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 التاسع على الفصلوقفات 
 دخل إلى القرآن الكريم(مالجابري ) من كتاب

 
 (1)امحمد سعود  خديجةأ.

 

ة ، وكانت قضيلزمنارون من ني عرب قلماء املسلمعأنظار ال حمط   هاها ومراحل  توقيت   ظلت قضية مجع القرآن الكرمي    
تارة  عدة اياقضل امعمؤلف ج كانت جزءا منو تارة ا املصنفات دت هلفر  أ  ف زة ضمن مباحث علوم القرآن الكرميبار 

الرتجيح أو املقارنة و  التحليللنقل و اللمتأخر سوى  ل يف الزمن املتقدم حوهلا مل يبقومع ثراء النقل واالستدال، أخرى
، ميالكر  لوم القرآنعدراسة  دة يفناهج جدييف معيته مأو املقاربة.... ، إال من شطح بعيدا متحررا من النقل جالبا 

، نقلر بني النث  ديدة، ت  ي اجلهتكون اجلابري حاول أن يأيت جبديد يف القضية أو أن يضع تساؤالت  عابد ولعل حممد
 .(الكرمي القرآن مدخل إىل) وذلك عرب كتابه 

 أهمية البحث:
 ،قرآن الكرميمجع ال ب حولواستدالالته فيما كت الوقوف على آراء اجلابري تكمن أمهية البحث يف حماولة 
 .لكذنهجه يف لى معمع الوقوف ، وحماولة إبرازها )مدخل إىل القرآن الكرمي( كتابه  فصول يف أحد وذلك

 اختياره:سبب  
الفصل ميثل  يف هذا ا قررهإن دراسة اجلابري هنا وم لقد وقع االختيار على هذا الفصل  لسبب رئيس، وهو:

جزاء وعرض أ ثالثة يفاء الذي ج )فهم القرآن احلكيم التفسري الواضح حسب ترتيب النزول( أساس لكتابه حجر  
ه البعض ج لواسعا ورو   ثار جدالألذي ا، هذا اجملالفيه حماولته لتفسري القرآن الكرمي، وهو النتاج األبرز للجابري يف 

 .على أنه نقطة مضيئة يف جمال جتديد الدراسات اإلسالمية

 : طرق معالجة البحث
ألمور اليت مت امن أهم كور، و وقفات نقدية ملا كتبه اجلابري يف الفصل التاسع من الكتاب املذ  حثاالبعرض ي

يف ته رأجمدى و ه، ل إليما وصو ستند عليها، مصادره اليت او الوقوف عليها هي: استدالالته ومنهجه يف ذلك، 
 حاته.تقدمي أطرو 

 أبرز ما خلصت إليه الوقفات. ل هبا البحث حاملة  ذي  مع خامتة ي  
                                                           

 كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ـ اجلامعة األمسرية اإلسالمية - (1)
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 : التحليل والنقد. منهج البحث

 الدراسات السابقة:
 ،ني راد ب همدد منععند  فكانت أفكاره مادة للبحث اهتم بعض الباحثني والكتاب بنقد كتابات اجلابري

ن األكرب كا لنصيباا، ولعل قشتهنات الربامج التلفزيونية ملص  ص  بت املقاالت وخ  ت  لفت الكتب وك  ومشيد، فأ  
قد كتاباته هو نكتب يف   رز منولعل أب ، وهي من الكثرة مبا يتعذر ذكرها، ا كتبه حول بنية العقل العريبمل

، فكتب )هرطقات عن الدميقراطية والعلمانية واحلداثة واملمانعة العربية(، وكتب ـ أيضاـ : 1جورج طرابيشي
، ل اهتمام أيضاحميت كانت مي الالعقل العريب(.  باإلضافة إىل أطروحاته وأفكاره حول القرآن الكر  )نقد نقد

 وممن كتب حوهلا: 
   األخطاء املنهجية والتارخيية يف مؤلفات أركون واجلابري. دراسة نقدية حتليلية هادفة.2خالد كبري عالل ، 
   مقال يف جملة ميدل ايست أونالين. ، اجلابري والرحيل يف زمن األسئلة،3مأمون شحادة 
 نظرات شرعية يف فكر منحرف. 4سليمان اخلراشي . 
 م.1990 ، حممد عابد اجلابري: حوار املشرق واملغرب، دار توبقال للنشر، املغرب،5حسن حنفي 
 و ، ذ32، مقال بعنوان: )اجلابري وإعادة فهم القرآن( ، مقال نشر يف صحيفة الغد، عدد 6عبد الرمحن احلاج

 م.1431القعدة، 
 حممد عابد اجلابري .. مفسرا.  مقال علمي نشر يف صحيفة الوسط البحرينية، العدد 7وليد نويهض ،

 ـ . 2798
  وهو حبث مقدم ملؤمتر التعامل مع النصوص الشرعية )الكتاب والسنة( باجلامعة 8سليمان حممد الدقور ،

ن: منهج التعامل مع النص القرآين حسب ترتيب بعنوا 6/11/2008 – 4األردنية / كلية الشريعة .. من 
 النزول  قراءة يف كتاب اجلابري "فهم القرآن احلكيم.

 يف ما كتبه بعنوان: العلمانية االحناللية ومنظومة القيم اإلسالمية. 9اهليتم زعفان 

  :التعريف بالمؤلف 
دت مؤلفاته اليت زا من خالل، الكاتب الذي أثار جدال واسعا  م(2010ـ  م1935)حممد عابد اجلابري   

ظار بني معجب اين األنا تبعن ثالثني مؤلفا، ومن خالل أطروحاته املختلفة وآرائه خالهلا ، شخصية اشتد فيه
 وساخط، ومن املمكن إجياز سريته يف السطور اآلتية:

ة،  فعاش يف كنف جده ألبيه، ل د  اجلابري يف )و ْجد ة( وبالتحديد يف قرية )ف ك يك( املغربية على احلدود اجلزائريو  
م، حيث أ ْجر ي  هبا امتحان الجتياز 1949 /5 /13واشتغل باخلياطة إىل أن افت ت حت مدرسة النهضة احملمدية يف 

املرحلة األساسية من التعليم، فكان هو من ضمن املتقدمني، مث غادر إىل مدينة الدار البيضاء حيث احتضنته 
م، مث رئيس حترير صحيفة احلزب _ صحيفة التحرير_، مث 1957االشرتاكي سنة احلركة الوطنية، فدخل احلزب 
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أسس جملة فكر ونقد بعد أن قرر التفرغ ملا يسميه املشروع الفكري، فاستقال من احلزب وعكف على الكتابة، 
 م حصل على1964وظل تواصله مع املكتب السياسي تواصال غري رمسي وحمصورا يف تقدمي بعض اآلراء. ويف 

م نال املاجستري بعد مناقشة رسالته )منهجية الكتابات التارخيية املغربية( 1967)الليسانس( يف الفلسفة ويف عام 
حيث قرر أن يكون حبثه لنيل شهادة  10واليت عن طريقها اكتشف عامل االجتماع املسلم عبد الرمحن بن خلدون

خلدونية يف التاريخ العريب اإلسالمي(.  فكان بعدها أستاذ م )العصبية والدولة: معامل نظرية 1971الدكتوراه عام 
ن الكتب من العديد م الفلسفة والفكر العريب واإلسالمي يف كلية اآلداب جبامعة امللك حممد اخلامس بالرباط، وله

لعقل ( و)نقد العقل العريب( وقد صدر يف أجزاء ثالثة هي )تكوين العقل العريب( و)بنية اأشهرها: )حنن والرتاث
 العريب( و)العقل السياسي العريب(، و)اخلطاب العريب املعاصر( وغريها.

ساهم يف وضع بعض املقررات الدراسية يف املغرب فكتب ملستوى البكالوريا املغربية )من دروس الفلسفة 
تعليم يف املغرب والفكر اإلسالمي(، كما كتب عن التعليم )التعليم يف املغرب العريب دراسة حتليلية نقدية لسياسة ال

وقد شارك يف العديد من املؤمترات  وتونس واجلزائر(، وله أيضا )رؤية نقدية لبعض مشكالتنا الفكرية والرتبوية(.
إذ ي عد من رواد املاركسية  ،ي عد أحد دعاة اجملتمع اليساري العلماين املتطرف يف العامل العريبالعلمية والثقافية"، و 

حصل على جوائز عدة منها: ميدالية ابن سينا ، (185)حسيبة، صفحة   عامل العريبورموز مذهب احلداثة يف ال
 11من اليونيسكو.

 :  إضاءة على الكتاب
اضح لقرآن احلكيم التفسري الو ( وهو ممهد لكتابه )فهم ا2006الكتاب هو: )مدخل إىل القرآن الكرمي( صدر عام )  

أن  صدر للجابري، بعد(، إن مل يعترب جزءا منه، وهو آخر كتاب ي2008حسب ترتيب النزول( الذي صدر عام )
رى، نظر إليه تبه األخكن بني  اليت أثارت جدال معزم على أن يهتم بالدراسات القرآنية، وي عدُّ من أبرز الكتب 

 على أحسن إىل علم التفسري، ونظر إليه آخرون على أنه شطح بعيدا حماوال إلقاء الشبه حول القرآن الكرمي. 12البعض

كون لثاين: مسار الكرمي، واآن الجعل اجلابري كتابه هذا يف ثالثة أقسام، عنون األول: قراءات يف حميط القر       
 والتكوين، والثالث: القصص يف القرآن الكرمي.

 .فيه والنقصان( الزيادة مسألةو وعرض القسمني األول والثاين يف عشر فصول، عنون التاسع منها بـ)مجع القرآن     

ني بقارئ أن يلتمس ستطيع الي، إذ وال خيفى أن جذور تأليف هذا الكتاب متتد بعيدا يف القاع املعريف للجابري      
 أن قفز لعقل العريب إىليسميه ا م مبافكار الكتاب بعدا قدميا للمؤل ف منذ أن بدأ بالفلسفة وعلم االجتماع واالهتماأ

 ا: )فهم القرآنبريا ضخمكوانا  من كل ذلك إىل الكالم يف تفسري القرآن الكرمي، بل ختصيص كتاب لذلك واضعا له عن
ري؟ ا العنوان الكبي حتت هذجلابر عل الناظر إليه يتساءل: ماذا كتب ااحلكيم التفسري الواضح حسب ترتيب النزول( ول

 ومل   هذا التحول يف اهتماماته؟
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 :  الفصل التاسع من  الكتاب    
ع القرآن ن له: )مجفعنو  أما الفصل التاسع من هذا الكتاب فقد خصه اجلابري للحديث حول مجع القرآن الكرمي

تابة، ثالثا: قراءة والكلاالقرآن بني  انيا:عله يف عناوين أربعة: أوال: أسئلة التكوين، ثومسألة الزيادة فيه والنقصان(. وج
 ه خبالصات.، واختتملقرآنامجع القرآن بني املصادر السنية واملراجع الشيعية، رابعا: الزيادة والنقصان يف 

وض يف ماء وإال مل اخلليه العلا عملالفا للوهلة األوىل يلحظ القارئ أن اجلابري يريد أن يثبت شيئا خمتلفا أو خم    
و ليس يف مقام قليل، فهال الإمسألة أ شبعت حبثا عرب قرون مضت، ومع هذا مل يتكلف عناء النقل من نتائج حبثهم 

 اجلمع أو الرتتيب وال املقارنة وال التحليل، فلم إذا!

 أوال: اعتماد المنهج التاريخي: 
ميه الرتاث ارخيية ملا يستلاوهي النظرة  مهد اجلابري ملا أراد بانطالقه من قاعدته اليت يتبناها وتظهر يف مؤلفات عدة،  

خضاعه إىل ندئذ البد من إلرتاث وعمن ا العريب والرتاث اإلسالمي، واليت ي درج ضمنها القرآن الكرمي، فهو ـ برأيه ـ جزء
 أي تراث فكري.  القراءة النقدية اليت خيضع هلا 

وهبذا فهو قابل ـ حسب ما ذهب إليه ـ إىل إخضاعه إىل التأويل؛ إذ تقوم )التأولية( على "مبدأ ارتباط النص بظرفه 
، وهذا ما دعا إليه (275)احلاج، صفحة  التارخيي، ألن الوعي اإلنساين موقع يف التاريخ وال يستطيع جتاوزه."

 اجلابري.

، فيفتتح هذا الفصل مبا 13ةومن هذا املنطلق فإنه يقف أمام النص القرآين على أنه نص تارخيي منزوع القداس
، أنه بات باليا ني، حبجةملسلميطلق عليها أسئلة التكويني، اليت حياول من خالهلا الدعوة إىل هدم منهج علماء ا

 الستمداده من املوروث.

 إبراز يففبدأ اخلوض  !!ملتقدمونليه اعوهنا وقفة.. جتعلنا نتساءل: ملاذا اجلابري يسعى هلدم هذا املنهج الذي سار     
 الصواب، أسئلة ىل الرأيإتداء قضيته بعرض تساؤالت عدة يظهر خالهلا حريته وهنمه إىل معرفة األدلة األقوى لاله

 فبدأ يتساءل:ترتيبها بتسلسل تارخيي كما عهد عنه،  حاول

ىل قلوب إ سولب الر " كيف كانت تتم عملية نقل القرآن من حالة الوحي الذي ينزل به جربيل على قل 
 الذين كانوا يقرأه عليهم؟

 جزاء اليت تنزلرتب األانت تكومبا أنه كان ينزل مفرقا، وعلى مدى ما يزيد على عشرين سنة، كما قلنا، فكيف  
 يت نزلت قبلها؟يف مناسبة ما بالنسبة إىل ال

 كيف ومىت بدأت كتابته؟

 كيف مت االنتقال مبا نزل منه يف مكة إىل املدينة، عند اهلجرة إليها؟
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 مىت بدأ مجعه ككل، وكيف مت ترتيبه يف مصحف؟

 وماذا يقال عن الزيادة والنقصان؟ "

مراحل  ؤال حولم تساوكما يلحظ القارئ فهي ليست م رتبة على حسب التسلسل التارخيي فحسب، بل تقد  
وثيق، ن له سالمة التمي ـ تضمالكر  نزول القرآن وتدوينه، وكأن الكاتب يتساءل: هل هذه العملية ـ حفظ وتدوين القرآن

 بل يكتفي بطرح يت طرحهاار الوهذا ما كاد أن يصرح به يف السؤال الذي ختم به أسئلته. وهو هنا ال يناقش األفك
جلابري على ية مع اعتماد اته متماشساؤالا سيأيت به بعد ، وتأيت طبيعة التمهيد هذه وتالفكرة اليت حتمل إمياء، ممهدا مل

ونظرته إىل ما يتم نقله من املرحلة الشفاهية إىل الكتابية، وحسب هذا املنهج فال  15واإلنثربولوجيا 14منهج األلسونيات
 ليست الكتابية،شفاهية و ة الن على الذاكر بد من وجود إسقاط ألنه يعتمد على ذاكرة بشرية، ألن االعتماد هنا كا

 رة املكتوبة.ىل الذاكقله إوبالتايل فاملنقول ـ حبسب هذا املنهج ـ سيطاله التحريف يف املرحلة اليت تسبق ن

واعتماد هذا املنهج ي ظهر يف مواطن عدة، أمهها من خالل إحدى مالحظتني ساقهما الكاتب يف هذا الفصل 
آن املكي أوىل بأن يطاله احلذف، يقول: "كون ما ذكر أنه )حمذوف( ينتمي إىل القرآن املدين مشريا فيها إىل أن القر 

وحده، ومل ي ذكر قط أن )احلذف( طال شيئا ينتمي إىل القرآن املكي. هذا مع العلم أن إمكانية )سقوط آية أو آيات 
روف القاسية اليت عاناها الرسول واملسلمون يف أو سور( كانت أكثر احتماال يف القرآن املكي منها يف املدين، نظرا للظ

مكة قبل اهلجرة، ونظرا أيضا ألن االنتقال بالقرآن املكي إىل املدينة بعد اهلجرة، وقبل فتح مكة، كان يتم يف ظروف 
 . (229، صفحة 1)اجلابري بالغة الصعوبة."

اليت يفرتضها اجلابري ناجتة عن أمرين أشار إليهما يف سطور سابقة، وهي: نقل القرآن فاحتمالية اإلسقاط هنا 
الكرمي حبفظه يف الصدور أو ترحيل الصحف سرا من مكة إىل املدينة، يقول: "هناك مسألة أخرى مل هتتم هبا مصادرنا 

ي املكتوب يف الصحف من مكة إىل االهتمام الذي تستحقه، وهي الكيفية أو الطريقة اليت مت هبا نقل القرآن املك
املدينة بعد اهلجرة. ميكن القول من الناحية املبدئية إن االعتماد يف حتمل القرآن كان على احلفظ يف الصدور. ومع 
ع من )الصحف( كما رأينا. نعم هناك أخبار تشري إىل ترحيل هذه الصحف  ذلك فالروايات تنص على أن القرآن مج 

 . (219، صفحة 1)اجلابري تح مكة، وأما بعد ذلك فاملسألة مل تعد مطروحة"سرا على مراحل، قبل ف

 أسلوب اإليماء دون التصريح: اعتماد :اثانــــــــــــــــي
رُّ اجلابري على أنه لن يقدم حال ملا أمساه )مشكل(  أي )مسألة...(، بل يقرر أنه   (211، صفحة 1)اجلابري ي ص 

كل ما يأمل فعله هو تقدمي رؤية فسيحة تساعد على احتوائه ضمن أطر وقوالب، بقول: "حنن ال ندعي أننا سنقدم يف 
هذا املدخل حال هلذا املشكل. كل ما نأمل فعله هو تقدمي رؤية فسيحة تساعد على احتواء مثل هذه املشاكل 

بعضها على بعض يف جو من )التعايش السلمي(، حبيث متكن العقل من التحرر  العويصة ضمن أطر وقوالب منفتح
 ".(213، صفحة 1)اجلابريمن شرنقة النسيج الذي ينسجه منطق)إما .....وإما( 
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من اجلائز أن حتدث أخطاء وبعد تقدميه هذا وما احتوى من تصريح يطالعنا يف ختام الفصل خبالصة تتضمن: "و 
حني مجعه، زمن عثمان أو قبل ذلك، فالذين تولوا هذه املهمة مل يكونوا معصومني، وقد وقع تدارك بعض النقص كما 

 .(232، صفحة 1)اجلابري ذكر يف مصادرنا"

كله، فاخلطأ يف التوثيق موجود والقول بسقوط شيء من   فاجلابري يذهب إىل أنه ميكن تدارك بعض اخلطأ وليس  
حول ما جاء يف حديث الشيخ  16القرآن الكرمي مفهوم من كالمه ومع هذا ينص على تأييده ملا أورده ابن عاشور

 : "ووضع هذا اخلرب ظاهر مكشوف فإنه لو صدق هذا لكانت هذه الصحيفة قد هلكت يف زمن النيب 17والشيخة
 أو بعده والصحابة متوافرون وحفاظ القرآن كثريون فلو تلفت هذه الصحيفة مل يتلف ما فيها من صدور احلفاظ"

 .(247 /21)ابن.عاشور، صفحة  (231، صفحة 1)اجلابري

م ا نـ ْنس ْخ م ْن آي ٍة أ ْو  صا يف معىن اآلية يف قوله تعاىل:هذا الفصل يصرح بأن له رأيا خا ومع كل ما ساقه يف
ْثل ه ا أ ملْ  تـ ْعل ْم أ ن  الل ه  ع ل ى ك ل  ش ْيٍء ق د ير   نـْه ا أ ْو م  ه ا ن ْأت  خب  رْيٍ م  لكنه مل يصرح به!  فإن كان  (106)البقرة:   نـ ْنس 

غرض اجلابري من كتابة هذا الفصل فتح آفاق بعيدة دون تصريح أو تلميح برأي من بني السطور، ملاذا خيتم الفصل 
هبذا القول! مث ماذا يقصد بالرؤية الفسيحة وما الغرض منها؟ هل هو إدخال الشك يف سالمة نقل القرآن الكرمي 

 وكتابته؟ 

الذي التزمه اجلابري إال أنه أحيانا يكاد يكون صرحيا يف دعوته إىل االنسالل من املناهج  ومع كل هذا الغموض
، الذي 18اإلسالمية متجها حنو املنهج التارخيي، ذلك املنهج الذي ف ص ل  يف جزئياته كثري من احلداثيني، ومنهم أركون

ن الفهم واملعقولية، خارج إطار كل يقول: "ينبغي أن نعيد تفحص ظاهرة الوحي داخل هذا احلقل اجلديد م
اليت تستمر يف احلفاظ على القوة التجييشية، ذات اجلوهر اإليدلوجي، ملا يدعى بأديان  19التحديدات الدوغمائية

الوحي. وإذا ما قمنا بذلك فإنه ميكن للتحليل املتعدد املناهج والعلوم املرتكزة على ظاهرة معينة ذات أوجه ووظائف 
اجلدري املشرتك لدى كل جمتمعات الكتاب/ أو الكتب )سوف أعود يف  20وصل إىل استخراج املتخيلمتعددة، أن يت

 ..(45، صفحة 1)أركون " ما بعد إىل هذا املصطلح غري املعروف حىت اآلن من قبل املؤرخني وعلماء األنثربولوجيا(.

، فأشار إىل أن (265، صفحة 2)اجلابري يف إحدى الندوات العلمية 21وقيديوهذا ما وضع يده عليه حممد 
اجلابري قد سار يف مشروعه من خالل دراساته اليت قدمها عن ابن رشد ووقوفه على ما قدمه من طرحه إلشكالية 

مع إشكالية الفكر اإلسالمي يف املشرق، نقد املناهج  جديدة "ال استمرار فيها للسابق بل قطيعة إبستيمولوجية
 املتداولة يف دراسة الرتاث والدعوة إىل منهج جديد يعتمد على عناصر متباينة من العلوم اإلنسانية املعاصرة"

 . (267، صفحة 2)اجلابري

ق ر، يقول و  لنيبازمن  ولكنه حياول إمساك العصا من املنتصف، فبني من ينكر توثيق القرآن الكرمي يف 
 
بني امل

  ، لكنه مجع ليس مباشرا، وقد ال يسلم من السقط.هو بأنه مجع يف عهد النيب 



            

 م2017يناير  (1)عدد ال (1)مجلد ال مجلة المنتدى األكاديمي                   
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باملناهج اإلسالمية، ولعل سبب عدم جرأته يف طرح أفكاره هو خشيته من رفضها مجلة وتفصيال لعدم التزامها 
وهو ما يعرب عنه يف غري هذا الكتاب بقوله: "ال أرى أن الوطن العريب يف وضعيته الراهنة حيتمل ما ميكن أن نعرب عنه 

.. ألنه ال الوضعية الثقافية والبنية الفكرية العامة املهيمنة، وال درجة النضوج  الثقايف لدى املثقفني 22بنقٍد الهويت
، وال السياسة تسمح. وبطبيعة احلال فاإلنسان جيب أن يعيش 23ا النوع  من املمارسة الفولترييةأنفسهم تسمح هبذ

 24، وهو شبيه بذاك الذي قدمه هاشم صاحل(259، صفحة 2)اجلابري ."داخل واقعه ال خارجه، حىت يستطيع تغيريه
اعتذارا لعدم جرأة من يسميهم )مثقفني(، فيصفهم بأهنم:" مسؤولون عن جمتمعات مضطربة، خائفة، يطحنها اجلوع، 
جمتمعات مهددة بالنزيف الداخلي واحلروب األهلية، وإهنم ليسوا أساتذة ينعمون بكل أنواع الطمأنينة )املادية واملعنوية( 

لني، وأكسفورد...وإمنا هم أساتذة يف جامعات الرباط واخلرطوم والقاهرة يف جامعات السربون، وهارفارد، وبرستون، وبر 
ودمشق وطرابلس الغرب.... هناك حيث يتعرض األستاذ اجلامعي لكل أنواع اهلزات واخلضات اليت يتعرض هلا جمتمعه، 

 .(15ـ  14.وآخرون، صفحة )أركون وحيث يبدو خائفا على مصريه يف كل حلظة."

 25وأخريا فإن اجلابري ب س رْي ه على هنج التلميح دون التصريح يذكرنا مبا جنح إليه املستشرق األملاين نولدكه

م( ـ أسلوبا وفكرة ـ يف كتابته عن )تأريخ القرآن( الذي يعقد فيه فصال بعنوان: )الوحي الذي نزل 1930م ـ 1836)
فظ   26يف القرآن( والذي استخدم اإلمياء كاستخدام اجلابري إذ يبدو فيه قائال بالتحريف تلميحاعلى حممد ومل حي 

 .( 241)الصاحل، صفحة 

 ثالــــثا : المنهج الفلسفي المنهج الغائب الحاضر:
مناهج بعيدة عن املناهج اإلسالمية، يربز هذا  الكاتب إن ما حيمله الفصل التاسع يف طياته ي ظهر للقارئ اعتماد  

من خالل استدالالته وحتليالته، وليس فقط من خالل إمياءاته النظرية؛ إال أنه حياول ـ ظاهرا ـ االبتعاد عن الدائرة 
 الفلسفية واالقرتاب من مناهج علماء املسلمني، فهو يستدل بأدلة جواز وقوع النسخ يف القرآن الكرمي اليت ساقها

املتقدمون لالستدالل بتدعيم رأيه بسقوط شيء من القرآن يف مرحلة التدوين أو ما قبله، ومع هذا فهو يصرح بأنه 
استدالل من باب ما ميليه املنهج اإلنثروبولوجي وليس من باب احلكمة اإلهلية. يقول: "مع العلم أن إمكانية )سقوط 

نها يف املدين، نظرا للظروف القاسية اليت عاناها الرسول واملسلمون آيات وسور( كانت أكثر احتماال يف القرآن املكي م
يف مكة قبل اهلجرة، ونظرا أيضا ألن االنتقال بالقرآن املكي إىل املدينة بعد اهلجرة، وقبل فتح مكة، كان يتم يف ظروف 

وإن كان هلذا املنهج غربة يف الدراسات اإلسالمية، إال أنه ابن الدائرة . (226، ، صفحة 1)اجلابري بالغة الصعوبة."
 الفلسفية ولصيق هبا، تلك الدائرة اليت نشأ فيها العقل اجلابري، وإن لبس ثوب املنهج اإلسالمي.

ه طاملا وهو ال يصرح ـ هنا ـ باالبتعاد كثريا عن املناهج اإلسالمية فهذا ناتج خلصوصية الكتاب واملوضوع، إال أن
نادى بعمومية تطبيق املناهج الفلسفية يف مواضع أخرى، من أمثلة ذلك إحلاحه على ضرورة تطبيق املنهج 

. مما جعل الكثريين يصنفونه ماركسيا، ومن رموز (44ـ  40، صفحة 4)اجلابري وتاريخ العلوم 27االيبستيمولوجي
يف العامل العريب. ولكن خصوصية املوضوع ـ هنا ـ فرضت عليه اعتماد التلميح وجتنب التصريح الذي  28احلداثةمذهب 
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ال حيتمله العرض وال يؤيت أكله، بينما اعتمده يف مواقف أخرى، منها نقاشاته يف الندوة الفكرية اليت نظمها مركز 
إليها منهجه التارخيي ـ إىل أن قال بإلغاء بعض احلدود؛ فقد احلوار القومي الديين، فقد بالغ يف شطحاته اليت قاده 

 .(206)اجلابري وآخرون ، صفحة  باتت غري صاحلة وما هي إال مرتبطة بفرتة تارخيية معينة

التحول واالنتقال مما وبإقحامه هلذا املنهج يتجه إىل تلك النتيجة اليت أظهرها إخوانه فكريا، واليت مفادها أن 
ي سم ى ـ حسب تعبريهم ـ املرحلة املتعالية املقدسة، إىل املرحلة العادية التارخيية ميكن للمؤرخ أن يتعرف على حيثياته 

، ومع أنه ال ميكن إنكار اهلدوء النسيب يف طرح 29بشكل صحيح إذا ما استفاد من منهجيات علم التاريخ احلديثة
ه وحبه للصدام إال أنه حيمل فكرا مشاهبا بل شديد الشبه هبم، ورمبا اختالفه عن مثل هؤالء اجلابري وعدم بروز حدت

هو حماولة منه يف االبتعاد عن مناهجهم ظاهرا ال باطنا، واالقرتاب  من املنهج اإلسالمي، ولكن النتائج اليت ميد بصره 
يف جوهره منهجا غريبا، شبيها بذاك املنهج  لإلبرازها جتربه على التنحي لالنصياع عن املناهج اإلسالمية، ويظ

ويربز  ...(253،254)أمامة، صفحة  الفلسفي، بل هو مفردة من مفرداته، وإن وصفه البعض ب)اإلسقاط التارخيي(
اختالف اجلابري عن أقرانه من دعاة هذا املنهج وتطبيقه على األصول اإلسالميةـ ـ أيضا ـ من خالل التقليل من 
استخدام املصطلحات اخلاصة بتلك املناهج الفلسفية والغربية وحياول االقرتاب من مصطلحات العلماء املسلمني، كما 

ية سوى املنهج التارخيي الذي حياول تدعيمه بآراء علماء مسلمني، أنه ال يصرح بإخضاعه دراساته إىل مناهج إنسان
ومع كل هذه الغربة املنهجية اليت سبح فيها اجلابري ـ يصفه وعرضه كمنهج أصيل وليس مؤسسا بأسس دخيلة، 

)العودة،  بأنه مل يكن على خصومة مع أمته، بل كان يبحث عن طريق النهضة وسر التخلف! 30سلمان العودة 
 م.( 2009/  8/  25هـ احللقة املعنونة: " املصحف "ـ 1430

ولكن غياب اصطالحاته اهلجينة عن االصطالحات اإلسالمية، واليت اعتمدها يف كتابات سابقة، كوصف 
أكثر أثرا، أو أكثر وغياب الفلسفة باصطالحاهتا قابله حضور يف املنهج ولعل هذا املصادر اإلسالمية بالدوغمائية، 

يف معرض حديثه عن كيفية التوفيق بني الدين والفلسفة إذ جعلها يف طريقني، الثانية منهما:  31خطورة كما قال الذهيب
"شرح النصوص الدينية واحلقائق الشرعية باآلراء والنظريات الفلسفية، ومعىن هذا أن تطغى الفلسفة على الدين 

. ( 453 /2)الذهيب، صفحة  أخطر من األوىل، وأكثر شرا منها على الدين" وتتحكم يف نصوصه، وهذه الطريقة
ولعل هذا كان نتيجة طبيعية حملاولته االقرتاب من الكتابة حول اإلسالم من الداخل، وليس من عني املنهج الفلسفي،  

:"حماولة التوليف بني اجلهاز املفاهيمي األورويب املعاصر ومفاهيم مشتقة من الرتاث." 32كما يقول السيد يسني
، ويعلل اجلابري بأهنا من باب االستفادة من منجزات الفكر املعاصر، (356)اجلابري م.، الرتاث واحلداثة ، صفحة 

 ، ولكنه ال يبدو مقرا هبذا التالقح االصطالحي.(358م.، صفحة  2)اجلابريومن باب التالقح الضروري 

  



            

 م2017يناير  (1)عدد ال (1)مجلد ال مجلة المنتدى األكاديمي                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 

 
33 

 رابعا: المصادر والتوثيق:
 ال خيفى أن معرفة مصادر أي كتاب ميكن من خالل أمور عدة: 

 أوهلا: ما يذكره املؤلف بنفسه عادة يف قائمة خاصة. 

 طلع. ثانيها: ما يذكره خالل كالمه داخل الكتاب حول بعض األفكار فيصرح بأنه نقل أو ا

 .ملرجعاثالثها: ما يقف عليه القارئ من نقل أو اقتباس أو تأثر، وإن مل يشر املؤلف إىل 

 رابعا: ما كان مكونا غري مباشر من خالل مسامهته يف البناء الفكري للكاتب.

وف على كتابة اجلابري يف هذا الفصل، أو يف الكتاب كله، فإنه سيخرج بنتيجة مفادها وإذا حاول القارئ الوق
شحُّ املراجع األصيلة يف جمال املوضوع وصلبه، فال املذكورة يف ثنايا الفصل كانت من الثراء مبا يتناسب مع مفصلية 

وإن كان يبدو أحيانا وكأن اجلابري  قارئ  املوضوع، وال حىت تلك اليت ذكرها يف ثبت املراجع هلا أثر بارز يف كتابته،
متبحر يف كتب بعض الفرق اإلسالمية ومصادرها على تعددها وكثرهتا، على العكس متاما من كتب أهل السنة، في ْبحر 
طويال يف أقوال الشيعة حول املسألة... فينقل عنهم: " .. أن القرآن ـ كما هو يف املصحف بني أيدينا ـ قد زيد فيه 

، ويضيف أن األدلة اليت ينقلها عنهم هي أدلة قوية عندهم مبنزلة البخاري (226، صفحة 1)اجلابريمنه." ونقص 
 . (227، صفحة 1)اجلابريعند أهل السنة 

ومع اهتمامه بالنقل عنهم _الشيعة_، وليس بالنقل اليسري، يطالعنا بوصف هذه النقول بأهنا: "ال ترقى إىل 
مستوى أسلوب القرآن، مث إهنا تتحدث عن أشياء مل تقع زمن النبوة وكأهنا حدثت يف عهدها، كالوصاية واخلالفة وما 

 . (358، صفحة 1)اجلابريض يف مثل هذه املسائل."  يتصل هبما. إن األمر يتعلق مبسائل سياسية، والقرآن مل خي

وهنا وقفة ال ميكن جتاوزها، فلماذا حرص على النقل عنهم _ الشيعة_ كما مل حيرص عليه يف أي موطن آخر من 
عليه من قبل  أو من بعد ، بينما ال  الكتاب!! أو يف كتب أخرى كما مل يـ ْبد  اجلابري مهتما بدراسة تراثهم أو االطالع

ينقل عن أهل السنة سوى شذرات...، وإن كان قد رد عليهم بعدما ساقه من أدلتهم، يقول: "فجل علماء الشيعة 
املعاصرين يقولون إن القرآن كما هو اآلن يف املصاحف هو القرآن الذي نزل على حممد بن عبداهلل ، وأنه ال قرآن 

إهنا حذفت من القرآن، هي نصوص أوردته بعض املصادر الشيعية من النصوص، اليت قالوا عنها  غريه. والواقع أن ما
، ولكنه أراد حتريك القضية... ولعل هذا ما أمساه (228م.، صفحة  1)اجلابريترقى إىل مستوى أسلوب القرآن" ال

)فيديو مسجل عن مداخلة الشيخ مولود السريري يف الندوة  بضعف التالزم يف مؤلفات اجلابري 33مولود السريري
 .  الدولية: املعرفة اإلسالمية واقعها وآفاق البحث فيها (

جيدها ال تدور حول  الطالع على قائمة املراجع، أيضا يف مراجع الكتاب، فبا34ويلحظ القارئ غياب التوثيق 
لصياغة هذا  اجع مهمةكر مر صلب موضوع الكتاب، فقد جاء ذكره ملراجع عدة إقحاما غري ذي صلة، بينما استبعد ذ 

 الفصل.
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ومن ذلك نقله عن الشيعة الذي أطال فيه واكتفى ـ يف بعض املواضع ـ باإلحالة إىل كتابه: "العقل السياسي 
 تفصيل يف اإلحالة إىل مراجعهم مع أنه أفاض وأكثر النقل. العريب: حمدداته وجتلياته" دون ال

الفلسفية عند  للصبغة ك ناتجال يرجع إىل مصادر اللغة، وال يهتم ببياهنا أو النقل عنها، ولعل ذلكما أنه   
 ذا املوضع.  هيف مثل  لغويةالكاتب، باإلضافة إىل أن منهجه اإلنرتبولوجي يفرض عليه االبتعاد عن املعاجم ال

وأخريا فاجلابري شحيح البضاعة يف النقل عن علماء املسلمني، وإن كان يربر له البعض منهم سلمان العودة الذي 
هـ ـ .  mbc  ،..1430)العودة، برنامج : حجر الزاوية ، على فضائية  يعتذر عنه بأن عدم التخصص قد خانه

 .املصادر اإلسالميةويثين عليه بنقله عن ، م(2009
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 مةـــــــــــــــــــــــخات
 ملنهج الذي يدعويف ا  هرأي قدميلت من خاللهميهد  اجلابري  أن  الوقفات املتأنية على هذا الفصل يتجلى من خالل

من  بالتحديد ال بدو  لتاريخ،اراسة وهو التعامل مع القرآن الكرمي على أنه نص تارخيي جيب أن خيضع إىل مناهج د إليه
قواعد ا يتعلق باء فيمسلمني سو اء املمناهج العلم أيسلطة النقل  بولوجي والتحرر مما يسميهو  املنهج اإلنرت اخلضوع إىل

لفسيحة اق أمام الرؤية تسد الطريو قل لعألفق املعريف الذي يعمل خالله ال ايدالتفسري، أو قواعد احلديث، فهو يراها تقي
أ عليها اجلابري بصراحة مل جير  حلداثيونليه اإ دعوما ي التعامل مع ما يعده تراثا ـ القرآن الكرمي ـ، وهذا  ذاتهوالصائبة يف 

 أو أنه رآها غري ذات جدوى.

اول االبتعاد حما أنه كموضه،  غعلى استحياء جاء من طبيعة اجلابري يف  لكنه تطبيق املنهج حبذافريه، يطبق فهو
ت دا عن املصطلحاية مبتعمإلسالام مصادر ختيل للقارئ أنه يقرتب من املناهج قح  ي  صيلة ل  عن التصريح مبصادره األ

حلاق إأمام الشك يف  ح اجملاله ويفتوبالتايل فإنه حياول الطعن يف صرامة قواعد مجع القرآن الكرمي وتوثيقالفلسفية، 
 النقص والسقط يف املصحف املوجود بني أيدينا اآلن.

  قية على خالفالتطبي دراساتعد حماولة جادة يف دخول جمال الاجلابري يف هذا الفصل ي  وختاما فإن ما كتبه 
  كثريين

لى عراءة الرتاث ـ قول منهج ح قدمونهيدون حماولة تطبيق ما  ـ الذين أطالوا التنظريوما بعد احلداثة كتاب احلداثة   من
ما يرتتب و  ،بتها املنهجيةغر  مدى زبراإل لتطبيقية هلؤالء حتتاج إىل قراءة متأنيةحد تعبريهم ـ، وال خيفى أن الدراسات ا

 .ختالط ما جيمعه حاطب الليلختتلط عند قرائها ا على هذه الغربة من نتائج قد
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 الحاتبيان االصطاإلحاالت وتراجم األعالم و 

 
                                                           

(، "كاتب وناقد ومرتجم عريب سوري. من مواليد مدينة حلب، حيمل اإلجازة باللغة العربية 2016مارس  16 - 1939ـ جورج طرابيشي )1
(، 1984-1972ا  لتحرير جملة دراسات عربية )(، ورئيس1964-1963واملاجستري بالرتبية من جامعة دمشق. عمل مديرا  إلذاعة دمشق )

فاته متفرغا  ا حىت و اليت بقي فيه-رتة يف لبنان، ولكنه غادره، بعد حربه األهلية، إىل فرنسا ف(. أقام 1989-1984جمللة الوحدة )وحمررا  رئيسيا  
له ... ن.....وفوار وآخريي وسيمون دي بمتيز بكثرة ترمجاته ومؤلفاته حيث ترجم لفرويد وهيغل وسارتر وبرهييه وغارود .للكتابة والتأليف

ج التحليل النفسي ية إىل تطبيق مناهللغة العرب يف اة يف املاركسية والنظرية القومية ويف النقد األديب للرواية العربية اليت كان سباقا  مؤلفات هام
 عليها.".

   https://ar.wikipedia.org/wiki/موسوعة ويكيبيديا احلرة.         
، من جامعة اجلزائر، وكان موضوع الرسالة: "احلركة احلنبلية وأثرها 1996جزائري، حتصل على شهادة املاجستري سنة  1961ـ خالد كبري عال ل"  2

ضوعها: "احلركة العلمية من جامعة اجلزائر وكان مو  2003لى شهادة الدكتوراه يف التاريخ اإلسالمي سنة عهـ("، وحاز 5-3يف بغداد ) ق: 
ليا دائم باملدرسة العو تاذ حماضر نصب أسمنبلية وأثرها يف املشرق اإلسالمي، خالل القرنني السادس والسابع اهلجريني"، وهو اآلن يشغل احل

لنور بعد، مل تر ا املؤلفات اليت نله الكثري م زائر،لألساتذة يف اآلداب والعلوم اإلنسانية باجلزائر العاصمة، وأستاذ مؤقت بقسم التاريخ جبامعة اجل
 وهي تعد بالعشرات، واملطبوع منها قليل".

 موقع األلوكة        
http://www.alukah.net/authors/view/home/1747/ 

حاصل على ، كاتب وحملل سياسي، له كتابات عديدة يف موقع احلوار املتمدن اليساري العلماين، 1975 ـ مأمون سليمان ناجي غنيم شحادة  3
اء عضو برابطة أدب .اامعة ذاهتمن اجل عمال"ألاعة القدس ،بكالوريوس يف " إدارة اسات اإلقليمية/ علوم سياسية" من جامماجستري يف "الدر 

 . (uniem ) الشام يف لندن، واملنظمة املهنية والقانونية لإلعالم االلكرتوين يف العامل
 علمانية.ي نظر: املوقع الرئيسي ملؤسسة احلوار املتمدن، مؤسسة يسارية ، 

http://www.ahewar.org/debat/nr.asp 
  .اشتهر يف الرد على العلمانيني، والعصرانيني، ودعاة تغريب املرأة املسلمة  :ـ  أبو مصعب سليمان بن صاحل اخلراشي  4

  http://www.alukah.net األلوكة  موقع                
(. أحد منّظري تيار اليسار اإلسالمي، وتيار علم االستغراب، وأحد املفكرين العرب املعاصرين من أصحاب  - 1935ـ حسن حنفي " )  5

  .املشروعات الفكرية العربية
حلضارة العربية يف فكر ا ؤلفاتمارس التدريس يف عدد من اجلامعات العربية ورأس قسم الفلسفة يف جامعة القاهرة. له عدد من امل

 عام يفالعربية ونشرمها  مجتهما إىلام برت اإلسالمية. حاز على درجة الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة السوربون وذلك برسالتني للدكتوراه، ق
علميا  يف جامعة  ل مستشارا  وات. عمعنوان: "تأويل الظاهريات" و"ظاهريات التأويل"، وقضى يف إعدادمها يف السربون عشر سنم حتت 2006

لجمعية ذلك نائب رئيس اجلمعية الفلسفية العربية، والسكرتري العام ل(. وهو ك1987-1985األمم املتحدة بطوكيو خالل الفرتة من )
 ة ويكيبيديا". موسوع.الفلسفية املصرية

 https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
 ـ عبد الرمحن احلاج، كاتب وأكادميي سوري متخصص يف الدراسات اإلسالمية، يكتب يف صحيفة الغد.  6
، بكالوريوس يف الفلسفة 1972بكالوريوس يف التاريخ من جامعة بريوت العربية   .1949أغسطس  27ـ وليد نويهض: "مواليد بريوت، لبنان،  7

االقتصادية احمللية، « أورينت برس»األسبوعية، وكالة « البناء»ساهم يف إثراء عدد من اجملالت والصحف: جملة  .1974من اجلامعة اللبنانية 
، األسبوعية« احلرية»اليومية، جملة « الكفاح العريب»اليومية، صحيفة « احملرر»اليومية، صحيفة « السفري»صحيفة  األسبوعية ،« اهلدف»جملة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D9%8A
http://www.ahewar.org/debat/nr.asp
https://ar.wikipedia.org/wiki


            

 م2017يناير  (1)عدد ال (1)مجلد ال مجلة المنتدى األكاديمي                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 

 
37 

                                                                                                                                                                                 

الصادرة يف « صوت البالد»جملة ، املسامهة يف تأسيسها ومدير حتريرها -« الشراع»معلق سياسي وكاتب حتقيقات، جملة  -صحيفة السفري 
 - لندن كصحفي وكاتب ومؤلف ....... مث  مدير التحرير استقر يف  1986- 2002 وخالل الفرتةمؤسسها ورئيس حتريرها،  -قربص 

 .البحرينية« الوسط»صحيفة  .2002-2011 "البحرينية خالل األعوام « الوسط»صحيفة 
http://www.alwasatnews.com/news/621708.html 

. لديه عدة مؤلفات 7/11/1972، بتاريخ ردنيةاأل الشوبكمشارك يف كلية الشريعة يف اجلامعة األردنية، ولد يف مدينة  ـ "سليمان الدقور أستاذ  8
عدة يهتم أغلبها يف باب علوم القرآن، كما قام بالعديد من الدورات واحملاضرات العامة يف أماكن متعددة داخل األردن وخارجه، كما شارك يف 

، وكان قد حصل يف جامعة الريموكمن  2005يف التفسري وعلوم القرآن  الدكتوراه........... حصل على شهادة .مؤمترات دولية وحملية
فمن اجلامعة األردنية، كلية الشريعة بتخصص أصول  سالبكالوريو ، أما اجلامعة األردنيةيف التفسري وعلوم القرآن من  املاجستريم على 1997

 م. ". 1993الدين وذلك عام 
/https://ar.wikipedia.org/wiki  

كاتب وباحث متخصص يف القضايا االجتماعية واالسرتاتيجية؛ رئيس مركز االستقامة للدراسات االسرتاتيجية، مجهورية مصر   اهليتم زعفان ـ   9
 -2004-عة األزهر التخطيط االجتماعي؛ جام . ماجستري يف-ندريةجامعة اإلسك -كلية اآلداب-العربية،  دكتوراه يف التخطيط االجتماعي 

  .حتليل سياسات اجلمعيات األهلية العلمية يف مصر"عنوان أطروحة املاجستري" 
لتقارير نشورة بالدوريات واتيجية املالسرتاالعديد من الدراسات ا، و لديه مئات املقاالت املنشورة بالصحف، واملواقع، واجملالت العربية 

 .وية كربىعالمية ودعإهيئات حبثية ومؤسسات  واملعدة لصاحلالدراسات االسرتاتيجية والتخطيطية غري املنشورة و  االسرتاتيجية العربية احملكمة
، يةة بالفضائيات العربمج الشهري ن الربالديه حضور رمسي يف العديد من املؤمترات وورش العمل الدولية، وحضور حتليلي يف العديد م كما

لعريب،  االكربى يف العامل  ز البحثيةن املراكمل مع العديد عم ،كاتب سيناريو أفالم وثائقية بالتعاون مع بعض الشركات والفضائيات العربية وهو
زيد اول قضايا األمة مباتيجية تتنت اسرت كما أسس يف مصر مركز االستقامة للدراسات االسرتاتيجية وهو مركز فكري وحبثي معين بإجراء دراسا

 من التعمق، كما يعين املركز بتقدمي الدورات التدريبية واخلدمات االستشارية.
http://www.alukah.net/authors/view/home/1747/ 

ه( 808-732ـ عبد الرمحن بن خلدون: ويل الدين أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن حممد احلضرمي األشبيلي التونسي املالكي األشعري )   10
ه بقلعة بين 776ة  اعتزل سندلس، مثأديب فقيه مؤرخ ناقد، ولد بتونس ونشأ هبا، تقّلد عدة مناصب عند حكام عصره ببالد املغرب واألن

فضّمنه  وي السلطان األكرب،ه: العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذلتأليف كتاب -رب اجلزائرغ-سالمة بتيهرت
خرج من عزلته وعاد إىل تونس، ويف سنة  ه780مقدمته التارخيية، وكتابه يف العمران البشري، وتارخيه عن العرب والرببر والعجم، ويف سنة 

 ه.     808املقام بالقاهرة، فتوىل هبا قضاء املالكية، وظل هبا إىل أن تويف سنة  استقر به 784
 م.1998هـ ، 1414ـلبنان،  . دار الفكر، بريوت76،77 /7ينظر: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العماد احلنبلي:            
 م.1998، هـ1418، 1لمية، بريوت ـ لبنان،ط:، دار الكتب الع236، 235/  1البدر الطالع: الشوكاين:           

 ـ ملزيد التفصيل يف سريته، ينظر: 11
 .صحيفة: مصرنا اإللكرتونية، حترير: غريب املنسى 
 .الفلم الوثائقي للتعريف باجلابري، إعداد: قناة اجلزيرة الوثائقية 
  ،م.2009_ 3_  16،  ـ مساء11،  االثننيبرنامج ستون دقيقة سياسية، على القناة السعودية األوىل 
 .موسوعة ويكيبيديا احلرة/https://ar.wikipedia.org/wiki  
 Articale, by: Sonja Hegasy 

ortrait of the Philosopher Mohammed Abed al-Jabri  
Critique of Arab Reason 

 ©-philosopher-the-of-raithttps://en.qantara.de/content/port   30.03.2009 Qantara.deDate:
0-reason-arab-of-critique-jabri-al-abed-mohammed 

http://www.alwasatnews.com/news/621708.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%88%D8%B1
http://www.alukah.net/authors/view/home/1747/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D9%8A
https://en.qantara.de/content/portrait-of-the-philosopher-mohammed-abed-al-jabri-critique-of-arab-reason-0
https://en.qantara.de/content/portrait-of-the-philosopher-mohammed-abed-al-jabri-critique-of-arab-reason-0
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 ليه.عكما ض م ن اجلابري سريته من خالل كتابه )حفريات يف الذاكرة(، ومل يتسن للباحثة االطالع         
 ـ وأكثر هؤالء هم احلداثيون، ومن اشتهروا بأصحاب املشاريع اليسارية العلمانية. 12

 ه.صوره يف بعض مؤلفاتا جوانب قي مربز ومع ذلك انتقده بعضهم، كجورج طرابيشي الذي ميلك توجها مقاربا لكنه كاد يتخصص يف نقد اجلابر      
 ـ فالنظر العقلي التارخيي يف األديان ـ حبسب رواد احلداثة وما بعدها ـ يتطلب نفي العصمة عنها والكمال، إلمكانية انتقادها. 13

، بريوت ـ لبنان، 2لوحدة العربية، طا، مركز دراسات 228ـ 225زيد من التفصيل، ينظر: العلمانية من منظور خمتلف، عزيز العظمة: مل       
 م.1998

ء من يشا لطة القارئ يفرغ مااسة إىل سن القدمفاعتماد الواقع التارخيي يؤدي إىل النظر يف الفكر نظرة اإلنسان دائم التحول، وبه ينتقل         
هـ ـ 1424، 1لبصائر، القاهرةـ مصر، ط:، دار ا83املعاين. ينظر: مقالتان يف التأويل معامل يف املنهج ورصد االحنراف، حممد أبو عاصي: 

 م.2003
ريية ـ املنهج الذي يشيد به اجلابري يف أكثر من مناسبة، ويـ ع د حممد أركون من أبرز الداعني له، وهو مبفهومهم توليد مصطلحات وصياغات تعب  14

د ى حل وسوء الفهم ـ علام باملشاكث اصطدعلمية وعلمانية جديدة يف اللغة العربية، قبل التصدي لدراسة الظاهرة الدينية، وذلك حىت ال حيد
 ن.تعبريهم ـ. ومبعىن آخر علمنة اللغة العربية واخلروج من االصطالحات اليت توافق عليها املتقدمو 

، دار الساقي، بريوت ـ لبنان، 33ينظر يف كتابات هاشم صاحل ضمن: الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد، حممد أركون، ت:هاشم صاحل:       
 م.1998، 3ط:

، أي علم اإلنسان وهو يعين: الدراسة العلمية لإلنسان يف املاضي واحلاضر، وهلا عدة أقسام ول ك ٍل  Anthropologyـ األنرتبولوجيا:   15
والتأثري املتبادل  عي وتوضيح الرتابطاء االجتمال البنمفهوم خاص، واملراد هبا هنا األنثروبولوجيا االجتماعية وتعين: دراسة اجملتمعات البشرية وحتلي

جلامعات رن وربع القرن، فاقب عمره من ثا يقر ة، والظواهر اليت تنبثق عن العالقات بني اجلمعات البشرية. وتعرب علما حديبني النظم االجتماعي
 م.1884مل تبدأ بتدريسه إال حديثا، إذ ع ني   أول أستاذ هلا يف جامعة أوكسفورد عام 

 موسوعة ويكيبيديا.       
تونة وفروعه م (: رئيس املفتني املالكيني بتونس وشيخ جامع الزي 1973 - 1879هـ =  1393 - 1296ـ "حممد الطاهر بن عاشور )  16

فات هرة. له مصن العربيني يف دمشق والقا( شيخا لإلسالم مالكيا. وهو من أعضاء اجملمعني1932مولده ووفاته ودراسته هبا. عني )عام  .بتونس
وقف فسري القرآن، و)النوير( يف تر والتل النظام االجتماعي يف االسالم( و )التحريمطبوعة، من أشهرها )مقاصد الشريعة االسالمية( و)أصو 

ريا يف عة أجزاء. وكتب كثن برد( أربببشار  وآثاره يف االسالم( و)أصول االنشاء واخلطابة( و)موجز البالغة( ومما عين بتحقيقه ونشره )ديوان
 اجملالت".

 م. 2002 ، 15.  دار العلم للماليني، بريوت ـ لبنان، ط:175، 174  /6األعالم ، الزركلي الدمشقي:            
آية الرجم الشيخ  والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة مبا قضيا  ـ عن أىب أمامة بن سهل بن حنيف أن خالته أخربته قالت: لقد أقرأنا رسول اهلل    17

 من اللذة .
 ى الصحيحني، احلاكمملستدرك علا  قة.ل عنه: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هبذه السياأخرجه النيسابوري يف املستدرك، وقا          

لى، دار : يوسف عبد الرمحن املرعش. طبعة مزيدة بفهرس االحاديث الشريفة بإشراف21 /8النيسابوري، وبذيله التلخيص للحافظ الذهيب: 
 لبنان. –املعرفة بريوت 

 ثري بن الصلت قال كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان املصاحف  فمراوأخرج حنوه: عن ك           
قلت ف  النيب  ا نزلت أتيتفقال عمرو مل يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة، على هذه اآلية فقال زيد مسعت رسول اهلل        

 ب إذا زىن وقد احصند وإن الثيصن جلاكتبها فكأنه كره ذلك، فقال له عمر وإال ترى أن الشيخ إذا زىن وقد احصن جلد ورجم وإذا مل حي
 رجم . 

 وقال: هذا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه.          
 .22 /8الذهيب: املستدرك على الصحيحني، احلاكم النيسابوري، وبذيله التلخيص للحافظ 
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( ولد لعائلة بربرية مسلمة فكان يتقن األمازيغية، مث انتقل إىل منطقة عني العرب، وهي منطقة يكثر فيها الفرنسيون، 1928ــ حممد أركون )  18
 1968كتوراه عام لسربون فنال درجة الد االتحق جبامعة  1954فتعلم العربية والفرنسية وواصل تعليمه الثانوي يف مدرسة مسيحية ، ويف عام 

الدراسات  ية، من بينها معهدعات العاملاجلام عن ابن مسكويه، فأصبح بعدها أستاذا للفكر اإلسالمي يف اجلامعة ذاهتا وأستاذا زائرا يف عدد من
ترمجت إىل جنليزية، و اللغة الفرنسية واإلأسس معهدا للدراسات اإلسالمية يف فرنسا، كتب أشهر كتاباته ب 1999اإلمساعيلية بلندن، ويف عام 

 .لغات عدة منها: العربية واهلولندية  واألندونيسية
 .م2004، دار إيرغون، زوال غونرتآر يف: موسوعة ويكيبيديا، ومراجع أخرى نقلت عن كتاب حممد أركون ناقد معاصر للعقل اإلسالمي، تأل        

ئ معينة دون القبول لنقاش فيها، سواء كانت يف الدين أو لفكرة ما.  ينظر: ، وهي تعين االلتزام بأركان ومباد Dogmaticـ الدوغمائية:   19
  موسوعة ويكيبيديا.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9
A%D8%A%8 

ـ مرتجم   لق. وحرص هاشم صاحلمائي املغالدوغ وهي ترتبط عند أركون بالتعبري عن القيود الدينية أو ما يعرب عنها يف مواقع عدة: السياج         
، حممد واجتهاد إلسالمي نقدار كي نظ ر: الف كتب أركون ـ على إيرادها كما هي عند الرتمجة؛ ألنه يرى أهنا قد دخلت يف نسيج اللغة العربية.

 م.1998، 3، دار الساقي، بريوت ـ لبنان، ط: 31أركون، ت: هاشم صاحل: 
، واملتخيلة "هي القوة اليت تتصرف يف الصورة احملسوسة، واملعاين اجلزئية املنتزعة منها، وتصرفها فيها بالرتكيب Imaginationـ املتخيل:    20

ها ما أهنا إذا استعملكت مفكرة،  قل مسي، أو عدمي الرأس، وهذه القوة إذا استعملها العتارة، والتفصيل تارة أخرى، مثل إنسان ذي رأسني
 الوهم واحملسوسات مطلقا مسيت متخيلة".

، 1ملية للكتاب، بريوت ـ لبنان، طالشركة العا .325 /2املعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنكليزية والالتينية، مجيل صليبا:    
 هـ.1414م، 1994

وال وسائل اإلعالم أطة عبيا بواسعممة شمويعرفه أركون: " جممل التصورات املنقولة بواسطة املالحم والشعر واخلطاب الديين، وهي اليوم 
 .40شم صاحل" كون، ت: هامد أر حمالفكر اإلسالمي نقد واجتهاد،  )تلفزيون، راديو، صحافة مكتوبة...( مث بواسطة املدرسة ثانيا.".

 . هذا اجملالـ ـ كاتب وأستاذ جامعي مغريب ، من أبرز املهتمني باإلبستمولوجيا، وهو من املتخصصني القالئل هبا، فصدرت له مؤلفات عدة يف  21
 .م2007مرب. . نوف16ينظر: صحيفة البيان اإلماراتية، من مقال: حممد وقيدي ومهوم الفلسفة العربية، هاشم صاحل. 

 ، وهي تعين علم األديان عموما. Theology. الهويت: الرتمجة احلرفية ل  22
 ، أي: التصفية.. filtrateـ الفولتريية   23

م "كاتب وباحث ومفكر ومرتجم تنويري سوري، ويعد من أبرز املفكرين التنويريني العرب يهتم يف 1950ذقية ـ سوريا ـ هاشم صاحل و ل د  يف الال  24
دة قضايا التجديد الديين ونقد األصولية ويناقش قضايا احلداثة وما بعدها، يكتب يف جريدة الشرق األوسط، عاش يف فرنسا منذ الثمانينات ومل

اريس وله العديد من األعمال اليت تعرب عن أفكاره. ويعيش اآلن يف املغرب . قام برتمجة الكثري من كتب حممد أركون إىل ثالثة وثالثون عاما يف ب
قع العريب العربية وساهم يف تعريف القراء العرب به وبأفكاره. و شارك يف عدة لقاءات تلفزيونية عرب حمطات عربية وغربية يف شرح آراءه ونقد الوا

  https://ar.wikipedia.org/wiki/موسوعة ويكيبيديا احلرة.  املعاصر.".
[، أتقن العربية، العربية، 1يف هامبورغ] 1836( يعد شيخ املستشرقني األملان. ولد عام 1836 - 1930" ) Noldekeـ ثيودور نولدكه  25

ريخ رين عن تاريخ القرآن. عني مدرسا  للتام وهو يف سن العش1856والسريانية. درس يف غوتنغن وفيينا وبرلني وليدن. حصل على الدكتوراه عام 
 .م."1864. وأستاذ التوراة واللغات السامية يف )كييل( عام 1861اإلسالمي يف جامعة )جوتنجن( عام 

 https://ar.wikipedia.org/wikiموسوعة ويكيبيديا احلرة 
 م.1997، 20.دار العلم للماليني، بريوت ـ لبنان، ط:  241ـ  نقال عن: مباحث يف علوم القرآن ، صبحي الصاحل:   26

(، وتعين: نظرية العلوم، أو فلسفة  Logos( وهو العلم، واآلخر ) Epistemeأحدمها ابيستما )األبستمولوجيا: لفظ مركب من لفظني: ـ  27
 ملوضوعية.".ا، وقيمتها ملنطقياالعلوم.أي: "دراسة مبادئ العلوم، وفرضياهتا، ونتائجها، دراسة انتقادية توصل إىل إبراز أصلها 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%25A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%25A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_(%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1)


            

 .خديجة  امحمد سعودأ                   من كتاب الجابري )مدخل إلى القرآن الكريم( وقفات  على  الفصل التاسع                  
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، م1994، 1لشركة العاملية للكتاب، بريوت ـ لبنان، ط. ا1/33إلنكليزية والالتينية، مجيل صليبا: املعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية وا        
 هـ.1414

: هي مذهب فكري أديب علماين ، أسس على أفكار وعقائد غربية خالصة مثل املاركسية والوجودية والفرودية   Modernityـ "احلداثة  28
، 1امة للنشر والتوزيع، ط:. دار أس179 واألدبية اليت سبقته.". املعجم الفلسفي، مصطفى حسينة:والداروينية ، وتأثر باملذاهب الفلسفية 

 م.2009
ـ ينظر: أين هو الفكر اإلسالمي املعاصرـ من فيصل التفرقة إىل فصل املقال أين هو الفكر اإلسالمي املعاصر، حممد أركون، ت: هاشم   29

 م.    1995، 1. دار الساقي، بريوت ـ لبنان، ط:60، 59صاحل:
ستري يف السُّنة يف موضوع "الغربة وأحكامها"، ه، حاصل على ماج 1376(،  ولد يف مجادى األوىل -1956ديسمرب  14ـ سلمان العودة )  30

 .انينات والتسعيناتوة يف الثمخ الصحودكتوراه يف السُّنة يف شرح بلوغ املرام /كتاب الطهارة(، كان من أبرز من كان يطلق عليهم مشائ
، مث عاد مدرسا  يف املعهد العلمي يف بريدة لفرتة من الزمن، مث معيدا  يف الكلية مث حماضرا ، بالقصيمخترج يف كلية الشريعة وأصول الدين         

 جامعة اإلمام حممد بن سعودوعمل أستاذا  يف كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم لبضع سنوات، قبل أن ي عفى من مهامه التدريسية يف 
 .بعد إيقافه عن العمل اجلامعي ألسباب سياسية سعودية هـ وذلك15/4/1414وذلك يف 

 له العديد من املؤلفات والربامج التلفزيونية، أبرزها: حجر الزاوية، احلياة كلمة.  
  https://ar.wikipedia.org/wikiنقال عن: موسوعة ويكيبيديا احلرة 

م، مث نال درجة 1939مبصر، خترج يف كلية الشريعة جامعة األزهر  م( ولد يف حمافظة كفر الشيخ1977م ـ 1915ـ حممد حسني الذهيب: )  31
صر وأعري ممعيا داخل اجعمل أستاذا  م، من كلية أصول الدين جامعة األزهر، وذلك عن رسالته )التفسري واملفسرون(،1946الدكتوراه عام 

م من 1977م، واغتيل عام 1976حىت نوفمرب عام  م أصبح وزيرا لألوقاف وشئون األزهر1975م إىل جامعة الكويت، ويف عام 1968عام 
رمي دوافعها تفسري القرآن الك ملنحرفة يفاهات اقبل مجاعة التكفري واهلجرة. من أهم مؤلفاته: التفسري واملفسرون، الوحي والقرآن الكرين، االجت

 ودفعها، اإلسرائيليات يف التفسري احلديث. ينظر: موسوعة ويكيبيديا احلرة.
م، دراسات 1957سكندرية، خترج يف كلية احلقوق جامعة القاهرة سنة ري وباحث يف علم اجتماع، ولد باإلم، كاتب مص1919د يسني، ـ السي  32

 د من اجلوائز الدولية واحمللية.م(. حاصل على عد1967ـ  1964عليا يف القانون والعلوم االجتماعية، جامعة رجيون، وجامعة باريس )
 ريب.بل اجملتمع العقاستشراف مست ضارات،أهم ما ألفه هو: الوعي التارخيي والثورة الكونية، العوملة، حوارات احلويعترب السيد يسني أن 

 ينظر: موسوعة ويكيبيديا.
مارس/  /25موقع التجديد العريب، مقال للسيد يسني متحدثا عن سريته حتت عنوان: مناسبة اجلائزة: سرية ذاتية وجيزة. الثالثاء،     
 http://www.arabrenewal.info. م2014

، فقيه مالكي وأصويل من علماء املغرب البعيدين عن األضواء، له مؤلفات عدة، 1963هـ ، 1383ـأبو الطيب  مولود السريري السوسي،   33
 ر النص الشرعي علىوص، استثماري النصفقهية وأصولية، القانون يف تفسمنها: جتديد علم أصول الفقه، معجم األصوليني، مناظرات وحوارات 

 مدى التاريخ اإلسالمي.
 م.2011 /11 /14ينظر ملتقى أهل احلديث، منتدى: تراجم أهل العلم املعاصرين. 

 .17 /1أركون واجلابري، خالد كبري عالل: ـ يبدو أن اجلابري كان ديدنه عدم التوثيق يف جل كتبه، ينظر: األخطاء املنهجية والتارخيية يف مؤلفات  34
 

 
 

 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://www.arabrenewal.info/
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 المــــــــــــــــــــــــــــراجع: 

 القرآن الكريم.
 كتب:

 م(.  0082هـ ـ  1429 ،1، ط : )دار السالم ، القاهرة _مصر ـ اإلسكندرية،  حممد إبراهيم شريف اتجاهات التجديد في التفسير ، .1
  ط ، د . ت(. ر ، د.، السيوطي، مت اجلمع والتصحيح واملراجعة مبعرفة دار مصر سعيد، )دار مصر ، القاهرة ـ مصاإلتقان .2
 لبنان.    –، بروت 2008 ، 1فة، ط:ية هاد. خالد كبري عالل دراسة نقدية حتليلاألخطاء المنهجية والتاريخية في مؤلفات أركون والجابري .3
 م.2000، 2حممد أركون وآخرون، ت: هاشم صاحل، دار الساقي، ط: االستشراق بين دعاته ومعارضيه،  .4
 م.2002،  15، الزركلي الدمشقي، دار العلم للماليين، بيروت ـ لبنان، ط: األعالم   .5
 أركون،  ت: هاشم ، محمداصرالمع أين هو الفكر اإلسالمي المعاصرـ من فيصل التفرقة إلى فصل المقال أين هو الفكر اإلسالمي   .6

 م.    1995، 1صالح، دار الساقي، بيروت ـ لبنان، ط:
 . 1، الشوكاين، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان،ط:البدر الطالع .7
 هـ .1424، 1عدنان حممد أمامة ، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، ط: التجديد في الفكر اإلسالمي، .8
 م. 1997ونس، ت –ابن عاشور،  دار سحنون للنشر والتوزيع  ،التحرير والتنوير .9

 ـ لبنان.م، بريوت 1999، 2كز دراسات الوحدة العربية طاجلابري، مر  ،-راسات و مناقشات د -التراث والحداثة .10
 م.1995هـ ـ 1416، 6، مكتبة وهبة، القاهرةـ مصر، ط:453 /2، حممد حسني الذهيب:التفسير والمفسرون .11

 ري وآخرون.مد اجلابحمعريب، ، أوراق عمل ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة الومي الدينيالحوار الق  .12
 .م2008هـ ـ 1429، 1، معتز اخلطيب وآخرون، دار الفكر، دمشق ـ بريوت ، ط: خطاب التجديد اإلسالمي .13
 إبراهيم زكرياء، دار ابن النفيس.، دراسات في الفلسفة المعاصرة .14
 م.8199هـ ، 1414ابن العماد احلنبلي ، دار الفكر، بريوت ـلبنان، ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب  .15
 م.9819، بريوت ـ لبنان ، 2، عزيز العظمة، مركز دراسات الوحدة العربية، طالعلمانية من منظور مختلف .16
 م.1998 ،3بريوت ـ لبنان، ط:، دار الساقي، 31حممد أركون، ت:هاشم صاحل: ، الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد .17
 .7200، 2لبنان، ط:  ة، بريوت ـلعربيااجلابري، منشورات مركز دراسات الوحدة  فهم القرآن الحكيم التفسير الواضح حسب ترتيب النزول، .18
 .1مصطفى مسلم، منشورات : بريوت ـ لبنان، ط: مباحث التفسير الموضوعي، .19
 .2000، 24العلم للماليني ، ط: ، صبحي الصاحل : دار مباحث في علوم القرآن .20
 م.2006، 1، ط:ت ـ لبنان، بريو نواف القدميي، املؤسسة العربية للدراسات والنشر محاورات اإلسالميون وأسئلة النهضة المعاقة، .21
 م.2001، 1مجيل قاسم، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت ـ لبنان، طالمختلف والمؤتلف،  .22
 .2006 ،3نشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت ـ لبنان، ط:، اجلابري، م مدخل إلى القرآن الكريم .23
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