الوحي والتجربة الدين ّية من وجهة نظر املسترشقني

[*]

د .محمد جواد إسكندرلو

[[[

ّ
ملخص
يتط ّرق الباحث يف هذه الدراسة إىل مقولة املسترشقني فيام يتعلّق مبصدر القرآن
برشي ،ومح ّمد  هو الذي
وأنّه غري إلهي ،وأنّه ليس بوحي وال معجزة بل هو نتاج
ّ
ألّفه واعتقد أنّه وحي منزل من قبل الله .وهو مايتناىف مع قواعد ومنهج ّية التحقيق
والبحث العلمي؛ كونها يف الغالب تستند ،بل وتبنى عىل خلفيّات فكريّة وفلسفيّة
ماديّة وغربيّة ،مل يتّفق أهلها عىل حقّانيّتها .هذا باإلضافة إىل ما ذهب إليه أغلب
املسترشقني والعلامء الغرب ّيني من تبديل للوحي الرسايل بالتجربة الدين ّية البرشيّة،
وأنّه من فكر مح ّمد  ،وهو ما يناقشه هذا البحث ،إذ يعرض يف تقسيامت ستّة
آراء املسترشقني ويف ّندها وينقدها ،كام يتناول بالبحث واملناقشة قضيّة التجربة
الدينيّة لناحية مفهوم وأرضيّة ظهور التجربة الدينيّة ،وأنواعها ،ونسبة الوحي الرسايل
والتجربة الدين ّية.
املح ِّرر
* -باحث وأستاذ في الدراسات القرآن ّية واالستشراق ،من إيران.

ـ تعريب :رائد علي غالب.

18

املقدمة
ّ
جه
تع ّد مسألة وحيان ّية القرآن الكريم من القضايا امله ّمة واألساس ّية التي و ّ
املسترشقون انتقاداتهم وإشكاالتهم بها عىل اإلسالم ،ولهذا فهم ير ّوجون مقولة أ ّن

النبي هو الذي ألّفه
القرآن ليس بوحي أو معجزة ،بل هو من صناعة البرش ،وأ ّن
ّ
وا ّدعى أنّه وحي من الله سبحانه وتعاىل ،ولهذا السبب يعتقد أغلب املسترشقني بأ ّن

قسم من املعارف القرآن ّية من بيئة الجزيرة
النبي أخذ
مصادر القرآن غري إله ّية ،وأ ّن
ً
ّ

قسم ثالثًا عن
العرب ّية ،وأخذ القسم اآلخر عن اليهود واملسيح ّيني ،إضافة إىل أخذه
ً

عقائد وأعراف وتقاليد بعض األمم[[[.

وإىل جانب افرتاءات املسترشقني وعدم موضوعيّتهم العلميّة يف قضيّة مصدر

القرآن ،سعى أغلب املسترشقني والعلامء الغرب ّيني إىل أن يبدلوا الوحي الرسايل
النبي،
بالتجربة الدين ّية البرشية ،ويظهروا بأ ّن القرآن كتاب غري إلهي ونتاج فكر
ّ
ومتعصبة إىل
وبجهود متواصلة يسعون إىل توجيه اتّهامات غري علم ّية وغري معقولة
ّ

النبي.
القرآن وإىل شخصيّة ّ

األول
املبحث ّ
مصدر القرآن عند املسترشقني
النبي أخذ جميع املعارف
تبي البحوث الكل ّية أ ّن املسترشقني يعتقدون أ ّن
ّ
ّ
القرآنيّة من مصدرين :أحدهام ،محيطه الجغرايف والحياة االجتامعيّة والدينيّة
والثقافيّة للجزيرة العربيّة ،والجزء اآلخر أخذه من اليهود واملسيحيني وعقائد وتقاليد

قسموا مصادر القرآن إىل مصدرين وعاملني أساسيني،
الشعوب األخرى .ومن هنا ّ

[[[-تجدر اإلشارة إلى أنّه مثل هذه المحاوالت قد صدرت من قبل من المشركين ،حيث ذكر القرآن بعضها وطرح
ُول ال َِّذي َن كَ َف ُروا إِ ْن َٰهذَا إِلَّ أَ َس ِ
إجابات لها ،منها ما جاء في قوله تعالى{ :يَق ُ
اطي ُر الْ َ َّولِي َن} سورة األنعام ،اآلية .25
وفي قوله تعالىَ { :وق َ
خ ُرونَ} سورة الفرقان ،اآلية ،4وفي قوله
َال ال َِّذي َن كَ َف ُروا إِ ْن َٰهذَا إِلَّ إِف ٌْك افْتَ َرا ُه َوأَ َعانَ ُه َعلَيْ ِه قَ ْو ٌم آ َ
ج ِم ٌّي َو َٰهذَا لِ َسا ٌن َع َرب ٌِّي ُمبِي ٌن} سورة النحل،
تعالىَ { :ولَ َق ْد نَ ْعلَ ُم أَنَّ ُه ْم يَقُولُو َن إِنَّ َما يُ َعلِّ ُم ُه بَشَ ٌر لِ َسا ُن ال َِّذي يُل ِْحدُو َن إِلَيْ ِه أَ ْع َ
اآلية .103وقد أجاب القرآن على جميع هذه اإلشكاالت في قوله تعالى{ :أَف ََل يَتَ َدبَّ ُرو َن الْ ُق ْرآ َن َولَ ْو كَا َن ِم ْن ِع ْن ِد َغ ْي ِر اللَّ ِه
خ ِت َلفًا كَ ِثي ًرا} سورة النساء ،اآلية.82
جدُوا ِفي ِه ا ْ
لَ َو َ
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وهام :املصادر الداخل ّية واملصادر الخارج ّية[[[ .وقد طرح املسترشقون واملر ّوجون
كل واحد منهم إىل
لالسترشاق نظريّات ع ّدة يف مجال تعيني اآليات القرآن ّية ،واستند ّ
أساسا لكالمه وأفكاره حول الوحي
واحدة من النظريّات اآلتية يف آرائه ،وجعلها
ً
والقرآن .وتتلخّص[[[ آراؤهم يف مصدر القرآن يف املوارد الستّة اآلتية:
1 .1وحيان ّية القرآن
2 .2أنّه الهي غري وحياين
3 .3نظريّة النبوغ
4 .4اقتباس القرآن من التوراة والكتب القدمية
5 .5أنّه متأث ّر بثقافة عرصه
ومبا أ ّن موضوع هذه الدراسة (الوحي والتجربة الدين ّية من وجهة نظر املسترشقني)
فإنّنا نبحث بداية آراءهم يف هذه املوارد الستّة ،ومن ث ّم نتط ّرق إىل قضيّة التجربة
الدينيّة وعالقتها بالوحي.
أ ّو ًل :القرآن وحي إلهي :يعتقد البعض من علامء الغرب بأ ّن القرآن الكريم مصدره
النبي مح ّمد ،ومن الواضح أ ّن هذه
الوحي اإللهي الذي نزل به جربائيل األمني عىل ّ
الطائفة من العلامء -ومن بعد دراسات مكثّفة -قد تبيّنت لهم الحقائق ،فرتكوا الديانة
اليهوديّة أو املسيحيّة ودخلوا يف اإلسالم ،وكتبوا مؤلّفات ع ّدة يف هذا املجال ،ومن
بني هؤالء نذكر املسترشق الفرنيس الدكتور موريس بوكاي ،واملسترشق الربيطاين
جان ديفن بورت ،والشهيد الدكتور إدواردو أنيييل.
ثان ًيا :القرآن إلهي وغري وحياين :ذهبت جامعة من علامء الديانات األخرى
املتخصصني بدراسة القرآن ،وبناء عىل ما وجدوا من العلوم واملعارف القرآنيّة الراقية
ّ

[[[ -راجع  :راشدي نيا ،أكبر ،التفكير في اإلشكاالت التي يردها المستشرقون على أ ّن القرآن وحي إلهي ،قبسات،
رقم .29

[[[ -راجع :إسكندرلو ،مح ّمد جواد ،دروس في القرآن من وجهة نظر المستشرقين ،ص .23زماني ،مح ّمد حسن،
المستشرقون والقرآن ،ص.126
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واملتطابقة مع التعاليم اإلله ّية ،أ ّن هناك نو ًعا من الرتابط مع الله ،وأ ّن القرآن بنحو ما
تحيطه العناية اإلله ّية؛ ولذلك كان سب ًبا يف نجاة الناس يف الجزيرة العرب ّية ،وسب ًبا يف
رصح هؤالء بشكل مبارش بوحيانيّة القرآن
سعادة املسلمني عىل طول التاريخ .ومل ي ّ
النبي مح ّمد ،إذ مل يعترب هؤالء بأ ّن القرآن كتاب وحي من الله
ونزول الوحي عىل ّ
تعاىل ،وأ ّن الدين اإلسالمي آخر دين للبرشيّة؛ ولذلك مل يعتنقوا اإلسالم وبقوا عىل
معتقداتهم يف الدين املسيحي واليهودي ،ولك ّنهم تط ّرقوا يف كتاباتهم بإجالل إىل
للنبي األكرم
التعاليم والكامالت القرآنيّة التي تسعد اإلنسان ،والفضائل األخالقيّة
ّ
وأصحابه ،وإنجازات اإلسالم واملسلمني للبرشيّة ،ودور املسلمني يف إقامة أسس
الحضارة الجديدة يف الغرب ،نذكر من بني هؤالء املسترشق الفرنيس هرني كوربني،
والياباين إيزوتوسو ،واإلسكتلندي توماس كارليل ،واللبناين جرجي زيدان.
كام جاء يف كتاب «املسترشقون والقرآن» بعض العبارات واالعرتافات ضمن
النبي من وجهة نظر علامء الغرب املنصفني).
عنوان (وجه القرآن الجميل وصدق ّ
ثالثًا :نظريّة النبوغ :اضطر بعض املسترشقني من الذين مل يستطيعوا أو ال يريدون
فهم أ ّن املعارف القرآن ّية واإلله ّية وحي من الله ،حينام رأوا سعة املعارف القرآن ّية
وشمولها ملختلف األبعاد؛ من الفلسفة ،والعقيدة ،والعرفان ،واألخالق ،واالقتصاد،
واألرسة ،واملجتمع ،والرتبية ،والسياسة...وهي ما جاء بها إنسان أ ّمي ال يقرأ وال
النبي مح ّمد عبقري كبري ،بل أكرب عبقري
يكتب ،إىل طرح نظريّة النبوغ ،وقالوا إ ّن
ّ
يؤسس ثاين
يف تاريخ البرشيّة؛ ولهذا استطاع من دون االستناد إىل وحي ساموي أن ّ
أكرب دين يف العامل ،ويلبّي جميع متطلّبات أ ّمته وأتباعه من العقيدة والرشيعة واآلداب
والسنن...
وعند البحث يف خلف ّية هؤالء نجد أ ّن البعض منهم وبسبب عدم حصوله
توصل يف
عىل مصادر كافية ،وعدم متاسه بشخص ّيات علم ّية مسلمة علم ّية ،قد
ّ
كل م ّدعيي هذه النظرية هم كذلك ،فالبعض
أبحاثه إىل هذه النتيجة .ولكن ليس ّ
توصلهم يقينيًّا إىل تف ّوق القرآن عىل جميع الكتب السامويّة املوجودة،
منهم ورغم ّ
واإلقرار بإعجاز القرآن يف العرص الجاهيل الذي جاء به إنسان أ ّمي ال يقرأ وال يكتب،
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ومع االلتفات إىل بطالن التوراة واإلنجيل الحالية ،وما تحتويه من األباطيل وعدم
رصون عىل أحقّية العهدين ،وأ ّن القرآن غري إلهي ،وقد بذلوا
مرشوع ّيتهام ،إلّ أنّهم ي ّ
وتوسلوا
برشي املنشأ،
للنبي  وأ ّن القرآن
كل الجهد إلثبات نظريّة النبوغ بالنسبة
ّ
ّ
ّ
ّ
بإلقاء التهم والشبهات[[[ حول الدين اإلسالمي ،ومنها أنّهم أطلقوا عليه:
املح ّمديّة :وهي من الخدع التي استخدمها املسترشقون يف هذا الصدد،
إذ أطلقوا اسم (املح ّمديّة بدلً من اإلسالم) وبهذه الطريقة يلقون يف األذهان أ ّن
للنبي
منظومة التعاليم اإلسالمية مل تكن سوى تعاليم شخص ّية وإفرازات ذهن ّية
ّ
مح ّمد  ،وبهذه الطريقة يقطعون اتصال الدين بالله والوحي اإللهي[[[ .والحال
أ ّن الدين اإلسالمي يف جميع اللغات ،ويف كتابات املسلمني وغري املسلمني يف
أنحاء العامل ،يس ّمى بـ (اإلسالم) ،ومل يستعمل أحد من املؤلّفني املسلمني اسم
جح هاملتون جب ،وهو من املسترشقني
(املح ّمديّة أو االتجاه املح ّمدي) .وير ّ
جح استعامل
الذي استخدموا كلمة ( )mohammad ianismبدلً من اإلسالم ،ير ّ
هذه الكلمة ،فيقول( :الحقيقة أ ّن اإلسالم يقوم عىل فكرة الخالفة والوراثة املتعلّقة
النبي مح ّمد .)
بالحواريني والبابا التي تبلغ ذروتها يف ّ
ومن هذه الطائفة املسترشق الفرنيس هوبرت كرميه[[[ ،وعىل أساس هذا اإللقاء
النبي مح ّمد  وبلغت هذه االتهامات إىل ح ّد أ ّن الکاتب
نسبوا االت ّهامات إىل
ّ
املسيحي إدوارد سعيد أشار يف كتابه االسترشاق إىل هذا بقوله( :لقّبوا اإلسالم بالدين
[[[
النبي مح ّمد باملخادع).
املح ّمدي أو االتجاه املح ّمدي ،ولقّبوا ّ
وأوضح املسترشق الفرنيس موريس بوكايوهو ،مسترشق وطبيب ،وقد اعتنق
اإلسالم من بعد أبحاث كثرية قام بها حول اإلسالم ودراسة اآليات الكرمية للقرآن،
رس يف تبديل اسم (اإلسالم) إىل (مح ّمديّون)
أوضح أحقّية اإلسالم ،وأشار إىل ال ّ
لدي حافز يف فرتة الشباب للبحث حول اإلسالم؛ ألنّه يف الغرب
بقوله( :مل يكن ّ
يستخدمون مصطلح (مح ّمديّون) بدلً من (اإلسالم) وأشاعوا بأ ّن الدين اإلسالمي
[[[ -راجع :زماني ،مح ّمد حسن ،المستشرقون والقرآن ،ص.126-127

[[[-راجع :المصدر نفسه.128-129 ،

[[[-راجع :المصدر نفسه ،ص.127-128

[[[ -راجع :زماني ،مح ّمد حسن ،المستشرقون والقرآن ،ص.129
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نتاج اإلنسان ،وليس دي ًنا يستحق التحقيق ،ولكن بعدما تع ّرفت عىل القرآن ....أدركت
وحي إلهي).
أ ّن هذا الكتاب مل يكن حاصل فكر إنسان ،بل هو
ٌ

نظر ّية النبوغ من وجهة نظر العالمة الطباطبائي (ره)
يرى العالمة الطباطبايئ (ره) يف منشأ نظريّة النبوغ أ ّن أكرث الكتّاب الذين بحثوا يف
نبي اإلسالم كان نابغة عارفًا
األديان واملذاهب ،قد استندوا يف مقوالتهم إىل أ ّن ّ

باألوضاع االجتامع ّية ،وسعى إىل خالص البرشيّة من مهوى الوحش ّية واالنحطاط
الخلقي ،ورفعها إىل أوج املدن ّية والحريّة ،فدعا الناس إىل اعتناق آرائه الطاهرة ،التي

حا نزيهة
تجلّت بشكل دين جامع كامل .فكان
النبي - بحسب قولهم -يحمل رو ً
ّ
وه ّمة عالية ،وقد عاش يف بيئة يسودها الظالم وتتحكّم فيها الق ّوة واألراجيف والهرج
وتتجل فيها
ّ
بحب الذات والسيطرة غري املرشوعة عىل األموال،
االجتامعي ،وتتّسم
ّ

كل مظاهر الوحش ّية املقيتة .ولهذا كان  يأوي إىل غار يف أحد جبال تهامة ،فيبقى
ّ
بكل حواسه إىل السامء واألرض والجبال
جه ّ
فيه أيّا ًما يخلو إىل نفسه ،وكان يتو ّ

رصف البرشيّة من سائر النعم،
والبحار واألودية واآلجام وما وضعته الطبيعة تحت ت ّ

وكان يأسف عىل اإلنسان املنهمك يف الغفلة والجهل ،الذي قد أبدل حياته السعيدة

النبي  وتأذّيه
الهانئة بحياة نكدة تضاهي حياة الحيوانات الوحش ّية .واستم ّر تألّم
ّ

من تلك املفاسد واآلثام االجتامعيّة ،...فلام بلغ األربعني من عمره وفّق-بنظرهم-
إىل كشف طريق لإلصالح ميكن بواسطته إبدال تلك الحياة الفاسدة بحياة سعيدة،
كل معاين الخري ،وذلك الطريق هو «اإلسالم»[[[.
فيها ّ

وبعد ذلك يذكر املرحوم العالمة الطباطبايئ (ره) تربير هؤالء لكالمهم بقولهم:

النبي يفرض أ ّن أفكاره الطاهرة هي كالم إلهي ووحي ساموي يلقيها الله تعاىل
كان
ّ

الخية التي ترتشّ ح منها هذه
يف روعه ويتكلّم بها معه .كام كان يفرض روحه
ّ
األفكار لتستق ّر يف قلبه ،هي «الروح األمني» و «جربائيل» وامللك الذي ينزل الوحي

ّ
وتدل عىل السعادة
النبي بشكل عام القوى التي تسوق إىل الخري
بواسطته .وس ّمى
ّ
[[[ -راجع:الطباطبائي ،مح ّمد حسين ،القرآن في اإلسالم ،ص.65-64
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رش بـ «الشياطني» و «الجن» ،وقد
بـ «املالئكة» ،كام س ّمى القوى التي تسوق إىل ال ّ
س ّمى أيضً ا واجبه الذي أماله عليه وجدانه بـ «النب ّوة» و «الرسالة».
«النبي األكرم  يفرتض أ ّن هذه االفكار النظيفة املوجودة عنده
وخالصة القول
ّ
كالم ووحي إلهي يتكلّم بها عن طريق روحه النظيفة وذهنه النظيف الذي تفرز منه
هذه األفكار وتستق ّر يف القلب ،روح األمني ،وجربائيل يقال له ملك الوحي ،وبصورة
عا ّمة القوى املوجودة يف عامل الطبيعة التي تدعو إىل الخري والسعادة هي املالئكة،
رش والبؤس فهي الشياطني والجن ،والعمل الذي يدعون
والقوى التي تدعو إىل ال ّ
إليه مبقتىض الوجدان للثورة ،يقال له النب ّوة والرسالة»[[[.
وقد أورد العلامء والباحثون مناقشات ع ّدة وآراء ناقدة عىل نظريّة البلوغ ،نستعرض
جانباً منها:
خاصا عىل إنكار النب ّوة واستحالة نزول القرآن،
دليل
 .1أنّه مل يق ّدم املسترشقون ً
ًّ
والنبي
كالنبي موىس
فمن جهة هم يؤيّدون نزول الوحي عىل األنبياء املاضني
ّ
ّ
النبي مح ّمد [[[؟
عيىس ،فكيف ينكرون نزول الوحي عىل ّ
النبي وأمانته كانت من صفاته األخالق ّية الواضحة ج ًّدا ،حتّى إ ّن
 .2إ ّن صدق
ّ
مرشيك قريش لقّبوه بـ (مح ّمد األمني والصادق األمني) ،فإ ّن صدقه  وأمانته
املتعصب الذي ألّف
كانتا واضحتني لدرجة أ ّن يوسف الح ّداد الكاتب املسيحي
ّ
رصح يف كتابه باعرتاف
كتاب (القرآن والكتاب) تفني ًدا لنب ّوة
النبي مح ّمد  ،ي ّ
ّ
النبي مح ّمد .
كبار قريش بصدق ّ
 .3إ ّن القدرات ومستوى الفهم الحاصل عن عبقريّة الجنس البرشي ميكن
النبي  والتي
منافستها من قبل سائر البرش أنفسهم ،ولك ّن اآليات التي تالها
ّ
وكل
امتازت بتف ّوق إعجازي ،ضعف عن منافستها املعارصون لها من العلامء ّ
عباقرة التاريخ .ولهذا كان تحدي الله سبحانه وتعاىل لآلخرين ودعوتهم ملنافسة
القرآن ،هو إلثبات ارتباط القرآن بالله.
[[[ -راجع:الطباطبائي ،مح ّمد حسين ،القرآن في اإلسالم ،ص.130

[[[ -المصدر نفسه ،ص.64-65
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رابعا :اقتباس القرآن من التوراة والكتب السامو ّية املاضية
ً
طرح جمع كبري من املسترشقني وتب ّنى فكرة اقتباس اآليات القرآن ّية من التوراة
واإلنجيل والكتب السامويّة األخرى ،وبذلوا جهو ًدا كثرية ومتن ّوعة إلثبات هذه
النظريّة ،فكتبوا املئات من الكتب واملقاالت .ومن هؤالء الكاتب واملحقّق
املسيحي اللبناين (يوسف د ّرة الح ّداد) الذي وقف  20عا ًما من عمره يف البحث
عن الشواهد من املتون القرآن ّية؛ إلثبات هذه النظريّة ،وكتب يف ذلك مثانية كتب[[[.
وفيام ييل نستعرض بعض هذه اآلراء وأدلّتها ونقدها:
نبي اإلسالم
 .1يقول (اليهودي برنارد لويس ( :)bernardlewisمن الواضح أ ّن ّ
كان متأث ّ ًرا بعقائد اليهود واملسيح واألفكار التوحيديّة ،وما طرح يف القرآن شاه ًدا عىل
قصصا موجودة يف التوراة واإلنجيل ،وبالطبع
ذلك .إضافة إىل ذلك ،فإ ّن القرآن نقل
ً
جار واملسافرين
نبي اإلسالم  تعلّم هذه القصص بصورة غري مبارشة من الت ّ
فإ ّن ّ
الذين تعلّموا هذه القصص من اليهود[[[).
 .2وكتب أستاذ اللغة العربيّة بجامعة أدينربج( :مونتجمري وات Montgomery

النبي مح ّمد يعرف التعاليم اليهوديّة ج ّي ًدا ،واستفاد من تعاليم اإلنجيل،
( :)wattإ ّن
ّ
ولك ّنه حاول أن يضع أكرث تعاليمه مشابهة لليهوديّة[[[) .ويقول يف مكان آخر" :كان

النبي أ ّم ًيا ومل يتعلّم من الكتب املسيح ّية واليهوديّة بصورة رسم ّية ،ولكن ليس ببعيد
ّ
أن تكون علوم هذه الكتب وصلت إليه بصورة شفاهيّة ،ألنّه كان عىل عالقة مع بعض
املسيح ّيني واليهود ،وكان لديه حوار ونقاش معهم[[[".
 .3ويقول املسترشق والباحث يف الدين اإلسالمي (لوت  )Lootالذي ذهب
النبي يف
إىل القول بأ ّن الحروف املقطّعة مقتبسة من يهود املدينة ،إذ قال( :يبدو أ ّن
ّ
تصميم الحروف املقطّعة مدين إىل يهود املدينة ،ألنّه حينام هاجر إىل املدينة تعلّم
[[[ -راجع :زماني ،مح ّمد حسن ،المستشرقون والقرآن ،ص.142-143

[[[ -المصدر نفسه.144 ،

[[[ -المصدر نفسه ،ص.145

[[[ -راشدي نيا ،التفكّر في االستشكاالت التي يردّها المستشرقون على وحي القرآن ،الفصل ّية قبسات ،شماره .29
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منهم واستعملها يف السور املدن ّية[[[).
 .4ويقول (ريتشارد بل  )Richard bellاملسترشق والباحث اإلسالمي وأستاذ
اللغة العربيّة يف جامعة أدينربج ومؤلّف كتاب (مق ّدمة القرآن)" :اتكأ القرآن يف باب
القصص عىل العهد القديم ،فبعض قصص العقاب كقصص عاد ومثود مستم ّدة من
ليفس تعاليمه
مصادر عرب ّية ،ولك ّن الجانب األكرب من املا ّدة التي استعملها مح ّمد
ّ
ويدعمها ،قد استم ّدها من مصادر يهوديّة ونرصان ّية ،واستفاد من فرصة وجوده يف
املدينة للتع ّرف عىل ما يف العهد القديم ،أفضل من وضعه السابق يف مكّة ،حيث
كان عىل اتصال بالجاليات اليهوديّة يف املدينة ،وعن طريقها حصل عىل قسط غري
قليل من املعرفة بكتب موىس عىل األقل."
 .5ينكر (رودي بارت  )rudi paretاملسترشق والباحث األملاين يف الشؤون
اإلسالميّة ومرتجم القرآن ،ومؤلّف كتاب (الدراسات العربيّة واإلسالميّة يف الجامعات
النبي
ً
األملانيّة) هذا النوع من التأث ّر ،ويعتربه ا ّدعاء
باطل ،ولك ّنه حاول طرح قضيّة تأث ّر ّ
نبي اإلسالم قد (أعطى معلومات
بالقصص املتعلّقة باملسيح ّية بنحو آخر ،إذ اعترب أ ّن ّ
النبي
خاطئة عن عقائد املسيح وتاريخه ،يرفضها الدين املسيحي مثل إنكار صلب
ّ
عيىس ،وأ ّن نظريّة التثليث النرصانيّة ال تعني األب واالبن وروح القدس ،وإمنا
تعني الله وعيىس ومريم ،..وأ ّن املعلومات التي وردت يف القرآن عن النرصانيّة وعن
املسيح وأمه كانت املعلومات الشائعة آنذاك إما خاطئة أو محدودة.))[[[..
 .6يقول بالشري" :[[[ blachereالتشابه املوجود يف القصص القرآن ّية مع القصص

اليهوديّة واملسيحيّة يق ّوي نظريّة أ ّن القرآن كتاب برشي ومتأث ّر بعوامل خارجيّة ،وعىل
حا ج ًّدا".
الخصوص يف السور املكيّة التي يبدو تأث ّرها باملعارف املسيحيّة واض ً

 .7وحاول (سيدرسيك  )siderskeyيف كتابه (أصل األساطري اإلسالميّة يف القرآن
ويف سرية األنبياء) أن يرجع القصص القرآين إىل املصادر اليهوديّة واملسيحيّة،
[[[ -زماني ،مح ّمد حسن ،المستشرقون والقرآن ،ص.145
[[[ -المصدر نفسه.

[[[ -المصدر نفسه ،ص.146
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وقصة
وقصة يوسفّ ،
وقصة إبراهيم والتلمودّ ،
وتناول قصة خلق آدم ونزوله من الج ّنةّ ،
كل آية قرآن ّية تناولت
وقصة عيىس ،وقصص داود وسليامن ،وحاول إرجاع ّ
موىسّ ،
إحدى هذه القصص إىل كتاب "األغاداه  "aggadahالعربي واألناجيل املسيح ّية
املختلفة[[[.
 .8ويقول (جولد تسيهر :)goldziherإ ّن املواضيع التي تكلّم بها القرآن حول
جا منتخ ًبا من معارف
النبي العريب بها ،مل تكن ّ
أوضاع القيامة وأهوالهاّ ،
إل مزي ً
وبش ّ
وآراء دين ّية عرفها بفضل اتصاله بالعنارص اليهوديّة واملسيح ّية التي تأث ّر بها تأث ّ ًرا عميقًا،
والتي رآها جديرة بأن توقظ يف بني وطنه عاطفة دين ّية صادقة ،وهذه العنارص التي
أخذها عن العنارص األجنب ّية كانت يف وجدانه رضوريّة؛ إلقرار لون من الحياة التي
يريدها الله ،ولقد تأث ّر بهذه األفكار تأث ًرا عميقًا ،وأدركها بإيحاء التأثريات الخارج ّية،
فصارت عقيدة انطوى عليها قلبه ،كام صار يعترب هذه التعاليم وح ًيا إله ًّيا[[[.
 .9يقول (ثيودور نولدكه  )T. noldekeيف كتابه "تاريخ القرآن" الذي يعترب أ ّن
النبي يف نقله القصص القرآن ّية قد تأث ّر باملعارف املسيح ّية
للقرآن مصادر أجنب ّية“ :إ ّن ّ
واليهوديّة وانتقلت إىل العرب بطريق شفهي[[[» وحسب عقيدة نولدكه أ ّن الوحي
النبي مح ّمد  ،وهو
ناشئ عن االنفعاالت والتأثريات الشديدة التي سيطرت عىل
ّ
النبي 
يف بيان منشأ وأرض ّية ظهور القرآن الكريم يوعز ذلك إىل أسباب مثل بيئة
ّ
ودور أهل الكتاب
وخاصة اليهود[[[.
ّ
النبي أخذ املعارف
ووفقًا آلراء مجموعة من املسترشقني الذين يقولون بأ ّن
ّ
القرآنيّة بطريقة شفهيّة من الديانات األخرى[[[ وقد استفاد من أشخاص ع ّدة ،وهم

النبي كان يعيش معه قبل بخمسة عرش
( ورقة بن نوفل) (عم خديجة )فقالوا إ ّن
ّ
سنة ،وتلقّى عنه تلك املعارف .الثاين (الراهب بحريا) وباعتقاد بعض املسترشقني أ ّن
[[[ -زماني ،مح ّمد حسن ،المستشرقون والقرآن ،ص.146
[[[ -راجع :المصدر نفسه.
[[[ -المصدر نفسه.

[[[ -راجع :إسكندرلو ،مح ّمد جواد ،المستشرقون وتاريخ كتابة القرآن ،ص.59-60

[[[ -سلطاني رناني ،مهدي ،دراسة نظريّة المستشرقين حول مصادر القرآن ،فصالن لدراسة القرآن عن المستشرقين،
رقم  ،4ص.133
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النبي كان يلتقي به ،وقد تأث ّر به يف سفره ،ويف النتيجة يعتربون منشأ املعارف القرآن ّية
ّ
[[[
النبي ،بعضها من يهود ومسيحيي مكّة .
التي جاء بها ّ
يقول آية الله معرفت (ره) يف كتاب شبهات وردود حول القرآن« :وعلی هذا الغرار
کل من «تسدال»و «ماسیه» و «أندریه» و «المنز» و «جولد تسیهر» و «نولدکه»...
جری ّ
جتهم يف ذلك محض التشابه
ريا من زبر األ ّولني ،وح ّ
إذ اعتربوا أ ّن القرآن استفاد کث ً
بني تعاليم القرآن وسائر الصحف .فالقصص والحکم يف القرآن هي التي جاءت يف
کتب اليهود ،وکذلك بعض القضايا التي جاءت يف األناجيل وحتّی يف تعاليم زرادشت
والربهميّة ،من مثل حديث املعراج ونعيم اآلخرة والجحيم والرصاط واالفتتاح بالبسملة
نبي باآليت
والصلوات الخمس وأمثالها من طقوس عباديّة ،وکذلك مسألة شهادة ّ
کل ّ
بعده ،کلّها مأخوذة من کتب سالفة کانت معهودة لدی العرب ،زعموا أ ّن القرآن صورة
نبي اإلسالم عن طريق علامء اليهود وسائر أهل الکتاب م ّمن کانت
تلموديّة وصلت إلی ّ
لهم صلة قريبة بجزيرة العرب ،فکان مح ّمد صلّی اللّه عليه وآله يلتقي بهم قبل أن یعلن
نب ّوته ،ویأخذ منهم الکثیر من أصول الرشیعة[[[».
ناقل كالم ول ديورانت يكتب« :یقول «ول دیورانت» :وجدیر
ويستطرد يف بحثه ً
بالذکر أ ّن الرشیعة اإلسالم ّیة لها شبه برشیعة الیهود ،القرآن من جهة ميدح الدين
اليهودي ومن جهة أخرى يذ ّمه ،ولكن يف مجال املفاهيم كالتوحید والنب ّوة واإلیامن
واإلنابة ويوم الحساب والج ّنة والنار،
زاعم أنّها من تأثیر الیهودیّة علی دین اإلسالم[[[».
ً

خامسا :ثقافة العرص ومصدر القرآن
ً
يحاول بعض املسترشقني أن يع ّرف مصادر اآليات القرآن ّية بأنّها نابعة من ثقافة
لنبي اإلسالم.
ومعتقدات وعادات وتقاليد وأديان مجتمع الجزيرة العربية املعارصة ّ
النبي استطاع بذكائه أن يجمع العقائد املتبقّية من األديان املختلفة
وي ّدعي هؤالء بأ ّن ّ
القسيسني املسيحيني وأحبار اليهود
التوحيديّة واإللحاديّة ،والعلوم املوجودة عند ّ
[[[ -راجع :راشدي نيا ،أكبر ،التفكير في اإلشكاالت التي يردها المستشرقون على أ ّن القرآن وحي إلهي ،الفصل ّية
قبسات ،رقم  .29ص.189-200

[[[ -معرفت ،مح ّمد هادي ،نقد الشبهات حول القرآن الكريم ،ص.24

[[[ -المصدر نفسه ،ص.24-25
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والتعاليم التوحيديّة للدين الحنيف وسنن الجاهل ّية والقوانني السائدة عند العرب،
مثل البيع واملضاربة واملساقاة وقوانني حقوق العائلة ،مثل الظهار واإلرث والعقد
والطالق ،التي تعلّمها يف طوال حياته ،وبذكائه أدخل عليها بعض التغيريات ،ث ّم
طرحها للناس بأنّها دين اإلسالم[[[.
ريا من تعابري ت ُوائِم أعراف العرب يومذاك،
ويعتقد البعض اآلخر أ ّن يف القرآن كث ً
ِ
ٌ
حور والقصور
متحضة اليوم ،وأخذوا ِمن
أعراف
مم ينبو عنها
ّ
ّ
وصف نعيم اآلخرة وال ُ
مم يلتئم و ِعيشَ ة العرب القاحلة حينذاك ،شاه ًدا عىل ذلك ،وكذا اإلشارة إىل أُمو ٍر
ّ
خُرافَ ٍة كانت تعتنقها العرب وال واقع لها اليوم[[[.
قوم َل
يقول املرحوم آية الله معرفت (ره) :ودليلهم األساس أ ّن التكلّم بلسانِ ٍ
حظُوها عند الوضع ،فال
يستدعي االعرتاف مبا تحمله الكلامت من معان عندهم ال َ
لكل شعب
ب ّد أنّها َملحوظ ٌة أيضً ا لدى االستعامل؛ أل ّن األلفاظ والكلامت املستعملة ّ
أي شخص ال يعني القبول بالثقافة الحاكمة
تحمل ثقافة املجتمع ،واستعاملها من ّ
كل لغة
عىل ذلك املجتمع .ويف جواب إجاميل يقول :إ ّن املفردات املستعملة يف ّ
فقط تستعمل لذكر االسم والعنوان للمفاهيم التي تتداول بني املخاطب واملتكلّم،
ومل تكن كاشفة عن دوافع الواضع ألصل اللغة ،فإ ّن هذه الدواعي كانت ملحوظ ًة
وربا كان مستعملو اللفظة يف ذُهو ٍل عن
لدى الوضع وال ت ُلحظ حني االستعاملّ ،
الخاصة األَ ّول ّية[[[.
األسباب الداعية لألوضاع
ّ

املبحث الثاين
احلداد ومصدر القرآن
درة ّ
يوسف ّ
يعترب كتاب (القرآن والكتاب) تأليف يوسف د ّرة الح ّداد ،الكاتب اللبناين املعارص،
من األعامل التي بُذلت فيها جهود كبرية إلثبات أ ّن القرآن مقتبس من التوراة واإلنجيل،
وعدم وحيان ّية القرآن. .،فهو يف مق ّدمة كتابه يحاول إثبات اقتباس القرآن من التوراة،
[[[ -راجع :فعالي ،مح ّمد تقي ،التجربة الدينيّة والمكاشفة العرفانيّة ،ص.354
[[[ -قائمي نيا ،علي رضا ،التجربة الدين ّية وجوهرة الدين ،ص.32

[[[ -راجع :معرفت ،مح ّمد هادي ،ر ّد الشبهات حول القرآن الكريم ،ص.146
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بل وذهب إىل أبعد من ذلك ،إذ قال :إ ّن القرآن نوع من االنعكاس وترجمة عرب ّية
والنبي  قد أدخل تغيريات وإضافات فيه ،وعىل هذا يع ّد القرآن امتدا ًدا
للتوراة،
ّ
للتوراة ،والدين اإلسالمي فر ًعا من الدين اليهودي واملسيحي .ويف الفصل الحادي
عرش من كتابه (القرآن والكتاب) ذكر اثنتي عرشة طائفة من اآليات إلثبات اقتباس
القرآن من التوراة .وتج ّن ًبا لإلطالة نشري إىل بعضها باختصار مع اإلجابة عليها.
ـ اآليات التي ّ
تدل عىل أ ّن جميع املعارف القرآن ّية كانت موجودة يف الكتب
القدمية ،مثل آيات ( 18و  19من سورة األعىل و  36و  37من سورة النجم).
ـ اآليات التي ّ
تدل عىل أ ّن عند أهل الكتاب كتب فيها نفس املعارف القرآنيّة كانوا
يدرسونها واستفاد منها املرشكون( .القلم 36 /و .)37
النبي عند
النبي  ولكن ال تنفي تعلّم
ـ اآليات التي تنفي اإلفك والسحر عن
ّ
ّ

أهل الكتاب (سبأ 43 /إىل .)47

ومفس آليات التوراة فقط( .البقرة41 /
ـ الطائفة الخامسة :القرآن هو مص ّدق
ّ
واألنعام 92 /ويونس 37 /واألحقاف.)12 /
النبي يف القرآن أن يقتدي بعلامء اليهود ويقبل
ـ إ ّن الله سبحانه وتعاىل أمر
ّ
نصيحتهم( .األنعام 89 /و .)90
رصح القرآن أ ّن الرشيعة اإلسالميّة ما هي إال هي رشيعة موىس واألنبياء
ـ ّ
املاضني( .الشورى.[[[)13 /
ـ القرآن يويص املسلمني أن يؤمنوا بالكتب السامويّة املاضية( .البقرة.)136 /

مناقشة الشبهات
نعتقد نحن املسلمني يف الرشائع اإلله ّیة أجمع ،أنّها منحدرة عن أصل واحد،

ومنبعه من منهل عذب فارد ،تهدف جمي ًعا إلی کلمة التوحيد وتوحید الکلمة،
والتحل مبکارم األخالق ،من غري اختالف يف
ّ
واإلخالص يف العمل الصالح،

[[[ -راجع :زماني ،مح ّمد حسن ،المستشرقون والقرآن ،ص.152-150
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الجذور وال يف الفروع املتصاعدة( .الشورى ،)13 /إذًا ،فالدين واحد ،والرشیعة

واحدة ،واألحکام والتکالیف تهدف إلی غرض واحد وهو کامل اإلنسان(.آل عمران/

 )19يعني أ ّن الدین کلّه -من آدم إلی الخاتم -هو اإلسالم ،أي التسلیم للّه واإلخالص
يف عبادته محضً ا ..وهكذا تأ ّدب املسلمون باإلیامن بجمیع األنبیاء (البقرة)136 /
وهذا منطق القرآن یدعو إلی کلمة التوحید وتوحید الکلمة ،وأن ال تفرقة بین األدیان

رب العاملین ،وبذلك یکون االهتداء واالتحاد ،ويف غیره الضالل
ما دام التسلیم للّه ّ

والشقاق( .البقرة )137 /وهذا ر ّد وتشنیع بشأن الیهود والنصاری ،أولئك الذین

یدعون إلی الحیاد واالنحیاز (البقرة )135 /والقرآن یر ّد علیهم جمی ًعا ،ویدعو إلی
ح ِنیفًا( .البقرة.)138 /
االلتفاف حول الحنیف ّیة اإلبراهیم ّیة :ق ُْل بَ ْل ِملَّ َة إِبْرا ِهی َم َ
وبعد ،فإ ّن ائتالف األدیان السامویّة واتّحاد کلمتها ال ب ّد أن یکون عن سبب
معقول ،وهذا یحتمل أحد الوجوه الثالثة:
أ .وجود رغبة مشرتكة.
ب .البعض مأخوذ من البعض اآلخر.
ت .تشابههم ليس عن طريق املصادفة ،ومل يكن هناك دليل واضح.
وال شك أ ّن األخري مرفوض بعد مضا ّدة املصادفة مع الحکمة يف عامل التدبري.

وأ ّما بالنسبة للوجهني األ ّول والثاين فمن البدهي أن نسأل املسترشقني ملاذا تغافلتم
جح عندكم؟ أليس
جحتم العمل بالوجه الثاين؟ وما هو املر ّ
عن الوجه األول ،ور ّ

جح باطل عند العقالء؟ .وحتّى ال نقع فيام وقعتم به ،إ ّن ترجيح الخيار
الرتجيح مر ّ
األ ّول هو الراجح باالستناد إىل ع ّدة أدلّة وقرائن ،وهي:

رشا نزل علیه لیکون
نبي اإلسالم وحيًا مبا ً
 .1رصاحة القرآن نفسه بأنّه موحی إلی ّ

إل تناقض يف الفهم
للعاملین نذی ًرا ،فکیف االستشهاد بالقرآن إلثبات خالفه؟ إ ّن هذا ّ
النص الرصیح.
واجتهاد يف مقابل
ّ

 .2ق ّدم القرآن معارف عالية إلی البرشیّة ،بحثًا وراء فلسفة الوجود ومعرفة اإلنسان
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ذاته ،مل يکد يدانیها أیّة فکرة عن الحیاة ،کانت البرشیّة قد وصلت إلیها لح ّد ذاك
العهد ،فکیف بالهزائل املمسوخة التي شحنت بها کتب العهدین؟.

 .3عرض القرآن تعاليم راقية ال تتجانس مع ضآلة األساطیر املسطّرة يف کتب

العهدین ،وهل یکون ذاك الرفیع مستقی من هذا الوضیع؟! ،وقد قارن املرحوم آية

الله معرفت (ره) بعض املعارف والتعاليم القرآن ّية التي هي يف ق ّمة العظمة مع ما

دليل
ورد يف املتون األخرى أو مع أفكار برشيّة قارصة حصل عليها اإلنسان لتكون ً

قاط ًعا عىل هذه الحقيقة ،وهي أ ّن هذه املضامني الض ّيقة مل تكن مستن ًدا لهذا الكتاب
العظيم[[[.

 .4ليس هناك دليل يثبت أ ّن الكتب السامويّة السابقة ت ّم ترجمتها إىل اللغة العرب ّية
وت ّم تداولها يف الجزيرة العربيّة ،بل يذهب أكرث املؤ ّرخني إىل أ ّن ترجمة هذه الكتب
النبي  بع ّدة سنني ،يعني يف أواسط خالفة بني أم ّية[[[.
كانت بعد وفاة ّ

 .5مل يذكر املؤ ّرخون بأ ّن هناك قبيلة يهوديّة تسكن مكّة املكرمة ،حتّى اليهود

الساكنون يف املدينة املنورة مل يتم االعرتاف بيهوديّتهم من قبل اليهود؛ أل ّن أفكارهم

ال تطابق اليهوديّة ،وال أحكامهم تطابق التلمود .وبالنتيجة عندما يكون العرب اليهود
قبل اإلسالم ال ميلكون معرفة كافية من املعارف والرشيعة اليهوديّة ،ومل يعملوا بهذه
املعارف ،فكيف ميكن أن تكون القصص واملعارف القرآنية قد تأث ّرت بها[[[؟.

النبي  ملاذا مل ي ّدعي الوحي يف املجاالت التي
 .6إذا كان الوحي من نتاج
ّ

تخدم مصلحته[[[؟.

 .7لقد ذكر القرآن أخبا ًرا كثرية تتعلّق باملستقبل ،وكلّها تحقّقت عىل أرض الواقع،

[[[ -راجع :زماني ،مح ّمد حسن ،المستشرقون والقرآن ،ص.144-32

[[[ -راجع :راشدي نيا ،أكبر ،التفكير في إشكاالت المستشرقين بأ ّن القرآن وحي إلهي ،فصليّة قبسات ،ص-189
 .200سلطاني رناني ،مهدي ،دراسة نظريّة المستشرقين حول مصادر وحي القرآن ،فصالن لدراسة القرآن من قبل
المستشرقين ،الرقم الرابع ،ص.137

[[[ -راجع :راشدي نيا ،أكبر ،التفكير في إشكاالت المستشرقين على أ ّن القرآن وحي إلهي ،فصل ّية قبسات رقم ،29
ص.200-189

[[[ -راجع :معرفت ،مح ّمد هادي ،ر ّد الشبهات حول القرآن الكريم ،ص.32-25

32
عىل سبيل املثال أخرب بانتصار الروم وهزمية املرشكني أو أخرب بهزمية املرشكني يف
السنة الثانية من الهجرة يف معركة بدر .فإذا كان القرآن من صناعة البرش فكيف ميكن

أي طريق كان له ذلك؟.
أن يتّصل بالوحي وعن ّ

القسيس قد
 .8إذا ثبت أ ّن
بقسيس ،فهذا ال يثبت بأ ّن ّ
النبي  يف طفولته التقى ّ
ّ

علّم للنبي الكتاب املق ّدس أو علّمه بعض التعاليم الدين ّية .ومل يرد يف كتب التاريخ

ذكر الراهب املسيحي (بحريا) سوى ما ورد يف كتب السرية .كام أ ّن الذين أ ّرخوا
النبي  وبحريا سوى هذا اللقاء الذي مل
النبي  مل يذكروا لقاء آخر بني
سرية
ّ
ّ
النبي  يف هذا اللقاء الرسيع
يستغرق إال بضع دقائق أو ع ّدة ساعات ،فكم تعلّم
ّ

النبي
واملخترص من الدين واملعارف املسيح ّية؟ ومع األخذ بعني االعتبار صغر سن ّ
يف تلك الفرتة ،فكم ميكنه أن يتعلّم دين وعقائد املسيح وبعد مرور ثالثني سنة

رضا
يجعلها دي ًنا جدي ًدا ويبلغها للناس؟ إضافة إىل ذلك ،فإ ّن ع ّم
النبي كان حا ً
ّ
النبي من بحريا[[[؟
يف هذا اللقاء ،فلامذا مل ينقل ألحد عن تعلّم ّ

 .9إ ّن ورقة بن نوفل قبل اإلسالم كان يعتنق الدين املسيحي ،وبعدما ظهر

النبي .وألّف أبو الحسن برهان الدين البقاعي كتابًا
اإلسالم اعتنق اإلسالم وأثنى عىل ّ
النبي بشأن اعتناق ورقة بن نوفل
حول اعتناق ورقة لإلسالم ،وذكر فيه أحاديث عن
ّ

لإلسالم ،ويبدو أنّه ّ
النبي بورقة
توف بعد ذلك ببضع سنني .الجدير بالذكر أ ّن لقاءات ّ
التي ذكرت يف التاريخ مل تتجاوز الثالث أو أربع م ّرات ،ومل يذكر يف أي من هذه
علم ما من ورقة[[[ .وإ ّن اليشء البسيط الذي دلّت عليه
اللقاءات أ ّن
النبي استفاد ً
ّ
النبي مح ّمد  وبنزول الوحي عليه.
األدلّة التاريخ ّية أ ّن ورقة شهد بنب ّوة ّ

 .10إذا كان القرآن الكريم يع ّرف التوراة واإلنجيل والزبور وعلامءهم كشاهد
عىل أحقيّة القرآن ،فهذا لكونهم يدركون أحقّية املعارف القرآنيّة أفضل من
بشت بنب ّوة خاتم
املرشكني .وباإلضافة إىل ذلك إ ّن التوراة واإلنجيل والزبور ّ
[[[ -معرفت ،مح ّمد هادي ،ر ّد الشبهات حول القرآن الكريم ،ص.32-25
[[[ -المصدر نفسه.
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األنبياء مح ّمد  فال ندري ما هو الرتابط بني اإلقرار والتعليم[[[.
النبي  يف املراحل الخمس من حياته الرشيفة يف
 .11نظريّة اختالف مواقف ّ
مكّة واملدينة من أهل الكتاب؛ أ ّو ًل :ليس لها مؤيّد تاريخي ،ثانيًا :إ ّن اآليات الرشيفة
التي تتح ّدث عن أهل الكتاب يف جميع الفرتات كانت يف اتجاه واحد[[[.
 .12ي ّدعي يوسف الح ّداد أ ّن اآليات القرآن ّية ّ
تدل عىل أ ّن جميع املعارف القرآن ّية
كانت موجودة يف الكتب السابقة .فإذا كان قصده أ ْن نجعل اآليات القرآن ّية املعيار
األساس ملعرفة مصادر القرآن ،فاملناسب بخصوص مصدر القرآن أ ْن نراجع جميع
رصح بأ ّن
رص وت ّ
اآليات القرآنيّة التي تتعلّق بهذا الجانب؛ حتّى يعلم أ ّن هذه اآليات ت ّ
وحي إلهي[[[.
القرآن
ٌ
ّ
يستدل يوسف الح ّداد بآية (ومن قبله كتاب موىس إما ًما ورحمة) عىل أ ّن
.13
كتاب موىس يعني التوراة جاء قبل القرآن ،وهو إمام القرآن ،والقرآن مأموم له؛ ألنّه
جاء من بعده .ويف الجواب نقول[[[:
مع االلتفات إىل هذه املالحظة األدب ّية ،وهي أ ّن الكلمتني (إما ًما ورحمة) حال
لـ (كتاب موىس) وهو رصيح مق ّيد بظرف زمان قبل اإلسالم (من قبله) ،ومفهوم هذه
اآلية يوضح أ ّن التوراة إمام وهداية للناس قبل اإلسالم ،وليس يف هذه اآلية داللة
عىل أ ّن التوراة إمام القرآن حتّى من بعد اإلسالم (ومن بعده)....كذلك إما ًما للناس،
واألكرث من ذلك يكون إمام لكتاب ساموي يليه يعني (القرآن) ،ومل يتّضح لنا بأي
دليل أديب خالف يوسف الح ّداد هذا القيد الزماين الرصيح).
وتوضيح أدلّة يوسف الح ّداد عىل اقتباس القرآن من التوراة والكتب السامويّة
القدمية واألجوبة املتعلّقة بذلك ذكرت يف كتاب «املسترشقون والقرآن» من صفحة
 152إىل صفحة .164
[[[ -اسكندرلو ،مح ّمد جواد ،دراسات في القرآن من وجهة نظر المستشرقين ،ص.29
[[[ -المصدر نفسه ،ص.30
[[[ -المصدر نفسه ،ص.28
[[[ -المصدر نفسه.
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املبحث الثالث
التجربة الدين ّية
ّأو ًل :تعريف التجربة الدين ّية
يعتقد البعض أ ّن تعريف التجربة الدينيّة أمر صعب ج ًّدا ،ويعتقد آخرون أنّه إىل
حد للتجربة الدينيّة يتّفق عليه الجميع ،ولكن يف
يومنا هذا مل يوضع تعريف مو ّ
عب البعض عن التجربة الدينيّة بأنّها (مواجهة ومقابلة مع األمر اإللهي)
الوقت نفسه ّ
عب عنها بـ (العلم املبارش بحضور الله سبحانه وتعاىل).
والبعض اآلخر ّ
يقول األستاذ (لكنهاوسن) ميكن التع ّرف عىل منوذج ج ّيد لبحث التجربة الدين ّية
يف كتاب (إدکار شيفيلد برايتامن) تحت عنوان ( .)aphilosophyofreligiousيف هذا
كل إنسان يف ارتباطه
أي نوع تجربة لدى ّ
الكتاب یقول برايتامن[[[ :التجربة الدينيّة هي ّ
بالله سبحانه وتعاىل ،التجربة الدينيّة هي ليست نو ًعا أو حالة فریدة من التجربة ،بل
هي األسلوب الوحيد لفهم التجربة.
ديني متعلّق موجود فوق الطبيعة .فإذا كان
كام يعترب البعض أ ّن التجربة زمان
ّ
موضوع التجربة هو الله أو تجليّاته ،وبنحو ما لها عالقة مع الله ،أو أن يكون الله
فيها حقيقة غائيّة ،فهذه تكون تجربة دينيّة .وطبقًا لهذه النظريّة ستكون تجربة الزمان
الديني ،والتي أ ّو ًل :تكون يف نطاق ومجال الدين ،وثان ًيا :فاعل ذلك يف وصف
حاالته وتجاربه مستفاد من املفاهيم والتعابري الدين ّية[[[.

وقالوا أيضً ا« :التجربة الدينيّة ،هي التجربة التي يكون فيها فاعل التجربة يف
وصف الظاهرة املعرفيّة يستعمل يف املصطلحات الدينيّة[[[».

يقول فريدريك شاليرماخر« :التجربة الدين ّية مل تكن باألساس تجربة معرف ّية ،بل
هي من مقولة اإلحساسات؛ أل ّن الشخص تتك ّون لديه رغبة واحتياج مطلق ملصدر
خارج عن العامل»[[[.
[[[ -راجع :جوادي آملي ،عبد الله ،الوحي والنب ّوة في القرآن ،ص.90-88

[[[ -راجع :مح ّمد رضايي ،مح ّمد ،نظرة إلى التجربة الدينيّة ،فصليّة وقبسات ،رقم  ،26ص.23-22
[[[ -المصدر نفسه.

[[[ -راجع :عباسي ،ولي الله ،الوحي والتجربة الدين ّية ،فصل ّية الحوزة والجامعة ،رقم  ،38ربيع.83
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الحس ّية؛ أل ّن مثلها
ويقول ويليام آلستون« :التجربة الدين ّية هي نوع من التجربة
ّ
لها ثالثة عنارص( ،اإلنسان صاحب التجربة -اليشء املج ّرب -وظهور اليشء لدى
اإلنسان)»[[[.
ويقول براود فوت( :التجربة الدينيّة هي تبيني لفوق التجربة).
التجربة الدين ّية من وجهة نظر (براود فوت)« :التجربة الدين ّية هي تجربة يعتربها

فاعلها بأنّها دين ،وهذه املعرفة ال تبتني عىل موضوع أو مفاد التجربة بل مبتنية عىل
جنبة معرفيّة أو أهميّتها لصدق العقائد الدينيّة».

ثانيا :ماهية وطبيعتها التجربة الدين ّية
ً
يف باب املاهية وطبيعة التجربة الدين ّية توجد ثالث نظريّات:
-1التجربة الدين ّية هي نوع من اإلحساس :حسب نظريّة فريدريك شاليرماخر
أ ّن التجربة الدين ّية مل تكن تجربة معرف ّية ،بل هي من مقولة اإلحساسات فهي
(الشعور بالعالقة واالنجذاب املطلق ملصدر منفصل عن العامل) هذه التجربة هي
نوع من اإلحساس ،وتكون مستقلّة عن املفاهيم واالعتقادات واألعامل الدين ّية.
واالعتقادات واألعامل الدين ّية مل تكن يف مق ّدمة هذه التجربة بل يف آخرها،
ويف حقيقة األمر تكون تفاسري تجربة؛ أل ّن التجربة الدين ّية تتق ّدم عىل املفاهيم
واملقوالت الذهن ّية ،لذا مل تكن تجربة معرف ّية ،بل هي نوع من الحاالت االنفعال ّية.
القوي (اإلميان املسيحي) ي ّدعي بأ ّن التجربة الدين ّية مل
شاليرماخر بسبب نفوذه
ّ

تكن تجربة معرف ّية وعقالن ّية بل (إحساس وانجذاب مطلق) .والكثري من األشخاص

متأث ّرون بهذه النظريّة ومن بني هؤالء رودولف أوتو .نظريّة أوتو ،التجربة الروح ّیة

بأي أمر آخر.
حالة نفس ّية
ّ
خاصة بفرد وغري قابلة لإلنقاص ّ

وكان الفيلسوف لودفيغ فيتغنشتاين من بني الذين سلكوا أفكار شاليرماخر.
[[[ -لنكهاوسن ،مح ّمد ،التجربة الدين ّية في استطالعات الرأي عند الباحثين ،فصل ّية النقد والنظر ،رقم  23و
 ،24ص.7

36
جه الباطني نحو الالمنتهي،
ي ّدعي شاليرماخر أ ّن جوهر الدين هو اإلحساس والتو ّ

وأ ّن الدين باألساس من مقولة اإلحساس والشوق إىل املوجود الالمنتهي ،واألفكار

إل تجل ًّيا
والعقائد واألعامل الدين ّية لها جنبة ثانويّة ،ويف واقع االمر مل تكن ّ
لإلحساسات الدينيّة .من وجهة نظر شاليرماخر أ ّن للدين هويّة مستقلّة ،وال ميكن

إرجاعه إىل امليتافيزيقيا أو األخالق ،هويّة الدين ليست هي العقائد واملناسك
الدينيّة ،بل هي إحساس داخيل وأمر قلبي[[[.

مناقشة هذه النظر ّية ونقدها
 -إ ّن شاليرماخر واملؤيّدين لهذه النظريّة أخطؤوا فيام يتعلّق مباه ّية اإلحساسات،

وأدرجوها يف مقولة مستقلّة عن املفاهيم واالعتقادات ،ولك ْن يف حقيقة األمر

اإلحساسات متعلّقة باملفاهيم واملعتقدات.

 بناء عىل هذه النظريّة تقع التدقيقات الفلسفيّة والكالميّة يف املرتبة الثانية،واملنبع هي التجربة ،فإذا كانت التجربة غري قابلة للتوصيف وتتق ّدم عىل جميع
املفاهيم ،فام هي الحقائق الدينيّة التي ترتتّب عىل هذه التجربة؟

 -تق ّدم التجربة عىل املفاهيم واملعتقدات ،مبعنى وجود تجربة محضة وخالية

كل تجربة توجد هناك تفاسري ،كام أ ّن يف
نص ّ
من املفاهيم واملعتقدات .ولكن يف ّ
ريا من النظريّات[[[.
ّ
كل مشاهدة ًّ
كم كب ً
الحس ّية
 -2التجربة الدين ّية نوع من التجربة
ّ
حس ،ولها بنية مشرتكة
من وجهة نظر ويليام آلستون ،التجربة الدينيّة نوع إدراك ّ

الحسية توجد ثالثة عنارص :املشاهد أو (املدرِك)
مع التجربة الحس ّية .يف التجربة
ّ

بالكرس ،اليشء الخارجي الذي ت ّم مشاهدته (مد َرك) بالفتح ،وهو متعلّق اإلدراك
الحس ،وظهور اليشء للمشاهد (اإلظهار) .ويف التجربة الدين ّية أيضً ا ثالثة عنارص:
ّ
[[[-براودفوت ،وين ،التجربة الدين ّية ،ترجمة وتوضيح عباس يزداني ،ص.248

[[[ -راجع :قائمي نيا ،علي رضا ،التجربة الدين ّية وجوهرة الدين ،ص .37-36اآلذري ،مسعود ،علم االلمصدر نفسه
الديني من وجهة نظر ويليام جيمز ،ص.186-185
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املج ّرب (القائم بالتجربة) ،الله سبحانه وتعاىل يُج ّرب (تدور حوله التجربة) ،وظهور

الله تعاىل لصاحب التجربة[[[.

نقد هذه النظر ّية
الحسية صعب للغاية؛ أل ّن هناك أربعة
القبول بأ ّن التجربة الدينيّة نوع من التجربة
ّ

الحسية ،وميكن القبول بالفارق الرابع وإن مل
فوارق بني التجربة الدين ّية والتجربة
ّ

والحسية ،وهذه
يكن يف الفوارق الثالثة األوىل اختالف ماهوي بني التجارب الدينيّة
ّ

الفروق عبارة عن:

وكل إنسان يستفيد منها يف حني أ ّن التجربة الدين ّية قليلة
الحس ّية عا ّمةّ ،
ـ التجربة
ّ

ونادرة.

الحس ،ولك ّن
الحس ّية تعطينا معلومات كثرية ومفيدة حول العامل
ـالتجربة
ّ
ّ
التجربة الدين ّية تعطينا معلومات قليلة حول الله أو ال تعطينا.
الحسية ،ولك ّن أوصاف
الحس ندرك األشياء الخارجيّة باألوصاف
ـ يف اإلدراك
ّ
ّ

حسية ،إذ كانت التجربة الدين ّية يف األوصاف
الله مل تكن يف التجربة الدين ّية أوصافًا ّ

الحسية ،وهذا دليل واضح يف اختالف بنيتها مع بنية
الحسية تختلف عن التجارب
ّ
ّ
التجارب
الحسية[[[.
ّ

تبي ما فوق طبيعي التجربة
-3التجربة الدين ّية ّ
النظريّة الثالثة يف باب طبيعة التجربة الدين ّية ذكرها (براودفوت) .يقول :إذا كانت
الحسية ال ب ّد أن یصدق عليها :أ ّولً األمر املدرك
التجربة الدين ّية هي نوع من التجربة
ّ
يكون له وجود يف الخارج ،ثان ًيا هذا األمر ال ب ّد أن يكون السبب الحقيقي لتجربتنا.
الحسية ويف الوقت نفسه
وإذا ك ّنا نأخذ التجربة الدينيّة حقيقة عىل أنّها من التجربة
ّ
[[[ -راجع :ع ّباسي ،ولي الله ،الوحي والتجربة الدين ّية ،فصل ّية الحوزة والجامعة ،رقم.38

[[[ -راجع :المصدر نفسه ،ص.40اآلذري ،مسعود ،علم االلمصدر نفسه الديني من وجهة نظر ويليام جيمز،
ص.186-187عباسي ،ولي الله ،الوحي والتجربة الدين ّية ،فصل ّية الحوزة والجامعة رقم .38

38
نعترب بصورة تحرريّة أ ّن أتباع األديان األخرى أصحاب تجربة دين ّية ،ففي هذه الحالة
سنواجه مشكالت ع ّدة؛ ألنّه ال ب ّد أن نتق ّبل بأن متعلّقات أو علل هذه التجربة الدين ّية

موجودة حقًّا .وللته ّرب من هذا اإلشكال يصف (براودفوت) التجربة الدينيّة عىل
أنّها جامعة حتّى يستطيع اعتبار أتباع الديانات األخرى أصحاب تجربة دين ّية ،وبهذا
الشكل ال يكون ملز ًما بتصديق متعلّقات فوق الطبيعي لهذه التجارب.
وعىل هذا األساس يتط ّرق إىل تعريف التجربة الدين ّية ،وحسب ما يعتقده فإ ّن (التجربة

الدينيّة ،هي التجربة التي يعتربها فاعلها دينيّة .وهذه املعرفة ال ترتكز عىل املوضوع أو

مفاد التجربة ،بل هي ترتكز عىلجنبة معرف ّية أو أهم ّيتها لتصديق العقائد الدين ّية).

(العمل امله ّم الذي قام به براودفوت يف بحث التجربة الدينيّة ،هو أنّه أظهر بطريقة

ج ّيدة يف هذا البحث أدوات أصل املعرفة (عدم وجود تجربة بدون تفسري) .التجربة

الدينيّة هي تجربة التي فاعلها ينظر إليها من زاوية عقائده ومعتقداته .ويجد املتديّن
هذه التجربة يف موازين املفاهيم واملعتقدات التي ترتبط بأمر أسمى من الطبيعي،

وعىل هذا األساس التجربة الدينيّة التي يبيّنها فاعلها من وجهة نظره ،مجموعة من
املعتقدات التي تتعلّق بأمور ما فوق الطبيعة)[[[.

نقد هذه النظر ّية
بناء عىل ما تق ّدم من الرشح وباإلجامل ،إ ّن واحدة من اإلشكاالت التي تطرح
عىل هذه النظريّة هي (البنائ ّية) التي يتب ّناها براودفوت ،وهي تظهر أ ّن عقائد املج ّرب
(صاحب التجربة) ومعتقداته هي نتاج تجربته ،ال نتيجتها وفروعها ،فهؤالء مق ّد ًما
خاصا .إذا تقبّلنا هذه النظريّة بخصوص
عيّنوا التجارب وأعطوها لونًا وطاب ًعا
ًّ
[[[
النبي ،ومل يكن لها منشأ
الوحي ستكون نتيجتها أ ّن الوحي معلول للمعتقدات وثقافة ّ
النبي له فاعل ّية يف الوحي (التجربة الدين ّية) ولذلك مل
إلهي .يف حقيقة األمر إ ّن ذهن ّ
ّ
تكن هناك تجربة ثابتة .عىل أساس (البنائ ّية) التجارب الدين ّية املختلفة مل يكن لها
[[[ -قائمي نيا ،علي رضا ،التجربة الدين ّية وجوهرة الدين ،ص.46

[[[-راجع:براودفوت ،وين ،التجربة الدين ّية ،ترجمة وتوضيح عباس يزداني ،ص .254-243قائمي نيا ،علي رضا،
التجربة الدين ّية وجوهر الدين ،ص-43

ّ
والتجربةالديني�ة من وجهة نظر املستشرقني
الويح

39

وكل واحد يتأث ّر بلغة ومعلومات وثقافة صاحب التجربة ،وأ ّن
حدّ ،
اشرتاك يف جذر مو ّ
التجارب الوحيانيّة لألنبياء غري مستثناة من هذا األصل ،ولذا فإ ّن معتقدات ومتطلّبات
الخاصة ،وإذا
النبي لها دخل يف ذلك ،يف حني أ ّن تجارب األنبياء من التجارب
ّ
ّ
قبلنا باالتجاه البنايئ يف باب التجارب الدين ّية ،فإنّه ال ميكننا قبولها يف باب تجارب
األنبياء .تجارب األنبياء هي مواجهة وإلهام محض وخالص ،وهي مل تكن تجارب
طبيعيّة وعاديّة فتقع يف إطار أصول التجارب العاديّة[[[.
من بني املفكّرين املعارصين الذين وقعوا تحت تأثري هذه النظريّة ،نرص حامد

أبو زيد ،ومح ّمد أركون ،وفضل الرحامن ،ورسوش .لإلجابة عىل هؤالء األشخاص
تكفي جملة منقولة عن د .نرص ،فالدكتور نرص ربط مسألة (عدم تأثري الوحي) بأ ّمية
تبي كيف أ ّن عادات البرش تنفعل مقابل
النبي  األ ّمية ّ
النبي  فيقول« :إ ّن طبيعة ّ
ّ
الله سبحانه وتعاىل (األمر اإللهي) .إذا مل تكن الروح بهذا اإلخالص والبكر لتلوثت
الكلمة اإلله ّية باملعرف ّية البرشيّة املحضة ،وملا عرضت عىل البرش يف حالة الخلوص
منفعل يف مقابل الوحي الذي نزل عليه
ً
النبي  كان
التي مل تصل إليها يد أحد .إ ّن ّ
من قبل الله سبحانه وتعاىل ،وهو مل يضف من عنده عىل الوحي ،ومل يكتب كتابًا،
بل هو بلّغ الكتاب القديس للبرش[[[)».

التوجه التجريب نحو الوحي (التجربة الدين ّية)
ثالثاً:
ّ
خاصة ،ويع ّد من
يحظى مفهوم الوحي يف األديان اإلبراهيميّة بأهميّة ومكانة
ّ
فس خطأ يفقد ماه ّيته القدسية ويختفي
أ ّمهات البحث الديني بشكل أنّه إذا حذف أو ّ
محتواه؛ أل ّن الدين عبارة عن مجموعة من التعاليم صادرة من جهة مافوق البرش،
(النبي) ،وبإنكاره أو تأويله بأنّه أمر
وعن طريق الوحي تصل إىل الشخص املنتخب
ّ
للنبي بأ ّن الدين أمر برشي رصف ،وتنتفي عنه
غري إلهي ستظهر التجربة الشخصيّة
ّ
صفة القدس ّية والهداية .عىل الرغم من أ ّن مفهوم الوحي يف األديان اإلبراهيم ّية مفهوم
محوري للوحي يف جميع األديان،
حد أو
ّ
محوري وأسايس ،فليس هناك معنى مو ّ
[[[ -راجع:ع ّباسي ،ولي الله ،الوحي والتجربة الدين ّية ،فصل ّية الحوزة والجامعة ،رقم.38
[[[ -المصدر نفسه.

40
(تجل
ّ
فعىل سبيل املثال يف املسيح ّية يفصلون بني نوعني من الوحي ،األ ّول:
النبي عيىس بالنوع
تجل يف
الله سبحانه وتعاىل) وهو أ ّن الله سبحانه وتعاىل ّ
ّ
البرشي ،والثاين( :إلقاء الحقائق) من الله سبحانه وتعاىل ،يعني أ ّن الله سبحانه
وتعاىل يلقي الحقائق بصورة قضايا.
خاصا عن الوحي ،وأساس هذا الدين الحقائق املن ّزلة
ويعطي اإلسالم تص ّو ًرا
ًّ
واملكتوبة عن طريق الوحي التي تجلّت يف القرآن ،والله سبحانه وتعاىل مل يجعل
النبي  بل جعله يف كالمه (القرآن) .ففي كالم عن اإلمام
التجل يف شخص
ّ
ّ
عيلّ 
ف ِكتَا ِب ِه
حانَ ُه ِ
جلَّ لَ ُه ْم ُس ْب َ
يدل عىل هذا املضمون بدقّة ،إذ يقول« :فَتَ َ
ِم ْن غ ْ ِ
خ َّوفَ ُه ْم ِم ْن َسطْ َوتِ ِه»[[[.
َي أَ ْن يَكُونُوا َرأَ ْوهُ بِ َا أَ َرا ُه ْم ِم ْن قُ ْد َرتِ ِه َو َ
وبصورة عا ّمة يف باب طبيعة الوحي ت ُطرح نظريّتان( :القضایا) و (التجربة الدين ّية).

مختلف بالنسبة لظاهرة الوحي يف مقابل النظريّة
يف الفرتة املعارصة ،تشكّل ت ّيا ٌر
ٌ
السابقة ،وتب ّنى هذا التيار نظريّة (التجربة الدين ّية) (الوحي التجريب) .واملؤيّدون لهذه
حني الدينيَّني (لوثر وكالفن)
النظريّة ي ّدعون أ ّن لهذه النظريّة جذو ًرا يف فكر املص ِل َ
يف القرن السادس عرش ،وأقدم من ذلك .وعىل أساس هذه النظريّة مل يكن الوحي

النبي
عبارة عن مجموعة من الحقائق والقضايا ،بل هو نوع من التجربة الدين ّية ،وأ ّن
ّ
لديه مواجهة مع الله وأوكل تفسري ذلك لنا .يف حقيقة األمر (رسالة الوحي) هو تفسري
النبي من تجربته إىل اآلخرين ،ولذلك مل يكن هناك تبادل جمل بني الله سبحانه
ينقله ّ

والنبي.
وتعاىل
ّ

 .1شاليرماخر والتجربة الدين ّية (1834-1768م)
أ ّول سعي مد ّون يف مجال البحث عن تجربة الوحي قام به فريدريك شاليرماخر.
وهو يع ّد الوحي (انكشاف نفس الله يف التجربة الدين ّية لشخص ما).
شاليرماخر الذي طرح نظريّة التجربة الدين ّية عىل أساس جوهر وأساس الدين،
قىض سنني عمره األوىل يف إحدى فرق الربوتستانت ّية ،واشرتك يف الحلقة األساس ّية
[[[ -نهج البالغة :الخطبة 147الفقرة . 2
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للشباب الرومانيس يف برلني .وهو يعاين من تجاهل الدين من قبل الفنانني وبصورة
عا ّمة من قبل الجيل الجديد .ومن جهة أخرى يرى مضامني الكتاب املق ّدس تتضا ّد
والتعصب الديني تردعه عن
مع العقل والفهم البرشي والكرامة اإلنسانية ،وأ ّن الغرية
ّ
باطل .يف
ً
أن يرضب بالعقائد الدين ّية عرض الحائط ويعترب دين اآلباء واألجداد دي ًنا
يسا ،فهذا التعارض وعدم التطابق شغل باله إىل زمن
قس ً
الخصوص أنّه كان رجل دين ّ
وأسس
طويل ،إىل أن خطر يف باله فكرة ،وبالتدريج أضفى عليها الصبغة الفلسفيّةّ ،
مذه ًبا ،له مؤيّدون كرث إىل يومنا هذا[[[.
والهدف اآلخر لشاليرماخر جعل الدين يف منأى عن انتقادات الفالسفة
مثل كانت ،وهيوم ،حينام تكون االعتقادات واملباحث النظريّة غريبة عن حقيقة
الدين ،فحينام تكون األحاسيس والعواطف هي الطريق الوحيد للوصول إىل الدين
ال الفكر والعقل ،فحينها لن تبقى هناك أدلّة إلثبات وجود الله ،وبالطبع فإ ّن نقد
مستقل عن
ّ
ونقض الفالسفة امللحدين سوف لن يصل إىل نتيجة؛ أل ّن الدين عنرص
املباحث النظريّة ،ويقع يف ق ّمة رفيعة وأبعد من أن تناله سهام امللحدين ،وبصورة
عامة فاملثبتون والنافون الذين أقاموا األدلّة املتضا ّدة ،ويسعون إىل إقناع اآلخر بأ ّن
الله موجود ،أو ال وجود لله ،ال يصيبون الطريق ،بل الدين ال ب ّد من بحثه يف مكان
آخر .إ ّن مكانة الدين مذخورة يف القلب ال يف الفكر والعقل البرشي.
من وجهة نظر شاليرماخر ،الدين مل يكن طريق التفكّر وال طريق العمل ،ومل
يكن مجموعة من االعتقادات ،وليس مجموعة من املناسك الدينيّة ،الدين فقط يت ّم
كشفه عن طريق الوجود ،يعني أ ّن الشخص قادر عىل كشف الدين يف وجوده ،التديّن
هو تلك التجربة واإلحساس املوجود الالمتناهي وشهود وحدته مع العامل ،ويأيت
مبارشة عن طريق الخلق[[[.

كل تقدير ،م ّرت السنون إىل أن كشف (ردولف اتو) شاليرماخر تأليف
وعىل ّ
(ويليام جيمس) كتابه (تن ّوع التجارب الدينيّة) يف سنة 1902م .خطا خطوة أخرى
يف هذا االتجاه ،واستم ّر هذا التيّار بواسطة الفالسفة مثل ،براودفوت ،استيفن كاتس،

[[[ -راجع :براودفوت ،وين ،التجربة الدين ّية ترجمة وتوضيح ع ّباس يزداني ،ص.315-311

[[[ -المصدر نفسه ،ص.311-315
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سوينربن ،ابلينك ،كالينك وود ،بل تيليش وكريككارد ،وعىل هذا الرتتيب بدأت حركة
اتجاه التجربة الدينيّة عىل شكل معرفة ظاهرة التجربة الدينيّة يف القرن الحارض،
بتوسع وانتشار متزايدين.
واستم ّر هذا العمل ّ

 .2أقسام التجارب الدين ّية
وخاصة الذين قاموا بأبحاث واسعة يف التجارب الدينيّة،
واجه فالسفة الدين،
ّ
أقسا ًما مختلفة من هذه التجارب ،منها:
أ .التجارب التفسرييّة :املقصود بالتجارب التفسرييّة هي التجارب التي مل تكن
دين ّيتها بسبب خصائص التجربة ،بل لكونها من قبل تع ّد دين ّية يف ضوء التفسري الديني.
يف هذه الحاالت فاعل التجربة ينظر إىل تجربته عىل أساس مجموعة من التفاسري

السابقة ،مثل أ ّن املسلم يرى يف موت ابنه عقوبة له عىل ما فعله من املعايص ،أو
النبي عيىس فيام تح ّمل من معاناة،
الشخص املسيحي يرى ذلك أنّه يشارك
ّ

يحس بالحزن أو اللذة أو الرسور .فهذه
ونتيجة األمر يصرب يف مقابل ذلك ،وبسببه
ّ

الحال ميكن اعتبارها تجربة دينيّة.

الحسية هي التجارب التي يوجد فيها
الحسية :التجارب شبه
ب .التجارب شبه
ّ
ّ

نوع من اإلدراك الحيس بواسطة الحواس الخمسة ،من قبيل التص ّورات الدينيّة،

والشعور باألمل حني التجربة الدين ّية ،ومشاهد املالئكة ،واستامع الوحي ،وكالم
النبي موىس مع الله.
ّ
ب .التجارب الوحيان ّية :حسب ما قاله ديفيسه :تجارب كهذه تشمل الوحي واإللهام.

تجارب الوحي[[[بطريقة مفاجئة ،ومن دون توقّع سابق ،يخطر لفاعل التجربة وتكون

دين ّيتها بسبب محتواها .فاملقصود من الوحياين ليس ما يصطلح عليه يف تجارب

األنبياء ،بل هو مصطلح أوسع من ذلك ،ويشمل املعنى املوجود يف النب ّوة أيضً ا.

[[[ -راجع :شيرواني ،علي ،المباني النظريّة في التجارب الدينيّة ،ص .130-117قائمي نيا ،علي رضا ،التجربة الدينيّة
وجوهرالدين ،ص .74-46فعالي ،مح ّمد تقي ،التجربة الدينيّة والكشف العرفاني ،ص.387-356
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ث .التجارب اإلحيائ ّية :هذه املجموعة من التجارب من أوسع أقسام التجارب

الدين ّية ،وعىل إثرها يكرب إميان فاعل التجربة ويربز ،وهي تبعث عىل إيجاد تح ّول

مه ّم يف الحالة الروح ّية واألخالق ّية لصاحب التجربة .يف هذه التجارب يشعر
خاصة وساقه نحو الحقيقة.
الشخص بأ ّن الله سبحانه وتعاىل هداه يف ظروف
ّ
ح .التجارب الروح ّية :هذا االصطالح جاء من (رودولف أوتو) ،فمن وجهة نظره أ ّن

التجربة الروح ّية يف السري التكاميل لألديان ممتزجة مع العنارص العقالئ ّية ،وتك ّونت
بواسطة املفاهيم العقالئ ّية حتّى أصبحت تعطي مفهو ًما قدس ًّيا مركّ ًبا ومع ّق ًدا.

خ .التجارب العرفان ّية :التجارب العرفانيّة تشمل طيفًا واس ًعا من تجارب عرفاء

التقاليد الدين ّية املختلفة النقوالت التي أدىل بها العرفاء بخصوص حاالتهم العرفان ّية،

وهي ال تتع ّدى حدود التجارب العرفان ّية .وتجارب كهذه فيها خصوص ّيات ،وهي

عبارة عن :اإلحساس بالحقيقة املطلقة ،اإلحساس بالتح ّرر من القيود الزمان ّية

واملكانيّة والشخصيّة ،اإلحساس بالوحدة والسعادة أو الطأمنينة .فهذه الحاالت

خاصة لعلامء الدين.
واألبحاث لها جاذب ّية
ّ

 .3النسبة بني الوحي الرسايل والتجربة الدين ّية
هل ميكن اعتبار الوحي نو ًعا من تجربة دين ّية؟ ونظ ًرا لتقسيامت الوحي إىل
الخاص
أنواع كالوحي التكويني للجامدات ،والوحي الغريزي للحيوانات ،والوحي
ّ
للمؤمنني ،والوحي الرسايل ،أو ميكن تقسيمه إىل:
ـ الوحي باملعنى الذي يناسب النب ّوة والرسالة.
ـ الوحي مبعنى اإللهام.
ـ الوحي مبعنى اإلشارة.
ـ الوحي مبعنى التقدير.
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ـ الوحي مبعنى إلهام العزم.
ـ الوحي مبعنى إلقاء الكذب.
ـ الوحي مبعنى إلقاء اإلرادة عىل فعل الخري[[[.
النبوي والرسايل
يف خصوص الوحي يطرح هذا السؤال :هل لنا أن نعترب الوحي
ّ
نو ًعا من التجربة الدين ّية؟
يعتقد البعض إذا قلنا إ ّن التجربة الدينيّة هي مفهوم مشكّك ،فيكون ذلك أ ّن
املرتبة العليا فيه ممتزجة مع الحقّانية والصحة القطع ّية وتوأم الرسالة .إطالق هذا
املصطلح عىل الوحي الرسايل ال إشكال فيه ،أ ّما إذا كان مصطلح التجربة الدين ّية
مفهوم نوع وخصائصه املشرتكة مثل النقص ،التشكيك ،عدم القطع ،قابلية التّكرار
والتكامل ...تطلق عىل جميع مصاديقه ،فاصطالح كهذا ليس من الالئق إطالقه عىل
الوحي الرسايل؛ أل ّن الوحي الرسايل منحرص باألنبياء والرسل ،والبعض قد نسب
خصائص كالتكرار والتكامل و....والتجربة الدين ّية إىل الوحي الرسايل[[[.
تأسوا باملسترشقني والعلامء الغربيني ،وسنشري إىل بعض آرائهم.
وبهذه الطريقة ّ
النبي
فاملسلّم به أ ّن الوحي الرسايل منحرص باألنبياء والرسل ،وقد انقطع من بعد ّ
مح ّمد  وال ميكن تعميمه عىل التجارب الدين ّية البرشيّة؛ أل ّن (ظهور نظرة التجرية
خاصة ،وعىل هذه الحالة ال ميكن تعميمه عىل
للوحي يف املسيح ّية بسبب مطالب
ّ
الوحي القرآين الذي يختلف عن الوحي املسيحي والتعاليم املسيح ّية)[[[ .وقد أرشنا
يف املباحث السابقة إىل هذه الدوافع ،وأرضيّة ظهور نظرة التجربة إىل الوحي ،وإىل
مفهوم اصطالحه يف الغرب.

ومن جهة أخرى فإ ّن االتجاه التجريب السائد يف الغرب عن الوحي هو اتجاه مضا ّد
للعقل ،ويقطع جميع الطرق العقل ّية للوصول إىل األسس الدين ّية ،فأتباع هذا االتجاه
[[[ -راجع :جوادي آملي ،عبد الله ،الوحي والنب ّوة في القرآن ،ص.77-76

[[[ -راجع :مح ّمدرضايي ،مح ّمد ،نظرة إلى التجربة الدين ّية ،فصل ّية وقبسات ،رقم  ،26ص.23-22

[[[ -ساجدي ،أبوالفضل( ،زبان دين) والقرآن ،ص.267
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يح ّدون الدين يف إطار األحاسيس الداخل ّية .وكذلك فالنظرة التجريب ّية للوحي لها
أساسا يختلف مع التجربة
تبعات ال تنسجم مع الوحي القرآين ،وأ ّن الوحي القرآين
ً
الدين ّية ،وقد تط ّرقنا إىل بعض منها[[[.

الفرق بني الوحي الرسايل (القرآين) والتجربة الدين ّية
 .1ميكن القول بأ ّن التجربة الدين ّية إحساس ميكن إدراكه بالعلم الحضوري،
ومتعلّق اإلدراك اإلحساس الداخيل للشخص نحو الله ونوع العالقة القلب ّية معه،
ولكن من استعامل الوحي يف القرآن نفهم بأ ّن الوحي يطلق عىل الجوانب املعرف ّية
وتلقّي معلوماتها ،ال جنبة أحاسيس وعاطفة تلك التي تع ّد نو ًعا من التجارب الدين ّية
الداخل ّية[[[.
خاصة يف زمان نزول الوحي ،بل بسبب عل ّو
النبي الدين ّية مل تكن
ب .تجربة
ّ
ّ
للنبي وبسبب رق ّيه الروحي كان دائم الذكر لله سبحانه
املقام اإللهي واملعنوي
ّ
وتعاىل ،ويف حالة إحساس التجربة الدين ّية ،ومع هذه الحاالت مل يكن الوحي دائم
خاصة.
النزول عليه ،بل يتن ّزل يف مناسبات مع ّينة وظروف
ّ
النبي ومسؤول ّيته
ت .اآليات القرآن ّية التي تتح ّدث عن إرسال ونزول الوحي عىل
ّ
للنبي؛ أل ّن النسبة بني
تبي أ ّن الوحي مل يكن التجربة الدين ّية
يف إبالغ الوحي للناسّ ،
ّ
النبي هو اإلحساس ،فالله قادر عىل
الله مع تجربة كهذه هو اإليجاد ،ونسبة ذلك مع ّ
والنبي
والنبي يشعر بها ،ال أن ينزلها ويرسلها،
النبي
ّ
ّ
أن يجعل التجربة الدين ّية يف قلب ّ
يتلقّاها ويبلّغها.
النبي  ،والبعض اآلخر
ث .تح ّدثت بعض اآليات القرآن ّية عن كالم الله مع
ّ
منها تع ّد الوحي بأنّه من أقسام كالم الله سبحانه وتعاىل مع بعض عباده ،فهذه اآليات
توضّ ح أكرث ماهية انتقال مفهوم الوحي[[[.

[[[ -ساجدي ،أبوالفضل( ،زبان دين) والقرآن ،ص.268-267

[[[ -راجع :محمد رضايي ،مح ّمد ،نظرة إلى التجربة الدين ّية ،فصل ّية قبسات ،رقم  ،26ص.23-22

[[[ -المصدر نفسه ،ص.270-268
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خامتة
بنا ًء عىل ما تق ّدم يف مجال الوحي والتجربة الدين ّية ،إ ّن قبول نظريّة مصطلح
التجربة الدين ّية واختزال الوحي الرسايل يف التجربة الدين ّية البرشيّة ،سيكون له
تداعيات ،فبعض هذه التداعيات ت ّم ذكرها فيام تق ّدم ،ونعرض عن رشحها ونكتفي
بذكرها.
1 .1عدم وحيان ّية البنية القرآن ّية (نفي الطبيعة اللغويّة).
النبي ،وقابل ّية الوحي للخطأ.
2 .2نفي عصمة ّ
3 .3عدم انقطاع الوحي وإنكار الخامت ّية.
4 .4نفي الخلود والشموليّة وعامليّة الدين اإلسالمي.
5 .5إقصاء الرشيعة ونفي شمول ّية الفقه.
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الئحة املصادر واملراجع
1 .1القرآن الكريم.
2 .2اآللويس ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ،القاهرة.
3 .3أبو خلیل شوقي ،غوستاف لوبون يف املیزان ،دار الفکر ،بیروت .1990
4 .4اسكندرلو ،مح ّمد جواد ،القرآن من وجهة نظر املسترشقني ،دروس جامعة
الدراسات اإلسالمية قم1388-هـ.ش.

5 .5بارت رودي ،الدراسات العرب ّیة واإلسالم ّیة يف الجامعات األملان ّیة ،تعریب
الدکتور مصطفی ماهر ،دار الکتاب العريب ،قاهرة.1967 ،

6 .6البازركان ،عبد العيل ،نظم القرآن ،طهران ،منشورات القلم ،الطبعة الثانية،
1371ش.
7 .7بستاين ،کرم ،املنجد يف اللغة واألعالم ،املطبعة الکاثولیک ّیة.1973 ،
8 .8بعلبکي ،منیر ،املورد ،قاموس اإلنجلیزي ،دار العلم للمالیین ،بیروت،
.1994
9 .9جوادي آميل ،عبد الله ،التسنيم ،قم ،مركز نرش إرساء ،الطبعة الثانية،
1379ش.
جتي ،سيّد مح ّمد باقر ،بحوث يف تاريخ القرآن الكريم ،طهران ،مكتب
1010ح ّ
نرش الثقافة اإلسالمية1360 ،ش.

1111الحسيني الطباطبايئ ،مصطفى ،استعراض عمل املسترشقني ،منشورات
الطباعة والنرش ،الطبعة األوىل 1375هـ.ش.
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1212حمد رشارة ،عبد الجبار ،الحروف املقطّعة يف القرآن الكريم ،قم ،مكتب
اإلعالم اإلسالمي1414 ،ق.
1313حسین ممدوح ،الحروب الصليبیّة يف شامل أفریقیة ،دار عامن ،األردن
.1998

1414التوحيد ،فرج الله ،ثقافة املعارف ،طهران،نرش الثقافة العرصيّة ،الطبعة
األوىل1384 ،هـ.ش.

1515خرمشاهي ،بهاء الدين ،ثقافة االصطالحات للعلوم والحضارة اإلسالميّة،
منشورات العتبة املق ّدسة الرضويّة.

مؤسسة
1616دسوقي مح ّمد ،الفکر االسترشاقي ،تاریخه وتقویمه ،دار الوفاءّ ،
التوحید ،بیروت.1416 ،

1717رجي بالشري ،يف رحاب القرآن ،ترجمة :محمود راميار ،طهران ،مكتب نرش
الثقافة اإلسالميّة ،الطبعة الثانية1365 ،هـ.ش.
1818رشاد الخليفة ،إعجاز القرآن ،التحليل اإلحصايئ للحروف املقطّعة يف
القرآن ،ترجمة وضامئم:س ّيد مح ّمد تقي آيت اللهي ،جامعة شرياز ،الطبعة
األوىل1365 ،هـ.ش.

1919رضوان ،عمر بن إبراهیم ،آراء املسترشقین حول القرآن الکریم وتفسیره ،دار
طیبة ،الریاض.1413 ،
2020زقزوق ،محمود ،االسترشاق والخلف ّیة الفکریّة للرصاع الحضاري ،کتاب
األ ّمة ،قطر ،مکتبة الرسالة ،بیروت .1405
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2121سايس سامل الحاج ،الظاهرة االسترشاق ّیة وأثرها علی الدراسات اإلسالم ّیة،
مرکز دراسات العامل االسالمي ،لیبيا.1991 ،

2222سايس سامل الحاج ،نقد الخطاب االسترشاقي ،دار املدار اإلسالمیّة،
طرابلس ،دار الفکر ،بیروت ودمشق.2002 ،

2323سباعي ،مصطفی ،االسترشاق واملسترشقون ،ما لهم وعلیهم ،املکتب
االسالمي ،بیروت .1405
2424سعید إدوارد ،االسترشاق ،املعرفة ،السلطة ،اإلنشاء ،تعریب :کامل أبو
أدیب ،دار الکتاب اإلسالمي ،قم.1413 ،
2525السيوطي ،جالل الدين ،اإلتقان يف علوم القرآن ،قم ،منشورات الرىض،
واعي1363 ،هـ.ش.
2626الصغیر ،مح ّمد حسین عيل ،املسترشقون والبحوث القرآنیّة ،ترجمة :مح ّمد
مؤسسة مطلع الفجر ،طهران.1372 ،
صادق رشیعتّ ،

2727الطباطبايئ،س ّيد مح ّمد حسني ،امليزان يف تفرس القرآن ،بريوت ،منشورات
األعلمي للمطبوعات1393 ،هـ.ق.

 2828الطباطبايئ،سيّد كاظم ،الحروف املقطّعة من وجهة نظر باحثي القرآن
الغربيني ،جريدة الدراسات اإلسالم ّية جامعة فردويس ،العدد .60

2929الطربيس ،أمني اإلسالم أيب عيل الفضل بن الحسن ،مجمع البيان يف تفسري
القرآن.
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3030الطربي مح ّمد بن جرير ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،دار الكتب
العلميّة ،بريوت1412 ،هـ.ق.

3131الطويس ،أبو جعفر مح ّمد بن الحسن ،التبيان يف تفسري القرآن ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت.

3232غزايل ،مح ّمد ،دفاع عن العقیدة والرشیعة ض ّد مطاعن املسترشقین ،نهضة
مرص للطباعة ،قاهرة.1999 ،

3333الفخر الرازي ،مح ّمد بن عمر الخطيب ،التفسري الكبري.
3434فؤاد ،عبد املنعم ،من افرتاءات املسترشقین علی األصول العقدیّة يف
اإلسالم ،مکتبة العبیطان ،الریاض2001 ،م.

3535فوك یوهان ،تاریخ حرکة االسترشاق ،الدراسات العربیّة واإلسالمیّة يف
أوروبا حتّی بدایة القرن العرشین ،تعریب :عمر لطفي العامل ،دار قتیبة،
دمشق.1417 ،

3636قطب ،مح ّمد ،املسترشقون واإلسالم ،مکتبة وهبة ،القاهرة.1999 ،
3737البوم ژول ،تفصیل آیات القرآن الکریم ،تعریب :مح ّمد فؤاد عبد الباقي،
کتاب فروشی إسالم ّیة ،طهران .1335

3838مح ّمد رشيد رضا ،تفسري املنار.
3939مح ّمد منصور ،عبد القادر ،الحروف النورانيّة يف فواتح السور القرآنيّة ،دار
الفرقان ،دمشق1417،هـ.ق.

ّ
والتجربةالديني�ة من وجهة نظر املستشرقني
الويح

51

4040فصالن من القرآن واملسترشقني ،مركز تحقيقات القرآن الكريم املهدي،
1385هـ.ش.
4141منلة ،عيل بن إبراهیم الحمد ،االسترشاق والدراسات اإلسالم ّیة ،مکتبة
التوبة ،الریاض .1418

4242منلة ،عيل بن إبراهیم الحمد ،املسترشقون والتنصیر ،مکتبة التوبة ،الریاض
.1418
43. The encyclopaediaofislam. New editionleiden 195423-.
44. www. Peiknet.net
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