصورة  املنهجية  مآزقه  وفحص  القرآن 

القرآن، واالشتباك  بالحديث عن علم علوم  املعنية  العديد من املؤلفات  وتأمل  القرآن، 

حول  بتصوراتها  الخاصة  األعطاب  بعض  وبيان  كثرية  وأطاريح  معطيات  مع  النقدي 

معه. وتعاطيها  العلم 

إن الدراسة ويف ضوء تقوميها السلبي للعْلم فقد كان لزاما عليها -توفية للنقاش- 

نقطة  لولوج  قاد  ما  وهو  التاريخ،  عرب  وتكونه  العلم  هذا  تشكل  كيفيات  يف  البحث 

تاريخية مثار جدل موسع بني الباحثني املعارصين، والقيام بتحرير هذه النقطة والفصل 

تشكل  يف  جديد  لنظر  خلصت  الدراسة  وأن  خاصة  النقاشات  من  الكثري  وعقد  فيها، 

العلم،  لتكون  التاريخي  التصور  الباحثني يف  استقرت عليه حاصل كلمة  ما  يباين  العلم 

بينهم يف ذلك. القامئة  التباينات واالختالفات  النظر عن  بغض 

تحرير  ورضورة  له  الجذري  االستشكال  عن  العلم  هذا  تقويم  رحلة  أسفرت  لقد 

الكثرية  القرآنية والعلوم  القرآنية منه، وهو ما قاد بطبيعة الحال للنظر يف الساحة  الساحة 



12

إشكال  أمام  رصنا  وبذلك  كعلوم،  وانضابطها  العلوم  هذه  نجاعة  ومقدار  تحويها  التي 

معريف جديد البد من معالجته حتى ينضبط النظر لعلوم القرآن، ومن ثم جاءت الدراسة 

به. لتنهض  الثانية 

ــع  ــز، م ــة للمنج ــراءة تقوميي ــرآن؛ ق ــوم الق ــاء عل ــة: بن ــة الثاني الدراس

ــرآن: ــوم الق ــاء عل ــة لبن ــرح رؤي ط

ومساجلة  القرآنية  العلوم  بناء  لطريقة  نقدي  بنقاش  الدراسة بعقد  هذه  عنيت  وقد 

جديد  منهجي  بناء  اقرتاح  وكذا  إشكاالته،  وبيان  العلوم  هذه  لتأسيس  القائم  النسق 

بنائها  طريقة  يف  الحاصلة  األعطاب  مختلف  بها  ويجاوز  نسقها  يضبط  القرآنية  للعلوم 

التي تفرعت عىل ذلك. واإلشكاالت 

قديم  هو  ما  املحاوالت  هذه  ومن  القرآنية،  العلوم  إلقامة  عملية  محاوالت  لقد جرت 

إال  إليها  الخطو  ميكن  ال  للعلوم  الجديدة  البنائية  الرؤى  كانت  وملا  حديث،  هو  ما  ومنها 

مطول  تقوميي  نقاش  يف  الخوض  ذلك  استلزم  فقد  عيوبه،  وبيان  السابق  الجهد  نقاش  بعد 

إذ  صعبة؛  غاية  املنهجي  التقويم  هذا  مثل  أن  والشك  القرآن،  علوم  بناء  محاوالت  ملختلف 

العلوم  إقامة  يف  النظر  إليه  يرتد  محكم  منهجي  معيار  عىل  القبض  إىل  تحقيقها  يف  تحتاج 

القرآنية بطريقة ناجعة تكفل بناءها بصورة معيارية منضبطة، وكذا تكفل الخالص من مختلف 

املآزق املنهجية القامئة يف هذه العلوم، فوجود مثل هذا املعيار ال غنى عنه؛ إذ هو القاعدة 

العلوم والنظر يف هذه املحاوالت والحكم عليها سلبا أو  الثابتة لتقويم محاوالت إقامة هذه 

إيجابا بحسب موقفها منه، وهو ما دعانا طويال لتأمل الساحة القرآنية وحركة البحث داخلها، 

يكون  أن  يناسب  وما  الحراك،  هذا  ضوء  يف  معيارية  مسطرية  بصورة  علومها  إقامة  وكيفيات 

علام، وما ميكن أن يكون مسارا بحثيا بجوار هذه العلوم، والحدود املعيارية الضابطة لذلك، 

واالشتغال  بعاّمة،  والعلوم  القرآن  علوم  يف  التأمل  سبق  الله-  -بفضل  عليها  أعان  أمور  وهي 

األخرى؛  القرآنية  العلوم  ولبعض  القرآن  علوم  لعْلم  قبل  به  قمنا  الذي  التأسييس  النقدي 

كالتفسري وأصوله، فمن خالل هذا االشتغال أمكن ضبط هذا املعيار وتحريره. 
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هذه  ومساجلة  وحديثا  قدميا  القرآنية  العلوم  إقامة  محاوالت  ضبط  تعّني  وبعد 

رؤيتها  لطرح  الدراسة  خَطت  ذكرنا،  الذي  املعيار  خالل  من  وتقوميها  املحاوالت 

جامعا  الطرح  يكون  أن  يف  اجتهدنا  وقد  القرآنية،  للعلوم  املنهجي  البناء  كيفيات  يف 

الرؤية  لهذه  املوضح  النظري  بالرشح  فاعتنينا  أمره؛  يتضح  حتى  والتطبيق  التنظري  بني 

العلوم  بناء  كيفيات  بيان  يف  والتفصيل  القرآنية،  العلوم  كتلة  بناء  يف  املنهجية  ومزاياها 

بناء  شملت  تطبيقية  مقاربة  تقديم  عىل  عملنا  وكذلك  وخطواته،  الرؤية  هذه  خالل  من 

العلوم  لبقية  عميل  تصور  ذكر  وكذلك  الرؤية،  لهذه  وفقا  قرآنيني  لعْلمني  موسعا  عمليا 

الرؤية. القرآن وفق هذه  للساحة  املتصورة  الكلية  والهندسة  القرآنية 

اندياح  إمكان  رأينا  أننا  إال  القرآنية،  العلوم  ببناء  خاصة  كانت  وإن  الرؤية  وهذه 

هذه  إشكاالت  لبيان  الحبا  سبيال  تكون  وأن  الرتاث  علوم  بقية  لتشمل  كذلك  دائرتها 

فيه  ما أفضنا  تأسيسها وفق نسق جديد أرشد، وهو  العلوم واقرتاح مسار منهجي إلعادة 

بقدر محدود يف نهايات الدراسة.

الزمان -ألسباب  ما تكون يف هذا  الرتاثية ككل أحوج  والعلوم  القرآنية  العلوم  إن 

عليه  قامت  الذي  املنهجي  النسق  تجادل  تقوميية  قراءات  إىل  تقصيها-  يسع  ال  كثرية 

هذه العلوم وتعيد النظر فيه، وتدرس البناء املنهجي التأسييس للعلوم ومسالك التشكل 

الخاصة به، أي نقاش العلوم من حيث هي علوم، فهذا هو السبيل الصحيح إلعادة تثوير 

علومنا مرة أخرى وتجديدها بحق، والخروج بها من حالة الهمود والتوقف التي أصابتها 

منذ زمن، وإزالة الكوابح والعوائق املعرفية التي البست مسريتها فصدتها وصدت معها 

اإلنتاج والنمو املعريف. التطور ومتابعة  العقل اإلسالمي عن 

بهدم  املطالبة  عنها  يخرج  قد  واألطروحات  القراءات  هذه  أمثال  أن  وصحيح 

مسارات معرفية كربى يف الرتاث وبناء أخرى غريها وتغيري خارطة العلوم الرتاثية وطرح 

تصورات جديدة لها، إال أننا يجب أال نتخوف من مثل هذا طاملا أن هذه القراءات تلتزم 

املنهجي؛ ألن تجديد املعارف  الرتاث عىل رشطه  الجاد، وتشتبك مع  العلمي  النقاش 

استلهام  عىل  يقوم  فالتجديد  واألطروحات؛  القراءات  هذه  مبثل  إال  يتم  ال  والعلوم 
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وتنهدم غريها،  علمية  مسارات  معه  تقوم  أرشد  نسق جديد  وفق  تأويله  وإعادة  املايض 

علوم  تحتاجه  الذي  األمر  وهو  جديد،  من  املعريف  اإلنتاج  عيون  ذلك  مع  وتنفسح 

الرتاث يف ظل إشكاالتها املنهجية التي أفضت لهمودها، حتى تستقبل هذه العلوم من 

همودها  وتجاوز  وتقدمها،  مسريتها  استئناف  وتعيد  حياتها،  من  جديدة  دورة  هي  حيث 

وتكون قادرة عىل إعادة إنتاج املعرفة التي تراكم عىل ما سبق وتتابع اإلضافة عليه.

يتوقف  القرآنية ال  العلوم  لبناء  الدراسة  قدمتها هذه  التي  الرؤية  فإن هذه  وأخريا، 

جديدة  علوم  توليد  عىل  تعني  ولكنها  الرتاثية،  للعلوم  تعديتها  عند  فحسب  استثامرها 

مهمة يف ساحاتنا املعرفية، كام أنها قابلة ألن تكون أساسا منهجيا لبناء العلوم بعاّمة أيا 

أنها تصلح أن تكون منطلقا وأساسا معرفيا ملرشوع إحيايئ  العلوم، ما يعني  كانت هذه 

ومعارفنا.  لعلومنا  كبري  تجديدي 

الكتاب. وإين ألشكرالفضالء يف مركز مناء عىل عنايتهم واهتاممهم بنرش هذا 

هذا  يكون  وأن  حسن،  بقبول  يتقبله  وأن  العمل  بهذا  ينفع  أن  تعاىل  الله  ونسأل 

الكتاب وما حواه من نقاش طرحا نافعا يف تثوير النقاش حول الوضعية املنهجية للعلوم 

الجدل حول إشكاالت هذه  النظر وتعلية  الرتاث، ومهيعا إلثراء  القرآنية ومختلف علوم 

العلوم  بناء  كيفيات  حول  موسع  علمي  حراك  إحداث  وكذا  تجديدها،  وكيفيات  العلوم 

له، والله املوفق. الالزمة  واملعارف واملسالك املنهجية 
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