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 املقدهت
عمى نبينا محمد وعمى آلو  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم

 وصحبو أجمعين، وبعد ..
 ن بفرق ومذاىبوحتى اآل سالمية منذ عيد النبوة،ابتميت األمة اإلفمقد 

جاىات فكرية متعددة تسعى وفي عصرنا ىذا زاد البالء مع وجود ات ،وديانات
 .وتشوييو سالمليدم اإل

وسمم مرجع  ومازال كتاب اهلل تعالى وسنة نبيو صمى اهلل عميو
 الساعة، يؤمنونلى قيام ، من عيد رسول اهلل وا  وحكمالمسممين في كل نازلة 

لى من الصحابة والتابعين وتابعييم إ بما جاء بو عمى فيم السمف الصالح
 يوم الدين.

عداء ىذا الدين منذ ظيوره عمى الطعن في كتاب رب وقد اجتيد أ
، لى غير ذلك من التيم الكثيرةإ ساطير االولين،أ وسحر، أ العالمين، بأنو

 ،عمى تحريفو عن مراد اهلل تعالى بوالعمل لى سعوا إ عيتيم الحيل،وعندما أ
 ولم يفتر أعداء اهلل عن القدح فيو بكل طريقة ووسيمة ممكنة ليم.

خر ما ظير في ىذا الزمان ىو تمك المشاريع التي أخرجيا وكان من أوا
عادة قراءة النصوص والتي تدعو إلى إ رب النصراني،غمن افتتن بثقافة ال
وكان  تواكبيا،متطمبات العصر الحاضر و ثة توافق الشرعية قراءة حدي

مقصودىم من ذلك ىو تفريغ النصوص الشرعية نصوص كتاب اهلل تعالى 
ونزع القداسة الشرعية عنيا  من مفاىيميا،وسنة نبيو صمى اهلل عميو وسمم 

 بحجة عدم مواكبتيا لمعصر الذي نعيشو.
لذلك كما زعموا ىو أن طريق النيوض باألمة ال يكون إال  موكان دافعي
 فأخذ مثقفو مم الغربية في مواقفيم من النصوص الدينية،بسموك منيج األ

العرب يتنادون من كل حدب وصوب ليطبقوا ىذه المناىج الغربية عمى كتاب 
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 ى،نيم حممة لواء التجديد في فيم كتاب اهلل تعالوقد زعموا بذلك أ اهلل تعالى،
التخمف  سالمية منتخمص األمة اإلىي التي  التي يدعون ليا ن مشاريعيموأ

 .وبالمسممين حل بياالذي والجمود التي 
خيرة عدة مشاريع لقراءة النص الديني كان من فبرز في الفترة األ

 ،(6)والبنيوية ،(0)نسنةاأل ب :خطرىاعمى ثقافة المسممين وعقيدتيم مايسمىأ
والتاريخية وغيرىا من القراءات التي تستيدف القران الكريم لتجعمو نص قاباًل 

فما فعميم اال  كذبوا في زعميموقد لمنقد والتمحيص بحجة النيوض باالمة 
انحدارًا باالمة لمحضيض والبعد بيا عن الدين الذي رفع مكانتيا بين االمم 

ائدة لمعالم في كل حتى كانت في عصور تمسكيا بيدي ربيا وسنة نبييا ق
 .العموم التي عرفتيا البشرية

وقد برز الخطر الواضح التي تيدف لو ىذه القراءات والتي تسعى 
 من كل تحريف. ا  صافي ا  جاىدة الى التشويش عمى الوحي الذي نزل نقي

واىدفيا  وكان من أخطرىا "القراءة التاريخية" والتي يتناول مفيوميا
 ىذا البحث  ونقدىا

 بعنوان:وىو 
 "ًقد هفهىم التارخييت"

 
 

 ــــــــــــــــــ
حشكة أوضح عواتها الغعً إلى إعالء علطة العمل  وهماوهلة الغللطة والدولىد  هً (   1)

وأى هللذاس كلل  طللًء ىٍللن إلللى ا ًغللاى ولللٍظ إلللى ا  اًفللش: هىعللىعة الفلغللفة 

 (.121(  والوعدن الفلغفً لوشاد وهبه )022-1والفالعفة )

التلً تغلىد  هً هٌهج ٌهذف إلى الكشف علي بٌٍلة الفكلش وإللى هعشبلة ىبٍعلة العالللة(   0)

هزا العالن الكلً وتحلذد ًفاهله  بهلً تبحل  بلً العالللة بلٍي اوطلٍاء  وبلً الملىاًٍي 

الشاهلة التً تتحكن بً العالللا  بلٍي العٌاطلش واوطلٍاء الفشدٌلة  هغلتفٍذل هلي عللن 

(داس كٌللىص 20اللغلة وًفاههللا  اًفلش إعللادل لللشاءل اللٌض الشللشعً عللٍواى الغظللي )

 اطبٍلٍا الشٌاع.
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 وستتكون خطة ىذا البحث:
 مقدمة:

 وثالثة مباحث:
 مفيوم التاريخية. ول:المبحث األ 

 المبحث الثاني:مصدرية الوحي.

 المبحث الثالث:صيرورة المعنى.
 ىم النتائج.وخاتمة فييا أ

 .عانة والسدادأسال اهلل التوفيق واإل
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 ول:املبحث األ
 هفهىم التارخييت:

لى والتي تترجم باإلنجميزية إ لى المغة اليونانية،صل ىذه الكممة ترجع إأ
"HISTORISME ومعناىا:"وجية نظر تقوم عمى اعتبار موضوع معرفي "

 .(0)بصفتو تنتجو حالية لتطور يمكن تتبعو في التاريخ"
نو نتاج حاضر ويقال كذلك:"ىي النظر إلى كل موضوع معرفي عمى أ

 .(6)التاريخي"ناشئ عن التطور 
ن اختمفت في وا   ،لتاريخية ليا مسميات ومصطمحات عدةوالقراءة ا
 فيطمق عمييا أرنخة النص،، ولكن مضمونيا وىدفيا واحد؛ االسم والمصطمح

فكل ىذه  أي التأويمية، -ومايسمى عند الغرب باليرمنيوطيقى والتارخانية،
لتطبيقو عمى واحد يسعى جميعيم  المصطمحات عند أصحابيا ىي بمعنى

 .(3)النصوص الدينية
 :هفهىم التارخييت يف الفكز الغزبي 

م كما ذكر ذلك 0876ظيرت كممة تاريخية في الفكر الغربي عام 
 .(4)محمد أركون

ن كان ىاشم صالح مترجم كتب أركون قد ذكر أن مصطمح التاريخية وا  
قبل أن ينتشر استخدامو في  م،0744-0668قد بموره الفيمسوف"فيكو"

وليس القوى  ن البشر ىم الذين يصنعون التاريخ،فقال بأ األوساط الفمسفية،
 ورفض أن يكون ىناك حضارة قد أوحيت إلى البشر، الغيبية كما يتوىمون،

 ــــــــــــــــــ
   ( هٌشىسا  عىٌذا  بٍشو  باسٌظ.161عىعة أًذسٌه   ًذ)هى ( 1)

م داس الدٌلى  0228( 48هعدن الوظطلحا  والشلىاهذ الفلغلفٍة لالا اللذٌي علعٍذ)(  0)

  تىًظ.

   اًفش الوشلعٍي الغابمٍي. ( 3)

( تشلولة :هاطلن طلالح الوشكض 116اًفش الفكش اإلعالهً لشاءل علوٍة هحوذ أسكىى) ( 8)

   .الثمابً العشبً



 

 د: هحوذ بي سهٍضاى بي هذٌف الغبٍعً                                  التاسٌخٍة""ًمذ هفهىم 

 013          م  6106مجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد الرابع الثالثون 
     

 
 
 
 
 
 
 

 

 .(0)يم ىيغل وكروتشو"بذلك فالسفة جاءوا بعده منواعترف 
ىتمام ة لاليثم بعد ذلك أتى الفيمسوف دلتاي وأعطى الدفعة الحقيق

 .(6) لمتاريخية ةالتصورات الحديث التاريخية..أنو بختصار أبوالحديث ب
ثم إنو بالنظر إلى األساس الفمسفي لجذور التاريخية نجد أنيا مستمدة 

ن الفكر لذي يقوم عمى مفيوم المادية وىو أا من الفكر الماركسي الوجودي،
فال بد أن يكون مصدر  والوحي داخل في ىذه المادة، ىو انعكاس لممادة،

 ألنو نابع منيا. ا  الوحي مادي
يقول الجابري في بيان مفيوم التاريخية عند الماركسية:"فالفكرة 
السائدة عند الماركسية الرسمية ىي أن الوجود االجتماعي لمناس ىو الذي 

وفي ىذا المعنى  أي نوع نظرتيم لمشأن السياسي واالجتماعي، يحدد وعييم،
عي أو الفيم الذي لمناس عن أنفسيم قال ماركس قولتو المشيورة:"ليس الو 
بل بالعكس إن وجودىم االجتماعي ىو  ىو الذي يحدد وجودىم االجتماعي،

 .(3)الذي يحدد ىذا الوعي"
 ثم بعد ذلك ظير في القرن التاسع فالسفة كثر من أشيرىم شوبنيور،

 حزمة من الدوافع الحيوانية،"بأن االنسان إن ىو إال  :وفريدريك نيتشو، قالوا
وقد تأثرت  نسان،الطاقة والدوافع ىي التي تحرك اإل ن اإلرادة والغريزة و وبأ

 .(4)البشرية بالسمطة واألسطورة واألكذوبة أكثر مما تأثرت بالعقل والحجة"
وقد ساىمت مدرسة الحوليات الفرنسية في نشر المبادئ التي قال بيا 

 ــــــــــــــــــ
(  84اًفش هىاهش كتلا  الملشاى هلي التفغلٍش بلالوىسو  إللى التحلٍل   هحولذ أسكلىى)( 1)

 تشلوة وتعلٍك: هاطن طالح  داس الطلٍعة  بٍشو .

 0224(1)ى (186) اًفش بهن الفهن هذخ  اللى الهشهٌٍىىٍما اللذكتىس:عادا هظلطفى( 0)

   سؤٌة للٌشش والتىصٌع الماهشل.   م

  هحوذ الدابشي على هىلعه بً الشبكة العٌكبىتٍة.هماا عي التاسٌخٍة (  3)

( كابٍي ساٌلً  تشلولة عبلذالىها  الوغلٍشي  علالن الوعشبلة  028-0الغش  والعالن )(  8)

   ضوي علغلة ثمابٍة ٌظذسها الودلظ الىىًٌ للثمابة بذولة الكىٌت.
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 الماركسيون في مفيوم التاريخية وذلك من خالل عممين ىما:
التي كانت ىي السائدة "التاريخية الوضعية"  التصدي لمنيجية :األول

والذي كانت تقوم عمييا  في القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين،
 المدرسة اإلستشراقية.

وتوسيع دائرة الرؤية ، "التاريخية الماركسية" تطوير منيجية :يالثان
المعرفي لواقع المرحمة الفمسفية التي قامت عمى عالقة الفكر والنظام 

 .(0)التاريخية التي يظير فييا
لتاريخية أن يرسييا في ولويات التي كان يراد من مفيوم افكان من األ 

 ن:الغرب أمرا
ونفي امتالكيا  ، ول: نفي الحقيقة المتعالية والمطمقةاألمر األ 

 . ووجودىا
 .(6)القطيعة المعرفية مع التراث مر الثاني:األ

ىدافيا التي من أجميا التاريخية عند الغرب األروبي وأم ىذا ىو مفيو 
 قامت.

  

 ــــــــــــــــــ
(إطللشاف:لان لىفىف تشلوللة هحوللذ 831-812و138-101اًفللش التللاسٌج الدذٌللذ) ( 1)

   الوٌظىسي.

 م 1224  3( داس الغلللالً ى11اًفلللش اوعلللظ الفلغلللفٍة للعلواًٍلللة عادا ضلللاهش ) ( 0)

(عبللذالىها  الوغللٍشي والحذاثة 14-1وهىعللىعة الٍهللىد والٍهىدٌللة والظللهٍىًٍة)

   (بتحً التشٌكً.012-014وهابعذ الحذاثة)
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 :هفهىم التارخييت يف الفكز العزبي 
انتقل مفيوم التاريخية من الفكر الغربي إلى الفكر العربي في نياية 

 القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
العالم  مر عمىقد نو يجد أ والمتتبع لتأثر العالم العربي بيذه المشاريع،

بوصفيا موقف من النصوص  العربي فترة تميزت بشيوع مصطمح "القراءة"
ن الكريم، براللة ل، ووجيت وجية كاممة لدراسة القرآالشرعية مرادف التأوي

وبرزت في قراءات  ،دبي الحديث لمنصوصنقد األخاصة تقوم عمى مناىج ال
ن تأثر باألفكار محمد أركون، ونصر أبوزيد، وعبدالمجيد الشرفي وغيرىم، مم

 اليادفة إلى محاربة اإلسالم. الغربية،
وقد اعتمد أصحاب ىذا التوجو عمى تفسير المفردات دون النظر إلى 

ة بتفسير جديد يحيل إلى يعالشر  سياقات اآليات، ثم إعادة تفسير الكميات
 .(0)معاني جديدة

وثيقة ن بحضارة الغرب، والذين ليم صمة فنقل مثقفو العرب المتأثرو
ىذا المفيوم وحاولوا تطبيقو عمى كتاب اهلل تعالى وسنة نبيو  بالثقافة الغربية،

ا قواعده، وىم مصمى اهلل عميو وسمم، ألنيما مدار اإلسالم والتي تقوم عميي
، وُصدم بدين ير نقل ثقافة الغرب الذي ضيع دينوبذلك لم يأتوا بجديد غ

لييا نصوص الشريعة المعصومة محرف يصادم الفطر والعقول، لكي يحاكموا إ
 والمحفوظة من الزلل والخطأ والتحريف.

ولذلك لم تظير كممة التاريخية في كتابات العرب بمفيوميا المعروف 
إال مع بداية كتابات عبداهلل العروي في كتاب"العرب والفكر التاريخي" سنة 

 ــــــــــــــــــ
 (لطللللن026المللللشاءل إلللللى أبللللك التللللذبش) اًفللللش كتللللا  الللللٌض المش ًللللً هللللي تهابللللت ( 1)

 هل 1831 (1)ى   الشٌغىًً هٌشىسا  وصاسل اوولاف والشؤوى اإلعالهٍة الوغلش 

   وهماا"الوٌاهج الحذٌثة بلً للشاءل اللٌض الشلشعً لشاءل ًظلش ابىصٌلذ اًوىرللا    

  علٍواى الضحٍاى على الشبكة العٌكبىتٍة.
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 .(0)م، ىذا بالنسبة لبداية ظيور المصطمح0973
لممفيوم فيقول محمد أركون:"إن التاريخية ليست مجرد أما بالنسبة 

نما ىي شيء يخص الشرط البشري  لعبة ابتكرىا الغرب من أجل الغربيين، وا 
منذ أن ظير الجنس البشري عمى وجو األرض، وال توجد طريق أخرى لتفسير 

أو أي مستوى من مستوياتو خارج  ،أي نوع من أنواع ما ندعوه بالوحي
ثم المتغيرات التي تطرأ عميو  ،موه عبر التاريخ، أو نو وتطورهتاريخية انبثاق

تحت ضغط التاريخ، إن التاريخية أصبحت الالمفكر فيو األعظم لمفكر 
 .(6)اإلسالمي"
ركون يرى التاريخية ىي السبيل الوحيد لتفسير نصوص الوحي فأ

 بحسب الواقع الذي يعيشو المجتمع.
العممانيين من التأكيد عمى تاريخية وال يخفى عمى كل عاقل أن ىدف 

القرآن الكريم ىو السعي الحثيث إلى تجاوز المفاىيم والعقائد والتشريعات 
 تي يدل عمييا القرآن ىذا من جية.ال

ومن جية أخرى نزع القداسة عن القرآن من أجل أن يعامل كباقي 
لتي النصوص من حيث التسمط عميو بالنقد والتشكيك في الثوابت العقدية ا

 جاء بيا.
م صالح :"مفيوم التاريخية غير وارد عمى اإلطالق بالنسبة شايقول ى

فالنصوص الدينية تتعالى عمى التاريخ، ولكن  لموعي اإلسالمي التقميدي،
 .(3)البحث التاريخي الحديث يثبت لنا أن القرآن مرتبط بظروف عصره وبيئتو"

فياشم صالح يرى أن النصوص الدينية عند المسممين ال تقبل النقد أو 
 ــــــــــــــــــ
(الوشكللللض 0( )ى126-146-64اًفلللش العلللش  والفكللللش التاسٌخً عبلللذا العلللشوي  ) ( 1)

   لثمابً العشبً بٍشو .ا

   (.84المشاى هي التفغٍش بالوىسو  إلى تحلٍ  الخطا  الذًٌٌ)(  0)

   (.18اًفش الوظذس الغابك هاهش سلن )  (3)
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التشكيك في مصدرىا اإلليي، ولكن بتطبيق ىذه النظريات التي جاء بيا عمى 
ىذه المصادر سوف يكون القرآن محصورًا في العصر والبيئة التي نزل القرآن 

صوص فييا!! ومن ثم تفسير القرآن بحسب الزمان الذي تؤخذ فيو الن
 ويتعامل معيا.

" نيا تعني"التحول والتغير"إ ثم يمخص أركون مفيوم التاريخية بقولو:
 .(0)، وتغيرىا بتغير العصور واألزمان"أي تحول القيم

لى جعل النص الشرعي عبارة عن مجموعة فأركون يسعى جاىدًا إ
متغيرات يفسر بحسب العصر الذي يعاش فيو، ويفسر النص بما يوافق الواقع 

 ثقافي واالجتماعي لذلك العصر.ال
حداث "التاريخية تعني أن لأل يقول:ويؤكد عمي حرب عمى ىذا المعنى ف
 وحيثياتيا الزمانية والمكانية، والممارسات والخطابات أصميا الواقعي،

كما تعني خضوع البنى والمؤسسات والمفاىيم  وشروطيا المادية والدنيوية،
عادة التوظيف"أي قابميتيا  لمتطور والتغير،  .(6)لمتحويل والصرف وا 

"فالشيء ما إن تنكشف تاريخيتو حتى يصبح من  ىاشم صالح: ويقول
 .(3)السيل تجاوزه"

فاليدف واضح من كالمو أن تطبيق مفيوم التاريخية عمى القرآن يجعل 
 .من تخطي ما جاء بو القرآن الكريم من عقائد وأحكام سيال

يكرس ىذا المعنى ويبين مفيوم زيد  بولذلك نجد أن نصر حامد أ
إنيا لحظة الفصل  ،التاريخية فيقول:"التاريخية تعني الحدوث في الزمن

والوجود  ،والتمييز بين الوجود المطمق المتعالى، نقصد بذلك الوجود اإلليي
 ــــــــــــــــــ
 تشلوللة وتعلٍك:هاطللن طللالح داس الطلٍعللة  ( 06ًمللذ العملل  اإلعللالهً هحوذ اسكللىى )(  1)

  . بٍشو 

 (.61ًمذ الٌض علً حش  ) ( 0)

   ( داس الطلٍعة بٍشو .84وا ًغالق الالهىتً هاطن طالح )اإلعالم (  3)
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وقولنا بأن العالم حادث أو محدث يعني زمانيتو،  الزماني،المشروط 
 .(0)م أو إيجاده"وتاريخيتة إذن محايث لوجود العال

"النظر  عاجم الفمسفية بأنيا:موقد ُعرف مفيوم التاريخية كما ىو في ال
وضوع معرفي عمى أنو نتاج حاضر ناشيء عن التطور مإلى كل 
 .(6)التاريخي"

"إخضاع الوجود بما فيو  لمتاريخية بأنيا: اً ويقترح الدكتور الطعان تعريف
 .(3)والنسبية والصيرورة"لرؤية زمكانية قائمة عمى الحتمية 

ومن خالل النصوص السابقة التي تناولت مفيوم التاريخية نستطيع أن 
ا ىذه منحدد معالم ىذا المفيوم في الفكر العربي من خالل أمرين تتضمني

 النصوص:
)القرآن الكريم  وى تاريخية دالالت النصوص الشرعيةدع األمر األول:

 .السنة النبوية(و 
 الثاني:دعوى تشكل النص ذاتو من خالل تاريخو الذي وجد فيو.األمر 

وبما ىو  "إن الخطاب اإلليي خطاب تاريخي، زيد: يقول نصر أبو
نو ال يتضمن إال من خالل التأويل اإلنساني، إ تاريخي فإن معناه ال يتحقق

 .(4)معنًى مفارقًا جوىريًا ثابتًا لو إطالق المطمق وقداسة اإللو"
واالعتراف بذلك  ،وأنو وحي من اهلل تعالى ،قداسة القرآنن القول بأل 

يبطل فكرة مشروعيم الذي ييدف العممانيون إلى تطبيقو عمى كتاب اهلل 
أنيا أساطير كما حداث من الغيبيات وااليمان بيا، و وىو تخميص األ تعالى،

 ــــــــــــــــــ
م الوشكللض الثمللابً 1221( 1( )ى41الللٌض والغلللطة والحمٍمة ًظللش حاهللذ أبىصٌللذ) ( 1)

    بٍشو . العشبً

  (لالا الذٌي ععٍذ.48هعدن الوظطلحا  والشىاهذ الفلغفٍة )  (0)

 حوللللللذ إدسٌللللللظ الطعللللللاىالعلوللللللاًٍىى والمللللللش ى الكشٌوىتاسٌخٍللللللة الٌض الذكتىس:ا ( 3)

   ه  داس بي حضم الشٌاع.1804(1( )ى321 )

  (.33) الٌض والغلطة والحمٍمة ( 8)
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عادتيا في نسقيا  طارىا الذي حصمت فيو.يزعمون وا   التاريخي وا 
 ؛ليس القرآن إال كتابًا ككل الكتب الخاضعة لمنقد " : ويقول طو حسين

والعمم يحتم عميكم أن تصرفوا النظر  فيجب أن يجري عميو ما يجري عمييا،
 .(0)ن نعتبره كتابًا عاديًا فتقولوا فيو كممتكم.."وأ عن قداستو التي تتصورونيا،

ليو من خالل القول الحقيقي من مشروعيم الذي ييدفون إفاليدف 
نما اليدف منو تفكيك ن ليس تقويم المعاني وتفسيرىا، وا  يخية القرآبتار 

فيم يريدون  وكيف كان إنتاجو، ،المعاني بالبحث عن أصول ىذا القرآن
 القول بأن القرآن منتج ثقافي بشري خاضع لمنقد.

"ومعموم أن الخطاب القرآني كان قد برع في  :يقول ىاشم صالح
طريق ربط نفسو باستمرار بالتعالي الذي التغطية عمى ىذه التاريخية عن 

 .(6)يتجاوز التاريخ األرضي كميًا أو يعمو عميو"
 افمراده أن التعامل مع القرآن يجب أن يكون عمى أساس أنو ليس نص

نما يكون التعامل معو كنص بشري ليس لو  امقدس نزل من عند اهلل تعالى، وا 
 احترام أوقداسة تجعمو فوق النقد الموجو لو.

ا ىو مفيوم التاريخية في الفكر العربي الذي يقوده العممانيون ىذ
 . العرب

 

 ــــــــــــــــــ
   (0)ى   (162) العظلشاًٍىى بللٍي هللضاعن التدذٌلذ وهٍللادٌي التغشٌن هحوللذ الٌاطللش  ( 1)

   داس الكىثش.   ه 1800

   (.01الذًٌٌ)اًفش هىاهش كتا  المش ى هي التفغٍش بالوىسو  إلى تحلٍ  الخطا  (  0)
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 املبحث الثاًي
 "هصدريت الىحي

 الىحي يف اللغت:
يطمق عمى اإلشارة والكتابة والرسالة واإلليام والكالم الخفي،وكل ما 

 .(0)ألقيتو إلى غيرك"
 وعمى ىذا فالوحي يشمل في معناه من حيث المغة عدة معاني ىي:

وسوسة الشيطان وتزيينو لمشر في نفوس بني آدم كما قال  -0
 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ]تعالى مخبرًا عن ذلك 

 سورة االنعام. [   ڳ گ گ
 اإلليام الفطري لإلنسان،كالوحي الحاصل إلم موسى عميو السالم، -6
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]:قال تعالى

 سورة القصص. [      ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
قال اهلل  ،إلى قومو -عميو السالم- اإلشارة السريعة كإيحاء زكريا -3
سورة  [   ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ] تعالى:
 مريم.

 قال تعالى: اإلليام الغريزي لبعض الحيوانات،كالوحي إلى النحل، -4
 سورة النحل. [   گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ]

 أما الوحي الشرعي فيو:
ىذا تعريف لو بمعنى ، عمى نبي من أنبيائو" الُمنزلُ "كالم اهلل تعالى 

 اسم المفعول أي الموحي.
 ــــــــــــــــــ
هللل   داس احٍلللاء التلللشا  1812( 3( )ى342-11اًفلللش لغلللاى العلللش   بلللي هٌفلللىس)(  1)

-02بٍشو  لبٌاى وتللاا العشوط هحوللذ بللي هحوللذ بللي الوشتضللى الضبٍللذي) العشبللً 

  ه  ىبعة الكىٌت.1824( 0تحمٍك:علً هاللً )ى ( 042
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"إعالم اهلل عزوجل من يصطفيو من  أما الوحي بالمعنى المصدري فيو:
 .(0)عباده ما أراد من ىداية بطريقة خفية سريعة"

نو من عند اهلل تعالى أمر متفق عميو عند واإليمان بالوحي وأ
 حتى يعتقد ذلك. ان اإلنسان مسممبل ال يكو ،المسممين

عن التشكيك في مصدر ىذا القرآن، وأنو إال أن الحداثيين ما فتروا 
وسوف  نو من عند محمد صمى اهلل عميو وسمم،ليس بكالم اهلل تعالى، وأ

 ذكر كالميم عن مصدرية الوحي فيما يمي:أ
  الىحي عٌد احلداثيني والعلواًيني:هصدريت 

وص المبني عمى مفيوم التاريخية لمنص ينطمق الخطاب العمماني
أطروحاتو إلى القول ببشرية الوحي، وأن اهلل في كثير من أفكاره و  الشرعية
نما ىو قول بشري خضع لمظروف م يتكمم بيذا القرآن الموجود، وا  تعالى ل

 االجتماعية والسياسية والثقافية والتاريخية لتمك الفترة من الزمن.
لحاضر في الفكر الحداثي حتى ىذا الوقت، وال يزال ىذا الطرح ىو ا

فيسيل بعد ذلك الفصل بين حاضر  ،وىذا من أجل تشكيك األمة في ثوابتيا
 مة وماضييا.األ

ألنو بمجرد ترسيخ فكرة بشرية القرآن الكريم عند الناس، وأنو ليس 
ُتنزع عنو القداسة سوف يسيل بعد ذلك عزل ىذا الوحي عن و بكالم اهلل 
ويحل بداًل عنو أطروحات  وعن التأثير في الواقع الذي تعيشو، حياة األمة،

 المتأثرين بالفكر الغربي المعادي لإلسالم وأىمو.
"إن القول بإليية النصوص، واإلصرار  زيد ذلك بقولو: ويؤكد نصر أبو

 عمى طبيعتيا اإلليية تمك، يستمزم أن البشر عاجزون بمناىجيم عن فيميا،
لم تتدخل العناية اإلليية بوىب بعض البشر طاقات خاصة تمكنيم من  ما

 ــــــــــــــــــ
 الماهشل. بة (هكتبة وه4)ى ( 02) اًفش هباح  علىم المش ى هٌاع المطاى ( 1)
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ذا كنا ىنا نتبنى القول ببشرية النصوص الدينية، فإن ىذا التبني  الفيم...، وا 
الفكر الديني السائد والمسيطر،   يقوم عمى أساس نفعي أيديولوجي يواجوال

النصوص  حقائق ؛بل يقوم عمى أساس موضوعي يستند إلى حقائق التاريخ
 .(0)ذاتيا"

 مل مع نصوص الوحي لكي يسيل التجرؤويقول كذلك في كيفية التعا
"وفي التعامل مع النصوص ينتيي في التحميل األخير إلى التعامل  عمييا:

 فرضو المنيج،ة قابمة لالمتالء بالمضمون الذي يصورًا فارغ معيا بوصفيا
تتساوي النصوص  وفي ىذا التصور لطبيعة النص منيج الشعوري الذتي،

 (.6)الدينية والنصوص الفكرية الكالمية"
"مادام العرب عاجزين عن  بل يصرح بيذا المعنى ىاشم صالح فيقول:

فإنيم  ،تفكيك االنغالقات التراثية المزمنة المييمنة عمييم منذ مئات السنين
سيظمون مقيدين بالسالسل واألغالل، وفك ىذه السالسل لو ثمن غال، أال 

يبدو عمى حقيقتو التاريخية داخل  لكي ،ع القداسة اإلليية عن التراثوىو نز 
وأدى إلى انطالقتيم  ،التاريخ، وكنتائج لمتاريخ وىذا مافعمو األروبيون

وتفوقيم عمى شعوب األرض قاطبة، وىذا ما يرفض أن يفعمو المثقفون 
 .(3)العرب، وترتعد فرائصيم أمامو خوفاً"

أن المسممين يعتبرون القرآن كالم اهلل "ىذا في حين  ويقول كذلك:
أي:المحرم األعظم الذي ينبغي  الحرفي األزلي غير المخموق، ىذا ىو التابو؛

 .(4)كسره وتحطيمو"

 ــــــــــــــــــ
   م عٌٍا للٌشش الماهشل.1228( 0( )ى026 ) ًظش حاهذ ابىصٌذ ًمذ الخطا  الذًٌٌ  ( 1)

   (.130ًفظ الوظذس الغابك) ( 0)

 ا ًغللذاد التللاسٌخً لوللارا بشلل  هشللشوع التٌللىٌش بللً العللالن العشبللً  هاطللن طللالح   ( 3)

 م داس الغالً بٍشو .0224( 0)ى (  068)ص

   (62اإلعالهً  هحوذ أسكىى تشلوة وتعلٍك:هاطن طالح حاطٍة )ًحى ًمذ العم   ( 8)
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ألنو في وضع يتعالى عمى  "النص المقدس؛ يقول عزيز العظمة:
ن النصوص المقدسة ولدت أل  التاريخ مع أنو في الحقيقة يخضع لمتاريخ..

وفي التاريخ أسرارىا  ،فالتاريخ مجاليا وفيو أثرت، وبو انفعمت، ،في التاريخ
كما أن في العموم التاريخية  ومن التاريخ أساطيرىا وأسطورتيا، ومكانيا،

 .(0)نسانية الحديثة مفتاحيا"واإل 
فيو يرى أن الوحي الذي أوحى اهلل تعالى إلى نبيو صمى اهلل عميو 

وأن ىذه النصوص  التي ال حقيقة ليا،ساطير وسمم إنما ىو أسطورة من األ
 ثر في تكوينيا وفي نشأتيا.، وأنتجيا الواقع التي كانت فيوىي نصوص أ
زيد:"ففي مرحمة تشكل النص في الثقافة تكون الثقافة فاعاًل  بوويقول أ
 .(6)والنص منفعاًل"

ومن شاكمو  زيد بورعي الذي ىو الوحي عند نصر حامد أفالنص الش
تنتجو الثقافة، والنص مخموق من ىذه الثقافة وىذا المجتمع  من العممانيين
 الذي يحيط بو.

 ويمكن الرد عمى قوليم من خالل عدة أمور ىي:
ن تكون أن قوليم بأن مصدر الوحي بشري يمزم منو أ ول:األمر األ 

، فال جميع النصوص التي حصمت في زمن النبوة متشابيو ليس بينيا فرق
وبالغة  القرآنلسنة، وال بين القرآن والشعر، وال بين يوجد فرق بين القرآن وا

العرب، ألنيا بحسب قوليم منتج ثقافي أنتجتو ثقافة المجتمع الذي كانوا 
ىل الفصاحة والبالغة من كالم ؛ فقد انبير أوىذا خالف الواقع يعيشون فيو،

يم كما أخبر اهلل تعالى عن ،ن يأتوا بمثمواهلل تعالى عندما سمعوه، وعجزوا أ

 ــــــــــــــــــ
ًلللذول داس الغلللالً بعٌىاى "ا علللالم والحذاثلللة" تحلللت عٌلللىاى:"الٌض وا علللطىسل  ( 1)

 ه .1812"عضٌض العفوى عام  والتاسٌج

   (.022) هفهىم الٌض(  0)
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 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]:"في كتابو فقال سبحانو وتعالى

 ٹ ٹ ٹ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 سورة ىود.[   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
األمر الثاني: أن القول بأن مصدر الوحي إنما ىو بشري يرد عميو أن 
في القرآن الكريم حوادث كثيرة احتاج المسممون أن ينزل الوحي لكي يوجييم 

نو قد أصاب المسممين الحرج منيا، ومع ذلك لم بل إ في كيفية التعامل معيا،
وغيرىا من الحوادث  ،وأسرى بدر ،كحادثة اإلفكينزل الوحي إال بعد فترة، 

منيا،  المنبي لسارع في أن يجد مخرج لمثقافة، أو اً التي لو كان األمر راجع
قضايا معمقة فترة وحكم فييا مباشرة، حتى يخرج من العنت بترك ىذه ال

 طويمة.
الوحي بحقائق ومعارف لم تكن محصورة بزمن جاء األمر الثالث: 

وذكر  ،من األمور ثقافة المجتمع الذي كان فيو، بل تجاوز كثيراً  النبوة، أو
كالبشارة بانتصار  ؛سواء في زمن النبوة ،غيبيات لم تحصل فحصمت بعد ذلك

 ،كالبشارة بانتشار ىذا الدين ؛النبوة، أو بعد زمن الروم عمى الفرس وغيرىا
 وغيرىا مما يثبت أن ىذا الوحي ىو من عند خالق الخمق سبحانو وتعالى.

أن اليدف الرئيس من قوليم بأن الوحي مصدره ليس  مر الرابع:األ
لكي يسيل تطبيق مناىج النقد  ،ىو نزع القداسة عن نصوص الوحي الييإ

والعمل  ى إزاحة الوحي من توجيو األمة،إل افيكون ذلك طريق ،الحديثة عمييا
 عنو. ةعمى إحالل مناىج الغرب بديم

 والفكر الحداثي يرى أن الوحي ىو عبارة عن رؤيتين مختمفتين:
التقميدية السطحية التي تتعامل مع الوحي عمى أنو  الرؤية األولى:

 ض.أنيا نازلة من السماء إلى األر ارجة عن الواقع ومتعالية عميو، و حقيقة خ
الرؤية الثانية: الرؤية الحداثية الواعية العميقة التي تنظر إلى الوحي 
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وتفسره تفسيرًا يتناسب مع متغيرات  نظرة مختمفة عن تمك النظرة البدائية،
 .(0)التاريخ والثقافة

 وىي الىحيهصدر على عدة هزتكزاث للقدح يف  ويزتكز احلداثيىى 
 كالتالي:

 تكمم بالوحي.إنكار وجود إلو ليذا الكون  -0
تصال بين اهلل تعالى وبين أحد من خمقو في نفي أن يكون ىناك ا -6

 ىذا الكون.
ال فرق بين  وممكنة لكل البشر، تصويرىم لمنبوة بأنيا مكتسبة، -3

 .(6)نبي وشاعر
الء ونقف عند كل مرتكز من ىذه المرتكزات الثالثة ليتبين لنا موقف ىؤ 

 :رد عمييمالعممانيون منيا مع مناقشتيم وال
 إًكار وجىد إله هلذا الكىى تكلن بالىحي: : أولا 

نجد أن كبار مفكري الحداثة يرتكزون عمى أنو يجب البحث في صحة 
 نسبة ىذا الوحي إلى اهلل تعالى.

فيقول أركون:"لكي أفتتح حقاًل جديدًا من التفكير تصبح فيو المزاعم 
طريق دراسة مشاكل ما قبل  التقميدية لممسيحية واإلسالم معًا ُمت جاوزة عن

 .(3)والصحة اإلليية لمقرآن" البعث،
 صل اإلليي لمقرآن؛الحظ أن كل نظرية اإلعجاز، أو األويقول كذلك :"ن

أي ن مشكمة فكرية مثارة في الحالتين؛ نتقال السري الخفي متشيد عمى اال 

 ــــــــــــــــــ
لوللاًٍىى ( والع14أًفللش :المللش ى هللي التفغللٍش الوللىسو  إلللى تحلٍلل  الخطللا  الللذًٌٌ) ( 1)

   (.662أحوذ الطعاى) والمش ى 

م هٌشىسا  0224( 128-123اًفش:كتا  العم  والتاسٌج والىحً هحوذ الوضوفً)(  0)

   بٍشو . الدو  

  (.86الفكش اإلعالهً لشاءل علوٍة  هحوذ أسكىى )  (3)
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 .(0)إلى حمول تبريرية وتبجيمية"، وحالة القرآن، حالة البعث
يكون مراد أركون أوضح يجب أن نعرف ما ىو موقفو من ولكن لكي 

نزلو عمى نبيو صمى اهلل ل جاللو وتقدست أسماؤه الذي تكمم بالوحي وأاهلل ج
نما ىو وجود إللو في الخارج، و  "اركون يرى أنو ال وجود "فعمي، فأعميو وسمم ا 

ذىني في عقول الناس يتغير طبقًا لتغير تصوراتيم الذىنية، كما يقول 
وجود إلو حي  كون:"عمى عكس ما تظن المسممة التقميدية التي تفترضأر 

من ضغط التاريخية  ال ينجو فإن مفيوم "اهلل" ومتعاٍل وثابت ال يتغير؛
 .(6)وتأثيرىا، أقصد أنو خاضع لمتحول والتغير بتغير العصور واألزمان"

ن يتصور إمكانية طرح مشكمة فكرية "ال يمكن أ ركون:وكذلك يقول أ
قرآني والسبب ىو أن الخطاب ال اهلل أو مناقشة فكرية حول وجود اهلل، حول

ه إلى إنو يمأل أقطار وعيو ومشاعر  و كعربي بوجود اهلل،يمأل مشاعره كمسمم أ
ية مساحة إلثارة مناقشة فكرية حول وجود درجة أنو ال يبقى في وعيو أ

 .(3)اهلل"
بالعنف والقوة  "إلى متى سيظل المسممون يقمعون ويقول ىاشم صالح:

ن يطبق نفس المنيج التاريخي يد والتكفير كل من تسول لو نفسو أوالتيد
النقدي عمى القرآن..لقد ابتدأت الشكوك تظير حول أطروحة الكتاب اليابط 

 (.4)من السماء بقضو وقضيضو"
"ينبغي العمم بأنو فيما يخص  خر:ويقول محمد أركون في موضع آ

نما اهلل نفسو أصبح يعد بين قبول بالدين أو رفضو، وا   الحداثة فإن الخيار لم

 ــــــــــــــــــ
   (.84ًفظ الوظذس الغابك) ( 1)

   (.120ًفظ الوظذس الغابك) ( 0)

 (388والحذاثة هحوذ أسكىى )ا عالم  ( 3)

  (.46اإلعالم واإلًغالق الالهىتً) ( 8)
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 .(0)فرضية ال جدوى منيا وال حاجة إلييا"
ولذلك فإن السبيل الموصل إلى إثبات ىذا المفيوم عند الحداثيين ىو 
من خالل تسميط ىذه القراءة التاريخية عمى مفيوم )اهلل(، وأنو مفيوم 

 السياسية والثقافية لممجتمعات.تاريخي يتغير بتغير األحوال التاريخية و 
أركون ومن ىو عمى شاكمتو من العممانيين  كما يعبر عنياففكرة اهلل 

ىو مفيوم صنعو وشكمو التاريخ الذي يطمق فيو بحسب الواقع الذي يتداول 
 فيو ىذا المفيوم.

 .(6)ويقول حسن حنفي:"اهلل لفظ ال يساوي معناه بأي حال"
ما نعتقده ثم نعظمو تعويضًا عن وقال كذلك في موضع آخر:"فكل 
 (3) فقدان يكون في الحس الشعبي ىو )اهلل("

تصال بيذا الكون من ينطمقون في إنكارىم وجود إلو لو اوالحداثيون 
 لحاديةاإل  الذي يقوم عمى مقولتيم الفكر الماركسي الوجودي العمماني،

م ىذا بأمور ، ويمكن أن نجمل الرد عمى قولي"ال إلو والحياة مادة"الشييرة 
 عدة:

مر االول: إنكارىم لوجود إلو لو إتصال بيذا الكون دعوى الحادية ال األ
 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓيقول تعالى:] دليل عمييا،
أي أُيشك في اهلل حتى يطمب إقامة الدليل عمى  (01سورة ابراىيم) [ۈ ۆ

 وجودة؟.
 ېئ ۈئ ۈئ]: إن ىذا الكون محكم متقن قال تعالى: مر الثاني:األ

 ــــــــــــــــــ
  (.064ًمذ العم  اإلعالهً) ( 1)

 م 1220   (8)ى ( 118) التللشا  والتدذٌللذ هىلفٌللا هللي التللشا  المذٌن حغللي حٌفللً  ( 0)

   بٍشو . الوؤعغة الداهعٍة للذساعا  والٌششوالتىصٌع 

   (113ًفظ الوظذس الغابك)  (3)
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(؛ 41سورة يس) [   يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ
والمتدبر ليذا  والبحار ال يطغى بعضيا عمى بعض، الكواكب محكمة بإتقان،

 خمقو وأبدعو. اً الكون وما فيو من مخموقات متنوعة يعمم أن لو خالق
إنكار وجود إلو لو صمة بيذا الكون مخالف لمفطر  مر الثالث:األ

الناس  يدعو عمييم السالم لم يبعثوا من أجل أنالسميمة، فإن األنبياء 
لكي  ةبعثوا لمعباد نماه فطرة فطر اهلل الناس عمييا، وا  فيذ ،لإليمان بوجود إلو

 يوحدوا اهلل تعالى ويفردوه بالعبادة.
:  إًكار أى يكىى الىحي ًزل هي عٌد اهلل سبحاًه وتعاىل: ثاًياا

ثيين عمى وم عند الحداوم التعالى، والذي يقوىو ما يعبرون عنو بمفي
امل مع التعالي والعمو، وينكرون أن اإلنسان في نظرتو عمودية أي أنو يتع

 تصال من العمو بين اهلل سبحانو وتعالى وبين خمقو.أن يكون ىناك ا
أو بمعنى آخر رفض مبدأ أتصال اهلل تعالى الذي تكمم بالقرآن عن 

 طريق الوحي بالنبي الذي أوحى إليو ىذا الكتاب.
ة والفكر الحداثي يرفض ىذه النظرية وطريقة تعامميا، ويرى أن النظري

ليو.يجب أن تكون من اإلنسان نفسو و   ا 
تنزيل أي اليبوط أنو يدعي بال "التصور اإلسالمي لموحي: يقول أركون:
يشكل النظرة  وأساسيًا، وىذا المفيوم يشكل مجازًا مركزيًا،من فوق إلى تحت، 

عو بدوره إلى اهلل أي إلى التعالى، ويتحدث القرآن العمودية لإلنسان المد
أيضًا عن الوحي الذي يمثل فعل الظاىر ذاتيا التي وجييا اهلل لألنبياء، وأما 

 .(0)كممة التنزيل فتدل عمى موضوع الوحي ومادتو"
بل ىو كالم بشري  ،زيد بأن القرآن ليس كالم اهلل بوولذلك يقرر نصر أ

 ــــــــــــــــــ
    تشلوللة وتعلٍك:هاطللن طللالح (44لفكللش اإلعللالهً ًمللذ والتهاد هحوللذ أسكللىى )ا(  1)

     داس الغالً   بٍشو . م0222
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حكم انتمائيا لمغة والثقافة في فترة ب بشريةصوصًا ن"النصوص الدينية  فيقول:
نتاجيا"  .(0)تاريخية محددة ىي فترة تشكميا وا 

ليس كالم اهلل تعالى  ويقول أركون في بيان موقفو من الوحي، وأنو
القرآن كالمًا آنيًا من فوق،  "ودون أن نعتبر من عند اهلل تعالى: ،وليس نازالً 

نيا كوقائع الفيزياء والبيولوجيا التي يتكمم ع نما فقط كحدث واقعي تمامًا،وا  
 .(6)ن يتجمى لنا كخطاب خاص لو ماديتو وبنيتو"العمماء، إن القرآ

فكار الراسخة والمييمنة في زيد يرى أن من أخطر األ بوبل إن نصر أ
"القرآن نزل بو الوحي األمين عمى محمد صمى اهلل عميو وسمم  المجتمع أن:

 .(3)وأنو نص قديم أزلي" ،من عند اهلل تعالى
ولذلك فإن عمي حرب يؤكد عمى أن مشروع محمد أركون الذي يسعي 

وتعرية الييبة القدسية عما في  ،من أجل تحقيقة ىو:"نزع اليالة األسطورية
 .(4)التراث من التعالي"

وىذا القول الذي يقول بو أركون ومن وافقو من الحداثيين ىو مخالف 
وأنو متكمم تكمم سالم من أن اهلل تعالى في السماء، اإللما عميو إجماع أىل 

ونزل بو عمى محمد صمى اهلل عميو  ،بالوحي وسمعو منو جبريل عميو السالم
 وسمم من عند اهلل تعالى.

ين الوحي وبين والذي قادىم إلى ذلك ىو العمل عمى بث القطيعة ب
 مين.ليم بث الفكر العمماني في أوساط المسم المسممين لكي يخمو

لى تطبيقو ن إفي توضيح اليدف الذي يسعو ولذلك يقول ىاشم صالح

 ــــــــــــــــــ
   (.022هفهىم الٌض) ( 1)

 (0)ى   ( تشلوللة وتعلٍك:هاطللن طللالح048تاسٌخٍللة الفكللش العشبً هحوللذ أسكللىى )(  0)

  هشكض اإلًواء المىهً بٍشو . م  1226 

   (.64الٌض والغلطة) ( 3)

   (.46ًمذ الٌض)  (8)
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نزالو من تعاليو الفوقي  :"لقد آن األوان لمكشف عن تاريخية النص القرآني وا 
آن االوان لمكشف عن عالقتو بظروف  إلى الواقع األرضي المحسوس،

 .(0)محدودة تمامًا في شبو الجزيرة العربية وفي القرن السابع الميالدي"
وىذا القول ىو إنكار لوجود كالم هلل تعالى نازل من فوق لو قداستو، 

وتكفل اهلل تعالى بحفظو  وسمعو منو جبريل عميو السالم، ،تكمم اهلل تعالى بو
من كل زيادة ونقص وتحريف، مبني عمى إنكارىم وجود إلو ليذا الكون تكمم 

السعادة في الدنيا بالوحي، وأرسل بو رسولو لمخمق ليتبعوه فتحصل ليم 
 خرة.والنجاة في اآل

:  هفهىم الٌبىة عٌد احلداثيني: ثالثاا
متداد لمفيوم النبوة عند أسالفيم لمحداثيين مفيوم خاص بالنبوة ىو ا

وىو أن النبوة ىي القوة الخيالية التي تكون في األنبياء  ،من الفالسفة
 والشعراء، وبذلك فيم ال يفرقون بين األنبياء وبين الشعراء.

باستطاعة أي إنسان أن وقدرة خاصة،  فالنبوة عندىم صفة مكتسبة،
 فيم ال يرون أن النبوة إصطفاء من اهلل تعالى ألحد خمقو. ،ايكون نبي

ي، ففي "فالنبوة بالضرورة ذات طابع دين د:زي بوأحامد نصر يقول 
نو نبي وثني، والقرآن ىو في الشعر نبوءة، وىذا شاعر كأدونيس يذىب إلى أ

 .(6)أيًا كان مصدر المعرفة النبوية" النياية شكل من أشكال النبوة،
"فاألنبياء والشعراء والعارفون قادرون دون  زيد: بوويقول أيضًا نصر أ

فاعمية المخيمة في اليقظة والنوم عمى السواء، وليس غيرىم عمى استخدام 
 معنى ذلك التسوية بين ىذه المستويات من حيث قدرة المخيمة وفاعميتيا،

ويميو الصوفي العارف، ثم الشاعر في  س قمة الترتيب،فالنبي يأتي عمى رأ

 ــــــــــــــــــ
  (.084اإلعالم وا ًغالق ا هىتً) (1)

   (.101هفهىم الٌض)( 0)
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 .(0)نياية الترتيب"
 .(6)"األنبياء كالشعراء والكبار" ويقول أركون:

عندىم بمقدور أي شخص أن يتحصل عمييا إذا كانت القوة فالنبوة 
 الخيالية عند كبيرة.

 ويؤكد عبدالمجيد الشرفي عمى ىذا االعتقاد في الوحي والنبوة فيقول:
"حالة استثنائية يغيب فييا الوعي وتتعطل فييا الممكات ليبرز المخزون 

عيا وال تتحكم النبي عمى دفالمدفون في أعماق الالوعي بقوة خارقة ال يقدر 
 .(3)رادتو"فييا إ

فيو بذلك يريد أن يصل من خالل كالمو أن الرسول ىو الذي أنتج 
عند نفسو بسبب ىذه الحالة التي تأتيو من غير اختيار ليا،  الوحي من

 فميس الوحي عنده من اهلل تعالى.
زيد من النبوة  بوإلياس قويسم في توضيح موقف نصر أ ويقول

ثقافية بشرية  ةيا الوحي ظاىر ئنى تصبح النبوة ومن ورا"بيذا المع والوحي:
تستمد شرعيتيا من الموروث المترسخ في المخيال الجمعي لممجتمع الذي 
ظيرت فيو ال كما يعتقد الخطاب السمفي أنيا ظاىرة مفارقة لموجود 

 .(4)التاريخي"
من اهلل تعالى  صطفاءً عوىم إلى القول بأن النبوة ليست اوالذي يد

لعبده ىو مبني عمى الفكرة الماركسية في إنكار وجود إلو ليذا الكون 
ت يكون ذلك قدح في األصل التي بني بالنبوةمتصرف فيو، فمجرد اإليمان 

 ــــــــــــــــــ
   (.64-64( واًفش)16هفهىم الٌض)( 1)

   (.34تاسٌخٍة الفكش العشبً) (0)

 م داس الطلٍعلة0224  (0)ى ( 82اإلعالم بٍي الشعالة والتاسٌج عبذالودٍذ الشلشبً ) (3)

 بٍشو .  

الللٌض المش ًللً بللٍي الثمابللة والتملٍللذ والحذاثللة العلوٍللة( إلٍاط همللاا بعٌىاى)تشللتٍت ( 8)

     على الشبكة العٌكبىتٍة. لىٌغن



 

 د: هحوذ بي سهٍضاى بي هذٌف الغبٍعً                                  التاسٌخٍة""ًمذ هفهىم 

 012          م  6106مجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد الرابع الثالثون 
     

 
 
 
 
 
 
 

 

وىذا ىو ما  ،من عند إلو ن يكون مرسالعميو عندىم، فالنبي ال بد أ
رة عن قوة الخيال لدى ينكرونو، فميس ليم مخرج إال بالقول أن النبوة ىي عبا

 الشخص الذي تقوم بو.
 ،وأن القرآن ىو من عند النبي ،واليدف من القول بأن النبوة مكتسبة

ىو نزع القداسة عن الوحي حتى يتم التعامل معو كالنصوص األدبية 
 والثقافية والتاريخية من حيث النقد والتحميل والرد عمييا.
يمكن لمباحث العمماني فالوحي والنصوص الشرعية ليست نصوصًا 

التغريبية التي  دواتو ومشاريعووأمتو أن يخضعو أل المادي الذي تنكر لدينو
 ليحاد بيا دين اهلل تعالى.استجمبيا معو من الغرب النصراني 
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 املبحث الثالث:
 ًهائيت املعىن يف الىحي عٌد احلداثيني: ل 

ن بالقول أن القرآلة القرآن الكريم حاول الحداثيون التفمت من دال 
 يحتمل في ألفاظو كل المعني.
"إن القرآن ىو عبارة عن مجموعة من الدالالت  يقول أركون في ذلك:

مؤىمة ألن تثير  وبالتالي فييوالمعاني االحتمالية المقترحة عمى كل البشر، 
تجاىات عقائدية متنوعة بقدر تنوع األوضاع واألحوال أو تتيح خطوطًا وا

 .(0)تحصل فييا أو تتولد منيا" التاريخية التي
 (6)ويقول كذلك :"القرآن نص مفتوح عمى جميع المعاني"

جميع العقائد يحمل في معانيو ومقصوده من ذلك ىو أن القرآن 
بمجرد عقائد اإلسالم وعقائد الكفر واإللحاد، والقارئ  الصحيحة والباطمة،

تؤيد رأيو واعتقاده، منو معاني قراءتو وتوسعو في معاني القرآن سيستخرج 
 ن القرآن عنده مفتوح عمى جميع المعاني.أل 

فيو بذلك ينكر أن يكون القرآن ىدى لمناس ييدييم إلى العقائد 
 الصحيحة ويحذرىم من العقائد الباطمة، ويرشدىم إلى الطريق المستقيم،

 ويحذرىم من طريق الغواية والكفر باهلل تعالى.
لم يفيموا القرآن الكريم طوال القرون ىا ءوكأن سمف ىذه االمة وعمما

سالم لكي يوضح تي مضت وىم ينتظرون من ترعرع في أحضان أعداء اإلال
 دين اهلل ليم ويبين ليم معانيو.

في محاولة لمتممص من فيم السمف  وىذا ىو ديدن جميع العممانيين
 لمقرآن الكريم وما دل عميو من عقائد واحكام.

 ــــــــــــــــــ
   (.181تاسٌخٍة الفكش ) (1)

   (.44ًمذ الٌض الذًٌٌ ) (0)
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 نو مفيوم فضفاض وغير دقيق،"إ :يقول الشرفي عن نصوص الوحي
ذلك أن ىذا المفيوم قد وظف توظيفات مختمفة...يستعمل في اتجاىات مختمة 

نفس النص يمكن أن يؤول لفائدة الشيء في ف ومعارضة وأحيانًا متناقضة،
 .(0)ن االحتجاج بالنص ليس احتجاجًا بريئاً"فإولذلك  ونقيضو،

نأباه عمى أنفسنا أن نحدد أخيرًا "السخف الحقيقي الذي  ويقول أركون:
 .(6)المعنى الحقيقي لمقرآن"

"النص القرآني قادر عمى توليد مختمف  ن عمي حرب يرى أن:بل إ
 .(3)القراءات والتأويالت حتى التعارض والشقاق"

ميمتو  خذ بما يقولو النص،"ميمة القارئ الناقد أن ال يأ ويقول أيضًا:
 .(4)أ ما ال يقولو"أن يتحرر من سمطة النص لكي يقر 

"النصوص  زيد في أن لمقارئ الحق في قراءة: ولذلك يقول نصر أبو
إن تطور وعي الجماعة يجعل من النصوص إمكانية  وفي إعادة تأويميا،

 .(5)مفتوحة دائمًا لمتعبير عن وقائع جديدة"
 بأن الوحي ليس لو نياية في معانيوعمى قوليم  ويمكن إجمال الرد

 إلى عدة أمور ىي:
سمى اهلل تعالى القرآن الكريم نورًا مبينًا، ووصفو بأنو  األمر االول: قد

وحث الناس عمى تدبره والعمل بأحكامو، وال يكون ىذا إال بثبات  ىدى لمناس،
ذا جردت األلفاظ من المعاني الثابتو ف من يستطيع أحد أن يجد المعنى وا 

حكام العقدية والشرعية، وسوف تختمط معاني ثابتة يستنبط من خالليا األ
 ــــــــــــــــــ
  م داس الوذاس اإلعالهً.0222( 2تحذٌ  الفكش اإلعالهً عبذالودٍذ الششبً ) (1)

   هملاا هدللة الثمابلة الدذٌلذل (36ٌلذل للملش ى)ًحلى للشاءل لذ الىحً الحمٍمة التاسٌج ( 0)

  هحوذ اسكىى.

   بٍشو  لبٌاى. م الوشكض الثمابً العشبً 0221( 8( )ى63) ًمذ الٌض علً حش  ( 3)

   (.00ًفظ الوظذس الغابك ) (8)

   (.21هفهىم الٌض ) (1)
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المعاني صحيحيا وفاسدىا ببعض وينقمب القرآن الكريم من نور وىدى إلى 
ن عمى الناس من عند رآوىذا متناقض مع الحكمة من نزول الق ظالم وعمى،
 اهلل تعالى.
 ،عمى المعنى المراد منو ن يكون داالاألصل في الكالم أ مر الثاني:األ

وال يخالف في ىذا األمر  من معناه الظاىر يخالف ىذا األصل،وتجريد الكالم 
ر ىم الحداثيون موأول من يقر بيذا األ إال من في عقمو ضرب من الجنون،

وىذا  ومصطمحات يعرف معناىا الظاىر والمراد منيا، الفاظالذين جعموا ليم أ
 األصل ىو الذي بني عميو التعامل بين البشر.

لقول افتراء عمى اهلل تعالى في أنو جعل كتابو في ىذا ا األمر الثالث:
 وىو الذي أمر عباده بأن يرجعوا إليو ويتعبدوا اهلل بو. ،ممتبس المعاني

ية إلى ترك العمل بنصوص االقول يفضي في النيىذا أن  األمر الرابع:
الوحي وتصديق ماجاء فييا من عقائد وشرائع، فتكون األمة كميا مضيعة 

 ودون معنى. اً يا، أو يكون إرسال األنبياء والرسل عبثألمر اهلل تعالى ل
يمزم منو  ،المعاني ال نياية ليا وال ثباتاألمر الخامس: أن القول بأن 

ن ىذه ، أل أن تكون نصوص الوحي غير كافية إلقامة الحجة عمى العباد
وكل يوم يخرج منيا معاني لم تكن  ،الحجة غير مفيومة وغير ثابتة المعاني

 في سابقتيا.
األمر السادس: أن المراد من قوليم ىذا ىو التفمت من األحكام 

 الشرعية وااللتفاف عمييا حتى يؤدي إلى عدم التعبد بيا.
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 أهن الٌتائج:
مفيوم التاريخية ىو مفيوم غربي نقل لمعالم اإلسالمي بقصد ىدم  أن -0

 ة اإلسالمية.العقائد والمسممات الشرعي
منيج التاريخية عمى القرآن ىو ليس مقصود من ينادون بتطبيق  -6

نما المقصود ىو اال  الخروج بالنص نتفاع بما فيو من أحكام وعبادات، وا 
لنصوص األدبية والثقافية كغيره من الى أن يكون الشرعي من القداسة إ

 والتاريخية التي تقبل النقد والرد.
التاريخية عمى إنكار أن يكون ىذا القرآن ىو كالم اهلل يقوم مفيوم  -3

حد من خمقو فيو نفي لحقيقة عند اهلل تعالى عمى أ تعالى، وأنو نازل من
 نو أسطورة من األساطير.وأ الوحي،

 ياية.ن ايوم إلى أن معاني القرآن ليس لييسعى أصحاب ىذا المف -4
مفيوم عدم عصمتيا القول ببشرية النصوص الشرعية والسعي لترسيخ  -5

 .من الخطأ
يسعى أصحاب ىذا المفيوم إلى التحرر من سمطة الوحي ومافيو من  -6

 عقائد وشرائع.
وأنو ال حقيقة ثابتو لمنص  ،يسعى ىؤالء الى إلغاء أسبقية المعنى -7

 الشرعي.
مشاريع القراءة التي ينادي بيا المتأثرون بالغرب ىي خطوات عمى  -8

 باهلل تعالى. طريق اإللحاد والكفر
 ىذا والحمد هلل اوال واخر.
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 فهزس املصادر واملزاجع
 ،م.0998، 3ط دار الساقي، األسس الفمسفية لمعممانية،عادل ضاىر 
 ،م6118 (،6)ط عبدالمجيد الشرفي، اإلسالم بين الرسالة والتاريخ ، 

 بيروت. دار الطميعة،
 ،بيروت. دار الطميعة، اإلسالم واالنغالق الالىوتي،ىاشم صالح 
  االنسداد التاريخي لماذا فشل مشروع التنوير في العالم العربي، ىاشم

 بيروت. دار الساقي، م،6117، (6،)ط صالح 
 ،عمي  تحقيق: محمد بن محمد بن المرتضى الزبيدي، تاج العروس

 طبعة الكويت. ىـ،0417، (6)ط ، ىاللي
 ،ترجمة محمد المنصوري. إشراف:جاك لوغوف، التاريخ الجديد 
 ،ىاشم صالح، ترجمة وتعميق: محمد أركون، تاريخية الفكر العربي 

 بيروت. مركز اإلنماء القومي، م،0996، (6)ط
 ،دار المدار  م،6119 تحديث الفكر اإلسالمي،عبدالمجيد الشرفي

 . اإلسالمي
 ،م 0996، (4،)ط حسن حنفي التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم 

 بيروت. ، والتوزيع سات والنشرالمؤسسة الجامعية لمدرا ،
 .الحداثة و مابعد الحداثة، فتحي التريكي 
 ،المركز الثقافي العربي (6عبداهلل العروي ،)ط العرب والفكر التاريخي ، 

 بيروت.
 ،(6)ط محمد الناصر، العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب 

 دار الكوثر. ىـ، 0466،
  وتاريخية النص،الدكتور:احمد إدريس الطعانالعممانيون والقرآن الكريم 

 الرياض. دار بن حزم، ىـ،0468(0)ط ،
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 ،ترجمة عبدالوىاب المسيري،عالم المعرفة، الغرب والعالم كافين رايمي 
 ضمن سمسمة ثقافية يصدرىا المجمس الوطني لمثقافة بدولة الكويت.

 ،صالح،ترجمة :ىاشم  (006محمد أركون) الفكر اإلسالمي قراءة عممية 
 المركز الثقافي العربي. ،
 ىاشم صالح ،ترجمة وتعميق: ،محمد أركون الفكر اإلسالمي نقد واجتياد 

 م، دار الساقي،  بيروت. 6119 ،
 ،(0،)ط الدكتور:عادل مصطفى فيم الفيم مدخل الى اليرمنيوطيقا 

 القاىرة. رؤية لمنشر والتوزيع، م،6117
  ترجمة وتعميق: محمد أركون، التحميل،القران من التفسير بالموروث الى 

 بيروت دار الطميعة، ىاشم صالح،
 ،منشورات  م،6117، محمد المزوغي كتاب العقل والتاريخ والوحي

 بيروت. ، الجمل
 ،قطب الريسوني، كتاب النص القرآني من تيافت القراءة إلى أفق التدبر 

 ىـ. 0430 (0)ط ، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية المغرب
 ،ىـ، دار احياء التراث العربي، 0409، (3)ط لسان العرب البن منظور

 ، لبنان. بيروت
 ،القاىرة. مكتبة وىبة، (7)ط مباحث عموم القرآن مناع القطان 
 ،م،دار  6114جالل الدين سعيد، معجم المصطمحات والشواىد الفمسفية

 الجنوب تونس.
 قافة والتقميد والحداثة )تشتيت النص القرآني بين الث مقال بعنوان

 إلياس قويسم، عمى الشبكة العنكبوتية.  ، العممية(
 .مقال عن التاريخية محمد الجابري عمى موقعو في الشبكة العنكبوتية 
 قراءة نصر أبو زيد  ة النص الشرعي،مقال"المناىج الحديثة في قراء
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 سميمان الضحيان،عمى الشبكة العنكبوتية.  ، نموذجاً أ
  الييود والييودية والصييونية،عبدالوىاب المسيري.موسوعة 
 ،بيروت،باريس منشورات عويدات، موسوعة أندريو الالند. 
 ،ىاشم صالح. ترجمة وتعميق: نحو نقد العقل اإلسالمي، محمد أركون 
 النص  بعنوان "االسالم والحداثة" تحت عنوان: الساقي، ندوة دار"

 ىـ.0401واالسطورة والتاريخ"عزيز العظمى،عام 
 ،المركز  م،0995، (0)ط نصر حامد أبوزيد، النص والسمطة والحقيقة

 بيروت.  الثقافي العربي،
 ،سينا لمنشر م،0994، (6)ط نصر حامد ابوزيد، نقد الخطاب الديني ، 

 القاىرة.
 ،دار  ىاشم صالح ترجمة وتعميق: نقد العقل اإلسالمي،محمد اركون،
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 فيرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

 660 المقدمة
 663 خطة ىذا البحث
 664 : مفيوم التاريخية المبحث األول

 664 التاريخية في الفكر الغربيمفيوم 
 667 مفيوم التاريخية في الفكر العربي

 636 : مصدرية الوحي المبحث الثاني
 636 تعريف الوحي

 633 مصدرية الوحي عند الحداثيين والعممانيين
 637 مرتكزات القدح في مصدر الوحي عند الحداثيين
 637 أواًل :إنكار وجود إلو ليذا الكون تكمم بالوحي

 641 ثانيًا :إنكار أن يكون الوحي نزل من عند اهلل سبحانو وتعالى
 646 ثالثًا: مفيوم النبوة عند الحداثيين

 645 : النيائية المعنى في الوحي عند الحداثيين  المبحث الثالث
 648 أىم النتائج

 649 فيرس المصادر والمراجع
 656 فيرس الموضوعات

 


