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 :الممخص

وأدخمت في االتجاىات والمناىج , واألبحاث القرآنية المعاصرة عمى مختمؼ الدراسات  دائرة أتسعت 
في سبيؿ الوصوؿ الى قراءات عصرية حديثة وكاف مف ضمف ىذه المناىج ذلؾ مناىج غربية 

اليرمنيوطبقا والتاريخانية وكانت منطمقات ىذه المناىج ىي التسوية بيف النص الديني المقدس 
ويرجع ذلؾ الى األنسنة والنزعة اإلنسانية التي ظيرت  .لنصوص البشرية القابمة لمتغير وعدـ الثبات وا

أباف عصر النيضة في العالـ الغربي , والتي كانت تيدؼ الى إعالء قيمة اإلنساف وجعمو القيمة 
نسنة النص الديني في ىذا المجاؿ أل محاوالتالوحيدة في الكوف وكاف لمتيار الحداثي العمماني العربي 

المستخدمة في المجاالت األدبية , وقد أدلى المفكر اإلسالمي مستخدميف تمؾ المناىج الغربية 
المصري نصر حامد أبو زيد بدلوه في ىذا المجاؿ وحاوؿ مف خالؿ ذلؾ إيجاد قراءة وفيـ جديد 

واالجتماعية مستندة الى عدـ  فكريةوىذا ما أدى الى جدؿ واسع في المحافؿ ال لمفيـو النص الديني ,
آثار سمبية  صالحية ىذه المناىج في ممارستيا عمى النصوص المقدسة , لما تسببو ىذه المناىج مف
فيـ النص  تؤدي الى النسبية والتشكيؾ تحت شعارات وعناويف براقة كأحياء التراث الديني وتجديد

 وما الى ذلؾ . الديني

  (.الهرمنيوطيقا , التاريخانية , نصر حامد أبو زيداالنسنة , )الكممات المفتاحية : 

The fate of humanism in the thought and criticism of Nasr Hamid Abu 

Zayd 

Nasr Ashour Karim                                            Star Jabr Al-Araji 

University of Kufa / College of Arts / Department of Philosophy 

Abstracts: 

The Department of Contemporary Qur’anic Studies and Research expanded 

on various trends and approaches, and western approaches were introduced in 

this in order to reach modern modern readings. Among these curricula was 

hermeneutics, according to and historical, and the premise of these curricula 

was the settlement between the sacred religious text and human texts subject 
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to change and impermanence. This is due to the humanism and humanism 

that emerged during the Renaissance in the Western world, which aimed to 

raise the value of man and make him the only value in the universe. The Arab 

secular modernist trend had attempts in this field to humanize the Islamic 

religious text using those Western approaches used in literary fields. The 

Egyptian thinker Nasr Hamid Abu Zayd made his opinion in this field and 

tried to find a new reading and understanding of the concept of the religious 

text . This has led to widespread controversy in intellectual and social 

forums, based on the inadequacy of these curricula in practicing them on 

sacred texts, as these curricula cause negative effects that lead to relativism 

and skepticism under bright slogans and titles such as reviving religious 

heritage and renewing understanding of the religious text and so on. 

Keywords: (humanism, hermeneutics, historicalism, Nasr Hamid Abu 

Zaid). 

 المقدمة 

 بسـ اهلل والحمد هلل والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل وآلو الطاىريف

تعد الدراسات اإلسالمية والقرآنية عمى الخصوص مف أىـ الدراسات وأشرفيا وذلؾ 
لشرؼ الموضوع والمسائؿ التي تتناوليا , وقد تناوؿ ىذه األبحاث عمماءنا الكبار عمى 

فقد وضعوا المفكروف  الكبير حتى ثرت ونمت االىتماـمدى القروف الماضية وأولوىا 
فسروف والمغويوف القواعد والضوابط المغوية والعقدية لفيـ منيـ واألصوليوف والفقياء والم

, وما زالت ىذه الدراسات غضة ثرية وذلؾ لثراء الموضوع المبحوث فيو  الوحي اإلليي 
وقد  .سالمية عقيدتيا وشريعتيا والمعيف الذي تستقي منو األمة اإلفيو األساس , 

اإلليي وتساوي بيف النصوص صوات تنادي بأنسنة الوحي أظيرت في اآلونة األخيرة 
الدينية اإلليية والنصوص األدبية البشرية مف خالؿ تطبيؽ مناىج الفيـ في الدراسات 
األدبية عمى النصوص المقدسة كاليرمنيوطيقا والتاريخانية وىذا ما وقع موضع الرفض 

لمحفاظ عمى ىذه النصوص مف  سعيا مف قبؿ الكثير مف عمماء االسالـ والمفكريف .
 والتأويؿ المنفمت .سبية والتشكيؾ الن
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 االشكالية التي يعالجها البحث 

ماىي المنطمقات التي ينطمؽ منيا نصر حامد أبو زيد في فيمو لمنصوص الدينية ؟ 
كاليرمنيوطقا والتاريخانية عمى النص المقدس ؟  الغربية ؽ المناىجيوىؿ يمكف تطب

وكيفية  ؟ النتائج المترتبة مف استخداـ ىذه المناىج  ومدى صالحية ذلؾ , وما ىي
إظيار النزعة اإلنسانية في ىذه البحوث مف خالؿ تسوية النصوص الدينية الوحيانية 

 بالنصوص األدبية البشرية .

 الدراسات السابقة 

تعددت الدراسات في ىذا المجاؿ مف خالؿ الجدؿ الواسع الذي أحدثتو ىذه التطبيقات 
ولكنيا لـ تظير االنسنة والنزعة اإلنسانية في ىذه  بيف رافض ومؤيد ,المنيجية 

 ونذكر جممة مف ىذه الدراسات  الدراسات وىو ما ييدؼ إليو البحث .

قراءة في مشروع نصر حامد أبو زيد  -
 https://www.mominoun.comالفكري(

لقرآني وتجاذبات المناىج قراءة في عموـ القرآف عند حّب اهلل , حيدر, الدرس ا -
الدكتور نصر حامد أبو زيد، الموقع الرسمي لحيدر حب اهلل 

http://hobbollah.com/articles 
ىواري , حمادي , النص القرآني وآليات الفيـ المعاصر , أطروحة دكتوراه في  -

 ـٖٕٔٓ -ٕٕٔٓجامعة وىراف , الجزائر  –, كمية العمـو االجتماعية  الفمسفة
اليمباوي , د . سونيا لطفي عبد الرحمف , اليرمنيوطيقا مف منظور الفكر  -

 االسالمي , مجمة الزىراء , العدد الحادي والثالثوف
السيد عمي, غيضاف , اليرمنيوطيقا والنص الديني ,مجمة االستغراب ,العدد  -

 ىػ ٔٗٗٔـ /  ٕٕٓٓربيع -لرابعة السنة أٜ:

https://www.mominoun.com/
http://hobbollah.com/articles
http://hobbollah.com/articles
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مصطفى , د بالطيرتاج , قراءة النص القرآني عمى ضوء المنيج   -
اليرمنيوطيقي . نصر حامد أبو زيد أنموذجا , مجمة قراءات لمبحوث والدراسات 

 . ٕٚٔٓجواف  ٚاألدبية والنقدية والمغوية , العدد 

ومف عرض اآلراء واألفكار المبحوثة في ىذه الدراسة  ابتداءيستوجب  :المنهج المتبع  
ىنا ال بد مف استخداـ المنيج الوصي, ومف أجؿ فيـ أوسع عمينا مف استخداـ المنيج 
التحميمي لمقياـ بعرض الفكرة بصورة أوضح , ومف بعد ذلؾ القياـ بنقد ىذه األفكار 

 واآلراء فكاف ىناؾ المنيج النقدي .

حيث جاء المطمب . لبحث عمى مقدمة ومطالب اربع وخاتمة اشتممت ا :خطة البحث 
األوؿ ببياف نبذة مف حياة نصر حامد أبو زيد ومشروعو في فيـ النصوص الدينية . 

ومراحميا وسماتيا وآراء أبو زيد فييا  ياليبيف تعريف في اليرمنيوطيقا وجاء المطمب الثاني
. وجاء المطمب النص المقدس  ومف ثـ نقدىا وبياف الخمؿ فييا وعدـ انسجاميا مع

الثالث في نظرة أبوزيد لتأنسف الوحي اإلليي أما المطمب الرابع فقد تناولنا فيو 
التاريخانية وتعريفيا ونظرة الفكر الحداثي ليا ونتائجيا السمبية في تطبقيا عمى 

 النصوص الدينية ومف بعد ذلؾ ألحقنا ىذا البحث بخاتمة . 

 ومشروعهالمطمب االول : حياته 

ـ( مفّكر وباحث جامعي مصرّي معاصر, ٕٓٔٓ-ـ ٖٜٗٔنصر حامد أبو زيد )
اختّص باألساس في الدراسات اإلسالمّية, ولد في قرية قحافة طنطا محافظة الغربية في 

ـ. حفظ القرآف الكريـ وىو طفؿ وانضـ إلى جماعة "اإلخواف ٖٜٗٔمف جويمية  ٓٔ
كما اف  .(ٔ)تصوفة وتأّثر بيـ في الفترة نفسيا ـ، وىو فتى واتصؿ بالمٜٗ٘ٔالمسمميف" 

عجاب واضح  البي زيد مواقؼ مف تجربة محيي الديف بف عربي تنبئ عف اىتماـ وا 
بالتجربة الصوفية، حيث انو خصص كتابيف ومقاؿ لمنظر في تصوؼ ابف عربي، 
 ونقّدر أّف مأتى ىذا االىتماـ ما كاف لمتصوؼ في نفس نصر حامد مف منزلة تشّكمت

 -, فإذا بالخطاب النقدي عنده ينطوي عمى أبعاد ذاتية عاجز (ٕ) أياـ الطفولة في طنطا
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عف التحرر مف مسممات الفكر اليساري أثناء قراءة الخطاب  -في تقدير بعض النّقاد 
, فإذا بو يقع في أدلجة الخطاب وىو ما حّذر منو واعتبره سمة مميزة  (ٖ) الديني

أبو زيد جمع بيف تصّوريف مختمفيف معرفيا المنزع العقمي/ لمخطاب الديني المنغمؽ. ف
عف  -في تقدير الدكتور حسف حنفي  -المنزع الصوفَي، وفي ىذا الجمع داللة واضحة 

عجز الباحث عف إيجاد الَوحدة العضوية بيف المعتزلة وابف عربي بيف التراث القديـ 
 . (ٗ)والتراث الغربي 

وقد حاوؿ ابو زيد في ما ألؼ مف مؤلفات تخميص الفكر الديني مف الييمنة التي 
تقودىا سمطة األوصياء ذات الطابع األيديولوجي الذي سيطر عمى الفكر الديني، ذلؾ 
أّف "كؿ الخالفات االجتماعية االقتصادية، السياسية، الفكرية بيف الجماعات المختمفة 

ـّ التعبير عنيا مف إّف القضية الرئيسة بالنسبة إلى في تاريخ الدولة اإلسالمية كا ف يت
نصر حامد ال تتمثؿ في كيؼ نجّدد التراث بقدر ما تتجّمى في إعادة تفسير التراث طبقا 

,ولتحقيؽ ىذه الغاية يتبّنى آليات تحميؿ الخطاب فيتعامؿ مع  (٘)لحاجات العصر" 
 مي.النصوص الدينية باعتبارىا نصوصا منتجة لممعنى الك

فيو يؤكد في مؤلفاتو بأّف جميع النصوص بما في ذلؾ النصوص المقّدسة ىي 
نصوص لغوية موصولة بالسياقات االجتماعية والثقافية التي تشّكمت فييا، بيد أّف ذلؾ 
ال يعني بالضرورة أّف "إشكاليات القراءة ]تتمثؿ في[ اكتشاؼ الدالالت في سياقيا 

عّدى ذلؾ إلى محاولة الوصوؿ إلى المغزى المعاصر التاريخي الثقافي الفكري، بؿ تت
لمنص التراثي ]...فكؿ[ قراءة ال تبدأ مف فراغ بؿ ىي قراءة تبدأ مف طرح أسئمة تبحث 

 . (ٙ)ليا عف إجابات ]...فػ[ طبيعة األسئمة تحّدد لمقراءات آلياتيا"

ـ لمنقد وكاف مشروعو )مفيوـ النص ( الذي خمص فيو الى وجوب إخضاع القرآف الكري
باعتباره نصا لغويا كباقي النصوص االخرى . فكتاب )مفيوـ النص( كما يقوؿ حسف 
حنفي عنو ىو تطوير لمشرع التراث والتجديد وأحد مراحمو المتقدمة مف المغزى الى 
الداللة ومف التمويف الى التأويؿ ومف الخطاب اإليديولوجي إلى الخطاب العممي ومف 
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راءة المنتجة ومف قراءة الحاضر في الماضي الى قراءة القراءة المغرضة الى الق
الماضي في الحاضر ومف البناء الشعوري الى البناء التاريخي , ومف أعادة الطالء الى 

وفي ىذا السياؽ في سبيؿ إنتاج قراءة جديدة لمنصوص الدينية ، ظيرت  (ٚ)إعادة البناء 
بيا ػ عمى األقؿ ػ جديدة لعمـو محاوالت نصر حامد أبو زيد لتقديـ قراءة يراىا صاح

القرآف، ميما كاف موقؼ معارضييا إنيا خطوة يقّيميا حسف حنفي بأنيا " فتح جديد في 
الدراسات اإلسالمية، القرآنية واألدبية والمغوية، يتجاوز تكرار القدماء الذي ال يضيؼ 

تنا المغاربة ترجمًة جديدًا، أو تقميد المحدثيف لعمـ المسانيات الحديث، وما أكثره لدى إخو 
 .(ٛ)وتأليفًا "

ومف ىذا المنطمؽ اعتنى المشروع النقدي لنصر حامد بطرؽ قراءة النصوص الدينية 
بتفكيؾ بناىا وتبّيف مقّوماتيا. وذلؾ باالستناد إلى المكتسبات المعرفية المعاصرة 

عمى أّف أىـ  الُمستَمّدة مف عموـ عديدة منيا المسانيات والسيمولوجيا وتحميؿ الخطاب...
مقاربة عّوؿ عمييا في قراءة الموروث الديني ىي المقاربة التأويمية التي ُتعّد المقّوـ 
الرئيس في مشروعو النقدي الساعي إلى تجاوز النظرة التقميدية لمتراث مف خالؿ إعادة 

إلى حقائؽ متعالية عف -حسب نظره -النظر في المسممات التي حّوليا الضمير الديني 
 .  (ٜ)يخ. خالؿ المغة الدينّية في شكميا األيديولوجي التار 

، وىذا أمٌر ثبت ػ ربما ػ ونالحظ أف أبو زيد يفترض أف المنيج العممي، غير مؤدلج
لمجميع زيفو، إنو وىـ تقميدي في دائرة الحداثة، فقد أقّر أبو زيد نفسو بأف الوصوؿ الى 
الدراسة الموضوعية لمنص وىـٌ ليس إال، أي أنو " ال يكفي أف يتبنى الباحث في تراثو 

تو مع ىذا جدلية عالق –بنفس الدرجة  –االتجاىات التقدمية الخيرة , بؿ عميو أف يعي 
, أي أف خمفيات القارئ حاضرة  (ٓٔ)التراث , وأف يخمص مف وىـ النظرة الموضوعية " 

دائمًا سواًء كاف دينيًا أو حداثيًا أو عممانيًا ومف ثـ فال تصّح ىذه المقابمة بيف الديني 
 .  (ٔٔ)والعممي عندما يكوف اساسيا ما يسميو أبو زيد نفسو التوجيو االيديولوجي 
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 الثاني : أبو زيد والهرمنيوطيقا المطمب 

أف مف المعموـ في الفكر االسالمي ىو اف اهلل تعالى قد أنزؿ الكتاب الكريـ ليداية 
البشرية جمعاء وفصمو وأحكـ آياتو ليكوف بذلؾ نورا يستضيئ بو الناس في كؿ زماف 

ازه ومكاف , كما يدرؾ المسمموف اف القرآف الكريـ إليي المصدر يختمؼ مف حيث إعج
وديمومة دالالتو عف كالـ البشر ومف ىنا أىتموا غاية االىتماـ بتوظيؼ أدوات المعرفة 
مكاف تطبيؽ محتواه عمى الواقع وألجؿ ىذا  المختمفة مف أجؿ فيـ الخطاب االليي وا 
نشأت العديد مف العمـو المحققة ليذه الغاية , لكف ىذه الفكرة وأقصد بذلؾ مركزية 

نصا مسؤوال بالدرجة االولى عف بمورة الوعي الفكري عند  النص الديني واعتباره
المسمميف لـ تتوافؽ مع التوجيات الحداثية في عممية فيـ النص والتي تريد نقؿ 
المركزية مف اهلل الى االنساف , تبعا لما حصؿ في العالـ الغربي الذي برزت فيو جدلية 

لفيـ النص بما يناسب  اتباع النص والتحرر مف النص , ومف ىنا نتجت محاوالت
الزماف والمكاف , ولو كاف ذلؾ عمى حساب النص نفسو , فكانت اليرمنيوطيقا لمفكر 
الغربي بمثابة المخمص والمنقذ الذي  يزيح وييدـ الحواجز التي تحوؿ بيف النص 

 . (ٕٔ)الديني واالنساف الموجو إليو ىذا النص 

الوافد بمنطوقو الى الثقافة االسالمية والذي لو جذوره  واذا تناولنا مصطمح اليرمنيوطيقا
, وتوجينا الى تعريفو نجد اف ىناؾ عدة تعريفات ليذا المفيـو (ٖٔ)التاريخية القديمة 

والمصطمح ويفيـ مف تنوع تمؾ التعريفات والفيوـ أّف بياف تعريفيا بشكؿ تاـ ودقيؽ 
ر بتقادـ الزماف وتختمؼ مف فترة يشكؿ أمرا صعبا وغير ناظر لمواقع . حيث انيا تتطو 

 زمنية الى أخرى ومف فرد الى آخر ويمكف تمخيصيا بما يمي :

نظرية تفسير الكتاب المقدس.) ُيعد ىذا التعريؼ لميرمنيوطيقا ىو أقدـ  -ٔ
 (ٗٔ)التعريفات، ولعمو ما يزاؿ أوسعيا انتشاًرا( 

ي )الفيمولوجي( ميثودولوجيا فقو المغة العاـ أو بوصفيا المنياج الفقيي المغو  -ٕ
(، متزامًنا معو ظيور فقو Rationalismحيث كاف لنشأة "المذىب العقمي" )
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المغة الكالسيكي في القرف الثامف عشر، أثٌر عميٌؽ عمى تأويؿ الكتاب 
المقدس، حيث نشأ المنيج التاريخي النقدي في الالىوت، وأكدت المدرسة 

ناىج التأويمية السارية عمى المغوية والمدرسة التاريخية في التفسير أف الم
الكتاب المقدس ىي بعينيا المناىج السارية عمى سواه مف الكتب، وأف المعنى 
المفظي في الكتاب المقدس يجب أف يتحدد بنفس الطريقة التي يتحدد بيا في 

 (٘ٔ)بقية الكتب 

أي اف  (ٙٔ)ـ(ٖٗٛٔ–ٛٙٚٔعمـ كؿ فيـٍ لغوي. ويشار بو الى شاليرماخر ) -ٖ
ىي فف الفيـ , أي الفف الذي ال يمكف الوصوؿ الى الفيـ إال مف اليرمنيوطيقا 

خاللو . وانطالقا مف أف تفسير الفيـ معرض دائما لخطر االبتالء بسوء الفيـ 
, عّد شاليرماخر اليرمنيوطيقا مجموعة قواعد منيجية تستخدـ لرفع ىذا الخطر 

لفيـ في كؿ واليدؼ االساس مف ىذا الفيـ لميرمنيوطيقا ىو بياف شرائط ا
 (ٚٔ)محاورة 

 ـ(ٜٔٔٔ–ٖٖٛٔاألساس المنيجي لمعموـ اإلنسانية )الروحية( ويميمـ دلتاي ) -ٗ

ويوجو )أبو زيد ( نقدا إيجابيا لتأويمية دلتاي مبينا أنيا عمى الرغـ مف .  (ٛٔ)
قياميا عمى إىدار ذاتية المبدع لحساب تجربة الحياة الذي يوحد بيف تجربة 

إال أنو " لفتنا الى دور المفسر اإليجابي لعممية فيـ  مبدع وتجربة مبدع آخر ,
 (ٜٔ) النص والتفسير , وىو دور ظؿ غائبا في مجاؿ الدراسات األدبية

–ٜٛٛٔفينومينولوجيا الوجود والفيـ الوجودي. )االلماني مارتف ىيدجر ) -٘
، بتطويٍر  (ٕٔ), ثـ تكفؿ تمميذ ىيدجر وىو )ىانز جورج جادامير( (ٕٓ)ـ(ٜٙٚٔ

اليرمنيوطيقا الييدجرية إلى عمؿ نسقي منظـ في اليرمنيوطيقا متضمًنا 
الفمسفية ففيـ النص مرتبط بإدراؾ قوانيف التفاعؿ بيف التجارب المتراكمة 
والحقيقة التي يريد النص االفصاح عنيا "وقد شبو ىذه العممية بالمعبة التي تبدأ 

يط محايد ىو مف المؤلؼ الالعب وتنتيي الى المتمقي المتفرج مف خالؿ وس
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الشكؿ الذي يتيح عممية التفاعؿ ويجعؿ التمقي ممكنا وموصوال عبر تراخي 
. فيي غير ثابتة وتتغير مف زمف الى آخر ومف مكاف الى  (ٕٕ)العصور " 

  (ٖٕ)آخر بحسب أفؽ التمقي وتجربة القراءة واختالؼ مدارؾ المتمقيف 

ستخدميا اإلنساف أنساؽ التأويؿ )سواء االستجماعي أو التحطيمي( التي ي -ٙ
 . (ٕٗ)لموصوؿ إلى المعنى القابع وراء األساطير والرموز 

وىناؾ سمات لتحميؿ المنيج اليرمنيوطيقي, والتي تجعمو يتميز عف سواه ، وخاصة بعد 
أف تـ تحويمو عف طابعو الكالسيكي الذي كاف يعنى إيجاد قواعد لفيـ الكتاب المقّدس 

داعية في مختمؼ العموـ والمعارؼ االنسانية ليشمؿ تفسير النصوص األدبية واإلب
واالجتماعية، عمى أساس أفَّ لكالـ المؤلؼ معنياف: أحدىما ظاىر جمّي، وثانييما خفّي 
تدّؿ عميو النصوص عبر رمزيتيا. ومف أىـ أسس ىذه السمات في المنيج 

 ما يمي: (ٕ٘)اليرمنيوطيقي 

لة في النص لعدد ال نيائي النص المفتوح )ال نيائية المعنى(: أي انفتاح الدال -1
مف التفسيرات والتأويالت، وانفتاح القراءة والفيـ عمى مصراعييا كيفما ينظر 

 أليو المؤوؿ ويظنو أنو أقرب لمحقيقة

انعداـ القراءة البريئة: أي إّف زمف القراءة البريئة لمنص قد ارتحؿ واندثر، ومف  -2
د أخطأ ، ومف ىنا يصار الى ظفَّ أفَّ أي قراءة وفيـ لمنص ىي قراءة صائبة فق

 –تعدد الحؽ مف خالؿ تعدد القراءات. حيث يرى أبوزيد أنو " ال بد مف التسميـ 
 .  (ٕٙ)بأنو ال توجد ثمة قراءة بريئة "  -مع لوى آلتوسير 

موت المؤّلؼ: فميالد القارئ ػ وفقًا لمنيج اليرمنيوطيقا ػ ىو رىيف موت كاتب  -3
 مف خالؿ ما كتبو وانقضى .النص ، فالمؤّلؼ قد قاـ بدوره 

إلغاء مقصدّية النص: أي إفَّ النص ال مقصد لو وال داللة، بؿ تنتقؿ مقصدّيتو  -4
 إلى القارئ بتوسط مساحة واسعة مف الػتأويالت 
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الرمزّية: وىذه السمة تعتبر بمثابة امتداد طبيعي لموت مؤلؼ النص وال نيائّية  -5
ارئ، فالرمزية تحرر القارئ المعنى، وذوباف مقصدية النص في مقصدية الق

 وتعطي مجاال واسعا في تقويؿ النص وتضمينو ما يشاء مف  الفيوـ والدالالت.

التناص: بمعنى رصد مجموعة عالقات النص بالقارئ، وبالنصوص األخرى،  -6
وبأحواؿ وثقافة المجتمع والبيئة. أي أف مؤلؼ النص كاف يستميـ مف نصوص 

 ستحضر تمؾ النصوص .أخرى ويحاكييا وعمى القارئ أف ي

الفراغات بيف السطور: وىو يعني أف معنى النص ال يقؼ بحدود األلفاظ  -7
فالعممية التي يقوـ بيا التفسير اليرمنيوطيقي  تقوـ عمى حؿ شفرة المعنى 
الباطف في المعنى الظاىر، وفي كشؼ مستويات المعنى المتضّمنة في المعنى 

يمي ليس متعمقا بنسيج النص وألفاظو الحرفي فالفيـ ألي نص في الخطاب التأو 
فقط , بؿ االستسالـ لقوة الشيء ليكشؼ لنا عف نفسو فاالنساف ال يستعمؿ 

 .(ٕٚ)المغة . والمغة ىي التي تتكمـ مف خاللو 

وقد اختمفت االتجاىات في مجاؿ الدراسات الدينّية والثقافة اإلسالمّية حوؿ تطبيؽ ىذا 
مي , فمنيـ مف قبؿ بيذه الرؤية اليرمنيوطيقية، و المنيج عمى النص في الديف االسال

قاـ بتوظيفيا في فيـ وقراءة النصوص الدينّية وتفسيرىا، بؿ أف بعضيـ  رأى فييا 
حاجة عصرية ومف متطمبات الزمف الحاضر ألنيا تبعد عف النص الجمود واالنغالؽ 

ع النص الديني وتجعمو يتحرر الى الفضاء الرحب الواسع .حيث يمكف التعامؿ المرف م
بطريقة تشعرىـ بتحقؽ ذواتيـ مف خالؿ ممارسة عقمية يرونيا متحررة واعية وجالبة 
لفيوـ وأنساؽ وزوايا جديدة لمنص لينعتقوا بذلؾ مف شرنقة " النصية الضيقة " التي 
يرموف بيا خصوميـ مف أصحاب الجمود واالنغالؽ وغيرىـ مف " المؤدلجيف " حسب 

 .(ٕٛ)نظرىـ 
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افضيف ليذا المنيج وتطبقو عمى النص الديني اإلسالمي، فقد رأوا فيو بدعة أما الر  
عممانية وضاللة غربية غايتيا تقديـ تأويؿ عبثي لمنص الديني، ييدؼ بالنتيجة الى 

 تحريؼ معنى النص بعد أف عجزوا عف تحريؼ النص نفسو .

حامد أبو زيد ومف جممة أنصار ىذا المنيج وتطبيقو عمى النص الديني ىو الدكتور 
حيث نالحظ مف خالؿ كتاباتو أنو يصرح بضرورة االستمداد مف اليرمنيوطيقا الغربية 
عند تفسير النص القرآني ويرى اف قصرىا عمى المجاؿ االدبي ييدر فرصة في تفسير 
الكتاب الكريـ بتمؽ مبدع يتجاوز الخطاب الدغمائي لمتفاسير الكالسيكي حيث يقوؿ " 

ا الجدلية عند غادامر بعد تعديميا مف خالؿ منظور جدلي مادي نقطة وتعد اليرمنيوطيق
بدء أصيمة لمنظر الى عالقة المفسر بالنص ال في النصوص األدبية ونظرية األدب 
فحسب ,بؿ في إعادة النظر في تراثنا الديني حوؿ تفسير القرآف منذ أقدـ عصوره حتى 

  (ٜٕ)اآلف "

ُتْخِرج النص الديني مف الفضاء الضّيؽ إلى الفضاء  كما يرى أبو زيد أّف اليرمنيوطيقا
ّف صيغة  الحوار الجدلي عند  المّتسع، وانيا ضرورة منيجية لتفسير النص الديني، وا 
أبي زيد ليست صيغة تمفيقية تحاوؿ أف تتوّسط بيف نقيضيف، بؿ ىي األساس الفمسفي 

 . (ٖٓ)قوالت ومواقؼ ألي موقؼ بصرؼ النظر عما نرفعو مف شعارات أو نتبّناه مف م

اف القراءة التأويمية الحديثة بشكميا اليرمنيوطيقي الذي يساوى فييا جميع النصوص 
عمى انيا نصوص بغض النظر الى االليي منيا واالنساني ,تؤدي الى مخاطر كثيرة 

( ال في فيي تعني أف كؿ مفكر ومؤوؿ يكوف في )عرض( النبي )صمى اهلل عميو وآلو
 ألنو)طولو(، وأف قراءة النبي حجة لمنبي ) صمى اهلل عميو وآلو ( و حجة عميو فقط ، 

فيـ النص بيذا الشكؿ , وليست حجة لي وال عمّي، بؿ قراءتي حجة لي وعمّي فقط , 
 وما الذي يبقى مف اإلسالـ بعد ذلؾ؟

رة والتي تؤدي الى ومف خالؿ السمات التي تناولناىا ليذا المنيج  يمكف رفض ىذه النظ
مخاطر عمى فيـ الديف ونصوصو والتي سوؼ يكوف النص فييا تابعا لمقارئ حسب 
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ثقافتو ورؤيتو لممسائؿ , فيي تشكؿ جانبا مف جوانب أنسنة الديف وجعمو تابعا لمركزية 
االنساف . وقد عارض جممة مف المفكريف ىذه الرؤية , ومف ىؤالء الدكتور محمد عمارة 

دخوليا في مجاؿ النص القرآني، فيرى أفَّ اليرمنيوطيقا بدعة وضعية  , الذي يرفض
حالؿ القارئ محّؿ الوحي، بحيث يكوف  عممانية غربية تسعى إلى )أنسنة( الديف، وا 
الوحي ىو ما توحيو القراءة الذاتية لقارئ النص ، وما توحيو كينونة عالـ القارئ إلى 

ضع االنساف في المركز ويكوف النص الديني النص ػ بداًل مف العكس ػ , وىذا معناه و 
ليس نصا دينيا النو يكوف تابعا لكؿ مؤوؿ عمى حسب إمكانياتو المعرفية , كما سعت 
ىذه اليرمنيوطيقا إلى عزؿ القيـ األخالقية واألحكاـ الدينية عف مصدرىا الرباني ، 

قامة قطيعة معرفية كبرى مع الموروث بشكؿ عاـ ، والموروث الديني  عمى بشكؿ وا 
خاص . حتى بمغت حد الصيحة المنكرة: )لقد مات اهلل( ليحّؿ )الديف الطبيعي( محّؿ 
)الديف اإلليي( بعد أف جعمت اإلنساف طبيعيًا، وليس ذلؾ الرّباني الذي نفخ اهلل فيو مف 

. كما يرى الدكتور عمارة في ذلؾ التأويؿ اليرمنيوطيقي قاـ بتفريغ  (ٖٔ)روحو 
ف محتواىا، فال يوجد عندىـ فرؽ في ذلؾ بيف ما ىو متواتر وغير النصوص الدينية م

متواتر، وبيف محكـ ومتشابو، وال بيف وحي وغير وحي، وذلؾ بدعوى ىذا المنيج أّنو ال 
. وبذلؾ يسّوي دعاة  (ٕٖ)يوجد نص ال يمكف تأويمو مف أجؿ إيجاد الواقع الخاص بو 

يف الظّني والمتشابو، بؿ إّنيـ يسووف ىذا المنيج بيف قطعي الثبوت وقطعي الداللة وب
بيف كالـ اهلل وكالـ اإلنساف. ومف ثـ يعد عمارة أّف اليرمنيوطيقا اجتراء غير منطقي 

 عمى النصوص الدينية المقّدسة .

وبالتالي تنتيي محاولة حامد ابو زيد الى اف النص الديني ىو عبارة عف منتج ثقافي 
 جؿ جاللو وىو االمر الذي ال نقبمو الف رغـ اف مصدر ىذه النص الديني ىو اهلل

 النص الديني اعمى واجؿ مف اف يقاس بو أي نص آخر .

. كما انو سوؼ يتحّوؿ القصد الرباني الثابت وفقًا لرؤية حامد أبي زيد ىذه إلى قصد 
متحّرؾ وفيـ بشري نسبي يتغّير مف زمف آلخر، وعميو فأنو ينتج عنو تفسيرات غير 

يؤدي إلى فقداف النص لقيمتو . وىذا ما يدخمنا في النسبية والتشكيؾ متناىية وىو ما 
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الشيخ  ينظر الييا جممة مف المفكريف عمى انيا خطر كبير فيقوؿ المفكر اإليراني اوليذ
صادؽ الريجاني " اف طرح ىذا النوع مف التشكيؾ والنسبية وترويجو يمثالف خطرا كبيرا 

ف ىذا النوع مف النظريات يثار ويعرض عمى انو " عمى المجتمعات االسالمية، السيما ا
نزعة تجديدية في فيـ النص الديني" و" قراءة حديثة لمكتاب والسنة" و" رفض التعصب 
في تفسير المصادر الدينية" و"إحياء االسالـ" وامثاؿ ىذه العناويف البراقة . نعـ ليس 

االجتياد المستمر ثمة محقؽ معارض لمتجديد الصحيح في فيـ النصوص الدينية و 
بالمعنى الواقعي لمكممة فييا، كما انو ليس ثمة محقؽ وباحث يقبؿ بالتعصب في فيـ 
النص الديني، األمر الذي يؤدي إلى االضرار بمنيجو التحقيقي، لكف البحث يدور 
حوؿ حدود ىذا االجتياد واالحياء ونفي التعصب. اف النسبية في فيـ النص الديني 

ء أي تأثير ودور جوىري لمكتاب والسنة، والى اف يصبح حاليما كما تجر إلى عدـ ابقا
 .(ٖٖ)في ثنايا المعارؼ البشرية ىزيال فارغا اال مف االسـ 

ويمكف القوؿ اف اليرمنيوطيقا التي محورىا االنسنة في بعدىا المعرفي تؤدي الى 
و ميزاف السفسطة , الف االنساف عندىـ ىو محور الحقائؽ فييا وليس ىناؾ معيار ا

فوؽ معيار االنساف الذي ىو المرجع في المعرفة  الصحيحة .ولكف السؤاؿ الذي يطرح 
نفسو بقوة ىو : أي انساف ىو المرجع والمعيار ؟ تجيب االنسنة بأف أي إنساف بفرده 
ىو المعيار .ويتمخض عف ىذه الرؤية القوؿ بالتعددية المعرفية مف جية والفردية مف 

الميزات والخصوصيات االساسية في االنسنة . اما التعددية  جية اخرى , وىما مف
المعرفية فتستدعي النسبية المعرفية التي تؤدي بدورىا الى الشكاكية المعرفية التي 
يرفضيا كؿ عاقؿ سميـ . وىذه النسبية المعرفية , بعدما سرت الى االخالؽ والقيـ 

والقبح عمى أساسيا وبناًء عمى ما والحقوؽ , أنشأت الفردية التي تتعدد معايير الحسف 
سبؽ يتعذر الوصوؿ الى التفاىـ والوئاـ بيف الناس , النيـ منغمسوف في عوالميـ 
الخاصة بيـ , ومنبيروف بقناعاتيـ , وىكذا يبعد الوصوؿ ايضا الى السالـ العالمي 

 ,والتماسؾ بيف مختمؼ شرائح المجتمع .
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 الكريم   المطمب الثالث : ابو زيد وتأنسن القرآن

لقد سمؾ حامد ابو زيد وغيره مف الحداثييف لنقض ربانية الوحي وقدسيتو مسالؾ متعددة 
وذلؾ مف أجؿ اثبات انسنة الوحي وبشريتو ومركزية االنساف في ذلؾ , ونضرب ىنا 

 بعض االمثمة التي تدلؿ عمى ىذه المسألة .

وحذؼ عبارات التعظيـ , والتي تشعر االنساف  التجرد عف الصيغ التقديسية -ٔ
بإالىية الوحي واتصالو بالغيب فخمع نعوت االجالؿ والتعظيـ واالكبار عف 
القرآف الكريـ عمى ما متعارؼ ومعيود عند المسمميف مثؿ القرآف الكريـ أو 
العزيز , الحكيـ , المبيف , اآلية الكريمة . فالبد اف يكوف ىذا االقصاء 

 . (ٖٗ)و توطئة النسنة النص ونقض ما ىو مقدس والحذؼ ى

إقصاء المصطمح االسالمي االصيؿ عف ساحة التداوؿ واستبداؿ مصطمحات  -ٕ
جديدة بأخرى مقرر , حيث يعمد الحداثي الى وضع مصطمحات مف عنده كأف 
يستعمؿ )الخطاب النبوي ( مكاف )الخطاب اإلليي ( او استعماؿ )الظاىرة 

رآنية ( محؿ مصطمح ) نزوؿ القرآف ( ومصطمح )المدونة القرآنية والواقعة الق
الكبرى ( محؿ )القرآف الكريـ ( واستعماؿ مصطمح )العبارة ( بدؿ مصطمح 

, فنجد مثال محمد أركوف يقوؿ " وكنت قد بينت في عدد مف (ٖ٘))اآلية ( 
الدراسات السابقة أف مفيوـ ) الخطاب النبوي ( يطمؽ عمى النصوص 

العيد القديـ واالناجيؿ والقرآف كمفيوـ يشير الى البنية  المجموعة في كتب
, ويقوؿ نصر  (ٖٚ)وتأويؿ الىوتي عقائدي "  (ٖٙ)المغوية والسيميائية لمنصوص 

حامد ابو زيد اف القوؿ بإليية النصوص واالصرار عمى طبيعتيا االليية تمؾ 
إلليية يستمـز اف البشر عاجزوف بمناىجيـ عف فيميا ما لـ تتدخؿ العناية ا

 (ٖٛ)بوىب البشر طاقات خاصة تمكنيـ مف الفيـ " 

التسوية في رتبة االستشياد بيف الكالـ اإلليي والكالـ اإلنساني , فال يجد  -ٖ
الحداثّي حرجا في اف ينزؿ االستشياد باألقواؿ البشرية منزلة االستشياد 
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بااليات القرآنية , كما نالحظ انيـ يستشيدوف بكالـ عمماء الغرب بدؿ 
 ستشيادىـ باآليات المباركة.ا

التفريؽ بيف مستويات مختمفة في الخطاب االليي فالحداثّي يفرؽ بيف الوحي  -ٗ
والتنزيؿ كما يفرؽ بيف القرآف الشفوي والقرآف المكتوب ويفرؽ بيف الوحي في 

 .  (ٜٖ)الموح المحفوظ والوحي في المساف العربي 

عيسى )عميو السالـ( وىذه الدعوى المماثمة والمشابية بيف القرآف الكريـ والنبي  -٘
التشبييية موجودة في كممات ابو زيد حيث يقوؿ " والمقارنة بيف القرآف والسيد 
المسيح مف حيث طبيعة "نزوؿ" االوؿ وطبيعة "ميالد" الثاني تكشؼ عف وجوه 
التشابو بيف البنية الدينية لكؿ منيما داخؿ البناء العقائدي لإلسالـ نفسو , 

كوف مغاليف إذا قمنا إنيما ليستا بنيتيف , بؿ بنية واحدة رغـ اختالؼ ولعمنا ال ن
العناصر المكونة لكؿ منيما , فالقرآف كالـ اهلل وكذلؾ عيسى عميو السالـ 

, فكما أف كممة اهلل تجسدت في النبي عيسى عميو (ٓٗ)"رسوؿ اهلل وكممتو " " 
ا الحكـ التالي: لما كاف السالـ فكذلؾ القرآف تجسد فيو كالـ اهلل ثـ يبني عميي

المسمموف ينفوف عف السيد المسيح الطبيعة اإلليية ويثبتوف لو الطبيعة 
االنسانية , وجب عمييـ اف ينفوا عف القرآف الطبيعة اإلليية ويثبتوا لو ىو 

 .  (ٔٗ)اآلخر الطبيعة البشرية 

كسائر ويؤدي تطبيؽ ىذه العمميات المنيجية الى جعؿ القرآف الكريـ نصا لغويا 
النصوص البشرية , فيصبح النص القرآني مجرد نص تحت معطيات السياؽ الثقافي 
التي تنتمي اليو لغتو فينزؿ مف رتبة التعمؽ بالمطمؽ الى رتبة التعمؽ بالنسبي , فيصير 
شكاليا ينفتح عمى احتماالت متعددة ويكوف قابال لمتأويالت المختمفة فال  نصا إجماليا وا 

يؿ عمى غيره , وال يمكف ألحد اف يدعي امتالؾ وحيازة الحقيقة , توجد ميزة مف تأو 
وكذلؾ استقالؿ النص القرآني عف مصدره المتعالي وربطو كميا بالقارئ االنساني 
بدعوى اف ال سبيؿ الى إدراؾ المقاصد الحقيقية لممتكمـ المتعالي النقطاع صمتو بنا 
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لى عدـ اكتماؿ النص القرآني إذ انو ال وغيابو عنا , كما تؤدي ىذه القراءة الحداثوية ا
يرفع احتماؿ وجود نقص فيو يتمثؿ في حذؼ كالـ منسوب الى المصدر اإلليي عند 
التدويف أو عند وضع المصحؼ , كما انو ال ينفي احتماؿ وجود زيادة فيو وضعت مف 

 . (ٕٗ)أجؿ خدمة فئة او جية مف الجيات 

كممات حيث يثبت شيء ثـ يحاوؿ اف يجد ثـ اننا نجد اف حامد ابو زيد يتالعب بال
طريقة ليثبت شيئا آخر بخالفيا فيو مثال يثبت في البداية قضية كبرى فيصؼ الثبات 
هلل عز وجؿ لكنو بالتالي لـ يثبت ىذا الثبات لمنص القرآني الذي يدعي انو اصبح 

_ حسب ما  انسانيا فما الفائدة مف ما ثبتو اوال ؟ ثـ انو يزيح عف النص الوىيتو النو
اف المعنى الذي نزؿ عمى الرسوؿ قد ذىب وفقد وىذا المفظ  –يفيـ مف كالـ ابو زيد 

جاء بدؿ عنو وىو نص انساني قد ذىب عنو صفات االلوىية النو نص صار تابعا 
لمرسوؿ , فعند حامد ابو زيد إف القرآف نص ديني ثابت مف حيث منطوقو، لكنو مف 

ويصبح مفيومًا، يفقد صفة الثبات، إنو يتحرؾ وتتعدد حيث يتعرض لو العقؿ اإلنساني 
داللتو، إف الثبات مف صفات المطمؽ المقدس، أما اإلنساني فيو نسبي متغير، والقرآف 
نص مقدس مف ناحية منطوقو، لكنو يصبح مفيومًا، بالنسبي والمتغير، أي مف جية 

نؤكد أف حالة  اإلنساف، ويتحوؿ إلى نص إنساني "يتأنسف" ومف الضروري ىنا أف
النص الخاـ المقدس حالة ميتافيزيقية ال ندري عنيا شيئًا إال ما ذكره النص عنيا؛ 
ونفيمو بالضرورة مف زاوية اإلنساف المتغير والنسبي، النص منذ لحظة نزولو األولي ػ 
أي مع قراءة النبي لو لحظة الوحي ػ تحوؿ مف كونو نصًا إلييًا وصار نصًا إنسانيًا، 

 . (ٖٗ)وؿ مف التنزيؿ إلى التأويؿ ألنو تح

ذ يتدخؿ أفؽ القارئ الفكري والثقافي في فيـ لغة النص ومف ثـ في إنتاج داللتو   (ٗٗ)وا 
. وىنا لنفترض أف النص أو المفيوـ الذي يخمقو البشر، عندما يتعرض لو العقؿ 
اإلنساني، يفتقد صفة الثبات، ولكف ماذا عف اهلل تعالى والنصوص أو المفاىيـ التي 

 يخمقيا؟ ىؿ تفتقد أيضًا صفة الثبات واإلطالؽ والقداسة؟
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لنا قوانيف ودساتير ومناىج  لكف أال يعني ذلؾ نسبة العجز إلى اهلل تعالى مف أف يرسؿ
وأحكامًا ذات مرجعية عممية مطمقة، قادرة عمى تجاوز عقبة ضعؼ العقؿ اإلنساني 
ونسبيتو؟ أي أليس اهلل بقادر، ثـ بعد اإليماف بقدرتو، أال تقتضي حكمتو البالغة أف 
يخمؽ مفاىيـ ونصوصًا ذات مناعة وحصانة أماـ تموينات وتغييرات العقؿ البشري 

إف الوجداف والعقؿ يشيداف بذلؾ، ومف الشواىد الكبرى: الفطريات واألوليات  ليما؟
والمستقالت العقمية، ألـ يقؿ جؿ اسمو: " فطرة اهلل التي فطر الناس عمييا ال تبديؿ 

مما يستمـز أف َمف يرى التبدؿ والتبديؿ، متوىـ ومخطئ، و: " َوَلْو َكاَف  (٘ٗ)لخمؽ اهلل " 
 ؟ (ٙٗ)لمَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتاَلًفا َكِثيًرا " ِمْف ِعْنِد َغْيِر ا

وحيث إنو مف عند اهلل تعالى، فال يجدوف اختالفًا فيو، والذي يستوقفنا كممة لوجدوا  
, عكس كالـ الدكتور ابو زيد ،  (ٚٗ)والمفيوـ منو أنو حيث إنو مف عند اهلل فال يجدوف

نسبيًا متغيرًا، ولو أردنا استعارة فالنص اإلليي إذف، بتصريح القرآف الكريـ، ليس 
تعبيراتو قمنا فالنص اإلليي بمجمِمِو حالة ميتافيزيقية، وليس الخاـ فقط حالة ميتافيزيقية. 
أي بمادتو وصورتو ومضمونو وشكمو ومحتواه وأسموبو وصياغتو، فميس قاباًل ألف 

 يتأنسف أبدًا.

ـَ َعفْ  ُفوَف اْلَكِم , مما يعني أف التحريؼ  (ٛٗ)َمَواِضِعِو "  وىنا نجد قولو تعالى: " ُيَحرِّ
صرار وعناد، وذلؾ أعـ مف التحريؼ في مادة  عممية مقصودة تصدر عف سبؽ قصد وا 
النص أو في ىيئة النص، وأعـ مف التحريؼ في داللتو المطابقية أو التضمنية أو 

يؼ في النص اإللتزامية، أو داللة االقتضاء أو داللة اإليماء واإلشارة، وأعـ مف التحر 
 الخاـ أو النص المتبمور.

كما يعني  فيما يعنيو قولو عز وجؿ إف َمف فتح قمبو لكتاب اهلل، ىداه وأرشده وأوصمو 
لممرادات والمداليؿ كما ىي ىي أي لػَِمواِضِعو ؟ ولو كانت المفاىيـ والكممات اإلليية 

تيـ النفسية متحركة ليست ذات ثبات، بؿ تتحرؾ وتتعدد بتعدد المفكريف وخمفيا
ومسبقاتيـ الفكرية، أو حسب السياقات الثقافية ػ االجتماعية، لما كاف ىنالؾ معنى لػ 
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"يحرفوف الكمـ عف مواضعو " , ثـ لو فرض لو معنى لما كاف مذمومًا قبيحًا بؿ كاف 
 عماًل إنسانيًا .

وىو في الوقت الذي يرى أف النصوص الدينية مصدرىا إليي إال أنو يرى أنيا 
ضوعيا لقوانيف الثقافة اإلنسانية فيي قد تأنسنت مف ىذه الحيثية فػالنصوص دينيًة بخ

كانت أـ بشرية محكومة بقوانيف ثابتة والمصدر اإلليي ال يخرجيا عف ىذه القوانيف 
ألنيا تأنسنت منذ تجسدت في التاريخ والمغة وتوجيت بمنطوقيا ومدلوليا إلى البشر في 

محكومة بجدلية الثبات والتغير فالنصوص ثابتة في المنطوؽ واقع تاريخي محدد ، إنيا 
متحركة متغيرة في المفيـو وفي مقابؿ النصوص تقؼ القراءة محكومة أيضا بجدلية 

ذا تقرر أف القرآف في محصمتو النيائية منتج ثقافي مفارؽ  (ٜٗ)اإلخفاء والكشؼ  , وا 
الحديثة في قراءة لمصدره اإلليي فيو يخضع شأنو شأف أي نص ثقافي لممناىج 

النصوص كاليرمنيوطيقا والسيموطيقا وغيرىا مف المناىج ، وذلؾ ألف النصوص 
القرآنية داللتيا ال تنفؾ عف النظاـ المغوي الثقافي الذي يعد جزءا منو يجعؿ مف المغة 

 .  (ٓ٘)ومحيطيا الثقافي مرجع التفسير والتأويؿ 

ص بشري " تأنسف النص القرآني ويقوؿ ابو زيد مصرحا بتحوؿ النص االليي الى ن
وتحوؿ منذ  -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -بنظر الخطاب العمماني منذ أف تمفظ بو النبي

تمؾ المحظة مف كتاب تنزيؿ إلى كتاب تأويؿ، والمصدر اإلليي لمنصوص ال يخرجيا 
عف كونيا نصوصا بشرية، ألنيا تأنسنت والنص الخاـ المقدس ال وجود لو ألف الكالـ 

. ومف ىنا يقوؿ  (ٔ٘)إلليي المقدس ال يعنينا إال منذ المحظة التي تموضع فييا بشريا" ا
.  (ٕ٘)في كتابو نقد الخطاب الديني " إننا نتبنى القوؿ ببشرية النصوص الدينية " 

ويصرح ابو زيد بيذه العبارة وال يجد حرجا منيا وال في تبنييا فيو يعامؿ النص االليي 
. فالوحي لديو بشري أي أنو معطى لبشر وىو الرسوؿ، ومصوغ معاممة النص البشري 

بالمغة العربية التي ىي لغة بشرية ، ومنقوؿ إلى البشر ليفيموا الشريعة , وقد تداولو 
الحفاظ والرواة , وفيمو الناس وأولوه تأويالت مختمفة، فيكوف بيذا المعنى  " إنسانيات، 

. ومعنى (ٖ٘)اهلل عندما أصبح كالما لمبشر"  أو إلييات تحولت إلى إنسانيات، إنو كالـ
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ذلؾ ىو تحوؿ النص الديني مف دائرة القداسة الى دائرة التاريخ , بما في ذلؾ مف 
معاني خطيرة تجعمو محدود وزمني حسب ثقافتو التي نشأ منيا وفييا . وىذا الفعؿ يميد 

رية ." وىنا تكوف السبيؿ الى دنيوية النص الديني أي تحويمو الى فاعمية تاريخية بش
ضفاء التاريخية واألنسنة عمى النص القرآني ىي المياـ األولى  زحزحة القداسة وا 
والمنطمقات الكبرى , التي ينطمؽ منيا رواد آليات الفيـ المعاصر في تجديد فيـ النص 

 .(ٗ٘)القرآني " 

مى النبوة وأبو زيد يسير بيذا االتجاه مبينا أف الوحي يعني اإلعالـ، فيو ال يقتصر ع 
وحدىا , بؿ ىو نظاـ كامؿ مف اإلشارات والرموز لمحيواف والنبات وليس إلى البشرية 
وحدىـ، وأنو كاف جزءا مف مفاىيـ الثقافة السائدة قبؿ اإلسالـ ، مستنتجا مف ذلؾ " أف 

لـ تكف مفارقة لمواقع أو تمثؿ وثبا عميو، وتجاوزا لقوانينو، بؿ  -القرآف–ظاىرة الوحي 
 . (٘٘)زءا مف مفاىيـ الثقافة، ونابعة مف مواصفاتيا وتصوراتيا " كانت ج

فيذه ىي انسنة الوحي والتي تؤكد عمى مركزية االنساف واف الوحي ىو ناتج مف عامؿ 
داخمي انساني وتابع لمف جاء بيذا الوحي وليس ىناؾ مصدر مفارؽ خارجي اإلليي . 

المنتج الثقافي البشري الذي يقبؿ وىي تؤدي الى تمييع النص االليي ووضعو في خانة 
 التغير مف زماف الى آخر فيو نص نسبي قابؿ لمتصرؼ والتأويؿ حسب ما يراه المؤوؿ 

 المطمب الرابع : أبو زيد والنظرة التاريخية لمنص الديني  

 , فاألمر التاريخي ىو المتأطر(ٙ٘)لفظ التاريخية مأخوذ مف التاريخ وىو التوقيت 
بالظروؼ الزمانية والمكانية المحددة والمعنى االصطالحي ليذه المفظة مرتبط ارتباطا 
وثيقا بالمعنى المغوي , فيي دراسة االشياء واالحداث في ضمف عالقتيا بالظروؼ 
الزمانية والمكانية , ومف ىنا نجد تعريؼ التاريخية عند بعض الكتاب ىي العقيدة التي 

قيقة تتطور مع التاريخ , وىي أيضا تيتـ بدراسة االشياء تقوؿ باف كؿ شيء أو كؿ ح
واالحداث , وذلؾ مف خالؿ ارتباطيا بالظروؼ التاريخية . إذف القراءة التاريخية ألثر 
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عممي وفكري ما تقتضي فيـ ذلؾ االثر وتفسيره وتأويمو في اطاره الزماني والمكاني , 
 . (ٚ٘)ة وظرفيتو التاريخية العامة مع االخذ في االعتبار شروطو االجتماعية والنفسي

القوؿ اف األمور الحاضرة , ناشئة عف التطور التاريخي كما عرفت التاريخية بانيا " 
ويطمؽ ىذا المفظ أيضا عمى المذىب القائؿ أف المغة , والحؽ , واألخالؽ , ناشئة عف 

ايتيا , وانؾ إبداع جماعي , ال شعوري , وال إرادي , وأف ىذه األمور قد بمغت اآلف ني
" ال تستطيع أف تبدؿ نتائجيا بالقصد وال أف تفيميا عمى حقيقتيا إال بدراسة تاريخيا 

. وىذا معناه أنيا خاضعة لمتطور والنسبية وىي عممية خاضعة لمتكامؿ واالبداع  (ٛ٘)
وبالمقارنة مع ىذا  الجماعي المستمر وأف الحؽ واالخالؽ ىي أمور نسبية غير ثابتة .

وما ينظر إليو أبو زيد مف " أف النصوص الدينية ليست في التحميؿ األخير التعريؼ 
سوى نصوص لغوية , بمعنى أنيا تنتمي الى بنية ثقافية محددة تـ إنتاجيا طبقا لقوانيف 

ىي سمب روح النص الديني  , (ٜ٘) تمؾ الثقافة التي تعد المغة نظاميا الداللي المركزي "
وجعمو يتأطر ضمف دائرة محددة وضمف فترة زمنية محددة , وال يمكف استيعابيا وال 

 يمكف ديمومتيا لمطمؽ الحوادث , فيي منحصرة في زمانيا ومكانيا المعيف .

ـ ( ىو اوؿ ٗٗٚٔ – ٛٙٙٔوبنظر ىاشـ صالح يعتبر أف االيطالي المؤرخ فيكو ) 
مفيـو التاريخية أي ينص عمى أف البشر ىـ الذيف يصنعوف  مفكر في الغرب يبمور

التاريخ , وليس القوى الغيبية كما يتوىموف, وبالتالي فالتاريخ كمو بشري مف أقصاه الى 
أقصاه , ورفض فيكو أف تكوف الحضارة قد أوحت الى االنساف , ولكنو استثنى الديف 

لمسيحية تييمف عميو بشكؿ مطمؽ المسيحي لكونو كاف يعيش في مجتمع كانت العقيدة ا
. (ٓٙ), فقاؿ إف الديف المسيحي فقط ىو الموحى بو وما سواه كاف مف صنع البشر 

وىذه ىي أنسنة الوحي والنبوة التي يدعييا ىؤالء الذيف ينظروف الى االمور بمنظارىـ 
 كوف .الشخصي ويحاولوف بأفكارىـ اف يطفؤوا نور اهلل ولكف اهلل متـ نوره ولو كره المشر 

ويقوؿ أركوف " التاريخية تعني أف ال يجعؿ النص أو المذىب نفسو بشكؿ متعاؿ فوؽ 
التاريخ , بؿ يجعؿ نفسو في ضمف الطابع اآلني االفتراضي, ويتصؼ بصفة احتمالية 
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. كما يعرفيا بشيء مف االختصار " إنيا تعني  (ٔٙ)بعيدا عف االستراتيجية الدوغماتية " 
ومعنى ذلؾ انو  (ٕٙ)وؿ القيـ وتغيرىا بتغير العصور واالزماف " التحوؿ والتغير أي تح

ال توجد قيـ ثابتة بؿ ىي متغيرة بحسب رؤية االنساف وىذا يدخمنا في باب النسبية التي 
ىي مف الموارد المرفوضة , ألننا بذلؾ سوؼ نقع في الشؾ بصحة ىذه القيـ مف 

النص مقتصرا عمى زمانو ومكانو  بطالنيا , كما أنو في النص السابؽ يحاوؿ اف يجعؿ
وانو ال ينبغي تعميمو الى زماف آخر , ونرى اف بذلؾ القوؿ سوؼ تفقد خاتمية النبوة 
ومعناىا ألنيا سوؼ تكوف زمانية ومكانية فقط أي اف زمانيا ىو زمف الرسوؿ فقط 

 ومكانيا ىو الجزيرة العربية وما قاربيا مف البقاع .

خية قائال " التاريخية ىنا تعني الحدوث في الزمف , أو ويعرؼ حامد ابو زيد التاري
  (ٖٙ)في الزمف والتاريخ أو في لحظة مف لحظات التاريخ "  –تعالى  –حدوث أفعاؿ اهلل 

, وعنده أف الوعي " التاريخي العممي بالنصوص الدينية يتجاوز الفكر الديني قديما 
ذا  وحديثا , ويعتمد عمى إنجازات العموـ المغوية خاصة في مجاؿ دراسة النصوص . وا 

محور اىتمامو ونقطة انطالقو فإننا  –اهلل  –كاف الفكر الديني يجعؿ قائؿ النصوص 
ىو نقطة  –ؿ ما يحيط بو مف واقع اجتماعي تاريخي بك –اإلنساف  –نجعؿ المتمقي 

وبيذا تنتقؿ المركزية مف اهلل تعالى الى اإلنساف في المنظار  (ٗٙ)البدء والمعاد "  
الحداثي , وىو بذلؾ يريد نزع االبدية والسرمدية واالطالؽ والشمولية عف النص الديني 

كيفما يريد ال كما أراده . ويصبح النص الديني تابعا لالنساف يفيمو  (٘ٙ)المقدس 
 صاحب النص وقصده وأراد منو ىداية البشرية جمعاء .

اف القدر الجامع ليذه التعاريؼ ىو اف التاريخية نزعة تيتـ بدراسة االحداث والوقائع 
والنصوص ضمف الظروؼ الزمانية والمكانية والبيئة الثقافية الحاضنة ليا بعيدا عف 

بحسب ىذه الفكرة فإننا ال يمكننا الحكـ عمى المفاىيـ االطالؽ والتعالي والثبات . و 
والحوادث والمعتقدات ونظـ المجتمعات اال مف خالؿ نسبتيا الى وسطيا التاريخي التي 
ظيرت فيو وبحسب ىذا المذىب سوؼ يكوف ال مناص مف ضرورة النسبة الحتمية 

بصعد خاص لمظاىرة  لمتاريخ , فالمنيج التاريخي عند المتبنيف ليذه الفكرة ال يعترؼ
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الدينية أو مميزات خاصة ليا باعتبارىا نصوص دينية سماوية , بؿ يتعامؿ معيا كما 
 يتعامؿ مع أي ظاىرة سياسية او اجتماعية او اقتصادية معينة تعامال تعاديا .

ويمكف ىنا مف تحديد مسألة البحث في التاريخية مف خالؿ السؤاؿ التالي وىو ىؿ يقوؿ 
 يخية النص الوحياني وما ىو ابعاد ىذه المسألة وتأثيرىا عمى النص ؟أبو زيد بتار 

ويمكف لنا السؤاؿ بشكؿ آخر وىو ىؿ عند ابي زيد وغيره مف الذيف يتبنوف ىذه الفكرة 
 ىؿ عندىـ القرآف صالح لكؿ زماف ومكاف أـ ال ؟

المفظ أـ ويمكف صياغة السؤاؿ بصياغة أخرى فنقوؿ ىؿ العبرة في القرآف الكريـ بعموـ 
 بخصوص السبب ؟

ولعؿ مف أقدـ مف تحدثوا عف مسألة تاريخية القرآف بشكؿ صريح ومباشر ىو الدكتور 
ـ حيث قاؿ في ردوده عمى  ٜٗٚٔمحمد أركوف في مؤتمر عقد في باريس عاـ 

المناقشات التي أثارىا بحثو " أريد لقراءتي ىذه أف تطرح مشكمة لـ تطرح عمميا قط بيذا 
بؿ الفكر االسالمي أال وىي تاريخية القرآف , وتاريخية ارتباطو بمحظة الشكؿ مف قِ 

 . (ٙٙ)زمنية وتاريخية معينة , حيث كاف العقؿ يمارس آليتو وعممو بطريقة محدودة " 

ومف االمثمة التي يتناوليا حامد ابو زيد ليوضح كيؼ أف التاريخية تعني تاريخية 
ء عمى واقع وثقافة كانا سائديف , وىذه االمثمة المعاني التي ُفيـ النص مف خالليا , بنا

ىي : وصؼ اهلل عز وجؿ في القرآف الكريـ بأنو ممؾ لو عرش وكرسي وجنود والحديث 
عف الموح المحفوظ والقمـ , كؿ ىذا فيمت آنذاؾ فيما أسطوريا , وقد تجاوزىا اليـو 

ني جديد ومفاىيـ أفضؿ الواقع والثقافة , وانتفى ذلؾ الفيـ مف الواقع لصالح واقع إنسا
. ومف ىذه المسائؿ التي أسقطيا التطور التاريخي وألغاىا ىي نظاـ الرؽ والعبودية  (ٚٙ)

وممؾ اليميف ونظاـ العالقة بيف المسمميف وغير المسمميف والنصوص التي تتحدث عف 
السحر والحسد والجف والشياطيف , وخصوصا اف السحر ورد في مجاؿ القص التاريخي 

, كما اف االمثمة كثيرة بنظر  (ٛٙ)اف النص يتحدث عنو بوصفو شاىدا تاريخيا بمعنى 
, كؿ ذلؾ انتجيا الواقع  (ٜٙ)حامد ابو زيد وكؿ ىذا ينصب في كونو شاىدا تاريخيا 
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والثقافة وتجاوزىا وألغاىا التطور التاريخي وأف " عدـ التفرقة بيف ما ىو تاريخي , وما 
ىو دائـ مستمر في داللة النصوص الدينية يؤدي إلى الوقوع في كثير مف العثرات 

 . (ٓٚ)والمتاىات " 

اف التوجو الى النص الوحياني بيذا الشكؿ " يكشؼ عف مفيوـ التاريخية الذي  
زيد , ويعتبر مف خاللو العمماء والمثقفيف في كارثة وأزمة عقمية ألنيـ  يستنبطو أبو

. وبناء عمى ما تقدـ يكوف  (ٔٚ)يفيموف التاريخية عمى أنيا إلغاء لمنص وتنصؿ منو " 
النص في القرآف الكريـ نصا تاريخيا غير قابؿ لالستمرار وليس فيو معاني ثابتة ومف 

النو مدخؿ مف مداخؿ التاريخية . ومف ىنا نالحظ ينفتح باب التأويؿ عمى مصراعيو , 
اف ىذه التاريخية تتعارض مع القاعدة األصولية الشييرة والقائمة ) اف العبرة بعمـو المفظ 
ال بخصوص السبب ( ويعتبر التمسؾ بيذه القاعدة المزعومة بنظره " يؤدي الى نتائج 

 (ٕٚ)يصعب أف يسمـ بيا الفكر الديني " 

ب بيف ىذه النظرية التاريخية لموحي وما قد نتج مف خالؼ بيف وفي ايجاد تناس
االشاعرة والمعتزلة في مسألة خمؽ القرآف نجد ابو زيد يحاوؿ تسويؽ نظريتو مف خالؿ 
ذلؾ االختالؼ فيقوؿ " اف واقعة الوحي ذاتيا واقعة تاريخية أزلية ميتافيزيقية , بدليؿ أف 

قدـ الكالـ اإلليي أو حدوثو " قدـ القرآف وخمقو  المسمميف اختمفوا في عمـ الكالـ حوؿ "
وىذا الخالؼ يؤكد اف سيطرة مفيوـ " القدـ " يجد تفسيره في التاريخ االجتماعي 
السياسي وال يعطي لممفيوـ صدقا موضوعيا . ومف منظور فمسفي الىوتي يجب 

عؿ اإلليي في التفريؽ بيف الفعؿ اإلليي في التاريخ والفعؿ اإلليي خارج التاريخ . الف
التاريخ فعؿ تاريخي خاضع لمنيج التحميؿ التاريخي وىكذا الوحي والكالـ اإلليي 

 . (ٖٚ)والقرآف " 

ومف ىنا فقد حاوؿ أبو زيد ايجاد مخرج لنظريتو التاريخية مف خالؿ ما أرجعو الى 
ى التراث االسالمي , وذلؾ باالستناد عمى القوؿ بخمؽ القرآف عند المعتزلة والدعوة إل

بعث ىذه الفكرة واإليماف بيا ، فيو يرى أف القوؿ بتاريخية النص القرآني فرع لمنظر 
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إلى األفعاؿ اإلليية وفعميا بالعالـ المخموؽ المحدث وليذا فالقرآف ظاىرة تاريخية مف 
 . (ٗٚ)حيث إنو واحد مف تجميات الكالـ اإلليي 

والسنة النبوية الشريفة : "ىي وىو يرى اف النصوص الدينية المتمثمة بالكتاب المجيد  
نصوص لغوية تشكمت خالؿ فترة زادت عمى العشريف عاًما ، وحيف نقوؿ : تشكمت ، 
فإننا نقصد وجودىا المتعيف في الواقع والثقافة بقطع النظر عف أي وجود سابؽ ليا في 

لو  , وعميو فانو ينفى عف القرآف أي وجود سابؽ (٘ٚ)العمـ اإلليي أو الموح المحفوظ " 
في عمـ اهلل عز وجؿ ، وينفى عنو أي وجود لو في الموح المحفوظ ، وىذا مردود بقولو  

 . (ٙٚ)تعالى :" َبْؿ ُىَو ُقْرَآٌف َمِجيٌد  ِفي َلْوٍح َمْحُفوٍظ " 

وينظر أبو زيد الى عمـ أسباب النػزوؿ أىـ العموـ الدالة والكاشفة عف عالقة النص 
كذلؾ، إف النص القرآني يتابع عبر  -بحسبو  –ر ، واألم (ٚٚ)بالواقع وجدلػو معو 

منظومة أسباب النػزوؿ حركة الواقع ويستجيب ليا، وليست بينو وبينيا قطيعة أو 
خصاـ، واذا كاف تثبيت قمب النبي سببًا لنػزوؿ القرآف نجومًا، فإف جعؿ استجابة أحواؿ 

، وعندما يدخؿ  (ٛٚ) المكمفيف ىي االساس في ذلؾ ىو المعطى المنطقي لظاىرة التنجيـ
يدخؿ أبو زيد مدار الجدؿ الكالمي في اف اهلل عالـ بالوقائع جميعيا قبؿ وقوعيا، فمماذا 
يكوف التنجيـ مراعاة لحركة الوقائع واالسباب؟ فإف مفّره حينئٍذ ىو الفعؿ االليي، إنو 
يريد الخروج مف نطاؽ صفة الذات العمـ الى نطاؽ صفة الفعؿ الكالـ مما يخمع عمى 

نص القرآف في المحّصمة النيائية سمة زمكانية تاريخية، إف عمماء القرآف انتبيوا باكرًا ال
ألىمية التنجيـ انطالقًا مف حاجاتيـ العممية، حيث وجدوا فيو معينًا عمى معرفة الناسخ 

لكف اعطاء ىذه المحاولة الخجولة طابعًا كميًا قواعديًا أمر لـ يتحقؽ … مف المنسوخ و
ا يقوؿ ابو زيد، ومف ثـ كاف سببو عنده سيطرة االتجاىات الرجعية عمى مع االسؼ كم
 . (ٜٚ)مجمؿ التراث 

ونرى في الخطاب الحداثي تجنيا وتجرأ عمى الخطاب الديني حيث يعتبر المقولة القائمة 
,  (ٔٛ), او ىو وىـ كبير  (ٓٛ)بأف ) القرآف صالح لكؿ زماف ومكاف ( ىوس ميتافيزيقي 
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او " إف النقؿ وحده ال يثبت شيئا , وقاؿ اهلل وقاؿ  (ٕٛ)القية أو صيغة مصادرة إط
, وحيف أعمف " لقد خسرنا اآلف بالرجوع الى النص الخاـ ,  (ٖٛ)الرسوؿ ال يعتبر حجة " 

, وحيف  (ٗٛ)وفي اعتمادنا عمى قاؿ اهلل , وقاؿ الرسوؿ ... وأصبحنا أسرى النصوص " 
قرر الخطاب الحداثي أنو ال خالص إال بتحرير العقؿ مف سمطة النصوص الدينية , 
طالقو حرا يتجادؿ مع الطبيعة والواقع االجتماعي االنساني كما يتجادؿ مع الغيب  وا 

. واذا اردنا اف نضع خالصة لما يؤوؿ اليو مشروع التاريخية كإساس  (٘ٛ)والمستور " 
 أو كمرامي وغايات نجد ما يمي : ليا او كمظاىر وتجميات

اوال : يمكف اف نعتبر المفيوـ الغربي لمتاريخ القائـ عمى الذاتية المطمقة وانعداـ المنيج 
التاريخي القائـ عمى أىمية النقؿ وصحة الخبر , يمكف اعتبار ىذا الفقر المنيجي 

 أساسا مبدئيا لتطور عمـ التاريخ الى ما سمي بالتاريخية .

النسنة : فقد أسيمت العموـ التجريبية واالكتشافات العممية والفمسفة المادية في ثانيا : ا
ظيور نزعة انسنة مغرورة تجعؿ االنساف سيدا لمكوف بدال مف كونو سيدا في الكوف 
وىي ال تيتـ اال باالنساف وما يتصؿ بو مف محسوسات وماديات  . وبذلؾ يتحوؿ 

رج مف ثقافة المجتمع وظروفو ويكوف قابؿ النص الديني المقدس الى نص انساني يخ
 لمنقد مف قبؿ االنساف .

ثالثا : النسبية : وىي مسألة ذات صمة خطيرة بفكرة التاريخية الى درجة يمكف اف يقاؿ 
. حيث مف  (ٙٛ)اف النسبية ىي التاريخية , كما اشارت الى ذلؾ بعض وجيات النظر

داللة النص القرآني وتحويمو مف كونو خالؿ ىذه النظرة التاريخية سوؼ يتـ نزع ثبوت 
 نصا مقدسا الى نص متغير الداللة حسب الظروؼ التاريخية لمقارئ .

رابعا : اليرمنيوطيقا : او التأويؿ كما في المفيـو الغربي والقائـ عمى البنيوية والتفكيؾ 
برز والذي يخضع لذاتية القارئ دوف أي اعتبار لمقاصد المتكمـ أو الكاتب , وىو ما ي

تحت عنواف التاريخية الجديدة التي ركزت اىتماميا عمى قراءة النصوص قراءة 
 ىرمنيوطيقية بحتة .
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اف مف يراجع القرآف الكريـ يالحظ وجود آيات عديدة تدؿ عمى اف لمقرآف وجودا مسبقا 
ِـّ اْلِكتَاِب َلَدْيَنا َلَعِميٌّ  نَُّو ِفي ُأ َحِكيـٌ " غير زماني وال مكاني كقولو تعالى " َواِ 

,و "  (ٚٛ)
ُـّ اْلِكَتاِب  "  , وكذا قولو تعالى " َبْؿ ُىَو ُقْرَآٌف  (ٛٛ)َيْمُحوا المَُّو َما َيَشاُء َوُيْثِبُت َوِعْنَدُه ُأ

, و " ِإنَُّو َلُقْرَآٌف َكِريـٌ  * ِفي ِكَتاٍب َمْكُنوٍف " (ٜٛ)َمِجيٌد  * ِفي َلْوٍح َمْحُفوٍظ  "
(ٜٓ)  ,

عمى وجود مسبؽ لمقرآف الكريـ قبؿ نزولو في قالب األلفاظ  فجميع ىذه اآليات تدؿ
وقبؿ أف يكوف بيف الدفتيف , فممقرآف مراتب وجودية عديدة , وقد عبر القرآف عف المرتبة 
السامية التي ال تدركيا عقوؿ البشر تارة بػ  )أـ الكتاب ( وأخرى بػ ) الموح المحفوظ ( 

 . (ٜٔ)وثالثا بػ )الكتاب المكنوف(  

نتج عف ىذه الرؤية التاريخية لموحي لواـز وآثار خطيرة منيا اف يكوف الوحي محبوس وت
ومتأطر بتمؾ البيئة وال يتجاوزىا وال يمكف سريانو واعمامو عمى سائر الظروؼ 
التاريخية والحاالت االجتماعية االخرى , كما اف مف االثار المترتبة عمى ىذه النظرة 

الدينية ليا قابمية الخطأ والنقد والتقييـ , ومف ىنا فاف الديف  ىو بشرية الديف واف التعاليـ
سوؼ يفقد مشروعيتو ومرجعيتو السامية , النو سوؼ ينقمب الى حادثة تاريخية محددة 
ال يعبر عف حقائؽ عينية واقعية , كما تترتب عمييا عدـ الثبات والدواـ واصؿ السيالف 

المور واالشياء بتبدؿ الظروؼ التاريخية والبيئة والتغير في االشياء أي انو تتبدؿ ىوية ا
االجتماعية السائدة عمييا بما اف العمؿ والظروؼ التاريخية تؤثر عمى نفس ىذه االمور 
تاثيرا كبيرا فعند تبدؿ العمؿ تتبدؿ المعموالت نتيجة لذلؾ التغير , ومف المواـز ايضا ىو 

والشاممة في العموـ والمعارؼ البشرية نفي الكمية بمعنى نفي القواعد واالحكاـ الكمية 
باعتبار اف التاريخية تركز عمى حصر المعارؼ البشرية في أطر تاريخية ثقافية محددة 
ال يمكف تعميميا وليذا تنتج عنيا نفي أي قاعدة كمية ثابتة في حياة االنساف , ومف 

ومف جممة ما الغريب اف التاريخية تشتمؿ عمى ادعاءات كمية عامة لجميع االزمنة , 
يعترض بو عمى النظرة التاريخية ىي نفي الفطرة والنزعات الفطرية المغروسة في وجود 
االنساف , الف التاريخية تركز عمى نفي الحقائؽ الثابتة المشتركة عند كافة الناس حيث 

  (ٕٜ)ترى اف وجود االنساف وليد بيئتو الحاضنة لو وظروفو التاريخية واالجتماعية .
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ف اىـ االثار والتداعيات المترتبة عمى النظرية التاريخية ىي تورطيا بالنسبية كما اف م
والتعددية فعمى القوؿ بيا ينتج تغير الظروؼ التاريخية والثقافية وتبدؿ الواقع الذي 
تشكؿ فيو النص فبتبعو يتغير النص الديني بتغيرىا ويتبدؿ بتبدليا وعميو فانو يؤدي الى 

فمو نزؿ القرآف في بيئة ثقافية واجتماعية غير شبو الجزيرة العربية النسبية والتعددية , 
, وىذا مف لواـز القوؿ بالتاريخية في  (ٖٜ)لكاف القرآف متغايرا تماما عما نشاىده اليـو 

النصوص الدينية , لذا نرى اف نصر حامد ابو زيد يصرح بيذه النتيجة فيقوؿ " مف 
 –االنساف مف خالؿ الثنائيات المغوية الطبيعي أف تصوغ النصوص عالقة اهلل و 

االجتماعية , لكف إذا كانت المغة تتطور بتطور حركة المجتمع والثقافة , فتصوغ مفاىيـ 
 –جديدة , أو تطور دالالت ألفاظيا لمتعبير عف عالقات أكثر تطورا , فمف الطبيعي 

ية االجتماعية أف يعاد فيـ النصوص وتأويميا بنفي المفاىيـ التاريخ –بؿ والضروري 
حالؿ المفاىيـ المعاصرة , واالكثر إنسانية وتقدما مع ثبات مضموف النص  االصمية , وا 
. أف األلفاظ القديمة ال تزاؿ حية مستعممة , لكنيا اكتسبت دالالت مجازية , واالصرار 
حياء المفاىيـ التي تصوغيا إىدار لمنص  عمى ردىا الى دالالتيا الحرفية القديمة وا 

 . (ٜٗ)قع معا , وتزييؼ لمقاصد الوحي الكمية " والوا

وخالصة ما يرمي اليو اصحاب التاريخية ىو اف االسالـ ليس دينا عالميا شامال يعالج 
القضايا مف بعد إليي سماوي قادر عمى رؤية المسائؿ بمنظور شامؿ وىذا خالؼ ما 

ْلَنا َعَمْيَؾ عميو الفكر االسالمي تبعا لكثير مف النصوص الدينية منيا قولو تع الى " َوَنزَّ
واذا كاف ىناؾ أمر مجمؿ فتأتي السنة النبوية لتبينو .  (ٜ٘)اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا لُِّكؿِّ َشْيٍء " 

ـْ َعْنُو َفاْنَتُيوا َواتَُّقوا المََّو ِإفَّ المََّو َشِديُد  ـُ الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما َنَياُك لممسمميف " َوَما َآَتاُك
, فتحرير العقؿ مف سمطة النص كما يدعيو اصحاب ىذه النظرية ىو  (ٜٙ)اْلِعَقاِب " 
سجـ مع فكرة خاتمية الرسالة المحمدية التي تضيء الطريؽ اماـ البشرية ألنيا غير من

 جاءت لمناس كافة ورحمة وىدى لمعالميف .
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 الخاتمة 

ال ريب في أف دراسة المعارؼ االسالمية يحتاج الى إحياء وتجديد ليناسب متطمبات 
خؿ بتمؾ النصوص العصر , ولكف ال بد أف يكوف ذلؾ وفؽ الضوابط والقواعد التي ال ت

الدينية الوحيانية  وال تيدؼ الى ضياع مغزاىا ومعناىا , فيي حبؿ الوصؿ بيف الخالؽ 
ظير والمخموؽ , فال بد مف غربمة المناىج الحديثة , وبياف صالحيا مف عدمو , فقد 

 طبيقيا عمى النص الديني يشكؿ خطرامف خالؿ البحث أف تعميـ المناىج الغربية وت
, عمى األسس والمباني الدينية  السمبية المترتبة مف جراء ىذا التطبيؽ ايلخطورة نتائج

والمؤدية الى إزاحة قصد صاحب النص وموتو وأنسنة الخطاب وجعمو منتج ثقافي 
محدود ومتأطر بزمنو ومكانو الذي أنتج فيو , وكأنو نص بشري يخضع لما تخضع لو 

تغير الحؽ والقيـ األخالقية , وتتحوؿ النصوص األدبية مف التغير وعدـ الثبات وبيذا ي
المركزية مف خالؽ الكوف الذي يريد ىداية العالميف مف خالؿ ما أرسؿ إلييـ مف أنبياء 

, راط المستقيـ وييدييـ الى الصوأرسؿ معيـ نورا مف كمماتو ليضيء ليـ طريؽ الرشاد 
اسخوف في العمـ , ومف ىنا فعمى اإلنساف أف يسترشد بيذا النور مف خالؿ العمماء والر 

 حتى ال يبتعد عف ما أريد لو مف التكريـ اإلليي . 

 اليوامش 
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( اٌزٞ hermeneuein( إٌٝ اٌفؼً ا١ٌٛٔبٟٔ )(Hermeneuticsؽ١ش ٠شعغ أفً ٌفظ  (43)

, ِغٍخ االعزغشاة , اٌؼذد  ٠ُزشعُ ثبٌزأ٠ًٚ ٚاٌزفغ١ش. ٠ٕظش: ساد, ففذسإٌٟٙ ِفَٙٛ اٌٙش١ِٕٛع١مب
 43٘ـ  , ؿ  4444َ /  2020سث١غ -, اٌغٕخ اٌشاثؼخ  49

ِقغفٝ , ػبدي , فُٙ اٌفُٙ , ِذخً إٌٝ اٌٙش١ِٕٛع١مب: ٔظش٠خ اٌزأ٠ًٚ ِٓ أفالعْٛ إٌٝ  (44)
 40َ , ؿ 2041عبداِش , ِؤعغخ إٌٙذاٚٞ, اٌمب٘شح، ، د  ط، ، 

 ِقغفٝ , اٌّقذس ٔفغٗ ٚاٌقفؾخ ٔفغٙب  (45)
 42ؿ , اٌّقذس ٔفغٗ (46)
ساد, ففذسإٌٟٙ ,ا١ٌٙش١ِٕٛع١مب ِٕؾأ اٌّقغٍؼ ِٚؼٕبٖ ٚاعزؼّبالرٗ, رؼش٠ت : ؽغ١ٕٓ اٌغّبي  (42)

 41َ ؿ 2049ٌجٕبْ , اٌغجؼخ االٌٚٝ  –اٌّشوض االعالِٟ ٌٍذساعبد االاعزشار١غ١خ, ث١شٚد 
اد اٌٙش١ِٕٛع١مب ٚفبؽت ف١ٍغٛف أٌّبٟٔ , ِٓ سٚاد فٍغفخ اٌؾ١بح , ٠ؼزجش ِٓ سٚ ٠ٍٍُٚٙ دٌزبٞ (41)

 اٌزفشلخ ث١ٓ ػٍَٛ اٌغج١ؼخ ٚػٍَٛ اٌشٚػ .
 .  30أثٛص٠ذ , إؽىب١ٌبد اٌمشاءح ٚآ١ٌبد اٌزأ٠ًٚ , ؿ  (49)
 ٚصاسح ِٕؾٛساد اٌزذثش، أفك إٌٝ اٌمشاء رٙبفذ ِٓ اٌمشآٟٔ إٌـ,  لغت٠ٕظش: اٌش٠غٟٛٔ   (20)

 ِّٚٙخ.  259, ؿ َ 2040 االٌٚٝ اٌغجؼخ اٌّغشث١خ، اٌٍّّىخ اإلعال١ِخ، ٚاٌؾؤْ األٚلبف
 ثٛعٛد األ٘زّبَ ػٍٝ رمَٛ ١٘ذعش فأفىبس, اٌٛعٛد ِؼٕٝ ا٠ضبػ ٟ٘ ١٘ذعش ٔظش فٟ اٌف١ٍغٛف

. ٠ٕظش : ثذٚٞ ,  اإلٔغبْ ث١ذ ثأٔٙب ٔؼزٙب اٌزٟ ٚاٌٍغخ اٌى١ٕٛٔخ ثّغبئً ٚفّٙٗ اٌّؾخـ اإلٔغبْ
ػجذ اٌشؽّٓ , اٌّٛعٛػخ اٌفٍغف١خ , اٌّؤعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚإٌؾش , ث١شٚد , اٌغجؼخ األٌٚٝ 

 599, ؿ  2َ , ط4914
َ ( ف١ٍغٛف أٌّبٟٔ اؽزٙش ثؼٍّٗ اٌؾ١ٙش اٌؾم١مخ  2002 –َ 4900٘بٔض عٛسط عبدا١ِش ) (24)

اٌٙش١ِٕٛع١مب( ٘ٛ ِؤعظ ِذسعخ اٌزأ٠ًٚ. ٚأضبف ٚإٌّٙظ ٚأ٠ضًب ثزغذ٠ذٖ فٟ ٔظش٠خ رفغ١ش٠خ )
أْ اٌزفغ١ش ٠غت أْ ٠زغٕت اٌؼؾٛائ١خ ٚاٌم١ٛد إٌبؽئخ ػٓ اٌؼبداد اٌؼم١ٍخ، ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ 
األؽ١بء رارٙب ٚػٍٝ إٌقٛؿ. ٚأوذ أٔٗ دائًّب ِب ٔمزشة ِٓ إٌـ ػٓ عش٠ك ِؾشٚع ٔمَٛ ثٗ أٚ 

ا اٌّؾشٚع ٠ٚزُ إػبدح ف١بغزٗ ثبٌمشاءح ػٓ عش٠ك فىشح ِب ػٓ اٌزٞ ٠مبي ػٕٗ. ٠ٚزغ١ش ٘ز
اٌّزؼّمخ ٌٍّٛضٛع، ِٚٓ ٕ٘ب ٍٔغأ إٌٝ رأو١ذ أٚ رغ١١ش االفزشاضبد. ٚوّب ٠ّىٓ أْ رّزذ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ 

٠ٚجمٝ  . ٌذ٠ٕب رفغ١ش لبعغ أٚ ٔٙبئٟ ؽ١بي ٘زا األِش ثأْإٌٝ ِب ال ٔٙب٠خ، فئٔٗ ال ٠ّىٕٕب أثذًا اٌغضَ 
ٞ رُ رؾذ٠ذٖ فٟ وزبة اٌؾم١مخ ٚإٌّٙظ ٘ٛ ِؾزٜٛ رٚ ػاللخ اٌّؾشٚع اٌفٍغفٟ اٌغبدا١ِشٞ اٌز

ِجبؽشح ِغ اٌٙش١ِٕٛع١مب اٌفٍغف١خ. ٠ٚىّٓ إٔغبص عبدا١ِش فٟ اوزؾبف ٚإثشاص عج١ؼخ اٌفُٙ اٌجؾشٞ 
ِٕٙغٟ: اٌؾم١مخ ِشرجغخ اسرجبعب ٚص١مًب ثبٌّٕٙظ، ٚال ٠غٛص االػزّبد ػٍٝ -ػٍٝ ِغزٜٛ ٔظشٞ

 ( https://ar.wikipedia.org/wikiبدا١ِش ٚاؽذح دْٚ األخشٜ.) ٘بٔض عٛسط ع
 260اٌش٠غٟٛٔ , إٌـ اٌمشآٟٔ ؿ  (22)
 ٠44ٕظش : اثٛ ص٠ذ , إؽىب١ٌبد اٌمشاءح ٚآ١ٌبد اٌزأ٠ًٚ , ؿ  (23)
 62-66,ؿ  ِقغفٝ، فُٙ اٌفُٙ: ِذخً إٌٝ اٌٙش١ِٕٛع١مب (24)
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اٌغٕخ اٌشاثؼخ 49: ِغٍخ االعزغشاة ,اٌؼذداٌٙش١ِٕٛع١مب ٚإٌـ اٌذ٠ٕٟ ,, غ١ضبْ  ,ػٍٟاٌغ١ذ (25)
, ٠ٕٚظش :ِقغفٝ , د ثبٌغ١شربط , لشاءح إٌـ اٌمشآٟٔ  99- 91٘ـ ؿ  4444َ /  2020سث١غ -

ػٍٝ ضٛء إٌّٙظ  اٌٙش١ِٕٛع١مٟ . ٔقش ؽبِذ أثٛ ص٠ذ أّٔٛرعب , ِغٍخ لشاءاد ٌٍجؾٛس 
ظ اٌفىش٠خ . ٠ٕٚظش : إٌّب9٘-5, ؿ  2042عٛاْ  2ٚاٌذساعبد األدث١خ ٚإٌمذ٠خ ٚاٌٍغ٠ٛخ , اٌؼذد 

اٌؾذ٠ضخ ٚخغش٘ب ػٍٝ اٌؼم١ذح " اٌٙش١ِٕٛع١مب أّٔٛرعب" ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ , عبِؼخ األص٘ش , اٌؼذد: 
  460 -459َ , ؿ 2045اٌغضء األٚي( أثش٠ً ٌغٕخ  463)
 221أثٛ ص٠ذ , إؽىب١ٌبد اٌمشاءح ٚآ١ٌبد اٌزأ٠ًٚ, ؿ  (26)
 32اٌّقذس ٔفغٗ , ؿ  (22)
 اٌضمبفٟ اٌّشوض,  - اٌؼشث١خ صمبفزٕب فٟ اإلثذاع اغز١بي – ٚا١ٌٍجشا١ٌخ ف١خاٌغٍ,  اهلل ػجذ,  اٌجش٠ذٞ(21)

 .444 ؿ,  َ 2001,  االٌٚٝ اٌغجؼخ,  ٌجٕبْ – ث١شٚد,  اٌؼشثٟ
 49اثٛ ص٠ذ, إؽىب١ٌبد اٌمشاءح ٚآ١ٌبد اٌزأ٠ًٚ , اٌّقذس اٌغبثك , ؿ   (29)
ِٚؼضٍخ رفغ١ش إٌـ،  ِغٍخ فقٛي، اٌّغٍذ األٚي، اٌؼذد  أثٛص٠ذ , ٔقش ؽبِذ ، اٌٙش١ِٕٛع١مب (30)

 .442، ؿ 4914اٌضبٌش، أثش٠ً، 
ػّبسح , ِؾّذ ، اٌزأ٠ًٚ اٌؼجضٟ فٟ اٌذساعبد اإلعال١ِخ، اٌمب٘شح، ِغٍخ األص٘ش، ِغّغ  (34)

 .191، ؿ 16، اٌغٕخ 5، اٌغضء 2043ٖ أثش٠ً 4434اٌجؾٛس اإلعال١ِخ، ػذد عّبدٜ األٌٚٝ 
 .191غٗ ، ٚاٌقفؾخ ٔفغٙب , ؿ اٌّقذس ٔف (32)
اٌزأ٠ًٚ ٚاٌٙشِٕٛع١مب , دساعبد فٟ آ١ٌبد  , ِٚغّٛػخ ِؤٌف١ٓ , فبدق اٌؾ١خ ,الس٠غبٟٔ (33)

َ , ؿ 2044اٌمشاءح ٚاٌزفغ١ش , ِشوض اٌؾضبسح ٌز١ّٕخ اٌفىش اإلعالِٟ , ث١شٚد , اٌغجؼخ األٌٚٝ 
234 

, إٌـ اٌمشآٟٔ ِٓ رٙبفذ اٌمشاءح اٌٝ أفك اٌزذثش, اٌّقذس اٌغبثك , ؿ  ٠ٕظش :  اٌش٠غٟٛٔ (34) 
224 

اٌّذخً اٌٝ رأع١ظ اٌؾذاصخ االعال١ِخ , اٌّشوض اٌضمبفٟ ظش : ػجذ اٌشؽّٓ , سٚػ اٌؾذاصخ ٠ٕ (35)
 429, ؿ َ 2006اٌؼشثٟ , اٌذاس اٌجضبء , اٌّغشة اٌغجؼخ االٌٚٝ 

٠مقذ ثبٌزؾ١ًٍ اٌغ١ّ١بئٟ ٌٍٕـ األدثٟ دساعخ ٘زا إٌـ ِٓ ع١ّغ عٛأجٗ دساعخ ع١ّ١بئ١خ  (36)
رغٛؿ فٟ أػّبلٗ ، ٚرغزىؾف ِذٌٛالرٗ اٌّؾزٍّخ ، ِغ ِؾبٌٚخ سثظ إٌـ ثبٌٛالغ ، ِٚب ٠ّىٓ 
االعزفبدح ٚأخز اٌؼجش ِٕٗ . ٚ اٌزؾ١ًٍ اٌغ١ّ١بئٟ ٠زأصش ثذسعخ وج١شح ثؾخق١خ ِٓ ٠مَٛ ثبٌزؾ١ًٍ 

بٌظشٚف اٌّؾ١غخ ثٗ ؛ ٌٚزٌه فئْ اٌزؾ١ًٍ اٌغ١ّ١بئٟ ٌٕـ ِؼ١ٓ لذ ٠خزٍف ِٓ ؽخـ إٌٝ آخش، ٚث
ِٚٓ ِٕغمخ ألخشٜ ، ِٚٓ فزشح ص١ِٕخ ألخشٜ ؛ ٚ٘ٛ ثزٌه ِغبي خقت ٌإلثذاع ، فال ل١ٛد ػ١ٍٗ إال 
أْ رىْٛ ٕ٘بن دالئً فٟ اٌزؾ١ًٍ اٌّمزشػ ػٍٝ فؾخ ِب ر٘ت إ١ٌٗ ِٓ لبَ ثؼ١ٍّخ اٌزؾ١ًٍ )خغٛاد 

 ( https://www.almrsal.comاٌّشعبي.  ,زؾ١ًٍ اٌغ١ّ١بئٟ ٌٍٕقٛؿ االدث١خاٌ
أسوْٛ, ِؾّذ , اٌمشآْ  ِٓ اٌزفغ١ش اٌّٛسٚس اٌٝ رؾ١ًٍ اٌخغبة اٌذ٠ٕٟ , رشعّخ ٚرؼ١ٍك  (32)

 5َ , ؿ  2005ث١شٚد , اٌغجؼخ اٌضب١ٔخ  –٘بؽُ فبٌؼ , داس اٌغ١ٍؼخ 
 206اٌغبثك , ؿ اثٛ ص٠ذ , ٔمذ اٌخغبة اٌذ٠ٕٟ , اٌّقذس  (31)
 ٠429ٕظش: ػجذ اٌشؽّٓ , سٚػ اٌؾذاصخ , ؿ  (39)
 205 -204اثٛ ص٠ذ , ٔمذ اٌخغبة اٌذ٠ٕٟ  (40)
اٌمشآْ ِٓ اٌزفغ١ش اٌّٛسٚس اٌٝ رؾ١ًٍ اٌخغبة اٌذ٠ٕٟ , اٌّقذس اٌغبثك , ؿ , ٠ٕظش: أسوْٛ  (44)

23 - 24 
 414 -410. ٠ٕظش ػجذ اٌشؽّٓ , سٚػ اٌؾذاصخ , اٌّقذس اٌغبثك , ؿ  (42)
 ،443أثٛ ص٠ذ ,  ٔمذ اٌخغبة اٌذ٠ٕٟ , اٌّقذس اٌغبثك ,  ؿ (43)
 .12اٌّقذس ٔفغٗ , ؿ (44)
 .30عٛسح اٌشَٚ: آ٠خ  (45)
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 .12عٛسح إٌغبء: آ٠خ  (46)
ّٞ ٚعذاْ ٌالخزالف، (42) ال فٟ ِشؽٍخ اٌضجٛد فمظ أٞ  فمذ ٔفٝ اهلل رؼبٌٝ ؽزٝ فٟ ِشؽٍخ اإلصجبد، أ

ػذَ رؾمك االخزالف صجٛرًب، ال ٠مبي: فّب ثبٌٕب ٔشٜ االخزالف فٟ األفٙبَ، إر ٠مبي: رٌه االخزالف 
١ٌظ ِٓ ِقبد٠ك ٚعذٚا إر ٚعذٚا ٠شاد ثٗ اٌّغبثك ٌٍٛالغ، ٚإال ٌُ ٠قؼ إعالق ٚعذٚا ػ١ٍٗ، ثً 

 رّٛ٘ٛا ٚؽجٙٗ.
 .43ذح: آ٠خ . ٚعٛسح اٌّبئ46عٛسح إٌغبء: آ٠خ   (41)
 . 449-441 ؿاثٛ ص٠ذ ,  ٔمذ اٌخغبة اٌذ٠ٕٟ , (49)
 491أظش: اثٛ ص٠ذ , اإلِبَ اٌؾبفؼٟ ٚرأع١ظ اإل٠ذ٠ٌٛٛع١خ اٌٛعغ١خ , اٌّقذس اٌغبثك ,  (50)
 . 92أثٛ ص٠ذ , إٌـ اٌغٍغخ اٌؾم١مخ، اٌّقذس اٌغبثك , ؿ  (54)
 . 206ؿ  اٌّقذس اٌغبثك ، ,أثٛ ص٠ذ, ٔمذ اٌخغبة اٌذ٠ٕٟ (52)
 .32-22أثٛ ص٠ذ ، ِفَٙٛ إٌـ، ؿ (53)
 و١ٍخ,  اٌفٍغفخ فٟ دوزٛساٖ أعشٚؽخ,  اٌّؼبفش اٌفُٙ ٚآ١ٌبد اٌمشآٟٔ إٌـ,  ؽّبدٞ,  ٘ٛاسٞ(54)

 434 -423, ؿ  2043َ -2042 اٌغضائش,  ٚ٘شاْ عبِؼخ – االعزّبػ١خ اٌؼٍَٛ
  .31، ؿ  اثٛ ص٠ذ , ِفَٙٛ إٌـ (55)
 ٚإٌؾش ٌٍغجبػخ اٌشعبٌخ ِؤعغخ,  اٌّؾ١ظ اٌمبِٛط, عب٘ش أثٛ اٌذ٠ٓ ِغذ, اٌف١شٚصآثبدٞ(56)

 241, ؿ  4, ط  ٘ـ 4426 اٌضبِٕخ، اٌغجؼخ,  ٌجٕبْ - ث١شٚد ٚاٌزٛص٠غ،
٠ٕظش : اٌغؼبْ ,أؽّذ ادس٠ظ , اٌؼٍّب١ْٔٛ ٚاٌمشآْ اٌىش٠ُ داس اثٓ ؽضَ , اٌش٠بك , اٌغجؼخ  (52)

 291ٚ  293٘ـ , ؿ  4421االٌٚٝ 
,  4 ط, ػ 4315, ِٕؾٛساد رٚٞ اٌمشثٝ , اٌغجؼخ االٌٚٝ اٌّؼغُ اٌفٍغفٟ  ع١ًّ, ف١ٍجب , (51)

 . 229ؿ 
  203أثٛ ص٠ذ , ٔمذ اٌخغبة اٌذ٠ٕٟ , ؿ  (59)
٘بِؼ اٌّزشعُ )أسوْٛ ,ِؾّذ , اٌمشآْ ِٓ اٌزفغ١ش اٌّٛسٚس إٌٝ رؾ١ًٍ اٌخغبة اٌذ٠ٕٟ ,  (60)

 . 41 – 42٘بؽُ فبٌؼ ( ؿ 
ٚإٌؾش  ٌٍغجبػخ اٌغ١ٍؼخ داسرشعّخ ٘بؽُ فبٌؼ , االعالِٟ , ٔؾٛ ٔمذ اٌؼمًِؾّذ , أسوْٛ ,  (64)
 435, ؿ  2009َاٌغجؼخ االٌٚٝ ,
, رشعّخ : ٘بؽُ فبٌؼ , داس اٌغبلٟ, ِٓ االعزٙبد اٌٝ ٔمذ اٌؼمً االعالِٟ ِؾّذ ,أسوْٛ , (62)

 26ؿ  َ ,4994ٌجٕبْ , اٌغجؼخ األٌٚٝ  –ث١شٚد 
 24اٌّقذس اٌغبثك , ؿ  ,اثٛ ص٠ذ , إٌـ , اٌغٍغخ , اٌؾم١مخ (63)
 200ٔمذ اٌخغبة اٌذ٠ٕٟ , ؿ اثٛ ص٠ذ ,  (64)
 اٌّقذس ٔفغٗ ٚاٌقفؾخ ٔفغٙب .اثٛ ص٠ذ ,  (65)
 242أسوْٛ , اٌفىش االعالِٟ لشاءح ػ١ٍّخ , ؿ  (66)
اٌؼٍّب١ْٔٛ ٚاٌمشآْ اٌىش٠ُ  ٕظش: اٌغؼبْ ,٠. ٚ 202أظش : اثٛ ص٠ذ , ٔمذ اٌخغبة اٌذ٠ٕٟ , ؿ  (62)

 340, ؿ 
 244ٚ  240, ٚا٠ضب ؿ  242اٌّقذس ٔفغٗ , ؿ , ظش : اثٛ ص٠ذ أ (61)
 244أظش : اٌّقذس ٔفغٗ ؿ  (69)
 209اثٛ ص٠ذ , اٌّقذس ٔفغٗ , ؿ  (20)
 344اٌغؼبْ , اٌؼٍّب١ْٔٛ ٚاٌمشآْ اٌىش٠ُ , ؿ  (24)
 . 442اثٛ ص٠ذ , ِفَٙٛ إٌـ , ؿ  (22)
 43اثٛ ص٠ذ , ٔمذ اٌخغبة اٌذ٠ٕٟ , اٌّقذس اٌغبثك, ؿ  (23)
 .  25, ؿاٌؾم١مخ,  اٌغٍغخ,  إٌـ,  ص٠ذ اثٛ أظش: (24)
 25اثٛ ص٠ذ , ِفَٙٛ إٌـ , ؿ  (25)
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 . 22 – 24عٛسح اٌجشٚط : ا٠٢بد  (26)
 .92اثٛ ص٠ذ , ِفَٙٛ إٌـ ، اٌّقذس اٌغبثك , ؿ (22)
 .99اٌّقذس ٔفغٗ، ؿ (21)
 400ـ  99اٌّقذس ٔفغٗ، ؿ (29)
, 4992  دِؾك,  ا١ٌٕبث١غ داس,  ٚاٌمشاءح اٌج١ٕخ إؽىب١ٌخ أِب٠َٕظش : ر١ض٠ٕٟ , إٌـ اٌمشآٟٔ  (10)

 445ؿ 
 ٠452ٕظش : اٌّقذس ٔفغٗ , ؿ   (14)
  ٠426ٕظش : اٌّقذس ٔفغٗ , ؿ  (12)
َ , ؿ  4912, دساعبد إعال١ِخ , داس اٌز٠ٕٛش , ث١شٚد اٌغجؼخ االٌٚٝ , ؽغٓ ٠ٕظش : ؽٕفٟ  (13)

54 
 ٠433ٕظش : ؽٕفٟ , اٌزشاس ٚاٌزغذ٠ذ , ؿ  (14)
, ٠ٕٚظش : اٌغؼبْ , اٌؼٍّب١ْٔٛ  443, ٚ ؿ  ٠431ٕظش : اثٛ ص٠ذ , اٌخغبة ٚاٌزأ٠ًٚ , ؿ   (15)

 344ٚاٌمشآْ اٌىش٠ُ , 
 304اٌغؼبْ , اٌؼٍّب١ْٔٛ ٚاٌمشآْ اٌىش٠ُ , ؿ  (16)
  4عٛسح اٌضخشف: آ٠خ  (12)
 39عٛسح اٌشػذ: آ٠خ  (11)
 22 -24عٛسح اٌجشٚط : آ٠خ (19)
   21 -22عٛسح اٌٛالؼخ آ٠خ  (90)
, 2020ػض٠ضٞ , ِقغفٝ , ربس٠خ١خ إٌـ اٌذ٠ٕٟ , ػشك ٚٔمذ , ِغٍخ اٌذ١ًٌ, : ٠ٕظش  (94)

 464, ؿ 1, اٌؼذد 2اٌّغٍذ 
 ٠410ٕظش ػض٠ضٞ , اٌّقذس ٔفغٗ  , ؿ  (92)
 414ٚ 410ػض٠ضٞ , اٌّقذس ٔفغٗ , ؿ  (93)
 433اثٛ ص٠ذ , ٔمذ اٌخغبة اٌذ٠ٕٟ , اٌّقذس اٌغبثك , ؿ  (94)
 19عٛسح إٌؾً :آ٠خ  (95)
   2عٛسح اٌؾؾش: آ٠خ  (96)

 
  اٌّقبدس

 اٌىش٠ُ اٌمشآْ:  أٚال
  ٚاٌذٚس٠بد اٌّؤٌفبد:  صب١ٔب

,  اٌؼشثٟ اٌضمبفٟ اٌّشوض,  اٌمشآْ ػٍَٛ فٟ دساعخ إٌـ ِفَٙٛ,  ؽبِذ ٔقش,  ص٠ذ أثٛ .4
 2044َ االٌٚٝ اٌغجؼخ,  اٌّغشة,  اٌج١ضبء اٌذاس

 اٌذاس اٌؼشثٟ، اٌضمبفٟ اٌّشوض اٌزأ٠ًٚ، ٚآ١ٌبد اٌمشاءح إؽىب١ٌبد, ؽبِذ ٔقش,  ص٠ذ اثٛ .2
 . 2044َ االٌٚٝ اٌغجؼخ ٌجٕبْ، -ث١شٚد/ اٌّغشة -اٌج١ضبء

 ِذثٌٟٛ، ِىزجخ اٌٛعغ١خ، اإل٠ذ٠ٌٛٛع١خ ٚرأع١ظ اٌؾبفؼٟ اإلِبَ, ؽبِذ ٔقش,  ص٠ذ أثٛ .3
 4996َ ِقش، -اٌمب٘شح ِٕمؾخ، اٌضب١ٔخ اٌغجؼخ

 – اٌج١ضبء اٌذاس,  اٌؼشثٟ اٌضمبفٟ اٌّشوض اٌؾم١مخ، اٌغٍغخ إٌـ, ؽبِذ ٔقش,  ص٠ذ أثٛ .4
 4995َ االٌٚٝ اٌغجؼخ,  ث١شٚد

 - اٌمب٘شح ٌٍىزبة، اٌؼبِخ اٌّقش٠خ ا١ٌٙأح ػشثٟ، اثٓ رىٍُ ٘ىزا,  ؽبِذ ٔقش, ص٠ذ أثٛ .5
 .2002 ِقش،

 4994َ اٌضب١ٔخ، اٌغجؼخ ٌٍٕؾش، ع١ٕب اٌمب٘شح، اٌذ٠ٕٟ، اٌخغبة ٔمذ ، ؽبِذ ٔقش ، ص٠ذ أثٛ .6
. 
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 األٚي، اٌّغٍذ فقٛي، ِغٍخ  إٌـ، رفغ١ش ِٚؼضٍخ اٌٙش١ِٕٛع١مب ، ؽبِذ ٔقش,  أثٛص٠ذ .2

 .4914 أثش٠ً، اٌضبٌش، اٌؼذد
 ٌٍغجبػخ اٌغ١ٍؼخ داس,  فبٌؼ ٘بؽُ رشعّخ, االعالِٟ اٌؼمً ٔمذ ٔؾٛ,  ِؾّذ,  أسوْٛ .1

 , 2009َ االٌٚٝ اٌغجؼخ, ٚإٌؾش
, اٌغبلٟ داس,  فبٌؼ ٘بؽُ:  رشعّخ, االعالِٟ اٌؼمً ٔمذ اٌٝ االعزٙبد ِٓ,  ِؾّذ, أسوْٛ .9

 4994َ األٌٚٝ اٌغجؼخ,  ٌجٕبْ – ث١شٚد
 ٚرؼ١ٍك رشعّخ,  اٌذ٠ٕٟ اٌخغبة رؾ١ًٍ اٌٝ اٌّٛسٚس اٌزفغ١ش ِٓ اٌمشآْ,  ِؾّذ, أسوْٛ .40

 َ 2005 اٌضب١ٔخ اٌغجؼخ,  ث١شٚد – اٌغ١ٍؼخ داس,  فبٌؼ ٘بؽُ
,  ٚإٌؾش ٌٍذساعبد اٌؼشث١خ اٌّؤعغخ,  اٌفٍغف١خ اٌّٛعٛػخ,  اٌشؽّٓ ػجذ,  ثذٚٞ .44

 4914َ األٌٚٝ اٌغجؼخ,  ث١شٚد
 اٌّشوض,  - اٌؼشث١خ صمبفزٕب فٟ اإلثذاع اغز١بي – ٚا١ٌٍجشا١ٌخ اٌغٍف١خ,  اهلل ػجذ,  اٌجش٠ذٞ .42

 .َ 2001,  االٌٚٝ اٌغجؼخ,  ٌجٕبْ – ث١شٚد,  اٌؼشثٟ اٌضمبفٟ
  دِؾك,  ا١ٌٕبث١غ داس,  ٚاٌمشاءح اٌج١ٕخ إؽىب١ٌخ أِبَ اٌمشآٟٔ إٌـ,  ع١ت,  ر١ض٠ٕٟ .43

4992َ . 
ّّذ ؽّضح .44  اٌّغ١ذ ػجذ إؽشاف ِٚزؼّذدا، ٚاؽذ اإلعالَ عٍغٍخ اٌّغّذد٠ٓ، إعالَ,  ِؾ

 ٌجٕبْ، ث١شٚد ، االٌٚٝ اٌغجؼخ ٚاٌزٛص٠غ، ٌٍٕؾش اٌغ١ٍؼخ ٚداس اٌؼشة اٌؼمال١١ٔٓ ساثغخ اٌؾشفٟ،
2002، 

, ِقش – اٌمب٘شح ٚاٌزٛص٠غ، ٚإٌؾش ٌٍغجبػخ لجبء داس األع١بي، ؽٛاس,  ؽغٓ,  ؽٕفٟ .45
 4991 االٌٚٝ اٌغجؼخ

 َ 4912 االٌٚٝ اٌغجؼخ ث١شٚد,  اٌز٠ٕٛش داس,  إعال١ِخ دساعبد,  ؽغٓ,  ؽٕفٟ .46
 ؽغ١ٕٓ:  رؼش٠ت, ٚاعزؼّبالرٗ ِٚؼٕبٖ اٌّقغٍؼ ِٕؾأ ا١ٌٙش١ِٕٛع١مب, ففذسإٌٟٙ, ساد .42

 االٌٚٝ اٌغجؼخ,  ٌجٕبْ – ث١شٚد, االعزشار١غ١خ ٌٍذساعبد االعالِٟ اٌّشوض, اٌغّبي
 ٚصاسح ِٕؾٛساد اٌزذثش، أفك إٌٝ اٌمشاء رٙبفذ ِٓ اٌمشآٟٔ إٌـ,  لغت,  اٌش٠غٟٛٔ .41

  َ 2040 االٌٚٝ اٌغجؼخ اٌّغشث١خ، اٌٍّّىخ اإلعال١ِخ، ٚاٌؾؤْ األٚلبف
 اٌغٕخ49: اٌؼذد, االعزغشاة ِغٍخ,  اٌذ٠ٕٟ ٚإٌـ اٌٙش١ِٕٛع١مب,  غ١ضبْ, ػٍٟ اٌغ١ذ .49

 ٘ـ 4444/  َ 2020 سث١غ- اٌشاثؼخ
 . ػ 4315 األٌٚٝ اٌغجؼخ,  اٌمشثٝ رٚٞ ِٕؾٛساد,  اٌفٍغفٟ اٌّؼغُ, ع١ًّ,  ف١ٍجب .20
 اٌغجؼخ,  اٌش٠بك,  ؽضَ اثٓ داس, اٌىش٠ُ ٚاٌمشآْ اٌؼٍّب١ْٔٛ,  ادس٠ظ أؽّذ, اٌغؼبْ .24

  ٘ـ4421 االٌٚٝ
 اٌضمبفٟ اٌّشوض,  االعال١ِخ اٌؾذاصخ رأع١ظ اٌٝ اٌّذخً اٌؾذاصخ سٚػ,  عٗ,  اٌشؽّٓ ػجذ .22

 2006َ االٌٚٝ اٌغجؼخ اٌّغشة,  اٌجضبء اٌذاس,  اٌؼشثٟ
 اٌّغٍذ, 2020, اٌذ١ًٌ ِغٍخ,  ٚٔمذ ػشك,  اٌذ٠ٕٟ إٌـ ربس٠خ١خ,  ِقغفٝ,  ػض٠ضٞ .23

 ,1 اٌؼذد, 2
 - اٌمب٘شح ، اٌضب١ٔخ ،اٌغجؼخ اٌؾشٚق داس ٌإلعالَ، اٌّبسوغٟ اٌزفغ١ش,  ِؾّذ,  ػّبسح .24

 2002 ِقش،
 ِغّغ األص٘ش، ِغٍخ اٌمب٘شح، اإلعال١ِخ، اٌذساعبد فٟ اٌؼجضٟ اٌزأ٠ًٚ ، ِؾّذ,  ػّبسح .25

 16 اٌغٕخ ،5 اٌغضء ،2043 أثش٠ً 4434ٖ األٌٚٝ عّبدٜ ػذد اإلعال١ِخ، اٌجؾٛس
 ٚإٌؾش ٌٍغجبػخ اٌشعبٌخ ِؤعغخ,  اٌّؾ١ظ اٌمبِٛط, عب٘ش أثٛ اٌذ٠ٓ ِغذ, اٌف١شٚصآثبدٞ .26

 2005 - ٘ـ 4426 اٌضبِٕخ، اٌغجؼخ,  ٌجٕبْ - ث١شٚد ٚاٌزٛص٠غ،
 آ١ٌبد فٟ دساعبد,  ٚاٌٙشِٕٛع١مب اٌزأ٠ًٚ,  ِؤٌف١ٓ ِٚغّٛػخ,  فبدق اٌؾ١خ, الس٠غبٟٔ .22

 2044َ األٌٚٝ اٌغجؼخ,  ث١شٚد,  ِٟاإلعال اٌفىش ٌز١ّٕخ اٌؾضبسح ِشوض,  ٚاٌزفغ١ش اٌمشاءح
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 ٔقش.  اٌٙش١ِٕٛع١مٟ  إٌّٙظ ضٛء ػٍٝ اٌمشآٟٔ إٌـ لشاءح,  ثبٌغ١شربط د,  ِقغفٝ .21

 2 اٌؼذد,  ٚاٌٍغ٠ٛخ ٚإٌمذ٠خ األدث١خ ٚاٌذساعبد ٌٍجؾٛس لشاءاد ِغٍخ,  أّٔٛرعب ص٠ذ أثٛ ؽبِذ
 , 2042 عٛاْ

 إٌٝ أفالعْٛ ِٓ اٌزأ٠ًٚ ٔظش٠خ: اٌٙش١ِٕٛع١مب إٌٝ ِذخً,  اٌفُٙ فُٙ,  ػبدي,  ِقغفٝ .29
 2041َ ، ط،  د ، اٌمب٘شح،, إٌٙذاٚٞ ِؤعغخ,  عبداِش

,  االعالِٟ اٌفىش ِٕظٛس ِٓ اٌٙش١ِٕٛع١مب,  اٌشؽّٓ ػجذ ٌغفٟ ع١ٔٛب.  د,  اٌٍٙجبٚٞ .30
 ٚاٌضالصْٛ اٌؾبدٞ اٌؼذد,  اٌض٘شاء ِغٍخ
,  اٌفٍغفخ فٟ دوزٛساٖ أعشٚؽخ,  اٌّؼبفش اٌفُٙ ٚآ١ٌبد اٌمشآٟٔ إٌـ,  ؽّبدٞ,  ٘ٛاسٞ .34
 2043َ -2042 اٌغضائش,  ٚ٘شاْ عبِؼخ – االعزّبػ١خ اٌؼٍَٛ و١ٍخ
  االٔزش١ٔذ ؽجىخ:  صبٌضب

 ص٠ذ أثٛ ؽبِذ ٔقش ِؾشٚع فٟ لشاءح) ِؾّذ,  أدس٠ظ .4
 https://www.mominoun.com(اٌفىشٞ

 https://ar.wikipedia.org/wiki عٛسط ٘بٔض,  عبدا١ِش .2
 اٌذوزٛس ػٕذ اٌمشآْ ػٍَٛ فٟ لشاءح إٌّب٘ظ ٚرغبرثبد اٌمشآٟٔ اٌذسط, ؽ١ذس,  اهلل ؽّت .3

 http://hobbollah.com/articles اهلل ؽت ٌؾ١ذس اٌشعّٟ اٌّٛلغ ص٠ذ، أثٛ ؽبِذ ٔقش
 


