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 الُملخَّص
 

 :التفسَت كعلـو القرآف ، ماجستَت يف ٭تِت مصلح علي ا١تسقرم
 .َُِٕ يونيو

 الوحي القرآين يف منظور القراءة اٟتداثيةالعنواف: 
 بيد غرباكم الطائيأ.د. حسن ع١تشرؼ على الرسالة: ا

 اٟتمد هلل كالصبلة كالسبلـ على رسولو ٤تمد كعلى آلو كصحبو كسلم، كبعد:
ىذا البحث موضوع الوحي القرآين يف منظور القراءة اٟتداثية، كقد توصَّل يتناكؿ 

ُف أف أصحاب القراءة اٟتداثية مقلدين للغربيُت من ا١تستشرقُت كغَتىم يف كل ىذا البحث إ
ثوا بو عن الوحي ا١تبُت، فرأكا أف الوحي ما ىو إال نتاج بشرم جاء بو ا١ترسلوف من ما ٖتدَّ 

عند أنفسهم، كقد ىدفوا بذلك إُف نزع القدسية كالغيبية كاٟتكمية عن القرآف الكرمي؛ 
صورات، كلينقلوا ما جاء ما كاف عليو األكلوف من العقائد كالعبادات كالتَّ   ٢تم ىدـ كلليتسٌتَّ 

بو الغرب يف العصر اٟتديث يف ٚتيع آّاالت كالفنوف كيصبغوا بو حياة الناس يف بلداف 
 ا١تسلمُت.

 كقد اعتمدت يف ْتثي ىذا ا١تنهج االستقرائي كالتحليلي كالنقدم.
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 شكر وتقدير
م على ي كأسلّْ عليو ٔتا ىو أىلو، فلو اٟتمد أكالن كأخَتان، كأصلّْ  أٛتد اهلل تعاُف، كأثٍت 

نبينا الكرمي الرٛتة ا١تهداة سيد الثقلُت القائل ) من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل( كعلى آلو 
 كأصحابو أٚتُت، كبعد:

ـ بعظيم الشكر، كبالغ التقدير إُف معلمي القدير كأستاذم الكرمي يسعدين أف أتقدَّ 
ا١تشرؼ على ىذا البحث، على  الطائي غرباكم يب الفاضل األستاذ الدكتور حسن عبيدكا١تر 
لو كارتباطاتو، كلو مٌت خالص الشكر على ما اإلشراؼ على رساليت ىذه رغم مشاغ قبولو

مة، فجزاه اهلل تعاُف عٍت خَت اٞتزاء، قدـ ِف من رعاية صادقة كحفاكة غامرة كتوجيهات قيّْ 
 رؾ فيو كيف ذريتو، كختم لنا كلو باٟتسٌت.كأمدَّ يف عمره كبا

ذيت يف ىذا الربنامج، األستاذ الدكتور ٤تمد عبد اتكما أتقدـ بشكرم اٞتزيل ألس
 الدكتور عدناف زرزكر.األستاذ الدكتور ٤تمد آيدين، ك األستاذ اللطيف، ك 

ألستاذ الدكتور يوسف موصوؿ ٞتامعة قطر ككلية الشريعة، كعلى رأسها اكالشكر 
يقي عميد كلية الشريعة، كالدكتور نايف الشمرم، كلكل من ساعدين حىت أ٘تمت ىذا الصد

الربنامج، كأساؿ ا١توُف جل كعبل كما ٚتعنا ّٔم يف الدنيا أف ٬تمعنا يف الفردكس األعلى إنو 
 جواد كرمي. 
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 المقدمة
اٟتمد هلل رب العا١تُت، كالصبلة كالسبلـ على نبينا ٤تمد، كعلى آلو كأصحابو 

 أٚتعُت، كبعد:
ليتدبَّر الناس آياتو كييقلّْبوا فكرىم فيو،  -سبحانو-القرآف الكرمي كحي من اهلل، أنزلو 

كقد أخذ ا١تؤمنوف ا١تتلقوف للوحي يتدبركف ىذا الكتاب العظيم فيستخرجوف منو دالئل  
كسار على  -العقدية كالعبادية كاالجتماعية كالسياسية-كانت هتديهم يف دركّٔم كلها

جهم من جاء بعدىم من علماء اإلسبلـ، بل زادكا على ذلك أف كضعوا الضوابط، هن
كقعَّدكا القواعد اليت تعُت ا١تسلم على تدبر ىذا الكتاب الكرمي،  كقد استعاف ا١تفسركف 
بعدىم بتلك القواعد على تفسَت القرآف الكرمي كتدبره، فلم ٭تيدكا بسبب تلك الضوابط عن 

ىت نبتت نابتة يف آّتمع اإلسبلمي، اطلعت على مناىج الغرب يف مقاصد الوحي الكرمي، ح
 تأكيل النصوص كتفسَتىا، فأرادت أف تنقل تلك ا١تناىج لتأكيل كتاب اهلل فضلت كأضلت.

إُف  كدعتعلى التشكيك يف الوحي كالًتاث اإلسبلمي، عملت ىذه النابت لقد 
ربية يف الفكر ظريات كا١تذاىب الغإُف األخذ بالن دعتالتخلي عن ذلك كلو، كيف ا١تقابل 

كالتفسَت كالقراءة، كزعمت أنو لن يتحقق التقدـ كالرقي يف آّتمع ا١تسلم حىت يفعل مثل ما 
 فعل الغرب من القطيعة مع الًتاث.
ينفوف  ٢تذا الكتاب الكرمي علماء صادقُت اهلل تعاُف هيأ كلكن عرب تاريخ اإلسبلـ ي

 .بطلُت كتأكيل اٞتاىلُتعنو ٖتريف الغالُت كانتحاؿ ا١ت
ىيأ اهلل ٢تذا الكتاب علماء الدين الصادقُت الذين بيَّنوا ضبلؿ أصحاب القراءة  كقد

اٟتداثية، كا٨ترافهم عن الطريق القومي يف قراءة كتدبر كتفسَت كتاب اهلل العزيز الذم ال يأتيو 
 الباطل من بُت يديو كال من خلفو، كا١تنزؿ من حكيم ٛتيد.

إف العلماء الصادقُت الغيورين ا١تخلصُت ١تا رأكا ضبلؿ ىؤالء عن الصراط القومي  
، كزيف طريقتهم يف تأكيل   قاموا بالردّْ عليهم كبياف خطئهم يف ا٢تجـو على الوحي ا١تعصـو
كبلـ العليم اٟتكيم، تلك الطريقة الزائفة اليت حاكلت أف تتحرر من كل القيود كالضوابط، 
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شاعان يفسره كل شخص كما يشاء، كْتسب ذخَتتو العلمية كبيئتو اليت فجعلت القرآف م
 نشأ فيها! حىت زعموا أف تفسَتات الوحي تتعدد بعدد القارئُت لو!

ىذا  نقد مقوالتلذلك أحببت أف يكوف ْتثي التكميلي لدراسة ا١تاجستَت يف 
 ة أـ فاسدة.حىت يتبُتَّ لنا إف كانت صحيحيف ٣تاؿ الوحي كالقرآف ٓتاصَّة التيار 

الوحي القرآني في منظور القراءة ) ىو: ْتثيك٢تذا ارتأيت أف يكوف عنواف 
 دراسة نقدية. (الحداثية

 أىمية الموضوع:
 كىدمو يعٍت ىدـ الدين من أساساتو.أساس التدين؛  ىوالوحي إف -ُ

 .سبب ٟتصوؿ الفبلح األخركمكالعمل بو إف اإلٯتاف  بالوحي ا١تنزؿ -ِ
بالوحي ىم الذين ينتفعوف ّٔدايات القرآف الكرمي، كىم الذين ينالوف ا١تؤمنُت  إف-ّ

 األجر الكبَت كالنعيم ا١تقيم يف جنات النعيم.

الوحي القرآني ) :ك٢تذه األ٫تية أحببت أف يكوف موضوعي للبحث التكميلي ىو
 .دراسة نقدية (في منظور القراءة الحداثية

 أسباب اختيار الموضوع:
كخطورة تلك البحوث على بعض شار ْتوث أصحاب القراءة اٟتداثية، انت -ُ
 .ا١تسلمُت

االستقطاب اإلعبلمي كالدعاية ألصحاب ىذه القراءة يف كسائل اإلعبلـ  -ِ
 .كخطورة ذلك على آّتمع

٦تا يؤدم إِف نقل  ؛تأثَت ىؤالء يف ا١تنابر العلمية ال سيما اٞتامعات الغربية -ّ
كىذا بدكره يشكل خطورة على  ،بلـ يف أكساط غَت ا١تسلمُتصورة مغلوطة عن اإلس

 .ا١تسلمُت اٞتدد الذين يستقوف دينهم من أمثاؿ ىؤالء
تأثر بعض ا١تسلمُت بشبههم األمر الذم يوجب على طلبة العلم بياف تلك  -ْ

 .الشبو كالرد عليها ليحذرىا ا١تسلموف
 ظلت مقدسة على مرّْ كاليت  ،خطورة أفكارىم على العقائد عند ا١تسلمُت -ٓ

 .كىدمو يعٍت ىدـ الدين كنسفو من أساساتو ،فالوحي ىو أصل الدين ،العصور
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بياف ا١تعاين الصحيحة للمصطلحات القرآنية كاليت عمل اٟتداثيوف على العبث  -ٔ
 .ّٔا كٖتريفها كإخراجها عن حقائقها الشرعية كاللغوية كالعرفية

 أىداف البحث:
 :يهدؼ ىذا البحث إُف

 .القراءة اٟتداثية حوؿ مفهـو الوحي كالنص القرآين مقوالتعرض  -ُ
 الرد العلمي على شبهاهتم ا١تثارة حوؿ موضوع الوحي كالنص القرآين. -ِ
إيضاح مدل خطورة ىذه القراءة على التعامل مع الًتاث اإلسبلمي كاٟتضارة  -ّ
 .اإلسبلمية
بوصفها قراءة  ؛اإلسبلمي ا١تعاصرإيضاح مدل خطورة ىذه القراءة على الفكر  -ْ

 .ال قراءة اجتهاد كٕتديد ،ىدـ كتقليد
 .٤تاكلة رفد ا١تكتبة العربية اإلسبلمية ببحث تدعو إليو اٟتالة الثقافية ا١تعاصرة -ٓ

 أسئلة البحث:
 ما القراءة اٟتداثية؟ ككيف كانت نشأهتا؟

ا اٟتداثيوف حوؿ ىذا ما ا١تفهـو اإلسبلمي األصيل للوحي؟ كما الشبهات اليت أثارى
؟ كما اآلثار ا١تًتتبة على ذلك؟  ا١تفهـو

ىل أسهمت ىذه القراءة يف ٕتديد التفسَت، أـ عملت على ىدـ الًتاث كالتشكيك 
 يف ا١تقدسات؟

 ما الردكد العلمية على ىذه القراءة؟
 الدراسات السابقة:

سبيل  الدراسات اليت ٖتدثت عن الوحي كثَتة جدان، كمن تلك الدراسات على
 ا١تثاؿ:

ترٚتة كقراءة نقدية، كقد  ((تيودكر نولدكو))كتاب تاريخ القرآف للمستشرؽ األ١تاين 
 جاء ىذا البحث يف ثبلثة أجزاء:

 األكؿ: الوحي إُف ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم بُت اإلنكار كالتفسَت النفسي.
 الثاين: الوحي إُف النيب صلى اهلل عليو كسلم: ىل ىو صوت داخلي؟

 الث: مرجعية النيب صلى اهلل عليو كسلم، ىل ٙتة ٖتوؿ؟الث
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الدكتوراه  ((العا١تية))كقد كانت األجزاء الثبلثة يف األصل رسالة ناؿ ّٔا كاتبها درجة 
شبهات المستشرقين حول العقيدة :))من جامعيت األزىر، كجوتنجن األ١تانية، ككاف عنواهنا

 دراسة ٖتليلية نقدية. ((اإلسالمية
الرسالة تتقاطع مع ْتثي يف االتفاؽ على الشبهات اليت أثَتت حوؿ القرآف كىذا 

الكرمي، كلكن ٗتتلف مع ْتثي يف أف ْتثي خاص باٟتديث عن اٟتداثيُت خصوصان، مع 
 التعريج على ا١تستشرقُت كخلفية فكرية ١تا يطرحو اٟتداثيوف.

 ٤تمود ماضي. كمنها: الوحي القرآين يف ا١تنظور االستشرايف كنقده: للدكتور
كىناؾ غَتىا الكثَت، كلكن  ا١تبلحظ، ككما ىو كاضح من عناكين تلك الدراسات، 

 .أهنا تطرؽ اٟتديث عن الوحي من زاكية استشراقية
وضوع ١ت هاتطرقكعند تطرقت ١توضوع اٟتداثة فكثَتة، لكنها عامة أما الدراسات اليت 

موقف الفكر اٟتداثي  ك الدراسات:من كل اٞتوانب ا١تتعلقة بو، كمن تلَف تطرقو الوحي 
من قسم العقيدة يف كلية الدعوة  من أصوؿ االستدالؿ يف اإلسبلـ )دراسة ٖتليلية نقدية(

، للدكتور: ٤تمد بن حجر القرين، كقد جاءت ىذه الدراسة كأصوؿ الدين ّتامعة أـ القرل
اٟتداثي، كالثاين  يف ثبلثة أبواب: األكؿ: ٖتدث فيو عن األسس ا١تعرفية كا١تنهجية للفكر

ٖتدث فيو عن موقف الفكر اٟتداثي من النص الشرعي، كتعرض ١تفهـو الوحي كموقف 
اٞتابرم من النبوة كالوحي، كلكن الباحث َف يسرده بطريقة الشبهات كالرد عليها، ككذلك 

 َف يستوعب ما قالو اٟتداثيوف يف مفهـو الوحي.
لفكر اٟتداثي من تأصيل أصوؿ أما الباب الثالث فقد كاف للحديث عن موقف ا

 االستدالؿ.
كالفرؽ بُت دراسيت كدرستو أين حاكلت استيعاب مضموف كبلـ اٟتداثيُت يف 
موضوع الوحي كجعلت ذلك يف نقاط، ككذلك اٟتديث عن القرآف َف يتطرؽ لدالالت 

 نصوص القرآف كال اٟتقائق القرآنية بالتحليل كالنقد.
كمن تلك الدراسات: موقف الليربالية من ٤تكمات الدين )دراسة ٖتليلية نقدية( 
رسالة دكتوراه من قسم العقيدة يف كلية الدعوة كأصوؿ الدين ّتامعة أـ القرل ٔتكة ا١تكرمة، 
للباحث صاٌف بن ٤تمد بن عمر الدميجي، كقد جاءت الرسالة يف ٘تهيد أربعة أبواب: يف 
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الليربالية كنشاهتا ك٣تاالهتا كموقفها من الدين، كيف الباب الثاين الباب األكؿ ٖتدث عن 
ٖتدث عن موقف الليربالية يف الببلد العربية من مصادر التلقي كمناىج االستدالؿ، كيف 
الباب الثالث ٖتدث عن موقف الليربالية يف الببلد العربية من عقيدة اإلٯتاف بالغيب، كيف 

ليربالية يف الببلد العربية من أصوؿ التشريع، كلكن ا١تبلحظ الباب الرابع ٖتدث عن موقف ال
على ىذه الدارسة أف الباحث كاف يذكر ا١توقف كيسرد الشبهات كلكنو َف يرد عليها يف 

 أغلب األحياف، كأحيانان يرد ردكدان غَت كافية.
كمن تلك الدراسات: القراءات ا١تعاصرة للقرآف الكرمي يف ضوء ضوابط التفسَت، 

حث: ٤تمد ٤تمود كالو، كأصل الدارسة رسالة دكتوراه يف التفسَت كعلـو القرآف من للبا
جامعة اٞتناف طرابلس لبناف، كقد جاءت ىذه الدراسة يف ثبلثة أبواب: الباب األكؿ: 
ٖتدث فيو الباحث عن القراءات ا١تعاصرة كإتاىاهتا، كالباب الثاين: ٖتدث فيو عن ضوابط 

لديٍت، كخصائص القراءة ا١تعاصرة، الباب الثالث: نقد فيو التفسَت، كخصائص النص ا
 القراءة ا١تعاصرة.

كلكن الباحث َف يتعرض ١تفهـو الوحي، كما نظرة القراءة اٟتداثية ١تفهـو الوحي، 
 كدراسيت ٥تصصة ٢تذا اٞتانب. 

كىناؾ دراسات أخرل كلكن كل ىذه الدراسات عامة تتحدث عن جوانب عديدة 
ببحث مستقل كرد على نظرة القراءة اٟتداثية  ((الوحي))تطرقت ٢تا اٟتداثة فلم أجد من أفرد 

 حولو.
 خطة البحث:

ا١تقدمة: كتتضمن أسباب اختيار البحث كأىدافو كأسئلتو، كما تتضمن اإلشارة إُف 
 ة حوؿ ا١توضوع.الدراسات السابق

 الفصل األول: القراءة الحداثية، مفهومها، ونشأتها:
 المبحث األول: مفهوم القراءة  الحداثية واأللفاظ ذات الصلة بمفهوم الحداثة:    

 ا١تطلب األكؿ: مفهـو القراءة اٟتداثية.      
 ا١تطلب الثاين: األلفاظ ذات الصلة  ٔتفهـو اٟتداثة.      

 المبحث الثاني: نشأة  القراءة الحداثية:   
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 ا١تطلب األكؿ: النشأة يف الغرب.      
 ا١تطلب الثاين: نشأة القراءة اٟتداثية يف البلداف العربية كأسبأّا.      

 المبحث الثالث: تطور مفهوم القراءة الحداثية:   
 ا١تطلب األكؿ: تطور مفهـو القراءة  عند الغربيُت.      
 ا١تطلب الثاين: القراءة اٟتداثية يف الفكر العريب اٟتداثي.       

 المبحث الرابع: أىداف وغايات القراءة الحداثية.  
 ا١تطلب األكؿ: رفع عائق الغيبية عن الوحي.      

 ا١تطلب الثاين: رفع عائق القدسية عن نصوص الوحي.      
 الشرعية. ا١تطلب الثالث: رفع عائق اٟتكمية عن األحكاـ      

 ودعاوى الحداثيين حولو.الفصل الثاني: الوحي 
 المبحث األول: مفهوم الوحي عند علماء التفسير، وكيفياتو.   

 ا١تطلب األكؿ: مفهـو الوحي لغة كاصطبلحان.       
 ا١تطلب الثاين: كيفيات الوحي إُف األنبياء كإُف نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم.       

 المبحث الثاني: نقد دعاوى  الحداثيين في مجال الوحي .   
 ا١تطلب األكؿ: دعاكل اٟتداثيُت حوؿ  مفهـو الوحي، كنقدىا.      
 ا١تطلب الثاين: دعاكل اٟتداثيُت حوؿ مكانة الوحي كحجيتو، كنقدىا.      

 :النص القرآنيب المتعلقةالحداثيين  نقد دعاوىالفصل الثالث:   
 المبحث األول: طعن الحداثيين في مصدرية القرآن الكريم ونقده:    

 ا١تطلب األكؿ: طعن اٟتداثيُت يف مصدرية القرآف الكرمي.      
 ا١تطلب الثاين: نقد طعن اٟتداثيُت يف مصدرية القرآف الكرمي.      

 المبحث الثاني: دعاوى الحداثيين المتعلقة بالحقائق القرآنية ونقدىا:    
 ا١تطلب األكؿ: دعاكل اٟتداثيُت ا١تتعلقة باٟتقائق القرآنية.      

 ا١تطلب الثاين: نقد دعاكل اٟتداثيُت ا١تتعلقة باٟتقائق القرآنية.      
 المبحث الثالث: دعاوى الحداثيين المتعلقة بحفظ اهلل تعالى للقرآن الكريم ونقدىا:    

 ْتفظ اهلل تعاُف للقرآف الكرمي. ا١تطلب األكؿ: دعاكل  اٟتداثيُت ا١تتعلقة      
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 ا١تطلب الثاين: نقد دعاكل اٟتداثيُت ا١تتعلقة ْتفظ اهلل تعاُف للقرآف الكرمي.      
 المبحث الرابع: دعاوى الحداثيين المتعلقة بدالالت نصوص القرآن الكريم ونقدىا:    

 الكرمي. ا١تطلب األكؿ: دعاكل اٟتداثيُت ا١تتعلقة بدالالت نصوص القرآف      
 ا١تطلب الثاين: نقد دعاكل اٟتداثيُت ا١تتعلقة بدالالت نصوص القرآف الكرمي.      

 .النقدمك التحليلي ك  االستقرائي ىذا كسوؼ اعتمد يف ىذا البحث ا١تنهج

 ا١تصادر بفهرست كأذيلو ،كالتوصيات كالنتائج ،با٠تا٘تة ْتثي اختم البحث هناية كيف
  .كا١تراجع
 .أٚتعُت كأصحابو آلو كعلى ٤تمد نبينا على اهلل كصلى
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 القراءة الحداثية، مفهومها ونشأتها::  الفصل األول
 المبحث األول: مفهوم القراءة  الحداثية واأللفاظ ذات الصلة  بمفهوم الحداثة:

 ا١تطلب األكؿ: مفهـو القراءة اٟتداثية.    
 ا١تطلب الثاين: األلفاظ ذات الصلة  ٔتفهـو اٟتداثة.    

 المبحث الثاني: نشأة  القراءة الحداثية:
 ا١تطلب األكؿ: النشأة يف الغرب.    
 ا١تطلب الثاين: نشأة القراءة اٟتداثية يف البلداف العربية كأسبأّا.    

 المبحث الثالث: تطور مفهوم القراءة الحداثية:
 ا١تطلب األكؿ: تطور مفهـو القراءة  عند الغربيُت.    
 : القراءة اٟتداثية يف الفكر العريب اٟتداثي.ا١تطلب الثاين    

 المبحث الرابع: أىداف وغايات القراءة الحداثية.
 ا١تطلب األكؿ: رفع عائق الغيبية عن الوحي.    

 ا١تطلب الثاين: رفع عائق القدسية عن نصوص الوحي.    
 ا١تطلب الثالث: رفع عائق اٟتكمية عن األحكـا الشرعية.    
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 األول:المبحث 

 مفهوم القراءة الحداثية واأللفاظ ذات الصلة بمفهوم الحداثة

 المطلب األول: مفهوم القراءة الحداثية:

 أواًل: تعريف القراءة:
، منها:  تأيت القراءة يف اللغة على عدة معافو

ًنينان قطُّ أىماٞتمع كالضم:  َف  كمنو قو٢تم ما قىرأىٍت ىذه الناقةي سىلىن قىطُّ كما قػىرىأىٍت جى
نينان  :معناه :قاؿ أىكثر الناس، رىًٛتيها على كلد يىٍضطىمَّ   .َف ٕتىٍمع جى

 :أىم ،قػىرىٍأتي القيرآف لىفىٍظت بو ٣تىٍميوعان كتأيت ٔتعٌت التلفظ كاإللقاء: كمنو قو٢تم: 
 .أىلقيتو

أىم  ىذا الشٍّْعري على قػىٍرًء ىذا الشٍّْعركتأيت ٔتعٌت: الطريقة كا١تثاؿ كالنمط: كمنو قو٢تم: 
 .طريقًتو كًمثالو

 هت.تػىفىقَّ  ت، ٔتعٌت:تػىقىرَّأى التفقو، كمنو قولو:  كتأيت ٔتعٌت:
قػىرىأى عليو السبلـ يػىٍقرىؤيه عليو كأىقػٍرىأىه ًإياه أىبلىغوكتأيت ٔتعٌت: اإلببلغ، كمنو قو٢تم: 

(ُ). 
كا١تبلحظ أف ا١تعاين السابقة كلها تدكر يف فلك ا١تكتوب، فالكتاب مقركء ٔتعٌت 

 ٣تموع يف كتاب، كمن يتأمل فيو فهو يتفقهو، كمن يقرأه على الغَت فهو يلقي كيتلو، كيبلغ.
 كالذم يعنينا من ىذه ا١تعاين يف ٣تاؿ القراءة اٟتداثية معنياف:

 األكؿ: القراءة ٔتعٌت: الطريقة.
 كالثاين: التفقو.

                                                
 ،د.ت(ُدار صادر، ط -، )بَتكت لسان العربمنظور األفريقي ا١تصرم:  بن مكـر بن ابن منظور، ٤تمد (ُ)

 (.ُِٖ/ُمادة قرأ، )
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 معٌت القراءة يف االصطبلح اٟتداثي:
فهمها فهمان جديدان، مستندان على اآلليات كالطرؽ  دراسة اآليات القرآنية ك٤تاكلة
 الغربية كاطار مرجعي للفهم كالتأكيل.
لنمط اٞتديد للقراءة اٗتذ الغرب ، حيث أكضح أف ا(ُ)كقد بُتَّ ىذا جابر عصفور

 .(ِ)طاران مرجعيان، بدالن من ا١ترجعية الًتاثية اليت كانت يف ا١تاضيإ

 ثانياً: معنى الحداثة:
 داثة يف اللغة: معٌت اٟت -1

 .كىو كوفي الشيء َف يكينٍ  ،أصله كاحده  كالثاءي  كالداؿي  " اٟتاءي  :(ّ)قاؿ ابن فارس
 ؛كاٟتديثي ًمٍن ىذا .نً الطرمُّ السّْ  :اٟتىدىثي  كالرجلي  .يقاؿ حدثى أمره بػىٍعد أف َف يكين
 .(ْ)"ألنٌو كبلـه ٭ٍتديثي منو الشيءي بعدى الشيء

حىدىثى  ،كاٟتيديكث نقيضي القيٍدمةً  ،اٟتىًديثي نقيضي القدمي" :(ٓ)كقاؿ ابن منظور
ثو فهو ٤تيٍدىثه كحىديث  َف شيءو  كوفي  كاٟتيديكثي  ...الشيءي ٭تىٍديثي حيديكثان كحىداثةن كأىٍحدى

ثىو ،يكن كىقىع" أىم أىمره  كحىدىثى  ،فىحىدىثى  اهللي  كأىٍحدى
(ٔ). 

ك٢تا مصدراف كما ذكر  ،دىثى حى  الفعل رمصد :يف اللغة اٟتداثةكّٔذا يتبُت لنا أف 
 .كىي تعٍت كقوع الشيء بعد أف َف يكن ((اٟتداثة))ك ((اٟتدكث))ابن منظور 

                                                
مًتجم كناقد مصرم معاصر، توُف عددان من ا١تناصب األكادٯتية جامعة القاىرة، كىو رئيس ا١تركز القومي  (ُ)

 للًتٚتة كآّلس األعلى للثقافة يف مصر. 
 .ِٓـ(، صُُٗٗ، ُمؤسسة عيباؿ للدراسات كالنشر، ط -، )نيقوسياقراءة التراث النقدي، جابر، عصفور (ِ)
ىػ. ينظر: الزركلي، خَت ّٓٗزكريا القزكيٍت الرازم، ت بن فارس بن ابن فارس: أبو اٟتسُت أٛتد (ّ)

ا١تستشرقُت(، )قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب كا١تستعربُت ك  األعالم٤تمود،  بن الدين
 (. ُّٗ/ُـ(، )ََِِ، ٓدار العلم للمبليُت، ط -)بَتكت

، ت: عبد السبلـ ٤تمد ىاركف، معجم مقاييس اللغةزكريا،  بن فارس بن ابن فارس، أبو اٟتسُت أٛتد (ْ)
 ( .ّٔ/ِـ(، مادة )حدث( )ُٕٗٗدار الفكر، د.ط، -)بَتكت

 (.َُٖ/ٕعلى الركيفعي األنصارم األفريقي، ينظر: األعبلـ للزركلي ) بن مكـر بن أبو الفضل: ٤تمد (ٓ)
 (.ُُّ/ِ، مادة )حدث(، )لسان العربابن منظور:  (ٔ)
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 ىو ما كل إذ ؛نسبية يف ا١تعٌت اٟتداثة كمن خبلؿ تعريفها اللغوم يتبُت لنا أف لفظة 
 ١تا ا١تستقبل قياسان  يف ًقدىـ سيؤكؿ إُف ما ىو حديث اليـو ككل ،قبلو ١تا بالنسبة كاف حديثان  قدمي

ا١تعٌت،  ىذا ضوء كيف ،لفظ أك مصطلح غَت منضبط أك مقيد بزمن معُت فاٟتداثة ؛بعده سيكوف
زمن  على إال تطبيقو ٯتكن كال ،يصعب استيعابو كفهمو يكوف مصطلح اٟتداثة مصطلحان شائكان 

 .غَته دكف ا١تتكلم
 معٌت اٟتداثة يف االصطبلح: -2

مث  ،االصطبلح، ال بد أف نبحث عن تعريفها عند أصحأّا الغربيُت١تعرفة اٟتداثة يف 
 ننتقل إُف معرفة معٌت ىذا ا١تصطلح عند اٟتداثيُت العرب.

 معنى مصطلح الحداثة عند الغربيين: -أ

((ماكس فيرب))يصف 
إذ تبلىا تفكك التصورات الدينية للعاَف  ((فك السحر))اٟتداثة بػ (ُ)

 .(ِ)كيسمي ىذا األمر: عملية عقبلنية ،تفككان أكجد يف أكربا ثقافة ال دينية
د على الدين كا١توركث الديٍت مري كمن كصفو ىذا للحداثة يتبُت لنا أف ا١تراد من اٟتداثة التَّ 

فلسفة اٟتياة كالكوف دكف الرجوع إُف  كاالعتماد على العقل يف ،كالثقايف الذم كاف سائدان يف أكربا
 .فهي إذان اإلٟتاد كالبلَّدينية بكل ما تعنيو الكلمة ،ككذلك يف تنظيم اٟتياة بكل أشكا٢تا ،الدين

على ٣تتمع يسعى قبل كل  ((حديث))أنو من ا١تستحيل إطبلؽ كلمة  (ّ)كيرل آالف تورين
 .(ْ)شيء ألف ينتظم كيعمل طبقان لوحي إ٢تي أك جوىر قومي

ل فكرةي اٟتداثة فكرةى  :كيقوؿ كتىقًصر  ،يف قلب آّتمع ((اهلل))٤تل فكرة  ((العلم))" ٖتًي
فإنو ال  ،كمن جهة ثانية ،ىذا من جهة ،االعتقادات الدينية على اٟتياة ا٠تاصة بكل فرد

                                                
ـ، عملو األكثر شهرة ىو كتاب )األخبلؽ ُُٖٗفيلسوؼ اجتماعي كاقتصادم كسياسي أ١تاين، ت (ُ)

ا١تؤسسة العربية  -)بَتكت  موسوعة الفلسفةينظر: بدكم، عبد الرٛتن: الربكتستانتية كركح الرأٝتالية(، 
 (. ُِْ/ِـ(، )ُٔٗٗ، ُللطباعة كالنشر، ط

منشوارات كزارة الثقافة يف -، ترٚتة فاطمة اٞتيوشي، )سورياالقول الفلسفي للحداثةنقبلن عن ىربماس،  (ِ)
 . ٕـ(، صُٓٗٗاٞتمهورية العربية السورية، د.ط، 

 ـ، من كتبو ا١تشهورة ))نقد اٟتداثة((. ُِٓٗتماع فرنسي معاصر، كلد عاـ عاَف اج (ّ)
 بتصرؼ. ِٗـ(، صُٕٗٗآّلس األعلى للثقافة، -مصر، ترٚتة أنور مغيث، )نقد الحداثةآالف تورين:  (ْ)



 

ُِ 

 

ينبغي أيضان  ،يكفي أف تكوف ىناؾ تطبيقات تكنولوجية للعلم كي نتكلم عن ٣تتمع حديث
  .(ُ)النشاط العقلي من الدعايات السياسية أك من االعتقادات الدينية "ٛتاية 

" كاف ا١تفهـو الغريب األشد  :كعن أثر ىذا ا١تفهـو الغريب للحداثة يقوؿ آالف تورين
كقعان كاألكثر تأثَتان للحداثة قد أكد بصفة خاصة أف التحديث يفرض ٖتطيم العبلقات 

 .(ِ)االجتماعية كا١تشاعر كالعادات كاالعتقادات ا١تسمَّاة بالتقليدية"
" اٟتداثة الغربية يف جوىرىا  :حقيقة اٟتداثة يف الغرب فيقوؿ(ّ)كيبُت مايت كالنيسكو

كمعارضةن للثقافة الربجوازية  ،معارضةن للًتاث :رة تعكس معارضةن جدليةن ثبلثيةى األبعادظاى
كمعارضةن لذاهتا كتقليد أك كشكل من  ،ٔتبادئها العقبلنية كالنفعية كتصورىا لفكرة التقدـ

 أك ،أهنا ال ٘تثل انفصاالن عن ا١تاضي كرفضان ١تقاييسو الثابتة :أم .أشكاؿ السلطة أك ا٢تيمنة
بل ٘تثل ثورة دائمة أبدية يف تطلعها ا١تستمر إُف  ،ثورة على القيم الربجوازية السائدة فحسب

 .(ْ)كأشكاؿ كأساليب تعبَتية جديدة" قيم جديدة
إذ إنو يربط مفهـو اٟتداثة  ؛كنفس ىذه الرؤية للحداثة الغربية يراىا آالف تورين

أم أهنا ثورة مستمرة  ،(ٓ)ت هنائيةكىي حسب كصفو ٢تا تستبعد أم ٖتديد لغايا ،بالعلمنة
فاٟتداثة على ىذا تعٍت عدـ االستقرار على شيء يف كل ٣تاالت  .على كل قدمي سبقها

تدعو إُف الثورة على   ،إفَّ اٟتداثة ّٔذا ا١تفهـو ىي" حركة عبثية :كٯتكن القوؿ .كنواحي اٟتياة
 ،َتىا من شؤكف اٟتياةأـ من غ ،سواء أكاف من أمور العقيدة ،كل ما ىو متواصل كسائد

فلكل عصر عقيدتو  ،بل كل شيء متغَت كمتقلّْب من عصر إُف عصر ،فبل ثوابت ىناؾ
 .(ٔ)كلكل زمن تصوره ا٠تاص عن اإللو كالكوف كاٟتياة كاإلنساف" ،كفكره كأخبلقو

                                                
 (.ُّ -َّآالف تورين: نقد اٟتداثة، ص)  (ُ)
 . َّا١ترجع السابق، ص (ِ)
ـ، يف الواليات ََِٗاألمريكية، ت -كاتب كناقد ركماين، عمل أيستاذا لؤلدب ا١تقارف يف جامعة انديانا  (ّ)

 ا١تتحدة األمريكية. 
تصدر  -، ) ٣تلة النقد األديبمجلة فصولالطعمة، صاٌف، الشاعر العريب ا١تعاصر كمفهومو النظرم للحداثة،  (ْ)

 . ُْـ، صُْٖٗ ،ْ، عْعن ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب( ـ
 (. َّص) نقد الحداثةآالف تورين:  (ٓ)
( من دكتوراه))دراسة عقدية(( )رسالة  الحداثة في العالم العربيأٛتد،  بن عبد العزيز بن العلي، ٤تمد (ٔ)

 (. ُِٕ/ُالرياض، قسم العقيدة كا١تذاىب، َف تطبع، ) -جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود، كلية أصوؿ الدين



 

ُّ 

 

٦تا سبق يتبُت لنا أف اٟتداثة يف الغرب تعٍت الثورة ا١تستمرة على ا١توركث الديٍت 
  .كاالعتماد على العقل البشرم يف التفسَت للكوف كاٟتياة كاإلنساف ،كاالجتماعي

كبعد أف عرفنا اٟتداثة يف ا١تفهـو الغريب ننتقل إُف بياف معٌت اٟتداثة عند أصحاب 
 .الفكر اٟتداثي العريب

 معنى مصطلح الحداثة عند الحداثيين العرب: -ب

" إف التوجهات  :يب فقالتتكلمت خالدة سعيد عن بداية اٟتداثة يف العاَف العر 
إف البداية اٟتقيقية للحداثة  :قدّْـ خطوطان عريضة ٝتح بالقوؿاألساسية ١تفكرم العشرينات تي 

فقد مثَّل فكر الرُّكاد األكائل قطيعة  .قد انطلقت يومذاؾ ،من حيث ىي حركة فكرية شاملة
 .(ُ)مع ا١ترجعية الدينية كالًتاثية"

كّٔذا تكوف اٟتداثة  الدين كالًتاث،ٔتقاطعة  اٟتداثة ٘تثَّلتكقد أبانت الكاتبة ىنا أف 
لحداثة الغربية اليت سبق أف بينا أهنا ترل أف ال حداثة من غَت ٗتلُّص من العربية ٤تاكاة ل

 .ا١توركثات الدينية كالعقائدية
 ، فاٟتداثة عند أدكنيس،(ِ)كىذا الكبلـ ذاتو ىو ما ردده زكجها السورم أدكنيس

من  ،كقبوؿ ببل هنائية ا١تعرفة ،من جهة ،أك ىي قوؿ آّهوؿ ،ما َف يعرفو موركثنا قوؿ : "ىي
 .(ّ)"جهة ثانية

 :أم ،ككبلـ أدكنيس ىذا صريح يف أف اٟتداثة تعٍت أف تقوؿ ما تريد بدكف أم قيد
أنَّك ٦تكن أف تقوؿ ٔتا ٮتالف ا١تقدَّس عند ا١تسلمُت من كتاب أك سنَّة دكف أف يػيثًَّرب 

٥تالفة الًتاث مهما   :إذ اٟتداثة تعٍت ؛ألفَّ ىذا من لواـز اٟتداثة ؛عليك أحد فيما تقوؿ
 .بل اٟتداثة شرطها األساسي ىو معارضة ا١تقدَّس كىدمو كا٠تركج عن قيوده ،كانت قداستو
ا فوضى يف كل حياة  ،الفوضى بكل ما تعنيو الكلمةك  ،العبثية لكبلـ يعٍتكىذا ا إهنَّ

 !اإلنساف ك٥تتلف شؤكنو

                                                
 .ِٕـ، صُْٖٗ، ّ، عْ، ـمجلة فصولفكرية للحداثة، ا١تبلمح ال (ُ)
ـ، تبٌت اسم أدكنيس تيمنان بأسطورة أدكنيس َُّٗشاعر سورم، اٝتو اٟتقيقي علي أٛتد سعيد، كلد عاـ  (ِ)

  الفينيقية.
 (.ُٗ -ُٖ/ ُـ(، ) ُْٗٗ،  ٕدار الساقي، ط -، )بَتكتالثابت والمتحول علي أٛتد، أدكنيس، (ّ)



 

ُْ 

 

اجتماعيان أك  " ليست مفهومان إجرائيان  :اٟتداثة بقولو (ُ)كعرَّؼ عبد آّيد الشريف
٪تط حضارم ٮتتلف جذريان عن األ٪تاط ا١تاضية أك  :إهنا بإ٬تاز .سياسيان أك تارٮتيان 

 .(ِ)قليدية"الت
 ،كبالتأمل يف كبلـ الشريف ىذا يفهم منو أف اٟتداثة ىدـ للماضي بكل تفاصيلو

 .كىي شاملة لكل مناحي اٟتياة الفكرية كالسياسية كاالجتماعية
بل إف الشريف صرَّح بأف اإلسبلـ ىو العائق الوحيد أماـ التحديث يف البلداف 

" إنو يف الواقع دكر  :موضوع اٟتداثةيقوؿ كىو يتحدث عن دكر اإلسبلـ يف  ،العربية
كدكر اٟتافز على رفع التحدم الذم ٯتثلو الغرب  ،دكر العائق دكف تبٍت اٟتداثة :مزدكج

ألفَّ كل تغيَت يطرأ على  ؛لقد مثَّل اإلسبلـ عنصر مقاكمة للحداثة .الغازم يف نفس الوقت
يطبع كل ٣تاالت اٟتياة كٚتيع  إذ إف الدين كاف ؛بنية آّتمع يبدك ككأنَّو تنكُّر لئلسبلـ

 .(ّ)ا١تؤسسات يف عاَف تغلب عليو القداسة"
ال ٯتكن أف ٖتدث كأف تتحقق يف -بنظره –يظهر لنا أف اٟتداثة  كمن كبلمو ىذا

الذم ٭توؿ بُت العرب  ((اإلسبلـ))آّتمع العريب كاإلسبلمي إال بالتخلص من ىذا العائق 
 .كاالجتماعي كالعقدمكا١تسلمُت كبُت التحديث السياسي 

كاالعتماد على العقل يف  ،التخلُّص من ا١تقدَّس كمن الًتاث :فاٟتداثة عنده إذان تعٍت
ألف العقبلنية ىي الصفة ا١تميزة للحداثة بل الـز من  ؛تفسَت كقراءة كل شيء يف الكوف

"  :إذ يقوؿ ،كىذا ما صرَّح بو الشريف أيضان  ،كبدكهنا ال ٯتكن أف يكوف ىناؾ حداثة ،لوازمها
األساسية يف الفكر كاالقتصاد  (اٟتداثة :أم)ال بدَّ من الوقوؼ عند إحدل لوازمها 

 ،إذ ال تتصور اٟتداثة بدكف عقلنة ىذه ا١تيادين كلها ،العقبلنية :كنعٍت ّٔا ،كالسياسة كغَتىا
ألدبية ككانت الركيزة الفلسفية ٞتميع اٟتركات ا ،فهي اليت أدت إُف التقدـ العلمي كالتقٍت

                                                
كاتب كمفكر تونسي، كأستاذ اٟتضارة اإلسبلمية يف اٞتامعة التونسية، من أشهر كتبو ))اإلسبلـ كاٟتداثة((،   (ُ)

 عن غبلؼ كتاب حوارات القرف اٞتديد )مستقبل اإلسبلـ يف الشرؽ كالغرب(. 
 . ِٖـ(، صُُٗٗ، ِالدار التونسية للنشر، ط -، )تونساإلسالم والحداثةالشريف، عبد آّيد،  (ِ)
 .ُّص ا١ترجع السابق، (ّ)



 

ُٓ 

 

كحىت  ،كبدكهنا ال ٯتكن فهم التنظيمات السياسية كاإلدارية ،كالفكرية منذ عصر التنوير
 .(4)"(ِ)اليت قامت عليها الدكؿ اٟتديثة كعوَّضت النظاـ اإًلقطاعي ،(ُ)البَتكقراطية

ينبغي أف يكوف  ((اٟتديث))يف أف  ،ككبلمو ىذا ىو عُت كبلـ الغربيُت عن اٟتداثة
 .كأف ال يكوف ٖتت سيطرة ا١تعايَت الدينية ،الدين مستقبلن عن

ا ىي السبب كراء التقدـ  كمن ىنا رأل أنصار اٟتداثة الغربية يف العاَف العريب أهنَّ
لذلك راحوا يتقمصوف حداثة الغرب لنقلها إُف ببلدنا بنفس  ؛اٟتضارم اٟتاصل يف الغرب

"اٟتداثة العربية ابن غَت شرعي للمفكرين يقوؿ الدكتور عوض القرين:  ك٢تذا ا١تفهـو الغريب؛
الغربيُت، منذ بودلَت، كإدجار آالف بو، حىت يومنا ىذا، كيكفيك للتأكد من ذلك أف 
تتصفح أم منشور حداثي، شعران أك ركاية أك مسرحية أك قصة أك دراسة نقدية، لتجدىا 

ا من نبات مزابل اٟتي البلتيٍت يف باريس أك  .(ْ)أزقة سوىو يف لندف" تصرخ بقوة، كتعلن أهنَّ
كّٔذا يظهر لنا أف معٌت اٟتداثة عند اٟتداثيُت العرب ىو عُت اٟتداثة عند الغربيُت 

فهم يريدكف نقل اٟتداثة الغربية إُف بلداف ا١تسلمُت، علمان بأف أحدان  ،ال اختبلؼ يف ا١تفهـو
داثة الغربية " فنحن ال ٬تهل أننا ٩تتلف عن الغرب يف الثقافة كالظركؼ اليت نشأت فيها اٟت

َف نعش الثورة الصناعية اليت غَتت الكثَت من الثوابت يف العبلقات االجتماعية كاالقتصادية 
ككينَّا يف ذلك ناقلُت  ،لقد ٟتقنا بالثورة الصناعية من ذيلها ،كالسياسية يف العاَف الغريب

أك  ،٤تاكر الشك كاليقُت ك٨تن َف نعش رحلة فكر تنازعتها ،كمستوردين فقط ١تنتجاهتا الغربية
كمن يتمعن يف دراسات اٟتداثيُت العرب اللغوية كالنظرية  ،(ٓ)مزقتها ثنائية الداخل كا٠تارج"

                                                
البَتكقراطية نظاـ لتنفيذ كظائف حكومية،  أك كظائف ىيئة خاصة، كيف اٟتاالت اليت تطبق فيها أنظمة  (ُ)

الموسوعة العربية بَتكقراطية متوسعة تكوف السلطة يف يد عدد من ا١توظفُت بدالن من الرئيس أك ا١تدير. ينظر: 
 (.ِْٖ/ٓـ(. )ُٗٗٗ، ِوسوعة للنشر كالتوزيع، ط)الرياض: مؤسسة أعماؿ ا١تالعالمية 

ا يف غريب أكركبا خبلؿ  (ِ) اإلٍقطاع مصطلح عاـ ييستخدـ لوصف النظاـ السياسي كالعسكرم الذم كاف سائدن
القركف الوسطى. ففي ذلك العصر، َف تكن ىنالك حكومة مركزية قوية، كما كاف األمن ضعيفنا. كلكن النظاـ 

 (.ُّْ/ِ، )الموسوعة العربية العالميةاجة األساسية للعدالة كاٟتماية. ينظر: اإلقطاعي كاف يسد اٟت
أك ال عقبلنية  -أك يلغيو -. ككأف اإلسبلـ يناقض العقل، ِٗالشريف، عبد آّيد، اإلسبلـ كاٟتداثة، ص  (ّ)

 فيو!! 
 . ُٗ -ُٖـ(، صُٖٖٗ، ُدار ىجر للطباعة كالنشر، ط -، )مصرالحداثة في ميزان اإلسالم٤تمد،  بن القرين، عوض (ْ)
  .ِٔـ(، صُٖٗٗ، ِِّعاَف ا١تعرفة،  -)من البنيوية إُف التفكيك(، )الكويت المرايا المحدبةٛتودة، عبد العزيز،  (ٓ)



 

ُٔ 

 

ا "ارتبطت ارتباطان عضويان ال انفصاـ لو بالثقافة الغربية يف مراحل تطورىا  النقدية يظهر لو أهنَّ
ورىد اآلف إُف مناخ ثقايف ٥تتلف ٘تاـ تيستى  ،كخاصة اٞتانب الفلسفي من ىذه الثقافة ،ا١تختلفة

كبنفس ا١تصطلحات اليت تكتسب داللتها من انتمائها  ،تستورد بنفس ا١تفاىيم ،االختبلؼ
فبل أحد يستطيع  ،كمهما بلغت مكابرة اٟتداثيُت العرب ،للثقافة اليت أفرزهتا يف ا١تقاـ األكؿ

 ((مناخان عا١تيان ))كمهما قيل عن كوهنا  ،فاٟتداثة "غربية مصطلحان كمفهومان  ،ذلك (ُ)أف ينكر"
فإننا ٬تب أف نعًتؼ بأف الغرب ىو الذم كضع ا١تصطلح كحدد  ؛((جوىران زمنيان ))أك 

إال  ،قبل عصرنا ىذا ((القدمي كاحملدث))صحيح أف الًتاث العريب عرؼ مصطلحي  .مفهومو
 .(ِ)أف اٟتداثة ٔتعناىا الراىن ليست سول أطركحة غربية"

 ،أـ اٟتداثيُت العرب ،لنلحظ ٦تا سبق أف اٟتداثة سواء أكانت عند الغربيُتكإننا 
  :(ّ)تتميَّز ٔتحدّْدين رئيسيُت ٫تا

كىذه ا١تمارسة تتم بفرض القراءة اٟتداثية  ،٦تارسة القطيعة مع الًتاث :األكؿ
 :(ْ)يبكماؿ أبو د  .يقوؿ د .ٔتناىجها كأدكاهتا ليتم ٢تا السيطرة على الًتاث كالقطيعة معو

ذلك أف مصادرىا ا١تعرفية ال تكمن يف ا١تصادر ا١تعرفية للًتاث  ؛"اٟتداثة انقطاع معريف
ككوف  ،ككوف السلطة السياسية مدار النشاط الفٍت ،ككوف اهلل مركز الوجود ،كالفكر الديٍت

ألفَّ مصادرىا ا١تعرفية ىي اللغة البكر كالفكر  ؛اٟتداثة انقطاع ،الفن ٤تاكاة للعاَف ا٠تارجي
" اٟتداثة ٘تثل نفيَّان  :(ٔ)كيقوؿ ٤تمد عبد ا١تطلب .(ٓ)"ككوف اإلنساف مركز الوجود ،العلماين

                                                
 . ُٔص ا١ترجع السابق، (ُ)
أٛتد،  بن عبد العزيز بن ، نقبلن عن العلي، ٤تمدُُٓ( صأفق الحداثة وحداثة النمطسامي مهدم، ) (ِ)

 . ُِٕاٟتداثة يف العاَف العريب، ص
مركز الدراسات  -، )الرياضموقف الفكر الحداثي العربي من أصول االستداللحجر،  بن القرين، ٤تمد (ّ)

 . ٔٓق(، ص ُّْْكالبحوث ٣تلة البياف، ط. األكُف، 
 وراه من جامعة ))أكسفورد(( يف الفلسفة، كدٌرس يف عدة جامعات. أكادٯتي سورم، حصل على الدكت (ْ)
 . ّٕـ، صُْٖٗ، ّع ْـ مجلة فصولأبو ديب، كماؿ، اٟتداثة، السلطة، النص،  (ٓ)
ـ يف مدينة ا١تنصورة، أستاذ الببلغة كالنقد يف كلية اآلداب ّتامعة عُت ُّٕٗأكادٯتي مصرم، كلد عاـ  (ٔ)

 فيصل العا١تية للغة العربية. مشس، حائز على جائزة ا١تلك 



 

ُٕ 

 

كمن ا١تعركؼ إُف غَت  ،كخركجان من ا١تعتاد إُف غَت ا١تعتاد ،كتعلُّقان باٟتاضر ،للماضي
 .(ُ)ا١تعركؼ"

كاليت هتدؼ إُف ٕتاكز فكرة ا١ترجعيات النهائية اليت كانت  ،ةالبلهنائية للحداث :الثاين
 .تسيطر على الفكر اإلنساين
 ،إُف التحديث ا١تستمر مصطلح كاسع يشَتبأف اٟتداثة  :كبذلك ٯتكن القوؿ

اللغة على  كالثورة ا١تستمرة على كل شيء ،عدـ االستقرار على شيءك  ،الدائم كالتمرد
 .اٟتداثةىذا ىو الذم يريده اٟتداثيوف ٔتصطلح  ،كنظاـ اٟتكم كآّتمع لدينكا

" اٟتداثة ىي الزعزعة  :يف حديثو عن اٟتداثة بقولو (ِ)كىذا ما أكضحو أركوف
 .(ّ)ىي مشركع ال يكتمل مطلقان" ،الفكرية ا١تتواصلة

 :كقبل أف نغادر ىذا ا١تقاـ نشَت إُف تنبيو مهم ىنا ،كبعد أف عرفنا مفهـو اٟتداثة
كنذكر  ،اٟتداثيُت يزعم أف اٟتداثة مصطلح غامض غَت ٤تدَّد ا١تعاَفكىو أف بعض 

" كأنا اعترب اٟتداثة من أسوأ  :إذ يقوؿ ،(ْ)على سبيل ا١تثاؿ قوالن للشاعر غازم القصييب
كقد يكوف  ،(ٓ)ألنو تعبَت غامض يفهمو كل إنساف كما يريد" ؛التعبَتات يف السوؽ الثقافية

 ،إذ ىم يعلموف معناىا حق ا١تعرفة ؛من بعض دعاة اٟتداثةىذا الكبلـ من باب التمويو 
"من أجل االختفاء عن أعُت النُّقاد ا١تخلصُت  ؛كلكنهم يتظاىركف باختبلفهم حوؿ مفهومها
  .ألمتهم الذين قد يىربزكف ّٓادلتهم كمناقشتهم

                                                
 . ْٔـ، صُْٖٗ، ّع ْـ ،مجلة فصولعبد ا١تطلب، ٤تمد، ٕتليات اٟتداثة يف الًتاث العريب،  (ُ)
ـ يف بلدة تاكريرت ميموف األمازيغية، حصل على الدكتوراه ُِٖٗمفكر كباحث أكادٯتي جزائرم، كلد عاـ  (ِ)

من جامعة السوربوف يف فرنسا مث عُت مدرسان فيها، لو عدة مؤلفات من أشهرىا ))القرآف من التفسَت ا١توركث 
 ـ. ََُِإُف ٖتليل ا٠تطاب الديٍت((، ت 

، ترٚتة عقيل الشيخ حسُت، من منهاتن إلى بغداد ما وراء الخير والشريبل، أركوف، ٤تمد، كجوزيف ما (ّ)
 . ُٕٕـ(، صََِٖ-ُدار الساقي، ط-)بَتكت

شاعر كأديب كسفَت دبلوماسي ككزير سعودم، حصل على الدكتوراه يف العبلقات الدكلية من جامعة لندف،  (ْ)
 (. ـ يف الرياض، من أشهر كتبو ))حياة يف اإلدارة(ََُِت عاـ 

أٛتد،  بن عبد العزيز بن . نقبلن عن العلي، ٤تمدٗق، صَُُْ/ُُ/ٕ-ُ، ِٕٕصحيفة ا١تسلموف ع (ٓ)
 . ُٕٔاٟتداثة يف العاَف العريب، ص



 

ُٖ 

 

كال  ،كذلك أف اٟتداثيُت يعلموف أنو ال بقاء ١تناىجهم اٟتداثية يف العاَف اإلسبلمي 
 .(ُ)إال إذا أظهركا للمسلمُت غَت ما يبطنونو" ،تأثَت ٢تا عليو

كلن يكوف غريبان أبدان أف يلجأ كثَتكف ٦تن ٭تاربوف اإلسبلـ إُف مثل ىذه  
  .(ِ)األساليب
 ،٤تددة ا١تعٌت كا١تفهـو ،ككما سبق يف بياف مفهومها ،فاٟتداثة ١تن علمها كخربىا 

  .كاضحة األىداؼ كا١تقاصد
 

  

                                                
 (. ُٕٔ/ُ) ،الحداثة في العالم العربيأٛتد،  بن عبد العزيز بن العلي، ٤تمد (ُ)
عي، ا١تسلم ا١تتمسك بقرآنو كسنَّة نبيو إٯتانان كعلمان كالرد األقول على مثل ىذه األساليب ىو بناء ا١تسلم الوا (ِ)

دع بقوؿ عائم، كال ييفنت  كتدبران، ا١تسلم الواعي لواقعو كعيان نابعان من إٯتانو الصادؽ كعلمو الثابت، فبل ٮتي
دار النحوم للنشر  -، )الرياضالحداثة في منظور إيمانيبكبلـ مينمَّق"، ينظر: النحوم، عدناف علي رضا، 

 . ُِْـ( صُٖٗٗ، ّلتوزيع، طكا
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 المطلب الثاني

 األلفاظ ذات الصلة بمفهوم الحداثة:
من األلفاظ اليت استخدمت يف الًتكيب مع لفظ القراءة: لفظ ) اٞتديدة( 

ثية(، ىناؾ من يقوؿ: )القراءة اٞتديدة(. كمن يقوؿ: اك)ا١تعاصرة( فكما يقاؿ: )القراءة اٟتد
 )القراءة ا١تعاصرة(. 

 أواًل: مفهوم )القراءة الجديدة(:
. ٔتعٌت أف األياـ َف تعمل فيو حىت (ُ)ديد لغة: كل شيء َف تأت عليو األياـاٞت

 تيصَّْته قدٯتان.
كعلى ىذه فالقراءة اٞتديدة، ىي القراءة اليت اٗتذت ا١تناىج اٞتديدة طريقة لفهم 

 القرآف الكرمي.
 كقد ذكر الدكتور عيادة الكبيسي للقراءة اٞتديدة معنيُت:

فهم القرآف الكرمي دكف الرجوع إُف شيء من أفهاـ األكؿ: إطبلؽ الفكر يف 
السابقُت، من رجاؿ ا١تأثور كا١تعقوؿ، أك التقيد بقواعد لغة القرآف، أك بشيء من الضوابط 

 اليت كضعها علماء أصوؿ الفقو كعلـو القرآف.
كا١تعٌت الثاين: إعماؿ الفكر يف فهم القرآف الكرمي فهمان جديدان يبٌت على ما سبق 

 .(ِ)فهاـ، كينطلق كفق الضوابط كالقواعد ا١تعلومةمن األ
كا١تبلحظ أف القراءة اٟتداثية للقرآف الكرمي عملت با١تعٌت األكؿ فهي تقرأ القرآف 

 الكرمي كتفسره من غَت ضوابط كال قواعد ثابتة.
 ((جديدة))كىم يريدكف أهنا  ((القراءة اٞتديدة))كّٔذا يتبُت لنا أهنم يطلقوف عليها 

 .للقراءة الًتاثية السلفية القدٯتة٥تالفة 

                                                
 (.َْٗ/ُ، )مادة: جدد(، )معجم مقاييس اللغةابن فارس،  (ُ)
، مجلة مجمع الفقو اإلسالميا١تسيء((،  كاال٨تراؼ))القراءة اٞتديدة للقرآف الكرمي بُت ا١تنهج الصحيح  (ِ)

 .ُِٕ-ُُٕ، صِ، جُٔع
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 مفهوم )القراءة المعاصرة(:ثانياً: 

ع الشخصُت يف عصر كاحد، قاؿ ا ا١تعاصرة يف اللغة: كرد لفظ ا١تعاصرة ٔتعٌت: اجتم
عىٍصرو كاحد ، أىك أىدرىكتي  عاصىٍرتي فبلنان ميعىاصىرىةن كًعصىاران ، أىم كنتي أىنا كىيوى يف الزبيدم: "

 .(ُ)"عىٍصرىهي 
كالعصر ىو الزمن كالوقت، كقد ينسب ىذا الزمن إُف شخص أك إُف دكلة، فيقاؿ: 

 .(ِ)عصر الدكلة العباسية، كعصر ىاركف الرشيد
الًتكييب: ىي الطريقة  حكعلى ىذا ا١تعٌت يكوف ا١تراد بالقراءة ا١تعاصرة يف االصطبل

 فسَت القرآف الكرمي.اليت اٗتذت النظريات الفلسفية الغربية ا١تعاصرة  منهجان لفهم كت
يقوؿ  ،كىذه التَّسمية متوافقة مع تسميتها باٟتداثية من حيث ا١تضموف كا١تفهـو

"إف ا١تعاصرة اليت يعلنها ىؤالء كيدعوف إليها فيما قدموه للمسلمُت  :الدكتور خالد العك
ا يراد منها االنسبلخ عن أصالة  ((الكتاب كالقرآف قراءة معاصرة)) :ٖتت ىذه التسمية إ٪تَّ

إف الببلد اإلسبلمية قد )) :((مرمي ٚتيلة))تقوؿ الكاتبة األمريكية ا١تسلمة  ،القرآف كاإلسبلـ
كقد جٌت ىذا ا١تصطلح على  ((العصرية))كمنها مصطلح ،كقعت فريسة مصطلحات خاطئة

عدـ الرضا باإلسبلـ  :مي تعٍتفالعصرية كا١تعاصرة با١تفهـو غَت اإلسبل ،اإلسبلـ جناية كربل
"((دينان معقوالن مفهومان لدل شعوب الدنيا

(ّ). 
كمن ىنا فا١تصطلحات الثبلثة تيلغي القواعد كالضوابط الشرعية كاللغوية لتأكيل كفهم 
القرآف الكرمي، كتعتمد على النظريات كالفلسفات الغربية كاليت ٕتعل النص مفتوحان يفهمو  

 إف كاف ذلك الفهم ال يتوافق مع عيلم من الدين بالضركرة.كل شخص ْتسب ثقافتو، ك 
  

                                                
دار ا٢تداية، د.ط، -، )بَتكتالقاموستاج العروس من جواىر الزبيدم، ٤تمد بن ٤تمد اٟتسيٍت،  (ُ)

 (.ّٕ/ُّق(، )ُّٖٓ
 (.َْٔ/ِق( )ََُْ، ُدار الدعوة، ط -، )القاىرةالمعجم الوسيطمصطفى، إبراىيم، كآخركف،  (ِ)
الفرقان والقرآن قراءة إسالمية معاصرة ضمن الثوابت العلمية والضوابط العك، خالد عبد الرٛتن،  (ّ)

 . ُٓـ(، صُٔٗٗباعة كالنشر ، ط. الثانية، اٟتكمة للط -، )دمشقالمنهجية



 

ُِ 

 

  :المبحث الثاني

 نشأة القراءة الحداثية
األدبية ، عندما طبقوىا لتأكيل النصوص (ُ)القراءة اٟتداثية نشأت أكؿ ما نشأت يف الغرب

العريب كاإلسبلمي ألجل انتقلت إُف العاَف كمن مث الدينية، كالعلـو اإلنسانية مث نقلوىا لتأكيل النصوص 
 تطبيقها على نصوص القرآف الكرمي.

 لذلك رأيت أف أجعل ىذا ا١تبحث يف مطلبُت:

 .األكؿ: للحديث عن النشأة يف الغرب، كالثاين: للحديث عن النشأة يف البلداف العربية 

 : نشأة القراءة الحداثية في الغرب:المطلب األول
بعد أف كانت ٝتاكية ا١تصدر إ٢تية  ،ككيتبت بأيدم البشر ،ْتكم أف التوراة كاإل٧تيل قد حيرّْفت

 كا١تعٌت الداللة كتضاربت ،كالكيف الكم حيث من كاختلفت ،ا١تقدسة الكتب نسخ فتعددت ؛التَّلقي
ا أكالن كقبل كل شيء   ،كصار فيها من التناقضات الشيء الكثَت ،النسخ ىذه يف أضف إُف ذلك أهنَّ

يقرؤكهنا كيأخذكهنا كما ىي بتحريفاهتا كتناقضاهتا من غَت ٘تحيص  كانت حكران على أناس ٤تددين
كا١تأخوذة كما قلنا ٔتا  ،مث تسَت حياة النَّاس بأمر من رجاؿ الكنيسة على كفق تلك النصوص احملرَّفة

مث ظهرت بعد ذلك الكشوؼ العلمية كبدأ التطور  ،فيها من صحيح كسقيم ٥تالف للعقل كاٟتسّْ 
بسبب ذلك ٗتالف النصوص الدّْينية اليت يعتقدىا  ؛آّتمع الغريب فظهرت أشياءالعلمي يدخل على 

 ىت نت مت زت رت يب ُّٱ :كصدؽ اهلل القائل عن القرآف ؛رجاؿ الدين كالكنيسة

كما أفَّ لغة التخاطب يف   ؛[ِٖ :سورة النساء] َّ نث مث زث رث  يت
بُت النَّاس مغايرة ١تا تدؿ عليو لغة فصارت داللة األلفاظ  ،آّتمع الغريب كانت ٗتتلف اختبلفان كليان 

إذ إهنا ٥تتلفة عن لغة  ؛فغدت نصوص الكتاب ا١تقدس ميبهمة غَت معلومة ا١تعٌت ؛الكتاب ا١تقدَّس
كالسريانية كاآلرامية  ،فضبلن عن أف أغلب تلك الكتب كتبت بلغات ٗتتلف عن لغتهم ؛التخاطب

                                                
نيشَت ىنا إُف أف ىناؾ بعض الفرؽ كاألفراد قد دعوا كعملوا على التأكيل بدكف ضوابط، كذلك كالباطنية كمن  (ُ)

 األفراد كابن سينا كغَته من الفبلسفة، كلكن هنجهم َف يكن ظاىرة عامة كما حصل يف الغرب.
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 ،(ـُْٔٓ) (ِ)لوثر ناليت قادىا مارث (ُ)ية الربكتستانتيةكما أف الثورة الدّْين  ؛كالعربية كالقبطية كغَتىا
ىا الربكتستانت للكتاب ا١تقدَّس مكَّنت الكثَتين من االطبلع على  كالًتٚتات اليت أعدَّ

كساعد على انتشار تلك الًتٚتات بُت  ،ىذا الكتاب الذم كاف حكران على رجاؿ الكنيسة
١تختلف الًتٚتات ٔتا فيها الًتٚتات إُف اللغات ككثرت الطبعات  ،الناس تطوُّر فن الطباعة

كصار بإمكاف كل شخص قراءة نصوص الكتاب  ،فأصبحت يف متناكؿ كل فرد ،العامية
ىذا بدكره أدل إُف تفشي األسئلة ا١تتعلقة بفهم الكتاب ، ا١تقدَّس مهما كاف مستواه الفكرم
تستانيت سببان يف تفشي الربك  (ّ)فكاف اٞتدؿ الكاثوليكي ،كمضموف نصوصو كمدل سلطتو

كل مذىب كاف يدَّعي أف اٟتقيقة يف جانبو كأف ٥تالفو على الباطل ؛تلك األسئلة  ،إذ إف َّ
٦تا حدا بالنَّاس الذين يقرؤكف الكتاب ا١تقدَّس  ،كال ريب أف كل ذلك يولّْدي عند النَّاًس الشكَّ 

  .(ْ)للبحث عن اٟتقيقة

                                                
كالفرؽ النصرانية. كالربكتستنتية كليدة حركة اإلصبلح الديٍت ا١تعركفة  الطوائفىي اسم عاـ يطلق على مئات  (ُ)

ـ( حينما ُِٗٓيف أكربا، ككلمة الربكتستانت كلمة التينية معناىا ))احملتج((، كقد استخدمت أكؿ مرة عاـ )
سم بعد ذلك على احتج بعض األ١تاف على ٤تاكلة الكنيسة الكاثوليكية اٟتد من نشاط اللوثريُت. مث أيطلق اال

ٚتيع الطوائف كالفرؽ النصرانية اليت اختلفت مع الكنيسة الركمانية الكاثوليكية كخرجت عليها. يعتقد 
 .ِٕٔ، صالموسوعة العربية العالميةالربكتستانت أف اإلٯتاف كحده ىو طريق ا٠تبلص. ينظر:  

ـ، َُٕٓـ، كريسّْم قسيسان عاـ ُّْٖـ مصلح ديٍت شهَت كمؤسس ا١تذىب الربكتستنيت، كلد يف أ١تانيا عا (ِ)
ـ قاـ بتدريس الفلسفة يف جامعة فتنربج، ثار لوثر ضد ما كاف يسمَّى بصكوؾ الغفراف اليت  َُٖٓكيف عاـ 

كانت تباع من قبل البابوية، فصار لوثر يهاجم البابوية، كأقاـ مناظرات مع رجاؿ الدين، ككتب رسائل عديدة 
ـ(، ُْٔٓكاسع يف أكربا، حيث أخذت كنائس عديدة تأخذ بذىبو، تػ عاـ ) يف ذلك، كقد كاف لدعوتو قبوؿ

 ( كما بعدىا. ّْٔ/ِ) موسوعة الفلسفة،ينظر: بدكم، عبد الرٛتن، 
الكاثوليكية: إحدل ا١تلل ا١تسيحية، تنتشر أساسان يف أكربا الغربية كأمريكا البلتينية، كىي موجودة منذ عاـ  (ّ)

، بإشراؼ: الموسوعة الفلسفية السوفيتيةقدس مكوف من األب كاالبن. ينظر: ـ، كتقوؿ بأف الركح الَُْٓ
، مادة )ا١تادية اٞتدلية(، )بَتكت دار الطليعة للطباعة كالنشر، د.ط، د.ت( ،  -ركزنتاؿ يودين، ترٚتة ٝتَت كـر

 . ّّٖص
٣تلة -، )الرياضلمقدسالقراءات الحداثية للقرآن الكريم ومناىج نقد الكتاب االكبلٌـ، يوسف العياشي،  (ْ)

 كما بعدىا. ُٖق(، صػ ُّْْ، ُالبياف، ط



 

ِّ 

 

((با٢ترمنيوطيقا))من أجل ذلك كلو ظهر ما يسمى 
كقد دعا أصحاب ىذا االٕتاه  (ُ)

ارس حىت ،كا١تتلقي للقارئ اٟترية من ا١تزيد إُف إعطاء  ،الديٍت النص على التأكيلية سلطتو ٯتي
ًمل بأف كذلك ،النص ٢تذا تلقيو أك يف قراءتو يف سواء  الكتاب يف جاءت اليت ا١تعاين ٭تى

ا ،القدمي التداكؿ يف عليو كانت الذم معناىا غَت على ا١تقدَّس  ا١تعٌت على ٭تملها كإ٪تَّ
 .(ِ)تلقىيي  الذم الزمن يف كا١تستعمل ا١تتداكؿ

 االٕتاه ىذا رموز من كقد كاف ،ىكذا ظهر ىذا االٕتاه التأكيلي يف الغرب
كقد كانت  ،ا١تقدَّس الكتاب نقد مدرسة رائد كاف الذم (ّ)اسبينوزا ا٢تولندم الفيلسوؼ

بشرية ٗتضع يف نقدىا ١تا ٗتضع لو  ىذه ا١تدرسة تنظر إُف الكتب ا١تقدسة بوصفها نصوصان 
النصوص البشرية من حيث التأثر بالبيئة كبالظركؼ الزمانية كا١تكانية اليت ظهرت فيها تلك 

 .النصوص
 اٟتضارم إذان ىذا االٕتاه النقدم للكتاب ا١تقدس كقراءتو كاف بسبب اإلشكاؿ

عرب  كالتحريف التصحيف طا٢تا اليت ا١تقدَّسة الدينية كتبو مع تعاملو يف الغرب عاشو ذمال
 .القركف

                                                
أصل ا١تصطلح، لفظ يوناين، كلو عبلقة ّٔرمس، الذم كانوا يعدكنو رسوالن لدل اليونانيُت، ككاف عليو أف  (ُ)

يفهم كيوصل ما تريد اآل٢تة توصيلو إُف البشر، مث يًتجم كيشرح مقاصد اآل٢تة للبشر، فا٢ترمنيوطيقا مرادفة 
الذم تبٌت مبدأ الكفاية الذاتية للنص  للتأكيل، كقد أصبحت علمان يف عصر اإلصبلح الديٍت الربكتستانيت

 -ْٔٔـ( ، ص) ََِٕ، ٓدار قباء اٟتديثة، ط -، )القاىرةالمعجم الفلسفيا١تقدس. ينظر: كىبة، مراد، 
، ترٚتة: منذر صراع التأويالت( كلبلستزادة عن موضوع ا٢ترمنيوطيقا القدٯتة، ينظر: ريكور، بوؿ، ٓٔٔ

 (. ّْ-ّّـ(.ص)ََِٓ، ُدار الكتاب اٞتديد ا١تتحدة، ط -عياشي، مراجعة جورج زينايت، )بَتكت
. العدد: ُِ، السنة: مجلة آفاق االماراتيةسناء عبد الرحيم، ))السياؽ القرآين يف تفسَت الز٥تشرم((،  (ِ)

 ـ. َُِّ. مارس: ُٖ
ـ، كمن كتبو: ))البحث البلىويت ُٕٕٔاسبينوزا، باركخ أك بنديكت، فيلسوؼ مادم ىولندم، ت (ّ)

، بإشراؼ: ركزنتاؿ يودين، ترٚتة ٝتَت  الموسوعة الفلسفية الروسيةاسي(( ك))علم األخبلؽ((. ينظر: السي
، مادة )ا١تادية اٞتدلية(، ص  . ّْْكـر



 

ِْ 

 

دينية أـ بشرية  سواء أكانت النصوصكقد كاف أصحاب ىذا االٕتاه يركف أف 
منذ  تنتأنسألهنا  ؛عن ىذه القوانُت هاكا١تصدر اإل٢تي ال ٮترج ،٤تكومة بقوانُت ثابتة

 .(ُ)فالنصوص ثابتة يف ا١تنطوؽ متحركة كمتغَتة يف ا١تفهـو .كاللغة دت يف التاريخٕتسَّ 
٢تذا كلو إتهت العناية بنصوص الكتب ا١تقدسة يف الغرب لؤلخذ ٔتنهج جديد يقـو 

كعدـ التسليم بتلك األفكار اليت كردت فيها ّٓرد كركدىا يف   ،على أساس ا١تنهج النقدم
بل صاركا يطبقوف عليها ا١تناىج النقدية اليت اعتادكا تطبيقها على  ؛كتاب مقدس عندىم

كاليت مكَّنتهم من معرفة مدل صحة  ،النصوص األدبية كالعلمية اإلغريقية كاليونانية القدٯتة
 .(ِ)نسبة تلك الكتب لعلماء اإلغريق كاليوناف القدماء

من أجل  ؛ا١تقدَّسة أهنم طبقوا منهج النقد العلمي على الكتب ،يضاؼ لذلك أيضان 
 .٘تحيصها كمعرفة ما إذا كانت ٗتالف الواقع اٞتديد ا١تبٍت على العلم أـ ال

كّٔذا يتبُت لنا أف تطبيق مناىج النقد اٟتديثة على الكتب ا١تقدسة يف الغرب نشأت 
 .كأتت ألسباب كجيهة فعبلن 

  

                                                
 . ُُٗـ(، ص ُْٗٗ، ِسينا للنشر، ط -، )القاىرةنقد الخطاب الدينيأبو زيد، نصر حامد،  (ُ)
 . ُٗ، ص للقرآن الكريم ومناىج نقد الكتاب المقدسالقراءات الحداثية الكبلٌـ، يوسف العياشي،  (ِ)



 

ِٓ 

 

 المطلب الثاني

 واإلسالمية وأسبابها:نشأة القراءة الحداثية في البلدان العربية 
تبُتَّ لنا ٦تا سبق الظركؼ كاألحواؿ اليت أدت إُف نشأة القراءة اٟتداثية للكتاب 

فما األسباب كالظركؼ اليت أدت إُف نشأهتا أك انتقا٢تا إُف البلداف  ،ا١تقدَّس يف العاَف الغريب
 ؟اإلسبلمية عمومان كالعربية خصوصان 

 ان اإلسالمية تتجلى في األسباب اآلتية:إن نشأة القراءة الحداثية في البلد
 ا١تثقفُت بعض كانبهار اٟتداثيوف، ّٔا أيصيب اليت اٟتداثية الصدمة :السبب األول

كىذا السبب سبب رئيس يف توجههم لتلك  ،كاإلسبلمية باٟتضارة الغربية العربية البلداف يف
 بريق فقد ىاؿ ىؤالء ،العربية البلداف يف اٟتداثي االٕتاه التأكيلي نشوء كيف ،القراءة التأكيلية

 العرب عرؼ لقد"  :الشريف يقوؿ ،يبحثوف عن ردَّة فعل لذلكالغربية، فراحوا  اٟتضارة
 (ُ)اإلمربيالية القول على مث ،مصر يغزك بونابرت على أفاقوا حُت صدمة شكل يف اٟتداثة
 االحتبلؿ ىذا بأف با٠تصوص شعركا كقد .األخرل تلو الواحدة العربية الببلد ٖتتل األكربية

 إذ ؛متعاقبة غزكات من الطويل تارٮتها يف ا١تنطقة شعوب عرفتو ما يشبو كال جديد نوع من
 ٢تم عهد ال ثقافية كقيمان  ،كتنظيمية كاقتصادية حربية كأ٪تاطان  ،جديدة حضارة معو ٛتل إنو
 .(ِ)"كياهنم ٟتماية الفعل ردّْ  بضركرة كأقنعهم ،اطمئناهنم ذلك كل فزعزع .ّٔا

إذان حسب كبلـ الشريف الصدمة اٟتداثية كلَّدت عندىم كيف خيا٢تم أنو ال بد من 
 ،ماىي ردَّة الفعل اليت يراىا الشريف ٟتماية كياف ا١تسلمُت كإليك ،ردَّة فعل ٟتماية الكياف

 ىناؾ أف رأكا مث ،الغرب عند الذم التحديث لذلك العائق ىو اإلسبلـ أف زعموا لقد
 كاف الدّْين كألفَّ "  :الشريف يقوؿ ،التحييد أك ،التأكيل إما :العائق ىذا إلزالة طريقُت
ين تستىًغل َف ما مستعصية بدت آّتمع ىذا إلنقاذ ٤تاكلة أية فإفَّ  ؛آّتمع يف متغلغبلن   الدّْ

                                                
الرأٝتالية اإلحتكارية، ا١ترحلة األخَتة يف تطور الرأٝتالية حيث تشكل  -سلطة–اإلمربيالية، من البلتينية  (ُ)

، المعجم الفلسفيسيطرة االحتكارات )التجمعات الضخمة( ٝتتها ا١تميزة. ينظر: حسيبة، مصطفى، 
 . ٖٗـ(، صََِٗ، ُط -دار أسامة للنشر كالتوزيع-)األردف

 . َّ، صاإلسالم والحداثةالشريف، عبد آّيد،  (ِ)



 

ِٔ 

 

 ،اٞتديد كاالجتماعي السياسي النضاؿ كمقتضيات يتبلءـ تأكيبلن  بتأكيلو إما ،الغرض ٢تذا
 .(ُ)"متعددة أشكاال االحتواء ىذا اٗتذ كقد ،األقل على بتحييده كإما

كيف موطن آخر صرَّح أركوف بأهنم يسعوف إُف تقليد الغرب بإنشاء الىوت أك تدين  
أصبح حجر عثرة أماـ  -حسب زعمو- التَّدين ا١توجودألفَّ  ؛كما حدث مع الربكتستانتية

بل كيصطدـ  ،أصبح ييشكّْل حجر عثرة أماـ التقدـ (ِ)"البلَّىوت القركسطي :يقوؿ ،التقدـ
انظر الصدمة الرىيبة اٟتاصلة حاليان بُت اٟتركات -باٟتداثة بشكل رىيب كضار جدا 

يتبنّْية لبلَّىوت القركسطي كبُت اٟتداثة
كانظر الثمن الغاِف أك الباىظ الذم تدفعو  .األصولية ا١ت

حديث يف اإلسبلـ على غرار البلَّىوت  كلذا فكرنا بتشكيل الىوت -شعوبنا مقابل ذلك
 .(ّ)الكاثوليكي أك الربكتستانيت الذم نشأ بعد األزمة اٟتداثية "

تدلنا على أننا  ،" إف ٕتربة ا١تسيحية يف القرف التاسع عشر مع اٟتداثة :كيقوؿ أيضان 
نقف أماـ سيكولوجيا دينية مشًتكة لدل األصوليُت ا١تسلمُت كما لدل األصوليُت 

 .كىذا أكرب دليل على أف ا١تناىج نفسها تنطبق على ٚتيع الًتاثات الدينية .حيُتا١تسي
كأعتقد أف العلـو اإلنسانية كاالجتماعية سوؼ تغتٍت كتناؿ مصداقية أكرب إذا ما طيبّْقت 

 .كذلك ألهنا حىت اآلف َف تيطبَّق إال على الًتاث ا١تسيحي األكريب ؛على الًتاث اإلسبلمي
ينبغي أف نيطبّْقها على تراث ديٍت آخر طويل عريض   .ًتسيخ مصداقيتهاكىذا ال يكفي ل

كالًتاث اإلسبلمي لكي ٪تتحن مدل مصداقيتها كمصداقية مناىجها كمصطلحاهتا أكثر 
 .(ْ)فأكثر"

كبسبب ىذا االنبهار باٟتضارة الغربية يعمل اٟتداثيوف جاىدين يف كل كتاباهتم 
كيف نفس  ،كأف يظهركه سببان للتخلف كالرجعية ،ريقةكأطركحاهتم أف يعيبوا اإلسبلـ بأم ط

الوقت ٭تاكلوف جهدىم إقناع ا١تسلمُت بأف النموذج الغريب ىو النموذج الذم ينبغي أف 
 .يكوف مثاالن لبلقتداء كالتأسّْي يف كل ما أنتجو من خَت كشر يف كل ٣تاالت اٟتياة

                                                
 . ُّا١ترجع السابق، ص  (ُ)
 يسميو أركوف ))قركسطي(( نسبة إُف القركف الوسطى، ككأنو ٨تت ا١تصطلح من الكلمتُت.  (ِ)
؟ ترٚتة كتعليق: ىاشم صاٌف، كيف نفهم اإلسالم اليومقضايا في نقد العقل الديني  أركوف، ٤تمد،  (ّ)

 . ُْٗ -ُّٗـ(، صُٖٗٗدار الطليعة للطباعة كالنشر، د.ط، -)بَتكت
 . ِّٖا١ترجع السابق، ص (ْ)



 

ِٕ 

 

كبرز الغرب يف تلك  ،كىذا ىو هنج اٟتداثيُت كلما أصاب األمة أزمة أك ضائقة
أرجع اٟتداثيوف ا١تشكلة إُف النص  ،كلما حصل ذلك ،الضوائق بقوتو كتطوُّره كتقنيتو متفوقان 

كقد تعجب  ،كاعتربكه ىو اإلشكالية العويصة أماـ الوصوؿ إُف ما كصل إليو الغرب ،الديٍت
كإف  " :فقاؿ ،الدكتور سفر اٟتواِف من ىذا النهج الردمء كالسطحي يف ذات الوقت

دا٫تت األمة يف  ىا أزمات سياسية كاجتماعية كربل كاألزمة اليتتعجب فاعجب ألمة هتزَّ 
بأف سبب األزمة ىو  سوّْدكا الصفحاتكٮترج أدباؤىا كمبدعوىا ليي  ،حرب ا٠تليج الثانية

 !!أما سائر البشر الذين جعلوا ٢تا أسبابان أخرل فهم ٪تطيوف سطحيوف !!((إشكالية النص))
ٕتتاح  ىذه األزمة سوؼ ا ٨تسب كما ىم العقبلء يف ىذه األمة ٚتيعهم أفَّ لقد كنَّ 

 ،كلكن على العكس من ذلك ،(ُ)"اٟتداثة فيما ٕتتاح من فقاعات سٍت الغفلة كالًتؼ
كاألصيل ىو ا١تشكلة الذم يلزمهم التخلُّص منو للخركج من  ،جعلوا اٟتداثة ىي ا١تخرج

 .األزمات اليت ٖتلُّ باألمة
فقد كاف من أكلويات القراءة اٟتداثية صياغة آّتمع اإلسبلمي على قالب ٢تذا 
 .كال كبَتة ييتأمث منها ،كال حراـ ينكر ،فبل ٦تنوع ٭تظر ،كٔتقياسها اإلباحي ،اٟتداثة الغربية

إف ما يريده أصحاب القراءة اٟتداثية ىو أف يصبح التديُّن متجاكبان مع فلسفة  
لذلك ركبوا مركب التأكيل ا١تستكره البعيد الستدراج القيم اٟتداثية  ؛اكميتبنيان لقيمه ،اٟتداثة

 .(ِ)الغربية إُف دائرة اإلسبلـ
االٕتاه  ىذا ظهور يف كبَت فقد كاف لبلستشراؽ أثر :االستشراؽ :السبب الثاني

 القراءات من النوع ىذا ظهور يف كبَت بشكل االستشراقية إذ سا٫تت الدراسات ؛التأكيلي
 مع كالتعامل ،الكرمي القرآف عن الربانية ا١تصدرية رفع األساسي ىو منطلقها ألفَّ  ؛كالتأكيبلت

كقد   ،للنصوص البشرية اٟتاكمة كالضوابط القواعد نفس بشرم ٖتكمو نص على أنو القرآف

                                                
 ـ.ََِْ، مايو َُِ، صُٗٗ، عمجلة البيانمقدمة يف تطور الفكر الغريب كاٟتداثة،  (ُ)
، )مدخل إُف نقد القراءات كتأصيل علم قراءة إلى أفق التدبرالنص القرآني من تهافت الالرسيوين، قطب،  (ِ)

-ُْٕـ(، ص)ََُِ، ُمنشورات كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، ط -التدبر(، )ا١تملكة ا١تغربية 
ُْٖ.) 



 

ِٖ 

 

 على مؤلفاهتم يف عمبل اللذاف (ِ)كببلشَت (ُ)نولدكو :ا١تستشرقاف التوجو ىذا رموز كاف من
 القرآف مع التعامل يف ا١تستشرقُت مناىج اختبلؼ من الرغم كعلى ،ا٢تدؼ ىذا ٖتقيق
 عن ا١تصدرية الربانية رفع ٨تو سعيهم ىو ٬تمعهم الذم ا١تشًتؾ ا١تسعى إال أف ،الكرمي
ال  ،كا١تكاف الزماف لعاملي خاضع بشرم نتاج على أساس أنو معو كالتعامل .الكرمي القرآف

 .البشرية ٢تداية جاء رباين كحي على أنو
 ،كقد طبق ا١تستشرقوف على القرآف الكرمي علمان جديدان ظهر يف القرف التاسع عشر

كٖتقيق  ،كىذا العلم يعٌت بالتحليل الثقايف للنصوص اللغوية ا١تبكرة ،اٝتو علم الفيلولوجيا
ك٤تاكلة الكشف عن العبلقة بينها كبُت ما سبقها من  ،كٖتليل ٤تتواىا الثقايف ،نسبها

بأفَّ مهمة االستشراؽ الرئيسية دارسة تاريخ الشعوب  (ْ)كقد صرَّح جولد زيهر ،(ّ)نصوص
كقد جاء اٟتداثيوف العرب بعدىم كحاكلوا تطبيق ىذا  ،(ٓ)بأداة فيلولوجية كثقافتها ،الشرقية

ك٢تذا أغدؽ اٟتداثيوف العرب ا١تديح  ،العلم االستشراقي اٟتداثي على القرآف الكرمي
"تقدُّـ الدراسات  :(ٔ)يقوؿ ٤تمد أركوف ،كأثرىم يف طعنهم للقرآف الكرميللمستشرقُت 

كصرَّح  .(ٕ)القرآنية قد مت بفضل التبحر األكادٯتي االستشراقي منذ القرف التاسع عشر"
 :يقوؿ ،بأف عقلو نبت ك٪تى كتشكل من موائد ا١تستشرقُت (ٖ)اٟتداثي ٤تمد عابد اٞتابرم

                                                
ـ، من أشهر كتبو ))تاريخ القرآف((. ينظر: الزركلي، َُّٗتيودكر نولدكو، من أكابر ا١تستشرقُت اال١تاف، ت (ُ)

 (. ٓٗ/ِ) الماألع
 (. ِٕ/ِ) األعالم ـ. ينظر: الزركلي،ُّٕٗببلشَت. ر٬تيس، مستشرؽ فرنسي، ت (ِ)
الرياض، -، التقنيات كاالستمدادات، )دار اٟتضارةالتأويل الحداثي للتراثعمر،  بن السكراف، إبراىيم (ّ)

 . ُٗـ، صَُِْ، ُط
ـ. ينظر: ُُِٗة آّر( كتويف ّٔا عاـ مستشرؽ ٣ترم موسوم، عمل أستاذا يف جامعة بودابست )عاصم (ْ)

 (. ْٖ/ُ) األعالمالزركلي، 
، ترٚتة الصديق بشَت نصر، )ملحق منشور ضمن كتاب ترجمة حياة جولد زيهرسوموجي، جوزيف،  (ٓ)

 (. ّٖٗ/ِـ(، )ََِٗ، ِدراسات ٤تمدية، مركز العاَف اإلسبلمي لدراسة االستشراؽ، ط
 . ََُِمفكر جزائرم من أصل بربرم، عمل مدرسان يف جامعة السوربوف الفرنسية ١تدة ثبلثُت عامان، ت عاـ  (ٔ)
، ُدار الساقي، ط -، ترٚتة ىاشم صاٌف، )بَتكتالفكر األصولي واستحالة التأصيلأركوف، ٤تمد،  (ٕ)

 . َٕـ(، صُٗٗٗ
امعة ٤تمد ا٠تامس بالرباط، أشهر كتبو سلسلة ـ، أستاذ الفلسفة يف جُّٔٗكاتب كمفكر مغريب، كلد عاـ   (ٖ)

 ))نقد العقل العريب((. 



 

ِٗ 

 

كقد حصل ىذا خصوصان عندما   ،كثَتان من كتابات ا١تستشرقُت"إنٍَّت ال أنكر أين استفدت  
 .(ُ)كأيضان يف ا١تراحل األكُف من عملي اٞتامعي" ،كنت طالبان 

كّٔذا يتبُت لنا أف االستشراؽ كاف أحد أىم األسباب يف نشوء التأكيل اٟتداثي 
 .للًتاث يف العاَف العريب

 :االبتعاث :السبب الثالث لنشوء ىذا االتجاه التأويلي
من مصر يف عهد ٤تمد علي  ،لقد كاف أكؿ ابتعاث من بلداف ا١تسلمُت إُف أكربا

مث  ،(ـُُّٖ)حيث أرسل أكؿ بعثة إُف إيطاليا عاـ  ،يف أكاخر ا٠تبلفة العثمانية ،(ِ)باشا
مث بعثو ثالثة إُف فرنسا كذلك عاـ  ،(ـُُٖٖ)عاـ  ،تلتها البعثة الثانية إُف فرنسا

مث ٟتق ّٔم  ،طالبان  (ِْ)عدد طبلب ىذه البعثة األخَتة قد ابتدأ بػ ككاف ،(ـُِٖٔ)
 ،كبعد مائة سنة تبعت مصر عدد من البلداف اإلسبلمية يف ابتعاث الطلبة إُف أكربا ،آخركف

كا١تبلحظ أف  ،كالشاـ كا١تملكة العربية السعودية كالكويت كدكؿ ا١تغرب اإلسبلمي كغَتىا
كاآلداب  ،ككاف الًتكيز األكرب على العلـو النظرية ،العلـو ا١تختلفةتلك البعثات مشلت فنوف 

 .(ّ)كالًتبية كغَتىا
الذم بدأ منذ عهد ٤تمد علي باشا يف القرف  ،الطبليب ىذا االبتعاث كقد ساىم

 اٟتداثي القراءة اٟتداثية كالفهم ىذه انتقاؿ التاسع عشر ا١تيبلدم كإُف يومنا ىذا يف
كقد سعت األقبلـ الدَّارًسة يف اٞتامعات الغربية كالسوربوف  ،سلمُتإُف بلداف ا١ت للنصوص

الفرنسية كغَتىا إُف توظيف ا١تناىج الغربية يف قراءة كتأكيل نصوص القرآف الكرمي كالسنة 
كنشر الفكر اٟتداثي الغريب ك٤تاكلة صبغ اٟتياة يف البلداف اإلسبلمية بالصبغة  ،النبوية
 .الغربية

التحرر من ا١تناىج التقليدية لفهم القرآف الكرمي: زعم أصحاب  :السبب الرابع
القراءة اٟتداثية للقرآف أف ا١تناىج التقليدية لفهم القرآف الكرمي َف تعد صاٟتة لفهمو يف ىذا 

                                                
، ِمركز دراسات الوحدة العربية، ط-، )بَتكتالتراث والحداثة، دراسات ومناقشاتاٞتابرم، ٤تمد عابد،  (ُ)

 . َِٖـ(، صُٗٗٗ
دكلة ملكية ٔتصر. علي، ا١تعركؼ ٔتحمد علي الكبَت، مؤسس آخر  بن ٤تمد علي )باشا( ابن إبراىيم أغا (ِ)

 (. ِٖٗ/ُ، )األعالمـ. ينظر: الزركلي، ُْٖٗألباين االصل، مستعرب، تػ
 . ِّ-ُِـ(، صَُُِ، ِ، تارٮتو كآثاره، )د.ـ، طاالبتعاثأٛتد،  بن البداح، عبد العزيز (ّ)



 

َّ 

 

القرآف بالقرآف كتفسَت القرآف بالسنة كتفسَت القرآف  فادَّعوا زكران كّٔتانان أف تفسَت ،الزماف
أم ا١تنضبط بقواعد ميقنَّنة عند السلف الصاٌف لصيانة التفسَت من الزلل َف بكبلـ العرب كالر 

و نمث راحوا ٭تللوف القرآف الكرمي كينقدك  ،تعد تيغٍت لفهم القرآف كٖتليلو يف زمن العلم كالتجربة
بدعول أهنا قد  ؛متحررين من الضوابط اليت كضعها السلف الصاٌف لفهم القرآف الكرمي

زاعمُت أهنم يقرأكف القرآف الكرمي كيفسّْركنو كفق مناىج حديثة من أجل ك  ،ٕتاكزىا الزمن
كالوصوؿ إُف ا١تقصد اإل٢تي الذم من أجلو أنزؿ القرآف  ،اكتشاؼو أعمق ١تعاين كتاب اهلل

 .الكرمي
 ؛كقد ذىبوا إُف ذلك ٤تاكاة كتقليدان ١تا فعلو الغرب يف ثورتو على الكنيسة كتعاليمها

ارسو  كًلما يف نصوص كتبهم  ؛من سلطة كهنوتية على الفرد كآّتمع باسم اإللوًلما كانت ٘تي
 .ا١تقدَّسة من التعاليم اليت تتناقض مع العلم اٟتديث كاالخًتاعات العصرية

 
فالقراءة  :لبعض ا١تنتمُت ٢تذا التيارىو التوجو األيديولوجي  :السبب الخامس

إذ َف ٖتشد  ،يف منطلقاهتا كمراميها (ُ)األيديولوجيااٟتداثية للنص القرآين " َف تسلم من لوثة 
كتستنفر طاقاهتا النقدية إال لغرض رئيس ىو إزاحة  ،كتستدعي مناىج الغرب ،عدَّهتا ا١تعرفية

كإقامة النمط الغريب كاٟتداثة الغربية ا١تفصولة عن  (ِ)القرآف عن موقع القيادة كا١ترجعية"
 .جعان مقاـ القرآف الكرميقائدان كمر  ،جذكر األمة كمقدَّساهتا

"إف حلَّ مشكبلت الواقع إذا ظلَّ  :حيث قاؿ (ّ)كقد صرَّح ّٔذا نصر حامد أبو زيد
حىت مع التسليم بأف  ،على مرجعية النصوص اإلسبلمية يؤدم إُف تعقيد ا١تشكبلت

ذلك ألفَّ اعتماد حلّْ ا١تشكبلت على النصوص اإلسبلمية من  .ا٠تطاب يقدـ حلوالن ناجعة

                                                
األفكار، مصطلح ابتدعو دستوت دم تراسي يف القرف الثامن عشر، للداللة على العلم الذم ينظر يف طبيعة  (ُ)

)ٔتعناىا العاـ، أك بوصفها ظواىر نفسية، مث صرؼ ا١تعٌت يف ما بعد إُف معٌت ينطوم على السخرية كالتحقَت، 
معجم  داالن على التحليل األجوؼ للمعاين آّردة البعيدة عن الواقع. ينظر: سعيد، جبلؿ الدين،

 .َٕـ(، صََِْ ، )تونس: دار اٞتنوب للنشر، د.ط،المصطلحات والشواىد الفلسفية
 . ُّٗ، صالنص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبرالرسيوين، قطب،  (ِ)
ـ، لو عدة مؤلفات أشهرىا ))النص، السلطة، ََُِـ بطنطا، تُّْٗأكادٯتي مصرم، كلد عاـ  (ّ)

 اٟتقيقة(( ك))نقد ا٠تطاب الديٍت((. 



 

ُّ 

 

تزداد  .كيف كاقع متعدد دينيان  ...شأنو أف يؤدم إُف إىدار حق ا١تواطنة بالنسبة لغَت ا١تسلمُت
 .(ُ)كألف ا١تواطنة ٗتتفي يف ىذه اٟتالة ٟتساب االنتماء العقيدم " ؛ا١تشكبلت تفاقمان 

ىكذا يصرَّح نصر حامد أبو زيد بضركرة إبعاد الدّْين عن كاقع اٟتياة بدعول تبليف 
 .كاالنقساـ االجتماعي يف ٣تتمع متعدد األديافاالهنيار 

أَف يشنوا ٛتلة شعواء على  ،ككأفَّ الغرب اٟتداثي راعى حقوؽ األقليات ،يقوؿ ىذا
 ،كال يضر بأمن آّتمع كال بكيانو ،كيف جانب يتعلق ْترية الفرد ؟!أبسط حقوؽ ا١تسلمُت

الفردية يف اللباس اليت طا١تا صدَّعوا فمنعوا ا١تسلمة من اٟترية  ،كإ٪تا يتعلق باٟترية الفردية
 !!رؤكسنا بضركرة إعطاء الفرد تلك اٟترية

ّٔذا يتبُت لنا أف السبب األيديولوجي موجود كبقوة لدل أصحاب القراءة اٟتداثية 
 .يف دعوهتم إليها

كىذا السبب ىو التآمر  ،كىذا السبب متفرع عن السبب السابق :السبب السادس
ينية ا١توجودة يف العاَف اإلسبلمي على ىدـ الًتاث ما بُت ا١تستعمر  الغازم كاألقلّْيات الدّْ

من أجل إحياء أفكار األقلّْيات الدينية ا١تارقة كا١تنحرفة ّٔدؼ التَّأثَت على  ،شكيك فيوكالتَّ 
ك٢تذا ٕتد كثَتان من  ،ليصلوا إُف موقع الصدارة يف آّتمعات السينّْية الغالبة ،آّتمعات

" ال  :(ِ)يقوؿ إحساف عباس ،يُت ىم من األقلَّيات الدينية يف العاَف العريب اإلسبلمياٟتداث
ريب أف عددان من الشعراء احملدثُت ينتموف إُف األقليات العرقية كالدينية كا١تذىبية يف العاَف 

بالقلق كالدينامية ك٤تاكلة ٗتطي اٟتواجز ا١تعوّْقة  –عادة –كىذه األقلّْيات تتميَّز  ،العريب
كالتَّخلُّص منو  ،كيف ىذه احملاكلة يصبح التاريخ عبئان  ،كااللتقاء على أصعدة كايدلوجية جديدة

ا تعُت على االنتصاؼ من ذلك التاريخ ؛أك يتم اختيار األسطورة الثانية ،ضركريان  بإبراز  ،ألهنَّ
بُت الدكتور ٤تمد عابد اٞتابرم أف من أكائل الداعُت للعلمانية كقد  .(ّ)دكر تارٮتي مناىض"

 " طيرح شعار :يقوؿ ،ىم نصارل الشاـ -اليت ىي معلم أساسي من معاَف اٟتداثة-

                                                
)الفكر الديٍت بُت إرادة ا١تعرفة كإرادة ا٢تيمنة(، )الدار  النص، السلطة، الحقيقةأبو زيد، نصر حامد،  (ُ)

 . ُّْـ(، ص ُٓٗٗ، ُا١تركز الثقايف العريب، ط -البيضاء
 األردف.  –ـ يف عماف ََِّناقد ك٤تقق كأديب كشاعر كفيلسوؼ كمؤرخ فلسطيٍت، ت  (ِ)
كتب ثقافية شهرية يصدرىا ، )عاَف ا١تعرفة ضمن سلسلة  اتجاىات الشعر العربي المعاصرإحساف عباس،  (ّ)

 . ِِٕـ، حواشي الفصل السادس، صػُٖٗٗ، ِالكويت(، ع -آّلس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب



 

ِّ 

 

ككاف الذين طرحوه ىم  ،أكؿ ما طرح يف العاَف العريب يف منتصف القرف ا١تاضي ((العلمانية))
مثلو مثل معظم األقطار ا١تشرقية خاضعان  ،ئذككاف الشاـ يوم ،مفكركف مسيحيوف من الشاـ

طيرح  ...للدكلة الًتكية العثمانية اليت كانت ٖتكم امرباطورية كاسعة باسم ا٠تبلفة اإلسبلمية
كخصوصان يف األقطار العربية اليت توجد فيها أقلّْيات دينية  ،شعار العلمانية من جديد

شعور ىذه األقلّْيات بأفَّ الدكلة العربية كىذا الطرح كاف يربّْره  ،(مسيحية بصفة خاصة)
األمر  ،الواحدة اليت تنادم ّٔا القومية العربية ستكوف األغلبية السَّاحقة فيها من ا١تسلمُت

كإذان  .الذم قد يفرز من جديد كضعان شبيهان بالوضع الذم كاف قائمان خبلؿ اٟتكم العثماين
كانت  ،إطار التنظَت لدكلة الوحدة ،طار اٞتديديف ىذا اإل ،فالداللة اٟتقيقة لشعار العلمانية

ينية كبكيفية خاصَّة حقها يف أال تكوف  ،مرتبطة ارتباطان عضويان ٔتشكلة حقوؽ األقلّْيات الدّْ
 .(ُ)٤تكومة بدين األغلبية"

ّٔذا الكبلـ الذم نقلناه يظهر لنا ّتبلء ال ضبابية فيو ا٢تدؼ من نشر األفكار 
 .ربالية كغَتىايعلمانية كاللا٢تدَّامة كاٟتداثة كال

كمن قرأ يف كتب ىؤالء تبُت لو النهج الذم اٗتذه اٟتداثيوف ٕتاه تلك األقلّْيات من 
كإليك  ،أجل تلميع تلك األفكار ٢تدـ الًتاث الذم تؤمن بو الغالبية السينّْية يف العاَف العريب

 بُت الصّْراع ىو اٟتداثة " كمبدأ :يقوؿ (ِ)دكنيسألىذا النص من كتاب الثابت كا١تتحوؿ 
 يف الصّْراع ىذا تأسَّس كقد ،النظاـ ىذا لتغيَت العاملة كالرغبة ،السلفية على القائم النظاـ
 يتمثل ،فكرم سياسي األكؿ :للحداثة تيارين نرل حيث ،كالعباسي األموم العهدين أثناء
 مركران  الزنج بثورة كانتهاءن  ا٠توارج من بدءان  ،القائم النظاـ ضد الثورية اٟتركات يف جهة من

 اإلٟتادية كالعقبلنية االعتزاؿ يف ثانية جهة من كيتمثل ،ا١تتطرفة الثورية كاٟتركات ،بالقرامطة
 .(ّ)" األخػص على الصوفية يف

                                                
، ُمركز دراسات الوحدة العربية، ط-، )بَتكتالدين والدولة وتطبيق الشريعةاٞتابرم، ٤تمد عابد،  (ُ)

 . ُُِ -َُُـ(، صُٔٗٗ
على تلك ا٠تبلفة:  الفجةيتحامل على الدكلة األموية أٯتا ٖتامل، فمن أقوالو كبسبب عنصريتو الطائفية تراه  (ِ)

الثابت قولو: "من ا١تمكن القوؿ إف النظاـ األموم كاف ٦تلكة الدين اٟتيوانية" ينظر: أدنيس، علي أٛتد، 
 (. ُِّ/ُ) والمتحول

 (. ٗ/ّ) الثابت والمتحولأدكنيس، علي أٛتد،  (ّ)



 

ّّ 

 

 ؛بل كيسميها باٟتداثية ،ىكذا نراه يلَّمع تلك اٟتركات ا١تنحرفة يف التاريخ اإلسبلمي
كيف تأخذ بذلك الًتاث القدمي مع أنك تدعو إُف نبذه كاألخذ   :لئبل ينتقده منتقد فيقوؿ

 ؟!بقيم اٟتداثة
مع أف اٟتداثة َف  -يف نظر أدكنيس-ىكذا أصبحت تلك الفرؽ كا١تذاىب حداثية 

كعلى أبعد  ،تظهر إال يف منتصف القرف التاسع عشر على أرجح ما ذىب إليو الباحثوف
كبُت ىذه العصور كعصر  ،س عشر ا١تيبلدمتقدير أف إرىاصاهتا بدأت يف القرف الساد

 ؟!فأَّنَّ لو تسميتها باٟتداثية ،األمويُت كالعباسيُت قركف طويلة
ألف تلك الفرؽ فسَّرت القرآف كالسنة تفسَتان عقليان ْتتان من غَت  ؛إنَّو ا٢تول ليس غَت

اإلٟتادية كقد صادؼ ىذا التأكيل ما يف ىواه فجعل تلك الفرؽ  ،كال هنج صحيح ،ضوابط
 ؛٢تذا غابت عيوب تلك الفرؽ عن عينو ،ألفَّ ذلك النهج ىو الذم يريده كيرتضيو ؛حداثية

ا  ،فلمَّعها كأشاد ّٔا كرفع من شأهنا كأعلى قدرىا أما التفاسَت كالتأكيبلت السينّْية السَّلفية فإهنَّ
 (ُ)غمائيةكالدي  فلذلك ىو يهاٚتها كيصفها بالرَّجعية ؛بل كال تقًتب منو ،ال توافق ىواه

 :كىذا على حد قوؿ الشاعر ،كالظبلمية
 (ِ)كلكن عُت السخط تبدم ا١تساكيا ..كعُت الرضا عن كل عيب كليلة

  

                                                
اليت يعتقدىا الشخص منذ القدـ دكف البحث يف طبيعة ىذه  با١تبادئالديغمائية: ىي ا١تيل إُف التسليم  (ُ)

معجم  ا١تبادئ كشرعيتها كقيمتها، أم دكف القياـ بنقد مبادئ العقل احملض. ينظر: سعيد، جبلؿ الدين،
 .ُُٗ، صالمصطلحات والشواىد الفلسفية

و، ينظر: ديواف اإلماـ الشافعي ا١تسمَّى: اٞتوىر النفيس يف شعر اإلماـ ٤تمد البيت لئلماـ الشافعي من ديوان (ِ)
 .ُٖٓمكتبة ابن سينا، د.ط.ت( ص -بن إدريس، إعداد كتعليق كتقدمي: ٤تمد إبراىيم سليم، )القاىرة



 

ّْ 

 

 المبحث الثالث:

 تطور مفهوم القراءة الحداثية

 المطلب األول: تطور مفهوم القراءة الحداثية في الفكر الغربي:
حيث جاءت  ،الفلسفية يف الفكر الغريبمسألة النص شغلت كثَتان من االىتمامات 

ككيف يستمد النص حيويتو  ،ا١تؤلف/ النص/ ا١تتلقي :اٞتهود الفلسفية ا١تختلفة ١تعاٞتة ثبلثية
أك  ،كىل داللة النص ٗتتلف باختبلؼ التاريخ الزمٍت ،مع انقطاعو عن مؤلفو تارٮتيان 

 ؟كىل للنص داللة ذاتية كامنة يف بنيتو األصلية ؟أك الفهم ا١تسبق ،باختبلؼ ا١تتلقي
ألجل ذلك كلو حاكلت الفلسفة الغربية يف أشهر أطيافها تقدمي فلسفة للنص 

 .تتجاكز ىذه اإلشكاليات يف فهم النص
كاالىتماـ ٔتوضوع النص على ىذا ا١تنحى يرجع إُف توجو الفلسفة الغربية مؤخران  

 ،ث أصبح اإلنساف ٤تور كثَت من القضايا الفلسفيةْتي ،للًتكيز على اٞتانب اإلنساين
 .(ُ)كقراءة النصوص كخصوصان يف موضوع الفهم كالتأكيل

 بدايات التأويل))الهرمنيوطيقا((:
كىذا  ((ا٢ترمنيوطيقا))أك عملية تفسَت النصوص تسمى بػ ،القراءة التأكيلية الغربية

ليشَت إُف  ،((الثيولوجيا))كبدأ استخدامو يف دكائر الدراسات البلىوتية  ،ا١تصطلح قدمي
الكتاب ))٣تموعة من القواعد كا١تعايَت اليت ٬تب أف يتبعها ا١تفسر لفهم كتأكيل النص الديٍت 

كذلك يف عنواف  ،ـُْٓٔكيعود قدـ ا١تصطلح للداللة على ىذا ا١تعٌت إُف عاـ  ،((ا١تقدَّس
 ،يزاؿ ىذا ا١تصطلح مستمران حىت اليـو خاصة يف األكساط الربكتستانتيةكما  ،كتاب لداهناكر

فكاف الفرد يف حاجة  ،كقد ألَّف ىذا الكتاب بسبب التحوُّؿ يف نقل اٟتق يف التفسَت من الكنيسة إُف الفرد

                                                
يل ، )جدة: مركز التأصظاىرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصرعبد العزيز،  بن السيف، خالد (ُ)

 . ُٕـ(، صَُِٓ، ّط -للدراسات كالبحوث



 

ّٓ 

 

اتو كقد اتسع مفهـو ا١تصطلح يف تطبيق ،لعلم أك منهج يتضمن القواعد ا١تهمة يف تفسَت الكتاب ا١تقدَّس
ـ اإلنسانية ،اٟتديثة  .(ُ)كانتقل من ٣تاؿ علم البلَّىوت إُف دكائر أكثر اتساعان تشمل كافة العلو

 ،بالصيغة اليت تناكلتو ّٔا الثقافة الغربية ((ا٢ترمنيوطيقا))على مصطلح  (ِ)كيعلق عبد ا١تلك مرتاض
كإ٪تَّا ىو من مصطلحات الفلسفة  ،" كاٟتق أف ىذا ا١تصطلح يف أصلو ال صلو لو بالنص األديب :فيقوؿ

التأكيل )) :حىت قيل ،كنصوص التوراة ٓتاصة ،كأدكاهتا ا١تتخذة لتأكيل النصوص الدّْينية كالفلسفية بعامَّة
ـ الفلسفي فأمسى ييطبَّق على كل تأكيل رمزم" ((ا١تقدَّس مث تػيويسّْع يف استعماؿ ىذا ا١تفهو

(ّ). 

 للفهم والقراءة:  الهرمنيوطيقا من الالَّىوت إلى نظرية
يف نقل ا١تصطلح من دكائر االستخدـا البلَّىويت  (ْ)يعود الفضل إُف ا١تفكر األ١تاين شلَت ماخر

 .(ٓ)لعملية الفهم كشركطها يف ٖتليل النصوص ((فنان ))أك  ((علمان ))ليكوف 
كذلك  ،كتقـو تأكيلية شلَت ماخر على أساس أف النص كسيط بُت ا١تؤلف كالقارئ

 ،كالعبلقة بُت اٞتانبُت عبلقة جدلية ،كجانب نفسي ،جانب لغوم :إُف جانبُت النص يشَت
٢تذا كاف  ؛كصرنا أقرب إُف سوء فهمو ،ككلما تقدـ النَّص يف الزمن صار غامضان بالنسبة لنا

كتقـو نظرية شلَت ماخر على أنو ال بد  .ال بد من علم يعصمنا من الفهم السيء للنص
كالقدرة على النفاذ إُف الطبيعة  ،ا١توىبة اللغوية :النص من موىبتُتللمفسر للنفاذ إُف معٌت 

                                                
، ط-كاألىداؼ، )بَتكت  كا١تبادئ، األصوؿ فلسفة التأويلجادامَت، ىانس غيورغ،  (ُ) ، ِالدار العربية للعلـو

، كينظر: ُّ، كما بعدىا، كينظر: أبو زيد، نصر حامد، إشكالية القراءة كآليات التأكيل، صػِٔـ( صََِٔ
ظاىرة عبد العزيز،  بن ، كينظر: السيف، خالدْٔٔ، مادة )ىرمنيوطيقا(، صسفيالمعجم الفلكىبة، مراد، 

 ، كما بعدىا. ٕٔ، صػالتأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر
 ـ، حصل على الدكتوراه من جامعة السوربوف، معاصر. ُّٓٗأديب جزائرم، كلد عاـ  (ِ)
سبتمرب –، يوليو ُ، عِٗـ مجلة عالم الفكرمرتاض، عبد ا١تلك، التأكيلية بُت ا١تقدس كا١تدنس،  (ّ)

 . ِْٔـ، صَََِ
ـ، ابن كحفيد لقساكسة بركتستانتيُت، من مؤلفاتو: اإلٯتاف ُّْٖالىويت ركمانسي أ١تاين، تويف يف برلُت عاـ  (ْ)

الفلسفية، كدركس يف علم اٞتماؿ، ينظر: طرابيشي، ا١تسيحي طبقان ١تبادمء الكنيسة اإل٧تيلية، كاألخبلؽ 
)بَتكت: دار الطليعة،  المتصوفون(، –الالىوتيون  -المتكلمون –المناطقة  –معجم )الفالسفة جورج، 

 .ّٕٗ-ّٔٗـ(، صََِٔ، ّط
، كينظر: أبو زيد، نصر َٕ -ٗٔ، األصوؿ كا١تبادئ كاألىداؼ، صفلسفة التأويلجادامَت، ىانس غيورغ،  (ٓ)

 . َِمد، إشكالية القراءة كآليات التأكيل، صحا



 

ّٔ 

 

جانب  :ففي النص إذان جانباف ،كعلى ىذا فبل بد للجانبُت معان لفهم النص ،البشرية
كٕتلى ذلك من خبلؿ  ،كجانب ذايت يشَت إُف فكر ا١تؤلف ،موضوعي يشَت إُف اللغة

ف القواعد األساسية لفن التأكيل عند شلَت كىذاف اٞتانباف ٯتثبل ،استخدامو ا٠تاص للغة
 .(ُ)ماخر

إف مهمة ا٢ترمنيوطيقا أك التأكيل ىو فهم النص كما فهمو  :نظرية شلَت ماخر تقوؿ
كمن خبلؿ ىذه النظرية ٧تده يطالب القارئ كا١تفسّْر بأف يبتعد عن ذاتو كعن أفقو  ،مؤلفو

 .ليفهم النص فهمان موضوعيان تارٮتيان  -مهما بعد عن زمن ا١تؤلف –التارٮتي الراىن 
كىو ّٔذا يعد أبان  ،لقد كاف شلَت ماخر يف نظريتو ىذه ٦تهدان ١تن جاء بعده 

 .(ِ)للهرمنيوطيقا اٟتديثة
كنشأ يف الفًتة اليت سيطرت عليها نزعة ا١تنهج  (ّ)كقد جاء بعده كيلهلم دلتام

كشاع بأف اٟتقيقة ال ٯتكن الوصوؿ إليها إال  ،َتة يف ىذا الفنكظهرت منجزات كب ،التجرييب
٢تذا جاءت ٕتربة دلتام حملاكلتو التفريق بُت العلـو الطبيعية كالعلـو التارٮتية  ؛عن طريقو
كردَّ على الوضعيُت الذين كحَّدكا بينهما كرأكا أنَّو ٯتكن تطبيق ا١تنهج التجرييب  ،كاإلنسانية

 ؛فخالفهم يف ذلك ،(ْ)سعيان للوصوؿ إُف قوانُت كلية يقينية ؛كاإلنسانية على العلـو الطبيعية
كأقاـ اإلنسانيات على  ،(ٓ)إلدراكو عجز مناىج العلـو التجريبية عن اإليفاء ّٔذه ا١تهمة

 ،كاألساس ا١تعريف عنده يتحدد يف اعتماده على التجربة ،أساس معريف كأساس سيكولوجي

                                                
 . ُِ -َِ، صإشكالية القراءة وآليات التأويلأبو زيد، نصر حامد،  (ُ)
 . ِّ -ِِا١ترجع السابق، ص (ِ)
ـ، من مؤلفاتو: مدخل إُف دراسة العلـو ُُُٗفيلسوؼ تاريخ كحضارة، كمؤرخ للفلسفة، أ١تاين، تويف عاـ  (ّ)

 (.ْٖٕ-ْٕٓ/ُعبد الرٛتن: موسوعة الفلسفة )  اإلنسانية. ينظر: بدكم،
، إشكالية القراءة وآليات التأويل، كينظر: أبو زيد، نصر حامد، ّٓريكور، بوؿ، صراع التأكيبلت، ص (ْ)

، ظاىرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصرعبد العزيز،  بن ، ك ينظر: السيف، خالدِٓ-ِّص
 .ٖٗ -ٖٖص 

 . ٖٗ -ٖٖ، ص ظاىرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصرعبد العزيز،  بن السيف، خالد (ٓ)



 

ّٕ 

 

ا قائمة على اإلدراؾ اٟتسّْي ؛١تعايشةكالتجربة عنده ىي التجربة ا كليس ٕتربة  ،كذلك ألهنَّ
 .(ُ)ألفَّ موضوعها التأمل العقلي ؛ا٠تربة

كىذا ا١تنهج ينظر  ؛كقد عمل دلتام على كضع منهج مبلئم لفهم العلـو اإلنسانية
كتارٮتية دلتام ٗتتلف عن  :التارٮتية :كالثاين .ا١تؤلف :األكؿ :إُف النص من ثبلثة ٤تاكر

بينما دلتام كسع ىذا ا١تفهـو  ،للمؤلف النفسيراعى اٞتانب  ((ماخر))يف أف  ((شلَت ماخر))
بل من  -ال من خبلؿ التأمل العقلي –ٔتعٌت أف اإلنساف يفهم نفسو  ،ليشمل ٕتربة ا١تتلقي

كذلك بقيامو  ،مباشرفا١تتلقّْي يفهم نفسو بطريق غَت  ،خبلؿ التجارب ا١توضوعية للحياة
كّٔذا ا١تعٌت فا١تؤكؿ أك  ،من خبلؿ التعبَتات الثابتة اليت تنتمي للماضي ((ىرمنيوطيقية))ّتولة 

٢تذا فهو يفهم ا١تاضي يف كل عصر فهمان جديدان من خبلؿ التعبَتات  ؛ا١تتلقي كائن تارٮتي
ضر شبيهة كيكوف فهم ا١تاضي أفضل كلما توافرت شركط موضوعية يف اٟتا ،الباقية

كعلى ىذا يكوف دلتام قد  ،فكيوف على ىذا القاسم ا١تشًتؾ ىو معايشة التجربة ،با١تاضي
 .أىدر ذاتية ا١تبدع ٟتساب التجربة اإلنسانية العامة

كقد جعل ىذا العنصر ٝتة ٦تيزة  :الفهم :كاحملور الثالث ١تنهج دلتام ىو 
إخضاع اإلنسانيات ١توضوعية  ليخالف الفبلسفة الوضعيُت الذين أرادكا ،لئلنسانيات

 .(ِ)كمناىج العلـو الطبيعية
كا١تبلحظ من ا٢ترمنيوطيقا عند  ،ىكذا أصَّل كيلهلم دلتام ٢ترمنيوطيقيتو الركمانسية

مل الناحية التارٮتية كالسيكولوجية للمؤلف لكن بعد٫تا  ،شلَت ماخر كدلتام أهنا َف هتي
انس جورج جادامَت من خلفيات فلسفية انطلقت ا٢ترمنيوطيقا على يد مارتن ىيدغر ك ى

٢تذا ٝتيّْيت ىذه ا٢ترمنيوطيقا  ؛حيث أقاـ ىيدغر ا٢ترمنيوطيقا على أساس فلسفي ،مغايرة
لذا فهي ال تبحث عن منهج للفهم  ؛كىذه ا٢ترمنيوطيقا متأثرة بالنَّزعة الوجودية ،بالفلسفية

ا تبحث عن معٌت ،كما كانت ا٢ترمنيوطيقا الركمانسية ككيف  ،كحقيقتو ،الفهم نفسو كإ٪تَّ
٢تذا يعترب ىيدغر أكؿ من استخدـ التأكيل من خبلؿ الزاكية  ؛ينبثق يف الوجود اإلنساين

                                                
، إشكالية القراءة وآليات التأويل، كينظر: أبو زيد، نصر حامد، ّّ، صبول صراع التأويالتريكور،  (ُ)

  .ِٓص
عبد  بن ر: السيف، خالد(، كينظَّ- ِٖ، ص)إشكالية القراءة وآليات التأويلأبو زيد، نصر حامد،  (ِ)

 كما بعدىا.  ٖٗ، صظاىرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصرالعزيز، 



 

ّٖ 

 

فاألصل اٟتقيقي للفهم عند ىيدغر ىو االستسبلـ لقوة الشيء ليكشف لنا  ،(ُ)الوجودية
كانكشافو بعد أف  كلكنها ظهور العاَفى  ،فاللغة ليست كسيطان بُت العاَفى كاإلنساف ،عن نفسو

كىي اليت تعرب عن ا١تعنويّْة القائمة يف  ،فاللغة ىي التجلي الوجودم للعاَف ،كاف مستًتان 
فالوجود يأخذ مكانان  ،فاللغة عنده ليست تعبَتان عن اإلٌنساف كلكنَّها ٕتلو للوجود ،األشياء

 .(ِ)يف شكل لغة

 الهرمنيوطيقا الفلسفية الوجودية:
النظرية التأكيلية إتاىان فلسفيان كجوديان، كىذه النظرية تؤكد على مع ىيدغر إتهت 

كالسبب يف ذلك أف الفهم  ،أفَّ الفهم تارٮتي كآين يف نفس الوقت ٔتعٌت أنَّو ليس فهما ثابتان 
ة ،مرتبط بالوجود اإلنساين  ؛ففهمو كتفسَته متغَت ؛كٔتا أف الوجود اإلنساين ككينونتو ميتغَتّْ

 .ل من ٕتارب اٟتياة اٟتية اليت يواجهها اإلنسافكذلك ألنو متشكّْ 
كلقد كاف للهرمنيوطيقا الركمانسية يف اىتمامها بالسياؽ التارٮتي كاالجتماعي أثران يف 

حيث إف تارٮتيَّتو ترل أفَّ النَّص عندما يصدر من مبدعو يكوف لو  ،نزعة ىيدغر الوجودية
بل ا١تهم قراءات  ،٫تية لفهم ا١تؤلّْفكبعد ذلك ال أ ،كجود ثابت كمستقل عن ا١تؤلّْف

إذ طموحو أف  ؛ك٢تذا كاف يرل أف العودة للماضي يف الفهم عودة ٛتقاء ،اآلخرين للنص
هدة  ،يصل إُف فهم للنص أفضل ٦تا فهمو ا١تؤلف نفسو كىكذا كانت نظرية ىيدغر ىذه ٦تي

((ركالف بارت))لنظرية موت ا١تؤلف اليت قاؿ ّٔا 
نظرية ظاىرية يف لقد أسس ىيدغر  ،(ّ)

 .(ْ)الفهم تقـو على أساس كجودم

                                                
ا١تركز الثقايف  -، )الدار البيضاءنقد النص، كينظر: حرب، علي، ُٓريكور، بوؿ، صراع التأكيبلت، ص (ُ)

 . َُُـ(، ص ََِٓ، ْالعريب، ط
عبد العزيز،  بن ، كينظر: السيف، خالدِّ، صآليات التأويلإشكالية القراءة و أبو زيد، نصر حامد،  (ِ)

 . ّٗ، صظاىرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر
 –المناطقة  –معجم )الفالسفة ـ يف باريس. ينظر: طرابيشي، جورج، َُٖٗفيلسوؼ فرنسي تويف عاـ  (ّ)

 .ُّٓ، صالمتصوفون( –الالىوتيون  -المتكلمون
-نظرية التأكيل من أفبلطوف إُف جادمَت، )القاىرة  -فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقامصطفى، عادؿ،  (ْ)

إشكالية القراءة  (، كينظر: أبو زيد، نصر حامد،َٓ-ْٖـ(، ص)ََِٕ، ُرؤية للنشر كالتوزيع، ط



 

ّٗ 

 

 ،فكانت ىرمنيوطيقيتو متأثرة بفلسفة ىيدغر الوجودية ،((جادامَت))جاء بعد ىيدغَت 
ك٢تذا فالتَّأكيل عنده ليس بالوقوؼ عند  ،حيث إنَّو أعطى للنَّص ىوية مستقلة عن ا١تؤلف

 ،كقراءاتو إحدل قراءات النَّص ،صألفَّ تفسَت ا١تؤلّْف أحد تفسَتات النَّ  ،قصد ا١تؤلّْف
كال ترجيح لتأكيل  ،كقراءات أخرل كذلك ،كىناؾ تفسَتات أخرل ليست مقصودة للمؤلّْف

ألفَّ  ؛كالنَّص قابل لتعدد القراءات ،فا١تؤلّْف انتهى دكره بصدكر النَّص من ًقبًلو ،على آخر
 .(ُ)فيو طاقة كامنة تستوعب ىذه التأكيبلت

بينما  ،جادامَت عن نظرية ىيدغر يف أف ىيدغر عيٍت ٔتادة الفنكتفًتؽ نظرية  
كتتفق النظريتاف يف الوظيفة  ،(ِ)جادامَت عيٍت بتشكيل الفناف لتلك ا١تادة يف العمل األديب

بل األشياء تفصح عن نفسها  ،كىي " أفَّ اللغة ال تشَت إُف األشياء بنفسها ،الداللية للغة
 .(ّ)من خبلؿ اللغة"
بُت أف جادامَت" ينطلق من أسس ىيدغر الفلسفية اليت تقيم الوجود على كّٔذا يت

متأثران  –غَت أف جادامَت  ،كتقيم ا٢ترمنيوطيقا على أساس كجودم ،أساس ىرمنيوطيقي
فالفهم عنده ناتج عن عملية حوارية  ،(ٓ)أقاـ تأكيليتو على أساس جدِف" -(ْ)ّتدلية ىيجل

 .(ٔ)النص أك يف ٕتربة ا١تفسّْر كليست كامنة يف ،بُت ا١تفسر كالنص

                                                                                                                                     
يثة يف الفكر العريب عبد العزيز، ظاىرة التأكيل اٟتد بن (، كينظر: السيف، خالدّٕ-َّ، )وآليات التأويل

 . ٓٗ -ْٗا١تعاصر، ص
، كينظر: السيف، ُِٗ، األصوؿ كا١تبادئ كاألىداؼ، صفلسفة التأويل جادامَت، ىانس غيورغ، (ُ)

 . ٕٗ -ٔٗ، صظاىرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصرعبد العزيز،  بن خالد
 . ّٗص ،إشكالية القراءة وآليات التأويلأبو زيد، نصر حامد،  (ِ)
 . ِْا١ترجع السابق، ص (ّ)
، كجدلية ىيجل تزعم أف ُّٖ، األصوؿ كا١تبادئ كاألىداؼ، صػفلسفة التأويلجادامَت، ىانس غيورغ،  (ْ)

اٞتدؿ تطور منطقي يوجب ائتبلؼ القضيتُت ا١تتناقضتُت كاجتماعهما يف قضية ثالثة، كىو اٞتمع بُت الرأيُت 
دار -، )بَتكت المعجم الفلسفيالث أعلى منهما. ينظر: صليبا، ٚتيل، ا١تتناقضُت كاٞتمع بينهما يف رأم ث

 (. ّّٗ/ُـ(، )ُِٖٗالكتاب اللبناين، د.ط، 
 . ّْ -ِْ، ص إشكالية القراءة وآليات التأويلأبو زيد، نصر حامد،  (ٓ)
 . ٖٗص ظاىرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر،عبد العزيز،  بن السيف، خالد (ٔ)



 

َْ 

 

كألف  ؛(ُ)يكوف كل فهم ىو فهم تارٮتي ،كٔتا أف ا١تفسّْر يعيش يف إطار التاريخ 
كىذا بدكره يؤدم إُف  ،فإف الفهم يتغَت حتمان بتغَت الظركؼ التارٮتية ،الظركؼ التارٮتية تتغَت

 .(ِ)كجود تأكيبلت ال متناىية للنص
كالقرآف بوجو  ،تأثَت كبَت على تأكيل النصوص الدينيةلقد كاف لنظرية جادامَت ىذه 

 .حىت قالوا بالتأكيبلت كالتفسَتات البلمتناىية للقرآف الكرمي ،خاص عند اٟتداثيُت العرب

 اللسانيات الحديثة ونظرية الهرمنيوطيقا:
فقد تأثرت أيضان باللسانيات اٟتديثة اليت  ،كما كاف للوجودية تأثَت على ا٢ترمنيوطيقا

كيعد فرديناف  ،ظهرت يف الغرب مؤخران كصارت تربة خصبة لنظرية التأكيل اٟتديثة يف الفكر الغريب
ا١تتعلقة  (ّ)بل كتعترب آراؤه حجر الزاكية يف األلسنيات ،دم سوسَت مؤسس اللسانيات األكؿ

((ا٢ترمنيوطيقا))بنظرية التأكيل 
النص  ك"نظر إُف ،(ٓ)إذ حاكؿ أف ٯتيز بُت اللغة كالكبلـ (ْ)

كلذلك فإفَّ خَت كسيلة ١تقاربة ىذا النص ىي ، ْتسبانو شبكة من عناصر االتصاؿ اللغوية
ّٔدؼ استكشاؼ األنظمة أك ، أم من بنيتو الداخلية، االنطبلؽ من مصدره اللغوم

                                                
التارٮتية عند ىيدغر كجادامَت ىي تارٮتية الوجود اإلنساين، كىي تارٮتية زمانية تعٍت تراكمان ٠تربة الوجود يف  (ُ)

الزمن، كال تعٍت التارٮتية ا١تشركطة بالوجود ا١تادية ٞتماعة إنسانية يف ظركؼ اجتماعية كاقتصادية ٤تددة؛ ك٢تذا 
ا١تيتافيزيقيا ا١تتعاِف لفكرة الوجود عند٫تا. ينظر: أبو زيد، نصر  ال بد أف يفهم الوجود اإلنساين نفسو بعيدان عن

 . ّْ، صإشكالية القراءة وآليات التأويلحامد، 
، كينظر: السيف، ُِٗ، األصوؿ كا١تبادئ كاألىداؼ، صفلسفة التأويلجادامَت، ىانس غيورغ،  (ِ)

 . ٗٗ، صاصرظاىرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المععبد العزيز،  بن خالد
األلسنية: علم ظهر يف مطلع القرف العشرين على يد فرديناف دم سوسَت، كيف ىذا العلم ميَّز بُت اللساف  (ّ)

 .َّٓ، صمعجم المصطلحات والشواىد الفلسفيةكالكبلـ. ينظر: سعيد، جبلؿ الدين، 
 . ّٔ، صصراع التأويالت( ريكور، بوؿ، ْ)
( جعل دم سوسَت اإلشارة اللغوية عبلقة بُت الداؿ الصويت كا١تدلوؿ ا١تفهومي، كاعترب ىذه العبلقة عبلقة داللية، ال صوتية، ٓ)

كقد جعل مصطلحي الداؿ كا١تدلوؿ بدالن عن اللفظ كا١تعٌت، كقد بدا لو أف نسق اإلشارات كالذم ىو ناتج عن التحديد 
التصورية ا١تدلوؿ، فاالختبلؼ بُت الصوت كا١تعٌت كعبلقة ىذا بذاؾ ىي اليت تشكل  ا١تتبادؿ للسلسلة الصوتية، كللسلسلة

صراع النسق اللغوم، كاللغة عنده عندما تكوف منفصلة عن ا١تتكلم، تظهر بوصفها نسقان من اإلشارات. ينظر: ريكور، بوؿ، 
 . ْٔ، صالتأويالت



 

ُْ 

 

ٔتعٌت أف حركة التحليل البنيوم تتجو من داخل النص إُف ، العبلقات اليت تيشكّْل دالالتو
 .(ُ)خارجو ا١تتمثل با١تؤلف كالسياؽ كالعصر كالبيئة على بنيتو كنسيجو" كليس من، خارجو

نبتت من أصل كتابو  (ِ)كمن ىذا النظرة اللغوية لدم سوسَت نعلم أف البنيوية 
(())دركس يف اللسانيات العامة

كعلى  (ْ)كانبثقت من تطبيقها على ))األنثركبولوجيا(( (ّ)
كمهمتها" كشف ا١تنطق الداخلي للنص كالبنية  ،(ٓ)نيان لساالعلـو اإلنسانية عمومان منهجان 

كمهمة الناقد عزؿ النص عن  ...بوصفها نظامان تامان أك كبلن مًتابطان  ،ا١تتحكمة يف تكوينو
فالبنيوية تنظر إُف النص  ،(ٔ)فيدرسو كنص ٣ترد الوجود" ؛األنساؽ التارٮتية كاالجتماعية

ا البنية ىي  ،كشفرات كحيل ال ٘تيت ١تؤلفها بصلةعلى أنو صيغة كتابية ٖتكمها قوانُت  كإ٪تَّ
كالقارئ يقـو بفك الشفرات كإماطة اللثاـ عن األلغاز  ،اليت تتحكم يف ا١تؤلف كتصنع نصو

كعلى ىذا فالبنيوية قد جعلت للقارئ اٟتق يف  ،اليت ٖتويها ىذه البنية ٔتا معو من أدكات
فمن خبلؿ البنيوية قد يستخدـ ا١تؤكؿ كالقارئ  ؛االستعانة بكافة الوسائل لتحديد العبلقات

                                                
، سلسلة الدراسات مجلة الجامعة اإلسالميةإشكالية عقائدية ( العف، عبد ا٠تالق، ))موت ا١تؤلف(( منهج إجرائي؟ ـأ ُ)

 . ْٓـ، صََِٖ، يونيو ِ، عُٔاإلنسانية، ج
( يذكر ريكور أف دم سوسَت َف يستخدـ كلمة ))بنية(( كإ٪تا استخدـ كلمة ))نسق((، كذكر أف كلمة ))بنية(( أكؿ ما ِ)

فاالنتقاؿ حصل من كر أنو كاف ا١تستخدـ قبل ))النسق((. ـ يف ا١تؤ٘تر العا١تي للسانيات يف الىام، كذ ُِٖٗظهرت عـا 
التعبَت ))بنية النسق(( إُف الصفة ))بنيوم((، كذلك لتحديد كجهة النظر اليت تتضمن األفكار ا١تتعددة. ينظر: ريكور، بوؿ، 

 فسَت البنيوم ينصب على: ، كقد ذكر ريكور فركقان بُت تأكيل ا١تعٌت، كالتفسَت البنيوم، فقاؿ: " التَُِصراع التأكيبلت، ص
.  ال يشكلو االختبلؼ كالتعارض )االنزياحات الدالة(. مستقل عمن يرصده. بينما تأكيل ا١تعٌت فينصب على:   نسق غَت كاعو

معاكدة الوعي. عمق رمزم بالغ التحديد. ينجزه مؤكؿ يضع نفسو يف اٟتقل الدالِف ذاتو ١تا يفهمو. كىكذا يدخل إُف الدكرة 
 . َٗ، صصراع التأويالتيقية. ينظر: ريكور، بوؿ، ا٢ترمنيوط

( كىناؾ من يرل أف للشكبلنية الركسية اليت سادت يف عشرينات القرف العشرين أثران كاضحان يف الفكر البنيوم، بل ذىب ّ)
)بنية(( يف بعضهم إُف القوؿ بأف الشكلية الركسية بنيوية مبكرة، بل ىناؾ من عدَّ ))تينيانوؼ(( أكؿ من استخدـ كلمة )

  .ُّٔ -ُُٔ، صالمرايا المحدبةالسنوات ا١تبكرة من العشرينات. ينظر: ٛتودة، عبد العزيز، 
ىي الفن الذم يهتم بعلم اإلنساف كجعلو ٤تور البحث الفلسفي فيما يتعلق بو من جوانب فكرية كمعرفية،  (ْ)

 (. َِّ/ُ) موسوعة الفلسفةكجوانب علمية أك نفسية. ينظر: بدكم، عبد الرٛتن، 
 . ُُٔ -ُٖٓ، صالمرايا المحدبة، كينظر: ٛتودة، عبد العزيز، ْٔ -ّٔ، صصراع التأويالت( ريكور، بوؿ، ٓ)
 . ُّْ، صظاىرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصرعبد العزيز،  بن السيف، خالد (ٔ)



 

ِْ 

 

لتحليل الظواىر كتفسَتىا سواء (ُ)كالقوانُت الفيزيائية ا١تعادالت الرياضية كاألشكاؿ ا٢تندسية
كىكذا خطا ا١تنهج البنيوم بالنقد  ،أكانت أعماالن فنية أك نصوصان أك حوادث تارٮتية

 .يةالنصوصي إُف مراحل متقدمة يف ا١تسَتة التأكيل
كاسًتاتيجية التفكيكية تنطلق من موقف فلسفي مبدئي قائم  ،مث جاءت التفكيكية

ال سيما  ،(ِ)ك٦تزكج باليأس كاإلحباط -الذم كاف سائدان يف الفلسفات الغربية-على الشك 
 .(ّ)بعد فشل العلم يف ٖتقيق السعادة كاألماف كا١تعرفة اليقينية لئلنساف

كدريدا يف منهجو  ،تنظر إُف النص ذاتو ال إُف خارجو (ْ)كالتفكيكية كالبنيوية
لكن التفكيكية تقـو بدراسة النص  ،لتفكيك النصوص يرل أنو ال كجود لشيء خارج النص

مث تقـو بتقويض ما كصلت إليو من نتائج يف قراءة  ،دراسة تقليدية إلثبات معانيو الصر٭تة
 ،شرخ بُت ما يصرح بو النص كما ٮتفيو كىدفيها إ٬تادي  ،ىذا ىو توصيف التفكيكية ،معاكسة

                                                
 كىذا ما فعلو شحركر يف كتابو ))الكتاب كالقرآف((.  (ُ)
أركوف داعية اٟتداثة البلمع يتحدث عن اليأس كالكفر بالتقدـ، كالفراغ الركحي الذم أنتجتو اٟتداثة، كىا ىو  (ِ)

فيقوؿ: " ىذا الفراغ نتج بعدئذ عن نزعة الشك ا١تتزايدة بفكرة التقدـ الواثق من نفسو كالبل٤تدكد )أك لنقل 
اف عليو يف اٟتاؿ السابق. ككذلك نتج عن ٥تياؿ التقدـ أك األمل بالتقدـ( فلم يعد أحد يؤمن بالتقدـ كما ك

الفشل الفظ كالعنيف لذلك الدين الدنيوم كا١تلحد الذم كعد الناس با٠تبلص ا١تباشر على ىذه األرض عن 
طريق النضاؿ األخَت للربكليتاريا العا١تية أك )األ٦تية(. ككذلك نتج ىذا الفراغ عن ا١تآسي الفظيعة للمحرقة 

اإلسرائيلي كآّاز اليت ٖتصل حاليان على كوكبنا  -اجيديا الفلسطينية أك الصراع العريباليهودية كالفوالغ كالًت 
الصغَت، كاالستبعاد اٞتماعي لشعوب بأسرىا من القول ا٢تائلة للعو١تة. ىذه األحداث ىي اليت أفقدت الناس 

". الثقة با١تستقبل كاٟتضارة كاٟتداثة، كىي اليت خلقت ىذا الفراغ الركحي أك األخ بلقي الذم نشهده اليـو
 . ُّٕ، صػالفكر األصولي واستحالة التأصيلينظر: أركوف، ٤تمد، 

، ط-)تارٮتية النص(، )الرياض العلمانيون والقرآنالطعاف، أٛتد،  (ّ)  . ّٗٔـ(، صََِٕ، ُدار ابن حـز
الفرؽ بينهما أف البنيوية هتتم ببناء النص كًحرىفية ا١تؤلف، بينما التفكيكية هتتم بفتح حدكد النص أماـ إبداعية  (ْ)

القارئ، فمحور التفسَت التفكيكي ىو اٟتوار الديالكتيكي بُت القارئ كالنص. ينظر: ٛتودة، عبد العزيز، 
 . َُّص المرايا المحدبة



 

ّْ 

 

كىكذا كل تفكيك ٮتضع  ،كالقراءة التفكيكية ىي نفسها ٗتضع للتفكيك مرة أخرل
 .(ُ)لتفكيك آخر إُف ما ال هناية

ككثَت من رموز البنيوية معاصركف  ،كالبنيوية كالتفكيكية من الناحية الزمنية متداخلتاف
 (ّ)كركالف بارت ك٫تا من رموز البنيوية عاصرا جاؾ دريدا (ِ)فميشيل فوكو ،لرموز التفكيكية

كأما من الناحية ا١تنهجية فذىب بعض النقاد إُف الفصل ا١تنهجي  ،فيلسوؼ التفكيك األكؿ
كمنهم من جعل التفكيكية صورة  ،معتربان التفكيكية بناء قاـ على أنقاض البنيوية ،بينهما

ض النقاد ٮتلطوف يف نسبة أقطاب كل كاحدة إُف كقد جعل ىذا التداخل بع ،مطورة للبنيوية
ىو  ،ىذا ا١تفكر الذم نسبو كله إُف مدرسة ،((ركالف بارت))كما فعلوا مع  ،(ْ)األخرل

((موت ا١تؤلف))الذم أبرز نظرية 
(ٓ). 

 نظرية ))موت المؤلف(( واإللحاد في مسيرة النظرية الهرمنيوطيقية:
كقد كاف ٢تذه النظرية تأثَت   موت ا١تؤلفييعد ))ركالف بارت(( ىو صاحب نظرية  

ك قد أكَّد ))ركالف بارت(( على أف ىناؾ من سبقو إُف  ،كبَت يف ا١تسَتة التأكيلية اٟتديثة

                                                
، كينظر: السيف، َّٗ، صني من تهافت القراءة إلى أفق التدبرالنص القرآالرسيوين، قطب،  (ُ)

، كينظر: تعليق ىاشم صاٌف ُّٗعبد العزيز، ظاىرة التأكيل اٟتديثة يف الفكر العريب ا١تعاصر، ص بن خالد
 .ُٕص القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني،على أركوف: ٤تمد، 

، كينظر: طرابيشي، ْٖٕ، ص المعجم الفلسفيـ. ينظر: كىبة، مراد، ُْٖٗفيلسوؼ فرنسي معاصر، تػ  (ِ)
 . ْٗٔ(، صالمتصوفون –الالىوتيون  -المتكلمون –المناطقة  –معجم )الفالسفة جورج، 

ـ، كىو صاحب النظرية الفلسفة التفكيكية، لو عدة كتب منها َُّٗفيلسوؼ فرنسي، كلد يف اٞتزائر عاـ  (ّ)
 –معجم )الفالسفة ـ. كينظر: طرابيشي، جورج، َََِدـ الفلسفة(( ت))الصوت كالظاىرة(( ك))ى

 . ِّٖ، صالمتصوفون( –الالىوتيون  -المتكلمون –المناطقة 
 . ُّٕ -ُّٔ، صظاىرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصرعبد العزيز،  بن ( السيف، خالدْ)
ىيدغر كجادامَت، كمن لسانيات سوسَت، كنظرية التَّناص قد أشار ٢تا ( كىذه النظرية كنظرية التَّناص تشكَّلتا من كجودية ٓ)

بارت كإف َف يصرح بذلك صراحة يف مقالة موت ا١تؤلف، حيث قاؿ: " النص مصنوع من كتابات مضاعفة، كىو نتيجة 
ـ(، ُْٗٗ، ُلثقافات متعددة" ينظر: بارت، ركالف، نقد كحقيقة، ترٚتة منذر عياشي، )مركز اإل٪تاء اٟتضارم، ط

ـ بينت فيو أف النص ال ينبثق من العدـ، كإ٪تا ُٔٔٗ، كقد نشرت جوليا كريستيفيا ْتثان يف موضوع التَّناص عاـ ِْص
، علم النصيتشكل من ٣تموعة نصوص متداخلة، كاليت تعد مرجعية ا١تؤلف يف بناء نصو. ينظر: كريستيفيا، جوليا، 

 . ٖٕـ(، صُٕٗٗ، ِدار توبقاؿ للنشر، ط-ترٚتة: فريد الزاىي، مراجعة: عبد اٞتليل ناظم، )الدار البيضاء



 

ْْ 

 

((ماالرميو)) الفرنسي ىذه النظرية مثل األديب
الذم عدَّه أكؿ من حاكؿ زلزلة سطوة  (ُ)

 .(ِ)من كاف مالكان ٢تا كتنبأ بضركرة كضع اللغة نفسها مكاف ،إمرباطورية ا١تؤلف
تلقي حرّْية يف  ،كىذه النَّظرية تعطي النَّص كجودان مستقبلن عن مؤلفو 

ي
كتيعطي ا١ت

ْتسب ىذه -ك٢تذا بعد أف كاف فهم النَّص ينطلق من مقاصد ا١تؤلف صار القارئ  ؛التَّأكيل
 .(ّ)يفهم النص ك٭تللو بعيدان عن مقاصد مؤلفو –النظرية 

بواسطة فتح  ،ت ٔتقولتو ىذه" القارئ القوة على خلق معافو كّٔذا منح ركالف بار 
 .كأعطاه اٟترّْية الكاملة يف التأكيل ،(ْ)النصوص على اللعب البلمتناه"

 ترتبط كفكرية فلسفية جذكر ىذه ترتد يف مصدرىا الغريب إُف ا١تؤلف كفكرة موت
((نيتشو)) الوجودم فلما أعلن الفيلسوؼ ،بظركؼ ثورة أكربا على الكنيسة

 موت)) بفكرة (ٓ)
 تدمَت إُف يتوقوف الذين األكركبيُت النُّقاد أكساط يف القت ىذه الفكرة ترحيبان شديدان  ((اإللو

 فأعلن األديب النَّقد إُف ((اإللو موت)) مقولة فانتقلت ؛النصوص تفسَت يف الغييب االٕتاه
((ا١تؤلف موت)) عن ((بارت ركالف)) رأسهم كعلى الغربيوف النقاد

(ٔ)
. 

فأعلن على إثر ذلك موت  ،ىكذا بارؾ النقد يف العاَف الغريب مقولة موت اإللو
بل ىو " امتداد لفلسفة تضرب يف بنية اٟتضارة الغربية" اليت  ،كىذا َف يأت من فراغ ،ا١تؤلف

                                                
ـ(. شاعر كناقد فرنسي، كلد يف باريس. اشتهر بقصيدتو اٟتا١تة الظهَتة يف فاكف ُٖٖٗ - ُِْٖ( ماالرميو، ستًيفىاف )ُ)

ا عدا اللقاءات األسبوعية اليت كاف يعقدىا مع ٣تموعة من الشعراء ـ. عاش منعزالن عن آّتمع، فيمُٕٖٔاليت ألفها سنة 
 (ُٔٓ/ُٕ، )الموسوعة العربية العالميةكالفنانُت األكركبيُت يف باريس. ينظر: 

 . ُٕ، ص نقد وحقيقة( بارت، ركالف، ِ)
 ا بعدىا. كم ُِٕ، صظاىرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصرعبد العزيز،  بن ( السيف، خالدّ)
دار قباء للطباعة كالنشر كالتوزيع، د.ط، -، ترٚتة: جابر عصفور، )القاىرةالنظرية األدبية المعاصرة( سلدف، راماف، ْ)

 . ُٖٔـ(، صُٖٗٗ
ـ. ينظر: بدكم، عبد الرٛتن، ََُٗفريدريك نيتشو، فيلسوؼ أ١تاين، مؤسسة فلسفة القوة، تويف عاـ  (ٓ)

 (. َٖٓ/ِ، )موسوعة الفلسفة
ق(، ُُْٓ، مطبوعات )نادم القصيم األديب، د.ط، نقاد الحداثة وموت القارئإبراىيم، عبد اٟتميد،  (ٔ)

مجلة الجامعة ، كينظر: العف، عبد ا٠تالق، ))موت ا١تؤلف(( منهج إجرائي؟ أـ إشكالية عقائدية؟، ٖص
 . ّٓ، صِ، عُٔـ، جََِٖغزة، يونية –اإلسالمية 



 

ْٓ 

 

كيعٍت  ...٢تذا فمقولة موت ا١تؤلف تعٍت اختفاء القيمة يف األدب ؛ٖتارب الدين كا١تيتافيزيقا
 .أك النفسية ،أك االجتماعية ،ّٔا اختفاء كل القيم التارٮتية

كطرح  ،أم ما كراء النَّص ،إفَّ مقولة موت ا١تؤلف تعٍت " انتهاء عاَف ا١تيتافيزيقيا
ا نظريات تستمد فلسفتها  ،(ُ)ال يعتمد على شيء خارجو" ،النَّص كعاَف مستقل بنفسو إهنَّ

كما ىو حاؿ اٟتداثة اليت  ،ـ على اإلٟتاد حىت يف أدبو كفنولتبٍت ٣تتمعان يقو  ؛من اإلٟتاد
 .نبتت فيها ىذه النظريات

 ،كجعلها للنَّص بنية ال عبلقة ٢تا بو ،ها للمؤلّْفائإف نظرية موت ا١تؤلف يف إقص
مستغنية  ،" إف ا١تادة مستكفية بنفسها :اليت تقوؿ (ِ)شبيو ٔتقولة الفلسفة ا١تادّْية ا١تاركسية

كتعترب ىذا من تزييف الوعي  ،كترل أف التاريخ ال يتحرؾ ٔتؤثر عظيم ،(ّ)يوجدىا"عن خالق 
 ،كالوصوؿ إُف اٟتقيقة ا١تتمثلة يف ا١تادة ،الذم تسعى النظرية ا١تاركسية إُف التخلُّص منو

 .(ْ)كتؤكد أف التاريخ إ٪تا يتحرؾ لؤلماـ بواسطة صراع الطبقات ا١تتنازعة
النظريات التأكيلية الغربية مرتبطة باإلٟتاد كا١تادّْية أغلب كّٔذا يظهر لنا جليان أفَّ 

متأثرين -عمومان  –كقد حاكؿ نيقادىا كمنظركىا تأكيل النصوص  ،كالوجودية كا١تاركسية
كخاصة ا١تادّْية التارٮتية ا١تاركسية يف القرف الثامن عشر اليت أرجعت الفكر  ،بالنظرية ا١تاركسية

كاستنادان إُف  ،قامت "يف ا١ترحلة األكُف على قلب ركابط السببية ،كىذه الفلسفة ،إُف ا١تادة
ىذا القلب أنشأ أصحأّا علمان تارٮتيان يفسر أحداث التاريخ على أساس العوامل ا١تادّْية 

أفَّ الفلسفة ا١تاركسية  من كعلى الرغم (ٓ)كىي ترجع أساسان إُف عوامل اقتصادية" ،كحدىا
ا أثرت تأثَتان كبَتان على اٞتوانب التأكيلية للنصوص  ىي يف األصل يف جانب االقتصاد إال أهنَّ

ا١تاركسية العاَف كا٠تلق  بو فسَّرت الذم األساس ىي اٞتدلية بل لقد "كانت ا١تادّْية ،كاآلداب

                                                
 . ُْ، صلحداثة وموت القارئنقاد اعبد اٟتميد إبراىيم،  (ُ)
نسبو إُف ماركس، كا١تاركسية: نظرية علمية ثورية ال تقتصر على تفسَت العاَف، كإ٪تا هتدؼ إُف تغيَت مستنده  (ِ)

يف ذلك إُف ا١تادية التارٮتية كا١تادية الديالكتية، كىي نظرية تينظّْر لنضاؿ الطبقة العاملة. ينظر: كىبو، مراد، 
 . ٔٓٓادة )ماركسية(، ص، مالمعجم الفلسفي

 . ٓٓٓمذىب(، ص -، مادة )مادمالمعجم الفلسفيكىبو، مراد،  (ّ)
 (. ِِْ/ِ، )موسوعة الفلسفةبدكم، عبد الرٛتن،  (ْ)
 (. َْٕ/ِا١ترجع السابق، ) (ٓ)



 

ْٔ 

 

كا١تصَت كالتاريخ كالدين كالفكر كاالقتصاد كاالجتماع كالسياسة كاآلداب  ،كالوجود
كىي ا١تفتاح  ،ىي األساس ((يف البناء التحيت كالبناء الفوقي))كالنظرية ا١تاركسية  ،(ُ)كالفنوف"

حيث جعلت الفكر كالدين كا١تفاىيم كاألحكاـ الذم تسميو  ،ا١تادّْم لعبلقة الفكر بالواقع
البناء ))الذم تسميو  ،من إفراز الًبٌتى االقتصادية كاالجتماعية كا١تادية ((البناء الفوقي))

((التحيت
(ِ)

. 

 الرمزية خاتمة نظرية الهرمنيوطيقا ))القراءة((:
يف فرنسا  (ّ)كقد جاء بوؿ ريكور ،ىكذا تطوَّرت كتأثرت ا٢ترمنيوطيقا يف الغرب

فحاكلوا إقامة نظرية موضوعية لتأكيل  ،كىَتش يف الواليات ا١تتحدة كبييت يف إيطاليا
كإ٪تا صارت  ،أساس فلسفيفا٢ترمنيوطيقا عند ىؤالء َف تعد قائمة على  ،النصوص

كقد فرؽ ريكور بُت  ،تفسير الرموزكقد ركز ريكور على  ،علمان لتفسَت النصوص
 ،طريقة بولتماف الذم يعترب الرمز ييطل منها على عاَف ا١تعٌت :طريقُت لتفسَت الرموز

كقد استخدـ بولتماف ىذه الطريقة  ،فالرمز كسيط شفاؼ يشف عما كراءه من ا١تعٌت
ينية يف العهد القدميللكشف عن  أما  ،ا١تعاين العقلية اليت تتضمنها األساطَت الدّْ
 ((مدرسة االرتياب))أصحاب  ،(ِ)كنيتشو(ُ)كماركس(ْ)فركيد :فيمثلها ،الطريقة الثانية

                                                
 . ّْـ(، صََِِ، ِدار الشركؽ، ط-، )القاىرةالتفسير الماركسي لإلسالمعمارة، ٤تمد،  (ُ)
 (. ّٕ -ّٔا١ترجع السابق، ص) (ِ)
ـ. ينظر: صفحة غبلؼ كتاب صراع التأكيبلت، ََِٓىو: جاف بوؿ غوستاؼ ريكور، فيلسوؼ فرنس، تػ  (ّ)

 ترٚتة: منذر عياشي. 
التأكيل عند فركيد يقـو على التحليل النفسي، كينطلق يف انتاج ا١تعٌت من ا١تركب البلشعورم الذم يربز يف اٟتلم  (ْ)

كا٢تفوات كالفلتات، كإنتاج ىذا ا١تعٌت يعٍت البناء كا٢تدـ يف الوقت ذاتو، إنو يسعى ٢تدـ معٌت النص الثابت 
يعٍت إنتاج ا١تعٌت البلشعورم، فالبلشعور ىو ا١تعٌت اٟتقيقي  كاٟتقيقي؛ لينقل معناه إُف معٌت آخر مغاير، فالشعور

الذم ٮتتفي خلف الشعور أك الوعي الظاىر، كمهمة التحليل النفسي اليت ٕتمع بُت التأكيل كالتفسَت تكمن يف 
استحضار كبلـ خفي ٖتملو الذات البشرية يف داخلها، كيكوف مًتابط مع مسارات نفسية ال شعورية ٖتدد ردكد 

ل تفلت من مراقبة الذات، كا١تعٌت اٟتقيقي ىو عكس ا١تعٌت الذم يدعيو الفكر الواعي، كا٠تاصية األساسية اليت فع
دار الطليعة للطباعة -، )بَتكتالفلسفة والتأويل٘تيزه ىي عدـ شفافيتو بالنسبة ١تن يتفوه بو. ينظر: قارة، نبيهة، 

، رسالة ماجستَت، هوم التأويل في فلسفة نيتشومف، كينظر: درسوين، كفاء، ٖٔـ، صُٖٗٗ، ُكالنشر، ط
 . َِ، ُِـ، َف تطبع، صََِٔاٞتزائر، نوقشت  -جامعة منتورم



 

ْٕ 

 

الطريقة تتعامل مع الرمز باعتباره حقيقة زائفة ال ينبغي الوثوؽ  كىذه (ّ)كما ٝتاىم ريكور
ألفَّ الرمز عندىم ال يشف عن  ؛للوصوؿ إُف ا١تعٌت ا١تختبئ كرائهابل ٬تب إزالتها  ،ّٔا

ا ٮتفيو كيطرح بدالن منو معٌت زائفان  ،ا١تعٌت كمهمة التفسَت إزالة ا١تعٌت الزائف السطحي  ،كإ٪تَّ
بينما ماركس  ،كقد خص ريكور الرمز بالنصوص اللغوية (ْ)كصوالن إُف ا١تعٌت الباطن الصحيح

                                                                                                                                     
 سبق بياف فلسفة ماركس كأثرىا يف التأكيل.  (ُ)
فلسفة نيتشو تنبع من رؤيتو للحياة كالقيم السائدة فيها، فقد رأل أف اإلنسانية عاشت على عبادة األصناـ:  (ِ)

لسياسة، كأصناـ يف األخبلؽ، كأصناـ يف الفلسفة؛ ٢تذا رأل أف مهمتو ىي كشف ىذه األصناـ أصناـ يف ا
كٖتطيمها كتدمَتىا. فعاًف نيتشو القيم باعتبارىا تعبَتات للقوة كلضعف إرادة القوة اليت ٬تب تأكيلها، كقد رأل 

فعاؿ غَت ثابت، كإ٪تا ٥تتلف التفريق بُت الفعل األخبلقي، كاٟتكم األخبلقي. فاٟتكم األخبلقي على األ
باختبلؼ الناس، كلو دكافع ًعدَّة تؤدم إُف إصداره على النحو اليت تصدر عليو؛ كنظرتو ىذه أدت إُف نظريتو 
ا١تشهورة يف التفريق بُت نوعُت من األخبلؽ: أخبلؽ السادة، كأخبلؽ العبيد، فالسادة ىم األقوياء األثرياء، 

رة كا٢تيمنة، ك٭تبوف القسوة، ٢تذا فهؤالء ٭تتقركف الرٛتة كالتواضع كاٞتنب، كال الذين يبحثوف عن الغلب كالسيط
يقبلوف ا١تساكمة كالتسامح كا١تداىنة كأنصاؼ اٟتلوؿ، كال ٭تفلوف باٟتياة كنعيمها، كال بالطمأنينة كالسبلـ، إهنم 

لموف، كىؤالء طبيعتهم الوداعة ٬تدكف النعيم يف االنتصار كالقوة كالتحطيم، أما العبيد فهم ا١تسا١توف ا١تستس
كالتواضع كالطيبة كالصرب، كيرل أف ىؤالء األخَتين يزيفوف الوعي فيسموف العجز ))إحسانان((، كعدـ القدرة 
على رد الفعل با١تثل ))صربان((، كيسمي عجزه عن إدراؾ ا١تطامع السامية ))تواضعان((، كىكذا هتدر القيم 

 على الضعف كالذلة كالعجز. النبيلة كيوضع مكاهنا قيمان تدؿ 
كا٠تَت عنده ما يتأتى عن القوة، كالشر ما يتأتى عن الضعف، كالفكرة األخبلقية عنده تقـو على أساس تقديس 
القوة؛ ألنو رأل أف تقديس القوة ىي أساس الوجود كجوىره، فالقوة ىي الدافع األساسي للفرد، كىي العامل 

ستيبلء كانتهاؾ كغلب للغريب كالضعيف كىي على أقل األحوؿ استغبلؿ، اٞتوىرم يف اٞتماعة، كاٟتياة عنده ا
كاألنانية عنده أساس أخبلقي؛ ألهنا أقرب إُف الدفاع عن النفس، كاألنانية عنده ىي العدالة بعينها. ينظر: 

-َُٓ/ِ، )موسوعة الفلسفة ،، ك ينظر: بدكم، عبد الرٛتنّْ، صصراع التأويالتريكور، بوؿ، 
ُْٓ .) 

، كقد نقلتها بالفرنسة ككتبت ِٓ، قارة، نبيهة، الفلسفة كالتأكيل، صُِٗريكور، بوؿ، صراع التأكيبلت، صػ (ّ)
 ترٚتتها بالعربية. 

 . ُٖٓ، ُّٕكقد ٝتَّى ريكور ىؤالء الثبلثة أبطاؿ الشك، ينظر: ريكور، بوؿ، صراع التأكيبلت، ص (ْ)



 

ْٖ 

 

ينصب تفسَتىم على الرموز ٔتعناىا العاـ اللغوم  (ُ)مافكبولت كفركيد كنيتشو
 .كىذاف الطريقاف كاف ٢تما تأثَت كبَت على ا٢ترمنيوطيقا الغربية ،(ِ)كاالجتماعي

من الًتكيز على  ،كبعد ىذا السرد يتبُت لنا كيف انتقل مفهـو ا٢ترمنيوطيقا الغربية
حىت جعلت كل متلقي  ،على ا١تتلقيكمن مث الًتكيز  ،ا١تؤلف إُف الًتكيز على بنية النص

كفتحت ىذه النظريات كالقراءات آّاؿ إُف  .يفسر النصوص حسب ثقافتو كٕتربتو يف اٟتياة
  .ْتيث يصبح تأكيل كل نص بعدد قيرائو ،البلهنائية للتأكيل

                                                
للمسيحية يف بدايتها، كصاحب منهج التأكيل، تويف عاـ  الىويت بركتستانيت أ١تاين متأثر ّٔيدغر، كمؤرخ (ُ)

 (. ّٖٕ/ُ) موسوعة الفلسفةـ. ينظر: بدكم، عبد الرٛتن، ُٕٔٗ
، كينظر: أبو زيد، نصر حامد، َٔكص َٓك ما بعدىا كصْْ، ُْريكور، بوؿ، صراع التأكيبلت، صػ (ِ)

 . ْٓ -ْْ، صإشكالية القراءة وآليات التأويل



 

ْٗ 

 

 المطلب الثاني

 القراءة الحداثية  في الفكر العربي الحداثي
اثية كابتعاث ٤تمد علي باشا للبعثات إُف العاَف ا١تتتبع للتفسَت منذ الصدمة اٟتد

 :الغريب يبلحظ أف ىناؾ مرحلتُت يف تاريخ القراءة للنصوص القرآنية
 ،ىا الشيخ ٤تمد عبدهكقد أسَّس ٢تذه ا١ترحلة كٛتل لواء :ا١ترحلة ا١توصولة :األكُف

كقد بلغ بو  ،كطبقها يف تأكيل النصوص القرآنية ،فقد استفاد من معارؼ العلـو اٟتديثة
تأكيبلن  -مستفيدا من العلـو-تأكَّؿ ا١تعجزات ل ما أنتجو العقل اٟتداثي حىت الشطط أف ّتَّ 

فكاف امتدادان ٢تذا ا١تنزع  ،(ِ)مث جاء طنطاكم جوىرم ،(ُ)ٮترجها عن دائرة اإلعجاز
 .كىكذا فعل غَتىم من تبلمذة الشيخ ٤تمد عبده ،التفسَتم

جرّْىم لعلـو الغرب كمعطيات التجريب إُف ساحة كا١تبلحظ أف ىؤالء بالرغم من 
كال عمل قطيعة مع  ،إال أف النهج التفسَتم َف يتنكب سىنن ا١تناىج التقليدية ،التفسَت
ا أخذ منو كأضاؼ إليو ما أخذه  ،الًتاث  .(ّ)الغرب عنكإ٪تَّ

لقراءة ا))كتتميز ىذه ا١ترحلة بشيوع مصطلح  :مرحلة اٟتداثة ا١تقطوعة :ا١ترحلة الثانية
 .الًتاثي ((التأكيل))ا١ترادؼ ١تصطلح  ((اٟتداثية

كالدينية منها  ،كىذه القراءة استخدمت النظريات الغربية لتأكيل النصوص العربية
 .على كجو ا٠تصوص

 ،كقد شحنت ىذه القراءة ٣تاؿ الدرس القرآين ٔتناىج النقد األدبية الغربية
ك٢تذا َف يًتدد أصحاب ىذه القراءة يف نعتها  ؛سانيات اٟتديثة الوافدة من الغربكالل

إذ إنو يعرب عن افتتاف ىذه ا١تنحى التأكيلي  ؛كىو نعت يتميز با١تصداقية ،((اٟتداثية))بػ
كقد ٘تيَّزت ىذه القراءة بإرساء قواعد ، كجرّْه إُف ساحة التفسَت بعجره كْتره ،بالنموذج الغريب

٦تهدة بذلك لنزع القداسة عن  ،ـو السلف يف التفسَتكفه ،القطيعة مع مناىج التأكيل الًتاثية
                                                

، ينظر: ا١تثاؿ تفسَته لسورة الفيل ككيف تأكؿ اٟتجارة اليت ألقتها الطيور على جيش أبرىة ييراجع على سبيل (ُ)
 .ُٖٓق( صُُّْ، ٤ّتمد عبده، تفسَت جزء عم، )مصر: مطبعة مصر، ط

  (.َِّ/ّ) األعالم الزركلي، ـ. ينظر:َُْٗجوىرم ا١تصرم، أشهر كتبو ))اٞتواىر يف تفسَت القرآف(( تػ  بن طنطاكم (ِ)
 . َِٔ، صالنص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبرالرسيوين، قطب،  (ّ)



 

َٓ 

 

٦تا شكل استفزازان صارخان ١تنظومة العقل ا١تسلم  ،كإفراغو من مصدريتو الربانية ،القرآف الكرمي
(ُ)!كمعهود خطابو

. 

كىذه  ،كقد أعلنت ىذه القراءة حضورىا كاشتد أكدىا منذ سبعينات القرف ا١تاضي
من  ،كيرضى عنها أىل االستشراؽ ،القراءة كما يريدىا الغربالقراءة "٪توذج حي ٟتداثة 

بغض النظر  ،كتنزيلها كيفما اتفق على النص القرآين ،حيث التوسُّع يف جلب ا١تناىج الغربية
 .(ِ)" !كقداسة معانيو ،عن ربانية مصدره

 :القراءة االنتقائية :األكُف :قراءات حداثية للًتاث كقد ذكر جابر عصفور ثبلث
 –القراءة اليت تنتقي من الًتاث ما يتناسب مع العصر كتًتؾ ما ال يتناسب معو كىي 

كتيبقي  ،تنفي العناصر السالبة اليت َف تعد صاٟتة للعصر :كْتسب تعبَته ،-حسب تصورىا
كىذه القراءة عندىم ال ٯتكن األخذ ّٔا إال من منظور يقـو على التسليم  ،العناصر ا١توجبة

مصدره ما كراء  ،أف ال نعتقد أف الًتاث مقدَّس :ٔتعٌت ...إنساين خالصبأف الًتاث عمل 
 .((زكي ٧تيب ٤تفوظ ك فهمي جدعاف))كىذه قراءة  ،الطبيعة

تنتقل  ((مشركع رؤية جديد))اليت هتدؼ إُف تقدمي  :القراءة التثويرية :القراءة الثانية
((طيب تزيٍت))على حسب تعبَت  ((الًتاث إُف الثورة))من 

 ((العقيدة إُف الثورة))أك من  (ّ)
أك من  ،((أدكنيس))حسب تعبَت  ((الثابت إُف ا١تتحوؿ))أك من  ((حسن حنفي))حسب تعبَت 

((حسُت مركة))حسب تعبَت  ((الضركرة إُف اٟترية))
 –ىذه ىي تعبَتاهتم عن ىذا االٕتاه  ،(ْ)

كقراءتو قراءة جديدة مشتقَّة من  ،كىو إقصاء الًتاث بالكلية ،تعددت التعابَت كا١تقصد كاحد
 .ال من نتاج ا١تاضي الذم ىو زمن الًتاث ،اعتبارات اٟتاضر كمن نتاجو

الكشف عن تكوين ))كىذه القراءة هتدؼ أكالن إُف  ((:التنويرية))القراءة  :القراءة الثالثة
أك الكشف عن ا١تستويات ا٠تطابية  ،٤تمد عابد اٞتابرم كما ىو تعبَت  ((العقل العريب

                                                
 . َِٖ -َِٕ، صالنص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبرالرسيوين، قطب،  (ُ)
 . َِٕا١ترجع السابق، ص (ِ)
ـ، حصل على الدكتوراه من أ١تانيا، أبرز مؤلفاتو ُّٖٗباحث كمفكر سورم معاصر، كلد يف ٛتص عاـ  (ّ)

 ))مشركع رؤية جديدة للفكر العريب منذ بدايتو حىت ا١ترحلة ا١تعاصرة((. 
ـ يف لبناف، اغتيل يف بَتكت عاـ َُُٗعلي مركة، شيعي رافضي حداثي ماركسي، كلد عاـ  بن حسُت (ْ)

 ـ. ُٕٖٗ



 

ُٓ 

 

كا٢تدؼ من الكشف عن تكوين  ،حسب تعبَت ٤تمد أركوف ((الفكر العريب))السائدة يف 
((بنية))العقل العريب ىو ١تعرفة 

القراءة ))كىذه األخَتة ىي  ،(ِ)ىذا العقل مث تفكيكها (ُ)
 ((.التفكيكية

كالثاين  ،نقد الًتاث :األكؿكيبلحظ أف القراءات السابقة كلها هتدؼ إُف أمرين 
نتج الثقايف لعصر القارئ

ي
 .إنتاج ثقافة جديدة تتوافق مع ا١ت

كإال فالقراءات عديدة  ،كىذه القراءات الثبلث ىي القراءات اٟتداثية البارزة كالرائجة
" كسواء  :يقوؿ عصفور بعد أف ذكر القراءات الثبلث السابقة ،قد تتعدد ْتسب عدد القراء

 -حُت نىضيم إليها غَتىا -فإف تعدُّدىا ككثرهتا البلفتة ...اختلفنا مع ىذه القراءاتاتفقنا أك 
ىي إشكالية الًتاث من ناحية  ،كما تتضمَّنو كثرهتا من كحدة إشكالية ملحة ،من ناحية

(ّ)ثانية"
. 

ا مع كثرهتا تدؿ كتتفق على كجود  :يريد جابر عصفور أف القراءات كإف كثيرت إال أهنَّ
 ،كعلى كجوب إنتاج معرفة جديدة بالًتاث ا١تقركء ،كعلى كجوب نقده ،إشكالية يف الًتاث

 .(ْ)كعلى اٖتاد ا١ترجعية ا١تعرفية ٢تذه القراءات
ر "بأدكات كا١تعرفة النإتة عن ىذه القراءات ال بد كأف تتم كما يقوؿ جابر عصفو  

يف  –يف عملية إنتاج منسوبة  ...عصر القارئ كأساليبها كعبلقات إنتاجهاالا١تعرفة ا١تتاحة يف 
فالًتاث ال يقرأ  ،كليس إُف الًتاث ا١تقركء ،إُف العصر القارئ –أدكاهتا كعبلقاهتا كدكافعها 

فسو كما يقوؿ بتشبيو الشيء بن -يف استحالتو–نفسو بنفسو أك بأدكاتو ا١تعرفية فذلك أشبو 
 .(ٓ)الببلغيوف القدماء"

                                                
ىم يعتمدكف على نظرييت ))البنيوية(( ك ))التفكيكية((، ك٫تا نظريتاف غربيتاف ظهرتا بعد منتصف القرف  (ُ)

 العشرين. 
 . ْْ-ّْ، صقراءة التراث النقديعصفور، جابر،  (ِ)
 . ْٓ، صقراءة التراث النقديعصفور، جابر،  (ّ)
بية، فقاؿ: "من ا١تؤكد أف القراءات اليت قدمها ا١تعاصركف...  كقد صرح عصفور ّٔذا االتفاؽ بُت القراءات اٟتداثية العر  (ْ)

كلها إ٧تازات دالة من حيث مدلو٢تا الذم يتصل ٔتا أحاكؿ تأكيده، كىو كحدة قراءة الًتاث، من حيث ىي فعل 
 . ّْ، صقراءة التراث النقديمتحد يف أصولو ا١تعرفية، كإجرائياتو ا١تنهجية" ينظر: عصفور، جابر، 

 . ْٓ، صقراءة التراث النقديعصفور، جابر،  (ٓ)



 

ِٓ 

 

أك بأدكاتو ا١تعرفية" معٌت  بنفسو دقق أخي القارئ يف كبلمو "فالًتاث ال يقرأ نفسو
بل يستحيل أف نفسّْر القرآف عن طريق الشركط كاألدكات اليت كضعها  ،ذلك أننا ال ٯتكن

القدٯتة كلها ينبغي أف كمعٌت ذلك أف التفاسَت  ،ا١تفسّْركف كمنهج ١تن يريد تفسَت القرآف
كمعٌت ذلك أف القرآف ال ٯتكن أف ييقرأ إال ٔتعارؼ العصر  ،(ُ)تذىب إُف مزبلة التاريخ

كليس للفكر العريب فيها ناقة  ،كعند اٟتداثيُت أف معارؼ العصر كلها إنتاج غريب ،كأدكاتو
إف  :ث ذكرحي ((أين ىو الفكر اإلسبلمي))كىذا ما صرَّح بو أركوف يف كتابو  ،كال ٚتل

أف  :كفحول كبلمو ىذا ،(ِ)الفكر العريب ا١تعاصر غَت مينتىج ٤تليان إال يف جزء قليل منو
فذكر أف معظم  ،بل لقد صرَّح بذلك ،التفكَت اٟتداثي العريب ا١تعاصر مأخوذ من الغرب
 فالقراءة اٟتداثية إذان بشهادة أركوف ،(ّ)ا١تنهجيات كاألفكار اٟتديثة مستوردة من ا٠تارج

كقد أرادكا تطبيق نظرياهتا كمنهجياهتا على الًتاث اإلسبلمي كالذم  ،نفسو نتاج غريب صرؼ
 .-حسب دعواىم يف أهنا تراث –يشمل القرآف كالسنة 

ىو ىشاـ شرايب بأف الفكر اٟتداثي العريب ميستمد من  ،بل لقد صرَّح حداثي آخر
 النػَّقَّاد مفاىيمو كمصطلحاتو " شئنا أـ أبينا يستمد ىذا الفكر العلماين :يقوؿ ،الغرب

 .(ْ)كأبعاده من التجربة األكربية ٔتفهومها الشامل"
لتبٍتّْ ا٢ترمنيوطيقا الغربية منهجان  اٟتداثيوف العرب ىكذا كبدكف مواربة تػىوىجَّو ا١تفكركف

النصوص القرآنية ميدَّعُت  على ذلك ٕتسيد أيكتوا من ذكاء كفهم بكل ما ٭تاكلوف كىم ،٢تم
 اختبلؼ على أف للمتلقُت اٟتق :مفادىا منهجية مسلَّمة من انطبلقان  ؛هم يف ذلكأحقيت

                                                
 طبعان ىذا باستثناء ما ينتقونو من الًتاث الباطٍت كا١تعتزِف كغَته ٦تا يتوافق مع أىوائهم. (ُ)
دار  -، أين ىو الفكر اإلسبلمي ا١تعاصر، )بَتكت من فيصل التفرقة إلى فصل المقالأركوف، ٤تمد،  (ِ)

 (.ِ -ُـ، ص)ُٓٗٗالساقي، ط. الثانية، 
 . ِا١ترجع السابق، ص (ّ)
مركز دراسات الوحدة -، )بَتكتالنقد الحضاري للمجتمع العربي في نهاية القرن العشرينشرايب، ىشاـ،  (ْ)

. لقد طبق اٟتداثيوف العرب كل النظريات كاألفكار الغربية يف كل آّاالت، ٖٔالعربية، د. ط، د. ت(، ص
حىت يف ا١تفاضلة العرقية بُت العرب كغَت العرب، يقوؿ الدكتور عدناف زرزكر: " ٯتكن القوؿ إف فكر غستاؼ 

سا٫تت ٚتيعها يف تشكيل بعض ٝتات الفكر القومي  -العرقية –لوبوف كآراء نيتشو كخطابات فيختو 
 (.ـُٗٗٗ ،ّط اإلسبلمي، ا١تكتب) ،جذور الفكر القومي العلمانيالعريب". ينظر: زرزكر، عدناف ٤تمد، 

 .ِّص



 

ّٓ 

 

 الذم األمر ؛بو يؤمنوف الذم ا١تعتقد القراءة كالتأكيل حسب عملية ٯتارسوا أف يف مشارّٔم
ًضعوف النص جعل الذم كيضع  التأكيلي ا٢ترمنيوطيقي الضابط ٯتليو ما إُف القرآين ىؤالء ٮتي

كاضعُت ٢تا موضع  ك٭تكّْمونىو يف نصوص الكتاب كالسنة ،ا١تقدَّسة يف الغربلفهم الكتب 
 .النقد

كقد كاف ا١تمهد ٢تذا  ،كمصدريتو ىذه ىي القراءة التأكيلية اٟتداثية للقرآف الكرمي
عندما رأل أف تأكيل النص القرآين  (ُ)على قدسية القرآف ىو أمُت ا٠توِف القراءة كالتجرؤ

طو ))كتبناه بشكل مطلق  ،يرتكز على كونو نصان أدبيان ٤تضان غَت متأثر بأم اعتبار كراء ذلك
((حسُت

مث  ،لتذكؽ ٚتالو الفٍت كاألديب ؛الذم دعا إُف ا١تدارسة الفنية للنص القرآين (ِ)
كاعترب القصص القرآين  ،ةالتعبَت عن نتائج ذلك التذكؽ بغض النظر عن مكانتو الديني

يف رسالتو  ((٤تمد خلف اهلل))كىذا ما ذكره  ،للتأثَت يف ا١تتلقي العريب ؛أساطَت ملفقة فنيان 
من أف القصص القرآين ٪تط من أ٪تاط القصة الفنية اليت  ((الفن القصصي يف القرآف))العلمية 

 .(ّ)ليس من الضركرة أف تكوف حقيقية أك صادقة
كاٞترأة توارد اٟتداثيوف يكتبوف حوؿ النص القرآين على نفس بعد ىذا التمهيد 

معتربين نصوص القرآف نصوصان لغوية خارجة عن   ،بل كأشدَّ من ذلك جرأة كشططان  ،ا١تنواؿ
كداعُت ألنسنة النصوص القرآنية متأثرين يف ذلك بالنَّزعة  ،كل بيعد ديٍت نظران ك٦تارسة

 .(ْ)كأسره بسياقو التارٮتي ،كاستنطاقو برغبات العصر ،الوضعية
لقد أصبح اٟتداثيوف بعد ٘تهيد ا٠توِف كطو حسُت كخلف اهلل يصرّْحوف بكل جرأة 

 ا٢تَتمنيوطيقي كببل مواربة يصرّْح باستخدامهم للبعد ،فهذا نصر أبو زيد يتفاخر ،بذلك

                                                
 (. ُٔ/ِ) ، اإلعالمـ. ينظر: الزركلئُٔٗمن أعضاء آّمع اللغوم ٔتصر. تويف بالقاىرة عاـ  (ُ)
سبلمة، أكؿ من ناؿ شهادة )الدكتوراه( من اٞتامعة ا١تصرية القدٯتة، تويف عاـ  بن علي بن حسُت بن طو (ِ)

 (. ُِّ/ّ) اإلعالمـ. ينظر: الزركلي، ُّٕٗ
، مع شرح كتعليق: خليل عبدالكرمي، سينا للنشر، الفن القصصي في القرآن الكريمخلف اهلل، ٤تمد أٛتد،  (ّ)

، كينظر: العف، عبد ا٠تالق، ))موت ا١تؤلف(( منهج إجرائي؟ أـ ِٕٔ -ِٕٓـ. صُٗٗٗ، ْلندف، ط
 .ِٔ -ُٔ، صِ، عُٔـ، جََِٖغزة، يونية –إشكالية عقائدية؟، ٣تلة اٞتامعة اإلسبلمية 

– مجلة الجامعة اإلسالميةالعف، عبد ا٠تالق، ))موت ا١تؤلف(( منهج إجرائي؟ أـ إشكالية عقائدية؟،  (ْ)
 . ِٔ،صِع ،ُٔـ، جََِٖغزة، يونية 



 

ْٓ 

 

وؿ بأف "كلعلنا اآلف أصبحنا يف موقف يسمح لنا بالق :فيقوؿ ،القرآين النص على الػتأكيلي
كأف أصلها اإل٢تي  ،شأهنا شأف أية نصوص أخرل يف الثقافة ،النصوص الدينية نصوص لغوية

ا يف درسها كٖتليلها ٖتتاج ١تنهجيات ذات طبيعة خاصة تتناسب مع طبيعتها  ال يعٍت أهنَّ
 .اإل٢تية ا٠تاصة

 البشر أفٌ  يستلـز ،اإل٢تية تلك طبيعتها على كاإلصرار النصوص بإ٢تية إف القوؿ
 خاصة طاقات بعض البشر بوىب اإل٢تية العناية تتدخل َف ما فهمها عن ٔتناىجهم عاجزكف

 فهم على مستغلقة نصوص إُف الدينية النصوص تتحوؿ كىكذا ؛...الفهم ٘تكنهم من
 ،خاصَّة قوَّة إال ٖتلها ال إ٢تية شفرة كتصبح ،-مقصد الوحي كغايتو -العادم اإلنساف
كإذا كنا ىنا نتبٌت القوؿ ببشرية النصوص  ...ذاتو كيناجي نفسو يكلم اهلل ككأفٌ  يبدك كىكذا
فإفَّ ىذا التبٍت ال يقـو على أساس نفعي أيديولوجي يواجو الفكر الديٍت السائد  ،الدينية

بل يقـو على أساس موضوعي يستند إُف حقائق التاريخ كإُف حقائق النصوص  ،كا١تسيطر
 .(ُ)"ذاهتا

 ؟!نصر حامد أبو زيد ٔتاىية قراءتو للنصوص الدينية كتأكيلها أرأيت كيف يصرّْح
ا قراءة تنطلق من تبٍت القوؿ ببشرية النصوص ا ليس ٢تا عبلقة باإللو ال من  ،إهنَّ كبأهنَّ

ا نصوص ،قريب كال من بعيد كمن ىذه ا١تقدمة  ،لت نتيجة من بيئتها كتارٮتهاكَّ تش بل إهنَّ
ينية نصوصان بشرية ْتكم انتمائها للغة  :ينطلق إُف النتيجة فيقوؿ "كإذا كانت النُّصوص الدّْ

 ،فهي بالضركرة نصوص تارٮتية ،ىي فًتة تشكُّلها كإنتاجها ،كالثقافة يف فًتة تارٮتية ٤تددة
من ىذه الزاكية  ،ٔتعٌت أف داللتها ال تنفك عن النظاـ اللغوم الثقايف الذم تعد جزءان منو

 .(ِ)قايف مرجع التفسَت كالتأكيل"٘تثل اللغة ك٤تيطها الث
كنا سنختلف  ،كلو أنو قاؿ ىذه الفقرة األخَتة كسكت لكنا سنتفق معو ك٩تتلف

كنتفق معو أف تفسَت  -كىو يرد بذلك القرآف حصران –معو يف قولو ببشرية النصوص الدينية 
 ،علماء السلف بو ألفَّ ىذا ما يدعوا إليو كيقوؿ ؛القرآف كتأكيلو يكوف باللغة اليت نزؿ ّٔا

إذ إنَّو ١تا كاف عيمدة اٟتداثيُت ىي النظريات الغربية يف تأكيل  ،كلكنو َف يقف عند ىذا اٟتد

                                                
 . َِٔ، ص نقد الخطاب الدينيأبو زيد، نصر حامد،  (ُ)
 . َِٔ، ص نقد الخطاب الدينيأبو زيد، نصر حامد،  (ِ)



 

ٓٓ 

 

النصوص كقراءهتا انتقل ليسحب كبلمو السابق كيدعو إُف تفسَت القرآف كتأكيلو بلغة أخرل 
 ،تشكل النصوص"كليس معٌت القوؿ بتارٮتية الداللة تثبيت ا١تعٌت الديٍت عند مرحلة  :فيقوؿ

ليست ثابتة ساكنة بل تتحرؾ كتتطور  -اإلطار ا١ترجعي للتفسَت كالتأكيل –ذلك أف اللغة 
 .(ُ)مع الثقافة كالواقع"

قراءة ألفاظ األمس بدالالت  -كأصحاب القراءات اٟتداثية -ىكذا يريد أبو زيد 
تطوَّرت اللغة بتطور ا١تعٌت ألنَّو بزعمهم ١تا  ،ال بدالالت اللغة اليت نزؿ ّٔا القرآف ،اليـو

 .كجب قراءة النص كتأكيلو ٔتعاين اٟتاضر كدالالتو ؛كتبدُّلو عما كاف عليو كقت التنزيل
كلكن كبالرغم من أف أصحاب القراءات اٟتداثية يدعوف إُف قراءة القرآف بلغة 

ا  ؛نهاكبالرغم أهنم يدعوف إُف ترؾ تفاسَت السلف كاالستغناء ع ،ال بلغة التنزيل ،العصر ألهنَّ
رغم  ،كدالالهتا قدٯتة ال تتناسب كدالالت العصر ،لغة قدٯتة ال تتناسب مع لغة العصر

ذلك كلو إال أف من يتأمل يف القراءات اٟتداثية من حيث العمـو يتبُت لو أهنا قراءات 
ث حي ،انتقائية للًتاث ك٥تالفة ١تنهجيتها بالدعوة إُف قراءة النصوص بثقافة العصر كدالالتو

اث كالتَّخلُّص من ا١تاضي م يدعوف إُف إىدار الًتُّ كلكنهم يتصيدكف من الًتاث أقواالن  ،إهنَّ
فًتاىم يف مسالكهم  ،كيستخدموهنا لتحقيق أغراضهم ،كنصوصان تتوافق مع ما يدعوف إليو

فيأخذكف من ا١تعتزلة  ،يسَتكف خلف ا١تذاىب الشاذَّة يف تارٮتنا ك٭تاكموف اإلسبلـ إليها
 .كمن اٟتركة السبئية كثورة الزنج كأشباه ذلك تارة أخرل ،كمن الباطنية كالقرامطة تارة ،تارة

فاألكلوف اٗتذكا  ،كىذا ا٠تطة األخَتة صرَّح ّٔا كاعتمد عليها ٤تمد عابد اٞتابرم
"كلعلنا اآلف  :كقد سبق تصريح نصر أبو زيد عندما قاؿ ،خطة ا٢تجـو ا١تباشر على القرآف

شأهنا شأف أية  ،يسمح لنا بالقوؿ بأف النصوص الدينية نصوص لغوية أصبحنا يف موقف
ىكذا رأل أف الوقت قد حاف كأنو ال ٮتاؼ من رد فعل  (ِ)نصوص أخرل يف الثقافة"

٤تمد أركوف  ،كقد صار على هنج نصر حامد أبو زيد ،آّتمعات ا١تسلمة اليت يعيشوف فيها
 ،ا١تهنية العامة الفكرية كالبنية الثقافية الوضعية ال" :لكن اٞتابرم رأل غَت ذلك فقاؿ ،كغَته

                                                
 (. َِٕ -َِٔا١ترجع السابق، ص)  (ُ)
 . َِٔ، ص نقد الخطاب الدينيأبو زيد، نصر حامد،  (ِ)



 

ٓٔ 

 

 للنقد (ُ)الفولتَتية ا١تمارسة من النوع ّٔذا يسمح أنفسهم ا١تثقفُت لدل النضوج درجة كال
 ال كاقعو داخل يعيش أف ٬تب فاإلنساف اٟتاؿ كبطبيعة ،تسمح السياسة كال ،البلَّىويت
 .(ِ)" تغيَته يستطيع حىت خارجو

كيرل أنَّو   ،اٞتابرم من آّتمع ا١تسلم كمن مواجهتو مواجهة صر٭تةىكذا يتخوؼ 
كرأل أف استعداء آّتمعات  ،كاألسد النائم ال ينبغي استعداءه كاضطراره لردة فعل عنيفة

 مهاٚتة الواجب من أف يرل من ىناؾ" :فقاؿ إُف أمر خطَت،القـو  مث دؿَّ  ،ا١تسلمة خطأ
 يف ،مسلَّماتو يف البلعقبلين الفكر مهاٚتة ألف ؛رأيي يف خطأ كىذا ،دارىا عقر يف ،البلعقبلنية

عن حفزه  ،فعل رد ،عن عملية تنبيو ،إيقاظ عن األحياف غالب يف يسفر داره عقر يف ،فركضو
 النهاية يف ستكوف كالسيادة ،كالبلَّعقل العقل بُت اٟتوار عن تعميم كبالتاِف ،على رد الفعل
(ّ)" ميدانو كا١تيداف أرضيتو األرضية ألف ؛حتمان لبلَّعقل

. 

لكنَّو  ،ألنو يرل أنو سينهـز يف ميداف اٟتوار ؛ىكذا تراه يتخوؼ حىت من اٟتوار
كىي ا٢تدـ من الداخل كاالعتماد على اآلراء ا١تنحرفة اليت ظهرت يف  ،ذىب ٠تطة أخرل

كليست  ،ٗتطيط مسألة ا١تسألة " :فيقوؿ ،فيدؿ أشياعو عليها ،زمن ما بعد الصحابة
 ،كعي با٠تصم ،كعي با١تخاطب ،كىي كذلك مسألة كعي ،خاضعة للصدفة كال ّٓرد الرغبة

ارس أف ٯتكن ...،ٔتيدانو كقوتو كمدل قوة ردكد أفعالو  ،القدماء خبلؿ من البلَّىويت النقد ٪تي
 بُت ما الثقايف تارٮتنا يف دار الذم اٟتوار استغبلؿ -بآخر أك بشكل- نستطيع يعٍت

اٟتوار يف قضايا  ىذا كنوظّْف ،كما بينهم كبُت الفبلسفة ،بعض بعضهم مع ا١تتكلمُت
 .(ْ)"كنتطور معها ،األمور تتطور حىت ٨تًتمها أف ٬تب حرمات لنا ...عصرنا

توظيف اال٨ترافات اليت ظهرت على أيدم ا١تتكلمُت كالباطنية  ،ىذه ىي خطتو
 تتهيأ الظركؼ لينتقلوا إُف النقد ا١تباشر عن طريق كالبدء ّٔا يف القراءة كالتأكيل حىت ،كغَتىم

                                                
ـ، اشتهر بنقده لؤلدياف يف ُٖٕٕنسبة إُف فولتَت، كاسم فولتَت: فرانسوا مارم أركيو، تويف يف باريس عاـ  (ُ)

 –الالىوتيون  -المتكلمون –المناطقة  –معجم )الفالسفة أدبو كأشعاره. ينظر: طرابيشي، جورج، 
 . ُْٕ، صالمتصوفون(

 . َِٔ، صالتراث والحداثةاٞتابرم، ٤تمد عابد،  (ِ)
 . ِٗٓ، ص التراث والحداثةاٞتابرم، ٤تمد عابد،  (ّ)
 . َِٔ -ِٗٓا١ترجع السابق، ص  (ْ)



 

ٕٓ 

 

 ؛مث ٕتعل لنفسها اٟتق يف نقدىا ،النَّظريات الغربية اليت ٕتعل نصوص الوحي نصوصان بشرية
ا بشرية ال قداسة ٢تا  .اليت ال تلتـز بأم قيد أك شرط ،مث ينتقلوف إُف القراءة الذاتية ،ألهنَّ

ليفسركا القرآف  ؛ضوابط التفسَت اليت كضعها السلفيريد اٟتداثيوف أف يتحرركا من 
كا القراءة كالتفسَت للنص كفق ذلك  ،ىمٔتا يتناسب كأىواء فكلما تغَتَّ ىواىم من شيء غَتَّ

فإين سأدافع عن  ،" فيما يتعلق بالقرآف بشكل خاص :يقوؿ أركوف ،ا٢تول الذم ذىبوا إليو
اليت  ،األرثوذكسية (ُ)عان من األطر الدغمائيةطريقة ٤تررة يف آف م ،طريقة جديدة يف القراءة

 .(ِ)ال تقل إكراىان كقسران"
إهنا القراءة ا١تتحررة من كل القيود  ،ىذه ىي القراءة اليت يتمنوهنا ك٭تلموف ّٔا

" إف القراءة اليت  :حيث قاؿ ،كما ٘تٌت ذلك ٤تمد أركوف  ((التسكعية))إهنا القراءة  ،الضوابط
إهنا قراءة ٕتد فيها   ،أحلم ّٔا ىي قراءة حرَّة إُف درجة التشرد كالتسكع يف كل االٕتاىات

 .(ّ)كل ذات بشرية نفسها"
 ؛نقلتها باٟترؼ ،بلساهنم كمن كتبهم ،ىذا ىو مفهـو القراءة اٟتداثية عند أصحأّا
 .ا ىؤالء ا٢توائيوفليعلم كل مسلم ماىية القراءة اٟتداثية اليت يدعو إليه

كا١تبلحظ يف تطورىا أهنا تدرَّجت من االعتماد على القواعد كاألصوؿ مع إحداث 
شيء من التجديد، كنقل النظريات الغربية اليت تتوافق مع الضوابط الشرعية، حىت انتهت 
ٔترحلة االنفبلت من كل ضابط، بل كالعمل على إلغاء كإقصاء فهم السابقُت للقرآف 

 الكرمي.
  

                                                
ىذا مصطلح معناه عند أركوف: "العقلية األرثوذكسية ا١تسجونة داخل نظاـ عقائدم مغلق ال يناقش كال  (ُ)

ريخ آخر نحو تاٯتس". ينظر: تعليق ىاشم صاٌف على كتاب أركوف، الفكر األصوِف كاستحالة التأصيل، 
 . ِْ، مصدر سابق، صللفكر اإلسالمي

 . ٕٔ، صالفكر األصولي واستحالة التأصيل أركوف، ٤تمد، (ِ)
 . ٕٔا١ترجع السابق، ص (ّ)
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 المبحث الرابع:

 أىداف وغايات القراءة الحداثية
 ٯتكن إٚتاؿ أىم أىداؼ كغايات القراءة اٟتداثية ٔتطالب ثبلثة، كىي كما يأيت:

 المطلب األول: رفع عائق الغيبية عن الوحي.
، للوصوؿ إُف ىذا ا٢تدؼ استخدمت القراءة اٟتداثية العقلنة كسيلة لذلك

 :آلتيةكسنتحدث عن العقلنة يف النقاط ا

 أوالً معنى العقلنة:
كمنها  ،العقلنة تعٍت " القوؿ بأكلية العقل يف اٟتكم على األشياء كتقدٯتو على غَته

  .(ُ)القوؿ بأفَّ الوجود كلو كجود عقلي"

 ثانياً: الحداثيون بين العقلنة والوحي:
يقوؿ حسن حنفي عن   ،يصرّْح اٟتداثيوف بأفَّ مهمة مؤلفاهتم ىي إحبلؿ العقل ٤تل الدين

 ا١تاضي سلطة ،أنواعها بكل السلطة من التحرر كالتجديد الًتاث مهمة" ((:الًتاث كالتجديد))كتابو 
ك٢تذا ترل اٟتداثيُت يزعموف .ِ()" الواقع لضركرة إال سلطة كال ،للعقل إال سلطاف فبل ،ا١توركث كسلطة

كيركف أف  ،ألفَّ العقل كاؼو يف أف يوًجد لئلنساف ا١تعرفة الكاملة ؛أننا لسنا ْتاجة إُف الوحي
كفيما لو اضطركا إُف ذلك ال بد من  ،آّتمعات ليست ٣تربة على قراءة القرآف الكرمي كالعمل بو

فإننا ٨تتاج أكالن إُف  ،" إذا كنا ٣تربين على قراءة نص ما :يقوؿ أركوف ،تطبيق النظريات الغربية لنقده
ىناؾ ثبلثة بركتوكوالت  ...كىذا ما أحاكؿ أف أفعلو اآلف .عامة عن الشيء الذم ندعوه بالنص نظرية

                                                
 . ُٔـ(، صََُِ، ُدار الفضيلة، ط -، )الرياضاالتجاىات العقالنية الحديثةعبد الكرمي،  بن العقل، ناصر (ُ)
ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر  -)موقفنا من الًتاث القدمي(، )بَتكت التراث والتجديدحنفي، حسن،  (ِ)

 . ْٓـ(، صُِٗٗ، ْكالتوزيع، ط
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القراءة  ،ُ()القراءة التارٮتية االنثربولوجية :متداخلة أك متفاعلة لقراءة القرآف كنص ضمن ذلك ا١تنظور
٬تب القوؿ بأف القراءة البلَّىوتية  كمن الناحية ا١تنهجية ،القراءة البلَّىوتية التفسَتية ،األلسنية السيميائية

كبناء على األسس النقدية اٞتديدة  ،التفسَتية ال ينبغي أف ٖتصل إال بعد إجراء القراءتُت األكليُت
كىذا يعٍت أنو ينبغي تفكيك كل القراءة التقليدية اليت ال تزاؿ مهيمنة حىت  .ا١تستخلصة من قبلهما

ينبغي تفكيكها  .القراءات احملصورة داخل بركتوكوؿ اإلٯتاف كأقصد ّٔا ،اآلف ألسباب سياسية أساسان 
 .ِ()ثقافيان كفكريان"

عي أف ذلك بل كيدَّ  ،ىكذا يريد أركوف تطبيق ا١تناىج الغربية على القرآف الكرمي
كيسمّْى تفسَتىم  ،ك٢تذا تبلحظ ا١تفارقة أنو ينقم على ا١تفسرين القدامى التقليد ،كاجب

 :بل كيوجب علينا ذلك بقولو ،مث ىو يدعونا إُف تقليد الغرب ،بالبلَّىويتللقرآف الكرمي 
 ؟!فلماذا يوجب علينا ما أنكره علينا ،(كينبغي ،٬تب)

 ،على الغيبيات اىج الغربية اليت عملت على التجرؤإنَّو التقليد األعمى للمن 
كٔتثل ا١تصطلحات اليت  .كالتعامل فقط مع النزعة العقلية البحتة ،كإزاحتها عن حياة الناس

" ال بد للطليعة من أف  :فيقوؿ ،تكلم ّٔا أركوف ينادم أدكنيس كيدعو إُف نقد الوحي الغييب
يف  ،من جهة ثانية ،كيشارؾ ،تنقد أشكاؿ الوعي الغييب الذم يعرقل ٪تو الوعي من جهة

 .(ّ)كال بد ٢تا من أف ٘تارس ىذا النقد" ،كاستمرارىا ،ترسيخ الثقافة ا١تاضوية
كإُف أف يصبح القرآف الكرمي موضوعان  ،إهنم ّٔذا يدعوف إُف نقد القرآف الكرمي

 نريد "٨تن :إذ يقوؿ ،كقد صرَّح أركوف أف ىذا ىو ما يريده كيهدؼ إليو ،للتساؤالت النقدية
 االجتماعيُت الفاعلُت كل قبل من كا١تشركح كا١تقركء جهة كل من إليو ا١تتوسل للقرآف

                                                
ٔتعٌت علم، أم: علم  logosٔتعٌت إنساف،  anthroposاالنثربولوجي: اللفظة افر٧تية مكونة من مقطعُت  (ُ)

ية، كثقافية، فالطبيعية تدرس علم اٟتفريات اإلنساف، ك االنثربولوجي تنقسم إُف ثبلثة أقساـ: طبيعية، كاجتماع
كعلم األجناس البشرية، كاالجتماعية تدرس النظم اإلجتماعية ا١تختلفة دراسة مقارنة ال سيما البداية منها، أما 
الثقافية فتهتم بدراسة عادات الشعوب ا١تتأخرة كتقاليدىا دراسة تارٮتية، كتشمل أركيولوجيا: اليت تدرس 

 .َُُ، صالمعجم الفلسفي التاريخ كالثقافات البائدة. ينظر: كىبة، مراد،ثقافات ما قبل 
، ترٚتة كتعليق ىاشم صاٌف، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيأركوف، ٤تمد،  (ِ)

 . َْ -ّٗـ(، صََِٓ، ِدار الطليعة، ط-)بَتكت
 (. ِِٕ/ّ، )الثابت والمتحولأدكنيس، علي أٛتد،  (ّ)
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 للتساؤالت موضوعنا يصبح أف ،العقائدية ككفاءهتم الثقايف مستواىم كني مهما ا١تسلمُت
كالتيولوجية  كاألنثركبولوجية كالتارٮتية اللغوية ٔتكانتو ا١تتعلقة اٞتديدة كالتحريات ،النقدية

 .(ُ)كالفلسفية "
ثالثاً: المنهجيات التي استخدمها الحداثيون إلزالة عائق الغيبية عن القرآن 

استخدـ اٟتداثيوف عدة منهجيات إلزالة الغيبية عن القرآف الكرمي، كمن تلك  :(ِ)الكريم
 ا١تنهجيات ما يأيت:

 :نقد علـو القرآف -1
فقد عمل اٟتداثيوف بكل ما أكتوا من علم كمعرفة على نقد علـو القرآف اليت ٖتدَّث 

ا تيشكّْل كسائط معرفية ميتى  ،فيها علماء ا١تسلمُت عرب القركف حجّْرة ٖتوؿ بُت بدعول أهنَّ
 .القارئ كبُت قراءة القرآف قراءة تأخذ بأسباب النظر العقلي

حيث قاموا بنقل ا١تناىج ا١تتَّبعة يف  :استخدموا ا١تناىج ا١تقىرَّرة يف علـو األدياف -2
زاعمُت أف الكتب  ،كنقلها كتطبيقها على الدراسات القرآنية ،نقد كٖتليل التوراة كاإل٧تيل

كمن تلك ا١تناىج اليت حاكلوا تطبيقها على  ،كاحد كمقتضياهتا الدينية كاحدةالدينية كضعها 
 ((علم تاريخ التفسَت))ك  ((علم تاريخ األدياف))ك  ،((علم مقارنة األدياف)) :القرآف الكرمي

 ((.تاريخ البلَّىوت))ك

حيث  :لنقد القرآف الكرمي استخدموا ا١تناىج ا١تقرَّرة يف علـو اإلنساف كآّتمع -3
معتربين مقتضياتو البحثية ال ٗتتلف عن  ،قاـ اٟتداثيوف بتنزيل تلك العلـو على النص القرآين

 :كمن تلك العلـو اليت قاموا بتطبيقها كتنزيلها على القرآف الكرمي ،غَته من النصوص
 ((.التحليل النفسي))ك ((علم االجتماع))ك ((علم التاريخ))ك (ّ)السيميائيات))ك ((اللسانيات))

 :يقوؿف ،عقيدةكيعتقد ذلك  ،استخداـ تلك ا١تناىجأركوف يوجب علينا  فهذا
"نعتقد أف أم نقد حقيقي للعقل الديٍت ينبغي أف يتمثَّل يف استخداـ كل مصادر ا١تعقولية 

                                                
، ِا١تركز الثقايف العريب، ط-، ترٚتة ىاشم صاٌف، )الدار البيضاءالفكر اإلسالمي قراءة علميةأركوف، ٤تمد،  (ُ)

 . ِْٔـ(، ص ُٔٗٗ
 ، بتصرؼ. (ُّٖ-ُُٖص)، روح الحداثةطو عبد الرٛتن،  (ِ)
الذم اشتهر بو الذم يبحث يف اإلشارات كالرموز كدالالهتا االجتماعية، كىو العلم  مالسيمسائية: ىي العل (ّ)

 ّٓٓ، صالمعجم الفلسفيدم سوسَت. ينظر: كىبة، مراد، 
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من أجل زحزحة إشكالية الوحي عن النظاـ  ؛كالتفكَت اليت تقدمها لنا علـو اإلنساف كآّتمع
إُف فضاءات التحليل كالتأكيل  ،ا٠تاص بالركح الدكغمائية (ُ)ألبستمولوجيالفكرم كا١توقع ا

ينبغي أف ننجح يف عملية  ..اليت يفتتحها اآلف العقل االستطبلعي اٞتديد ا١تنبثق حديثان 
 .(ِ)ا٠تركج بشكل هنائي كال مرجوع عنو من النظاـ البلَّىويت للحقيقية ا١تطلقة "

كأف ال نقد لو من  ،بأنو ينبغي نقد القرآف الكرميأرأيت كيف يعلنها أركوف عقيدة 
 –غَت استخداـ كل ا١تنهجيات اليت أنتجتها العقوؿ من أجل زحزحة إشكالية الوحي 

كىو يزعم ّٔذا أف اٟتقيقة ال تأيت من الغيب  ،عن احتكار اٟتقيقة ا١تطلقة -حسب زعمو
مصدر يزعم أف اٟتقيقة تأيت  كأم ،كإ٪تا اٟتقيقة ال بد أف تدركها العقوؿ ،الذم ىو الوحي

 .من الغيب ال بد من نقده بكل الوسائل ا١تعقولية كالتفكَتية كا١تنهجيات اليت انبثقت حديثان 

فقد سارع اٟتداثيوف  :استخدموا كل النظريات النَّقدية كالفلسفية ا١تستحدثة -4
كرية يف القرف لبلستعانة بكل النَّظريات النَّقدية اليت ظهرت على الساحة األدبية كالف

 ((.التأكيليات))ك ((اٟتفريات))ك  ((التفكيكية))ك ((البنيوية))كذلك كػ ،ا١تاضي

كمن خبلؿ تلك ا١تناىج السابقة أطلقوا العناف لعقو٢تم كي تسرح ك٘ترح يف كتاب 
 .أك آفاؽ ٤تدكدة ينتهي إليها ،بدكف أم حدكد مرسومة يقف عندىا العقل ،اهلل كيفما تشاء

 النتائج المترتبة على رفع عائق الغيبية:رابعاً: 
 يًتتب على نزع الغيبية عن القرآف الكرمي نتائج خطَتة، كمن تلك النتائج ما يأيت:

أدل تطبيق تلك ا١تنهجيات على القرآف الكرمي إُف جعل القرآف الكرمي شأنو  -1
نهجيات أنكركا كما أهنم من خبلؿ تلك ا١ت ،توحيديان كاف أـ كثنيان  ،شأف أم نص ديٍت آخر

 ؛كزعموا بعدـ أفضلية القرآف الكرمي على غَته من الكتب الدينية األخرل ،مفهـو الوحي
بسبب تلك  ،فثبوت التبديل كالتحريف يف التوراة كاإل٧تيل ،ألفَّ ما ثبت لشيء ثبت ١تثلو

 .(ّ)ا١تماثلة ٯتكن إثباتو يف القرآف الكرمي حسب زعمهم

                                                
، كتيعٌت بدراسة مبادئ العلـو كفرضياهتا كنتائجها دراسة نقدية  (ُ) االبستمولوجيا: نظرية العلـو أك فلسفة العلـو

 (. ّّ/ُ) ،المعجم الفلسفيتوصل إُف إبراز أصلها ا١تنطقي كقيمتها ا١توضوعية. ينظر: صليبا، ٚتيل، 
 . ٖٓ، صالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيأركوف، ٤تمد،  (ِ)
 ، بتصرؼ. ُْٖ، صروح الحداثةطو عبد الرٛتن،  (ّ)
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"ا٠تطابات تشًتؾ إُف حد كبَت يف طبيعة  :يقوؿ نصر حامد أبو زيد 
كل ا٠تطابات تتساكل من حيث   ...اليت ٖتدّْد منطوقها كمفهومها كبنيتها ((اإلشكاليات))

ألنو حُت يفعل ذلك  ؛كليس من حق كاحد منها أف يزعم امتبلكو للحقيقة ،ىي خطابات
 .(ُ)٭تكم على نفسو أنو خطاب زائف"

ادَّعوا أف سور  ،لعقو٢تم للخوض يف القرآف الكرميمن خبلؿ فتح ٣تاؿ اٟترية  -2
كما خبل من االتساؽ  ،القرآف كآياتو كموضوعاتو كردت بًتتيب خبل من االتساؽ ا١تنطقي

 .(ِ)كأفضى إُف اختبلالت يف مساؽ األحداث ؛التارٮتي
من النتائج اليت توصل إليها اٟتداثيوف عن طريق إزالة الغيبية عن نصوص  -3

كاعتربكا ذلك  -حسب زعمهم –ٟتداثيُت قاموا بتجاكز اآليات ا١تصادمة للعقل أف ا ،الوحي
لذا  ؛(ّ)كىو الطور الذم عاش على األساطَت كا٠ترافات ،طوران من أطوار الوعي اإلنساين

كعدـ تعدية مدلوالهتا إُف  ،رأكا أنو ال بد من إبقاء ىذه القضايا كاألخبار يف سياقها األصلي
زعموا بأفَّ ما يف القرآف من قصص ؛ ك ذلك الوعي كتفوقو يف ا١تعقوليةأطوار أخرل تلي 

ا ىي عبارة عن أساطَت كخياالت شكَّلت بنية ذلك النص حسب  -٢تذا ينبغي  ؛كأخبار إ٪تَّ
" كأما القصص القرآنية كاٟتديث النبوم  :يقوؿ أركوف ،(ْ)نقد تلك األساطَت -كبلمهم

ا ا مدينة جدان لفعالية  ،تشكيبلت استداللية عقبلنية كالسَتة فتػيقىدَّـ دائمان على أهنَّ يف حُت أهنَّ
كيساىم يف تأسيسها  ،ا١تخياؿ الذم يبلور األساطَت ا٠تاصَّة بأصوؿ كل فئة أك ذات ٚتاعية

إف نسبة العقل كبالتاِف العقبلنية يف ىذه ا١تنتجات الثقافية كلها ٖتتاج إُف  .كإ٧تاز ىويتها
 .(ٓ)بولوجيا ا١تخياؿ أك ا٠تياؿ"إعادة تقييم على ضوء انثر 

كزعموا أف القرآف ذكره  ،كقد ضرب اٟتداثيوف أمثلة على بعض ما كرد يف القرآف
 ،كليس بالضركرة أف يكوف كجودان كاقعيان  ،لوجوده يف تلك الثقافة األسطورية كجودان ذىنيان 

                                                
 . ٖ، صالنص، السلطة، الحقيقةنصر أبو زيد،  (ُ)
 ، بتصرؼ. ُْٖ، صروح الحداثةطو عبد الرٛتن،  (ِ)
 .ُّٖ، صمعجم المصطلحات والشواىد الفلسفيةا٠ترافة: ىي كل اعتقاد باطل كضعيف. ينظر: سعيد، جبلؿ الدين،  (ّ)
 ، بتصرؼ. ُْٖ-ُُٖ، صروح الحداثةطو عبد الرٛتن،  (ْ)
ا١تركز الثقايف العريب، -، ترٚتة: ىاشم صاٌف، )الدار البيضاءتاريخية الفكر العربي واإلسالميأركوف، ٤تمد،  (ٓ)

 . ُْـ(، صُٔٗٗ، ِط



 

ّٔ 

 

يف النص الديٍت دليبلن  ((اٟتسد))"ليس كركد كلمة  :يقوؿ نصر حامد أبو زيد عن اٟتسد
 .(ُ)بل ىو دليل على كجودىا يف الثقافة مفهومان ذىنيان" ،على كجودىا الفعلي اٟتقيقي

ترتبط  ،" السحر كاٟتسد كاٞتن كالشياطُت مفردات يف بنية ذىنية :كيقوؿ أيضان 
 .(ِ)ٔترحلة من تطور الوعي اإلنساين"

كينكر كقوع اٟتسد  ،الشياطُتّٔذه السهولة ينكر نصر حامد أبو زيد كجود اٞتن ك 
 .كيرجع ذلك إُف حكاية القرآف الكرمي عن كجود ذىٍت ال عن كجود كاقعي ،كالسحر

كالسبب يف ذلك ىو أهنم أزالوا الغيبية عن الوحي كالقرآف كزعموا أنو صادر عن 
 .عقل بشرم كيتحدث بنفس طريقة ثقافة آّتمع كتفكَته

كل شيء كرد   راحوا ييعقلنونو ،عن القرآف الكرمي ((الغيبية))كىكذا ١تا نفى اٟتداثيوف 
م نكينقدك  ،فيو و بعقو٢تم الضعيفة البسيطة اليت َف تصل إُف شيء من العلم كا١تعرفة ظانُّْت أهنَّ

مع أف ىذا قد  ،قد اكتشفوا ككصلوا يف نقد القرآف إُف ما َف يصلو أحد من العا١تُت قبلهم
آف الكرمي عن كٍٝتهم للقرآف الكرمي باألساطَت حيث قاؿ القر  ،سبقهم إليو كفار قريش

 زت رت  يب ىب نب مب زب رب ُّٱ :كا٠ترافة
 .[ٓ :الفرقاف سورة] َّ نت مت

 خل حل جل لكمك خك حك  جك مق حق مف ُّٱ :كقاؿ تعاُف
 سورة] َّ من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل

 .[ِٓ :األنعاـ
كىؤالء ىم أعداء الوحي يف كل زماف كمكاف عندما يريدكف مسايرة أىل زماهنم فيما 

 .٭تاكلوف بكل الوسائل دحض اٟتق بالباطل ،عليو من الباطل ىم

                                                
 . ُِِ، ص نقد الخطاب الدينيأبو زيد، نصر حامد،  (ُ)
 ا١ترجع السابق، ف.ص. (ِ)



 

ْٔ 

 

 خامساً: غاية القراءة الحداثية من رفع عائق الغيبية عن الوحي:
٤تل ا١تشركع ، إحبلؿ ا١تشركع اٟتضارم الغريب القائم على اٟتسّْ  الغاية ىي

إثباتو بالتجربة لقيم، ْتجة أف الدين قائم على غيب ال ٯتكن اإلسبلمي ا١تستند إُف الدين كا
 العلمية، كا١تشركع الغريب قائم على ٕتربة معقولة كمشاىدة.

أف مرجعية القرآف كالسنة يف اٟتداثيوف ١تا أرادكا أف ينقلوا إلينا اٟتداثة الغربية رأكا ف
قاموا على ىذه ا١ترجعية ٔتعوؿ لذلك  ؛العاَف اإلسبلمي ىي العائق أماـ توجههم التغرييب

استبعاد ا١تعرفة الغيبية كإقصائها من عملوا جاىدين على ، فما يصبوف إليو ا٢تدـ ليتحقق ٢تم
 ،شكيك ٔتوثوقية القرآف الكرمي تارةالتَّ ، كقد كاف ذلك بدكائر ا١تعرفة يف البلداف اإلسبلمية

العقلية العلمية األكربية اليت ٖتصر كاإلشادة ب ،كالقوؿ بالظنية ا١تطلقة لدالالتو تارة أخرل
 .فيما تستطيع الوصوؿ إليها حواس اإلنسافاليقينيات 

فقد أنكركىا كأكلوىا بكل  ،ك١تا كانت الغيبيات الدينية ال تصل إليها حواس اإلنساف
 .الوسائل كا١تنهجيات اليت استوردكىا من الغرب ليطبقوىا على القرآف الكرمي

كتغيَت  ،لتكوف على النمط الغريب ،" تغيَت أسلوب اٟتياة كا١تعيشةكا١تراد من ىذا 
كٕتديد أساليب التعامل  ،ليكوف على طريقة التفكَت كالعمل الغريب ،أسلوب التفكَت كالعمل
 (أنظمة العقوبات)كٕتديد األنظمة التشريعية كالقضائية كاٞتزائية  ،األخبلقي كاالجتماعي

 .(ُ)باستمدادىا من األنظمة كالتشريعات الغربية"
عدـ توجو الناس يف البلداف اإلسبلمية ٨تو  قوف منركف كيتحرَّ ك٢تذا نراىم يتضجَّ 

مسك بو، فهذا ىو أركوف كقلبو يكاد ين كالتَّ أسلوب اٟتياة الغربية، كمن عودة الناس إُف الدَّ 
يتفجر حقدان كيقطر دمان عندما يرل ٚتاىَت الناس يف البلداف اإلسبلمية تعود إُف الدين 

فسّْر ىذه " ينبغي علينا أف ني  :يقوؿ متحرّْقان  ،كهتفو إُف حكمو كتقدّْس ذلك الغيب ا١تعصـو
يهىلوىس كاألكيف ٯتكن ٢تذ ،الظاىرة الغريبة

يديولوجي أف يلقى ىذا ا النموذج الديٍت ا١ت
كيف   ؟!كأف يستطيع ٕتييشها ٔتئات األلوؼ أك با١تبليُت ،الصدل اٞتبَّار لدل اٞتماىَت

د من آّتمعات العربية ٯتكن أف ٭تصل ذلك يف أكاخر القرف العشرين كيف العدي
فإننا سنضيئ يف ذات  ؛قدّْـ جوابان صحيحان ٢تذا السؤاؿإذا ما استطعنا أف ني  ؟!كاإلسبلمية

                                                
 . َّْ، ص االتجاىات العقالنية الحديثةعبد الكرمي،  بن العقل، ناصر (ُ)



 

ٔٓ 

 

فمما ال  .يف ٚتيع أ٨تاء العاَف اإلسبلمي (أك اإلنساين)الوقت سبب تراجع ا١توقف اإلنسي 
 .(ُ)ريب فيو أف انتشار األصولية يعٍت اضمحبلؿ ا١توقف العقبلين"

يتساءؿ كيف ٯتكن أف  ،يظهر غيظو كحنقو على عودة ا١تسلمُت إُف دينهم ىكذا
سواء كاف القرف العشرين أك  :كييرد على كبلمو ىذا بالقوؿ ؟!٭تصل ىذا يف القرف العشرين

كلن تستطيعوا أف ٕتربكا الناس على غَت  ،إهنا الفطرة البشرية ،أك القرف ا١تليوف ،القرف األلف
 مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج ُّٱ ،عليهاالفطرة اليت فيطركا 
 جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض خصمص  حص
 .[َّ :الرـك سورة] َّ

كال ٮتفوف قلقهم من عودة ا١تسلمُت إُف دينهم  ،بعض اٟتداثيُتىكذا يظهر 
كيتخوفوف من اضمحبلؿ العقبلنية اليت تعطيهم اٟترية يف أف يسرحوا  ،زرافات زرافات

ك٢تذا نراه يدعو إُف تسعَت ا١تعركة يف كل  ؛كٯترحوا يف اٟتياة من غَت حسيب كال رقيب
"ينبغي علينا أف ٩توض ا١تعركة على  :أركوف فيقوؿ ،االٕتاىات لنشر الفكر الذم ٭تملونو

ينبغي أف ٩توض ا١تعركة على جبهة الدكؿ  ...أم داخل الغرب كخارج الغرب :عدة جبهات
اض ا١تعركة على ككذل .كآّتمعات ا١تدنية يف آف معان  -أك األنظمة السياسية– ك ينبغي أف ٗتي

كعلى مستول رجاؿ الدين الذين يشرفوف على أمور  ،مستول ا١تؤسسات الدينية نفسها
ىناؾ  .ككذلك على مستول الدكؿ اليت ٖتتفظ لنفسها ْتق ٦تارسة العنف الشرعي ،التقديس

كمؤسسات ينبغي أف  ،ينبغي أف تيفكَّك كتيراثات عديدة جدان  ،تقاليد كثَتة ينبغي أف تػيرىاجع
كركاسب ثقافية كاجتماعية ينبغي أف تيزحزح  ،كأصحاب نفوذ ينبغي أف ييواجهوا ،تيدمَّر

 ،ىكذا ٧تد أنفسنا يف مواجهة مع قول عديدة مضادة للمشركع الذم يهمنا ...كتػيتىجىاكز
 .(ِ)مشركع التحرير "

                                                
 -، جيل مسكوية كالتوحيدم، ترٚتة: ىاشم صاٌف، )بَتكتالعربي نزعة األنسنة في الفكر( أركوف، ٤تمد، ُ)

 . ُِـ(، صُٕٗٗ، ُدار الساقي، ط
 . ِْٔ -ِّٔ، صالفكر األصولي واستحالة التأصيلأركوف، ٤تمد،  (ِ)



 

ٔٔ 

 

اع ا١تسلمُت ينبغي إقن :" كخارج الغرب :كعلق ىاشم صاٌف على كبلمو ىذا فقاؿ 
بضركرة ٖتديث فهمهم للدين عن طريق تطبيق ا١تنهجية التارٮتية عليو كما فعل 

ليصلوا إُف مرادىم الذم ىو  ؛ىكذا يصرحوف بأنو ينبغي عليهم خوض ا١تعركة ،(ُ)األكربيوف"
 .٘تييع الدين كالعيش حياةن منفًلتةن كما عليو الغربيوف

كاليت يدعو ألجل  ،كأمثالو ((أركوف))يوف كػاٟتياة اليت يصبوا إليها اٟتداثىي تلك 
الوصوؿ إليها إُف خوض معركة طاحنة مع آّتمعات اإلسبلمية كلها بقيادهتا السياسة 

كتفكيك آّتمعات اإلسبلمية بكل ما ٖتملو من أفكار كمؤسسات  ،.كالدينية كآّتمعية
إُف تلك اٟتياة اليت ٭تلموف  واكزحزحة تلك األفكار كا١تؤسسات عن تلك آّتمعات ليصل

  .ّٔا
 ،يبُت لنا ما اٟتياة اليت كاف ٭تلم ّٔال ،بعد أف أظهر لنا أسفو السابقإليك ما قالو ك 

" كانت الشعوب فخورة بنيل استقبلىا ا١تكتسب ألكؿ مرة أك ا١تعاد اكتسأّا  :يقوؿف
بتحقيق قفزات ضخمة اليت كانت تعد  ((العلمية))كقد جذبتها االشًتاكية  ،بالنسبة للبعض

 .(ِ)يف ٣تاؿ التنمية االقتصادية كالعدالة االجتماعية"
كتأمل يف كبلمو ىذا كيف قسَّم الذين حصلوا على االستقبلؿ يف البلداف اإلسبلمية 

كىو يريد بذلك أكلئك  ،فمنهم من حصل على استقبللو كاكتسبو ألكؿ مرة :إُف قسمُت
ألهنم يعتربكف حكم اإلسبلـ قبل االستعمار الغريب استعماران بل أشد من  ؛اٟتداثيُت أمثالو

كيريد ّٔم من يرضى ْتكم اإلسبلـ كجاء  ،كمنهم من استعاد استقبللو ،االستعمار الغريب
 .االستعمار الغريب فاستلبو منو مث استعاده

حيث اعترب  ،كتأمل أيضان كيف ٯتدح االشًتاكية بعد أف هتجم على اإلسبلـ
كادَّعى أهنا كانت ستجلب لبلداف ا١تسلمُت ا٠تَت كالرخاء كالتنمية  ((علمية))االشًتاكية 

 .كالعدالة

                                                
 ا١ترجع السابق: ف. ص.  (ُ)
 .ُِ، صنزعة األنسنة في الفكر العربيأركوف، ٤تمد،  (ِ)



 

ٕٔ 

 

المذاىب التي ظهرت في ووسمهم اإلسالم بالالمعقولية،  هموصف سادساً: نقض
 الغرب بالعلمية والمعقولية:

زعماء كحكم  ،لقد بقت االشًتاكية يف العاَف اإلسبلمي ردحان من الزمنييقاؿ:  
كاٟتمد هلل  –بل  ،كال شران دفعوا ،كال حرية منحوا ،فبل خَتان للناس جلبوا ،باسم االشًتاكية

كى  – م من حكاـ تبنوا هنج االشًتاكية غزهتا ليتبُت عوار االشًتاكية إف بلدانان كانت ٖتي
فما ىو ا٠تَت الذم تبشرنا بو من  ،إسرائيل فأخذهتا كاحدة تلو األخرل يف ستة أياـ حسومان 

 ؟!االشًتاكية 
فاهنار نظامان كاف  ،كيف موطن مؤسسيها ،بل إف االشًتاكية ىيزمت يف مهدىا ،ال

 !كٖتوؿ ذلك النظاـ إُف النظاـ الرأٝتاِف ،٭تميها يف العاَف كلو
ف كلكنهم مقلَّدك  ،إف اٟتداثيُت لو حكَّموا عقو٢تم فعبلن ألنصفوا :لذلك ٯتكن القوؿ

 ،كإال لو كانوا صادقُت ١تا أنكركا الًتاث ،كال دراسة صادقة ،لغَتىم من غَت إعماؿ عقل
مث بعد ذلك يتصيدكف منو كٯتيجّْدكف ما يؤيد أىواءىم من ذلك  ،كدعوا إُف القطيعة معو

 .الًتاث
كىا ىم أبناء اٟتداثة الغربية الذين تربوا يف ظبل٢تا كترعرعوا فيها ١تا حكَّموا عقو٢تم 

كصلوا إُف  ،كإتهوا لدراسة اللغة العربية كالقرآف دراسة صادقة ،كتركوا ا١تؤثرات ا٠تارجية ،فعبلن 
كال يوجد فيو  ،بل ال يوجد فيو ما يناقض العقل على اإلطبلؽ ،أف القرآف ال ييناًقض العقل

كأكثق   ،فشهدكا بصدؽ كإخبلص بأف القرآف أصدؽ كتاب ،ما ٯتكن أف يكوف عيرضة للنقد
قان لكل حقائق العلم اليت ال تتغَت كال تتبدؿ  ،بكتا بل ىو الكتاب الوحيد الذم أتى مصدّْ

 ،بدراسة القرآف الكرمي .." لقد قمت :يقوؿ موريس بوكام ،على مرّْ السنُت كالقرآف ذاتو
كذلك دكف فكر مسبق كٔتوضوعية تامة باحثان عن درجة اتفاؽ نص القرآف كمعطيات العلم 

استطعت أف أحقق قائمة أدركت بعد  ،كبفضل الدراسة الواعية للنص العريب ..اٟتديث
االنتهاء منها أف القرآف ال ٭تتوم على أية مقولة قابلة للنقد من كجهة نظر العلم يف العصر 

 .(ُ)اٟتديث"

                                                
 . ُٕص الكريم والتوراة واإلنجيل والعلم )دراسة في الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة(،القرآن بوكام، موريس،  (ُ)



 

ٖٔ 

 

كيثبت التوافق كعدـ التناقض بُت حقائق العلم اٟتديث كا١توضوعات العلمية اليت 
"ليس ىناؾ أم كجو للمقارنة بُت القليل  :فيقوؿ ،على عكس التوراة ،رميأثارىا القرآف الك

كبُت تعدد ككثرة ا١توضوعات ذات  ،جدان ١تا أثارتو التوراة من األمور ذات السّْمة العلمية
كأنو ال يتناقض موضوع ما من مواضع القرآف العلمية مع كجهة  ،السّْمة العلمية يف القرآف

 .(ُ)النظر العلمية"
كبلـ موريس بوكام ىذا رد على أركوف الذم كصف االشًتاكية بالعلمية كالقرآف   كيف

كخرب  ،كعاش يف رحأّا ،كبعد ىذه الشهادة من عاَف غريب كلد يف فراش اٟتداثة .بالرجعية
كعدـ تصادمو مع أم  ،بعد ىذه الشهادة اليت تبُت كتثبت عقبلنية القرآف الكرمي ،حقيقتها

 ،يتبُت لنا أف أىداؼ اٟتداثيُت العرب كمآرّٔم ليست موضوعية ،بعدىا ،حقيقة علمية ثابتة
 الدكتور ٤تمد عمارة حقيقة ىذه ا١تعركة اليت أكراىا اٟتداثيوف مع الوحي كقد بُتَّ  ،كال كاقعية

 الذات ضد ىي إ٪تا كاٟتقيقية الكربل معركتهم إف"  :فقاؿ ،كالقرآف على كجو ا٠تصوص
 كالقيم كالشرائع ..كا١تقدسات كالعقائد ..كالرساالت اتكالنبو  ..كالوحي ..اإل٢تية

كتوجيهها إُف ما  ،ا١تؤمنة آّتمعات ٘تاسك ك٭تقق حقق الذم كل ضد أم ..كاألخبلؽ
 .(ِ)٭تقق الطمأنينة كالسعادة يف ا١تعاش كا١تعاد"

فلن يؤمنوا بصدؽ القرآف كآيات  ،كىذه ىي مآرّٔم ،اٟتداثيُتبعض ىذا ىو ىدؼ 
كقد شهد موريس بوكام أف أسياد  ،كسيظلوف ينقدكنو حىت يأتيهم كعد اهلل ،القرآف

أك  ،إما عن جهل للقرآف ينقدكف ،اٟتداثيُت الذين استقوا منهم نقدىم للقرآف الكرمي
"إف األحكاـ  :فيقوؿ عن ذلك ،متعمدكف ذلك النقد مع علمهم بصدؽ ما يف القرآف

كعن التسفيو العامد  ،سبلـ نإتة عن اٞتهل حينان ا١تغلوطة ٘تامان اليت تصدر يف الغرب عن اإل
 .(ّ)حينان آخر"

كلنتمسك بكتاب  ،فبل ننخدع بتػيرَّىاهتم ،كما ىم أسيادىم  ؛كىكذا ىم اٟتداثيوف
كصدؽ اهلل العظيم  ،ربنا الذم شهد لو أىل العلم من غَتنا الناظرين نظرة صادقة ال ميغًرضة

                                                
 . ُٔا١ترجع السابق، ص (ُ)
، )سلسلة ىذا ىو اإلسبلـ رقم قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل اإلسالميعمارة، ٤تمد،  (ِ)

 . َٖـ(، صََِٔ، ُمكتبة الشركؽ الدكلية، ط -(، )القاىرةٖ
 . ُُْاٟتديثة، ص القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل والعلم )دراسة في الكتب المقدسة في ضوء المعارفبوكام، موريس،  (ّ)



 

ٔٗ 

 

 مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ :القائل
 مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ جحمح مج حج
 خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض
 خل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف
   .[ٕٗ-ْٗ :يونس سورة] َّ  مم خم حم جم هل مل



 

َٕ 

 

 المطلب الثاني

 رفع عائق القدسية عن نصوص الوحي:
لكي يرفعوا عنو القدسية اليت تولد ا٢تيبة يف  ،أنسنة الوحي عمل اٟتداثيوف على

نفوس ا١تؤمنُت ا١تتعاملُت معو، كٯتكننا طرؽ عملهم للوصوؿ إُف تلك األنسنة يف النقاط 
 اآلتية:

 معنى األنسنة:أواًل: 
كىو يشرح  قاؿحيث  ا١تراد باألنسنة ،مًتجم كتب أركوف ىاشم صاٌفلنا  بُتَّ 

ذلك  :((النزعة اإلنسانية))"يقصد أركوف بالفلسفة اإلنسانية أك  :مقصد أركوف باألنسنة
كيفرؽ  .ك٤تور القيم ،كيعتربه مركز الكوف ،كلذاتو ،ا١توقف الذم ٭تًـت اإلنساف ْتد ذاتو

كال  ،فالثانية سيطرت طيلة العصور الوسطى .كا١تركزية البلَّىوتية ،بذلك بُت ا١تركزية اإلنسانية
 .(ُ)تزاؿ تسيطر حىت اآلف على قطاعات كاسعة من آّتمعات العربية كاإلسبلمية"

يعترب اإلنساف مستقبلن  (نظاـ اٟتداثة :أم)" يف النظاـ ا١تعريف اٟتديث  :كيقوؿ أيضان 
النظاـ  :أم)القدمي  كأما النظاـ ا١تعريف .كليس خاضعان ألم قول خارجة عليو ،كسيدان لنفسو

 .(ِ)ة اهلل"ئفيعترب ذاتان ٥تلوقة كخاضعة ١تشي (البلَّىويت الديٍت
كذلك  ،ران كبَتان ككاضحان بالوجوديةر تأثُّ أكيل اٟتداثي تأثَّ ا أف التنَّ كقد سبق كأف بيػَّ 

يقوؿ الدكتور عبد الرٛتن بدكم  ،النزعة اإلنسانية اليت يتبناىا اٟتداثيوف ىي كجودية ا١تنشأ
ا " مذىب قائم برأسو يف فهم الوجود على أساس  :عن األنسنة عند ا١تذىب الوجودم أهنَّ

حىت  ،كأف الوجود اٟتق أك الوحيد ىو الوجود اإلنساين ،أف مركز ا١تنظور فيو ىو اإلنساف

                                                
، جيل مسكوية كالتوحيدم، كر العربينزعة األنسنة في الفينظر: تعليق ىاشم صاٌف عند ترٚتتو لكتاب  (ُ)

 . َُحملمد أركوف، ص
 . ُُٖ، حملمد أركوف، صالفكر األصولية واستحالة التأصلينظر: تعليق ىاشم صاٌف عند ترٚتتو لكتاب  (ِ)



 

ُٕ 

 

كال شيء ضد  ،أك كل شيء لئلنساف ،من اإلنساف إُف اإلنساف :صارت شارتو ىي
 .(ُ)"كال شيء خارج اإلنساف ،اإلنساف

"من اإلنساف كإُف اإلنساف" فاإلنساف  ((النزعة اإلنسانية))أك  ((األنسنة))ىذه ىي 
اللتاف تدالف على البداية  (إُف ،من)كىذا ىو الذم توحيو لنا لفظتا  ،ىو ا١تبدأ كىو ا١تنتهى

" كال شيء ضد اإلنساف" فبل ٯتكن أف يقف أماـ اإلنساف كرغباتو أم شيء  ،كالنهاية
فاإلنساف ىو ا١تتصرؼ يف ذاتو ْترية ال ٭تدىا أم حد كال  ،خارج عنو ال كحي كال غَته

ا تعٍت بكل  ،يقف يف كجهها أم سد كرفعو إُف مرتبة اإللو الذم  ،بساطة تأليو اإلنسافإهنَّ
 .٭تق لو أف يتصرؼ يف ملكو كيفما يشاء

 نسنة:والدعوة لألالحداثيون ثانياً: 
" ىذه النزعة  :فقاؿ ،دعا أركوف إُف تعميم النزعة اإلنسانية على البشرية ٚتعاء

رافية أك الدينية أك ينبغي أف تشمل ٚتيع أفراد اٞتنس البشرم بغض النظر عن أصو٢تم اٞتغ
صحيح أف اإلنساف يولد داخل دين معُت أك لغة معينة أك  .أك العرقية أك اللغوية ،ا١تذىبية

مث يًتَّبَّ اجتماعيان منذ نعومة أظفاره من خبلؿ النواميس األخبلقية كالقانونية  ،مذىب ٤تدَّد
م إال من خبلؿ بيئة كال ٯتكن أف يت .فأنسنة العبلقات االجتماعية أمر ضركرم .ألصلو ىذا

كلكن ا١توقف اإلنساين يتمثل بانتهاؾ كٕتاكز كل ىذه اٟتدكد  .٤تسوسة ك٤تدَّدة بدقة
يف   ،ا١توقف اإلنساين ال يعًتؼ إال باإلنساف .اٞتغرافية كالطائفية كا١تذىبية كالعرقية كاللغوية

 .(ِ)العتداء عليها"فاإلنساف بالنسبة لو قيمة عليا ال ٬توز ا١تسَّ ّٔا أك ا .كل زماف كمكاف
ككما ىي عادتو يف استخداـ األلفاظ ا١توًجبة  ،لو نظرنا يف كبلـ أركوف السابق

كيدعو  ،بل كيوجب أف تشمل النزعة اإلنسانية ٚتيع أفراد اٞتنس البشرم ،يدعو ،كا١تلزًمة
تدمَت كل إنَّو يدعو إُف  ،إُف ٖتطيم ٚتيع اٟتدكد كاٟتواجز اليت ٖتوؿ دكف تعميم ىذه النزعة

 .العوائق ٔتا فيها العائق الديٍت اإل٢تي

                                                
دار القلم، د.ط،  -، )بَتكتالنزعة اإلنسانية والوجودية في الفكر العربيبدكم، عبد الرٛتن بدكم،  (ُ)

 . ُٔـ(، صُِٖٗ
 . ّٖ، صنزعة األنسنة في الفكر العربيأركوف، ٤تمد،  (ِ)



 

ِٕ 

 

أف ا١تركزية لئلنساف يف ىذا الكوف  :عند اٟتداثيُت تعٍت ((األنسنة)) لنا أفَّ كّٔذا يتبُتَّ 
 .كليست لئللو

كربطو كليان  ،كّٔذا تعلم أهنم يريدكف فصل القرآف الكرمي عن مصدره ا١تتعاِف
ككضعيتو االجتماعية  ،فية كخلفيتو الفكرية كا١تعرفيةباإلنساين الذم يتأثر ٔترجعيتو الثقا

 .كالسياسية
" إف مهمتنا ىي أف ننتقل  :فيقوؿ ،كيبُت حسن حنفي ما ىي مهمة اٟتداثيُت

فبدالن من أف تكوف حضارتنا  ،ْتضارتنا من الطور اإل٢تي القدمي إُف طور إنساين جديد
كٖتويل قطبها من علم اهلل إُف علم  ..تكوف متمركزة على اإلنساف ..متمركزة على اهلل

 ،كمن اإلٯتاف إُف العقل ،إف تقدـ البشرية مرىوف بتطورىا من الدين إُف الفلسفة ..اإلنساف
كينشأ آّتمع  ،حىت تصل اإلنسانية إُف طور الكماؿ ،كمن مركزية اهلل إُف مركزية اإلنساف

 .(ُ)العقلي ا١تستنَت"
مي قيدّْس أك خيلع عليو أسداؿ التقدّْيس بواسطة ك٢تذا يزعم أركوف بأف القرآف الكر 

كالظركؼ السياسية  ،كالتبلعبات الفكرية كاالستداللية ،عدد من الشعائر كالطقوس
 .(ِ)كاالجتماعية كالثقافية

"لن نستطيع ٕتنب  :فيقوؿ ،لذلك يبُت لنا كيف ينبغي أف يينظر للقرآف الكرمي
٭تتوم على  ،مشاكل التفكَت الثيولوجي إذا استمر نظرنا إُف القرآف كنص ديٍت متعاؿو 

(ّ)اٟتقيقة اليت ٕتعل حضور اهلل دائمان"
. 

كرفع العائق الذم ٭توؿ  ،كىم ّٔذا األمر يريدكف نزع القدسية عن القرآف الكرمي
كاعتقاد أنَّو كبلـ  ،قاد بأف القرآف كبلـ اهللألف االعت ؛بينهم كبُت نقد القرآف الكرمي كتأكيلو

 .مقدَّس ٭توؿ بينهم كبُت ذلك النقد كالتأكيل الذم ٭تلموف بتطبيقو على القرآف الكرمي

                                                
قراءة النص الديني بين ، نقبلن عن ٤تمد عمارة، ََّ، ُِٖحنفي، حسن، دراسات إسبلمية، ص  (ُ)

 . ْٕ، صالتأويل الغربي والتأويل اإلسالمي
 . ِٓ، صالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيأركوف، ٤تمد،  (ِ)
قراءة النص الديني بين التأويل ، نقبل عن ٤تمد عمارة، ُِٕ، ََّحسن حنفي، دراسات إسبلمية، ص (ّ)

 . ْٕ، صالغربي والتأويل اإلسالمي



 

ّٕ 

 

 :عن القرآن الكريم القدسيةالمنهجيات التي استخدمها الحداثيون إلزالة عائق ثالثاً: 
الكرمي من الوضع اإل٢تي  نقل آيات القرآفاستخدـ اٟتداثيوف منهجيات ٘تكنهم من 

، ليتسٌت ٢تم ٦تارسة نقده كتأكيلو يف ضوء مناىج الغرب كآلياتو كنظرياتو ،إُف الوضع البشرم
 :(ُ)كمن تلك ا١تنهجيات

فًتاىم  ،استبداؿ عبارات من عندىم بالعبارات اليت يستعملها ٚتهور ا١تسلمُت -1
ا٠تطاب )) ،((بنية النص)) ،((النص)) :مثل ،يستعملوف مصطلحات يضعوهنا من عندىم

 .((العبارة)) ،((ا١تدكنة الرٝتية ا١تغلقة)) ،((النبوم
" نبلحظ أف أركوف :يقوؿ ىاشم صاٌف مبينان هنج أركوف يف استخداـ ا١تصطلحات

ا١تنطوقة أك العبارة  :فهو يقوؿ .يستخدـ مصطلحات ألسنية ٤تضة للتحدث عن القرآف
كسبب  .اٍف ...((القرآف))كيقوؿ ا١تدكَّنة النصية بدالن من  ،((اآلية القرآنية))اللغوية بدالن من 

ذلك ىو أنو يريد ٖتييد الشحنات البلىوتية اليت سرعاف ما تستحوذ على كعينا عندما 
فالقداسة البلَّىوتية أك ا٢تيبة البلىوتية العظمى اليت ٖتيط بالقرآف منذ  .نتحدث عن القرآف

كتركيبات  ،كحركؼ ،كنص لغوم مؤلف من كلماتأم   :قركف ٘تنعنا من أف نراه كما ىو
إف ا١تادّْية اللغوية للقرآف اختفت ٘تامان أك غابت عن  :ٔتعٌت آخر ،...لغوية ك٨توية كببلغية

 .(ِ)أنظارنا بسبب ا٢تيبة العظيمة اليت ٖتيط بو"
ىكذا ١تا رأكا أف ا١تصطلحات الدينية ا١تقدَّسة تزرع ا٢تيبة يف القلوب عند التعامل مع 

حدثة با١تصطلحات الدينية ت٢تذا راحوا يستبدلوف ا١تصطلحا ؛القرآف الكرمي
ي
لكي ٯتارسوا  ،ا١ت

 .نقد القرآف الكرمي بعيدان عن ىيبة ا١تصطلحات كىيبة القداسة
ك٢تذا ترل اٟتداثيُت يكثركف من ا١تدح كالثناء للفبلسفة القدماء الذم ىجركا 

 .مصطلحات القرآف إُف مصطلحات أخرل مستحدثة
فهذا حسن حنفي ٯتدح علماء الفلسفة القدماء الذين ٗتلَّوا عن ا١تصطلحات 

التخلّْي عن لغة البلَّىوت  .." إهنم استطاعوا :فيقوؿ ،القرآنية إُف مصطلحات أخرل
 ((مبلؾ))ك ،((عقاب))ك  ،((كحساب))ك  ،((ثواب))ك  ،((رسوؿ))ك  ،((إلو)) :من ،ا٠تاصَّة

                                                
 ، بتصرؼ. ُُٖ-ُٖٕ، صروح الحداثةطو عبد الرٛتن،  (ُ)
 . ُُٗ، صالدينيالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب ينظر: تعليق ىاشم صاٌف عند ترٚتتو لكتاب  (ِ)



 

ْٕ 

 

كاستعماؿ لغة أكثر  ،كىي اللغة ا١تغلقة اليت ما زالت خاضعة للرمز الدّْيٍت ((شيطاف))ك
 ،((اإلنساف)) :ٯتكن ألم فرد أيان كانت ثقافتو أف يعقلها مثل ،كانفتاحان كإنسانية ،عقبلنية

ك٨تن اآلف قد رجعنا خطوة أخرل إُف  ،...((الفضيلة))ك ،((العمل))ك ،((النظر))ك ،((العقل))ك
 .(ُ)كآثرنا لغة البلَّىوت ا١تغلق على لغة الفكر ا١تفتوح" ،غينا التطوركأل ،الوراء

 ،بل إف حسن حنفي يصرّْح بأنَّو يريد التخلُّص من تلك اللغة كتلك ا١تصطلحات
 ((اهلل)) :مثل ،"يسيطر على ىذه اللغة القدٯتة األلفاظ كا١تصطلحات الدينية :فيقوؿ

ىذه اللغة َف تعد قادرة على التعبَت عن  ...((النار)) ،((اٞتنة)) ،((الدين)) ،((الرسوؿ))
نظران لطوؿ مصاحبتها للمعاين التقليدية الشائعة  ؛مضامينها ا١تتجدّْدة طبقان ١تتطلبات العصر

 .(ِ)اليت نريد التخلُّص منها"
م يريدكف  ،لكي يصلوا إُف نقد القرآف الكرمي هنج من ا١تناىج اليت اٗتذكىاىذا  إهنَّ
 .قدسية القرآف بالتخلص من لغتو كمصطلحاتوالتخلص من 

القرآف )) :مثل ،حذؼ عبارات التعظيم اليت يستخدمها ٚتهور ا١تسلمُت -2
كغَتىا  ،((صدؽ اهلل العظيم)) ،((قاؿ اهلل تعاُف)) ،((القرآف اٟتكيم)) ،((القرآف العزيز)) ،((الكرمي

 .التعامل مع ىذا الكبلـ ا١تقدَّسمن العبارات اليت تزرع يف قلب ا١تؤمن التعظيم كاٟتذر يف 
" إف التعريف التبسيطي للوحي يف السياقات اإلسبلمية ييقدَّـ من  :يقوؿ أركوف

خبلؿ عبارتُت شعائريتُت على ٨تو عاـ أك شائع من قبل أم مسلم عندما يستشهد بأم 
صدؽ اهلل )) :كينهيو قائبلن  ((قاؿ اهلل تعاُف)) :كبلمو قائبلن   يبتدئفهو  ،مقطع من القرآف

ال يوجد أم ٣تاؿ للمناقشة حوؿ التأليف أك حوؿ ا١تكانة اإل٢تية ١تضموف النص  ((.العظيم
 .(ّ)"ا١تستشهد بو

كمن أساليبهم اليت يستخدموهنا لكي يسوكا القرآف الكرمي بغَته من النصوص  -3
م يقوموف بتسوية كبلـ اهلل تعاُف يف االستدالؿ مع كبلـ البشر ،البشرية حىت كبلـ البشر  ،أهنَّ

 .من غَت ا١تسلمُت

                                                
 . ُٕٓص التراث والتجديد )موقفنا من التراث القديم(،حنفي، حسن،  (ُ)
 . َُُص ا١ترجع السابق، (ِ)
 . ُٕ، صالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيأركوف، ٤تمد،  (ّ)



 

ٕٓ 

 

كبذلك يتعاملوف مع القرآف الكرمي على أنو نصّّ لغوم مثلو مثل أم نص آخر ٯتكن 
رَّد نص أينتج كفقان ١تقتضيات الثقافة  ؛كليس فيو نوع أك مسحة من اإلعجاز ،نقده ألنو ٣تي

ينفتح على كل  ،اليان بل كيصَت القرآف الكرمي نصَّان إٚتاليان كإشك ،اليت تنتمي إليها لغتو
" إف النصوص  :فيقوؿ نصر حامد أبو زيد ،كال ميزة لتأكيل على غَته ،التأكيبلت البلَّمتناىية

ٔتعٌت أهنا تنتمي إُف بنية ثقافية ٤تدَّدة مت  ،الدينية ليست يف التحليل سول نصوص لغوية
 .(ُ)إنتاجها طبقان لقوانُت تلك الثقافة"

" إف القوؿ بإ٢تية النصوص كاإلصرار على طبيعتها اإل٢تية  :كيقوؿ يف موطن آخر
يستلـز أف البشر عاجزكف ٔتناىجهم عن فهمها ما َف تتدخل العناية اإل٢تية بوىب البشر 

 .(ِ)طاقات خاصَّة ٘تكنهم من الفهم"
 كال .البشر بلغة مكتوب كبلـ ىو حيث من كالوحي" " :كيقوؿ حسن حنفي

 كالكبلـ .الكبلـ إال أمامنا يوجد ال .السؤاؿ نطاؽ خارج الشخص ألف ؛الكاتب يهمنا
 أحياننا الكبلـ عن التعبَت يتم بل .لفهمو اللغة ىذه قواعد عليها تيطبق معينة بلغة مكتوب
(ّ)خالص" إنساين بتشبيو أم الفنية بالصورة

. 

التفريق بُت مستويات ٥تتلفة من ا٠تطاب اإل٢تي: حيث ادعوا التفريق بُت  -4
الوحي يف ))، كبُت ((القرآف ا١تكتوب))ك ((القرآف الشفوم))، كبُت ((ا١تصحف))ك ((الوحي))

 .((الوحي يف اللساف العريب))ك ((اللوح احملفوظ
 ا١تماثلة بُت القرآف كالنيب عيسى عليو السبلـ يف أف كليهما كلمة اهلل. -5

 :(ْ)رابعاً: النتائج المترتبة على رفع عائق القدسية عن الوحي
 يؤدم رفع القدسية عن الوحي إُف النتائج اآلتية:

                                                
 . َِّ، ص نقد الخطاب الدينيأبو زيد، نصر حامد،  (ُ)
 . َِٔا١ترجع السابق، ص  (ِ)
 (. ُٔٓ/ِ، )من العقيدة إلى الثورة ،حسن حنفي (ّ)
 ، بتصرؼ. (ُُٖ-َُٖص)، روح الحداثةطو عبد الرٛتن،  (ْ)



 

ٕٔ 

 

نقل القرآف الكرمي من التعلق با١تطلق إُف التعلق بالنسيب، ٔتعٌت: أف يصبح  -1
رَّد نص لغوم متعلقان بالثقافة اليت تنتمي إليها لغتو، فبل ييفسَّر كال ييفهم إال  القرآف الكرمي ٣تي

 عتبار لقائلو.كفق معايَت تلك الثقافة دكف مراعاة أدَّن ا
يصَت النص القرآين إشكاليان ينفتح على احتماالت متعددة كيقبل تأكيبلت ال  -2

 متناىية، كال ميزة لتأكيل على غَته.
استقبلؿ النص القرآين عن مصدره، ْتيث يصَت ملكان للقارئ يستنطقو كما  -3

 يشاء.
 القوؿ باألنسنة يطرح احتماؿ كجود نقص أك زيادة يف النص القرآين.  -4

 رفع عائق الغيبية عن الوحي: خامساً: غاية القراءة الحداثية من
  ،نزع القداسة عن الوحي ا١تنزَّؿ ،يهدؼ أصحاب القراءة اٟتداثية من أنسنة الوحي

ل اإلنساف ىو ٤تور جعك  ،عن توجيو اإلنساف يف ىذه اٟتياة-سبحانو–اقصاء اإللو ك 
 .ال اإللو ،فلو ا١تركزية ،كيتصرؼ كيفما يشاء ،كىو الذم ينتج القيم ،الوجود

 ،يف الوحي ا١تقدَّستمكّْنهم من التَّشكيك ل كقد استخدـ اٟتداثيوف ا١تنهيات السابقة
 .كمن مث زرع ا١تادَّية كالعلمنة يف آّتمعات اإلسبلميةكاعتباره نصان بشريان، 

 نقد فكرة أنسنة الوحي:سادساً: 
كال عن  ،ال عن ْتث ،كل ىذا مقلدين  وافعل كٯتكن الرد على ذلك بالقوؿ: إهنم

ك٤تمَّلة بأفكار  ،ال قراءة ميغًرضة ،كلو ْتثوا يف القرآف كقرأكا فيو قراءة صادقة ،صدؽ كيقُت
 ،عن اٟتقيقة لو فعلوا ذلك لنطقوا ٔتا نطق بو الصادقوف الذين قرأكا القرآف للبحث ،ميسبَّقة

يسبَّقة عليو
ة النابت يف أرضها فهذا موريس بوكام ابن اٟتداث ،ال ألجل إسقاط األفكار ا١ت

ها كا١تلتحف بسمائها ١تا درس القرآف كقرأه بعيدان عمَّا يف رأسو من أفكار كالشارب من مائ
نة كالنزعة كبرمء من األنس ،كبرمء من التحريف ،حداثية توىصَّل إُف أف القرآف من عند اهلل

يقوؿ موريس  ،اإلنسانية اليت يريد اٟتداثيوف العرب أف ينسبوىا للقرآف الكرمي زكران كّٔتانان 
ال نكتشف يف القرآف أم  ،أخطاءن علمية ضخمة ((التوراة))"كعلى حُت ٧تد يف  :بوكام
 كيف استطاع يف القرف ،لو كاف كاتب القرآف إنسانان  :كقد دفعٍت ذلك أًلىف أتساءؿ ،خطأ



 

ٕٕ 

 

 ؟!السابع من العصر ا١تسيحي أف يكتب ما اتضح أنو يتفق اليـو مع ا١تعارؼ العلمية اٟتديثة
 .(ُ)"فنص القرآف الذم ٪تلك اليـو ىو فعبلن نفس النص األكؿ ،ليس ىناؾ أم ٣تاؿ للشك

–من عاَف غريب كاف يف قلبو على اإلسبلـ كا١تسلمُت من النقمة شيء كبَت  شهادةىذه 
ك١تا  ،كلكن ١تا ٕترَّد بىافى لو اٟتق ،لو مثل أم غريب آخر ناقم على اإلسبلـمث -باعًتافو ىو

رأل اٟتق أنصف فشهد شهادة اٟتق للقرآف العظيم الذم ال يأتيو الباطل من بُت يديو كال 

 حق مف خف حف جف  مغ ُّٱ :كصدؽ اهلل القائل ،من خلفو

 حم جم هل مل خل حل جل  لكمك خك حك جك مق

  [.ّٓ :فصلت سورة] َّ مم خم
  

                                                
 . ُِٓ، صالقرآن الكريم والتوراة واإلنجيل والعلم )دراسة في الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثةبوكام، موريس،  (ُ)



 

ٕٖ 

 

 الثالثالمطلب 

 رفع عائق الحكمية عن األحكام الشرعية:
 ،اٗتذت القراءة اٟتداثية األرٌٍخنة كسيلة لرفع عائق اٟتكمية عن النصوص الشرعية

. كللحديث عن األرخنة نطرقها يف النقاط كقد ربطوا ذلك با١تفهـو الغريب للتاريخ أك لؤلرخنة
 اآلتية:

 معنى األرخنة:أواًل: 
"الكشف عن تارٮتية ا٠تطاب القرآين عن طريق ربطو بالبيئة اٞتغرافية  عرفها ىشاـ صاٌف بأهنا

 .(ُ)القبائلية لشبو اٞتزيرة العربية"-كالطبيعية كالبشرية
"خرب عن االجتماع  :التاريخ يف الفكر العريب اإلسبلمي يعٍت كما عرفو ابن خلدكف 

 .(ِ)واؿ"كما يعرض لذلك العمراف من األح ،اإلنساين الذم ىو عمراف العاَف
فالتاريخ يف الفكر العريب اإلسبلمي يعٍت التعريف بالوقت الذم تضبط بو األحواؿ 

 ،كعلى ىذا فهو علم يبحث عما كاف يف العاَف من كقائع الزماف ،كاٟتوادث كالوقائع اٞتليلة
كالسند يف الفكر اإلسبلمي حاسم يف إثبات تلك الوقائع أك  ،(ّ)كموضوعو اإلنساف كالزماف

 .ألهنا خرب كا٠ترب ٭تتمل الصدؽ أك الكذب ؛نفيها
 ((فيكو))فالتاريخ أك التارٮتية كما بلوره  ،أما يف الفكر الغريب فإف ا١تفهـو ٮتتلف

كبالتاِف فالتاريخ كلو  ،كليست القول الغيبية ،أف البشر ىم الذين يصنعوف التاريخ :يعٍت

                                                
القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل ينظر: تعليق ىاشم صاٌف عند ترٚتتو لكتاب أركوف: ٤تمد،  (ُ)

 .ُِ، صالخطاب الديني
ـ(، ََِْ، ُدار يعر، ط-اهلل ٤تمد الركيش، )دمشق ، ٖتقيق: عبدالمقدمةابن خلدكف، عبد الرٛتن،  (ِ)

(ُ/ُِٓ .) 
، ٖتقيق: ا١تستشرؽ فرانز ركزنثاؿ، بيخ لمن ذم أىل التاريخاإلعالن بالتو عبد الرٛتن،  بن السخاكم، ٤تمد (ّ)

 . ُٗ -ُٖـ(، صُٖٔٗ، ُمؤسسة الرسالة، ط -ترٚتة: صاٌف أٛتد العلي، )بَتكت



 

ٕٗ 

 

كإ٪تا من صنع  ،من اهلل كعلى ىذا فاألدياف ليست موحاة ،بشرم من أقصاه إُف أقصاه
 .(ُ)البشر حسب حاجتهم التارٮتية

يف األسباب  :ك١تا كاف البشر ىم الذين يصنعوف التاريخ كاف البحث عندىم ىو
كليس البحث يف ثبوت الوقائع التارٮتية من  ،كالعلل اليت جعلت الناس يصنعوف ذلك التاريخ

 .عدمو
إذ ىي على لساف اٟتداثيُت أنفسهم  ،كاٟتداثيوف أخذكا با١تفهـو الغريب للتارٮتية

  .(ِ)ٖتوؿ القيم كتغَتىا بتغَت العصور كاألزماف :تعٍت

 ثانياً: غاية القراءة الحداثية من األرخنة:
كمن مث إُف إسقاط األحكاـ  ،ن ذلك إثبات تارٮتية النصوص القرآنيةالغاية م

، ْتجة أهنا جاءت العصور الشرعية اليت أتى ّٔا القرآف الكرمي كعمل ّٔا ا١تسلموف على مرّْ 
لزمن معُت، كال تتعداه إُف غَته، فأحكاـ القرآف على ىذا تقتصر على زمن النيب صلى اهلل 

 .عليو كسلم فحسب
عامة ٯتكن تطبيقها على كل اٞتنس  ((نظرية األرخنة))اٟتداثيوف يزعموف أف ف
كتطبيقها  ،الغربية إُف العاَف اإلسبلمي ((أك األرخنة))نقل التارٮتانية ؛ ك٢تذا ٭تاكلوف البشرم

رد لعبة ابتكرىا الغربيوف من أجل  :يقوؿ أركوف ،على القرآف كالسنة "إف التارٮتية ليست ٣تي
ا ىي شيء ٮتصُّ الشرط البشرم منذ أف ظهر اٞتنس البشرم على كجو  ،الغربيُت كإ٪تَّ
أك أم مستول  ،وه بالوحيكال توجد طريقة أخرل لتفسَت أم نوع من أنواع ما ندع .األرض

مث ا١تتغَتات اليت تطرأ عليو  ،كتطوره أك ٪توه عرب التاريخ ،من مستوياتو خارج تارٮتية انبثاقو
"ٖتت ضغط التاريخ

(ّ). 

                                                
القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل ينظر: تعليق ىاشم صاٌف، عند ترٚتتو لكتاب أركوف، ٤تمد،  (ُ)

 . ْٕ، صالخطاب الديني
، ُدار الساقي، ط-، ترٚتة: ىاشم صاٌف، )بَتكتمن االجتهاد إلى نقد العقل اإلسالميأركوف، ٤تمد،  (ِ)

 . ِٔـ(، صُُٗٗ
 . ْٖ، صالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيأركوف، ٤تمد،  (ّ)



 

َٖ 

 

كأنو تطور حسب  ،كليس من السماء ،ىكذا يزعم أركوف أف القرآف انبثق من الواقع
الوحي القرآين إ٪تا ىي ٖتت ضغط  كيزعم كذلك أف ا١تتغَتات اليت تطرأ على ،حاجة البشر

يقوؿ يف كتابو  ،كقد صرَّح أركوف بأنو أكؿ من أثار موضوع تارٮتية القرآف الكرمي ،التاريخ
" أريد لقراءيت ىذه أف تطرح مشكلة َف تيطرىح عمليان قط ّٔذا  :الفكر اإلسبلمي قراءة علمية

كتارٮتية ارتباطو بلحظة زمنية  ،أال كىي تارٮتية القرآف :الشكل من ًقبىًل الفكر اإلسبلمي
 .(ُ)كتارٮتية معينة"

٢تذا ال  ؛كأنو مرتبط بلحظة زمنية انقضت ،ىكذا يصرّْح أركوف بأف القرآف تارٮتي
ٞتأ إُف حيلة  -حسب زعم أركوف –كلكن القرآف  ،ٯتكن تطبيق أحكامو على زمن آخر

لكي ٮتلع عليها  ؛لزمافطمس معاَف كإحداثيات ا :أال كىي ،لتعميم أحكامو على األزمنة
 .(ِ)فتصبح ككأف ال عبلقة ٢تا بأم زماف أك مكاف ٤تدد ؛صفة التعاِف

كإ٪تا خىلع التعاِف  ،اٟتداثيُت يركف أف القرآف ليس مقدَّسان بعض  لنا أف كّٔذا يتبُتَّ 
٢تذا فهم يركف أنو ال بد من نزع ىالة القداسة عن الوحي بتعرية  ؛كالتقديس على نفسو

لذلك ىم يركف أف  .(ّ)آليات األسطرة كالتعاِف كالتقديس اليت ٯتارسها ا٠تطاب القرآين
 .استخداـ ا١تنهج التارٮتي يعرم كيزيل ذلك التعاِف كالتقديس الذم ٯتارسو ا٠تطاب القرآين

كاليت منها  ،يات الغربية على القرآف الكرميكقد ٖتدث أركوف عن تطبيقو للمنهج
" إين قد ا٩ترطت منذ بضع سنوات يف إعادة قراءة القرآف الكرمي  :فيقوؿ ،ا١تنهج التارٮتي

 ،كاإلشكاليات اٟتديثة لعلم األلسنيات من جهة ،عن طريق استخداـ ا١تعطيات اٟتديثة
ة العلـو األخرل من جهة كعن طريق استخداـ منهجية البحث التارٮتي ا١تنفتح على كافَّ 

 .(ْ)ثانية"
الغاية  ،ّٔذه الفظاظة يكاشفنا أركوف بأنَّو استخدـ منهج التارٮتية على القرآف الكرمي

ىو إسقاط األحكاـ اليت جاء ّٔا القرآف الكرمي  ،تطبيقها على القرآف الكرميمن كراء 
 أحكامان ثابتة حىت يرث اهلل األرض كمن عليها.

                                                
 . ُِِ، صالفكر اإلسالمي قراءة علميةأركوف، ٤تمد،  (ُ)
 . ٕٗعلمية، صالفكر اإلسالمي قراءة  تاب أركوف، ٤تمد،ينظر: تعليق ىاشم صاٌف عند ترٚتتو لك (ِ)
 . َِّ، صنقد النصعلي حرب،  (ّ)
 . ُُِ، صالفكر اإلسالمي قراءة علميةأركوف، ٤تمد،  (ْ)
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 :(ُ)المنهجيات التي استخدمها الحداثيون ألرخنة أحكام القرآنثالثاً: 
مستخدمُت األرخنة كسيلة لذلك،  ،((اٟتيكمية))رفع عائق عمل اٟتداثيوف على 

، كقد كبسياقاهتا ا١تختلفة ،اآليات بظركؼ بيئتها كزمنهاحيث تعمل األرخنة على كصل 
 ن ذلك:استخدموا منهجيات ٥تتلفة للوصوؿ إُف ىذا التزمُت، فم

توظيف بعض موضوعات علوم القرآن التي تربط بعض آيات األحكام  -1 
لممارسة كٖتصيل ا١تشركعية  ،لكي يقرّْركا ّٔا التارٮتية لآليات القرآنية ،بالوقائع التاريخية

غرضة ،النقد التاريخي على تلك اآليات
ي
أسباب )) :كمن العلـو اليت كظَّفوىا ٢تذه ا١تهمة ا١ت

 ((.تنجيم القرآف))ك  ((ا١تكي كا١تدين))ك  ((احملكم كا١تتشابو))ك  ((الناسخ كا١تنسوخ))ك ((النزكؿ

عن طريق ا١تنهج التارٮتي أضفى ف إضفاء النسبية على آيات األحكام: -2
 ،ٔتعٌت ربطها بزمن النيب صلى اهلل عليو كسلم ،اٟتداثيوف النسبية على أحكاـ القرآف الكرمي

على األزمنة  آخر أنو ال ٯتكن سحب األحكاـ القرآنيةٔتعٌت  ،عنها  صفة اإلطبلؽ كنفي
ا أحكاـ نسبية مرتبطة بظركؼ ذلك الزمن كبيئتو ؛األخرل كقد سحب اٟتداثيوف ىذه  .ألهنَّ

ال تدخل على آيات  ((التارٮتية))حيث رأكا أف  ،النسبية حىت على العقيدة كالعبادات احملضة
كالسبب يف  ،دخل على آيات العبادات كالعقائدبل ت ،اٟتدكد كالقصاص كا١تعامبلت فقط

يكوف القرآف قد  ،كحينئذ ،ذلك أف العقائد تابعة ١تستول ا١تعرفة يف العصر الذم نزلت فيو
 .اعتمد تصورات مرتبطة بدرجة الوعي ألىل ذلك العصر الذين كجّْو إليهم ا٠تطاب

ثّْل  تقليل عدد آيات األحكام: -3 إال نسبة ٤تدكدة فآيات األحكاـ عندىم ال ٘تي
من ٚتلة اآليات القرآنية، كييضاؼ إُف قلتها تلك أهنا ميتأثرة باألحواؿ كاألكقات ا٠تاصة اليت 

 جاءت فيها؛ لذلك دعوا إُف االقتصار على أقل عدد  ٦تكن من تلك اآليات.
 :(ِ)رابعاً: اآلثار المترتبة على أرخنة أحكام القرآن الكريم

مثلو  ،يكوف اٟتداثيوف قد جعلوا القرآف الكرمي نٌصان تارٮتيان  من ا١تنهجيات السابقة
 :ما يأيت كىذا يًتتب عليو ،مثل أم نص آخر

                                                
 بتصرؼ.  ُٖٔ -ُْٖ، صروح الحداثةطو عبد الرٛتن،  (ُ)
 بتصرؼ.  ُٖٖ -ُٖٔ، صروح الحداثةطو عبد الرٛتن،  (ِ)
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كال سيما يف – إبطال المسلَّمة القائلة بأن القرآن فيو بيان كل شيء -1
إضافة إُف أف كثَتان  ،كالسبب يف ذلك يعود لقلة آيات األحكاـ با١تقارنة بغَتىا ؛األحكاـ

إذ ارتبط بأشخاص أك ْتوادث أك بأحواؿ أك  ،تلك األحكاـ جاء خاصَّان أك مقيدان من 
أف التشريع ، كمن ىنا يركف بظركؼ يؤدم ذىأّا إُف إسقاط العمل بتلك األحكاـ

يثبت حاجة آّتمعات اإلسبلمية إُف  -على حد زعمهم–كىذه بدكره   ،اإلسبلمي ناقص
 .تشريعات كضعية جديدة

" نصوص الوحي ليست كتابان أنزؿ مرة كاحدة مفركضان من  :يقوؿ حسن حنفي
بل ٣تموعة من اٟتلوؿ لبعض ا١تشكبلت اليومية اليت تزخر ّٔا  ،عقل إ٢تي ليتقبلو ٚتيع البشر

ككثَت من ىذه اٟتلوؿ قد تغَتت كتبدلت حسب التجربة على مقدار  .حياة الفرد كاٞتماعة
من  َف تكن كذلك يف بادئ األمر معطاة لوؿككثَت من اٟت .اإلنساف كقدرتو على التحمل

كىذه ا٠تاصية  .بل كانت مقًتحات من الفرد أك اٞتماعة مث أيدىا الوحي كفرضها ،الوحي
فهو ليس عطاء من الوحي بقدر ما  ،توجد يف الوحي يف آخر مراحلو كىو الوحي اإلسبلمي

 .(ُ)ىو فرض من الواقع كتأييد لو"
أف األحكاـ فرضت من الواقع كباقًتاح من إُف  ىكذا تقود التارٮتية حسن حنفي

 :كانظر عظيم االفًتاء عندما يقوؿ حسن حنفي .-سبحانك ىذا ّٔتاف عظيم –األفراد 
كمن تتبع أحكاـ  ،((من الوحي َف تكن كذلك يف بادئ األمر معطاة ككثَت من اٟتلوؿ))

ألجل أف أكلئك األفراد كالوحي َف يأت  ،القرآف سَتل أف اليت اقًتحها أفراد مسائل قليلة
 ؛كإال لكاف رأم النيب صلى اهلل عليو كسلم كأيب بكر يف مسألة األسرل ىو ا١تقدَّـ ،اقًتحوىا

كلكن القرآف خالف رأيهما كجاء مطابقان  ؛ألف الرسوؿ كاف مع الرأم الذم يراه أبو بكر
 .لرأم عمر مع أنو ليس بنيب

 كىم ّٔذا األحكام الملزمة:إنزال آيات األحكام منزلة التوجيهات ال  -2
ا ىداية كتوجيو ،يريدكف إثبات أف القرآف ليس كتاب أحكاـ كتشريع يقوؿ  ،فحسب كإ٪تَّ

اليت يظهر فيها النص القرآين يف صوغ مبادئو كمعظم  ،"فالصيغة اإلٚتالية الكلية :تيزيٍت
كتاب ))ك ((كتاب بشرل))ك ((كتاب ىداية))جعلتو يبدك  ،ككذلك ٪تط خطابو ،أحكامو

                                                
 . ُّٔ -ُّٓ، ص)موقفنا من التراث( والتجديدالتراث حنفي، حسن،  (ُ)
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 ،كليس من حيث ىو كتاب قانوين تعليمي ٭تتوم على كل صغَتة ككبَتة ،للمؤمنُت ((رٛتة
 .(ُ)كحىت يف حينو "

أهنا ال تضع تشريعات للناس كإ٪تا  ،ىذا ىو رأم طيب تيزيٍت يف آيات القرآف
مثلها مثل أم نصوص  ،كأهنا نصوص مفتوحة ،توجيهات مرشدة ١تن أراد األخذ ّٔا

ألف نصوص القرآف طيّْعة لتلك التأكيبلت  ؛أف تنفتح على كل التأكيبلتٯتكن  (ِ)أخرل
 .فالواقع ىو الذم ٭تكمها ،كٯتكن تأكيلها كتطويعها حسب اختبلؼ آّتمعات ،ا١تختلفة

فمن القرآف ٯتكن أف نينتج كنستخلص أحكامان  الدعوة إلى تحديث التدين: -3
يقوؿ  لواقع حاكم على النص، ال العكس،كتدينان ينسجم مع فلسفة اٟتداثة، كعلى ىذا فا

"كيف تقديرنا أف العودة للسياؽ  :-زاعمان حاكمية الواقع على النص-نصر حامد أبو زيد
 ،كٖتديد أحكاـ النص على ضوئها ،السياؽ ا١تنتج لؤلحكاـ كالقوانُت ،االجتماعي ا٠تارجي

االجتهاد لتطويرىا على بل يفتح باب  ،ٯتكن أف ٯتثل دليبلن ىاديان ال لفهم األحكاـ فقط
كإذا قرأنا نصوص األحكاـ من خبلؿ التحليل العميق لبنية النصوص  ،أساس تأكيلي منتج

فرٔتا قادتنا القراءة إُف إسقاط كثَت من تلك  -البنية اليت تتضمن مستول ا١تسكوت عنو–
(ّ)كانت تصف كاقعان أكثر ٦تا تضع تشريعان" ،األحكاـ بوصفها أحكامان تارٮتية

. 

أف  ،ُف ىذه النتيجة تقود القراءة اٟتداثية البنيوية كالتفكيكية نصر حامد أبو زيدإ
كالنتيجة  ،كال تضع تشريعات لو ،كتيوصّْف الواقع ليس أكثر ،أحكاـ القرآف الكرمي تارٮتية

النهائية حسب زعمو إسقاط كثَت من األحكاـ القرآنية بسبب أهنا أحكاـ تارٮتية ٤تدكدة 
 كن تطويرىا ْتيث تينتج أحكامان كتدينان ٥تتلفا عما سبق يف عصور مضت.كٯت ،بزمن انتهى

كاألعجب من ىذا ليس  ،أصحاب القراءة اٟتداثية أحكاـ القرآفبعض ىكذا يرل 
كاألشد زكران  ،بل األعجب كاألفظع ،يف أهنم يركف أف أحكاـ القرآف ال ٖتل مشكبلت اليـو

                                                
  .ُْٖـ(، صُٕٗٗدار الينابيع، د.ط،  -، )دمشقالنص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءةتيزيٍت، طيب،  (ُ)
ىذه ا١تثلية "بُت النص القرآين كغَته من النصوص حسب النظرية اٟتديثة تبحث يف الكيفية كالظركؼ اليت  (ِ)

ص من كونو نصان كاقعان يف الزماف كا١تكاف، كىذه الظرفية الزمانية )كا١تكانية( تنطلق من النظر إُف تشكَّل فيها الن
النص بوصفو حامبلن للظركؼ اليت تشكَّل منها، كليس بكونو نصان مفارقان، أك نصان ٣تردان متعاليان عن ا١تؤثرات 

 . ِِّ، صلحديثة في الفكر العربي المعاصرظاىرة التأويل اعبد العزيز،  بن الواقعية" ينظر: السيف، خالد
 . ُّٗ، صالنص، السلطة، الحقيقةنصر أبو زيد،  (ّ)
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يقوؿ نصر أبو  ،د ا١تشكبلت إذا تدخلت ٟتلهاعقّْ تي كّٔتانان أهنم يركف أف النصوص القرآنية 
 يؤدم اإلسبلمية النصوص مرجعية على معتمدان  ظل إذا الواقع مشكبلت كل حل إف" :زيد
 .(ُ)" ا١تشاكل تعقيد إُف

بل قد بالغ يف عدائو  ،ىكذا يزعم أبو زيد أف النصوص اإلسبلمية ال ٖتل ا١تشاكل
ا تعقد   .ا١تشاكلألحكاـ القرآف فزعم أهنَّ

أما ما جاء عن حضارة الغرب اٟتداثية فإنو  !!نصوص القرآف تعقد ا١تشاكل ،ىكذا 
 !!!.كإ٪تا يزعموف أف فيو اٟتلوؿ الناجعة ،عنده ال يعقد ا١تشاكل

 :األرخنةنقد فكرة خامساً: 
ييرد على من زعم بأف أحكاـ القرآف الكرمي ميقتصرة على زمن معُت ال يتعداه إُف 

عم بأف أحكاـ القرآف ٖتل مشكبلت مكة كا١تدينة يف ذلك العصر كال ٖتل غَته، كمن ز 
مشكبلت آّتمعات اليت جاءت بعد عصر النيب صلى اهلل عليو كسلم، كمن بالغ فزعم أف 

 تعقيد إُف يؤدم اإلسبلمية النصوص مرجعية علىيف اٟتل  معتمدان  ظل إذا الواقع مشكبلت
 ٔتا يأيت: ا١تشاكل

مشاكل الغرب االقتصادية كاالجتماعية السياسية لوجدناىا أكثر لو تأملنا  -1
كلو طبقوه  ،ىذا كمع أف ا١تسلمُت ال يلتزموف شرع اهلل كما أراد اهلل ،بكثَت ٦تا عند ا١تسلمُت

 .ال٨تلت كل ا١تشاكل
إف اإلسبلـ قد انتشر شرقان كغربان من حدكد الصُت شرقان كحىت ييقاؿ ٢تؤالء:  -2

كقد طيبقت  ،كمن البلقاف مشاالن كحىت أقصى جزيرة العرب جنوبان  ،يا غربان األندلس ك أفريق
 ،أحكامو كتعليماتو على شعوب ٥تتلفة يف اللغات كاأللواف كالعادات كالتقاليد كالبيئات

كما  ،كبلغت تلك الشعوب بسبب تطبيق القرآف الكرمي كتعاليمو أعلى درجات الرُّقي كالتقدـ
 .ثر من حضارات تلك الشعوبحضارة الغرب اليـو إال أ

فكيف أيها العلمانيوف اٟتداثيوف تعايش ا١تسلموف يف ا٢تند كأفريقيا كأركبا مع تلك 
بل خرج أصحاب تلك البلداف  ،ال ؟!،األحكاـ كالتعاليم كَف تتعقد مشاكلهم كما تزعموف

                                                
 . ُّْ، ص النص، السلطة، الحقيقةأبو زيد، نصر حامد،  (ُ)
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ا بكاملها فاٖتُت ٖتت ظبلؿ اإلسبلـ حىت دقوا ْتضارهتم أبواب النمسا كأ١تانيا ككادت أكرب
أف تكوف إسبلمية لوال ٗتلي ا١تسلمُت عن دينهم كتعاليمو اليت تدعوىم إُف اإلعداد يف كل 

 .٣تاالت اٟتياة
كدخوؿ الناس يف تلك البلداف  ،إف تعايش تلك الشعوب مع القرآف كأحكامو

ف أحكاـ با١تبليُت يف دين اهلل أفواجان ألكرب دليل على بطبلف التارٮتية اليت يزعم اٟتداثيوف أ
 .القرآف كتعاليمو تتصف ّٔا

بل إننا لنجد بلداف اٟتداثة األكربية كمعاقلها صارت بعد األزمة االقتصادية اليت 
 بل إف بريطانيا يف ا١تنتدل ،تنحو كبقوة ٨تو االقتصاد اإلسبلمي ،ـََِٖحصلت يف عاـ 

 ُّ إُف ِٗ من الفًتة خبلؿ لندف ا١تنعقد يف التاسع العا١تي اإلسبلمي االقتصادم
 جعل على عزمها أكدت .((جديدة عبلقات ،متغَت عاَف)) شعار ٖتت ،ـَُِّ/أكتوبر
 إصدار عزمها ا١تنتدل خبلؿ كأعلنت ،العاَف يف االسبلمي االقتصاد مراكز أكرب أحد لندف

 بل ككشف مسؤكؿ رفيع ،لندف بورصة يف إسبلمي مؤشر كإصدار إسبلمية سيادية صكوؾ
 تسعى، فإهنا عا١تي ماِف كمركز للتحوؿمثل ما تسعى  لندف الربيطاين أف االقتصاد كزارة يف

 كتوفَت كل ،اٞتميع مع للعمل ةمستعدفهي  ،اإلسبلمي للتمويل عا١تيان  مركزان  لكي تكوف
 افتتاح قاؿ يف كامَتكف ديفيد الربيطاين الوزراء بل إف رئيس ،ال .تبلئمهم اليت التشريعات

 االقتصاد ٧تاح أركاف من أساسيان  ركنان  كفعليان  حاليان  ٯتثل اإلسبلمي االستثمار إف :ا١تنتدل
 .(ُ)االسبلمي لبلقتصاد عاصمة تصبح أف ببلده بل كأكَّد عـز ،الربيطاين

رئيس كزراء دكلة  ؟!كىو من ىو ،فأين نصر حامد أبو زيد من تصريح كامَتكف ىذا
 ،يعًتؼ بنجاح التمويل اإلسبلميكمع ذلك  ،بل كمىنشأ اٟتضارة اٟتداثية األكربية ،عظمى

كلنا ٖتت كلمة  ،((٧تاح)) :ىكذا يقوؿ ،بل كيعتربه ركنان أساسيان يف ٧تاح االقتصادم الربيطاين
على عكس أيب زيد الذم يزعم أف مرجعية القرآف تزيد من تقعيد  ،مائة خط ((٧تاح))

 .ا١تشاكل كال ٖتلها
تارٮتية اليت ٭تاكؿ اٟتداثيوف إلصاقها كل ما سبق يدؿ كٔتا ال يدع ٣تاالن للشك أف ال

 ((.أسطورة))ك ((خرافة))كأستطيع أف استعَت من تعابَتىم كاٝتيها  ،بالقرآف الكرمي غَت كاقعية

                                                
 (.ُِٕٓٓـ، عدد )َُِّأكتوبر  َّق، ُّْْذك اٟتجة  ِٓ، األربعاء جريدة العرب الدولية (ُ)



 

ٖٔ 

 

كصدؽ  ،كليست أحكاـ القرآف كعقائده كتعاليمو ((األسطورة))ك ((ا٠ترافة))حقان إهنا 

 ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ :اهلل اٟتكيم العظيم القائل عن كتابو العزيز

 .[ِْ :فصلت سورة] َّ ٰى ين ىن نن من رنزن  مم

 نت مت زت رت يب نبىب مب زب ُّٱ :كالقائل سبحانو

 .[ِٖ :النساء سورة] َّ نث مث زث رث  يت ىت
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 الوحي ودعاوى الحداثيين حولو: الفصل الثاني
 وكيفياتو. المبحث األول: مفهوم الوحي عند علماء التفسير،

 كاصطبلحان.ا١تطلب األكؿ: مفهـو الوحي لغة   
 ا١تطلب الثاين: كيفيات الوحي إُف األنبياء كإُف نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم.  

 المبحث الثاني: دعاوى الحداثيين في مجال الوحي ونقدىا.
 ا١تطلب األكؿ: دعاكل  اٟتداثيُت حوؿ  مفهـو الوحي، كنقدىا.  
 و، كنقدىا.ا١تطلب الثاين: دعاكل اٟتداثيُت حوؿ مكانة الوحي كحجيت  
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 المبحث األول

 مفهوم الوحي عند علماء التفسير، وكيفياتو:

 المطلب األول: مفهوم الوحي لغة واصطالحًا:

 أواًل: الوحي لغة: 
 أك إخفاء يف ًعٍلمو  إلقاء على يدؿُّ  أصله  :ا١تعتلُّ  كاٟترؼ كاٟتاء الواك "  :قاؿ ابن فارس

 عًلمىوي  حىتَّ  غَتؾ إُف ألقيتىو ما ككلُّ  .كالرّْسالة الكتابي  :كالوىٍحي .اإلشارة :فالوىٍحيي  .غَتؾ غَته إُف
  .(ُ)" .ذكرناه الذم األصل ىذا إُف فراجعه  الوحي باب يف ما ككل ...كاف كيف كىحيه  فهو

أك بالصوت  ،إما بالكبلـ تعريضان  :كىذه اإلشارة تكوف ،فأصل الوحي: اإلشارة السريعة
 .(ِ)كاإًل٢ٍتاـ ،كيكوف بالكتابة ،أك باإلشارة ببعض اٞتوارح ،ا٠تىًفيٌ  أك بالكبلـ ،٣تردان 

بوسيلة من الوسائل السابق  ،٦تا سبق يتبُت لنا أف الوحي يف اللغة إلقاء علم يف خفاء
 .ىذا ىو تعريف الوحي يف اللغة ،ذكرىا

 ثانياً: تعريف الوحي اصطالحاً: 
سواء كاف بالكبلـ  ،بأنو: تعريف الشيء خفيةعرَّؼ الزركشي الوحي يف االصطبلح الشرعي 

 .ّ()أك باإل٢تاـ أك باإلشارة
 من عليو اطبلعو أراد ما كل عباده من اصطفاه من تعاُف اهلل يػيٍعًلم " أف :كعرفو الزرقاين بقولو

 .ْ()"للبشر معتادة غَت خفية سرية بطريقة كلكن كالعلم ا٢تداية ألواف

                                                
 (. َٕ/ٔابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة ))كحي((  ) (ُ)
، ٖتقيق: صفواف عدناف داكدل، مفردات في غريب القرآن( الراغب األصفهاين، اٟتسُت بن ٤تمد بن ا١تفضل، ِ)

 (. ّٕٗ/ُٓ) لسان العرب، كينظر: ابن منظور، ٖٖٓق(، ص ُُِْدار العلم الدار الشامية، د.ط،  -)دمشق
، ٖتقيق: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، البرىان في علوم القرآن( الزركشي، بدر الدين ٤تمد بن عبداهلل بن ّٔادر، ّ)

 (. َِٖ/ُـ(، )ُٕٓٗ،ُدار إحياء الكتب العربية عيسى البايب اٟتليب، ط -)بَتكت
، ّلبايب اٟتليب كشركاه، طمطبعة عيسى ا -، )بَتكت مناىل العرفان في علوم القرآن( الزرقاين، ٤تمد عبدالعظيم، ْ)

 .ُٓـ(، صُّٗٗ، ُمطبعة الصباح، ط-، )دمشق علوم القرآن الكريم(. ك ينظر: عًت، نور الدين، ّٔ/ُد.ت( )
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كتفيد بأف الوحي إلقاء علم إُف من يصطفيو اهلل من البشر كالتعريفات السابقة متقاربة، 
 بطريقة خفية.
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 المطلب الثاني

 كيفيات الوحي إلى األنبياء وإلى نبينا محمد صلى اهلل عليو وسلم.

 :عليهم السالم أواًل: كيفيات الوحي إلى أنبياء اهلل
 :يقوؿ اهلل تعاُف ،الكرميللوحي إُف أنبياء اهلل تعاُف ثبلث كيفيات كما ذكرىا القرآف 

  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لكُّ

 .[ُٓ :الشورل سورة] َّ  مئ هي مي خي جيحي ٰه مه جه هن
 :فهذه اآلية بينت أف الوحي إُف أنبياء اهلل عمومان على ثبلث صور أك كيفيات

يف  أك القلب يف كالقذؼ اإل٢تاـ :كىذه الكيفية تشمل :عن طريق اإل٭تاء :األكُف
 .(ُ)ا١تناـ

 .(ِ)إ٢تامان" فيكوف قلبو: يف ينفث " نفث :قاؿ ٣تاىد
كىذا كما حدث ١توسى عليو  ،التكليم ا١تباشر بدكف كاسطة من كراء حجاب :الثانية

فقد ٝتَّى  ،[ُّ :طو سورة] َّ حم جم يل ىل ُّٱ :قاؿ تعاُف ١توسى ،السبلـ
 .اهلل تعاُف كبلمو مع موسى كحيان 

 الرسوؿ إُف الوحي ا١تلك ذلك فيبلغ ا١تبلئكة من رسوالن  إليو يرسل أف :الثالثة

 َّجي ٰه مه جه هن  من خن ُّٱ :كىي قولو تعاُف ،البشرم
  .[ُٓ :الشورل سورة]

فالرسل كاألنبياء يصل إليهم الوحي  ،ىذه ىي الثبلث الكيفيات إُف رسل اهلل عامَّة
 .بواحدة من الكيفيات السابقة

                                                
 (. َُٔ/ِٕـ(، )َََِ،ُدار الكتب العلمية، ط -، )بَتكتمفاتيح الغيب( الرازم، ٤تمد بن عمر التميمي، ُ)
، ٖتقيق: أٛتد الربدكين الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر األنصارم،  (ِ)

 (. ّٓ/ُٔـ(، )ُْٔٗ، ِدار الكتب ا١تصرية، ط -كإبراىيم أطفيش، )القاىرة
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 عليو وسلم وصوره:ثانياً: كيفيات الوحي إلى النبي محمد صلى اهلل 
جاء يف صحيح البخارم كمسلم ذكر كيفيات أتى ّٔا الوحي إُف النيب صلى اهلل 

 "كاف قالت: كسلم عليو اهلل صلى النيب زكج عائشة أف ،الزبَت بن فعن عركة ،عليو كسلم
 رؤيا يرل ال فكاف النـو يف الصادقة الرؤيا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بو بدئ ما أكؿ
 قاؿ -فيو ثفيتحنَّ  حراء بغار يلحق فكاف ا٠تبلء إليو حبب مث الصبح فلق مثل جاءت إال

 إُف يرجع مث لذلك كيتزكد أىلو إُف يرجع أف قبل العدد ذكات اللياِف - التعبد كالتحنث
 .)اقرأ :فقاؿ ا١تلك فجاءه ،حراء غار يف كىو اٟتق فجئو حىت ٔتثلها فيتزكد خد٬تة

 .بقارئ أنا ما :كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ
 .أرسلٍت مث اٞتهد مٍت بلغ حىت فغطٍت فأخذين :قاؿ 
 مث اٞتهد مٍت بلغ حىت الثانية فغطٍت فأخذين بقارئ أنا ما :قلت .اقرأ :فقاؿ 

 مل ُّٱ :فقاؿ أرسلٍت مث اٞتهد مٍت بلغ حىت الثالثة فغطٍت فأخذين بقارئ، أنا ما قلت اقرأ. :فقاؿ .أرسلٍت
 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل
 (.ٓ[-ُ العلق: ] َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 .(ُ)"فؤاده كسلم يرجف عليو اهلل صلى اهلل ّٔا رسوؿ فرجع  
 :كىذا اٟتديث ذكر كيفيتُت من كيفيات الوحي

 .الوحي بواسطة الرسوؿ ا١تلكي يف صورتو اٟتقيقية :كالثانية .الرؤية الصادقة :األكُف
 أـ كحديث عائشة  ،أحاديث أخرل ذكرت كيفيات كصوران أخرل للوحيكىناؾ 

 صلى اهلل رسوؿ سأؿ -عنو اهلل رضي- ىشاـ بن اٟتارث أف :-عنها اهلل رضي- ا١تؤمنُت
 ؟الوحي يأتيك كيف  ،اهلل رسوؿ يا :فقاؿ كسلم عليو اهلل

 كىو ،اٞترس صلصلة مثل يأتيٍت أحيانان ) :كسلم عليو اهلل صلى اهلل فقاؿ رسوؿ 
 فيكلمٍت رجبل ا١تلك ِف يتمثل كأحيانان  ،قاؿ ما عنو كعيت كقد عٍت فيفصم ،علي أشده

                                                
(، ٕ/ُ)يف ))صحيحو(( باب: كيف كاف بدء الوحي إُف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؟  البخاريأخرجو  (ُ)

 (. َُٔقم )( بر ٖٗ/ُ)، كاللفظ لو، كمسلم يف ))صحيحو((، كتاب: اإلٯتاف باب: بدء الوحي،  ّرقم ب
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 الشديد اليـو يف الوحي عليو ينزؿ رأيتو "كلقد :عنها اهلل رضي عائشة قالت (.يقوؿ ما فأعي
 .(ُ)"عرقان  ليتفصد جبينو كإف عنو فيفصم ،الربد

 :فهذا اٟتديث ذكر صورتُت أك كيفيتُت أيضان 
 .أنو يأتيو مثل صلصلة اٞترس :األكُف
 .يقوؿ عنو ما أنو يأتيو يف صورة رجل فيكلمو فيعي :كالثانية

 :كقد أكصل ابن القيم مراتب ككيفيات الوحي إُف ٙتاف كىي 
 إال رؤيا يرل ال ككاف كسلم عليو اهلل صلى كحيو مبدأ ككانت الصادقة الرؤيا :األكُف

 .الصبح فلق مثل جاءت
 اهلل صلى النيب قاؿ كما  ،يراه أف غَت من كقلبو ركعو يف ا١تلك يلقيو كاف ما :الثانية

 فاتقوا رزقها تستكمل حىت نفس ٘توت لن أنو ركعي يف نفث القدس ركح إف) :كسلم عليو
 .(ِ) (كأٚتلوا يف الطلب اهلل

 ا١ترتبة ىذه كيف ،لو يقوؿ ما عنو يعي حىت فيخاطبو رجبلن  ا١تلك لو يتمثل أف :الثالثة
 .أحيانان  الصحابة يراه كاف

 إف حىت ا١تلك بو فيتلبَّس عليو أشده ككاف ،اٞترس صلصلة مثل يف أف يأتيو :الرابعة 
 .الربد الشديد اليـو يف عرقا ليتفصد جبينو

 أف اهلل شاء ما إليو فيوحي عليها خلق اليت صورتو يف ا١تلك يرل أف :ا٠تامسة 
 .النجم  يف ذلك اهلل ذكر كما مرتُت لو كقع كىذا ،يوحيو

 .كغَتىا الصبلة فرض من ا١تعراج ليلة السموات فوؽ كىو اهلل أكحاه ما :السادسة 
 عمراف، بن موسى اهلل كلَّم كما ملك، كاسطة ببل إليو منو لو اهلل كبلـ  :السابعة

 يف ىو كسلم عليو اهلل صلى لنبينا كثبوهتا القرآف، بنص قطعان  ١توسى ثابتة ىي ا١ترتبة كىذه
 .اإلسراء حديث

                                                
( ٔ/ُ)يف ))صحيحو(( باب: كيف كاف بدء الوحي إُف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؟  البخاريأخرجو  (ُ)

 . ِرقم ب
كصححو األلباين يف صحيح اٞتامع، برقم (، ُٖٗٗبرقم )( ُٗ/ُّ) شعب اإليمانيف  البيهقيأخرجو  (ِ)

َِٖٓ. 
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 إنو يقوؿ من مذىب على كىذا ،حجاب غَت من (ُ)كفاحان  لو اهلل تكليم :الثامنة
 كإف ،كا٠تلف السلف بُت خبلؼ مسألة كىي ،كتعاُف تبارؾ ربو رأل كسلم عليو اهلل صلى
 .(ِ) عائشة مع كلهم بل الصحابة ٚتهور كاف

الوحي  :األكؿ :أمرين كمن تأمل ا١تراتب كالكيفيات السابقة ٬تد أهنا ترجع إُف
سواء جاء بصفتو اٟتقيقية أك يف ىيئة رجل أك مثل صلصلة اٞترس أك أف  ،بواسطة ا١تلك

 .ينفث ا١تلك يف ركعو أك غَت ذلك
سواء كاف ذلك عن طريق الرؤيا أك  ،أف يوحي اهلل إُف رسولو ببل كاسطة :كالثاين

 .مباشرة من خلف حجاب أك كفاحان 
 .أك الوحي ببل كاسطة ،إما الوحي بواسطة :ع إُف أمرينفكيفيات الوحي إذان ترج

كقد كاف كحي اهلل تعاُف للقرآف الكرمي إُف نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم بصورة كاحدة فقط 
 يث  ىث  ُّٱأال كىي الوحي بواسطة الرسوؿ ا١تلكي، كىو جربيل عليو السبلـ، قاؿ تعاُف: 

 ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 .[ ٕٗ]البقرة: َّ من  زن رن مم

؛ لقطع الشبو عن عقوؿ البشر، -كاهلل أعلم-كالسبب يف أف الوحي جاء على ىذه الصورة فقط
إذ قد يتهموف النيب صلى اهلل عليو كسلم بأنو ال ييوحى إليو، كإ٪تا ىو رؤيا أك حديث نفس أك 

حضر  لذلك جاء كحيان مسموعان من ا١تلك جربيل عليو السبلـ، كٔتظاىر شهدىا من إ٢تاـ.
  التنزيل على النيب صلى اهلل عليو كسلم.

                                                
". ينظر: ابن فارس،  (ُ)  (.ّٕٓ/ِ، مادة )كفح(، )لسان العربقاؿ ابن فارس: " أىم مواجهةن ليس بينهما حجابه
، ِٕمؤسسة الرسالة، ط-، )بَتكت زاد المعاد في ىدي خير العبادابن القيم، ٤تمد بن أيب بكر،  (ِ)

 . بتصرؼ (َٖ-ٖٕ/ ُـ(، )ُْٗٗ
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 المبحث الثاني:

 دعاوى الحداثيين في مجال الوحي ونقدىا 

 المطلب األول: دعاوى الحداثيين حول مفهوم الوحي، ونقدىا:
كقضية الوحي كالنبوة ىي كربل  ،الوحي ىو حجر الرحى يف النبوة كيف الدين كلو

كالتشكيك فيهما ٤تاكلة لقطع الصلة بُت ا١تسلمُت  ،راتالركائز يف بناء آّتمعات كاٟتضا
كبُت رسالة السماء اليت ىي ا٢تدل ا١تمتد إُف النفس البشرية كاألمم كآّتمعات إُف يـو 

 .(ُ)لذلك ركَّز عليهما أصحاب القراءة اٟتداثية كأثاركا حو٢تما الشبهات ،الدين
لكن أصحاب القراءة  ،كقد سبق معنا بياف مفهـو الوحي يف الفكر اإلسبلمي

 .ك٭تاكلوف إ٬تاد مفهـو آخر للوحي يتوافق مع أىوائهم ،اٟتداثية ال يوافقوف على ىذا ا١تفهـو
٢تذا ٭تاكؿ أصحاب القراءة اٟتداثية  ؛كٔتا أف الثقافة الغالبة اليـو ىي ثقافة اٟتداثة

 .ربط مفهـو الوحي بالثقافة كالفكر اٟتداثي
بل زعمت  ،اٟتداثية أ٢تَّت اإلنساف كجعلتو ٤تور الوجود كقد سبق أف بينا أف القراءة

ك٢تذا  ؛كمن ىنا توصَّلوا إُف أنو ال سلطة على اإلنساف من خارجو ؛أنو ىو الوجود اٟتقيقي
ك٢تذا األمر فسَّركا الوحي  ،األمر ذاتو ذىبوا إُف أف الوحي كالنبوة ظاىرة إنسانية فحسب

 .فة الغالبةمع ىذه الثقا يتوافقكالنبوة تفسَتان 
كقد تواردت كتابات أصحاب القراءة اٟتداثية على التمجيد كاإلشادة بنظريتهم 

يصف النظرية  -مثبل–فالشريف  ،كالذـ كالتثريب على النظرية اإلسبلمية يف الوحي ،للوحي
 -حسب زعمو –ألهنا ٕتعل النيب صلى اهلل عليو كسلم  ؛اإلسبلمية للوحي بأهنا نظرية سلبية

بينما ىم يريدكنو مبدعان ٥تًتعان للوحي حىت يكوف  ،ان مهمتو التبليغ فحسبكعاء سلبي
 .إ٬تابيان 

                                                
 ، بتصرؼ. ُِّ، ) د.ـ، دار االعتصاـ، د. ت. ط(، صالمؤامرة على اإلسالماٞتندم، أنور،  (ُ)
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كىي النظرية القائمة على  ،"النظرية اإلسبلمية التقليدية يف الوحي :يقوؿ الشريف
 .(ُ)يبلغ ما كلف بتبليغو فحسب" ،اعتبار النيب كعاء سلبيان 

" كاالٕتاىاف  :فيقوؿ ،القوؿ ّٔماكيتحدث أدكنيس عن ىذين االٕتاىُت كيبُت منبع 
ألنو يرل اٟتاضر ا٨ترافان  ؛األكؿ يلجأ إُف ا١تاضي :ينبعاف من الشعور بوطأة اٟتاضر

ألنو ال يرل يف اٟتاضر ما ٬تيبو عن ا١تشكبلت اليت  ؛كالثاين يتجو إُف ا١تستقبل .كا٨تطاطان 
 .(ِ)تتآلف مع التاريخ" كالثاين ال يراىا إال ٔتقدار ما ،األكؿ يكرر البداية .يواجهها

"الزمن ْتسب الوحي يينًتج باستمرار  :فيقوؿ ،كيقارف أدكنيس بُت ىذين االٕتاىُت
كما يتعاُف على التاريخ ىو الذم  ،البلَّمتغَت ىنا ىو مقياس للمتغَت .شيئان كاحدان ىو الوحي

ذا كاف الوحي ٭تل كإ .فينتج باستمرار أشياء متغايرة ،أما الزمن ْتسب التأكيل .يوجو التاريخ
 ،فيفسر الزمٍت بالبلَّزمٍت ،كعواملو ا١تادّْية الواقعية عوامل غيبية ال زمنية ،٤تل التاريخ اٟتي
كىكذا  .كإعطائو أبعادان مادية كإنسانية ،فإف التأكيل ٤تاكلة لتزمُت الدين ،كاإلنساين باإل٢تي

أك ٕتاكز ما َف يعد كاقعيان إُف ما  ،ئيعٍت القوؿ بتغَتُّ الزمن، ٕتاكز التقليد إُف اٟتديث الناش
 .(ّ)أصبح قائمان يف الواقع"

 -كىو االٕتاه اإلسبلمي –فاالٕتاه األكؿ عنده  ،ىذه ىي نظرة أدكنيس لبلٕتاىُت
أما االٕتاه  ،كألنو ينزع إُف ا١تثالية كالتعاِف ،ألنو ال ينتج إال شيئان كاحدان  ؛إتاه جامد راكد

٢تذا فهذا االٕتاه ىو  ؛فإنو منتج ألشياء متغايرة كمتعددة -كىو االٕتاه اٟتداثي –الثاين 
من خبلؿ التأكيل إخراج  -حسب زعمو –٢تذا فهم ٭تاكلوف  ؛ألنو يتصف بالواقعية ؛ا١تبدع

 .الوحي من الركود كاٞتمود كا١تثالية إُف اإلبداع كالواقعية
بأنو لو كاف الوحي جامدان كراكدان كما كىذا اهتاـ منو للوحي كاإلسبلـ، كييرد عليو 

مع شعوب ٥تتلفة الثقافات كاللغات من الصُت كا٢تند شرقا كإُف  كتعايشتزعموف ١تا حكم 
 األندلس غربان، كمن أكربا مشاالن إُف أقصى اٞتزر العائمة يف احمليط ا٢تادئ جنوبان.

                                                
 . ٖٖ، صاإلسالم والحداثةالشريف، عبد آّيد،  (ُ)
 (. ُّٓ/ُ، )الثابت والمتحولأدكنيس، علي أٛتد،  (ِ)
 (.ُّٓ/ُ) ا١ترجع السابق، (ّ)



 

ٗٔ 

 

معركة  ((طو حسُت))كيرل نصر حامد أبو زيد أف ا١تعركة بُت ىذين االٕتاىُت منذ 
كقراءة تنظر  ،قراءة تنظر للنصوص طبقان آلليات العقل اإلنساين التارٮتي :دارت بُت قراءتُت

 .(ُ)إليها بالعقل الغييب الغارؽ يف ا٠ترافة
 ،أصحاب القراءة اٟتداثية استبعاد أم تفسَت مفارؽ للوحيبعض لذلك رأل 

ف بأم رأم أك نظرية تكرس بشرية كمن ىنا نراىم ٭تتفلو  ،كإقصاء أم مفهـو غييب عنو
 .إذ الواقع عندىم سابق للوحي كليس العكس ،الوحي

أصحاب ىذه القراءة  كل طاقاهتم العلمية للتأكيد على بعض كألجل ذلك حشد 
كقد كرَّركا ذلك يف كثَت من كتاباهتم اليت كتبوىا كٖتدثوا فيها عن  ،أف الوحي منتج ثقايف

كٮتضعونو ١تقوالت ا١تاركسية  ،كىم بذلك يفسّْركف الوحي تفسَتان ماركسيان  ،الوحي أك القرآف
" إذا كانت معقولية العاَف القدمي  :يقوؿ برىاف غليوف ،اليت تزعم أسبقية الواقع على الفكر
ككاف إنتاج ا١تعارؼ العلمية ٮتضع  ،كالركح على ا١تادة ،نابعة من أسبقية الوعي على الواقع

فإف معقولية العاَف اٟتديث نابعة من  ،ا١تفاىيم األكُف الكونية كالدينية بالضركرة إلنتاج
كالتحليل على  ،كاالستقراء على االستدالؿ ،كالتجربة على التأمل ،أسبقية الواقع على الوعي

 .(ِ)الًتكيب"
كلعمرم إف مقوالهتم ىذه ىي عُت الفلسفة ا١تادية اٞتدلية اليت" تعترب الفكرة 

 ،كتزعم أف "الفكر ال يوجد يف حياة كل فرد كعملية عقلية ْتتة موضوعي"إنعكاسان لواقع 
أم أنو ليس لو كجود منعزؿ  ،كإ٪تا ىو يرتبط ارتباطان ال ينفصم بالعمليات النفسية األخرل

" كيظهر الفكر :كجاء يف ا١توسوعة الفلسفية الركسية ما نصو .(ّ)عن شعور اإلنساف ككل"
 ،كيضمن انعكاسان كسيطان للواقع ،الجتماعية كاإلنتاجيةخبلؿ عملية أنشطة اإلنساف ا
ليس للفكر كجود  (ففي ا١تادية اٞتدلية)كعلى ىذا "  .(ْ)كيكشف الركابط الطبيعية داخلو"

 .(ٓ)كال مصدر مفارؽ للطبيعة كالواقع" ،سابق على الواقع
                                                

 . ِٔ، صنقد الخطاب الدينيأبو زيد، نصر حامد،  (ُ)
 .َِّدار التنوير، د. ط. ت(، ص -، )بَتكتاغتيال العقلغليوف، برىاف،  (ِ)
 .ِّٔ، ِّّ، ص الموسوعة الفلسفية الروسية (ّ)
 . ِّّا١ترجع السابق، ص (ْ)
 . ّْ، صالماركسي لإلسالمعمارة، ٤تمد، التفسَت  (ٓ)



 

ٕٗ 

 

عمل أصحاب القراءة اٟتداثية يف آّتمعات  ،ىذه النظرة ا١تادية اٞتدلية لؤلفكار
 .ليثبتوا أف الوحي منتج ثقايف كبشرم ؛اإلسبلمية على تنزيلها على الوحي اإل٢تي

كا١تبلحظ أف نظريات أصحاب القراءة اٟتداثية حوؿ مفهـو الوحي تعددت 
كلكن كلها تتفق على  ،كيرجع سبب ذلك التعدد إُف تعدد مشارّٔم يف التلقي ،كتنوعت

 .أهنا ترجع إُف جذكر فلسفية كاستشراقية، كىذا من حيث مصدرىا :أمرين
كعدـ مفارقتو للطبيعة كالواقع، كىذا من حيث  ،كأهنا ترسخ مفهـو بشرية الوحي

 .مضموهنا
كأربط تلك  ،أصحاب القراءة اٟتداثية حوؿ مفهـو الوحي دعاكلكسوؼ أذكر أبرز 

 :ما يأيت الدعاكلكمن تلك  .هاّتذكرىا كأصو٢تا اليت استيمدت من الدعاكل
  



 

ٖٗ 

 

 األولى: قولهم: إن الشعور الداخلي أو ))الالَّوعي(( مصدر الوحي:
ىو مصدر كحي  (ُ)يرل بعض أصحاب ىذه القراءة أف البلكعي أك البلشعور 

 .األنبياء
" الوحي إذان  :فيقوؿ ،ح بأف البلكعي ىو مصدر الوحيصرّْ عبد آّيد الشريف يي  فهذا 

كتتعطل ا١تلكات  ،أم تلك اٟتالة االستثنائية اليت يغيب فيها الوعي :ىو مصدر علم النيب
بقوة خارقة ال يقدر النيب على دفعها  ،ليربز ا١تخزكف ا١تدفوف يف أعماؽ البلكعي ،ا١تكتسبة

عليو اإلرادة كليربز على ٨تو متميز ذلك التمثُّل ا١تخصوص ١تا ٘تليو  ،كال تتحكم فيها إرادتو
٦تا ال ٯتكن اإلنساف العادم بلوغو  ،اإل٢تية أك الكشف الفريد للمطلق كالبلمتناىي كا١تاكرائي

كنؤكد أنو ينبغي أف ال تتناىف على ىذا الصعيد النظرة اإلٯتانية  .بوسائلو العقلية احملدكدة
تنسبها  .فالفرؽ بينهما إ٪تا ىو يف مصدر ىذه القوة ا٠تارقة ال يف حقيقتها ،كالنظرة العلمية
 ؟من أين :ٕتيب األكُف عن السؤالُت .كتقف الثانية عند تفسَت ظواىرم ،األكُف إُف اهلل

 .(ِ)كتكتفي الثانية باٞتواب عن كيف كحده" ؟ككيف
يقوؿ مونتجمرم  ا١تستشرقُتكا١تبلحظ من ىذا الطرح ١تفهـو الوحي أنو مستمد من 

ى مع الطريقة اٟتديثة يف التفكَت أف نقوؿ أف ٤تتول الوحي كصل إُف " كرٔتا ٦تا يتمشَّ  :كات
 .(ّ)شعور ٤تمد أك كعيو من ال شعوره"

كتركها لتتفاعل مع  (ْ)" عندما ٛتل يف خلوتو الطويلة أفكار الغرباء :ك يقوؿ نولدكو
ت الداخلي أخَتان على أف يتقدـ ١تواطنيو أخذت تتشكل بداخلو إُف أف أجربه الصو  ؛فكره

بوة الذم يصل لدرجة ّٔذا ٬تب أف نفهم ٛتاس النُّ  .رغم ا٠تطر كاالستهزاء ،ليهديهم

                                                
البلشعور: ىو أحد أقساـ اٞتهاز النفسي عند فركيد، كيتألف من ٣تموع الدكافع كالرغبات البلشعورية  (ُ)

ا١تكبوتة من قبل رقابة أخبلقية ال شعورية ىي األخرل، كلكنها قد تتسرب كٕتتاز اٟتدكد ا١ترسومة ٢تا كتتسرب 
للساف..( أك يف األحبلـ أك األعراض إُف اٟتياة الشعورية متنكرة يف قالب سلوكي عادم )كالنسياف كزالت ا

 .ّٖٖ، صمعجم المصطلحات والشواىد الفلسفيةالعصابية. ينظر: سعيد، جبلؿ الدين، 
 . ِْـ(، صََِٖ، ِدار الطليعة، ط -، )بَتكتاإلسالم بين الرسالة والتاريخالشريف، عبد آّيد،  (ِ)
ترٚتة: عبد الرٛتن بدكم، )ا٢تيئة ا١تصرية ، اإلسالم والمسيحية في العالم المعاصرمونتجمرم كات،  (ّ)

 . ّٓـ(، صُٖٗٗللكتاب، د.ط، 
 يقصد أىل الكتاب.  (ْ)



 

ٗٗ 

 

القدرة على  -بشكل رىيب-التعصب" كزعم أف النيب صلى اهلل عليو كسلم" كاف ينقصو 
كَف  ،لو من السماء لذا اعترب كل ما يتحرؾ بداخلو شيئان خارجيان مرسبلن  ؛التجريد ا١تنطقي

إذ   ؛الذم قاده مرة إُف ىنا كمرة إُف ىناؾ ،بل انقاد للشعور الغريزم ،ٮتترب أبدان ىذا اإلٯتاف
 .(ُ)صوت اهلل الذم قيًدر لو بشكل خاص" ((ىذا الشعور الداخلي))كاف يعترب 

 نقد ىذا االدِّعاء:
 ؛لكانت مظاىر الوثنية فيو كاضحة ،شعوركعي أك من البلَّ لو كاف الوحي من البلَّ 

كبتحليل –كمعلـو أف الذم يظهر من البلكعي  ،ألنو عاش يف ٣تتمع تغمره الوثنية غمران 
لكن الوحي جاء مناقضان ١تا عليو ا١تشركوف  ،ىو الدفُت من الثقافة القدٯتة -اٟتداثيُت ذاهتم

لة كاٟتاـ كٖتليل ا١تنخنقة من الوثنية كعبادة األصناـ كاالستقساـ باألزالـ كٖترمي الوصي
كا١توقوذة كا١تًتدية إُف غَت ذلك من ثقافات العرب الذين عاش بينهم، بل إنو َف ٬تاريهم 

 .(ِ) بل بغضت إليو الوثنية من مبدأ عمره فعاٞتتو طهارة العقيدةعلى كثنيتهم منذ طفولتو 
كلو كاف الوحي من البلكعي ١تا نزؿ الوحي ٮتالف رغبات النيب صلى اهلل عليو  

كمن ذلك أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف ٭تب عمو  ،كسلم الدفينة يف كثَت من األمور
ألنو ىو الذم رعاه يف يتمو من بعد موت  ،أبا طالب حبا ٚتا ككاف يتمٌت لو أف يسلم

ككاف النيب صلى اهلل عليو كسلم قد كعد عمو  ،كسطوهتاكىو الذم ٛتاه من قريش  ،جده
 يه ىه ُّٱٱ:تعاُف  فقاؿ ،كلكن القرآف خالف رغبتو ىذه قبل أف يفعلها ،باالستغفار لو
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 .ّ()[ُُّ :سورة التوبة] َّنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ

                                                
، ُكزارة األكقاؼ، ط -، ترٚتة كقراءة نقدية: رضا ٤تمد الدقيقي،)قطرتاريخ القرآننولدكو، تيودكر،  (ُ)

 (.ٗ، ٔ/ِـ(، )ََِٗ
دار الدعوة للطبع كالنشر  -،) االسكندريةونقدهالوحي القرآني في المنظور االستشراقي ماضي، ٤تمود،  (ِ)

 .ُّْ-ُِّـ(، ص ُٔٗٗ، ُكالتوزيع، ط
ـ( ُٕٖٗ، ْالوادعي، مقبل بن ىادم، الصحيح ا١تسند من أسباب النزكؿ، )القاىرة: مكتبة ابن تيمية، ط (ّ)

 .ُٓص



 

ََُ 

 

بل هناه عنها قبل أف  ،فالوحي َف يدىع النيب صلى اهلل ٭تقق أمنيتو ا١تدفونة يف ال كعيو
 .فما فعلها ،يفعلها

 ،دؿ على ٥تالفة القرآف للمدفوف يف ال كعي النيب صلى اهلل عليو كسلمي فهذا مثاؿ
كمنها ما  ،منها ما يعاتب النيب صلى اهلل عليو كسلم ،كىناؾ منها الكثَت يف القرآف  الكرمي

 .كمنها ما يعنفو ،يصوبو
ال تتفق كالقوؿ  ،ة اليت كانت تصاحب الوحييضاؼ إُف ذلك أف العوارض ا٠تارجي

مث القرآف ٮترب عن غيوب مستقبلية ال يصلها الوعي  .بنظرية البلَّكعي يف مصدرية الوحي
، كإخبار القرآف عن غلب الرـك اليقظاف فضبلن عن البلَّكعي الذم يعد من ثقافة النسياف
 .األعداء لو، ككل ىذا كقع للفرس، كإخباره عن انتصار دين اإلسبلـ كانتشاره رغم كثرة

كما أف الوحي إُف النيب صلى اهلل عليو كسلم صاحبو مظاىر حسية، كظهور جربيل 
صلى اهلل عليو  وحىت بلغ من الشديد لوضغًطو ك  ،عليو السبلـ للنيب صلى اهلل عليو كسلم

 .ُ()كسلم اٞتهد
صلى اهلل عليو : تأثَت الوحي على من ٬تاكركف النيب (ِ)كمن تلك ا١تظاىر اٟتسية

، كعلى فخذ من ْ()، كتأثَته على ناقتوّ()كسلم، فمن كاف ّتواره يسمع كصوت دكم النحل
عليو -، كما أف الصحابة رضواف اهلل عليو رأكا جربيل ٓ()كاف ّتواره عند نزكؿ الوحي

 .(6)يف صورة دحية بن خليفة الكليب -السبلـ

                                                
 سبق ٗتر٬تو. (ُ)
 (.ُُٗ-َُٓ/ِ، )تاريخ القرآنينظر: رد رضا ٤تمد الدقيقي على نولدكو، تيودكر،  (ِ)
 سيورىةً  كىًمنٍ :  بىابه  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  عىنٍ  اٍلقيٍرآفً  تػىٍفًسَتي :  أىبٍػوىابه " سننو" يف الًتمذم أخرجو (ّ)

ةي :  ًكتىابه " الكربل السنن" يف كالنسائي ،ُّّٕ رقم( بِّْ/ٓ)  ،اٍلميٍؤًمًنُتى  ـي :  ًكتىابه  الصَّبلى  اللٍَّيلً  ًقيىا
ٍينً  رىٍفعي  النػَّهىارً  كىتىطىوُّعي   .ُّْْ رقم( بُٗٔ/ِ)  الدُّعىاءً  يًف  اٍليىدى

 ( كصححو شعيب األرناؤكط.ُِِْٗ(، برقم )ُُٖ/ٔأخرجو أٛتد يف مسنده ) (ْ)
رقم ( بْٕ/ٔ).  اٍلميٍؤًمًنُتى قىاًعديكفى ًمنى أخرجو البخارم يف " صحيحو " ًكتىابي التػىٍفًسًَت . بىابه : الى يىٍستىًوم الٍ  (ٓ)

ِْٓٗ. 
( ُِٖ/ٔ)أخرجو البخارم يف " صحيحو " ًكتىابه : فىضىائًلي اٍلقيٍرآًف . بىابه : كىٍيفى نػىزىؿى اٍلوىٍحيي ؟ كىأىكَّؿي مىا نػىزىؿى .   (ٔ)
ـً .  ك ، َْٖٗرقم ب مىاًت النُّبػيوًَّة يف اإٍلًٍسبلى نىاًقًب . بىابي عىبلى كمسلم يف " صحيحو ، ّّّٔرقم ( بَِٔ/ْ)ًكتىابي اٍلمى



 

َُُ 

 

كالشعور الداخلي إُف اٟتدث الواقعي ّٔذا كلو يتبُت لنا أف الوحي أمر يتعدل الوعي 
 ا١تشاىد كاحملسوس.

  

                                                                                                                                     
ابىًة رىًضيى اللَّوي تػىعىاُفى عىنػٍهيٍم بىابه : ًمٍن فىضىائًًل أيْـّ سىلىمىةى أيْـّ اٍلميٍؤًمًنُتى  ،  رىًضيى اللَّوي عىنػٍهىا" ًكتىابه : فىضىائًلي الصَّحى

 .ُِْٓرقم ب (ُْْ/ٕ)



 

َُِ 

 

الثانية: قولهم: إن مصدر الوحي الخيال الخصب، أو اإللهام الداخلي )الوحي 
 النفسي(:

فهناؾ  ،ككما ذىب األكلوف إُف أف مصدر كحي األنبياء ىو البلكعي أك البلشعور
 .أك اال٢تاـ ،ا٠تياؿ ا٠تصب أك التخيُّل عند األنبياء :من يذىب إُف أف مصدر الوحي ىو

شاعر )) :ك٢تذا يقولوف ،(ُ)ىو من لو القدرة على توليد ا١تعاين كاألفكار :كا١تلهم
 ،كلو قدرة عالية على التخىيُّل ،كذك خياؿ خصب ،كيقولوف شاعر ذك خياؿ كاسع ،((ملهم

 .ككلي ىذه األكصاؼ متقاربة
للنيب صلى اهلل عليو كسلم بأنو ألَّف القرآف من ذاتو اعتمادان كيف ىذا الرأم اهتاـ 

كبعبقريتو استطاع باستخدامو  ،كقدرتو العالية على توليد األفكار كا١تعاين ،على ذكائو اٟتاد
كإليك أقواؿ أصحاب القراءة اٟتداثية  .القدرات ا٠تيالية كالفنية كالببلغية أف يبدع ىذا القرآف

 :يف ىذا االٕتاه
الكلمات كالصورة الذىنية  :أم ،" يدرؾ النيب الوحي ٔتيخيّْلتو:ؿ حسن حنفييقو 

لذلك ٕتاكز األنبياء معرفة األشياء باٟتدكد العقلية كعربكا عنها بالرموز  ،صادقة أـ كاذبة
كىو األسلوب ا١تتفق عليو مع  ،كما عربكا عن اٟتقائق الركحية بالتشبيهات اٟتسية  ،كاألمثلة

١تا كاف ا٠تياؿ غامضان متقلبان ظهرت النبوة عند بعض الناس على فًتات ك  .طبيعة ا٠تياؿ
فمن يتميزكف  ...بل خياؿ أخصب ،َف يكن لؤلنبياء فكر أكمل ،متباعدة يف حياهتم

كمن يتميزكف بالعقل يكونوف أقل  ،با٠تياؿ ا٠تصب يكونوف أقل مقدرة على ا١تعرفة العقلية
توم أسفار األنبياء على معرفة عقلية لؤلشياء لذلك ال ٖت ؛قدرة على الصور ا٠تيالية

ّٔذا الكبلـ يكوف مصدر الوحي  .(ِ)بل على صور خيالية للتأثَت على النفوس" ،الطبيعية
 -كما ىي عادتو-كّٔذه الطريقة ،ال الوحي عن اهلل عز كجل ،عند حسن حنفي ىو ا٠تياؿ

ركا إ٪تا ىم أصحاب خياالت ٢تذا أثَّ  ،فاألنبياء عنده ال معقولية عندىم ،يستنقص األنبياء
 .على النفوس

                                                
ـ(، ََِٖ، ُ، )القاىرة: عاَف الكتب، طالمعاصرمعجم اللغة العربية أٛتد ٥تتار عبد اٟتميد عمر،  (ُ)

 (.َِِْ/ّص)
 . ْٖالسبينوزا، ص والسياسة، رسالة في الالىوتمقدمتو على يف حنفي، حسن،  (ِ)



 

َُّ 

 

فالوحي عنده  ،كقد انتقل ليصف لنا نوعية الوحي من خبلؿ طبيعة النيب ا١تتخيّْل
 ،فالنيب الفرح توحى إليو اٟتقائق ْتوادث سعيدة ،يتكيف حسب خياؿ األنبياء كقدراهتم

توحى إليو األشياء بصورة ناعمة كالنيب ذك ا٠تياؿ ا١ترىف  ،كالنيب اٟتزين تؤيده آيات حزينة
كالنيب اٞتندم توحى إليو بصورة  ،كالنيب الريفي توحى إليو األشياء بصورة ريفية ،أكثر رقة
 .(ُ)كالنيب رجل الببلط توحى إليو بصورة ملكية ،عسكرية

معناه أف  ((ا٠تياؿ))"إف تفسَت النبوة اعتمادان على مفهـو  :كيقوؿ نصر حامد أبو زيد
يخيّْلة))قاؿ من عاَف البشر إُف عاَف ا١تبلئكة انتقاؿ يتم من خبلؿ فاعلية ذلك االنت

 ((ا١ت
أقول منها عند من سواىم  -ْتكم االصطفاء كالفطرة- ((األنبياء))اإلنسانية اليت تكوف يف 

عند البشر العاديُت ال تتبدل إال يف حالة النـو  ((ا٠تياؿ))كإذا كانت فاعلية  .من البشر
فإف  ،عن االنشغاؿ بنقل االنطباعات من العاَف ا٠تارجي إُف الداخل كسكوف اٟتواس

يخيّْلة))قادركف دكف غَتىم على استخداـ فاعلية  ((العارفُت))ك ((الشعراء))ك ((األنبياء))
يف  ((ا١ت

 .(ِ)اليقظة كالنـو على السواء"
القراءة كىذه الرؤية اليت رآىا أصحاب  ،فالوحي عندىم إذا إ٪تا ىو خياؿ ليس إال

 ،كىي كذلك عند ا١تستشرقُت من بعدىم ،اٟتداثية مصدران للوحي أصليها عند الفبلسفة
 .فالفبلسفة كا١تستشرقوف ىم منبت ىذه الفكرة اليت قاؿ ّٔا أصحاب القراءة اٟتداثية

كاإل٢تاـ  ،" إف النبوة على إطبلقها تصدر عن ا٠تياؿ ا٠تصب :فمثبلن يقوؿ نولدكو
 .(ّ)درجة أكرب من صدكرىا عن العقل النظرم"القريب من الشعور ب

فا٠تياؿ ىو  ،ككاضح من كبلمو ىذا أنو جعل الوحي صادران عن ا٠تياؿ ا٠تصب
 .-حسب قولو–مصدر الوحي عند األنبياء ٚتيعان أيان كانوا 

" كىذا الرأم الذم  :يقوؿ ٤تمد عبد اهلل دراز ،بل لقد سبقهم إُف ذلك كفَّار قريش
زاعمُت أهنم ّٔذه التسمية قد جاؤكا برأم  ((الوحي النفسي))يركجو ا١تلحدكف اليـو باسم 

ال ٮتتلف عنو يف ٚتلتو كال  ،كإ٪تا ىو الرأم اٞتاىلي القدمي ،كما ىو ّتديد ،علمي جديد

                                                
 .ْٖص، السبينوزا والسياسة، رسالة في الالىوتمقدمتو على يف حنفي، حسن،  (ُ)
 . ٔٓص ،مفهوم النصأبو زيد، نصر،  (ِ)
 (. ُِ/ِ، )اريخ القرآنتنولدكو، تيودكر،  (ّ)



 

َُْ 

 

فهو  ،يقفقد صوَّركا النيب صلى اهلل عليو كسلم رجبلن ذا خياؿ كاسع كإحساس عم ،تفصيلو
 .(ُ)شاعر"

 نقد ىذا االدِّعاء:
بأف النيب صلى اهلل عليو كسلم قد بقى يف قومو أربعُت سنة  االدّْعاءكييرد على ىذا 

 ،فلماذا ظهر ىذا األمر فجأة ،فلم ييعرؼ عنو الشعر كال ا٠تطابة كال غَت ذلك ،قبل النبوة

 زت رت يب  ىب نب مب ُّٱ :كقد أشار القرآف إُف ىذا األمر يف قولو تعاُف
 ىفيف يث ىث نث  مث زث يترث ىت نت مت

 [.ُٔ :يونس سورة] َّ اك يق ىق
كلظهرت فيو  ،مث لو كاف من تأليف النيب صلى اهلل عليو كسلم لسرد فيو قصة حياتو

فلما َف ٧تد كل ذلك يف القرآف الكرمي؛ دؿ ذلك على  ،مشاعره سركران كحزنان كغَت ذلك
 .بطبلف ىذا القوؿ

عليو كسلم كاف يواجو من ا١تواقف اٟترجة ما يضاؼ إُف ذلك أف النيب صلى اهلل 
، كلكن مع ذلك ٘تضي اللياِف ٭تتاج أم شخص يف تلك اللحظات إُف اإلسراع يف حلها

 ،كحادثة اإلفك كغَتىا كاألياـ تتبعها اللياِف كاألياـ كال ٬تد يف شأهنا قرآنا يقرؤه على االناس
ح كذب من اهتم زكجتو الربيئة العفيفة فلو كاف من عنده ١تا احتاج شهران ليأتيو الوحي فيفض

 .(ِ)عائشة بنت الصديق رضي اهلل عنهما
كلو كاف القرآف من عند النيب صلى اهلل عليو كسلم لتشابو أسلوبو مع أسلوب النيب 

فالقارئ ٢تما يعلم أف الفرؽ بينهما كالفرؽ بُت  ،صلى اهلل عليو كسلم يف األحاديث النبوية
 .كىذا دليل كاضح على بطبلف ذلك ،(ّ)ا٠تالق كا١تخلوؽ

أضف إُف ذلك أف قارئ القرآف الكرمي كاٟتديث النبوم ٬تد عند قراءة القرآف من 
 ا٠تشية كا٢تيبة ما ال ٬تده عند قراءة اٟتديث النبوم.

                                                
 . ٕٔدار القلم، د.ط. د.ت(، ص-)نظرات جديدة يف القرآف(، )الكويت النبأ العظيمدراز، ٤تمد عبد اهلل،  (ُ)
 .ِْ-ِّص، النبأ العظيمدراز، ٤تمد عبد اهلل،  (ِ)
 .ٗٗ-ٖٗص، النبأ العظيمدراز، ٤تمد عبد اهلل،  (ّ)



 

َُٓ 

 

كلو كاف القرآف من عند ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم لتغَت أسلوبو يف القرآف ذاتو، 
ره يعلم أف بشران ال يقدر على أف يسَت على ىذه الطريقة فمن يقرأ القرآف من أكلو آخ

 الواحدة كا١تؤثرة من أكؿ القرآف إُف آخره.
كلو كاف القرآف من عند بشر أيان كاف لوجدنا فيو تناقضان كثَتان كبينان، قاؿ تعاُف: 

 َّمثنث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يبُّ

 [.ِٖ]النساء: 
ما يستحيل مع ١تاضية كا١تستقبلة افضبلن عن أف القرآف الكرمي قد حول من الغيوب 
فأَّنَّ للنيب صلى اهلل عليو كسلم  ،كجودىا فيو نسبة ذلك إُف النيب صلى اهلل عليو كسلم

 .اٟتديث عن ا١تاضي كا١تستقبل كاٟتقائق العلمية اليت َف تكتشف إال بعد مئات السنُت
  



 

َُٔ 

 

التهيج النفسي  الثالثة: قولهم: إن الجنون أو الصرع أو الهستيريا أو االستالب أو
 مصدر للوحي:

كلكنو جنوف ال ٮترج  ،يرل بعض أصحاب القراءة اٟتداثية أف الوحي مصدره اٞتنوف
كمن ىؤالء  ،كإ٪تا ىو اتصاؿ بُت اٞتن كالبشر كما ٭تصل للكيهَّاف ،عقل اإلنساف عن عملو
 .فقد حاكؿ أف يربط بُت اٞتنوف كالوحي ،اٟتداثيُت ىشاـ جعيط

كالذم ابتدأه كفَّار  ،اٟتديث عن الربط بُت اٞتنوف كالوحيكبعد أف أسهب يف 
حاكؿ أف يثبت للقرآف ىذا األمر كيدافع عن ىذه الفكرة بالرد على من يرل أف  ،قريش

 :فيقوؿ ،اٞتنوف ال بد كأف ٮترج اإلنساف عن كعيو ك٬تعلو يتكلم بكبلـ أك بتعبَت غَت مًتابط
كما أف   ،بط حيث كاضحه أف القرآف ىو العقل بعينو" اٞتنوف ليس فقط يف التعبَت غَت ا١تًتا

اٞتنوف يف  .٤تمدان ال ٯتيكن يف كبلمو كسلوكو العادم أف يكوف افتقد التمييز كالعقل كاٟتصافة
كتنصيب اإلنساف نفسو كمًلك أك نيب عن  ،بعض أ٪تاطو األخرل ىو ادعاء للرتبة العالية

كّٔذه الصفة يكوف  .أم الواقع ،ماعيةقناعة داخلية فحسب ال تضمنها ا١توضوعية االجت
كإ٪تا أيضان يف صيلب العبلقة االجتماعية  ،اٞتنوف ليس فقط ارتباكان يف قول التمييز كا١تنطق

 .(ُ)اليت ىي كاقعه دامغه كواقع األشياء ا١تادية"
عم للوحي ىو ادعاء رتبة عالية ال تطابق كاقع اٟتاؿ كّٔذا يكوف اٞتنوف الذم زي 

 .الشخصالذم عليو 
أم ا٠تركج عن الواقع بصفة  ،كيصف ىذا اٟتاؿ بأنو معٌت ا١ترض النفسي اليـو

 .عامَّة
فهو يزعم أف النيب صلى اهلل انفصل  ،ّٔذا يؤصل ىشاـ  جعيط ١تفهـو الوحي كالنبوة

 .مع أف الواقع غَت ذلك ،عن كاقعو فصار يدعي لنفسو رتبة النبوة
يف نفي اٞتنوف عن النيب صلى  -لفكرة الوحييف تأصيلو -ك١تا صادمتو آيات القرآف 

حاكؿ جعيط أف يرد على ىذه الشبهة  ،كالذم كاف يصفو بو مشركو مكة ،اهلل عليو كسلم
الذم  ((كبو جنة)) ((اٞتنوف))" من ا١تمكن أف نقدّْـ فهمان آخر ١تفهـو  :فقاؿ ،بتأكيل فاسد

                                                
 .ٓٗ -ٖٓـ(، صَََِ، ِدار الطليعة، ط -)بَتكت، الوحي والقرآن والنبوةجعيط، ىشاـ،  (ُ)



 

َُٕ 

 

ى مع نظرتنا كنظرة العصور كىذا الفهم يتماى .كرد يف القرآف دحضان ألقواؿ ا١تشركُت
بىاؿو عقلي"  .(ُ)الكبلسيكية إُف اٞتنوف كىخى

الذم ىو جنوف ا٠تباؿ  ،إذان اٞتنوف الذم كاف يقصده كفَّار قريش ىو ىذا النوع
"  :يقوؿ جعيط ،كىذا ىو الذم نفاه القرآف الكرمي عن النيب -كما يقوؿ جعيط  –العقلي 

لكنها تيرجع القرآف إُف ما  ،ككل ىذه االدعاءات أيريد ّٔا تكذيب الوحي على أنو من اهلل
" فلعل القرشيُت كانوا  :اٞتنوف كالشياطُت كالسحر كالكهانة" مث يقوؿ :كرائي منحط

ألنو خرج عن  ؛فهو ٣تنوف .كا٠تركج عن الواقع ،الوحي من اٞتن :يستعملوف ا١تعنيُت للجنوف
ال هتمهم كال صلة ٢تا  ((خيالية))ككونو يدعو ْتماس كجدّْية إُف أمور  ،تماعيالعرؼ االج

قدمائهم  ،كبارىم كصغارىم  ،كىذا شأف األنبياء دائمان  .بالواقع التارٮتي كاالجتماعي ا١تشاىد
 .(ِ)"(يف أكربا مثبلن )ك٤تدثيهم 

كيدعو  ألف صاحبها ٮترج عن العرؼ ؛إذان النبوة مصدرىا اٞتنوف عند ىشاـ جعيط
  -حسب زعمو –كعلى ىذا فالنبوة مستمرة  ،ال صلها ٢تا بالواقع ((خيالية))ْتماس ألمور 

 .كاألنبياء احملدثُت يف أكربا
كالسبب يف ربطهم بُت النبوة كاٞتنوف ىو االتفاؽ يف أف كبلن منهما يريد صاحبو أف 

ا٧تذاب  :" اٞتنوف إذان ىو :يقوؿ أدكنيس ،ينفصل عن العاَف ا١تألوؼ كيتصل بالعاَف ا٠تارجي
كرأل أف اٞتنوف نوع  .(ّ)ىو إذان االنفصاؿ عن العاَف القريب ا١تألوؼ" ،إُف عاَف غريب بعيد

"ككثَتان ما قيرف بُت النيب كآّنوف يف التقليد  :كقاؿ رابطان بُت اٞتنوف كالنبوة ،من رؤيا الغيب
 .(ْ)نوع من رؤيا الغيب" ،اٞتنوف إذان  ،الديٍت القدمي

كىذا الربط بُت اٞتنوف كالوحي قد بُت لنا ىشاـ جعيط مصدره كمستنده الذم 
ماكس ))"ا١تؤرّْخوف الوضعيوف يف أكائل القرف العشرين فصاعدان ككبَتىم  :أخذه منو بقولو

يىًسميوف أحيانان الظواىر اليت حفَّت نبوة بٍت  ،يف تاريخ األدياف (ٓ)بواش))كفيما بعد  ((فيرب
                                                

 . ْٗ، ص الوحي والقرآن والنبوةجعيط، ىشاـ، (ُ)
 .ٓٗ، ٖٓص الوحي والقرآن والنبوةجعيط، ىشاـ،  (ِ)
 (. ُّٕ/ّ، )الثابت والمتحولأدكنيس، علي أٛتد،  (ّ)
 (. َُٕ/ّا١ترجع السابق، ) (ْ)
 َف أجد ترٚتتو. (ٓ)



 

َُٖ 

 

رؤية أشخاص خارج  :كا٢تٍلس ىو (.ىىٍلسية)اف يراه أنبياء ا٢تند باتولوجية إسرائيل كما ك
ىذا يىرًدي كثَتان لدل  ...الذات أك ٝتاع ا١ترء أصواتان من دكف أف يرل ذلك كيسمع الغَت

 .(ُ)ككثَتان ما كرد يف األمور الدينية كليس فقط يف تاريخ الشرؽ األكسط" ،((ا١ترضى))
الفكرة أخذكىا من الفبلسفة الوضعيُت يف الغرب باعًتاؼ ّٔذا يتبُت لنا أف ىذه 

أف ىذه حالة مرضية كإف اختلفت تسميتها  ((فيرب))كقد بُت جعيط كما نقل عن  ،جعيط
كىناؾ  ((،ا٢تٍلس))ٝتَّاىا  ((فيرب))ك ((،اٞتنوف))يسميها  ((جعيط))فبعضهم كػ ،من شخص آلخر

 ((.العيصاب))ػكىناؾ من ٝتَّاىا ب ((،الصرع))من ٝتَّاىا بػ

كىو كصف الوحي ْتالة مرضية  ،كالغرض كاحد ،كتأمل كيف تعددت األٝتاء
 .تصيب األنبياء

فهذا ا١تستشرؽ األ١تاين  ،((ا١تستشرقوف)) -أيضان –كمن مصادر ىذه الشبهة 
 ،كانت تعًتيو عند تلقي الوحي نوبة شديدة  -كما ييركل–" فمحمد  :يقوؿ ((نولدكو))

كيتفصد  ،كيصرخ مثل الفصيل ،كٯتتقع الوجو ،كينحٍت الرأس ،ْتيث ٗترج الرغوات من فمو
توصل إُف أف ٤تمدان كاف مصابان بنوع  ...(ِ)فايل))ك ...ٍفإ ...جبينو عرقان رغم بركدة اٞتو

دثُت أنكركا ىذا .الذم كاف يدعيو عليو البيزنطيوف ((الصرع))من   .يف حُت أف ىناؾ كيتَّابان ٤تي
فإف اٟتديث عن حاالت  ؛لكن ألف توقف قدرة الذاكرة يكوف من أعراض الصرع األصلي

كألف الناس ا١تصابُت  .كلقد كاف ميصابان ّٔا منذ شبابو ا١تبكر .هتيج نفسي يصبح ىو األكُف
 :حد منهم يقاؿ عنو من العرب كالشعوب القدٯتةأّذه األمراض أك مثيبلهتا كاف الو 

 .(ّ)٣تنوف"
أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف ميصابان ْتالة مرضية مصدرىا ا١تستشرقوف  إذان فكرة

 .كالفبلسفة

                                                
 . ٔٗص  ،والقرآن والنبوةالوحي جعيط، ىشاـ،  (ُ)
مستشرؽ أ١تاين. كلد يف سالزبورج كمات يف برسيجاك. أقاـ زمنا يف باريس  Gotthold Wailجوهتولد فيل:  (ِ)

ـ، ُٖٖٗيأخذ العربية عن علماء ا١تستشرقُت كانتقل إُف اٞتزائر مث إُف مصر حيث اشتغل مدرسا كمًتٚتا. ت
ابن ىشاـ. كلو باال١تانية كتب يف تاريخ الشعوب االسبلمية كيف  كترجم إُف اال١تانية عدة كتب، منها سَتة

 (.ُْْ-ُّْ/ِ)، األعالمتاريخ ا٠تلفاء، ينظر: الزركلي، خَت اهلل، 
 (. ُْٗ/ُنولدكو، تيودكر، تاريخ القرآف، ) (ّ)



 

َُٗ 

 

كمن أكلئك ا١تستشرقُت ا١تستشرؽ شرب٧تر الذم اهتم النيب صلى اهلل عليو كسلم بأنو  
 .(ُ)كاف ميصابان با٢تيسًتيا أك بالصرع

ذا الرأم الذم " كى :يقوؿ ٤تمد عبد اهلل دراز ،بل لقد سبقهم لذلك كفَّار قريش
زاعمُت أهنم ّٔذه التسمية قد جاؤكا برأم  ((الوحي النفسي))يركجو ا١تلحدكف اليـو باسم 

ال ٮتتلف عنو يف ٚتلتو كال  ،كإ٪تا ىو الرأم اٞتاىلي القدمي ،كما ىو ّتديد ،علمي جديد
فهو  ،فقد صوَّركا النيب صلى اهلل عليو كسلم رجبلن ذا خياؿ كاسع كإحساس عميق ،تفصيلو
مث زادكا فجعلوا كجدانو يطغى كثَتان على حواسو حىت ٮتيل إليو أنو يرل كيسمع  ،شاعر

فهو إذان ٣تنوف أك  ،كما ذاؾ الذم يراه كيسمعو إال صورة أخيلتو ككجداناتو ،شخصان يكلمو
فقد اضطركا ألف  ،على أهنم َف ييطيقوا الثبات طويبلن على ىذه التعليبلت ،أضغاث أحبلـ

 .(ِ)لمة الوحي النفسي حينما بدا ٢تم يف القرآف جانب األخبار ا١تاضية كا١تستقبلية"هجركا كي

 نقد ىذا االدِّعاء:
، ٯتكن بياف أف السبب يف جعل ا١تستشرقُت الصرع أك قبل الرد على ىذا االدعاء

 ؛اٞتنوف أك االستبلب مصدران للوحي، مث جاء أصحاب القراءة اٟتداثية مقلدين ٢تم يف ذلك
ب ىو اطبلعهم على الركايات اليت كانت تصف أحواؿ النيب صلى هلل عليو كسلم السب

كادعاؤىم أنو   ،(ّ)ديد الربدب عرقان يف اليـو الشَّ فقد كاف يتصبَّ  ،ا٠تارجية عند نزكؿ الوحي
 ،(ْ)(قد كعيت ما قاؿفيفصم عٍت ك )"  :مستدلُت ْتديث ،كاف ييصاب ْتالة إغماء

كمستدلُت باألحاديث اليت تصف ثقل جسم النيب صلى اهلل عليو كسلم عند نزكؿ الوحي 

                                                
، ترٚتة: كماؿ جاد اهلل، )الدار دفاع عن محمد ضد المنتقصين من قدرهنقبلن عن بدكم، عبد الرٛتن،  (ُ)

 . ٖٓالعا١تية للكتب كالنشر، د.ط، د. ت(، ص
 . ٕٔص النبأ العظيم )نظرات جديدة في القرآن(،دراز، ٤تمد عبد اهلل،  (ِ)
( ٔ/ُ)يف ))صحيحو(( باب: كيف كاف بدء الوحي إُف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؟  البخاريأخرجو  (ّ)

 . ِرقم ب
يف ))صحيحو(( باب: كيف كاف بدء الوحي إُف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؟ باب:   البخاريأخرجو  (ْ)

 (. ِرقم )( بٔ/ُ)كيف كاف بدء الوحي إُف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؟ 



 

َُُ 

 

راحلتو تربؾ بو إُف األرض إذا  كحىت تكاد  ،(ُ)حىت يكاد يرٌض فخذه فخذ اٞتالس إُف جنبو
 .(ّ)أنو كاف يغط كغطيط البىكركمنها  ،(ِ)كاف راكبها

لى اهلل عليو كسلم عند نزكؿ اليت كردت لتصف حاؿ النيب ص ظاىركا١تثار فهذه اآل
 .إف ىذه عبلمة على نوبات الصرع اليت كانت تصيبو :جعلتهم يقولوف الوحي

 :بما يأتي ىذا االدِّعاءوبذلك يمكن الرد على 
أف ىذه ا١تظاىر كاألعراض ال ٯتكن أف تكوف دليبلن على أف النيب صلى اهلل كسلم 

ألفَّ ىناؾ فركقان بُت ما ٭تصل ١تريض الصرع كما كاف ٭تصل  ؛مصاب باٞتنوف أك بالصرع
 :(ْ)كمن تلك الفركؽ ،للنيب صلى اهلل عليو كسلم

فمريض الصرع يفقد كعيو مع بداية النوبة الصرعية  :الوعي كالتذكر :الفارؽ األكؿ
 .فهو ال يتذكر ماذا حصل لو كما يدكر حولو من أحداث ؛حىت هنايتها

 ،عليو كسلم فإنو كاف يتذكر ٘تامان ما ٭تصل يف كل مرة يوحى إليو أما النيب صلى اهلل
 .ككاف كاعيان لدرجة أنو يدعو كيتَّاب الوحي لتدكين ما يوحى إليو

 :بل إف يف الركايات ما يدؿ على تصريح النيب صلى اهلل عليو كسلم بوعيو بقوؿ
  ،فالنيب كاعو باستقبلؿ ذاتو عن ذات كسيط الوحي ،(ٓ) (قد كعيت ما قاؿفيفصم عٍت ك )

كما أف القرآف حكى حالة النيب صلى اهلل عليو كسلم كأنو كاف ٭تاكؿ حفظ ما يوحى إليو 
 .يف نفس اللحظة

عندما رد على من اهتم النيب  ((موريس جودفركا))كقد أحسن ا١تستشرؽ الفرنسي 
" رأل اآلخركف يف ٤تمد إنسانان  :فقاؿ ،صلى اهلل عليو كسلم بالصرع أك االستبلب

                                                
 سبق ٗتر٬تو. (ُ)
 سبق ٗتر٬تو. (ِ)
رقم ب (ٓ/ّ، )يف اٍلعيٍمرىًة مىا يػىٍفعىلي يًف اٟتٍىجّْ أخرجو البخارم يف " صحيحو " أىبٍػوىابي اٍلعيٍمرىًة . بىابه : يػىٍفعىلي  (ّ)

 .َُُٖرقم ب (ّ/ْ).ميٍحرًـً ًْتىجٍّ أىٍك عيٍمرىةو ، كمسلم يف " صحيحو " ًكتىابه : اٟتٍىجُّ . بىابه : مىا يػيبىاحي لًلٍ ُٖٕٗ
 .بتصرؼ (ِٖٓ-ُِٖ/ُ، لتيودكر نولدكو، )تاريخ القرآنتعليق رضا ٤تمد الدقيقي، على  ينظر: (ْ)
 سبق ٗتر٬تو. (ٓ)



 

ُُُ 

 

بينما القرآف كتاب معترب كيدؿ على انتباه  ،لكن الصرع يسلب ذاكرة ا١تريض ...مصركعان 
 .(ُ)كفصاحة"

كيقوؿ مالك بن نيب كىو يرد على من زعم أف ىذه ا١تظاىر دليل على الصرع أك 
شيء الواقع النفسي  " من الضركرم أف نأخذ يف اعتبارنا قبل كل :ا١ترض أك التهيج النفسي

فإذا نظرنا إُف حالة النيب صلى اهلل  ...الذم ال ٯتكن أف يفسره أم تعليل مرضي ،ا١تصاحب
كْترية  ،بينما يتمتع الرجل ْتالة عادية ،كجدنا أف الوجو كحده ىو الذم ٭تتقن ،عليو كسلم

 ،زمة نفسهاليستخدـ ذاكرتو استخدامان كامبل خبلؿ األ ،عقلية ملحوظة من الوجهة النفسية
فاٟتالة بناء على ىذه ا١تبلحظات  ،على حُت ٯتَّحي كعي ا١تتشنج كذاكرتو خبلؿ األزمة

 .(ِ)ليست حالة مرض كالتشنج"
شعور اٟتاضرين للوحي بالفرؽ بُت اٟتالة ا١ترضية كحالة النيب عند  :الفارؽ الثاين

 ،كقد تنزؿ الوحي على النيب صلى اهلل عليو كسلم طيلة ثبلث كعشرين سنة ،نزكؿ الوحي
 ؟!فهل سيبقى على اٟتالة ا١ترضية طيلة ىذه الفًتة دكف أف يتفطن أحده ١ترضو

النوبة فًتة أما مريض الصرع فإف  ،أف مظاىر الوحي مؤقتة كال تستمر :الفارؽ الثالث
إذ إنو قد يدخل يف نوبة ثانية يفقد  ،وقف الواحدقد تتكرر نوباتو الصرعية يف ا١تك  ،قد تطوؿ

 .فيها كعيو بعد إفاقتو مباشرة من النوبة األكُف
فلماذا ال تنتج  ،أف من تعًتيهم نوبات الصرع بكافة أنواعها كثَتكف :الفارؽ الرابع
 .نوبات صرعهم قرآنان 

قبلهم ىذه الفركؽ تؤكد أف ما يقولو أصحاب القراءة اٟتداثية كا١تستشرقوف من 
أضف إُف ذلك أف ىناؾ ٣تموعة من الصفات عدَّ أطباءي النفس توفرىا يف شخص  ،باطل

كقد كانت ىذه الصفات كلها متوفرة يف  ،دليبلن على أنو يتمتع بالصحة كاالستقرار النفسي
 :كمن تلك الصفات ،النيب صلى اهلل عليو كسلم

                                                
 .(ِِٖ-ُِٖ/ُ، لتيودكر نولدكو، )تاريخ القرآنتعليق رضا ٤تمد الدقيقي، على  ينظر: (ُ)
، ْدار الفكر ا١تعاصر، ط -، ترٚتة: عبد الصبور شاىُت، )بَتكتالظاىرة القرآنيةابن نيب، مالك،  (ِ)

 . ُْٓ -ُّٓـ(، صَََِ



 

ُُِ 

 

سامح مع األخطاء كالتَّ  ،القدرة على التحكم يف التقلبات الوجدانية كا١تزاجية
كالقدرة على التصرؼ بصورة مستقلة كاٗتاذ  ،كاإلحساس ا١تتميز با٢توية الذاتية ،الشخصية
 .(ُ)كالفاعلية يف أداء األدكار االجتماعية ،كاإلحساس ٔتشاعر اآلخرين كحاجاهتم ،القرارات

ة  فهذا األمارات من تتبعها يف سَتة النيب صلى اهلل عليو كسلم كجدىا كاضح
كلها تشهد أف النيب صلى اهلل التاريخ الصحيح كاألدلة القاطعة  ف .كالشمس يف رابعة النهار

 حىت إنو كسع الناس ٚتيعان  ،فسيح الصدر ،كاسع اٟتلم ،كاف عظيم الصرب  عليو كسلم
حىت إنو صارع ركانة  ،سليم اٞتسم صحيح البدف مقدامان  ككاف شجاعان  .ببسطو كخلقو

 الناس إليوكيفزع  ،جعافككاف يثبت يف ا١تيداف حُت يفر الشُّ  ،(ِ)ا١تشهور بشجاعتو فصرعو
 كصففهل يتفق  .نقذ ا١توقف كيكسب ا١تعركةكال يزاؿ كذلك حىت يي  ،البأس يشتدُّ حُت 

من أنو كاف أمة كحده يف  وكما ىو معركؼ عن بذلك ا١ترض النيب صلى اهلل عليو كسلم
مث كيف يتفق ذلك ! ؟أخبلقو كثباتو كحلمو كعقلو كرباطة جأشو كسبلمة جسمو كقوة بنائو

دب لو ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم من تكوين أمة األطباء كما انتي  ااء العضاؿ الذم أعيالدَّ 
ألخبلؽ كقواعد مشوس أبية كتربيتها على أٝتى نواميس ا٢تداية كدساتَت االجتماع كقوانُت ا

أضف إُف ذلك أنو ٧تح يف ىذه احملاكلة ا١تعجزة إُف درجة جعلت تلك ! ؟النهضة كالرقي
فهل ، كربة السيف كالقلم ،كصاحبة العلم ،ة األمممَّ األمة بعد قرف كاحد من الزماف ىي أي 

 ،فائقةا١تريض ا١تتهوس الذم ال يصلح لقيادة نفسو يتسٌت لو أف يقـو ّٔذه القيادة العا١تية ال
 :ال يسعنا إال القوؿ ٢تؤالء ؟.مث ينجح فيها ىذا النجاح ا١تعجز ا١تدىش

 .(ّ)كينكر الفم طعم ا١تاء من سقم ...قد تنكر العُت ضوء الشمس من رمد

                                                
، اإلبداع كاالضطراب النفسي كآّتمع، )من إصدارات عاَف ا١تعرفة الضائعةالحكمة إبراىيم، عبد الستار،  (ُ)

 .ُّـ(، ص ََِِ -الكويت -، مطابع السياسةَِٖبرقم 
، كالًتمذم يف َْٖٕرقم ب (ُِِ/ْ)أخرجو أبو داكد يف "سننو" ًكتىابه : اللّْبىاسي . بىابه : يًف اٍلعىمىائًًم .  (ِ)

ًنسً  ( َّٖ/ّ) .  "سننو" أىبٍػوىابه : اللّْبىاسي عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى . بىابه : اٍلعىمىائًمي عىلىى اٍلقىبلى
 .ُْٖٕرقم ب

 
 .بتصرؼ يسَت (ِٖ -ُٖ/ُ، )مناىل العرفانالزرقاين، ٤تمد عبد العظيم،  (ّ)



 

ُُّ 

 

 الرابعة: قولهم: إن األديان السابقة وتعامل النَّبي مع الواقع مصدر للوحي: 
يب صلى اهلل عليو كسلم أخذ القرآف من النَّ  يرل بعض أصحاب القراءة اٟتداثية أفَّ  

كاٟتياة  ،فالقرآف عندىم مينتىج ثقايف ،ال سيما يف اٞتانب القصصي منو ،وراة كاإل٧تيلالتَّ 
كمستول الثقافة ىي اليت تؤثر على األفكار اليت يأيت ّٔا األفراد الذين عاشوا يف  ،االجتماعية

 .ذلك آّتمع كالوسط الثقايف
" ليست النصوص الدينية نصوصان مفارقة لبنية الثقافة  :زيد يقوؿ نصر حامد أبو

  .(ُ)اليت تشكَّلت يف إطارىا بأم حاؿ من األحواؿ"
" التعددية النصية يف بنية النص القرآين تيعدُّ يف جانب منها نتيجة  :أيضان  كيقوؿ

نًتج للنص
ي
ثّْل عنصر تشابو بُت النص كنصوص الثق ؛للسياؽ الثقايف ا١ت كبينو  ،افة عامَّةألهنا ٘تي

 .(ِ)كبُت النص الشعرم بصفة خاصَّة"
كىو يريد  –يب صلى اهلل عليو كسلم كمن ىنا زعم عبد آّيد الشريف أف رسالة النَّ 

فاٟتديث فيها عن اٞتن كعن  ،ٖتتوم على عناصر من ثقافة القرف السابع ا١تيبلدم -القرآف
كغَت ذلك  ،ا٢تبوط من اٞتنة كعن دكر إبليس كالشياطُت كا١تبلئكة كعن الطوفاف كعمر نوح

مستمد من تلك العناصر اليت تبدك اليـو بعيدة عن ا١تفاىيم كا١تتصوَّرات  ،من الظواىر ا١تيثية
كما   –كاليت َف تعد ٢تا  ،اككذا الشأف بالنسبة ١تظاىر العجيب كالغريب اليت تزخر ّٔ .اٟتديثة

 .(ّ)يف نفوس ا١تعاصرين األصداء ذاهتا كال ٢تا يف فكرىم الدالالت عينها -يزعم
كمن ىذا ا١تنطلق ادعى أركوف أف اإلسبلـ مستمد من الطقوس كالشعائر الدينية 

كاضح يف القرآف  -الذم كاف سائدان يف القرف السابع-كيزعم أف األثر الكتايب  .القدٯتة
 .(ْ) رميالك

                                                
 . ِٗ، ص الحقيقة ،السلطة ،النصر، أبو زيد، نص (ُ)
 . َُٓ، صالنص، السلطة، الحقيقةأبو زيد، نصر،  (ِ)
 . ْٓ، صاإلسالم بين الرسالة والتاريخالشريف، عبد آّيد،  (ّ)
القرآن من التفسير أركوف، ٤تمد،  ، كينظر:ّٓ-َٓ، الفكر األصولي واستحالة التأصيلأركوف، ٤تمد،  (ْ)

 .َُٗ-َُٕص ،الخطاب الدينيالموروث إلى تحليل 



 

ُُْ 

 

" إف العلم ال يؤمن ٔتصدر آخر للعقل كقواعده غَت  :كيقوؿ ٤تمد عابد اٞتابرم
كمن دكف شك فإف قواعد العقل إ٪تا ٕتد مصدرىا األكؿ يف اٟتياة االجتماعية اليت  ،الواقع

 .(ُ)بل كيعيش يف كنفو" ،تيشكّْل أكؿ أنواع الواقع اٟتي الذم ٭تتك بو اإلنساف
فكرة يعلم أهنا مأخوذة من الفلسفة ا١تادية اٞتدلية اليت ترل أف كمن تأمل يف ىذه ال

كيضمن انعكاسان  ،الفكر يظهر من" خبلؿ عملية أنشطة اإلنساف االجتماعية كاإلنتاجية
 .(ِ)كيكشف الركابط الطبيعية داخلو" ،كسيطان للواقع

 ،اٟتداثيةكما أف ىذه الفكرة ىي عُت ما قاؿ بو ا١تستشرقوف قبل أصحاب القراءة 
فقد ذكر عبد الرٛتن بدكم الئحة من الكتب كالدراسات لكيتَّاب يهود كمسيحيُت ّٔذا 

أٌف ٤تمدان باعتباره مؤلفان للقرآف اقتبس "كذكر أف كل ىؤالء الكيتَّاب يؤكدكف  ،ا٠تصوص
 سةككذلك اًٟتكىم كاألمثاؿ من الكتب ا١تقدَّ  ،كعددان كبَتان من الصور البيانية ،أغلب القصص

 .(ّ)"أك شبو ا١تقدسة لدل اليهود كالنصارل

 نقد ىذا االدِّعاء: 
 ٔتا يأيت:ييرد على ذلك 

كال ٯتكن أف  ،أف النيب صلى اهلل عليو كسلم َف ٮتتلط بأىل الكتاب كثَتان  :أوالً 
 .إنو أخذ القرآف كلو ّتلسة أك جلستُت أك عشر جلسات :ييقاؿ

 :فعلى سبيل ا١تثاؿ ،أف يف القرآف الكرمي أموران ٗتالف ما يف الكتب السابقة :ثانياً 
التوراة كاإل٧تيل احملرفة تصف األنبياء بأقذع األكصاؼ فتنسب ٢تم من ا١تعاصي كالشركر ما 

أما القرآف الكرمي فإنو قد  ،ييستحيا أف يينسب إُف إنساف آخر فضبلن عن أف يكوف نبيان 
 .(ْ)أفضل األكصاؼ كأٚتلها ٦تا يليق ٔتقاـ النبوة ا١تعصومةٖتدث عن األنبياء ب

                                                
 . ِْ، صتكوين العقل العربياٞتابرم، ٤تمد عابد،  (ُ)
 . ِّّ، صالموسوعة الفلسفية الروسية (ِ)
، ترٚتة: كماؿ جاد اهلل، )الدار العا١تية للكتب كالنشر، دفاع عن القرآن ضد منتقديوبدكم، عبد الرٛتن،  (ّ)

 . ِْ -ِّد.ط، د.ت( ص
 .َُٕ، د.ت(، صْمكتبة السنة، ط -، )القاىرةاإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرأبو شهبة، ٤تمد،  (ْ)



 

ُُٓ 

 

القرآف  ردَّ  ،فضبلن عن أف ما يف الكتب السابقة احملرفة من شرؾ كضبلؿ كاضح
 نن من زن رن مم ام ُّٱٱ:قاؿ تعاُف ،الكرمي على قائليو كفاعليو
  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى  ين ىن
 خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ
 خسمس حس جس جخمخ مح  جح مج حج مث متهت

 [.ُٕ :ا١تائدة سورة] َّ  خض حض جض مص خص حص

  مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ُّٱ:كقاؿ تعاُف

 ري  ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام يل ىل

 [.ّٕ :سورة ا١تائدة] َّ يي ىي ني مي زي

 ٰر ُّٱ :قاؿ تعاُف ،بل إف القرآف أظهر أشياء كثَتة أخفاىا أىل الكتاب 
  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى
 ىب نب زبمب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 [.ُٓ :سورة ا١تائدة] َّ ىت نت  مت زت رت يب
فكيف  ،من ا١تعركؼ أف األدباء يسطوف على آثار غَتىم كينسبوهنا ألنفسهم :ثالثاً 

فلو كاف من عند ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم  ،يأيت بشر فينسب لغَته أبلغ بياف يف الدنيا
يب فها ىو اٟتديث الشريف َف ينسبو النَّ  ،لنسبو إُف نفسو ك١تا أنقص ذلك من طاعتو شيئان 

أسي بو كما يو كسلم إُف اهلل كمع ذلك يهتم ا١تسلموف بتطبيقو كاتباعو كالتَّ صلى اهلل عل
 .(ُ)القرآف الكرمي

                                                
 ِِ، صالنبأ العظيمدراز، ٤تمد عبد اهلل،  (ُ)



 

ُُٔ 

 

كالفرؽ كاضح يف الببلغة  ،ىا ىو القرآف الكرمي بُت أيدينا كاٟتديث النبوم :رابعاً 
 .(ُ)كلو كاف من عند النيب صلى اهلل عليو كسلم لكاف كبلمو كاحدان  ،كالتأثَت يف القلوب

إذ كاف يأتيو أحيانان  ،كاف ٬تيئو القوؿ من القرآف على غَت ما ٭تبو كيهواه  :خامساً 

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :كقولو تعاُف  ،بالتعنيف الشديد كالعتاب القاسي

ككقولو  [.ُ :التحرمي سورة] َّ جه ين ىن  من حنخن جن يم ممىم

 خض جضحض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح ُّٱ :تعاُف
 جك  مق حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ  حط مض
 .(ِ)[ٖٔ-ٕٔ :سورة األنفاؿ] َّ خل حل جل مك لك خك حك

أف يف القرآف الكرمي من الغيوب ا١تاضية كالنبوءات ا١تستقبلة كالتفاصيل  :سادساً 
كمن تلك األخبار  ،الدقيقة ما ال ٯتكن لبشر أف يأيت بو بنفسو مهما أكيت من الذكاء كالعقل

 .ما َف تكن ال يف التوراة كال يف اإل٧تيل كال يف غَتىا
كمن تلك النبوءات ما يتعلق ٔتستقبل اإلسبلـ ذاتو فقد ٖتققت رأم العُت بالرغم 

 ىل مل خل ُّٱ :كمن ذلك قولو تعاُف ،من أف اإلسبلـ كاف ٤تاصران مطاردان 
 ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل
 ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين
 [.ّّ-ِّ :سورة التوبة] َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي

 ،اإلسبلـ شرقان كغربان كمشاالن كجنوبان حىت كصل إُف كل القارات كقد ٖتقق ىذا فامتدَّ 
أال يدؿ   ،كبالرغم من كثرة األمواؿ اليت تينفق للصدَّ عنو ،بالرغم من كثرة ا١تعادين كاحملاربُت لو

 .كل ىذا على أنو تنزيل من رب العا١تُت

                                                
 .ََُ-ٖٗص ا١ترجع السابق، (ُ)
 .ِٓ-ِْص ا١ترجع السابق، (ِ)



 

ُُٕ 

 

أخَتان للرد على الشبو السابقة كلها أف أنقل من كبلـ الغربيُت أنفسهم ٦تن كيكفي 
 :شهدكا على دحضها كاعًتفوا لنبينا صلى اهلل عليو كسلم بالنبوة كالرسالة كالصدؽ

" بقدر ما أعرؼ من ديٍتى اليهود كالنصارل أقوؿ  :فيقوؿ ا١تستشرؽ اإل٧تليزم اليتنر
كال ريب بذلك طا١تا نؤمن بأنو قد  ،بل قد أكحى إليو ربو ،بأف ما علمو ٤تمد ليس اقتباسان 
 ،تضحية ا١تصاٌف الذايت :كإين بكل احًتاـ كخشوع أقوؿ ،جاءنا كحي من لدف عزيز عليم

كاإلٯتاف القوم الثابت كالنظر الصادؽ الثاقب بدقائق كخفايا ا٠تطيئة  ،كأمانة ا١تقصد
من العبلمات الظاىرة الدلة على نبوة ذلك  ،كاستعماؿ أحسن الوسائط إلزالتها ،كالضبلؿ

كقد شهد موريس بوكام أف الغرب ٖتامل يف اهتامو للقرآف بأنو  .(ُ)٤تمد كأنو قد أكحي إليو"
كم  :فقاؿ ،كأف اهتامهم ىذا بغَت دليل ،مأخوذ من التوراة كاإل٧تيل " ىكذا يف الغرب ٭تي

يزعموف أنو َف يفعل أكثر من أف نقل  ،على ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم يف غالب األحياف
 .(ِ)كذلك حكم ببل ٤تاكمة" ،من التوراة كاإل٧تيل

" االختبلفات  :كيقوؿ بعد أف قارف بُت القرآف كالتوراة كاإل٧تيل يف مسألة الطوفاف
كبعض ىذه االختبلفات يفلت من  .كىي ىامة ،بُت ركايات القرآف كركايات التوراة موجودة

كلكن إذا كاف باإلمكاف التحقق  .ناؾ افتقاد للمعطيات ا١توضوعيةإذ ى .أم فحص نقدم
يصبح كاضحان ٘تاـ الوضوح  ،كذلك ٔتعونة معطيات أكيدة ،من معطيات الكتب ا١تقدسة

مع مكتسبات ا١تعرفة  -يف تقدٯتها للطوفاف بزمنو كمدتو –عدـ إمكانية اتفاؽ ركاية التوراة 
القرآف تتضح خالية من أم عنصر مثَت للنقد  كعلى العكس من ذلك فإف ركاية .اٟتديثة

ىل حصل على معلومات من  .فمن عصر ركاة التوراة إُف عصر تنزيل القرآف .ا١توضوعي
فمن العهد القدمي إُف القرآف كانت  ،بالتأكيد ال ؟شأهنا أف تلقي نوران على حدث مثل ىذا

كإذا َف  .ىي التوراة بالتحديد الوثيقة الوحيدة اليت يف حوزة الناس عن ىذه اٟتكاية القدٯتة
غَتات اليت طرأت على الركايات لتتجو ّٔا إُف تكن العوامل اإلنسانية تستطيع أف تشرح التَّ 

                                                
 .ٓ -ْق(، صُِّْ، ترٚتة: عبد الوىاب سليم، )دمشق: ا١تكتبة السلفية، د.ط، دين اإلسالماليتنر،  (ُ)
)دراسة يف الكتب ا١تقدسة يف ضوء ا١تعارؼ  القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل والعلمبوكام، موريس،  (ِ)

 . ُٔٓـ(، صََِْ، ِمكتبة مدبوِف، ط -اٟتديثة( )القاىرة



 

ُُٖ 

 

كىو أف ىناؾ تنزيبلن من اهلل قد  ،فيجب أف نقبل شرحان آخر ،التوافق مع ا١تعارؼ اٟتديثة
 .(ُ)جاء بعد التنزيل الذم ٖتتوم التوراة عليو"

  

                                                
رف القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل والعلم )دراسة في الكتب المقدسة في ضوء المعابوكام، موريس،  (ُ)

  .ِِٓ(، صالحديثة



 

ُُٗ 

 

 الثانيالمطلب 

 دعاوى  الحداثيين حول مكانة الوحي وحجيتو، ونقدىا
ا١تتغَتات  كا١تناسب لكلالبنية ا١تعرفية عند ا١تؤمنُت تقـو على كحي السماء الثابت 

 ،فالوحي ىو مصدر حياة ا١تؤمنُت منذ ىبوط البشرية على كجو األرض ،الزمانية كا١تكانية
 خم حم يلجم ىل مل خل ُّٱٱ:كقد أشار القرآف إُف ذلك، قاؿ تعاُف

 َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم
 [.ّٖ :سورة البقرة]

ك٢تذا ال بد أف تكوف حياتو على كفق  ،فالوحي يرل اإلنساف ميستخلفان يف األرض
كأنو ال سلطة عليو من  ،بينما أصحاب القراءة اٟتداثية يركف اإلنساف مركز الوجود ،إرادة اهلل

كتسيَتىم على ىداه ليصلوا إُف  ،كما أف الوحي أخربنا أف ىدفو تعبيد الناس هلل  ،خارج ذاتو
 .السعادة األبدية

 
ي
 سَتّْ فالوحي ىو ا١ت

ي
ألهنم  ؛كال بد أف تكوف ىذه حياهتم ،م ٢تانظّْ  ٟتياة ا١تؤمنُت كا١ت

 مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ :قاؿ تعاُف ،بذلك أيمركا

 .[ُّٔ-ُِٔ :األنعـا] َّ حض  جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ

فالوحي ىو ا١تصدر األعلى كالنهائي يف  ،ىذه ىي مكانة الوحي يف حياة ا١تؤمنُت
" إف ا١تكانة البلىوتية ١تا  :كأصحاب القراءة اٟتداثية يعلموف ذلك، فيقوؿ أركوف ،حياهتم

يدعوه ا١تؤمنوف التوحيديوف بالوحي كانت على مدل قركف كقركف ا١تصدر األعلى كالنهائي 
 .(ُ)ٟتياهتم"

 القراءة الحداثية: في منظورمكانة الوحي 
فما ىي مكانتو عند أصحاب القراءة  ،عند ا١تؤمنُت سبق بياف ا١تكانة للوحي

 ؟اٟتداثية
                                                

 . ُُ، صالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيأركوف، ٤تمد،  (ُ)



 

َُِ 

 

علينا التذكَت ٔتا سبق لنا يف الفصل األكؿ من بياف لنظرة  ىذاللجواب على 
إذ إف أصحاب  ،ميةفنظرهتم لو ٗتتلف عن الرؤية اإلسبل ،أصحاب القراءة اٟتداثية لئلنساف

على كفق ىذه -٢تذا فرؤيتهم للوحي ستختلف  ؛القراءة اٟتداثية يركف  اإلنساف مركز الوجود
فهم يركف أف ا٢تدؼ من الوحي ليس تعبيد الناس هلل  ،عن النظرة اإلسبلمية -الرؤية لئلنساف

" ليس ا١تقصود من الوحي  :حسن حنفي يقوؿ ،تطوير الواقع :كإ٪تا ىدفو ،رب العا١تُت
بل ا١تقصود منو تطوير الواقع يف اللحظة  ،إثبات موجود مطلق غٍت ال ٭تتاج إُف الغَت

 .(ُ)التارٮتية اليت ٪تر ّٔا"
 ؛ىو ا٢تدؼ من الوحي عند أصحاب القراءة اٟتداثية -ليس إال-إذان تطوير الواقع 

 كقد بُتَّ  ،((مقدَّس))لوحي عندىم إذ ا ،ك٢تذا فما يراه ا١تؤمنوف يف الوحي يؤرؽ مضاجعهم
"إف ا١تكانة األرثوذكسية البلىوتية للوحي كما   :أركوف ىذه ا١تكانة للوحي عند ا١تؤمنُت فقاؿ

ع فوران أك الحقان يف ا١تصحف ٖتت اإلشراؼ الرٝتي  كاف قد نيطق بو من ًقبىل النيب كٚتًي
 ،أك مادة للتحرم النقدم ال ٯتكن أف يكوف موضوعان للدراسة ،للخليفة عثماف بن عفاف

 .(ِ)فهذه ا١تكانة ٤تميَّة من ًقبىل اإلٚتاع الكوين لكل ا١تسلمُت"
حسب –كلذلك سوؼ يسعى أركوف لتفكيك ا١تفهـو التقليدم البلىويت للوحي 

للتحديد  (ّ)" سوؼ أبتدئ بالتحليل الظاىرايت أك الفينومينولوجي :يقوؿ -زعمو
على ىذا  ...األرثوذكسي للوحي كما كاف قد استيقًبل كعيش عليو من قبل ٚتيع ا١تسلمُت

كاللغوية ١تفهـو الوحي أكثر  (ْ)األساس ا١تعريف سوؼ أجعل األبعاد التارٮتية كاألنًتبولوجية
 .(ٓ)كذلك لكي أفتح إمكانيات جديدة من أجل توضيح مكانتو ا١تعرفية" ،كضوحان 

                                                
 (. ُٔ، ص)التراث والتجديدحنفي، حسن،  (ُ)
 . ُِ، صالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيأركوف، ٤تمد،  (ِ)
الفينومينولوجيا: ىي علم الظواىر كدراستها على طريقة كصفية، كيشَت ىذا ا١تصطلح إُف مذىب الفيلسوؼ  (ّ)

األ١تاين ىوسرؿ، كقد قامت الفينومينولوجيا على نقد ا١تيتافيزيقا الكبلسيكية، داعية أساسان للرجوع إُف ما ىو 
 .ِّٓ، صد الفلسفيةمعجم المصطلحات والشواى٤تسوس عيٍت. ينظر: سعيد، جبلؿ الدين، 

األنًتبولوجيا: إتاه يف الفلسفة الربجوازية بالقرف العشرين، يعتمد على ىذه أك تلك من ٝتات اإلنساف  (ْ)
 . َُْ، صالمعجم الفلسفيلتحديد أسلوب طرح كافة القضايا الفلسفية كحلها. ينظر: حسيبة، مصطفى، 

 . ُٕ -ُٔ، صليل الخطاب الديني، القرآن من التفسير الموروث إلى تحأركوف، ٤تمد (ٓ)



 

ُُِ 

 

كإ٪تا سأكتفي بنقل تعليق ىاشم صاٌف على  ،كبلـ أركوف ىذا من عندمكلن أشرح  
 ،" نبلحظ أف أركوف سوؼ يقـو بتفكيك ا١تفهـو التقليدم للوحي :إذ يقوؿ ،ىذه النقطة

كذلك قبل أف ينتقل إُف ا١ترحلة التالية  ،ىذا ا١تفهـو ا١تسيطر على البشرية منذ آالؼ السنُت
فكيك ىي ما كعملية التَّ  .فهـو ا١تركزم كبلورة فهم آخر جديد لوا١تتمثلة بإعادة تقييم ىذا ا١ت

أم جعل ا١تفهـو إشكاليان بعد أف كاف يفرض نفسو علينا كشيء بديهي  :يدعوه باألشكلة
 .(ُ)غَت قابل للنقاش"

شكبلن من أجل يريد أف ٬تعل مفهـو الوحي مي  ،ىذا ىو معٌت األشكلة عند أركوف
 .ّٔا يف قلوب كحياة ا١تؤمنُت بوزعزعة ا١تكانة اليت ٭تظى 

أف يكوف الوحي  :كا٢تدؼ من أشكلة الوحي عند أصحاب القراءة اٟتداثية ىو
ّٔذا يتبُت لنا أف اٟتداثيُت ال يركف للوحي ك  ،عرضة للنقد من أجل زحزحتو عن حياة األمة

  .ألنو بزعمهم إما باطل أك نافل ؛أ٫تية كال مكانة

 الحداثية: حجية الوحي في منظور القراءة
الوحي يف منظور ىذه القراءة ال حجة لو، كالسبب يف ذلك عندىم إما ألنو باطل 

 ، فيقوؿ:على عدـ حجية الوحي (ِ)بكبلـ ابن الركاندم يستدؿأدكنيس  أك نافل، فهذا
إما أف الوحي موافق  :يف مناقشتهما للوحي من القوؿ (ّ)"انطلق ابن الركاندم كالرازم

أما إف   .فإف كاف موافقان فإف العقل ييغٍت عنو كال ٭تتاج إليو اإلنساف .كإما أنو ٥تالف ،للعقل
فكأف اإلنساف موجود  ،كاف ٥تالفان فذلك يعٍت أنو ال تنقذ اإلنساف إال قوة تناقض اإلنساف

 .كإما أنو باطل ،إما أنو نافل :فالوحي يف كلتا اٟتالتُت .كىذا ٦تا يكذبو العقل ،خارج نفسو
كأف يسيطر على الطبيعة كعلى مصَته  ،يعٍت ذلك أف اإلنساف قادر أف يفهم الكوفك 

                                                
  .ُٕ، صالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيحاشية ىاشم صاٌف عند ترٚتتو لكتاب  (ُ)
أٛتد بن ٭تِت بن إسحاؽ، أبو اٟتسُت الراكندم، فيلسوؼ ٣تاىر باالٟتاد. من سكاف بغداد. نسبتو إُف  (ِ)

 (.ّٕٔ/ُ، )األعالمق، ينظر: الزركلي، خَت اهلل، ِٖٗ)راكند( من قرل أصبهاف، تويف عاـ 
، كىو غَت ل الرمئمة يف صناعة الطب. من أى٤تمد بن زكريا الرازم، أبو بكر: فيلسوؼ، من االأبو بكر:  (ّ)

 (.َُّ/ٔ، )األعالمينظر: الزركلي، خَت اهلل، صاحب التفسَت. 



 

ُِِ 

 

 ،كّٔذا االستدالؿ يصل إُف ىدـ النبوة (ُ)كدكف اٟتاجة إُف الوحي" ،اعتمادان على العقل
فالوحي على ىذا ال  ،د منو ال قيمة لوما تولَّ  كإُف أف كل ما يأيت عن طريق الوحي ككل

كيصبح  ،كهناية النظرية كبداية التجربة ،كيف هناية الوحي هناية النبوة كبداية الواقع ،لوحجية 
 .(ِ)ال ىبوطان من الغيب ،الفكر انبثاقان من التجربة

عن حياة البشرية  توتنحيإنكار حجية الوحي لعلى  ىكذا تعمل القراءة اٟتداثية
كالعقل اٟتديث  العلمنة اءتج"  يقوؿ أركوف: ،أطركحاهتمكإليك دليبل آخر من ، قاطبة

يقبلوف باحملتول كالوظيفة  أكلئك الذينبُت فاصبلن حدان  ...صدعان حقيقيان أك لكي ييشكّْبل
 .(ّ)ٕتريبيان" كأأنو باطل علميان  باعتباريرفضونو  كأكلئك الذين ،الركحية للوحي

صريح للوحي، ىكذا يصرّْح أركوف بأف الوحي باطل علميان كٕتريبيان، كيف ىذا إنكار 
، كىناؾ صنف آخر من اٟتداثيُت ن يصرّْحوف بإنكار حجية الوحيكىناؾ كثَت أمثالو ٦ت

٭تاكلوف التورية يف إنكار حجية الوحي، كلكن ذلك ال يعفيهم من أف يكونوا يف زمرة 
كإما  ،إما أف ينكركا الوحي ٚتلة :ألف ا١تنكرين للوحي ترجع دعواىم إُف أمرين ؛ا١تنكرين لو

فسركه تفسَتان ٮتضع للظواىر البشرية ْتيث ال يكوف ىو مقتضى اصطفاء من اهلل أف ي
 .(ْ)كمن مث ال يكوف مقدسان كال ملزما للخضوع لتشريعاتو كأكامره ،تعاُف

كىو يتحدث عن مشاريع بعض أصحاب القراءة اٟتداثية  (ٓ)كقد أكضح علي حرب
يد من حديثو عن مفهـو يقوؿ عن ىدؼ نصر حامد أبو ز  ،ىدفهم من مشاريعهم تلك

" فهو يسعى جهده إُف تقويض مفهـو النص كوحي مفارؽ موجود على ٨تو أزِف  :الوحي
 ،كيشكل كثبان عليو ،أك كمعطى مفركض بقوة إ٢تية يسبق الواقع ،خطي يف اللوح احملفوظ

لق انط ،كمنتج ثقايف ،ليحل ٤تلو مفهومان آخر قوامو أف القرآف نص لغوم ،كٕتاكزان لقوانينو

                                                
 (.ُِٗ/ُ) ،الثابت والمتحولأدكنيس، علي أٛتد،  (ُ)
 .ف.صا١ترجع السابق،  (ِ)
 . ُٖص القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني،أركوف: ٤تمد،  (ّ)
مركز  -، )الرياضبرالية في البالد العربية من محكمات الدينيموقف اللالدميجي، صاٌف بن ٤تمد،  (ْ)

 . ُِٔـ(، صُّّْ، ُالبحوث كالدرسات ّٓلة البياف، ط
 كاتب كمفكر كفيلسوؼ لبناين معاصر، لو مؤلفات عديدة، منها ))نقد النص(( ك))أزمنة اٟتداثة الفائقة((.   (ٓ)



 

ُِّ 

 

كبالنظاـ الثقايف  ،كىو مرتبط أكثق االرتباط باللغة اليت صيغ ّٔا ،من حدكد مفاىيم الواقع
 .(ُ)الذم تشكَّل بو كأسهم يف تشكيلو"

كلذلك نراىم ٯتجدكف ا١تلحدين الذين أنكركا الوحي كالنبوات كالرازم كابن 
" كاف  :يقوؿ أدكنيس ،كيعتربكف توجههما اإلٟتادم تفضُّل منهما على البشرية ،الركاندم

العقل ىو  -كبفضلهما أصبح اإلنساف ،قبل الرازم كابن الركاندم ،الغيب ٤توران للتأمل –اهلل 
أم يف  ،كحريتو ،ككاف ذلك خطوة أساسية يف توكيد فاعلية اإلنساف ،احملور اٞتديد للتأمل

ككانت  ،ل شيءقادران على أف يفعل ْتريتو كعقلو ك ،توكيد قدرتو على أف يكوف سيد مصَته
 .(ِ)تلك مقدـى االنعتاؽ العريب من اٞتربية اإل٢تية أك التارٮتية"

كإُف اإلٯتاف  ،" إف منطق اإلٟتاد ىنا يعٍت العودة إُف اإلنساف يف طبيعتو األصلية :
ال ٯتكنو ْتسب ىذا ا١تنطق أف  ،فما داـ اإلنساف تابعان للغيب ،بو من حيث ىو إنساف

أم ٕتاكز البلإنساف إُف اإلنساف  ،لوحي ىو إذان ٕتاكزه إلنساف الوحيفتجاكز ا ،يكوف إنسانان 
 ،إنو ٭تل العقل ٤تل الوحي .كال شيء أعظم من ىذا اإلنساف ...إنساف العقل ،اٟتقيقي

 .(ّ)كاإلنساف ٤تل اهلل"
أصحاب القراءة اٟتداثية بعض كقد صرَّح   ،كّٔذا يكوف اإلنساف ىو مصدر الوحي

" إف الوحي  :قوؿ حسن حنفي ،فمن تلك التصر٭تات ،كتبهم اليت يكتبوهنأّذا األمر يف  
 .(ْ)علم مستقل بذاتو يستنبطو اإلنساف كيضع قواعده كأصولو"

" الركح اإلنسانية كطبيعتها ىي السبب األكؿ يف كجود  :كيقوؿ يف موطن آخر
كتدؿ ّٔا على  ،تفسر ّٔا طبيعة األشياء ،ألهنا قادرة على تكوين بعض األفكار ؛الوحي

كلو َف يكن ىناؾ  ،١تا كانت ىناؾ نبوة ،فلو َف تكن ىناؾ ركح إنسانية ؛اٟتياة الصحيحة
 .(ٓ)إنساف ١تا كاف ىناؾ كحي"

                                                
 . َِٔ -َِٓ، صنقد النصحرب، علي،  (ُ)
 (. ُِّ/ُ) ،الثابت والمتحولأدكنيس، علي أٛتد،  (ِ)
 (.َُّ، ُِٗ/ُ) ،الثابت والمتحولأدكنيس، علي أٛتد،  (ّ)
 (. ّٔ/ْ) ،من العقيدة إلى الثورةحنفي حسن،  (ْ)
 . ْٔ -ْٓ، السبينوزا، صرسالة في الالىوت والسياسةمقدمتو على يف حنفي، حسن،  (ٓ)



 

ُِْ 

 

أف  :-كما يقوؿ أركوف  –مفادىا  ،كأخَتان يصل أصحاب القراءة اٟتداثية إُف يقينية
ليو بكل ما ٭تملو من ع -عمليان -بل كقضى  ،الفكر اٟتداثي قد ٗتلص من إشكالية الوحي

لكنو يرل ىذا الفكر َف يقم بتقييم  ،نظرة إُف العاَف ك٦تارسات شعائرية كأخبلقية كسياسية
((الكتاب ا١تقدَّس))الوظيفة النفسانية الثقافية اليت تلعبها ىذه اإلشكالية يف ٣تتمعات 

(ُ). 
كَف يبق لو دكر إال يف ٣تتمعات الكتاب  ،فالفكر اٟتداثي خلصهم من إشكاليتو

كمن مث  ،كاليت يدعو أركوف إُف تقييم كيف تؤثر ىذه اإلشكالية يف تلك آّتمعات ،ا١تقدَّس
 .زحزحة ىذا الوحي ا١تشكل عنها

فالوحي َف يعيد يف نظرىم إال إشكالية ٬تب تقييمها كمن مث زحزحتها من عقوؿ من 
بلمان معياريان نازالن من السماء من أجل إكراه البشر ألنو ليس ك ؛صارت إشكالية عندىم

ك٢تذا فإف الوحي كمصدر لتأسيس  .على تكرار طقوس الطاعة كا١تمارسة إُف ما ال هناية
كميتجاكزان من قبل الفكر اٟتديث  ،قد أصبح باليان مستهلكان  ،النظاـ الشرعي كالقيم األخبلقية

 .(ِ)كالثورات اٟتديثة كما يزعموف
 
 كاف أصحاب القراءة اٟتداثية ال يعًتفوف ْتجية الوحي كمكانتوك١تا   

 النتيجة المترتبة على التقليل من مكانة الوحي وإنكار حجيتو:
يوصلنا إُف نتيجة  كحجيتو الوحيمكانة من  السابقإف موقف القراءة اٟتداثية 

 ،رَّح بو أركوفكىذا ما ص ،مفادىا أنو ال فرؽ بُت األدياف ا١توجودة على كجو األرض قاطبة
ىو أنو  ،" كٖتديدنا ا٠تاص الذم نقدّْمو عن الوحي ٯتتاز ٓتصيصة فريدة :حيث قاؿ

ككل األصوات الكربل اليت جسَّدت التجربة  ،يستوعب بوذا ككونفوشيوس كاٟتكماء األفارقة
كإغناء التجربة البشرية عن  ،من أجل إدخا٢تا يف قدرو تارٮتي جديد ،اٞتماعية لفئة بشرية ما

كعلى ىذا  .إنو يستوعب كل ذلك كال يقتصر فقط على أدياف الوحي التوحيدم .اإل٢تي

                                                
 . ٔٗص ،الموروث إلى تحليل الخطاب الديني القرآن من التفسيرأركوف، ٤تمد،  (ُ)
، كينظر: أركوف، ٤تمد، ٖٓصػ ،القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيأركوف، ٤تمد،  (ِ)

 . ّٗ، صأين ىو الفكر اإلسالمي المعاصر



 

ُِٓ 

 

بإتاه فكر ديٍت  :أقصد ،النحو ٯتكننا أف نسَت بإتاه فكر ديٍت جديد آخر غَت السائد
 .(ُ)"(أك للحراـ باللغة اإلسبلمية الكبلسيكية) ،يتجاكز كل التجارب ا١تعركفة للتقديس

 ،ز ّٔا أركوف كأمثالو من أصحاب القراءة اٟتداثيةىذه ىي ا٠تصيصة الفريدة اليت ٘تيَّ 
 ،أف كصلوا ٔتفهـو الوحي إُف أف الديانات كلها تستوم يف أف مصدرىا بشرم كحسب

 .قد ساركا بإتاه فكر ديٍت جديد آخر غَت السائد -ككما قاؿ أركوف–كّٔذا يكونوف

 الخالصة: 
ق إُف أف أصحاب القراءة اٟتداثية يثَتكف الشبهات حوؿ مفهـو ٩تلص ٦تا سب

الوحي ليصلوا إُف نتيجة مفادىا: ٔتا أف الوحي بشرم، كمن علـو اإلنساف كاستنباطاتو؛ 
ص من خلي نراىم ٯتجدكف اإلٟتاد الذم استطاع التَّ ؛ ك٢تذا ك٢تذا فإنو ال حجة لو كال مكانة لو

 كأعطى اإلنساف مكانتو يف اٟتياة. -حسب زعمهم-الوحي
  

                                                
ا١تؤسسة الوطنية  -، ترٚتة كتعليق: ىاشم صاٌف، )اٞتزائر الفكر اإلسالمي نقد واجتهادأركوف، ٤تمد،  (ُ)

 . َٖللكتاب، د. ط، د. ت(، ص



 

ُِٔ 

 

 نقد دعاوى الحداثيين حول مكانة الوحي وحجيتو:
 اٟتداثيُت حوؿ حجية الوحي كمكانتو ٔتا يأيت: دعاكلٯتكن الرد على 

 األدلة الشرعية: -1
 يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ُّٱ :قاؿ تعاُف

 [.ّٖ :سورة البقرة] َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن

 مض خض حضجض مص خص حصمس  خس حس جس ٹٱٹٱُّٱك

  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط

سورة ] َّ جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك
 [.ُِْ - ُِّطو: 

فهذه اآليات توضح أف من اتبع الوحي فلو الفبلح كا١تعيشة الطيبة يف الدنيا 
 كاآلخرة، كمن تنكب عن الوحي فإف لو معيشة اٞتحيم يف الدنيا كاآلخرة.

كأ٫تيتو، على عكس اٟتداثيُت الذين ٬تعلوف كيف ىذا دليل كاضح على مكانة الوحي 
ال مكاف لو كال حجة يف زمن  وعوف أف زمنو قد انقضى، كأنالوحي عمبلن بشريان، كيدَّ 

 اٟتداثة، فاآليات عامَّة تشمل البشرية منذ أبينا آدـ كحىت يرث اهلل األرض كمن عليها. 

 مث هت مت خت حت ُّٱكمن األدلة الشرعية أيضان: قولو تعاُف: 

  جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح  مج حج

 .[ُّٔ-ُِٔ :األنعاـ] َّ حض
فهذه اآلية تدؿ على أف الفرد ال بد عليو أف تكوف حياتو على كفق كحي اهلل تعاُف 
ا١تنزَّؿ، كأف ال يشرؾ مع اهلل تعاُف أحدان يف تسيَت حياتو العقدية كالعبادية كاألخبلقية 

 كا١تعامبلتية.
و أصحاب القراءة اٟتداثية الذين يدَّعوف أف اإلنساف مركز ىذا كىذا عكس ما يزعم

 الكوف كأف لو اٟترية التَّامة يف التصرؼ فيو.



 

ُِٕ 

 

كمن األدلة الشرعية على مكانة الوحي كحجيتو: قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: 
 .(ُ)(تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إف اعتصمتم بو كتاب اهلل)

 األدلة العقلية: -2
أف العقل ليس لو كماؿ مطلق، كليس كل العقوؿ على طريقة كاحدة، فكم  أواًل:

من قضية ٗتتلف فيها العقوؿ إُف آراء متعددة، كالعقل كأم حاسة من اٟتواس قد يزكؿ كقد 
ٮتدع، فعلى سبيل ا١تثاؿ البصر قد ٮتدع فَتل السراب ماءان، كذلك العقل، قد يرل الشيء 

 على غَت حقيقتو.
فإف كاف موافقان فإف  .كإما أنو ٥تالف ،بقو٢تم إف الوحي إما موافق للعقل ثانياً:

 العقل ييغٍت عنو، كيكوف الوحي على ىذا نافبلن كال ٭تتاج إليو اإلنساف.
فكأف  ،كإف كاف ٥تالفان فذلك يعٍت أنو ال تنقذ اإلنساف إال قوة تناقض اإلنساف

 باطبلن.اإلنساف موجود خارج نفسو، كعلى ىذا يكوف الوحي 
رد على ىذا بإثبات مقدمة الفرضية األكُف، كىي أف العقل موافق يوافق الوحي، كيي 

صار الوحي نافبلن، فهذه النتيجة  العقلكلكن النتيجة باطلة، كىي قولو: إف الوحي إف كافق 
باطلة، ألف ا١توافقة ال تعٍت عدـ االحتياج إُف اآلخر، كيضاؼ أف موافقة العقل للوحي َف 

 بنور الوحي، كالبصر فإنو ال يستطيع أف يرل يف الظبلـ اٟتقيقة، لكن إذا جاء تأت إال
النور أبصر اٟتقيقة على حقيقتها بواسطة النور الذم أنار لو تلك اٟتقيقة ليبصرىا، كذلك 
العقل ال ٯتكن أف يرل اٟتقيقة على حقيقتها إال بنور الوحي. فالبصر لو قدرة على رؤية 

من النور، كالعقل لو القدرة على ا١تعرفة كلكن ال بد لو من نور الوحي،  اٟتقيقة كلكن ال بد
 فثبت بذلك ا١توافقة كاالحتياج، ال كما زعمو أدكنيس من أف ا١توافقة تعٍت عدـ االحتياج.

عي أف العقل ٮتالف الوحي فإهنا باطلة يف ا١تقدمة كيف كأما الفرضية الثانية اليت تدَّ 
، يقوؿ شيخ قو كيوافقوح ال ٮتالف السمع الصحيح بل يصدّْ الصري النتيجة، ألف العقل

كإ٪تا يظن  ،ال ٬توز أف يتعارض العقل الصريح كالسمع الصحيحاإلسبلـ ابن تيمية: "

                                                
: اٟتٍىجُّ، بىاب: حىجَّةي النَّيًبّْ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى .   مسلمأخرجو  (ُ) رقم ( بّٖ/ْ)يف ))صحيحو(( ًكتىابه

ُُِٖ.  



 

ُِٖ 

 

كمن يعارض الدالالت العقلية الصر٭تة من   ،تعارضهما من غلط مدلو٢تما أك مدلوؿ أحد٫تا
  .عية من ا١تبلحدةالسوفسطائية كأمثا٢تم ككمن يظن تعارض األدلة السم

كن السفسطة كاإلٟتاد لشبو ما يشتبو ذلك كتتعارض الداللتاف عند من يي  ككثَتان  
كا١تمركر  ،كاألحوؿ الذم يرل الواحد اثنُت  ،فتكوف اآلفة من إدراكو ال من ا١تدرؾ ،قامت بو

كإال فالسمع الصحيح ىو القوؿ الصادؽ من ا١تعصـو الذم ال ٬توز أف  ،الذم ٬تد اٟتلو مران 
يف  أك منتفيان  كا١تعقوؿ الصحيح ىو ما كاف ثابتان  ،كال خطأ يكوف يف خربه كذب ال عمدان 

يف نفس األمر ال ٬توز  أك منتفيان  كما كاف ثابتان  ،نفس األمر ال ْتسب إدراؾ شخص معُت
بل من شهد الكائنات على ما ىي عليو كجدىا مطابقة  ،أف ٮترب عنو الصادؽ بنقيض ذلك

 حق مف خف حف جف  مغ  ٱُّٱٱ٠ترب الصادؽ  كما قاؿ تعاُف :

 حم جم هل مل خل حل جل  مكلك خك حك جك مق

فأخرب أنو سَتيهم من اآليات العيانية ا١تشهودة ٢تم ما . [ّٓ]فصلت:  َّ مم خم

 جح مج حج  مث هت مت خت ٱُّٱكقاؿ تعاُف:  ،يبُت ٢تم أف القرآف حق
 ،[ ٔ] سبأ :  َّ مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح

 -كأما من كاف عنده ما يظنو علما  ،فمن أكيت العلم رأل أف ما أنزؿ إليو من ربو ىو اٟتق
فذلك يرل األمر على خبلؼ ما ىو عليو مثل من زاغ فأزاغ اهلل قلبو ككاف يف  -كىو جهل 

 ، أفئدهتم كأبصارىم كما َف يؤمنوا بو أكؿ مرةب اهللك٦تن يقلّْ  ،قلبو مرض فزاده اهلل مرضان 
أك َف يكونوا يعقلوف  ،كمن الصم البكم العمي الذين ال يرجعوف إُف ما كانوا عليو من ا٢تدل

 لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱٱكأمثاؿ ىؤالء قاؿ تعاُف فيهم :، ْتاؿ

 نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىكمك

 .(ُ) "[ ّٗ] األنعاـ :  َّ ىن
                                                

 الكنوز دار: الرياض) ساَف، رشاد ٤تمد: ٖتقيق ،العقل والنقلدرء تعارض ابن تيمية، أٛتد بن عبد اٟتليم،  (ُ)
  (.َُّ/ّ) (.قُُّٗ األدبية،



 

ُِٗ 

 

فالوحي حجتو ثابتة باألدلة العقلية كالنقلية، كيكفي لبلستدالؿ عقبلن على حجيتو 
ٔتا أخرب بو من الغيوب ا١تاضية كا١تستقبلة كاليت ال ٯتكن ألم عقل بشرم أف يصل إليها 
مهما كاف ذكاؤه كاطبلعو، كقد جاء العلم اٟتديث فكشف لنا من حقائق القرآف الغيبية ما 

صفُت من غَت ا١تسلمُت ييسلّْموف بصدؽ كسبق القرآف إُف تلك الغيوب، جعل أىل العلم ا١تن

  مغ  ُّٱفآمنوا كأسلموا مع أىل القرآف هلل رب العا١تُت، كصدؽ اهلل العظيم القائل: 

 جل  مكلك خك حك جك مق حق مف خف حف جف

 .[ّٓ]فصلت:  َّ مم خم حم جم هل مل خل حل
  



 

َُّ 

 

 ونقدىا دعاوى الحداثيين المتعلقة بالنص القرآني  الفصل الثالث:
 المبحث األول: طعن الحداثيين في مصدرية القرآن الكريم ونقده:

 ا١تطلب األكؿ: طعن اٟتداثيُت يف مصدرية القرآف الكرمي.   
 ا١تطلب الثاين: نقد طعن اٟتداثيُت يف مصدرية القرآف الكرمي.   

 المبحث الثاني: دعاوى الحداثيين المتعلقة بالحقائق القرآنية ونقدىا.
 ا١تطلب األكؿ: دعاكل اٟتداثيُت ا١تتعلقة باٟتقائق القرآنية.   
 ا١تطلب الثاين: نقد دعاكل  اٟتداثيُت ا١تتعلقة باٟتقائق القرآنية.   

 المبحث الثالث: دعاوى الحداثيين المتعلقة بحفظ اهلل تعالى للقرآن ونقدىا.
 لقرآف الكرمي.ا١تطلب األكؿ: دعاكل  اٟتداثيُت ا١تتعلقة ْتفظ اهلل تعاُف ل   
 ا١تطلب الثاين: نقد دعاكل  اٟتداثيُت ا١تتعلقة ْتفظ اهلل تعاُف للقرآف الكرمي.   

 المبحث الرابع: دعاوى الحداثيين المتعلقة بدالالت نصوص القرآن الكريم ونقدىا.
 ا١تطلب األكؿ: دعاكل اٟتداثيُت ا١تتعلقة بدالالت نصوص القرآف الكرمي.   
 نقد دعاكل اٟتداثيُت ا١تتعلقة بدالالت نصوص القرآف الكرمي.ا١تطلب الثاين:    

  



 

ُُّ 

 

 دعاوى الحداثيين المتعلقة بالنص القرآني ونقدىا الفصل الثالث:

 تمهيد:
كٔتا أف القرآف ىو  ،سبق اٟتديث عن شبهات القراءة اٟتداثية حوؿ الوحي عمومان 

 ،كأف عمل أصحاب القراءة اٟتداثية الشاؽَّ منصب حوؿ القرآف الكرمي ،نوع من الوحي
ألهنم يركنو ىو العقبة اٟتقيقية أماـ ما  ؛كألف توجههم متجو ٨تو زحزحتو عن حياة األمة

 بفصل مستقل. لذلك كلو رأيت أف أيفرد اٟتديث عنو ؛يأملوف
 حض جض مص ُّٱ :قاؿ تعاُف ،إف القرآف كبلـ اهلل تعاُف بنص القرآف الكرمي

 حفخف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض
 [.ٔ :سورة التوبة] َّ  خك حك جك مق حق مف

 جه ين ىن من خن حن ُّٱ :قاؿ تعاُف ،كمصدريتو من اهلل بنص القرآف كذلك
  ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه
 مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ
 اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
 نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن
 [.ِٓ-ّٖ :سورة اٟتاقة] َّ  حب جب هئ مئ

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :كقاؿ تعاُف
 ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن

 [.ّ-ُ :سورة السجدة] َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي



 

ُِّ 

 

 مك لك اك يق ىق  ىفيف يث ىث نث مث زث ُّٱٱ:كقاؿ تعاُف

سورة ]َّينٰى ىن نن من رنزن  مم ام يل ىل مل يك ىك

 مم خم حم جم هل  مل حلخل ُّٱ :كقاؿ تعاُف [.ِْ-ُْ :فصلت
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل من خن حن جن
 جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم
 [.ِٖ-ٕٓ :سورة الواقعة] َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
فهذه اآليات كغَتىا الكثَت يف القرآف تثبت ٔتا ال يدع ٣تاالن للشك أف القرآف  

كأكدت  ،كقد حدَّدت ىذه اآليات مصدرية القرآف الكرمي ،الكرمي تنزيل من رب العا١تُت
 .ال مرية يف ذلك ،باألقساـ العظيمة أف ثبوت تنزُّلو من اهلل عز كجل قطعي

 ،ال يعًتفوف بذلكمن القراءة اٟتداثية  أصحابمن أف  الغريب يف األمركلكن 
كلذا فهو ال يصلح  ،كيركف أف مصدر القرآف بشرم ًصرؼ ،كييًصٌركف على إنكار ىذا األمر

ك٢تذا كقفوا منو موقفان  ،ألنو قد عفى عليو الزمن ،للتشريع كال ،أف يكوف مصدران للمعرفة
 :كيتلخص حديث أصحاب القراءة اٟتداثية حوؿ القرآف يف أربع نقاط ،مصادمان ناقدان 
 ؟ٔتعٌت ىل القرآف قطعي الثبوت عن اهلل ،اٟتديث يف مصدرية القرآف :األكُف
 .اٟتديث حوؿ حقائق القرآف الكرمي :الثانية
 .اٟتديث حوؿ حفظ اهلل تعاُف للقرآف الكرمي :الثالثة
 .اٟتديث حوؿ داللة ألفاظ القرآف كآياتو :الرابعة

 .-تعاُف إف شاء اهلل–كسأتناكؿ النقاط ا١تذكورة بالتفصيل الحقان 
  



 

ُّّ 

 

 المبحث األول:

 طعن الحداثيين في مصدرية القرآن الكريم ونقده

 المطلب األول: طعن الحداثيين في مصدرية القرآن الكريم:
يرفضوف أف يكوف مصدر من أصحاب القراءة اٟتداثية من يف ىذه ا١تسألة ٧تد 

 غربية كقد استخدموا نظريات ،كيزعموف أف مصدرية القرآف بشرية ،القرآف ىو اهلل عز كجل
 .ليتوصلوا من خبل٢تا إُف التأكيد على بشرية القرآف الكرمي

فالفكر  ،فكراستخدموا النظرية ا١تاركسية ا١تادّْية اليت ترل أسبقية الواقع على ال فمثبلن 
كعلى ضوء ىذه النظرية ليس ىناؾ أم  ،على كفق ىذه الفلسفة ا١تادية انعكاس للواقع

 .(ُ)مصدر مفارؽ للطبيعة كالواقع
ك٢تذا نرل يف كتابات أصحاب القراءة اٟتداثية تركيزىم على أسبقية الواقع على 

كاألفكار  ،نو مينتجان ثقافيان فيسمُّو  ،ٔتعٌت أف النص اينتج كتولَّد كتشكَّل من ذلك الواقع ،النص
 .على ىذا تارٮتية كليست خارجة عن الواقع كال مفارقة لو

"ليست النصوص الدينية نصوصان مفارقة لبنية الثقافة اليت  :يقوؿ نصر حامد أبو زيد
 .(ِ)"تشكَّلت يف إطارىا بأم حاؿ من األحواؿ

ٯتت لنا ٨تن البشر كعلى ىذا يرل نصر حامد أبو زيد أف ما خرج عن الواقع ال 
كيعترب أف  .باإلضافة إُف أننا ال ٪تتلك األدكات ا١تعرفية كاإلجرائية إلخضاعو للدرس ،بصلة

إُف دائرة  -شئنا ذلك أـ أبينا-اٟتديث عن كبلـ إ٢تي خارج اللغة من شأنو أف ٬تذبنا 
 .ا٠ترافة كاألسطورة
ى ىذا فهو يرل أف كعل، يف حقيقتو كجوىره مينتج ثقايف -من كجو نظره–فالقرآف

كييعكّْر من مث إمكانية  ،اإلٯتاف بوجود ميتافيزيقي سابق للنص يطمس ىذه اٟتقيقة البديهية
يستمد خصائصو النصية ا١تميزة لو من كيرل أف النص القرآين  .الفهم العلمي لظاىر النص

                                                
 . ّّٔ، صالموسوعة الفلسفية الروسية (ُ)
 . ِٗص ،النص، السلطة، الحقيقةأبو زيد، نصر،  (ِ)



 

ُّْ 

 

تعددية كيدلل على ذلك بال .اجتماعية ثقافة لغوية يف احملل األكؿ ،حقائق بشرية دنيوية
 .(ُ)كالتشابو بُت النص كنصوص الثقافة العامَّة ،النصية يف بنية النص القرآين

حسب -لكن النص ،(ِ)ىذه ىي حقيقة النص القرآين عند نصر حامد أبو زيد
زه عنها باختيار ىذا االسم غَت يف إطبلقو اسم القرآف على نفسو يريد أف يفرض ٘تيُّ  -زعمو

كإشغاؿ الناس  ،كبنائو من أجل إثبات تعاليو عن ثقافتو ا١تألوؼ ٘تامان من حيث صيغتو
 ؛ك٢تذا يدعو أبو زيد إُف عدـ الًتكيز على مصدريتو .بالبحث عن ىذا ا١تتعاِف القائل للنص

كإىدار لوظيفتو يف  ،ألف الًتكيز على مصدر النص كقائلو فقط إىدار لطبيعة النص ذاتو
 .(ّ)الواقع

 -كىو يريد القرآف –ة النيب صلى اهلل عليو كسلم كزعم عبد آّيد الشريف أف رسال
فاٟتديث فيها عن اٞتن كعن ا٢تبوط  ،ٖتتوم على عناصر من ثقافة القرف السابع ا١تيبلدم

كغَت ذلك من  ،من اٞتنة كعن دكر إبليس كالشياطُت كا١تبلئكة كعن الطوفاف كعمر نوح
بعيدة عن ا١تفاىيم كا١تتصوَّرات  مستمد من تلك العناصر اليت تبدك اليـو ،الظواىر ا١تيثية

كما   –كاليت َف تعد ٢تا  ،ككذا الشأف بالنسبة ١تظاىر العجيب كالغريب اليت تزخر ّٔا .اٟتديثة
 .(ْ)يف نفوس ا١تعاصرين األصداء ذاهتا كال ٢تا يف فكرىم الدالالت عينها -يزعم

                                                
 .َُٓ،ٕٗ، صوالنص، السلطة، الحقيقية. ِٕ، ص مفهوم النصأبو زيد، نصر حامد،  (ُ)
كاٟتقيقة أف أبا زيد كثَتان ما يقع يف التناقضات إما خوفان من آّتمع أك ألنو ال يدرؾ ذلك التناقض، إذ يقوؿ  (ِ)

بعد أف ذكر كبلمو السابق: " إف اإلٯتاف با١تصدر اإل٢تي للنص، كمن مث إلمكانية أم كجود سابق لوجوده 
خبلؿ فهم الثقافة اليت ينتمي إليها". ينظر: أبو زيد، العيٍت يف الواقع كالثقافة، أمر ال يتعارض مع ٖتليل النص 

 .ِٕ، ص مفهوم النصنصر حامد، 
كتأمل أيها القارئ الكرمي كبلمو السابق كسًتل التناقض بينان كاضحان فيهما، كيدركو القارئ اٟتصيف ألكؿ كىلو. 

مد أبو زيد: " كمع ذلك كىذا ما تنبو لو رفيقو يف الفكر علي حرب، كقاؿ عند نقلو ٢تذا النص عن نصر حا
 .َِٗ، صنقد النصفهو يكتب مثل ىذا النص الفضيحة". ينظر: حرب، علي، 

مث علق بعد نقلو لنصو قائبلن" كىذا كبلـ ىو يف منتهى التلفيق: القوؿ من جهة بأف اإلٯتاف بالوجود ا١تيتافيزيقي 
إل٢تي ال يتعارض مع إمكانية ٖتليلو للنص يطمس إمكانية فهمو، كالقوؿ من جهة ثانية بأف اإلٯتاف ٔتصدره ا
 .َُِ -َِٗ، صنقد النصكفهمو". ك٢تذا يكفينا من سقوط كبلمو تناقضو فيو. ينظر: حرب، علي، 

 .ٓٔ، ٕٓ، صمفهوم النصأبو زيد، نصر حامد،  (ّ)
 . ْٓ، صاإلسالم بين الرسالة والتاريخالشريف، عبد آّيد،  (ْ)



 

ُّٓ 

 

كإ٪تا ىو  ،لقد أراد أف يثبت من خبلؿ كبلمو ىذا أف القرآف ليس مصدره ٝتاكيان 
 .مستمد من الديانات كالثقافات اليت كانت سائدة يف القرف السابع ا١تيبلدم

كيدلل على معٌت كبلمو ىذا إشادتيو بأطركحة حسن حنفي اليت حاكؿ فيها نفي 
" ٕتدر اإلشارة إُف أف حسن حنفي  :يقوؿ الشريف ،كحي القرآف للنيب صلى اهلل عليو كسلم

االنطبلؽ من  ،ا١ترجع ا١تذكور ،((…les methods d، exegeseيف أطركحتو 
 عن عربّْ كأنو يي  ،كلكنو كحي عن اإلنساف ،أسباب النزكؿ ليبُت أف القرآف ليس كحيان عن اهلل

ٕتربة ٤تمد البشرية اليت ٯتكن النفاذ منها إُف التجربة البشرية عمومان يف ْتثها عن حقيقتها 
 .(ُ)اإل٢تية"

ك٢تذا ينقد أدكنيس من يريدكف التفريق  ؛ر ٕتربة بشريةفالقرآف ٕتربة بشرية كما الشع
نقل اللغة من مستول الطبيعة إُف مستول النظاـ  ألهنم يريدكف ؛بُت القرآف كالشعر اٞتاىلي

  .(ِ)الثقايف ا١تؤسَّس بالوحي
كإُف ىذه الرؤية حوؿ مصدرية القرآف الكرمي يذىب أركوف إذ نراه يزعم أف اإلسبلـ 

 تلككيريد أف يقصر القرآف الكرمي على  ،(ّ)كالشعائر الدينية القدٯتةمستمد من الطقوس 
" كأنا أفكر يف اختزاؿ القرآف إُف ٣ترد ا١تصادر التوراتية  :فيقوؿ ،ا١تصادر ال غَت

 .(ْ)كالعربانية"
 ،كال يعتربه كبلمان آتيان من فوؽ ،كىو ّٔذا ينفي ا١تصدرية اإل٢تية عن القرآف الكرمي

 .(ٔ)اليت يتكلم عنها العلماء (ٓ)كحدث كاقعي ٘تامان  كوقائع الفيزياء كالبيولوجياكإ٪تا يراه فقط  
"  :ك يف ا١تصدرية اإل٢تية للقرآف الكرمي ساخران ٦تن يؤمنوف بتلك اٟتقيقة قائبلن كيشكّْ 

إف التعريف التبسيطي للوحي يف السياقات اإلسبلمية ييقدَّـ من خبلؿ عبارتُت شعائريتُت 
فهو  ،على ٨تو عاـ أك شائع من قبل أم مسلم عندما يستشهد بأم مقطع من القرآف

                                                
 . ٖٗ، صلحداثةاإلسالم واالشريف، عبد آّيد،  (ُ)
 (. ُُٓ -َُٓ/ُ، )الثابت والمتحولأدكنيس، علي أٛتد،  (ِ)
 . َُٕ، صالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيأركوف، ٤تمد،  (ّ)
 . ّٓ، صالفكر األصولي واستحالة التأصيلأركوف، ٤تمد،  (ْ)
 .ِّْ، صالمعجم الفلسفيالبيولوجيا: علم البكتَتيا، علم النباتات. ينظر: حسيبة، مصطفى،  (ٓ)
 . ِْٖ، صتاريخية الفكر العربي اإلسالميأركوف، ٤تمد،  (ٔ)



 

ُّٔ 

 

ال يوجد أم ٣تاؿ  ((.صدؽ اهلل العظيم)) :كينهيو قائبلن  ((قاؿ اهلل تعاُف)) :كبلمو قائبلن   يبتدئ
نبلحظ أف  .حوؿ التأليف أك حوؿ ا١تكانة اإل٢تية ١تضموف النص ا١تستشهد بو للمناقشة

كإ٪تا يتم تثبيتو مرة أخرل بالنسبة  ،كَف يصبح إشكاليان  ،الوحي َف يتعرض للمساءلة
للمسلمُت الذين قد يتعرض إٯتاهنم لبلىتزاز أك الزعزعة ٖتت تأثَت الفكر العلمي 

 .(ُ)"اٟتديث
" لننتقل اآلف  :يقوؿ ((كيف نقرأ القرآف))كٖتت عنواف  ((صوِفالفكر األ))كيف كتابو 

إف ىذه الكلمة مشحونة إُف أقصى حد بالعمل  .بالقرآف إُف ما يدعوه الناس عمومان 
إُف درجة أنو  ،ىويت كا١تمارسة الطقسية الشعائرية اإلسبلمية ا١تستمرة منذ مئات السنُتالبلَّ 

 .(ِ)يصعب استخدامها كما ىي"
" كلمة قرآف مشحونة الىوتيان إُف  :ىاشم صاٌف على كبلـ أركوف ىذا قائبلن كيعلق 

فهي تفرض نفسها على الباحث ا١تسلم بكل  ،درجة أنو يصعب استخدامها قبل تفكيكها
 ،فبل يعود ٬ترؤ على طرح أم تساؤؿ عليها ،كتسحقو ٖتت كطأهتا ،ىيبة التقديس التارٮتية

 ؛أك أنو مكتوب بلغة بشرية ىي اللغة العربية ،صفتو اللغوية فالتبلكة الشعائرية للقرآف أفقدتو
 ،كلذا فلكي نستطيع أف نفهم القرآف فإنو ينبغي مسبقان التحرُّر من ا٢تيبة البلىوتية ا٢تائلة

نستطيع أف نرل القرآف يف مادّْيتو اللغوية كتراكيبو النحوية كا١تعنوية  ،كعندئذ فقط ،عندئذ
 .(ّ)تبطة ببيئًة شبو اٞتزيرة العربية"كمرجعياتو التارٮتية ا١تر 

٢تذا استخدموا مع  ؛ىكذا يركف أف ا١تصطلحات الدينية تفرض ا٢تيبة يف النفوس
ك٢تذا ترل أركوف ٭تاكؿ تغيَت كل مصطلح يف القرآف  ،القرآف الكرمي حرب ا١تصطلحات

ربية اليت يريد كيأيت مكانو ٔتصطلح غريب ك٭تمّْلو با١تفاىيم الغ ،كالًتاث ٭تمل صفة القداسة
كقد أفشى لنا ىاشم صاٌف هنج أركوف  ،أف يسقطها على القرآف الكرمي لنزع القداسة عنو

 ." نبلحظ أف أركوف يستخدـ مصطلحات ألسنية ٤تضة للتحدث عن القرآف :ىذا فقاؿ
من  كيقوؿ ا١تدكَّنة النصية بدالن  ،ا١تنطوقة أك العبارة اللغوية بدالن من اآلية القرآنية :فهو يقوؿ

                                                
 . ُٕ، صالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيأركوف، ٤تمد،  (ُ)
 . ِٗ، صالتأصيلالفكر األصولي واستحالة  ،أركوف، ٤تمد (ِ)
 . ِٗ، صالفكر األصولي واستحالة التأصيلتعليق ىاشم صاٌف عند ترٚتتو لكتاب أركوف، ٤تمد،  (ّ)



 

ُّٕ 

 

ىوتية اليت سرعاف ما تستحوذ كسبب ذلك ىو أنو يريد ٖتييد الشحنات البلَّ  .اٍف ...القرآف
ىوتية العظمى اليت ىوتية أك ا٢تيبة البلَّ فالقداسة البلَّ  .على كعينا عندما نتحدث عن القرآف

 ،أم كنص لغوم مؤلف من كلمات :ٖتيط بالقرآف منذ قركف ٘تنعنا من أف نراه كما ىو
إف ا١تادّْية اللغوية للقرآف اختفت  :ٔتعٌت آخر ،...كتركيبات لغوية ك٨توية كببلغية ،كحركؼ

 .(ُ)٘تامان أك غابت عن أنظارنا بسبب ا٢تيبة العظيمة اليت ٖتيط بو"
" ما كاف قد قيبل كعيلّْم كفيسّْر كًعيش عليو بصفتو الوحي يف  :كيقوؿ أركوف أيضان 

بلمية  ينبغي أف ييدرس أك ييقارب منهجيان بصفتو تركيبة السياقات اليهودية كا١تسيحية كاإلس
التارٮتية ا١تشًتكة كاإلحساس باالنتماء إُف تاريخ  اجتماعية لغوية ميدىعَّمة من ًقبىل العصبيات

 .(ِ)"النجاة ا١تشًتؾ لدل اٞتميع
كاف النيب يعرب عنها   ،كزعم أركوف أف ا١تمارسة السياسية كاالجتماعية كالثقافية للنيب

ك٬تعلها  ،كلكن كاف القرآف ٮتلع لباس التعاِف على تلك األعماؿ كالوقائع ،بشكل ٤تسوس
كيزعم أنو ألجل إلباسها  ،متسامية كمتعالية عن طريق ربطها با١تطلق األعلى كباإلرادة الغيبية

يت منها التواريخ كأٝتاء األماكن كاألحداث الفردية  .(ّ)صفة التعاِف ىذه ٤تي
الكرمي ريفع إُف مستول الكتاب ا١تقدَّس بواسطة العمل اٞتبَّار كيزعم أف القرآف 

كاعتيرب ىذا الكتاب ٔتثابة اٟتافظ للكبلـ ا١تتعاِف  .كا١تتواصل ألجياؿ من الفاعلُت التارٮتيُت
ل ا١ترجعية ا١تطلقة كاإلجبارية اليت ينبغي أف تتقيد ّٔا كل أعماؿ ا١تؤمنُت شكّْ كالذم يي  ،هلل

 .(ْ)مكتصرفاهتم كأفكارى
ىكذا يتهم أركوف النيب صلى اهلل عليو كسلم بأنو حذؼ األماكن كالتواريخ كاألٝتاء 

كفحول كبلمو ىذا أف القرآف أرضي بشرم كلكن الرسوؿ  ،لييضفي على القرآف صفة التعاِف
كقد شرح ىاشم صاٌف مقصد أركوف  ،كالصحابة ىم الذين ألبسوه ىذا التعاِف كالقداسة

بُت قوسُت ألهنا غَت متعالية يف  ((القيم ا١تتعالية))" يضع أركوف كلمة  :فقاؿ ،((التعاِف))بػ
                                                

القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل ينظر: تعليق ىاشم صاٌف عند ترٚتتو لكتاب أركوف، ٤تمد،  (ُ)
 . ُُٗ، صالخطاب الديني

 . ُِ، صروث إلى تحليل الخطاب الدينيالقرآن من التفسير المو أركوف، ٤تمد،  (ِ)
 . ِٕ، صالفكر اإلسالمي قراءة علميةأركوف، ٤تمد،  (ّ)
 . ُْ، صالفكر األصولي واستحالة التأصيلأركوف،  (ْ)



 

ُّٖ 

 

ا ىي تارٮتية دنيوية ٤تضة ،الواقع كغَت مقدَّسة كلكنها متعالية كمقدَّسة يف نظر مبليُت  .كإ٪تَّ
 .(ُ)ا١تؤمنُت التقليديُت"

مصدر  ىكذا ٭تاكؿ أصحاب القراءة اٟتداثية جعل النيب صلى اهلل عليو كسلم ىو
كما  ،يقوؿ اٞتندم عن خطورة ما يقولو ىؤالء ،ال أنو كحي رباين من السماء ،القرآف

أف القرآف انطباع يف نفس ٤تمد نشأ عن تأثَت ))" كأخطر ما يقوؿ ىؤالء  :يهدفوف إليو
كليس كحيان إ٢تيان اعتمادان على  ،أك أف القرآف فيض من العقل الباطن ،البيئة اليت عاش فيها

 .عبقريتو كأ١تعيتو كصفاء نفسوالقوؿ ب
 ؛كال ريب أف ىدؼ إثارة ىذه الشبهة ٤تاكلة قطع الصلة بُت ا١تسلمُت كبُت القرآف

كبذلك فقد معناه األٝتى كتفرؽ  ،فإنو إف كاف من كبلـ ٤تمد كاف من عمل البشر
 .(ِ)ا١تسلموف كانتهى أمر االجتماع عليو"

ؼ إُف نزع القداسة عن القرآف إف موقفهم ىذا من مصدرية القرآف الكرمي يهد
كنزع القداسة عنو  ،-كما يقولوف–إُف ا١تفكر فيو  ((البلمفكر فيو))كنقلو من حيز  ،الكرمي

كىذا ما أرادكه  ،كيعٍت أيضا أف يكوف القرآف عرضة للنقد ،يعٍت إسقاط العقائد كاألحكاـ
 للقرآف نريد " ٨تن فيقوؿ:، يصرّْح ٔتا يهدؼ إليو فهذا أركوف ،كصرَّحوا بو يف مواطن كثَتة

 ا١تسلمُت االجتماعيُت الفاعلُت كل قبل من كا١تشركح كا١تقركء جهة كل من إليو ا١تتوسل
 ،النقدية للتساؤالت موضوعان  يصبح أف ،العقائدية ككفاءهتم الثقايف مستواىم يكن مهما

 كالتيولوجية كاألنثركبولوجية كالتارٮتية اللغوية ٔتكانتو ا١تتعلقة اٞتديدة كالتحريات
 .(ّ)كالفلسفية"

ّٔذه الصراحة اليت ال ٖتتمل الشك يريد للقرآف الكرمي أف يصبح موضوعان 
بل كيريد أف يكوف ذلك النقد من كل شخص مهما كاف مستواه يف  ،للتساؤالت النقدية

" ال بد للطليعة من أف تنقد أشكاؿ  :فيقوؿ ،كيدَّعي أف ذلك أمر ال بد منو .العلم كالثقافة

                                                
 . ّّ، صمن االجتهاد إلى نقد العقلتعليق ىاشم صاٌف  عند ترٚتتو لكتاب أركوف، ٤تمد،  (ُ)
 . ُِّ -َِّ، صمالمؤامرة على اإلسالاٞتندم، أنور،  (ِ)
 . ِْٔ، ص الفكر اإلسالمي قراءة علميةأركوف، ٤تمد،  (ّ)



 

ُّٗ 

 

يف ترسيخ الثقافة  ،من جهة ثانية ،كيشارؾ ،الوعي الغييب الذم يعرقل ٪تو الوعي من جهة
 .(ُ)كال بد ٢تا من أف ٘تارس ىذا النقد" ،كاستمرارىا ،ا١تاضوية

إف موقف أصحاب القراءة اٟتداثية ىذا من مصدرية القرآف الكرمي يعٍت نفي قضية 
ا ىو تفنن أديب ليس إال ،عنواإلعجاز  يقوؿ نصر حامد  ،كقد صرَّحوا بأف ما يف القرآف إ٪تَّ
٘تحورت يف األساس على  ((اإلعجاز))"من الضركرم التنبيو ىنا إُف أف قضية  :أبو زيد
 .(ِ)للقرآف على كل أ٪تاط الكبلـ البشرم شعران كاف أـ نثران " ((التفوؽ األديب))مفهـو 

" القارئ  :يقوؿ نصر حامد أبو زيد ،ران مثل شعر اٞتاىليةبل إهنم ليجعلوه شع
إنو الشعر  ،ييدرؾ بسهولةو بنيتها الشعرية ،لسورة الشعراء اليت ييستشهد ّٔا على ٖترمي الشعر

 .(ّ)يهوف من شأف الشعر"
كما -إنو  ،أصحاب القراءة اٟتداثية من مصدرية القرآف الكرميبعض ىذا ىو موقف 

 .بشرم ا١تصدر كلكن أيلبس صفة التعاِف ليكوف لو القبوؿ -يزعموف
  

                                                
 (. ِِٕ/ّ، )الثابت والمتحولأدكنيس، علي أٛتد،  (ُ)
ا١تركز  -، )ا١تغربالتجديد والتحريم والتأويل بين المعرفة العلمية والخوف من التكفيرأبو زيد، نصر،  (ِ)

 . ُُِـ(، صََُِ، ُالثقايف العريب، ط
 . ُُٗ، صالتجديد والتحريم والتأويل بين المعرفة العلمية والخوف من التكفيرأبو زيد، نصر،  (ّ)



 

َُْ 

 

 المطلب الثاني

 نقد طعن الحداثيين في مصدرية القرآن الكريم.
أف القرآف بشرم، كمستمد  ذلك ىو طعن اٟتداثيُت يف مصدرية القرآف الكرمي، كملخصو

 ى درجات الببلغة.من الثقافة اليت كانت سائدة يف عصر النزكؿ، كصيغ بأعل
 مصدرية القرآف الكرمي بأدلة شرعية كعقلية، كما يأيت:كييرد على ىذا الطعن يف 

 األدلة الشرعية: -1

 خل ٱُّٱكردت آيات القرآف الكرمي ميصرّْحة بأفَّ القرآف كحي من اهلل تعاُف، قاؿ تعاُف:
 ىن من خن حنجن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 [.ُّ :فاطرسورة ]  َّ مه جه ين

  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ٱُّٱكقاؿ تعاُف:

  َّيي ىي  ني مي زي ري ٰى ينىن نن من زن رن مم ام
 [.ٕ :الشورلسورة ]

 رت يب ُّٱكأخرب اهلل تعاُف أف القرآف الكرمي تنزَّؿ من رب العا١تُت، فقاؿ تعاُف: 

 يثىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت

 [.ْٖ :ا١تائدةسورة ]  َّاك يق ىق يف ىف

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ُّٱكقاؿ تعاُف: 
 .[ْْ :النحلسورة ]  َّ ٍّ  ٌّ ٰى



 

ُُْ 

 

"فا١تعاين لو كانت ىي النازلة كحدىا من اهلل ال توصف بأهنا عربية، كإ٪تا األلفاظ كنظمها 
ىي اليت توصف بذلك، كبالتاِف فإف األلفاظ ىي إذف نزلت مع معانيها من اهلل تعاُف على النيب 

 .(ُ)صلى اهلل عليو كسلم، فلغة القرآف كمعانيو كلها كحي من اهلل"
د اهلل تعاُف باألقساـ العظيمة أف القرآف تنزيل من رب العا١تُت، فقاؿ تعاُف: بل لقد أكَّ 

  من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حلُّ
 حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن
 .[ِٖ-ٕٓ :الواقعةسورة ] َّ ٰر ٰذ يي ىي

 

تتحدث بأف القرآف تنزيل من اهلل ال من كبلـ  –كغَتىا الكثَت -فهذه آيات صر٭تات 
البشر، بل لقد رد اهلل تعاُف على من اهتم القرآف بأنو بشرم ا١تصدر، كتوعد صاحب ذلك االهتاـ 

 مم خم حم جم يل ىل مل خل هب مب هئ مئ ُّٱٱفقاؿ تعاُف:بالوعيد الشديد، 
  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم
 يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 .[َّ-ُٖ :ا١تدثرسورة ] َّ يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

كنفى القرآف الكرمي أف يكوف مصدر القرآف الكرمي ىو ذات ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم، 
 جم يل ىل مل خل ُّٱفقاؿ تعاُف: كأخرب أ٪تا ىو متبع لوحي اهلل تعاُف إليو، 

 ىه مه جهين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم
 ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي  حي جي يه

 .[ُٓ :يونسسورة ] َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ

                                                
 .ُْٓ، صِ، جُٔلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي، ع٣ت، القراءة الجديدة للنص الدينيالنجار، عبد آّيد،  (ُ)



 

ُِْ 

 

قاؿ فالقرآف الكرمي كحي اهلل تعاُف، كتنزيل من اهلل، كمبدؤه من اهلل، كىو كبلـ اهلل تعاُف، 
 جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مصٱُّتعاُف:
 .[ٔ :التوبةسورة ] َّ  خك حك جك مق حق مف خفحف جف مغ

 األدلة العقلية على أن مصدر القرآن من اهلل: -2

 من تلك الدالئل: ف
فكاف أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف مشهوران يف قومو بأنو الصادؽ ا١تصدكؽ،  أوالً:

صلى اهلل عليو كسلم إذا مر بقومو يشَتكف إليو بالبناف كيقولوف: ىذا ىو الصادؽ األمُت. مث صدركا 
ألمُت الصدكؽ ليذر عن رأيو كرضوا ْتكمو. كالعقل ا١تنصف قاؿ كال يزاؿ يقوؿ: ما كاف ىذا ا

 .(ُ)الكذب على الناس مث يكذب على اهلل
 عجز البشر من عهد تنزيل القرآف الكرمي كإُف يومنا ىذا عن أف يأتوا ٔتثلو، كلو كاف ثانياً:

 ين ىن من خن  حن  ٱُّٱؽ اهلل تعاُف القائل: بعضهم لبعض ظهَتان، كصد

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه

 .[ٖٖ :األسراءسورة ] َّ ٍّ ٌّ ٰى

القرآف الكرمي دليل على أنو خارج نطاؽ القدرة البشرية؛ إذ  فعجز البشرية أف اإلتياف ٔتثل
 البشرم ييستطاع على اإلتياف ٔتثلو كلو يومان من الدىر.

كمن الدالئل على أف اهلل تعاُف ىو مصدر القرآف الكرمي: إخبار القرآف عن األمور  ثالثاً:
َف تذكر ال يف التوراة كال يف اإل٧تيل كال غَت٫تا، كاٟتديث عن غلب الغيبية ا١تاضية كا١تستقبلية كاليت 

 .، كطبيعة ىذه األخبار ليست ٦تا ييرؼ بالذكاء أك التفرسالرـك للفرس كغَت ذلك
كمن تلك الدالئل السبق العلمي للقرآف الكرمي يف كثَت من آّاالت، سواء يف علـو  رابعاً:

أك علم األجنة أك علم الوراثة أك علـو الكوف عمومان، كاليت َف ا٠تلق كأطواره أك يف علـو البحار 
يتوصل ٢تا البشر إال بعد ألف كأربعمائة عاـ من نزكؿ القرآف الكرمي، كقد شهد بذلك السبق 
العلمي للقرآف الكرمي أىل العلم ا١تنصفوف يف تلك آّاالت، كما شهد على صدؽ القرآف الكرمي 

                                                
 (.ٕٖ/ُ، )مناىل العرفانالزرقاين، ٤تمد عبد العظيم،  (ُ)



 

ُّْ 

 

أىل العلم من أىل الكتاب، كقد أخرب اهلل تعاُف عن شهادهتم تلك، بل  كأنو تنزيل من رب العا١تُت
كأمر نبيو أف يسأؿ أىل الكتاب السابقُت لبلستيقاف بصدؽ تنزؿ القرآف الكرمي من رب العزة 

 مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حبٱٱُّٱكاٞتبلؿ، فقاؿ تعاُف:
 خص حص مس خس حس جس  مخ جخ جحمح مج حج
 ٍّ ٌّ ٰى ُّٱٱكقاؿ تعاُف: ٱ[.ْٗ :سورة يونس] َّمصجض
 رب يئ ىئ نئمئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ
  [.ْٕ :العنكبوت]  َّ نت مت زت  رت يب ىب نبمب زب

ؿ القرآف الكرمي من عند اهلل، كعلى أف مصدر كبعد ىذه األدلة الساطعة على صدؽ تنزُّ 
كُت يف مصدرية القرآف الكرمي، كالزاعمُت بأنو بشرم كمن للمشكّْ  ييقاؿالقرآف الكرمي ىو اهلل تعاُف 

اسألوا أيها ا١تفًتكف على القرآف الكرمي أىل العلم الذين ْتثوا عن اٟتق بكل موضوعية إنتاج البشر: 
ال كمن ٭تمل مفاىيم مسبقة كيريد إسقاطها على القرآف باالفًتاء كالتأكيل الباطل الذم ال  ،فوجدكه

 فهاكم من ْتثوا عن مصدرية القرآف بصدؽ كموضوعية ،كال موضوعية لو ،كال مرجع لو ،أساس لو
 .فشهدكا باٟتق للحق

" لو كاف كاتب القرآف  :مبينان الدالئل على كوف القرآف من عند اهلل يقوؿ موريس بوكام 
كيف استطاع يف القرف السابع من العصر ا١تسيحي أف يكتب ما اتضح أنو يتفق اليـو مع   ،إنسانان 

كيف ال   ،طيات اٟتديثة" عندما نقابل نص القرآف با١تع :كيقوؿ .(ُ)" ؟ا١تعارؼ العلمية اٟتديثة
ننبهر بتلك التحديدات الدقيقة اليت ال ٯتكن افًتاض أهنا صدرت عن فكر إنساف عاش منذ أربعة 

 خبمب  حب جب هئ مئ ُّٱ :كصدؽ اهلل العظيم القائل .(ِ)عشر قرنان تقريبان"
  [.ُُٓ :سورة األنعاـ] َّ حج مث هت مت حتخت جت هب

                                                
 . ُِٓ، ص(دراسة في الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة)القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل، ( بوكام، موريس، ُ)
 .َِِا١ترجع السابق، ص (ِ)



 

ُْْ 

 

 المبحث الثاني:

 دعاوى الحداثيين المتعلقة بالحقائق القرآنية ونقدىا

 المطلب األول: دعاوى الحداثيين المتعلقة بالحقائق القرآنية:
أـ يف  ،ٖتدث القرآف الكرمي عن حقائق عديدة سواء يف اٞتوانب العقدية الغيبية

 .اٞتوانب التارٮتية

 جم يل ىل مل خل ُّٱ :ففي جانب العقائد يقوؿ اهلل تعاُف عن حقيقة ذاتو
 [.ٔ :سورة اٟتج] َّ من  خن حن جن يم ىم مم خم حم

 ،كىي حقيقة كجود اهلل تعاُف ،فهذه اآلية مثاؿ على حقيقة من حقائق القرآف
 .كحقيقة أٝتائو كصفاتو

قوؿ اهلل تعاُف بعد أف  ،كمن األمثلة على اٟتقائق التارٮتية الواردة يف القرآف الكرمي

 يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱ :ذكر قصة عيسى عليو السبلـ
 [.ِٔ :سورة آؿ عمراف] َّ مه جه ين  ىن من خن جنحن

كأخرب عن قصة عيسى بأهنا  ،ففيما سبق أخرب اهلل تعاُف عن ذاتو كصفاتو بأهنا حق
 .حق

لكن أصحاب القراءة اٟتداثية ينكركف اٟتقائق الواردة يف القرآف الكرمي سواء أكانت 
كيتَّهموف ما ذكره القرآف من تلك اٟتقائق بأهنا أساطَت  ،حقائق أزلية أـ حقائق تارٮتية

 .كتصورات خيالية
قوؿ نصر  :ومن األمثلة على تشكيك أصحاب القراءة الحداثية بتلك الحقائق

ىذا ما ((ال اجتهاد يف ٣تاؿ العقيدة))"  :حامد أبو زيد عن اٟتقائق الدينية العقدية كاألزلية
كبتطور مستول  ،العقائد تصورات مرهتنة ٔتستول الوعي يعلنو ا٠تطاب الديٍت متجاىبلن أف

 .(ُ)ا١تعرفة يف كل عصر"

                                                
 ُّْ، صالنص، السلطة، الحقيقةأبو زيد، نصر،  (ُ)



 

ُْٓ 

 

بأهنا  -كاألزلية منها-ّٔذا الوصف يصف نصر حامد أبو زيد حقائق القرآف 
 .تصورات مرهتنة ٔتستول الوعي

" يف مرحلة القرآف الكرمي كاف مطلوبان إدراؾ اهلل كتصوره ٔتثابة فاعل  :كيقوؿ أركوف
 (أك التصور)كلكن ىذه الصورة  ،حاضر باستمرار يف اٟتياة اليومية للنيب كا١تؤمنُت أك ٪توذج

على عكس ما تنطق بو ا١تسلَّمة التقليدية اليت  ...هلل سوؼ تتطور كتتغَت يف مراحل الحقة
فإف مفهـو اهلل ال ينجو من ضغط التارٮتية  ،تفًتض كجود إلو حي متعاؿ كثابت ال يتغَت

 .(ُ)" بتغَت العصور كاألزمافأنو خاضع للتحوؿ كالتغَتُّ أقصد  ،كتأثَتىا
كأف اٟتقيقة  ،كيؤكد أركوف أف اٟتداثة أٟتَّت على أف الوحي تارٮتي، ال أنو متعاؿو 

" كاف الفكر الديٍت كال يزاؿ مبنيان على مفهـو دين اٟتق الذم  :فيقوؿ ،تارٮتية ال متعالية
متعالية على ٥تتلف أنواع اٟتقيقة النسبية ا١تتحولة  ،أزلية ،ثابتة ،ييقدّْـ للناس حقيقة مطلقة

 ،مث جاءت اٟتداثة كأٟتَّت على تارٮتية اٟتقيقة .ا٠تاضعة للتارٮتية كقوانُت الكوف كالفساد
كعلى الرغم من ذلك فإف ا١تيتافيزيقا الكبلسيكية تشبَّثت ٔتفهـو اٟتقيقة ا١تطلقة ا١تتعالية 

 .(ِ)"حىت بعد ظهور فلسفة التفكيك للمعٌت
" ليس ىناؾ من حقيقة غَت اٟتقيقة اليت ٗتص الكائن اإلنساين ا١تتفرّْد  :كيقوؿ أيضان 

 .(ّ)كا١تتشخّْص كا١تنخرط ضمن أكضاع ٤تسوسة قابلة للمعرفة كالدرس"
كيقوؿ اٟتداثي عبلء حامد يف ركايتو ))مسافة يف عقل رجل..٤تاكمة اإللو((: "أما  

قبل أف نبحث عن ماىيتو.. فهل حقان يوجد إلو ينظم كاف من األجدل أف نبحث عن إلو 
 ىذا الكوف..أـ أف ىذا الكوف ينظم نفسو ذاتيان دك٪تا حاجة لقوة منظمة .. متحكمة؟

ذلك ألنو ليس يف جعبتنا أماـ  ؛إف السؤاؿ ا١تطركح خطَت..كاإلجابة عليو حرجة
 . (ْ)ىذا التاريخ الطويل أدلة مادية ملموسة على كجود اإللو"

فنحن نتعرؼ على اٟتقيقة  ." اٟتقيقة انكشاؼ كٖتقق بالعمل :قوؿ أدكنيسكي
كاإلنساف إذف ىو الذم يينشئ اٟتقائق انطبلقان من فعاليتو  .با١تمارسة ال بالنظر كالتأمل

                                                
 . َُِ، صالفكر اإلسالمي قراءة علميةأركوف، ٤تمد،  (ُ)
 . َُ، صالقرآن من التفسير الموروثأركوف، ٤تمد،  (ِ)
 . ّٕ، صاإلسالمي الفكر تاريخيةأركوف، ٤تمد،  (ّ)
 .َُٓ، )د.ف، د.ط، د.ت(، صمسافة في عقل رجلحامد، عبلء،  (ْ)



 

ُْٔ 

 

 ،كمن ىنا يشَت موقف الرازم كابن الراكندم إُف أف اإلنساف كيجد ليحيا ببل دين .ك٦تارستو
أخَتان ال يصدر ىذا عن ٣ترد نظرية  ،مطلقة أك غَت مطلقة ،أم ببل أم فكرة جاىزة مسبقة

 .(ُ)ىو مركز الكوف" ،ال اهلل ،اإلنساف :كإ٪تا يصدر عن نظرية اإلنساف ،يف اإلٟتاد
يقوؿ طو حسُت عن حقيقة شخصية  ي جانب الحقائق التاريخية خاصَّة:وأما ف

كللقرآف أف  ،للتوراة أف ٖتدثنا عن إبراىيم كإٝتاعيل " :-ـعليهما السبل-إبراىيم كإٝتاعيل
كلكن كركد ىذين االٝتُت يف التوراة كالقرآف ال يكفي إلثبات كجود٫تا  ،٭تدثنا عنهما أيضان 

 .(ِ)إُف مكة" إبراىيمبن فضبلن عن إثبات ىذه القصة اليت ٖتدثنا ّٔجرة إٝتاعيل  ،التارٮتي
أال  ،اٟتقيقة التارٮتية اليت أخرب عنها القرآف الكرمئّذه السفسطة ينكر طو حسُت 

كيزعم أف ذكر ىذين االٝتُت من  ،كىي كجود شخصية تارٮتية اٝتها إبراىيم أك إٝتاعيل
  .باب ذكر األساطَت

إال أف أصحاب  ،كمع أف كل ىؤالء ٖتدثوا عن شخصية إبراىيم ككجودىا التارٮتي
؛ لذلك شكَّكوا يف القصص القرآين  سوسات تقليدان للغربالقراءة اٟتداثية ال يؤمنوف إال باحمل

  كلو، كزعموا بأف كل ما يف القرآف الكرمي من القصص أسطورم كخرايف.
أف مصادر القصص القرآين يف الغالب ىي العقلية  :فهذا ٤تمد أٛتد خلف اهلل يرل

فكرة األقدمُت القائلة كمن ىنا جاءت  ،كأف القرآف َف يبعد عنها إال يف القليل النادر ،العربية
 ،ذلك ألهنم كجدكا الشخصيات القصصية ٦تا يعرفوف ؛بأف القرآف ليس إال أساطَت األكلُت

ك٢تذا فليس عنده ما ٯتنع أف  ؛كرأل أف ا١تقصد األكؿ من القصة ىو التوجيهات الدينية
لك عي أف اهلل َف يرد أف يعلمنا التاريخ من تكيدَّ  ،تكوف القصة من أساطَت األكلُت

عي بأف ما يف القصص القرآين من مسائل تارٮتية كيدَّ  ،كإ٪تا قصد العربة كا١توعظة ،القصص
كما  ،ليست إال الصورة الذىنية ١تا يعرفو ا١تعاصركف للنيب صلى اهلل عليو كسلم عن التاريخ

                                                
 (. ُّّ/ُ) ،الثابت والمتحولأدكنيس، علي أٛتد،  (ُ)
 . ّٖدار ا١تعارؼ للطباعة كالنشر، )د. ط. ت(، ص -، )تونسفي الشعر الجاىليحسُت، طو،  (ِ)



 

ُْٕ 

 

ك٢تذا فهو يرل أف "من حق العقل البشرم  .(ُ)يعرفو ىؤالء ال يلـز أف يكوف ىو اٟتق كالواقع
 .(ِ)أك ينكرىا" ،أك ٮتالف فيها ،أك ٬تهلها ،أف يهمل ىذه األخبار

ّٔذه السهولة يعطي خلف اهلل للعقل اٟتق يف إنكار اٟتقائق التارٮتية يف القرآف 
 .الكرمي

" كما نعرفو عن موسى  :-عليو السبلـ–يقوؿ ىشاـ جعيط عن شخصية موسى ك 
 .(ّ)ضبايبه إُف درجة أف من ا١تمكن الشك يف كجوده ٚتلة"

  .تارٮتيان  -عليو السبلـ–ك جعيط يف كجود شخصية موسى ّٔذه السهولة شكَّ 
  

                                                
 -، مع شرح كتعليق: خليل عبدالكرمي، )لندفالفن القصصي في القرآن الكريمخلف اهلل، ٤تمد أٛتد،  (ُ)

 بتصرؼ. ِٕٔ، ِٕٓـ(. صُٗٗٗ، ْسينا للنشر، ط
 . ْٕا١ترجع السابق، ص (ِ)
 . ُِْ، صالوحي والقرآن والنبوةجعيط، ىشاـ،  (ّ)



 

ُْٖ 

 

 المطلب الثاني

 نقد دعاوى الحداثيين المتعلقة بالحقائق القرآنية:
كعلى رأسها حقيقة كجود اهلل يظهر ا١تتأمل يف كبلـ اٟتداثيُت عن اٟتقائق القرآنية، 

لو ّتبلء أف اٟتداثيُت جعلوا إنكار كجود اهلل تعاُف كإنكار صفاتو أك التشكيك يف ذلك 
مقدمة ينطلقوف منها إلنكار الوحي كالقرآف، كمن مث عزؿ الناس كإبعادىم عن ىذا النور 

 ا١تبُت الذم ىو سبب للسعادة األبدية يف الدنيا كاآلخرة.
كرت يف القرآف الكرمي حق، كموجودة يقينان هم: بأف اٟتقائق القرآنية اليت ذي كييرد علي

الذم شكَّك فيو  –باألدلة الساطعة، كأصل كأساس تلك اٟتقائق كجود اهلل عز كجل 
صى، سواء منها الشرعية أـ العقلية. -اٟتداثيوف  فأدلة كجود اهلل أكثر من أف ٖتي

، االستدالؿ على كجود اهلل تعاُف بآثاره يف ىذا الكوف، كقد كمن أعظم األدلة على كجود اهلل تعاُف
 جت هب مب خب  حبٱُّأرشدنا القرآف الكرمي إُف ىذا االستدالؿ، قاؿ تعاُف: 

 .[ُٔالعنكبوت: ] َّ جخ مح جح مجحج مث  هت مت خت حت

 يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ٹٱٹٱُّٱك
 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل
 جب هئ مئ خئ حئ جئ  ييىي ني مي زي ري
 حج مث هتمت خت حت جت  هب مب خب حب
 مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج
 جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حضجض
 خم حم جم يل ىل مل خل  جك مق حق مف خف حف
 [ٔ-ٓ: اٟتج] َّ من  خن حن جن يم ىم مم



 

ُْٗ 

 

 اك يق ىقيف  ىف يث ىث نث مث ٱُّٱكقاؿ تعاُف: 

 [َُُ: يونس] َّ  يل ىل مل يك ىك مك لك

 اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ُّٱكقاؿ تعاُف: 
 من زن رن ممام يل ىل  مل يك ىك مك لك
 خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن
  [ٕٗ - ٕٕ ]يس: َّ جب  هئ مئ

الطاقات الضوئية كمن األدلة العقلية لبلستدالؿ على كجود اهلل بآثاره اكتشاؼ 
٘تكن العلماء من معرفة عنصر ا٢تليوف عن  كقدكاإلشعاعية كالرادار كاألصوات يف األثَت، 

ف طريق األشعة اليت صدرت عنو يف الشموس، كحددكا حجم كمدار كوكب النبتوف قبل أ
تراه األجهزة العلمية، كذلك بنفس الوسيلة العلمية، كىي معرفة اٞتانب غَت احملسوس من 

 اٟتقائق عن طريق شواىده، كآثاره يف العاَف احملسوس.
كىكذا اكتشف اإلنساف ما كراء ا١تادة بل قد أحاط با١تادة، فيستحيل أف تكوف ىي 

 ا٠تالقة لو كىي ا١تفسرة ٟتياتو.
يسىلًَّم بًًو ًعٍلًميِّا أف تعرؼ اٞتانب الغَت ا١ترئي من اٟتقائق عن طريق كأصبح ًمنى 

ا١ت
 .(ُ)اآلثار اليت تدؿ عليو يف العاَف احملسوس

بفطرتو  عرايباستدالؿ ذلك األ –تعاُف -كيكفي للداللة العقلية على كجود اهلل 
 إف !اهلل سبحاف يا: فقاؿ"؟ ، عندما سئل عن دليل كجود اهللالسليمة على كجود اهلل تعاُف

 ذات كأرض ،أبراج ذات فسماء ،ا١تسَت على ليدؿ األقداـ أثر كإف ،البعَت على ليدؿ البعر
 .(ِ)"!؟ا٠تبَت اللطيف كجود على ذلك يدؿ أال ،أمواج ذات كْتار ،فجاج

                                                
، ُدار الوفاء، ط-، )ا١تنصورة، مصرالعربيةتهافت العلمانية في الصحافة البهنساكم، ساَف علي،  (ُ)

 بتصرؼ يسَت.ِّـ(، صَُٗٗ
دار ابن القيم،  -، )الدماـمعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصولاٟتكمي، حافظ بن أٛتد،  (ِ)

 (.ُُُ/ُـ(، )َُٗٗد.ط، 



 

َُٓ 

 

كبتطور مستول ا١تعرفة يف   ،العقائد تصورات مرهتنة ٔتستول الوعيكأما زعمهم بأف 
 على ذلك ٔتا يأيت:، فييجاب كل عصر

أف ىذا االستدالؿ يقـو على أساس نظرية داركف اليت تقوؿ بالتطور من األدَّن  أواًل:
األعلى، كىم ىنا يزعموف أف اإلنساف تطور يف ا١تعرفة من االعتماد على االساطَت كا٠ترافات 

بطبلهنا، إُف االعتماد على العلم كالتجريب، كىذه النظرية ثبت باألدلة النقلية كالعقلية 
 كالواقع كما يف النقطة التالية ييكذّٔا.

ىا ىي الدكؿ األكربية كأمريكا بعد أف شربت من اٟتداثة حىت الثيمالة تعود  ثانياً: 
إُف الدين كالتَّدين الكنسي كالتعميد، كىا ىو اليمُت ا١تتطرؼ يكتسح الساحات، كىو يف 

، فعن أم كعي كمعرفة يتحدثوف؟  ! ازدياد يومان بعد يـو
 كقد أباف لنا أركوف سبب العودة إُف العقيدة اليت ىيجرت على مدل عقود، فقاؿ:

كىا ىو أركوف داعية اٟتداثة البلمع يتحدث عن اليأس كالكفر بالتقدـ، كالفراغ الركحي الذم أنتجتو 
و اٟتداثة، فيقوؿ: " ىذا الفراغ نتج بعدئذ عن نزعة الشك ا١تتزايدة بفكرة التقدـ الواثق من نفس

كالبل٤تدكد )أك لنقل ٥تياؿ التقدـ أك األمل بالتقدـ( فلم يعد أحد يؤمن بالتقدـ كما كاف عليو يف اٟتاؿ 
السابق. ككذلك نتج عن الفشل الفظ كالعنيف لذلك الدين الدنيوم كا١تلحد الذم كعد الناس 

أك )األ٦تية(. ككذلك نتج با٠تبلص ا١تباشر على ىذه األرض عن طريق النضاؿ األخَت للربكليتاريا العا١تية 
 -ىذا الفراغ عن ا١تآسي الفظيعة للمحرقة اليهودية كالفوالغ كالًتاجيديا الفلسطينية أك الصراع العريب

اإلسرائيلي كآّاز اليت ٖتصل حاليان على كوكبنا الصغَت، كاالستبعاد اٞتماعي لشعوب بأسرىا من القول 
دت الناس الثقة با١تستقبل كاٟتضارة كاٟتداثة، كىي اليت ا٢تائلة للعو١تة. ىذه األحداث ىي اليت أفق

"  . (ُ)خلقت ىذا الفراغ الركحي أك األخبلقي الذم نشهده اليـو
 ّٔذا يتبُت لنا أف مقولة تطور ا١تعرفة يف العقائد زائفة.

د على ىذا بأف ييقاؿف وغيرىم: ((وجود األنبياء))وأما الحقائق التاريخية كـ يف  :َتي
أسطورية كَف تتحدث عنها سول التوراة  -عليو السبلـ –ف شخصية إبراىيم زعمهم بأ

عليو  –إبراىيم  كاإل٧تيل كالنيب صلى اهلل عليو كسلم ناقل عنها ييرد عليهم بأف شخصية
كَف تتحدث عن شخصيتو التوراة كاإل٧تيل  .من الشهرة ٔتكاف عرب قركف كقركف -السبلـ

                                                
 .ُّٕينظر: أركوف، ٤تمد، الفكر األصوِف كاستحالة التأصيل، صػ (ُ)



 

ُُٓ 

 

كقد أشار عباس ٤تمود العقاد إُف تلك ا١تراجع  ،َتىمكإ٪تا ٖتدثت عنو أمم سابقة غ ،فقط
 .(ُ)عند حديثو عن إبراىيم يف موسوعتو -غَت التوراة كاإل٧تيل كالقرآف-التارٮتية 
يكفي للتمثل على صديقة ما حكاه القرآف عن كجودىا: األحافَت كاالكتشافات ك 

اليت نيسجت يف هناية اٟتديثة عن ذلك، فقد جاءت األحافَت اٟتديثة فبددت االفًتاءات 
كحوؿ شخصية إبراىيم على  ،القرف التاسع عشر كمطلع القرف العشرين حوؿ األنبياء عمومان 

ألف  ؛ إذكأظهرت زيف تلك الدعاكل كبدلت تفكَت الناس عن ذلك ،كجو ا٠تصوص
((ليونارد ككِف))

(ِ)
بعد األحافَت اليت قاـ ّٔا على رأس  -عليو السبلـ –كتابان عن إبراىيم  

-كخبلصة ما كصل إليو أف إبراىيم  ،بعثة للتنقيب عن اآلثار يف اٞتزيرة العربية كمشاؿ سوريا
كقد ذكر ما كاف عليو عقائد قومو من خبلؿ  ،شخصية تارٮتية كجدت حقان  -عليو السبلـ

كقد جاءت مطابقة ١تا ذكره القرآف الكرمي من عبادهتم للكواكب  ،تلك اآلثار كاٟتفريات
 .(ّ)كاألصناـ

" كقد جاء يف القرآف أف  :كيقوؿ العقاد عن موافقات األحافَت للقصص القرآين
لع على سحر كأف موسى كاف يطَّ  ،كأف يوسف كاف ييعربّْ الرؤيا ،إبراىيم كاف ينظر يف النجـو

فمن موافقات األحافَت أهنا تأيت بالسند ا١تكتوب الذم يشرح لنا تفصيبلت ىذه  ،الكهاف
 .(ْ)األخبار"

ينػىقّْبوف يف حفرياهتم عن إبراىيم لذلك 
 -عليو السبلـ-ٝتَّى العقاد ما عثر عليو ا١ت

" كلكن ا١تؤرخُت ال يستطيعوف أف يذكركا فتحان من تلك الفتوح أعظم  :فقاؿ ،((الفتح))بػ

                                                
، ُدار الكتاب العريب،ط -، )بَتكتموسوعة عباس محمود العقاد اإلسالميةالعقاد، عباس ٤تمود،  (ُ)

 (. ّّْ -َّّ/ُـ(، )َُٕٗ
ـ، كىو الذم اكتشف مدينة أكر األثرية ُُٕٗ، كتويف عاـ َُٖٖليونارد ككِف، عاَف آثار بريطاين، كلد عاـ  (ِ)

األصلي، لو كتاب بعنواف ))إبراىيم كالكشوؼ األخَتة(( ينظر:  -عليو السبلـ-جنوب العراؽ، كىي موطن إبراىيم 
 (. ِّٖ/ِٕـ(، )ُٗٗٗ، ِلنشر كالتوزيع، ط.، )الرياض: مؤسسة أعماؿ ا١توسوعة لالموسوعة العربية العالمية

 (. ْٓٗ، ّْٓ/ُ، )موسوعة عباس محمود العقاد اإلسالمية ينظر: ما نقلو العقاد عنو يف (ّ)
 (. ِْٖ/ُ، )موسوعة عباس محمود العقاد اإلسالميةالعقاد، عباس ٤تمود،  (ْ)



 

ُِٓ 

 

عليو –عمبلن كأبقى أثران يف تاريخ اإلنساف من تلك الفتوح اليت اقًتنت بدعوة إبراىيم 
 .(ُ)تصحح مقاييس الفكر كتبدؿ عبلقة اإلنساف بنفسو كبدنياه" ىي فتوح ...-السبلـ

نقّْبوف ٔتعلومات من بطوف اٟتفائر كخفايا اآلثار
ي
َف تكن يف  ،نعم لقد جاء ا١ت

  .حساب أحد ٦تن عرضوا ٢تذه السَتة قبل مائة عاـ
فوقع  ،ىذا ما أثبتتو األحافَت اٟتديثة احملسوسة :كٯتيكن القوؿ بعد ىذه الكشوفات

 .كبطل ما يتخرصو ا١تتخرّْصوف عن القرآف كحقائق القرآف عمومان  ،ٟتقا
 -عليو السبلـ –كما أٚتل كبلـ العقاد يف الرد على من أنكر شخصية إبراىيم 

"فالذم ينفي كجود إبراىيم جزمان كيقينان ال يستند إُف حجة كاحدة من حجج  عندما قاؿ:
و على أسباب ال يعتربىا العلم كال ك يبٍت شكَّ كالذم يش .كال يزيد على ٣ترد اإلنكار ،العلم

 .(ِ)العقل من أسباب الشك يف كجود شيء"
د على ذلك بالقوؿ: وأما إنكار شخصية موسى عليو السالم كيف يكوف ضبابيان   :فَتي

كموجودة منذ مئات  -عليو السبلـ–مع أف ىناؾ شر٭تة كاسعة من الناس تنتسب إُف دين موسى 
حيث   ،ككذلك الكشوؼ العلمية اٟتديثة ،كالقرآف كالتاريخ البشرم يتحدث عن ذلك ،السنُت

كىذا يدؿ على تطابق ما ذكره القرآف كالتاريخ عن ىذه  ،كشف أف أحد الفراعنة مات غرقان 
كمع ذلك يأتينا شخص ال دليل لو كال  ،الشخصية اليت عاشت يف زمن موسى عليو السبلـ

   .شكيك يف شخصية موسى التارٮتيةمن ا١تمكن الت :كيقوؿ ،حجة

                                                
 (. ِّٔ/ُ(، )َِّ/ُ، )موسوعة عباس محمود العقاد اإلسالميةالعقاد، عباس ٤تمود،  (ُ)
 (. ِّٔ/ُ) ا١ترجع السابق، (ِ)



 

ُّٓ 

 

 المبحث الثالث

 دعاوى الحداثيين المتعلقة بحفظ اهلل تعالى للقرآن الكريم ونقدىا

 المطلب األول: دعاوى الحداثيين المتعلقة بحفظ اهلل تعالى للقرآن الكريم:
 ضمن اهلل تعاُف لرسولو الكرمي كعباده ا١تؤمنُت حفظ كتابو الكرمي القرآف العظيم من

 رن مم ام يل ُّٱ :فقاؿ تعاُف ،كمن الزيادة كالنقصاف ،التبديل كالتحريف
 [.ٗ :سورة اٟتجر] َّ  ىن نن من زن

كالسبب يف ىذا اٟتفظ ىو أف ىذا الكتاب العظيم ىو كتاب ا٢تداية للبشرية إُف 
كما أف ٤تمدان   ،٢تذا كاف لزامان حفظ ىذا الكتاب ا٢تادم ألنو ال كتاب بعده ،يـو الدين

 .صلى اهلل عليو كسلم ال نيب بعده
كلكن أصحاب  ،كاآلية السابقة صر٭تة يف تكفُّل اهلل عز كجل ْتفظ كتابو الكرمي

القراءة اٟتداثية ككما ىي عادهتم يف التكذيب كالتشكيك يف كبلـ اهلل ككعوده كاٟتقائق اليت 
الذم ال يأتيو الباطل من بُت يديو  كوف يف حفظ اهلل ٢تذا الكتاب العزيزيشكّْ  ،ٮترب عنها

 :كإليك افًتاءاهتم يف ىذا األمر ،كال من خلفو
أواًل: زعموا أن اآليات الواردة حول حفظ اهلل تعالى للقرآن الكريم، ىي لألمر 

 وليست وعوداً أو أخباراً:
 من زن رن مم ام يل ُّٱ :" كقولو تعاُف :يقوؿ نصر حامد أبو زيد

ال يعٍت التدخل اإل٢تي ا١تباشر يف عملية اٟتفظ  [.ٗ :سورة اٟتجر] َّ  ىن نن
كاٟتض كاٟتث كالًتغيب على  ،بل ىو تدخل باإلنساف ا١تؤمن بالبشارة ،كالتدكين كالتسجيل

بأنو تدخل مباشر من الزاكية اإل٢تية فهم يدؿ على كعي  ((اٟتفظ))كفهم  .أ٫تية ىذا اٟتفظ
لذم أهنى العبلقة ا١تباشرة بُت السماء يضاد اإلسبلـ ذاتو من حيث إنو يف جوىرًه الدين ا



 

ُْٓ 

 

كاألرض إال عن طريق التوجيهات كاإلرشادات ا١تضمنة يف القرآف الكرمي كيف سنة الوحي 
 .(ُ)الثابتة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم"

٤تمد عابد اٞتابرم أف التغيَت  زعم االستدالل بآيات النسيان والنسخ:ثانياً: 
كينسب إُف القرآف الكرمي أنو  ،كأف ذلك حصل بعلم اهلل كمشيئتو ،حصل يف القرآف الكرمي

كقد استدؿ على ذلك بآيات  ،بديل كاٟتذؼ كالنسخسياف كالتَّ قد نصَّ على إمكانية النّْ 

 :سورة األعلى] َّجخ مح جح مج حج مث هت  مت  ُّٱ :كبقولو تعاُف ،النسخ

  مس خس حس جس مخ جخ مح جح ُّٱٱ:كقولو تعاُف ،[ٕ-ٔ

سورة ] َّ  مع جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص
تؤكد حصوؿ التغيَت يف القرآف  -حسب زعمو-فهذه اآليات يف ٚتلتها ،[َُُ :النحل
  .(ِ)الكرمي

 االستدالل بالنظريات الغربية على تحريف القرآن الكريم وتبديلو:ثالثاً: 
حيث  ،كالتحريف يف القرآف الكرميتكأ أركوف على النظريات الغربية للتدليل على التغيَت ا

"ىناؾ أشياء  :كىذه القاعدة تقوؿ ،نراه يستدؿ بقاعدة من ا١تنهج األلسٍت للتدليل على ذلك
فهو من ىذه  .(ّ)يف أثناء االنتقاؿ من ا١ترحلة الشفهية إُف ا١ترحلة الكتابية" ،أك تتحور ،تضيع

إذ  ؛القاعدة يػىتػىوىصَّل إُف أف القرآف الذم أينزؿ على النيب صلى اهلل عليو كسلم ضاع إُف األبد
االنتقاؿ من مرحلة ا٠تطاب الشفهي إُف نسخ ا١تصحف َف يتم إال بعد حصوؿ الكثَت من 

فليس   .تعمليات اٟتذؼ كاالنتخاب كالتبلعبات اللغوية اليت ٖتصل دائمان يف مثل ىذه اٟتاال
كإ٪تا ىناؾ أشياء تيفقد أثناء الطريق كال ٯتكن للمؤرخ أف يصل إليو  ،كل ا٠تطاب الشفهي يدكَّف

كدليلو على ذلك أف ا١تصحف ا١توجود  ،كمهما أجرل من ْتوث ،مهما فعل ،أك يتعرؼ عليو
مل يف كيدعو إُف أف يستمر البحث إذا كاف ىناؾ أ .اليـو ليست آياتو مرتبة كما نزلت تارٮتيان 

إُف إعادة  كما يدعو  ،حاليان العثور على ٥تطوطات موثوقة أكثر ًقدمان من النسخة اليت ٪تتلكها 

                                                
 .َٕ-ٗٔ، صالنص، السلطة، الحقيقةأبو زيد، نصر،  (ُ)
  (.ِِّ/ُـ(، )ََِٔ، ُمركز دراسات الوحدة العربية، ط-، )بَتكتمدخل إلى القرآن الكريماٞتابرم، ٤تمد عابد،  (ِ)
 . ّٓ، صالفكر األصولي واستحالة التأصيلأركوف، ٤تمد،  (ّ)



 

ُٓٓ 

 

فيرضت من قبل  ألف يف القرآف أخطاءان إمبلئية ك٨توية ،تركيب الصيغة اللغوية الصحيحة لكبلـ اهلل
لقياـ بنقد تارٮتي كما يدعوا إُف ا  ،ك٢تذا َف تتعرض ألم دراسة نقدية ،السلطة ا١تسيطرة بالقوة

لتحديد أنواع ا٠تلط كاٟتذؼ كاإلضافات كا١تغالطات التارٮتية اليت أحدثتها الركايات القرآنية 
ككما  -يتبعو فيما بعدكىذا العمل ال بد أف  .احملسوسبالقياس إُف معطيات التاريخ الواقعي 

ا١تنهج األلسٍت ٯتكنو أف ف ،ألسنية للنص القرآين سيمائيةقراءة  إعادة –حدث لؤلناجيل كالتوراة 
 .(ِ)بتلك النصوص (ُ)تلك اٟتساسية التقليدية اليت تسيطر على عبلقتنا البسيكولوجية ٭تررنا من

كيف  ،كبالرغم من أف أركوف افًتل فريتو بزعمو أف القرآف َف يدكف إال يف عهد عثماف
إال أف تلميذه كمًتجم كتبو ىاشم صاٌف يفًتم أعظم فرية من أركوف  ،عهًده أيغلق هنائيان 

كإ٪تا ظل الصراع ٤تتدمان حىت  ،" إف القرآف َف يىثبيت كما نظن يف عهد عثماف :حيث يقوؿ
كذلك ألف استمرارية  ؛القرف الرابع ا٢تجرم حُت أيغلق هنائيان باتفاؽ ضمٍت بُت السنة كالشيعة

بعدئذ أصبح كنص هنائي ال ٯتكن أف نضيف عليو أم  ،طرفُتالصراع كانت ستضر بكبل ال
كقد أصبحوا يعاملونو  كعمل متكامل على الرغم من تنوع  ،أك ٨تذؼ منو أم شيء ،شيء
 .(ّ)كاختبلفها فيما بينها من حيث ا١توضوعات كاألساليب" ،سوره

لقرف إنو ّٔذا االهتاـ يزعم أف اٟتذؼ كاإلضافة يف القرآف الكرمي استمرت حىت ا
 .الرابع ا٢تجرم

 الخلفية الفكرية لهذه الشبهة:
كإ٪تا  ،أصحاب القراءة اٟتداثية يف نظرهتم لتحريف القرآف الكرمي ليسوا ىم مبتدعيو

كما اٟتداثيوف العرب إال متطفلوف على تراث  ،ىي فكرة استشراقية سابقة على اٟتداثيُت
 .االستشراؽ

                                                
البسيكولوجيا: علم النفس، كيبحث يف ظواىر النفس للكشف عن قوانينها. ينظر: سعيد، جبلؿ الدين،  (ُ)

 .َّٔ، صمعجم المصطلحات والشواىد الفلسفية
قضايا في نقد العقل ، كينظر: ِٕ، صػالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني( أركوف، ٤تمد، ِ)

 الفكر تاريخية، كينظر: أركوف، ٤تمد، ّٖ، ّٕ، ّّص ،جتهاد إلى نقد العقلمن اال، كينظر: ُٖٖ، صالديني

 .ُِٗص ،اإلسالمي
القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل ينظر: تعليق ىاشم صاٌف عند ترٚتتو لكتاب أركوف، ٤تمد،  (ّ)

 . ُُٓص ،الخطاب الديني



 

ُٓٔ 

 

 ،هم يف ذلك ألصحاب القراءة اٟتداثيةكإليك من كبلـ ا١تستشرقُت ما يبُتَّ سبق
" كقد جرت خطوة حاٝتة بعد عشرين عامان يف عهد ا٠تليفة عثماف بن عفاف  :يقوؿ ببلشَت

 .(ُ)على ٚتع نص جديد"
  

                                                
 . ِِٗ. نقبل عن الريسيوين صُّص كتأثَته،ترٚتتو، القرآن: نزولو، تدوينو، ببلشَت، ر٬تيس،  (ُ)



 

ُٕٓ 

 

 المطلب الثاني

 نقد دعاوى الحداثيين المتعلقة بحفظ اهلل تعالى للقرآن الكريم:
كا١تستشرقوف يف حفظ اهلل تعاُف تبُتَّ لنا كيف شكَّك أصحاب القراءة اٟتداثية 

كلكن من تتبع قصة نزكؿ القرآف ككتابتو منذ بدايتها  .حريفلنصوص القرآف الكرمي من التَّ 
يظهر لو ّتبلء ثبوت حفظ اهلل  -رضي اهلل عنو-كحىت نسخ الصحف يف عهد عثماف 

كاهتامو  ،كبيطبلف تشكيكهم يف ٘تامية نصو ،تعاُف للقرآف الكرمي من التحريف كالتبديل
 :كٯتكن أف ييرد على عليهم ٔتا يأيت ،بالنقص كالتحريف كالتبديل

أما تشكيك اٟتداثيُت بكتابة القرآف يف عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم،  :أوالً 
كقو٢تم: إف القرآف نيقل شفويان كَف ييكتب يف عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم، فيػيرىدُّ على ىذا: 

آف الكرمي عايش مرحلتُت: ا١ترحلة الشفهية، كا١ترحلة الكتابية، بل إف نا ال نسلم أف القر أنَّ ب
كَف يكن شفويان فقط كما يزعم  ،القرآف قد كيتب يف عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم

 كأحصى ،بل إف النيب صلى اهلل عليو كسلم قد اٗتذ كيتَّابان للوحي ،أصحاب القراءة اٟتداثية
علي، كمعاكية، كأييبى بن كعب، ، ككاف منهم (ُ)ستُت كاتبان  بعض الباحثُت ا١تعاصرين عددىم

رشدىم إُف أك  اأمرىم بكتابته ت آية من القرآف الكرميكلما نزل  كقد كاف كزيد بن ثابت،
تقييد حىت تيظاًىر الكتابة يف السطور، اٞتمع يف التسجيل كالموضعها من سورهتا، مبالغة يف 

ككاف الكاتب منهم يكتب الوحي فإذا فرغ منو قاؿ لو النيب صلى اهلل عليو  .(ِ)الصدكر
كنت أكتب الوحي   " :ففي حديث زيد بن ثابت رضي اهلل عنو قاؿ ،كسلم اقرأه عليَّ 

فإف   ،(اقرأه) :قاؿ ،فإذا فرغت ،فأكتب كىو ٯتلي علي ،لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
 .(ّ)"الناس مث أخرج بو إُف ،كاف فيو سقط أقامو

                                                
، )دمشق: دار الفكر ا١تعاصر، في العقيدة والشريعة والمنهج التفسير المنيرالزحيلي، كىبة بن مصطفى،  (ُ)

 (. َِ/ُ) ق(.ُُْٖ، ِط
، مباحث في علوم القرآن(، كينظر: القطاف، مناع، ِْٔ/ُ، )مناىل العرفانالزرقاين، ٤تمد عبد العظيم،  (ِ)

 .ُِّـ(، صَََِ، ّمكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع، ط -)الرياض
دار -، ككثق إسناده ا٢تيثمي يف ٣تمع الزكائد، )بَتكت(ْٕٓٓبرقم ) (،ٖٓ/ٓ، )يف الكبَتالطبراني أخرجو  (ّ)

  (.ُّّٖٗ( برقم )َْٔ/ٖق( )ُُِْالفكر، د.ط، 



 

ُٖٓ 

 

فقد هنى النيب  ،أضف إُف ذلك كحرصان على سبلمة القرآف من االختبلط بغَته
كمن كتب  ال تكتبوا عٍتّْ ) :كقاؿ ،صلى اهلل عليو كسلم الصحابة عن كتابة شيء غَت القرآف

ال   ،كعلى ىذا فالقرآف الكرمي كيتب منذ اللحظة األكُف لنزكلو .(ُ)(يمحوغَت القرآف فلٍ  عٍتّْ 
 .كما يدعيو أصحاب القراءة اٟتداثية بأنو كاف شفهيان كَف ييكتب إال بعد موتو

 ،ىو ٚتعو يف مكاف كاحدإ٪تا إذان فما حصل بعد موت النيب صلى اهلل عليو كسلم 
 .(ِ)فالكتابة حصلت يف عهده صلى اهلل عليو كسلم ،ال كتابتو

كاف كاحد فقد بُتَّ ذلك اإلماـ كأما ١تاذا َف ٬تمعو النيب صلى اهلل عليو كسلم يف م
كيرفع ، ألف النسخ كاف يرد على بعضو ؛إ٪تا ترؾ ٚتعو يف مصحف كاحد البغوم بقولو:"

تبلكة بعضو ، مث رفعت و ٚتعو، فلبعد الشيء من تبلكتو، كما ينسخ بعض أحكامو الشيءي 
انقضاء زماف يف القلوب إُف ، فحفظو اهلل أدل ذلك إُف االختبلؼ، كاختبلط أمر الدين

 .(ّ)"الراشدين ق ٞتمعو ا٠تلفاءى فَّ ، مث كى النسخ
كأما تشكيك اٟتداثيُت بًتتيب القرآف الكرمي، كادعائهم حصوؿ التغيَت يف  ثانياً:

الكتابة يف عهد القرآف الكرمي بًتتيبو غَت ترتيبو الزمٍت يف النزكؿ، فيػيرىدُّ على ىذا االدعاء بأف 
كليس كما يزعم أصحاب القراءة اٟتداثية  ،السورة الواحدة مرتبة لآليات يفكانت الرسوؿ  

كيدؿ على  ،بأف الًتتيب ا١توجود اليـو ليس كما كاف يف عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم
 ٰذ ُّٱ :قلت لعثماف بن عفاف :قاؿ ،ابن الزبَتعن  ،ذلك ما ركاه البخارم
 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

                                                
ثبت يف اٟتديث، كحكم كتابة العلم،  يف ))صحيحو((، كتاب: الزىد كالرقائق باب: الت مسلمأخرجو  (ُ)

(. من عجيب أمر اٟتداثيُت أهنم يستدلوف ّٔذا اٟتديث على عدـ حجية التفسَت ََّْرقم )( بِِٗ/ٖ)
النبوم، كيعتربكنو تفسَتان تارٮتيان لزمنو، ك٢تذا هنى عن أف يكتبوا عنو شيئان سول القرآف، كلكنهم يتناسوف أف 

بأف القرآف الكرمي َف يدكف يف عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم، فهو يصيب يف  ىذا اٟتديث يردُّ عليهم زعمهم
 الصميم تشكيكهم يف موثوقية القرآف الكرمي.

 (. ّْٖ-ّْٔ/ُ، )مناىل العرفانالزرقاين، ٤تمد عبد العظيم،  (ِ)
، ِ، طاإلسبلمي، ) دمشق: ا١تكتب شعيب األرناؤكط، ٖتقيق شرح السنةالبغوم، اٟتسُت بن مسعود،  (ّ)

 (.ُٗٓ/ْـ(، )ُّٖٗ



 

ُٓٗ 

 

 يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ
 [.َِْ :سورة البقرة] َّ مث زث رث يت نتىت  مت زت رت
قاؿ يا ابن أخي ال أغَت شيئا منو  ،أك تدعها ،تكتبها مى قد نسختها اآلية األخرل فلً  :قاؿ

 .(ُ)"من مكانو
"ال أغَت شيئان من مكانو" فيو دليل على أف ترتيب آيات القرآف الكرمي  :فقولو

كال ٬توز ألحد عمل ترتيبو غَت ما كاف على عهد  ،توقيفي عن النيب صلى اهلل عليو كسلم
 .(ِ)النيب صلى اهلل عليو كسلم

أضف إُف ذلك أف اىتماـ الصحابة ْتفظ القرآف الكرمي َف ٭تصل ألم كتاب آخر 
كما أف انتهى نزكؿ القرآف الكرمي  ،فقد حفظو ا١تئات من الصحابة ،لبشرية كلهايف تاريخ ا

ع  ،إال كصورتو النهائية يف صدكرىم ككانت تلك الصورة ىي األصل اليت على كفقها ٚتي
ن أصحابو لقّْ اف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يي يقوؿ اإلماـ البغوم: " ك .(ّ)القرآف الكرمي

يل على الًتتيب الذم ىو اآلف يف مصاحفنا بتوقيف جرب  عليو من القرآفمهم ما ينزؿ كيعلّْ 
كتب عقيب آية  ، كإعبلمو عند نزكؿ كل آية أف ىذه اآلية تي صلوات اهلل عليو إياه على ذلك

 .(ْ)"كذا يف السور اليت يذكر فيها كذا
الكثَت من عمليات اٟتذؼ  كأما زعمهم بأنو يف ٚتع القرآف الكرمي حصل :ثالثاً 

دُّ على ىذا بكاالنتخاب كالتبلعبات اللغوية ف ٚتع القرآف الكرمي يف عهد أيب بكر كعثماف أ، فَتي
كإ٪تا كاف كفق  ،َف يكن عشوائيان كما يزعم أصحاب القراءة اٟتداثية ،رضي اهلل عنهما

 .منهجية يف غاية الدقة

                                                
رقم ( بِٗ/ٔ)، يف))صحيحو((، كتاب التفسَت، باب: كالذين يتوفوف منكم كيذركف أزكاجان  البخاري( أخرجو ُ)

(َّْٓ .) 
. ُْٕ-ُْٔ، صِ، ج٣ُٔتلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي، ع، القراءة الجديدة للنص الدينيالنجار، عبد آّيد،  (ِ)

 (. ِِٔ/ُكينظر: الزرقاين، ٤تمد عبد العظيم، مناىل العرفاف، )
 .ُْٔ-ُْٓ، صِ، ج٣ُٔتلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي، ع، القراءة الجديدة للنص الدينيالنجار، عبد آّيد،  (ّ)
 (.ِِٓ-ُِٓ/ْ، )شرح السنةالبغوم، اٟتسُت بن مسعود،  (ْ)



 

َُٔ 

 

زيدى بن  -رضي اهلل عنو-جعل أبو بكر  :ففي عهد أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو
 ،أنو حضر العرضة األخَتة للنيب صلى اهلل عليو كسلمكلو ميزة كىي  ،ثابت ىو كاتب الوحي

إنك رجل شاب كنت تكتب ، فقاؿ لو: كاليت كاف الوحي فيها قد كصل إُف صورتو النهائية
 .(ُ)"والوحي بُت يدم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم اٚتع القرآف فاكتب

كلَّفة ّتمع القرآف الكرمي إذا اختلفوا يف شيء من 
ي
كما أف عمر طلب من اللجنة ا١ت

إذا اختلفتم يف اللغة فاكتبوىا بلغة مضر ، فإف القرآف اللغة أف ييكتب بلساف قريش، فقاؿ: "
 .(ِ)"نزؿ على رجل من مضر 

يشهداف  ،تيكتب آيةو  شاىدين على كلً  -رضي اهلل عنو-كطلب أبو بكر الصديق 
ْتيث ال ييكتب شيء إال من عُت ما  ،تبت بُت يدم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلما كي بأهنَّ 

، ككاف طلب إحضار الشاىدين على ا١تؤل، فقد أخرج ابن أيب داكد يف (ّ)كيتب بُت يديو
 بكر أبو ؽرً فى  يومئذ اءرَّ بالقي  القتل حرَّ تى اسٍ  ١تا:  قاؿ أبيو عن ، عركة بن ىشاـ عنا١تصاحف "

 ا١تسجد باب على اقعدكا ":  ثابت بن كلزيد ا٠تطاب بن لعمر فقاؿ ،يضيع أف القرآف على
 .(ْ)" فاكتباه اهلل كتاب من شيء على بشاىدين جاءكما فمن

ًضركا لو شاىدين ىو ا١تكتوب بُت يدم رسوؿ اهلل  كىذا الشيء الذم طلب أف ٭تي
ثابت يف قصة ركايتو لقصة ٚتع القرآف  صلى اهلل عليو كسلم، كيدؿ على ذلك قوؿ زيد بن

". فهذا دليل كاضح على كاللخاؼ كالعسب الصحف من أنسخو القرآف فتتبعتالكرمي: "
أف القرآف الكرمي كيتب يف عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم، كما حصل يف عهد أيب بكر 

 إ٪تا ىو ٚتعو يف مكاف كاحد. -رضي اهلل عنو–الصديق 
ٚتعوا بُت الدفتُت  -رضي اهلل عنهم-الصحابة  البغوم: " كعن ىذا يقوؿ اإلماـ

أف زادكا  على رسولو صلى اهلل عليو كسلم من غَت -سبحانو كتعاُف-القرآف الذم أنزلو اهلل 

                                                
، ُسلم ا٢تبلِف، )د.ـ: مؤسسة غراس للنشر كالتوزيع، ط، ٖتقيق كتاب المصاحفابن أيب داكد يف أخرجو  (ُ)

 (.ِٔ( برقم )ُْٗ/ُـ(. )ََِٔ
 (.ّْ( برقم )ُْٔ/ُ، )كتاب المصاحفابن أيب داكد يف أخرجو  (ِ)
فتح البارم شرح صحيح البخارم، )بَتكت: دار ا١تعرفة، د.ط، ابن حجر، أٛتد بن علي بن حجر العسقبلين،  (ّ)

 (.ُٓ/ٗق(، )ُّٕٗ
 (.ِّ( برقم )ُْْ/ُ، )كتاب المصاحفأخرجو ابن أيب داكد يف  (ْ)



 

ُُٔ 

 

، كىو أنو كاف على ٚتعو ما جاء بيانو يف اٟتديث، كالذم ٛتلهم فيو أك نقصوا منو شيئان 
، ففزعوا فوا ذىاب بعضو بذىاب حفظتوفخا ،سب كاللخاؼ كصدكر الرجاؿيف العي  مفرقان 

، فأمر فة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كدعوه إُف ٚتعو، فرأل يف ذلك رأيهمفيو إُف خلي
، فكتبوه كما ٝتعوا من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو و يف موضع كاحد باتفاؽ من ٚتيعهمّتمع
َف يأخذكه من رسوؿ اهلل صلى  ترتيبان كضعوا لو  ، أكموا شيئا أك أخركام من غَت أف قدَّ كسل

 .(ُ)" اهلل عليو كسلم
تدؿ على عكس ما ذىب إليو  -رضي اهلل عنو-إذان فقصة اٞتمع يف عهد أيب بكر 

 أصحاب القراءة اٟتداثية.
ذ ٞتنة لنسخ القرآف الكرمي فقد اٗتَّ  -رضي اهلل عنو-كأما يف عهد عثماف بن عفاف 

ع يف عهد أيب بكر رضي  من خَتة  أربعةو ككانت ىذه اللجنة مكونة من  ،اهلل عنوالذم ٚتي
كعبد الرٛتن بن اٟتارث  ،كسعيد بن العاص ،زيد بن ثابت :الصحابة كثقات اٟتفاظ كىم

كقاؿ للرىط كطلب من اللجنة اعتماد لغة قريش يف الكتابة، ، الزبَتكعبد اهلل بن  ،بن ىشاـ
 .(ِ)، فإ٪تا نزؿ بلساهنمقريش ثابت فاكتبوه بلسافاختلفتم أنتم كزيد بن  : ماالقرشيُت الثبلثة

رضي -َف يكن سول النسخ ١تا كتبو أبو بكر  -رضي اهلل عنو-إذان فجمع عثماف 
، ك٦تا يديؿ على أنو َف يزًد يف عملو على أف نسخ القرآف الكرمي من نسخة أيب بكر -اهلل عنو

رضي اهلل -فصة بنت عمر ، أنو ١تا انتهى من النسخ أرجع النسخة ٟت-رضي اهلل عنو–
، كلو كاف ٚتعيو لشيء جديد ألحرقها كما أحرؽ مصاحف الصحابة كَف ييرجعها -عنهما

سبحانو -فجمع اهلل  إليها. يقوؿ اإلماـ البغوم عن اٞتمعُت السابقُت للقرآف الكرمي: "
األمة ْتسن اختيار الصحابة على مصحف كاحد ىو آخر العرضات من رسوؿ اهلل  -تعاُفك 

بعد ما كاف  و ٚتعان بأمر بكت -رضي اهلل عنو- كاف أبو بكر الصديق  ،صلى اهلل عليو كسلم
ذىاب  ، فخافوا القتل بقراءة القرآف يـو اليمامة مفرقا يف الرقاع ٔتشورة الصحابة حُت استحرَّ 

                                                
 (.ُِٓ/ْ، )شرح السنةالبغوم، اٟتسُت بن مسعود،  (ُ)
 (.ُٗٗ/ُ(، )ٗٔا١تصاحف(، برقم ) -رضي اهلل عنو–، )باب ٚتع عثماف كتاب المصاحفابن أيب داكد،  (ِ)



 

ُِٔ 

 

للمسلمُت،  اب ٛتلتو، فأمر ّتمعو يف مصحف كاحد، ليكوف أصبلن كثَت من القرآف بذى
 .(ُ)"، فأمر عثماف بنسخو يف ا١تصاحففَتجعوف إليو كيعتمدكف عليو
أرسل إُف كل  من نسخ ا١تصحف الشريف -رضي اهلل عنو-كبعد انتهاء عثماف 

 .كأرسل مع النسخة ميقرئان ييقرؤىم ،مصر نسخة ٦تا كتبوه
الصحابة عثماف ر اإجبب ؿ اٟتداثيُت على ٖتريف القرآف الكرميكأما استدال رابعاً:

ما عندىم كاف غَت ما مت بأفَّ يف ىذا دليبلن على أفَّ ، كزعمهم كإحراقها على ترؾ مصاحفهم
فيػيرىدُّ على ىذا بأفَّ ما عند الصحابة َف تكن مصاحف، كإ٪تا كانت صحفان، كفيها  .نسخو

باب إ٪تا كاف من ث ٔتصحفو تشبُّ من بعض الصحابة سور متفرقة، كما أفَّ ما حصل من 
كإال فإفَّ اٞتميع انتهى ّٔم األمر  ،؛ ألنو كيتب يف عهد النيب صلى اهلل عليو كسلماالعتزاز بو

موا كلو رأكا نيسىخ عثماف ٥تالفةن ما كافقوا كال سلَّ إُف ا١توافقة على ا١تصحف العثماين، 
 .(ِ)مصاحفهم

ٝتعت  :سويد بن غفلةأييد الصحابة ٚتيعان، كقد قاؿ فاٞتمع كنسخ عثماف كاف بت
اؽ حرَّ  :كقولكم ،إياكم كالغلو يف عثماف ،اتقوا اهلل أيها الناس " :علي بن أيب طالب يقوؿ

 .(ّ)"منا أصحاب ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ٚتيعا مؤلقها إال على فواهلل ما حرَّ  ،ا١تصاحف
إف  :زعم أصحاب القراءة اٟتداثية الذين قالوام تػىريدُّ على حرّْ كل ىذه الدقة كالتَّ 

 ؟!.فأم كضوح أشد من ىذا الوضوح .اٞتمع كالتدكين حصبل يف ظركؼ تارٮتية َف تيوضَّح
يف سنده ا١تتواتر من نزكلو على النيب صلى اهلل عليو كسلم،  إف القرآف الكرمي موصوؿه 

كإُف  ،كلو بُت الناس مصحفان سياران إُف تبليغو إياه للناس ملفوظان، إُف ٚتعو مكتوبان إُف تدا
 .(ْ)يومنا ىذا كإُف أف يشاء اهلل تعاُف رفعو

"  :يقوؿ موريس بوكام :بذلككقد شهد الغربيوف الذين ْتثوا بصدؽ كموضوعية 
ا١تؤمنوف من حولو ك كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم   ،كأكالن بأكؿ ،بالنسبة للقرآف ففور تنزيلو

                                                
 (.ُُٓ/ْ، )شرح السنةالبغوم، اٟتسُت بن مسعود،  (ُ)
 .ُْٔ، صِ، جُٔلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي، ع٣ت، القراءة الجديدة للنص الدينيالنجار، عبد آّيد،  (ِ)
، ُدار الراية للنشر، ط-، ٖتقيق: رضا معطي، )الرياضاإلبانة الكبرىابن بطة، ٤تمد بن عبيد اهلل،  (ّ)

 (. َْٖ/ٖـ(، )ََِٓ
 .ُْٕ، صِ، جُٔلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي، ع٣ت، القراءة الجديدة للنص الدينيالنجار، عبد آّيد،  (ْ)



 

ُّٔ 

 

إذان فالقرآف منذ البداية بعنصرم  .ف الكتبة من صحبو يدكنونوككا ،يتلونو عن ظهر قلب
 .(ُ)الصحة ىذين اللذين ال تتمتع ّٔما األناجيل"

كلكن ال يستطيع  ،صالة الوحي القرآينأ" قد ينكر غَت ا١تسلم  :يقوؿ مراد ىوفمافك 
حاكؿ ا١تستشرقوف عبثان  ،أف ينكر أصالة النص القرآين كأنو ذاتو ما قرأه ٤تمد حرفان ْترؼ

كلو اتبعوا تلك الطرؽ مع الكتاب ا١تقدس ١تا بقي منو  ،بكل الطرؽ إنكار ذلك دكف جدكل
  .(ِ)حىت األشبلء"

 ،كيبُت موريس بوكام مكانة القرآف الكرمي بُت الكتب السماكية ا١توجودة اليـو
كال  ، كتب التنزيل" صحة القرآف اليت ال تقبل اٞتدؿ تعطي النص مكانة خاصة بُت :فيقوؿ

 .(ّ)يشًتؾ مع نص القرآف يف ىذه الصحة ال العهد القدمي كال العهد اٞتديد"
كأخَتان، ٯتكن القوؿ أف اهلل تعاُف قد ضمن ضمانة مؤكدة بأف القرآف الكرمي ٤تفوظ من لدنو، 

 .]ٗاٟتجر: [ َّننىن من زن رن مم ام يل ٱُّٱفقاؿ سبحانو كتعاُف:

 مح جح مج حج مث هت  مت  ُّٱ :تعاُفكأما استدال٢تم بقولو  خامساً:
إمكانية النسياف، فإف  القرآف الكرمي قد نصَّ على، على أف [ٕ-ٔ :سورة األعلى] َّجخ

اهلل عباده أف  معلً ألنو استثناء صورم ال حقيقي. كاٟتكمة فيو أف يي ٢تم فيو؛ ىذا ال حجة 
عدـ نسيانو صلى اهلل عليو كسلم الذم كعده اهلل إياه يف قولو: }فىبل تػىٍنسىى{ إ٪تا ىو ٤تض 

ما جاء يف كيدؿ على ذلك كلو شاء سبحانو أف ينسيو ألنساه.  ،فضل من اهلل كإحساف
 ب نفسو بكثرة قراءة القرآف حىتتعً سبب النزكؿ كىو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف يي 

فاقتضت رٛتة اهلل ْتبيبو أف يطمئنو من ىذه  ؛كقت نزكؿ الوحي ٥تافة أف ينساه كيفلت منو
الناحية كأف ير٭تو من ىذا العناء فنزلت ىذه اآلية. كما نزلت آية }ال ٖتيىرٍّْؾ ًبًو ًلسىانىكى 

نىا ٚتىٍعىوي كىقػيٍرآنىوي{ أف قولو }ًإالَّ  تثناء صورم ، ك٦تا يدؿ أيضان على أف االسلًتػىٍعجىلى ًبًو ًإفَّ عىلىيػٍ
مىا شىاءى اللَّوي{ يعلق كقوع النسياف على مشيئة اهلل إياه. كا١تشيئة َف تقع بدليل قولو: }ًإفَّ 

                                                
 . ُٗٓ، ص(دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة)القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل والعلم ( بوكام، موريس، ُ)
 .ِٕ، صاإلسالم كبديلىوفماف، مراد،  (ِ)
 . ُٖٓ، ص(الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثةالقرآن الكريم والتوراة واإلنجيل والعلم دراسة )( بوكام، موريس، ّ)



 

ُْٔ 

 

نىا ٚتىٍعىوي كىقػيٍرآنىوي{. كإذان  فالنسياف َف يقع للعلم بأف عدـ حصوؿ ا١تعلق عليو يستلـز عدـ  عىلىيػٍ
كإال ١تا كانت اآلية مطمئنة لو عليو الصبلة فهذا االستثناء صورم ببل شك،  حصوؿ ا١تعلق.

 .(ُ)كالسبلـ كلكاف نزك٢تا أشبو بالعبث كلغو الكبلـ

 مخ جخ مح جح ُّٱٱ: كأما استدال٢تم بقولو تعاُف: سادساً:

 مظ حط مض حضخض جض مص خص حص  مس خس حس جس

 .[َُُ :سورة النحل] َّ  مع جع
كإ٪تا نسخان، كالنسخ كاقع من القرآف ذاتو مع تذكر النيب  فإف ىذا ال ييعد ٖتريفان كال تبديبلن،

صلى اهلل عليو كسلم للمنسوخ، أما التبديل من أم جهة أخرل فإف ذلك منفي عن القرآف، 
كلو كاف من النيب صلى اهلل عليو كسلم ذاتو؛ ألف القرآف ٤تفوظ عن التبديل كالتغيَت، قاؿ 

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ:تعاُف
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن

 .[ُٓ :يونسسورة ] َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ
يضاؼ إُف ذلك أف اآلية اليت بعد ىذه اآلية تنفي التبديل من البشر كتثبت أف كل من 

  مق حق مف خف حف جف مغ جغ ُّٱٱالبدؿ كا١تبدؿ نزؿ من اهلل، قاؿ تعاُف:

عند فالكل من .[َُِ :سورة النحل] َّ  جل مك لك خك حك جك
 . اهلل البد كا١تبدؿ، كالغاية من ذلك التدرج يف التشريع

التواتر قد قاـ كاإلٚتاع قد انعقد على أف ييرد على ىذه الشبهة أيضان بأف" سابعاً:
ا١توجود بُت دفيت ا١تصحف كتاب اهلل من غَت زيادة كال نقصاف كال تغيَت كال تبديل. كالتواتر 

سبيل قومي من سبل اٟتق. }فىمىاذىا بػىٍعدى اٟتٍىقّْ ًإالَّ واضحة من طرؽ العلم. كاإلٚتاع طريق
}  . (ِ)"الضَّبلؿي

                                                
 (. ِٖٔ-ِٕٔ/ُ، )مناىل العرفانالزرقاين، ٤تمد عبد العظيم،  (ُ)
 (. ِِٖ-ُِٖ/ُ، )مناىل العرفانالزرقاين، ٤تمد عبد العظيم،  (ِ)



 

ُٔٓ 

 

ّٔذا كلو يتبُتَّ لنا زيف ىذا الشبهة اليت آثارىا ىؤالء حوؿ حفظ اهلل تعاُف للوحي  
  القرآين الكرمي.



 

ُٔٔ 

 

 المبحث الرابع

 دعاوى الحداثيين المتعلقة بدالالت نصوص القرآن الكريم ونقدىا

 دعاوى الحداثيين المتعلقة بدالالت نصوص القرآن الكريم: المطلب األول:
 ،قطعيات الداللة ،صر٭تات ،يؤكد القرآف الكرمي ذاتو أف ىناؾ آيات ٤تكمات

كمعلومة عند ا١تؤمنُت  ،فاآليات احملكمات داللتها كاضحة كثابتة ،كىناؾ آيات متشأّات

 ىن نن من زن رن مم ام  يل ُّٱ :قاؿ تعاُف ،بالضركرة
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي  ري ٰى ين
  حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب  جب

 خض  حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح
 [.ٕ :سورة آؿ عمراف]َّحطمظ مض

كاآليات  ،ييثبت القرآف الكرمي كجود اآليات احملكمات القطعيات الداللة ىينا
 .لم منهمكا١تؤمنوف يؤمنوف ّٔذا كلو ال سيما الراسخوف يف الع .ا١تتشأّات

أما أصحاب القراءة اٟتداثية للقرآف الكرمي فقد شكَّكوا كال يزالوف يف ثبوت داللة 
 :، كرأكا ما يأيتالنص القرآين

 دالالت النصوص مفتوحة ونسبية وال نهائية المعنى عند الحداثيين:
كإ٪تا  ،ظنية ال ترسو على معٌت معُت ادَّعى اٟتداثيوف أف داللة نصوص القرآف الكرمي

فالواقع كالثقافة ىي اليت تتحكم  ،كتنوع األفراد ،كتغَت آّتمعات ،تتبدؿ مع تبدؿ األزمنة
ال أف النص ىو الذم يتحكم يف الواقع حسب الداللة اليت  ،يف داللة النصوص كتأكيلها
ك٢تذا دعوا إُف إىدار الًتاث الذم كرَّثو لنا السلف يف فهم  ،رست فيو منذ عهد النبوة

بل بلغ ّٔم الشطط بأف دعوا إُف التخلي عن التفسَت كالفهم النبوم للقرآف  ،وصالنص
كالعمل على صياغة نظريات تأكيلية حديثة مستمدة من الًتاث كاٟتداثة الغربية  ،الكرمي



 

ُٕٔ 

 

بل كدعوا إُف إعادة تأكيل حىت ا١تسائل العقدية ا١تعلومة من  ،كتطبيقها على القرآف الكرمي
 .الدين بالضركرة

ثّْل عبلقة  ،" إف القرآف يصف نفسو بأنو رسالة :وؿ نصر حامد أبو زيديق كالرسالة ٘تي
رسل يف حالة القرآف  ،اتصاؿ بُت ميرسل كميستقبل من خبلؿ شفرة أك نظاـ لغوم

ي
ك١تا كاف ا١ت

فمن الطبيعي أف يكوف ا١تدخل العلمي لدراسة  ،ال ٯتكن أف يكوف موضعان للدرس العلمي
 .(ُ)الواقع كالثقافة" النص القرآين مدخل

مفتوحة ١تن ىب كدب  الكتاب كالسنة نصوصان أصحاب القراءة اٟتداثية  جعل كّٔذا
 :كإليك حديثهم عن دالالت القرآف الكرمي .رقيب بدكفك يفسرىا كيفما يشاء 
" إف القرآف ىو عبارة عن ٣تموعة من الدالالت كا١تعاين ا١تقًتحة على   :يقوؿ أركوف

كبالتاِف فهي مؤىلة ألف تيثَت أك تينتج خطوطان كإتاىات عقدية متنوعة بقدر  ؛كل البشر
فالقرآف نص مفتوح على  ،تنوع األكضاع كاألحواؿ التارٮتية اليت ٖتصل فيها أك تتولد فيها

 ٚتيع ا١تعاين، كال ٯتكن ألم مفسر أك تأكيل أف يغلقو أك يستنفذه بشكل هنائي
 .(ِ)" .((أرثوذكسي))ك

كالدينية التأسيسية منها –زعم الشريف أف النص القرآين مثل كل النصوص كىكذا ي
كيعمم ذلك على  ،٭تتمل عددان يكاد يكوف غَت ٤تدكد من التأكيبلت -على كجو ا٠تصوص

 .(ّ)اآليات الصر٭تة الداللة
عى أف آيات إذ يدَّ  ؛كىذا ما يذىب إليو شحركر ،ففهم اآليات أمر نسيب عندىم

 .(ْ)ٖتمل مطلق اٟتقيقة يف صياغتها كنسبية  الفهم من الناسالقرآف الكرمي 
متحركة متغَتة يف  ((ا١تنطوؽ))النصوص ثابتة يف  :كعند نصر حامد أبو زيد 

فإنو من  ،أنو لو فيرض كجود داللة ذاتية للنص القرآين :كالسبب يف ذلك عنده .((ا١تفهـو))
كلذا فالقرآف نص ديٍت ثابت من  .عي أحد مطابقة فهمو لتلك الداللةا١تستحيل أف يدَّ 

يفقد صفة  ((مفهومان ))لكنو من حيث يتعرض لو العقل اإلنساين كيصبح  ،حيث منطوقو
                                                

 . ِٕ، ص مفهوم النصأبو زيد، نصر،  (ُ)
 . ُْٓ، صتاريخية الفكر العربي اإلسالميأركوف، ٤تمد،  (ِ)
 . ُٔٓ، صاإلسالم بين الرسالة والتاريخالشريف، عبد آّيد،  (ّ)
 . ٖٔ، ص الكتاب والقرآنشحركر، ٤تمد،  (ْ)



 

ُٖٔ 

 

 ؛كتتعدد ثانيان بتعدد القراء ،كيتحرؾ كتتعدد داللتو بتعدد أحواؿ القارئ الواحد ،الثبات
سَت كالتقييم على فتتعدد لذلك مرجعيات التف ،بسبب تعدد خلفياهتم الفكرية كاإليديولوجية

بتعدد ا١تراحل كاٟتقب التارٮتية اليت ٖتدد –بل كتتعقد –كتتعدد تلك ا١تستويات  ،حد سواء
 .(ُ)منظور القراءة معرفيان للعصر كا١ترحلة

فقد رأل علي  ؛ك١تا كاف القراءة اٟتداثية ترل أف نصوص القرآف مفتوحة الداللة
أك يتكشَّف بعدان من  ،حرب أف لكل شخص أف يقف على كجو من كجوه اٟتقيقة القرآنية

كبإمكاف كل من يستنطقو  ،فالنص يتسع للكل ؛أك يلتقط داللة  من دالالتو ،أبعاد النص
 .(ِ) أف يقرأ ذاتو فيو

القرآف كنصوص  ؛كتأسيسان على ىذا التصور فدالالت القرآف كتأكيبلتو ال هنائية
كيف مثل  .قابلة لبلمتبلء با١تضموف الذم يفرضو منهج الشعور الذايت ((صور عامة فارغة))

 .ىذا التصور لطبيعة النص تتساكل النصوص الدينية كالنصوص الفكرية الكبلمية
كىذا ا١تضموف بطبيعتو  .ٖتتاج إُف مضموف ٯتلؤىا ((صورة عامة))فالنص بطبيعتو ٣ترد 

قالب فارغ ٯتكن ملؤه من حاجات العصر كمقتضياتو اليت ىي بناء اٟتياة اإلنسانية اليت عرب 
كمن مث فالتأكيل ضركرة اجتماعية من أجل ٖتويل الوحي إُف  ،فيها الوحي عن ا١تقاصد العامة

ن أجل إ٬تاد الواقع م ،كال يوجد نص إال كٯتكن تأكيلو ،نظاـ بتغيَت الواقع إُف كاقع مثاِف
كالتأكيل ىنا ال يعٍت بالضركرة إخراج النص من معٌت حقيقي إُف معٌت ٣تازم  ،ا٠تاص بو

 .(ّ)ألف النص قالب دكف مضموف ؛بل ىو كضع مضموف معاصر لو .لقرينو
 :الداللة انفتاحونسبية و  المعنى ال نهائيةبنتائج القول 

القرآف الكرمي كانفتاح دالالتو آثار خطَتة،  لقد كاف للقوؿ بالنسبية كالبلهنائية ١تعاين
 فمن تلك اآلثار ما يأيت:

 الدعوة إُف التخلي عن فهم السلف للقرآف الكرمي: أواًل:

                                                
  .ُُِ، ص: النص، السلطة، الحقيقة، كينظرُِٗ، ُِٔ، ُُٗ، صنقد الخطاب الدينيأبو زيد، نصر حامد،  (ُ)
 .ْٓـ(، صُّٗٗ، ُالعريب، طا١تركز الثقايف -، )بَتكتنقد الحقيقةحرب، علي،  (ِ)
 بتصرؼ. ُُٖ، صنقد الخطاب الدينيأبو زيد، نصر حامد،  (ّ)



 

ُٔٗ 

 

ركه ْتدكد " ال فرؽ بُت ا١تفسرين الكبلسيكيُت كبيننا إال أهنم فسَّ  :يقوؿ علي حرب
أننا نستخدـ اليـو ا١تفاىيم اليت إمكاناهتم ا١تعرفية كمصطلحاهتم ا١تتداكلة يف عصرىم يف حُت 

 .(ُ)كاليت تيتداكؿ بشكل خاص يف اٟتقل ا١تعريف الغريب" ،تزكدنا ّٔا علومنا اٟتديثة
 ،ككل كاحد ٭تمل عليو معناه ،كٯتتحن مفهوماتو ،ك٢تذا " كل قارئ لو ٬ترب فيو لغتو

 .(ِ)كالكل سواء يف ذلك أكانوا قدماء أـ معاصرين" ،كيقرؤه ْتسب اسًتاتيجيتو
يف التأكيل  -عند أصحاب القراءة اٟتداثية-ك١تا كاف القدماء كا١تعاصركف يستوكف 

كما أهنم يدَّعوف   ،ألف فهومهم ال تتناسب كعصرنا ؛كالقراءة فقد دعوا إُف ترؾ فهـو السلف
ما ليس عند السلف كمقلديهم  -كما يسموهنا–بأف عندىم من العلـو كاألجهزة ا١تفهومية 

" ال ٯتتلك العلماء من رجاؿ الدين  :كعن ىذا يقوؿ أركوف ،ا١تعاصرينمن رجاؿ الدين 
مثلهم مثل أسبلفهم القدامى اٞتهاز ا١تفهومي كا١تصطلحي الذم يتيح ٢تم فهم  ،ا١تعاصرين

 (ّ)إف األسطورة كا١تيثولوجيا .ا١توقف األصوِف كا١توقف الفلسفي دكف إحداث التضاد بينهما
كالطقس الشعائرم كالرأٝتاؿ الرمزم كالعبلمة اللغوية كالبٌت األكلية للداللة كا١تعٌت كآّاز 
كإنتاج كفن السرد القصصي كالتارٮتية كالوعي كالبلكعي كا١تخياؿ االجتماعي كالتصور كنظاـ 

كل ذلك ٯتثل مصطلحات تعاد بلورهتا كٕتديدىا دكف توقف من خبلؿ   ...اإلٯتاف كالبلإٯتاف
 ...إف ىذا اٞتهاز ا١تفهومي غائب ٘تامان من ساحة التفكَت األصوِف .لبحث العلمي ا١تعاصرا

إف استخداـ ىذه األدكات اٞتديدة يف التحليل كالتنظَت كالفهم ال يزاؿ ينتظر من يقـو بو 
 .(ْ)من أجل دراسة الفكر اإلسبلمي كإعادة تنشيطو كٕتديده"

جاء أركوف كأصحاب القراءة اٟتداثية  ها قدف ،كلكن عهد ذلك االنتظار انتهى
 !فبل داعي لفهـو السلف ،لدراسة الفكر اإلسبلمي كإعادة تنشيطو كٕتديده

يقوؿ شحركر عن فهم الصحابة لنصوص  ،كإليكم تلك البشائر من أفواه ىؤالء
فجوايب  ؟أال يسعك ما كسع الصحابة يف فهم الكتاب كالقرآف :" فإذا سألٍت سآئل :القرآف

 .ألف أرضييت العلمية ٗتتلف عن أرضيتهم ؛ال يسعٍت ما كسعهم .كبل  :أة كيقُت ىوبكل جر 
                                                

 . ٖٕ، ص ،نقد النصحرب، علي، ( ُ)
 . َٖص ،نقد النصحرب، علي،  (ِ)
 . ّّْ، صالمعجم الفلسفيا١تيثولوجيا: علم األساطَت كا٠ترافات، ينظر: حسيبة، مصطفى،  (ّ)
 . ِّ، صالعربي اإلسالميتاريخية الفكر أركوف، ٤تمد،  (ْ)



 

َُٕ 

 

 .كأعيش يف عصر ٥تتلف ٘تامان عن عصرىم .كمناىج البحث العلمي عندم ٗتتلف عنهم
إين أكاجو فلسفات قوية كمنيعة دخلت عقر  .كالتحديات اليت أكاجهها ٗتتلف عن ٖتدياهتم

كأكوف متو٫تان إذا  ،كأكاجو تقدمان علميان يؤثر على كل حركة ككل قرار أٗتذه يف حيايت ،دارم
 .(ُ)قلت أك قبلت أنو يسعٍت ما كسعهم"

بل كيصموف فهم السلف  ،ىكذا يتربؤكف من فهـو الصحابة للقرآف الكرمي
كالذين  ،ثُت" من ٝتيُّوا أىل السلف من العلماء كاحملدّْ  :يقوؿ علي حرب ،باألكصاؼ الشائنة

 .(ِ)أكثر تسميتهم أىل االنغبلؽ"
كالنصوصيوف  ،كأصحاب القراءة اليت تؤسس ٞتمود الفكر ،أىل القراءة ا١تيتة :كيسميهم

 .(ّ)أصحاب العقوؿ ا١تغلقة
 ،ّٔذه الفظاظة يتهجم أصحاب القراءة اٟتداثية على فهم السلف للقرآف الكرمي

 .(ْ)كيستندكف عقليان إُف أف البناء اٞتديد ال يقـو على أسس راسخة إال إذا مت هتدمي القدمي كإزالتو
 .فالقدمي بكل ما فيو يريدكف إزالتو كالبناء على أنقاضو

 الدعوة إُف التخلي عن الفهم النبوم للقرآف الكرمي: ثانياً:
حىت دعوا إُف التخلي  فهـو السلفالدعوة إُف ترؾ يف كبلغ ّٔم الشطط  بالغ اٟتداثيوف

 .(ٓ)أف النيب صلى اهلل عليو كسلم َف يفهم القرآف بدعول ؛عن التفسَت النبوم للقرآف الكرمي
كصف بياف الرسوؿ صلى هلل عليو كسلم للقرآف بػأنو  :هذا ٤تمد أٛتد خلف اهللف

"إف تفسَت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  :يقوؿف ،اجتهاد بشرم كال يلـز أف يكوف دينان 
فبل يعقل أف  ،أم يؤخذ منو أك يًتؾ ،أنو غَت ملـز :كمعٌت قوؿ بشر ،للقرآف قوؿ بشر

 .(ٔ)يكوف قوؿ بشر لو صفة اإللزاـ"

                                                
 . ٕٔٓ، صالكتاب والقرآنشحركر، ٤تمد،  (ُ)
 . ُِٔ، صنقد النصحرب، علي،  (ِ)
 .َِْ، َُٗص ا١ترجع السابق، (ّ)
 . ِْ، صالتراث والتجديدحنفي، حسن،  (ْ)
 . ُٔ -َٔ، صالكتاب والقرآنشحركر، ٤تمد،  (ٓ)
دار االعتصاـ، -، )القاىرةالعصريين في ضوء اإلسالمإعادة النظر في كتابات اٞتندم، أنور، نقبلن عن  (ٔ)

 . َّْ -َّّد.ط. ت(، ص



 

ُُٕ 

 

" كلكننا ال نستطيع  :فيقوؿ ،عي أركوف أف التفسَت النبوم غَت صاٌف لزماننادَّ اك 
ألننا نرل بوضوح تارٮتيتو كاندماجو يف األ٪تاط العابرة إلنتاج  ؛العودة إُف النموذج النبوم

 .(ُ)ا١تعٌت داخل التاريخ"
" إف  :إذ يقوؿ ،كنسف نصر حامد أبو زيد الفهم النبوم للقرآف الكرمي من جذكره

كال التفات ١تزاعم  ،فهم النيب للنص ٯتثل أكُف مراحل حركة النص يف تفاعلو بالعقل البشرم
على فرض كجود مثل ىذه  ،ٔتطابقة فهم الرسوؿ للداللة الذاتية للنص ا٠تطاب الديٍت
إف مثل ىذا الزعم يؤدم إُف نوع من الشرؾ من حيث إنو يطابق بُت ا١تطلق  .الداللة الذاتية

حُت يطابق بُت القصد اإل٢تي كالفهم اإلنساين ٢تذا القصد  ،كبُت الثابت كا١تتغَت ،كالنسيب
أك إُف تقديسو بإخفاء حقيقة كونو  ،زعم يؤدم إُف تأليو النيبإنو  .كلو كاف فهم الرسوؿ

 .(ِ)"ان كالًتكيز على حقيقة كونو نبي ،بشران 
إلغاء اٟتدكد كاألحكاـ: لقد كاف من نتائج الزعم نسبية دالالت النصوص  ثالثاً:

لو كيزعموف أننا  ،ذاتية ةألهنا ليس ٢تا دالل ؛إُف تأكيل كل أحكاـ اإلسبلـ دعوة اٟتداثيُت
ألف اٟتداثة يف نظرىم متجددة كالنصوص  ؛قلنا بذلك الصطدمت أحكاـ القرآف مع اٟتداثة

 :يقوؿ ىاشم صاٌف ،كٔتا يتبلءـ مع اٟتداثة ،من ىنا ينبغي التأكيل إلزالة ىذا التصادـ ،ثابتة
 .اٟتداثة" من الواضح أف أحكاـ القرآف أك حدكده ْتاجة إُف تأكيل لكي تتبلءـ مع عقلية 

 ،كلكن التأكيل با١تعٌت الفلسفي للكلمة َف يدخل بعد إُف الساحة العربية أك اإلسبلمية
فإهنا تصطدـ حتمان  ؛كبالتاِف فإذا ما أخذنا أحكاـ اإلرث كالزكاج كالطبلؽ على حرفيتها

 .(ّ)من ىنا ضركرة التأكيل" ؛بالعقلية اٟتديثة
كالتاريخ من حيث ىو  ،ل كانتهى" القرآف من حيث ىو نص اكتم :كيقوؿ أدكنيس

ىذا التعارض بُت الوحي كالتاريخ ىو ما  .كإ٪تا يظل منفتحان  ،كقائع ال يكتمل كال ينتهي
فالتأكيل ىو قراءة لنصوص الوحي بشكل ال يتعارض مع  ،حاكلت حركة التأكيل أف تزيلو

                                                
 . ٖٔ، ص إلى تحليل الخطاب الديني القرآن من التفسير الموروثأركوف، ٤تمد،  (ُ)
 . ُِٔص ،نقد الخطاب الدينيأبو زيد، نصر حامد،  (ِ)
 . ُِٔص ،التأصيل األصولي واستحالةالفكر ينظر: تعليق ىاشم صاٌف عند ترٚتتو لكتاب أركوف، ٤تمد،  (ّ)



 

ُِٕ 

 

لقراءة ٬تب أف كمن ىنا التوكيد على أف ىذه ا .بل على العكس يتوافق معها ،حركة التاريخ
 .(ُ)تستخرج ا١تعٌت الذم ال يتعارض مع العقل"

كقد سحب نصر حامد أبو زيد ىذا التحرؾ كالتعدد الدالِف حىت على نصوص 
-األحكاـ كاٟتدكد خاصة-" كل ما يتصل ّتانب العقائد كالتشريعات :حيث قاؿ ،العقيدة

من نصوص يدرجها ا٠تطاب الديٍت يف خانة الثوابت اليت ٬تب أف ينقل فهمها عن 
ىذا ما يعلنو ا٠تطاب الديٍت متجاىبلن أف العقائد ((ال اجتهاد يف ٣تاؿ العقيدة)) .األسبلؼ

 .(ِ)ا١تعرفة يف كل عصر" كبتطور مستول ،تصورات مرهتنة ٔتستول الوعي
إف مضموف كبلـ أصحاب القراءة اٟتداثية حوؿ فهم القرآف الكرمي كتأكيلو يستلـز 

فالقرآف كالسنة  ،أف ما عاش عليو ا١تؤمنوف على مرّْ العصور ٤تكـو عليو بالفساد كالبطبلف
الثبات رفض مبدأىم اٟتداثي يألف  ؛٫تا مرفوضة عندىمالسلفية اليت تفسر  يةناىج التفسَت كا١ت
 ،ّٔذا التأصيل الفاسد الذم يؤسس لو اٟتداثيوف ٭تكموف على األشياء .التأطَت كالتحديدك 

٭تمل ا٠ترافة يف بنيتو كأىدافو كما ٖتمل األسطورة ا٠ترافة يف بنيتها ك  فالثابت باطل
 .كا١تتغَت حق ك٭تمل يف طياتو العلم كاٟتقيقة .كأىدافها

الدعوة إُف تطبيق النظريات الغربية على القرآف الكرمي: كبسبب القوؿ ببل  رابعاً:
ذىب كل مفكر حداثي إُف اختيار نظرية تأكيلية كٕتويز  هنائية ا١تعٌت كاٟترية يف التأكيل؛

عى كل كاحد منهم أف ىذه النظرية أك تلك تصلح للتطبيق يف بل كادَّ  ،تأكيل القرآف ّٔا
 ،جعلوا القرآف الكرمي  موزكنان ٔتا يف أدمغتهم من معتقدات باطلةف ،تأكيل القرآف الكرمي

كضلوا  ،فتاىوا عن ىدايات القرآف ؛كيرجعوف بتأكيلو إليها ،٭تملونو عليها ،كمذاىب فاسدة
 .عن غايتو

" تيعترب نظرية أصل األنواع  :يقوؿ ٤تمد شحركر :كإليك بعضان من تلك ا١تقًتحات
 .(ّ)أم تأكيل آيات خلق البشر" ،٪توذجان ٦تتازان للتأكيل داركين زللعاَف الكبَت تشارل

                                                
 (. ُّْ/ُ، )الثابت والمتحولأدكنيس، علي أٛتد،  (ُ)
 .ُّْ، صالنص، السلطة، الحقيقةأبو زيد، نصر حامد،  (ِ)
 . ُٓٗ، صالكتاب والقرآنشحركر، ٤تمد،  (ّ)



 

ُّٕ 

 

" تيعد ا٢ترمنيوطيقا اٞتدلية بعد تعديلها من منظور مادم  :كيقوؿ نصر حامد أبو زيد
بل  ،جدِف نقطة بدء أصلية للنظر يف عبلقة ا١تفسر بالنص ال يف النصوص األدبية فحسب

 .(ُ)قرآف"يف إعادة النظر إُف تراثنا الديٍت حوؿ تفسَت ال
فإننا ٨تتاج أكالن إُف نظرية عامة  ،" إذا كنا ٣تربين على قراءة نص ما :كيقوؿ أركوف

ىناؾ ثبلثة بركتوكوالت  ...كىذا ما أحاكؿ أف أفعلو اآلف .عن الشيء الذم ندعوه بالنص
 ،القراءة التارٮتية االنثربولوجية :متداخلة أك متفاعلة لقراءة القرآف كنص ضمن ذلك ا١تنظور

كمن الناحية ا١تنهجية ٬تب القوؿ  ،القراءة البلَّىوتية التفسَتية ،القراءة األلسنية السيميائية
كبناء  ،إال بعد إجراء القراءتُت األكليتُت بأف القراءة البلَّىوتية التفسَتية ال ينبغي أف ٖتصل

كل   كىذا يعٍت أنو ينبغي تفكيك .على األسس النقدية اٞتديدة ا١تستخلصة من قبلهما
كأقصد ّٔا  ،القراءات التقليدية اليت ال تزاؿ مهيمنة حىت اآلف ألسباب سياسية أساسان 

 .(ِ)ينبغي تفكيكها ثقافيان كفكريان" .القراءات احملصورة داخل بركتوكوؿ اإلٯتاف
"نعتقد أف أم نقد حقيقي للعقل الديٍت ينبغي أف يتمثَّل يف استخداـ كل  :كيقوؿ

من أجل زحزحة إشكالية  ؛َت اليت تقدمها لنا علـو اإلنساف كآّتمعمصادر ا١تعقولية كالتفك
إُف فضاءات  ،الوحي عن النظاـ الفكرم كا١توقع األبستمولوجي ا٠تاص بالركح الدكغمائية

ينبغي أف  ..التحليل كالتأكيل اليت يفتتحها اآلف العقل االستطبلعي اٞتديد ا١تنبثق حديثان 
ائي كال مرجوع عنو من النظاـ البلَّىويت للحقيقية ننجح يف عملية ا٠تركج بشكل هن

 .(ّ)ا١تطلقة"
كأركوف بكبلمو ىذا يكوف قد بزَّ اٞتميع ك فاقهم بدعوتو إُف تطبيق كل النظريات 
اليت تقدمها علـو اإلنساف ألجل زحزحة القرآف عن أف يكوف ىو ا١توجو ١تعارؼ آّتمع 

 .كاألمة
كبعد فهمو  ،أصحاب القراءة اٟتداثيةكتابات كلكن الذم يتبادر إُف ذىن القارئ ل

ىو  ،يدكر يف ذىنو تساؤؿ ،كأهنم يريدكف زحزحتو عن اٟتياة ،١تقصدىم ٕتاه القرآف الكرمي

                                                
 . ْٗ، صإشكالية القراءة وآليات التأويلأبو زيد، نصر،  (ُ)
 . َْ -ّٗ، صالتفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني القرآن منأركوف، ٤تمد،  (ِ)
 . ٖٓص ا١ترجع السابق، (ّ)



 

ُْٕ 

 

مع أهنم  ،كيريدكف تطبيق ذلك التأكيل يف كاقع آّتمع كاألمة ،١تاذا يهتم ىؤالء بتأكيل القرآف
 ؟!ال يؤمنوف بقداسة القرآف الكرمي

 ،على ذلك ىو " أف ىدـ أم مرجعية ال يتأتى إال بتفكيكها من الداخلكاٞتواب 
فمسلك ال يعقبو  ،كترمي كال تقرطس ،أما أف ٖتـو حو٢تا كال تىرًد ،كتقويضها من األساس

ألجل اإليهاـ ٔتوقع القرآف الكرمي  ؛كمن ىنا كاف كلوجهم إُف ساحة القراءة !الثمرة ا١ترجوة
فإذا ٘تكنوا من تعطيل  ،لعواطف باإلقباؿ عليو تفسَتان كتأكيبلن كٗتدير ا ،يف دائرة التشريع

كجعلو قالبان  ،سهل عليهم إفراغ النص القرآين من ٤تتواه ،اٟتاسة النقدية لدل اٞتماىَت
 .(ُ)أليديولوجية القارئ"

حيث أكصى  ((تولياين))كىذه ىي ا٠تطة اليت أكصى ّٔا الزعيم الشيوعي اإليطاِف 
ارىب اإل كإ٪تا  ،ألف ذلك يثَت ردكد فعل كثَتة عند ا١تسلمُت ؛سبلـ من خارج سلطانوأف ال ٭تي

كالقضاء عليو من الداخل باسم االىتماـ بو  ،النهج األمثل ىو التسرب إُف داخل اإلسبلـ
  .(ِ)كٕتديده كالغَتة عليو

                                                
 . ُْٓ، صالنص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبرالرسيوين، قطب،  (ُ)
، د.ط،  -، )دمشقيغالطونك إذ يقولونالبوطي، ٤تمد سعيد،  (ِ)  . َُٖـ(، صََُِالصديق للعلـو



 

ُٕٓ 

 

 المطلب الثاني

 نقد دعاوى الحداثيين المتعلقة بدالالت نصوص القرآن الكريم:
خطاب أيان كاف ىذا الكبلـ كا٠تطاب ال بد لفهمو من معرفة كل كبلـ ك 

مصطلحات قائلو كلغتو اليت تكلم ّٔا، فمن حاكؿ فهم كبلـ بدالالت غَت دالالت ا١تتكلم 
أك لغة غَت لغتو فسوؼ ٮتطئ ببل شك يف تأكيل كتفسَت كبلـ ذلك ا١تتكلم، كىكذا يف 

حاتو حىت ييفهم كبلمو على الوجو ا١تراد، القرآف الكرمي ال بد من معرفة مراد الشارع ٔتصطل
كمن ىذا ا١تنطلق كضع علماء السلف أصوالن كقواعد لكيفية فهم دالالت الكتاب العزيز، 

 كمن تلك القواعد كاألصوؿ ما يأيت:

 أواًل: قواعد وأصول في الجانب النقلي: 
صلى اهلل  كقد كضع السلف يف ىذا األمر قاعدة لفهم كتاب اهلل تيقدّْـ تفسَت النيب

أف التفسَت إما بنقل ثابت أك برأم صائب كما  :كتلك القاعدة ىي ،عليو كسلم على غَته
 .سوا٫تا فباطل

 :كيدخل ٖتت ىذه القاعد ٜتسة أمور
 تفسَت القرآف بالقرآف :األكؿ
 .تفسَت القرآف بالسنة :كالثاين

 .تفسَت القرآف بأقواؿ الصحابة :كالثالث
 .تفسَت القرآف بأقواؿ التابعُت :كالرابع

 .تفسَت القرآف باللغة :كا٠تامس
 .كيكوف الرجوع ٢تذه األمور ا٠تمسة حسب ترتيبها

 .(ُ)كمن ىذا الًتتيب يظهر لنا أف السلف قدَّموا تفسَت النيب صلى اهلل عليو كسلم على غَته
موضع آخر، كما ٚتل يف موضع بػيُتّْ يف فالقرآف تفسر آياتو بعضيها بعضان، فما أي 

صّْصو يف موطن آخر، أي  طلق يف مكاف قػييَّد يف مكاف آخر، كما كاف عامان يف موطن أتى ما ٮتي

                                                
 (. َُٔ/ُق(. )ُُِْ، ُدار ابن عفاف، ط -، )الرياضقواعد التفسير جمعاً ودراسة( السبت، خالد بن عثماف، ُ)



 

ُٕٔ 

 

كما أكجز يف آية فيصّْل يف آيات أخر، كىكذا يف بياف لفظة يف آية ٔتا جاء يف آية أخرل، 
 فالقرآف ييفسّْر بعضيو بعضان.

كرمي فهو األصل يف تفسَت القرآف كأما تفسَت النيب صلى اهلل عليو كسلم للقرآف ال
بلغ عن اهلل، ككل الكرمي، كال ييعدى 

ي
ؿ عن تفسَته إُف أم تفسَت من تفاسَت البشر، ألنو ا١ت

راد ا١ترًسل، كىذا يكوف حىت يف رسائل البشر فيما بينهم؛ 
ي
رسالة ال تفهم إال ببياف ا١ترسىل ١ت

نيب صلى اهلل كسلم ليبُتّْ للناس معانيو ك٢تذا أخرب اهلل تعاُف أنو أنزؿ القرآف الكرمي على ال
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ٱُّٱٱكمراداتو، قاؿ تعاُف:
 .[ْْالنحل: ] َّ ٍّ  ٌّ ٰى

 لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ :كقاؿ تعاُف
 [.ُِ :سورة األحزاب]َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك

 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱٱ:كيقوؿ سبحانو

 [.ٕ :سورة اٟتشر] َّ  هب مب خب حب جب مئهئ خئ جئحئ
رد على اٟتداثيُت الذين يههوّْنوف من التفسَت النبوم للقرآف الكرمي، كيزعموف كيف ىذا 

ثّْل أكُف مراحل حركة النص يف تفاعلو بالعقل البشرم بل  ،أف فهم النيب للقرآف الكرمي ٯتي
كيينكركف مطابقة فهم الرسوؿ للداللة الذاتية للنص، كيقولوف أنو قوؿ بشرم، كيسعهم قبولو 

 األصل كالدالئل القرآنية رد عليهم كعلى سفسطتهم. أك رده ففي ىذا
كأما فهم الصحابة للقرآف الكرمي فهو األصل بعد فهم النيب صلى اهلل عليو كسلم 
ألهنم خَت الناس بعد األنبياء يف الفهم كالعمل، كقد زكَّاىم النيب صلى اهلل عليو كسلم، 

هنم مث ٬تيء أقواـ تسبق شهادة أحدىم خَت الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلو ) :فقاؿ
 .(ُ)(ٯتينو كٯتينو شهادتو

                                                
 يف))صحيحو(( كتاب: الشهادات، باب: ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد، البخاريأخرجو  (ُ)

نهم، باب: يف))صحيحو((، كتاب: فضائل الصحابة رضي اهلل تعاُف عومسلم (، ُِٓٔ) رقمب (ُُٕ/ّ)
 (. ِّٓٓرقم )( بُٖٓ/ٕ)فضل الصحابة رضي اهلل تعاُف عنهم، 



 

ُٕٕ 

 

من ا١تعلـو أف الصحابة ٝتعوا القرآف كالسنة من "  :ك٢تذا يقوؿ ابن القيم عن فهمهم
 ،كمعاين اٟتديث كتفسَته ،م العلماء يف معانيو كتفسَتهكتكلَّ  ،النيب كقرأكه كأقرأكه من بعدىم

كَف  ،كىم ٣تمعوف على غالب معاين القرآف كاٟتديث ،ايتعلق ّٔكما يتعلق باألحكاـ كماال 
 جدان  زاع بينهم كاف قليبلن فإف النّْ  ،يتنازعوا إال يف قليل من كثَت ال سيما القركف األكُف

 .(ُ)"زاعر النّْ ككلما تأخر الزماف كثي  ،ككاف النزاع يف التابعُت أكثر ،بالنسبة إُف ما اتفقوا عليو
ك٢تذا كاف ما فهمو الصحابة من القرآف أكُف أف يصار إليو ٦تا فهمو من بعدىم  " :كقاؿ

 .(ِ)"فانضاؼ حسن قصدىم إُف حسن فهمهم فلم ٮتتلفوا يف التأكيل يف باب معرفة اهلل
مث  ،بتناقضهم يف الدعوة إُف ترؾ فهم السلف للقرآف -أيضان –كييرد على اٟتداثيُت 

 -رضي اهلل عنو-كاستدال٢تم باجتهاد عمر   ،ق أىوائهمىم ينتقوف من فهم السلف ما يواف
 .كنظرية خلق القرآف عن ا١تعتزلة

ما كافق منها  ،بل إهنم يف ٚتيع األدلة سواء أكانت من الكتاب أـ السنة أك غَتىا
كيف أمثاؿ ىؤالء يقوؿ شيخ  ،لوهكما خالف مرادىم تأكَّ  ،مرادىم استدلوا بو كأعلوا من شأنو

 ،كالتأكيل عندىم ،لوا ما خالفهمقد اعتادكا أف يتأكَّ "  :-رٛتو اهلل–ية اإلسبلـ ابن تيم
كَف يستشعركا  ،بياف احتماؿ يف لفظ اآلية ّتواز أف يراد ذلك ا١تعٌت بذلك اللفظ :مقصوده

 .٥ترب عن اهلل تعاُف أنو أراد ىذا ا١تعٌت إذا ٛتلها على معٌت ،أف ا١تتأكؿ ىو مبُت ١تراد اآلية
ككذلك إذا قالوا ٬توز أف يراد ّٔا ىذا ا١تعٌت كاألمة قبلهم َف يقولوا أريد ّٔا إال ىذا أك ىذا 

لكن الذم  ؛فقد جوزكا أف يكوف ما أراده اهلل َف ٮترب بو األمة كأخربت أف مراده غَت ما أراده
نو مراد حكم بأ ى إذا كاف التأكيل أنو ٬توز أف يراد ىذا ا١تعٌت من غَتقالو ىؤالء يتمشَّ 

كتكوف األمة قبلهم كلها كانت جاىلة ٔتراد اهلل ضالة عن معرفتو كانقرض عصر الصحابة 
 .(ّ)"كالتابعُت كىم َف يعلموا معٌت اآلية

كأما ٖتجج أصحاب القراءة اٟتداثية باختبلؼ السلف يف تأكيل بعض آيات القرآف 
ىو من باب التنوع كليس إف االختبلؼ الثابت عن الصحابة يف ذلك إ٪تا  :فيقاؿ ،الكرمي

                                                
 (. ّٓٔ/ِ، )الصواعق المرسلةابن القيم، ٤تمد بن أيب بكر،  (ُ)
 (. َٗٓ/ِا١ترجع السابق، ) (ِ)
، ّدار الوفاء، ط-عامر اٞتزار، )مصر -، ٖتقيق: أنور البازمجموع الفتاوىابن تيمية، أٛتد بن عبد اٟتليم،  (ّ)

 (. َٔ، ٗٓ/ُّـ(، )ََِٓ



 

ُٕٖ 

 

 ،ا٠تبلؼ بُت السلف يف التفسَت قليل"  :يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،من باب التضاد
كغالب ما يصح عنهم من ا٠تبلؼ  ،كخبلفهم يف األحكاـ أكثر من خبلفهم يف التفسَت

 .(ُ)"يرجع إُف اختبلؼ تنوع ال اختبلؼ تضاد
كدعواىم بأف النصوص  ،فهم النصوصكأما قوؿ أصحاب القراءة اٟتداثية بنسبية 
كما أف الغرب الذين يعتمد اٟتداثيوف   ،مفتوحة الداللة فإف ىذا َف يقل بو أحد من السلف

َف يطبقوا ذلك على النصوص  ،على نظرياهتم لتطبيقها على القرآف الكرمي كالسنة النبوية
تلك النظريات للتبلعب  كإ٪تا ابتدعوا ،القانونية اليت كضعها البشر للحكم بُت الناس ىناؾ

ك٢تذا لو حصلت لواحد منَّا قضية كىو يف أمريكا أك فرنسا أك غَتىا من  ؛بالنصوص الدينية
ال أكافق  :كقاؿ من حيكم عليو ،الدكؿ الغربية مث حيكم عليو ْتكم كفق قانوفو ىم كضعوه

إف ىذا ىو  :اك لقالو  ،ألف تأكيلي لو غَت ما حكمتم بو ألنكركا ذلك عليو ؛على ىذا اٟتكم
فلماذا  ،فبل تأًت أنت كتفرض علينا فهمان من عندؾ ،حكم القانوف كىذا ىو تأكيل القانوف

 ؟!ال يرضوف ىذا يف قانوهنم األرضي كيرضونو لقانونا كشرعنا كمقدساتنا
 ؟!فأم القانونُت أحق بالتقديس لو كاف أصحاب القراءة اٟتداثية يعلموف

كإال لكانت  ،رجعية ييرجع ٢تا يف فهم النصوصكىذا يدلنا على أنو ال بد من م
 .كله يفهم كما يريد  ؛اٟتياة خبط عشواء

 ،أال كىي القوانُت كاألنظمة اليت كضعها لتنظيم اٟتياة ،كالغرب ىنا جعل لو مرجعية
 .مث الفهم الذم ينبغي أف تيفهم بو تلك القوانُت كالقواعد ا١تنظمة لذلك الفهم

مث ىذه ا١ترجعية جيعل مرجع لفهمها  ،الكتاب كالسنةكا١تسلموف ٢تم مرجعيةه ىي 
كمن تلك القواعد  ،كعن السلف أخذنا القوانُت ا١تنظمة لفهم الكتاب كالسنة ،كتأكيلها

تكم إليو ال عليو :ا١تنظمة لفهم القرآف الكرمي إذ من  ،أف فهم السلف للقرآف حجة ٭تي
كا١تأخوذ  ،بل ىم نقلتها ،ن دكهنمكىم أعلم ّٔا ٦ت ،ٮتالفهم سيعتمد على ما نقل من اللغة

عل مفضوالن  ،عنو ىو الفاضل  .(ِ)كال يصح عقبلن أف ٬تي

                                                
 (. ّّّ/ُّا١ترجع السابق، ) (ُ)
 (. َِٔ/ُ، )قواعد التفسير جمعاً ودراسةالسبت، خالد بن عثماف،  (ِ)



 

ُٕٗ 

 

كىكذا ييقاؿ يف فهم التابعُت للقرآف الكرمي؛ ألهنم جيل زكَّاىم النيب صلى اهلل عليو 
 كسلم، كنقلوا القرآف الكرمي عمَّن شهدكا التنزيل كعلموا مقاصده كمراميو.

بطبلف افًتاءاهتم حوؿ فهم النيب صلى اهلل عليو كسلم كالسلف كّٔذا يتبُتَّ لنا 
 الصاٌف لدالالت القرآف الكرمي.

 ثانياً: قواعد وأصول في الجانب العقلي:
سبق كذكرنا أف تفسَت القرآف الكرمي يكوف إما بنقل ثابت أك برأم صائب كما 

 .سوا٫تا فباطل
تأكيل كقراءة كتفسَت القرآف الكرمي، ككيف كبيػَّنَّا ما ىو النقل الثابت الذم ييعتمد يف 

 يكوف ترتيب ا١تنقوؿ.
كأما الرأم الصائب: فبل بد أف ييراعى فيو أربعة أصوؿ ليكوف فهمو للقرآف الكرمي 

 فهما صائبان حقان، كىذه األصوؿ ىي:

 األصل األكؿ: أصل معهود القرآف يف ا٠تطاب:
و ا٠تاصَّة، كمنو يفهم ا١تراد كل متكلم لو معهوده ا٠تاص كاستعماالتو كمصطلحات

ل كبلمو على غَت ا١تراد.  بتلك االستعماالت كا١تصطلحات، كإال ٛتي
ك٢تذا ١تا خالف أقواـ ىذا األصل ضلوا عن اٟتق يف تأكيل كتاب اهلل، كمن نظر يف 

أحد٫تا : قـو اعتقدكا معاين مث تفاسَت الفرؽ علم أهنم يف ٥تالفتهم ٢تذا األصل فريقاف: "
  .ٛتل ألفاظ القرآف عليهاأرادكا 

ركا القرآف ٔتجرد ما يسوغ أف يريده بكبلمو من كاف من الناطقُت كالثاين : قـو فسَّ  
  .ب بوؿ عليو كا١تخاطى إُف ا١تتكلم بالقرآف كا١تنزَّ  بلغة العرب من غَت نظرو 

فاألكلوف : راعوا ا١تعٌت الذم رأكه من غَت نظر إُف ما تستحقو ألفاظ القرآف من  
كاآلخركف راعوا ٣ترد اللفظ كما ٬توز عندىم أف يريد بو العريب من غَت نظر  ،اللة كالبيافالد

 . (ُ)"إُف ما يصلح للمتكلم بو

                                                
 (.ِٔٓ-ِٓٓ/ُّ، )مجموع الفتاوىابن تيمية، أٛتد بن عبد اٟتليم،  (ُ)



 

َُٖ 

 

للقرآف عرؼ خاص كمعاف معهودة ال  : "-عليو رٛتة اهلل-ك٢تذا يقوؿ ابن القيم
 .(ُ)"كال ٬توز تفسَته بغَت عرفة كا١تعهود من معانية ،يناسبو تفسَته بغَتىا

من ىنا كألجل تأكيل كقراءة صائبة لكتاب اهلل تعاُف كجب ٛتل ألفاظ القرآف الكرمي 
كتراكيبو على ما ىو معهود يف عرؼ القرآف الكرمي، كعلى ىذا النهج سار السلف الصاٌف 

 . (ِ)من الصحابة كغَتىم يف تفسَت كقراءة كتاب اهلل العزيز
آف الكرمي جاء ٔتصطلحات شرعية ٢تا ك٭تسين بنا عند ىذا األصل اإلشارة إُف أف القر 

معاين خاصة يف عرؼ الشرع، كال ٯتكن فهم تلك ا١تصطلحات إال من الشرع ذاتو، كىذا ما يسميو 
 علماء التفسَت باٟتقيقة الشرعية، كقد جعلوا اٟتقائق ثبلث حقائق: الشرعية، كاللغوية، كالعرفية. 

ائق: أف تيقدَّـ اٟتقيقة الشرعية، فالعرفية، كالقاعدة اليت كضعها ا١تفسركف يف ترتيب ىذا اٟتق
كالصياـ كاٟتج،  لو معهوده ا٠تاصة يف معاين الصبلة -على سبيل ا١تثاؿ–، فالقرآف ّ()مث اللغوية

 فبل ٯتكن تأكيل ما كرد من ىذه األمور يف القرآف الكرمي إال على عرؼ القرآف الكرمي.

 األصل الثاين: أصل معهود العرب يف ا٠تطاب: 
األنبياء ييرسلوف بلغة أقوامهم، فما من نيب إال كأرسلو اهلل بلساف قومو ليبُتّْ ٢تم 

 زن رن مم ام  يل ىلٱٱٱُّفيكوف البياف كاضحان، قاؿ تعاُف: 

 حئ جئيي ىي ني مي زي  ري ٰى ينىن نن من

 [.ْ :إبراىيم] َّ هئ  مئ خئ

كالنيب صلى اهلل عليو كسلم ١تا كاف عربيان فقد جاء القرآف الكرمي بلساف عريب مبُت، 

 [.ِ :يوسف] َّ مب خب حب  جب هئ مئ خئ ُّٱقاؿ تعاُف: 

                                                
مكتبة نزار مصطفى  -، ٖتقيق: ىشاـ عبد العزيز عطا، كآخركف، )مكة ا١تكرمةالفوائدبدائع ابن القيم،  (ُ)

 (.ّٖٓ/ّـ(، )ُٔٗٗ، ُالباز، ط
دار القاسم، -) دراسة تطبيقية نظرية(، )الرياض قواعد الترجيح عند المفسريناٟتريب، حسُت بن علي،  (ِ)

 ، كما بعدىا.ُِٕـ(، صُٔٗٗ، ُط
 (.ُُٓ/ُ، )قواعد التفسير جمعاً ودراسةالسبت، خالد بن عثماف،  (ّ)



 

ُُٖ 

 

 ٰه مه جه هن  من خن حن جن ُّٱكقاؿ تعاُف: 
 [.ُُّ :طو] َّ  هئ مئ هي مي خي حي جي

 [.ِٖ :الزمر] َّمظ حط مض خض حض جض  مص خص ُّٱكقاؿ تعاُف: 

  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ُّٱكقاؿ تعاُف: 

 َّيي ىي  ني مي زي ري ٰى ينىن نن من زن رن مم ام
 [.ٕ :الشورل]

فالقرآف عريب؛ ك٢تذا فبل بد أف يكوف فهمو جاريان على اللساف العريب كال بيد أف 
، كمن ييسلك يف فهمو مسلك العرب يف فهمهم كاستنباطهم؛ ألنو باللساف العريب أينزؿ

 سلك بو غَت ىذا ا١تسلك أخطأ يف فهمو لو.
 كل معٌت مستنبط من القرآف غَت جار علىكعن ىذا يقوؿ اإلماـ الشاطيب:"  

 كمن ادعى فيو، ال ٦تا يستفاد منو، كال بو اللساف لعريب، فليس من علـو القرآف يف شيء،
 .(ُ)" ذلك؛ فهو يف دعواه مبطل

ك٭تسين بنا ىنا إلقامة اٟتجة على اٟتداثيُت ا١تقلدين للغرب أف نيقارف فهم القرآف 
 الكرمي يف ىذا آّاؿ بالقوانُت الغربية.

: لو أف شخصان ذىب إُف فرنسا كأراد تفسَت قانوف فرنسي بقواعد اللغة العربية فييقاؿ
 .ىنا يف نصوص الكتاب كالسنة ييقاؿكذلك   ،ألنكركا عليو ذلك

فبل بد أف ييراعى يف فهم كتاب اهلل لغة العرب، كال بد أف ييراعى فيها األغلب 
فبل ٬توز اإلعراض  ،ألف القرآف الكرمي نزؿ بأفصح لغات العرب كأشهرىا ؛كاألفصح كاألشهر

 .(ِ)عن ذلك إُف الشاذ كالنادر
بلساهنا على ما تعرؼ  إ٪تا خاطب اهلل بكتابو العرب"  :ك٢تذا يقوؿ اإلماـ الشافعي

ع معهود ال بد يف فهم الشريعة من اتبا  كعن ىذا يقوؿ اإلماـ الشاطيب: " .(ُ)"من معانيها

                                                
 (.ِِٓ-ِِْ/ْ، ) الموافقاتالشاطيب، إبراىيم بن موسى،  (ُ)
 (. ِِْ/ُ، )قواعد التفسير جمعاً ودراسةالسبت، خالد بن عثماف،  (ِ)



 

ُِٖ 

 

األميُت، كىم العرب الذين نزؿ القرآف بلساهنم، فإف كاف للعرب يف لساهنم عرؼ مستمر، 
 .(ِ)"فبل يصح العدكؿ عنو يف فهم الشريعة

 األصل الثالث: أصل السياؽ لفهم القرآف الكرمي:
ل ىذا من فبل ٬توز تفسَت كبلـ اهلل تعاُف ببًت الكبلـ عما قبلو كما بعده، كإ٪تا يفع

إذا ما أقدـ عليو، كعن خطورة ىذا األمر قاؿ مسلم بن يسار:"  قصديه، كَف يراع حرمةساء 
 . كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية:"(ّ)"ثت عن اهلل فقف، حىت تنظر ما قبلو كما بعدهحدَّ 

تبُت لو ا١تراد كعرؼ ة كما بعدىا كعرؼ مقصود القرآف فمن تدبر القرآف كتدبر ما قبل اآلي
. كأما تفسَته ٔتجرد ما ٭تتملو اللفظ رؼ السداد من اال٨تراؼ كاالعوجاجكعا٢تدل كالرسالة 

ن يتكلم فيو ؛ ال سيما كثَت ٦تناه فهذا منشأ الغلط من الغالطُتآّرد عن سائر ما يبُت مع
؛ فإهنم ال يقصدكف من ا١تفسرين ا١تشهورين أكثر غلطان . فإف ىؤالء باالحتماالت اللغوية

من ىؤالء كىؤالء من ال يكوف قصده  . كأعظم غلطان ذلك ا١تفسركفعناه كما يقصد معرفة م
بل قصده تأكيل اآلية ٔتا يدفع خصمو عن االحتجاج ّٔا كىؤالء يقعوف يف  معرفة مراد اهلل؛

، (ْ)"ز منهم أف تتأكؿ اآلية ٓتبلؼ تأكيل السلفز من جوَّ ك٢تذا جوَّ  ؛أنواع من التحريف
ية مع آيات الكتاب العظيم، حيث أجازكا ٥تالفة فهـو كىذا ما فعلو أصحاب القراءة اٟتداث

السلف، بل ك٥تالفة الفهم النبوم للقرآف الكرمي، كصاركا يبًتكف اآليات عن سياقاهتا 
 كيتأكلوهنا ٔتا يناقض مقاصد الشرع اٟتكيم كمراميو.

 األصل الرابع: أصل الفهم كفق دالالت عصر التنزيل:
ال ٬توز ٛتل ألفاظ الكتاب  ،لفهم القرآف الكرميكمن القواعد اليت اعتمدىا السلف 

 .(ٓ)إذ ا١تعاين ا١تتعارؼ عليها يف عصر النزكؿ ىي األصل ؛على اصطبلح حادث

                                                                                                                                     
 . ِٓدار الكتب العلمية، د.ط. ت(، ص -، ٖتقيق: أٛتد ٤تمد شاكر، )بَتكتالرسالةالشافعي، ٤تمد بن إدريس،  (ُ)
 (.ُُّ/ِ، ) الموافقاتالشاطيب، إبراىيم بن موسى،  (ِ)
 (.ُّ/ُ) ،تفسير القرآن العظيمابن كثَت، إٝتاعيل بن عمر،  (ّ)
 (.ٓٗ-ْٗ/ُٓ) ،مجموع الفتاوىابن تيمية، أٛتد بن عبد اٟتليم،  (ْ)
 (. َِّ/ُا١ترجع السابق، ) (ٓ)



 

ُّٖ 

 

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:كمثاؿ ذلك قولو تعاُف
 ىه مه ينجه ىن من خن حن جن  يم ممىم خم

 [.ٔٗ :سورة ا١تائدة] َّ خي حي  جي يه

 زن رن اممم يل ىل  مل يك ىك ُّٱٱ:كقولو تعاُف

 [.ُٗ :سورة يوسف] َّ يي ىي ني مي زي  ٰىري ين ننىن من
فبل  ،يف اآليتُت ٮتتلف معناه اليـو عما كاف عليو يف عهد السلف ((السَّيَّارة))فلفظ 

على ذات األربع  ((السَّيَّارة))ألف لفظ  ؛بد من ٛتل ا١تعٌت على ما كاف يف عصر النزكؿ
 .العجبلت اليـو َف يكن معهودان عندىم

كقد كاف  ،ّٔذا يتبُت لنا أف فهم السلف ىو األصل يف فهم نصوص الكتاب كالسنة
عصر مع اختبلؼ عصرىم كبيئتهم عن  ،دكف على ىذا األمرالسلف يف كل عصر ييشدّْ 

اٟتذرى اٟتذرى من ٥تالفة  " :فهذا اإلماـ الشاطيب يف أقصى ا١تغرب يقوؿ اآلخر،بعض البيئة ك 
 .(ُ)"لكاف األكلوف أحق بو ؛امفلو كاف مث فضل  ؛األكلُت

ة سببان يكأما زعم اٟتداثيُت بأف ثبات دالالت النصوص ىو ما جعل النصوص الشرع
كأصحاب القراءة اٟتداثية كلما حلَّت باألمة  ،للتخلف كعدـ التقدـ فإف ىذا افًتاء عظيم

يشكّْل  بأنو لو كاف النص :كييرد على افًتائهم ىذا ،مصيبة أرجعوىا إُف إشكالية النص
كتعايشوا  ،إشكاالن كعائقان للتقدـ كالتطور ١تا فتح ا١تسلموف األرض شرقا كغربا كمشاالن كجنوبان 

إذ إهنم  ،مع تلك األمم كحكموىا بالنصوص ذاهتا رغم اختبلؼ البيئات كاألزماف كالثقافات
كغَتىم  ،ادحكموا األندلس األكربية كا٢تند كاألفغاف كببلد الركس كاأللباف كاألتراؾ كاألكر 

كإ٪تا بتخلُّف ا١تسلمُت كابتعادىم عن  ،فالتَّخلُّف ليس بسبب النص ،من األقواـ كالبلداف
كإال فهذه بلداف يف أمريكا تعيش الفقر كالتخلف رغم أهنا غربية، كقيمها  ،العمل باألسباب

ف نفس القيم اليت يف الغرب فمعظم األراضي األمريكية إما فيتحت كحكمت من قبل اإلسبا
مث ىا  ؟!مت بلداف دكف بلداف يف الغربفلماذا تقدَّ  ،أك الفرنسيُت أك اإل٧تليز أك الربتغاؿ

                                                
 (. َِٖ/ّ، )الموافقاتالشاطيب، إبراىيم بن موسى،  (ُ)
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فكيف  ،ىي بلداف نالت استقبل٢تا بعد مصر كتركيا ا١تنفتحة كاليت ٖتكم بقوانُت علمانية ْتتة
 !؟جاءت الصُت بعد٫تا يف االستقبلؿ كىا ىي اليـو تغزكا الفضاء كتناطح الدكؿ الغربية

ىذا إف دؿ على شيء فإ٪تا يدؿ على افًتاء أصحاب القراءة اٟتداثية على نصوص 
كهنوضها  ،كعدـ معرفتهم ا١تعرفة اٟتقة بقوانُت بناء اٟتضارات كٗتلفها ،الكتاب كالسنة

 .كاهنيارىا
أما السلف الذين فهموا كل ذلك من الكتاب كالسنة فقد اكتسحوا أكرب ا١تمالك 

ككانت لغتهم العربية ىي لغة العلم يف تلك  ،نت قائمة يف عهدىمكاإلمرباطوريات اليت كا
 .العصور

ال أف نأيت  ،ّٔذا يتبُت لنا أ٫تية االلتزـا ٔتراجع كقواعد تفسَت القرآف الكرمي كقراءتو كفهمو
مث  ،كال آّتمعات الغربية طبقتها على قوانينها يف ٤تاكمها كمرافعاهتا ،بنظريات غربية ال صلة ٢تا بًتاثنا

 .ر ٨تن على تطبيقها على مقدساتنانيصّْ 
 .إف ىذا ٢تو التقليد الذم ينكركنو علينا يف ٘تسكنا بًتاثنا كبقوانينو كنظرياتو

كلو   ،قحم على تراثنا كمقدساتنا بغَت كجو حقكلكنو تقليد مي  ،تقليداللقد فرُّكا من التقليد إُف 
قوؿ لقـو شربوا من االغًتاب ماذا ت كلكن .متوكاف خَتان لسبقنا الغرب يف تطبيقو على قوانينو كأنظ

 ىف ُّٱكصاركا  ،الثقايف حىت الثمالة فوقعوا يف اإلدماف الذم أصأّم بانفصـا ما لو من دكاء
 زن رن مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف

  [.ُّْ :سورة النساء] َّمننن



 

ُٖٓ 

 

 الخاتمة
 لقد توصلت من خبلؿ ْتثي ىذا إُف نتائج، أٚتلها فيما يأيت:

عن الوحي يف منظور القراءة اٟتداثية موضوع شائك كمتشعب ك٭تتاج إُف أف اٟتديث  .ُ
 كقت كجهد كبَتين للسيطرة على أطرافو.

 أف مفهـو اٟتداثة يف االصطبلح يتوافق مع مفهومها اللغوم. .ِ
أف اٟتداثة الغربية تعٍت التجديد ا١تستمر، فهي ال تستقر على شيء، كما أهنا تعمل  .ّ

 اف، كتسعي ٢تدمو كالبناء على أنقاضو.على ٤تاربة القدمي أيان ك
أف اٟتداثة الغربية قد تدرجت على مراحل، حىت كصلت إُف ما كصلت إليها، كيف كل  .ْ

 مرحلة ٢تا أسبأّا اليت ٗتصها.
أف اٟتداثة اليت يدعو إليها اٟتداثيوف يف العاَف العريب حداثة مقلدة كال ٘تت لثقافتنا  .ٓ

 يف مفهومها عن اٟتداثة يف العاَف الغريب قيد أ٪تلة. كفكرنا بأم صلة؛ إذ إهنا ال ٗتتلف 
أف األسباب اليت جعلت أصحاب القراءة اٟتداثية ينقلوف ىذه القراءة إُف آّتمعات  .ٔ

 اإلسبلمية ليست كجيهة، كال منطقية.
اإلسبلـ ال يعارض التجديد الواعي الذم ٭تافظ على الدين، كيف نفس اٟتاؿ يكوف  .ٕ

 سببان لرفعة ا١تسلمُت.
دعوة اٟتداثيُت إُف ترؾ الًتاث بدعول الدعوة إُف التجديد، مع تصيدىم لآلراء اليت  .ٖ

تتوافق ما أىواءىم يدؿ على سوء مقصدىم كانعدـا ا١توضوعية عندىم، كعلى ىذا 
فطبيعة قراءهتم للنص القرآين قراءة إسقاطية، ٖتمل معاين مسبقة مث ٭تملوف دالالت 

 ة سلفان يف أذىاهنم.النصوص على تلك ا١تعاين اٟتاضر 
تنوع آراء اٟتداثيُت حوؿ مفهـو الوحي، كعدـ استقرارىم على رأم يدؿ على انعدـا  .ٗ

 ا١توضوعية يف حديثهم عنو.

يهدؼ أصحاب القراءة اٟتداثية من دراستهم ١توضوع الوحي كالقرآف إُف نقل الوحي  .َُ
مث زحزحتو عن من حيز الوضوح إُف حيز الغموض كاألشكلة ؛ ليتسٌت ٢تم  نقده، كمن 

حياة األمة، كقد استخدموا للوصوؿ إُف ىذا ا٢تدؼ النظريات الغربية للتأكيل، 
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كالنظريات اليت ظهرت كريفضت يف بعض العصور من التاريخ اإلسبلمي، كنظرية خلق 
 القرآف ككحدة الوجود كالتأكيبلت الباطنية.

ءة اٟتداثية أنو نتاج بشرم كحي اهلل إُف أنبياءه حقيقة كاقعة، ال كما يزعم أصحاب القرا .ُُ
 أيلبس التعاِف كالقداسة من قبل البشر؛ ليكوف أدعى لقبولو .

 وفؤمنيكجود اهلل كصفاتو، كال  كفكر ينلقراءة اٟتداثية للقرآف الكرمي ابعض أصحاب أف  .ُِ
 أساليب غامضة للتعبَت عن ذلك. وفستخدمي مبوجود حقيقة متعالية، كلكنه

هدفوف من دعوهتم إُف القراءة اٟتداثية للنص الديٍت إُف أف أصحاب القراءة اٟتداثية ي .ُّ
رفع القدسية كالغيبية عن نصوص القرآف الكرمي، كأرخنتها بربطها بزمن ال تتعداه إُف 

 غَته.

 أف القراءة اٟتداثية تقوؿ ببشرية الوحي كالنصوص القرآنية، كال تؤمن ٔتصدريتها اإل٢تية. .ُْ

بدأ كإليو يعود، كىو خارج حدكد الزماف كا١تكاف؛  القرآف الكرمي كبلـ اهلل تعاُف، منو .ُٓ
ك٢تذا ٯتكن تطبيقو على أم ٣تتمع كأم زماف، ال كما يذىب إليو أصحاب القراءة 
اٟتداثية عندما يزعموف أنو منتج ثقايف، كيسرم عليو ما يسرم على النصوص كالقوانُت 

 البشرية.

 القرآف الكرمي أساطَت ميثية، كال سيما القراءة اٟتداثية تعترب اٟتقائق التارٮتية الواردة يف .ُٔ
القصص القرآين، فهي عندىا َف ٖتدث يف الواقع، كإ٪تا ىي من قبيل الفن األديب 

 ا٠تياِف.

ٛتلت فكرة التٌغَتي ا١تستمر عن الفلسفة الغربية، كاليت صارت مسلَّمة من القراءة اٟتداثية  .ُٕ
 رمي؛ لذلك دعت ىذه القراءةمسلمات اٟتداثة فأسقطتو على دالالت آيات القرآف الك

تأكيل النصوص الدينية ببل قيد ك ال شرط، كيف ظل ىذه القراءة ٭تق يف رية اٟتإُف 
، كتكوف كل التفسَتات القرآنية للقارئ مهما كاف مستواه الثقايف تفسَت النصوص

؛ ألف النصوص ال ٖتمل أم قيمة موضوعية صحيحة، كال فضل لتفسَت على آخر
  قيمو كلها متغَتة بتغَت الظركؼ كاألفراد.ثابتة، كإ٪تا 

 
 كيف ختـا ىذه النتائج أكصي ٔتا يأيت:
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على الفكر ا٢تدَّـا الذم ينشره  إنشاء مراكز ْتثية، مهمتها: عمل ْتوث ٚتاعية للردّْ 
أصحاب القراءة اٟتداثية؛ ألف البحوث الفردية ال تكفي للرد على مثل ىذه األطركحات؛ إذ ىي نتاج 

 ثية غربية ريصدت ٢تا إمكانيات ىائلة.مراكز ْت
العمل على الوصوؿ إُف قيادات الدكؿ اإلسبلمية، ألجل حثهم على إغبلؽ ا١تراكز البحثية 
اليت فيتحت يف بعض الدكؿ اإلسبلمية كٖتمل أٝتاء كأفكار أصحاب القراءة اٟتداثية، كبياف خطرىا 

 على الدكؿ كآّتمعات برمتها.
 الوسائل اإلعبلمية ا١تختلفة.كعرب ا٢تدَّـا يف احملاضن التعليمية، التحذير من ىذا الفكر 

 كيف ختـا البحث ندعو اهلل تعاُف أف يكفي ا١تسلمُت كيد األشرار كمكر الفجار.
ال أدَّعي أف ْتثي قد كىفَّ بالغرض، كلكن لعلو بداية ألْتاث علمية تتناكؿ جزئيات  ك أخَتان: 

 ضوع.كثَتة كمتشعبة ذات صلة ّٔذا ا١تو 
، كال عصمة لبشر، كحسيب قوؿ اهلل ف هذه بضاعيت مزجاة كضعتها بُت أيدم القراء الكرـا

 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ُّٱ تعاُف:

 [.ِٖ]النساء:  َّمثنث
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  قائمة المصادر والمراجع
 القرآف الكرمي

، )مطبوعات نادم القصيم األديب، د.ط، نقاد الحداثة وموت القارئإبراىيم، عبد اٟتميد،   .ُ
 ق(.ُُْٓ

، من اإلبداع واالضطراب النفسي والمجتمع، الحكمة الضائعةإبراىيم، عبد الستار،   .ِ
 ـ(.ََِِ، )الكويت: مطابع السياسة، د.ط، َِٖإصدارات عاَف ا١تعرفة برقم 

، ٖتقيق سلم كتاب المصاحفابن أيب داكد، أبو بكر عبد اهلل بن سليماف بن األشعث السجستاين،   .ّ
 ـ(.ََِٔ، ُمؤسسة غراس للنشر كالتوزيع، طا٢تبلِف، )د.ـ: 

مكتبة نزار  -، ٖتقيق: ىشاـ عبد العزيز عطا، كآخركف، )مكة ا١تكرمةبدائع الفوائدابن القيم،   .ْ
 ـ(.ُٔٗٗ، ُمصطفى الباز، ط

، ٖتقيق: طو إعالم الموقعين عن رب العالمينابن القيم، ٤تمد بن أيب بكر أيوب الزرعي،    .ٓ
 ـ(.ُّٕٗ د.ط، كت: دار اٞتيل،عبد الرؤكؼ سعد، )بَت 

، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةابن القيم، ٤تمد بن أيب بكر أيوب الزرعي،   .ٔ
 ـ(.ُٖٗٗ، ّٖتقيق: علي بن ٤تمد الدخيل اهلل، )الرياض: دار العاصمة، ط

، )بَتكت: مؤسسة الرسالة، زاد المعاد في ىدي خير العبادابن القيم، ٤تمد بن أيب بكر،   .ٕ
 ـ(.ُْٗٗ، ِٕط

دار الراية للنشر، -، ٖتقيق: رضا معطي، )الرياضاإلبانة الكبرىابن بطة، ٤تمد بن عبيد اهلل،   .ٖ
 ـ(.ََِٓ، ُط

، ٖتقيق: ٤تمد رشاد درء تعارض العقل والنقلابن تيمية، أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم،   .ٗ
 ق(.ُُّٗ د.ط، األدبية،ساَف، )الرياض: دار الكنوز 

، ٖتقيق: أنور الباز كعامر اٞتزار، مجموع الفتاوىابن تيمية، أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم،   .َُ
 ـ(.ََِٓ، ّ)االسكندرية: دار الوفاء، ط

، ٖتقيق: ٤تمد السيد اٞتليند، )دمشق: دقائق التفسيرابن تيمية، أٛتد بن عبد اٟتليم،   .ُُ
 ق(.َُْْ، ِمؤسسة علـو القرآف، ط

، ٖتقيق: ٤تمد رشاد ساَف، )مؤسسة منهاج السنة النبويةابن تيمية، أٛتد بن عبد اٟتليم،   .ُِ
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 (.، د.تُقرطبة، ط
، )بَتكت: دار فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، أٛتد بن علي بن حجر العسقبلين،   .ُّ

 ق(.ُّٕٗا١تعرفة، د.ط، 
، ُط، ٖتقيق: عبداهلل ٤تمد الركيش، )دمشق: دار يعرب، المقدمةابن خلدكف، عبد الرٛتن،   .ُْ

 ـ(.ََِْ
، ٖتقيق كتقدمي: سعيد والقطب والنقباء وعقلة المستوفزةابن عريب، رسائل ابن عريب،   .ُٓ

 ـ(.ََِِالفتاح، )مؤسسة االنتشار العريب، د.ط، 
السبلـ ٤تمد ، ت: عبد معجم مقاييس اللغةابن فارس، أبو اٟتسُت أٛتد بن فارس بن زكريا،   .ُٔ

 ـ(.ُٕٗٗدار الفكر، د.ط، -ىاركف، )بَتكت
، ٖتقيق: ٤تمد فؤاد عبد الباقي، )بَتكت: سنن ابن ماجةابن ماجة، ٤تمد بن يزيد القزكيٍت،   .ُٕ

 (..تدار الفكر، د.ط
)بَتكت: دار صارد،  ،لسان العربابن منظور: ٤تمد بن مكـر بن منظور األفريقي ا١تصرم،   .ُٖ

 ، د.ت(.ُط
، ترٚتة: عبد الصبور شاىُت، )بَتكت:دار الفكر ا١تعاصر، الظاىرة القرآنيةابن نيب، مالك،   .ُٗ

 ـ(.َََِ، ْط
، ٖتقيق: ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد، سنن أبي داودأبو داكد، سليماف ابن األشعث،   .َِ

 (..ت)بيوت: دار الفكر، د.ط
)الدار البيضاء ا١تركز الثقايف العريب، ، إشكالية القراءة وآليات التأويلأبو زيد، نصر حامد،   .ُِ

 ـ(.ََِٓ، ٕط.
)الفكر الديٍت بُت إرادة ا١تعرفة كإرادة  ،النص، السلطة، الحقيقةأبو زيد، نصر حامد،   .ِِ

 ـ(.ُٓٗٗ، ُا٢تيمنة(، )الدار البيضاء: ا١تركز الثقايف العريب، ط
ا٢تيئة ا١تصرية العامة  )دراسة يف علـو القرآف(، )القاىرة: ،مفهوم النصأبو زيد، نصر حامد،   .ِّ

 ـ(.َُٗٗ،، د.طللكتاب
 ـ(.ُْٗٗ، ِ)القاىرة: سينا للنشر، ط ،نقد الخطاب الدينيأبو زيد، نصر حامد،   .ِْ
، التجديد والتحريم والتأويل بين المعرفة العلمية والخوف من التكفيرأبو زيد، نصر،   .ِٓ



 

َُٗ 

 

 ـ(.ََُِ، ُالعريب، ط)ا١تغرب: ا١تركز الثقايف 
مكتبة السنة،  -، )القاىرةاإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرأبو شهبة، ٤تمد،   .ِٔ

 ، د.ت(.ْط
، )الكويت: عاَف العرؼ ضمن سلسلة  اتجاىات الشعر العربي المعاصرإحساف عباس،   .ِٕ

 (.ـُٖٗٗ، ِكتب ثقافية شهرية يصدرىا آّلس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب،ع
 ـ(.ُٔٗٗ د.ط، ، )دار ا١تدل،األعمال الشعريةأدكنيس، علي أٛتد،   .ِٖ
 ـ(.ُْٗٗ، ٕ)بَتكت: دار الساقي، ط ،الثابت والمتحولأدكنيس، علي أٛتد،   .ِٗ
، ترٚتة ىاشم صاٌف، )الدار البيضاء: ا١تركز الفكر اإلسالمي قراءة علميةأركوف، ٤تمد،   .َّ

 ـ(.ُٔٗٗ، ِالثقايف العريب، ط
، ترٚتة كتعليق: ىاشم صاٌف، )اٞتزائر: ا١تؤسسة الفكر اإلسالمي نقد واجتهادأركوف، ٤تمد،   .ُّ

 د.ط، د.ت(. -الوطنية للكتاب
، ترٚتة ىاشم صاٌف، )بَتكت: دار الفكر األصولي واستحالة التأصيلأركوف، ٤تمد،   .ِّ

 ـ(.ُٗٗٗ، ُالساقي، ط
، ترٚتة كتعليق ل الخطاب الدينيالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليأركوف، ٤تمد،   .ّّ

 ـ(.ََِٓ، ِىاشم صاٌف، )بَتكت: دار الطليعة، ط
، ترٚتة: ىاشم صاٌف، )الدار البيضاء: ا١تركز تاريخية الفكر العربي واإلسالميأركوف، ٤تمد،   .ّْ

 ـ(.ُٔٗٗ، ِالثقايف العريب، ط
ترٚتة كتعليق: ىاشم ؟ قضايا في نقد العقل الديني كيف نفهم اإلسالم اليومأركوف، ٤تمد،   .ّٓ

 ـ(.ُٖٗٗصاٌف، )بَتكت: دار الطليعة للطباعة كالنشر، د.ط، 
، ترٚتة: ىاشم صاٌف، )بَتكت: دار من االجتهاد إلى نقد العقل اإلسالميأركوف، ٤تمد،   .ّٔ

 ـ(.ُُٗٗ، ُالساقي، ط
، أين ىو الفكر اإلسالمي المعاصر، من فيصل التفرقة إلى فصل المقالأركوف، ٤تمد،   .ّٕ

 ـ(.ُٓٗٗ، ِ)بَتكت: دار الساقي، ط
، جيل مسكوية كالتوحيدم، ترٚتة: ىاشم نزعة األنسنة في الفكر العربيأركوف، ٤تمد،   .ّٖ

 ـ(.ُٕٗٗ، ُصاٌف، )بَتكت: دار الساقي، ط



 

ُُٗ 

 

، ترٚتة عقيل من منهاتن إلى بغداد ما وراء الخير والشرأركوف، ٤تمد، ك مايبل، جوزيف،   .ّٗ
 ـ(.ََِٖ، ُطالشيخ حسُت )بَتكت: دار الساقي، 

، ترٚتة كتقدمي: د. حسن حنفي، مراجعة: د.فؤاد رسالة في الالىوت والسياسةاسبينوزا،   .َْ
 ـ(.ََِٓ، ُزكريا )بَتكت: دار التنوير للطباعة كالنشر كالتوزيع، ط

 ـ(.ُٕٗٗألعلى للثقافة، د.ط، آّلس ا-مصر، ترٚتة أنور مغيث )نقد الحداثةآالف تورين،   .ُْ
 ـ(.ُْٗٗ، ُ، ترٚتة منذر عياشي، )مركز اإل٪تاء اٟتضارم، طنقد وحقيقةبارت، ركالف،   .ِْ
 ـ(.ََِٔ، ُ)دمشق، دار الفكر، ط ما بعد الحداثةباسم على خريساف،   .ّْ

 
)اٞتامع الصحيح(، )القاىرة: دار الشعب،  صحيح البخاريالبخارم، ٤تمد بن إٝتاعيل،   .ْْ

 ـ(.ُٕٖٗ، ُط
 ـ(.َُُِ- ِ.ـ، طد، تارٮتو كآثاره )االبتعاثالبداح، عبد العزيز بن أٛتد،   .ْٓ
، )بَتكت: دار النزعة اإلنسانية والوجودية في الفكر العربيبدكم، عبد الرٛتن بدكم،   .ْٔ

 ـ(.ُِٖٗ، ، د.طالقلم
، ترٚتة: كماؿ جاد اهلل، )الدار العا١تية القرآن ضد منتقديودفاع عن بدكم، عبد الرٛتن،   .ْٕ

 للكتب كالنشر، د.ط، د.ت(.
، ترٚتة: كماؿ جاد اهلل، دفاع عن محمد ضد المنتقصين من قدرهبدكم، عبد الرٛتن،   .ْٖ

 )د.ـ، الدار العا١تية للكتب كالنشر، د.ط، د.ت(.
، ُالعربية للطباعة كالنشر، ط ا١تؤسسة -)بَتكت ،موسوعة الفلسفةبدكم، عبد الرٛتن،   .ْٗ

 ـ(.ُٔٗٗ
، ِ، طاإلسبلمي، ) دمشق: ا١تكتب شعيب األرناؤكط، ٖتقيق شرح السنةالبغوم، اٟتسُت بن مسعود،   .َٓ

 ـ(.ُّٖٗ
دار الوفاء، -، )ا١تنصورة، مصرتهافت العلمانية في الصحافة العربيةالبهنساكم، ساَف علي،   .ُٓ

 ـ(.َُٗٗ، ُط
، د.ط، يغالطونك إذ يقولونالبوطي، ٤تمد سعيد،   .ِٓ  ـ(.ََُِ، )دمشق: الصديق للعـو
)دراسة في الكتب المقدسة في  القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل والعلمبوكام، موريس،   .ّٓ



 

ُِٗ 

 

 ـ(.ََِْ، ِ)القاىرة: مكتبة مدبوِف، ط، (ضوء المعارف الحديثة
 ـ(.ََِّ، ُط، )الرياض: مكتبة الرشد، شعب اإليمانالبيهقي، أٛتد بن اٟتسُت،   .ْٓ
ٖتقيق: بشار عواد معركؼ،  ،الجامع الصحيح سنن الترمذيالًتمذم، ٤تمد بن عيسى،   .ٓٓ

 ـ(.ُٖٗٗ)بَتكت: دار الغرب اإلسبلمي، د.ط، 
، )دمشق: دار الينابيع، د.ط، النص القرآني أما إشكالية البنية والقراءةتيزيٍت، طيب،   .ٔٓ

 ـ(.ُٕٗٗ
، ِ، )بَتكت: مركز دراسات الوحدة العربية، طوالحداثةالتراث اٞتابرم، ٤تمد عابد،   .ٕٓ

 ـ(.ُٗٗٗ
، )بَتكت: مركز دراسات الوحدة العربية، الدين والدولة وتطبيق الشريعةاٞتابرم، ٤تمد عابد،   .ٖٓ

 ـ(.ُٔٗٗ، ُط
، )بَتكت: مركز دراسات الوحدة العربية، تكوين العقل العربياٞتابرم، ٤تمد عابد،   .ٗٓ

 ـ(.ََِٗ،َُط
، )بَتكت: مركز دراسات الوحدة العربية، مدخل إلى القرآن الكريمم، ٤تمد عابد، اٞتابر   .َٔ

 ـ(.ََِٔ، ُط
كاألىداؼ، )بَتكت: الدار العربية  كا١تبادئ، األصوؿ فلسفة التأويلجادامَت، ىانس غيورغ،   .ُٔ

، ط  ـ(.ََِٔ، ِللعلـو
 ـ(.َََِ،ِط، )بَتكت: دار الطليعة، الوحي والقرآن والنبوةجعيط، ىشاـ،   .ِٔ
، )القاىرة: دار إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء اإلسالماٞتندم، أنور،   .ّٔ

 االعتصاـ، د.ط. ت(.
 ، )د.ـ، دار االعتصاـ، د.ط، د.ت(.المؤامرة على اإلسالماٞتندم، أنور،   .ْٔ
للبناين، ، سقوط العلمانية، )بَتكت: دار الكتاب االموسوعة اإلسالمية العربيةاٞتندم، أنور،   .ٓٔ

 ـ(.َُٖٗ،ِط
، ٖتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، المستدرك على الصحيحيناٟتاكم، ٤تمد بن عبد اهلل،   .ٔٔ

 ـ(.َُٗٗ، ُ)بَتكت: دار الكتب العلمية، ط
 ،)د.ف، د.ط، د.ت(.مسافة في عقل رجلحامد، عبلء،   .ٕٔ



 

ُّٗ 

 

 ـ(.ُّٗٗ، ُ، )بَتكت: ا١تركز الثقايف العريب، طنقد الحقيقةحرب، علي،   .ٖٔ
 ـ(.ََِٓ، ْ، )الدار البيضاء: ا١تركز الثقايف العريب، طنقد النصحرب، علي،   .ٗٔ
-) دراسة تطبيقية نظرية(، )الرياض قواعد الترجيح عند المفسريناٟتريب، حسُت بن علي،   .َٕ

 ـ(.ُٔٗٗ، ُدار القاسم، ط
عاَف )دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوم عند الغرب(، )القاىرة:  األصولحسَّاف، ٘تاـ،   .ُٕ

 ـ(.َََِالكتب، د.ط، 
 ـ(.ََِٗ، ُ، )األردف: دار أسامة للنشر كالتوزيع، طالمعجم الفلسفيحسيبة، مصطفى،   .ِٕ
 دار ا١تعارؼ للطباعة كالنشر، )د. ط. ت(. -، )تونسفي الشعر الجاىليحسُت، طو،   .ّٕ
دار  -)الدماـ، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصولاٟتكمي، حافظ بن أٛتد،   .ْٕ

 (.ُُُ/ُـ(، )َُٗٗابن القيم، د.ط، 
)الكويت: عاَف ا١تعرفة،  ،من المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكٛتودة، عبد العزيز،   .ٕٓ

 ـ(.ُٖٗٗ
 ق(.ُُّٗ، ْ، )بَتكت: ا١تكتب اإلسبلمي، طالعقيدة الطحاويةاٟتنفي، ابن أيب العز،   .ٕٔ
ا١تؤسسة اٞتامعية  -ا من الًتاث القدمي(، )بَتكت)موقفن التراث والتجديدحنفي، حسن،   .ٕٕ

 ـ(.ُِٗٗ، ْللدراسات كالنشر كالتوزيع، ط
)بَتكت: ا١تؤسسة اٞتامعية للدارسات كالنشر  ،في الفكر الغربي المعاصرحنفي، حسن،   .ٖٕ

 ـ(.َُٗٗ، ْكالتوزيع، ط
عبدالكرمي، ، شرح كتعليق: خليل الفن القصصي في القرآن الكريمخلف اهلل، ٤تمد أٛتد،   .ٕٗ

 ـ(.ُٗٗٗ،ْ)لندف: سينا للنشر، ط
دار القلم، د.ط. -)نظرات جديدة يف القرآف(، )الكويت النبأ العظيمدراز، ٤تمد عبد اهلل،   .َٖ

 د.ت(.
اٞتزائر،  -، رسالة ماجستَت، جامعة منتورممفهوم التأويل في فلسفة نيتشودرسوين، كفاء،   .ُٖ

 ـ، َف تطبع.ََِٔنوقشت 
، برالية في البالد العربية من محكمات الدينيموقف اللالدميجي، صاٌف بن ٤تمد،   .ِٖ

 ـ(.ُّّْ،ُ)الرياض: مركز البحوث كالدرسات ّٓلة البياف، ط



 

ُْٗ 

 

، ُ، )بَتكت: دار الكتب العلمية، طمفاتيح الغيبالرازم، ٤تمد بن عمر التميمي،   .ّٖ
 ـ(.َََِ

، المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاين، أبو القاسم، اٟتسُت بن ٤تمد بن ا١تفضل،   .ْٖ
 ق(.ُُِْٖتقيق: صفواف عدناف داكدل، )دمشق: دار العلم كالدار الشامية، د.ط، 

 ،ِْٔعاَف ا١تعرفة،الكويت: ، )طرائق الحداثةراٯتوند كيليامز، ترٚتة فاركؽ عبد القادر،   .ٖٓ
 ـ(.ُٗٗٗ

، )مدخل إُف نقد النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر، قطب، الرسيوين  .ٖٔ
القراءات كتأصيل علم التدبر( )ا١تملكة ا١تغربية: منشورات كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، 

 ـ(.ََُِ، ُط
، ترٚتة: منذر عياشي، مراجعة جورج صراع التأويالت دراسات ىرمينوطيقيةريكور، بوؿ،   .ٕٖ

 ـ(.ََِٓ، ُدار الكتاب اٞتديد ا١تتحدة، ط -زينايت،)بَتكت
دار ا٢تداية، -)بَتكت ،تاج العروس من جواىر القاموسالزبيدم، ٤تمد بن ٤تمد اٟتسيٍت،   .ٖٖ

 ق(.ُّٖٓد.ط، 
، )دمشق: دار التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي، كىبة بن مصطفى،   .ٖٗ

 ق(.ُُْٖ، ِالفكر ا١تعاصر، ط
 ـ(.ُٗٗٗ، ّ، )ا١تكتب اإلسبلمي، طجذور الفكر القومي العلمانيزرزكر، عدناف ٤تمد،   .َٗ
، )بَتكت: مطبعة عيسى البايب مناىل العرفان في علوم القرآنالزرقاين، ٤تمد عبدالعظيم،   .ُٗ

 ، د.ت(.ّاٟتليب كشركاه، ط
، ٖتقيق: ٤تمد أبو آنالبرىان في علوم القر الزركشي، بدر الدين ٤تمد بن عبداهلل بن ّٔادر،   .ِٗ

 ـ(.ُٕٓٗ،ُالفضل إبراىيم، )بَتكت: دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب اٟتليب، ط
 ـ(.ََِِ، ٓدار العلم للمبليُت، ط -)بَتكت  ،األعالمالزركلي، خَت الدين بن ٤تمود،   .ّٗ
 ق(.ُُِْ، ُ، )دار ابن عفاف، طقواعد التفسير جمعاً ودراسةالسبت، خالد بن عثماف،   .ْٗ
الحداثة وانتقاداتها نقد الحداثة من منظور سبيبل، ٤تمد، كعبد السبلـ بن عبد العاِف،   .ٓٗ

 ـ(.ََِٔ، ُ، )الدار البيضاء:  دار توبقاؿ للنشر، طغربي
، ٖتقيق: ا١تستشرؽ اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم أىل التاريخالسخاكم، ٤تمد بن عبد الرٛتن،   .ٔٗ



 

ُٗٓ 

 

 ـ(.ُٖٔٗ، ُأٛتد العلي، )بَتكت: مؤسسة الرسالة، طفرانز ركزنثاؿ، ترٚتة: صاٌف 
، )تونس: دار اٞتنوب للنشر، معجم المصطلحات والشواىد الفلسفيةسعيد، جبلؿ الدين،   .ٕٗ

 ـ(.ََِْد.ط، 
، التقنيات كاالستمدادات، )الرياض: دار التأويل الحداثي للتراثالسكراف، إبراىيم بن عمر،   .ٖٗ

 ـ(.َُِْ، ُاٟتضارة، ط
، ترٚتة: جابر عصفور، )القاىرة: دار قباء للطباعة النظرية األدبية المعاصرةسلدف، راماف،   .ٗٗ

 ـ(.ُٖٗٗكالنشر كالتوزيع، د.ط، 
سوموجي، جوزيف، ترٚتة حياة جولد زيهر، ترٚتة الصديق بشَت نصر، ملحق منشور ضمن   .ََُ

، ِ، ط، )لندف: مركز العاَف اإلسبلمي لدراسة االستشراؽكتاب دراسات محمدية
 ـ(.ََِٗ

 .(قُُِْ، ُٕ، ط، )القاىرة: دار الشركؽفي ظالل القرآنسيد قطب إبراىيم،   .َُُ
، )جدة: ظاىرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصرالسيف، خالد بن عبد العزيز،   .َُِ

 ـ(.َُِٓ، ّط -مركز التأصيل للدراسات كالبحوث
بد اٟتليم ٤تمود )بَتكت: ا١تكتبة العصرية، ، ترٚتة ع، المسيحية نشأتها وتطورىاشارؿ جنيبَت  .َُّ

 .ت(.د.ط، د
، ٖتقيق: أٛتد ٤تمد شاكر، )دار الكتب العلمية، د.ط، الرسالةالشافعي، ٤تمد بن إدريس،   .َُْ

 د.ت(.
 ، )دمشق: األىاِف للطباعة، د.ط، د.ت(.قراءة معاصرة–الكتاب والقرآن شحركر، ٤تمد،   .َُٓ
)د.ـ مركز  ،للمجتمع العربي في نهاية القرن العشرينالنقد الحضاري شرايب، ىشاـ،   .َُٔ

 د.ط، د.ت(. دراسات الوحدة العربية،
 ـ(.ََِٖ،ِ، )بَتكت: دار الطليعة، طاإلسالم بين الرسالة والتاريخالشريف، عبد آّيد،   .َُٕ
 ـ(.ُُٗٗ، ِ، )تونس: الدار التونسية للنشر، طاإلسالم والحداثةالشريف، عبد آّيد،   .َُٖ
 ـ(.َُٗٗ، ِ)بَتكت: دار اٞتيل، ط ،في مقارنة األديانالشرقاكم، عبد اهلل،   .َُٗ

 
)٤تمد أركوف كنصر حامد أبو  ،القراءة الحداثية العربية للنص الدينيالشياب، ٤تمد خالد،   .َُُ



 

ُٗٔ 

 

 ـ(.َُِّ، ّع ٔزيد ٪توذجان(، آّلة األردنية للعـو االجتماعية ج
 ـ(.ُِٖٗدار الكتاب اللبناين، د.ط،  ، )بَتكت:المعجم الفلسفيصليبا، ٚتيل،   .ُُُ
، حققو: ٛتدم عبد آّيد السلفي، )القاىرة: المعجم الكبيرالطرباين، سليماف بن أٛتد،   .ُُِ

 ـ(.ُْٗٗ، ِمكتبة ابن تيمية، ط
 –الالىوتيون  -المتكلون –المناطقة  –معجم )الفالسفة طرابيشي، جورج،   .ُُّ

 ـ(.ََِٔ، ّ، )بَتكت: دار الطليعة، طالمتصوفون(
،  ،العلمانيون والقرآنالطعاف، أٛتد،   .ُُْ )تارٮتية النص(، )الرياض: دار ابن حـز

 ـ(.ََِٕ،ُط
 ـ(.ََِٔ، ُ)الدار البيضاء: ا١تركز الثقايف العريب، ط ،روح الحداثةطو عبد الرٛتن،   .ُُٓ
. ُِ، ٣تلة افاؽ االماراتية. السنة:السياق القرآني في تفسير الزمخشريعبد الرحيم، سناء،   .ُُٔ

 ـ(.َُِّ.مارس:ُٖالعدد:
 ـ(.ُّٗٗ، ُ، )دمشق: مطبعة الصباح، طعلوم القرآن الكريمعًت، نور الدين،   .ُُٕ
، ُمؤسسة عيباؿ للدراسات كالنشر، ط -، )نيقوسياقراءة التراث النقديعصفور، جابر،   .ُُٖ

 ـ(.ُُٗٗ
الكتاب ، )بَتكت: دار موسوعة عباس محمود العقاد اإلسالميةالعقاد، عباس ٤تمود،   .ُُٗ

 ـ(.َُٕٗ، ُالعريب، ط
، ُ، )الرياض: دار الفضيلة، طاالتجاىات العقالنية الحديثةالعقل، ناصر بن عبد الكرمي،   .َُِ

 ـ(.ََُِ
الفرقان والقرآن قراءة إسالمية معاصرة ضمن الثوابت العلمية العك، خالد عبد الرٛتن،   .ُُِ

 ـ(.ُٔٗٗ، ِ، )دمشق: اٟتكمة للطباعة كالنشر، طوالضوابط المنهجية
))دراسة عقدية(( )رسالة  ،الحداثة في العالم العربيالعلي، ٤تمد بن عبد العزيز بن أٛتد،   .ُِِ

الرياض، قسم العقيدة  -دكتوراة( من جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود، كلية أصوؿ الدين
 كا١تذاىب، َف تطبع.

 ـ(.ََِِ، ِ، )القاىرة: دار الشركؽ، طالتفسير الماركسي لإلسالمعمارة، ٤تمد،   .ُِّ
، )سلسلة ىذا ىو قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل اإلسالميعمارة، ٤تمد،   .ُِْ



 

ُٕٗ 

 

 ـ(.ََِٔ، ُ(، )مكتبة الشركؽ الدكلية، طٖاإلسبلـ رقم 
، ضمن األكراؽ ا١تقدمة إُف مركز رسالة المسلم في حقبة العولمةالعمر، ناصر، ْتث بعنواف   .ُِٓ

تابع لوزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، كىي موجودة يف الدراسات اإلسبلمية بقطر كال
 الشاملة ٔتلف ككرد.

، القراءات الحداثية للقرآن الكريم ومناىج نقد الكتاب المقدسالعياشي، يوسف،   .ُِٔ
 ق(.ُّْْ، ُ)الرياض: ٣تلة البياف، ط

 ، )بَتكت: دار التنوير، د.ط.ت(.اغتيال العقلغليوف، برىاف،   .ُِٕ
، ٖتقيق: مهدم ا١تخزكمي كإبراىيم معجم العينالفراىيدم، أبو عبد الرٛتن ا٠تليل بن أٛتد،   .ُِٖ

 السامرائي، )دار كمكتبة ا٢تبلؿ، د.ط.ت(.
 ـ(.ُٖٗٗ، ُ، )بَتكت: دار الطليعة للطباعة كالنشر، طالفلسفة والتأويلقارة، نبيهة،   .ُِٗ
، ٖتقيق: الجامع ألحكام القرآنصارم، القرطيب، أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر األن  .َُّ

 ـ(.ُْٔٗ، ِأٛتد الربدكين كإبراىيم أطفيش، )القاىرة: دار الكتب ا١تصرية، ط
)اٞتيزة: دار ىجر للطباعة كالنشر،  ،الحداثة في ميزان اإلسالمالقرين، عوض بن ٤تمد،   .ُُّ

 ـ(.ُٖٖٗ، ُط
، )الرياض: االستدالل موقف الفكر الحداثي العربي من أصولالقرين، ٤تمد بن حجر،   .ُِّ

 ىػ(.ُّْْ، ُمركز الدراسات كالبحوث ٣تلة البياف، ط
، ّمكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع، ط -، )الرياضمباحث في علوم القرآنالقطاف، مناع،   .ُّّ

 ـ(.َََِ
ترٚتة فتحي ا١تسكيٍت، )بَتكت: جداكؿ  ،الدين في حدود مجرد العقلكانط، إٯتانويل،   .ُّْ

 ـ(.َُِِ ،ُللنشر كالتوزيع، ط
، ترٚتة: فريد الزاىي، مراجعة: عبد اٞتليل ناظم، )الدار علم النصكريستيفيا، جوليا،   .ُّٓ

 ـ(.ُٕٗٗ، ِالبيضاء: دار توبقاؿ للنشر، ط
)باريس:  -، تعريب: خليل أٛتد خليل،منشورات عويداتموسوعة الندالالند، أندريو،   .ُّٔ

 ـ(.ََُِ، ِط
 ق(.ُِّْالوىاب سليم، )دمشق: ا١تكتبة السلفية، د.ط، ، ترٚتة: عبد دين اإلسالماليتنر،   .ُّٕ



 

ُٖٗ 

 

، )دار الدعوة للطبع كالنشر الوحي القرآني من المنظور االستشراقي ونقدهماضي، ٤تمود،   .ُّٖ
 ـ(.ُٔٗٗ، ُكالتوزيع، االسكندرية، ط

، ٖتقيق: ٤تمد فؤاد عبدالباقي، )بَتكت: دار إحياء صحيح مسلممسلم، مسلم بن اٟتجاج،   .ُّٗ
 ـ(.ُُٗٗ، ُلعريب، طالًتاث ا

، )القاىرة: مكتبة الشركؽ دراسات معرفية في الحداثة الغربيةا١تسَتم، عبد الوىاب،   .َُْ
 ـ.ََِٔ، ُالدكلية، ط

 ق(.ََُْ، ُدار الدعوة، ط -، )القاىرةالمعجم الوسيطمصطفى، إبراىيم، كآخركف،   .ُُْ
من أفبلطوف إُف نظرية التأكيل  -فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقامصطفى، عادؿ،   .ُِْ

 ـ(.ََِٕ، ُجادمَت، )القاىرة: رؤية للنشر كالتوزيع، ط
، )بَتكت: دار اٞتواد، د.ط، فلسفية وقاموس مصطلحاتمغنية، ٤تمد جواد، مذاىب   .ُّْ

 د.ت(.
، ِ، )الرياض: مؤسسة أعماؿ ا١توسوعة للنشر كالتوزيع، طالموسوعة العربية العالمية  .ُْْ

 ـ(.ُٗٗٗ
، )بَتكت: دار وفيتيةالموسوعة الفلسفية الس  .ُْٓ ، بإشراؼ: ركزنتاؿ يودين، ترٚتة ٝتَت كـر

 الطليعة للطباعة كالنشر، د.ط، د.ت(.
، ترٚتة: عبد الرٛتن بدكم، اإلسالم والمسيحية في العالم المعاصرمونتجمرم كات،   .ُْٔ

 ـ(.ُٖٗٗ)القاىرة: ا٢تيئة ا١تصرية للكتاب، د.ط، 
، )الرياض: مكتبة مزاعم التجديد وميادين التغريبالعصرانيون بين الناصر، ٤تمد حامد،   .ُْٕ

 ـ(.ََُِ، ِالكوثر، ط
)الرياض: دار النحوم للنشر  ،الحداثة في منظور إيمانيالنحوم، عدناف علي رضا،   .ُْٖ

 ـ(.ُٖٗٗ، ّكالتوزيع، ط
، مركز العاَف التعليقات النقدية كتاب دراسات محمديةنصر، الصديق بشَت، )لندف:   .ُْٗ

 ـ(.ََِٗ، ِاالستشراؽ، ط اإلسبلمي لدراسة
، ترٚتة كقراءة نقدية: رضا ٤تمد الدقيقي، )قطر: كزارة تاريخ القرآننولدكو، تيودكر،   .َُٓ

 ـ(.ََِٗ، ُاألكقاؼ، ط



 

ُٗٗ 

 

منشوارات كزارة الثقافة  -، ترٚتة فاطمة اٞتيوشي )دمشقالقول الفلسفي للحداثةىربماس،   .ُُٓ
 ـ(.ُٓٗٗيف اٞتمهورية العربية السورية، د.ط، 

ترٚتة خليل اٞتيوسي، )بَتكت: دار الفارايب للنشر  معجم األفكار واألعالم،تشنسوف، ى  .ُِٓ
 (.ـََِٕ، ُطكالتوزيع، 

 ـ(.ُٕٗٗ، ُ، تعريب عادؿ ا١تعلم، )دار الشركؽ، ط.اإلسالم كبديلىوفماف، مراد،   .ُّٓ
 ـ(.ََِٕ، )القاىرة: دار قباء اٟتديثة، ط. المعجم الفلسفيكىبة، مراد،   .ُْٓ
 المجالت والجرائد والندواتفهرست 

 .ا١تلحق األسبوعي الثقايف ،ُُُّْعدد  ،ـُْٗٗيونيو  ٓ ،األحد ،جريدة الحياة  .ُ
عدد  ،ـَُِّأكتوبر  َّ ،قُّْْذك اٟتجة  ِٓاألربعاء  ،جريدة العرب الدولية  .ِ

(ُِٕٓٓ.) 
 .ِٕع–٣تلة إسبلمية ا١تعرفة   .ّ
السنة الثانية  -ىػ ٤ُِّْتـر  - ٕٖع ،اليت تنشره كزارة األكقاؼ القطرية مجلة األمة  .ْ

 .كالعشركف
 .ُٗٗع (مقدمة يف تطور الفكر الغريب كاٟتداثة) ،سفر ،اٟتواِف ،مجلة البيان  .ٓ
 (.رصد رقمي ،العاَف يف عاـ))ق ُِّْعاـ ا١تلحق السنوم الصادر ،٣تلة البياف  .ٔ
 .ـََِٖيونيو  ،ِع ،ُٔج ،سلسلة الدراسات اإلنسانية غزة، -مجلة الجامعة اإلسالمية  .ٕ
 قُُُْربيع أكؿ  ،ٕٖع مجلة المنتدى  .ٖ
 .ـَََِسبتمرب –يوليو  ،ُع ،ِٗـ  مجلة عالم الفكر  .ٗ

 ،ّع ،ْـتصدر عن ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب(  -) ٣تلة النقد األديب ،مجلة فصول  .َُ
 .ـُْٖٗ

 ،ْع ،ْـتصدر عن ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب(  -) ٣تلة النقد األديب ،مجلة فصول  .ُُ
 .ـُْٖٗ

 .ِ، جُٔ، عمجلة مجمع الفقو اإلسالمي  .ُِ
بتاريخ  ،ٚتعية الدعوة اإلسبلمية العا١تية ،الحداثة وما بعد الحداثة :ندكة بعنواف  .ُّ

 .قُِْٖ/ّ/ُّ



 

ََِ 

 

 


