
 الواجب املعريف جتاه القرآن

  عبد الرمحن حللي
 

 
}ِإنَّ َهـَذا اْلُقْرآَن ِيْهِدي لِلَِِّت ِهَي لقد أنزل هللا القرآن الكرمي كتاب هداية للناس، فقال تعاىل: 

[، وضمنه رسالة هللا اخلامتة إىل العاملني، }َوأُوِحَي ِإََلَّ َهَذا اْلُقْرآُن 9أَقْـَوُم{ ]اإلسراء : 
[، لذلك فهو كتاب مصدق ملا بني يديه ومهيمن على 19ألُنِذرَُكم ِبِه َوَمن بـََلَغ{ ]األنعام : 

قًا ل َِما َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمنًا{ غريه من الكتب، }َوأَ  نَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب ِِبْلَْقِ  ُمَصدِ 
[، وجعله هللا كتاِب مبينا وعربيا }الر تِْلَك آََيُت اْلِكَتاِب اْلُمِبنِي * ِإَّنَّ أَنزَْلَناُه 48]املائدة : 

  [.2 - 1وَن{ ]يوسف : قـُْرآَّنً َعرَبِي اً لََّعلَُّكْم تـَْعِقلُ 

وإذا كان القرآن حيمل رسالة من هللا، وكان املرسل إليهم هم مجيع البشر من العاملني، يف كل 
زمان ومكان، فإن سبل وآفاق فهم هذه الرسالة ال تنقضي، واملعين ِبلتعرف عليها كل 

 حسبما فهمه.إنسان، فالرسالة تقتضي مضموَّن حتتويه، وخماطبا حيلل هذا املضمون ويرتمجه 

 كلمات تتحدى املكنون

إذن فكل إنسان معين ِبلقرآن؛ ألنه خياطبه ويتحداه، ويدخل إىل أعماقه، وحيلل نفسيته  
ليستفز مكنوَّنهتا، وجيعل القارئ يف صراع داخلي يدعوه إىل اختاذ موقف جدي يف حياته 

هذا اخلطاب القرآين إىل  جتاه املبادئ الِت يعرضها القرآن، وغالبا ما تنتهي رحلة اإلنسان مع
االستسالم واإلقرار ِبلعجز والضعف، سواء أعلن القارئ استسالمه فصار مسلما، أم كتم 

 ذلك يف أعماقه.

هذا األثر القرآين يف نفس القارئ هو من طبيعة القرآن وعظمته وقوة جتليه الِت تؤثر حىت يف 
عاً مِ ْن َخْشَيِة اَّللَِّ َوتِْلَك اأْلَْمثَاُل اجلماد، }َلْو أَنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجبَ  ٍل لََّرأَيـَْتُه َخاِشعاً مَُّتَصدِ 

[، لكن هذا القلق الذي يعانيه غري املؤمن مع 21َنْضرُُِبَا لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّروَن{ ]اْلشر : 
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ه، }الَِّذيَن آَمُنواْ القرآن يتحول لدى املسلم إىل طمأنينة وخشوع وانسجام مع كالم هللا وذكر 
 [.28َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوُُبُم ِبذِْكِر اَّلل ِ َأالَ ِبذِْكِر اَّلل ِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب{ ]الرعد : 

هذه الصلة النفسية واملباشرة بني اإلنسان والقرآن، والِت يستجلي القارئ من خالهلا الرسالة 
قدر عليه كل قارئ، وجيب على كل فرد اإلهلية املوجهة إليه هي الواجب األبسط والذي ي

مسلم القيام به بشكل دوري، ال سيما من خالل تالوة القرآن يف الصلوات، والتعبد بتالوة 
القرآن وحفظه، هذا وما دامت رسالة هللا يف القرآن مكتوبة ومقروءة فأول واجب حنو القرآن 

ضموهنا، لذلك كان اخلطاب هو تعلم القراءة؛ لتلقي هذه الرسالة وفهم حمتواها والعمل مب
األول يف الوحي هو لفظ )اقرأ(، ومسي القرآن كتاِب ليتالزم التدوين واملشافهة يف التعامل معه 

واْلفظ له، هذا هو الواجب املعريف العيين على كل مسلم؛ إذ هو اْلد األدىن ملمارسة العبادة 
 أن الواجب العبادي األهم هو الواجبة والِت ال تنفصل عن التعامل املعريف مع القرآن، إال

الواجب املعريف الكفائي الذي جيب على األمة القيام به؛ ذلك أن رسالة القرآن ليست للفرد 
فقط إمنا هي عاملية، وعامليتها تعين أهنا ترتبط بكل ما للعاملية من معان وأبعاد وجتليات، فهي 

عز وجل، ويربطه ِبلعامل احمليط رسالة ذات مضمون إنساين وحضاري ينظم صلة اإلنسان ِبهلل 
به، ويقدم له رؤية للعامل تعكس التصور اإلسالمي للحياة، وهذه التجليات القرآنية ال تتأتى 

ألي قارئ وال أبي أدوات، وهي ليست من البساطة حبيث ميكن ارجتال معانيها مبطالعة 
 جهود مل تنقطع معجمية، أو مراجعة تفسري معني، إهنا أعمق من ذلك، وقد كان للمسلمني

 ومل تنته يف سرب هذا البعد يف كتاب هللا العزيز.

 منهج التعامل مع النص

والستجالء أمناط الدرس القرآين ينبغي أن ننطلق من القرآن نفسه الذي يكشف تدبره عن 
مستوَيت منهجية تضبط مناهج التعامل معه، فثمة معطيات قرآنية ترسم إطارا ملنهج التعامل 

[، حيث كانت أول كلمة أنزلت  1سه، بدءا من أوصاف التعامل مع النص]مع النص نف
أ(، مث تتالت كلمات أخرى  من القرآن ذات بعد منهجي يف التعامل مع النص وهي )اقر 

 كالتالوة، والرتتيل، والتدبر.
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فاألمر األول ِبلقراءة هو أمر بتفعيل ملكة اإلنسان يف معرفة األشياء وفهم سننها وقوانينها 
وروابطها، وأن يلحظ عند تفعيل هذه امللكة صلتها ِبهلل عز وجل، فالقراءة تفكر يف عامل 

نت ِبستحضار اسم هللا معها؛ نظرا الحتمال الغفلة الكون املخلوق، فهي قراءة للكون اقرت 
عن هللا يف قراءة هذا الكون، تناظرها قراءة اثنية ملا مجعه هللا وعلمه ِبلقلم، وهي قراءة الوحي 
املنزل، الذي تكرم هللا إبنزاله ومجعه وتعليمه؛ فقد أمر اإلنسان بقراءته، وزيد يف حتصني هذه 

الشيطان عندها }فَِإَذا قـَرَْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ ِِبَّلل ِ ِمَن الشَّْيطَاِن القراءة أن يستعاذ ِبهلل من 
[، والقراءة هنا تتجاوز التلفظ واألداء لرتتقي إىل الفهم واجلمع الذهين 98الرَِّجيِم{ ]النحل : 

لغري للمعاين كما جيمع اللسان األلفاظ، لذلك جند القرآن يفرق بني مرتبتني عند تلقي قراءة ا
[، األوىل: 204للقرآن }َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعواْ َلُه َوأَنِصُتواْ َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُوَن{ ]األعراف : 

هي االستماع الصويت الذي يوصل الكلمات إىل األذن، والثانية: هي اإلنصات الذي ميكن 
)مجع املتفرقات مع الوعي ُبا(؛ إذ  املتلقي من تدبر املعىن والوعي به، إن هذا املعىن للقراءة

تتجه إىل الكون وإىل القرآن، كما هو األمر يف سورة العلق، ال يلغي استعمال القراءة مبستوى 
 األداء، فتكون فهما ملعانيه.

 جتديد معىن التالوة

أما التالوة فامليل العام لدى اللغويني واملفسرين متجه إىل املرادفة 
بني التالوة والقراءة، وقد الحظ بعضهم فرقا بسيطا يف 

ال؛ وهو أن التالوة ال تكون إال لكلمتني فصاعدا، لكن االستعم
ميكن ْلظ ما هو أهم من ذلك يف معىن التالوة، فالقراءة كأداء 

لفظي لآلَيت والنص القرآين هي تطبيق ألصل املعىن اللغوي 
للتالوة وهو االتباع والتتابع، ففي قراءة النص إتباع األلفاظ بعضها 

أما يف السياق العملي فهي ببعض، هذا يف اإلطار الشكلي، 
االتباع حقيقة وهو العمل مبقتضى النص ومعناه، وقد عرب عن هذا 

؛ ذلك أن نتيجة التالوة اْلقة وصف اإلميان، ونلحظ يف (2املعىن ِبخلصوص "حق التالوة")
معظم اآلَيت الِت ورد فيها لفظ التالوة ِبشتقاقاته املختلفة أن السياق يدل على احتمال 

  

 
 حللي د.عبد الرمحن 
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املعنيني، وهو األداء اللفظي وإتباعه ِبلعمل، فتكون التالوة مرحلة أعمق من القراءة؛ إذ هي 
عليه فال ترادف بني القراءة والتالوة، وإمنا ارتقاء يف ترمجة للقراءة يف السلوك والتطبيق، و 

 درجات التعامل مع النص.

ويف معىن التتابع أتكيد لضرورة إدراك الروابط بني أجزاء النص واكتشاف املعىن، وِبلتاَل 
حتقيق معىن النص، فالتالوة ال تكون إال لنص، ومن مث ترمجة معناه ِبتباعه، ويف اختيار هذا 

بري عن التعامل مع النص ملحظ مهم، وهو أن القرآن إمنا أنزل ليتبع، واتباعه اللفظ للتع
يقتضي قراءته قراءة منهجية تكتشف نظامه، بعد قراءة ألفاظه، ومن مث متابعة هذه القراءة 

 وترمجته إىل سلوك وتطبيق التالوة.

 التدبر منهاج وتالوة

رآن، فيمكن أن نستنتج من املعىن اللغوي أما معىن التدبر كمدخل آخر للتعامل املعريف مع الق
أنه هو التفكر االستنتاجي الذي يعقب مقدمات، وهو خالصة التأمل يف معطيات معينة، 

فعندما يكون التعامل مع نص ال يسمى أتمل املعىن فيه تفكرا مطلقا، وإمنا استخالص معىن 
يه النص، وهذا إن دل على من معطياته، فكل تفكر يف القرآن هو تدبر؛ ألنه مرهون مبا حيتو 

شيء فإمنا يدل على أن التفكر يف النص ينبغي أن يكون من داخله، وليس من افرتاضات 
القارئ وأسبقياته، ويؤكد ذلك ما اقرتن به أمر التدبر، وهو أن التدبر سيقود املتأمل إىل 

نفي حقائق تكشف عنها بنية النص وتفاصيله، وهي كونه من عند هللا وإحكام آَيته و 
االختالف عنه، وربط إدراك عدم االختالف يف القرآن يشري إىل املستوى األعمق يف القرآن؛ 

قد يبدي للقارئ التباسا  -كما يشري اإلمام الرازي   -حيث إن التعامل السطحي مع القرآن 
يف ترتيب القرآن، "حيث يراه يف ظاهر اْلال مقروَّن بسوء الرتتيب، وهو يف اْلقيقة مشتمل 

أكمل جهات الرتتيب"، كما أن التدبر مبا هو تفكر ال حدود له يف معاين النص على 
وحججه ومضامينه، فإنه غاية القرآن، وهو مفتاح اهلداية، لذلك اقرتنت اآلَيت ِبستنكار 

 إعراض املشركني عن القيام به.

 الرتتيل تناسق
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[ اللتان حتدثتا عنه إىل وصف وأمر، فالوصف يتعلق  3أما الرتتيل فتشري اآليتان الوحيداتن]
بنزول القرآن ونسب فعل الرتتيل إىل هللا عز وجل، أما األمر ِبلرتتيل فهو تكليف خوطب به 

صلى هللا عليه وسلم، وأمته مكلفة ُبذا اخلطاب، وسياق اْلديث يف اآليتني يشري إىل النيب 
عانيه، واستشعار اجلمال الشكلي واملعنوي فيه، وكل أثر الرتتيل يف فهم القرآن وربط ألفاظه مب

املعاين اللغوية املذكورة للرتتيل تشري إىل خاصية التناسق والتفصيل واجلمال، وأن اجلمال 
 يتجلى من خالل التفصيل والتبيني.

وبعبارة أخرى، فإن مجال الكل يتضح من خالل تفصيل األجزاء والتؤدة يف عرضها، 
اين يف ترتيل القرآن ندرك أن املقصود ِبألمر ِبلرتتيل هو التذوق اجلماَل وِبستحضار هذه املع

للقرآن أبلفاظه ومعانيه، ومرتبة الرتتيل تبدو أعلى من مراتب القراءة والتالوة والتدبر؛ ذلك 
أهنا ترتقي إىل مستوى من الذوق والفهم ال يدرك إال بعمق، ورمبا هلذا املعىن الدقيق جاء 

 املخرب به والرتتيل البشري املأمور به مؤكدا ِبملفعول النكرة الذي يفيد التعظيم. الرتتيل اإلهلي

الرتتيل( كمداخل للتعامل املعريف مع القرآن ليست  -التدبر -التالوة -إن مفهومات )القراءة
من قبيل املرتادفات كما تعامل معها معظم املفسرين، والفروق بينها ليست شكلية فقط، إمنا 

مستوَيت منهجية ألمناط الواجب املعريف جتاه النص القرآين، وكل مستوى يكشف تعرب عن 
عن جانب من معاين النص، وكلها تؤكد بعدي اجلانب اللفظي واملعنوي وتالزمهما، سواء يف 

الوعي الذهين أو السلوكي، فالبداية تكون من القراءة، وهي على مستويني، األول: يقتضي 
داء وسلوكا، والثاين: يقتضي اإلنصات ويتبع ِبلتدبر واكتشاف نظام السماع ويتبع ِبلتالوة أ

القرآن ووحدة النص، ويف قمة املستوَيت جند الرتتيل الذي ترتقي إليه التالوة فتكشف 
اجلمال اللفظي للقرآن، أو يرتقي إليه التدبر فيكشف اجلمال املعنوي، وقد يبدأ التعامل من 

 مستواه، فريجع إىل املستوَيت األخرى ِبلتفصيل والتأكيد. الرتتيل بعد استكمال الصعود إىل

 الواجب مقدمات قواعد وشروط

إن هذه املستوَيت ألداء الواجب املعريف جتاه القرآن وضع له املسلمون مقدمات وقواعد 
وشروطا ميكن من خالهلا إتقان اْلد األدىن من الواجب جتاه القرآن، فنشأت العلوم 
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فها بدافع اْلرص على الفهم األمثل للقرآن، واستقلت هذه العلوم اإلسالمية على اختال
واتسعت لتشكل حقوال خاصة يستمد كل علم منها عمقه وجدواه من خالله صلته ِبلقرآن،  

كما سلك املفسرون طريق هذه العلوم ليثوروا من خالهلا املعاين الكامنة يف النص القرآين، 
دلسي إىل القول: "كتاب هللا ال يتفسر إال بتصريف حىت وصل األمر ِبإلمام ابن عطية األن

ه أو آبخر أن [، وِبلتاَل فكل ما يستجد من علوم ومعارف ميكن بوج 4مجيع العلوم فيه"]
تسهم يف اكتناه معاين الكتاب العزيز؛ إذ هي يف حدها األدىن تسهم يف تنمية ثقافة املفسر 

 الِت تؤثر بدورها يف تفسريه، وكيفية تنزيله للنص يف ظل املتغريات.

لقد وضع املسلمون قواعد علم التجويد والقراءات إلتقان األداء اللفظي والشكلي للقرآن، 
ألصوات اْلسنة يف القرن املاضي يف إبراز مجال االتساق اللفظي والتناسب وأبدع أصحاب ا

الصويت من خالل األداء املتميز يف جتويد القرآن، كما أبدع اخلطاطون أيضا يف إبراز مجال 
اخلط العريب من خالل نسخ القرآن أبمناط من اخلطوط تتنافس يف مجاهلا، وانكب املفسرون 

ون، ويؤلفون بطرق خمتلفة لتقريب املعىن القرآين، ضمن منط من خيتصرون، ويشرحون، وجيمع
التأليف مل يرتق إىل أمناط األداء املعريف يف العصر اْلديث والذي بلغ فيه املسلمون مستوَيت 

 حققت جوانب أخرى من هذا األداء يف جماالت غري القرآن الكرمي.

 وقفة مع الرتاث

مد اجلمع أحياَّن واالختصار أخرى، والتحرير أو التنوير، وما يزال تناول املسلمني للتفاسري يعت
وأمناطا أخرى كثرية لكنها تكرر وتعيد دون أن تقدم نقلة نوعية يف طريقة التعامل مع الرتاث 
التفسريي، بل إن وسائل اإلخراج والطباعة اْلديثة طورت أفكارا سطحية ذات بعد جتاري؛ 

ون أن تقدم إضافة يف الواجب املعريف جتاه القرآن فاستغل القرآن ألجل الربح من خالهلا، د
إن مل تكن أساءت من خالل اختزال املعىن القرآين إىل رؤية يفسر من خالهلا الناشر القرآن 

بتمييز آَيته أبلوان حبسب املعىن، واألمناط يف هذا اجملال كثرية ومنتشرة، دون أن ترتقي اهلمم 
مع القرآن، وأعين هنا التعامل مع تراث هائل وثري إىل التحدي األهم يف التعامل األعمق 

جتمع حول القرآن الكرمي طيلة أربعة عشر قرَّن؛ فلم يصل املسلمون بعد إىل تقدمي هذا الرتاث 
التفسريي ضمن نسق من التأليف جامع مانع، وما مت من مجع تفاسري كبرية ظلت حتمل 
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الشخصي يف التأليف، ومل تصل  مشكالت التفاسري من حيث االختصار واالنتقاء والبعد
اجلهود إىل موسوعة علمية جتمع كل ما قيل يف تفسري القرآن يف ضوء نسق اترخيي لألفكار، 

فيمكن للقارئ أن يقرأ تفسري آية يف مرجع من القرن العاشر ويكون هذا الفهم موجودا يف 
له االطالع على القرن الثالث، دون أن مييز بني الفهمني إال من خالل املقارنة إن مت 

املرجعني؛ ذلك أن العزو قليل يف آتليف السابقني، وال يتأيت لغري الباحث أن يتتبع املعىن يف 
مصادر الرتاث ليعثر على أول قائل به، بينما يغين عن ذلك وجود موسوعة علمية تقدم 

والتابعني، الرتاث التفسريي للقرآن برتتيب اترخيي يبدأ من التفسري النبوي، فتفسري الصحابة 
فمن بعدهم إىل العصر اْلديث، حبيث يكون ترتيب هذه املعاين شامال غري انتقائي، وال 

يرتبط بصحة التفسري أو عدمه، إمنا يقدم ما قيل، منسوِب إىل مصادره املوثوقة، وفق منهجية 
علمية صارمة، فتكون املوسوعة قد قدمت الشرط املعريف ألي مفسر معاصر يبتغي تقدمي 

 ة، فيجد الرتاكم املعريف يف هذا اجملال متوفرا أمامه.إضاف

مؤسسات علمية ترعاه [، إال أنه حيتاج إىل  5وهذا النمط من العمل هو من الوضوح مبكان]
وختلص له وتوفر له من العلماء والباحثني املخلصني واملتقنني ما ميكنهم من الشروع فيه، 

والغريب أن جهودا كربى بذلت ملوسوعات دون هذه املوسوعة حاجة، وأقل منها أمهية، ومت 
 الصرب عليها عقودا، ومل يبادر إىل موسوعة ختدم القرآن كما جيب.

شمل موسوعة أخرى تتعلق بتاريخ علوم القرآن ومصطلحاته، وكذلك واألمر كذلك ي
املفهومات القرآنية واملؤلفات حول القرآن والتفاسري واملفسرين، فهذا تراث آخر ينبغي القيام 
جبمعه وتصنيفه، وتقدميه من خالل موسوعة مستقلة، السيما وقد صدرت ِبللغة اإلجنليزية 

[، ومن قبل ِبحثني من أحناء متفرقة  6ن دار نشر غربية]ويف الغرب موسوعة حول القرآن وع
أن يلبوا هذه اْلاجة من العامل؛ وذلك ْلاجة الغرب للتعرف على القرآن، فحري ِبملسلمني 

 يف ضوء شروط تضمن املنهجية العلمية، وتقدم واجبا معرفيا جتاه القرآن.

إن هذه اجلهود ال ميكن أن يقوم ُبا أفراد أو مؤسسات صغرية، إمنا حتتاج إىل مؤسسة عاملية 
حثي تتوىل العناية ِبلواجبات املعرفية جتاه القرآن، وتقوم جبمع وتوثيق الرتاث التفسريي والب

 حول القرآن، وتضع خططا لالرتقاء ُبذا الواجب من جوانبه املختلفة.
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 أخريا..

إن القرآن كتاب هللا الذي ال تنفد كلماته، وال خيلق على كثرة الرد، نص أنزل على خامت 
الرسل، وما يزال يثري اجلدل يف العامل، ويتحدى العاملني مبا قدمه من رؤية جتسد االنسجام 

لطبيعة والغيب والشهادة، لكن املسئولية الِت ينبغي على املسلمني إدراكها أن بني اإلنسان وا
يعرفوا قدر هذا الكتاب، ومعىن كونه وحيا من هللا، وأن يتعاملوا معه على أنه رسالة للعاملني 

وليس كتاب املسلمني فقط، ولن يتم ذلك ما مل يصل املسلمون إىل إتقان لغة العلم الِت 
مل، وأن يستثمروا العطاء اإلهلي للبشر فيما أوتوا من معارف لالرتقاء مبعارفهم يتخاطب ُبا العا

وثقافتهم، واستثمار هذه النعم يف فهم كالم هللا عز وجل، وتقدميه إىل العاملني بلغة يفهموهنا، 
 ويستطيعون من خالهلا أن جيدوا اْلافز ليتعرفوا على هذا القرآن ويتعاملوا معه معرفيا.

ون شهر رمضان )شهر القرآن( فرصة الستذكار هذه الواجبات جتاه القرآن، فيتم عسى أن يك
االنتقال من التعبد الشكلي ِبلقرآن إىل التعبد املعريف العيين والكفائي، من خالل قراءته 

 وتالوته وتدبره وترتيله.

 
  كاتب سوري وعضو اهليئة التدريسية يف كلية الشريعة جامعة دمشق.   

 
ذلك من خالل دراسة سق وقمت ُبا بعنوان: املستوَيت القرآنية ملنهج [ الحظت 1]

التعامل مع النص، حبث قدم لنــدوة: "مناهج االستمداد من الوحي" الِت نظمتها الرابطة 
صفر  28-27احملمدية للعلماء ِبملغرب، وانعقدت يف مدينة تطوان ِبملغرب، يف: 

نشر يف جملة "اإلحياء" الِت تصدرها م، وقد 2008مارس  6-5هـ، املوافق لـ: 1429
  28/2008الرابطة، العدد:

ُلونَُه َحقَّ ِتاَلَوتِِه أُْولَـِئَك يـُْؤِمُنوَن ِبِه َومن َيْكُفْر ِبِه فَأُْولَـئِ 2] َناُهُم اْلِكَتاَب يـَتـْ َك ُهُم [ "الَِّذيَن آتـَيـْ
 (121اخْلَاِسُروَن" )البقرة : 

(، "َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْواَل نـُز َِل َعَلْيِه اْلُقْرَءاُن 4 اْلُقْرَءاَن تـَْرتِياًل" )املزمل:[ "أَْو زِْد َعَلْيِه َوَرتِ لِ 3]
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 (32مُجَْلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لِنُـثـَبِ َت ِبِه فـَُؤاَدَك َوَرتَـّْلَناُه تـَْرتِياًل")الفرقان:

يز، حتقيق: عبد السالم عبد [ ابن عطية األندلسي، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العز 4]
 1م، ج1993 -هـ 1413 -لبنان  -دار الكتب العلمية  -1الشايف حممد، ط:

 35ص

 [سبق أن شاركت يف وضع تصور أوَل ملوسوعة من هذا القبيل لكن مل جتد متحمسا هلا.5]

[6 ]Encyclopaedia of the Quran ,g.edit Jane 

Dammen McAuliffe, ,Leiden:Bril 
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