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 ةة والدراسات القرآن�َّ الفكر�َّ  ةالحر�َّ 

 *عمران البدوي  الد�تور

 

 ة نا�عة من صم�م العصر التنو�ريّ ة من جهة، وهي ق�مة إنسان�َّ ة الفكر�َّ هل �جوز الحدیث عن الحر�َّ 
ة؟ �ع�ارة أخرى، هل س عند المجتمعات اإلسالم�َّ مقدّ  ، ودراسة القرآن من جهة أخرى، وهو نّص األورو�يّ 

ة الحدیثة دون قیود عَقِدّ�ة؟ وأال �فتح ذلك المجال أمام ة النقد�َّ �صح دراسة القرآن حسب المناهج العلم�َّ 
"ال" فهذا �عني أنه �جب على تلك المجتمعات فرض ـالتشك�ك والكفر والفتنة؟ لو أجبنا على هذا السؤال ب

ة الیوم. في ذه هي حالتنا المأسو�َّ (أي العقیدة) ومحاكمة �ل من �ختلف معه، وه مفهوم جامد عن النص
ة في ، ناه�كم عن الحر�َّ ة �صفة عامة مثًال ة" �العر��َّ هذا الصدد، إذا �حثنا عبر اإلنترنت في مسألة "الحر�َّ 

دراسة القرآن، فسنجد أن معظم اآلراء واألقوال والمرئ�ات صادرة عن رجال الدین. وُ�بدي لنا هذا االخت�ار 

                                                   
ه �شغل منصب ة، �ما أنّ حدة األمر�ك�ّ أستاذ مشارك ومدیر برنامج دراسات الشرق األوسط في جامعة هیوستر �الوال�ات المتّ   *

�ت�ه "القرآن الكر�م و�تا�ات ال�شارة اآلرام�ة" و"جماهیر القرآن: الحوار ة. تشمل ة للدراسات القرآن�ّ ة الدول�ّ ه التنفیذي للجمع�ّ الموجّ 
رها على ظاهرة والجدال واإلختالف في القرن الحادي والعشر�ن" وهو اآلن في المراحل األخیرة من �تاب عن سلطة المرأة وتأثّ 

ت ة لغات، وهو ینشر آرائه في الصحف والمجّال إلى عدّ  ةة بین العرب قبیل اإلسالم �عده م�اشرة. ترجمت �تا�اته من اإلنكلیز�ّ النبوّ 
 ة.األمر�ك�ّ 



٢ 

أكبر من  ا؛ إذ یلعب رجال الدین دورً اإلسالميّ  ًدا لماه�ة الحر�ة في العالم العر�يّ شدی اال�س�ط انحرافً 
 حجمهم �كثیر في تلك المجتمعات.

وهذا ي إلى حر�ة التعبیر ثم حر�ة االعتقاد، ة الفكر تؤدّ حر�َّ  ذهب الكثیر من رجال الدین إلى أنَّ 
فالمشكلة ین. ولكّن هذا غیر صح�ح. العقیدة والدِّ  ة تفسدالحر�َّ  حق�قًة هو أنّ وما �قصده هؤالء صح�ح. 

في هذا الطرح هي نظام فرض العقیدة على عامة الناس من أجل خلق مجتمع مؤمن حسب رجال الدین، 
نوجز ونقول إن �ثیًرا من ف�ما یتعلق بتلك المؤشرات، رات عدیدة. وفي ذلك وهم �بیر �ما تثبت لنا مؤشِّ 

ة وتتعشش بؤر اإلرهاب في نفس الوقت الذي ة الدین�َّ لألصول�َّ  انتشاًرا ة تشهدإلسالم�َّ ة واالمجتمعات العر��َّ 
هو  واإلسالميّ  العالم العر�يّ  ات أنَّ �ضاف إلى تلك اإلحصائ�َّ  .١في ذات المجتمعاتینتشر ف�ه اإللحاد 

لكبت واسعي االنتشار، التواصل االجتماعي مثل التو�تر؛ وذلك �سبب القمع واعلى ش�كات  ااألكثر نشاطً 
مجتمًعا رقم��ا لقد صنع العرب المسلمون الیوم، وش�ابهم �األخص،  .٢ة الفكر�ما فیهما من انعدام لحر�َّ 

ا لمجتمعاتهم القمع�ة، وهو مساحة تمنح لهم حر�ة السؤال والجواب دون اللجوء إلى المجتمع  مضاد�
، احدیثً  انقد�ً  اهذا الصدد هي مسألة القرآن وفهمه فهمً أخطر المسائل في  الخارجي أو رجال الدین. ولعلّ 

 ة الحدیثة.وال �كون ذلك إال من خالل الدراسات القرآن�َّ 

ة، وهذا ما �قصده هذا المقال في أر�عة ة والدراسات القرآن�َّ ة الفكر�َّ ة الحر�َّ دعونا إذن ننظر في إمكان�َّ 
) انتقال دراسة ٣ة الفكر وهجرة العقول () مشكلة قمع حر�َّ ٢(ر في القرآن ة والتفكَّ ) م�ادئ الحر�َّ ١أجزاء: (

ة القرآن �اعت�اره تراًثا إنسان��ا ) أهم�َّ ٤( اات، وأخیرً ة إلى اإلنترنت والفضائ�َّ ة من الساحة العامَّ القرآن الحرّ 
 ة الحدیثة.مشترً�ا وضرورة دراسته حسب المناهج النقد�َّ 

 القرآنر في ة والتفكَّ م�ادئ الحر�َّ  - ً ١
، و�شهادة آ�اته، غني �الفئات الدین�ة واألحزاب العقائد�ة �ما فیها الیهود إن س�اق القرآن التار�خيّ 

). ال ١٧الحج ؛ ٦٩المائدة ؛ ٦٢والنصارى والمجوس والصابئون وغیرهم من طوائف القدماء (ال�قرة 
ق إلى رؤ�ة جدیدة لإل�مان. وال لین و�ناشد إحساسهم �الفكر المتألّ عجب إذن أن النص ینافس هؤالء األوّ 

 رون القرآن؟"ر في خلق السماوات واألرض وتدبیر آ�اتها. من سؤاله "أفال یتدبّ �ستقر اإل�مان إال �عد التفكّ 
من عشرات  ) ال �خلو النّص ١٣) إلى توث�قه "إن في ذلك آل�ات لقوم یتفكرون" (الجاث�ة ٨٢(النساء 

رسالته. رغم ذلك �فید النص، و�عد منح مستمع�ه �امل الحر�ة  اآل�ات ِالتي تدعو القارئ إلى تقی�م
). ل�س هناك ١٠٣و�عطائهم العدید من البراهین والحجج، "وما أكثر الناس ولو حرصت �مؤمنین" (یوسف 

. بل ترد آ�ات عدیدة امؤمنً  ا�ان مجتمعً  على أن المجتمع القرآنيّ  آ�ة تدلّ  ٦٠٠٠آ�ة واحدة بین أكثر من 

                                                   
١ Gilgamesh Nabeel, “Athiests in the Muslim world: Silent, resentful and growing in number”, The 

Washington Times, August 1, 2017; N.A. Hussein, “How Egypt's religious institutions are trying 
to curb atheism”, Al-Monitor, March 23, 2017. 

 )٢٠١٧، ٦ین وسالحهم،" الجز�رة. ( مطلع عل�ه أكتو�ر "تو�تر.. منبر السعودیّ  ٢



٣ 

القرآن  القرآن مح�ط ومنكسر �سبب عدم إ�مان المجتمع الذي �ان یدعو ف�ه. هل �ان ردّ  وفیها رسول
 .اة علیهم؟ �ال، بل العكس تمامً ِة ذلك المجتمع وفرض عقیدته الحنف�َّ قمُع حر�ّ 

ة وتعدد العقائد بین آ�ات النص، وعلى هللا الحساب. فاآل�ات ة الفكر�َّ ل�س هناك نقص في أدلة الحر�َّ 
أحاط بهم  اكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فل�كفر، إّنا اعتدنا للظالمین نارً جل�ة: "وقل الحق من ر�ّ واضحة 

)، "وما �ان الناس إال ٢٥٦)، "ال إكراه في الدین، قد تبین الرشد من الغي" (ال�قرة ٢٩سرادقها" (الكهف 
)، "و�ن �ان ١٩ون" (یونس أمة واحدة فاختلفوا ولوال �لمة س�قت من ر�ك لقضي بینهم ف�ما ف�ه �ختلف

ى �حكم هللا بیننا وهو خیر الحاكمین" طائفة منكم آمنوا �الذي أرسلت �ه وطائفة لم یؤمنوا فاصبروا حتّ 
مقرون �االختالف، "إن الدین عند هللا اإلسالم  ). حتى إّن إعالن "دین اإلسالم" في النّص ٨٧(األعراف 

). فما �ان أمر إله ١٩ما جاءهم العلم �غً�ا بینهم" (آل عمران   من �عدوما اختلف الذین أوتوا الكتاب إالَّ 
القرآن لرسوله والناس �ستهزؤون �ه؟ في هذا الصدد نقرأ: "ولقد نعلم أنك �ضیق صدرك �ما �قولون، فس�ح 

)،"نحن أعلم �ما �قولون وما أنت علیهم �ج�ار فذ�ر ٩٨-٩٧�حمد ر�ك و�ن من الساجدین" (الحجر 
فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل  )، "إنا أنزلنا عل�ك الكتاب للناس �الحقّ ٤٥وعید" (قاف  �القرآن من �خاف

)، "فذ�ر إنما أنت مذ�ر، لست علیهم �مص�طر، إال ٤١فإنما �ضل علیها وما أنت علیهم بو�یل" (الزمر 
ض �لهم )، "ولو شاء ر�ك آلمن من في األر ٢٤-٢١من تولى و�فر، ف�عذ�ه هللا العذاب األكبر" (الغاش�ة 

  ).٩٩أفأنت تكره الناس حتى �كونوا مؤمنین" (یونس  اجم�عً 

ة الفكر؟ �ال، فكل تلك اآل�ات منغمسة وماذا عن آ�ات القرآن عن قتل الكفار، أال تتناقض مع حر�َّ 
نفسها. أو �ع�ارة أخرى ما عالقة "التهجیر  في حالة حرب �ما �ظهر لنا من التار�خ ومن آ�ات النّص 

) �قضیتنا؟ ٥-١) و"عهود" الق�ائل في "أشهر الحرم" (التو�ة ٩٢-٨٩، النساء ١٩١�قرة والفتنة" (ال
ة وعدم االستقرار ة والعالم�َّ وموجات من الحروب المحل�َّ  المستمرّ  ج الس�اسيّ المشكلة هنا تكمن في التأجّ 

تحت التهدید مما  ة الیوم. والمشكلة تكمن في اإلحساس �أن اإلسالم نفسهة و�سالم�َّ في مجتمعات عر��َّ 
ة وقتل األبر�اء من مسلمین ومن غیرهم. ال ة واشت�اكات عسكر�َّ �ش�ع الفكر الجهادي وتنظ�مات إرهاب�َّ 

عجب أن هذه المجتمعات تع�ش في حالة خوف وتقوقع وتقد�س الماضي على واقعنا المر. وتحولت تلك 
وال  اأولو �ان آ�اؤهم ال �علمون شیئً  آ�اءنا،المجتمعات، إذا جاز التعبیر، إلى قوم "حسبنا ما وجدنا عل�ه 

نذ�ره في هذا الصدد هو أن التار�خ نفسه یثبت لنا أن العلم والفكر  ). وآخر ما١٠٤یهتدون؟" (المائدة 
 .٣في مجتمع �سود ف�ه الظالم اوالحر�ة تبدو �فرً 

 ة الفكر وهجرة العقولمشكلة قمع حر�َّ  - ً ٢
 اة إلى اضطهاد المفكر�ن ونفیهم �عیدً ة اإلسالم�َّ من المجتمعات العر��َّ ة في �ثیر ى قمع الحر�َّ لقد أدّ 

عن موطنهم األصلي، ومنهم مفّكرون �عملون و�كتبون في مجال الدراسات القرآن�ة. في هذا الس�اق نذ�ر 
المفكر المصري الالمع المرحوم د. نصر حامد أ�ا ز�د الذي ُحكم �التفر�ق بینه و�ین زوجته من ِقَبل 

                                                   
تهمة ازدراء األد�ان س�ف على رقاب المبدعین،" الوفد، »: الوفد«ممدوه دسوقي، "الد�تور خالد منتصر ال�احث والمفكر المصرى لـ  ٣

 .٢٠١٧، ٤أكتو�ر 



٤ 

�عد نشر أ�حاث علم�ة عن القرآن  اأبو ز�د على أساس أنه أص�ح �افرً ة. وحو�م سة الدین�ة الرسم�ّ لمؤسَّ ا
وقت ترقیته في جامعة القاهرة. ی�قى �تاب أبي ز�د عن "مفهوم النص" فر�ًدا من نوعه حیث �قدم "أدوات 

نف�ه �صمة سوداء على المجتمع الذي و��قى  .٤ة والتألقالنص" القرآني و"مدلوالته" �منتهى ال�ساطة العلم�ّ 
ُنِبذ األزهري د. أحمد ص�حي منصور،  اشتعل �معارك طاحنة بین اإلرهاب والج�ش �عده. ومن قبله،

مؤّسس حر�ة أهل القرآن (القرآنیون) التي ترفض �تب التراث اإلسالمي وخاصًة �تب الحدیث. وفي إیران 
َم �الخ�انة �سب محاضراته في الخارج و �سب�آرائه هوجم المفكر الكبیر د. عبد الكر�م سروش وُوِص 

 ة والفلسفة، وغیرهم �ثیر.ال�حث�ة التي تعید النظر في العالقة بین النصوص الدین�َّ 

ة إلى األبد. نذ�ر في هذا الس�اق ة وحكوم�َّ ومن لم ُینَف من موطنه، ظّل في صراع مع فئات دین�َّ 
 د. سید القمني، وقد �تب عن التطور ال�شري للقرآن والنبيّ  �احثین وأساتذة جامعة متألقین �ثر، منهم

د، الذي نجا من محاوالت اغت�اله ولكن لم ینُج من الضرب واللكمات على شاشة التلفاز. منهم �ذلك محمّ 
أد�اء مصر�ین ��ار مثل د. طه حسین و د. أمین الخولي و د. محمد أبو ز�د الذین درسوا القرآن من 

إلى نفس  ذلك المجتمع لم یرتقِ  ة. إال أنَّ ة العلم�ّ ا أدب��ا یرتقي إلى مستوى الدراسة النقد�ّ جهة اعت�اره نص� 
من  اة، خاصًة في مجال القرآن واإلسالم، �فرً ة الدراسات النقد�َّ سة الدین�َّ المستوى، بل واعتبرت المؤسَّ 

 الغرب، فطاردوهم في المحاكم واإلعالم والندوات على هذا األساس.

ر الكبیر د. فرج فودة من قبل الجماعة لم ینُج من أسوأ مصیر، حیث اغتیل المفكّ  نْ هم مَ ومن 
 القرآنيّ  ة، ومن بینها انتقاده عدم ض�ط المفاه�م بین النّص ة الحادَّ ة �عد مناظرته و�تا�اته النقد�َّ اإلسالم�َّ 

(وقد ُشّوّهت �تا�ات وسمعة الكات�ة  والثراث اإلسالمي، منتقًدا مثًال حد الرجم الذي ال وجود له في القرآن.
ى غادرت البلد تجاه الغرب، ، حتّ ة نوال السعداوي، و�انت زمیلة فودة في العمل التنو�ريّ والطبی�ة النفس�َّ 

ة والمساواة من خالل د محمود طه المجتمع إلى الحر�ّ وهذا موضوع آخر). وفي السودان ناشد د. محمّ 
ة. وما �ان مصیره إال ة والمدن�َّ �َّ ة لما ُ�عرف �اآل�ات المكّ ة الشرع�َّ صفحات القرآن، حیث عكس األهم�َّ 

  القتل. ة، أيْ الردّ  هام �الكفر و�قامة عل�ه حدّ االتّ 

ت تماًما عن خلَّ تة اإلسالم�ة ة الفكر وهجرة العقول أن المجتمعات العر��َّ ل�س معنى قمع حر�َّ 
هم قلة. في مصر توفي د. علي مبروك،  أنَّ ة، إالَّ القرآن�َّ  ر�ن الذین أدلوا �صوتهم في مجال الدراساتالمفكّ 

د ترك القرآن أن النبي محمّ  سالميّ د، �عد أن طرح من خالل التراث اإلوقد �ان زمیل وصدیق ألبي ز�
حیث طرحت د. ألفة یوسف تعدد المعاني  ة أوسع قلیًال خطاً�ا مفتوًحا. وفي تونس �قیت المساحة الفكر�َّ 

ة على شخص ة وال�شر�َّ ة. �ما �حث المفكر الكبیر د. هشام جع�ط العوامل التار�خ�َّ القرآن�َّ في المدلوالت 
ى في السعود�ة والكو�ت . وحتّ ، �ما فیها تأثیر التراث السر�اني المس�حيّ القرآنيّ  وتبلور النّص  د النبيّ محمَّ 
إبتهال الخطیب. لكن في الحق�قة شرارات الفكر النقدي حول القرآن في أعمال د. إبراه�م بلیهي ود.  �قیت

، بل في شتى أنحاء الغرب وال اإلسالميّ  إن جل من یدرس القرآن دراسة نقد�ة ال �ع�ش في العالم العر�يّ 
 حیث تتوفر الحر�ة الفكر�ة وفرص العمل.

                                                   
 .٢٠٠٨المر�ز الثقافي العر�ي،  : دراسة في علوم القرآن، الدار الب�ضاء:مفهوم النّص  نصر حامد أبو ز�د،  ٤



٥ 

نكمل حدیثنا في هذا الموضوع �اإلشارة إلى "ازدراء األد�ان" وما شا�ه ذلك من قوانین جائرة نحو 
ة، هي نفسها التي ة، بل والتكفیر�َّ ة اإلقصائ�َّ ة. فهذه العقل�َّ ة اإلسالم�َّ طني �ثیر من المجتمعات العر��َّ موا

غني عن العالمین سواًء آمن الناس أو  ة. إن �ان هللا فعًال أحرقت هذه المجتمعات �الحروب والطائف�َّ 
 ولى �قانون �حاكم "ازدراء اإلنسان.") فالمجتمع أ٣٢) و�ن �ان "سیتم نوره" (التو�ة ٧كفروا (الزمر 

 ة إلى اإلنترنت والفضائ�اتانتقال دراسة القرآن الحرّ  - ً ٣
كما ذ�رنا سلًفا، لم �جعل القمع الس�اسي وفرض العقیدة المجتمَع مؤمًنا، بل دفع الّناس في أ�عد 

في مجتمعات مثل هذه؟  ةة الفكر�َّ األحوال إلى األصول�ة أو اإللحاد. فماذا عن دراسة القرآن والحر�َّ 
، أو �األحرى على اإلنترنت. ا�فعله سرً  ااإلجا�ة تكمن في طب�عة ال�شر، فما ال �ستط�ع فعله اإلنسان علنً 

ة �ما فیها القرآن، وهي برامج ة مسائل دین�َّ ة التي تفحص �حر�َّ نذ�ر في هذا الصدد �عض البرامج المستقلَّ 
ة. تلك البرامج ازدهرت في العقد األخیر ولها شعب�ة عالم�ة م�َّ خارجة عن س�طرة الرقا�ة الدین�ة الحكو 

ات تشتهر �عض الشخص�َّ  . وفي هذا اإلطار،واسعة على موقع الیوتیوب ومواقع التواصل االجتماعيّ 
ین أو غیر ذلك. ین أو ال دینیِّ ة إسالم�ة حتى أص�حوا مس�حیِّ التي مرت �معاناة القمع في مجتمعات عر��َّ 

�اسم "سؤال  اجدً  اشهیرً  اترك اإلسالم و�عد برنامجً ر �عد األصل تنّص  رشي وهو مغر�يّ منهم األخ 
اإلسالم. وقد ازدادت  ونبيّ  القرآنيّ  ق إلى نقد (والطعن) في النّص جريء." وهو جريء �الفعل حیث یتطرّ 

من تلك البرامج  مسألة مطروحة. ة �لّ ة برنامجه وغیره �عد ظهور تنظ�م داعش الذي ی�قى في خلف�َّ حدود�َّ 
 �عد الشيء. هذا البرنامج لحامد عبد الصمد وهو مصريّ  "صندوق اإلسالم" وهو من نوع أكاد�ميّ  اأ�ًض 

ة حلقات حول سم صندوق اإلسالم �عدّ محافظ. یتّ  األصل �ق�م في ألمان�ا وترك اإلسالم �عد تعل�م دینيّ 
  ة حدیثة في الغرب.نظر�ات أكاد�م�ّ ة حسب ة والیهود�ّ �المس�ح�ّ  "مصادر القرآن" وعالقة النّص 

، بل هناك من یر�د البرامج في هذا الس�اق من قبل أطراف خارج النطاق اإلسالميّ  لكن ل�س �لّ 
" وأكبر مثال على هذا إسالم �حیري الذي تفرغ لبرنامجه الجدید "الخر�طة" في شهر "اإلصالح الدینيّ 

ة في مصر. و�عد قضاء عام في ة الرسم�َّ سة الدین�َّ رمضان �عد سنوات من الصراع مع األزهر، المؤسَّ 
د عبده ومحمود شلتوت ین مثل محمّ . یبني �حیري نهجه على إصالحیِّ السجن خرج منه �عفو رئاسيّ 

من سیرته في التراث.  ة بدًال الكثیر من األحادیث المسیئة والمتناقضة، و�طرح سیرة نبو�ة قرآن�َّ  ارافًض 
في ظل أزمة  ه الحكومة نحو اإلصالح الدینيّ  �عد توجّ ز المصري لم �أت إالّ قبول �حیري من قبل التلفا

وب حیث طرح قراءة المقطعات یات إشتهر لؤي الشر�ف على الیوتاإلرهاب �عد داعش. وفي مجال اللسان�ّ 
ى على من االعتماد األعم من العر��ة لفك لغزها، بدًال  ة (الم، الر، �ه�عص...إلخ) �اآلرام�ة بدًال القرآن�ّ 
  نتاج نظر�ات أكاد�م�ة حدیثة في الغرب. ار�ن، وهذا أ�ًض المفسِّ 

ة والمواقع ال تحصى ول�س بوسعنا اإلشارة إلى �لها في مقال قصیر. نوجز البرامج والمقاطع المرئ�َّ 
ة في القرن الحادي والعشر�ن، لم ة في تلك المجتمعات، وخاّص ة الفكر�َّ إذن أن المغزى هو أن �بت الحر�َّ 

حیث نع�ش �لنا  جتماعيّ نترنت والتواصل االصاالت واإلى بین ش�كات االتّ �منع الفكر بل جعله یتفشّ 
ون مة وفوضو�ة، فتزدهر تارة مجموعة مثل "اللیبرالیّ ها غیر منظَّ الیوم. وخطورة هذه الظاهرة هي أنّ 



٦ 

ة مثل الجامعات مستقلّ  ساتمن تعز�ز مؤسّ  ون" وتارة أخرى تخرج علینا داعش. و�التالي ال بدّ السعودیّ 
  ة خاصًة بین المفكر�ن لكي تغرس السالمة واالستقرار.ة الفكر�َّ وفتح المجال أمام الحر�َّ 

 ة للقرآن ضرورةمشترك والدراسة النقد�َّ  القرآن تراٌث إنسانيّ  - ً ٤ 
رآن) حقًال حول القرآن (نحو التفسیر وأس�اب النزول وعلوم الق ال �عد الیوم تردید التراث اإلسالميّ  

ح �شكل أوضح، شتان ما بین تردید التراث المنقضي دراس��ا نقدي المنهج وال منض�ط المفاه�م. ونصرّ 
 سلطة رجال الدین على حساب العامة)، و�ین تأس�س ز إالّ ة تعل�م القرآن (وهو في الواقع ال �عزّ �حجّ 

والتار�خ وحسب معاییر  ى النّص ن في محتو ة حدیثة، تتمعّ حدیث ینبني على أدوات نقد�ّ  مجال علميّ 
سة أص�حت ملًكا لكل من ه مثل سائر الكتب المقدَّ ؟ ألنَّ احدیثً  اعلم�ة ثابتة. وِلَم نجعل من القرآن علمً 

ین، وال یلیق �كتاب �قرؤه في مشارق األرض ومغار�ها. القرآن جزٌء ال یتجزأ من األدب والتار�خ العالمیَّ 
ة ًما. وهذا ما �حدث الیوم في هیوستن حیث "الجمع�َّ ة األكثر تقدّ العلم�َّ جلیل مثله أّال یدرس �األسالیب 

ة المعن�ة ة للدراسات القرآن�ة،" و�رلین حیث مشروع "الكور�س �ورانكوم" وغیرها من المدن العالم�َّ الدول�َّ 
تفحص النص من صات و دة التخّص ة الحدیثة متعدَّ ة محترمة. فالدراسات القرآن�َّ بدراسة القرآن دراسة نقد�َّ 

ة وعلم اآلثار وعلم العمالت وغیرها من العلوم خالل األدب والتار�خ والمخطوطات والعلوم االجتماع�َّ 
 .٥ةاإلنسان�ة الكالس�ك�ة والرقم�َّ 

ة ة الحدیثة رغم الفجوة المنهج�َّ القد�م والدراسات القرآن�َّ  في الختام، نر�ط بین أهداف التراث اإلسالميّ  
، دون الطعن في أو الدفاع عن عقیدة تفقنا أن غا�ة الدراسات القرآن�ة الحدیثة هي فهم النّص بینهما. إذا ا

ما، فذلك �عید ممارسة االجتهاد �ص�اغة جدیدة، و"لكل مجتهد نصیب،" و�ن أخطأ. تحترم الدراسات 
منون، أي أنها تستعید ر�ن واالختالف المحتوم بین ال�شر وفي ما یؤ ة الحدیثة التفاوت في آراء المفكّ القرآن�َّ 

ال حرج في تنق�ح الخطأ  ،اول�س آخرً  اة إلیهما. وأخیرً "أدب االختالف" ورحمته في وقت نحن �حاجة ماسّ 
دات الیوم. وتحدیث القد�م على نحو �لمات أبو حن�فة األثیرة "هم رجال ونحن رجال"، بل نحن رجال وسیِّ 

ة تقدیر القرآن واإلنسان ة اإل�مان والكفر، بل هي قض�َّ ست قض�َّ ة ل�ة والدراسات القرآن�ّ ة الفكر�ّ ة الحر�ّ قض�ّ 
 .٦رون في آن لقوم یتفكّ 

                                                   
المشرق الرقم�َّة، العدد الخامس، �انون  نبذة عن الدراسات القرآن�ة الحدیثة،" –عمران البدوي، "ال�حث عن س�اق القرآن التار�خي  ٥
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