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 الُملخَّص
 :تفسَت القرآف كعلومو، ماجستَت ُب اٞتازم فرج العذبو ا١ترم

  .ـ2017يونيو 
 لقصة نوح عليو السبلـ ُب القرآف الكرًن دراسة نقديةالقراءة اٟتداثية العنواف: 

 أ.د عاد اللطيف عاد العاطي١تشرؼ على الرسالة: ا
حيث ٬تيب عن سؤاؿ: لقصة نوح عليو السبلـ، القراءة اٟتداثية ىذا الاحث يعٌت بنقد 

، اٟتداثةمفهـو كقد بينت فيو ُب تأكيبلهتا لقصة نوح عليو السبلـ؟ القراءة اٟتداثية ما مدل التزاـ 
، ككيفية انتقا٢تا إذل للقراءة اٟتداثيةاٞتذكر التارٮتية  ، ٍب عرضت ُب الفصل األكؿالقراءة، ك النصك 

 العادل اإلسبلمي، كأىم رموزىا، كاألسس اليت قامت عليها.

لقصة نوح عليو السبلـ، كقد قسمتو إذل القراءة اٟتداثية كخصصت الفصل الثاين لنقد 
ا١ترتاطة بشخصية نوح عليو السبلـ، من حيث القراءة اٟتداثية ثبلثة مااحث، أك٢تا يتعلق بنقد 

ا١ترتاطة بدعوة نوح عليو القراءة اٟتداثية اٝتو، كعمره، ٍب ناوتو،  أما ا١تاحث الثاين فيتعلق بنقد 
قـو نوح عليو السبلـ، كالشعائر كالتشريعات ُب السبلـ، حيث تعرضت ١تقوالهتم حوؿ عاادة 

 دعوتو.

عليو السبلـ، حيث ا١ترتاطة ٔتصَت قـو نوح القراءة اٟتداثية كا١تاحث الثالث يتعلق بنقد 
حوؿ صناعة سفينة النجاة، ٍب قضية الطوفاف، ٍب مقوالهتم ا١تتعلقة  تعرضت ١تقوالت اٟتداثيُت

 و.بغرؽ ابن نوح عليو السبلـ كخيانة زكجت

نزع القداسة عن القرآف كمن أىم النتائج اليت توصلت إليها أف التيار اٟتداثي يسعى إذل 
الكرًن من خبلؿ التعامل معو كنص بشرم تطاق عليو مناىج بشرية كأدكات نقد غربية، كأف 
تأكيبلت القراء ا١تعاصرين ا١تتعلقة بقصة نوح عليو السبلـ شديدة الضعف، كال ٖتظى بأدىن درجة 

درجات القاوؿ؛ ألهنا ال تقـو على أساس علمي، سواء تلك ا١تتعلقة باٝتو أك بعمره، أك من 



 د
 

بناوتو، أك بعدـ عاادة قومو لؤلكثاف، أك ا١تتعلقة بغرؽ قومو بساب عدـ معرفتهم بالسااحة، كإنكار 
 و لو.كوف الطوفاف عقوبة ربانية على معاصيهم، ككذلك التأكيبلت ا١تتعلقة بابنو، أك ٓتيانة زكجت

كمن أىم توصيات ىذه الدراسة: دعوة ا١تراكز العلمية، كا١تؤسسات الاحثية، كالكليات 
اٞتامعية، إذل تسليط الضوء على مقوالت القراء ا١تعاصرين، كالرد عليها بطريقة موضوعية، كتدعيم 

أمتنا. دكر اإلعبلـ كاألجهزة ا١تختلفة ُب التوعية ٓتطورة ىذه ا١تقوالت على ثوابت ديننا كىوية
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 شكـــــر وتقـــــدير
 اٟتمد هلل رب العا١تُت، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ ا١ترسلُت، كبعد: 

فػػػإين أٛتػػػد اهلل تعػػػاذل أكالن كآخػػػران، فلػػػوال فضػػػلو مػػػا ًب ىػػػذا العمػػػل، فلػػػو الشػػػكر كىػػػو 
كليػػة الشػػريعة بالشػػكر اٞتزيػػل لؤلسػػتاذ الػػدكتور / يوسػػف الصػػٌديقي عميػػد  للشػػكر أىػػل، ٍب أثػػٍت 

كالدراسػػػات اإلسػػػبلمية، كمػػػا أخػػػص بالشػػػكر الػػػدكتور / نػػػايف هنػػػار الشػػػمرم العميػػػد ا١تسػػػاعد 
 لشؤكف الاحث كالدراسات العليا بالكلية لرعايتهما الكرٯتة للاحث العلمي.

كاعًتافان باٞتميل كتقديران للمعركؼ، أقدـ خالص شكرم كعميق تقديرم لؤلستاذ     
لطيف، أسػتاذ التفسػَت كعلػـو القػرآف بالكليػة علػى قاولػو اإلشػراؼ العلمػي الدكتور/ ٤تمد عاد ال

٢تػػذه الرسػػالة، كقػػد قػػدـ توجيهػػات سػػػديدة، كإرشػػادات موفقػػة، بػػدأت منػػذ بدايػػة الاحػػػث، إذل 
٘تامو ، فلم ياخل علػٌي بػرأم كال مشػورة، فقػٌوـ كعػٌدؿ كشػٌجع، فكػاف لػو كاػَت الفضػل علػٌي بعػد 

خػػػَت اٞتػػػزاء كأكفػػػاه، كمػػػا أسػػػألو تعػػػاذل أف ٯتتعػػػو ٔتوفػػػور الصػػػحة ك٘تػػػاـ اهلل تعػػػاذل فجػػػزاه اهلل عػػػٍت 
 كأف يطيل ُب عمره حىت ينفع بو ا١تسلمُت.  ،العافية

كالشكر موصوؿ إذل عضوم ٞتنة ا١تناقشة الكرٯتُت على تفضلهما بقاػوؿ مناقشػة     
فأسػأؿ اهلل تعػاذل أف ىذه الرسالة، ٍب تفضلهما بإبداء النقد الذم يقٌوـ بو ما اعوٌج من الاحث، 

٬تعل ىذا ُب ميزاف حسناهتما كأف يكتب ٢تما األجر على كل حرؼ ينطقػاف بػو لتسػديد خللػي 
كتوجيهي، كال يفوتٍت أف أتقدـ بالشكر ألصحاب التمٌيز كاألفكار النٌَتة أعضاء ا٢تيئة التدريسػية 

ل ٍت كػػػهػػػم مػػػبالكليػػػة علػػػى مػػػا غمركنػػػا بػػػو مػػػن ٚتيػػػل كػػػرمهم ككافػػػر عملهػػػم كحسػػػن خلقهػػػم، فل
 التقدير.

كأقدـ خالص شكرم ككافر عرفاين لوالدٌم الكرٯتُت، على ما بذاله من هتيئة اٞتٌو 
ا١تناسب لكتابة ىذا الاحث، كالدعم ا١تتواصل، كالتشجيع ا١تستمر لنيل درجة ا١تاجستَت ُب 

ىذا  التفسَت كعلـو القرآف، كأساؿ اهلل أف ٬تزؿ ا١تثوبة لكل من ساىم كلو بكلمة ُب إ٧تاز
 العمل، كاهلل من كراء القصد، كىو ا٢تادم إذل سواء السايل.
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 مقدمةال

اٟتمد هلل الذم أنزؿ الكتاب ىداية للاشرية، كتعهد ْتفظو من شر الربية،       
اكأشهد أف ال إلو إال اهلل الذم خلق كل شيء كىو  عاد  على كل شيء قدير، كأشهد أف ٤تمدن

  يي ىي مي خي حي جي)اهلل كرسولو خاًب األناياء كا١ترسلُت أرسلو ربو 

 . [ّّ: التوبةسورة ] (ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 :وبعد

من ا١تعلـو أف شرؼ العلم بشرؼ فإف العلم ىو أنفع ما ٯتيضي فيو ا١ترء أكقاتو، ك   
، كليس ىناؾ علمه  كمن ىذه العلـو ، تعاذلاهلل كتاب ب تعلقي يمن علم  كال أجلي  أشرؼي  ا١تعلـو
 . الكرًن علمي التفسَت كعلـو القرآف

الكتب السماكية، كإذا كاف القرآف الكرًن ىو كتاب اهلل ا٠تالد، الذم ختم اهلل بو 
 يه ىه مه جه ين ىن، كجعلو كتاب ىداية للناس )كضمنو منهجنا تشريعينا جامعنا

، كىو باعث هنضة األمة كسر تقدمها، فإف األعداء فطنوا ٢تذه [ٗ: اإلسراءسورة ]( جي
ا١تكانة، فعمدكا إذل توجيو سهامهم الفكرية ٕتاىو للنيل منو، من خبلؿ أفكارىم ا١تسمومة، 

لقرآف الكرًن لالقراءة اٟتداثية ، أك اٟتداثيكأقبلمهم ا١تأجورة، كاليت أنتجت ما يسمى الفكر 
اهلل تعاذل، كما صوب أصحاب ىذه التوجهات طعوهنم  حىت لو خالف مراد على أم كجو

 للسنة الناوية، كالًتاث اإلسبلمي برمتو.

لقصة نوح عليو السبلـ ُب القرآف القراءة اٟتداثية كمن ىنا كانت دراسيت ا١تعنونة بػ )  
حاكلت فيها عرض كقد ( خطوة على طريق التصدم ٢تذه األفكار ا٢تدامة، دراسة نقدية الكرًن
ا١توجهة كمناقشتها كالرد عليها ردان ىادئان، كٔتوضوعية كحيادية، دكف التجٍت على أحد، أك  الشاو

 الوصوؿ للحق. بغيةأحد،  حق انتقاص
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خدمة كتاب اهلل تعاذل، ُب رغاة مٍت ُب ا١تسا٫تة ولقد جاء اختياري للموضوع؛ 
حوؿ القراءة اٟتداثية كدفاعان عنو، كعن أنايائو الكراـ، من خبلؿ الرد على دعول أصحاب 

ألتناك٢تا بشيء من تخصصة مدراسة قصة نوح عليو السبلـ ُب القرآف الكرًن، كدراستها 
 مٍت أف يتقال اهلل تعاذل ةما ينتفع بو أبناء األمة سائل لعلي أقدـ للمكتاة اإلسبلمية ؛التفصيل

  .ذلك العمل

 إشكالية البحث:

القراءة مدل التزاـ ما ٯتكن ٖتديد إشكالية الاحث من خبلؿ طرح ىذا السؤاؿ: 
 لقصة نوح عليو السبلـ؟ ُب تأكيبلهتااٟتداثية 

 : اآلتية كيتفرع من ىذا السؤاؿ األسئلة

 ؟اٟتداثيةما مفهـو القراءة  -ُ
 ؟اٟتداثيةمن أين أتت فكرة القراءة  -ِ
 كيف انتقلت إذل العادل اإلسبلمي؟ -ّ
 اليت قامت عليها؟ما األسس  -ْ
 ؟ُب قصة نوح عليو السبلـ اٟتداثيةأصحاب القراءة ما التأكيبلت اليت أكردىا  -ٓ
 

 أىمية البحث:

 تكمن أ٫تية ىذه الدراسة فيما يأٌب:

 تعلقها بأشرؼ الكتب، كأعظمها قدران، كىو كتاب اهلل تعاذل. -ُ
الناوية الكشف عن خطر تيار فكرم، أراد االنقضاض على القرآف الكرًن كالسنة  -ِ

 كالًتاث كلو بقصد ا٢تدـ.
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التحذير من أصحاب الدعوات ا١تنحرفة كآرائهم الفكرية ا١تاثوثة ُب كتاهم، حىت تسلم  -ّ
 األمة من االستجابة آلرائهم النكدة.

 الدفاع عن القرآف الكرًن، كنقد الشاو اليت ألقاىا أصحاب الفكر ا١تعوج. -ْ
٦تا أثاره أصحاب ىذه  اة ا١تسلم، كتنقيتوالفاعل ُب حي بياف أ٫تية القصص القرآين كأثره -ٓ

 الدعوات.
 

 أىداف البحث: 

 قصة نوح عليو السبلـ. حوؿ اٟتداثيةالقراءة  عرض مقوالت -
 الصحيحة لقصة نوح عليو السبلـ. كالدالالتبياف ا١تفاىيم  -
 كمركجيها. ا٠تاطئةٖتذير اجملتمع ا١تسلم من األفكار  -

 

 حدود البحث:

ما كتاو اٟتداثيوف حوؿ قصة نوح عليو السبلـ ، كٓتاصة اقتصرت ىذه الدراسة على 
القصص ) ألنو الوحيد الذم كقفت لو على كتاب متكامل يتعلق بالقصة أٝتاه ٤تمد شحركر،

 اليت وف كتابات اٟتداثيُت تتعلق بالشاوماثوثة ُب بط القرآين قراءة معاصرة(، ٍب إين تتاعت أقواالن 
 ، كقمت بالرد عليها.طرحها شحركر

 منهج البحث :

 : هامن يةمناىج ْتث على عدةَب ىذا الاحث  سار العمل

قصة نوح عليو السبلـ ُب القرآف  دالالت ، حيث قمت باستقراءالمنهج االستقرائي -ُ
 كتب ا١تفسرين، ككتابات اٟتداثيُت.  ُبالكرًن، ك 

بنشأة الفكر ، كقد استخدمت ىذا ا١تنهج ُب األمور التارٮتية ا١تتعلقة المنهج التاريخي -ِ
  كجذكره التارٮتية كامتداده. ،اٟتداثي
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كقد استخدمتو عند عرض مقوالت القراء ا١تعاصرين؛ ا١تتعلقة بتفاصيل ، ينقدالمنهج ال  -ّ 
     قصة نوح عليو السبلـ.

 أسباب اختيار الموضوع:   

 من نعمة اهلل علٌي أف ىٌيأ رل ْتث ىذا ا١توضوع القيم لػػػػػ :   

مؤلفاهتم  كانتشرت، هبمكثَت من الناس   ًتاغالذين القراءة اٟتداثية كشف أصحاب  -ُ
 .كأفكارىم، فأصاحوا رموزان ٭تتذل هبا كبأفكارىا

 أدؽ ناقوس ا٠تطر لفكر يقصد القرآف الكرًن بالطعن كأحذر من رموزه. -ِ
أصحاب األفكار ا٢تدامة لضرب اإلسبلـ  يوردىاأسلط الضوء على الشاهات اليت  -ّ

  .ليهاكأقـو بالرد ع
بياف طعن أصحاب ىذه القراءة العقلية ا١تعاصرة ُب ثوابت الدين، كمن أ٫تها القرآف  -ْ

ٍب بإثارة ، ككتابتو ٚتعو طريقة ُب ٍب ،اإل٢تي مصدره ُب التشكيك ٤تاكلة من بدءناالكرًن، 
قصصهم كأحوا٢تم اليت حكاىا القرآف ك ، السبلـالصبلة ك  عليهم األناياء الشاهات حوؿ

حكى  الذم الكرًن القرآف ُب كالطعن أقدارىم، من كاٟتط انتقاصهم، بذلك كفيدالكرًن، ير 
 كاألحواؿ. تلك القصص

 
 

 :الدراسات السابقة

حظي بالكثَت من الدراسات الناقدة للقرآف الكرًن قد القراءة اٟتداثية إف نقد كدراسة 
لقصص األناياء كخاصة )قصة نوح عليو السبلـ(، القراءة اٟتداثية أما ُب ٣تاؿ نقد ة، كالناقض

، ككل ما كقفت عليو ىو كتاب  –على حد اطبلعي  -، أك رسالة مستقبلن فلم أجد ْتثان 
 كاحد، ك٣تموعة مقاالت ٥تتصرة جدان، كىي كما يأٌب:
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األردف: دار الاشَت، جواد عفانو، ). القرآن الكريم وأوىام القراءة المعاصرة .ُ
ـ(، كىذا الكتاب تضمن الرد على كتاب ٤تمد شحركر )الكتاب ُْٗٗ-قُُْٓ، ُط

من ضمنها قصة نوح عليو السبلـ، كلكن بشكل ك  لعدة مواضيع، كالقرآف(، كقد تطرؽ
إذل كافة الشاهات، كدراسيت تتوافق معو  كدل يتطرؽٜتس صفحات، ال يتعدل  ٥تتصر جدان 

يتسم باالعتماد على ا١تصادر األصلية، ، إال أف ردم ُب الرد على شاهات ٤تمد شحركر
كيتتاع كافة جوانب الشاهة، كيتعرض لكل الشاهات ا١تتعلقة بالقصة، بعيدان عن االنتقائية 

 اليت يتسم هبا الكتاب.
عز . تهافت محمد شحرور في تفنيده لعمر نوح عليو السالم والرد عليو .ٕ

، كقد تناكؿ فيو دعول لعلم، موقع  القرآف كاَُِْ/َُ/ِٔمقاؿ بتاريخ الدين كزابر. 
أنني في وتختلف دراستي عن ىذه الدراسة ٤تمد شحركر حوؿ عمر سيدنا نوح فقط، 

حول قصة نوح عليو السالم، ثم القراءة الحداثية سأتناول كافة الدعاوى التي احتوتها 
 بنقد ىذه الدعاوى. سأقوم

مقاؿ   ،تقي اٟتسٍت. قراءة في كتابات الحداثيين العربالقصص القرآني  .ّ
، موقع ا١تثقف، كقد قسمو إذل ّّٖٓ، صحيفة ا١تثقف، العدد َُِٓ/ُِ/ُِبتاريخ 

خصائص التعريف بالقصة، كأغراض القصص، ك قسمُت، كيشتمل القسم األكؿ على 
القصص القرآين، أما القسم الثاين فقد تناكؿ فيو القصة القرآنية ُب دراسات ا١تستشرقُت 

، ٍب ٖتدث عن ٤تمد شحركر ٢تا ا١تستشرقُت كاجًتار الشرقيُت العرب، ٍب شاهات ُتكاٟتداثي
ٖتدث كالقصص القرآين كٖتدث بشكل عاـ فيو حوؿ بعض آرائو ُب القصص القرآين، ك 

قواؿ كىو ُب كبلمو يكتفي بذكر أ، بو القاسم حاج ٛتد كالقصص القرآينأ٤تمد عن  أخَتان 
 .ا١تعاصرين، كال يتعرض لنقدىا على ٨تو رصُت

طارؽ مصطفى . بين التحريف والتخريف القرآنيحرور للقصص قراءة ش .ْ
، فلسطُت، القرآنيةمقاؿ ُب موقع رابطة العلماء ا١تسلمُت، مركز نوف للدراسات ٛتيدة. 

غرؽ قـو ك  عاادة قـو نوح عليو السبلـ، دعول شحركر حوؿ كقد ناقش، َُِٓ/ُ/َِ
رسبلن من  تعاذل رساؿ اهللباإلضافة إذل إ، ان نوح كوهنم ال يعرفوف السااحة ككوف الطوفاف ٤تلي
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، ككبلمو ُب ا١تقاؿ ال يتسم بالعمق العلمي، كال باالعتماد على ا١تصادر العلمية ا١تبلئكة
 .األصيلة

ويالحظ أن ىذه الدراسات تتسم بالعمومية، وليس فيها تركيز على قصة 
على دعاوى شحرور فقط، كما أنها لم تقم بتحليل  معظمها وقد اقتصرواحدة، 

الدعاوى أو نقدىا في ضوء أصول التفسير، وما تضمنتو كتب تراثو من حقائق يمكن 
 أن نزن دعاوى الحداثيين بميزانها، وىذا ما ستتواله دراستي.

 خطة البحث: 

 .فصلُت، كخا٘تةك كمدخل يشتمل الاحث على: مقدمة، 

 ،ُب الاحث ا١تستخدـكا١تنهج  و،كأىداف، الاحثأ٫تية  أما ا١تقدمة فقد ضمنتها:
 كأسااب اختياره، كالدراسات السابقة، كخطة الاحث. 

  

 مدخل: مفاىيم تأسيسية 

 بياف ا١تفاىيم اآلتية:كيشتمل على 

 مفهـو اٟتداثة. -
 مفهـو النص. -
 مفهـو القراءة. -

 

 وأىم رموزىا اإلسالمي وانتقالها إلى العالم الحداثيةالفصل األول: جذور القراءة 

 كيشتمل على ثبلثة مااحث: 

  اٟتداثيةاٞتذكر التارٮتية للقراءة  المبحث األول:
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  إذل العادل اإلسبلمي، كأىم رموزىا اٟتداثيةالقراءة  انتقاؿ المبحث الثاني:

  اإلسبلميإذل العادل  اٟتداثيةالقراءة ا١تطلب األكؿ: انتقاؿ 
   اٟتداثيةرموز القراءة أىم ا١تطلب الثاين: 

 
 

  اٟتداثيةأسس القراءة  المبحث الثالث:

 ما يتعلق بالقرآف الكرًن ا١تطلب األكؿ: 
   ما يتعلق بالسنة الناوية.ا١تطلب الثاين: 

 

 

 نقد  القراءة الحداثية لقصة نوح عليو السالم لفصل الثاني: ا

 كيشتمل على ثبلثة مااحث:

  السالم نوح عليوشخصية المبحث األول: 

  ١تطلب األكؿ: اسم نوح عليو السبلـا
  ا١تطلب الثاين: عمر نوح عليو السبلـ

  ناوة نوح عليو السبلـ :ا١تطلب الثالث
 

  دعوة نوح عليو السالم :المبحث الثاني

  نوح عليو السبلـ ُب دعوةعاادة الا١تطلب األكؿ: 
  ُب دعوة نوح عليو السبلـ كالتشريعاتا١تطلب الثاين: الشعائر 

 
 



8 
 

  مصير قوم نوح عليو السالم :المبحث الثالث

  سفينة النجاةا١تطلب األكؿ: صناعة 
  سطورية كاحمللية كالعا١تيةا١تطلب الثاين: الطوفاف بُت األ

  ا١تطلب الثالث: غرؽ ابن نوح عليو السبلـ كخيانة زكجتو
 

 :على ما يأتي وتشتمل ،الخاتمةو 

 النتائج -
 التوصيات -

 

 قائمة المصادر والمراجع
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 مدخل

 مفاىيم تأسيسية

 

 :مفاىيمويشتمل على ثالثة 

 .اٟتداثةمفهـو  :أكالن 

 .النص مفهـو: ثانيان 

 .القراءة مفهـو: ثالثان 
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 :تمهيد  

ُب ظل التغَتات اليت نلمسها فإف العادل يعج بركاـ ىائل من ضاابية فكرية تطاؿ كل 
تتحطم على يديو ٭تاكؿ أف شيء؛ كسط زخم فلسفي ٮتتلط فيو اٟتق بالااطل، كتيار فكرم 

لكثرة األفكار الوافدة  السديدة على الرؤيةينية، حىت بات ا١تسلم غَت قادرو صخرة الثوابت الد
 .الشديدة الضاابية هىذ اليت أحدثت

، كاليت عملت على رٌل لدعوات اليت اتسمت ٔتنهجية حديثةاألفكار كا كثرةكمع  
٢تذه  بغض النظر عن ا١تدلوالت اللغوية صوؿ فهمها،كا٠تركج على ضوابط كأ النصوص

إلخراج معانيو من  ،للنص القرآينالقراءة اٟتداثية ابتكركا فكرة النصوص كقيمتها الشرعية، فإهنم 
  .متااينة٥تتلفة بفهـو  الشرعي إذل معافو  إطارىا

 عند أىل اللساف كاألصوليُت تتااين عن القراءة من كجهة نظر التيارإف القراءة   
، ا١تهارات اليت ٬تب أف يتعلمها الفرد ُب مراحلو األكذل اللانة األكذل ُب قائمة٘تثل  فهي، اٟتداثي

 ىي األمر األكؿ الذم أيمر بو ناينا ٤تمد ك كاليت ياٍت عليها كافة األسس فيما يتعلمو الحقان، 

كُب ىذا داللة  ،[ُسورة العلق:] (مم ام يل ىل مل)ُب غار حراء  يتعاد كاف  حُت
 .(ُ)ى أ٫تية القراءة ُب ديننا اٟتنيفعل

                                                           
ٍؤيىا الصَّاًٟتىةي ًُب ركم عن عائشة أـ ا١تؤمنُت أهنا قالت: أىكَّؿي مىا بيًدئى بًًو رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًمنى الوىٍحًي الر  (1)

، فىكىافى الى يػىرىل ريٍؤيىا ًإالَّ جىاءىٍت ًمٍثلى فػىلىًق الص ٍاًح، ٍبيَّ حياِّبى إًلىٍيًو ا٠تىبلى  كىىيوى  -ءي، كىكىافى ٮتىٍليو بًغىاًر ًحرىاءو فػىيىتىحىنَّثي ًفيًو النػٍَّوـً
، ٍبيَّ يػىٍرًجعي ًإذلى خىًد٬تىةى فػىيى  -التػَّعىا دي  ًد قػىٍالى أىٍف يػىٍنزًعى ًإذلى أىٍىًلًو، كىيػىتػىزىكَّدي ًلذىًلكى تػىزىكَّدي ًلًمٍثًلهىا، حىىتَّ جىاءىهي اٟتىق  اللَّيىارلى ذىكىاًت العىدى

: كىىي  : اقٍػرىٍأ، قىاؿى ىلىكي فػىقىاؿى
: " فىأىخىذىين فػىغىطًٍَّت حىىتَّ بػىلىغى ًمٍتِّ اٞتىٍهدى ٍبيَّ أىٍرسىلىًٍت، «مىا أىنىا ًبقىارًئو »وى ُب غىاًر ًحرىاءو، فىجىاءىهي ا١ت ، قىاؿى

، فىأىخىذىين فػىغىطًٍَّت الثَّانًيىةى حى  : مىا أىنىا ًبقىارًئو : اقٍػرىٍأ، قػيٍلتي : مىا أىنىا ًبقىارًئو، فػىقىاؿى : اقٍػرىٍأ، فػىقيٍلتي ىتَّ بػىلىغى ًمٍتِّ اٞتىٍهدى ٍبيَّ أىٍرسىلىًٍت، فػىقىاؿى
 : [، " فػىرىجىعى هًبىا رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو ُ]العلق:  (مم ام يل ىل مل)فىأىخىذىين فػىغىطًٍَّت الثَّالًثىةى ٍبيَّ أىٍرسىلىًٍت، فػىقىاؿى
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كاستخبلص النص القرآين،  تفسَتّتهود عظيمة ُب  يزخر التاريخ اإلسبلميإف     
ألصحاب التيار اٟتداثي كاليت القراءة اٟتداثية  ٮتالفأحكامو ك٤تاكلة تفسَته ُب إطار منضاط 

تعالت دعواهتم إذل ضركرة قراءة النص القرآين قراءة معاصرة، بدافع سوء النية ٖتت ستار الرغاة 
 .تفكيكوالدين ك ىو ىػػدـ من ذلك  اٟتقيقي كا٢تدؼُب اإلصبلح كالتجديد، 

، حيث األصيل دخيبلن كقد برزت ٤تاكالهتم لتزكير ا١تفاىيم كجعل الدخيل أصيبلن ك     
النص القرآين عدان بُت أحدثت بي ك  ،نتجت رؤية مغايرةأككظفوا أدكات  ،غربية استوردكا مناىج

  . الواقعك 

تاج إليها ُب ىذه ٢تذا أردت أف أسوؽ ُب الصفحات التالية التعريف ٔتصطلحات ٭تي   
 .دراستهاالدراسة؛ لتتكٌوف ُب ذىن القارئ صورة أكلية عن مراد الااحثة من 

 الحداثةمفهوم : أوالً 

 ،ض القدًننقي"اٟتديث: ك  ،(ُ)ُب اللغة مشتقة من اٟتديث ٔتعٌت اٞتديد اٟتداثة    
كحداثة، كأحدثو، فهو ٤تدث  حدث الشيء ٭تدث حدكثان يقاؿ: ، دمةكاٟتدكث: نقيض القي 

ابن "، كيضيف (ّ)"فيت السن األزىرم: شاب حدثه "يقوؿ  ،(ِ)"كحديث، ككذلك استحدثو
 .(ْ) "اٟتدكثةاثة ك : بُت اٟتدحدث السن كحديثها : رجلسيده

                                                                                                                                                                          

:  يػىٍرجيفي فػيؤىاديهي، فىدىخىلى عىلىى خىًد٬تىةى بًٍنًت خيوىيًٍلدو رىًضيى اللَّوي كىسىلَّمى  فػىزىمَّليوهي حىىتَّ ذىىىبى عىٍنوي « زىمِّليوين زىمِّليوين »عىنػٍهىا، فػىقىاؿى
 .(ُ، رقم)ٕ، صُ، جكتاب بدء الوحي، كيف كاف بدء الوحي إذل رسوؿ اهلل صحيحو، الرٍَّكعي، أخرجو الاخارم ُب 

، ت: مكتب ٖتقيق الًتاث ٔتؤسسة الرسالة القاموس المحيطانظر: الفَتكزآبادم: ٣تد الدين أك طاىر ٤تمد بن يعقوب ،  (ُ)
 .ُٕٔ،  ص(ََِٓ ،ٖط دار مؤسسة الرسالة للنشر كالتوزيع،)بَتكت: 

، ّطدار صادر، )بَتكت: ، لسان العربابن منظور: ٤تمد بن مكـر بن عدم أبو الفضل ٚتاؿ الدين، (ِ) 
 .ُُّ، ص ِ،ج(ىػُْْ

 .ُِّ، ص ِجالمرجع السابق،  (ّ) 
 .ُِّ، ص ِجالمرجع السابق،  (ْ) 
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 يه ىهٱ):كما ُب قولو تعاذل ،الكرًنالقرآف  ُبحديث كلمة كقد كرد استعماؿ   
على  كفيو داللة، اإلتياف ٔتثل القرآف، كا١تقصود [ّْلطور: سورة ا] (مي خي حي جي

 .(ُ)ٔتثلو عجز الاشر عن اإلتياف
مىٍن : " من حديث عائشة رضي اهلل عنها  قوؿ النيبكما ُب   ،ُب السنة ٔتعٌت االبتداع  ككرد 

ا مىا لىٍيسى ًفيًو، فػىهيوى رىد   :كللحديث داللتاف ،(ِ)"أىٍحدىثى ُب أىٍمرًنىا ىىذى

ألنو ابتدع ُب الدين ما : أف كل عمل ليس لو أصل ُب الشرع ييرٌد على صاحاو األكذل
 .ليس منو

 . اوؿ أم عمل مشركط ٔتوافقتو للشرع: أف قالثانية

 كخبلصة ما ساق تتجلى فيما يأٌب:

 اٟتداثة مشتقة من اٟتديث ٔتعٌت اٞتديد. -
 ٔتثلو.كلمة حديث كردت ُب القرآف الكرًن ُب سياؽ ٖتدم العرب أف يأتوا  -
 كلمة أحدث كردت ُب اٟتديث الناوم ُب سياؽ ذـ كل ابتداع ُب أمر الدين. -
كل جديد ال يناغي أف ٭تظى بالقاوؿ جملرد أنو جديد، خصوصان إذا أعلن  -

القطيعة مع القدًن، فالفىت اٟتدث ال يستغٌت عن خربة أبيو كأجداده كتراث 
 أجياؿ ٣تتمعة.

                                                           
  د.ط، الدار التونسية للنشر،)تونس:  التحرير والتنوير،ابن عاشور: ٤تمد الطاىر بن ٤تمد بن ٤تمد الطاىر،  (ُ)

 . ٔٔ، صِٕ، ج(ىػُْٖٗ
 ،ُْٖ، ص ّ، جالصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردكدكتاب صحيحو، أخرجو الاخارم ُب  (ِ) 

، ّ، ج، كتاب األقضية، باب نقض األحكاـ الااطلة كرد ٤تدثات األمورصحيحوُب مسلم كأخرجو (، ِٕٗٔبرقم )
 .( ُُٖٕبرقم ) ،ُّّْص
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ن ألف اٟتكم على الشيء فرع ع؛ الصطبلح أيضان ُب االبد من ٖتديد مفهـو اٟتداثة ك  
 ك٢تذا كاف، هوؿ أك على أمر ٥تتلف ُب ماىيتو٨تكم على شيء ٣ت ك٨تن ال ٯتكن أفتصوره، 

 .مفهوموالبد من الرجوع إذل الايئة األكذل اليت نشأ كترعرع فيها مصطلح اٟتداثة لتحديد 

" أف اٟتداثة ىي بناء صورة عقبلنية للعادل  الغربيُت حيث يرل أحد علماء االجتماع
 -الكوف ا١تتناىي ُب الصغر ُب الكوف ا١تتناىي ُب الكرب –الذم يدمج اإلنساف بالطايعة 

هبذا  كىو ، (ُ)النفس كبُت عادل اإلنساف كالعادل ا١تفارؽ"ض كل أشكاؿ الثنائية بُت اٞتسد ك كترف
بينما يرل ، ْتسب اعتقاده النصوص ا١تقدسة ضان ، رافان ُب كل مناحي اٟتياةعل العقل حكم٬ت

حركة دينية هتدؼ إذل تفسَت جديد للعقائد كللمذاىب الًتاثية "أحد مفكرم فرنسا أف اٟتداثة 
يصب ُب تغليب العقل  ، كىذا التعريف أيضان (ِ)شى مع اكتشافات التفسَت اٟتديث"لتتم

 .كٖتكيمو

جو فكرم تسيطر عليها فكرة حالة كتو ف اٟتداثة "بعض فبلسفة الغرب يرل أك    
ردة تتنامى كتسعى قدمان نساين ٯتثل عملية استنارة مطٌ ر اإلأف تاريخ تطور الفك :رئيسية فحواىا

 .(ّ)ألسس الفكر كقواعده" توإعادا١تتجدد عرب التفسَت ك ٨تو االمتبلؾ الكامل ك 

 ٧تد أف اٟتداثة ُب الفكر الغريب تدكر حوؿ التجديد الفكرم كمن خبلؿ ىذا العرض 
 .قبلين بعيدان عن العقائد الدينيةكالتطور الع

                                                           
، نقبلن ّٓ-ِٓ، صـ(ُٕٗٗ ،ُط للثقافة،اجمللس األعلى )القاىرة: أنور مغيث،  :، ترٚتةنقد الحداثة ،تورين: اآلف (ُ)

دار الوعي )الرياض: ، مراجعات العقل الغربي في تأزم فكر الحداثة –أعداء الحداثة ٤تمد ٤تمود سيد،  أٛتد: من 
  .ُٗ، ص(ىػُّْْ ،ُط للنشر كالتوزيع،

  .ُِص ،أعداء الحداثةأٛتد،  ـ، نقبلن منُٖٓٗقاموس ركبَت للغة الفرنسية،  (ِ)
 G.VATTIMO,THE END OF MODERNITYعن ، نقبلن ِٔص ،السابق المرجع (ّ)

(OXFORD.1988) P2. 
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، فإف لكل اختلف الطرحكال ٗتتلف نظرة اٟتداثيُت العرب عن النظرة الغربية كإف    
ْتسب ا١توركث الثقاُب كالايئة احمليطة ٗتتلف كسيلتو  ان ىدفرمز من رموز اٟتداثة ُب العادل العريب 

 بو.

، إذل مستول عاؿو  عدي كالواقع يؤكد أف اٟتداثة ُب الفكر العريب ا١تعاصر دل ترتفع ب   
طركحاهتا كتطلب ا١تصداقية ٠تطاهبا من اٟتداثة األكركبية اليت تتخذىا أصبلن فهي تستوحي أ

 .(ُ)٢تا

، كطرح السبلـ مع النفس كمع العادلًتاؽ "كعي الزمن بوصفو حركة تغيَت، كاخ إهنا
ا يفتنها قلق التساؤؿ ، بقدر مجابات هنائيةإلؤلسئلة القلقة اليت ال تطمح إذل اٟتصوؿ على 

 .(ِ)إهنا ٛتى االنفتاح" ،، كىي أيضان جرثومة االكتناه الدائب القلق ا١تتوتركٛتى الاحث

 قد للحداثة ٧تد أنو صفوك اليت استخدمها الكاتب ُب السابقة كإذا تأملنا العاارات  
صدؽ ُب ىذا التعاَت ألف اٟتداثة هبذا ا١تفهـو ٛتى قد ، ك عنها باٟتمى كاٞترثومة كالفتنة عرب

 . ل بعيدان عن الشرعكفتنة تأخذ بالعق ،كجرثومة فكرية تفتك باألمة ،تفت  ُب عضد الًتاث

القائم على السلفية بُت النظاـ تقـو على "مادأ  الصراع  (ّ)اٟتداثة عند أدكنيس إف   
 .(ُ)العاملة لتغيَت ىذا النظاـ "الرغاة ك 

                                                           
 ،ُط مركز دراسات الوحدة العربية،)بَتكت:  التراث والحداثة دراسات ومناقشات،اٞتابرم: ٤تمد عابد، انظر:  (ُ)

 ، بتصرؼ يسَت.ُٔ، صـ(ُُٗٗ
دار النحوم للنشر )الرياض:  موقف األدب االسالمي منها،تقويم نظرية الحداثة النحوم: عدناف علي رضا،  (ِ) 

 .ُّ،ص ـ(ُْٗٗ -ىػُُْْ  ،ِط كالتوزيع،
، كيرمز اٝتو إذل )إلو الاعث  ـَُّٗ كلد عاـ سورم شاعر أدكنيس ا١تعركؼ باٝتو ا١تستعار علي أٛتد سعيد إسرب (ّ)

 ،الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب واألحزاب المعاصرةاٞتهٍت: مانع بن ٛتاد، كا٠تصب كالتجديد(. انظر: 
 .ٗٔ، ُج، ىػ(ُُْٖ، ْط دار الندكة العلمية للطااعة كالنشر، )الرياض:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1930
https://ar.wikipedia.org/wiki/1930
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أف "اٟتداثة أكثر من  يرل بعضهمبينما  أف اٟتداثة ىي التجديد،  يدعيلرأم كىذا ا 
كأ٪تاط العبلقات  ،رع ُب ا١تعارؼ، حيث ترتاط اٟتداثة بصورة عامة باالنزياح ا١تتساالتجديد

 ٖتولت بفعل ثااهتا إذل ، أم ا١تعارؼ القدٯتة اليت٨تو يستتاع صراعان مع ا١تعتقدات نتاج علىاإلك 
 .(ِ)"معتقدات

ٍت على أفكار ، بي "مذىب فكرم أديب علماين أهناٟتداثة كخبلصة القوؿ ُب ا   
، كأفاد من (ٔ)كالداركينية (ٓ)كالفركيدية (ْ)كالوجودية (ّ)كعقائد غربية خالصة مثل ا١تاركسية

، ما صدر ، كيهدؼ إذل إلغاء مصادر الدين(ٕ)الرمزيةدبية اليت ساقتو مثل ا١تذاىب الفلسفية كاأل
كٖتطيم كل القيم الدينية كاألخبلقية كاإلنسانية ْتجة أهنا قدٯتة  ،شريعةعنها من عقيدة ك 

ذلك ، ك ٟتيوانيةالغرائز اكالفوضى كالغموض كعدـ ا١تنطق ك  اٟتياة على اإلباحية اٌتى تي ، لً موركثةك 
خبلصة مذاىب خطَتة ملحدة ظهرت  كىذا يؤكد أهنا، باسم اٟترية، كالنفاذ إذل أعماؽ اٟتياة

                                                                                                                                                                          
، ـ(ُٖٕٗ ، ُط ،العودةدار )بَتكت:  ،بحث في االتباع واالبداع عند العرب –الثابت والمتحول أدكنيس،   (ُ)

 .ٗص
 .ّّ-ِّ، صتقويم نظرية الحداثةالنحوم: عدناف،  (ِ)
حفيد ـ  مؤسس مذىب الشيوعية القائم على اإلٟتاد، كىو ُّٖٖ –ـُُٖٖنساة إذل كارؿ ماركس اليهودم األ١تاين  (ّ)

 .ُٗٗص ،ِج، الموسوعة الميسرةاٞتهٍت: مانع بن ٛتاد، . انظر: اٟتاخاـ اليهودم ا١تعركؼ مردخام ماركس

إتاه فلسفي يغلو ُب قيمة اإلنساف كياالغ ُب التأكيد على تفرده كأنو صاحب تفكَت كحرية كإرادة كاختيار كال ٭تتاج " (ْ)
 . ُٖٖ،  صِج، المرجع السابق ".إذل موجو

كىي تفسر السلوؾ اإلنساين تفسَتان جنسيًّا، كٕتعل  "مدرسة ُب التحليل النفسي أسسها اليهودم سيجموند فركيد (ٓ)
 .ِِٖص ، ِج، مرجع السابقال". اٞتنس ىو الدافع كراء كل شيء

نظريتو ُب ـ الذم طرح فيو ُٖٗٓ"تنتسب إذل الااحث اإل٧تليزم شارلز داركين الذم نشر كتابو أصل األنواع سنة  (ٔ) 
 .ِٓٗص  ،ِج، رجع السابقالم .النشوء كاالرتقاء ٦تا زعزع القيم الدينية"

 ."ح"مذىب أديب فلسفي ملحد، يعرب عن التجارب األدبية كالفلسفية ا١تختلفة بواسطة الرمز أك اإلشارة أك التلمي (ٕ)
 .ْٖٔ، صِج ،رجع السابقالم
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إمبلءات البلكعي ُب غياة ، كىي من ىذه الناحية شر ألهنا (ُ)ُب أكركبا كالوجودية كالسريالية
نزعة الشر هنا ٘تثل إ، حيث ة ا١تضموف كعاثية ُب شكلها الفٍتكىي صاياني ،العقلالوعي ك 

مع ، كىي إفراز طايعي لعزؿ الدين عن الدكلة ُب اجملتاد ُب عداء مستمر للماضي كالقدًنكالفس
 .(ِ)"األكركيب

٧تد أف ا١تعاين  ،التعاريف االصطبلحيةُت التعريف اللغوم ك كإذا ما عمقنا النظرة ب 
تدكر حوؿ  اليت، اٟتداثةبياف مدلوؿ ُب  ك٫تا ينسجماف ،ا١تعٌت اللغوم تنطلق مناالصطبلحية 

  .أحدثت ثورةن على كل ما ىو قدًن حالة النشوء لفكرةو 

 : مفهوم النصاً ثاني

: )ف ص( تشتق من : نىصَّ يػىنيٌص، مادةالااحث ُب معاجم اللغة ٬تد أف  إف   
، نصًّا، فهو ناٌص، كا١تفعوؿ مىٍنصوص، كمنو نصَّ اٟت : رفعو كأسنده إذل اٍنصيٍص، نيصَّ ديثى

 .(ّ) ، كنصَّ على الٌشيء: حدَّده كعيَّنو ٔتوجب نصٌ احملدِّث

( اٟتديث إذل الشيء كمنو )منصة( العركس بكسر ا١تيم، ك)نصكتعٍت أيضان رفع     
 .(ْ)فبلف رفعو إليو

                                                           
ىي مذىب أديب فٍت فكرم، أراد أف يتحلل من كاقع اٟتياة الواعية، كزعم أف  (م ما فوؽ الواقعية أك ما بعد الواقع")أ (ُ)

 .َُٗص ،ِج، رجع السابقالم .فوؽ ىذا الواقع أك بعده كاقع آخر أقول فاعلية كأعظم اتساعان"

 .ٕٖٔ، ص ِ، جرجع السابقالم (ِ)
 ، ُط عادل الكتب،) د.ـ، ، العربية المعاصرةمعجم اللغة  ،ٔتساعدة فريق عمل عمر: أٛتد ٥تتار عاد اٟتميدانظر:  (ّ)

 .ُِِِ،صّج ،(ـََِٖ -ىػ  ُِْٗ
 ت: يوسف الشيخ ٤تمد،  مختار الصحاح، ،الرازم: زين الدين أبو عاد اهلل ٤تمد بن أيب بكر بن عاد القادرانظر:  (ْ)

 .ُِّ، ص (ـُٗٗٗ -ىػَُِْ، ٓط الدار النموذجية، -ا١تكتاة العصرية )بَتكت: 
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نص اٟتديث ينصو  ،: النص: رفعك الشيءكيؤكد ابن منظور على ىذا ا١تعٌت فيقوؿ 
حديث من كقاؿ عمرك بن دينار: ما رأيت رجبل أنص لل ،نصا: رفعو. ككل ما أظهر فقد نص

  .(ّ)، كأبو اٟتسُت القزكيٍت الرازم(ِ)الفراىيدمكيؤيد ىذا القوؿ  .(ُ)أم أرفع لو كأسند ،الزىرم
حىتَّ  سَت الناقة الشديدب جديدان يرتاط معنان  (نص١تادة ) األصمعي كقد أضاؼ   

  .(ْ)ستخرج أقصى ما عندىات
، الرفع كالظهور كاإلسناد( تدكر حوؿ معاين مادة )نص يتضح أفكمن كل ما تقدـ    

 التحديد كالتعيُت.سرعة، ك الك 

، فمنها ما كاف باعتاار ا١تدلوؿ، فيوتااينت تعاريف العلماء  أما النص اصطبلحان فقد
 :اآلٌب، كىي على النحو كمنها ما كاف باعتاار الانية، كمنها من ٚتع األثنُت معان 

اللفظ الكاشف ١تعناه الذم يفهم ا١تراد بو من ": أنوب فو األصوليعرفو  -
 .(ٓ) "غَت احتماؿ، بل من نفس اللفظ

ما ازداد كضوحنا على الظاىر ١تعٌت ا١تتكلم، " :بأنو (ُ)كعرفو اٞترجاين -
ا، كقيل: ما ال  كىوكىو سوؽ الكبلـ ألجل ذلك ا١تعٌت،  ما ال ٭تتمل إال معٌتن كاحدن

 ، أراد بذلك خصوصية ألفاظ النص القرآين للحماية من التحريف.(ِ)٭تتمل التأكيل

                                                           
 .ٕٗ،ص  ٕ، جلسان العرب، ابن منظورانظر:  (ُ)
ت: مهدم ا١تخزكمي،  كتاب العين، ،أبو عاد الرٛتن ا٠تليل بن أٛتد بن عمرك بن ٘تيم الاصرم الفراىيدم:انظر:  (ِ)

 . ٖٔ، صٕج د.ط،  د.ت( دار كمكتاة ا٢تبلؿ،) د.ـ،  إبراىيم السامرائي،
، ت: عادالسبلـ ٤تمد ىاركف، مقاييس اللغةمعجم ، القزكيٍت الرازمأبو اٟتسُت: أٛتد بن فارس بن زكريا انظر:  (ّ)

 .ّٔٓ،ص  ٓج ،(ىػُّٗٗ د.ط،  دار الفكر،)د.ـ، 
، ت: أٛتد عاد الغفور الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،الفارايب: أبو نصر إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرمانظر:  (ْ)

 .َُٖٓ، ص ّ،  ج(ـُٕٖٗ -  ىػَُْٕ ،ْ، طدار العلم للمبليُت)بَتكت: عطار، 
) د.ـ، ، ت: د. عمار الطاليب، إيضاح المحصول من برىان األصول ،ا١تازرم: أبو عاد اهلل ٤تمد بن علي بن عمر (ٓ)

 .َّٓ، ص ُ، جد.ت( ،ُط دار الغرب اإلسبلمي،
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اللفظ ا١تفيد ا١ترتفع عن قاوؿ التأكيل، كقيل: ما أنو "ب( ّ)السيوطي كعرفو -
 .(ْ) "، كقيل: ما كقع ُب بيانو إذل أقصى غايتوال ٭تتمل إال تأكيبل كاحدان 

 : أنو يطلق عند األصوليُت على عدة معاين( ٓ)ذكر التهانومك 

 عامان  ،حقيقة أك ٣تازان كٌل ملفوظ مفهـو ا١تعٌت من الكتاب كالٌسٌنة سواء كاف :  األول
 .أك خاصان 

 ٔتعٌت الظهور.:  الثاني
ٜتسة عدد كال،  كال على بعد ،ال على قرب ،ما ال يتطٌرؽ إليو احتماؿ أصبل:  الثالث

 .كىو األشهر، آخر فإنٌو نٌص ُب معناه ال ٭تتمل شيئان  ،مثبل
 ما ال يتطرؽ إليو احتماؿ مقاوؿ يعضده دليل.:  الرابع

 .(ٔ) الكتاب كالٌسٌنة: الخامس
 اعتااران  ؛أك مفسران  أك نصان  كبلـ مفهـو ا١تعٌت سواء كاف ظاىران "كالنص قد يطلق على   

 .(ُ)"الشريعة نصوصمة ما كرد من صاحب ألف عا ؛منو للغالب
                                                                                                                                                                          

ق، من مؤلفاتو: التعريفات، شركح على َْٕ، متكلم عريب كفيلسوؼ، كلد عاـ ىو علي بن ٤تمد بن علي الشريف (ُ)
، موجر دائرة المعارف اإلسالميةق. انظر: ُٖٔالكشاؼ، شركح على شرح الاخارم، األصوؿ ا١تنطقية، توُب سنة 

 .ِِٗٔ، صُ(، جُٖٗٗ-ُُْٖ، ُ)الشارقة: مركز الشارقة لئلبداع الفكرم، ط
، ضاطو كصححو ٚتاعة من العلماء بإشراؼ كتاب التعريفات ،بن ٤تمد بن علي الزين الشريفاٞترجاين: علي انظر:  (ِ)

 .  ُِْص ،(ـُّٖٗ-ىػ َُّْ ، ُ، طدار الكتب العلمية)بَتكت: الناشر، 
ىػ بالقاىرة، يعترب أغزر الكتاب ا١تصريُت إنتاجان ُب ْٖٗكلد عاـ عادالرٛتن بن أيب بكر، جبلؿ الدين السيوطي،  (ّ)

العصر ا١تملوكي، بل لعلو أغزر كتاب العربية قاطاة، من مؤلفاتو: اإلتقاف ُب علـو القرآف، مصااح الزجاجة على سنن ابن 
 .َِٓٔ، صُ، جميةموجر دائرة المعارف اإلسالىػ. انظر: ُُٗماجو، اٞتامع الكاَت، طاقات ا١تفسرين، توُب عاـ 

ت: ٤تمد إبراىيم  معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، ،السيوطي: عاد الرٛتن بن أيب بكر، جبلؿ الدين (ْ)
 .َِٓ، ص (ـََِْ -ىػ ُِْْ ،ُط مكتاة اآلداب،) القاىرة: عاادة ، 

ساق ، أحكاـ األراضي، من مؤلفاتو: ٤تمد بن علي بن القاضي ٤تمد حامد بن ٤تٌمد صابر الفاركقي اٟتنفي التهانوم (5)
الزركلي: خَت الدين بن ٤تمود . انظر: ىػُُٖٓ، توُب عاـ كشاؼ اصطبلحات الفنوف كالعلـو،  الغايات ُب نسق اآليات

 .ِٓٗ، صٔـ(، جََِِ، ُٓ، )د.ـ: دار العلم للمبليُت، طاألعالمبن ٤تمد بن علي بن فارس، الدمشقي، 
 .ُٕٕٗ-ُٓٗٔ، صِ، جالسابقالمرجع  ،التهانومانظر:  (ٔ)
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، كأكد ىذا ا١تعٌت ما كنص معترب  كىذا التعريف أضاؼ صحيح أحاديث النيب  
عاارة عن صيغة اللفظ اٌليت كرد هبا القرآف "ىو:  الٌنصٌ جاء ُب موسوعة القواعد الفقهية أف 

 .(ِ)"كمن حيث ا١تعٌت: الٌنٌص ىو الظاىر بنفسو، الكرًن أك اٟتديث الٌشريف
، يطلق على الكبلـ الذم فيهم معناه أنو اصطبلحان كخبلصة القوؿ ُب معٌت النص    

يطلق النص عند الفقهاء على الدليل أك صيغة الكبلـ األصلية اليت كردت عن صاحاها، كما 
ْتيث ال  ،على ا١تقطوع بداللتو من غَت احتماؿفيطلق عند األصوليُت أما  ،من القرآف أك السنة

 .يتطرؽ إليو تأكيل

ال ينفك عن ا١تعٌت اللغوم  للنص أف ا١تعٌت االصطبلحي ما ساق يتاُتكمن خبلؿ  
 .التعيُتُب الرفع كالظهور  كالتحديد ك  هنما يتشاهبافإحيث 

يبلحظ مدل اال٨تراؼ، كالغموض  مدلوؿ النص عند اٟتداثيُتكلكن ا١تتأمل ُب 
كالضاابية ا١تستخدمة ُب ألفاظهم للتمويو كالتعمية، هبدؼ نزع القداسة عن القرآف الكرًن 
كمساكاتو بكبلـ الاشر، لتكوف ىذه ا٠تطوة ىي ا١تمهدة للتعامل معو كنص بشرم يطاق عليو 

 مناىج كأدكات غربية.

د يكوف النص أدبيان من األعماؿ ، فقمتعددة" (ّ)عند الدكتور حسن حنفيفالنصوص 
من الوثائق كالسجبلت  أك تارٮتيان  ،األدبية أك قانونيان من ٣تموعات الدساتَت كالقوانُت

 .(ُ)أك دينيان من الكتب ا١تقدسة" ،كا١توسوعات

                                                                                                                                                                          
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،  ،أيوب بن موسى اٟتسيٍت القرٯتي الكفوم، أبو الاقاء: اٟتنفي (ُ)

 .َٖٗ، ص ، د.ط، د.ت(مؤسسة الرسالة)بَتكت:  ٤تمد ا١تصرم، ،ت: عدناف دركيش
مؤسسة الرسالة، )بَتكت: ، موسوعة القواعد الفقهية ،الغزم: ٤تمد صدقي بن أٛتد بن ٤تمد آؿ بورنو أبو اٟتارث (ِ)

 .ِٖٗ، ص ٖ،  ج(ـََِّ -ىػ ُِْْ، ُط
، حاز على درجة -من ٤تافظات مصر  –ـ، من ٤تافظة بٍت سويف ُّٓٗىو حسن حنفي حسنُت أٛتد، كلد عاـ  (ّ)

ل الظاىريات( ك)ظاىريات الدكتوراه ُب الفلسفة من جامعة السوربوف، كذلك برسالتُت للدكتوراه، ٖتت عنواف: )تأكي
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القانونية كالتارٮتية ُب كنبلحظ أنو جعل النص الديٍت مساكيان للنصوص األدبية ك  
عند  التقليل من قدرًهيؤكد  أف تأخَت النص الديٍت ُب السرد بعد ىذه النصوص ح، بل نلما١تنزلة

 .ىذا الكاتب

ابة القرآنية بوصفها نٍت أتكلم على الكت" إ :فقاؿ كقد سار أدكنيس ُب نفس االٕتاه
 .(ِ)، كما نقرأ نصان أدبيان": نصان نقرؤه، نظران ك٦تارسةن خارج كل بعد ديٍت ،نصان لغويان 
معو  الذم يتم التعامل ،األديبالنص القرآين با١توركث الفكرم ك  فهو هبذا يساكم 

"النص  :حسن حنفي حُت قاؿالدكتور ، كىذا ما أكد عليو حسب حاؿ كنفسية كفهم القارئ
ليست لو ثوابت بل ىو ٣تموعة من ا١تتغَتات ،.....  كقد يتغَت معٌت النص حسب األحواؿ 

انات الثقافية كاٟتضارات كتاعان للاي ،سب الفركؽ بُت األفرادالنفسية للقارئ الواحد كح
، كطاقان لتجاربو طاقان ١تراحل العمر للفرد الواحد، كقد يأخذ النص الواحد معاين ٥تتلفة كالعصور

،.... فالنص إذان ٣ترد قالب عان لتطور الفرد ُب مراحل عمرها١تكتساة حىت ليادك النص تاب
 .(ّ)الشعور"يتشكل طاقان ١تستويات 

                                                                                                                                                                          

ـ(، كىو كذلك نائب ُٕٖٗ-ـُٖٓٗالتأكيل(، عمل مستشاران علميان ُب جامعة األمم ا١تتحدة بطوكيو خبلؿ الفًتة من )
رئيس اٞتمعية الفلسفية العربية، كالسكرتَت العاـ للجمعية الفلسفية ا١تصرية، من مؤلفاتو: ٖتقيق كتاب ا١تعتمد ُب أصوؿ 

تجديد موقفنا من الًتاث القدٯتة، مقدمة ُب علم االستغراب، من النقل إذل اإلبداع، قضايا معاصرة، ، الًتاث كالالفقو
،  منهج حسن حنفي، القرشي: فهد بن ٤تمددراسات إسبلمية، دراسات فلسفية، حوار ا١تشرؽ ك ا١تغرب كغَتىا. انظر: 

، أبو ا٢تنود: أنس بن ٤تمد ٚتاؿ بن حسن ، كانظر:ّْ -ِّ – ِٗص ػ،(قُّْْ، ٣ُتلة الاياف، ط)الرياض: 
ْتث مقدـ لنيل درجة ا١تاجستَت ُب العقيدة كا١تذاىب ا١تعاصرة، إشراؼ:  ،التجديد بين اإلسالم والعصرانيين الجدد

 .َُّ، ص(ـَُِّ -قُّْْ د.ط،  كلية أصوؿ الدين،،  اٞتامعة اإلسبلمية)غزة: ٭تِت بن علي بن ٭تِت الدجٍت، 

 .ِٕٓ، ص راسات فلسفيةدحنفي: حسن،  (ُ)
 .ُٗ، ص د.ط، د.ت( دار اآلداب،)بَتكت: ،فاق الكتابةآالنص القرآني و أدكنيس:  (ِ)
 .ّٗٓص  ، د.ت(، ُ)القاىرة: مكتاة األ٧تلو ا١تصرية، ط ،دراسات فلسفية حنفي: (ّ)
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االجتهاد ىو الطريق التأسيسي كالنص الفرعي فيقوؿ: " ؽ بُت النصفرٌ فيي  (ُ)ما أبو زيدأ
، كىو الطريق الوحيد الذم يؤدم إذل (النص األكذل الرئيسي )القرآف الوحيد لئلفصاح عن داللة
  .(ِ)")األحاديث( مشركعية الوجود ذاهتاإكساب النصوص الفرعية 

 ،م ُب العسلأبو زيد برئيسية النص القرآين، إال أنو يدس السي اعًتاؼ من كبالرغم 
 لو ٟتظة أم قراءة النيب –النص منذ ٟتظة نزكلو األكذل مل على زعزعة ىذا الثابت فيقوؿ: "كيع

نو ٖتوؿ من التنزيل إذل نصان إنسانيان( أل( كصار فهمان )ٖتوؿ من كونو )نصان إ٢تيان  -الوحي
 .(ّ)"التأكيل

منتج ثقاُب، كا١تقصود  النص ُب حقيقتو كجوىرهمفهـو النص عنده فقاؿ: "ٍب تطور  
 .(ْ)بلؿ فًتة تزيد على العشرين عاما"بذلك أنو تشكل ُب الواقع كالثقافة خ

كىو هبذا يؤكد على بشرية النص القرآين، الذم يريد أف ينقض عليو باألدكات  
 كا١تناىج الغربية.

 
يان لعدد يقوؿ: "النص التأسيسي قابل نظر اإلرادة ف ىذه (ُ)كيؤكد عاد اجمليد الشرُب

، كألنو نص رمزم ثرم يستعمل اجملاز كالصور كاألمثاؿ كاالشارة غَت ٤تدكد من التأكيبلت
 .(ِ)يب ا١تتكلمُت كالفقهاء ُب خطاهبم"كالتلميح كال يتقيد با١تقوالت ا١تنطقية أك بأسال

                                                           
ـ طنطا، حاصل على دكتوراه من قسم اللغة العربية كآداهبا، جامعة القاىرة، ُب ُّْٗ/ٕ/ُنصر أبو زيد من مواليد  (1)

 -ـُٕٓٗـ أستاذان بقسم اللغة العربية كآداهبا نفس الكلية، تلقى سنة ُٓٗٗـ، عُت سنة ُِٕٗالدراسات اإلسبلمية
ـ منحة من مركز ُٖٕٗ -ـُٖٕٗكية بالقاىرة، كُب سنة ـ منحة من مؤسسة فورد للدراسة ُب اٞتامعة األمريُٕٕٗ

ـ عُت ُب الياباف  ُٖٗٗ -ـُٖٓٗدراسات الشرؽ األكسط، جامعة بنسلفانيا بالواليات ا١تتحدة األمريكية، كمن سنة 
شي: كأستاذ زائر، من مؤلفاتو اإلماـ الشافعي، نقد ا٠تطاب الديٍت، الاحث عن أقنعة اإلرىاب، مفهـو النص، انظر: ا٠ترا

 .ِٗٔص ـ(، ََِٖ-ىػُِْٗ، ُ)بَتكت: ركافد للطااعة، ط ،نظرات شرعيةسليماف بن صاحل، 

 .ُِٗص  ـ(،ُْٗٗ،  ِ)القاىرة: سينا للنشر، ط ،نقد الخطاب الديني : نصر حامد، أبو زيد (ِ)
 .ُِٔ، ص المرجع السابق  (ّ)
ا٢تيئة ا١تصرية العامة )القاىرة: ،علوم القرآندراسة في  –مفهوم النص  –دراسات أدبية  ،أبو زيد: نصر حامد (ْ)

 .ِٕص ـ(،َُٗٗ د.ط، للكتاب،
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يقوؿ: كاألمر ا٠تطَت أنو فسر حفظ اهلل للقرآف ْتفظ ٤تتول اآليات كليس ألفاظها ف 
لدعوة ٔتا انطوت ىو مضموف اك ، ىو احملتول كليس الظرؼ (ّ)ف الذكر الذم كعد اهلل ْتفظوإ"

 .(ْ)نذار كمن توجيو كإرشاد، كليس األلفاظ اليت صيغت فيها تلك الدعوة"عليو من تاشَت كإ
كىذا  ،يتاُت أف احملفوظ ىو أفكار كتفسَتات اآليات كليست نصوصها كهبذا الكبلـ 

ف إ ، حىت قاؿ بعضهم:ت كالطعن ُب قدسية القرآف الكرًنا١تتسارع ُب ضرب الثواب يؤكد التطور
 .(ٓ)دل يكن قادران على ٖتقيق ا١تصلحة تركناه، كٞتأنا إذل الفكر الاشرم" إف"النص القرآين 

، كنلجأ إذل الفكر الاشرم الذم يعًتيو   كالسؤاؿ: كيف نًتؾ النص القرآين ا١تعصـو
 (مه جه ين ىن من خن حن) :؟ ٍب من الذم ٭تدد ىذه ا١تصلحة، كاهلل تعاذل يقوؿا٠تطأ

 .[ُْسورة ا١تلك :]
كهبذا يتاُت لنا أف مفهـو النص ُب الفكر اٟتداثي ليس منضاطان، كإ٪تا ٮتضع ١ترادىم 

ُب  ًب استخدامها مع الكتاب ا١تقدساىج الغربية اليت لؤلدكات كا١تن الديٍت ُب إخضاع النص
 كُب دائرة األدب، هبدؼ الوصوؿ إذل الطعن ُب قدسية القرآف، كاإلقرار بتارٮتانيتو. الغرب

 

 

 

                                                                                                                                                                          
عاداجمليد الشرُب من مواليد تونس، مؤرخ متخصص بالفكر اإلسبلمي، دكتوراه بالدراسات اإلسبلمية، أستاذ اٟتضارة  (ُ)

العربية اإلسبلمية ّتامعة تونس، عضو رابطة العقبلنيُت العرب، من مؤلفاتو: الفكر اإلسبلمي ُب الرد على النصارل، 
لتاريخ، اإلسبلـ كاٟتداثة، انظر: الشرُب: عاداجمليد ، ىوفماف: مراد، ٖتديث الفكر اإلسبلمي، اإلسبلـ بُت الرسالة كا

 ، مقدمة الكتاب.-مستقبل اإلسالم في الغرب و الشرق-حوارات لقرآن جديد 

 .ُِ، صـ(َُٗٗ، ِالدار التونسية للنشر، ط )تونس: ،في قراءة النص الديني، الشرُب: عاداجمليد (ِ)
 .[ٗسورة اٟتجر:]( نن من زن رن مم ام يل) يشَت إذل قولو تعاذل : (ّ)
 .ْٗص، ـ(ََِٖ  ،ِط دار الطليعة للطااعة كالنشر،)بَتكت: ، اإلسالم بين الرسالة و التاريخ، الشرُب : عاداجمليد (ْ)

، قَُُْ، ُمكتاة االقصى، ط )الدكحة: اليسار اإلسالمي خنجر في ظهر اإلسالم، ،الاسيوين: عادالسبلـ(ٓ) 
 .ّْ، صـ(َُٗٗ
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  : مفهوم القراءةثالثاً 

، لذا جاء ُب ٥تتار اٞتمع كالضميدكر معناه حوؿ ، ك قرأ مصدر مشتق منالقراءة  
أيضا ٚتعو  ،ك)قرأ( الشيء )قرآنا( بالضم ،)قرأ( الكتاب )قراءة( ك)قرآنا( بالضم" :الصحاح

 ( مم خم حم جم):ذلكقولو تعا ،كمنو ٝتي القرآف ألنو ٬تمع السور كيضمها ،كضمو
كٚتع )القارئ  ،كفبلف )قرأ( عليك السبلـ ك)أقرأؾ( السبلـ ،أم قراءتو [ُٕالقيامة: سورة ]

 .(ُ)"كقد يكوف ٚتع قارئ ،ا١تتنسك :ك)القراء( بالضم كا١تد ،ككفرة( مثل كافر ه قرأ
ألنو ٚتع  ؛كٝتي القرآف"، (ِ)"رآنا: ٚتعتو كضممت بعضو إذل بعضكقرأت الشيء ق"

 .(ّ)"يد كاآليات كالسور بعضها إذل بعضالقصص كاألمر كالنهي كالوعد كالوع
كتتاع  ، كنطق هبا كلماتو نظران   الكتاب قراءة كقرآنا تتاعقرأ "١تعجم الوسيط: اُب جاء ك 

نطق بألفاظها عن  ؛كاآلية من القرآف، ( بالقراءة الصامتةكٝتيت )حديثان  ،كلماتو كدل ينطق هبا
 .(ْ)"فهو قارئ ،نظر أك عن حفظ

اللغوية يتاُت لنا أف مدلوؿ القراءة ُب اللغة ال ٮترج عن ٚتع  ا١تعاينكمن خبلؿ ىذه 
ٝتي  الكرًن قد اٟتركؼ كضم بعضها إذل بعض، كتتاع الكلمات نظران كالنطق هبا، كأف القرآف

يضم ك ، كالوعد كالوعيد كالقصص كاألحكاـبذلك ألنو ٬تمع اآليات كالسور كاألمر كالنهي 
 بعضها إذل بعض.

                                                           
، كانظر: الز٥تشرم: ٕٗ،صٓ، جمقاييس اللغةمعجم  ،أبو اٟتسُت، كانظر: ِْٗ،صُ، جمختار الصحاح ،الرازم (ُ)

 -ىػُُْٗ ،ُط دار الكتب العلمية،)بَتكت: ت: ٤تمد باسل،  ،أساس البالغة ،أبو القاسم ٤تمود بن عمرك بن أٛتد
 .ّٔ،صِج ،(ـُٖٗٗ

 .ُِٖ، ص ُ، جلسان العرب: ابن منظور (ِ)
 .ُِٗ، صُج ،السابقالمرجع  (ّ)
)د.ـ، دار الدعوة، د.ط،   المعجم الوسيط،، )إبراىيم مصطفى / أٛتد الزيات / حامد عاد القادر / ٤تمد النجار( (ْ)

،  ِدار الفكر، ط)دمشق: ، واصطالحاً  القاموس الفقهي لغةً : سعدم، ، كانظرا أيضان: أبو حايبِِٕ، صِج د.ت(،
 .ِٕٗص (، ـُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ
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 الذم يعتمدا١تعرٌُب  ا١تهارمعلى ذلك النشاط تدؿ فكلمة قراءة  أما في االصطالح
العملٌية ا١تعرفٌية اإلدراكٌية اليت يتٌم من خبل٢تا النطق ب هاعرٌب عنا١ت ؛ا١تختلفةأ٪تاط التفكَت على 

جاء ُب تعريف ، ٢تذا اليت تقع عليها العُت كيقـو الدماغ الاشرٌم باستيعاهباك باٟتركؼ ا٢تجائٌية 
 .(ُ)"ضم اٟتركؼ كالكلمات بعضها إذل بعض ُب الًتتيل": ُب الكليات بأهنا القراءة

فهي ضم  ،كىكذا نبلحظ أف معٌت القراءة ُب االصطبلح موافق ١تعناىا ُب اللغة
 .اٟتركؼ كقراءهتا قراءة متتابعة

التفسَت  يعن مصطلح بديبلن ظهر مصطلح القراءة فقد  األدبيات ا١تعاصرة أما ُب 
د معٌت القراءة ضم اٟتركؼ كقراءهتا قراءة متتابعة الستخبلص ا١تعٌت الذم عي يػى  فلمكالتأكيل، 

ا١تعٌت ك ، (ِ)، فا١تؤلف ماتلنص يتأسس بقصد ا١تؤلف الذم كتاود معٌت اعي قصده ا١تؤلف، كدل يػى 
  يتحدد ٔتقصد القارئ، فدكر القارئ ىو بناء ا١تعٌت كإنتاجو.

كتشَت إذل من  ،اليت ٖتدد مضموف ا٠تطابىي القراءة: "أف ن حنفي حس ييقرر لذلك
 .(ّ)يتوجو إليهم النص"

ف "القراءة خلق جديد للنص كاكتشاؼ ١تكونات فيو، رٔتا دل تكن إ :كيقوؿ أيضان  
، يقصد بذلك التعامل مع النص القرآين بعيدان عن قواعد التفسَت (ْ)مقصودة ُب نشأتو األكذل"

 .كشركطو

                                                           
 .َّٕ، ص الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةاٟتنفي: (ُ)
، ّط ،اُب العريبقا١تركز الث)الدار الايضاء: ، انظر دليل الناقد األدبي ،ميجاف :الركيلي ،سعد :الاازعي: انظر (ِ)

 .ُِْص  ،ـ(ََِِ
الشاطيب للدراسات القرآنية، العدد ، ٣تلة معهد اإلماـ تاريخ القراءة الجديدة للقرآن ،األٝترم: حسن بن ٤تمد (ِ)

 .ٖٗص  ىػ،ُّْْالسادس عشر، ذك اٟتجة 
 .ّٓٓ، صدراسات فلسفية حنفي، (ّ)
 .ّٖٓ، ص المصدر السابق (ْ)
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حُت كصف نوع القراءة اليت يتمناىا للقرآف  ؛(ُ)أركوف الفكرة اليت أكد عليها ىي كىذه 
إف القراءة اليت أحلم هبا ىي قراءة حرة إذل درجة التسكع ُب كل االٕتاىات، إهنا : "فقاؿالكرًن 

، فاختيار أركوف للفظ التسكع يدؿ على عمق فكره (ِ)قراءة ٕتد فيها كل ذات بشرية نفسها"
القرآف عنده "نص مفتوح ٞتميع ا١تعاين، كال ٯتكن ألم تفسَت أف ف إا١تعادم للقرآف الكرًن، إذ 

، فهو نص متحرر الفهم ياعد عن اإلطار الذم تعارؼ عليو قدامى (ّ)يستنفذه بشكل هنائي"
ف حقيقة موضوعية مادية كتارٮتية القرآ" :بقولو (ْ)كىذا أيضان ما أشار إليو ٤تمد شحركر .ا١تفسرين

حىت كلو كاف ، كٮتضع لقواعد الاحث العلمي ىت كلو كانوا كلهم تقاةن ألكثرية حال ٗتضع إلٚتاع ا
 (ىذا ما قالو اٞتمهور)، كعلينا أف نكسر ىذا اٟتاجز الو٫تي ا١تاٍت على عاارة الناس كلهم غَت تقاةن 

 .(ٓ)"(ٚتهور الفقهاء)أك ىذا ما أٚتع عليو اٞتمهور 
                                                           

حوؿ اإلنسية العربية ُب  ـُٗٔٗحصل على الدكتوراه من السربوف سنة ، ـُِٖٗسنة جزائرم، كلد ٤تمد أركوف  (ُ)
اتو: األخبلؽ كالسياسة، ْتث ُب علم مؤلف منالقرف الرابع ا٢تجرم، كحاضر بالعديد من اٞتامعات الفرنسية كالعربية، 

األنسنة  ،انظر: كيجل: مصطفى ـ.ََُِتوُب عاـ  ،نقد كاجتهاد -األخبلؽ، اإلسبلـ، الفكر العريب اإلسبلمي
أطركحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلـو ُب الفلسفة، ، إشراؼ: اٝتاعيل زركخي،  ،والتأويل في فكر محمد أركون

كالعلـو االجتماعية، قسم الفلسفة، اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية  اإلنسانيةقسنطينة، كلية العلـو  -جامعة منتورم
  )جدة:أعالم وأقزام في ميزان اإلسالم،  ،، كانظر: العفاين: سيد بن حسُتُٔ-ُٓ، صََِٖ-ََِٕالشعاية، 

موسوعة ، كانظر: خليل: أٛتد خليل، ُّْ، ص ِ،جـ(ََِْ -قُِْْ، ِدار ماجد عسَتم للنشر كالتوزيع، ط
 .ٖٖـ(، صََُِ، ُط ،را١تؤسسة العربية للدراسات كالنش،  )بَتكت: أعالم المبدعين العرب

، ـ(ُٗٗٗ، ُط، دار الساقي)بَتكت: ىاشم صاحل،  :ترٚتة، لالتأصيالفكر األصولي واستحالة ، أركوف: ٤تمد (ِ)
 .ٕٔص

(، ُٔٗٗ،  ِط ،مركز اإل٪تاء القومي)بَتكت: ىاشم صاحل،  :ترٚتة ،تاريخية الفكر العربي اإلسالمي، أركوف: ٤تمد (ّ)
 .ُْٓص

ـ، سافر ُب بعثة حكومية إذل االٖتاد السوفيييت عاـ ُّٖٗىو ٤تمد بن ديب شحركر، من مواليد دمشق عاـ  (ْ)
كىو أحد أساتذة ، ُِٕٗـ، كعلى الدكتوراه عاـ ُٗٔٗـ لدراسة ا٢تندسة ُب موسكو، حاز على ا١تاجستَت عاـ ُٖٓٗ

كا١تهندس ٤تمد شحركر قد صيغ ء )القراءة ا١تعاصرة(، ا٢تندسة ا١تدنية ُب جامعة دمشق، كمؤلف كمنظر ١تا أطلق عليو القرا
انظر: الشرّتي: ٤تمد  .صياغة ماركسية، حيث كاف يسَت ُب منهجو حسب أسالياها الفكرية كألفاظ كتاها كمصطلحاهتا

، ِّد ٣تلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية، اجملل ،القرآنيون والسنة النبوية )محمد شحرور نموذجاً(يوسف، 
.ُِٗ، صنظرات شرعية في فكر منحرفا٠تراشي، ، كانظر:  ِْٓص ـ(،ََِٕالعدد األكؿ، 

 .ُٗ، ص ، د.ط، د.ت(األىارل للطااعة كالنشر)دمشق:  ،الكتاب والقرآنشحركر،  (ٓ)
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ىو  ٔتفاىيم عصرية إذد إعادة فهم النص نصر حامد أبو زي كىذا يستدعي ْتسب
، أف يعاد فهم النصوص كتأكيلها، بنفي ا١تفاىيم التارٮتية الضركرممن الطايعي بل ك " :يقوؿ

االجتماعية األصلية كإحبلؿ ا١تفاىيم ا١تعاصرة، كاألكثر إنسانية كتقدمان، مع ثاات مضموف 
صرار على ٣تازية، كاإلات دالالت النص، إف األلفاظ القدٯتة التزاؿ حية مستعملة لكنها اكتس

 .(ُ)"تصوغها إىدار للنص كالواقع معان  ردىا إذل دالالهتا اٟترفية القدٯتة كإحياء ا١تفاىيم اليت
صبلحية القرآف ل كنفيان على النص القرآين كالًتاث اإلسبلمي،  خركجان ييعد  ىذا ككبلمو 

 تيارأىداؼ الك  ليوافق مقاصدرٌل عنق النص  كسعيان ُب سايل ،الكرًن لكل زماف كمكاف
 .اٟتداثي

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ُّّ، ص نقد الخطاب الديني، أبو زيد  (ُ)
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 الفصل األول

وأىم  إلى العالم اإلسالمي وانتقالهاالقراءة الحداثية جذور 

 وأسسها رموزىا

 

 ويشتمل على ثالثة مباحث:

 .اٟتداثيةاٞتذكر التارٮتية للقراءة  ا١تاحث األكؿ:

 .كأىم رموزىا إذل العادل اإلسبلميالقراءة اٟتداثية انتقاؿ  الثاين: ا١تاحث

 أسس القراءة ا١تعاصرة.ا١تاحث الثالث: 
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 المبحث األول

 

 الحداثيةالجذور التاريخية للقراءة 
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 المبحث األول

 للقراءة الحداثيةالجذور التاريخية 
 

ال ٯتكن للااحث ُب الفكر اٟتداثي إغفاؿ السياؽ التارٮتي لوالدة ىذا الفكر ُب    
ذا الفكر، ٢ت كاٞتذكر التارٮتيةالتعرؼ على ا١تبلمح األساسية  لوحىت يتسٌت  ،احملضن الغريب

داثة العرب، ف الفكرة اٟتداثية ليست من بنات أفكار ركاد اٟتإ :ٯتكننا القوؿ كبقليل من النظر
 كىي الثورة اليت ٛتلت لواء مابدأت بالثورة الدينية ُب العصور الوسطى ، كإ٪تا ىي استَتاد غريب

التعرؼ على أساابو إال ، ك اإلصبلحىذا جوىر ال ٯتكن فهم ك ، (صبلح الديٍتاإل)يسمى 
كىي األفعاؿ اليت  ،ُب العصور الوسطىُب حياة الناس فعلتو  كما الكنيسةتاريخ بالرجوع إذل 

 ذاؾحيث قتلت اإلبداع كحٌرمت التفكَت كجٌرمت علماء إذل كابوس،  ٖتولت معها حياة الناس
اٟتداثي  الذم اناثق منو التيارالعصر، فخرج من عااءة ىذا التسلط الكنسي الفكر العلماين 

 .(ُ)الكنسي ثورة على الدين كانت ٔتثابةفكار اليت  كغَته من األ

 :على النحو اآلٌبالديٍت فهي  ياإلصبلحالفكر أما األسااب اليت أدت إذل ظهور     

 للتوجيو الكنيسة مصدراً للمعرفة، وسلطةً  كون  فقدان الثقة فيأواًل: 

لفكر الكنسي، كقد مشل صحاب الفكر اٟتر بنقد اأمن  ف كيثيرعلماء مسيحيو قاـ     
كحاكلت فرضها  ،اليت انتهت إليها ىذا النقد مصادر الكنيسة كنصوصها ا١تقدسة، كعقائدىا

                                                           
كزارة الثقافة، ا٢تيئة العامة السورية للكتاب، د.ط،   )سوريا: منشورات اسبينوزا والالىوت،شااين: منذر، انظر: (1)

.َِ(، صََِٗ
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فسَتاهتا بعقوؿ الناس، كت على الناس، كأسرارىا كطقوسها كمنزلة رجاؿ دينها، بل كاستخفافها
 .(ُ) الغرياة ٟتقائق االشياء

يعيشوف حياة  أف رجاؿ دينها" :كمن االنتقادات الفاضحة اليت كجهت للكنيسة
ُب حُت يدعوف الناس إذل حياة الزىد ك٭تتكركف ا١تتع الدينية داخل أسوراىا، الرذيلة كالشهوات، 

خطر رجاؿ الكنيسة أف النساء  "، بل بلغ (ِ)"الفساد الشر كأساس سكالتقشف، كاعتربكىا رأ
 .(ّ)"لبلعًتاؼكن يأخذف خناجر معهن حُت يذىنب 

إنٍت ال أجهد نفسي ُب الاحث عن مقر الابلط " :كقد كتات إحدل األمَتات للاابا
نها: " كلما كاف الشعب ، كما قاؿ أحدىم ع(ْ)الاابوم، فرائحتو النتنة تصلٍت أينما كنت"

 .(ٓ)من الكنيسة الركمانية قل دينو كتدينو" أكثر قربان 

 لفكر الكنسينمو البحث العلمي المضاد ل: ثانياً 

الاحوث العلمية اليت أسفرت  ٪تو كمن العوامل اليت كانت اختااران صعاان للكنيسة    
عن حقائق كونية بالغة األ٫تية، ككاف ٢تا نصيب من الصحة، ففي مقدمة ىذه الكشوؼ نظرية   

ف الشمس مركز الكوف، كأف األرض تدكر حو٢تا، ككذلك بقية كاليت تقضي بأ، (ٔ)كوبرنيك
                                                           

 مطاعة السعادة،)القاىرة:  ،المعاصرةاأليديولوجيات اإلسالم في مواجهة ، ابراىيم ٤تمد انظر: ا١تطعٍت: عادالعظيم (ُ)
الحديث وموقفو التيار العلماني ، كانظر أيضان: الشافعي: مٌت ٤تمد هبي الدين، َٕ-ٗٔ، ص(ـُٕٖٗ-َُْٕ، ُط

ىػ( ْتث لنيل درجة ا١تاجستَت ُب التفسَت كعلـو القرآف،  ُِْٗ، ُ، )القاىرة: دار اليسر، طمن تفسير القرآن الكريم
 .ْٖكلية الدراسات العربية كاإلسبلمية، جامعة األزىر، ص 

، ط العلمانيون والقرآن الكريم،الطعاف: أٛتد إدريس،   (ِ)   .ْٓـ( ، صََِٕ -ىػُِْٖ، ُ)دمشق: دار ابن حـز
 .ٖٖـ (، ص ُْٗٗ -ىػُُْٓ، ُ، )القاىرة: الدار ا١تصرية للنشر، طالتاريخ األسود للكنيسةالقس دم ركزا،   (ّ)
 .ٖٖص  المرجع السابق،  (ْ)
 .ٖٖص  المرجع السابق،  (ٓ)

انظر:  .ـُّْٓـ، ككاف كفاتو ُّْٕاٟتديث، كلد عاـ ىو عادل فلك، كمفكر بولندم، يعترب مؤسس علم الفلك (ٔ)
 .ِْٔ، صُج ،ـ(ُْٖٗ، ُدار ا١توسوعة العربية للدراسات كالنشر،  ط)بَتكت:  ،موسوعة الفلسفةبدكم، 
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اـ الكواكب، كقد كانت ىذه النظرية ٔتثابة القذيفة اليت فجرت ىيكل الكنيسة ككضعتها أم
لقاء القاض عليو كتقدٯتو يط، األمر الذم جعلها تسارع إذل إُب تارٮتها الوسأعقد مشكلة 
النظرية الفلكية  "جاليليو"سن الشيخوخة، ٍب تاٌت العادل الفلكي كىو ُب  ،حملاكم التفتيش

ا١ترقب( أك )التلسكوب(، فأسرعت كاسعة إذل األماـ فاخًتع جهاز ) السابقة، كخطا هبا خطوة
ـ، كُب ىذه ُِْٔسنة  توالكنيسة إذل إلقاء القاض عليو، كتقدٯتو للمحاكمة، ككانت كفا

لن عن نظرية اٞتاذبية، ُب الوقت الذم ازدادت ثقة الناس ، الذم أع "نيوتن"السنة نفسها كلد 
فصارت ل، ُب كشوفات العلماء، كازداد تدىور الكنيسة كتداعت معارفها كاحدة بعد األخر 

لكل من يغرد خارج  موقفان معاديان  حىت اٗتذتإزاء ىذه النظريات كالكشوفات العلمية تتخاط 
 .(ُ)السرب الكنسي

 

 لدين ورجالولاألوروبيين  معاداةثالثاً: 

الكنيسة مع  تٖتالفحيث  كرجاالهتا،بالكراىية ٕتاه الكنيسة  لقد شعر األكركبيوف    
ُب الوقت ، األقليات كاضطهدت ،كالسجوف (ِ)٤تاكم التفتيشكأنشأت لشعب، ضد ا الظا١تُت
: ٘تثل ُب إتاىُت جديدين ٫تا ؛ ديٍت الكشوؼ العلمية ُب إ٬تاد فكر ال سهمت فيوأالذم 

أك القوؿ بسيادة العقل، كالذم ظهر ُب النصف الثاين من القرف الثامن عشر   (ّ)االٕتاه العقلي
اليت  ةأماـ التغَتات ا١تفاجئ ،كإتاه يناكئ الدين بعد الفشل الذريع الذم منيت بو الكنيسة

                                                           
 .َٓ-ْٗ، صالتيار العلماني الحديث وموقفو من تفسير القرآن الكريممٌت، انظر: الشافعي:  (ُ)

ِ))
حاكم التفتيش نشأتها ، كانظر أيضان: عايد: إسحاؽ، ـُُٔ، ص األسود للكنيسةالتاريخ القس دم ركزا، 

 .َٓـ(، صُٖٕٗ، ُ، )القاىرة: دار ا١تعارؼ، طونشاطها

المرجع كركاد ىذا االٕتاه ىم فوتَت ُب فرنسا، كبيلي كالمًتم ككلف ُب أ١تانيا، كلسنج كلوؾ ُب إ٧تلًتا، كغَتىم. انظر:  (ّ)
 .ّٓ- ِٓ، صالسابق
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بداية  ُبيادة اٟتس، كالذم ظهر أك القوؿ بس (ُ)كاالٕتاه الوضعيظهرت على الساحة آنذاؾ ، 
   .(ِ) كمنافس خطَت للدين كالعقل معان القرف التاسع عشر على الساحة  

الذم حارب اٞتمود الديٍت ُب  ياالصبلحالفكر إذل ظهور  ىذه األسااب أدتكل 
 .العصور الوسطى؛ كبدأ يتالور ُب أسلوب ٦تنهج ليجابو الكنيسة كالتسلط الاابوم

الفكر الثائر على لت ٢تذا لشخصيات الرائدة اليت أصٌ ايتضح ذلك من خبلؿ عرض  
ومن أبرز ُب كجو االبداع كالفكر،  (ّ)الكاثوليك قساكسةدرىا ، كاليت كاف يصٌ النصوص ا١تقدسة

 :ىؤالء الرواد

 

 

 

                                                           
ينسب ىذا ا١تذىب إذل الفيلسوؼ الفرنسي أكجست كونت ُب القرف التاسع، كقد تشاث ماركس بعد كونت هبذا ( ُ)

الفرض التطورم، كقد انتهت الفلسفة الوضعية إذل نتائج خطَتة، فقد أنكرت الوحي ٚتلة، كما أنكرت كجود ا٠تالق،  
انظر:  .ىدؼ اإلنساف ىو )اإلنسانية( بدالن من اهللكدعت إذل إحبلؿ العلم الوضعي اٟتسي ٤تل )البلىوت(، كأف يكوف 

كأصحاب ىذا ا١تذىب يقولوف ال الدين كال العقل ٯتكن عن طريق أحد٫تا الوصوؿ إذل  ،ٓٓ-ْٓص، المرجع السابق
اهتا ا١تعرفة اليقينية، كأف ا١تصدر الوحيد للمعرفة ىو ا١تبلحظة كالتجربة اليت موضوعها كخواصها ا١تختلفة، كطريقها أك أدك 

اإلسالم في مواجهة ، ا١تطعٍت: نظرااٟتواس ا٠تمس، فما يدرؾ باٟتواس ىو ا١توجود، كماال يدرؾ باٟتواس فغَت موجود. 
 .َٖ، صاأليديولجيات المعاصرة

 اإلسالم في مواجهة األيديولجيات المعاصرة، ،، كانظر: ا١تطعٍتّٓ-ُٓ، صالتيار العلمانيانظر: الشافعي،  (ِ)
 .  َٖ-ٕٕص

أكرب الكنائس النصرانية ُب العادل، كتدعي أهنا أـ الكنائس كمعلمتهن، يزعم أف مؤسسها بطرس الرسوؿ، نساة إذل  (ّ)
كتتمثل ُب عدة كنائس تتاع كنيسة ركما كتعًتؼ بسيادة بابا ركما عليها، كٝتيت بالكنيسة الغربية أك البلتينية المتداد 

 .ََٔ، صالموسوعة الميسرةٍت، اٞتهانظر:  .نفوذىا إذل الغرب البلتيٍت خاصة
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  (ٔ) مارتن لوثر

تفاعل القارئ ف يرمي إذل ، ككارفض القراءة الرمزيةك ، (ِ)ا١تذىب الربكتستنيت سسأ  
من خبلؿ  مفاىيمويستمد  ْتيث، ل كمرجع كمعيار للممارسة الدينيةبكل حرية مع اإل٧تي

كما كانت  ،كفسادىا ا١تعٌت الظاىر ا١تااشر للنص متجاكزان ُب ذلك سلطة الكنيسة الكاثوليكية
 .(ّ)تفرضو من معاف

ُب قراءة الكتاب الفرد حران " جعلف للقراءة ُب الكتاب ا١تقدس أسسعدة كاٗتذ لوثر 
 ، كجعلا١تقدسة اليت ٖتتفظ هبا الكنيسة ا١تقدس كحران ُب تفسَته، كألغى كساطة الكهنة كاألسرار

، كأنو ٯتكن هر أنو ٯتكن ا٠تبلص خارج الكنيسة، كأظاشرة بُت اهلل كاإلنسافالصلة ما أيضان 
 .(ْ)ل الكتاب ا١تقدس تأكيبلن عقليان"تأكي

                                                           
،  قاـ بتدريس الفلسفة ُب جامعة فنت ـُّْٖ، كلد ُب مشاؿ أ١تانيا ُب العاشر من نوفمرب راىب أ١تاين كقسيسىو  (ُ)

سافر إذل ركما ىذه الرحلة ىي اليت غَتت ٣ترل حياتو ك١تا عاد منها بدأت سَتتو مصلحان للدين  ـُُُٓبرج، كُب عاـ 
م نظاـ الاابوية بشكل عاـ كأقاـ مناظرات مع رجاؿ الدين ا١تسيحي، ككاف لثورتو قاوؿ كاسع، كمن جاا١تسيحي، حيث ى

و الفلسفية نظرتو إذل البلىوت، حيث أكد أف البلىوت ال يسعى إذل الفهم العقلي بل إذل السلوؾ العاطفي الوجداين ئآرا
ساف، كمنذ أف عيُت استاذان ُب جامعة فنت برج أخذ ُب تفسَت و أنو ال كسيط بُت اهلل كاإلنئابتغاء العمل كالطاعة، كمن آرا

فرباير  ُُٖب  انتهتبعض أسفار العهد اٞتديد من الكتاب ا١تقدس كظل يقـو هبذا التفسَت حىت آخر حياتو، اليت 
 .ّٕٔ-ّّٔ، ص ِ، جموسوعة الفلسفة.انظر: بدكم، ـُْٔٓ

إذ يعًتضوف  ة،فرقة من النصرانية احتجوا على الكنيسة الغربية باسم اإل٧تيل كالعقل، كتسمى كنيستهم بالربكتستانتي (ِ)
على كل أمر ٮتالف الكتاب كخبلص أنفسهم، كتسمى باإل٧تيلية، إذ يتاعوف اإل٧تيل دكف سواه، كيعتقدكف أف لكل قادر 

 .ُٓٔ، ص الموسوعة الميسرةاٞتهٍت، انظر:  .اٟتق ُب فهمو، فالكل متساككف كمسؤكلوف أمامو

، جامعة منتوزم قسنطينو، كلية العلـو اإلنسانية التأويل عند ىانز جورج غادميرانظر: عارؼ: بن حديد،  (ّ)
 .ُٖص ـ، ََِٗكاالجتماعية، رسالة ماجستَت ، 

 .ْٕ، ص العلمانيون والقرآن الكريم، الطعاف: أٛتد (ْ)



34 
 

الكتايب ُب إطار أديب،  عن النصا١ترحلة األكلية ُب نزع القداسة كىذه كانت بداية  
 مستهدفان بذلككجعلو حكمان على النصوص ا١تقدسة،  ،العقل على النقلحيث قدـ لوثر 

 اإلصبلح الديٍت، فكاف أكؿ من فتح اجملاؿ لبلنقضاض على النصوص الدينية.  

  (ٔ)سبينوزاخ بارو 

، لكنو حاكؿ ُب بداية من مارتن لوثر للسلطة الدينيةالركح العدائية  ساينوزاكرث 
الكتاب يًتؾ اقتنعت اقتناعان جازمان بأف " :فقاؿ ،األمر أف ٮتلق عبلقة بُت العقل كالنص

بل إف لكل منهما ميدانو  ،، كبأنو ال يشًتؾ مع الفلسفة ُب شيءللعقل حريتو الكاملة
" البلىوت ليس  :قولوب كىذا ما أكده، بُت البلىوت كالعقل كىو هبذا يفرؽ، (ِ)ا٠تاص"

، فالعقل ، بل إف لكل منهما ٦تلكتو ا٠تاصةخادمان للعقل، كالعقل ليس خادمان لبلىوت
 .(ّ)، كالبلىوت ٦تلكتو التقول كا٠تضوع "٦تلكتو اٟتقيقة كاٟتكمة

                                                           
، ألسرة يهودية ىاجرت إذل ىولندا ـُِّٔنوفمرب  ِْ، يهودم الديانة، كيلد ُب امسًتداـ، فيلسوؼ ىولندم ا١توطن (ُ)

مسًتداـ درس التلمود، كبدأت مظاىر التمرد تظهر عنده ضد أساانيا؛ فراران من االضطهاد، كُب كنيسة اليهود ُب إمن 
مسًتداـ باإلٟتاد، بل كأصدرت قراران بطرده أالعقيدة اليهودية عندما بلغ سن الثالثة كالعشرين، كاهتمتو الكنيسة اليهودية ُب 

شرع ُب تأليف رسالة  ـُُٔٔمن الكنيسة اليهودية، فقاطعتو الطائفة اليهودية كأصدقاؤه اليهود، كأسرتو أيضان، كُب سنة 
فلسفية،  ةالىوتي ةنشر كتابة رسال ـَُٕٔ، كُب سنة ـُّٔٔصبلح العقل كما نشر كتابو ماادئ فلسفة ديكارت إُب 

كقد قوبلت هبجـو عنيف من جانب رعاة الكنيسة الربكتستنتية، كلقي معاناة قاسية بساب مؤلفاتو كٓتاصة كتاب رسالة ُب 
موسوعة : انظر: بدكم. كىو ُب ا٠تامسة كاألربعُت من عمره ـُٕٕٔفرباير  ُِت كفاتو ُب البلىوت كالسياسة، ككان

: يوسف، ُْْ-ُّٔ، ص ُ، جالفلسفة دار الطليعة، )بَتكت: ، ترٚتة: ابيشي، تاريخ الفلسفة الحديثة، كانظر: كـر
 .ُُّ، صـ(ُٖٓٗ، ُط

 .ُُٔ ص ،ـ(ََِٓ،  ُالتنوير، ط دار)بَتكت:  ،رسالة في الالىوت والسياسة ،ساينوزا: باركخ (ِ)
 .َّٔص ،المرجع السابق (ّ)
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 تدكف أسفار العهدين القدًن دلقائبلن: "النصوص ا١تقدسة  ُب نقد ساينوزاٍب بدأ  
، ُب عصر كاحد يسرم على كل األزماف، بل جاء تدكينها مصادفةن بتفويض خاص ك  كاٞتديد

صر كالتكوين الشخصي ٢تؤالء كقصد منو أناس معينوف، كدكنت ْتيث تبلئم مقتضيات الع
، ككذلك رسائل لذين أرسلوا نيذيران لكفار عصرىمتدؿ عليو رساالت األناياء ا ، كىذا ماالناس

 .(ُ)اٟتواريُت"
تأثر بالظرؼ التارٮتي  قد أنوبعلى الكتاب ا١تقدس  ساينوزاكىكذا حكم  

  .كاالجتماعي ا١ترافق لعملية التدكين
سفار؛ اهلل ليس عددا معينان من األ" الكبلـ الذم أكحى بو  :ٍب تطور بو األمر فقاؿ

اهلل بركح   هبا كجوب طاعة، كأعٍتر اإل٢تية أكحى هبا إذل األناياءبل فكرةن يسَتة من األفكا
، كأف الكتاب ييعٌلم ىذه العقيدة على قدر أفهاـ خالصة، كذلك ٔتمارسة العدؿ كاإلحساف

 .(ِ)كمعتقدات أكلئك الذم اعتاد األناياء كاٟتواريوف تاشَتىم بكبلـ اهلل"
كمقصود كبلمو أف النص الكتايب ىو عاارة عن معاين كأفكار أكحى اهلل هبا إذل  

، نازعان ألمر بطاعة اهلل كالعدؿ كاإلحسافهم ا٠تاصة، تنحصر ُب اأنايائو صاغوىا ىم بلغت
 . هبذا قدسية النص

ن النصوص الدينية، كلذلك أكؿ من ٕترأ على نزع القداسة ع ساينوزاكاف كهبذا  
  ٘تت ُب الغرب.ٟتركة نقد الكتاب ا١تقدس اليتا١تؤسس الفعلي  ٯتكن اعتااره 

 

                                                           
 .ّٓٔص  ،المرجع السابق (ُ)
 .ُُٔص المرجع السابق، (ِ)
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 (ٔ)مانويل كانتإ

الذم قػىٌعدى قواعد النقد الكتايب باستعماؿ - ساينوزامن حيث انتهى  (كانت)بدأ 
كل كاَت ُب بش ىذا ساىمفقد كونو بركتستانتينيان ل، ك دمان نفس اآلليةمستخ -ا١تنهج التارٮتي

أيهما  ؛تناكؿ جدلية الصراع التارٮتي بُت اإلٯتاف الكنسي كالكنيسةكقد ، االنطبلؽ هبذا ا١تنهج
يثاتو التاريخ كما يثاتو  "إف الكنيسة قائمة على اإلٯتاف الكنسي، كلكن ما :بدأ أكالن حيث قاؿ

البلىوت اٟتر ىو أف اإلٯتاف الكنسي قائمه على الكنيسة؛ أم أف الكنيسة كيجدت أكالن لظركؼ 
 .(ِ)تارٮتية معينة ٍب فرضت اإلٯتاف هبا"

، اإلٯتاف الكنسيٮتية الوحي، كىو تقـو على اعتقاد تار  (كانت)ُب رأم  فالكنيسة 
، الدكر األعلى يتصور أدكاران ثبلثة (كانت)الذم يقـو بدكره على الكتاب ا١تقدس؛ أم أف 

ا١ترتكز على الكتاب كىذا ىو )الكنيسة( كاليت ترتكز على اإلٯتاف الكنسي )الدكر األكسط(، 
 .(ّ)ا١تقدس )الدكر األسفل(

حيث جعلها ُب  ؛الكتابية هبذا الكبلـ يؤكد )كانت( كسلفو نزع قداسة النصوصك  
 الدكر األسفل(.) بوصفها ذيل قائمة قناعاتو

                                                           
، ـَُْٕلتحق ّتامعتها عاـ أتدينة كينج سربج ُب ركسيا الشرقية،  ـُِْٕأبريل  ِِفيلسوؼ ركسي كيلد ُب  (ُ)

ُب اٞتامعة، فألقى دركسان ُب ا١تنطق ك ا١تيتافزيقا كالرياضيات ،  عيُت مدرسان ـُٕٓٓكحصل على شهادة ا١تاجستَت عاـ 
أصاح عضوان ُب  ـَُٖٕىوت الطايعي كعلم اإلنساف، كاٞتغرافيا الطايعية، كُب عاـ كالقانوف الطايعي كعلم األخبلؽ كالبل

ـ. انظر: َُْٖفاتو عاـ ٣تلس الشيوخ األكادٯتي، ككاف ذا نزعة عقلية تامة ٢تذا تركزت فلسفتو ُب نقد العقل، ككانت ك 
 .َِٗ -ِٗٔ، ص ُ، جموسوعة الفلسفة، بدكم

، ْدار ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، ط)بَتكت:  ،في الفكر الغربي المعاصرحنفي: حسن،  (ِ)
 .ُِٓ(،  ص الدين في حدود العقل) (كانت)، نقبلن عن كتاب ـ(َُٗٗ

 .ُِٓص ، المرجع السابقانظر:  (ّ)
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، حىت لو بدا ىذا التأكيل تأكيبلن عقليان  الوحي تأكيل كجوب كيؤكد )كانت( على 
 . (ُ)ألنو أفضل من التفسَت اٟترُب ٢تا ،متعسفان مع النصوص

على النص بعد نزع انتصر ٢تيمنة العقل كتقدٯتو قد هناية ا١تطاؼ  كىذا يعٍت أنو ُب
على خطى لوثر  ُب ذلك قداستو، ٦تا جعل النص ييفهم حسب رغاة القارئ ُب فهمو، سائران 

 .ساينوزاك 

  (ٕ)شالير ماخر

بالغ األثر ُب مسألة فهم النص، حيث أخرج  الذم كاف لو شبلير ماخرٍب جاء     
علمان مستقبلن  من دائرة االستخداـ البلىوٌب ليكوف  (ّ))ا٢ترمنيوطيقا(ا١تقدس  فن تأكيل الكتاب

ل النص عن سابقيو، ، كبالتأمل ُب منهجو ٧تد اختبلؼ منهجيتو ُب تأكيلفهم سائر النصوص
عن اٞتانب ا١توضوعي اللغوم، فكبل كدل يغفل "ابتداءن دراؾ ا١تنهج النفسي للمؤلف نو اعتمد إأل

نص، ك٬تب على القارئ أف يكوف ذا موىاة كقدرة اٞتاناُت بنظرة صاحل كنقطة بداية لفهم ال
                                                           

 .ُِٗ، ص المرجع السابق انظر: (ُ)
 ـُٕٕٗكُب أثناء اقامتو ُب برلُت عاـ  ـُٖٕٔكاعظان أكثر منو فيلسوفان، كلد عاـ كاف ؛ لكنو  الىوٌب فيلسوؼ أ١تاين (ِ)

اتصل باٞتماعة الركمانسية، ٍب درس البلىوت ُب عدة جامعات كارتاط مذىاو الديٍت بنظرية كانت ُب ا١تسلمات، فهو 
السياسية ..اخل(، توَب عاـ  –يأىب أف تسيطر على اٟتياة الدينية عقائد مفركضة، درس الفلسفة ّتميع أنواعها )اليونانية 

، ٔج ـ(،ُٖٓٗ، ُترٚتة: جورج طرابيشي،)بَتكت: دار الطليعة، ط ،تاريخ الفلسفةميل برىييو، إ، انظر: ـُّْٖ
 .ٔٗ، ص ـ(ََِٕ، ُدار رؤية للنشر كالتوزيع، ط)القاىرة:  ،فهم الفهم، كانظر: مصطفى: عادؿ، ِٕٓ-ِْٕ

لة مأخوذة من "الكلمة اليونانية ىرمنويُت، ٔتعٌت يفسر أك يوضح، كالفعل مشتق من كلمة ىرمنيوس، كىي كلمة ٣تهو  (ّ)
هنا تعود إذل اإللو ىرميس رسوؿ اإللو زيوس، كُب البلىوت ا١تسيحي تشَت الكلمة إذل ذلك اٞتزء إاالصل كإف كاف يقاؿ 

من الدراسات البلىوتية ا١تعٍت بتأكيل النصوص الدينية بطريقة خيالية رمزية تاعد عن ا١تعٌت اٟترُب كالسطحي ا١تااشر، 
فية للنصوص ا١تقدسة كخاصة اإل٧تيل كالقواعد اليت ٖتكم التفرد ا١تشركع للنص كٖتاكؿ اكتشاؼ ا١تعاين اٟتقيقية كا٠ت

، ُدار الشركؽ، ط)القاىرة:  ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ٤تمد انظر: ا١تسَتم: عادالوىاب .ا١تقدس
 .ٖٖ، ص ُج ـ(،ُٗٗٗ
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: فهم ىناؾ ُب كل فهم ٟتظتاف: "ا بقولوأكد على ىذكقد ،  (ُ)"تناؤية  ٘تكنو من فهم النص
ىو ك  ،(ِ)للحديث بوصفو شيئان مستمدان من اللغة، كفهمو بوصفو )كاقعة( ُب تفكَت )ا١تتحدث("

من  احملدد اللغوم كالذم يتناكؿ النص انطبلقان عرب ٤تددين ٫تا: تتم عملية الفهم بذلك يرل أف 
 الذىنية العمليات معايشة إعادة إذل الذم يرمي، كاحملدد النفسي تولغتو ا٠تاصة، كٖتديد دالل

.(ّ)للمؤلف

 فهم ا١تؤلف؛ يلـز كجود عنصر اٟتدسأيضاى " أنو مع معرفة اللغة كقواعدىا ك  كيرل    
كالتناؤ ١تقاصد ا١تؤلف، كلكن مطابقة تناؤ ا١تفسر مع قصد ا١تؤلف ىو دائمان احتمارل تقرييب ال 

 .(ْ)٬تعل الغموض أحيانان يكتنف عملية التأكيل" يطمئن بالوصوؿ إليو، كىو ما

تطور بالتيار اٟتداثي انطبلقان قد كإذا تأملنا ا١تنهجية اليت اتاعها شبليرماخر ٧تد أنو    
 كبٌت عليها من ساقولها تلك اليت أصٌ  ؛قدسية النص الكتايب بوصفو منتجان تارٮتيان من نزع 

، كيدين لو بالفضل كل مفكرم التأكيل ُب القرف ان للتأكيلية اٟتديثةأبكالذم يعد " شبليرماخر
 .(ٓ)التاسع عشر ّتميع فصائلهم كٗتصصاهتم كإتاىاهتم الفكرية"

 

 

                                                           
 .ٖٕٔص ، العلمانيون والقرآن الكريمالطعاف،  (ُ)
 . َُْص  ،الفهمفهم مصطفى،  (ِ)

، ٕىذا النص مأخوذ من إحدل ٤تاضرات مادة )نقد القراءة ا١تعاصرة(، برنامج ماجستَت التفسَت كعلـو القرآف، ٤تاضرة (ّ)
 ا٢ترمنيوطيقا.

مركز التأصيل للدراسات )جدة: ،ظاىرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر، عادالعزيز السيف: خالد (ْ)
 .ٕٖ، صـ(َُِٓ، ّكالاحوث،  ط

 .ُُِ، صفهم الفهممصطفى: عادؿ،  (ٓ)
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 (ٔ)فلهلم دلتاي

كحدثت ردة ُب الفكر التأكيلي بعد كفاة شبلير ماخر، تراجع مشركع فن التأكيل 
 ،الوقت انتشر ا١تنهج التجرييبىذا ُب ، ك (ِ)لتخصصية بعيدةن عما أرادكعودة إذل حدكد األفرع ا

ُب أكاخر القرف التاسع عشر بدا الفيلسوؼ غَت أنو " ،اٟتقوؿ ا١تعرفية علىكسيطر سيطرةن تامة 
ج مبلئم "صياغة منهمل على ، فع(ّ)"م ٭تيي الفكرة التأكيلية من جديداألدب ديلتاكمؤرخ 

، ليصل (ْ)"تجرياية على اإليفاء هبذه ا١تهمةعجز مناىج العلـو ال إلدراكولفهم العلـو اإلنسانية 
، فغاية العلـو اإلنسانية ىو ت اإلنسانية كاالجتماعية كالفنيةتأكيبلت موضوعية للتعاَتاإذل "

ال تيدرؾ إال ٔتعايشتها  إذ اٟتياة ،احث ُب اٟتياة كتعاَتاهتا ا١تختلفة للوقوؼ على ا٠تربةال
كىذا  ،و ككائن تارٮتي ناحث ُب تارٮتيتو، كلكي نفهم اإلنساف ٬تب أف ننظر إليمااشرةن 

 .(ٓ)فاقو ا١تستقالية"يتطلب سياقان يضم ا١تاضي كآ

اللذين أكد عليهما شبليرماخر بعدان ثالثان يضيف إذل الاعدين اللغوم كالنفسي ك٢تذا "
، فاُت القائل كا١تتلقي شيء مشًتؾ ىو التجربة اليت ىو التجربة اليت يعيشها متلقي النص

                                                           
، كتوُب ُب أكؿ اكتوبر سنة ـُّّٖنوفمرب  ُٗفيلسوؼ تاريخ كحضارة، كمؤرخ للفلسفة، أ١تاين، كلد ُب بيربش ُب  (ُ)

ـ، كاف أبوه قسيسان على مذىب الكنيسة الربكتستانتية، دخل جامعة ىيدلربج لدراسة البلىوت، كبعد أف قضى ُُُٗ
حصل على الدكتوراه، كقد سعى إذل  ـُْٖٔا عامان انتقل إذل جامعة برلُت حيث اىتم بالتاريخ كالفلسفة، كُب سنة فيه

نت، اا٬تاد ثورة ُب علـو الركح كذلك بتأسيس علم ٕترييب بالظواىر الركحية، لقد بدأ من التجربة التارٮتية كتأثر هبيجل كك
االصبلح الديٍت كعصر التنوير تأثَتات عظيمة ُب فهم كضع االنساف ُب العادل، ككانت ألْتاثو التارٮتية ُب عصر النهضة ك 

نتاج عقلي، كمن أىم أفكاره: نقد إيصدر عن االنساف من نظم كقوانُت ك  كتنوع ٕتاربو كاتساع معٌت اٟتياة لتشمل كل ما
 . ْٕٔ-ْٕٓ، ص ةموسوعة الفلسفالعقل التارٮتي ُب العلـو الركحية، تارٮتية االنساف. انظر: بدكم، 

 .ُُٔ، صفهم الفهممصطفى: عادؿ، انظر:  (ِ)
 .ُُٔ، ص المصدر السابق (ّ)
 .ٖٗ، ص ظاىرة التأويل الحديثةالسيف: خالد،  (ْ)
 .ِِ، صالتأويل عند ىانز جورج غادميرعارؼ: بن حديد،   (ٓ)
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، كالتجربة ٟتوار بُت ٕتربة ا١تتلقي الذاتية، فعملية الفهم تقـو على نوع من ايعيشاهنا ُب اٟتياة
فهـو الفهم نفسو من أف يكوف عملية تعر ؼ عقلية ا١توضوعية ا١تتجلية ُب النص، كىكذا يتغَت م

إذل أف يكوف مواجهة تيفهم فيها اٟتياة نفسها، كبذلك يفهم اإلنساف نفسو من خبلؿ التاريخ 
باعتااره عملية مستمرة من الفهم كالتأكيل، فا١تعٌت ُب حالة تغَت مستمر، طا١تا أف العبلقة بُت 

، كىذا ا١تضموف عند دلتام لتارٮتية الفهم (ُ)اف كا١تكاف"ا١تفسر كا١توضوع عبلقة متغَتة ُب الزم
 ٯتتد ١تن جاء بعده.

  (ٕ)مارتن ىيدغر

، حيث جعل نظريتو ا كاف عليو دلتام ُب منهج الفهمجاء ىيدغر ٔتفهـو مغاير ١ت
، كىو هبذا أعطى نظرية التأكيل بعدان فلسفيان يقـو على تاحث عن معٌت الفهم نفسو كحقيقتو

أف اللغة ليست أداة للتوصيل "٤تورين: األكؿ ٤تور اللغة كالفهم كمسألة الوجود، حيث يرل 
اخًتعها اإلنساف ليعطي للعادل معٌت أك ليعرب عن فهمو الذاٌب لؤلشياء، كإ٪تا اللغة تعرب عن 

اء، كاإلنساف على ذلك ال يستعمل اللغة كإ٪تا اللغة ىي اليت ا١تعنوية القائمة بالفعل بُت األشي

                                                           
 .ٕٗٔص ، العلمانيون والقرآن الكريمالطعاف،  (ُ)
، ٍب تابع دراسة البلىوت، كسرعاف ما انصرؼ عنها يسوعية، زاكؿ تعليمو ُب مدرسة ـُٖٖٗفيلسوؼ أ١تاين كلد عاـ  (ِ)

نتاجو الفكرم حيث بلغ ما صدر عنو من أعمالو إ، ٘تيز بغزارة ـُُّٗإذل دراسة الفلسفة، حصل على الدكتوراه عاـ 
ا١تااحث الفلسفية، كصفو ا١تنصفوف بأنو )مفكر شديد األصالة( ْتاثو حىت غطت شىت أ٣تلدان، تنوعت  ْٕالكاملة قرابة 

اٟتقيقة، رسالة ُب  ةتأثر بأستاذه دلتام ُب النزعة التارٮتية كمنهجو ُب تفسَت الوجود اإلنساين، من أىم كتاو ُب ماىي
انظر: سليماف:  .ـُٕٔٗسهامات ُب الفلسفة )ُب ا١تلكوت(، الكينونة كالزماف، ككانت كفاتو ُب مايو عاـ إاإلنسانوية، 

، ٔ-ٓ، ص ـ(ََِٗ، د.طدار التنوير للطااعة كالنشر، )بَتكت:  مارتن ىيدجر الوجود والموجود،ٚتاؿ ٤تمد أٛتد، 
، ُ، ط ،دار الكتب اٞتديدة ا١تتحدة)بَتكت: فتحي ا١تسكيٍت، : ترٚتة الكينونة والزمان،كانظر أيضان: ىيدجر: مارتن، 

 .خا٘تة الكتاب ،ـ(َُِِ
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تتكلم من خبللو، كالفهم ُب ىذه اٟتالة ىو القدرة على إدراؾ االحتماالت للفرد ُب سياؽ 
 .(ُ)حياتو ككجوده ُب العادل"

ف نفهم موقفنا ُب الوجود ال ؛ فأكليس مقصود الفهم عند ىيدغر ا١تعٌت العقلي فقط
، بل ينطوم الفهم على معٌت عملي ىو: ٖتقيق ٨تدده كنشرحو أك أف نتأملوقط أف يعٍت ف

ف انيات خاصة هبذا الشيء، فإمكٯتلك إ  ما ئان الشيء كالسيطرة عليو كصنعو، كمن يفهم شي
كيوجو اآلنية ُب  ،، كالفهم يلـز االنساف كلوالعادل معناه أف يعيش موقفو فيو يفهم اإلنساف

، كمراده أف الفهم ليس ملكةن مستقلة عن كجود يو للطرؽ ا١تتاحة للحريةرؤية عينمشركعها كفقان ل
 .(ِ)بل ىو التعاَت عن كجوده نفسو ؛اإلنساف

السعي إذل كشف الغامض كا١تستًت من خبلؿ "ىي عنده مهمة الفهم كعلى ىذا فإف 
للغامض يقولو بالفعل، كىذا الفهم  الواضح ا١تكشوؼ، كاكتشاؼ مادل يقلو النص من خبلؿ ما

كبُت الوجود كالعدـ، كيعٍت ذلك  االختفاءا١تستًت يتم من خبلؿ اٞتدلية القائمة بُت التجلي ك 
أف العمل الفٍت أك النص يستقل عن مادعو، كهتدر ذاتية منشئو إىداران تامان ُب سايل أف يصاح 

 .(ّ)النص ٕتربة كجودية"

ٟتياتية كصنعها كالسيطرة أكد ىيدغر على أف الفهم يعٍت معايشة ا١تواقف ا كبعد أف
 كجودية تيفهم فهمان باطنيان.، كجعلو ٕتربةن عليها أٌصل لعدـ قدسية النص

ث يرل با١تسألة الوجودية حي تتعلقهذه النظرة فالتارٮتية كا١تؤلف؛ كىو احملور الثاين أما 
ن مادعو يكوف لو كجود ثابت كمستقل عن ا١تؤلف، كبعد النص حُت يصدر عىيدغر أف "

                                                           
 ٕٗٔص، العلمانيون والقرآن الكريمالطعاف،  (ُ)
 .َّٔ، صِ، جموسوعة الفلسفة ،بدكمانظر:  (ِ)
 .َٖٔ، صالعلمانيون والقرآن الكريمالطعاف،  (ّ)
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ال أ٫تية لفهم ا١تؤلف أك قصده، بل ا١تهم قراءات اآلخرين كفهمهم حسب اختبلؼ ذلك 
 . (ُ)ٕتارهبم"

، البلىوتية كىكذا فإف دعوة ىيدغر إذل تفسَت أحواؿ الوجود أيخذت من الدراسات
مؤصبلن إلىدار قدسية النص كمقٌعدان لفكرة ك مطوران ٢تا ، (ِ)ٍب من نظرية دلتام ُب العلـو الركحية

 ١تن يأٌب بعده. ، لتكوف مرتكزان ن (ّ)١تؤلفموت ا

  (ٗ)ىانز جورج غادامير

حيث أخذ على عاتقو استمرارية الدفاع عن  ،لفلسفة ىيدغر متدادن ا يعترب غادامَت
قتفى أثره ، كاىيدغر بصورة متطورةترتيب أفكار ، فقاـ بإعادة "ص كمنهج تأكيليقضية فهم الن

بل تارٮتي للتجربة التارٮتية اليت تتجاىل تارٮتية التصور الكانتقد "، (ٓ)ُب تارٮتية الوجود اإلنساين"
، كما قاـ (ٔ)الفهم التارٮتي، كال تضع ُب اٟتسااف اإلطار اٞتدرل الذم تتحوؿ فيو ىذه التجربة"

، (ٕ)ماخر كدلتام على كجو ا٠تصوصالركمانسية كخصوصان أفكار شبلير  بنقد النظرية التأكيلية
                                                           

 من نفس الكتاب. ّٗ-ِٗص  كانظر:، ْٗ، ص ظاىرة التأويل الحديثة ،السيف (ُ)
 .َُِ، ص موسوعة الفلسفةبدكم، انظر:  (ِ)
" لقد مات ا١تؤلف بوصفو مؤسسة، كاختفى شخصو ا١تدين كاالنفعارل .. كما :يقوؿ ركالف بارت ُب كتابو لذة النص (ّ)

مركز )سوريا: ، ترٚتة: منذر عياش، لذة النص، : ركالفبارت .أف ملكيتو قد انتهت كدل يعد ُب مقدكره أف ٯتارس عملو"
 .ٔٓ، صـ(ُِٗٗ، ُاإل٪تاء اٟتضارم، ط

ٔتدينة ماربورج ، درس ُب برسبلك كميونخ، كحصل على الدكتوراه سنة  ـََُٗفرباير سنة  ُُاين كلد ُب فيلسوؼ أ١ت (ْ)
 :، كبدأ يتنقل بُت اٞتامعات األ١تانية، من أىم أعمالوـُّٗٗ، كصار أستاذان للفلسفة ُب جامعة لياتسج سنة ـُِٗٗ

موسوعة انظر: بدكم،  ـ.ََِِتوَب سنة  بلطوف،الشعب كالتاريخ ُب تفكَت ىردر، االخبلؽ الديالكتيكية عند أف
 .َُُ،صِ، جالفلسفة

 .ٓٗ، ص الحديثة التأويلظاىرة السيف، ( ٓ)
منشورات )اٞتزائر: ٤تمد شوقي الزين،  :ترٚتة، األىداف( –المبادئ  –فلسفة التأويل )األصول غادامَت،  (ٔ)

 .ُٖ، صـ(ََِٔ، ِاالخبلص، ط
 .ٔٗ، ص الحديثةظاىرة التأويل السيف، انظر:  (ٕ)
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إف فن التأكيل عند شبلير ماخر دل يتحرر هنائيان من اٞتو ا١تعكر لؤلدب : "ك٢تذا قاؿ غادامَت
تزمت بأشااح كاار مفكرم التأكيلي، كما تالور ُب العصور القدٯتة مثل أعمالو الفلسفية اليت ال

 .(ُ)"ا١تثالية

، حيث ٧تده على نقد نظريات السابقُت قائمان  كىكذا نرل تطوران ُب فلسفة غادامَت 
دل يكن شبلير ماخر سول خطياان حىت كىو ٯتارس الفلسفة، : "دكر شبلير ماخر فيقوؿـ يقزٌ 

 .(ِ)"٫تتو ُب فن التأكيل ىزيلة للغايةفمسا

دل ينجح دلتام نفسو ُب : "من انتقاد غادامَت حيث قاؿ عنوأيضان كدل يسلم دلتام 
وح العلم بُت الوعي التارٮتي كطم، كا١تتمثلة ُب التوفيق نظريان همة الشاقة اليت طا١تا شغلت بالوا١ت

 .(ّ)اٟتقيقة" إدراؾإذل 

اٟتقيقة ذلك ُب كتابة )٢تذا عٍت غادامَت ُب الاحث ُب مشكلة اٟتقيقة كٕتلى  
، كقد تاُت لو أف األمر ىو أمر تفسَت ككاجو مشكلة اٟتقيقة كما تتجلى خارج العلـو كا١تنهج(

، الفٍت حقيقة ليست ثابتة اليت يتضمنها العملاٟتقيقة أف " يرل، فهو هبذا (ْ)خصوصان ُب الفن
كلكنها تتغَت من جيل إذل جيل كمن عصر إذل عصر طاقان لتغَت أفق ا١تتلقي كٕتارب ا١تتلقُت، 

 .(ٓ)"ىو الذم ٬تعل عملية الفهم ٦تكنة كلكن الوسيط أك الشكل الفٍت الثابت 

كصف النص بالعمل الفٍت  قد أف غادمَتبكمن خبلؿ ما تقدـ ٯتكن للااحثة القوؿ 
يرفض أنو  ا١تتغَت ُب فهمو حسب السياؽ التارٮتي أك حسب مزاجية القارئ أك ا١تتلقي، كما

                                                           
 .ُٕ، صفلسفة التأويلغادامَت،  (ُ)
 .ُٕ، صالمرجع السابق ( ِ)
 .ْٕ، صالمرجع السابق (ّ)
 .َُِ-َُُ، ِ، جموسوعة الفلسفةبدكم، انظر:  (ْ)
 .َٖٔص ،العلمانيون والقرآن الكريمالطعاف،  (ٓ)
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، ألف ىذه النوازع اليت ٖتوؿ دكف الرؤية ا١توضوعية األىواء الذاتية"فكرة التخلص من النوازع ك 
، (ُ)١تاضي كاٟتاضر معان"بنظره ىي اليت تؤسس موقفنا الوجودم الراىن الذم ننطلق منو لفهم ا

، ْتيث يصاح كٖتررية الفهم كنظرية موت ا١تؤلفلى نزع قدسية النص مؤكدان هبذا ا١تعٌت أيضان ع
 .ملكان للقارئ يتصرؼ فيو كيف يشاءالنص 

  (ٕ) بول ريكور

أصاحت القضية ر ماخر كدلتام طريقتيهما فقاؿ: "استدرؾ بوؿ ريكور على شبلي
، ٍب أكد أف دلتام  (ّ)النص( مع شبلير ماخر كدلتام قضية فلسفية"منيوطيقية )تأكيلية ر ا٢ت

لقد كانت مشكلة دلتام تتمثل ُب إعطاء علـو الركح : "كانت لديو مشكلو حيث قاؿ
ريكور ، كاٗتذ (ْ)صبلحية تقارف بصبلحية علـو الطايعة، كذلك ُب عصر الفلسفة الوضعية"

، ٔتعٌت أف يقوؿ لى ا١تعٌت الرمزميعوؿ كثَتان ع"نفس منهج ىيدغر ُب فلسفة الوجود إال أنو 
، كىو ما يسمى كىو يعٍت شيئان آخر ُب آف كاحد، كبغَت أف تتعطل الداللة األكذل القائل شيئان 

، كالرمزية اليت عناىا ريكور ينتج عنها بعد (ٔ)"للغة با١تعٌت اٟترُب للكلمة (ٓ)()بالوظيفة األليغورية
النص باعتااره نصان يعٍت أف ا١تعٌت ا١تتضمن ، ٢تذا قاؿ: "التأكيلية النص إمكانية التعدديةتدكين 

                                                           
 .ُٖٔص المرجع السابق، (ُ)
، ُب مدينة فالنس الفرنسية ُب عائلة بركتستانتينية، ـُُّٗفرباير ُِٕب نسانيات معاصر، كلد إفيلسوؼ فرنسي كعادل  (ِ)

السوربوف كُب عدة جامعات فرنسية كأكركبية، كىو أحد ٦تثلي ُب ستاذان أكعُت  هدرس ُب جامعة رين، حصل على الدكتورا
التأكيل، التاريخ كاٟتقيقة .. اخل ، توُب  التيار التأكيلي حيث اىتم باجملاؿ التأكيلي ٍب االىتماـ بالانيوية، من مؤلفاتو: نظرية

، ُا١تنظمة العربية للًتٚتة،ط)بَتكت: جورج زيناٌب،  ، ترٚتة:الذات عينها كآخر، : بوؿانظر: ريكور ـ.ََِٓعاـ 
 كما بعدىا. ٗص ،ـ(ََِٓ

 .ّٓص ،ـ(ََِٓ، ُدار الكتاب اٞتديدة ا١تتحدة،  ط)بَتكت: ، ترٚتة : منذر عياش، صراع التأويالتريكور،  (ّ)
 .ّٓص، المرجع السابق (ْ)
 .ِٖٔص ،العلمانيون والقرآن الكريم ،تعٍت قوؿ شيء عرب شيء مغاير، انظر: الطعاف (ٓ)
 .ِٖٔ-ُٖٔص المصدر السابق، (ٔ)
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، إزاء حالة ا٠تطاب األكذل كا١ترسل إليو األكؿ، ك٘تثل قد أمسى مستقبلن إزاء قصد الكاتبفيو 
يل متعددة من مكانيات تأك إالنية الوضع كا١ترسل إليو األصلي موقع ميبلد النص، عندئذ تفتح 

 .(ُ)"طرؼ النص الذم ٖترر

هبذا ٯتكننا القوؿ بأف الرمزية عند ريكور قائمة على كشف الدالالت ا١تتعددة للنص ك 
 .ت ا١تؤلف اليت أكد عليها غادامَتا١تقدس، مؤكدان هبذا نظرية مو 

 بوضوح لنا يتاُت عرضناىم الذين الفبلسفة أغلب لدل األساسية الفكرة تأملنا كإذا  
 القارئ فمهمة كاستدعائو، استنطاقو، على قدرتو كمدل القارئ ألفق خاضع النص أف اتفاقهم

 ا١تؤلف ٔتقاصد صلة ذات تكوف أف يهم كال من التأكيبلت ا١تتعددة، التمكن ىي النص مع
 ا١تؤلف. يريده كما ال القارئ، يريده ما ْتسب الفهم أصاح لذلك كمراميو،

ثل مذىاان  فكريان رافضان لكل ما ىو كبعد ىذا العرض يتأكد لنا أف اٟتداثة ُب الغرب ٘تي
  .لعقائد كالشرائع الكنسية بشمو٢تاثابت كمٌسلم بو من ا

استحالة تنفيذ مشركعو التحديثي، كأف ما ٖتقق قد أدرؾ " كبرغم أف اإلنساف الغريب
، كما أنو اليزاؿ ٭تمل ذكرل عصر منو يؤدم إذل اختفاء اإلنساف، فإنو ال يعرؼ بديبلن لو

   .(ِ)كاستمر ُب اإلبداع كالتمرد على كضعو" ،استمر فيو ا١تادية الاطورل، كلذا
اٟتداثيُت  عند فكرةتطابق ٘تامان نفس العند فبلسفة الغرب  التحديثيةإف ىذه الفكرة   

أف ما يربر ظهور ىذه الفكرة عندىم ىو ذلك التسلط الكنسي ُب رؽ اكلكن الف ،العرب
 الكتايب ألنو ٤ترؼ، األمر الذم جعلو يتعارضالعصور الوسطى، فضبلن عن عدـ قداسة النص 

 العلم كالعقل.  مع

                                                           
دار عُت للدراسات كالاحوث اإلنسانية )القاىرة: ٤تمد برادة، كحسن برقية،  ترٚتة: ،من النص إلى الفعلريكور،  (ُ)

 . ّٖ، ص ـ(ََُِ، ُكاالجتماعية ، ط
 .ِٖٗ، صُ، جموسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةا١تسَتم،  (ِ)
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، ىل أٙتر انقضاض اٟتداثة على السلطة الكنسية مردكدان والسؤال الذي يفرض نفسو
 إ٬تابيان؟ 

إف الواقع يؤكد عكس ذلك، حيث حدثت الفوضى بكل ما ٖتملو ىذه الكلمة من 
كأفضى التحرر من سلطة الكنيسة إذل قاؿ: " حُت أحد الكٌتاب الغربيُتمعٌت، شهد بذلك 

، فقد كاف االنضااط العقلي كاألخبلقي كالسياسي يرتاط عة الفردية حىت بلوغ حد الفوضويةالنز 
 .(ُ)"ُب أذىاف الناس باٟتكومة الكنسية

نتجت جرأة على عدـ احًتاـ ا١تدلوؿ اٟتقيقي أ قد ىذه اٞترأة ُب نزع قداسة النصإف  
ُب اجملتمعات الغربية بعد سقوط سلطة النص الديٍت؛ ٣تموعة من العادات للنص، فانتشرت 

السيئة كالزنا، كالعبلقات اٞتنسية ا١تثلية بُت شواذ الرجاؿ كشواذ النساء، بل صارت مثل ىذه 
، كما انتشرت أمراض العصر كاإليدز كغَته، كانتشرت كذلك ا١تخدرات، العبلقات مقاولة رٝتيان 
  انية على ا١تستول األسرم كاجملتمعي.كٖتطمت القيم اإلنس

 
 

 

 

 
                                                           

، د.طا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب، )القاىرة: ٤تمد فتحي الشنيطي، : ، ترٚتةتاريخ الفلسفة الغربيةرىًسل :برتراند،  (ُ) 
 . ٖص ،ـ(ُٕٕٗ
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 المبحث الثاني
 

 إلى العالم اإلسالمي، وأىم رموزىاالقراءة الحداثية  انتقال

 

 ويشمل مطلبين: 

 .إذل العادل اإلسبلميالقراءة اٟتداثية ا١تطلب األكؿ: انتقاؿ  

  .اٟتداثيةا١تطلب الثاين: أىم رموز القراءة 
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 المطلب األول

 اإلسالميإلى العالم القراءة الحداثية نتقال ا

، يتاُت لنا أف ىذه الثورة العلمية للقراءة اٟتداثيةبعد اٟتديث عن اٞتذكر التارٮتية     
جعل الشرؽ ُب الشرؽ، ٦تا  اٟتضارم تخلفالك  الفكرم ٨تطاطاال هاقد صاحاُب الغرب، 

كجعلو نسخة من الصورة الغربية، فحاكؿ تركيج منتجو الثقاُب من  ،مطمعان للغرب، لنشر ثقافتو
 :اليت ٧تملها فيما يأٌبالوسائل خبلؿ 

 االحتبلؿ العسكرم. -
 االستشراؽ. -
 رساليات التاشَتية.اإل -
 الاعثات التعليمية. -

 كتفصيل ذلك على النحو اآلٌب:

 : االحتالل العسكريأوالً  

اٟتضارة إذل أكركبا عرب الشرؽ من خبلؿ العبلقات التجارية ُب بادئ  لقد تسربت    
 بك اٟتر للغرب بالعادل العريب كاإلسبلمي أياـ اٟتمبلت ك  األمر،  ٍب كاف أكؿ احتكاؾ فعليٌ 

، م ال ٯتلك مقومات العلم كاٟتضارة، اليت كشفت عن الوجو ا٢تمجي ٢تذا الغازم الذالصلياية
الظلمات  بلن بتأثَتات ثقافية كاف ٢تا دكر ريادم ُب ا٠تركج من عصرفاناهر ٔتا رأل، كرجع ٤تمٌ 
، قال كل شيء ألكركبا درسان حضاريان ، فقد كانت ىذه اٟتمبلت "الذم كانت تعيشو أكركبا

 ثقافيان بُت الشرؽ ا١تتقدـ كالغرب ا١تتخلف، كستنعطف أكركبا على نفسها بعدىا قليبلن كالتقاءن 
أك كثَتان ، ... كذلك لتعكف على تنمية كتطوير ما تعلمتو من الشرؽ العريب حىت ٗترج بو ُب 
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، ، فوعى الغرب الدرس جيدان (ُ)النهاية أقول من ىذا الشرؽ، كتقلب موازين الصراع من جديد"
 .مان حضاريان كسياسيان كاقتصاديان كأعاد ترتيب أكراقو حىت صار متقد

اين فقد ًب ُب أكاخر القرف الثامن عشر كأكائل القرف التاسع أما االحتكاؾ الث      
عشر، ك٘تثل ُب اٟتملة الفرنسية على مصر، إذ دل تكن ٛتلة عسكرية فحسب بل كانت ٛتلة 

غرب ىذه ا١ترة ليس بوصفو قوة فقط، كإ٪تا ثقافية ٖتمل معها الفكر التغرييب، فالتعرؼ على ال
 .(ِ)بوصفو حضارة كعلمان 

ملة الفرنسية ُب مصر، كُب ا١تشرؽ العريب صدمة حضارية، كىذا اٟت أحدثتلقد     
، كتأسيس ديواف ألشياء كثَتة ٦تا قدمو الفرنسيوف، يستغرب كيندىش (ّ)ما جعل الشيخ اٞتربٌب

ديد الضرائب للحكم من كاار ا١تشايخ، كانتخاب رئيس ٢تذا الديواف بدالن من تعيينو، كٖت
٤تددة، كإنشاء ٤تكمة مستقلة إلرساء مادأ استقبلؿ القضاء، كتقييد بأسلوب منظم كقواعد 

، لقاىرة كإنشاء متنزىات عامة فيها، كٗتطيط ايد كالوفيات، كإثاات عقود الزكاجأٝتاء ا١توال
، يؤكد تقدـ الغرب ُب شىت اجملاالتكل ىذا   ،(ْ)كإقامة جسور على النيل بطريقة فنية ىندسية 

لذم كقف عنده العرب، كنستشف ذلك من خبلؿ ما قالو أحد ا كيثات الركود اٟتضارم

                                                           
 .ّٔ، ّٓ، ص (ـُّٖٗ -َُّْ، ُط،دار الشركؽ )بَتكت: ، االستعمار والتحريراستراتيجية ٚتاؿ،  :ٛتداف (ُ)
 .ُّْ، ص العلمانيون والقرانانظر: الطعاف،  (ِ)
كىو من أسرة حاشية من اٞتربٌب استقرت ُب ، ـُْٕٓ عاـ القاىرة كلد ُب، اد الرٛتن بن حسن برىاف الدين اٞتربٌبع)3(

أن قبلسبعةقرون،وهًأسرةمنالعلماء،كما كاٞتربٌب  ُب عصره، األزىر الشريف كاف من أعبلـ علماءكالده  القاهرة
مصري كتابه مصر على اٟتملة الفرنسية عاصرمؤرخ فً بالتفصٌل الفترة تلك عجائب اآلثار ُب الًتاجم  ووصف

1825 توفًفًعام، اٟتملة الفرنسية كالذم يعد مرجعان أساسيان لتلك الفًتة ا٢تامة من، كاألخاار موجز دائرة انظر: م.
 .ِٓٓٔ، ص ُ، جالمعارف اإلسالمية

 ،ـ(ُٗٗٗ، ، د.طا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب)القاىرة:  مصر والحملة الفرنسية، ،سعيد ٤تمدالعشماكم: انظر:  (ْ)
 .ُٕٗ-ُٕٕ ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1756
https://ar.wikipedia.org/wiki/1756
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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رحنا نتفاخر بأننا سنعيد : "حوؿ اٟتملة الفرنسية على مصرُب مذكراتو  الضااط الفرنسيُت
لوفرة كالرخاء كا٠تصوبة ، ك٨تقق اد، كنعيد السيادة للعلـو كالفنوفاٟتضارة إذل ىذا الال

 .(ُ)"كالسعادة

كر الصاعق الذم ا أثراف: أثر إ٬تايب: حيث قامت بدكلكن ىذه اٟتملة كاف ٢ت    
، كا٨تطاطهم عن ركب ااه ا١تسلمُت إذل كاقعهم ا١تًتدم، كالذم لفت انت٬تعل النائم يصحو

تفشت ُب اجملتمع ا١تصرم  ةاٟتضارة، كآخر سليب: حيث رافق ىذه اٟتمبلت أعراض مرضي
 .(ِ)٘تثلت ُب أزياء كعادات كأخبلؽ ىذا الوافد

 (ّ)االستشراق: ثانياً 

عكف ا١تستشرقوف على دراسة العلـو الشرقية فًتٚتوا الكتب إذل لغاهتم، كاستفادكا    
العصر ففي "، حىت كاف االستشراؽ مقدمة لبلحتبلؿ ات العرب ا١تًتٚتة إذل البلتينيةمن مؤلف

من علماء إذا بعدد ، إلسبلمي كاالستيبلء على ٦تتلكاتوالعادل ا الذم بدأ فيو الغرب ُب استعمار
َتكف على غً اجملبلَّت ُب ٚتيع ا١تمالك الغربية، كيي  ، كيصدركفعلـو الشرقيةالغرب يناغوف ُب ال
ها من ا١تكتاات العامة اليت كانت قتها من أصحاهبا اٞتهلة، أك سر رائشإما ب، ا١تخطوطات العربية
القرف التاسع عشر مائتُت ينقلوهنا إذل مكتاات أكركبا، كقد بلغت ُب أكائل ٍب ُب هناية الفوضى، 

 . (ْ)" كٜتسُت ألف ٣تلدان، كما زاؿ ىذا العدد يتزايد حىت اليـو
                                                           

، اجمللس األعلى للثقافة)اإلسكندرية: ، ترٚتة: كاميليا صاحي، مذكرات ضابط في الحملة الفرنسيةمواريو: جوزيف،  (ُ)
 .ِٖ، صـ(َََِ، د.ط

 .ُّٓ-ُّْ، ص رانالعلمانيون والقانظر: الطعاف،  (ِ)
تعاَت يدؿ على االٕتاه ٨تو الشرؽ، كيطلق على كل من ياحث ُب أمور الشرقيُت كثقافتهم كتارٮتهم. كيقصد بو ذلك  (ّ)

التيار الفكرم الذم يتمثل ُب إجراء الدراسات ا١تختلفة عن الشرؽ اإلسبلمي، كاليت تشمل حضارتو كأديانو كآدابو كلغاتو 
كلقد أسهم ىذا التيار ُب صياغة التصورات الغربية عن الشرؽ عامة كعن العادل اإلسبلمي بصورة خاصة، معربان  ،كثقافتو

 .ٕٖٔ، ص ِ، جالموسوعة الميسرة اٞتهٍت،انظر:  .عن ا٠تلفية الفكرية للصراع اٟتضارم بينهما
-ُٕص ، د.ط، د.ت(الوراؽ للنشر كالتوزيعدار )د.ـ،  ،االستشراق والُمْسَتْشرُِقوَن ما لهم وما عليهم السااعي، (ْ)

ُٗ. 
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، الستخدامو العريب كاإلسبلمي قراءةن عميقةن  فعكف ا١تستشرقوف على قراءة الًتاث    
 .عة ا١تاتعثُت من العادل اإلسبلميفيما بعد ُب إلقاء الشاو ٘تهيدان الستقااؿ ٣تمو 

ي كشعور بالنقص خلق ٗتاذؿ ركح" إذل أىداؼ االستشراؽ، مع تنوعهاكقد تركزت     
، (ُ)"كٛتلهم من ىذا الطريق على الرضا با٠تضوع للمدنية ا١تادية الغربية، ُب نفوس الشرقيُت

لساب الرئيسي ا١تااشر الذم دعا ُب نشر التاادؿ الثقاُب إذ "ا ككاف ٢تذا االحتكاؾ أيضان أثر
 .(ِ)"االستشراؽ ىو ساب ديٍت ُب الدرجة األكذلاألكركبيُت إذل 

ىي من اٟتركب الصلياية يناغي استقرارىا ُب األذىاف أف "كمن األمور ا١تهمة اليت  
أنتجت االستشراؽ؛ إذ نفر قـو من الغربيُت يدفعهم التعصب الصلييٌب إذل الكتابة عن اإلسبلـ، 

 :سبلـ من عدة نواحو فأفقدىم التعصب أمانة العلم، كعمدكا إذل تشويو اإل

، كأف سذاجة الصحابة كإٯتاهنم دفعهم إذل نقلو فرددكا أف القرآف من كضع ٤تمد  -
 على أنو من عند اهلل.

كخلطوا ُب مصادر األحكاـ اإلسبلمية بُت ا١تصادر اإل٢تية: القرآف كالسنة، كبُت  -
 ُب ا١تنزلة!االجتهاد، كنظركا إذل اٞتميع على أهنا من صنع الاشر، فسوكا بينها 

ؼ اإلسبلمٌي ١تا يؤدم إليو ُب أكثر األحياف من صرؼ أصحابو وٌ كدعوا إذل التص -
 . (ّ)"عن اٞتهاد، كىو أكثر ما يثَت الصليايُت كيفزعهم

تعلم العلـو اإلسبلمية  كهبذا يتاُت أف الدراسات االستشراقية دل يكن ىدفها    
 .  كالتشكيك ُب كل ما ىو إسبلمي ،ريبلتغ، كإ٪تا ا٢تدؼ اٟتقيقي ىو بذر بذكر اكالشرقية

 
 

                                                           
 .ِٓص ،ـ(ُّٕٗ، ٓا١تكتاة العصرية ط)بَتكت: ، التبشير واالستعمار في العالم العربيا٠تالدم، فٌركخ،  (ُ)
 .ُُص ، د.ط، د.ت(،مطاعة األزىر)القاىرة: ، المبشرون والمستشرقون وموقفهم من اإلسالمالاهي: ٤تمد، ( ِ)
 .ُٖ،  ص(ـُٕٗٗ، ّدار الوفاء ، ط)القاىرة:  ،وأساليب الغزو الفكري للعالم اإلسالمياالسالم جريشة،  (ّ)
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 : اإلرساليات التبشيريةثالثاً 
 

اشَتية اليت تعٍت من أسااب انتقاؿ الفكر اٟتداثي للعادل العريب اإلرساليات الت    
زعزعة ثقة ا١تسلمُت ُب دينهم،  على١تنظمات التاشَتية ، حيث عملت اتنصَت ا١تسلمُت

، ، فالتاشَت أساس عندىم، مقدـ على كل مهنةكتشكيكهم فيو، حىت كإف دل يعتنقوا النصرانية
إنو ٬تب على طايب اإلرسالية التاشَتية "إلرسالية التاشَتية ُب طرابلس: أحد أطااء ايقوؿ ٢تذا 

 .(ُ)"ايب بعد ذلكر قال كل شيء ٍب ىو طٟتظة كاحدة أنو ماشٌ  ان دأال ينسى أب
حىت الراىاات اللواٌب نذرف أنفسهن ٠تدمة ا١ترضى كتعليم اٞتاىلُت كمواساة ا١تساكُت  

إهنن ُب كل مكاف يوجدف فيو يعملن إذل  ؛راتاشٌ لسن راىاات معلمات فقط، كلكنهن أيضا مي 
 .(ِ)تاشَتية جانب عملهن التعليمي أعماالن 

اٗتذ التاشَت " ، ٢تذا على اختبلؼ إتاىاهتماؿ كالنساء فالتاشَت قد تفنن فيو الرج 
ُب أرجاء العادل  اليت فتحتا١تدارس ا١تختلفة إنشاء  :من أ٫تها عديدة لدعوة ا١تسلمُت أساليبى 

اإلسبلمٌي، كباشرت تلك ا١تدارس التأثَت على الطفولة الربيئة كالشاياة الغضة من أبناء 
جملموع عقائد التبلميذ، فيكفي ا ُب حي ف دل ٘تىٍ إا١تسلمُت، ككانت ٢تا نتائج إ٬تابية ٤تدكدة، لكنها 

 .(ّ)"بذرت فيها بذكر الشك أك اال٨تراؼأهنا 
على التعليم كاستهداؼ الشااب كصغار السن لزرع قد ركز  التاشَت كىذا يعٍت أف 

 .تقد النصراين داخل قلوب ا١تسلمُتا١تع أسس
لقد برىن "رئيس الكلية اإل٧تيلية ُب بَتكت ُب منتصف القرف العشرين: يقوؿ    

التعليم أنو أٙتن الوسائل اليت استطاع ا١تاشركف أف يلجئوا إليها ُب سعيهم لتنصَت سورية 

                                                           
، كالنصراين ياشر بدينو عمبلن َُٓص ، د.ط، د.ت(، دار قااء للطااعة)د.ـ، ، االستشراق والتبشير ٤تمد، اٞتليند: (ُ)

يعى األيمىًم   العهد الجديد،انظر:  .كىعىمِّديكىيٍم بًاٍسًم اآلب كىاالٍبًن كىالر كًح اٍلقيديًس"بقوؿ يسوع ُب اال٧تيل: "اٍذىىايوا كىتػىٍلًمذيكا ٚتًى
 .ُٗ ، فقرةِٖ، اإلصحاح ِٖمىٌت إ٧تيل 

 .ْٖ، ص التبشير واالستعمار  ،فٌركخ ا٠تالدم،انظر:  (ِ)
 . ُّ، ص،  االسالم وأساليب الغزو الفكريجريشة: علي( ّ)
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كانت الدكؿ األجناية تاسط اٟتماية على ماشريها ُب ببلد الشرؽ ألهنا "، ٢تذا (ُ)كلاناف"
ما ىو أعظم من ىذا  ةا إذل تلك الابلد، بل لقد كاف ٙتلتجارهتا كآرائها كثقافته لةن تعدىم ٛتى 

عندىا: لقد كاف ا١تاشركف يعملوف بطرؽ ٥تتلفة على هتيئة شخصيات شرقية ال تقاـك التاسط 
  .(ِ)"األجنيب

، اـ الطاقات الفكرية لدل ا١تسلمُتُب اغتن ا١تخططات الغربيةهبذا يتاُت خطر ك   
 .داهتمكتوجيهها ٨تو ثقافتهم كمعتق

 التعليمية البعثات رابعاً:

ُب انتقاؿ الفكر اٟتداثي من الغرب إذل الشرؽ  الدكافع القوية اليت كانت سااان ن م
دل يكن لديو اٟتصانة كىذا اٞتيل ا١تغًتب ، ات الشرقية لتلقي العلـو الغربيةاإلسبلمي؛ الاعث
، ن العقيدة اليت ٖتميو من الشهوات، كملم الشرعي الذم ٭تميو من الشاهاتالكافية من الع
فصارت حياهتم على النمط الغريب ُب التقاليد كطرؽ كميثيلو كاتاعوا عاداتو،  الغربفتعلقوا بقيم 

، كاليت دل ٢تذه الفرصة طعونان ضد االسبلـ التفكَت، ككاف ا١تستشرقوف قد أعدكا بدىاء انتظاران 
ٕتد جوابان عند ا١تغًتبُت، فتعلقت ىذه الشاهات ُب قلوهبم، ٍب عادكا هبا إذل أكطاهنم بعد أف 

رعوىا، فلفظوىا ُب صورة تالورت كأهنا أفكار جديدة فاناهر الناس هبم حىت كصفوىم بالرموز ٕت
 .(ّ)ُب شىت اجملاالت األدبية كالسياسية كاالجتماعية كغَتىا

                                                           
 .ْٔ-ْٓ، ص واالستعمارالتبشير  خالدم، فٌركخ، (ُ)
 .ٕ، صالمبشرون والمستشرقون وموقفهم من اإلسالمالاهي،  (ِ)

، ) ا١تدينة ا١تنورة: اٞتامعة االسبلمية، العدد العلمانية وموقف اإلسالم منهاالرحيلي: ٛتود بن أٛتد بن فرج، انظر:  (ّ)
.ّٖٔ، صىػ(ُِِْ- ّْ ُُٓ
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، ىا إذل ركما للدراسة فيهاث أبناؤ كقد بدأت ىذه الاعثات قدٯتان ُب لاناف حينما بيع    
ـ أٝتاىا ا١تدرسة ُْٖٓنشأ ٢تم مدرسة خاصة عاـ كمنحهم الاابا أرضان كسكنان، ٍب أ

 إذل فرنسا. (ّ)، كطو حسُت(ِ)، كُب مصر أيضان بيًعث كله من رفاعة الطهطاكم(ُ)ا١تاركنية

، تغيَتان ُب اجملتمعات اإلسبلمية كىؤالء ىم النواة للفكر التنويرم الذم أحدث     
ىا ك ٍب قاؤ كاٟتقيقة أف معظم ركاد التيار اٟتداثي قد سافركا إذل الدكؿ الغربية، فنهلوا من ثقافاهتم 

ربوف سنة ، فهذا اٞتزائرم ٤تمد أركوف قد حصل على الدكتوراه من السُب اجملتمعات اإلسبلمية
ـ منحة من مركز دراسات ُٖٕٗتلقى ُب سنة ، ك ا١تصرم نصر حامد أبو زيد ـُٗٔٗ

، ككذلك حسن حنفي مصرم رؽ األكسط، جامعة بنسلفانيا بالواليات ا١تتحدة األمريكيةالش
ـ، ُٔٔٗاٞتنسية قد حاز أيضان على درجة الدكتوراه ُب الفلسفة من جامعة السربوف عاـ 

ـ من ُٖٓٗكالسورم ٤تمد شحركر كالذم سافر لدراسة ا٢تندسة إذل االٖتاد السوفيييت ُب عاـ 

                                                           
 .ُِّ، ص العلمانيون والقرانانظر: الطعاف،   (ُ)
ـ( ، كىو عادل مصرم، من أركاف هنضة مصر َُُٖىو رفاعة رافع بن بدكم بن علي الطهطاكم، كلد ُب طهطا عاـ ) (ِ)

للصبلة كالوعظ  ىػ فتعلم ُب األزىر، كأرسلتو اٟتكومة ا١تصرية إمامان ُِِّالعلمية ُب العصر اٟتديث، كقصد القاىرة سنة 
ك١تا عاد إذل مصر كرل  ،لقي العلـو اٟتديثة، فدرس الفرنسية كثقف اٞتغرافية كالتاريخمع بعثة من الشااف أكفدهتم إذل أكربا لت

رئاسة الًتٚتة ُب ا١تدرسة الطاية، كأنشأ جريدة )الوقائع ا١تصرية( كألف كترجم عن الفرنسية كتاا كثَتة، منها )قبلئد ا١تفاخر 
ك )ا١ترشد األمُت ُب تربية الانات كالانُت( ك)هناية اإل٬تاز( ُب غرائب عادات األكائل كاألكاخر( مًتجم، ك )ماادئ ا٢تندسة( 

انظر: الزركلي: خَت الدين بن ٤تمود بن ٤تمد بن علي بن فارس،  .ـ(ُُّٕٖب السَتة الناويٌة، كقد كانت كفاتو عاـ )
 .ِٗ-ِٖ، ص ّ، ج(ـ ََِِ، ُٓدار العلم للمبليُت، ط)د.ـ، ، األعالم

، كأصيب باٞتدرم ُب الثالثة من ـُٖٖٗة، كلد ُب ٤تافظة ا١تنيا بصعيد مصر  عاـ طو بن حسُت بن علي بن سبلم (ّ)
منها  هـ، ٍب باٞتامعة ا١تصرية القدٯتة، كىو أكؿ من ناؿ شهادة الدكتوراَُِٗعمره، فكف بصره، كبدأ حياتو ُب األزىر 

ُب   كعُت ٤تاضران  ،اتصل بالصحافة( كعاد إذل مصر، فـُُٖٗ، سافر ُب بعثة إذل باريس فتخرج بالسوربوف )ـُُْٗسنة 
لتلك الكلية فوزيرا للمعارؼ، ككاف من أعضاء اجملمع العلمي العريٌب ا١تراسلُت  كلية اآلداب ّتامعة القاىرة، ٍب كاف عميدان 

بدمشق ٍب رئيسا جملمع اللغة ٔتصر، كمن أىم مؤلفاتو: )ُب األدب اٞتاىلي( ك)ُب الشعر اٞتاىلي( ك)مستقال الثقافة ُب 
-ُِّ، ص ّج مرجع السابق،ال: انظر .ـُّٕٗمصر( كقد ترجم كثَت من كتاو إذل عدة لغات، ككانت كفاتو عاـ 

ِِّ. 
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لتحضَت شهادٌب ا١تاجستَت  إيرلنداكأكفدتو جامعة دمشق إذل ٚتهورية خبلؿ بعثو حكومية، 
، يدؿ على أف مناع أفكارىم كاحد، فهم عربيو اٞتنسية، كىذا الدكتوراه ُب ا٢تندسة ا١تدنيةك 

 .(ُ)غربيو ا٢تول كالثقافة

من الغرب إذل الشرؽ نوجز فنقوؿ، انتقاؿ الفكرة اٟتداثية  لوسائلكبعد ىذا العرض 
اشَتية ٍب رساليات التتبلؿ العسكرم ٍب االستشراؽ ٍب اإلانتقلت من خبلؿ االحقد ف الفكرة إ

، كبناء أثَت فيمن لٌف لٌفهم، كبعد صناعة ىذه العقوؿ من ا١تستغربُت كالتالاعثات الشرقية للغرب
سبلـ كاالنقضاض على تراثو مي ليست با٢تينة، بقصد تقويض اإلقاعدة داخل اجملتمع اإلسبل

كاستاداؿ منهجو با١تناىج العقلية، كتغليب العقل على النقل، كادعاء اٟترية هتميشو، بل ك 
ٖتت ، ية تشويو حقيقتو، كإعادة قراءة الًتاث ٔتناىج مستوردة من الغرب بغكالتجديد الفكرم

كىي ُب إذل فكرو يواكب التطورات كمستجدات العصر،  ضغط الزعم بأف الرغاة ىي الوصوؿ
 عقوؿ العادل االسبلمي. كن سول خطة لتغريبحقيقتها دل ت

 

 

 

 

 

                                                           
، ِٗٔ، صنظرات شرعية، كانظر أيضان: ا٠تراشي، ُّْ، ص ِ، جأعالم وأقزام في ميزان اإلسالمانظر: العفاين،  (ُ)

، كانظر أيضان: الشرّتي:  ٤تمد َُّ، صالتجديد بين اإلسالم و العصرانيين الجددكانظر أيضان: أبو ا٢تنود: أنس، 
 .ِْٓص ،النبوية القرآنيون والسنةيوسف، 
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 المطلب الثاني

 القراءة الحداثية رموز أىم 

 النتقاؿ اٟتداثة من الغرب إذل الشرؽ؛ البد أف بعد عرضنا لوسائل كطرائق اٟتداثيُت
الذين ٛتلوا على عاتقهم نشر ثقافة الفكر التأكيلي  -كىم كيثير –نتعرؼ على أىم الرموز 

 للنصوص الشرعية داخل اجملتمع اإلسبلمي، كنذكر منهم على سايل ا١تثاؿ: 

 محمد أركون:

، كدل يتعلم اللغة مره ساع سنوات، تشرب الثقافة الغربيةجزائرم تعلم الفرنسية كع
نقدية -اإلسبلـ العريب بلغة فرنسية، كٔتنهجية علمية ٖتليلية العربية إال متأخران، راىن على قراءة 

 . (ِ)، كىو علماين يدعو إذل التعامل مع اإلسبلـ كالقرآف كالسنة با١تقاييس الغربية(ُ)-صارمة

يؤمن بوحدة األدياف فيقوؿ: "ال يناغي علينا أف نفرؽ بُت األدياف الوثنية كأدياف 
ُت اإلسبلـ كبُت ، فساكل ب(ّ)عاارة عن مقولة تعسفية" الوحي، فهذا التفريق أك التمييز ىو

 ، كجعلهما أيضان ُب كفة كاحدة مع األدياف الوثنية.األدياف احملرفة

لتعددية ، إ٪تا اٗتذ تعددية ا١تناىج النقدية بلـال يلتـز ٔتنهج كاحد ُب نقده لئلس
، ألنو ينظر إذل اإلسبلـ (ْ)، كاختبلؼ اٟتقوؿ ا١تعرفية اليت ينهل منهاا١تصادر اليت يعود إليها

ا تعامل فبلسفة الغرب على أنو كهنوت كا١تسيحية ُب العصور الوسطى، ٢تذا يتعامل معو كم
 . مع الكنيسة

                                                           
 .ٖٔ، ص موسوعة أعالم العرب المبدعين في القرن العشرينانظر: خليل،  (ُ)
 .ُّْ، صِ،  جأعالم وأقزام في ميزان اإلسالم، العفاينانظر:  (ِ)
 .ِّص ـ(،ُٔٗٗ، دار الساقي،  ّط)بَتكت: ، ، العلمنة والدينأركوف : ٤تمد (ّ)
 .ُّ-ُٗ، ص فكر محمد أركوناألنسنة والتأويل في كيجل: انظر:   (ْ)
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"بدأ يتالور ُب هناية العقد السادس من القرف ا١تاضي، حيث صاحب مشركع كىو 
امس ا٢تجرم، كُب سنة ْتث ُب أطركحتو للدكتوراه نزعة األنسنة ُب الفكر العريب ُب القرف ا٠ت

صدر لو كتاب )٤تاكالت ُب الفكر اإلسبلمي(، كاشتمل على عدة دراسات حوؿ ـ ُّٕٗ
، كاتضحت مبلمح ـُِٖٗف سنة رآقراءات ُب القر اإلسبلمي الكبلسيكي، ٍب كتاب "الفك

، كىذه (ُ)نقد العقل االسبلمي"عندما أصدر كتابو الرابع كىو "ـ ُْٖٗىذا ا١تشركع سنة 
اجملموعة من ا١تؤلفات تاُت ّتبلء عقلية أركوف كمشركعو الفكرم الذم يتلخص ُب "تطايق 

الًتاث اإلسبلمي، بصورة تسمح باندماج ية الغربية ا١تعاصرة على الدين ك األدكات كا١تفاىيم النقد
 .(ِ)ا١تسلم ا١تعاصر ُب فضاءات اٟتداثة الغربية"

إف ٣تموع : "، فيقوؿللنقد بلو قاالقرآف الكرًن ٣ترد نص أسطورم  أفيرل كما 
النصوص يتطلب معاملة مزدكجة: فأكالن: يناغي القياـ بنقد تارٮتي، لتحديد أنواع ا٠تلط 
كاٟتذؼ كاإلضافة كا١تغالطات التارٮتية، اليت أحدثتها الركايات القرآنية، بالقياس إذل معطيات 

بنيوم لتايُت كيف أف القرآف يينجز أك : يناغي القياـ بتحليل لتاريخ الواقعي احملسوس، كثانيان ا
ة متاعثرة شكبلن كمعٌتن يالور بنفس طريقة الفكر األسطورم الذم يشتغل على أساطَت قدٯت

اطَت كمليء با١تغالطات ، كهبذا الكبلـ يتهم القرآف صراحةن بأنو ضرب من األس(ّ)"جديدان 
 .، ٘تهيدان إلخضاعو ألدكات النقد اٟتديثةالتارٮتية

                                                           
 .ِّص   المرجع السابق، (ُ)
، ملف ْتثي بعنواف "أركوف كمشركعو النقدم"، سالميات التطبيقية وإدارة النقد الحضارياإل: عماد، عاد الرزاؽ (ِ)

 .ُٕص ،ِجـ(، َُِٓ/ٓ/ٔ
 ،ـ(ُٔٗٗ، ِالقومي، ، ط دار اإل٪تاء)بَتكت: ترٚتة: ىاشم صاحل،  ،(قراءة علمية)الفكر اإلسالمي  ،أركوف  (ّ)

 .َِّص
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اٟتديث الناوم دل يصاح مصدران ثانيان للتشريع بعد القرآف إال ُب القرف الثاين يدعي أف 
يصفهم  ، كىنا أيضان يسم العلماء باحملتالُت، إضافة إذل أنو(ُ)ا٢تجرم، ْتيلة من اإلماـ الشافعي

، بينما ٯتتدح ا١تستشرقُت كيفتخر ٔتناىجهم اليت تؤدم إذل التقدـ باٞتمود كاالنغبلؽ الفكرم
 .(ِ)اؿ الثقافة اإلسبلمية كالفكر العريبُب ٣ت

 

 :(ٖ)طيب تزيني

أستاذ جامعي سورم، كفيلسوؼ تقدمي، تناكلت أعمالو الفلسفية السياسة كغَت 
 .(ْ)السياسة كقضايا الًتاث، ليالغ هبا ماالغ الثورة الفكرية ُب العادل العريب

ين أماـ ككتاب النص القرآمن أىم أعمالو مقدمات أكلية ُب اإلسبلـ احملمدم الااكر، 
 .(ٓ)الفكر العريب ُب بواكَته كآفاقوك ، شكالية الانية كالقراءةإ

كيكتمل مشركعو  يعترب صاحب مشركع كٝتو بػ )مشركع رؤية جديدة للفكر العريب(،
، ليصل إذل نتيجةو مفادىا أننا أماـ حضارة تارٮتية صرفة ال عبلقة ٢تا عشر جزءن  اثٍتُب 

                                                           
، كانظر لو  ٕٔ، صـ(ُٖٓٗ، ّدار منشورات عويدات، ط)بَتكت: ، ترٚتة: عادؿ العٌوا، الفكر العربيانظر: أركوف،  (ُ)

 .ٕٓ، ص تاريخية الفكر العربي اإلسالميأيضان: 
، ـ(ُُٗٗ، ُدار الساقي، ط: )بَتكت، ترٚتة: ىاشم صاحل، من االجتهاد إلى نقد العقل اإلسالميانظر: أركوف،  (ِ)

 .  َّ-ِٔص 
ـ، حصل على دكتوراه ُب الفلسفة، عضو اٖتاد الكتاب العرب، عمل ُّْٗطيب تزيٍت، من مواليد ٛتص عاـ (ّ)

أستاذاى ّتامعة دمشق، من مؤلفاتو: حوؿ مشكبلت الثورة كالثقافة ُب العادل الثالث )الوطن العريب ٪توذجان(، من الًتاث إذل 
الفكر العريب ُب بواكَته كآفاقو األكذل، من يهوه إذل اهلل، مقدمات أكلية ُب اإلسبلـ احملمدم الااكر نشأة كتأسيسان، الثورة، 

النص القرآين أماـ إشكالية الانية كالقراءة، من االستشراؽ إذل االستغراب الغريب، فصوؿ من الفكر السياسي العريب ا١تعاصر 
، ُط دار الفكر ا١تعاصر،)بَتكت:  ،آفاق فلسفية عربية معاصرة ١ترزكقي: أبو يعرب،انظر: تيزيٍت: طيب، ا ...كغَتىا
 .ِ، صـ(ََُِ -ىػُِِْ

 .ُِّ، صموسوعة أعالم العرب المبدعين في القرن العشرين ،خليلانظر:  (ْ)
 .ِ، صآفاق فلسفية عربية معاصرة، تيزيٍتانظر:  (ٓ)
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فية لالتارٮتية ُب نظره ىي ا١تخلص للواقع العريب ا١تعاصر من ا١تاضوية كالسبالوحي، كىذه 
ضي كالسلف يعٍت كغَت٫تا من النزعات اليت تدفع الوجداف العريب ا١تعاصر إذل االٕتاه ٨تو ا١تا

 ، فمشركعو يعد استكماالن لفكرة الثورة على الثوابت الدينية.(ُ)الرجوع إذل الدين

مع ُب مصحف إال بعد موت الرسوؿ كيعتقد ُب القرآف أنو  باضع سنُت،  "دل ٬تي
، رحو على أيب بكر ا٠تليفة ُب حينو، كصيغة اقًتاح طادرة أكذل صدرت عن عمر بن ا٠تطابٔتا

، كأشار (ِ)٦تا يعٍت أنو ُب حياة ٤تمد دل يكن ىناؾ شيء حاسم على األقل من ىذا القايل"
، الذم يعود إذل أسااب نو قد خالطو التغيَتف رضي اهلل عإذل أف ٚتع القرآف ُب عهد عثما

، كدركس النص ا١تقدس القدٯتة اليت احتفظ هبا رتكاها الناسخوف"األخطاء اليت ارئيسية ىي 
، اليت كعدـ كفاية كضوح الكتابة العربيةالقراء كا١ترتلوف احملًتفوف ُب ذاكرهتم رغم كل شيء، 

 يؤكد أف عملية اٞتمع حدث ٢تا اخًتاؽ ُب، كىو هبذا (ّ)ٗتتلط هبا بعض اٟتركؼ بسهولة"
 .نص القرآف بالزيادة أك النقصاف

١تصداقية ، مسألة تفتقد اجود حديث ناوم مكتمل لفظان كمعٌتن اإلقرار بو كيرل ُب "
 .(ْ)، أك على األقل تستثَت ٖتفظان كشكان شديدين"الوثيقية اٟتديثة

 :حسن حنفي

                                                           
 .ُْ، صمنهج حسن حنفيانظر: القرشي،  (ُ)
 .ّٔ، ص ٓج،ـ(ُٕٗٗ،د.طدار الينابيع ، )دمشق: ،شكالية البنية والقراءةإني أمام آالنص القر تزيٍت،  (ِ)
 .ْٔ-ّٔ، صٓج المرجع السابق، (ّ)
)الدار الايضاء: ا١تركز الثقاُب العريب، ، الحركات اإلسالمية في منظور الخطاب العربي المعاصرالربيعو: تركي علي،  (ْ)

 .َُٕ-ُٗٔص(، ََِٔ، ُط
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ارة، الثورية على إحداث ثورة داخل الثقافة العربية ت، مراىنان بالفلسفة نشأ نشأة يسارية
نو يعد من مؤسسي )اليسارية اإلسبلمية( ُب مقابل التوظيف كاإلسبلمية تارة أخرل، حىت إ

 .(ُ)السياسي اليميٍت اإلسبلمي

، اث حضارم كاَت لو استقبللو ا٠تاصرؤيتو إذل اإلسبلـ رؤية  مادية صرفة على أهنا تر 
إقامة مشركع ثورم من ة ُب التأثَت على شعوب ىذه ا١تنطقة، كيهدؼ إذل الكلو قدرتو الفعٌ 
فكرية من ا١تذاىب اإلسبلمية ا١تختلفة ْتسب ما تقتضيو االحتياجات العصرية  خبلؿ توليفة

يريد هبذا كىو ، (ِ)احملددة بشكل مساق كليس الاناء على أساس موضوعي من الدين ذاتو
 قو فكرية عصرية كاحدة.انصهار ا١تذاىب اإلسبلمية ُب بوت

أطلق مشركعو التنويرم داخل الثقافة العربية منذ الساعينات، قاصدان ا١تدل العريب 
ـ ُٕٕٗتاعو سنة أ، ك ُب فكرنا ا١تعاصر(ـ كضع كتابو )ُٕٔٗسنة كُب كالصدل العا١تي، 

)الًتاث بكتاب حوؿ )تربية اٞتنس الاشرم(، كتوج أعمالو كلها ٔتشركع ٜتاسي األجزاء أٝتاه 
 :(ْ)ٝتات ىذا التجديد عنده تتلخص ُب اآلٌبك ، (ّ)كالتجديد(

ٞتميع الغيايات ٔتا ُب  كالتنكر، راسة أصوؿ اإلٯتاف على أسس عقليةإعادة د .ُ
 ذلك اٟتساب كاليـو اآلخر.

                                                           
 .ِّٔص، موسوعة أعالم العرب المبدعين في القرن العشرينانظر: خليل،  (ُ)
، ُ)القاىرة: دار ثابت،ط، تزييف اإلسالم وأكذوبة الفكر اإلسالمي المستنير، : ٤تمد إبراىيمانظر: مربكؾ (ِ)

 .ٗٔص ،ُجـ(،ُُٗٗ-ىػُُُْ
 .ِّٔ، صموسوعة أعالم العرب المبدعين في القرن العشرينخليل،  (ّ)
 .َُٓ-َُْص  ،التجديد بين اإلسالم والعصرانيين الجددانظر: أبو ا٢تنود،  (ْ)
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استطاع أف  ف العقلاستقبللو عن الشرع، إذ إختم الرسالة يعٍت نضج العقل ك  .ِ
حقو أف يغَت كيادؿ ُب الدين ٔتا يتناسب مع من ك ، يصل بنفسو إذل اليقُت

 ركح العصر.
 .ٞتماعة كرفع شأف العقائد الفاسدةهتوين عقيدة أىل السنة كا .ّ
 .، كفتح باب النظر ُب آرائهمكازدراء تراثهمعلم السلف  انتقاص .ْ

ثوابت الدينية، كالنصوص جاء ٔتشركع يقصد بو الثورة على ال كىذا يعٍت أنو قد
ديث الناوية، اليت أكدت على صفاء العقيدة، كتنمية اإلٯتاف باليـو اآلخر، القرآنية، كاألحا

فمشركعو ىو ٖتويل الدين إذل ا١تادية احملسوسة بعيدان عن ا١تعاين الركحية، كما أكد مشركعو 
على استقبللية العقل بعيدان عن الشرع، كقدرتو على التغيَت حسب متطلاات العصر، كراح 

 فقداف الثقة ُب علماء األمة اإلسبلمية. ييرسخ ُب أذىاف الناس
 

  محمد شحرور:

تصدل لتفسَت ك  ،اعتمد ُب كتاباتو على ا١تنهج ا١تاركسيك درس ا٢تندسة ُب موسكو، 
القواعد اللغوية كا١تعاين الابلغية، كاألصوؿ الشرعية، كالضوابط  القرآف دكف عمق معرُب ُب

 .(ُ)العقدية

، ٢تذا حاكؿ التوفيق بُت (ِ)بأف اإلنساف أصلو قرديؤمن بنظرية داركين ُب أصل ا٠تلق 
، كىكذا (ّ)نظرية داركين اليت أثات العلم بطبلهنا كبُت آيات القرآف الكرًن ُب خلق اإلنساف

العلم بطبلهنا، إال أنو قاتل النتصار  اثاتنرل أنو أدخل عقلو ُب نص قرآين للتأكيد على فكرة 
 التيار اٟتداثي.

                                                           
.كما بعدىاُُٗ، صنظرات شرعية في فكر منحرفا٠تراشي، انظر:   (ُ)

 . َِٗ، ص الكتاب والقرانانظر: شحركر،  (ِ)
 .َُٗ-َُٖص  المرجع نفسو،انظر:  (ّ)
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، آدـ بأهنا العطاء الفكرم العلمي الركح اليت نفخها اهلل ُبكىذا ما جعلو  يفسر 
األرض، ُب الذم أعطاه اهلل آلدـ، ففضلو بو عن سائر اٞتنس الاشرم، الذم كاف موجودان 

 .(ُ) ىو اٟتلقة ا١تفقودة ا١تنحدرة من سلسلة القركدك كانفصل عنو آدـ 

، بأهنم أئمة العلم ا١تادم فسر أئمة ا١تتقُت الذين ىم عااد الرٛتن ُب سورة الفرقافك 
 .(ِ)أمثاؿ: ماركس كداركين

، بل إف فبلسفة الفقو ليسوا كرثة األناياء كحدىمكيرل أيضان أف علماء الشريعة ك  
 .(ّ)كعلماء الطايعة ىم كرثتهم كذلك

٢تذا تناكؿ آيات الربا كا١تَتاث كآيات كالزكاج ..إخل، بفهم مغلوط ٮتالف كل األفهاـ، 
وبالنسبة آليات الميراث ، (ْ)أنواع الربا األخرل إذا كاف أضعافان مضاعفة، ك٭تل ٭تـر الربافهو 

، أما تعدد (ٓ)أباح التالعب باألنصبة التي حددىا الشرع لكل فرد من أفراد األسرة
  .(ٔ)من األرامل ذكات األكالد فقط أباحوفالزكجات 

مفسرم القرآف اعتمدكا عليهما كمن افًتاءاتو أيضان أف التوراة كاإل٧تيل غَت ٤ترفُت كأف 
 .(ٕ)ُب تفسَت٫تا للقرآف

                                                           
التحريف المعاصر في الدين، عادالرٛتن حسن، : حناكة، كانظر أيضان: ُُُ-َُٖص  المرجع نفسو،انظر:  (ُ)

 .ٖٗ،صـ(ُٕٗٗ،ُدار القلم، ط)دمشق: ، الميداني
 .ُٗٗ، ص نظرات شرعية في فكر منحرف، كانظر أيضان: ا٠تراشي، ِِٔ-ِِٓص المرجع السابق،انظر:  (ِ)
 .َُْ، ص الكتاب والقرآنشحركر، انظر:  (ّ)
 .َْٕ-ْٕٔص  ،المرجع السابقانظر:  (ْ)

 .َْٔ-ْٕٓص )رؤيتو: ُب حالة اٟتد األدىن كاٟتد األعلى معان(،  ،المرجع السابقانظر: (5)
  .ٗٗٓص  ،المرجع السابقانظر: (6)

 .ِٗ ص ،التحريف المعاصر، كانظر أيضان: حانكة، ٗٓص  ،المرجع السابقانظر:  (ٕ)
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 نصو جاء قاببلن لتأكيبلت ٥تتلفة خادع لتمرير فريتو بأف إعجاز القرآف ىو ُب أفكقد 
 .(ُ)إلدراؾ اإلنساين ُب ٥تتلف العصورتتطور مع تطور ا

يصح  كقرر أنو الليست كحيان؛ لذلك هنى عن كتابتها،   كزعم أف سنة الرسوؿ 
التطور  ، بل ٬تب اعتاارىا فصبلن من فصوؿ حركةاد عليها كمصدر من مصادر التشريعاالعتم

 .(ِ)تتجدد أحكامها كشرائعها كأنظمتها، ٬تب أف الصاعد ُب ثورة اجتماعية
 

 :نصر أبو زيد

 ظهرت ميولو الفكرية، ك١تٌا اهبا بكلية اآلداب جامعة القاىرةىو أستاذ اللغة العربية كآد
 الشافعي ماـاإلكتاب   معات الغربية منحان للدراسة هبا، كمن أىم مؤلفاتو:و عدد من اٞتاتمنح

 زمن ُب كالتأكيل، ككتاب التفكَت كالتحرًن الوسطية، ككتاب التجديد األيديولوجيا كتأسيس
، الديٍت ا٠تطاب ة، ككتاب نقدياٟتقيق السلطةالنص كالتأكيل، ككتاب  التكفَت، ككتاب ا٠تطاب

 .(ّ)مفهـو النص، ككتاب إشكاليات القراءة كآليات التأكيلككتاب 

التأكيلي من خبلؿ كتاو اليت استخدـ فيها  (نصر أبو زيد)ارتسمت معادل مشركع 
جديدين  تقدًن رؤية كتأكيلكيهدؼ مشركعو إذل "، (ْ)اآللية الغربية لنقد النص القرآين كالناوم

بالنزعة نظرائو من اٟتداثيُت " لىمشركعو ع تفٌوؽ ُب، لكنو (ٓ)"لئلسبلـ كللنصوص الدينية
ذم يقـو على جدلية النص مع كال ا١تاركسية اليت تاناىا ُب تأكيل اإلسبلـ كالنصوص الدينية ..

 .(ٔ)"كجدلية النص مع الواقع القارئ

                                                           
  .َٔص  الكتاب والقرآن،شحركر، انظر:  (ُ)
 .َِٕص  نظرات شرعية،، كانظر أيضان: ا٠تراشي، ٗٔٓ -ٓٓٓص ،السابقالمرجع انظر:  (ِ)

 .ِٗٔ، ص نظرات شرعيةانظر: ا٠تراشي،  (ّ)
.َِٕص ،المرجع السابقانظر:  (4)

  .َِْ، صظاىرة التأويل الحديثةالسيف،  (ٓ)
  .َِٔص المرجع سابق، (ٔ)
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مزدكج ا٢تدؼ، فهو يرمي أكالن إذل نقد أبو زيد "نصر أف مشركع  اٟتداثيُتكيرل أحد 
ص بوصفو ٤تور الثقافة تركيز االىتماـ على النص القرآين بشكل خا الًتاث كٖتليلو مع

، كيرمي ثانيان إذل تقدًن تأكيل علمي أك فهم موضوعي لئلسبلـ على ٨تو مضاد اإلسبلمية
ركاد ، فيتخذ نزعةن ماركسية ٗتتلف عن (ُ)للطريقة اليت ٘تارسها أك توظفها اٞتماعات اإلسبلمية"

ساسي ُب ة النص القرآين، ألنو ا١ترتكز األمنهجهم؛ إال أنو يهدؼ إذل نزع قداس ىذا التيار ُب
 .لكن بوسائل ٥تتلفة ،، كىو نفس ا٢تدؼ الذم يصاو إليو قرناؤهثقافة ا١تسلم

أبو زيد أف الدين من صنع الاشر فيقوؿ :"إف الدين، أم دين صناعة بشرية  كيعتقد
كىذا ما جعل إحدل احملاكم ا١تصرية تقضي بردتو ، (ِ)كليس اإلسبلـ استثناء من ىذا القانوف"

"إذا كانت مشولية الدين،  :لنصوص الشرعية قائبلن زكجتو، ٍب أكغل ُب اهتاـ ابينو كبُت  تفريقالك 
أك سيادة سلطة النصوص ىي اليت أدت إذل ضمور مفهـو الًتاث ككقوفو عند حدكد الًتاث 

عن جعل الًتاث الديٍت اإلطار ا١ترجعي الوحيد  الديٍت، فإف آلية توليد النصوص ىي ا١تسؤكلة
 .(ّ)"للعقل العريب

، كىذا يعٍت أنو راجع لثقافة (ْ)ُب حقيقتو كجوىره منتج ثقاُب"" كما يرل أف النص
"كُب  الاشر، كعليو فإف التعامل مع النصوص البد أف يكوف بقراءة جديدة كفهم جديد

، ٍب يقوؿ (ٓ)لتجديد داللتها مع كل قراءة جديدة"النصوص ا١تتميزة تكوف تلك العبلمات قابلة 
ٌثل مستول الداللة : "ُب تفسَت ىذه النصوص القابلة لتجديد داللتها عند قراءهتا إف الظاىر ٯتي

                                                           
.ٗٗص ،ـ(ُٕٗٗ، ُط ،العريب ا١تركز الثقاُب، )الدار الايضاء: االستالب واالستردادحرب، (ُ)
 .َٕصـ(، ََُِ، )الدار الايضاء: ا١تركز الثقاُب العريب، د.ط، التجديد والتحريم والتأويلأبو زيد،  (ِ)
 .َِص ـ(،ُٓٗٗ، ُ، )الدار الايضاء: ا١تركز الثقاُب العريب، طالنص السلطة الحقيقةأبو زيد،  (ّ)
 .ِْص ، مفهوم النصأبو زيد،  (ْ)
 .ُْٓص  نقد الخطاب الديني،أبو زيد،  (ٓ)
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ٌثل  اليت ال تتحدد إال من خبلؿ السياؽ الكلي جململ األكضاع اليت أنتجت النص، ُب حُت ٯتي
 .(ُ)ك الداللةالااطن مستول ا١تغزل الكامن من ثنايا تل

 قصدهنصان كاحدان، كإ٪تا  ال يقصدكاٟتقيقة أنو  فهو هبذا يفسر النص تفسَتان باطنيان، 
 . (ِ)ٍب القياس٣تموع نصوص القرآف الكرًن كالسنة الناوية كاإلٚتاع 

كُب النهاية أظهر نيتو ُب التعامل اٟتقيقي مع النص الذم طالب بالتحرر من سلطتو  
التحرر ال من سلطة النصوص  آف أكاف ا١تراجعة كاالنتقاؿ إذل مرحلةؿ: "كما يٌدعي حيث قا

، علينا أف نقـو هبذا اآلف كفوران قال طة تعوؽ مسَتة اإلنساف ُب عا١تنا؛ بل من كل سلكحدىا
 .(ّ)أف ٬ترفنا الطوفاف"

أنتج فكران توالد بُت أكساط من ا١تثقفُت قد كُب ا٠تتاـ نؤكد أف ىذا اٞتيل من الركاد 
ُب كل بؤرة من بؤر اجملتمع، كىم آمنوا بو، كاعتنقوه، كراحوا ياثوف ٝتومهم، كيتقيؤكف أفكارىم 

يهتموف جدان بالاؤر األكثر تأثَتان مثل منابر التثقيف كاإلعبلـ كمناىج التعليم، فضبلن عن 
ٗتاذه، ْتيث يؤثركف ُب اجملتمع من قاعدتو إذل اىتمامهم بالوصوؿ إذل مراكز صناعة القرار كا

 . قمتو

 

 

 

                                                           
 .ُْٓص ، المرجع السابقانظر: أبو زيد،  (ُ)
 .ُٗص ـ(، ُٔٗٗ، ِ)القاىرة: مكتاة مدبورل، طاإلمام الشافعي وتأسيس االيدلوجية الوسطية، انظر: أبو زيد،  (ِ)
 .ُْٓص المرجع سابق، (ّ)
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 المبحث الثالث

 الحداثيةأسس القراءة 

 

 : ما يتعلق بالقرآف الكرًنا١تطلب األكؿ

 : ما يتعلق بالسنة الناويةا١تطلب الثاين
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 المطلب األول

 ما يتعلق بالقرآن الكريم

 

إف األمة اإلسبلمية تتعرض اليـو ٟتمبلت ثقافية ٦تنهجة، خطط ٢تا دىاقنة الغرب  
للقرآف القراءة اٟتداثية ، كجعلوا من قضية بعض أبناء ا١تسلمُت من اٟتداثيُتالصلييب، شراكة مع 

الفكر العقلي كا١تنطق ؛ متذرعُت بلااس ان دارت حولو كتاباهتم كدراساهتممعًتكان ثقافي الكرًن
أك على للنيل من اإلسبلـ برمتو، ، القاتلةتوجيو السهاـ يقصدكف ُب حقيقة األمر  العلمي، كىم

 .األقل تشويو حقائقو

 ٢تذا اتفقت كلمة معظم ركاد التيار اٟتداثي على ٚتلة من األسس اليت تؤصل    
ت تتمثل القرآف من خبلؿ تركيج ٚتلة من ا١تقوال تفاستهد، لفكرهتم داخل اجملتمعات العربية

إٚتاالن ُب بشرية القرآف، كتارٮتيتو، كأسطورية خطابة، كال هنائية معانيو، كتفصيل ىذه ا١تقوالت 
 على النحو اآلٌب:

 :بشرية القرآن

، أك ٖتوؿ إذل صيغة لغوية إنسانيةأف القرآف الكرًن بشرم ا١تصدر،  اٟتداثيوفيعتقد    
 .نقل منها نصوصان تؤكد ىذا الزعم كيؤكدكف ىذا ُب كتاباهتم اليت ن

 –أم قراءة النيب لو ٟتظة الوحي  – األكذل النص منذ ٟتظة نزكلونصر أبو زيد: " يقوؿ
 .(ُ)و ٖتوؿ من التنزيل إذل التأكيل"؛ ألن(؛ كصار فهمان )نصان إنسانيان  ٖتوؿ من كونو نصان إ٢تيان 

االىتماـ تٌتجو ٨تو استاداؿ إٌف طايعة على خطى أساتذتو فيقوؿ: " همكيسَت بعض 
ٟتظة نزكلو ا١تقٌدس، الذم غدا نٌصا مؤنسنان  ىويٌة النٌص القرآين، ٔتعٌت أٌف القارئ يوٌجو النص

                                                           
  .ُِٔ،  صنقد الخطاب الدينيأبو زيد،  (ُ)
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ىذا التوجيو يكوف عرب )قالٌيات القراءة( ا١تضمرة ُب فكر و كحضوره ُب حلقة التاريخ الاشرم
 .(ُ)"القارئ 

ال يصح أف يطلق حقيقةن إال على  لفظ القرآف: "عاد اجمليد الشرُب كيقوؿ    
 .(ِ)الرسوؿ إذل اٞتماعة اليت عاصرتو" الرسالة الشفوية اليت أبلغها

ًتقة تأثرت با١تصاحل   كيصف بعض اٟتداثيُت عملية ٚتع القرآف بعملية ٥تي
زيد تربيران لاشرية ، ٢تذا يضع نصر أبو (ّ)السياسية ا١تتصارعة فزادت آيات كنقصت أخرل

إف القوؿ بإ٢تية النصوص، كاإلصرار على طايعتها اإل٢تية تلك؛ يستلـز أف " :القرآف فيقوؿ
الاشر عاجزكف ٔتناىجهم عن فهمها ما دل تتدخل العناية اإل٢تية بوىب بعض الاشر 

 . (ْ)طاقات خاصة ٘تكنهم من الفهم"

الدنيا  كا١تاذا دل يعجز علماء التفسَت الذين مؤل :كالسؤاؿ الذم يفرض نفسو    
 ؟ بلهتم ا١تنهجية لكتاب اهلل تعاذلعاقان بتأكي

إذل األناياء فصاغوىا ىم أف الكتاب ا١تقدس إ٪تا نزؿ كأفكار  لقد ادعى الغرب   
، كيريد اٟتداثيوف بكبلمهم ىذا أف ينقلوا نفس الفكرة اليت تؤكد بشرية القرآف (ٓ)بلغاهتم

 .قد أتى بو من عند نفسو كأف النيب 

 :القرآنتاريخية 

                                                           
، ََِٖ/ْ/َِبتاريخ:، استبدال ىويّة النّص القرآني : إلياس نصر،قويسم (ُ)

http://almultaka.org/site.php?id     
   . ْٗ، ص اإلسالم بين الرسالة والتاريخالشرُب،  (ِ)
 .ٓٔ، ص النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءةانظر: تزيٍت،  (ّ)
  .َِٔ، ص نقد الخطاب الدينيأبو زيد،  (ْ)
    .ُُٔص ،ىذا الكبلـ يذكرنا ٔتا قالو ساينوزا ُب كتابو رسالة ُب البلىوت كالسياسة (ٓ)

http://almultaka.org/author.php?idAu=24
http://almultaka.org/site.php?id
http://almultaka.org/site.php?id
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، كالتارٮتية عندىم أيضان تساكم ف عند اٟتداثيُت تؤكد على بشريتوتارٮتية القرآ    
إف قاعدة تفسَت آيات القرآف كفقان ألسااب " اب نزكؿ القرآف حيث قاؿ أحدىم:س

 .(ُ)، كتفرض ربطها باألحداث"تهي إذل تارٮتيتهاتنزيلها تؤدم إذل كاقعة ىذه اآليات، كتن

، أخرل بالتلميح، ك  تارة بالتصريحُتُب كتب اٟتداثي كىذه التارٮتية للقرآف ذيكرت 
ونو إفرازان ثقافيان جملتمع ، كككؿ تارٮتية القرآف من حيث بنيتو"األ كترتكز على بيعدين ٫تا:
 : كونو منتجان بشريان بعيدان عن التعارل كالتقديس، كالثاين تارٮتيةمعُت، أك بعاارة أكضح

جتماعية ، أم كونو استجابة لظركؼ كمبلبسات امن حيث أحكامو كتشريعاتو القرآف
 . (ِ)، كمع تغَتىا دل تعيد ىناؾ حاجة ٢تا"كاقتصادية كسياسية معينة

أف القرآف كتاب الوجود ا١تادم " يؤكد شحركر على ىذا ا١تعٌت بقولو:    
 .(ّ)ٮتي"كالتار 

يقوؿ ف (ْ)فقط بل تنزيبلن  تأكيبلن كما أكد تزيٍت أف الاعد التارٮتي ُب القرآف ليس 
إف النظر إذل النص القرآين بوصفو سياقان تارٮتيان ضمن عملية النزكؿ تنجيميان لعلو يقدـ " :أيضان 

 .(ٓ)"عن ا١تسألة ا١تطركحة  بعض اإلجابات

"كإذا كانت النصوص الدينية  فقاؿ: آف كتارٮتيتوكربط أبو زيد بُت بشرية القر    
، لها كإنتاجهاة، ىي فًتة تشكٌ دغة كالثقافة ُب فًتة تارٮتية ٤تدٌ نصوصان بشرية ْتكم انتمائها لل

                                                           
 .ُِْ، ص النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءةتزيٍت،   (ُ)
، ُطا١تكتاة اإلسبلمية للنشر كالتوزيع، )القاىرة: ، العلمانيون العرب وموقفهم من القرآن، : مصطفىباحو (ِ)

  .ُْٓ، صـ(َُِِ
 .ُٗ، ص، الكتاب والقرآنشحركر  (ّ)
 .ُّٓص ـ(،ُٖٗٗ، ِدار الفكر ، ط)دمشق: ، اإلسالم والعصر تحديات وآفاقتزيٍت،  :نظرا  (ْ)
 .َُْص ،المرجع السابقتزيٍت،   (ٓ)



71 
 

غوم الثقاُب الذم تيعد ، ٔتعٌت أف داللتها ال تنفك عن النظاـ اللي بالضركرة نصوص تارٮتيةفه
ٌثل اللغة ك٤تيطهجزءان منو  .(ُ)ا الثقاُب مرجع التأكيل كالتفسَت"؛ من ىذه الزاكية ٘تي
قصود بذلك أنو تشكل ُب ا١تمنتج ثقاُب، ك  لنص ُب حقيقتو كجوىرهكما قاؿ أيضان: "ا  

 .(ِ)الثقافة خبلؿ فًتة تزيد على العشرين عاما"الواقع ك 
كىذا الكبلـ جعل أحد ا١تفتونُت بنصر أبو زيد يقوؿ:" تلك ىي االنفبلتة       

ىو  التارٮتية للوعي اإلنسايٌن اليت ياتغي اال٩تراط فيها، كا١تمثٌلة عندنا بنموذج نصر حامد الذم
عنواف لنيخب باتت تفٌكر ُب امتبلؾ الًتاث األىلي كأصولو كٖتريره من االرهتانات التارٮتٌية 

دة قراءتو قراءة كاعية كمواكاة كلكن بآلٌيات اآلخر ا١تختلف لعٌلها تستطيع ٖتقيق أمل كإعا
 .(ّ)التنوير"

، كاف من ا١تدافعُت عن ىذه ا١تسألةكدل يكن أركوف ٔتنأل عن فكرة تارٮتية القرآف بل  
 كحاكؿ أف ينتصر ٢تا قائبلن: "أريد لقراءٌب ىذه أف تطرح مشكلةن دل تيطرح عمليان قط هبذا

آف كتارٮتية ارتااطو بلحظة زمنية كتارٮتية الشكل من قال الفكر اإلسبلمي أال كىي: تارٮتية القر 
، حيث كاف العقل ٯتارس آليتو كعملو بطريقة معينة ك٤تددة، كبالتارل فلم يعد ٦تكنان معينة

 .(ْ)إسقاط مفهـو العقل كٖتديدات العقل على القرآف"

 :أسطورية الخطاب القرآني

، فقالوا بوجود أساطَت ُب ةن أخرل للطعن ُب القرآف كتشويهواٟتداثيوف كسيلاٗتذ 
القرآف الكرًن ليؤكدكا على بشريتو كتارٮتيتو، كعند اٟتديث عن أسطورية القرآف نرل ٤تمد أركوف 

؛ ٫تا ٪توذجاف رائعاف كايات التوراتية كا٠تطاب القرآينإف اٟتقد ربط بينو كبُت التوراة فقاؿ: "
التارٮتي  –، ىكذا نبلحظ كيف أف العمل االجتماعي ج التعاَت ا١تيثي أك األسطورماذ من ٪ت

                                                           
  .َِٔ، ص نقد الخطاب الدينيأبو زيد،  (ُ)
 .ِٕ، صمفهوم النصأبو زيد،  (ِ)
    http://almultaka.org/site.php?id، ََِٖ/ْ/َِبتاريخ:، استبدال ىويّة النّص القرآني، قويسم (ّ)
  
 .ُِِص، (قراءة علمية)الفكر اإلسالمي ، أركوف (ْ)

http://almultaka.org/author.php?idAu=24
http://almultaka.org/site.php?id
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م ٓتطاب ذم ، أدائمان ٔتقاطع من القرآف الذم أ٧تزه النيب ٔتكة ُب مكة كا١تدينة كاف مصحوبان 
 . (ُ)"(بنية ميثية )أسطورية

أركوف نفسو كىنا يظهر التأثر الواضح بكبلـ فبلسفة الغرب عن التوراة كالذم يؤكده 
إف أساطَت اإلسكندر الكاَت كالساعة النائمُت ُب الكهف ٕتد ٢تا أصداءن كاضحة ُب " :بقولو

، (ِ)ايات العربية القدٯتة "القرآف، يضاؼ إذل ذلك بطايعة اٟتاؿ تأثَتات التوراة كاألناجيل كاٟتك
البلحق كىو )القرآف  كمقصود كبلمو أف السابق كىو الكتب ا١تقدسة ) التوراة كاإل٧تيل( أثركا ُب

 الكرًن(، كٔتا أف الكتب ا١تقدسة مليئة باألساطَت فكذلك القرآف مليء هبا أيضان.

ا ، كىو م(ْ)أف القصة ُب القرآف الكرًن مسألة أسطورية (ّ)كيرل ٤تمد أٛتد خلف اهلل
إٌف اٟتديث فيها عن اٞتن كعن ا٢تاوط من اٞتنة كعن دكر جعل عاد اجمليد الشرُب يقوؿ: "

بليس كالشياطُت كا١تبلئكة كعن الطوفاف كعمر نوح، كغَت ذلك من الظواىر ا١تيثية، مستمد إ
 .(ٓ)من تلك العناصر اليت تادك اليـو بعيدة عن ا١تفاىيم كالتصورات اٟتديثة "

، لدين إذا انتفى منو جاناو القدسيماذا ياقى من اكتساءؿ أحد اٟتداثيُت قائبلن: " 
، ألف األسطورة ىي القوة احملركة للمشركع األسطورم؟ ال شيء ىامان  بيعده الغييب أك ٤تتواهك 

ء ا١تشاريع، القدًن منها ، بل األسطورة تقف كراٍت كللدعوات اليت تتم باسم الدينالدي

                                                           
 .َُِ، صتاريخية الفكر العربي اإلسالميأركوف،  (ُ)
 .ْٖ، ص(قراءة علمية)الفكر اإلسالمي أركوف،  (ِ)
ـ، أديب مصرم، كىو من الذين أرادكا الشهرة ُب فًتة كاف اإلٟتاد َُْٗىو الدكتور ٤تمد أٛتد خلف اهلل، كلد عاـ (3)

أقصر طريق إليها فأصدر عددا من ا١تؤلفات حشاىا بو حشوان ، كاف أك٢تا كتاب الفن القصصي ُب القرآف الكرًن، كمنها 
ككتاب ىكذا ياٌت اإلسبلـ، كشارؾ ُب كتاب )٤تمد كالقول ا١تضادة(  مشكبلت حياتنا ا١تعاصرة، ككتاب القرآف كالدكلة،

الركمي: فهد بن عادالرٛتن بن ـ. انظر: ُّٖٗكغَت ذلك من كتب الدراسات األدبية كاللغوية كالًتاجم، توُب عاـ 
 ،ُج ،ـ(ُٕٗٗ-قُُْٖ ،ّط مؤسسة الرسالة،: بَتكت)، اتجاىات التفسير في القرن الرابع عشر ،سليماف

.ٕٓٗص
 .ْٕ، ص ـ(ُٗٗٗ، ْسينا للنشر، ط)القاىرة: ، الفن القصصي في القرآن الكريمخلف اهلل، انظر:  (ْ)
 .ْٓص ، اإلسالم بين الرسالة والتاريخالشرُب،  (ٓ)
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آف ( بأنو "نصه ذك بنية ، ٍب عٌرؼ النص الديٍت ) القر (ُ)"، الرجعي كالتقدميكاٟتديث
 .(ِ)"أسطورية

، اإلسبلمي بعيدان عن تقديس القرآفإننا أماـ تيار فكرم جارؼ يريد أف يأخذ العقل  
تعظيمو كقداستو منطلقان بو إذل التصديق بأف القرآف مليء با٠ترافات كاألساطَت، ليفقد ٤تاتو ك 

 ، كيثنيهم عن العمل بأحكامو كتوجيهاتو.ُب نفوس ا١تسلمُت

 (:فهم القرآن )ال نهائية المعنىتحررية 

التحررية ُب فهم معاين اآليات القرآنية ىو بيت القصيد عند التيار اٟتداثي،       
اليت قاتل فبلسفة الغرب من نفس الفكرة  ىي ، كىذهلنص عندىم يفهمو القارئ كيف يشاءفا

: "النص ليست لو ثوابت بل ىو ٣تموعة من ا١تتغَتات، يقرأ كل حسن حنفي، ٢تذا يقوؿ أجلها
، فالعصر ىو الذم يفسر النص ُب القراءة، كما أف النص ىو الذم يفسر عصر  فيو نفسو
 .(ّ)"العصر ُب التدكين

كهبذا يرل حسن حنفي التجديد ُب قراءة النص القرآين حسب الرؤية العصرية حىت  
 كإف خالفت الثوابت القرآنية.

النص كيدات على ىذا ا١تعٌت حيث قاؿ: "أما عاد اجمليد الشرُب فقد جاء بتأ     
، كيقصد بالنص التأسيسي القرآف (ْ)التأسيسي قابل نظريان لعدد غَت ٤تدكد من التأكيبلت"

 الكرًن الذم ييفهم حسب إرادة كل قارئ.

الحتمالية كيرل أركوف "أف القرآف ىو عاارة عن ٣تموعة من الدالالت كا١تعاين ا    
خطوطان كإتاىات عقائدية  تنتج، كبالتارل فهي مؤىلة ألف تثَت أك ا١تقًتحة على كل الاشر

 .(ُ)، بقدر تنوع األكضاع كاألحواؿ التارٮتية اليت ٖتصل فيها أك تتولد فيها"متنوعة

                                                           
   .ُُِص  ،ـ(ََِٓ،  ْط ا١تركز الثقاُب العريب،: الدار الايضاء)، نقد النصحرب،  (ُ)
 ُُِ، ص المرجع السابق (ِ)
 .ّٗٓ، ص دراسات فلسفيةحنفي،  (ّ)
 .ُِ، صفي قراءة النص الدينيالشرُب،  (ْ)
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، كمرادىا ٖتررية تأكيل القرآف كفهمو عرب ألركوفكىذه الرؤية تعكس النشأة الفكرية  
لقرآف نص مفتوح اإتاىات فكرية تػيتىاح لكل الاشر حىت كإف كانوا غَت مسلمُت، كما يرل "أف 

يغلقو أك يستنفذه بشكل هنائي  ، كال ٯتكن ألم تفسَت أك تأكيل أفعلى ٚتيع ا١تعاين
أرثوذككسي(، على العكس ٧تد أف ا١تدارس أك ا١تذاىب ا١تدعوة إسبلمية ىي ُب الواقع عاارة ك)

على  عن حركات أيديولوجية مهمتها دعم كتسويغ إرادات القوة للفئات االجتماعية ا١تتنافسة
 .(ِ)السلطة كا٢تيمنة"

يقصد هبذا الكبلـ التفريق بُت اإلسبلـ ُب سابق عهده كبُت ما تفجر عنو من مذاىب 
 كمدارس ٢تا أيديولوجياهتا الفكرية .

 
على ٚتيع  نص مفتوحالقرآف " فيقرر أفعلى ما قالو أركوف  (ّ)علي حربكيوافق 

 ٯتكن لقراءة أف تغلق ، كاللتفسَت أف يستنفذه بصورة هنائية ، كال ٯتكنا١تعاين كعلى كل الاشر
، فالقرآف إمكاف ال ينضب على التفسَت نتفق فيو مع أركوف ٘تاـ االتفاؽ ، كىذا ماالقوؿ فيو
، أم ، إنو نص ميزتو تعدد معناه كاحتماليتوو كبلـ ال يتوقف عن توليد ا١تعٌت، كىكالتأكيل

ىنا يتسع ألكثر من تفسَت كييقرأ قراءات ٗتتلف باختبلؼ  ، مناتساعو ْتسب تعاَت األقدمُت
كال كأنا إذ أقرأ النص كأنتقده ال أنقضو، " :ٍب يقوؿ، (ْ)ا١تيادين العلمية كاالسًتاتيجيات الفكرية"

، كإ٪تا أفتح عبلقة جديدة معو، ال بوصفو عملة عقائدية أك معٌت كال جدكل أصبلن من نقضو
أك  ،علمية أك اسًتاتيجية سلطوية، بل بوصفو ثورة بيانية ٚتالية، أك رأٝتاالن ثقافيان معرفيان  ةكصف

 .(ٓ)"أسعى إذل التحرر من النص بو كلو فضاءن للتأكيل اٟتر ا١تفتوح، كتلك ىي ا١تفارقة أف

                                                                                                                                                                          
 .ُْٓ، ص اإلسالمي العربي تاريخية الفكر ،أركوف (ُ)
 .ُْٓص، المرجع السابق (ِ)
ـ، يوصف بأنو فيلسوؼ اإلنتقاء،  لو العديد من ا١تؤلفات منها  ُُْٗكاتب كمفكر كفيلسوؼ لاناين، كلد عاـ )3(

عشرين، اكىاـ النخاة اك نقد ا١تثقف. انظر: موسوعة أعبلـ العرب ا١تادعُت ُب القرف ال، النص كاٟتقيقة ، نقد النص كتاب
 كما بعدىا. ُّٕص 

 .ٕٖ، ص نقد النص، : عليحرب (ْ)
 .ِٓ، ص المرجع السابق  (ٓ)

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5&action=edit&redlink=1
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لنص القرآين كتارٮتيتو ىذا الكاتب بشرية ا كما ساق يعٍت أنو استقر ُب ذىن
د ألنو نص ميتىحرر ُب فهمو دا لو أف ينتقده ٍب كجد أنو ال فائدة من ىذا االنتقا، بكأسطوريتو

"إف قوة كل نص ُب حجاو ك٥تاتلتو ال ُب إفصاحو كبيانو، ُب اشتااىو كالتااسو  :، ٢تذا قاؿلقوتو
 .(ُ)ال ُب أحكامو أك إحكامو، ُب تااينو كاختبلفو ال ُب كحدتو كٕتانسو"

توصل إذل النتيجة اليت كاف يسعى إليها  قد التيار اٟتداثي فكمن ىنا ٯتكننا القوؿ إ
، كفهم معانيو فهمان غَت أنو نص ٯتكن قراءتو قراءة ثقافيةعلى  الكرًن كىي التعامل مع القرآف

 متناهو.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ُٖ، ص المرجع السابق  (ُ)
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 المطلب الثاني

 ما يتعلق بالسنة النبوية
 

ىو أف السنة الناوية  من الاحث؛ ا١تهمةداية ىذه النقطة غي تقريره ُب باما ين      
( يه ىه مه جه ين * من خن  حن جن:) كحيه من اهلل تعاذل كالقرآف العظيم قاؿ تعاذل

 ةاين؛ إذ ىي م عبلقة كطيدة ال تنفك أبدان ، كللسنة مع القرآف الكرًن[ْ، ّالنجم سورة ]
 تعاذل كحي من اهلل، كألهنا (ْ)مشكلو كموضحةن  ،(ّ)وعامِّ ل ةصص٥تك ، (ِ)، كمقيدة ١تطلقو(ُ)ملوجمل

 .(ٓ)فقد تأٌب بأحكاـ تشريعية جديدة دل يرد ٢تا ذكره ُب القرآف الكرًن لرسولو 

                                                           
فاينت السنة ُب  ؛فالنصوص القرآنية اليت تتحدث عن الصبلة كالزكاة كاٟتج جاءت ٣تملة دكف بياف لكيفية األداء (ُ)

الصبلة عدد ركعاهتا ككيفيتها كما يتعلق هبا، كذكرت ُب الزكاة أنواعها كما ٕتب فيو كتفصيبلهتا، كُب اٟتج أيضان فٌصلت 
، دار ا٢تجرة للنشر ُ، )الرياض: طتدوين السنة النبوية الزىراين: ٤تمد بن مطر،، انظر: أحكامو كمناسكو كطريقة أدائو

 .ِّ، صـ(ُٔٗٗ -ىػُُْٕكالتوزيع، 
فجاءت السنة لتقييد مطلق  ،[ُُ]سورة النساء:" خفمف حف جف  مغ جغ مع جع" :مثاؿ ذلك قوؿ اهلل تعاذل (ِ)

، ْ، كتاب الوصايا، باب )ما جاء ال كصية لوارث(، جسننوركاه الًتمذم ُب  : "ال كصية لوارث"،الوصية ُب قوؿ النيب 
 ، كقاؿ عنو: حديث حسن صحيح.َُِِ، رقم ّْْص

 يي ميىي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ٱٱ" :مثاؿ ذلك قوؿ اهلل تعاذل (ّ)

دد اليد فجاءت السنة ٥تصصة اليد دكف الذراع ، [ّٖا١تائدة : سورة ] " ٰر ٰذ حيث جاءت اآلية عامة دل ٖتي
،  صحيحو" أخرجو مسلم ُب ال تقطع اليد إال ُب ربع دينار فما فوقو: "، ك٤تددة للنصاب لقولو ٤تددة مكاف القطع

 .ُْٖٔ، رقمُُِّ، صّاٟتدكد، باب )حد السرقة كنصاهبا(،جكتاب 
، على أصحاب النيب [ِٖاألنعاـ: سورة ] (حم جم يل ىل مل خل):١تا أيشكل فهم قوؿ اهلل تعاذل (ْ)
 قالوا: أينا دل يلاس إٯتانو بظلم؟ فوضح النيب ،  أف الظلم ىو الشرؾ كما ُب قوؿ اهلل تعاذل حكاية عن لقماف(ُّ 

، ٓ، كتاب أبواب تفسَت القرآف، باب )كمن سورة األنعاـ(،جسننو، ركاه الًتمذم ُب [ُّلقماف: ] (رئ ّٰ  ِّ
 ، قاؿ: حديث حسن صحيح. َّٕٔ، رقم: ِِٔص

ٖترًن اٞتمع بُت ا١ترأة كعمتها ، كتاب النكاح، باب )صحيحو، أخرجو مسلم ُب ٖترًن اٞتمع بُت ا١ترأة كخالتها كعمتها (ٓ)
  .َُْٖ، رقم: َُِٖ، صِج (أك خالتها ُب النكاح



76 
 

ينطلقوف ُب التعامل مع السنة؛ من خبلؿ  ُت، فإف اٟتداثيكتأسيسان على ما ساق    
كمن ٍبٌ كانفصامها عن القرآف،  ،إسقاط حجيتها كناذ قدسيتها، كنزع صفة الوحي عنها

 :ما يأٌب؛ فيطعنوف فيها من خبلؿ انتقادىا
 

 :النبي  الطعن في مكانة 
رجل مثارل ، ك على أنو شخصية تارٮتية إصبلحية إف اٟتداثيُت ينظركف إذل النيب    

 ؛ لدرجة كصلت إذل حد األسطورة .بالغ فيو أتااعو
كالايئة اليت نشأ فيها: "التاريخ النفسي  يقوؿ أركوف عن تكوين شخصية النيب     

أك ا٠تيارل لتلك الايئات االجتماعية ا١تختلفة اليت سا٫تت برتوشات أك مسحات متتالية ُب 
ها إذل شخصية رمزية مثالية عيليا؛ تتجاكز تصعيد الشخصية التارٮتية اليت كانت حملمد، كٖتويل

مد رحلة ٤تمد اٟتقيقي أك التارٮتي إذل ٤ت، كىكذا ًب االنتقاؿ من ممعطيات الواقع كالتاريخ
، ٍب ترٌسخت ىذه الصورة الفوؽ تارٮتية كأصاحت تيتخىذ ٪توذجان ا١تثارل الذم يتجاكز التاريخ

، ٍب أصاحت ُت منذ ذلك الوقت كحىت يومنا ىذاأعلى للتأمل كاحملاكاة من ًقاىل أجياؿ ا١تؤمن
الصورة  جياؿ ا١تتتالية من ا١تسلمُت ٖتجب عناىذه الصورة األسطورية ا١تضٌخمة اليت شٌكلتها األ

 .(ُ)اٟتقيقية أك التارٮتية"
، كانتفاء الوحي عنو انتقاص النيب  ٤تمد التارٮتي( تعٍت) اكالنظرية األركونية بوصفه 

كيصيب، ك٭تقق ٧تاحات كما يًتدل ُب اإلخفاقات، كيهدؼ هبذا إذل  ٮتطئكجعلو بشران عاديان 
 . إسقاط ىياة النيب 

٤تا عنو صفة التارٮتية: منتقدان ىذا اٟتب الذم  كتراه يقوؿ عن ٤تيب النيب    
، كلها أشياء أدت إذل ٤تو الصفة التارٮتية عن غَتهتم الشديدة على النيب ككرعهمفتقواىم ك "

  .(ِ)"ال عبلقة ٢تا بالتاريخ تقرياان ىذه الشخصية كٖتويلها إذل شخصية تقديسية مضخمة 
 

                                                           
  .ُْٓص  ،(ـَََِ، د.طدار الطليعة ، )بَتكت: ىاشم صاحل،  :، ترٚتةقضايا في نقد العقل الدينيأركوف،  (ُ)
  .ُْٓص ،المرجع السابق (ِ)
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 الطعن في السنة: 
؛ لًتاىا بعد زعمهم ىذا كقد كيادأ الطعن ُب السنة الناوية من مرحلة التدكين    

و ٔتا إف شأف اٟتديث لعجيب حقان فلقد احتفظ ىو ذات، كُب ىذا اجملاؿ يقوؿ الشرُب: "نسفت
من  ، أم ٔتا ينسف مشركعوٍمرىه بأال ييكتب عنو سول القرآف، كأيفيد هني الرسوؿ عن تدكينو

 .(ُ)األساس"
داية األمر حىت ال هنى عن كتابة اٟتديث ُب بقد  كال يعي ىذا الكاتب أف النيب  

، ككاف لاعض الصحابة صحف كتاوىا بأيديهم (ّ)، ٍب أمر بكتابتو بعد ذلك(ِ)ٮتتلط بالقرآف
 .(ْ)مااشرة ٝتاعان من فم النيب 

كال شك أف اٞتيل األكؿ من ا١تسلمُت " لكن الشرُب عٌلق على ىذه اٞتزئية بقولو:   
، كأف األشخاص األقواؿ اليت كانوا شاىدين عليهاقد التـز التزامان كامبلن بذلك النهي عن كتابة 

القبلئل الذين دكنوا عن الصحابة ُب صحائف منثورة ما ٝتعوه مشافهة كانوا يرغاوف ُب 
دل تكن كتابات الصحابة كاٟتقيقة أنو ، (ٓ)بلغهم ألنفسهم على سايل التربؾ" االحتفاظ ٔتا

قد اغتنم طاقات الصحابة فمنهم  ، ٍب إف النيب يل التربؾ كإ٪تا كانت بغرض اٟتفظعلى سا
، كىذا من كاف يكتب كعاد اهلل بن عمرك بن العاص، كمنهم من كاف ٭تفظ كأيب ىريرة 

 يٌدعوف أف ٟتداثيُت، لكن اُب السطور كالصدكر حيفظت ُب عهد النيب  قد يؤكد أف السنة

                                                           
  .ُٕٕ -ُٕٔ، ص اإلسالم بين الرسالة والتاريخالشرُب،  (ُ)
 أخرجو" فليمحو"ال تكتاوا عٍت كمن كتب عٍت غَت القرآف  قاؿ: أف رسوؿ اهلل  أيب سعيد ا٠تدرم عن ركم  (ِ)

 .ََّْبرقم  ،ِِٖٗ، صْ، ج، باب التثات ُب اٟتديث كحكم كتابة العلمكتاب الزىد كالرقائق ،صحيحوُب  مسلم
بالكتابة لرجل ٯتٍت يدعى )أيب شاه( ال يستطيع حفظ األحاديث فطلب أف تكتب لو، فقاؿ رسوؿ  أمر رسوؿ اهلل  (ّ)

، ّ، جكيف تعرؼ لقطة أىل مكة، كتاب اللقطة، باب  صحيحوُب  الاخارم أخرجو : "اكتاوا أليب شاه"اهلل 
أكثر حديثان عنو منػي إال مػا كاف  قولو: "ما من أصحاب رسوؿ اهلل  ، كنقل عن أيب ىريرة ِّْْبرقم ، ُِٓص

باب كتابة ، ّْ، ُج، كتاب العلم   ،صحيحوُب  الاخارم خرجوأ " مػن عاد اهلل بن عمرك، فإنو كاف يكتب كال أكتب
  .ُُّ، برقمالعلم

 .ِٗ، ص تدوين السنة النبوية انظر: الزىراين،  (ْ)
  .ُٕٕ، صاإلسالم بين الرسالة والتاريخالشرُب،   (ٓ)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=8594#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=8594#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8479&idto=8600&lang=&bk_no=53&ID=1364
http://hadithportal.com/book-1
http://hadithportal.com/book-1
http://hadithportal.com/chapter-3&book=1
http://hadithportal.com/chap3_bab80&book=1
http://hadithportal.com/chap3_bab80&book=1
http://hadithportal.com/chap3_bab80&book=1
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كلقد كانت بدايات تدكين اٟتديث متزامنة " ، أكد على ىذا الشرُب بقولو:تدكينها كاف متأخران 
 .(ُ)"كتدكين سائر العلـو كا١تعارؼ

السياسية اليت كاكات  الصراعات" بساب: ألنو ٢تذا ادعى تزيٍت عدـ حجية السنة    
 .(ِ)اٟتديثي األصلي"؛ أصاح من الصعب الوصوؿ إذل النص ٚتع اٟتديث

، بدا أف السنة عند (ّ)التجربة الدينية حملمد"السنة "كبعد إطبلؽ أركوف على   
كوف يزعم أف ر ، ككيف ال كأكىذا يعٍت أنو ٯتكن انتقادىا ؛أصحاب ىذا االٕتاه ليس ٢تا حجية

لتعاَت أف الوثائق اليت ٯتتلكها تثات أف أكؿ استخداـ ، بدليل "السنة ىي من ابتكار ٤تمد 
 .(ْ)ـ"ََٕىػ/َٖ)السنة( دل ٭تصل إال عاـ 

أف األحاديث "حازت قدسية ُب ا١تذىب السٍت ترفعها فوؽ  (ٓ)بينما يرل سيد القمٍت 
 .(ٔ)القرآف كرامة كفعبلن كقدسية"

 :الصحابة الكرام وعلماء اإلسالم نقد 

كسنتو، راحوا  ُب القرآف الكرًن كُب شخص رسوؿ اهلل  وفبعد أف طعن اٟتداثي
، كما طعنوا ُب علماء اإلسبلـ اعتقادان الكراـ، كيلوثوف تارٮتهم ا١تشرؽ يشوىوف سَتة الصحابة
، فكانت الاداية متمثلة ُب أكابر الذم ٭توؿ دكف طموحاهتم الفكرية منهم أهنم حجر العثرة

                                                           
  .ُٕٕ، صالمرجع السابق  (ُ)
 . ٓٔ، صالنص القرآنيتيزيٍت،   (ِ)
 ـ(،ُٖٗٗ د.ط،ا١تؤسسة الوطنية للكتاب، )اٞتزائر: ىاشم صاحل،  :ترٚتة ،الفكر اإلسالمي نقد واجتهادأركوف،   (ّ)

  .ْٗص
 .ِِ، صالفكر اإلسالمي قراءة علميةأركوف،  (ْ)
ـ، ٔتدينة الواسطى ُب ٤تافظة بٍت سويف، انتهج الوجهة ُْٕٗمارس  ُّسيد القمٍت باحث مصرم، كلد ُب (ٓ)

ا١تاركسية ُب نظرتو للكتاب كالسنة، ألهنما عنده ٣ترد نصوص تارٮتية خاضعة للنقد، كليستا كحيان من اهلل. انظر: ا٠تراشي، 
.ُُِ، ص نظرات شرعية

 .ُٔ-ُٓ، صـ(ََُِ، ُاالنتشار العريب، ط)بَتكت: ، إلى الوثنية مينانتكاسة المسل، : سيدالقمٍت (ٔ)
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،٢تذا يقوؿ سيدة اٟتكم  الصحابة كأيب بكر الصديق الذم صوركه بالشخصية الطامعة ُب تورل
أف ا٠تليفة األكؿ دل يتم اختياره ُب جٌو من ا٠تشوع كالتقول أك ا١تصلحة العامة، فقد أحدىم: "

يس ٢تم، سارع عدد قليل من أعياف ا١تدينة إذل االجتماع ُب سقيفة بٍت ساعدة الختيار رئ
رجعو ، فاحتٌد النقاش كدل يكن مككاد القـو ٮتتاركف سعد بن عاادة، كذلك قال دفن النيب

الكتاب كالسنة، بل إف حجتهم أف الرئيس يناغي أف يكوف من قريش قايلة النيب، كبقرار بالقوة 
أعلن عمر كأربعة من ا١تكيُت اختيار أيب بكر رئيسان جديدان، كأفضى النقاش إذل العنف، كىيـز 

 .(ُ)سعد، فلم ياايع أبا بكر قط، كال خليفتو عمر إذل أف قيتل ُب ظركؼ غامضة

كىكذا يصوركف أف قلةن من الصحابة غافلوا الااقُت كنٌصاوا أبا بكر رئيسان للدكلة  
ُب السقيفة سنرل أكؿ استثمار " ، ك٢تذا يقوؿ سيد القمٍت:ا١تسلمة ُب أعقاب موت النيب 

، ستثمرين ىم صحابة النيب ا١تقربوفانتهازم للدين من أجل مكاسب دنيوية ْتتو، ككاف أكؿ ا١ت
 .(ِ)الااب الستثمار دين اهلل ألىداؼ دنيوية"كىم من فتح 

كصفوىا كدل يسلم أبو بكر الصديق من طعن ىؤالء حىت ُب حركب الردة حيث 
حارهبم لردهتم كامتناعهم عن قد  ، مع أف خليفة رسوؿ اهلل (ّ)بالعمل السياسي ال الديٍت

 .(ْ)إخراج زكاة أموا٢تم

الكراـ، حيث يصورىم با١تخالفُت للنصوص ككتابات القمٍت مليئة بالطعن ُب الصحابة 
أف الصحابة أحرقوا ، كيدعي أيضان (ُ)الناوية حسب مصاٟتهم الشخصية كمكاساهم الدنيوية

                                                           
 .ُُٓصـ(، ََِٖ، ُدار بًتا للنشر كالتوزيع، ط)دمشق: ، اإلسالم والحرية، : ٤تمدالشرُبانظر:  (ُ)
 .ُٗٗ، ص انتكاسة المسلمينالقمٍت،  (ِ)
 .ُِٓ، صاإلسالم والحريةالشرُب، انظر:  (ّ)
حىت  ،)أمرت أف أقاتل الناس :ما فعلو أبو بكر الصديق ُب قتاؿ ا١ترتدين كمانعي الزكاة سنة ناوية، كالدليل قولو  (ْ)

فإذا فعلوا ذلك عصموا مٍت دمائهم  ،كيؤتوا الزكاة ،كيقيموا الصبلة ،كأف ٤تمدا رسوؿ اهلل ،يشهدكا أف ال إلو إال اهلل
، كتاب اإلٯتاف، باب )فإف تابوا كأقاموا صحيحوُب  الاخارم. أخرجو كحساهبم على اهلل تعاذل( ،إال ْتق اإلسبلـ ،كأموا٢تم

 . ِٓالصبلة كآتوا الزكاة فخلوا سايلهم( من حديث عاداهلل بن عمر، برقم 
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ل القرآف ليدكنوا ا١تصحف العثماين ٖتت إشرافهم كحدىم، كعندما اعًتض كاار الصحابة نيكٌ 
 .(ِ)هبم أشد تنكيل

رية ا٠تايثة للصحابة الكراـ بأهنم كىكذا نرل توصيف أصحاب ىذه ا١تدرسة الفك 
بكر  ، حيث اهتموا عثماف كالزبَت كأبا، ك٣تموعة ٤تتكرين للثركةعصابة خانت النيب 

 .(ّ)كعادالرٛتن بن عوؼ بتكديس ثركات ضخمة مع أهنم دل يكونوا ٯتتلكوهنا ُب اٞتاىلية

ذاكرة عصر الوحي، دل يسلم ىو اآلخر من الطعن،  اهلل عنو  ك١تا كاف أبو ىريرة
 ، كما كانت سَتتو زمندل يصحب النيب إال بضعة أشهر: "عنو حيث قاؿ عاداجمليد الشرُب

 . (ْ)"معاكية با٠تصوص رمزان لبلستقامة

، (ٓ)بوضع األحاديث  فاهتم عاداهلل بن عااس ٍب كاصل الطعن ُب صحابة النيب 
، ككانت التأكيدات من (ٔ)هتمة جديدة البن عااس ىي اختبلس ا١تاؿكتتنوع التهم فتضاؼ 

 .(ٕ)ألنو دل ٮتشع كدل يتب ،كجهة نظرىم أف ابن عااس ليس ُب قلاو ذرة من إٯتاف

لقد شارؾ الفقهاء : "ٍب ٘تادكا ُب إلقاء التهم اٞتزافية حىت طالت الفقهاء فقاؿ أحدىم
 .(ُ)أنفسهم ُب االحتياؿ على أحكاـ الدين"

                                                                                                                                                                          
: المرجع نفسو: ، كانظرَُْص ـ(، ََِْ، ِ)القاىرة: دار مصر احملركسة، ط، شكرا ابن الدنانظر: القمٍت،  (ُ)

 .ُٔٓ ص
 .َُِ، صانتكاسة المسلمينانظر: القمٍت،  (ِ)
، اإلسالم بين الرسالة والتاريخ، كانظر: الشرُب، ِٓ-ِْص  ،، دار ندكة االلكًتكنيةالحقيقة الغائبةانظر: فودة،  (ّ)

 .ُُّص 
 .ُِٔ، صاإلسالم بين الرسالة والتاريخالشرُب،  (ْ)
 .ُِٔ، صالمرجع السابقانظر:  (ٓ)
 .ِٖص الحقيقة الغائبة،انظر: فودة،  (ٔ)
 .ِٖص ،المرجع السابقانظر:  (ٕ)
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كما اهتموىم ٔتماألة اٟتكاـ كالسبلطُت فأشاركا بأصابع االهتاـ إذل اٟتنابلة كا١تالكية    
–، كىذا ما يدفع الفقهاء (ِ)فة كلو طغى كعاث ُب األرض فسادان أهنم أقركا كجوب طاعة ا٠تلي

 .(ّ)الخًتاع أحاديث بناء على رغاة السبلطُت -حسب زعمهم

٢تذا ٮتتموف  ؛وظفوف طاقاهتم ُب خدمة اٟتكاـكيؤكدكف دائمان أف علماء اإلسبلـ ي 
 .(ْ)بأف يكوف ُب عوهنم تعاذل خيطب اٞتمعة بتجديد الايعة ٢تم كاالبتهاؿ إذل اهلل

ة ٘تزيق ثقإذل ، القرآف كالسنة كالصحابة كالعلماءكيهدؼ اٟتداثيوف بعد ىذا الطعن ُب  
الشرعية دكف أٌم مقاكمة فكرية من ، ليسهل انتقاد النصوص ا١تسلمُت ُب دينهم كُب علمائهم

 ا١تسلمُت .

كبعد الطرح الذم قامت الااحثة بتقدٯتو ٢تذه ا١تدرسة الفكرية، ماينةن امتدادىا الفكرم 
اليت  األسس، كما ركادىاكموركثها الثقاُب، ككيف انتقلت لعا١تنا اإلسبلمي، كمن ىم أبرز 

أف تطرح تطايقان عمليان، يلفت األنظار إذل عليها، كاف لزامان عليها القراءة اٟتداثية تأسست 
خطورة ىذه ا١تدرسة، كأفكارىا ا٢تدامة، من خبلؿ تفسَتاهتم لقصة نوح عليو السبلـ، كىذا ما 

 . ْتوؿ اهلل يعاٞتو الفصل الثاين

 

 

 

                                                                                                                                                                          
 .َُٕ، صشكرا ابن الدنالقمٍت،   (ُ)
 .ُٔٓ، صاإلسالم والحريةانظر: الشرُب،  (ِ)
 .َُٖ، صشكرا ابن الدنانظر: القمٍت،  (ّ)
 ُٖٓ، صاإلسالم والحريةانظر: الشرُب،  (ْ)
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 الفصل الثاني

 قصة نوح عليو السالم القراءة الحداثية لنقد 

 

 ويشتمل على ثالثة مباحث:

 نوح عليو السبلـ.شخصية ا١تاحث األكؿ:  

 ا١تاحث الثاين: دعوة نوح عليو السبلـ.

 .عليو السبلـ قـو نوحمصَت ا١تاحث  الثالث:  
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 المبحث األول

 نوح عليو السالمشخصية 

  

 :مطالبويشتمل على ثالثة 

 .نوح عليو السبلـ : اسما١تطلب األكؿ

 .نوح عليو السبلـ : عمرا١تطلب الثاين

 .ة نوح عليو السبلـ: ناو ا١تطلب الثالث
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 : حول القصة وفوائدىا تمهيد

ىي تصوير ١توقف حدث بالفعل، تضمن ٣تموعةن من اٟتقائق  الكرًن القصة ُب القرآف
التارٮتية كالدركس اإلنسانية، كال يذكر القرآف الكرًن قصص األمم الغابرة على سايل الثقافة 

ما  من ىذه الدركس كاٟتكمك كإ٪تا يذكرىا استدعاءن لدركس مستفادة كحكم جليلة،  ،الذىنية
 :يأٌب

 رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ)كا١تؤمنُت، لقولو تعاذل: تثايت قلب النيب  -

، [َُِسورة ىود:] (رت يب ىب نب  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ
فالنفوس تأنس باالقتداء لتزداد يقينان، فتثات كتنشط على األعماؿ، كيتأيد اٟتق بذكر 

 .(ُ)شواىده
عما أصابو من تكذيب الكافرين، فهو ليس بدعان من  تسلية فؤاد النيب  -

 ري * ين ىن نن من زن  رن مم ام يل)الرسل، قاؿ تعاذل:

 جت مبهب خب  حب جب مئهئ خئ جئحئ يي * ني مي زي

ٔتن ساقو من  ، كيراد من اآلية تأسي رسوؿ اهلل [ ْْ-ِْسورة اٟتج: ] ( خت حت
 ..(ِ)زيادة التسلية كاٟتث على ا١تصابرة"تنكَت رسل للتعظيم ا١تقتضي الرسل، كسر "

                                                           
: عاد الرزاؽ ، تمعالم التنزيل في تفسير القرآن، مسعود بن ٤تمد بن الفراء: أبو ٤تمد اٟتسُت بن الاغومانظر:  (ُ)

: عاد الرٛتن بن ناصر بن السعدمكانظر: ، ِْٕ،صِ(، جىػَُِْ، ُ، ط: دار إحياء الًتاث العريب، )بَتكتا١تهدم
، : مؤسسة الرسالةـ، )د.: عاد الرٛتن بن معبل اللو٭تق، تتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، عاد اهلل

 .ِّٗ،صُ(، جـَََِ-ىػ َُِْ، ُط
، ت: ٤تمد عاد أنوار التنزيل وأسرار التأويلالايضاكم: ناصر الدين أبو سعيد عاد اهلل بن عمر بن ٤تمد الشَتازم، (ِ)

 ِْٓ،صْىػ(، جُُْٖ، ُالرٛتن ا١ترعشلي، )بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب، ط
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ُب دعوتو ٔتا أخرب بو عن أحواؿ ا١تاضُت عرب القركف  إظهار " صدؽ النيب  -
 .(ُ)كاألجياؿ"

 هت  مت خت حت جت هب)إثاات الوحي كالرسالة، لقولو تعاذل: -

  مل)، كقولو تعاذل: ّيوسف:  ( خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث

 حئ ييجئ نيىي مي زي  ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل

ألف النيب  ؛"كُب اآلية دليل على أف القرآف من عند اهلل، [ْٗسورة ىود:] (مئ خئ
  .(ِ)"صلى اهلل عليو كالو كسلم دل يكن يعلم ذلك قال الوحي

سورة ] (خفمف حف جف مغ جغ مع جع)العظة كالعربة، لقولو تعاذل: -
الثاقاة، ذكل العقوؿ الراجحة كاألفكار "، فالعربة ىنا تكوف ١تن ينتفع هبا، من [ُُُيوسف:

ألهنم ىم الذين يعتربكف بعواقب األمور اليت تدٌؿ عليها أكائلها كمقدماهتا، أما األغرار الغافلوف 
 .(ّ)"النظر كاالستدالالت، كمن ٍب ال يفيدىم النصح فبل يستعملوف عقو٢تم ُب

"ا١تقارعة ألىل الكتاب باٟتجة ُب ما كتموه من الاينات كا٢تدل، كٖتديان ٢تم ٔتا كاف ُب   -

 ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه)، كقولو تعاذل:(ْ)كتاهم قال التحريف"

 ( زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
، فهذه اآلية تثات مقارعةن ١تن ٘تادل ُب الااطل من أىل الكتاب ُب زمن [ّٗاؿ عمراف:]سورة 

كألااهنا؟ أنا على ملة إبراىيم قالت اليهود: كيف كأنت تأكل ٟتـو اإلبل "قاؿ: ، إذ ١تا النيب 
إلبراىيم عليو السبلـ فنحن ٨تلو فقالت اليهود: كل شيء  كاف ذلك حبلالن     : فقاؿ النيب

                                                           
 .َِّ(، ص ـُٓٗٗ  د.ط، مكتاة كىاو،: )القاىرة علوم القرآن،مباحث في القطاف، مناع،  (ُ)

، ت: الدكتور عاد اهلل ا٠تالدم، التسهيل لعلوم التنزيلابن جزم: أبو القاسم، ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن عاد اهلل،  (ِ)
 .ِّٕ،صُىػ(، جُُْٔ، ُ)بَتكت: شركة دار األرقم بن أيب األرقم، ط:

ىػ ُّٓٔ، ُ، ط: شركة مكتاة كمطاعة مصطفى اٟتليب كأكالده، )القاىرةتفسير المراغي، : أٛتد بن مصطفىا١تراغي (ّ)
 .ٔٓ، صُّ(، جـُْٔٗ -
 .َِّ، ص مباحث في علوم القرآنالقطاف،  (ْ)
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فأنزؿ اهلل تعاذل ىذه  ؛أصاحنا اليـو ٨ترمو فإنو كاف ٤ترما على نوح كإبراىيم حىت انتهى إلينا
 .(ُ)"اآلية تكذياا ٢تم

 حق مف خف حف)ٖتذير الكافرين من االستمرار ُب كفرىم، لقولو تعاذل:  -

، كفيها [َُسورة ٤تمد: ] (خم حم هلجم مل خل جلحل مك لك خك حك  جك مق
كقـو "إذل التأمل ُب أحواؿ األمم قالهم،  لفت أنظار مشركي قريش ٦تن جحدكا ناوة النيب 

، كجحودىم ورسللتكذياهم  و بسابهبم من بأس لوط كصاحل كسائر من عذهبم اهلل، كما أحلٌ 
  .(ِ)و"بآيات

ف ، إذ إالقرآين على التفصيل كثَتة، كليس ىذا ٣تاؿ بسطها كاٟتكم من إيراد القصص
ىذا الفصل سيتناكؿ شاو اٟتداثيُت حوؿ قصة نوح عليو السبلـ، ٖتت ستار التنوير كالتجديد 
كالقراءة ا١تعاصرة، لذا كاف لزامان علينا بعد أف شخصنا ا١ترض ُب الفصل السابق،  أف نستعرض 

 طورتو.ٓتره، كتوعية اجملتمع اإلسبلمي العرض الستئصالو، كاٟتد من انتشا
ك١تا كاف للقصة القرآنية أ٫تية كربل ُب تشويق القارئ، كأخذ الدركس كالعرب منها، 
كتربية النشء على قيمها الدينية، أخذ أصحاب التيار اٟتداثي يشككوف ُب صحتها، كيقولوف 

نية ُب العقوبات الربانية لؤلمم بأسطوريتها ىدمان للقيم ُب نفوس ا١تسلمُت، كإنكاران للسنن الكو 
السابقة، كما سيتجلى لنا من خبلؿ عرض قصة نوح عليو السبلـ، كالشاهات اليت أثارىا 

 حو٢تا.القراءة اٟتداثية أصحاب 
 
 
 

                                                           
: ، توح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانير ، األلوسي: شهاب الدين ٤تمود بن عاد اهلل اٟتسيٍت (ُ)

 .ُِٗ، صِ(، جىػُُْٓ، ُ، ط: دار الكتب العلمية، )بَتكتالاارم عطيةعلي عاد 
 .ّٓ، صُّج تفسير المراغي،ا١تراغي،  (ِ)
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 المطلب األول
 اسم نوح عليو السالم

 
السبلـ،  يسلك التيار اٟتداثي مسلكان مغايران ١تا عليو أىل اللغة ُب معٌت اسم نوح عليو 

حيث يرل ٤تمد شحركر أف اسم نوح لو اشتقاقاف، األكؿ: من )جذر ٨تم( العربم، كىو 
السكوف، كالقرار، كالنزكؿ، كاٞتلوس، راٌب يعٍت )عٌزل(، كاليت تعٍت: )حسب النص التو 

نوخ(، كالذم يعٍت اإلناخة كالنوخة كاإلقامة قف(، كالثاين: من اٞتذر العريب )كاالسًتاحة، كالتو 
 حطٱ)رض، كذلك لطوؿ لاث نوح باألرض كبقائو حيان هبا، كما كرد ُب قولو تعاذل: باأل

 .[ُْ]سورة العنكاوت: (مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
فجذر نوخ يستعمل ُب شأف اإلبل، مثل: أ٩تت اٞتمل، كنوخ الاعَت، كأناخ اٞتمل، 

أناخ با١تكاف، كأناخ كقد يستعمل للنعم عمومان النخ، أك لؤلسد ا١تنيخ، أك غَت ذلك مثل 
 .(ُ)الدىر، كأناخ الشتاء

ٍب يعلق فيقوؿ: "كلكن يادك أف القدماء بزمن نوح أك )قومو على األقل(، دل يعرفوا 
إقامتو كمكثو كلاثو ُب ؿ نوختو )ا٠تاء فلفظوىا حاء، فاسم نوح ىو اسم ناداه بو قومو لطو 

١تنيخ أك ا١تعمر، أك ا٠تالد، أك األرض(، فكأهنم بساب طوؿ حياتو كعدـ موتو نعتوه باسم ا
يا نوح يا أكرب ا١تقيم الذم ال يربح كال يزكؿ ) األبدم، أك ا١تاكث، أك القاٌر، أك البلبث، أك

 .(ِ)األناياء كيا طويل العمر(، أك باألحرل ٝتوه بلساهنم القدًن نوح"
(، اليت تعٍت اإلقامة كا١تكث ينتصر الحتماؿ أف نوح مشتق من )نوخ كىو هبذا

باألرض، لطوؿ مكثو كبقائو هبا، ٢تذا قاؿ: "كقد أصاب رؤكؼ أبو سعده رٛتو اهلل ُب تفسَت 

                                                           
 .ٕٓ -ٔٓ( صَُِِ، ُط ،)بَتكت: دار الساقي ،القصص القرآني، : ٤تمدانظر: شحركر (ُ)
 .ٕٓ، صالمرجع السابق (ِ)
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: )كمن ا٠تطأ ما جاء بالتوراة أف -من إعجاز القرآف ُب أعجمي القرآف -اسم نوح ُب كتابو 
قـو نوح كانوا يعمركف بضع مئات من السنُت، ألنو لن تكوف لنوح ميزة ُب اٝتو أك خصوصية 

 . (ُ)قومو مثلو("لو أناخ 
كأخذ يدلل على أف نوحان باٟتاء يعٍت نفس معٌت نوخ با٠تاء، قائبلن: التاادؿ بُت حرُب 

تنوخ(، فالعرب مثبلن  –تنوح نوخ(، ) –نوح دث بُت لغات ا١تنطقة ا١تختلفة )اٟتاء كا٠تاء قد ٭ت
لفظوا كلمة تنوخ با٠تاء، بينما ليفظ نفس االسم باللغة اآلرامية الناطية بصورة تنوح باٟتاء، ٍب 

 . (ِ)قاؿ: جذر نوح باٟتاء كرد ُب اللغات القدٯتة للشاـ كالعراؽ
لكن كالمو ىذا أف اسم نوح بالعربية ىو نفس معٌت اسم نوخ ُب العربية،  كمقصوده

 و من عدة وجوه:مردود علي
: أف اسم نوح تطابق نصان بُت التوراة كالقرآف الكرًن، كالنصوص على ذلك  األول

صى، لكٍت سأعرض مثالُت من القرآف الكرًن، كآخرين من العهد القدًن.  كثَتة، أكثر من أف ٖتي
 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ)فمن القرآف قولو تعاذل: -

 .[ُ]سورة نوح: (يت ىت  نت
]سورة  (ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي)كقولو تعاذل:  -

 .[ٗالقمر:

كىعىاشى الىمىكي ًمئىةن أما ُب العهد القدًن فورد اٝتو صر٭تان ُب سفر التكوين: " -
 .(ّ)"كىدىعىا اٍٝتىوي نيوحنا * كىاثٍػنىتػىٍُتً كىٙتىىاًنُتى سىنىةن، كىكىلىدى ابٍػننا

 (ْ)"أىٍجيىالًًو. كىسىارى نيوحه مىعى اهللكىافى نيوحه رىجيبلن بىارًّا كىاًمبلن ُب ككرد أيضان: "   -
                                                           

 .ٖٓ -ٕٓ، صالمرجع السابق (ُ)
 .ٖٓ، ص المرجع السابقانظر: ( ِ)
 .ِٗ-ِٖ، فقرة: ٓسفر التكوين، االصحاح  العهد القديم، (ّ)
 .ٗ، فقرة: ٔاالصحاح  المرجع السابق، (ْ)
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: أف لغة الكتاب ا١تقدس تعرؼ ا٠تاء، كالدليل أف إدريس عليو السبلـ ييعرؼ الثاني
كىعىاشى يىارىدي ًمئىةن كىاثٍػنىتػىٍُتً كىًستُِّتى سىنىةن، كىكىلىدى عندىم باسم أخنوخ، ففي سفر التكوين: "

 نوخ(. لفظ )، كدل يرد لفظ )أحنوح(، كال(ُ)"أىٍخنيوخى 
ة )نوح( مغايرة لكلمة : بالنظر ُب ا١تعاجم العربية نراىا تيكذب شحركر، فكلمالثالث

يدؿ على مقابلة  وأصلك  ،(ِ)"مصدر ناح ينوح نوحنا": كىو النوحمن  )نوح(ف ")نوخ(، إذ إ
كمنو النوح كا١تناحة، لتقابل النساء عند  منو تناكح اٞتابلف، إذا تقاببل،ك  ،الشيء للشيء

ٝتيت )النوائح( لتقابلهن، كاالسم )النياحة(، ك)نوائح( ك)نائحات( كلو ٔتعٌت ، ك (ّ)الاكاء
)نوح( بالضم، اسم نيب )أعجمي(، كمنهم ، ك(ْ)كتقوؿ: كنا ُب )مناحة( فبلف بالفتح ،كاحد

، أما (ٓ)من قاؿ اٝتو عاد الشكور أك عاد الغفار، كأف نوحا لقاو لكثرة نوحو كبكائو على ذناو
)أ٩تت( اٞتمل )فاستناخ( أم أبركتو ، ك(ٔ)أ٩تتو فتنوخ كقيل:فربؾ، اٞتملة  أ٩تت من( )نوخ
 .(ٕ)فربؾ

كىنا نبلحظ أف مادة )نوح( تدؿ على الاكاء كالنواح، أما نوخ فتدؿ على إبراؾ 
الاعَت، كال عبلقة بُت اللفظتُت ُب كبلـ العرب كإف تشاهبا كزنان، فإف كبل٫تا ليس ٔتعٌت كاحد، 

 يدؿ الاكاء كىو حالة عرضية طارئة، على ا١تكث كاالستقرار كطوؿ الاقاء.فكيف 
                                                           

 .ُٖ، فقرة: ٓ، االصحاح المرجع السابق (ُ)
رمزم منَت بعلاكي، )بَتكت: ا١تبليُت،  ت: جمهرة اللغة،بن دريد: أبو بكر ٤تمد بن اٟتسن األزدم، ا (ِ)

 .ٕٓٓص، ُـ( جُٕٖٗ،ُط
، ت: عاد السبلـ ٤تمد ىاركف، معجم مقاييس اللغةأبو اٟتسُت أٛتد بن زكرياء القزكيٍت الرازم،  :انظر: بن فارس (ّ)
 . ّٖٔ، ص ٓـ(، جُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ د.ط،  دار الفكر،د.ـ، )
 .ُِّ، صمختار الصحاح، الرازمانظر:  (ْ)
تاج العروس من جواىر الزَّبيدم: ٤تٌمد بن ٤تٌمد بن عاد الرزٌاؽ اٟتسيٍت، أبو الفيض، ا١تلٌقب ٔترتضى، انظر:  (ٓ)

 . ََِ-ُٖٗ، ص ٕ(، ج، د.ط، د.تدار ا٢تدايةد.ـ، ، ت: ٣تموعة من احملققُت، )القاموس
 ّٖٔ، صٓج معجم مقاييس اللغة،أبو اٟتسُت، انظر:  (ٔ)
 .ُِّص  ،مختار الصحاح، الرازمانظر:  (ٕ)
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ٍب إف كلمة )ناح( تعٍت بكاء اإلنساف كىي أقرب إليو، أما ناخ فلصيقو بغَت العاقل،  
فبل نقوؿ ناخ اإلنساف عند جلوسو ٔتعٌت برؾ، ٢تذا نرل شحركر كقد ناقض نفسو حُت أكرد 

 غَت العاقل كاستعما٢تا مع اٞتمل كالنعم كالدىر.أمثلو تدؿ على استعماؿ اللفظة ل
، (ُ)( مرةَِٗكإذا تتاعنا كتب التفسَت ٧تد أف كلمة نوح كردت ُب تفسَت الطربم )

، كُب تفسَت الاغوم (ّ)( مرةَُّ، كُب تفسَت ابن عطيو )(ِ)( مرةُِٕكُب تفسَت القرطيب )
 .(ٓ)( مرةٔٗ، كعند الز٥تشرم )(ْ)( مراتَُٔ)

نوح( دل ترد مرةن كاحدةن، أما كلمة ) نوخ(كتب التاريخ كجدنا أف كلمة )  عناكإذا طال
، كُب كتاب الكامل ُب (ٕ) مرة ِّ، كُب أخاار الزماف (ٔ) مرةُُّفقد كردت ُب تاريخ الطربم 

مرة ُب  ِّ، كاخَتان كردت (ُ)مرة َُٔالاداية كالنهاية كتاب ، كجاءت ُب  (ٖ) مرة ََُالتاريخ 
 ، ٦تا يؤكد جهل شحركر باٞتانب التارٮتي.(ِ)خلدكفكتاب تاريخ ابن 

                                                           
 ، ت:جامع البيان عن تأويل آي القرآنأبو جعفر ٤تمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلملي، انظر: الطربم:  (ُ)

 (.ـَََِ -ىػ َُِْ، ُ، طمؤسسة الرسالة، )د.ـ، أٛتد ٤تمد شاكر

 -ىػُّْٖ، ِا١تصرية، ط، ت: أٛتد الربدكين، )القاىرة: دار الكتب الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، انظر:  (ِ)
.ـ(ُْٔٗ

 ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزأبو ٤تمد عاد اٟتق بن غالب بن عاد الرٛتن بن ٘تاـ، : عطيوابن  انظر: (ّ)
 .ىػ(ُِِْ، ُت: عادالسبلـ عادالشاُب ٤تمد،) بَتكت: دار الكتب العلمية، ط

 .معالم التنزيل في تفسير القرآن، اغومانظر: ال  (ْ)

دار الكتاب ، )بَتكت: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلأبو القاسم ٤تمود بن عمرك بن أٛتد،  الز٥تشرم:انظر:   (ٓ)
 (.ىػ َُْٕ، ّ، طالعريب

دار ، )بَتكت: الرسل والملوكتاريخ ، : ٤تمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلملي، أبو جعفرالطربمانظر: (ٔ)
 (.ىػُّٕٖ، ِ، طالًتاث

أخبار الزمان ومن أباده الحدثان، وعجائب البلدان والغامر ، ا١تسعودم: أبو اٟتسن على بن اٟتسُت بن علىانظر:  (ٕ)
 .(ـُٔٗٗ-ىػُُْٔ، د.ط، : دار األندلس للطااعة كالنشر، )بَتكتبالماء والعمران

ابن األثَت: أبو اٟتسن علي بن أيب الكـر ٤تمد بن ٤تمد بن عاد الكرًن بن عاد الواحد الشيااين اٞتزرم، انظر:  (ٖ)
 (.ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٕ،ُط: دار الكتاب العريب، ، )بَتكت: عمر عاد السبلـ تدمرم، تالكامل في التاريخ
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 حىت الشعر اٞتاىلي كرد فيو اسم نوحو ليثات فيو جهل شحركر، إذ جاء فيو:

 جزاء الرب ليس لو كذاب     جزل اهلل األجل ا١ترء نوحان 
 (ّ)غداة أتاىم ا١توت الغبلب     ت ػػو كأ٧تػػػػػٔتا ٛتلت سفينت    
 السبلـ ُب أشعار ما بعد العصر اٞتاىلي، مثل قو٢تم:ككرد اسم نوح عليو 

 قصورا نفعها لاٌت نتيلة      مسى ياٍتأدل تر حوشاا أ
 (ْ)ةمر اهلل يطرؽ كل ليلأك     ف يعمر عمر نوح أيؤمل 

 
كعلى ىذا فقد جانب شحركر الصواب ُب ىذه النقطة، اليت أدخل فيها عقلو دكف 

، كدكف اعتداد بل دكف النظر ُب معاين كمدلوالت الكلماتدراسة لقواعد كأصوؿ اللغة العربية، 
ٔتا ثات كاستقر ُب القرآف الكرًن، كُب العهد القدًن، ٍب ُب كتب التفسَت ككتب التاريخ، كُب 

 .شعر اٞتاىلية، كما بعد اٞتاىلية
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
، علي شَتم، ت: البداية والنهاية، قي: أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر القرشي الاصرم ٍب الدمشانظر: ابن كثَت (ُ)

 (.ـُٖٖٗ -، ىػ َُْٖ، ُ، طدار إحياء الًتاث العريب)بَتكت: 
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ ، ابن خلدكف: عاد الرٛتن بن ٤تمد بن ٤تمد، أبو زيد، كرل الدين اٟتضرميانظر: (2)

 -ىػ َُْٖ،ِطدار الفكر، ، )بَتكت: شحادة: خليل ، تالعرب والبربر ومن عاصرىم من ذوي الشأن األكبر
 (.ـُٖٖٗ



، )مصر: مؤسسة أشعار الشعراء الستة الجاىليين، يوسف بن سليماف بن عيسى الشنتمرم األندلسي :أبو اٟتجاج(ّ)
 .َِٗ، صِـ(، جُّٔٗ-ق ُِّٖ، ّعاداٟتميد أٛتد حنفي، ط

 .ُٓٔ، صُُج الرسل والملوك،تاريخ  ،الطربم (ْ)
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 المطلب الثاني
 عمر نوح عليو السالم

إف الذم يتأمل كلمة )القراءة ا١تعاصرة( ألكؿ كىلة، ينتظر منها الثمرات اإل٬تابية ُب 
كا١ترتاط  التفسَت ا١تنضاط بالقواعد كاألصوؿ ا١تستقرة،ظبلؿ آيات القرآف الكرًن، انطبلقان من 

بركح العصر، لكن الواقع غَت ذلك، فلقد رأينا قراءة غرياة ُب اسم نوح عليو السبلـ، كأخرل 
 مظ حط)غرب منها سنراىا ُب عمره، حيث يرل االٕتاه اٟتداثي ُب تفسَت قولو تعاذل: أ

 (لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع
من اإلنصاؼ  ، أشياء يتعجب ٢تا أم عاقل، كحىت نكوف على قدرو [ُْ]سورة العنكاوت:

 .كبلمهمبنقد  كا١توضوعية؛ سنًتؾ ٢تم اجملاؿ ليدلوا بدلوىم ُب تفسَت اآلية ٍب نقـو 
تلخصت شاهتهم ُب أف عمر نوح عليو السبلـ الوارد ُب القرآف الكرًن ضرب من  لقد

العاثية كالتخريف كما يقوؿ شحركر، ألف األعمار ُب عهد نوح مثل األعمار ُب زماننا ىذا بل 
لعلها أقل، بدليل أف متوسط أعمار الفراعنة ال يزيد عن أربعُت عامان، ٍب استدؿ على ذلك 

كضعها الكهنة للملوؾ السومريُت الذين حكموا ببلد الرافدين، تسرد أعمارىم ا١تفرطة  بوثيقة
سنة للملك الواحد، كيقوؿ منتقدان ٢تا: ىي أعمار َََُِسنة، ك َََُٖاليت تتعدل إذل 

خيالية ماالغ فيها، كرٔتا يكوف ىذا ا٠تياؿ قد انسحب على أعمار األناياء حسب ما جاء ُب 

 ٰر ٰذ)د ُب القرآف ال تعٍت إحصاء العدد بعينو، كما ُب قولو تعاذل: التوراة، فاألعدا

 مب زب يئرب * نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى

سورة ] ( مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب
  مم خم حم جم يل ىل مل خل)،  كقولو: [ُِٓ-ُِْآؿ عمراف: 

، فهذه ليست أرقامان إحصائية بقدر ما ىي  [ٗ]سورة االنفاؿ: ( جن يم ىم
الاشرل كالتثايت، كإثارة مشاعر الصمود كالصرب، ٍب أخذ يطرح مثاؿ السنة الشمسية كالسنة 
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القمرية ُب اختبلفهما ُب عدد األياـ، ٍب ظل يعدد األمثلة ليتوصل إذل أف العاـ كحدة ٗتتلف 
استعمل التقوًن الذم  قد رر أف القرآف عن السنة، مثل اختبلؼ كحدٌب الساعة كالدقيقة، ليق

 .(ُ)كاف سائدان ُب عهد نوح كليس ُب تقوٯتنا
كعليو فإف عمر نوح ا١تذكور ُب القرآف صراحة ليس ىو عمره اٟتقيقي، كسانده ُب  

ذكر "أف اهلل خاطانا حيث ، م أكرد رأيان موافقان لرأم شحركرىذا صاحب كتاب تثريب الذ
 .(ِ)ٟتسايب الذم كاف متفشيان ُب ببلد الرافدين آنذاؾ"بعمر نوح طاقان للتقوًن ا

ا١تراد بالسنُت ألف شهر كأيد٫تا أحد الكتٌاب ُب مقاؿ لو متوصبلن إذل فرضية أف " 
كىي تساكم ٙتانُت عامان فإذا أخرجنا منها ٜتسُت عامان حسب االستثناء فإنو قد لاث ُب قومو 

 . (ّ)"ثبلثُت عامان فقط
الشرُب ليؤكد أف عمر نوح عليو السبلـ ا١تذكور ُب القرآف الكرًن ٍب جاء عاد اجمليد 

ضرب من الظواىر ا١تيثية )األسطورية( كاليت تتناسب مع تفكَت الناس ُب القرف السابع ا١تيبلدم، 
 . (ْ)بيد أهنا تادك بعيدة عن ا١تفاىيم كا١تتصورات اٟتديثة لعصرنا

طان رئيسة من كبلمهم أكالن، ٍب كللرد على أصحاب ىذا التيار البد أف ٨تدد نقا
 نستخدـ النقل كالعقل ُب إفحامهم.

ف عمر نوح عليو السبلـ الوارد ُب القرآف ضرب من العاثية كالتخريف، يرد فقو٢تم إ 
 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط)عليو بآية العنكاوت: 

، كاليت  ذكر اهلل فيها عمر نوح عليو [ُْ]سورة العنكاوت: (لك خك حك جك

                                                           
 .ّٓ-ْٗ، ص القصص القرآنيانظر، شحركر،  (ُ)
 .ُْٗ-ُْٓ(، ص ـَُِٓ -ىػُّْٔ، َُ، )الرياض: دار األدب العريب، طتثريبا١توسى: سلطاف موسى،   (ِ)
، مقاؿ ُب موقع زر ا١تفكر، ـَُِّمارسْ ىل عاش نوح ألف عام؟ وكيف؟،الكاسي: إٝتاعيل،  (ّ)

http://zrmofkr.blogspot.qa/2014/03/950.html 
 .ْٓ، ص اإلسالم بين الرسالة والتاريخالشرُب، انظر:  (ْ)
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فهي قطعية الداللة كال حاجة للتأكيل فيها، كىذا ما ، (ُ)سنة( َٓٗبلفظ صريح )السبلـ 
 .(ِ)"ما أكرده اهلل أحكمأكده صاحب كتاب الكشاؼ حيث قاؿ: " 

ُب منتهى الدقة، كلو دل أف العدد ُب حساب اهلل عز كجل " كأكضح اإلماـ الشعراكم 
فرٔتا يظن السامع أف ا١تسألة تقرياية، لكن التقريب ُب عد الاشر، أما ُب  ،يأت باالستثناء

 .(ّ)"حساب اٟتق ساحانو فهو منتهى الدقة
كإذا راجعنا كبلـ ٤تمد شحركر ُب اسم نوح عليو السبلـ، كالذم عرضناه ُب ا١تطلب  

اٝتو من ىو اشتقاؽ السابق، ٧تد التناقض كاضحان، حيث أكد أف االحتماؿ األصح كاألقرب 
كث كاستقر ، فكأف اٝتو ىو الذم أناخ باألرض أم مسنة َٓٗ أناخ بقوموالنوخة ألنو "

فكأهنم بساب طوؿ حياتو كعدـ موتو نعتوه ، ٍب يعلق شحركر قائبلن: "(ْ)"كخلد فيها كثَتان جدان 
القرآف ُب أعجمي  ، ٍب يثٍت على صاحب كتاب من إعجاز(ٓ)باسم ا١تنيخ أك ا١تعمر، أك ا٠تالد"

: "كمن ا٠تطأ ما جاء بالتوراة أف قـو نوح كانوا يعمركف بضع مئات من القرآف حُت قاؿ
، فهذا ييعد اعًتافان (ٔ)السنُت، ألنو لن تكوف لنوح ميزة ُب اٝتو أك خصوصية لو أناخ قومو مثلو"

ف عمره ا١تذكور صر٭تان من شحركر بالعمر اٟتقيقي لنوح عليو السبلـ على عكس ما ذكر ىنا بأ
 ُب القرآف عاثي.

                                                           
، ص ّج، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلكىذا عمر دعوتو كما كرد ُب كتب التفسَت. انظر: الز٥تشرم،  (ُ)

، َُ، جروح المعاني، كانظر أيضان: األلوسي، ِّّ، صُّ، جالجامع ألحكام القرآن، كانظر أيضان: القرطيب، ْْٓ
 .ّْٕص

 .ْْٓ، ص ّج، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الز٥تشرم (ِ)
 .َُُٔٗص ، ُٖج، د.ط، د.ت(، مطابع أخاار اليـو، )القاىرة: تفسير الشعراوي، ٤تمد متورل الشعراكم:  (ّ)
 .ٕٓ، صالقصص القرآنيشحركر،  (ْ)
 .ٕٓ، صالمصدر السابق (ٓ)
 .ٖٓ -ٕٓص ،المصدر السابق (ٔ)
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ساسي كىو لكٌن شحركر يتناقض ُب كتابو نفسو، كٮترج اآلية الكرٯتة من ا١تضموف األ 
كتثايتو على ما كاف عليو من مكابدة ما ينالو من  تسلية رسوؿ اهلل مقصود القصة بتمامها، "

 .(ُ)الكفرة"
، لوجدنا معظمها كقعت ُب كلو تأملنا اآليات اليت تناكلت قصة نوح عليو السبلـ 

سورو مكية، حيث يظهر التشابو الواضح بُت ما كاف عليو كفرة كل عصر، لذا كاف الداعي من 
أـ ُب عقل سوؽ القصة ىو التسلية، كإين أتساءؿ ىل توجد العاثية كالتخريف ُب القرآف الكرًن

 ف ىذا التناقض يثات ىذا العاث كالتخريف.، إذ إ٤تمد شحركر
إن فكرة التناقض جديرة بأن تهدم كل شبهات شحرور، وتغلق ملف التفنيد،  

 لكني سأحترم عقلية القارئ وأفند شبهات الحداثيين وأرد عليها واحدًة تلو األخرى. 
أف األعمار ُب عهد نوح مثل األعمار ُب زماننا ىذا فمن شاهاهتم ادعاء شحركر     

فهذا ىو فعبلن ر الفراعنة الذم ال يزيد عن أربعُت عامان، بل لعلها أقل، استدالالن ٔتتوسط أعما
ما يسمى ٗتريفان، إذ  كيف يستدؿ ٔتتوسط أعمار الفراعنة كىم متأخركف جدان عن أياـ نوح 

 عليو السبلـ الذم كاف ُب بدايات الاشرية؟ 
 إنو استدالل ساقط من وجهين:

نوح كال ُب عصرنا، كإ٪تا  : أف الزمن دل يتغَت ُب عصر الفراعنة عنو ُب عصراألول
الذم تغَت ىو أعمارنا، كالقرآف الكرًن عند نزكلو خاطب الناس ٔتا ىو معركؼ كمستػىقىره 

]سورة  (خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني)عندىم، قاؿ تعاذل: 
، ككضع معياران دقيقان ُب احتساب السنُت كىو تعاقب الليل كالنهار فقاؿ تعاذل: [ّٔالتوبة:

 مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت)
، [ُِ]سورة اإلسراء:( من زن رن مم يلام ىل  مل يك ىك

                                                           
، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،  أبو السعود العمادم ٤تمد بن ٤تمد بن مصطفى :السعود وأب (ُ)

 ،ْْٔ، ص ّ، جالكشاف ،نظر ايضان: الز٥تشرما، ّّ، ص ٕ، ج، د.ت(دار إحياء الًتاث العريب)بَتكت: د.ط، 
الدار التونسية د.ط، ، )تونس: والتنويرالتحرير ابن عاشور: ٤تمد الطاىر بن ٤تمد بن ٤تمد الطاىر، كانظر أيضان: 

 .ِِِ، صَِج ،ىػ( ُْٖٗللنشر، 
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عما ىو معركؼ ُب  تقوٯتان ٥تتلفان استخدـ قد كلو سلمنا بصحة كبلـ شحركر كأف القرآف الكرًن 
 عصر النزكؿ، فإف كثَتان من اٟتقائق اليت نعرفها ستنهار.

 مق حق خفمف حف جف مغ جغ  مع جع)كنضرب ٢تذا مثاالن بقولو تعاذل:  

، فلو قرأناىا ُب ضوء الفهم الشحركرم فإننا ال [ٕ]سورة اٟتاقة: ( جل مك لك خك حك  جك
ف الليلة تعٍت ياؿ كٙتانية أياـ، بل رٔتا نقوؿ إسٌلط الريح على قـو عاد ساع لقد نعًتؼ بأف اهلل 

كاف سائدان ُب سنة أك شهران أك أساوعان أك ساعة أك غَت ذلك، حسب استخداـ التقوًن الذم  
 عصر قـو ىود عليو السبلـ.

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن)كُب قولو تعاذل أيضان:  

، رٔتا نفهم أف موت [ِٗٓ]سورة الاقرة: (مب خب حب جب مئهئ خئ  حئ جئ يي
 العزير دل يكن مائة عاـ بل مائة يـو بتقوٯتنا.

 جخ مح جح مج حج مث هت)ككذا ُب قصة أصحاب الكهف  

 ؟!!الكرًن أم تقوًن استخدمو القرآف :ييطرح تساؤؿكىنا  ،[ِٓ]سورة الكهف: (مخ
كىعىاشى " : أننا نرل العهد القدًن قد ذكر أعمار أجداد نوح عليو السبلـ فقاؿ:الثاني

ًمئىةو فىكىانىٍت كيل  أىيَّاـً يىارىدى ًتٍسعى . يىارىدي بػىٍعدى مىا كىلىدى أىٍخنيوخى ٙتىىاينى ًمئىًة سىنىةو، كىكىلىدى بىًنُتى كىبػىنىاتو 
فىكىانىٍت كيل  أىيَّاـً أىٍخنيوخى ثىبلىثى ًمئىةو ٍب ذكر ٣تموع عمر أخنوخ "  (ُ)"كىاثٍػنىتػىٍُتً كىًستُِّتى سىنىةن، كىمىات

فىكىانىٍت كيل  أىيَّاـً مىتيوشىاحلىى ٍب ذكر ٣تموع عمر متوشاحل بن أخنوخ "  ،(ِ)"كىٜتىٍسنا كىًستُِّتى سىنىةن 
( عليو السبلـ )المك بن متوشاحل كذكر عمر كالد نوح (ّ)"كىًستُِّتى سىنىةن، كىمىاتى  ًتٍسعى ًمئىةو كىًتٍسعنا

 كىعىاشى الىمىكي بػىٍعدى مىا كىلىدى نيوحنا ٜتىٍسى ًمئىةو كىٜتىٍسنا كىًتٍسًعُتى سىنىةن، كىكىلىدى بىًنُتى كىبػىنىات: "فقاؿ
اػٍعنا كى  عليو  ، كجاء على عمر نوح(ْ)"سىٍاًعُتى سىنىةن، كىمىاتى فىكىانىٍت كيل  أىيَّاـً الىمىكى سىٍاعى ًمئىةو كىسى

                                                           
 .ُٗ-ُٖ، فقرة ٓسفر التكوين، اإلصحاح  العهد القديم، (ُ)
  .ِّ، فقرة المصدر السابق (ِ)
 .ِٕ، فقرة المصدر السابق (ّ)
 .ُّ-َّ، فقرة المصدر السابق (ْ)
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، كنلمح أف أعمارىم (ُ)"فىكىانىٍت كيل  أىيَّاـً نيوحو ًتٍسعى ًمئىةو كىٜتىًٍسُتى سىنىةن، كىمىاتى " :فقاؿ السبلـ
 متفاكتة، لكنها طويلة بالقياس مع أعمارنا اآلف، فهل الزمن عندىم غَت الزمن عندنا؟ 

كيف عاش ىؤالء الناس يقوؿ: " التفسَت التطايقي للكتاب ا١تقدس سؤاؿجاء ُب 
ىذا العمر الطويل، فأيجيبى عنو: يعتقد الاعض أف األعمار ا١تدكنة ىنا، كانت أعمار األسرات 
كليست أعمار أفراد، أما الذين يؤمنوف بأهنا أعمار حقيقية، فيقدموف ثبلثة احتماالت رئيسية: 

لاشرية ما زالت نقية ُب ذلك العصر ا١تاكر، فلم يكن ىناؾ الكثَت من أكال: كانت السبللة ا
األمراض اليت ٘تيت اإلنساف، ثانيان: دل يكن قد ىطل مطر على األرض، كما أف ٓتار ا١تاء من 
فوؽ حجز األشعة الكونية الضارة، فقٌلت عوامل الايئة الضارة باإلنساف، ثالثان: أعطى اهلل الناس 

 .(ِ)كوف أمامهم فرصةن ليملئوا األرض"أعماران طويلة لت
: نقاء السبللة، ْتسب التفسَت التطايقي للكتاب ا١تقدس فالعلة ُب طوؿ أعمارىم 

 ، كا١تنحة الربانية لتعمَت األرض.كقلة األمراض، كانعداـ كجود العوامل الايئية الضارة
ان العمر كهبذا نرل أف العهد القدًن بتفسَته قد رد على الفهم الشحركرم مؤكد 

 اٟتقيقي لنوح عليو السبلـ كأعمار من ساقو من اآلباء كاألجداد.
أعمار ملوؾ ما  ها منجاء في كاليت دل يناذ ماأما الوثيقة اليت استدؿ هبا شحركر كغَته 

عاد قراءة األرقاـ على ٨تو معقوؿ، بل إف كل ما أقال الطوفاف، على أهنا غَت معقولة، كال أنو 
أهنم كانوا يعدكف األزماف بعشرات اآلالؼ كاآلالؼ، كأف كحدة السنة قالو ٤تمد شحركر 

كالغريب أنو بٌت  ،عندىم كانت ُب قدر اليـو أك بعض اليـو عندنا!! .. كىو قوؿ ال معٌت لو
برىاف، كأف دليل أك على ىذا الكبلـ أف عمر نوح عليو السبلـ كاف ُب مثل أعمارنا، كببل أم 

كىو كبلـ غَت صحيح الاتٌة،  -على حد قولو -مو بطريقة السومريُت القرآف قد ذكر لاثو ُب قو 
 .(ّ)تياف بكبلـ ميرسلاإل دل يستطع االستدالؿ عليو بأكثر من  فضبلن عن أنو ىو بنفسو

                                                           
 ؟ِٗ، فقرة ٗ، اإلصحاح  المصدر السابق (ُ)
 .ِِ، ص د.ط، د.ت( شركة ماسًت ميديا،)القاىرة: ، التفسير التطبيقي للكتاب المقدس (ِ)
، بتاريخ: تهافت محمد شحرور في تفنيده لطول عمر نوح عليو السالم والرد عليوكزابر: عز الدين، انظر:   (ّ)

 .http://kazaaber.blogspot.qa/2014/10/blog-post.html، القرآف كالعلم، ـَُِْأكتوبرِٔ
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بل تراه ينقل عن الوثيقة ال من الوثيقة، ألنو دل يطٌلع عليها أصبلن، بل نقل من كتاب  
م بُت الواقع كاألساطَت( للااحث )كوندراتوؼ(، كالذم دكنو الطوفاف العظي)مًتجم إذل العربية، 

ُب ثات مراجعو عند اٟتديث عن قصة نوح ُب كتابو القصص القرآين، كما نقل صاحب كتاب 
، فإف -ك٨تن معو-، كإف كانت أعمار ا١تلوؾ خيالية ماالغ فيها (ُ)تثريب من نفس ا١ترجع أيضان 

، فإذا كانت السبلـ، ألف الفارؽ بينهما كاَت جدان ىذا ا٠تياؿ ال ينسحب على عمر نوح عليو 
ؼ السنُت للملك الواحد، فإف العدد الذم ذكره القرآف دل يتجاكز الوثيقة تتحدث عن آال

 األلف، ٢تذا فإف القياس الذم سلكو شحركر قياس فاسد.

ف ابُت السنة كالعاـ على أهنما كحدتالتشايو الذم أتى بو للتفريق أما زعمو ُب 
إال  ىذا ُب قولو: )الساعة عشرة إال ٜتسة(، فليسالدقيقة عن  الساعةف، كما تفًتؽ ات٥تتلف

، كسر التعاَت بالعاـ بعد السنة ىو (ِ)كال أساس لو من الصحة، فالسنة ىي العاـ ،خاطئتشايو 
، (ّ)الابلغة القرآنية "ألف تكرير اللفظ الواحد، ُب الكبلـ الواحد، حقيق باالجتناب ُب الابلغة"

كقيل: "التعاَت بالسنة ييقصد بو ا١تدة اليت قضاىا نوح ُب قومو؛ ألف السنة تشَت إذل الشدة 
، كالعاـ فيو معٌت اليسر، كالصعوبة، كالتعاَت بالعاـ ييقصد بو ا١تدة اليت دل يكن مع قومو فيها

ل بأحد ف السنة تيطلق على التقوًن الشمسي، كالعاـ ييطلق على التقوًن القمرم، كىو أقكقيل: إ
، كالقرآف الكرًن نزؿ بُت ظهراين قوـو أرباب (ْ)عشر يومان، ففي السنة إشارة إذل الطوؿ كالشدة"

فصاحة كببلغة كبياف، ككانوا أحرص الناس على أف ٬تدكا فيو مطعنان، لكنهم فقهوا كجىًهل 
 شحركر كرفاقو.

استدؿ عليها  إف األعداد ُب القرآف ال تعٍت إحصاء العدد بعينو، كاليت :أما قولو
، بأهنا ليست أرقامان إحصائية بقدر ما ٗ، كآية األنفاؿ :ُِٓ-ُِْبآيات سورة آؿ عمراف: 

                                                           
 .ُْٗ-ُْٓ، صتثريبا١توسى: سلطاف موسى، نظر: ا (ُ)
 .تهافت محمد شحرور في تفنيده لطول عمر نوح عليو السالم والرد عليوكزابر: عز الدين، انظر:   (ِ)
، كانظر: ابن ٖٔٔ، صِ، جمدارك التنزيل وحقائق التأويل، كانظر: النسفي، ْْٔ، صّ، جالكشافالز٥تشرم،  (ّ)

 .ُِّ، صِ، جالتنزيل التسهيل لعلومجزم، 
 .ّٖ(، صُٕٖٗ، ُ، )عٌماف: دار الفرقاف، طالقصص القرآني )إيحاؤه ونفحاتو(عااس: فضل حسن،  (ْ)
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ىي الاشرل كالتثايت، كإثارة مشاعر الصمود كالصرب، فنقوؿ: إهنا أعداد حقيقية، ألف ا١تسلمُت 
؛ كعدىم -ركىذا من طايعة الاش -ُب غزكة بدر، ١تا كانت قلوهبم كجلة من كثرة عدد ا١تشركُت

بثبلثة االؼ ملك يقاتلوف معهم، ٍب صَتىم إذل ٜتسة  -كىو ساحانو ال ٮتلف كعده –اهلل 
، فالعدد حقيقي كليس كما قاؿ (ُ)الؼ، ٍب أطمعهم بزيادة ألف كما ُب سورة األنفاؿآ

 شحركر.
ا١تراد بالسنُت ألف شهر كىي تساكم ٙتانُت عامان أما ما قالو بعض ركاد ىذا التيار أف 

فهذا ، فإذا أخرجنا منها ٜتسُت عامان حسب االستثناء فإنو قد لاث ُب قومو ثبلثُت عامان فقط
ٗتريف،  ألف األلف سنة ال تساكم األلف شهر، كلو كاف مقصود القرآف ىذا التساكم لذكره 

سورة ]( رث يت ىت نت مت زتصر٭تان كما ذكره ُب فضل ليلة القدر، لقولو تعاذل: )
 . (ِ)[ّالقدر:

نرل أف أصحاب ىذا التيار عندىم من العاثية الفكرية، ما يستطيعوف بو أف هبذا ك 
ٮتتلقوا تأكيبلن لصريح القرآف الكرًن، ليخرجوه عن مضامينو اٟتقيقية، تأكيدان على قضية بشرية 

 القرآف كأسطوريتو، اليت ينافحوف عنها.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ّٕ، صْ، جالتحرير والتنويرابن عاشور، انظر:  (ُ)

العدد ا١تذكور ُب اآلية الكرٯتة على حقيقتو، فعاادة اهلل ُب ىذا اليـو تساكم العاادة ألف شهر، كقيل: ألف شهر ليس  (ِ)
: ، تالنكت والعيون، : أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن ٤تمد بن حايب الاصرم الاغدادما١تاكردمفيها ليلة القدر، انظر: 

، انظر: القرطيب، ُُّ، صٔج، د.ط، د.ت(، : دار الكتب العلمية)بَتكت، السيد ابن عاد ا١تقصود بن عاد الرحيم
 .ََٓ، صِ، جالتسهيل لعلوم التنزيل، انظر: ابن جزم، ُُّ، صَِ، جالجامع ألحكام القرآن
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 المطلب الثالث
 نبوة نوح عليو السالم

 
عليو السبلـ أكؿ نيب آدمي يوحى إليو، كاستدؿ بقولو  ان وحيرل ٤تمد شحركر أف ن

]سورة ( جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل) تعاذل حُت خاطب نايو الكرًن:
 مل خل) ، ٍب ادعى أف النذر ىي رسل من ا١تبلئكة، فقاؿ "ُب قولو تعاذل:(ُ)[ُّٔالنساء:

]سورة  (مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل
ُب كما ىذا ا٢تدل الذم جاء بداية على شكل نذر من ا١تبلئكة كاف اهلل ياعثهم   ،[ّٖالاقرة:

، كقد استمرت النذر مع نوح [ِْ]سورة فاطر:( ىت نت مت زت رت  يب ىب) قولو تعاذل:
(  ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ) كمع ىود

على شكل كانت النذر تأٌب ك ، كإذل إبراىيم كإذل لوط كإذل صاحل؟، [ُِاألحقاؼ:سورة ]
 .(ِ)مشخص يعرفوف أهنا ليست منهم كإ٪تا ىي مرسلة من السماء

قال نوح كانت النذر من ا١تبلئكة فقط، " كيؤكد أيضان على إرساؿ ا١تبلئكة فيقوؿ:
كقد ًب التعاَت عنو بأف اٟتكم ىاط من السماء، ٍب صار مشًتكان بشران كمبلئكة )نوح حىت 

 .(ّ)" إبراىيم(، ٍب بشر فقط كىو الرسوؿ ٤تمد 

 فيما يأٌب: ىجلما أكرده شحركر يتكملخص 

 .تعاذل أف نوحان عليو السبلـ أكؿ نيب أرسلو اهلل  -ُ
 أف ا١تبلئكة كانت ريسبلن قالو كُب زمانو إذل زماف صاحل عليو السبلـ.  -ِ
 .ينفرد بالرسالة بشره سول ٤تمد دل أنو   -ّ

                                                           
 .ٕٕٔ، صالكتاب والقرآن، كانظر أيضان: شحركر، ُٓ، صالقصص القرآنيشحركر، انظر:  (ُ)
 .ُُ، صالمصدر السابقانظر:  (ِ)
 .ُٓ، صالمصدر السابق (ّ)
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 وىذا كالٌم مردود عليو من وجوه: 

: أف نوحان عليو السبلـ أكؿ رسوؿ، كدل يكن أكؿ نيب، فأكؿ األناياء ىو آدـ األول
أف رجبلن قاؿ: يا رسوؿ اهلل! أنيب كاف آدـ؟ : رضي اهلل عنو أيب أمامة عليو السبلـ، ٟتديث

قاؿ: كم كاف بُت نوح  ،قاؿ: كم بينو كبُت نوح؟ قاؿ: عشرة قركف ،قاؿ: نعم، ميعلَّمه ميكلَّمه 
 . (ُ)كإبراىيم؟ قاؿ: عشرة قركف

على السائل يؤكد أكلية الناوة آلدـ عليو السبلـ صراحة، ألف  فجواب النيب       
 الزمن بينو كبُت نوح ألف عاـ

: من ا١تستحيل عقبلن أف يكوف نوح أكؿ نيب كىو من نسل آدـ النيب عليو الثاني
السبلـ، لكنو أكؿ رسوؿ بدليل حديث الشفاعة الطويل حُت ٬تمع اهلل تعاذل ا٠تبلئق ُب أرض 

أال ألىواؿ اليت ال يطيقها الناس فيصياهم ا٢تم كالغم، كيقًتح بعضهم قائبلن :"احملشر، كٖتدث ا
تنظركف من يشفع لكم إذل ربِّكم؟ فيقوؿ بعض الناس لاعض: ائتوا آدـ فيأتوف آدـ فيقولوف يا 
آدـ أنت أبو الاشر خلقك اهلل بيده كنفخ فيك من ركحو كأمر ا١تبلئكة فسجدكا لك، اشفع لنا 

ترل ما ٨تن فيو، أال ترل ما قد بلغنا؟ فيقوؿ آدـ: إفَّ ريبِّ غضب اليـو غضاان دل إذل ربك، أال 
يغضب قالو مثلو كلن يغضب بعده مثلو، كإنَّو هناين عن الشجرة فعصيتو، نفسي، نفسي، 

فيأتوف نوحان عليو السبلـ فيقولوف: يا نوح أنت أكؿ الر سيل  ،اذىاوا إذل غَتم، اذىاوا إذل نوح
إذل األرض كٝتٌاؾ اهلل عادان شكوران، اشفع لنا إذل ربك أال ترل ما ٨تن فيو، أال ترل ما قد 

فٌدؿ ىذا اٟتديث على أف أكؿ نيب ىو آدـ لذىاب الناس إليو ابتداءن، ٍب كجههم ، (ِ)..(بلغنا؟
 ائو كىو نوح عليو السبلـ، الذم نيعت ُب اٟتديث بأكؿ رسوؿ.عليو السبلـ إذل أحد أبن

                                                           
، كصححو األلااين ُب َُٗٔ، برقم ٗٔ، صُْ، كتاب التاريخ، باب بدء ا٠تلق، جصحيحوبن حااف ُب اأخرجو  (ُ)

 . ِٖٔٔصحيحو، برقم 
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ) :، كتاب أحاديث األناياء، باب قوؿ اهلل تعاذلصحيحوأخرجو الاخارم ُب  (ِ)

 .َّّْبرقم  ُّْ، ص ْج،(يت ىت  نت مت زت رت يب
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ف الرسوؿ من أرسل إليو إذ "إكىنا البد من التأكيد على الفارؽ بُت الرسوؿ كالنيب،  
 ، ٢تذا فإف القوؿ(ُ)"كحي كأمر بتاليغو، كأف النيب من أكحي إليو سواء أمر بتاليغو أك دل يؤمر

أكحي إليو مع األمر بالتاليغ، كالنيب ال يؤمر بالتاليغ كإف  أف الرسوؿ أخص، كىو من " :الصحيح
ككرد ُب بعض ، كاف قد يالغ على كجو األمر با١تعركؼ كالدعاء للخَت، يعٍت بدكف إنذار كتاشَت

الرسل ثبلٙتائة كثبلثة عشر  د، كعداألحاديث: األناياء مائة ألف كأربعة كعشركف ألفان 
 .(ِ)"رسوالن 

ُت النيب كالرسوؿ، دل يدر ٓتلد ٤تمد شحركر، كال يعرؼ عنو كلعل ىذا التفريق ب   
 مم خم حم جم يل ىل مل) شيئان، ٢تذا خلط بينهما، أما استداللو بقولو تعاذل:

، على أكلية الناوة لنوح عليو السبلـ فمن قايل ا٠تطأ، [ُّٔ]سورة النساء:( جن يم ىم
إذ إف ىذه اآلية دل تستعرض التأريخ الزمٍت لؤلناياء كحصرىم، بل جاءت ردان على اليهود الذين 

، ٢تذا يقرر اهلل عز كجل أف الوحي للرسوؿ دل يكن بدعان، كال غرياان، فهو أنكركا رسالة النيب 
عهد نوح عليو السبلـ إذل عهد ٤تمد  سنة اهلل ُب إرساؿ الرسل من

، كىذا ال يعٍت نفي (ّ)
الناوة عن آدـ عليو السبلـ، كإ٪تا يقرر رسالة نوح عليو السبلـ كناوتو، فقٌدـ نوحان على النايُت 

أكؿ الرسل ُب األرض إذل أمة  ، كما أنو "(ْ)"أكؿ نيب شرعت على لسانو الشرائعُب اآلية ألنو "
شريعة  لدل علماء، فالرسوؿ نيب، لكن النيب ليس رسوالن، كىذا من األمور ا١تقررة (ٓ)"كافرة

 اإلسبلـ.

                                                           
الَعْذُب النَِّميُر ِمْن َمَجاِلِس الشَّْنِقيِطيِّ ِفي ، الشنقيطي: ٤تمد األمُت بن ٤تمد ا١تختار بن عاد القادر اٞتكٍت (ُ)

، ْج(، ىػُِْٔ، ِطمكة ا١تكرمة: دار عادل الفوائد للنشر كالتوزيع، ، ): خالد بن عثماف الساتت ،التـَّْفِسيرِ 
 .َِٓص

 .ِّ، صٔج، والتنويرالتحرير ابن عاشور،  (ِ)
)القاىرة: دار  في ظالل القرآن،قطب: سيد، ، كانظر أيضان: ُٓ، صٔ، جالجامع ألحكام القرآنانظر: القرطيب،  (ّ)

 .َٖٓ، صِج، ىػ(ُُِْ، ُٕط الشركؽ،
 .ُٓ، صٔج الجامع ألحكام القرآن،القرطيب،  (ْ)
 .ُّٔص، ِ، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ةابن عطي (ٓ)
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كنود أف نؤكد أف شحركر غالاان ما يستدؿ بدليل ُب غَت موضعو، نظران لعدـ      
  يب ىب) قولو تعاذل:انضااط فهمو إما جهبلن أك تدليسان، ٢تذا نراه قد فسر كلمة ) النذر( ُب 

إذل الاشر مع  من ا١تبلئكة كاف اهلل ياعثهم رسله على أهنا  ،ِْفاطر: ( ىت نت مت زت رت
، فإضافة إذل عدـ فهمو، فقد جهل قواعد اللغة العربية كمعاين كلماهتا، إذ إف اإلنذار ُب األناياء

؛ إ٪تا معناه اإلببلغ كالتخويف، ُب حق ا١تبلئكة ا١تعاجم اللغوية، ليس معناه الناوة كالرسالة
اإلنذار: اإلببلغ؛ كال ف ،كلمة تدؿ على ٗتويف،  كىي  (ُ)من اإلببلغ كاإلعذار (نذرفمادة )

، ٢تذا فإف سياؽ اآلية اليت (ّ)كالتَّناذير: ًإنذار بعًضهم بعضان ، (ِ)يكاد يكوف إال ُب التخويف
استخدمها شحركر ال تعٍت أف اهلل قد أرسل ا١تبلئكة للخبلئق، كإ٪تا أرسل رسبلن من الاشر 
لؤلمم ٚتيعان ياشركهنم كينذركهنم، فاإلنذار ليس من كظائف ا١تبلئكة كلو أمعن شحركر النظر 

 يأٌب: ُب القرآف الكرًن، لوجد أف ا١تبلئكة معنية بأعماؿ ىامة منها ما 

عليو أمانة الوحي فمن ا١تبلئكة ا١تلىك ا١توكل بالوحي، كىو أمُت الوحي جربيل  -ُ
( ري ٰى ين ىن نن * زن  رن مم ام؛ قاؿ اهلل تعاذل: )السبلـ

 .[ُْٗ-ُّٗ]سورة الشعراء:
 رث يت ىت نتكمنهم خزنة النار كخزنة اٞتنة كما ُب قولو تعاذل: )  -ِ
 يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث مثنث زث
، كقولو تعاذل عن خزنة اٞتنة : [ُٕالزمر:]سورة ( مم ام يل ىل  مل

 مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج  حج مث هت مت خت)
  .[ّٕ]سورة الزمر:( مض خض حض جض مص خص  حص
كمنهم ا١توٌكلوف بقاض أركاح ا٠تبلئق، كىو ملك ا١توت كأعوانو؛ كما قاؿ تعاذل:  -ّ
]سورة ( من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل)

                                                           
 .ٓٗٔ، صِ، ججمهرة اللغةاألزدم، انظر:  (ُ)
 .ُْْ، صٓ، جمعجم مقاييس اللغةأبو اٟتسُت، انظر:  (ِ)
 .َُٖ، صٖ، جكتاب العينالفراىيدم، انظر:  (ّ)
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  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ، كأعوانو عناىم اهلل تعاذل بقولو: )[ُُالسجدة:

 .[ُٔ]سورة األنعاـ:( رب يئ ىئ نئ
، [ُٔ]سورة األنعاـ:( َّ ٍّ ٌّكمنهم اٟتفظة لقولو تعاذل: )  -ْ

، (ُ)"مبلئكة كظيفتهم إحصاء أعماؿ العااد من خَت كشر: "اٟتفظةكييقصد ب
كاإلرساؿ حقيقتو إطبلؽ الشيء ٔتا ٛتىىل من الرسالة، فإرساؿ ا١تبلئكة ٔتا ٛتلوا من 

 .(ِ)اٟتفظ الذم أمركا بو
كمنهم من ييوٌكل بكتابة أعماؿ العااد إف خَتان فخَت كإف شران فشر؛ قاؿ   -ٓ

 .[ُِ-َُ]سورة االنفطار:( ىت  نت * زت رت يبتعاذل:)
 مث هت مت  خت حت جتكمنهم ٛتلة العرش لقولو تعاذل:)  -ٔ
 .[ٕ]سورة غافر:( مج حج

إذل غَت ذلك من األعماؿ الواردة ُب القرآف كالسنة، كاليت إذا استقصيناىا دل ٧تد    
 للاشر.   رسبلن منذرينما ذىب إليو ٤تمد شحركر من أف ا١تبلئكة كانوا 

النظر ُب كتاب اهلل عز كجل من بدايتو إذل آخر سورة منو، ال ٬تد ما يدؿ على أف  كمن يدقق
اهلل تعاذل كاف ياعث ا١تبلئكة للاشر، بل على العكس فإف آيات القرآف الكرًن جاءت تنفي 

 خئ حئ جئ يي  ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن نن منذلك لقولو تعاذل:)

-ٕ]سورة األناياء:( مت خت حت جت هب مب  خب حب جب *مئ
]سورة ( ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن  ننٱ) نايو بقولو:كخاطب اهلل ،[ٖ

 حب جب هئ ٱٱ: )، لقولو تعاذلكاآليات ُب إثاات بشرية الرسوؿ أكثر من أف ٖتصى ،[ّٖالرعد:

 مه جه هن من خن حن ٱ):، كقولو[ّٓ]سورة األعراؼ: (خت حت جت هب مب خب
(ّ)ََُُ]سورة الكهف:( ميهي خي حي جي ٰه

كجاءت آيات صر٭تة ُب منطوقها ، 
                                                           

 .ِٖٕ، صٕ، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (ُ)
 .َْٗ، صٖ، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، انظر:  (ِ)
 .ُِٖالتوبة: ك ، ُُٓقرأ أيضان آيات سور الاقرة: ا (ّ)



115 
 

 خك حك جك مق حق مف خف حفٱ:)إرساؿ رسل من ا١تبلئكة كقولوكمفهوما تستاعد 
أف الرسوؿ إذل كل  "، كىذا يعٍت [ٓٗ]سورة اإلسراء:( مل خل حل جل  مك لك

جنس يأنس ّتنسو، كينفر من غَت جنسو، فلو جعل اهلل تعاذل الرسوؿ إذل الاشر ملكان لنفركا 
كٯتنعهم  ،يكفهم عن كبلموكلداخلهم من الرىب منو كاالتقاء لو ما  ،ك١تا أنسوا بو ،من مقاربتو
إ٪تا أجرل األمر على حسب ا١تعتاد كا١تصلحة، كاللطف كالرٛتة ، كاهلل تعاذل "(ُ)"من سؤالو

 .(ِ)"بالعااد

تعجب ىؤالء األقواـ الذين ادعى شحركر أف اهلل أرسل مع  تذكراآليات  ككثَت من 
  حض جض مص خص حص مس خسٱٱرسلهم مبلئكة، عندما أيرسل إليهم بشران، لقولو تعاذل:)

، كاآليات ُب ىذا الااب  [ْٗ]سورة اإلسراء: (مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
 .(ّ)كثَتة

كىنا البد من إثاات حقيقة مهمة حوؿ بشرية الرسل، كعدـ إمكانية إرسا٢تم من      
 ٖتقيق فوائد كثَتة نذكر منها فائدتُت:  م بشران ا١تبلئكة، فقد اقتضت حكمة اهلل تعاذل من جعله

حيث جعل اهلل عز كجل الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ ؛ األولى: فائدة االقتداء 
 لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ٱ)بشران ليكونوا قدكة ألقوامهم، لقولو تعاذل:

، فاٟتكمة اإل٢تية من كونو [ُِ]سورة األحزاب: (جم هل مل خل حل جل مك
ضعفهم كنقصهم،  إحساسهم، كيدرؾ آالمهم كآما٢تم، كمن ٍب يعطف علىبيحس لبشران ىي 

كيرجو ُب قوهتم كاستعبلئهم، كيسَت هبم خطوة خطوة، كىو يفهم كيقدر بواعثهم كتأثراهتم 
 ؛ألنو ُب النهاية كاحد منهم، كىم من جاناهم ٬تدكف فيو القدكة ا١تمكنة التقليد ؛كاستجاباهتم

اليف اليت ألنو بشر منهم، يتسامى هبم ركيدا ركيدا كيعيش فيهم باألخبلؽ كاألعماؿ كالتك
                                                           

 .ِْٕ، صّ، جالنكت والعيونا١تاكردم،  (ُ)
 .ُّٖٖ، صِ(، جىػُِِْ، ُ، ط: دار الفكر، )دمشقالتفسير الوسيط، : كىاة بن مصطفىالزحيلي (ِ)

 .ُٓ – ُّ، ، يس: ُٖٔ الشعراء: ، ّْ – ّّا١تؤمنوف: ، ّ األناياء: ،َُنظر: اآليات من سور: إبراىيم: ا  (ّ)
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قد فرضها عليهم، كأرادىا منهم فيكوف ىو بشخصو ترٚتة حية للعقيدة  تعاذل يالغهم أف اهلل
، سطران  سطران  كتكوف حياتو كحركاتو كأعمالو صفحة معركضة ٢تم ينقلوهنا ،اليت ٭تملها إليهم

.(ُ)ُب إنساف ، كىم يركهنا بينهم، فتهفو نفوسهم إذل تقليدىا، ألهنا ٦تثلةمعٌتن  ك٭تققوهنا معٌتن 
 

إذ لو كاف الرسوؿ ملكان ١تا  ؛ الثانية: فائدة القدرة على التعاطي واألخذ عن النبي
٘تكنوا من االستئناس بو، كاألخذ منو، فضبلن عن أف رؤيتو على ىيئتو اٟتقيقية أمره مستحيله 
على الاشر، "ألف طايعة ا١تبلئكة ٥تالفة لطايعة الاشر، فاتصا٢تم با١تبلئكة ليس سهبلن ميسوران، 

كاف يشق عليو ٣تيء جربيل إليو بصفتو ا١تبلئكية، كعندما رأل جربيل ُب   لذا فإف الرسوؿ 
 .(ّ)"(ِ)صورتو فزع، كجاء زكجتو يقوؿ: دثركين

لذا كاف إرساؿ الرسل من الاشر ضركريان، ليتمكنوا من األخذ منهم، ك٥تاطاتهم، 
كالفقو عنهم، كلو بعث اهلل عز كجل رسبلن من ا١تبلئكة ١تا أمكنهم ذلك.

بكوف نوح عليو السبلـ أكؿ نيب أرسلو اهلل، كأف يتاُت لنا أف ما أكرده شحركر فيما يتعلق كهبذا 
ا١تبلئكة كانت ريسبلن قالو كُب زمانو إذل زماف صاحل عليو السبلـ، ال يستند إذل دليل، كال يقـو 

 على برىاف.

 

 

                                                           
 .، بتصرؼ يسَتِّٓٓ، صٓ، جفي ظالل القرآنقطب: سيد،  (ُ)

 .ِْْٗ، رقم: ُِٔ، صٔ، كتاب تفسَت القرآف، باب قولو: )كربك فكرب(، جصحيحوأخرجو الاخارم ُب  (ِ)
، ، د.طلؤلكقاؼ، )الدكحة: اإلدارة العامة العقيدة في ضوء الكتاب والسنةاألشقر: عمر سليماف عاداهلل،  (ّ)

 .ّٕٗ-ّٖٕ، ُ( جـَُِٔ
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 المبحث الثاني

 دعوة نوح عليو السالم

  

 :مطلبينويشتمل على 

 نوح عليو السبلـ.ُب دعوة عاادة الا١تطلب األكؿ: 

 ُب دعوة نوح عليو السبلـ. كالتشريعاتالشعائر ا١تطلب الثاين: 
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 المطلب األول

 نوح عليو السالم في دعوةعبادة ال
ُب ىذا ا١تطلب نرل شحركر يصف الايئة العقدية ُب زمن نوح عليو السبلـ، فيفاجئنا 

واىر أف قـو نوح دل يكونوا عيٌاادان لصنم، كإ٪تا كانت عااداهتم لظ من خبلؿ قراءتو ا١تعاصرة،
كاف الشرؾ األساسي الذم كقع فيو اإلنساف آنذاؾ ىو عاادة الطايعة، سطٌر ذلك بقولو: "

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ) مظاىر الطايعة  كخاصة الشمس كالقمر، كقد ذكر ىذا ُب قولو تعاذل:

-ُٓ]سورة نوح:( رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ * ِّ  ُّ َّ
ُٔ]"(ُ). 

كيقوؿ: "إف عاادة مظاىر الطايعة كانت العاادة السائدة عند قـو نوح مثل الشمس 
كالقمر كالنجـو كالرعد كالربؽ كاألهنار، ككل عاادة كثنية ٢تا كهنتها، فمظاىر الطايعة ىي اآل٢تة، 
ان كالكهنة ىم مندكبو اآل٢تة لدل الناس، لذا فاآل٢تة كالكهنة مرتاطاف بعضهما باعض ارتااط

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ) كثيقان، كىذا ما عرب عنو القرآف بكل دقة:

، [ِْ-ِّ]سورة نوح:( جخ مح جح مج حج هتمث مت خت * جت  هب مب
فمظاىر ( هئ مئ خئ) ٍب أعاد الفعل مرة ثانية( حئ جئ) ىنا نبلحظ كيف استعمل

كنبلحظ كيف الطايعة ىي اآل٢تة ك)كد كسواع كيغوث كيعوؽ كنسران( ىم الكهنة مندكبو اآل٢تة، 
ربطهم بآية كاحدة، كقد أتاع مهمتهم كىي إضبلؿ كثَت من الناس، كأعتقد أف القوؿ الذم 

 عان كيغوث كيعوؽ كنسران، عاارة عن أصناـ غَت صحيح، لؤلسااب التالية:اان كسو دٌ يقوؿ بأف كى 

 لو كانت أصنامان لقاؿ عنها آ٢تة، كلد٣تها مع اآل٢تة.

                                                           
 .ُٔص  القصص القرآني،، كانظر أيضان: شحركر، ٕٗٔ، ص الكتاب والقرآنشحركر،  (ُ)
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تاج( ُب عهد نوح، ال يسمح بنحت األصناـ، إذ أف كسائل اإلنإف الوضع اإلنتاجي)
٨تتها ٭تتاج إذل كسائل للنحت، كمفاىيم ىندسية بعدية، كىذه ا١تفاىيم دل تظهر إال بظهور 

 األبنية.

مظاىر الطايعة أك األصناـ ليست من العاقل، فإذا كاف اإلنساف يعاد الشمس، فبل 
قاب للشمس ألهنا ىي اليت أضلتو، بينما  نقوؿ أف الشمس أضلتو، ففي ىذه اٟتالة سيكوف الع

، [ِْ]سورة نوح:( جخ مح جح مج حج هتمث مت خت) كاف تعليقو على كد كسواع
فهل مظاىر الطايعة أك األصناـ تضل الناس عن عاادة اهلل الواحد، كقد كصفهم بالظلم؟ كىل 

يها ىم مظاىر الطايعة كاألصناـ تظلم، كىذه كلها صفات للعاقل؟ أـ أف الناس الذين يدعوف إل
 .(ُ)الذين يضلوف اآلخرين كيظلموهنم"

كيؤكد على ىذه ا١تعلومة ُب كتابة القصص القرآين فيعود ليقوؿ: "ًب التفريق بُت اآل٢تة 
ف ا١تعاودات ذاهتا من لذين أضلوا كثَتان من الناس، إذ إا١تعاودة  كبُت ىؤالء اٟتاخامات ا٠تمسة ا

كالذم يهدم كييضل ىو العاقل، ىؤالء الكهاف مشس كقمر ككواكب كبراكُت ال تيضل أحد، 
كالسدنة ىم الذين ٖتولوا فيما بعد إذل حاخامات كقساكسة كرجاؿ دين يتحدثوف نيابة عن 

 .(ِ)الرسل، ٘تامان كما كاف أسبلفهم يتحدثوف بالنيابة عن الشمس كالقمر"
 

 ك٩تلص من خبلؿ النظر ُب كبلمو إذل ما توصل إليو كىو على النحو اآلٌب: 
اعتقاده أف قـو نوح عليو السبلـ دل يعادكا األصناـ، بل كانت عاادهتم  -

 للمظاىر الطايعية كالشمس كالقمر كالكواكب.
استنتاجو من خبلؿ اآليات اليت أكردىا، أف ىناؾ فرقان بُت اإللو ا١تعاود  -

 ايعية( كالكهنة )كدان كيغوث كيعوؽ كنسران(. )الظواىر الط
                                                           

 ..ُٕ، ص القصص القرآني، كانظر أيضان: شحركر، ْٗٔ-ّٗٔ، ص الكتاب والقرآنشحركر،  (ُ)
 .ُٕص، القصص القرآنيشحركر،  (ِ)
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لذا فإف الااحثة ستقـو بدراسة ما أكرده ُب ضوء تفسَتات ا١تفسرين ٢تذه اآلية لتقف 
 على ا١تقصود منها.

لقد جاء ُب تفسَت ىذه اآلية احتجاج نوح عليو السبلـ على قومو مثاتان كحدانية اهلل  
 ٰذ: )حيث جاء ُب تفسَت الطربم أف نوحان: "قاؿ تعاذل، الفتان انتااىهم إذل عجيب صنعو،

  أم: ( بعضها فوؽ بعض،ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ( أيها القـو فتعتربكا )ٰر
لسموات ، أم ُب اكجعل القمر فيهن نوران ، كيف خلق اهلل ساع ٝتوات، ٝتاء فوؽ ٝتاء مطابقة

١تظاىر م ، فلم تشر اآلية إذل عاادهت(ُ)"(ربفيهن )أيضان ( يئ ىئ) الساع نوران 
، كالقرآف ٮتاطب (ِ)"أف الذم قدر على ىذا، فهو الذم ٬تب أف يعاد!الطايعة، لكن ا١تعٌت "

من  رشدىم إذل الفكر ُب العادل علوه كسفلو، كما أكدع تعاذل فيوالقلوب كالعقوؿ حيث "أ
 اتفاؽ ا١تفسرين على أف مقصود اآلية ىو كنبلحظ، (ّ)"ىذين النَتين اللذين هبما قواـ الوجود

، كلنا أف نتساءؿ من أين أتى شحركر هبذا (ْ)لفت انتااه القـو إذل عظيم خلق اهلل عز كجل
، الذم ال يشهد بو كاقع الناس أياـ نوح عليو السبلـ، إذ دل تكن تيعرؼ عاادة الظواىر القوؿ

الطايعية، بل كاف الناس من زماف آدـ إذل زماف نوح عليو السبلـ على التوحيد مدةن تقارب 
 عشرة قركف، كدل تيعرؼ عاادة األصناـ إال ُب زماف نوح عليو السبلـ.

                                                           
ابن  ؛، ُٖٔ، صْ ج، الكشافالز٥تشرم،  ؛ّٔٔ، صِّج، القرآنآي  جامع البيان عن تأويل، الطربم (ُ)

 .َِِ، صِٗج، التحرير والتنويرعاشور، 
 .َّْ، صُٖج، الجامع ألحكام القرانالقرطيب،  (ِ)
دار ، )بَتكت: صدقي ٤تمد ٚتيل، ت: البحر المحيط في التفسير، ٤تمد بن يوسف بن علي األندلسي: أبو حياف (ّ)

 .ِّٖ، صَُج(، ىػ َُِْ ، د.ط،الفكر
، الجامع ألحكام القرآنكانظر: القرطيب، ، ّٔٔ، ِّ، ججامع البيان عن تأويل  آي القرآن انظر: الطربم، (ْ)
، ُط )دمشق: دار ابن كثَت، ،فتح القديرالشوكاين: ٤تمد بن علي بن ٤تمد بن عاداهلل،  ، كانظر:َّْ، صُٖج

، كانظر: ٖٖٗ، صُ، جالرحمن في تفسير كالم المنانتيسير الكريم ، انظر: السعدم، ّٕٓ، ٓ، جىػ(ُُْْ
 .َِِ، صِٗ، جالتحرير والتنوير، كانظر: ابن عاشور، ُّْٕ، ٔ، جفي ظالل القرآنقطب، 
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دكبو اآل٢تة ىم من، (كد، كسواع، كيغوث، كيعوؽ، كنسرأما استنتاج شحركر أف ) 
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي) ُب قولو تعاذل:( مئ خئ) بدليل تكرار لفظ كليسوا اآل٢تة
هم عقيم ، فنرل أف ىذا تفسَت مغلوط، كف[ِّ]سورة نوح: (جت  هب مب خب حب

أصناـ قـو نوح، كهبذا أراد بو شحركر ىدـ الًتاث كخرؽ اتفاؽ اٞتمهور، إذ إف ىذه األٝتاء "
، كىذه األصناـ كانت ألشخاص (ُ)"علم أف أٝتاءىا غَت جارية على اشتقاؽ الكلمات العربيةن

صاٟتُت من بٌت آدـ، ككاف ٢تم أتااع  كانوا قومان صاٟتُت، إذ جاء ُب تفسَت الطربم أهنم "
يقتدكف هبم، فلما ماتوا قاؿ أصحاهبم الذين كانوا يقتدكف هبم: لو صورناىم كاف أشوؽ لنا إذل 
العاادة إذا ذكرناىم، فصوركىم، فلما ماتوا، كجاء آخركف دب إليهم إبليس، فقاؿ: إ٪تا كانوا 

 .(ِ)"يعادكهنم، كهبم يسقوف ا١تطر فعادكىم
عن ذكر الركايات خشية   ٮترج عن ىذا التفسَت لذا سأكتفيالقرطيب دلكتفسَت  

أصناـ كصور، كاف قـو نوح يعادكهنا ٍب عادهتا أهنا: " كغَته اإلطالة كالتكرار بقوؿ ابن عااس
 .(ّ)"كىذا قوؿ اٞتمهور ،العرب

كاف كد على صورة رجل كسواع على صورة أما عن أشكاؿ ىذه األصناـ فقيل: " 
، فا١تفسركف إذا (ْ)"وث على صورة أسد كيعوؽ على صورة فرس كنسر على صورة نسرامرأة كيغ

 يتفقوف على أف ىذه األٝتاء ىي أٝتاء أصناـ عادىا قـو نوح.
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي) ُب قولو تعاذل: (مئ خئ) أما تكرار لفظ 

عديدة يعادكهنا كلكن  ، فيحتمل أنو كاف ٢تم أصناـ[ِّ]سورة نوح: (جت  هب مب خب
كأف ىذه " فقاؿ: الز٥تشرم( ىم كاار أصنامهم، أكرد ذلك يغوث كيعوؽ كنسركسواع ك كد )

                                                           
 .َِٗ-َِٖ، صِٗ ج، التحرير والتنويرابن عاشور،  (ُ)
منها ركاية البن  ، كأكرد الطربم عدة ركاياتُْٔ-َْٔ، صِّج، جامع البيان عن تأويل  آي القرآنالطربم،  (ِ)

 عااس، أكد أف ا١تقصود هبذه االٝتاء أصناـ كانت تعاد ُب زماف نوح، كأيد ىذا القوؿ الضحاؾ، كابن زيد، كقتادة.
 .َّٕ، صُٖ ج، الجامع ألحكام القرآن، القرطيب (ّ)
 .َْ، صٗ ج، رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإأبو السعود،  (ْ)
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، (ُ)"ا١تسميات كانت أكرب أصنامهم كأعظمها عندىم، فخصوىا بعد قو٢تم ال تذرف آ٢تتكم
 كمراده كثرة األصناـ اليت تيعاد من دكف اهلل، لكن ىؤالء ا٠تمسة ذيًكركا لشهرهتم.

ك٭تتمل أيضان أف التكرار كاف لبلىتماـ كالتوكيد، كليس الختبلؼ اٞتنس كما ذكر  
ك٭تتمل أف ال يكوف ٢تم غَت تلك األصناـ ا٠تمسة " شحركر، كقد بُت ذلك ابن عاشور بقولو:

، فيكوف ذكرىا مفصلة بعد اإلٚتاؿ لبلىتماـ هبا كيكوف العطف من قايل عطف ا١ترادؼ
النهي كال تذرف كدل يسلك طريق اإلبداؿ، كالتوكيد اللفظي قد يقرف كلقصد التوكيد أعيد فعل 

]سورة  ( حئ جئ يي ىي ني مي * ري ٰى ين ىن نن) بالعاطف كقولو تعاذل:
 .(ِ)"[ُٖ-ُٕاالنفطار:

( جخ مح جح مج حج هتمث مت خت) أما استدالؿ شحركر بقولو تعاذل:
تيضل،   ، على أف مظاىر الطايعة أك األصناـ ليست شخصان عاقبلن  لكي[ِْ]سورة نوح:

ىم الكهنة كرجاؿ الدين، فمردكد عليو؛ ألف نساة  (هتمث مت) كيكوف مقصود قولو تعاذل:
 تعٍت(  هتمث مت خت) اإلضبلؿ قد فهمها خطأن، فهي كما فسر القرطيب قوؿ اهلل تعاذل:

 رئ ّٰ ِّ ) نظَت قوؿ إبراىيم:كىذه اآلية بسااها، اليت ضل خلق كثَت األصناـ 

كصف ما يعقل، العتقاد الكفار فيهم  على األصناـفأجرل ، [ّٔ]سورة إبراىيم: (مئنئ زئ
 .(ّ)ذلك

 ِّ): مع ىذا القوؿ ُب عود الضمَت إذل األصناـ كقولوالفخر الرازم كاتفق  

كأجرل األصناـ على ىذا القوؿ ٣ترل  ،[ّٔ]سورة إبراىيم: (مئنئ زئ رئ ّٰ
، كيرل فيها كجهان آخر (ْ)[ُٓٗ]سورة األعراؼ: ( خفمف حف جف مغ) اآلدميُت كقولو:

                                                           
 .ُٗٔ، صْج، الكشافالز٥تشرم،  (ُ)
 .َِٗ-َِٖ، صِٗ ج، التحرير والتنويرابن عاشور،  (ِ)
 .َُّ، صُٖج، الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطيب،  (ّ)
، ّ، طدار إحياء الًتاث العريب، )بَتكت: مفاتيح الغيب، أبو عاد اهلل ٤تمد بن عمر بن اٟتسن التيميالرازم: انظر:  (ْ)

 .ٖٓٔ، صَّج(، ىػ َُِْ
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أف  بوصيتهم لعمـو الناس أكلئك الرؤساء قد أضلوا كثَتان كىو أف صاحب اإلضبلؿ ىم 
 .(ُ)من عادهتم اإلضبلؿك  ،يتمسكوا بعاادة األصناـ

 يي  ىي) عطف على (هتمث مت خت) أف قولو تعاذل: الطاىر بن عاشوركيرل 
كثَتا من أضلوا  كبغَته من تقاليد الشرؾ كىم بقو٢تم ىذا ، [ِّ]سورة نوح: (حئ جئ

 .(ِ)األمة ْتيث ما آمن مع نوح إال قليل
ىم سادهتم الذين ( مت: )كعلى ىذا فإف بعض ا١تفسرين يرل أف ا١تراد بقولو 

٭ترضوهنم على الكفر كعاادة األصناـ، كبعضهم يرل أف الذين أضلوا ىم األصناـ، كإ٪تا 
 فيها.كيًصفت ٔتا يعقل ١تعتقد الكفار 

 كُب ضوء ما ساق تتاُت لنا أمور، منها ما يأٌب:
عادكا مظاىر الطايعة كالشمس كالقمر دل يف قـو نوح عليو السبلـ أ  -ُ

 عادكا األصناـ )كد كسواع كيعوؽ كيغوث كنسر(.، إ٪تا كالكواكب
دل يكن الختبلؼ اٞتنس، كإ٪تا كاف لنساة ( مت: )ف تكرار قولو تعاذلأ  -ِ

ـ الذين ٭تثوف أقوامهم على التمسك بعاادة األصناـ، اإلضبلؿ إذل كاار القو 
 أك من قايل كصف األصناـ بصفة العاقل لبلعتقاد أهنا كذلك. 

 أف ما ذىب إليو شحركر ٮتالف ما استقر عليو ا١تفسركف. -ّ
 أف ٥تالفتو للمفسرين ال تستند إذل دليل كال تقـو على برىاف. -ْ
 
 

 

 

 

                                                           
 .ٖٓٔ، صَّج، المصدر السابقنظر: ا (ُ)
 .َُِ، صِٗ ج، التحرير والتنويرنظر: ابن عاشور، ا (ِ)
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 المطلب الثاني

 في دعوة نوح عليو السالم والتشريعاتالشعائر 
من الدعاكل اليت أثارىا ٤تمد شحركر حوؿ قصة نوح عليو السبلـ، عدـ كجود 

، مستدالن بعدـ ذكرىا ُب القرآف الكرًن، فقاؿ ُب قولو (ُ)تشريعات ربانية كال شعائر تعادية
 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن)تعاذل:
 .(ِ)"يتضمن اإلنذار كالتقول كالرٛتة٣تمل الوحي إذل نوح ، أف "[ّٔ]سورة األعراؼ:( جئ

ٍب يقوؿ: اقتصرت رسالة نوح على التوحيد كاالستغفار فقط دكف أف يكوف ىناؾ أم 
كصايا أخبلقية أك شعائر تعادية، فعند نوح ال صبلة كال صـو كال زكاة كال أم شكل من 

 حي جي ٱ) :أشكاؿ العاادات اليت نعرفها، كاستدؿ على ذلك بآيات كثَتة منها قولو تعاذل
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت)، كقولو:[ٗٓ]سورة األعراؼ:( ىئ

]سورة ( مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق * يف
]سورة  (ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن)، كقولو:[ُٔ-َٔاألعراؼ:

 . (ّ)[ّ]سورة نوح:( مك لك اك  يق ىق) ، كقولو:[ِٓىود:
مفهـو التشريع دل يوجد بعد،  كىي أفكذكر العلة ُب عدـ كجود شرائع من أم نوع 

كاجملتمعات ما زالت بدائية، ال ٕتارة فيها كال بيع كال شراء، بل حىت جرٯتة القتل األكذل اليت 
آدـ دل يشرع ٖترٯتها إ٢تيان إال على بٍت إسرائيل، كعدـ كجود شعائر ٘تثل أركاف  من ابنحصلت 

                                                           
الفرؽ بُت الشعائر كالشرائع: أف الشعائر: ىي ا١تعامبلت بُت ا٠تالق كا١تخلوؽ بالعاادات اليت تزكي النفوس، كتطهر  (ُ)

ا١تعامبلت بُت ا١تخلوؽ كا١تخلوؽ بالعدؿ كاإلحساف كالايوع، فهي القلوب، كتيًعٌدىا لطاعة اهلل ُب كل حاؿ، أما الشرائع: 
، د.ـ، )موسوعة الفقو اإلسالمينظر: التو٬ترم: ٤تمد بن إبراىيم بن عاد اهلل، اكالنكاح، كا١تواريث، كاٟتدكد كغَتىا، 

 .ِّٔ، ّـ( جََِٗ -ىػ َُّْ،ُط بيت األفكار الدكلية،
 .ٖٕٔ، ص الكتاب والقرآننظر: شحركر، ا (ِ)
 .َٖٔ، ص الكتاب والقرآنانظر: شحركر،  (ّ)
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ف، كالصبلة كالصـو كاٟتج، رغم ٪تو مفهـو طلب ا١تغفرة الذم كيًلدى أياـ آدـ، كالذم ذيًكر اإلٯتا
 .(ُ)[ِٖ]سورة نوح:( حن جن مم خم) على لساف نوح

كعلى ىذا فإف شحركر يؤكد أف اهلل عز كجل قد ترؾ اإلنسانية تعيش ببل تشريعات 
 كال قوانُت، لتعيش حياة بدائية ٫تجية.

 ص فيما يأٌب: أف دعول شحركر تتلخىذا الطرح نرل كبعد  

 .اقتصار رسالة نوح على توحيد اهلل كاستغفاره .ُ
 .خلو رسالتو من التشريعات اإل٢تية كالشعائر التعادية  .ِ
أف القوانُت كالتشريعات مثل ٖترًن القتل دل يتم ٖترٯتها إال ُب عهد بٍت   .ّ

 اسرائيل.

ركؼ أف التشريع الرباين رافق كىذا االدعاء ال ندرم من أين أتى بو شحركر، فمن ا١تع
الاشرية منذ خلق اهلل آدـ عليو السبلـ، كالدليل على ذلك هنيو أف يأكل من الشجرة، ٍب إف 

 يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل) :مقتضى مضموف ا٢تداية ُب قولو تعاذل

، يدؿ على أف اهلل دل [ّٗ-ّٖ]سورة الاقرة: (مه جه ين ىن من خن حن  جن
 تشريع.يًتؾ الاشرية منذ بدايتها بغَت 

كاحتجاج شحركر بعدـ ذكر تفصيبلت التشريع ُب القرآف الكرًن، ال يدؿ على عدـ 
 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ) كجودىا، فاهلل تعاذل يقوؿ: 

، [ُّ]سورة الشورل: ( اكلك يق ىق  يف ىف يث نثىث مث زث رث يت
دل ياعث اهلل " ٣تاىد:النظر لوجد أف الشريعة ىي كصية اهلل ٞتميع األناياء، ٢تذا يقوؿ  أنعمفلو 

                                                           
 .ُٕص  ،القصص القرآنينظر: شحركر، ا (ُ)
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قط إال كصاه بإقامة الصبلة كإيتاء الزكاة كاإلقرار هلل بالطاعة، فذلك دينو الذم شرع  نايان 
 .(ُ)"٢تم

كمن ا١تبلحظ ُب اآلية أف اهلل تعاذل ذكر أربعةن من األناياء ابتدأىم بنوح عليو السبلـ،  
م ظى علو شأهنم كعً "ل مليهشَت إأي ، ك (ِ)"ألهنم أرباب الشرائع"قاؿ قتادة: كالسر ُب ذلك كما 

كما ال ٮتتلف  ،من نيب إال كىو مأمور ٔتا أمركا بو من إقامة دين اإلسبلـ كما ،...شهرهتم
عنو التوصية فإهنا  ينائكما   ،باختبلؼ األمم كتادؿ األعصار من أصوؿ الشرائع كاألحكاـ

 .(ّ)"معربة عن تأكيد األمر كاالعتناء بشأف ا١تأمور بو
كصى( ال يعٍت عدـ كجوهبا، إذ ىي كما كرد ُب التحرير ف للفظ )فاستخداـ القرآ 

: األمر بشيء مع ٖتريض على إيقاعو كالعمل بو كمعٌت كونو شرع للمسلمُت من الدين كالتنوير
: ا١تماثلة من ذلك كا١تراد، كحضو عليو أف اإلسبلـ دين مثل ما أمر بو نوحان  ،ما كصى بو نوحان 
، ٍب الكليات ا٠تمس، ٍب اٟتاجيات تعاذل أعظمها توحيد اهللكاليت الشريعة ك ُب أصوؿ الدين 

 .(ْ)، كمن ذلك االستغفار كالتقول كالرٛتةاليت ال يستقيم نظاـ الاشر بدكهنا
العقائد، كُب كثَت من األحكاـ،   ُب تتفقا أف الشرائع مصدرىا كاحد، حيث "كم

من أتى بتحرًن الانات كاألمهات أكؿ  : إف نوحان ، ... كقيلكتحرًن الزنا كالقتل بغَت حق
، اليت كانت حبلالن أياـ آدـ عليو السبلـ الستمرارية النوع الاشرم، فهذا ييعد (ٓ)"كذكات احملاـر

 تشريعان إف دل يكن شحركر يعلم.
، يعٍت ُب األصوؿ كاحدان  دينان  أكصيناؾ يا ٤تمد كنوحان  ُب اآلية الكرٯتة: فكاف ا١تعٌت

كالصبلة كالزكاة كالصياـ كاٟتج، كالتقرب إذل اهلل  ريعة، كىي التوحيداليت ال ٗتتلف فيها الش

                                                           
 . ُُ-َُ، صُٔ ج، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
 . ُُ-َُ، صُٔ ج، المرجع السابق (ِ)
 .ِِ، صُّ ، جروح المعاني، األلوسي (ّ)
 .َٓ، صِٓ ج، التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  (ْ)
 .ِّٖ ص البحر المحيط،أبو حياف،  (ٓ)
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 بصاحل األعماؿ، كالصدؽ كالوفاء بالعهد، كأداء األمانة كصلة الرحم، كٖترًن الكفر كالقتل كالزىن
 .(ُ)اخل

ك١تا كاف الدين قد تطابقت األناياء على صحتو، فإف التكاليف كاألحكاـ تتفاكت 
الختبلؼ الزماف كا١تكاف، لكن اإلٯتاف باهلل تعاذل كمبلئكتو ككتاو كرسلو كاليـو اآلخر من 

 الثوابت اليت ال ٗتتلف زمانان كمكانان.  
كاالستغفار، بأف كنرد على شحركر الذم قصر رسالة نوح عليو السبلـ على التوحيد 

تناقض كبلمو كفيل بإفحامو، فهل اقتصرت رسالتو على ما ذكر؟ أـ أف ٣تمل رسالتو تتضمن 
اإلنذار كالتقول كالرٛتة، كىل التقول كاألمر هبا ال يدؿ على القيم األخبلقية؟ كىل طاعة اهلل 

 تعاذل ال تقتضي كجود شريعة كشعَتة؟
عاصيهم كانت ساب ىبلكهم؟ كقد قاؿ اهلل أين شحركر من اآليات اليت تدؿ على أف م

 * زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب)تعاذل: 

]سورة  (مل  يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف  يث ىث نث
عز ، أال يرل أف اآلية قد كصفتهم بقـو سوء؟ كىي نفس الصفة اليت كصف اهلل [ٕٕ-ٕٔاألناياء:

 مي  خي حي جي يه ىه مهٱ)قولو تعاذل:كجل هبا قـو لوط عليو السبلـ ُب 

، كعلة ىذا الوصف [ْٕ]سورة األناياء:( ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي
ىي ٦تارسة الفاحشة، ٦تا يدؿ داللةن قاطعةن على ارتكاب قـو نوح عليو السبلـ أيضان للفواحش اليت 

وا عنها.  هني
( ىك مك لك اك)كلو تصفح شحركر كتب الًتاث، لوجد أف معٌت قولو تعاذل:

، فقـو نوح استمركا ُب عناد نايهم ٢تذا أيضيفوا (ِ)" ٥تالفُت أمر اهلل، خارجُت عن طاعتو"أم 
 كالسخريةالكفر كالتكرب كالعناد  :كا١تراد ،إشارة إذل أهنم عرفوا بوإذل عمل السوء، كُب ذلك "

]سورة (حص مس خس حس جس): ، ك١تا كاف ىذا حا٢تم قاؿ تعاذل(ّ)"برسو٢تم

                                                           
 . ُُ-َُ، صُٔ ج، الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطيب،  (ُ)
 .ّْٕ، صُٖج، جامع البيان عن تأويل  آي القرآنالطربم،  (ِ)
 .ُُْ، صُٕج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  (ّ)
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خطيئاهتم الشرؾ كما ا٧تر معو من ، كقيل: "(ُ)، كا٠تطيئة تعٍت كثرة الذنوب كا١تعاصي[ِٓنوح:
 .(ِ)"الكاائر

فالقرآف قد ٖتدث عن خطيئة قـو نوح عليو السبلـ، اليت كانت سااان ُب دخو٢تم 
النار، أدل يفهم شحركر أهنا كانت بعد تشريعات نزلت فخالفوىا؟ كإال فلم أيدخلوا النار دكف 

العناد لوصايا نوح عليو السبلـ؟  ٖتذير سابق، ك١تاذا كانت كصية اآلباء لؤلبناء باستمرارية
 أليست ىذه الوصايا تشريعان؟

ك١تا علم نوح من ربو أنو لن يؤمن بدعوتو إال القليل، كأف الكثرة ستستمر ُب العناد 
 مك لك خك حك* مق  حق مف خف حف جف مغ جغ) كالصلف، دعا عليهم قائبلن:

جم  هل مل خل حل جل ، فنبلحظ ىنا أف نوحان دل ٮتشى [ِٕ-ِٔ]سورة نوح:(
 نفسو، كإ٪تا خشي على الشريعة، من استمرارية الكفر كالعناد جيبلن بعد جيل، ٢تذا قاؿ:على 

 لاث فيهم ألف سنة إال ٜتسُت عامان فهو أعرؼ هبم ألنو " (،جم  هل مل خل حل)
اف الرجل منهم ينطلق بابنو إليو كيقوؿ: احذر ىذا فإنو كذاب، فكفعرؼ طااعهم كجرهبم، 

 .(ّ)"ة، فيموت الكاَت كينشأ الصغَت على ذلككإف أيب أكصاين ٔتثل ىذه الوصي
كالتعاَت القرآين الذم صوره اهلل تعاذل ُب علة دعاء نوح عليو السبلـ ىو الفجور  

ار: ماالغة ُب فَّ كالكى ، ا١تتصف بالفجور، كىو العمل الشديد الفسادكالكفر، ٢تذا فإف "الفاجر: 
ا١تعتقد )الكفر( ساب للهبلؾ كدخوؿ ، ففساد الفعل )الفجور(،  كسوء (ْ)"ا١توصوؼ بالكفر

 النار.
أما قوؿ شحركر إف: "جرٯتة القتل األكذل اليت حصلت مع ابٍت آدـ دل يشرع ٖترٯتها 

 حم جم يل ىل مل خل)، فرٔتا استناطها من قولو تعاذل: (ٓ)إ٢تيان إال على بٍت اسرائيل"

                                                           
 .ُّٕٔ، صّ ج، في ظالل القرآننظر: قطب، ا (ُ)
 . ِٖٖ، صَُج، البحر المحيطأبو حياف،  (ِ)
 .ٗٓٔ، صَّج مفاتيح الغيب،الرازم،  (ّ)
 .ُِْ، صِٗ ج، التحرير والتنويرابن عاشور،  (ْ)
 .ُٕ، ص القصص القرآنيشحركر،  (ٓ)
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 يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم

ؿ كيف يقع ىذا ا١تفكر الذم يدعي العلمية ُب ، كلنا أف نتساء[ِّ]سورة ا١تائدة:( جي
ترؾ اإلنسانية ببل تشريعات تعيش حياة بدائية ٫تجية  تعاذل مثل ىذا ا٠تطأ، فهل يعقل أف اهلل

سرائيل، كلو دل يشرع ٖترٯتها إال على بٍت اسرائيل، فلم قاؿ ا١تقتوؿ إببل قوانُت حىت ٣تيء بٍت 
  ري ٰى ين ىن) اآليات اليت قال ىذه اآلية:كىو ابن آدـ عليو السبلـ من صلاو ُب 

 خت حت جت هب * خب حب  جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي

،  [ِٗ-ِٖ]سورة ا١تائدة: (جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت
رـٌ القتل  رـٌ ك٬تي فخوؼ ىذا األخ من اهلل تعاذل يدؿ داللةن كاضحةن على كجود التشريع الذم ٭تي

، كخوؼ ا١تصَت من دخوؿ النار يدؿ ُب زمن آدـ، كما أف كصف القتل ُب اآلية بالظلم كاإلٍب
كقد دلت آيات القرآف على أف الدين  " على ذلك أيضان، ٢تذا جاء ُب تفسَت التحرير كالتنوير:

 .(ُ)٢تم" ُب زمن آدـ كأف اٞتزاء كاف معلومان  كاف معركفان 

كخبلصة القوؿ أف شريعة نوح عليو السبلـ تضمنت تشريعات إ٢تية كتعادية، كأف  
التشريعات رافقت ا١تسَتة الاشرية منذ أف خلق اهلل آدـ عليو السبلـ، فالدين كأصوؿ الشرائع 
مصدرىا كاحد، كأف رسالة كل األناياء بداية من آدـ عليو السبلـ؛ كمركران بنوح عليو السبلـ 

حسب كل قـو  ، كإف اختلفت بعض التشريعات كتفاكتتُب أصو٢تا كاحدة د كانتهاءن ٔتحم
 .كما يتناسب كأحوا٢تم

 

 
 

                                                           
 . ِّ، صٔج، التحرير والتنويرابن عاشور،  (ُ)
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 المبحث الثالث

 مصير قوم نوح عليو السالم

  

 :ثالثة مطالبويشتمل على 

 .النجاةسفينة ا١تطلب األكؿ: صناعة 

 .سطورية كاحمللية كالعا١تيةطوفاف بُت األالا١تطلب الثاين: 

 .غرؽ ابن نوح عليو السبلـ كخيانة زكجتوا١تطلب الثالث: 
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 المطلب األول
 سفينة النجاةصناعة 

من األفكار اليت خرج هبا ٤تمد شحركر خبلؿ قراءتو ا١تعاصرة لقصة نوح عليو السبلـ 
ُب القرآف الكرًن؛ أف السفينة اليت صنعها كانت ٣ترد ألواح ربطها باعضها عن طريق األلياؼ 
الطايعية، فيقوؿ:" أنو ًب صنع طوؼ من ألواح خشاية مشدكد بعضها إذل بعض بألياؼ طايعية 

 (ُ)" [ُّ]سورة القمر:(نث مث زث رث يت)بدليل قولو تعاذل:

دل يكن ُب زمن نوح حااؿ كال مسامَت لربط ا٠تشب بعضو إذل ٍب استطرد قائبلن: "
أغصاف طرية فيها ألياؼ )بعض، كإ٪تا ًب ربط ا٠تشب على مادأ الدسر كىي األلياؼ الطايعية 

كقد أكد القرآف أنو دل يكن ُب ذلك الوقت ٣تاذيف للتجذيف كال دفة للتوجيو كال (...، طايعية
 كذلك ُب قولو: ،لو استدارة يعـو على ا١تاء فقطأم أف الفلك ٣ترد جسم خشيب  ،أشرعة

فقد أعطى ىنا صفة للفلك بأنو  ،[ُُٗ]سورة الشعراء: ( ىث نث مث زث رث يت)
 .(ِ)"كلكن ال يوجد فيها أداة توجيو ك٤ترؾ للشد ،ا١تشحونة قابلة للتحميل...، ف (مشحوف)

ال يتجاكز معدية خشاية صنعت على مادأ ٍب كصف حجم السفينة فقاؿ: "
ُب  ،كبعض اٟتيوانات األليفة ا١تتواجدة عندىم ،ركب فيها عدد قليل من الناسف (،الدسر)

خيل، كبغاؿ، كبقر، )ككاف ال يوجد أنعاـ ُب السفينة  ،منطقتهم مثل الدجاج كغَته
 زب رب  يئ ىئ نئ ) ُب قولو:ك  ...عهد نوح برية،  ألهنا كانت ُب (،اخل…كغنم
 ربكحده ) ىنا البد من اإلشارة إذل أف قراءة حفص ،[َْ]سورة ىود: (نب مب
الاهائم اٟتية  منٖتملوف معكم يكوف ا١تعٌت ف بًتؾ التنوين، ُتالااق، أما قراءة ( بتنوين كلزب

يدؿ على قصور ُب فهم السياؽ ، أما ٛتل غَتىا من اٟتيوانات، فاليت تأكلوف ٟتمها فقط

                                                           
 .ُٖ، ص القصص القرآنيشحركر،  (ُ)
 .ِٖٔ-ُٖٔ، ص الكتاب والقرآنشحركر،  (ِ)
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ئل الوحيدة لتنقل اإلنساف حىت القرف الثامن الوسا ٢تذا بقيت الفلك كاألنعاـ ىي ،التارٮتي
 .(ُ)اخًتاع اآللة الاخاريةإذل كقت عشر كالتاسع عشر 

 كٯتكننا تلخيص ما أكرده شحركر فيما يأٌب:
 سفينة نوح ٣ترد ألواح خشاية مربوطة بألياؼ طايعية على مادأ الدسر. -
كالدجاج، كما ٛتل فيها نوح عليو السبلـ بعض اٟتيوانات ا١تستأنسة كالاط  -

 يؤكل ٟتمو فقط.
إف كصف السفينة )حجمها كأبعادىا( دل يرد ذكره وللرد على النقطة األولى نقول: 

، كأخذ (ِ)ُب القرآف الكرًن كال ُب السنة الناوية، بينما جاء كصفها مفصبلن ُب العهد القدًن
لها كطو٢تا بعض ا١تفسرين عن أىل الكتاب الذين أسلموا ىذا الوصف؛ ٟتجم السفينة كشك

كعرضها، أما كصف السفينة بأهنا ٣ترد ألواح خشاية ال تتجاكز معدية ُب اٟتجم، فإف ىذا 
القوؿ انفرد بو شحركر، كىو ماٍت على تصوره جملتمع قـو نوح عليو السبلـ، إذ ىو بنظره ٣ترد 

ر ٣تتمع بدائي، ليس لديو إال مفردات بسيطة يتكلم هبا، كال يعرؼ أدكات الصناعة، فتصو 
شحركر ماٍت على استنتاجات من خياالتو كتوقعاتو، ليس ٢تا أساس شرعي كال أصل علمي، 
لذا فبل يصلح أف يفسر بو كبلـ اهلل تعاذل، كشحركر قد حاد عن جادة الصواب؛ ألف إشارات 
القرآف الكرًن ٖتمل داللة كاضحة على كوهنا سفينة كاَتة، كليست ٣ترد معدية خشاية، فقد 

                                                           
 .ٖٔٔ-ٖٓٔ، ص الكتاب والقرآنانظر: شحركر،  (ُ)
(ِ)  : ًض، ًاٍصنىٍع هًنىايىةي كيلِّ بىشىرو قىٍد أىتىٍت أىمىاًمي، ألىفَّ األىٍرضى اٍمتىؤلىٍت ظيٍلمنا ًمنػٍهيٍم. فػىهىا أىنىا ميٍهًلكيهيٍم مىعى األىرٍ »"فػىقىاؿى اهللي لًنيوحو

ا تىٍصنػىعيوي: ثىبلىثى ًمئىًة لًنػىٍفًسكى فػيٍلكنا ًمٍن خىشىًب جيٍفرو. ٕتىٍعىلي  اٍلفيٍلكى مىسىاًكنى، كىتىٍطًليًو ًمٍن دىاًخل كىًمٍن خىارًجو بًاٍلقىاًر، كىىكىذى
. ًك، كىتيكىمِّليوي ًإذلى ًذرىاعو يىكيوفي طيوؿي اٍلفيٍلًك، كىٜتىًٍسُتى ًذرىاعنا عىٍرضيوي، كىثىبلىًثُتى ًذرىاعنا اٍرتًفىاعيوي، كىتىٍصنىعي كىوًّا لًٍلفيلٍ   حىدِّ ًذرىاعو ًمٍن فػىٍوؽي

انًًاًو. مىسىاًكنى سيٍفًليَّةن كىميتػىوىسِّطىةن كىعيٍلوًيَّةن ٕتىٍعىليوي، فػىهىا أىنىا آتو ًبطيو  فىاًف اٍلمىاًء عىلىى األىٍرًض أليٍىًلكى كيلَّ كىتىضىعي بىابى اٍلفيٍلًك ًُب جى
يىاةو ًمٍن ٖتىًٍت السَّمىاًء. كيل   " جىسىدو ًفيًو ريكحي حى -ُّ، فقرة ٔ، سفر التكوين، اإلصحاحالعهد القديم .مىا ُب األىٍرًض ٯتىيوتي

ُٖ. 
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]سورة  ( ىث نث)، ك [ُّ]سورة القمر:( نث مث زث)القرآف بأهنا  جاء كصفها ُب
 .[ُُٗالشعراء:

كلفظ )ذات( يدؿ على أف األلواح كالدسر كانت من صفاهتا، كليس ا١تقصود ىو 
على سايل الكناية كقو٢تم: حي مستوم القامة ٖتجيمها بكوهنا ٣ترد ألواح كدسر،  كىو "

 .(ُ)"كىو من فصيح الكبلـ كبديعو ،عريض األظفار ُب الكناية عن اإلنساف
 ذات ألواح كدسر صفة السفينة، أقيمت مقاـ ا١توصوؼ ىنا عوضان قاؿ ابن عاشور: "

 ،عن أف يقاؿ: كٛتلناه على الفلك ألف ُب ىذه الصفة بياف متانة ىذه السفينة كإحكاـ صنعها
فإف اهلل أمره بصنع السفينة كأكحى إليو كيفية  ،كُب ذلك إظهار لعناية اهلل بنجاة نوح كمن معو

، كإ٪تا ذكر أف صناعتها قالها سفينةن فكانت أكؿ سفينة ًب صنعها كدل يذكر القرآف  ،(ِ)"صنعها
، كا١تقصود من [ّٕ]سورة ىود:( جه  هن من خن٘تت بوحي من اهلل لقولو تعاذل:)

هم عيونان على مواضع حفظ ذلك ٖتت إدراؾ كمرأل من اهلل عز كجل، أك ٔتبلئكتو الذين جعل
 .(ّ)نوح كمعونتو، كيراد بالوحي: تعليمو صورة العمل

أف جربيل عليو السبلـ أتى نوحان عليو السبلـ فقاؿ: إف ربك عز "كجاء ُب القصة  
كجل يأمرؾ أف تصنع الفلك، قاؿ: كيف أصنع كلست بنجارو؟ فقاؿ: إف ربك يقوؿ: اصنع 

يصنع كال ٮتطئ، كقيل: أكحى اهلل إليو أف يصنعها مثل جؤجؤ فإنك بعيٍت، فأخذ القدـك كجعل 
 .(ْ)الطائر)صدره("

فالسفينة إذا صناعة ربانية ُب األصل، حيث إف نوحان عليو السبلـ دل يكن عنده دراية  
علمو اٟتق ساحانو بالوحي كإ٢تاـ ا٠تواطر كيف يصنع السفينة، أدل يلهم "قد ، ك بصناعة السفن

 .(ٓ)"داكد عليو السبلـ ُب مسألة اٟتديد؟اهلل ساحانو نايو 

                                                           
 .ِٖ، صُْ ج، روح المعانياأللوسي،  (ُ)
 .ُْٖ، صِٕ ج، التحرير والتنويرابن عاشور،  (ِ)
 .ْٔٓ، صِ، جفتح القدير، كانظر: الشوكاين، َُٕ-ُٗٔ، صّ، جالمحرر الوجيزانظر: ابن عطيو،  (ّ)
 .ْْٕ، صِج، معالم التنزيل في تفسير القرآن، الاغوم (ْ)
 .َْٔٔ، صُُج، تفسير الشعراويالشعراكم،  (ٓ)
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، كقيل إف السفينة كيصفت (ُ)كُب تعريف الديسر ذىب اٞتمهور إذل أهنا ا١تسامَت
 .(ِ)"ألهنا تدسر ا١تاء أم تدفعو، كالدسر الدفع كا١تخربالديسر "

كعلى أم القولُت ال ييعرؼ شكلها كال كيفيتها، فهذا من ا١تسكوت عن كصفو،  
كالذم يناغي لنا أال ٩توض فيو، إ٪تا نفهمها حسب إشارة القرآف أهنا سفينةه كاَتةه ٤تكمة 

 الصنع، قابلة ٟتمل اٞتمع الغفَت.  
و من قدر ا١تملوء ٔتا يناغي ل": أما كصف السفينة بالفلك ا١تشحوف فييقصد با١تشحوف

ل فيو، كما يعطينا تصوران (ْ)من الناس كالطَت كاٟتيواف (ّ)"ما ٭تمل ، كىذا يدؿ على كثرة ما ٛتي
 لسعة السفينة.

كبعد ىذا العرض لكبلـ ا١تفسرين ٧تد أنو يتوافق مع العقل، أما كبلـ شحركر فبل 
كصف اهلل  ييقال عقبلن، إذ كيف تصمد معدية خشاية صغَتة اٟتجم أماـ طوفاف جارؼ، حيث

 . [ِْ( ]سورة ىود:ٰى ين ىن نن من  زنحركتها كسط تبلطم األمواج بقولو: )
أما ما  ذىب إليو شحركر من القوؿ بأنو دل ٭تمل فيها من كل كزجُت اثنُت بل ٛتل 
معو بعض اٟتيوانات األليفة كالاط كالدجاج كغَت٫تا، فذلك ألف عقلو ال يستوعب حقيقة 

 رب  يئ ىئ نئ ٱ) األمور ا٠تارقة للعادة، ٢تذا كاف األمر: ا١تعجزة اإل٢تية، فا١تعجزات ىي
 (يث ىث نث مث زث يترث ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب

 .[َْ]سورة ىود:
كىنا البد أف نتعرؼ على مقصود الزكجُت ُب اآلية الكرٯتة، حيث يرل صاحب كتاب 

فالذكر زكج  ،شاكل من نوعوما لو مي إرشاد العقل السليم أف الزكجُت مفردىا زكج: كالزكج 
كال يفهم أهنا اثناف، ٢تذا كرد  معو مثلو، ان تعٍت مفرد (زكج)كلمة ف ،(ٓ)لؤلنثى كما ىي زكج لو

                                                           
 .ُِّ، صُٕ ج، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، انظر:  (ُ)
 .ُِّ، صُٕج، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ِ)
 ُْٕ، ص ٖ، جالبحر المحيطأبو حياف،  (ّ)
 .ْْٗ، صِ، جالتنزيلمعالم الاغوم، انظر:  (ْ)
 .َِٖ، صْج، رشاد العقل السليمإانظر:  (ٓ)
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 * هئ مئ خئ حئ جئ * ىي ني مي زي ري ٰىالاياف الواضح ُب قولو تعاذل:)

إذف: فالذكر زكج، كاألنثى ، [ّٗ-ّٕ]سورة القيامة: (جت هب مب  خب حب
كا١تراد بزكجُت ىنا الذكر كاألنثى  ... ،آلخر ُب حالة شيء يكوف ثانيان "الزكج: ف، (ُ)زكج أيضا

، (ِ)"من النوع، كما يدؿ عليو إضافة كل إذل زكجُت، أم اٛتل فيها من أزكاج ٚتيع األنواع
 ف ييقصد هبما من كل نوع ذكر كأنثى الستاقاء النوع.كعلى ىذا فالزكجا

ف ا١تعٌت يدؿ على ٛتل أما إشارة شحركر إذل قراءة حفص )كلٍّ( بالتنوين، فقد ذكر أ
ألف قولو  ؛الاهائم اٟتية اليت يؤكل ٟتمها فقط، دكف غَتىا من اٟتيوانات، كىذا مردكد عليو

فاٟتٌجة ١تن نٌوف: أنو أراد "اإلضافة، بك  ،بالتنوينفيها قراءتاف:  (نب مب زب ربتعاذل: )
كاٟتجة ١تن أضاؼ: أنو  ،من كل جنس، كمن كل نوع: زكجُت، فجعل التنوين دليبل على ا١تراد

كعٌت بقولو: زكجُت: ذكرا كأنثى،  ،أراد: أف ٬تعل الزكجُت ٤تمولُت، كٚتع بُت سائر األصناؼ
 .(ّ)"ألف كل اثنُت ال ينتفع بأحد٫تا إاٌل أف يكوف صاحاو معو، فكل كاحد منهما زكج لآلخر

ف زكجُت اٛتل فيها من كل نوع من األحياء أك اٟتيوا"التقدير على قراءة حفص: ك 
بعد غرؽ سائر األحياء فتتناسل كياقى نوعها على  ألجل أف تاقى ،كأنثى اثنُت ذكران 

، كىنا أيضان ٕتاىل علة ٛتل الزكجُت ُب السفينة كىي بقاء النوع، ٍب إف عمـو لفظ (ْ)"األرض
"زكجُت" يدؿ على ما ٭تتاجونو ال ما يأكلونو فقط بعد النجاة من الغرؽ، كمعلـو أف من 

 (كلٍّ )( اليت تستخدـ كوسائل مواصبلت، ٢تذا جاء ُب تفسَت: "ل كالاغاؿ كاٟتمَتاـ )ا٠تياألنع
طلاو حياة الناجُت من ٚتيع ت: اٛتل ُب السفينة من كل شيء، تمعٌتتفيد التعميم اليت ١تنونة ك ا

 . (ٓ)أصناؼ النااتات كاٟتيوانات
                                                           

 .ُْٕٔ، صُُج، تفسير الشعراويالشعراكم، انظر:  (ُ)
 .ِٕ، صُِج، التحرير والتنويرابن عاشور،  (ِ)

، )بَتكت: الحجة في القراءات السبعابن خالويو: اٟتسُت بن أٛتد، أبو عاد اهلل،   (ّ) دار ، ت: عاد العاؿ سادل مكـر
، ت: حجة القراءاتابن ز٧تلة: عاد الرٛتن بن ٤تمد، أبو زرعة، ، كانظر: ُٖٔ، صُىػ(، جَُُْ، ْالشركؽ، ط

الهادي شرح ٤تيسن: ٤تمد ٤تمد ٤تمد سادل، ، كانظر: ّّٗ، صُسعيد األفغاين، )د.ـ: دار الرسالة، د.ط، د.ت(، ج
 .َّٔ، ِـ(، جُٕٗٗ -ىػ ُُْٕ، ُ، )بَتكت: دار اٞتيل، ططيبة النشر في القراءات العشر

 .ْٔ،صُِج ،(ـَُٗٗ، د.ط، ا٢تيئة العامة ا١تصرية للكتابالقاىرة: )المنار، رضا: ٤تمد رشيد علي ،  (ْ)
 .ُْٕٔ، صُُج، تفسير الشعراويالشعراكم،  (ٓ)
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كنلمح أف اآلية الكرٯتة دل تذكر أنواع اٟتيوانات، كال كيفية ٚتعها كإدخا٢تا ُب السفينة 
ذات الطوابق الثبلث كما ذكر سفر التكوين، لذا فبل يناغي أف نشغل أنفسنا ٔتا ليس فيو كاَت 

 ال يضر. بوعلم، إذ العلم بو ال ينفع، كاٞتهل 
اآلتية:  ُب اآليات (اٛتل)ك (كاسل) كُب ىذا السياؽ البد من ذكر الفارؽ بُت

  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ)
 زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ) ، كقولو:ِٕا١تؤمنوف: (هل مل
 ، فنبلحظ أننا أماـ حالتُت:[َْ]سورة ىود: (نب مب

: قال حدكث الطوفاف، كاليت أيمر فيها نوح عليو السبلـ بصناعة السفينة، كما األولى
من  ُب السفينة أم: أىدًخل ُب سورة ا١تؤمنوف إ٘تامها، فجاءت لفظ )اسلك(يناغي أف يفعلو بعد 

لكونو عريقان فيما أمر بو من  على أىلو كسائر ا١تؤمنُت إدخا٢تم قدـ، لذلك  (ُ) اهلل إدخا٢تمٌُت عى 
ُب ٘تييز بعضو من بعض كتعيُت  عليو السبلـألنو ٭تتاج إذل مزاكلة األعماؿ منو " اٟتمل

 .(ِ)"األزكاج
: فعند حدكث الطوفاف نظران لضيق الوقت كا٠توؼ من الغرؽ كا٢تبلؾ، جاء لفظ الثانية

 .(ّ)( الذم يدؿ على اإلسراع ُب ٧تاة من كيًتبى لو ركوب السفينة اٛتل)
كا٠تبلصة أف ما ذىب إليو شحركر عن صناعة السفينة ككصفها كركاهبا غَت صحيح، 

سفينة كاَتة ٖتمل من كل شيء زكجُت، من ٚتيع ما ٭تتاج إليو ركاهبا، كذلك إلعمار  بل ىي
 األرض بعد الطوفاف.

 

 

                                                           
.ْٔ، ُٖجالتحرير والتنوير، ابن عاشور، انظر: (1)

 .َِٖ، صْج، رشاد العقل السليمإأبو السعود،  (ِ)
 .ْٔ، ُٖجالتحرير والتنوير، ابن عاشور، انظر:  (ّ)
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 المطلب الثاني
 الطوفان بين األسطورية والمحلية والعالمية

 

 اختلفت آراء اٟتداثيُت حوؿ قصة الطوفاف على النحو اآلٌب:
 أواًل: إنكار حدوث الطوفان

"بأنو ال ييسٌلم بصحتها ُب الوقت اٟتاضر ك ،(ُ)قصة أسطوريةيرل بعضهم أف الطوفاف 
إال رجل يفكر ُب القرف العشرين بعد ا١تيبلد، بتفكَت من يعيشوف ُب القرف العشرين قال ا١تيبلد، 

 .(ِ)رجل يتمتع بعقل طفل، كتصديق ساذج كتصديق العجائز"
 ثانياً: إنكار كون الطوفان عقوبة إلهية 

الطوفاف: "عاارة عن عاصفة مطرية كاَتة جدان جرت بشكل يرل ٤تمد شحركر أف 
، (ّ)٤تلي، ألف قـو نوح كانوا يسكنوف ُب مناطق منخفضة قرياة من األهنار ٖتيطها اٞتااؿ"

 جت هب مب)كىذه ا١تنطقة غنية بالينابيع ككثرة األمطار بدليل قولو تعاذل على لساف ابن نوح: 

العواصف ا١تطرية ُب اٞتااؿ تساب كا١تعركؼ أف ، [ّْ]سورة ىود:( هت مت خت حت
، ٍب علل غرؽ قـو نوح عليو السبلـ (ْ)سيوالن مدمرة ٕتتاح ا١تناطق ا١تنخفضة كالسهوؿ كالودياف

"دل تكن السااحة ُب ا١تاء معركفة ُب عصر نوح على  بالطوفاف لقلة خربهتم بالسااحة فقاؿ:
 مس خس حس جس)و تعاذل:األقل تلك اليت ٗتتص ٔتواجهة حالة طوفاف كاَت، بدليل قول

، فاُت أهنم لو كانوا يتقنوف السااحة لنجوا من الغرؽ، كىذا ما دفعو (ٓ)"[ِٓ]سورة نوح: (حص

                                                           
 .ْٓ، ص اإلسالم بين الرسالة والتاريخ انظر: الشرُب، (ُ)
 .ُْٕ، ص العلمانيون العربباحو،  (ِ)
 .ِٖٔ، ص الكتاب والقرآنشحركر،  (ّ)
 .ٓٓ، ص القصص القرآنيشحركر، انظر:  (ْ)
 .ُٕ، ص المصدر السابق (ٓ)
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، [َُِ]سورة الشعراء: (يق ىق يف ىف)ليقوؿ:" كل الذين دل يركاوا الفلك ىلكوا لقولو: 
 .(ُ)فمن ا١تتوقع أنو ُب زمن نوح كاف اإلنساف دل يتعلم السااحة بعد"

 الطوفان بين المحلية والعالميةثالثاً: 

إذا أراد اهلل إغراؽ قـو الطوفاف كاف ٤تليان، حيث قاؿ: " يؤكد ٤تمد شحركر أف
يعيشوف ُب األناضوؿ مثبلن فهو ال ٭تتاج إذل إغراؽ من ُب ا٢تند كالصُت كالياباف، خصوصان أنو 

، كمن [ُْٔ]سورة األنعاـ:( خلمل حل جل مك لك حكخك جك مق  حق مف خف)يقوؿ 
 .(ِ)"الطوفاف كاف ٤تليان كليس عا١تيان إف ىنا نقوؿ 

كيتفق آخركف معو ُب كوف الطوفاف ٤تليان استنادان لآليات اليت تشَت إذل أف نوحان عليو  
٥تصصان لقـو معينُت، كىذا يؤكد أف العقاب كاف ٥تصصان بإغراؽ ىؤالء نظَت السبلـ كاف نايان 

 .(ّ)اجملرمُتظلمهم، كليس بإغراؽ األرض كافة بذنب ىؤالء 

ف اٟتداثيُت، منهم من أنكر حدكث الطوفاف أصبلن، : إكبعد ىذا العرض ٯتكننا القوؿ
كادعى أنو ضرب من األساطَت، كمنهم من أثاتو، لكن جرده من كونو عقوبة ربانية، كأرجع 

 ساب غرؽ قـو نوح عليو السبلـ لعدـ معرفتهم بالسااحة، كما قالوا ٔتحلية الطوفاف ال عا١تيتو.
 منها ما يأتي:  ؛والرد على ىذه الشبهات يكون من عدة وجوه

زعم اٟتداثيُت بأف القرآف الكرًن   ينطلق من: ادعاؤىم أف الطوفاف ٣ترد أسطورة، األول
كالنصوص  -كلعلها بقايا الوحي –كتابه أسطورم، كىو قوؿ ساقط، لتضافر النصوص الكتابية 

 القرآنية على خبلفو. 

                                                           
 .ّٖٔ، ص والقرآنالكتاب شحركر،  (ُ)
 .ٓٓص  القصص القرآني،شحركر،  (ِ)
 .ُِْ، ص تثريب ا١توسى، انظر:  (ّ)
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اًء عىلىى ) :كرد قوؿ الرب لنوحو عليو السبلـ أنو في سفر التكوينف  آتو ًبطيوفىاًف اٍلمى
يىاةو ًمٍن ٖتىًٍت السَّمىاءً األىٍرًض  ، كجاء (ُ)(كيل  مىا ُب األىٍرًض ٯتىيوتي ،  أليٍىًلكى كيلَّ جىسىدو ًفيًو ريكحي حى

اًء عىلىى األىٍرضً كىلىمَّا كىافى نيوحه اٍبنى ًستِّ ًمئىًة سىنىةو صىارى ( أيضان نصه يقوؿ:  .(ِ)(طيوفىافي اٍلمى
 مع جع مظ حطٱكُب  القرآف الكرًن كردت آيات كثَتة منها: قوؿ اهلل تعاذل: )

]سورة ( لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ
 .[ُُ]سورة اٟتاقة:( جي يه ىه مه جه ين ىن، كقولو تعاذل: )[ُْالعنكاوت:

الطرح بُت العهد القدًن كالقرآف الكرًن، إال أهنما أثاتا  كعلى الرغم من اختبلؼ
حدكث الطوفاف، ٍب إف القرآف الكرًن "يقدـ ركاية شاملة ٥تتلفة، كال تثَت أم نقد من كجهة 

، بعكس العهد القدًن، فالسياؽ القرآين لقصة الطوفاف دل يكن خرافة، كإ٪تا (ّ)النظر التارٮتية"
 ة، كما يعنينا ىو اعًتاؼ العهد القدًن ْتدكث الطوفاف. القصد منو اٗتاذ العظة كالعرب 

: زعمهم أف الطوفاف عاصفة مطرية، لوجودىم ُب مناطق منخفضة، ٖتيط هبا الثاني
اٞتااؿ كاألهنار، كتكثر فيها األمطار، كىم ال ٬تيدكف السااحة، ىذا أيضان ضرب من خياالت 

عقوبة من اهلل تعاذل، كقال الرد عليهم لنا أف االٕتاه اٟتداثي، حيث إهنم ينكركف كوف الطوفاف 
نتساءؿ: ىل لو كانوا يعرفوف السااحة لكاف ذلك سااان ُب ٧تاهتم، أـ أف الطوفاف عقوبة ربانية 
بساب ظلمهم كتكذياهم لنيب اهلل نوح عليو السبلـ، فيستوم فيو من يعرؼ السااحة كمن ال 

 يعرفها؟

ط بينو كبُت الظلم الذم اقًتفوه كاستمركا عليو، إف التصوير القرآين ١تشهد الطوفاف رب
ال تعاذل "اهلل ف، [ُْ]سورة العنكاوت:( لك خك حك جكتعاذل: ) حيث قاؿ

يعذب على ٣ترد كجود الظلم كإال لعذب من ظلم كتاب، كإ٪تا يعذب على اإلصرار على 

                                                           
 .ُٕ، فقرة ٔسفر التكوين، اإلصحاح:  ،العهد القديم (ُ)
 .ٔ، فقرة ٕ، اإلصحاح: المرجع السابق  (ِ)
، ضوء المعارف الحديثةدراسة الكتب المقدسة في  –القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل والعلم بوكام: موريس،  (ّ)

 .َِٓ(، صـََِْ، ِ)القاىرة: مكتاة مدبورل، ط
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، (ُ)"يعٍت أىلكهم كىم على ظلمهم، كلو كانوا تركوه ١تا أىلكهم (لك خك)الظلم، فقولو: 
 .(ِ)فذكر اهلل تعاذل العقوبة كسااها "كىو استمرار تكذياهم"

ىو كاف جرمهم   إذ ١تا ،اإلتبلؼ كاإلىبلؾكىنا نتأمل معٌت األخذ الذم ىو  
إزالة الشيء الذم يعٍت  ،باألخذ همو إعداماٌ شى التكذيب كارتكاب ا١تعاصي ك٤تاربة اهلل كرسولو، 

 .(ّ)فاستعَت لو فعل أخذنا ،من مكانو
أم خلقنا  ،سعة الرٛتة كغاية الكـرالتعاَت باألخذ دكف اإلىبلؾ فيو إشارة إذل "ك  

 .(ْ)"كلو رجعوا ١تا ضرىم ذلك الساب ،ساب ا٢تبلؾ
فكل النصوص القرآنية تؤكد أف الطوفاف عقوبة ربانية، عاقب هبا قـو نوح عليو 

اهلل السبلـ؛ ليتعظ من جاء بعدىم، فبل يرتكاوا مثل ما ارتكاوا من معاصي كذنوب، ٢تذا قاؿ 
 .[ُٓ]سورة العنكاوت:(  حم جم يلتعاذل: )

 مهىه جه ينك٦تا يؤكد سنة اهلل الكونية ُب العقوبة الربانية قولو تعاذل: )
  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه
( نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ

، كما أف العهد القدًن يثات أف الطوفاف عقوبة بساب فساد األرض (ٓ)[َْ]سورة العنكاوت:
 .(ٔ)كامتبلئها ظلمان 

                                                           
 . ّٕ، صِٓج مفاتيح الغيب،الرازم،  (ُ)
 . ِِِ، صَِ، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (ِ)
 . ُِٓ، صَِ، جالمصدر السابقانظر:  (ّ)
 . ِٖٗ، صِٖج  مفاتيح الغيب،الرازم،  (ْ)
باٟتاصب، كقيل إنو كاف ْتجارة ٤تماة يقع على كاحد منهم كينفذ من اٞتانب اآلخر، ذكر اهلل أربعة أشياء العذاب " (ٓ)

كالعذاب بالصيحة كىو ىواء متموج، فإف الصوت قيل سااو ٘توج ا٢تواء ككصولو إذل الغشاء الذم على منفذ األذف كىو 
و با١تاء. فحصل العذاب بالعناصر الصماخ فيقرعو فيحس، كالعذاب با٠تسف كىو الغمر ُب الًتاب، كالعذاب باإلغراؽ كى

 األربعة كاإلنساف مركب منها كهبا قوامو كبسااها بقاؤه كدكامو، فإذا أراد اهلل ىبلؾ اإلنساف جعل ما منو كجوده سااان 
 . ٕٓ، ص ِٓ، جمفاتيح الغيبالرازم،  .لعدمو، كما بو بقاؤه سااا لفنائو"

 .ُّ-ُُ، فقرة: ٔسفر التكوين، اإلصحاح العهد القديم،انظر:  (ٔ)
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كحسانا إلغبلؽ ملف ىذه الشاهة ذلك اٟتوار الذم دار بُت نوح عليو السبلـ كابنو 
 خت حت جت هب مب أف ابنو أصر على الكفر كاالستكاار ك )ليستنقذه من الغرؽ، إال

 خض  حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج هتمث مت
، إذ لو كانت السااحة سايبلن للنجاة كما ادعى شحركر، فمن [ّْ]سورة ىود:( مض

 الكرًن باب أكذل أف تكوف رؤكس اٞتااؿ الشاىقة أمنع من الغرؽ، كاٟتاؿ الذم أقر بو القرآف
 أنو كاف ُب زمرة ا١تغرقُت.

 
ما ذىب إليو بعض اٟتداثيُت من القوؿ بأف الطوفاف كاف ٤تليان كليس عا١تيان؛  :الثالث
دكف غَتىم من الشعوب، فهو موضوع شائك اختلف فيو أىل  عليو السبلـ أغرؽ قـو نوح

 العلم على قولُت:

 احملرر الوجيز صاحب تفسَتعمومية الطوفاف لكل األرض، أكد ذلك  القول األول:
كيف غرؽ اٞتميع   كقد يسأؿ سائل: ، ....إ٪تا غرقت ا١تعمورة كلهاحُت أكرد رأم اٞتمهور "

كال  ،إف اختصاص نيب بأمة ليس ىو بأف ال يهدم غَتىا فاٞتواب:كالرسالة إذل الاعض، 
فيهم، لكن كال باث العاادات  ،يدعوىا إذل توحيد اهلل تعاذل، كإ٪تا ىو بأف ال يؤخذ بقتاؿ غَتىا

 ألكثاف كدل يكن الناس يومئذ كثَتان اكالناس حو٢تا يعادكف  ،إذا كانت ناوة قائمة ىذه ا١تدة الطويلة
فبل ٤تالة أف دعاءه إذل توحيد اهلل كاف قد بلغ الكل فنا٢تم الغرؽ  ،ْتكم القرب من آدـ

 .(ُ)"إلعراضهم ك٘تاديهم

                                                           
 .َُّ، صْج المحرر الوجيز،ابن عطيو،  (ُ)
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( ٰى ين ىن نن من زن)لقولو تعاذل: تفسَته  عندابن كثَت  كقد أٌكد
 : "بأهناالسفينة  حيث كصف، على عمومية الطوفاف لكل أرجاء األرض [ِْسورة ىود:]

 .(ُ)سائرة هبم على كجو ا١تاء، الذم قد طاق ٚتيع األرض، حىت طفت على رءكس اٞتااؿ"

، كلكثرتو (ِ)"ٙتانُت ذراعان كعمَّ ٚتيع األرض طوالن كعٍرضان أف عمق ا١تاء كاف "كقيل: 
أىلك ٚتيع من على كجو األرض، من كل ما ىو حي إال من كاف ُب تلك جارفان "ٝتي طوفانان 

 .(ّ)السفينة"

كعمـو الطوفاف ىو كيؤيد ىذا الرأم صاحب كتاب التحرير كالتنوير حيث يقوؿ: "
ف الطوفاف دل يعم األرض فإ٪تا أقدموا على إنكاره أمقتضى ظواىر الكتاب كالسنة، كمن قالوا 

، كليس يلـز االطمئناف ٢تا ُب ضاط (ْ)ليت حددت هبا كتب اإلسرائيليُتمن جهة قصر ا١تدة ا
كقد يقاؿ: نسلم أف الطوفاف دل يعم  ...من القواطع،  عمر األرض كأحداثها كذلك ليس

أدلة  كلئن كانت ،ألهنم كانوا منحصرين ُب الابلد اليت أصاهبا الطوفاف ،األرض كلكنو عم الاشر
فبل تًتؾ ظواىر األخاار  ،فإف مستندات الذين أنكركه غَت ناىضة ؛عمـو الطوفاف غَت قطعية

 .(ٓ)ألجلها
كعلى ىذا فإف أصحاب ىذا الرأم يثاتوف أف الطوفاف عٌم ٚتيع األرض، كدل يكن 

ألف ذلك ىو مقتضى ظاىر  اف يسكنها نوح عليو السبلـ كقومو؛منحصران ُب ا١تنطقة اليت ك
 اآليات القرآنية كاألحاديث الناوية.

                                                           
ت: سامي بن ٤تمد سبلمة، )د.ـ: دار طياة  تفسير القرآن العظيم،ابن كثَت: أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر القرشي،  (ُ)

 .ِّّ، صْـ(، جُٗٗٗ -ىػ َُِْ، ِللنشر كالتوزيع، ط
، ت: الشيخ عادؿ أٛتد اللباب في علوم الكتابالنعماين: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادؿ اٟتنالي،  (ِ)

 .ِْٗ، صَُـ(، جُٖٗٗ-ىػ ُُْٗ، ُبَتكت: دار الكتب العلمية، ط)عاد ا١توجود كالشيخ علي ٤تمد معوض، 
 .ّْٔ، صّ، جالعذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ،الشنقيطي (ّ)

.ُٕ، فقرةٕ، سفر التكوين، اإلصحاحالعهد القديمانظر:  .""كىكىافى الط وفىافي أىٍربىًعُتى يػىٍومنا عىلىى األىٍرضً  )ْ(

 .ُِّ، صِّ، جالتحرير والتنويرابن عاشور، انظر:  (ٓ)
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: عمـو الطوفاف لكل األرض اليت كاف يسكنها نوح عليو السبلـ كقومو، القول الثاني
كانوا ىم ٣تموع عليو السبلـ  أف قـو نوح أما بقية بقاع األرض فلم يعمها ىذا الطوفاف، ك 

 -ظواىر اآليات تدؿ " ، كأيد ىذا القوؿ صاحب تفسَت ا١تنار بقولو: إفالاشرية ُب ذلك الزماف
على أنو دل يكن ُب األرض كلها ُب زمن  -القرائن كالتقاليد ا١توركثة عن أىل الكتاب ٔتعونة 

نوح إال قومو، كأهنم ىلكوا كلهم بالطوفاف كدل ياق بعده فيها غَت ذريتو، كىذا يقتضي أف يكوف 
ٍب عضد   ،(ُ)"الطوفاف ُب الاقعة اليت كانوا فيها من األرض سهلها كجاا٢تا ال ُب األرض كلها

تثات ظواىر القرآف كاألحاديث مو ٔتلخص لفتول شيخو ٤تمد عاده كاليت قاؿ فيها: "إف كبل
لقـو نوح الذين دل يكن ُب األرض غَتىم، فيجب اعتقاده، كلكنو  شامبلن  أف الطوفاف كاف عامان 

 .(ِ)لؤلرض؛ إذ ال دليل على أهنم كانوا ٯتثلوف األرض ال يقتضي أف يكوف عامان 
ف ظاىر النصوص القرآنية يلهم أف قـو نوح  الظبلؿ بقولو: "إكيتوافق معهما صاحب 

كأف األرض اليت يسكنوهنا كانت ىي األرض ا١تعمورة  ،كانوا ىم ٣تموع الاشرية ُب ذلك الزماف
فيما  -كأف الطوفاف قد عم ىذه الرقعة، كقضى على ٚتيع ا٠تبلئق اليت تقطنها ،ُب ذلك اٟتُت

 .(ّ)"عدا ركب السفينة الناجُت
ى كل حاؿ فهذه ا١تسألة ليس فيها نص صريح من القرآف الكرًن ٭تسمها، بل كل كعل

ما فيها أف قـو نوح كفركا كعصوا، فأغرقهم اهلل بالطوفاف ك٧ٌتاه عليو السبلـ كمن معو ُب 
 الفلك. 

٢تذا فإف آراء العلماء اليت ًٌب ذكرىا تصب ُب عمـو الطوفاف لكل الاشر، سواء عاشوا 
ا٨تصركا ُب ا١تنطقة اليت سكنها نوح عليو السبلـ كقومو، بدليل قولو تعاذل  ُب كل األرض، أـ

، كدل تيشر قصة ىبلكهم بالطوفاف من قريب [ٕٕ]سورة الصافات: ( يل ىل مل خل)
 أك بعيد إذل عدـ معرفتهم بالسااحة.

فزعم شحركر كرفاقو من اٟتداثيُت دل يكن لو أصل إال ُب ٥تيلتهم، كما استدلوا بو من 
 فإ٪تا ىي ُب غَت موضعها، كىذا من عادهتم ُب جيل ما يستدلوف بو.آيات 

                                                           
 .ٖٗ، صُِجالمنار، رضا: ٤تمد رشيد علي،   (ُ)
 .ْٓ، صُِج تفسير المراغي،، كانظر أيضان: ا١تراغي، َٗ، صُِج المنار،رضا: ٤تمد رشيد علي، انظر:   (ِ)
 . ُُٖٖ، ص ْ، جفي ظالل القرآن ،قطب (ّ)
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 المطلب الثالث

 غرق ابن نوح عليو السالم وخيانة زوجتو
نستعرض ُب مطلانا ىذا أقواؿ اٟتداثيُت حوؿ أسااب غرؽ ابن نوح عليو السبلـ 

دموا ُب  كخيانة زكجتو، حيث أنكركا بنوتو لنوح عليو السبلـ، بدعول أنو ابن زنا، كاستخ
كتاباهتم عاارات التصريح تارة كالتلميح تارة أخرل، كُب ىذا يقوؿ ٤تمد شحركر: " لقد ركب 
مع نوح الناس الذين كعده اهلل بنجاهتم كىم أىل نوح، كٔتا أف كعد اهلل حق كأف اهلل ال ٮتلف 

 جم هل مل)ا١تيعاد فقد استغرب نوح غرؽ ابنو، رغم أف اهلل كعده بنجاة أىلو لذا قاؿ: 

، [ْٓ]سورة ىود: ( جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم
 مم حمخم جم يل ىل مل خل ):فكانت اإلجابة أنو ليس ابنو، كنوح ٬تهل ذلك بقولو

]سورة  (يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم
 .(ُ)"[ْٔىود:

كيؤكد على ذلك بقولو: "إف ابن نوح ىو ُب ظن نوح، كلكن نوحان كاف ال يعلم أنو 
كقد كعده اهلل بنجاة أىلو الكافر منهم كا١تؤمن  ،(حم جم يل ىل)ليس ابنو حيث قاؿ لو: 

، كقد قاؿ [َْ]سورة ىود:( ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ)حيث قاؿ لو: 
الاعض: إف ابن نوح كاف كافران لذا غرؽ كىذا غَت صحيح لساب جهل نوح بذلك، فهل كاف 

  (ِ)نوح ٬تهل أف ابنو كافر؟ أـ كاف ٬تهل أف ىذا ليس ابنو؟"

إف القرآف تعمد اإلشارة الصر٭تة على أف ابن نوح دل يكن ابنو ُب " كقاؿ آخر:
أىلو( من الطوفاف كدل ينقذ من حة: فاهلل قد كعد نوحان بإنقاذ )اٟتقيقة كذلك عرب مؤشرات كاض

                                                           
 .ّٖٔ، ص الكتاب والقرآنشحركر،  (ُ)
 .ّٓ، ص القصص القرآنيشحركر،  (ِ)
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دعاه نوح ابنان، فلما تساءؿ نوح عن الوعد دل ٬تاو اهلل بالقوؿ أف ابنو غَت صاحل ُب عملو فبل 
(، أم أنو نتاج جنحن يم ىمأ منو، بل أجابو بأف ىذا االبن ىو ُب ذاتو )يكوف أىبلن لو كيترب 

( جنحن يم ىمعمل غَت صاحل، .... فنوح يعلم بكفر ابنو ا١تتوىم، كلكن الذم دل يعلمو ىو )
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰركقد استعاذ فيما بعد من عدـ علمو هبذا األمر: )

 .  (ُ)[ْٕ]سورة ىود:("نئىئ مئ
كتاباهتم عن امرأة نوح فقالوا: "أما خطيئة امرأة نوح فقد ٍب استطرد اٟتداثيوف ُب  

 زن  رن مم يلام ىل مل يك ىك مك  لك اك يق: )أثاتها القرآف

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من

 (ِ)"[َُ]سورة التحرًن:( مئ
كُب كتاب شحركر ا١توسـو بالقصص القرآين يعلل عدـ بنوة ابن نوح بساب       

خيانة زكجتو ألهنا: "كانت من الكافرين، كدل تقم لنوح أم عهد، .. كدل يذكر أهنا ىلكت مع 
 (ّ)قومها ألهنا من أىلو ككعده اهلل بأف ينجي أىلو"

 كمن خبلؿ استعراضنا ١تا أكردكه نستنتج ما يأٌب:

 ىل مل خل)أكال: زعمهم بأف غرؽ ابن نوح لكونو ليس ابنو بدليل قولو تعاذل: 

 .(جنحن يم ىم مم حمخم جم يل

اهتاـ زكجة نوح عليو السبلـ با٠تيانة الزكجية استدالالن بقولو تعاذل: ثانيان: 
 (.ين)

 
                                                           

)بَتكت: دار  جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة )العالمية اإلسالمية الثانية(،حاج ٛتد: ٤تمد أبو القاسم، انظر:  (ُ)
 .ٕٕ-ٕٔ(، صََِْ-ُِْٓ، ُا٢تادم، ط

 .ٕٕ-ٕٔ، صالمصدر السابق (ِ)
 .ّٓ، صالقصص القرآنيشحركر،  (ّ)
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 كدراسة ىذه الدعاكل على النحو اآلٌب:

 يل ىل):  الزعم بأف ابن نوح الذم غرؽ ليس ابنو بدليل قولو تعاذل: أوالً 

باطل، إذ إف آيات القرآف الكرًن اليت استدلوا هبا تثات األبوة لنوح  زعم(، حم جم
، [ِْىود: سورة ] (مي زي ري)عليو السبلـ، كالانوة البنو، فقولو تعاذل: 

فيقوؿ ُب   ذلكتسجيل باعًتاؼ صريح هبذه األبوة كالانوة، كيؤكد الفخر الرازم على 
 .(ُ): "إنو كاف ابنان لو لصلاو" –عصمة األناياء -كتابو 

كاف ابنو ألف اهلل تعاذل قد كما ذىب إذل ىذا القوؿ اإلماـ الطربم بقولو: "  
ا  كغَت جائز أف ٮترب أنو ابنو  ،(مي زي ري)أنو ابنو فقاؿ: أخرب نايو ٤تمدن

 .(ِ)"فيكوف ٓتبلؼ ما أخرب

]سورة  (خن حن جن مم):" عليو السبلـ نوح عن قوؿسعيد بن جاَت كحُت سيئل 
ٍب قاؿ: ال إلو إال اهلل! ٭تدث اهلل  ،أكاف ابنو؟ فساح اهلل طويبلن  ،أكاف من أىلو، [ْٓىود: 
ُب النية كالعمل  كلكن كاف ٥تالفان  أنو ابنو، كتقوؿ إنو ليس ابنو! نعم كاف ابنو، ٤تمدا 
 . (ّ)كالدين"

، اعًتاؼ صريح [ْٓ]سورة ىود: (خن حن جن  مم خم)كُب قوؿ نوح عليو السبلـ 
من نيب اهلل ا١توحى إليو بانوة ىذا الولد، أما إنكار التيار اٟتداثي ٢تذه الانوة، فهو دليل على 

(،  خن حن جن  مم) : لربو عليو السبلـقاؿ نوح ١تا جهلهم ٔترامي كمضامُت اآلية الكرٯتة، إذ 
أم ال تكن  (حب جب هئ مئ، بداللة قولو لو: )ذلك لظنو أف ابنو دل يكن كافران  كاف

يسأؿ ربو ٧تاة كلده إال ليقينو نوح  كدل يكنُب ظنو،  ٦تن لست منهم، ألنو كاف عنده مؤمنان 
                                                           

، ُمكتاة الثقافة الدينية، ط )القاىرة:، مراجعة: ٤تمد حجازم، عصمة األنبياء ،الرازم: اإلماـ فخر الدين (ُ)
 .ٖٓ، ص ـ(ُٖٔٗ-قَُْٔ

 .ّْٔ، صُٓ ج، تأويل  آي القرآنجامع البيان عن الطربم،  (ِ)
 .ْٕ-ْٔ، صٗج، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ّ)
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سر الكفر ابنو يي  إذ ٤تاؿ أف يسأؿ ىبلؾ الكفار، ٍب يسأؿ ُب إ٧تاء بعضهم، ككافبعدـ كفره، 
ٔتا ىو منفرد بو من علم الغيوب، أم علمت من حاؿ  كيظهر اإلٯتاف، فأخرب اهلل تعاذل نوحان 

، كهبذا (ُ)"، كلذلك استحل نوح أف يناديوكقاؿ اٟتسن: كاف منافقان  ،ابنك ما دل تعلمو أنت
 .لو ثات أنو كاف ابنان 

، [ْٔ]سورة ىود:(حمخم جم يلتعاذل: ) ُب نفي الانوة بقوؿ اهلل أما مستند اٟتداثيُت
مل  ،فمردكد عليهم أف يكوف ا١تراد  :أحد٫تا"على أحد كجهُت: ألف معٌت ما استندكا إليو ٭تي

 .(ِ)"كالثاين: ا١تراد أنو ليس من أىلك الذين كعدتك أف أ٧تيهم معك، أنو ليس من أىل دينك

ليس من أىلك الذين كعدتك كقد رجح الطربم القوؿ بأف ا١تعٌت ا١تقصود ىو "أنو  
 .(ّ)كنفى أف يكوف ا١تقصود بأنو ليس ابنو"أف أ٧تيهم، ألنو كاف لدينك ٥تالفنا، كيب كافرنا 

ليسوا  -عند اهلل كُب دينو كميزانو -األىلهبا ىي أف:"  تعاذل ذكره اهلل اٟتقيقة اليتف 
يس إذف من أىلو كىو النيب ، فلكىذا الولد دل يكن مؤمنان  ،قرابة الدـ، إ٪تا ىم قرابة العقيدة

 .(ْ)"جاءه الرد ىكذا ُب قوة كتقرير كتوكيد، فا١تؤمن

من اهلل تعاذل إعبلـ كليس األمر كما ذىب اٟتداثيوف من نفي الانوة كلكنو إعبلف ك 
 اٟتقيقية. القرابة، إذ ىي ألىل اإلٯتاف ىي األساس بالنساةبأف قرابة الدين 

بُت نوح ١تا انتفت قرابة الدين بغَت قصد أنو "لكن اٟتداثيُت ال يفهموف قصدان أك 
مدار األىليًة "ألف  (ُ)" (حمخم جم يل)ال جـر نفاه اهلل تعاذل بأبلغ األلفاظ كىو قولو: كابنو 

 .(ِ)"ىو القرابةي الدينية كال عبلقةى بُت ا١تؤمن كالكافًر 
                                                           

 .ْٓ، صٗ ج، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
 .ّٕٓ، صُٓ ج مفاتيح الغيب،الرازم،  (ِ)
، ٗ ج، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، ، كانظر: ّْٔ، صُٓج ،جامع البيان عن تأويل  آي القرآنالطربم،  (ّ)

 .ْٔص
 .ُٕٖٗ ، صْ ج، في ظالل القرآنقطب،  (ْ)
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لؤلناياء ىي بنوة فالانوة بالنساة فا١تعيار الذم تعامل بو األناياء ىو معيار اإلٯتاف،  
كليس القرابة،  فإف ا١تعيار ُب ركوب السفينة كاضح أنو اإلٯتاف، كعلى ىذا اتِّااع، ال بنوة نىسىب

كهبذا ياطل ادعاء أصحاب ىذا التيار ٧تاة زكجتو، كركوهبا معهم، فركاب السفينة ىم أىل 
 اإلٯتاف فقط، دكف غَتىم من أىل الكفر.

 

يثات لذم العقوؿ السليمة، أف  ( حمخم جم يل ىل)كبعد كضوح معٌت قولو تعاذل: 
ا١تقصود ال ٮترج عن إطار كوف ابن نوح عليو السبلـ ليس من أىل دينو، أك ليس من أىلو 
الناجُت ُب الفلك، كليس كما ذىب شحركر كرفاقو بنفي الانوة، إذ لو أراد اهلل نفيها لقاؿ: إنو 

 ليس ابنك.
عٌت أف ابن نوح ىو ابن زنا، فهذا ٔت (جنحن يم ىم مم)أما تفسَتىم لقولو تعاذل: 

 مم)من عدـ استقامة فكرىم، كإرادة طعنهم ُب كتاب اهلل، إذ ا١تعٌت الصحيح لقولو تعاذل: 
 ثبلثة كجوه:فيو أف ( جنحن يم ىم

: عود الضمَت ُب )إنو( على السؤاؿ بطلب ٧تاة نوح البنو، إذ السؤاؿ نفسو األول 
 .(ّ)دكر اٟتكم من اهلل بإغراقو غَت جائزعمله غَت صاحل، ألف طلب ٧تاة الكافر بعد ص

غير معنى العمل على قراءة الكسائي: )إنو عىًملى غَتى صاحل( يكوف ": الثاني 
، وأطلق على الكفر )عمل( ألنو عمل القلب، وألنو يظهر أثره في عمل (الكفر)الصالح 

 . (ٗ)"صاحبو كامتناع ابن نوح من الركوب الدال على تكذيبو بوعيد الطوفان
الانوة ىنا عمل، كليست ذاتان، فالذات منكرة ىنا، كا١تذكور ىو العمل، "أف : الثالث

كىكذا ٧تد أف احملكـو عليو ُب الانوة ، فعمل ابن نوح جعلو غَت صاحل أف يكوف ابنان لنوح
 .(ٓ)"لؤلناياء ليس الدـ، كليس الشحم، كليس اللحم، إ٪تا ىو االتِّااع

                                                                                                                                                                          
 .ّٕٓ، صُٓ ج، مفاتيح الغيبالرازم،  (ُ)
 .ُِِ، صْ ج، رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، إأبو السعود (ِ)
 .ّٕٓ، صُٖ، جمفاتيح الغيبانظر: الرازم،  (ّ)
 .، بتصرؼ يسَتٖٔ، صُِ ج التحرير والتنوير،ابن عاشور، (ْ)
 .ْْٖٔ، صُُ ج، الشعراويتفسير الشعراكم،  (ٓ)
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الثبلثة كلها مقاولة، أما ما ذىب إليو ركاد التيار  كالذم تراه الااحثة أف األكجو
 كاٟتداثي فغَت مقاوؿ عقبلن كال شرعان.

، قاؿ ابن كثَت: "أم: (ُ)"ا٠تيانةي ُب الدين، فا١تراد ىنا "(ين)أما تفسَت قولو: 
خيانة امرأة نوح زكجها ف، (ِ)"لم يوافقا٫تا على اإلٯتاف، كال صدقا٫تا ُب الرسالةفُب اإلٯتاف، 

كأف خيانة امرأة لوط، أف لوطنا كاف ييًسٌر  ،أهنا كانت كافرة، ككانت تقوؿ للناس: إنو ٣تنوف"
 .(ّ)"الضيف، كتىديٌؿ عليو

 (ين) اهلل تعاذل: قوؿعند تفسَته لرضي اهلل عنهما ٢تذا أقسم ابن عااس 
فما كانت خيانة امرأة نوح كامرأة لوط  :كاهلل ما زنتا كال بغت امرأة نيب قط فقيل لوقائبلن: "

، (ْ)"أما امرأة نوح فكانت ٗترب أنو ٣تنوف كأما امرأة لوط فإهنا كانت تدؿ على الضيف :فقاؿ
 .(ٓ)، كاليت كانت مؤمنة عند زكج كافرمقابلة حا٢تما ْتاؿ امرأة فرعوف على ذلككيدؿ 

ـ دل تكن على كفق ما ذىب ٢تذا فإف تفسَتات اٟتداثيُت ٠تيانة امرأة نوح عليو السبل
إليو ٚتاىَت ا١تفسرين، بل انتهجوا هنجان آخر، كفسركا ا٠تيانة بالزنا، كىذا من قايل الطعن ُب 

ماعوثوف إذل "عليهم الصبلة كالسبلـ  فهمالدين، كنزع الثقة ُب القدكات من األناياء كا١ترسلُت، 
كمن أعظم ا١تنفرات عن  ،فلـز أال يكوف معهم ما ينفر الكفار منهم إذل اهلل،  لدعوهتم الكفار 

ينفر اتااعهم كٮتل ْتكمة  -لو كقع  -فزنا نساء األناياء  ،اإلنساف أف تكوف زكجتو مسافحة

                                                           
رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب إ، كانظر: أبو السعود، ْٕ، صٗ، جالجامع ألحكام القرآنانظر: القرطيب،  (ُ)

 .ُّٓ، صّ، جالبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، كانظر: َُِ، صْ ج، الكريم
 .ُُٕ، صٖج ،تفسير القرآن العظيمابن كثَت،  (ِ)

 .ْٕٗ، صِّ ج، جامع البيان عن تأويل  آي القرآنالطربم،  (ّ)
، ) بَتكت: دار روضة المحبين ونزىة المشتاقينابن قيم اٞتوزية: ٤تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين،  (ْ)

 .ِّٗ، صِج، التسهيل لعلوم التنزيل، كانظر: ابن جزم، ّٗٔص ـ(،ُّٖٗ-ىػَُّْ، ، د.طالكتب العلمية
 .ُٓٗ، صُٖ، جالتحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،   (ٓ)
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حىت ال يعود ذلك باالنتقاص كاإلخبلؿ  ،٢تذا حفظ اهلل تعاذل نساء األناياء من الزنا ،الاعثة
 . (ُ)"ذل اهللٔتهمتهم ُب دعوة الناس إ

كخبلصة القوؿ أف دعول نفي الانوة البن نوح عليو السبلـ بساب خيانة 
زكجتو باطلة، فهبلؾ ابن نوح عليو السبلـ دل يكن بساب ىذا الزعم، كإ٪تا كاف لكفره باهلل 
تعاذل، إذ إف معيار النجاة ىو اإلٯتاف، كساب ا٢تبلؾ ىو الكفراف، كهبذا ا١تقياس ٧تا من آمن 

 عليو السبلـ، كىلك من كفر بدعوتو.مع نوح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

)القاىرة: دار هنضة مصر للنشر،  ،موسوعة بيان اإلسالم الرد على االفتراءات والشبهات٩تاة من كاار العلماء، ( ُ)
 .ِٕ-ُٕص  د.ط، د.ت(
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 الخاتمة

اٟتمػػد هلل الػػػذم بنعمتػػػو تػػػتم الصػػػاٟتات، كالصػػػبلة كالسػػػبلـ علػػػى سػػػيدنا ٤تمػػػد كعلػػػى آلػػػو       
 كصحاو كمن سار على هنجو كاىتدل هبداه إذل يـو الدين، كبعد: 

عليػػػو السػػػبلـ ُب القػػػرآف لقصػػػة نػػوح القػػراءة اٟتداثيػػػة لقػػد قمػػػت ُب ىػػػذه الدراسػػة باٟتػػػديث عػػػن 
 : كاآلٌب  الكرًن، ككانت أبرز النتائج كالتوصيات اليت خلصت إليها

 

 أواًل: النتائج

ناتةه غربية مستوردة، انتقلت بنفس الفكر إذل العادل اإلسبلمي مع اختبلؼ  ةاٟتداث -ُ
حنفي ، ك٤تمد شحركر، كحسن ، إذل ٤تمد أركوفكريكورر ماخر، األٝتاء، من ساينوزا، كشبلي

 كغَتىم .
الكتب ظهرت الفكرة اٟتداثية كتالورت ُب الغرب بساب التسلط الكنسي، ككجود  -ِ

احملرفة اليت عارضت العقل، لكن ال يوجد ُب العادل اإلسبلمي ما يستدعي تطايقها ألف  الدينية
 الظركؼ ٥تتلفة.   

سبلـ، كإبعاده هتدؼ اٟتداثة الغربية إذل بناء قاعدة داخل اجملتمع اإلسبلمي لتقويض اإل -ّ
عن حياة ا١تسلمُت، كاالنقضاض على تراثو، كاستاداؿ منهجو با١تناىج العقلية، كتغليب العقل 
على القرآف كالسنة، كإعادة قراءة الًتاث بغية تشويو حقيقتو، من خبلؿ فكرو يزعموف مواكاتو 

  االسبلمي.للتطورات كا١تستجدات العصرية، لكنو ُب اٟتقيقة دعوة إذل تغريب عقوؿ العادل
يعمل اٟتداثيوف على نزع قداسة القرآف الكرًن كمساكاتو بكبلـ الاشر، فيلوكف عنق  -ْ

النصوص بتفسَتات كمعافو ال ٖتملها اآليات، لتخدـ أىدافهم، كمن ٍب تكوف ا٠تطوة ا١تمهدة 
 كنص بشرم يطاق عليو مناىج كأدكات نقدية غربية.  الكرًن للتعامل مع القرآف
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ة نشر الفكري أطركحاهتمإف أصحاب التيار اٟتداثي كمنهم شحركر، ٭تاكلوف من خبلؿ  -ٓ
عن آدـ عليو  كينفوف الناوةأكلية ناوة نوح عليو السبلـ،  فيدعوف، ما يزلزؿ الثوابت ا١تعلومة

 .نوح كعمره كيأتوف بأقواؿ ال دليل عليها تتعلق باسمالسبلـ، 
السبلـ عادكا مظاىر الطايعة، كدل يعادكا بطبلف مزاعم شحركر بأف قـو نوح عليو  -ٔ

 كشعائر تعادية.تشريعات إ٢تية  دل تتضمناألصناـ، كأف شريعة نوح عليو السبلـ 
إف سفينة نوح عليو السبلـ ليست ٣ترد معدية خشاية صغَتة مربوطة بألياؼ طايعية   -ٕ

ر األرض بعد كما زعم شحركر، بل إهنا سفينة كاَتة تتسع لكل ما ٭تتاج إليو ركاهبا إلعما
 غرقها بالطوفاف.

بطبلف مزاعم اٟتداثيُت حوؿ قضية الطوفاف، كغرؽ قـو نوح عليو السبلـ لعدـ معرفتهم  -ٖ
 بالسااحة، كإنكار كونو عقوبة ربانية على معاصيهم.

معيار ركوب السفينة ىو اإلٯتاف، بعكس ما زعمو أصحاب ىذا التيار، من أف ا١تعيار  -ٗ
 ىو القرابة.

ما أثاركه حوؿ عدـ بنوتو ٠تيانة زكجتو باطل، ك لسبلـ ىو ابنو لصلاو، ابن نوح عليو ا -َُ
 خيانة الدين. ا١تنسوبة إذل امرأة نوح عليو السبلـ ُب القرآف الكرًن ىي فا٠تيانة
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 ثانياً: التوصيات 

تسليط دعوة ا١تراكز العلمية، كا١تؤسسات الاحثية، كالدراسات اٞتامعية، كغَتىا إذل   -ُ
 كالرد عليها بطريقة موضوعية.  شاهات اٟتداثيُتالضوء على 

تنظيم ا١تؤ٘ترات الدكلية اليت تاحث ُب ف تكوف صاحاة الريادة ُب ألدعوة جامعة قطر   -ِ
 .مثل ىذه القضايا

 طر دعاة القراءة ا١تعاصرة،  كمآتالتوعية  ُبتدعيم دكر اإلعبلـ كاألجهزة ا١تختلفة   -ّ
 .ٝتـوياثونو من أفكار ك 

بإعداد رسائل جامعية كأْتاث حوؿ شاهات كصي الااحثُت طبلب الدراسات العليا أ -ْ

 اٟتداثيُت لقصص األناياء الااقُت غَت نوح عليو السبلـ.

 ف كاف من زللو فمٍت كمن الشيطاف،، كإةىذا كإف كاف من توفيقو فللو الفضل كا١تن

 كصحاو أٚتعُت. كاٟتمد هلل رب العا١تُت، كصلى اهلل على ناينا ٤تمد كعلى آلو
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 المراجعالمصادر و قائمة 

 المراجع باللغة العربية:

 القرآف الكرًن.

المعجم ، ٤تمد النجار ،حامد عاد القادر ،أٛتد الزيات ى،إبراىيم مصطف .ُ
 )د.ـ، دار الدعوة، د.ط،  د.ت(.الوسيط،

، التاريخالكامل في ابن األثَت: أبو اٟتسن علي بن أيب الكـر ٤تمد الشيااين اٞتزرم،  .ِ
 -ىػ ُُْٕ،ُط: دار الكتاب العريب، ، )بَتكت: عمر عاد السبلـ تدمرمت

 (.ـُٕٗٗ
مراجعات العقل الغربي في تأزم فكر  –أعداء الحداثة ٤تمد ٤تمود سيد،  أٛتد:  .ّ

 (. ىػُّْْ ،ُط دار الوعي للنشر كالتوزيع،)الرياض: ، الحداثة
دار )بَتكت:  ،بحث في االتباع واالبداع عند العرب –الثابت والمتحول أدكنيس،  .ْ

 .ـ(ُٖٕٗ ، ُط ،العودة
  د.ط، د.ت(. دار اآلداب،)بَتكت:  ،فاق الكتابةآالنص القرآني و أدكنيس:  .ٓ
مركز )بَتكت: ترٚتة ىاشم صاحل،  ،تاريخية الفكر العربي اإلسالمي، أركوف: ٤تمد .ٔ

 (.ُٔٗٗ،  ِط ،اإل٪تاء القومي
 ـ(.ُٔٗٗ، دار الساقي،  ّط)بَتكت: ، العلمنة والدين، أركوف: ٤تمد .ٕ
دار )بَتكت: ترٚتة: ىاشم صاحل،  ،(قراءة علمية)الفكر اإلسالمي  : ٤تمد،أركوف .ٖ

 ـ(.ُٔٗٗ، ِط اإل٪تاء القومي،
ا١تؤسسة )اٞتزائر: ىاشم صاحل،  :ترٚتة ،الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد، : ٤تمدأركوف .ٗ

  ـ(.ُٖٗٗ د.ط،الوطنية للكتاب، 
ىاشم صاحل،  :ترٚتة، التأصيلالفكر األصولي واستحالة ، أركوف: ٤تمد .َُ

 ـ(.ُٗٗٗ، ُط، دار الساقي)بَتكت: 
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دار منشورات )بَتكت: ، ترٚتة: عادؿ العٌوا، الفكر العربي، : ٤تمدأركوف .ُُ
 ـ(.ُٖٓٗ، ّعويدات، ط

)بَتكت: ىاشم صاحل،  :، ترٚتةقضايا في نقد العقل الديني ٤تمد، أركوف، .ُِ
 (.ـَََِ، د.طدار الطليعة، 

، ترٚتة: ىاشم صاحل، من االجتهاد إلى نقد العقل اإلسالمي، : ٤تمدأركوف .ُّ
 ـ(.ُُٗٗ، ُدار الساقي، ط)بَتكت: 

إلماـ ، ٣تلة معهد اتاريخ القراءة الجديدة للقرآن ،ٝترم: حسن بن ٤تمداأل .ُْ
 .ىػُّْْ، ذك اٟتجة الشاطيب للدراسات القرآنية، العدد السادس عشر

، )الدكحة: العقيدة في ضوء الكتاب والسنةاهلل،  شقر: عمر سليماف عاداأل .ُٓ
 .(َُِٔ، ، د.طاإلدارة العامة لؤلكقاؼ

روح المعاني في تفسير ، لوسي: شهاب الدين ٤تمود بن عاد اهلل اٟتسيٍتاأل .ُٔ
دار الكتب بَتكت: ، )علي عاد الاارم عطية، ت: القرآن العظيم والسبع المثاني

 (.ىػُُْٓ ،ُط ،العلمية
بَتكت: دار ترٚتة: جورج طرابيشي،) ،تاريخ الفلسفة الحديثةميل برىييو، إ .ُٕ

 .ـ(ُٖٓٗ، ُالطليعة، ط

ا١تكتاة )القاىرة: ، العلمانيون العرب وموقفهم من القرآن، : مصطفىباحو .ُٖ
  ـ(.َُِِ، ُطاإلسبلمية للنشر كالتوزيع، 

مركز اإل٪تاء اٟتضارم، )سوريا: ، ترٚتة: منذر عياش، لذة النص، : ركالفبارت .ُٗ
 ـ(.ُِٗٗ، ُط

ا١تركز )الدار الايضاء: ، دليل الناقد األدبي ،ميجاف :الركيلي ،سعد :اازعيال .َِ
 ـ(.ََِِ، ّط ،اُب العريبقالث

، صحيح البخاري، ٤تمد بن إٝتاعيل أبو عاداهلل الاخارم اٞتعفي اخارم:ال .ُِ
 (.ىػُِِْ، ُ، طدار طوؽ النجاةد.ـ، ، )٤تمد زىَت بن ناصر الناصرت: 
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دار ا١توسوعة العربية )بَتكت:  ،موسوعة الفلسفة، : عاد الرٛتنبدكم .ِِ
 ـ(.ُْٖٗ، ُللدراسات كالنشر،  ط

 )الدكحة: اليسار اإلسالمي خنجر في ظهر اإلسالم، ،بسيوين: عادالسبلـ .ِّ
 ـ(.َُٗٗ، قَُُْ، ُمكتاة االقصى، ط

معالم ، الشافعي اغوم: أبو ٤تمد اٟتسُت بن مسعود بن ٤تمد بن الفراءال .ِْ
دار إحياء الًتاث  ،ُبَتكت: ط، )عاد الرزاؽ ا١تهدم، ت: التنزيل في تفسير القرآن

 (.ىػ َُِْ، العريب
الكليات معجم  ،نفياٟت أيوب بن موسى اٟتسيٍت القرٯتي الكفوم: أبو الاقاء .ِٓ

)بَتكت:  ٤تمد ا١تصرم، ،ت: عدناف دركيشفي المصطلحات والفروق اللغوية، 
 ، د.ط، د.ت(.الرسالةمؤسسة 

)القاىرة: ، المبشرون والمستشرقون وموقفهم من اإلسالمالاهي: ٤تمد،  .ِٔ
 ، د.ط، د.ت (.مطاعة األزىر

دراسة الكتب  –القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل والعلم بوكام: موريس،  .ِٕ
 .(ـََِْ ،ِط ، )القاىرة: مكتاة مدبورل،-المقدسة في ضوء المعارف الحديثة

أنوار الايضاكم: ناصر الدين أبو سعيد عاد اهلل بن عمر بن ٤تمد الشَتازم،  .ِٖ
بَتكت: دار إحياء الًتاث ٤تمد عاد الرٛتن ا١ترعشلي، )، ت: التنزيل وأسرار التأويل

 (.ىػُُْٖ، ُالعريب، ط
، سنن الترمذيًتمذم: ٤تمد بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾ، ال .ِٗ

: شركة مصر)،كإبراىيم عطوة عوض، د فؤاد عاد الااقي ك٤تم، أٛتد ٤تمد شاكر :ت
 ـ(.ُٕٓٗ -قُّٓٗ، ِ، طمكتاة كمطاعة مصطفى الاايب اٟتليب

 د.ط،  شركة ماسًت ميديا،القاىر: )، التفسير التطبيقي للكتاب المقدس .َّ
 د.ت(.

موسوعة كشاف اصطالحات الفنون ، ٤تمد بن علي ابن القاضيالتهانوم،  .ُّ
 (.ـُٔٗٗ،  ُ، طمكتاة لاناف ناشركفبَتكت: ، )علي دحركج، ت: والعلوم
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بيت د.ـ، ، )موسوعة الفقو اإلسالميتو٬ترم: ٤تمد بن إبراىيم بن عاد اهلل، ال .ِّ
 .ـ(ََِٗ -ىػ َُّْ،ُطاألفكار الدكلية، 

دمشق: )، اإلسالم والعصر تحديات وآفاق كالاوطي: رمضاف، ،: طيبزيٍتيت .ّّ
 ـ(.ُٖٗٗ، ِ، طدار الفكر

)بَتكت:  ،آفاق فلسفية عربية معاصرة ا١ترزكقي: أبو يعرب،تيزيٍت: طيب،  .ّْ
 ـ(.ََُِ -ىػُِِْ ،ُط دار الفكر ا١تعاصر،

دار دمشق: ) ،ني أمام اشكالية البنية والقراءةآالنص القر ، : طيبزيٍتيت .ّٓ
 ـ(.ُٕٗٗ،د.طالينابيع ، 

مركز بَتكت: ) التراث والحداثة دراسات ومناقشات، ،ابرم: ٤تمد عابداٞت .ّٔ
 ـ(.ُُٗٗ ،ُط الوحدة العربية،دراسات 

، ضاطو كتاب التعريفات ،رجاين: علي بن ٤تمد بن علي الزين الشريفاٞت .ّٕ
 ، ُ، طدار الكتب العلميةبَتكت: )كصححو ٚتاعة من العلماء بإشراؼ الناشر، 

 (. ـُّٖٗ-ىػ َُّْ
سالم وأساليب الغزو الفكري اإل ،٤تمد شريف :الزياق ،: علي ٤تمدجريشة .ّٖ

 (.ـُٕٗٗ، ّدار الوفاء ، ط)القاىرة:  ،اإلسالميللعالم 
التسهيل لعلوم ابن جزم: أبو القاسم، ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن عاد اهلل،  .ّٗ

ت:احملقق: الدكتور عاد اهلل ا٠تالدم، )بَتكت: شركة دار األرقم بن أيب  التنزيل،
 .ىػ(ُُْٔ، ُاألرقم، ط:

 ، د.ط، د.ت(.قااء للطااعةدار د.ـ، )، االستشراق والتبشير ٤تمد، جليند: .َْ
الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب واألحزاب اٞتهٍت: مانع بن ٛتاد،  .ُْ

 ق(ُُْٖ، ْط دار الندكة العلمية للطااعة كالنشر، )الرياض: ،المعاصرة
العالمية جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة )حاج ٛتد: ٤تمد أبو القاسم،  .ِْ

 .(ـََِْ-قُِْٓ،ُط)بَتكت: دار ا٢تادم،  اإلسالمية الثانية(،
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صحيح ابن حااف: ٤تمد بن حااف بن أٛتد بن حااف بن معاذ بن مىٍعادى، ابن  .ّْ
، مؤسسة الرسالة، ِبَتكت: طشعيب األرنؤكط، )ت: ، حبان بترتيب ابن بلبان

 ـ(.ُّٗٗ -ىػُُْْ
دار الفكر، )دمشق: ، واصطالحاً  القاموس الفقهي لغةً : سعدم، حايبأبو   .ْْ

 (.ـُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ،  ِط
أشعار ، يوسف بن سليماف بن عيسى الشنتمرم األندلسي :أبو اٟتجاج .ْٓ

-قُِّٖ، ّط ٟتميد أٛتد حنفي،)مصر: مؤسسة عادا ،الشعراء الستة الجاىليين
 .ـ(ُّٔٗ

 ،ا١تركز الثقاُب العريبالدار الايضاء: ، )االستالب واالستردادحرب: علي،  .ْٔ
ـ(.ُٕٗٗ، ُط

، ْط ا١تركز الثقاُب العريب،: الدار الايضاء)، النصنقد ، : عليحرب .ْٕ
 ـ(.ََِٓ

، ُط، دار الشركؽ)بَتكت: ، استراتيجية االستعمار والتحريرٚتاؿ،  :ٛتداف .ْٖ
 (.ـُّٖٗ -َُّْ

دار ا١تؤسسة اٞتامعية )بَتكت:  ،في الفكر الغربي المعاصرحنفي: حسن،  .ْٗ
 .ـ(َُٗٗ، ْللدراسات كالنشر كالتوزيع، ط

، ُ)القاىرة: مكتاة األ٧تلو ا١تصرية، ط ،دراسات فلسفية حسن، حنفي: .َٓ
 د.ت(.

البحر المحيط في ، أثَت الدين األندلسي٤تمد بن يوسف بن علي : حيافأبو  .ُٓ
 (.ىػَُِْ  د.ط، ،دار الفكربَتكت: ، )صدقي ٤تمد ٚتيل، ت: التفسير

، التبشير واالستعمار في العالم العربي، : عمر، فٌركخ: مصطفىالدما٠ت .ِٓ
 ـ(.ُّٕٗ، ٓا١تكتاة العصرية طبَتكت: )
، ت: الحجة في القراءات السبعابن خالويو: اٟتسُت بن أٛتد، أبو عاد اهلل،  .ّٓ

، )بَتكت: دار الشركؽ، ط  .ىػ(َُُْ، ْعاد العاؿ سادل مكـر
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، ُ)بَتكت: ركافد للطااعة، ط ،نظرات شرعيةا٠تراشي: سليماف بن صاحل،  .ْٓ
 ـ(.ََِٖ-ىػُِْٗ

، ابن خلدكف: عاد الرٛتن بن ٤تمد بن ٤تمد، أبو زيد، كرل الدين اٟتضرمي  .ٓٓ
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرىم من ذوي الشأن 

 (.ـُٖٖٗ -ىػ َُْٖ ،ِطدار الفكر، ، )بَتكت: : خليل شحادة، تاألكبر

، ْنشر، طسينا لل)القاىرة: ، الفن القصصي في القرآن الكريمخلف اهلل،  .ٔٓ
 ـ(.ُٗٗٗ

، موسوعة أعالم العرب المبدعين في القرن العشرينخليل: أٛتد خليل،  .ٕٓ
 ـ(.ََُِ ،ُط ،را١تؤسسة العربية للدراسات كالنشبَتكت: )
رمزم منَت  ت: جمهرة اللغة،زدم، األ بن دريد: أبو بكر ٤تمد بن اٟتسن .ٖٓ

 .ـ(ُٕٖٗ،ُط بعلاكي، ) بَتكت: ا١تبليُت،
مفاتيح ، ٤تمد بن عمر بن اٟتسن بن اٟتسُت التيمي أبو عاد اهللالرازم:  .ٗٓ

 .(،ىػ َُِْ،ّط ،دار إحياء الًتاث العريب، ) بَتكت: الغيب
 )القاىرة:، مراجعة: ٤تمد حجازم، عصمة األنبياء ،رازم: اإلماـ فخر الدينال .َٔ

 (.ُٖٔٗ-َُْٔ ،ُط مكتاة الثقافة الدينية،
 ،بكر بن عاد القادر اٟتنفيرازم: زين الدين أبو عاد اهلل ٤تمد بن أيب ال .ُٔ

الدار  -ا١تكتاة العصرية )بَتكت:  ت: يوسف الشيخ ٤تمد،  مختار الصحاح،
 (.ـُٗٗٗ -ىػَُِْ، ٓط النموذجية،

الحركات اإلسالمية في منظور الخطاب العربي الربيعو: تركي علي،  .ِٔ
 (.ََِٔ، ُ)الدار الايضاء: ا١تركز الثقاُب العريب، ط، المعاصر

ا١تدينة ، )العلمانية وموقف اإلسالم منهارحيلي: ٛتود بن أٛتد بن فرج، ال .ّٔ
.ىػ(ُِِْ- ّْ ُُٓا١تنورة: اٞتامعة االسبلمية، العدد 
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)القاىرة:  ٤تمد فتحي الشنيطي،: ، ترٚتةتاريخ الفلسفة الغربيةرىًسل :برتراند،  .ْٔ
 . ٖص ،ـ(ُٕٕٗ، د.طا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب، 

ا٢تيئة القاىرة: )، (المنارتفسير تفسير القرآن الحكيم )، رضا: ٤تمد رشيد .ٓٔ
 .(ـَُٗٗد.ط،  العامة ا١تصرية للكتاب،

اتجاىات التفسير في القرن الرابع  ،ركمي: فهد بن عادالرٛتن بن سليمافال .ٔٔ
ـ(.ُٕٗٗ-قُُْٖ ،ّط مؤسسة الرسالة،: بَتكت)، عشر

ا١تنظمة )بَتكت: جورج زيناٌب،  ، ترٚتة:الذات عينها كآخر، : بوؿريكور .ٕٔ
 ـ(.ََِٓ، ُط العربية للًتٚتة،

دار الكتاب بَتكت: ): منذر عياش، ، ترٚتةصراع التأويالت : بوؿ،ريكور .ٖٔ
 ـ(.ََِٓ، ُطاٞتديدة ا١تتحدة، 

، كحسن برقية، ٤تمد برادة ترٚتة: ،من النص إلى الفعل : بوؿ،ريكور .ٗٔ
 ـ(.ََُِ، ُكاالجتماعية ، طدار عُت للدراسات كالاحوث اإلنسانية )القاىرة: 

زَّبيدم: ٤تٌمد بن ٤تٌمد بن عاد الرزٌاؽ اٟتسيٍت، أبو الفيض، ا١تلٌقب ٔترتضى، ال .َٕ
 ،دار ا٢تدايةد.ـ، ، ت: ٣تموعة من احملققُت، )تاج العروس من جواىر القاموس

 .(د.ت د.ط، 
)د.ـ، ، األعالمزركلي: خَت الدين بن ٤تمود بن ٤تمد بن علي بن فارس، ال .ُٕ

 (.ـ ََِِ، ُٓالعلم للمبليُت، ط دار
ت: ٤تمد  ،أساس البالغة ،ز٥تشرم: أبو القاسم ٤تمود بن عمرك بن أٛتدال .ِٕ

 (.ـُٖٗٗ -ىػُُْٗ ،ُط دار الكتب العلمية،بَتكت: )باسل، 
 الكشاف عن حقائق التنزيلأبو القاسم ٤تمود بن عمرك بن أٛتد،  الز٥تشرم: .ّٕ

 (.ىػ َُْٕ ،ّط ،دار الكتاب العريببَتكت: ، )وعيون األقاويل في وجوه التأويل
، ت: سعيد حجة القراءاتابن ز٧تلة: عاد الرٛتن بن ٤تمد، أبو زرعة،  .ْٕ

 .األفغاين، )د.ـ: دار الرسالة، د.ط، د.ت(
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الرياض: دار ا٢تجرة للنشر ، )تدوين السنة النبوية زىراين: ٤تمد بن مطر،ال .ٕٓ
 .ـ(ُٔٗٗ -ىػُُْٕ ،ُط كالتوزيع،

، )الدار الايضاء: ا١تركز التجديد والتحريم والتأويل، نصر حامد زيد:أبو  .ٕٔ
 ـ(.ََُِالثقاُب العريب، د.ط، 

دراسة في علوم  –مفهوم النص  –دراسات أدبية  ،زيد: نصر حامدأبو  .ٕٕ
 ـ(.َُٗٗ د.ط، ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب،)القاىرة: ،القرآن

يدلوجية الوسطية، اإلمام الشافعي وتأسيس اال، نصر حامدزيد: أبو  .ٖٕ
 ـ(.ُٔٗٗ، ِ)القاىرة: مكتاة مدبورل، ط

، )الدار الايضاء: ا١تركز الثقاُب النص السلطة الحقيقة، نصر حامد زيد:أبو  .ٕٗ
 ـ(.ُٓٗٗ، ُالعريب، ط

،  ِ)القاىرة: سينا للنشر، ط ،نقد الخطاب الديني: نصر حامد، زيدأبو  .َٖ
 ـ(. ُْٗٗ

والُمْسَتْشرُِقوَن ما لهم وما االستشراق  مصطفى بن حسٍت، :سااعيال .ُٖ
  ، د.ط، د.ت(.دار الوراؽ للنشر كالتوزيع)د.ـ،  ،عليهم

، ُدار التنوير، ط)بَتكت: ،رسالة في الالىوت والسياسة ،ساينوزا: باركخ .ِٖ
 ـ(.ََِٓ

تيسير الكريم الرحمن في ، : عاد الرٛتن بن ناصر بن عاد اهللالسعدم .ّٖ
، ُ، ط: مؤسسة الرسالة، )د.ـمعبل اللو٭تق: عاد الرٛتن بن ، تتفسير كالم المنان

 (.ـَََِ-ىػ َُِْ
إرشاد العقل السليم إلى مزايا ،  ٤تمد بن ٤تمد بن مصطفى :سعودأبو  .ْٖ

 .، د.ت(دار إحياء الًتاث العريب، )بَتكت: د.ط، الكتاب الكريم
دار )بَتكت:  مارتن ىيدجر الوجود والموجود،سليماف: ٚتاؿ ٤تمد أٛتد،  .ٖٓ

  ـ(.ََِٗ، د.طالتنوير للطااعة كالنشر، 
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معجم مقاليد العلوم في  ،سيوطي: عاد الرٛتن بن أيب بكر، جبلؿ الدينال .ٖٔ
ىػ ُِْْ ،ُط مكتاة اآلداب،) القاىرة: ت: ٤تمد إبراىيم عاادة،  الحدود والرسوم،

 (.ـََِْ -
فسير التيار العلماني الحديث وموقفو من تشافعي: مٌت ٤تمد هبي الدين، ال .ٕٖ

ىػ( ْتث لنيل درجة ا١تاجستَت ُب ُِْٗ، ُ، ) القاىرة: دار اليسر، طالقرآن الكريم
 التفسَت كعلـو القرآف، كلية الدراسات العربية كاإلسبلمية، جامعة األزىر.

)سوريا: منشورات كزارة الثقافة، ا٢تيئة  اسبينوزا والالىوت،شااين: منذر،  .ٖٖ
.(ََِٗالعامة السورية للكتاب، د.ط، 

 ،من نوح إلى يوسف -قراءة معاصرة – القصص القرآني، : ٤تمدشحركر .ٖٗ
  .(َُِِ ،ُط )بَتكت: دار الساقي،

، د.ط، األىارل للطااعة كالنشر)دمشق:  ،الكتاب والقرآن، : ٤تمدشحركر .َٗ
  د.ت(.

 ،القرآنييون والسنة النبوية )محمد شحرور نموذجاً(الشرّتي: ٤تمد يوسف،  .ُٗ
  ـ(.ََِٕ، العدد األكؿ، ٣ِّتلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية ك القانونية، اجمللد 

دار الطليعة )بَتكت: ، اإلسالم بين الرسالة والتاريخ، شرُب: عاداجمليدال .ِٗ
 ـ(.ََِٖ  ،ِط للطااعة كالنشر،

الدار التونسية للنشر،  )تونس: ،في قراءة النص الديني، شرُب: عاداجمليدال .ّٗ
 ـ(.َُٗٗ، ِط

، ترٚتة: إبراىيم حوارات لقرآن جديدالشرُب: عاداجمليد، ىوفماف: مراد،  .ْٗ
ـ(.ََِٖ، ُدمشق: دار الفكر، طالشهايب، )

دار دمشق: ) ،-سوء التفاىم التاريخي – اإلسالم والحرية، : ٤تمدشرُبال .ٓٗ
 ـ(.ََِٖ، ُ، طبًتا للنشر كالتوزيع

، مطابع أخاار اليـوالقاىرة: ، )تفسير الشعراوي، متورل٤تمد الشعراكم:  .ٔٗ
 د.ت(.د.ط، 
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الَعْذُب ، الشنقيطي: ٤تمد األمُت بن ٤تمد ا١تختار بن عاد القادر اٞتكٍت .ٕٗ
 مكة، ): خالد بن عثماف السات، تالنَِّميُر ِمْن َمَجاِلِس الشَّْنِقيِطيِّ ِفي التـَّْفِسيرِ 

 (.ىػُِْٔ، ِطتوزيع، ا١تكرمة: دار عادل الفوائد للنشر كال
فتح القدير الجامع بين فني شوكاين: ٤تمد بن علي بن ٤تمد بن عاداهلل، ال .ٖٗ

 .ىػ(ُُْْ ،ُط دمشق: دار ابن كثَت،، )الرواية والدراية من علم التفسير
الرسل تاريخ : ٤تمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلملي، الطربم .ٗٗ

 (.ىػُّٕٖ، ِ، طدار الًتاث، )بَتكت:  والملوك
 عنجامع البيان ٤تمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلملي، الطربم:  .ََُ

 -ىػ  َُِْ،ُط ،مؤسسة الرسالة، ) د.ـ، أٛتد ٤تمد شاكر ، ت:القرآنآي تأويل 
 .(ـ َََِ

،  العلمانيون والقرآن الكريم،طعاف: أٛتد إدريس، ال .َُُ )دمشق: دار ابن حـز
 .ـ(ََِٕ -ىػُِْٖ، ُط
، جامعة منتوزم التأويل عند ىانز جورج غادميرعارؼ: بن حديد،  .َُِ

 .ـََِٗقسنطينو، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، رسالة ماجستَت ، 
 التحرير والتنوير،عاشور: ٤تمد الطاىر بن ٤تمد بن ٤تمد الطاىر، ابن  .َُّ

 (.ىػُْٖٗ  د.ط، الدار التونسية للنشر،)تونس: 
عٌماف: دار )، إيحاؤه ونفحاتو(القرآني )القصص عااس: فضل حسن،  .َُْ

 .(ـُٕٖٗ ،ُط الفرقاف،
، ملف االسالميات التطبيقية وإدارة النقد الحضاري: عماد، عاد الرزاؽ .َُٓ

 ـ(.َُِٓ/ٓ/ْٔتثي بعنواف "أركوف كمشركعو النقدم"، 
، )القاىرة: دار ا١تعارؼ، حاكم التفتيش نشأتها ونشاطهاعايد: إسحاؽ، ـ .َُٔ
 ـ(.ُٖٕٗ، ُط
ا٢تيئة ا١تصرية القاىرة: ) مصر والحملة الفرنسية،، سعيد عشماكم: ٤تمدال .َُٕ

 ـ(.ُٗٗٗ، ، د.طالعامة للكتاب



154 
 

المحرر أبو ٤تمد عاد اٟتق بن غالب بن عاد الرٛتن بن ٘تاـ، : عطيوابن  .َُٖ
بَتكت: دار ت: عادالسبلـ عادالشاُب ٤تمد،) ،الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

 .ىػ (ُِِْ ،ُط الكتب العلمية،
دار ماجد  )جدة:أعالم وأقزام في ميزان اإلسالم،  ،عفاين: سيد بن حسُتال .َُٗ

 ـ(.ََِْ -قُِْْ، ِعسَتم للنشر كالتوزيع، ط
معجم اللغة العربية  ،ٔتساعدة فريق عمل عمر: أٛتد ٥تتار عاد اٟتميد .َُُ

 (.ـََِٖ -ىػ  ُِْٗ ، ُط عادل الكتب،)د.ـ، ، ،المعاصرة
٤تمد  :ترٚتة، األىداف( –المبادئ  –التأويل )األصول فلسفة غادامَت،  .ُُُ

 ـ(.ََِٔ، ِمنشورات االخبلص، طاٞتزائر: )شوقي الزين، 
موسوعة  ،غزم: ٤تمد صدقي بن أٛتد بن ٤تمد آؿ بورنو أبو اٟتارثال .ُُِ

 (.ـََِّ -ىػ ُِْْ، ُطمؤسسة الرسالة، )بَتكت: ، القواعد الفقهية
الصحاح تاج اللغة وصحاح  ،اٞتوىرم فارايب: أبو نصر إٝتاعيل بن ٛتادال .ُُّ

 -  ىػَُْٕ ،ْ، طدار العلم للمبليُت)بَتكت: ، ت: أٛتد عاد الغفور عطار، العربية
 (.ـُٕٖٗ

، معجم مقاييس اللغةحسُت، أبو  بن فارس: أٛتد بن زكرياء القزكيٍت الرازما .ُُْ
 .ـ(ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ د.ط، دار الفكر،د.ـ، ت: عاد السبلـ ٤تمد ىاركف، )

كتاب  ،أبو عاد الرٛتن ا٠تليل بن أٛتد بن عمرك بن ٘تيم الاصرم اىيدم:فر ال .ُُٓ
د.ط،   دار كمكتاة ا٢تبلؿ،د.ـ، ) ت: مهدم ا١تخزكمي، إبراىيم السامرائي، العين،
  د.ت(.

، ت:  القاموس المحيطفَتكزآبادم: ٣تد الدين أك طاىر ٤تمد بن يعقوب ، ال .ُُٔ
 ،ٖط دار مؤسسة الرسالة للنشر كالتوزيع،)بَتكت: مكتب ٖتقيق الًتاث ٔتؤسسة الرسالة 

ََِٓ.)  
، ٣ُتلة الاياف، ط)الرياض: ، منهج حسن حنفي، قرشي: فهد بن ٤تمدال .ُُٕ

 (.قُّْْ
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أبو عاد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصارم ا٠تزرجي،  :قرطيبال .ُُٖ
 ،ِطالقاىرة: دار الكتب ا١تصرية، ، ت: أٛتد الربدكين، )الجامع ألحكام القرآن

 .ـ(ُْٔٗ -ىػُّْٖ
، )القاىرة: الدار ا١تصرية للنشر، التاريخ األسود للكنيسةالقس دم ركزا،  .ُُٗ
 ـ (.ُْٗٗ -ىػُُْٓ، ُط
 د.ط،مكتاة كىاو، : القاىرة) مباحث في علوم القرآن،قطاف، مناع، ال .َُِ

 .(ـُٓٗٗ
 .ىػ(ُُِْ ،ُٕط القاىرة: دار الشركؽ،) في ظالل القرآن،قطب: سيد،  .ُُِ
االنتشار العريب، )بَتكت: ، إلى الوثنية انتكاسة المسلمين، : سيدقمٍتال .ُِِ
 ـ(.ََُِ، ُط
، ِالقاىرة: دار مصر احملركسة، ط)، شكرا ابن الدن سيد، قمٍت،ال .ُِّ

 ـ(.ََِْ
روضة المحبين ونزىة قيم اٞتوزية: ٤تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد ، ابن  .ُِْ

 .ـ(ُّٖٗ-ىػَُّْالكتب العلمية، ، )بَتكت: دار المشتاقين
) القاىرة: دار الكتاب  الكتاب المقدس ) العهد القديم والعهد الجديد(، .ُِٓ

 ـ(.ُْٗٗا١تقدس ُب الشرؽ األكسط، د.ط، 
علي ، ت: البداية والنهاية، : أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر القرشيابن كثَت .ُِٔ

 (.ـُٖٖٗ -، ىػ َُْٖ، ُ، طدار إحياء الًتاث العريب، )بَتكت: شَتم
ُِٕ. 

، ت: تفسير القرآن العظيمابن كثَت: أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر القرشي، 
 .ـ(ُٗٗٗ -ىػ َُِْ، ِسامي بن ٤تمد سبلمة، )د.ـ: دار طياة للنشر كالتوزيع، ط

: يوسف،  .ُِٖ دار الطليعة، )بَتكت: ، ترٚتة: ابيشي،تاريخ الفلسفة الحديثةكـر
 ـ(.ُٖٓٗ، ُط
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أطركحة مقدمة  ،والتأويل في فكر محمد أركوناألنسنة  ،كيجل: مصطفى .ُِٗ
 -لنيل درجة دكتوراه العلـو ُب الفلسفة، ، إشراؼ: اٝتاعيل زركخي ، جامعة منتورم

ك العلـو االجتماعية، قسم الفلسفة، اٞتمهورية اٞتزائرية  اإلنسانيةقسنطينة، كلية العلـو 
 ـ.ََِٖ-ََِٕالدٯتقراطية الشعاية، 

إيضاح المحصول من برىان  ،٤تمد بن علي بن عمر ازرم: أبو عاد اهللا١ت .َُّ
 د.ت(. ،ُط دار الغرب اإلسبلمي،د.ـ، )، ت: د. عمار الطاليب، األصول

، : أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن ٤تمد بن حايب الاصرم الاغدادما١تاكردم .ُُّ
: دار الكتب ، )بَتكت: السيد ابن عاد ا١تقصود بن عاد الرحيم، تالنكت والعيون

د.ط، د.ت(.، العلمية

، تزييف اإلسالم وأكذوبة الفكر اإلسالمي المستنير، : ٤تمد إبراىيممربكؾ .ُِّ
 ـ(.ُُٗٗ-ىػُُُْ، ُط )القاىرة: دار ثابت،

الهادي شرح طيبة النشر في القراءات ٤تيسن: ٤تمد ٤تمد ٤تمد سادل،  .ُّّ
 .ـ(ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕ، ُبَتكت: دار اٞتيل، ط، )العشر

: شركة مكتاة )القاىرة  ،تفسير المراغي، ا١تراغي: أٛتد بن مصطفى ا١تراغي .ُّْ
 (.ـُْٔٗ -ىػ ُّٓٔ، ُ، طكمطاعة مصطفى الااىب اٟتليب كأكالده

أخبار الزمان ومن أباده ، ا١تسعودم: أبو اٟتسن على بن اٟتسُت بن على .ُّٓ
: دار األندلس للطااعة ، )بَتكتالحدثان، وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران

 .(ـُٔٗٗ-ىػُُْٔ، ، د.طكالنشر
المسند الصحيح ، بن اٟتجاج أبو اٟتسن القشَتم النيسابورم :مسلم .ُّٔ

، ٤تمد فؤاد عاد الااقي، ت:  المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول
 ، د.ط، د.ت(.دار إحياء الًتاث العريب)بَتكت: 

)القاىرة:  ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ٤تمد سَتم: عادالوىابا١ت .ُّٕ
 ـ(.ُٗٗٗ، ُدار الشركؽ، ط
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، ُدار رؤية للنشر كالتوزيع، ط)القاىرة:  ،فهم الفهممصطفى: عادؿ،  .ُّٖ
 ـ(.ََِٕ

األيديولوجيات اإلسالم في مواجهة ، ابراىيم ٤تمد طعٍت: عادالعظيما١ت .ُّٗ
 (.ـُٕٖٗ-َُْٕ، ُط مطاعة السعادة،) القاىرة: ،المعاصرة

، لسان العربمنظور: ٤تمد بن مكـر بن عدم أبو الفضل ٚتاؿ الدين ، ابن  .َُْ
 (.ىػُْْ، ّطدار صادر، )بَتكت: 

، ترٚتة: كاميليا مذكرات ضابط في الحملة الفرنسيةمواريو: جوزيف،  .ُُْ
 ـ(.َََِ، ، د.طاجمللس األعلى للثقافة)اإلسكندرية: صاحي، 

شارقة لئلبداع الفكرم، ، )الشارقة: مركز الموجر دائرة المعارف اإلسالمية .ُِْ
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