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 شكر وتقدير
آسرتاذ مشررx  انطاقا من العرفان اﾄميل، فإنه ليسر｣ ويثلج صدري أن أتقدم الشكر واامتنان إى

 .خالد نبوي سليمان حجاج /الدكتور امشارك
ومردا   ، علمه الكثر، والذي ما توا｡ يوما عرن مرد يرد امسراعدة يع ينابي مد｣ منأالذي 

وعسررررى أن يطيررررل ي عمرررررد ليبقررررى نراسررررا مت ل ررررا x نررررور العلرررر   ،أن يسرررررد x درس ويسررررر برررره أمررررري
 والعلماء.
لررة تقرردم كررذلك  زيررل الشرركر إى جررامعｰ اﾅبيبررة جامعررة امدينررة العاميررة للدراسررات العليررا  ثّ أو 

x: 
 : مديرها معاي

  :وعميد الدراسات العليا
  :وعميد كلية العلوم اإسامية

 جزاه  ي عنا خرا على ما يقدموا من جهود x سبيل هذا الصرح العلمي.
 : كما أتتقدم  زيل الشكر إى أساتذي أعضاء ﾄنة النقاش اموقرين

 :براسة
 : وأعضاء امناقشة

 .خارجيامناقشا                                 /الدكتور
 .مناقشا داخليا                               /الدكتورو

وإغنائهرررا تها، تكرمررروا بقبرررول مناقشرررو  ،رسرررالｰ امتوا رررعة علرررى مرررا تكبررردود مرررن عنررراء x قرررراءة
 خرا. جزاه  ي عｳ ،مقرحاه  القيمة

إهراء رسرالｰ، سرواء  العرون x مرن مرد ي يرد الشكر إى كرلوx النهاية يسر｣ أن أتقدم  زيل 
 ،مشورة أو نصيحة أو مرجع أو مراجعة وتصحيح، وأخص منه : د.عبدي اهتراري، د. أمرد دروير 

فجزاه  ي عﾊ ｳمد عبداﾅلي ، ، الشيخ: عاطف عثماند.  د. طارق ميدة، الشيخ: مرهف السقا،
 خر اﾄزاء.
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 اإهـــــــــداء
 والدي، أهدي مرة من مار غرسه. حرو  إى 

له ي اهيبة والوقار.. إى من علمｳ العطاء بدون انتظار.. إى من أمل امه بكل إى من كل  
 افتخار. 

  رهاإى روح أمي، أهديｸ قطرة من قطرات. 
وطرزها x ظام الدهر على ، الصرصنعتها من أوراق  إى من نذرت عمرها x أداء رسالة

وتعل  الوفاء كيف يكون  رسالة تعل  العطاء كيف يكون العطاء،، با فتور أو كلل سراج آمل،
ｰاحي وحناها بلس   دعاؤها، وقد كان للماجستر الوفاء.. إى من فقدها وأا أكتب رسالﾍ سر

 جراحي.
 إى رفيقة درس 
طوة.. اﾅل .. خطوة ｹ من سارت معي ﾎوإى  ميلة شوقي السيدة أواديوأم  زوجｰ إى
 .. إذن ي.ا.. وسنبقى معً ا.. وحصداد معً ابذراد معً 

 شقيق روحي إى 
  ومرراداً ، الررذي سرراند｣ معنررواً علرري ﾊمررد أمررد الزيلعرري، السرريد أخرري الررذي م تلرردد أمرريإى 

 جزاد ي عｳ كل اﾆر.فووقف  انｭ منذ بداية مسري العلمية ولغاية اآن 
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 البحث خصمل

 شحرور، ﾊمد ، من خال دراسة قراءةالعقلية امعاصرة للقصص القرآ｣ قراءةال بنقد يُعｲ البحث هذا
 قراءةالقصص القرآ｣  لقراءة ﾊمد شحرور منه انطلق الذي امنهج x البحث مشكلة وتتمثل
x قراءته  حرورد شﾊمالكشف عن امعام وآطر واﾆلفيات الｰ ُتشّكل منهج  إى ويهدف ،معاصرة

ودراسة ماذج تطبيقية من قراءته، وبيان ما نتج عنها من آخطاء امنهجية للقصص القرآ｣، 
 البحث ميزان x القرآ｣ للقصص امعاصرة قراءته قيمة بيان أجل من ،وامغالطات العلمية، والرد عليها

وｼليل اآليات الｰ  ياتاﾆلف x وصف ،التحليلي الوصفي امنهج على ذلك x ُمعتمًدا العلمي،
x نقد آخطاء امنهجية  التطبيقي النقدي امنهج وكذلك ،x قراءته شحرور ﾊمد انطلق منها

وقد  ، من خال ماذج تطبيقية من قراءته للقصص القرآ｣.ﾊمد شحروروامغالطات العلمية عند 
 القراءة مفهومتأسيسية، فتحدثت عن بينت x الفصل آول منه ُملة من امفاهي  وامقدمات ال

 القرآ｣ القصص مفهومｼدثت عن ، وكذلك التارﾔية وجذورها نشأها عن ونبذة امعاصرة العقلية
، وخصصت الفصل الثا｣ للحديث عن سرة ﾊمد ومنهجية دراسته عر ه وأساليب وخصائصه

لبيان فلسفة وجعلت الفصل الثالث  شحرور، ومعام منهجه العام، وأطرد امرجعية، وخلفياته الفكرية،
القصص القرآ｣ عند ﾊمد شحرور، وامفاهي  امؤسسة ها، وأما الفصل الرابع فخصصته لدراسة 

: النتائج أه  من كان  وقدجه x قراءة القصص القرآ｣، موذجن من ماذج تطبيق ﾊمد شحرور منه
 اخراق إى سعيه خال من للتاريخ اثيةر ال الرؤية مع معرفية قطيعة إحداث قام شحرور ﾊمد أن

 امعرفية ومواها القرآنية وامصطلحات امفاهي  داات إبعاد على عملوال اموروثة، التفسرية امدارس
 البحث خال من أخرى داات مكاها لُيحل اللغة، وأهل التفسر علماء عند عليها امتعارف
 ذلك سبيل x متخًذا للنص، والعائقي القرآ｣ النسق x والبحث يلالتأو  عن بعيًدا امعاج  x امادي
 النقد منهج وإخضاعه القرآ｣، القصص مصداقية x التشكيكبقصد  وآساليب اآليات من عدًدا

أقام  شحرور ﾊمد وأن وامكان، الزمان x  تدة غر ارﾔية زمنية ﾅظة إى هنصوص وｼين التارﾔي،
 ثاث إى التارﾔية الصرورة للحظاتأ كونت  أوجست) تقسي  على ،القرآ｣ للقصص ةُوري  الَتصَ  قراءته

 صادقًا يكن م ﾊمد شحرور وأن مرحلة، كل  x الوجود فه  وأساليب التفكر طرائق وｼديد مراحل،
x ٓفكار رًااجرا يكون أن يعدو ا فيها قدمه ا بعًضا  أن إذ معاصرة، قراءة هي قراءته أن ادعائه 

 .أغرا ها تنفيذ x الفرق هذد مساعي لتدعي  بعيد، أمد منذ نشأت قدمة، فرق ومقوات
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ABSTRACT 

This research is concerned with criticism of the contemporary mental reading of Quranic 

stories, through the study of Muhammad Shahrour's reading. The problem of research is the 

method from which Muhammad Shahrour began to read the Qur'anic stories in contemporary 

reading and aims to uncover the features, frameworks and backgrounds that form Muhammad 

Shahrour's approach in reading Quranic stories, And to study the applied models of reading, 

and to show the resulting errors of methodological and scientific errors, and to respond to, in 

order to demonstrate the value of contemporary reading of the Koranic stories in the balance 

of scientific research, relying on the descriptive analytical approach, in describing the 

backgrounds and analyzing the mechanisms that launched them Hamad Blackbird in reading, 

as well as the monetary approach applied in the criticism of systematic errors and scientific 

inaccuracies when Muhammad Shahrour, through practical examples from his reading of the 

Quranic stories. In the first chapter of the book, she presented a number of concepts and 

introductions. She talked about the concept of modern mental reading and a history of its 

origins and historical roots. She also talked about the concept of Quranic stories, its 

characteristics, methods of presentation and study methodology, and devoted the second 

chapter to the biography of Muhammad Shahrour, And the fourth chapter devoted to studying 

two models of the application of Muhammad Shahrour to his methodology in reading Quranic 

stories. One of the most important results was that Muhammad Shahrour A rupture of 

knowledge with the historical vision of history by seeking to penetrate the inherited 

interpretive schools, and work to remove the meanings of Quranic concepts and terminology 

and their cognitive burdens, which are common among the scholars of interpretation and the 

people of the language, to replace other indications through physical research in dictionaries 

away from interpretation and research in the Qur'anic and Of the text, taking a number of 

mechanisms and methods in order to question the credibility of the Quranic stories, subjecting 

it to the method of historical criticism, and reviving its texts to a historical time that did not 

extend in time and space. In the context of the Qur'anic narratives, on August August's 

division of historical moments into three stages, defining ways of thinking and ways of 

understanding existence at every stage. Muhammad Shahrour was not sincere in claiming that 

his reading is contemporary reading. Will be a synthesis of the ideas and arguments of old 

teams, which have long been established, to support the efforts of these teams in carrying out 

their purposes.  
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 270 عليه السامامطلب الثا｣: خلق آدم 
 287 امطلب الثالث: نبوة واستخاف آدم عليه السام

 297 لقصة نｭ ي نوح عليه السام ﾊمد شحرورامبحث الثا｣: قراءة 
 301 ْمر نوح عليه السامول: اس  وعُ امطلب آ
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 امـقدمة

 
اﾅمررد   الررذي ا تدركرره آبصررار، وا تُغررّرد آعصررار، وا تتوكرره آفكررار، وكررل شرريء عنرردد مقرردار، 

بره  قردر العلرم وعظ مره، وخرص   نسران وعل مره، ورفرعواﾅمد   الذي أتقن مرا صرنع وأحكمره، وخلرق اإ
 م ْن خلقه َمن كر مه.

ا عبردد ورسروله وأشهد أن سيدا ﾊمردً  ،الكرم الغفار ،وأشهد أن ا إله إا ي الواحد القهار 
صررلوات  ،امخصرروج  وامررع الكلررم وماحررة الرردين وأكرررم امرسررلن،أفضررل امخلرروقن،  ،وحبيبرره وخليلرره

 مه عليه وعلى سائر النبين وامرسلن.ي وسا
 بعد: أما

القراءة العقلية امعاصرة ظاهرة فكرية، وحالة ｸثية آخذة x التعاظم والراكم وشدة فإن 
الشرعي،  النص قراءة النظرات وامناهج النقدية الغربية x التجاذب والتداخل، وتقوم على استخدام
النقدية الغربية إى الشرق ع  قنوات عديدة ومراحل زمنية وقد انتقلت هذد النظرات وامناهج 

متفاوتة، م موجبها التعرف على العلوم واﾅضارة الغربية والتأثر ها x صياغة الفكر النقدي العرس 
 ﾉ xال أويل النصوج. اوخصوصً 
ز امظلمة، كتاب هداية لتأهيل اإنسان اجتياز امنعطفات الضيقة، والدهاليالكرم   القرآنو 

دوات x آهذد هم أدوات، وإحدى أاستخدم هذا الغرض عدة  وقد والوصول به اى مواطن النور،
 .هي )القصة القرآنيةأ ذلك

┎  ﾉ ﾈ ザ  آنبياء وآمم السابقة ｽص قصصالمن  ورد x القرآن الكرم عددوقد 

  ┞  ┝  ├   ┛  ┚  ┙  ┘  ┗  ┖  ┕  └  ┓      ┒  ┑  ┐  ┏ゴف: جيوس
 .ى3

لكل احث، وذخرة ا تنفد لكّل ُمنقّ ب،  ارائقً  اوالقرآن الكرم بقصصه الرائعة كان مدادً 
فمن معينه يرتوون، ومن أفكارد يقتبسون، ومن هداد يسرشدون، ومن سحر بيانه وروعة أسلوبه 

جل هذد امنزلة الرفيعة لقصص القرآن الكرم فقد تتابع العلماء x الكت ابة x قصص يتأثرون. ٓو
 .وتفصيًا  القرآن أصيًا 
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 والساعن، امنحرفة آفكار أصحابوx امقابل، فإن هذد آكية لقصص القرآن الكرم دفعت
للكتابة فيها، وتناوها من عدة  امعاصرة، امدرسة العقلية أصحاب رأسهم وعلى، القرآن x للطعن

فَجَنَحْت إى ｼكيم العقل دون نور الوحي،  جوانب، والدعوة إى إعادة قراءها قراءة عقلية معاصرة،
َوَول ْت وجهها ق َبل أدواٍت أعجمية الوجه واليد واللسان، بعيدٍة عن لغة  العرب، وداات ألفاظها، 
وقواعد ااستنباط الｰ سار عليها سلف آمة، لتكون دليلها إى فهم كتاب ي، ما يؤول ها x آخر 

 عن موا عه، والعبث معا｣ آاته، فتحول القصص القرآ｣ عند هؤاء آمر إى ｼريف كام ي
العقانين امعاصرين إى أساطر، وأنباء تع  عن اﾆيال الديｳ للعرب زمن النبوة، وجاءت تلك 
القراءة العقلية للقصص القرآ｣ أخطاء عجيبة وأويات غريبة ما أنزل ي ها من سلطان وليس هم 

 برهان. عليها من
 امدرسةالعقلية امعاصرة من جوانب متعددة، كعاقة هذد  امدرسةوقد تناول الباحثون هذد 

امناهج الغربية وااستشراقية x تفسر النصوج، وكذلك موقفها من القرآن عموًما، أو موقفها من 
 بعض القضاا القرآنية على وجه اﾆصوج، إى غر ذلك.

العقلية امعاصرة، والنظر  امدرسةهذد  فكر غل به الباحث هو تتبعولذا فإن من أوى ما يشت
 xلفياتﾆتعاملهم مع القرآن الكرم أو السنة النبوية الشريفة. آسس وا x ينطلق منها أصحاها ｰال 

 ، ｼت عنوان:مو وع رسالｰ لنيل درجة الدكتوراة أن يكون وما كان آمر كذلك رأيتُ 
 العقلية امعاصرة امتعلق القصص القرآ｣ دراسة نقديةامدرسة فكر 

العقلية امعاصرة امهتمن بتوظيف امناهج  درسةامواحًدا من رموز هذد  ﾊمد شحرور ويُعد
 قراءته مثار نقاش وجدل بن الباحثن والدارسن. لُ كّ  شَ م للنص القرآ｣، والذي تُ الغربية x قراءه
العقلية  لنقد فكر هذد امدرسةفقد جعلت قراءة ﾊمد شحرور للقصص القرآ｣ أموذًجا ولذا 

 ، وذلك لْي:امعاصرة
واانفتاح العامي، حيث  x ظل حركة العومةهذد القراءة  مثلانتشار  خطورة -

 آثر الكبر x إارة الفكر اإسامي واستفزاز أعامه ومؤسساته. ومقواته هن آرائإ

 تعلق هذد القراءة القرآن الكرم ومكانته ومرجعيته وقداسته ودورد وأثرد، -
 ومقامهم وأخشاهم،   وأتقاهم وأزكاهم، اﾆلق أشرف هم ال ذين السام عليهم ٓنبياءوا
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 .وااقتداء التأسي ﾎوهم اﾆلق وواجب وااجتباء، ااصطفاء ممقا
، وانتشار مؤلفاته ومقااته وأفكارد، من حمد شحروراغرار كثر من الناس م -

عداء اإسام رفع شأنه وإظهارد  وﾊاولة أ عات،خال تصُدرد للفضائيات، وتدريسه x اﾄام
أحد مستشاري اﾆارجية آمريكية x خطاب  "بيليروحｯ حدى برر " كمفكر إسامي كبر،

أن ينص على امه  ر م1337/ 5/ 8ألقاد أمام ﾉلس العاقات اﾆارجية x نيويورك بتاريخ 
ｳعلى عندما أث ﾉا لقب لذين أطلق عليهم عمدً او  أصحاب القراءة امعاصرة موعة من

 .أ1)الباحثن اإسامين واجددين

 :إشكالية البحث

 .معاصرة قراءةالقصص القرآ｣  لقراءة ﾊمد شحرور منه انطلق الذي امنهج xإشكالية البحث تتمثل 
 :أسئلة البحث

 السؤال الرئيس الذي يسعى هذا البحث لإجابة عليه:

x قراءته  ﾊمد شحرور الذي انطلق منهامنهج  معام وأطر وخلفياتما  -
؟ وكيفية الرد اء وامغالطات والشبه واإشكااتآخطمن  ؟ وماذا نتج عنهللقصص القرآ｣

 .عليها؟

 ، آس لة التالية:ويتفرع عن هذا السؤال

 .؟ﾊمد شحرور لقراءة العام امنهج معامما  -

ﾊمد  عند القرآ｣ القصص طر امرجعية وآلياها امنهجية لقراءةآما  -
 ؟.شحرور

                                                          
الｰ نسمعها  ىاثة، ومن شأن هذا أن يعزز الدعاو  مناج من بدء بزو  تفسرات لإسام تتسم اﾅد: " أعتقد أّا حيث قال أ≓)

x قيم اإسام، وذلك من قادة مثل السلطان قابوس سلطان  داخل اجتمعات اإسامية نفسها إى التفكر بشكل جديد
 x مد أركونﾊسورية، و x مد شحرورﾊإيران، و x عمان، ومن كتاب ومفكرين داعن لإصاح مثل عبد الكرم سوروش

منشور مقال ، سعى إ{ التوسع ي اﾆليج العريﾊمد شحرور ي . ينظر: دعوش،اﾄزائر، وﾊمد سعيد العشماوي x مصر"
http://alasr.ws/articles/view/10259: ، على الرابط التايمأ2558-8-8بتاريخ ) مجلة العصر، 
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 ؟.ﾊمد شحرور عند القرآ｣ القصص لقراءة الفكرية اﾆلفياتما  -

؟ وما امفاهيم امؤسسة لتلك ﾊمد شحرورما فلسفة القصص القرآ｣ عند  -
 الفلسفة؟

 منهجه x قراءة القصص القرآ｣؟ ﾊمد شحروركيف طبق  -
 أهداف البحث: 

قيقه هو: الكشف عن امعام وآطر واﾆلفيات الｰ اهدف الرئيس الذي يسعى هذا البحث لتح
x قراءته للقصص القرآ｣، ودراسة ماذج تطبيقية من قراءته، وبيان ما  ﾊمد شحرورُتشّكل منهج 

 نتج عنها من آخطاء امنهجية وامغالطات العلمية، والرد عليها.

 ، آهداف الفرعية التالية:ويتفرع عن هذا اهدف

، من ب ي الكرم  د الطاعنن فيه وامتطاولن على آاتهالذب عن كتا -
 .وبيان خطورها ﾊمد شحرورخال نقد قراءة 

بيان طعن صاحب هذد القراءة العقلية امعاصرة x ثوابت الدين، والرد على  -
 هذد امطاعن خاصة فيما يتعلق القصص القرآ｣.

 : ُاإطار ال》ظري للبحثَ البحث أدبيات 

دستور   وهو ودواء، شفاء   وهو و ياء، نور   وهو وحياة، روح   وهو هداية، كتاب لكرما القرآن
دوات، أاستخدم هذا الغرض عدة  وقد امسلمن، حياة x واقعيةً  حركيةً  عمليةً  مهمةً  له ومنهاج، وإن
البحث إى  ، وبناء على ذلك يسعى هذاهي )القصة القرآنيةأ ذلكدوات x آهذد هم أوإحدى 

من خال طرح مشكلة قراءته قراءة عقلية معاصرة، وذلك الوقوف مع قراءٍة راسة القصص القرآ｣ د
 ، ودراستها من حيث:ﾊمد شحرورٓحد رموزها وهو 

 ؟ةقراءال منهج هذدمعام لتعرف على ا  -

 ﾊمد شحرورالكشف عن آطر امرجعية واﾆلفيات الفكرية الｰ انطلق منها  -
 رآ｣x قراءته للقصص الق
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، وبيان على القصص القرآ｣ دراسة ماذج من تطبيق منهج هذد القراءة -
 .آخطاء وامغالطات الناｻة عنها

النقد والرد ل خطاء وامغالطات والشبه واإشكاات الｰ احتوها هذد  -
 القراءة.

 : الدراسات السابقة 

ه العموم، قد ُكتب فيه العديد من على وج ﾊمد شحرورإن نقد ودراسة القراءة العقلية امعاصرة عند 
الدراسات آكادمية والبحوث امتخصصة الｰ تناولت هذا امو وع أشكال ﾋتلفة، خاصة بعد 

حظي الكثر ، الذي مأ1335"الكتاب والقرآن، قراءة معاصرة" ) وهو ظهور كتابه آول x ذلك
 ة.من الدراسات الناقدة والناقض

الدراسات السابقة الｰ تناولت ﾊمد شحرور وقراءته امعاصرة ومن أهم الكتب واｸٓاث و 
 بشكل عام:

د. ، دراسة نقدية –اﾅداثيون العرب x العقود الثاثة آخرة والقرآن الكرم  -
 .2557دار النهضة، دمشق، سورية ، اﾄيا｣ مفتاح

ﾉرد تنجيم / كذب امنجمون ولو  –القراءة امعاصرة للدكتور شحرور  -
 .1331دمشق، سورية ، سليم اﾄاس، صدقوا

دار النفائس، بروت  -أمد عمران  -القراءة امعاصرة للقرآن x اميزان  -
1335. 

الشواف للنشر والدراسات،  -د. منر الشواف  -هافت القراءة امعاصرة  -
 1333ق ج 

 -يوسف الصيداوي  -نقد لغوي لكتاب "الكتاب والقرآن"  -بيضة الديك  -
 يةدمشق، سور 

دار البشر، عمان  -م. جواد عفانة  -القرآن وأوهام القرآة امعاصرة  -
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1334. 

دار ، ماهر امنجد، دراسة نقدية –اإشكالية امنهجية x الكتاب والقرآن  -
 .1334الفكر، دمشق، سورية 

قراءة إسامية معاصرة  من الثوابت العلمية والضوابط  –لفرقان والقرآن ا -
 .1334اﾅكمة للطباعة والنشر، دمشق، سورية ، عبد الرمن العك الشيخ خالد، امنهجية

دار الفكر، ، الدكتور شوقي أبو خليل، قراءة علمية للقراءات امعاصرة -
 .1335دمشق، سورية 

اﾄفان واﾄاس ، امهندس مأمون اﾄوﾒاي، آسس اﾆاسرة للقراءة امعاصرة -
 .1333للطباعة والنشر، ليماسول، ق ج 

ﾊمد إقبال  -نقد كتاات جودت سعيد  -امادية x العام اإسامي  النزعة -
الطبعة ، دار البينة للنشر والتوزيع، عادل التل، على  وء الكتاب والسنة -ﾊمد شحرور  -

 .1335 -هر  1415آوى 

 كما أن من أهم امقاات الｰ تناولت ﾊمد شحرور وقراءته امعاصرة:

الدكتور ﾊمد سعيد رمضان البوطي  –قراءة معاصرة  اﾆلفية اليهودية لشعار -
 .1335، كانون أول 11، السنة 42هج اإسام، العدد  –

 –الدكتور شوقي أبو خليل  –تقاطعات خطرة x درب القراءات امعاصرة  -
 .1331، آذار 12، السنة 43هج اإسام، العدد 

ﾊمد شفيق  –رآن أ الكتاب والق1قراءة نقدية x مؤلف الكتاب والقرآن ) -
 .1331، كانون أول 12، السنة 47هج اإسام، العدد  –اسن 

ﾊمد شفيق  –أ اﾅدود x اإسام 2قراءة نقدية x مؤلف الكتاب والقرآن ) -
 .1332، آذار 13، السنة 46هج اإسام، العدد  –اسن 

 – ﾊمد شفيق اسن –أ السنة 3قراءة نقدية x مؤلف الكتاب والقرآن ) -
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 .1332، حزيران 13، السنة 48هج اإسام، العدد 

ﾊمد شفيق  –أ قضاا x العقيدة 4قراءة نقدية x مؤلف الكتاب والقرآن ) -
 .1332، أيلول 13، السنة 43هج اإسام، العدد  –اسن 

ﾊمد شفيق  –أ قضاا x الفكر 5قراءة نقدية x مؤلف الكتاب والقرآن ) -
 .1332، كانون أول 13، السنة 55العدد  هج اإسام، –اسن 

وأما نقد ودراسة قراءة ﾊمد شحرور للقصص القرآ｣ على وجه اﾆصوج، وخاصًة سلسلته 
 :جزءينآخرة عن القصص القرآ｣ والｰ يعتزم أن تكون x أربعة أجزاء، وقد أخرج منها 

 "مدخل إى القصص وقصة آدم -قراءة معاصرة  -القصص القرآ｣ " .1
 مأ.2515)

 مأ.2511) "من نوح إى يوسف -قراءة معاصرة  -القصص القرآ｣ " .2

ررررر على حد علمي  فلم أجد  مو وعه، وتسجيلي البحث ﾆطة كتابｰ بداية x فقد ｸثت
، أ1)وامواقع اإلكرونيةالقاصر رررر من خصها الدراسة والنقد سوى بعض امقاات x بعض املتقيات 

 من كتابه"الكتاب والقرآن". لقصص x القرآنللفصل امتعلق اأو ما كان من نقد 

 م، وقفت على ثاث2516 وعندما كنت x امراحل آخرة من كتابة ｸثي، x أواخر عام
، نفس العام x استكماًا متطلبات اﾅصول على درجة اماجستر رسائل ُسجلت x جامعة قطر

 هي كالتاي:و 

 السام عليه وحن لقصة امعاصرة القراءة x نقدية دراسة الكرم القرآن .

                                                          
 ملتقى أهل التفسر سلسلة مقاات نشرت xف، قراءة شحرور للقصص القرآ｣ بن التحريف والتخري : ميدة،ي》ظرأ≓)

الｰ وصفها x العنوان أها و  ،هاكنها تتوجه إى عينات متفرقة منوغرد، وهذد امقاات ا تتغيا الدراسة الشاملة لقراءته، ول
القصص لقرآ｣ قراءة ي كتاات اﾅداثين اﾅسｳ،  ت ｸسب مايسمح به اﾅال، وما يقتضيه امقال.فكان، ｼريف وｽريف

م، تناول فيه 2515/ 12/ 12من صحيفة امثقف، على موقعها اإلكرو｣، بتاريخ  3385ر x العدد ، مقال نشالعرب
القصة القرآنية x دراسات امستشرقن واﾅداثين العرب، وشبهاهم حوها، وقد تطرق للحديث بشكل ﾋتصر عن موقف 
ﾊمد شحرور من القصص القرآ｣، خاصة ما يتبناد شحرور من القول بتارﾔية آات القصص القرآ｣، وقد حاول الكاتب نقد 

هات ما يسمح به اﾅال ويقتضيه حجم امقال.تلك آقوال والرد على الشب
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  لطالبة/ اﾄازي فرج العذبة امري.ل

الباحثة على ما كتبه اﾅداثيون بشكل  ام، اقتصرت فيه2516/ 4/ 26وقد نوقشت بتاريخ 
وحاولت عرض الُشبه امتعلقة ها، ، معام، وﾊمد شحرور بشكل خاج، حول قصة نوح عليه السا

ََ  مناق وقد قّدمت لذلك بتمهيد ｼدثت فيه عن مفهوم اﾅداثة والنص  شتها والرد عليها.ومن 
َُّ عر ت x الفصل آول اﾄذور التارﾔية للقراءة اﾅداثية، وكيفية انتقاها إى  بشكل عام والقراءة، 

إى  العام اإسامي، وأهم رموزها، وآسس الｰ قامت عليها. ولكن الباحثة م تتطرق بشكل خاج
وا حｯ امفاهيم امؤسسة لفلسفة القصص القرآ｣  ،اﾅديث عن آطر امرجعية واﾆلفيات الفكرية

عند ﾊمد شحرور، رغم أن حدود ｸثها يدور بشكل خاج عن ما كتبه حول قصة نوح عليه السام 
 x كتابه )القصص القرآ｣ قراءة معاصرةأ.

 السام عليه يوسف لقصة امعاصرة القراءة  xحسن. للطالب/ الكرم القرآن 
 م تُناق  بعد.ي. الشمر  خليف

 السام عليه إبراهيم لقصة امعاصرة القراءة  xة. نقدي دراسة الكرم، القرآن
 م تناق  بعد.. الدوسري لُبｲللطالبة/ 

 :وأسباب اختيار《 م》هج البحث

يتعلق القصص القرآ｣، الرد الذين وقفت على دراساهم خاصة ما  ﾊمد شحرورلقد اهتم نُرق اد 
على ماذج متعددد من أفكارد اﾆاط ة وآراءد الشاذة، x قضاا تفصيلية، دون البحث x أطرد 
امرجعية وآلياها امنهجية وجذورها الفلسفية، وكذلك خلفياته الفكرية، الｰ انطلق منها  واعتمد عليها 

 .للوصول إى تلك آفكار واآراء امثرة للجدل

النقدي وجذورد  منهجهﾊ  xمد شحرورفتحاول هذد الدراسة أن تُسّد هذد الثغرة، فتناق  
الفلسفية وخلفياته الفكرية، من أجل بيان قيمة قراءته امعاصرة للقصص القرآ｣ x ميزان البحث 

  العلمي، َ اخرت موذجن من قراءته للقصص القرآ｣ مناقشتها وبيان القيمة العلمية ها.

 :اك نرئيسي منهجنعلى  تلدراسة هذا امو وع فقد اعتمدو 
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  :لفياتوذلك هدف امنهج الوصفي التحليليﾆوصف ا  ｰليل اآليات الｼو
 x قراءته للقصص القرآ｣. شحرور ﾊمد انطلق منها

  :وذلك هدف نقد آخطاء امنهجية وامغالطات امنهج النقدي التطبيقي
 ، من خال ماذج تطبيقية من قراءته للقصص القرآ｣.رورﾊمد شحالعلمية عند 

 أساسية: لعدة أسباب نامنهج قد م اختيار هذينو 
أن هذا امنهج يتيح التعرف على اﾆلفيات واآليات الｰ انطلق منها ﾊمد  -

 شحرور x قراءته للقصص القرآ｣.

من ا جاء م لردالنقد وا لغاية امنشودة من البحث وهيأنه يوفر الوصول إى ا -
 شبٍه وإشكاات x هذد القراءة الｰ هي ﾊل الدراسة.

أنه يعطي رؤية منطقية تسلسلية متتابعة تسهم x تنظيمه وترتيبه الشكل  -
 امناسب.

 منهًجا علمًيا قائًما على التوثيق، ومن ذلك:وقد سلكت x عموم البحث 
رآنية، برواية حفص عن ااعتماد على الر سم العثما｣ x كتابة اآات الق -
 عاصم.

 السورة ورقم اآية x امن.ذكر اسم عزو اآات القرآنية ب -

ｽريج آحاديث الواردة x البحث، فما كان منها x الصحيحن أو أحدكا  -
 فإ｣ أكتفي بعزود إليهما، وإن كان x غركا خرجتها من مظاها، ذاكرًا حكم العلماء عليها.

أذكر اسم الكتاب، والباب، واﾄزء والصفحة، ورقم عند ｽريج اﾅديث  -
 اﾅديث.

-  ｰعند اإحالة إى صفحة النص امنقول، فإن اإحالة تكون للصفحة ال
 تكون x بدايته، وإن كان هذا النص من عدة صفحات.

النصوج من مصادرها بطريقة ﾋتصرة x اهام  وبطريقة تفصيلية x توثيق  -
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 ذلك على النحو التاي:و  قائمة امصادر وامراجع

  x : ط عريض، اهامｹ تصرًاﾋ اسم الشهرة للمؤلف، عنوان امرجع
وعند ورود  .حة بن قوسنرقم الطبعة مسبوقًا ｸرف )طأ، رقم اﾄزء مع رقم الصف

إا إذا كان امرجع مرة أخرى يوثق بنفس الطريقة، وليس بعبارة مرجع أو مصدر سابق 
 دد مباشرة.بعورودد x نفس الصفحة 

 قائمة امصادر وامراجع x اسم الشهرة للمؤلف، ااسم الكامل دون :
اسم الشهرة، عنوان امرجع كامًا ｹط عريض، رقم الطبعة مسبوقًا ｸرف )طأ، َ 

 )مكان النشر: جهة النشر، اريخ النشرأ.

وx حالة عدم وجود الطبعة أو مكان النشر أو الناشر أو اريخ النشر، تو ع  -
 الرموز اآتية:

 .د.ط: دون طبعة 
 .د.م: دون مكان النشر 
 .د.ن: دون اشر 
 .د.ت: دون اريخ النشر 

أنبه إى إذا نقلت من طبعة أخرى غر الطبعة امعتمد عليها x البحث فإ｣  -
 امصادر وامراجع. اهام ، مع ذكر ميع بياات الطبعة x قائمة x ذلك

- x امرة آوى، أترجم لبعض آعام  ن ذكروا x من البحث عند ذكرهم 
 ｽفيًفا على اﾅاشية.وعدم اإحالة إى مكان الرمة إذا ورد ذكرهم x مو ع آخر 

 عزو آبيات الشعرية إى قائليها. -

 التعريف ببعض امصطلحات وامفاهيم الｼ ｰتاج إى ذلك. -

 مستطاع. بط ما ﾓتاج إى  بط الشكل، ｸسب ما يو ح السياق قدر ا -
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 الفصل اأول

 أسيسية  ومقدمات مفاهيم

  :وفيه مبحثان 

 عن نشأها وجذورها التارخية، نبذةو  فهوم القراءة العقلية امعاصرةم :اأول امبحث
 

 وم》هجية دراسته. مفهوم القصص القرآ｣ وخصائصه وأساليب عرضه: الثا｣ امبحث
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 امبحث اأول

 مفهوم القراءة العقلية امعاصرة ونبذة عن نشأها وجذورها التارخية

 

 مفهوم القراءة العقلية امعاصرة: امطلب اأول

 أوًا: مصطلح القراءة:
لفظ "القراءة" لفظ عرس قدم، وله و ع x لغة العرب، كما أصبح له مدلول x اصطاح 

 والفكر x الدراسات اﾅديثة. بعض أهل العلم
وآصل اللغوي مصطلح القراءة هو الفعل الثاثي "قرأ"، وله داات أساسية، منها: اﾄمع 

 والضم، والتاوة والتلفظ، والتفقه والتبليغ واإتقان، والتحمل وآداء.
كام فهذد أبرز داات "قرأ"، ولكل واحدة منها شواهدها x لغة العرب ونصوج الشرع و 

 .أ1)أهل العلم.
 :أ2)وللقراءة x ااصطاح مفهومان

آول: عام مستعمل x كل الدراسات الفقهية وآصولية وآدبية والفلسفية والتارﾔية 
 وغرها، مفادد أن القراءة استنطاق امكتوب ومعرفة معانيه ومرادات صاحبه.

فقال  وفق ظروفه العامة واﾆاصة،بدور القارئ x إنتاج امعｲ  الثا｣: خاج اهتم وا عود
التمثل البشري للوحي، وليس لكل مثل إا أن يتلبس مقتضيات اآن وامكان "ا بعضهم أه

َ ُخد م هذا امفهوم بنظرات اشتغلت النص دراسة ، أ3)ومعطياهما امتشابكة ج ًا ا اختيارًا"
"عملية مركبة ومعقدة بنية ووظائف يقتضي عضهم كما وصفها ب  فهي ،اونقدً  اوتفكيكً  وأويًا  وｼليًا 

وذلك ما ، أ4)إﾍازها جهًدا مديًدا معمًقا ومدعًما بنتائج واحتماات ااｻاهات التنهيجية امعاصرة"
 وسنة. تشتغل عليه القراءة امعاصرة التعريف به وتطبيق لوازمه على النص الشرعي كتااً 

                                                          
، أ211-253/ 3) اب القاف والراء، ،1ط ،اللغة هذيب : اهروي،للوقوف على هذ《 الداات وشواهدها ي》ظرأ≓)

لسان ابن منظور، ، أوما بعدها 75/ 1) (قرأ)القاف، مادة  فصل ،4ط ،العربية وصحاح اللغة اج الصحاح اﾄوهري،
القاف،  فصل، د.ط،اج العروس ،الزبيدي ،أبعدها وما 128/ 1) ،أقرأ) مادة ،القاف فصل ،األف رفح ،3ط ،العرب
.أوما بعدها 373/ 1) (قرأ)مادة 

.أ18) ،1ط ،القراءات امعاصرة والفقه اإسامي الشلفي، :ي》ظرأ≫)
 ديｳ.: ي قراءة ال》ص الأ،  من كتاب35، )ججدلية ال》ص وام》هجعمران والقمري،  أ≪)

 .أ43، )جال》ص القرآ｣ أمام إشكالية الب》ية والقراءةتيزيｳ، أ√)
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إى قسمن اثنن مثان اｻاهن كبرين x مفهوم القراءة، وهذا آمر مكننا من تقسيم القراءة 
 :أ1)وماهية توجههما الديｳ والفكري وامذهｭ، وكا

القراءة امتأصلة وامنضبطة وامتجددة للنص القرآ｣: والｰ تعｳ إعمال  -
يبｲ على ما سبق من آفهام، وينطلق وفق  اجديدً  االفكر x فهم القرآن فهمً 

 قواعد امعلومة، و من الثوابت الｰ ا تتغر.الضوابط وال
القراءة العقلية امستحدثة وامعاصرة امنفلتة: والｰ تعｳ إطاق الفكر  -

x فهم القرآن، دون الرجوع إى شيء من أفهام السابقن، من رجال امأثور وامعقول، 
أصول الفقه  أو التقيد بقواعد لغة القرآن، أو بشيء من الضوابط الｰ و عها علماء

 وعلوم القرآن. 
 مدى إى يعود وإما ا،آنيً  وا ما ًيا ا الزمن ومعيار التفضيل بن هذين ااｻاهن ا يعود إى

 .امعرx هذا اﾅقل x عليه اجمع امو وعي العلمي امنهج االتزام
 مردوًدا يدجد كل ليس ٓنه ومعاصرة، جديدة كوها هو القراءة x اإشكال مبعث إذ ليس

 وحاولوا حديثة، غربية ومذاهب فلسفات كون أصحاب هذد القراءة قد تبنوا وإما منه، متوجًسا
 ااختصاج أهل عند امسطرة التفسرية العلمية آدوات متجاوزين الكرم، القرآن تفسر x تطبيقها

x العلم. هذا 
 التفسر مصطلحات عن يلكبد امعاصرة آدبيات x القراءة مصطلح ولذا فإن اختيار

"اعتبار حقلها الداي اللغوي الو عي، واللسا｣ والتعبر...ا}، كان  والتدبر والشرح والتأويل
التوليدي، واعتبار آعمال التوظيفية الｰ يستثمرها أصحاب القراءة x خدمة أغرا هم امعرفية 

 .أ2)واﾅضارية امختلفة، وx مناقشة اآخرين وامغايرين"

 أنه على إليه ينظرون به امتمسكن جعل ما والسعة الرحابة من ﾓمل القراءة إذ أن مصطلح
 وا للمؤلف وا للنص ا للقارئ فيه السلطة تكون إذ  ابط وا قيد با السعة إى الضيق من ﾋرج
 .القارئ سوى آخر شيء ٓي

ْيغَ  هنا ومن  إنتاجه، والｰ وإعادة النص همف x القارئ سلطة من اانطاقً  القراءة مصطلح ص 
                                                          

 ،1ط اإسامي،ﾉمع الفقه  ﾉلة ،القراءة اﾄديدة للقرآن الكرم بن ام》هج الصحيح وااحراف امسيء: الكبيسي، ي》ظرأ≓)
.أ17 ج)، 1ط ، التبديد والتجديدالقراءة التأويلية للقرآن الكرم بناﾆادمي،  ،أ162-161)ج ،2، اﾄزء17 العدد

.أ114-113 ج)، 1ط ،القراءة التأويلية للقرآن الكرم بن التبديد والتجديداﾆادمي،  أ≫)
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 ما اوصرفً  ،أويًا  تكون لكي والشرح التفسر تتعدى وقد له، اتفسرً  أو للنص اشرحً  تكون قد"
 امعｲ أو ومرادد امؤلف فتتجاوز والتأويل، التفسر تتعدى وقد والداات، امعا｣ من الكام ﾓتمله

 .أ1)امعｲ" وإنتاج اﾆطاب تشكيل x تسهم الｰ آلياتوا للبｲ اوتفكيكً  اتسرﾓً  لتكون واحتمااته
 انًيا: مصطلح العقلية:

 امعا｣ سائر امعｲ هذا عن يتفرع َ امنع، معｲ حول اﾄملة x اللغة x" عقل" مادة تدور
 .امادة هذد آخرى

 ىعل عظمه يدل مطرد، منقاس واحد أصل والام والقاف العنأ عقل)" فارس: ابن يقول
 .أ2)والفعل" القول ذميم عن اﾅابس وهو العقل، ذلك من. اﾅبسة يقارب ما أو الشيء x حبسة

 عما منع ٓنه به مي للبعر العقال ومنه امنع، معناد أصل العقل: ااشتقاق أهل بعض "وقال
 .أ3)يليق" ا

، َ َرَب، معه: اب من َعَقلَ  مصدر فالعقل: : الفاعل واسم ُل،يَرْعق   منه: وامضارع ُعقول 
 . أ4)َمْعُقول  : امفعول واسم َعاق ل ،

 - اأيضً  - إا أن العقل يطلق x اللغة -كما سبق   -قل حول معｲ امنع عومع دوران مادة ال
، اﾅصن أ8)اﾅ ْفظ، أ6)الفهم، أ7)العلم ،أ5)والنهى اﾅ ْجرُ  :ما يلي أكها أخرى متعددة من على معانٍ 
 .أ3)، التمييز واإدراكأ2)، اﾅبسأ1)كسْ رَمرال،أ3)واملجأ

                                                          
.أ25 ج)، 1ط ،هكذا أقرأ ما بعد التفكيكحرب،  أ≓)
أ.73/ 4) ،(عقل)اب العن والقاف مادة  د.ط، ،الّلغة مقاييس معجمابن فارس،  أ≫)
.أ25/ 35) (عقل)العن مع الام، مادة  فصل، د.ط،العروس اج ،الزبيدي أ≪)
 فصل العن، مادة )عقلأ، ،العربية وصحاح اللغة اج الصحاح اﾄوهري،، أ153/ 1) ،1ط ،اللغة هذيب اهروي،ي》ظر:أ√)

.أ1534/ 1)العن،  فصلاب الام،،8، طاحيط القاموس ،الفروزآادى، أ1673/ 5) ،4ط
.أ1673/ 5) ،4ط فصل العن، مادة )عقلأ، ،العربية وصحاح اللغة اج الصحاح اﾄوهري،ي》ظر: أ∼)
 ،(عقل)اب العن والقاف مادة  د.ط، ،الّلغة مقاييس معجمابن فارس، ،أ153/ 1) ، د.ط،العن ،الفراهيديي》ظر: أ∝)

.أ73/ 4)
 ،الّلغة مقاييس معجمابن فارس،  ،أ171/ 1) ،1ط ،ةاللغ هذيب اهروي، ،أ153/ 1) د.ط،، العن ،الفراهيديي》ظر:أ∵)

/ 1)العن،  فصلاب الام،،8، طاحيط القاموس ،الفروزآادى ،أ73/ 4) ،(عقل)اب العن والقاف مادة  د.ط،
.أ1534

ي اللغة،  احيط ،ابن عباد، أ65/ 4) ،(عقل)اب العن والقاف مادة  د.ط، ،الّلغة مقاييس معجمابن فارس، ي》ظر:أ∫)
.أآليا الشاملة برقيم ،13/ 1)، د.ط

 فصل العن، مادة )عقلأ، ،العربية وصحاح اللغة اج الصحاح اﾄوهري، ،أ175/ 1) ،د.ط، العن ،الفراهيديي》ظر: أ∬)
.أآليا الشاملة برقيم ،13/ 1)، د.طاحيط ي اللغة،  ،ابن عباد ،أ1673/ 5) ،4ط
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 لقد آثرت وصف القراءة العقلية لسببن:و 
اإعاء الشديد من أصحاب هذد القراءة من قيمة العقل ومكانته،  -

والذي يتجاوز اﾅد الشرعي، فينكرون ما يتعارض معه حسب فهومهم كالغيب 
 .أ√)والوحي وامعجزة، أو يؤولون النصوج ما يفضي إى إلغائها

-  x يستخدموها ｰمناهجهم ال x تلفونﾔ أن أصحاب هذد القراءة
ادعاؤهم أهم عقانيون فلسفتهم "أن  اولكن ﾒمعهم ميعً لنصوج، قراءهم ل

ااستدال العقلي هو الطريق الوحيد للوصول إى معرفة طبيعة الكون والوجود، بدون 
. كما أن العقائد الدينية ينبغي أن ااستناد إى الوحي اإهي أو التجربة البشرية ..

 .أ∼)ｽت  معيار عقلي"
رة:  الثًا: مصطلح امعاص 

رة" x اللغة: فاعل ُر، من كلمة "ُمعاص  ر، فهو ُمعاصرًة، عاَصَر يُعاص  ُمعاَصر،  وامفعول ُمعاص 
 .أ7)ومأخوذة من اﾄذر الثاثي)ع ج رأ

 وحن، دهر فآول :صحيحة ثاثة أصول والراء والصاد العنأ عصر)" :فارس ابن يقول
 .أ6)به" وامتساك بشيء تعلق والثالث يتحلب، حｯ شيء  غط والثا｣

ّسًيا العربية استعملته العصارة، استخاج الضغط: لغةً  للعصر آصلي امعｲف  عصر x ح 
 الفتاة هومن الضغط، من ملحظ اﾅبس ﾉ xاز اً  العصر خاصته، واستعمل اعتصار وﾎود العنب

ｰر ال  وااعتصار، الضغط على آصلية اللغوية الدالة هذد اﾅجز، ومن سن وبلغت أدركت الرُمْعص 
 .أ8)وامعااة والتجربة الضغط اإنسان عصارة استخاصه من ملحظ عصرًا، الدهر مي

                                                          

= .أ175/ 1) ،1ط ،اللغة هذيب اهروي،، أ153/ 1) ، د.ط،العن ،الفراهيديي》ظر: أ≓)
 ،(عقل)اب العن والقاف مادة  د.ط، ،الّلغة مقاييس معجم، ابن فارس، أ1/171) ،1ط ،اللغة هذيب اهروي،ي》ظر:أ≫)

.أ4/62)
.أ717/ 2)العن  اب.ط،، دامعجم الوسيط ،القاهرة العربية اللغة ﾉمع ،أ153/ 1) ، د.ط،العن ،الفراهيديي》ظر:أ≪)
أ336ج)، 1، طامعجم الفلسفي ،: حسيبةي》ظرأ√)
أ324ج)، 1، طامعجم الفلسفي ،حسيبة أ∼)
.أ1556/ 2) ،1ط ،امعاصرة العربية اللغة معجم عمر،: ي》ظر أ∝)
.أ345/ 4) ،(عصر)اب العن والصاد مادة  د.ط، ،الّلغة مقاييس معجمابن فارس،  أ∵)
.أ65/ 2) ،5ط ،الكرم للقرآن البيا｣ التفسر الشاطئ، بنت :ي》ظر أ∫)
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رة" للقراءة تركيب أشاعه بعض أصحاها فغلب عليها حｯ أصبحت و  إ افة كلمة "امعاص 
رة" يدل على  أشار الباحثتعرف به إذا أطلقت. وقد  إى أن  اﾄذر الثاثي )عصرأ لكلمة "معاص 

 ثاثة أصول لغوية: 
 وحن. دهر آول:
  يتحلب. حｯ شيء  غط الثا｣:
 به. وامتساك بشيء تعلق الثالث:

رة وهل  ،أ1)ومن خال هذد الداات اللغوية مكننا معرفة مدى مناسبة وصف القراءة امعاص 
 هناك تازم  بن امفهوم وامصطلح أم ا؟  فنقول:

رة" مأخوذة من الفعل "عاَصَر" ومصدرد "معاَصرًة"  فعلى آصل آول: فإن كلمة "معاص 
 x وهو أا كنت أي ،اوع َصارً  معاصرةً  فاا واللذان يدان على الوقت والزمن، تقول: "عاصرت

 .أ2)عصرد" أدركت أو واحد، عصر
رة" يكون اعتبار نسبتها إى الزمن والعصر الذي أحدثت ومن ثَ  رم  فإن وصف القراءة "امعاص 
راد فيه، فيكون

ُ
رة القراءة ام  هذد الراهن، وموا العصر x اﾄديدة القراءات الكرم، للقرآن امعاص 

 الكرم. للقرآن جديدة قراءة عصر كل x يكون ٓن مهيًدا امعاصرة القراءات
رة": فاعل وعلى ُر، فهو من آصل الثا｣: فإن  كلمة "ُمعاص  ر، ومصدرد عاَصَر يُعاص   ُمعاص 

ْنها"ُمعاَصرًة وع َصارً  ر ُمَعاَصَرة، الرُمَعاَصرة: قَرْوهم "، وكا يدان على امفاعلة، "َوم   ا والرُمعاص 
رُد وُعصاردُ  الشيء وُعصارة، أ4)فتَرْرَفعه" الراب الريح تُرَهيّ ج أن: ، ومنه "الع صارُ أ3)يناصر"  ما: وَعص 
 .أ5)عصرته إذا منه ｼل ب

رة" يكون اعتبار الفعل ال ذي تقوم به وهو الضغط على  ومن ثَرم  فإن وصف القراءة "امعاص 

                                                          
قراءة ي ضوابط التأويل وأبعادها  ،وهو رد على بعض الباحثن اللذين ｼفظوا على مصطلح "القراءة امعاصرة" ينظر: العلوا｣أ≓)

أ.25)ج:ام》هجية ي الدراسات القرآنية امعاصرة، 
.أ63/ 13) (ع ج ر)عن مع الراء، مادة ال فصل، د.ط،اج العروس ،الزبيديأ≫)
.أ63/ 13) (ع ج ر)العن مع الراء، مادة  فصل، د.ط،اج العروس ،الزبيديأ≪)
.أ568/ 4) ،أعصر) مادة العن، فصل الراء، حرف ،3طلسان العرب،  منظور، ابنأ√)
لسان العرب،  منظور، ، ابنأ342/ 4) ،(عصر)اب العن والصاد مادة  د.ط، ،الّلغة مقاييس معجمابن فارس، : ي》ظر أ∼)

.أ566/ 4) ،أعصر) مادة العن، فصل الراء، حرف ،3ط
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 حｯ تتَكي َف مع أفكار العصر، وتتماشى مع روحه على حد زعمهم.أ1)النصوج لعصرنتها
رة" مأخوذة من الفعل "عاَصَر"، والذي أي معｲ وعلى آصل الثالث: فإن كلمة  "معاص 

 به لذت: وعاَصْرتُه به اْعَتَصْرتُ  ، وتقول: "أ2)به" واذ إليه ﾄأ فاا "ﾄأ واذ"، يقال: "عاَصرَ 
 عندد ما عليه ｹل: عليه ، وكذلك من داات هذا آصل: ااْعت صاُر، يقال: اعتصرأ3)واستغثت"
 .أ4)اْعَتَصْرَته فقد وحبسته عتهمن شيء ومنعه، وكل

رة" تكون اعتبار ما ﾄأت إليه واذت به من مناهج  ومن ثَرم  فإن وصف القراءة "امعاص 
x  مساك هذد امناهج والنظرات واعتمادها أصًا اﾅديثة x قراءها للنصوج، واإ العصر ونظراته

 شيء من امناهج والقواعد الｰ و عها علماء توجيه النصوج وحبس القراءة عليها، ومنع الرجوع إى
 اللغة وأصول الفقه وعلوم القرآن.

ويشر هذا الوصف هذا ااعتبار معｲ امقابلة بن هذد القراءة الｰ تُرَقد م أها تصلح للعصر 
 .أ5)اﾅا ر، وبن القراءة القدمة الｰ ا قوة ها لتلبية حاجات الواقع امعاصر x نظرهم

 
نبذة عن نشأة القراءة العقلية امعاصرةطلب الثا｣: ام 

 :التشكل ومراحل النشأة بداية
القراءة العقلية امعاصرة ظاهرة فكرية، وحالة ｸثية آخذة x التعاظم والراكم وشدة التجاذب 

الشرعي، وقد  النص قراءة النظرات وامناهج النقدية الغربية x ، وتقوم على استخداملوالتداخ
نتقلت هذد النظرات وامناهج النقدية الغربية إى الشرق ع  قنوات عديدة ومراحل زمنية متفاوتة، م ا

x  اموجبها التعرف على العلوم واﾅضارة الغربية والتأثر ها x صياغة الفكر النقدي العرس وخصوصً 
 ﾉال أويل النصوج.

ها ااحتكاك الغرب والتعرف عليه،  والتاريخ اإسامي قد شهد فرات زمنية حصل من خا
 كان من أكها فران اثنتان، أثر َر فيه x آوى، وأثر َر به x الثانية، وهي كالتاي:

                                                          
.أ537/ 1) ،1، طاللغوي الصواب معجم عمر،: ي》ظر أ≓)
.أ754/ 2)القاف  اب، د.ط،امعجم الوسيط ،القاهرة العربية اللغة ﾉمعأ≫)
.أ63/ 13) (ع ج ر)مادة العن مع الراء،  فصل، د.ط،اج العروس ،الزبيديأ≪)
.أ563/ 4) ،أعصر) مادة العن، فصل الراء، حرف ،3طلسان العرب،  منظور، ابني》ظر:أ√)
.أ35-34 ج:) ،1ط ،القراءات امعاصرة والفقه اإسامي الشلفي، :ي》ظرأ∼)
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الفرة آوى: كانت x القرون اإسامية الوسطى، إّان اﾅروب الصليبية، والｰ م التعرف 
وإن  -مقومات العلم واﾅضارة، ففي هذد الفرة  كجًيا ا ملك من خاها على الغرب بوصفه غازاً 

 من فيه وما الشرق على أعينه قد فتحت - انتصر فيها الغرب عسكرا  x بدااها إا أنه اهزم ثقافًيا
بتأثرات ثقافية كان ها دور رادي x  وحضارة، فاستقبلها انبهاٍر شديد، ورجع ﾊمًا  ومعارف علوم
وساكت x اﾆروج   والعلماء، العلم من الكنيسة وموقف الديｳ اإصاح حركة أوروا من شهدته ما

ن تلك الفرة  .(≓)من عصر الظلمات الذي كانت تعيشه أوروا إا 
الفرة الثانية: كانت x أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، إّان اﾅمات 

العربية، والｰ م التعرف فيها على الغرب ليس بوصفه قوة  العسكرية واﾅروب ااستعمارية على الباد
بوصفه قوة حضارية وعلمية، إذ م تكن تلك اﾅمات عسكرية  - اأيضً  -استعمارية فحسب وإما 

، وإما كانت مات تغريبية الدرجة آوى، حيث كانت ﾊم لة العلماء وامثقفن وامخرعات فقط
، ما ｼمله تلك اﾅمات من نظم علمية متطورة وأسس فكرية اأيضً  فيًاا تقااﾅديثة لتحدث غزوً 

 x العلوم اهندسية والكيميائية، فأحدث ذلك ردة فعل لدى الشعوب العربية x جديدة، خاصة
 . (≫) رورة آخذ أساليب اﾅضارة الغربية x عملية التعليم والتطور اﾅضاري

x مراحل زمنية متفاوتة التأثر اﾅضارة الغربية وما ｼمله  وقد م خال هذد الفرة وما تاها
 من نظرات ومناهج ع  عدة قنوات، فمن ذلك:

ساكت : فقد م من خال هذد القناة التعرف على الغرب من داخله، و بتعاث الطاساا
نظراها إى العام الثقافة الغربية ومناهجها و  x انتقال الغربيةدراسة كثر من امثقفن x اﾄامعات 

 .(≪)العرس واإسامي
أسيس امعاهد وامدراس واﾄامعات: واستقدام اﾆ اء وامدرسن الغربين الذين كان غالبهم 
 ｰأسست على يد ما يسمى اإرساليات التبشرية ال ｰمن امستشرقن أو التبشرين، خاصًة ال

                                                          
ااｻاهات الوط》ية ي حسن، ، أ55-48/ 1)، 1ط ،اإسامية الدراسات ي وأثرها ااستشراقية الظاهرة: اﾅاج، ي》ظرأ≓)

.أ78/ 1، )2، طم》هج امدرسة العقلية اﾅديثة ي التفسرالرومي،  أ،255-1/254، )2، طاأدب امعاصر
ااｻاهات ، حسن، أوما بعدها 83/ 1)، 1ط ،اإسامية  الدراسات ي وأثرها ااستشراقية الظاهرة: اﾅاج، ي》ظرأ≫)

/ 1، )2، طم》هج امدرسة العقلية اﾅديثة ي التفسرالرومي،  وما بعدهاأ، 1/254، )2، طالوط》ية ي اأدب امعاصر
.وما بعدهاأ 73

 .أوما بعدها 26 ج)، 2ط ،اابتعاث ارخه وآار《، البداح: ي》ظرأ≪)
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، أو الｰ أنشأها ااستعمار x البلدان (≓)والكاثوليكقامت على أيدي نصارى آمريكان ال وستانت 
 .(≪)، أو تلك الｰ أنش ت على يد الطاب امبتعثن بعد عودهم إى بلداهم(≫)الｰ احتلها

 هي منها يشع آورس الفكر أخذ الｰ آوى امصادر كانت"يقول امستشرق )جبأ: 
 منها أن ويذكر ،"أورا إى أرسلها الｰ العلمية توالبعثا علي ﾊمد أنشاها الｰ امهنية امدارس

 .(√)"ألبار جومار تلميذ وهو الطهطاوي رفاعة الفذّ  العام عليها يشرف كان الｰ" آلسن مدرسة"
 من اجتمعات اقي إى خاله من الثقافات تع  الذي اﾄسر مثابة تُعدُ  الرمة: فالرمة

كانت وراء مولد حركة   يديولوجية خاصة ومتضخمة أحيااً عتبارات أ، ولذا فإن "اجواز أي دون حوها
، فتم تعريب مذاهب الغرب وفنونه وآدابه (∼)"الرمة وتطورها x الثقافة العربية اﾅديثة وامعاصرة

 وتقاليد عادات من كافةً  آخرى واﾄوانب آفكار، وعلومه ومناهجه ونظراته، ليسهل استيعاب
 .(∝)أو إﾒااً  اسلبً  التفاعل والتأثر إى يؤدي  ا وغرها

التعرف على العلوم واﾅضارة الغربية، والتوطن العرس فمن خال هذد القنوات وغرها، م 
ﾉ xال أويل النصوج،  امناهج النقد الغربية، والتأثر ها x صياغة الفكر النقدي العرس وخصوصً 

 x اﾅديث عن مراحل تشكل القراءة العقلية امعاصرة.وهذا ما سيتجلى لنا x آسطر القادمة 
 مرحلة البداات:

من  اا مكن الضبط ｼديد بداية للقراءة العقلية والفكر التنويري العرس امعاصر، إا أن  كثرً 
لعصر النهضة الذي اصطُلح على أنه ابتدأ من  اامؤرخن وامهتمن هذا الفكر يرون أنه يعد امتدادً 

مأ، إذ م تكن تلك اﾅملة عسكرية فحسب، وإما كانت ملة 1638ة ابليون على مصر عام )مل
قافًيا ث اتغريبية الدرجة آوى، حيث كانت ﾊم لة العلماء وامثقفن وامخرعات اﾅديثة لتحدث غزوً 

السابقة، وذلك  عما كانت عليه x العصور ا، إذ بدأت فيه اﾅركة العلمية أخذ منحى ﾋتلفً اأيضً 
يعود x كثر منه إى التعرف على الغرب وااحتكاك به، x وقت كان الشرق x أد｡ درجات 

                                                          
 ،اإسامية الدراسات ي وأثرها ااستشراقية الظاهرةاﾅاج،  ،أوما بعدها 148 ج)، 3ط ،امستشرقون: العقيقي، ي》ظرأ≓)

.أ158و  1/35)، 1ط
أوما بعدها 154 ج)، 3ط ،امستشرقون: العقيقي، ي》ظرأ≫)
 .أوما بعدها 38 ج)د.ط،  ،اريخ الرمة واﾅركة الثقافية ي عصر ﾊمد علي: الشّيال، ي》ظرأ≪)

.أ56/ 1) ،1ط ،أعام وأقزام ي ميزان اإسامالعفا｣،  أ√)
.أ33 ج)، 1ط ،موقراطية والعلمانية واﾅداثة وام》اعة العربيةهرطقات عن الدطرابيشي، أ∼)
 .د.ط ،اريخ الرمة واﾅركة الثقافية ي عصر ﾊمد علي: الشّيال، ي》ظرأ∝)
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ااﾎطاط بينما كان الغرب يشهد هضة علمية غر مسبوقة x ارﾔه، وهذا ااصطدام بن الثقافتن 
وصل إليه مقارنة هو ما يسمى بصدمة اﾅداثة والｰ أفاق الشرق فيها على مدى التخلف الذي 

امتغرات العصرية والنفسية الｰ طبعت تلك  امتأثرً  اجديدً  االغرب، فبدأ الفكر حينها أخذ اｻاهً 
بدأت ﾊاوات العلماء وامفكرين إعادة قراءة الراث العرس اإسامي، وطرْح ، و (≓)اﾅقبة من الزمن

 .ارة الغربيةمشروعات فكرية للنهوض آمة، واانفكاك من قيد اﾅض
ولعل ما يهم البحث هنا، هو ظهور التوجه امغاي x جانب العقل فيما يسمى ｸركة النهضة 
ن تلك امرحلة، والｰ كان ها توجه خاج ｻاد النصوج الشرعية يقوم على التوفيق بينها وبن  إا 

 . (≫)ةبعض امنتجات الفكرية الغربي
ها ﾊمد (∼)وقادها مال الدين آفغا｣ ،(√)مع رفاعة الطهطاوي (≪)والｰ ابتدأت ، وَرم 

  ارسة شهدا حيث ، فهو الذي طبع امنهج برؤاد التوفيقية وكان له آثر البارز x ذلك،(∝)عبدد
                                                          

أ.37)ج  ،3ط ،ظاهرة التأويل اﾅديثة ي الفكر العري امعاصر: السيف، ي》ظرأ≓)
ظاهرة التأويل اﾅديثة ي أ، السيف، 12-11، د.ط، )جرق العريｼوات الفكر والسياسة ي الش: آنصاري، ي》ظرأ≫)

أ.37)ج  ،3ط ،الفكر العري امعاصر
موقف ااｻا《 العقا｣ اإسامي امعاصر العتيｭ،  أ،34-33، )ج2، طقضية الت》وير ي العام ااسامي: قطب، ي》ظرأ≪)

.أ43-48)ج 2ط ،من ال》ص الشرعي
اﾅديث،  العصر x العلمية مصر هضة أركان من ويُعد م،1851الطهطاوي، ولد عام  علي بن يبدو  بن رافع : رفاعةهوأ√)

 اﾅديثة، العلوم لتلقي بةو أور  إى أوفدهم الشبان من بعثة مع والوعظ للصاة إماما امصرية اﾅكومة وأرسلته آزهر x تعلم
 الفرنسية عن وترجم وألف امصرية الوقائع جريدة وأنشأ الطبية، درسةام x الرمة راسة وي مصر إى عاد وما الفرنسية، فدرس
.أ23/ 3) 15، طاأعامالزركلي،  :ي》ظرم. 1863كثرة، وتوx x القاهرة عام  كتبا

 والنقلية، العقلية العلوم x ااطاع واسع حكيم، اﾅسيﾊ ،ｳمد بن ﾊمد بن علي بنأ صفر) صفدر بن الدين : مالهوأ∼)
 البلدان، من عدد إى طويلة رحات ورحل هر،1254شعبان x آادأ أسعد) أسد بقرية ولد اللغات، من اعدد يعرف كانو 

 مع فيها نشأوأ اريس، فقصد امصرية، اﾅكومة ونفته والسياسة، الدين x صاحيةإ هضة روح فيها نفخ الｰ مصر، بينها من
 هر 1374 سنة رفاته ونقل آذار، x 3 ها وتوx القسطنطينية، إى دعي َ ثقى،الو  العروة جريدة امصري عبدد ﾊمد رفيقه
/ 8، د.ط، )امؤلفن معجمكحالة، ،  أ178/ 7) 15، طاأعامالزركلي،  :ي》ظرآفغان.  اريخ: آارد من بلدد، x فدفن
 .أ235

 متكلم، مفسر، فقيه، اإسام، x والتجديد احاإص رجال كبار من: الركما｣ آل من ي، خر حسن بن عبدد : ﾊمدهوأ∝)
 نصر ﾊلة x ونشأ هر، 1277 واخرأ x مصر الغربية قرى من شنرا x ولد سياسي، صحاx كاتب، لغوي، أديب، حكيم،
 مناصرة x كوشار  امصرية، الوقائع جريدة ｼرير وتوى التعليم، x وعمل زهر،آ َ بطنطا، مديآ اﾄامع وتعلم البحرة،
 جريدة اافغا｣ الدين مال مع صدروأ اريس، إى وسافر الشام، باد إى ونفي للتحقيق، اشهر ثاثة فسجن العرابية، الثورة
 جعل َ القضاء، منصب وتوى فعاد مصر، بدخول له ومح والتأليف، التدريس فاشتغل بروت إى وعاد الوثقى، العروة

 x ودفن م،1355 رررر ه1323اإسكندرية توx أن واستمر إى امصرية، للدار فمفتيا ناف،ااست  ﾊكمة x مستشارا
الزركلي،  :ي》ظر". وامدنية العلم مع والنصرانية اإسام" و منتقديه، على والرد اإسام" و" التوحيد رسالة: "كتبه من القاهرة،

= 
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 عدم العلماء على نعى قد عبدد ﾊمد وكان العصر، معطيات من مستفيدة والتأويل للتفسر فعلية
 العلوم لتلك اطبقً  القرآن أّول تفسرد x شرع وعندما ،(≓)ديثةاﾅ الغربية العلوم من ااستفادة
 .(≫)العلمية والنظرات

، الذي "تفسرد "اﾄواهر x (≪)جوهري طنطاوي مع ااحقً  هذا التوجه امتداًدا سنجد كما
من  آات القرآن تفسرًا علمًيا يقوم على نظرات حديثة وعلوم جديدة وأｸاٍث علمية رفسبتفيه  قام

أفكار علماء الشرق والغرب x العصر اﾅديث، ليبن أن القرآن قد سبق إى ذلك كله قبل أن يصل 
 .(√)إليها هؤاء بقرون متطاولة

 مصطلح ظل   فقد التفسر، x التقليدية امناهج إى ر امرحلة هذد x ر التفسر احتكام اونظرً 
 مصطلح ي ز أن الطبيعي من كان العصر وارتباطها التأويلية، العملية هذد كاسم امهيمنً  التفسر
 ﾊ(∽)xمود مصطفى العصري" "التفسر كتاب عنها، كما x اتعبرً  "امعاصر" أو العصري" "التفسر
مْ . و السبعينات بداية  :مات بعّدة امرحلة هذد تَرت س 

                                                          

من صدر اإسام » امفسرين معجمنويهض،  ،أ262/ 15، د.ط، )امؤلفن معجمكحالة، ،  أ252/ 7) 15، طاأعام=
.أ577/ 2)، 3ط ،«وحى العصر اﾅاضر

 العدد من ابدءً  آهرام ﾉلة x منشور ،والدعوة إ{ العلوم العصرية الكامية العلوم: بعنوان عبدد ﾊمد للشيخ : مقالي》ظرأ≓)
: عبد《 ﾊمد لشيخا العراقي، أ،45-36/ 2، )2، طد《اريخ اأستاذ اإمام الشيخ ﾊمد عبر ا، : عن نقًا أ )37)

.أ335-383ج) ،1ط، وااجتماعي الديｳ لإصاح اورائد   اعربي   امفكر  
، د.ط، رسالة التوحيدأ، 555، 171-175/ 5، )1، ج من آعمال الكاملة حمد عبددى طتفسر القرآن: عبدد، ي》ظرأ≫)

أ.وما بعدها 417/ 2د.ط، ) ،وامفسرون، التفسر الذهｭ،أ334/ 2) د.ط، ،تفسر ام》ارر ا، أ، 83-88)ج 
 قرى الشرقية من قرية x م1865ولد عام . اﾅديثة والعلوم التفسر اشتغال له فا ل،: امصري جوهري بن طنطاويهو:  أ≪)

 ﾊ xا رات امدارس، وألقى بعض x التعليم ومارس اإنكليزية، بدراسة وعｳ اﾅكومية امدرسة x َ آزهر، x وتعلم مصر،
 معｲ عن أكثرد x ابتعد ،اخاصً  منًحا فيه ﾎا الكرم"، القرآن تفسر x "اﾄواهر أشهرها كتبا امصرية، وصنف اﾄامعة

.أ235/ 3) 15، طاأعامالزركلي،  :ي》ظر م.1345التفسر، وتوx عام 
.وما بعدهاأ 365/ 2د.ط، ) وامفسرون،التفسر ي》ظر: الذهي،  أ√)
 عام وｽرج الطب درس  م،1321 سنة ولد مصري، وكاتب وطبيب فيلسوف ﾊفوظ، آل حسن ﾊمود كمال مصطفى :هوأ∼)

 والفلسفية والدينية العلمية الكتب منها كتاب مائة قرابة ألف م،1375 عام والبحث للكتابة تفر  ولكنه م،1353
 التلفزي براﾉه من حلقة 455 من أكثر وقدم الرحات، وقصص وامسرحيات اﾅكاات إى إ افة والسياسية وااجتماعية

 لفهم ﾊاولة: القرآن: "عنوان ｼت كتاب x معها َ امصرية، اﾆر صباح ﾉّلة x مقاات وكتب ،أواإمان العلم) الشهر
موسوعة : مصطفى ﾊمود، ي》ظر ".ﾊمود مصطفى مسجد" بر امعروف القاهرة x مسجدد م1363 عام وأنشأ ،"عصري

 ويكيبيدا على الرابط التاي:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D

9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
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التقليدية، إا أها اعتمدت العلم  التفسر مناهج عن ｽرج م أها -
يتماشى مع العصر ررر  اتوجيهً  (≓)x توجيه النص غرس ومنتجات اﾅضارة الغربية أصًا ال

 امفهوم النهضوي ررر ويدفع عقدة التخلف واهاجس النفسي ااهزامية، فأنتج خطااً 
، كانت أوياها أشبه التأمات البسيطة، والｻ ｰاوز (≫)اوتوفيقيً  دفاعًيا مجيداً 
 .(≪)شافات اﾅديثةبعضها ااكت

أن الدافع عند غالب رجال هذد امرحلة هو الرغبة x إنقاذ أمتهم من  -
واقعها الس يّ ئ، ورد ما نسب إى اإسام من الشبهات، وم يكن لديهم حقد  على 
الدين ونصوصه، فكان خطؤهم x طريقة التفكر وليس من فساٍد x الضمر، وقد 

امنضبطة امنهج الصحيح إى ظهور الكثر من  أدت هذد النزعة الدفاعية غر
 .(√)التأويات واآراء اﾆطرة

أها م تقتحم التجديد امنهجي أدوات جديدة أو مفاهيم ﾋتلفة عن  -
النص القرآ｣ أو عن امفسر بل اقتصر عملها على  رورة إرشاد امسلم ما x القرآن 

ن أجل بناء مدن إسامي يباري آمم من عوامل السعي والتغير  من إطار الواقع م
 .(∼)العزيزة x العلوم والفنون والصناعات

أها مهدت الطريق ررر َقَصَد روادها أو م يقصدوا ررر x تقريب العلمانية  -

                                                          
"فإذا م نر x القرآن ما يوافق صريح العلم والكليات اكتفينا ما جاء فيه من اإشارة، ورجعنا إى  يقول مال الدين اأفغا｣:أ≓)

التأويل إذ ا مكن أن أي العلوم وامخرعات القرآن صرﾓة وا حة،وهي x زمن التنزيل ﾉهولة من اﾆلق كامنة x اﾆفاء م 
أ.138، )ج1، طخاطرات مال الدين اأفغا｣: امخزمي، ي》ظر. ｽرج ﾅيز الوجود"

التفاسر  اإنسان والقرآن وجها لوجه:أ، النيفر، 34-33، )ج2، طقضية الت》وير ي العام ااسامي: قطب، ي》ظرأ≫)
)ج  ،3ط ،عاصرظاهرة التأويل اﾅديثة ي الفكر العري امأ، السيف، 53، )ج1ط القرآنية امعاصرة قراءة ي ام》هج،

.أ58)ج 2ط ،موقف ااｻا《 العقا｣ اإسامي امعاصر من ال》ص الشرعيالعتيｭ،  ،أ37
أ.58)ج  ،3ط ،ظاهرة التأويل اﾅديثة ي الفكر العري امعاصر: السيف، ي》ظرأ≪)
قا｣ اإسامي امعاصر موقف ااｻا《 العالعتيｭ،  أ،34-33، )ج2، طقضية الت》وير ي العام ااسامي: قطب، ي》ظرأ√)

.أ58)ج 2ط ،من ال》ص الشرعي
: "كان كي يقول رشيد رضا عن أثر《 بفكر ﾊمد عبد《 اإصاحي من خال قراءته أعداد من ﾉلة العروة الوثقىأ∼)

ي بعد x تصحيح عقائد امسلمن وهيهم عن احرمات وحثهم على الطاعات وتزهيدهم x الدنيا،... فتعلقت نفس اﾊصورً 
ذلك بوجوب إرشاد امسلمن عاّمة إى امدنية واحافظة على ملكهم ومباراة آمم العزيزة x العلوم والفنون والصناعات وميع 

أ85-84/ 1، )2، طاريخ اأستاذ اإمام الشيخ ﾊمد عبد《ر ا، : ي》ظرمقومات اﾅياة" 
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، فقد كانت قوة التحدي آوروس اﾅضاري (≓)والتغريب إى اجتمعات اإسامية
ﾊمد عبدد ومعادلته الｰ حاولت اﾄمع  والسياسي أعظم من أن تصمد ها توفيقية
 .  (≫)بن اإسام والغرب x صيغة تصاﾅية واحدة

 مرحلة التأسيس والبناء:
x امة  العشرين القرن العشرينيات منﾅبدأ استقبال امناهج الغربية النقدية كتوط ة للمرحلة ا

ا القرن العشرون بعمومه، حيث ｼول x اريخ النقد العرس امؤسس على اآلية الغربية الｰ سيشهده
" ُيسعى إى التوفيق معه كما كان x مرحلة البداات x عصر االغرب x هذد امرحلة من كونه "آخرً 

وكان ذلك على يد عدد من الشخصيات   النهضة، إى أداة منهجية ｼ xليل ودراسة النصوج،
، وغرهم من جيل (∝)وي، وأمن اﾆ(∼)، وأمد أمن(√)، وطه حسن(≪)كأمد  يف

                                                          
تع  العلمانية عليه،  ادار  د العلمانية، فإذا به اﾅقيقة يبｳ جسرً : "لقد نوى إقامة جيقول ألرت حورا｣ عن ﾊمد عبد《أ≓)

بعد اآخر، وليس من امصادفة كما سنرى أن يستخدم معتقداته فريق من أتباعه x سبيل إقامة العلمانية  التحتل امواقع واحدً 
ｼوات الفكر والسياسة ي الشرق آنصاري، ،أ163، د.ط، )جالفكر العري ي عصر ال》هضةحورا｣، : ي》ظرالكاملة" 

.أ12-11، د.ط، )جالعري
أ13، د.ط، )جｼوات الفكر والسياسة ي الشرق العريآنصاري، : ي》ظر أ≫)
عمل أستاذا x  م،1885ه ررر 1236: أمد بن علي بن إماعيل  يف، أديب واحث مصري، ولد x القاهرة سنة هو أ≪)

وابتعث كأول أستاذ ل دب العرس أوفدته اﾄامعة امصرية آهلية للحصول على الدكتوراة  أ،ايً جامعة فؤاد آول )القاهرة حال
يف آخرى تدعو إى إعادة النظر x له آل، و "باغة العرب x آندلس"من جامعة اريس، وحصل عليها برسالة بعنوان 

منها: "مقدمة لدراسة باغة العرب" وتوx x القاهرة عام  الدراسات آدبية العربية واإفادة من الفكر النقدي آورورس،
مذاهب اأدبية وال》قدية ع》د العرب والغربين، ، عياد، اأ184/ 1) 15، طاأعامالزركلي، : ي》ظر. م1345 -ه 1374

.أ356، )ج:3ط دليل ال》اقد اأدي،أ، الرويلي والبازعي، 66د.ط، )ج:
م، وأصيب اﾄدري x الثالثة 1883ة، أديب ومفكر مصري، ولد محافظة امنيا عام : طه بن حسن بن علي بن سامهو أ√)

منها  ةم، َ اﾄامعة امصرية القدمة، وهو أول من ال شهداة الدكتورا1352من عمرد، فكف بصرد، بدأ حياته x آزهر 
م، وعاد إى مصر، فاتصل 1318ربون عام م بكتاب "ذكرى أس العاء"، وسافر x بعثة إى اريس فتخرج السو 1314عام 

 x" :كلية اآداب  امعة القاهرة، َ تقلد عدة مناصب رفيعة، وله العديد من امؤلفات، منها x ا راﾊ الصحافة، وعن
هرة آدب اﾄاهلي" و "x الشعر اﾄاهلي" و "حديث آربعاء" و "قادة الفكر" و "على هام  السرة" وغرها، وتوx القا

.أ231/ 3) 15، طاأعامالزركلي، : ي》ظر م.1363عام 
 ودّرس الشرعي، القضاء مدرسة وｽرج م،1868 عام ولد مصري، ومفكر أديب: الطباخ إبراهيم الشيخ ابن أمن أمد:هو أ∼)

 ها اعميدً  وانتخب صرية،ام اﾄامعة اآداب بكلية امدرسً  عّن  َ الشرعية، احاكم ببعض القضاء وتوى م،1321 سنة إى ها
 ثاثن مدةأ والنشر والرمة التأليف ﾄنة) على إشرافه أعماله ومن العلمية، اجامع من عدد x اعضوً  وكان م،1333 سنة
 و" آدس النقد" و" اإسام يوم" و" اإسام ظهر" و" اإسام  حى" و" اإسام فجر: "امطبوعات آليفه ومن سنة،
.أ151/ 1) 15، طاأعامالزركلي، : ي》ظر .م1354 عام القاهرة توx  وغرها،" اﾅديث العصر x صاحاإ زعماء"
 السفارة x الدينية للشؤون نّ  عُ  الشرعي، القضاء مدرسة وｽرج آزهر تعلم امنوفية، شوشاي قرية x ولد اﾆَْوي، أَم ن: هو أ∝)

= 
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 . (≫)لذين كان هم آسبقية x ااستقبال والتعريف والتمهيد للمناهج النقدية الغربية، ا(≓)العشرينيات
وقد ُمورست هذد امناهج النقدية x هذد امرحلة بدايًة على النص آدس إا أها انطلقت بعد 

 .(≪)دينيةذلك x عملها على كافة النصوج ما فيها النصوج ال
تلك كانت مرحلة التأسيس الｰ م تكن ｽلو من امغامرة وامصادمة للسائد، فقد مارس طه 

استخدم امنهج الديكاري للتشكيك x  إذحسن هذد امناهج النقدية x كتابه "x الشعر اﾄاهلي"، 
، والذي (√)لسامثبوت الشعر اﾄاهلي، وبعض النصوج القرآنية، كقصة إبراهيم وإماعيل عليهما ا

، وصلت حد اﾆصومة، وأحيل بسببه (∼)مثل جرأة م تكن مألوفة x زمنه،  ّا سبب ردود فعل واسعة
 .(∝)إى النيابة العامة

 وهذد اﾄرأة x هذد امرحلة x استخدام امناهج النقدية الغربية x قراءة النص القرآ｣ وخاصة
أك  آثر x الدفع هذد التوجهات إى آمام من خال  الكرم، كان ها القرآن x القصص قراءة

كأي ظاهرة   تدرﾒًيا تصاعداً  وقد أخذت منًحىبُناٍة انصبت جهودهم x البناء والتشييد لذلك، 
 فكرية إى أن وصلت إى الصورة امعقدة وامشاهدة x هذد آام.

                                                          

 اﾄامعة x اأستاذً  ّن وعُ  مصر، إى حكومته فدعته أزمات، فيهما أار وقد أمانيا، x برلن ىإ نقل َ إيطاليا، x برومة امصرية=
 و" اإسام x اجددون: "منها كتب عدة له مؤمرات، عدة x مصر ومثل امناصب، من اعددً  تقلد وقد ،أالقدمة) امصرية

 عام القاهرة توx ،"اللغوية حياتنا مشكات" و" اإسام x اﾄندية" و" امصري آدب" و" العشرين القرن x آزهر"
.أ2/17) 15، طاأعامالزركلي، : ي》ظر. م1377

دراسة هذد الشخصيات بقدر ما هو أريخ  - اأيضً  -التمثيل هذد الشخصيات ا يعｳ اﾅصر، كما ا يعｳ  ملحوظة:أ≓)
اعل معها متمثلة هذد الشخصيات الفاعلة x الساحة النقدية الｰ تطورت x لبداية ااستقبال العرس للمنهجيات الغربية والتف

 .أواسط القرن العشرين وأواخرد حｯ وصلت إى ما هي عليه اآن

.وما بعدهاأ 153، )ج3ط، العريالفكر  :إشادة ﾊمد أركون هذا اﾄيل x كتابهي》ظر:  أ≫)
.2ط، م》اهج ال》قد اأدي اﾅديث، قصاب ي》ظر: أ≪)
، اررر أي إبراهيم وإماعيل عليهما السام ررر وللقرآن أن ﾓدثنا عنهما أيضً  ا: "للتوراة أن ｼدثنا عنهما أيضً يقول طه حسنأ√)

عن إثبات هذد القصة الｼ ｰدثنا  ت وجودكا التارﾔي، فضًا اولكن ورود هذين اامن x التوراة والقرآن ا يكفي x إثب
مع ماحظة ج،أ38، )ج2، طي الشعر اﾄاهلي :ي》ظرإبراهيم إى مكة ونشأة العرب امستعربة فيها"" هجرة إماعيل بن 

أنه قد ُحذفت هذد العبارة x الطبعة الثانية من الكتاب وجعل عنوانه )x آدب اﾄاهليأ، وx الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة 
بنشر الكتاب كما x طبعته آوى، كما x كلمة الناشر x تقدمه  طه حسن، قامت دار امعارف للطباعة والنشر بتونس

 .ى5للكتاب ج
حمد ُنقد كتاب ي الشعر اﾄاهليَ مصطفى صادق الرافعي، وكتاب  ｼُت راية القرآنَ: كتاب: من أبرز تلك الردودأ∼)

ر.حمد اﾆضر حسن، وغرها كث ُنقض كتاب ي الشعر اﾄاهليَ فريد وجدي، وكتاب
.2، طﾊاكمة طه حسن شلｭ،ي》ظر كتاب:  لاطاع على حيثيات ووقائع هذ《 القضية أ∝)
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عمد إى  إذأكثر جرأة منه، ، فكان (≓)فبعد جرأة طه حسن ظهر ﾊمد أمد خلف ي
م إى كلية 1348التوسع x تقرير التفريق بن الوقائع التارﾔية والنصوج القرآنية، حيث تقدم x عام 

الｰ كانت للدكتوراة إشراف أمن اﾆوي،  ررر أطروحته عة فؤاد آول ررر القاهرة حالًيااآداب x جام
أشار فيها إى أن وجود القصص x القرآن أشبه آسطورة بعنوان "الفن القصصي x القرآن" وقد 
، أدى x هاية امطاف إى رفض الرسالة وإقالة (≫)اواسعً  منه الواقع امو وعي،  ا أار جدًا 

 .(≪)صاحبها، ومنع امشرف عليها من اإشراف على آطروحات فيما بعد
لعدٍد من امفاهيم  اماعً  بكونهغرد،  على اومنذ هذد اﾅقبة أصبح اﾅديث عن امنهج مقدمً 

 والتصورات للظاهرة الｰ تؤطر النص وتؤسس للقراءة اﾄديدة.

 نطاق:مرحلة اا
x ل النقد الغرس اسُتقب  العربية بدأت هذد امرحلة، حيث  النكسة وبعد الستينيات أواخر
  ا الراث؛ قراءة إعادة إى العرب امثقفن من الكثرة اﾄمهرة معه منقطع النظر، وانطلقت استقباًا 
 الظاهرة. يشبه ما شك ل

 الｰ مد، حاج القاسم ٓس الثانية" اإسامية "العامية م كتاب1363 عام نرى أن لنا فكان
                                                          

 اآداب كلية x وَدر س القاهرة،  امعة اآداب كلية ｽ xرج مصري،  اسيسي ي، أديب وكاتب خلف أمد ﾊمد :هو أ≓)
 حزب مؤسسي من امصرية، وهو الثقافة وزارة كيلو  منصب وشغل العربية، الدول ﾄامعة التابع العربية الدراسات ومعهد
 بن التوفيقي للفكر آساسين امنظرين من اليقظة، ويعدُ  ﾉلة ｼرير ورئيس اﾅزب، رئيس ائب منصب وشغل التجمع،
 حياتنا تومشكا "القرآن الكرم" و القرآن x القصصي "الفن: منها عديدة، وｸوث مؤلفات العربية، وله والقومية اماركسية

، خلف ي: ي》ظرللتقدم".  القرآنية "آسس اإسام" و يبｲ "هكذا الثقافية" و والثورة "القرآن والدولة" و "القرآن امعاصرة" و
مقال  من سلسلة عن رموز الفكر ﾊمد أمد خلف ه، ام وك،  )ترمة ﾋتصرة x ظهر الكتابأ، د.ط،، مفاهيم قرآنية

، على الرابط 32 ، العددالراصد جلةم ،العلما｣ امعاصر
  http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=3764التاي:

آديب،  أمد ي خلف ﾊمد.د مع لرُمَرَجْم لهأ،ي )ا خلف أمد ﾊمد. د ترمة x لبس لدى بعض الباحثن يقع : قدملحوظة
 ينظر ترمته x موسوعة ويكيبيدا على الرابط التاي: 

edia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%https://ar.wikip

D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A3%D8%AD%

D9%85%D8%AF  
أ و 45، 33/ 644أ و )العدد27/ 643أ و )العدد38/ 641العدد): اآلي   الشاملة ﾉلة الرسالة برقيم: ي》ظرأ≫)

أ.17/ 651و )العدد  أ35/ 655أ و )العدد 18/ 643أ و )العدد28/ 646)العدد
 357/ 1، )2، طموقف العقل والعلم والعام من رب العامن ص ي،ي》ظر:  :لاطاع على حيثيات ووقائع هذ《 القضية أ≪)

.أ356/ 3، )3، طاｻاهات التفسر ي القرن الرابع عشروما بعدهاأ، الرومي، 

http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=3764
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 قراءة x أركون ﾊاولة ظهرت الثمانينّيات وx والفلسفية، اللسانية امقوات من مزيج على فيه اعتمد
 اﾅديثة امناهج استخدام x توس ع َمن أكثر أركون ويُعدُ  الديｳ، النص وأويل اإسامي، الراث

س أن حاول الذي حنفي وحسن اللسانية، اوخصوصً   معطيات على ااعتمادً  معاصر لتفسر يؤسّ 
 التأّولية على القائم منهجه الّنص" كتابه "مفهوم x طرح الذي زيد أبو حامد ونصر امنهجية، العصر
 الذي معاصرة" قراءة: والقرآن كتابه "الكتاب x شحرور ﾊمد القرآن، َ علوم تراث نقد لخا من

 امسلم العقل منظومة حقيقي ا ااستفزازً  يعكس والذيوالتارﾔية،  البنيوية من خليط على فيه اعتمد
 واسعًة. ا، وردودً اعظيمً  اَصَخبً والذي أار  امعهودة،

همت x هذا اانطاق والظهور الذي شهدته هذد امرحلة، وقد كان هناك عدة عوامل أس
 والｰ من أكها:

النتاج العلمي الوافد وامتمثل x كثرة الرمات والتعريفات امناهج  -
النقدية الغربية، والｰ يتعذر اإحاطة ها إا من خال عمل مؤسساي  خم ﾋصص 

 .(≓)لذلك

لى العواصم الغربية، والｰ عاد البعثات امتكاثرة من البلدان العربية ع -
طاها كأساتذة ومفكرين وُكت اب واحثن يديرون دفة اﾅركة النقدية x عموم العام 

 .(≫)العرس بل واإسامي

امتابعة الدقيقة للحركة النقدية x الغرب على شｯ آصعدة، ومواكبة  -
عن طريق الرمات  االتطورات الｰ مت x مناهجها ﾅظة بلحظة، وعومتها عربيً 

 .(≪)والدورات وامتابعات اإعامية ع  ال امج واﾅوارات

أصحاب هذد القراءة على كفاءة عالية x مناهج البحث،  بعضتوفر  -
من آساتذة اﾄامعين الذين هم اع x التمرس آساليب  بعضهموصناعة التأليف، 

النظر عن مدى صحة النتائج الｰ اﾅديثة x البحث والتحليل وااستنتاج، بغض 
 . (√)توصلوا إليها

                                                          
.وما بعدهاأ 131، )ج1ط ،استمداداتالتق》يات وا: التأويل اﾅداثي للراث، السكران: ي》ظرأ≓)
 .أوما بعدها 26 ج)، 2ط ،اابتعاث ارخه وآار《، البداح: ي》ظرأ≫)

.وما بعدهاأ 131، )ج1ط ،التق》يات وااستمدادات: التأويل اﾅداثي للراث، السكران: ي》ظرأ≪)
.أ153)ج  ،2، اﾄزء17 العدد ،اإساميقه ﾉمع الف ﾉلة ،القراءة اﾄديدة لل》ص الديｳ: عرض ونقد: النجار، ي》ظرأ√)
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مْ   :التالية السمات هذد امرحلة تَرت س 
 حن x الراث، مع التأويل مناهج x جذرية قطيعة مارست -
 بتجاوز محت قلة وهي التطابق، حدّ  إى العصري معه، التفسر مناهج تواصلت
ف التأويات أمام التقليدي امنهج عقبات  .ةامتعسّ 

 أو للتكرار، قابلة ماذج خال من النص، كامل لر بتأويل محت -
 x يتعثّر العصري التفسر فيه كان الذي الوقت x شحرور"، كرر"ﾊمد شاملة  ارسة
  هود يتوسل معرx وｸث  ارسة هي ما بقدر أمات، أو اجتزاء هنا فليس ترقيعاته،
 .ومنظ مة كبرة ذهنية

 مرحلة امؤسسية:
د انطاق وانتشار ظاهرة القراءة امعاصرة ع  أفراد من ﾋتلف آقطار العربية واإسامية، بع

 ｰمعهم أفكار متطابقة أو متقاربة، ويوحدهم أو يكاد منهج مشرك فيما يتعلق آسس الك ى الｻ
ابط ومؤسسات تقوم عليها قراءهم امعاصرة،  ا مح إقامة عاقات ذات منحى ترتيｭ مذهｭ ع  رو 

x اي، حيث أسس أحد أهم بداية توفر فضاء التقاء وتواصل، وهو ما مﾅامشروعات القرن ا 
 بنيوي معي مشروع "رابطة العقانين العرب"، وهو مشروع وهو أا العربية الساحة على الفكرية
 هذد مثل يتخذ الذي اعربيً  آول امشروع هو ولعله متناثرة، فردية مشروعات ﾉرد وليس و نهج،
 الكيفية، والذي يسعى إى نشر الفكر العقا｣ النقدي اﾄذري. هذد مثل آبعاد،

 26 -24) بن ما الفرة x اريس x انعقد مؤمر x ارميً  عن هذا امشروع أعلن وقد
ورجال  وحضور عدد من العقانين العرب من امثقفن وآكادمين م، مبادرة2556 عامأ ديسم 
 .(≓)وغرهم آعمال

اسم  ｼت م2554 عام آوى للمرة أسس فقد ماما النشأة حديث ليس امشروع وهذا
 طرابيشي جورج وشغل زيد، أبو حامد نصر الدكتور وترأسها الفكري" للتحديث العربية "امؤسسة
 ﾋتلفة، فكرية اتتوجه من امفكرين من ﾏبة عضويتها x امؤسسة  مت وقد العام، أمينها منصب
 .(≫)وغرهم النيفر وأميدة اللطيف عبد وكمال جدعان وفهمي أركون ﾊمد أعضائها بن من فكان

                                                          
 http://alawan.org/article980.html ، على هذا الرابط:  بيان رابطة العقانين العرب: ي》ظرأ≓)
مقال  ريدة الشرق  ،امؤسسة العربية لتحديث الفكري: رصانة ووسطية وهرطقات..وا توصيات: آبطح، ي》ظرأ≫)

 هذا الرابط: ، على 3283 ، العددآوسط
= 
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 حل عن أعلنت أن لبثت ما امؤسسة فإن البارزين، امفكرين من قاعدة إى استنادها ورغم
 اووفقً  وطرابيشي، زيد أبو وقعه بيان x وذلك أسيسها، على اشهرً  ثاثن من أقل مضي بعد نفسها
 سويسرا اｽاذ وراء من أمل امؤسسة كانت فقد اماي، التمويل تعثر إى يعود اﾅل قرار فإن للبيان
 .(≓)يتم م هذا أن إا الغربية، امؤسسات بعض بتمويل ｼظى أن ها امقرً 

 اﾄذور التارخية للقراءة العقلية امعاصرة: امطلب الثالث

رة إى فرات ارﾔية قدمة وحديثة، وإى فلسفات ومذاهب متد جذور القراءة  العقلية امعاص 
ومواقف قد عرفتها بعض اجتمعات اإنسانية ﾉ xااها الفكرية والدينية والسياسية، وx مناهج 

فاانطاق القريب كان من اﾄذور ااستشراقية الغربية، وأما  التفسر والتأويل والفهم وااجتهاد.
طاق البعيد فكان من اﾄذور اﾄاهلية أام نزول النص القرآ｣ وورود اﾅديث الشريف، َ إى ما اان

، ورما متد هذا اوتوظيفً  اوتفسرً  اقبل تلك اﾄاهلية زمن نزول التوراة واإﾍيل والتعامل معها، تدوينً 
طريقته x فهم هذا  ام، ﾊّكمً دآاإنطاق من زيغ إبليس ومردد على آمر اإهي لرّما رفض السجود 

آمر وقراءته امنحرفة وأويله امبｳ على العجب والك  وسوء  القياس والنظر. وبن كل هذد آطوار 
 .(≫)عدة x القراءات والتفسرات اوآعصار ظهرت ألوان شｯ وأعمال ﾋتلفة مثل أماطً 

 اﾄذور الكتابية:
ية والدانة امسيحية حيث إن فكرة القراءات حدثت x وهي الｰ متد إى الدانة اليهود

الغرب امسيحي والواقع اليهودي عندما قامت حركات اإصاح الديｳ ال وتستانｰ وغرد من القرن 
، بسبب ｼريف التوراة واإﾍيل، وكوهما من و ع البشر، وﾒددان حسب أ3)السادس عشر للمياد

                                                          

=http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=9165&article=232031#.V1Uopvl97

IV 
على هذا ت"موقع "رسالة برو مقال منشور على  ،العريامؤسسة العربية لتحديث الثقاي: مواجهة امأزق التارخي ، وازن، 
 الرابط:

http://www.beirutletter.org/index.php?page=culture&action=Detail&id=287  
، مقال x موقع إسام أون اين على هذا الرابط: ..تفكيك الدين واأخاقرابطة العقانين العرب: حافظ، ي》ظرأ≓)

http://islamonline.net/2052  
.أ123ج)، 1ط ،القراءة التأويلية للقرآن الكرم بن التبديد والتجديداﾆادمي، :ي》ظرأ≫)
 ،1ط اإسامي،ﾉمع الفقه  ﾉلة ،ديدة للقرآن الكرم بن ام》هج الصحيح وااحراف امسيءالقراءة اﾄ: الكبيسي، ي》ظرأ≪)

.أ167)ج ،2، اﾄزء17 العدد

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=9165&article=232031#.V1Uopvl97IV
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=9165&article=232031#.V1Uopvl97IV
http://www.beirutletter.org/index.php?page=culture&action=Detail&id=287
http://www.beirutletter.org/index.php?page=culture&action=Detail&id=287
http://islamonline.net/2052
http://islamonline.net/2052
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وتوظيف ذلك ل غراض الشخصية وآطماع الدينية واﾅزبية  الطلب، وسوء التأويل وااجتهاد،
 .أ1)وامذهبية، ومنها أغراض رجال الدين والكنيسة وعصاات الصهيونية

وبعض أصحاب القراءات امعاصرة يريدون التسوية امطلقة بن النص القرآ｣ والنص الكتاس، 
ة القراءة التأويلية وأدواها وسياقاها، من حيث مراحل النزول والتدوين لكٍل منهما، ومن حيث طبيع

 ومن حيث لزوم التغير والتأثر الصياغة البشرية، وأثر الواقع ورجال الدين فيهما.
ومعلوم حجم الفرق بن النص القرآ｣ والنص الكتاس، سواء من حيث ﾅظة التدوين أام 

احتوى من التحريف، أو من حيث النزول، وأمانة القائمن هذا التدوين وحسن أدائهم، وسامة 
 .(≫)نتائج كل ذلك وما تقرر موجب الدراسات امقارنية الدقيقة وامنصفة

 اﾄذور اﾄاهلية:
إن بعض اﾄمل التعبرية اﾄاهلية الｰ حكاها ي عنهم x القرآن تتوافق مع ما يرددد مع من 

 :(≪)تلك اﾄُملأصحاب القراءت امعاصرة إزاء النص القرآ｣، ومن أمثلة 
كون القرآن أساطر آولن قد اكتتبها الرسول صلى ي عليه وسلم،  -

وأنه قد تلقف آخبار اما ية وامستقبلة x أسفارد للتجارة، كما حكاد ي عنهم 
جالفرقان: ﾞ  カ  ヮ  ヱ  ヰ   ｀  ﾟ  ﾞ  ﾝ  ﾜ  ﾛﾝ  بقوله

القراءات امعاصرة من كون ، وهو الرأي الذي يتوافق مع ما يقوله بعض أصحاب ى5
 القرآن ُمنتًجا معرفًيا، خليطًا من اآار وآقوال والتعاليم الدينية واإنسانية القدمة.

كون الوحي اإهي أمرًا نفسًيا يطرأ على الرسول صلى ي عليه  -
ﾞ وسلم، ُفخيل إليه أنه يُوحى إليه، وأنه يكلمه رجل، كما حكاد ي عنهم بقوله 

ｴ  ｳ  ｲ    ﾀ  ｿ  ｾ  ｽ  ｼ  ｻ     ｺ  ｹｸ  ｷ  ｶ  ｵ
  ﾃ  ﾂ   ﾁﾝ  :وهو الرأي الذي يتوافق مع ما يزعمه بعض ى153جالنحل ،

أن له خياًا واسًعا أه له   -صلى ي عليه وسلم  -امؤولة اﾄدد الذين وصفوا الرسول 
 كي يقول القرآن بناء على ذلك اﾆيال.

                                                          
 ،2، اﾄزء17 العدد ،1ط اإسامي،ﾉمع الفقه  ﾉلة ،القراءة اﾄديدة للقرآن ولل》صوص الدي》ية: سعيد، ي》ظرأ≓)

.أ345-333، 316-317)ج
ندوة ع》اية امملكة  ﾉمع املك فهد لطباعة امصحف الشريف، :ي》ظرات ال》صرانية لل》ص القرآ｣ للوقوف على الشبهأ≫)

أ.ُدفع الشبهات امزعومة حول القرآن الكرم احور اﾆامسالعربية السعودية القرآن الكرم وعلومه، 
.أ132-131ج)، 1ط ،القراءة التأويلية للقرآن الكرم بن التبديد والتجديداﾆادمي، :ي》ظرأ≪)
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مع النص الشعري، كما حكاد  كون النص القرآ｣ يتشابه x تركيبه -
وهو  ،ى5جآنبياء: ﾞ  ザ  ゴ  ゲ   グ   ギ  ガ  ヴ  ケ  カﾝ ي عنهم بقوله 

الرأي الذي يتوافق مع عدة آراء أويلية معاصرة، سو ت بن النص القرآ｣ والنص 
 البشري، نثرًا وشعرًا وقانوًا، واستبعدت قداسة النص القرآ｣ ومعجزاته.

 اﾄذور الفلسفية:
ن بعض القراءات امعاصرة تتخذ من فلسفة التنوير وامذاهب ااجتماعية والطبيعية أذرعة أو إ

أركاًا ها. يقول امستشرق آربري x كتابه )الدين x فلسفة الشرق آوسطأ: "إن امادية العلمانية 
يزة ٓوروا وأمريكا، واإنسانية وامذاهب الطبيعية والو عية، كلها أشكال ا دينية، والادينية صفة  

 .أ1)ومع أن مظاهرها موجودة x الشرق آوسط فإها م تتخذ صيغة فلسفية أو أدبية ﾊددة"
وتُعد امادية أحد أذرعة الرؤية الفكرية للقراءات امعاصرة، وهي ترد معｲ التفسر امادي 

امطلق وااعتماد الكلي على النسｭ،  للتاريخ والواقع واﾅقيقة الدينية واإنسانية وااجتماعية، وإلغاء
 .أ2)ومن ذلك إخضاع النصوج الشرعية للنسبية والظرفية، كما ｽضع الظواهر امادية والتجريبية لذلك

 اﾄذور امذهبية والطائفية:
 x إن أصحاب القراءات امعاصرة على اختاف مشارهم اتسموا البحث عن موطئ قدم

عادة ااعتبار لبعض نزعات واｻاهات الفكر العرس الوسيط )كالنزعة آر ية الراثية من خال إ
الｰ أخضعت النص القرآ｣ إى امقوات امذهبية ة أو الرشدية، وحركة الزنجأ، أو يالعقانية امعتزل

واآراء الشخصية، الｰ الغت x تفسر القرآن الغرائب والعجائب وآساطر )كالنزعة الصوفية 
والرافضة امنحرفة والباطنية الشاذةأ، أو النزعة التأويلية امنحرفة، الｰ ُتسمي نفسها بر امغالية 

 .(3))القرآنينأ والｰ استبعدت السنة كلها، بناء على ااقتصار على القرآن وحدد
                                                          

 العدد ،1ط اإسامي،ﾉمع الفقه  ﾉلة أ،اهرم》وطيقيا) القراءة اﾄديدة للقرآن وال》صوص الدي》ية: اﾄواهري، نقا  عنأ≓)
.أ238)ج ،2، اﾄزء17

، 17 العدد ،1ط اإسامي،ﾉمع الفقه  ﾉلة ،رؤية م》هجية، القراءة اﾄديدة للقرآن وال》صوص الدي》ية: سانو، ي》ظرأ≫)
.أ262)ج ،2اﾄزء

 «ال》ضالية» الروح ماهي، أاد ،أ133ج)، 1ط ،القراءة التأويلية للقرآن الكرم بن التبديد والتجديداﾆادمي،  :ي》ظرأ3)
، مقال  ريدة الشرق آوسط ،التاريخ لقراءة اﾅديثة البحثية امشاريع مآزق أكر اموضوعي «الباحث» بروح ام》حازة
 على هذا الرابط: ، 3513 العدد

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8800&article=184973#.V8keW_kr

LIU . 

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8800&article=184973#.V8keW_krLIU
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8800&article=184973#.V8keW_krLIU
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 مصطلحات القدمة الفرق آراء صياغة إعادة إى يسعى التيار هذا ﾍد أن غريًبا ليس ولذا
 الُراث x الباحثن بن ونشرد امقبور، والفلسفي الكامي الُراث وبعث إحياء ﾉرد حｯ أو عصرية،
 اانغاق بسبب اﾅضور عن الغائبة العقانية النظر وجهة أن ه على لإسام الفكري والتاريخ
 أفكاَرهم توعبتس وم َقْدَرهم، آمة تدرك م وُمفكرين ثوارًا امعتزلة رجاات يصبح وهذا والرجعية،
ا، سابقةً  كانت الｰ اﾅداثي ة  تتسل ل اإسامي الراث صيغةَ  يكتسب الذي الغطاء هذا وｼت ٓواه 
 .كدين ذاته اإسام على والص ريح التام اانقضاض قبل اإمان لروح القاتلة آفكار أخبثُ 

 اﾄذور ااستشراقية:
ًجا عملًيا فاعًا، ومعطى ارﾔًيا حا رًا x قيام مث ل ااستشراق وعاء نظرًا كبرًا، ومنه

 القراءات امعاصرة للنص القرآ｣ بوجه خاج، ولسائر النصوج وامتون اإسامية بشكل عام.
فما أارد امؤولة اﾄدد من شبهات ومطاعن x النص الديｳ قرآًا أو حديثًا، يكاد يكون 

 .(≓)زيد على قرننُمتطابًقا مع ما أارد امستشرقون منذ ما ي
إن من امعام امنهجية امشركة بن ااستشراق والقراءات امعاصرة: الطرح اإشكاي للقضاا 
وامواقف، وإارة الشبهات وامزاعم حول موثوقية النص القرآ｣ و بابية معانيه، وكونه مصدرًا بشرًا، 

آوروس x السياق اإسامي العرس من سيحي وامطالبة إعمال السياق امومنتًجا حياتًيا وواقعًيا، 
 حيث إفشال سلطة العلماء والفقهاء، كما م إفشال سلطة رجال الدين والكنيسة.

ولذا ناحظ ااشراك بن ااستشراق والقراءات امعاصرة x كثرة هائلة من القضاا وامسائل 
 :-ا ا حصرًا ذكرً  -امطروحة إزاء النص القرآ｣ وغرد. ومن أمثلة ذلك 

ن القرآن من أليف ﾊمد الذي كان طموًحا، وقد  قول امستشرقن إ -
كّرس نفسه لفن الشعر ليستطيع نظم القرآن، وأنه م يكن رجًا دون معرفة الكتابة 
والقراءة كما يزعم امسلمون، وأنه اقتبس آفكار والقصص من اليهودية النصرانية َ 

وحي ا تعｳ إلقاء النص من ي، بل تعｳ اقراًحا أو  ّمنها القرآن، وأن كلمة ال
إشارة أو التكلم الذهｳ، وغرها من آقوال، والﾍ ｰد صداها يردد x كتاات وأقوال 

 .(≫)بعض أصحاب القراءات امعاصرة
                                                          

.أ141ج) ،2، اﾄزء17 العدد ،اإساميﾉمع الفقه  لةﾉ ،القراءة اﾄديدة لل》ص الديｳ: عرض ونقد: النجار، ي》ظرأ≓)
 ااستشراقية الظاهرةاﾅاج،  وما بعدهاأ، 81، د.ط، )جااستشراق ي الفكر اإسامي امعاصرالشرقاوي،  :ي》ظرأ≫)

هج امستشرقون والقرآن، دراسة نقدية م》االعام،  ،أوما بعدها 241/ 1)، 1ط ،اإسامية  الدراسات ي وأثرها
= 



32 
 

تلميح بعض أصحاب القراءات امعاصرة أن النص القرآ｣ يكاد  -
، وقد (≓)ا عن ا وعي النｭ صلى ي عليه وسلميكون أو قد كان إنتاًجا بشرًا صادرً 

، وقد رد عليها ﾊمد (≫)قال عبداجيد النجار أن هذد الفكرة فكرة استشراقية معروفة
، وﾊمد (√)، ومالك بن نx ｭ الظاهرة القرآنية(≪)رشيد ر ا x كتابه الوحي احمدي

 .(∼)عبدي دراز x النبأ العظيم
قاصد بن ااستشراق والقراءات امعاصرة، والتوافق x النتائج الｰ كما ُياحظ وحدة ام

، ومن أبرز ذلك: السعي إى إعادة تشكيل صورة يل ااستشراقي والتحليل التأويلييُفضي إليها التحل
اﾆطاب القرآ｣ لدى امتلقي، وتوهن النص القرآ｣ ونفي القداسة وامرجعية عنه، وتسويته بسائر 

وｼريف التاريخ اإسامي، وتشويه  شرية والو عية، وتسفيه الراث ونعته آسطورية،النصوج الب
والتغا ي عن القيم العقلية اإسامية، واعتبار الثقافة اإسامية عالة على  مبادئ اإسام وثقافته،

 .(∝)الثقافة واﾅضارة اليوانية، ووريثتها اﾅضارة الغربية امعاصرة
 
 

  

                                                          

.7دراسات استشراقية، العدد ﾉلة  ﾊتوى ال》ص القرآ｣ ي فهم امستشرقن،، النصراوي ،1، طامستشرقن=
أ.55-36، )ج2، طاإسام بن الرسالة والتاريخالشرx،  ي》ظر: أ≓)
.أ136)ج ،2زء، ا17ﾄ العدد ،اإساميﾉمع الفقه  ﾉلة ،القراءة اﾄديدة لل》ص الديｳ: عرض ونقد: النجار، ي》ظرأ≫)
وما بعدهاأ. 53، )ج1، طاحمدي الوحير ا،  ي》ظر: أ≪)
وما بعدهاأ. 143، )ج4، طالظاهرة القرآنيةابن نｭ،  ي》ظر: أ√)
وما بعدهاأ. 75، د.ط، )جالعظيم ال》بأدراز،  ي》ظر: أ∼)
وما  154)ج  ،2، اﾄزء17 العدد ،ياإسامﾉمع الفقه  ﾉلة ،القراءة اﾄديدة لل》ص الديｳ: عرض ونقدالنجار،  :ي》ظرأ∝)

القراءات امعاصرة للقرآن الكرم من ااستشراق إ{ اﾅداثة، دراسة ي اأسس امعرفية واﾆلفيات بودوخة،  ،أبعدها
بتنظيم من  لقرآن الكرم"القراءات امعاصرة ل، ｼت عنوان: "مدينة اﾄديدة امغربｸث ألقي x مؤمر ُعقد x  ،الفكرية
أ، الديب، 15-13، د.ط، )جامبشرون وامستشرقون ي موقفهم من اإسامالبهي،  عة شعيب الدكاي،جام

، لل》ص القرآ｣: اأسس وام》اهج القراءات امعاصرةشابر،  وما بعدهاأ، 26، )ج2، طامستشرقون والراث
.أ126ج)، 1ط ،والتجديدالقراءة التأويلية للقرآن الكرم بن التبديد اﾆادمي، :عن نقا  أ.268)ج
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 ｣ثاال امبحث

 مفهوم القصص القرآ｣ وخصائصه وأساليب عرضه

 

 مفهوم القصص القرآ｣: امطلب اأول

القصة x اللغة مأخوذة من اﾄذر الثاثي)َق َج َجأ والذي يقوم على  القصة x اللغة:
 التتبع والقطع.

َثر، اتّ باع: الَقصّ   أصل: قلت"فأما التتبع: فيقول أبو منصور اهروي:   فان   رجخ: يُرَقال آْ
 خ ٍ  بعد َخ ا اتباعه الَقصص يَرُقصُ  للقاجّ  : َوقيل أَثَرد، اقَتص   إ ذا َوَذل كَ . اوقصً  فانٍ  إ ْثر x   اَقَصصً 
 .(1)"اسوقً  اْلَكَام وسوقه  

 ذلك من ،الشيء تتبع على يدل صحيح أصل والصاد القافأ َقص  )" :فارس ابن ويقول
َثَررَ  اقرَْتَصْصتُ ): قوهم  به يفعل أنه وذلك اﾄراح، x أاْلق َصاج  ) اشتقاق ذلك ومن ،تتبعته إذا ،أآْ
 .(2)"فيذكر يتتبع ذلك كل ،أَواْلَقَصصُ  اْلق ص ةُ ) الباب ومن ،أثرد اقتص فكأنه آول، فعله مثل

: "القص: تتبع آثر، يُقال: قصصت أثرد، والَقصص: آثر، (3)ويقول الراغب آصفها｣
 قيل ومنهى،11لقصص: جاﾞ┍  ┌   ┋ ﾝ  ،ى74جالكهف: ﾞﾞ   ﾝ  ﾜ  ﾛﾝ  قال تعاى

،: أثرد فيتتّبع الكإ من يبقى ما يص  ﾞ   ｲ  ، قال تعاىامتتّبعة آخبار: واْلَقَصصُ  ظُْفَرُد، وَقَصْصتُ  َقص 
ｶ  ｵ  ｴ  ｳﾝ  (4)"ى72ل عمران: جآ. 

نَرُهَما َما قَصْصت: يُرَقالُ . الَقْطعُ  الَقصّ   وَأصل" :وأم ا القطع: فيقول ابن منظور . َقطَْعتُ  َأي بَريرْ
 اقرُْتص   إ ذا َهَذا م نْ  مْأخوذ اﾄ راح x   الق صاج: َمْنُصورٍ  أَبو قَالَ . َقطَْعتُ  َأي ب ه   قَصْصت َما: م َقصُ روال
ْنهُ  َلهُ  ه م  رح  ه مثلَ      .أ5)"ب ه   قْتله َأو إ ّاد َجْرح 

                                                          
.أ211/ 8) ،1ط ،اللغة هذيب اهروي،أ1)
أ.11/ 5) ،(قص  )مادة  د.ط، ،الّلغة مقاييس معجمابن فارس،  أ2)
 ،العلماء اﾅكماء من أديب،: الراغب امعروفأ آصبها｣ أو) آصفها｣ القاسم أبو امفضل، بن ﾊمد بن اﾅسن هو:أ3)

 من وقد اختلف x اريخ وفاته، الغزاي، اإمام يقرن كان حｯ السنة أئمة من واشتهر، غداد،ب سكنأ أصبهان) أهل من
 وﾊاورات ااداء ﾊا رات الشريعة، مكارم إى الذريعة القرآن، أويل x البيان ｼقيقالقرآن، غريب x امفردات: كتبه

الزركلي،  ،أ236/ 2) ط،.د ،الوعاة بغية السيوطي، :ترمته ري》ظأ. مقدمته طبعت كبر،) التفاسر جامع والبلغاء، الشعراء
 أ.4/53، د.ط، )امؤلفن معجمأ، كحالة، 158/ 6) 15، طاأعام

 .أ761ج) ،1، طامفردات ي غريب القرآنآصفها｣،  أ4)
.أ63/ 6) (قصص)القاف، مادة  فصل،3، طالعرب لسان ،ابن منظور أ5)
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 بَرْنَ  َسو ْيتَ  فَرَقدْ  َقَصْصَتهُ  إ َذا أَن كَ  َوَذل كَ  الش ْعَر، َقَصْصتُ : ب  اْلَبا َوم نَ ويقول ابن فارس: "
َدةُ  َفَصاَرت   َوُأْخت َها، َشْعَرةٍ  ُكلّ    .(1)"طَر يق َها x   َهَا ُمَساو يَة   ل ْ ُْخَرى َاب َعة   َكأَنر َها اْلَواح 

 .أ3)"َرد   هُ َوَابُ  َقَطَعهُ  الش ْعرَ أ َقص  )" :أ2)يقول الرازيو 
ياحظ  ا سبق: أن دالة )الَقّصأ على التتبع والقطع للشيء، ا يعﾉ ｳرد التتبع وا مطلق ف

القطع، وإما يعｳ التتبع الصحيح امساوي ما هو x الواقع، لغاية يقصد بلوغها، والقطع الدقيق وفق 
 يسر عليه، وهاية يقف عندها. حٍد مرسوم

عｲ قص آثر أن م"كلمة قصة x ذاها مأخوذة من قص آثر، و  يقول الشيخ الشعراوي:
، ليصل إى مرادد من هاية آثر.. إذن نفسه، ｸيث ا يتجاوز آثر أبًداآثر  ىيسر امتتبع ل ثر عل

x أمر خياي، وا x أمر متوهم، وا x أمر ا واقع له، وﾒب أن  اكلمة ق ص ة ﾒب أا  تقال أبدً 
 .أ4)ق على واقٍع ا يتعداد القاّج ｹيال أو بغرد أبدا"تطل

ويقول ﾊمد خر العدوي: "فقد أخطأ من ظن أن القصة عند العرب مكن أن تطلق على 
اﾆيال أو اﾆرافة، ٓها هذا اإطاق تصبح أسطورة x مفهومهم، وفرق بن آسطورة والقصة، إذ إن 

ق على غر آكذوبة من الكام، وعلى القول الذي ا يعقل كتأليف آسطورة ب ز نَة  أرجوحة، وا تطل
 .أ5)آاطيل واﾆرافات"

، ٓن القاج  أ7)ومكن هذا أن نصل إى أن الق ص ة x أصل اللغة العربية هي حقيقة واقعة
ا وسرد ، عن طريق بياهافشي ً  ا، وحكايتها شي ً افجزءً  اأي ها على وجهها، بتتبع تفاصيلها جزءً 

على حسب حدها أحداثها، بعد حفظها واستيعاها من ميع جوانبها، واإمام أطرافها، وقطعها 
 من غر الزادة فيها أو النقصان منها. امرسوم ها وغايتها امنشودة منها
                                                          

.أ11/ 5) ،(قص  )مادة  د.ط، ،ّلغةال مقاييس معجمابن فارس،  أ1)
 وهو 777 سنة قونية x وكان والشام، مصر زار. الري من أصله الدين، زين الرازّي، القادر عبد بن بكر أس بن ﾊمد:هو أ2)

وهو وبه ُعر ف واشتهر، الصحاح ﾋتار: كتبه ومن وآدب، التفسر علم وله اﾅنفية، فقهاء فقيه من لغوي، به، العهد آخر
 غرائب من وأجوبة أس لة x جليل أموذج اﾅريرية، شرح امقامات x ال اعة كنوز ،ﾋتصر من صحاح اﾄوهري، وعلى ترتيبه

الزركلي،  ،أ248/ 1) ط،.د ،الوعاة بغية السيوطي، :ترمته ي》ظر. العزيز الكتاب تفسر x اإبريز لذهبا التنزيل، آي
 أ.3/112، د.ط، )امؤلفن جممعأ، كحالة، 55/ 7) 15، طاأعام

.أ254 ج) (ق ج ج)القاف، مادة  فصل،5، طﾋتار الصحاح ،الرازي أ3)
أ.77، )ج ﾉ ،213لة الوعي اإسامي، العدد قصص القرآن وقصص القصاص ،اجدوب حكا《 ع》ه:أ4)
.أ8)ج  رسالة ماجستر العرة من قصة موسى ي القرآن الكرم، ،العدوي أ5)
.أ8)ج  رسالة ماجستر العرة من قصة موسى ي القرآن الكرم، ،: العدويي》ظر أ7)
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 وننتقل اآن إى اﾅديث عن مفهوم القصة x القرآن.
 :القرآن x القصة

ا وتصريفاها x ثاثن مو عً قد وردت مادة )ق ج جأ x ال ، أ1)اقرآن مختلف اشتقاقاه 
x القرآن، مكن أن ناحظ ومن خال إنعام النظر x داات اآات الｼ ｰدثت عن مادة قصص 

 أن مادة )ق ج جأ وردت امعا｣ اللغوية التالية:
  امتابعة والتتبع ل ثر: ومنه قوله تعاى ﾞ  ┎┍  ┌   ┋ﾝ :وقوله  ،ى11جالقصص

 .(2)ى 74جالكهف: ﾞ  ﾞ   ﾝ  ﾜ  ﾛﾝ تعاى 

 البيان والقطع: فأما البيان فمنه قوله تعاى   ﾞ      ┒  ┑  ┐  ┏  ┎ﾝ :3جيوسف 
╂  ╃  ﾞ فمنه قوله تعاى ، وأما البيان والقطع (3)"اْلبَرَيان   َأحسن َلكَ  نُربَرّن " أي ى،

  ¨  ′  ╋  ╊    ╉   ╈  ╇  ╆      ╅       ╄ﾝأي أن  هذا (4)ى67مل: جالن ،
 كل ريبة  القرآن قد جاء البيان الشاx والقول الفصل الذي يقطع على بｳ إسرائيل

 x اف فيهاوخافﾆوقع بينهم ا ｰفكان هدى ورمة من أقبل  ،أكثر آُمور ال
 .أ5)عليه

  امتتبع: ومنه قوله تعاى  ﾆديث واﾅآمر وا ﾞｶ  ｵ  ｴ  ｳ   ｲ ﾝ ان: جآل عمر
ﾞ  ベ وقوله تعاى ، ى6جٓعراف: ﾞ  パ            バ  ド  デヅ  ヂ  ダﾝ ، وقوله تعاى ى72

                                                          
.أ345/ 2)، 1ط، عجم امفهرس الشامل ألفا  القرآن الكرمام : جلغوم،ي》ظر أ1)
امفردات ي غريب آصفها｣، ، أ42: ج) واﾅَْد يث اْلَقَصص َبن اْلفرق، د.ط،اللغوية الفروق العسكري،: ي》ظرأ2)

 .أ64/ 6) (قصص)القاف، مادة  فصل،3، طالعرب لسان ،ابن منظور ،أ761ج) ،1، طآنالقر 
 .أ63/ 6) (قصص)القاف، مادة  فصل،3، طالعرب لسان ،ابن منظورأ3)
قال الباحث سليمان ﾊمد علي الدقور: "م أجد أنه قد ذُكر x القرآن الكرم x ااستعماات اللغوية مادة : ملحوظةأ4)

على إيراد ﾊمد خري العدوي هما من  اية أحد هذين امعنين"جيقصد امعنين هنا )اﾅفظ والقطعأ، وذلك تعقيبً )قصصأ آ
رسالة دكتوراة،  اｻاهات التأليف وم》اهجه ي القصص القرآ｣،: الدقور، ي》ظر من امعا｣ اللغوية مادة )قصصأى". 

ية سورة ال》مل امذكورة أعا《، وحثت لعلي أجد من امفسرين من ، وك》ت قد انقدح ي نفسي معｲ القطع ي آأ32)ج
 قارب هذا امعｲ أو نص عليه حى وقفت على ذلك كما هو مشار إليه ي اهامش التا‾. وه تعا{ أعلم.

ﾊاسن ي، ، القامأ163/ 4)، 1ط ،القدير فتح،لشوكا｣ا ،أ553: ج) ،1ط، اﾄالن تفسر ،احلي والسيوطي: ي》ظرأ5)
 ،3ط ،التفسر الوسيط، ﾉمع البحوث، أ753ج)، 1ط تيسر الكرم الرمن،،السعدي،أ554/ 6) ،3ط ،التأويل

.أ1612/ 6)
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─  〞   〝     ｠  ポ  ボ  ペﾝ   :(1)ى25جلقصص. 

استعمال القرآن الكرم مادة )ق ج جأ يتاقى مع ااشتقاق اللغوي ها، والذي يدل على ف
وغايته  ،د امرسومدّ  وحَ  ،واقع على وجهه الصحيحالتتبع للشيء والقطع الدقيق وامساوي ما هو x ال

امنشودة، فيكون مدلول القصة x القرآن هو مدلوها اللغوي، مضاف إليه خصائص القرآن وماته 
 وأهدافه الｰ ميز ها عن غرد، ولذا أطلق عليها أهل العلم مصطلح )الق ص ة القرآنيةأ.

طلح )ق ص ةأ هذد الصيغة، بل ع  بصيغة الفعل م يستعمل مصالكرم ناحظ أن القرآن كما 
، َقَصْصَناأ، أو امضارع كرر ) يَرُقُص، نَرُقُص، فَرَلنَرُقص ن ،  أزمنته امختلفة سواء اما ي كرر ) َقص 
تَرْقُصْص، نَرْقُصْص، نَرْقُصْصُهمأ، أو آمر كرر )فَاْقُصصأ، وحｯ عندما استعمل صيغة اﾄمع كرر 

ه مأ جاء ها الفتح،)الَقَصص، َقصَ   : أ≫)على وجهن وهي ص 
 ديث يقصه قصصً  امصدرً تكون  إم اﾅااقتصاج، تقول: قّص ا ｲشله  ، كقولك:امع

 يشله شلا، إذا طردد.

  سب كون فعًا إم ا توﾅمفعول كالنفض وا ｲامنبأ به  ،مع ｲمع x : ﾆود النبأ واﾎو
 وامخ  به.

لصيغة الفعل، مع عدم استعماله للفظ )الَقَصصأ إا  الفتح، إشارة  لعل  x استعمال القرآنو 
يدل على اﾅركة وامفاعلة و  أسلوب وأعجب طريقة أبدع على اقتصّ  ما َقص ه من آنباء قد أن  إى 

سواء x ما يتضمن  اوليست خيالية وكية، فلذا كان القصص القرآ｣ متميزً  ٓحداٍث حقيقيٍة واقعية،
 .أ3)َ   واﾅ َكم، أو x طريقته وأسلوب عر ه لبلو  هدفه وغايتهمن الع  

أن القرآن الكرم عند حديثه عن آنبياء وآمم السابقة وﾎو ذلك استعمل   اوناحظ أيضً 
أ ولفظ )النبأأ وأحيااً لفظ )النبأأ،  اكثرً   .أ4)يقرن بن فعل )الَقصّ 

، وأي أ1)وكا وإن كاا مرادفن، أ5)معｲ اx  ﾆ اآات امشار إليها قد جاء أالنبأولفظ )
                                                          

ابن  ،أ761ج) ،1، طامفردات ي غريب القرآن، آصفها｣، أ358-356/ 12) ،1ط ،البيان جامع الط ي،: ي》ظرأ1)
 .أ64/ 6) (قصص)ة القاف، ماد فصل،3، طالعرب لسان ،منظور

.أ441-445/ 2) ،3ط ،الت》زيل غوامض حقائق عن الكشاف الزﾋشري،: ي》ظرأ2)
.أ441-445/ 2) ،3ط ،الت》زيل غوامض حقائق عن الكشاف الزﾋشري،: ي》ظرأ3)
.أ1354/ 2)، 1ط، عجم امفهرس الشامل ألفا  القرآن الكرمام : جلغوم،ي》ظر أ4)
 النبإ َبن اْلفرق، د.ط،اللغوية الفروق :ي》ظر". الش ْأن َعظ يم معｲ النبأ َعن ع يَسى بن َعليّ  َوقَالَ يقول العسكري: ": ي》ظر أ5)

، ََْﾆلكفوي: "كل نبأيقول ا، و أ41: ج) َوا x فَرُهوَ  اْلُقْرآن   ََْﾆرَاد فَإ نح آنباء َعَلْيه م فعميت} إ ا   ا
ُ
 :ي》ظراﾅَْجج".  ام

= 
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، ولذا استعمل القرآن لفظ )النبأأ x أx(3 الدالة ا، إا أن  بينهما فرقً أ2)كل لفٍظ منهما معｲ اآخر
أ ما يتضمنه لفظ )النبأأ من معا｣ حديثه عن آنبياء وآمم السابقة وﾎو ذلكأي عند هذا اموطن )
،  ا يوحي أ8)، والصدقأ6)، والو وحأ7)، والعظمةأ5)واارتفاع ، والظهورأ4)ئدة العظيمةالعلم والفا

أن  هذد آنباء م تُرَقْص جرد اﾅكاية والتسلية بل ما ｼمله من الع ة والفائدة، وأن  هذد القصص 
 ترتفع وتظهر على غرها الو وح والصدق واﾅقيقة والواقعية.

ابًقا أن  أصل اشتقاق )القصةأ x اللغة يتاقى مع ااستعمال القرآ｣ س أشار الباحثوقد 
كشف عن آاٍر ها، وهذا التاقي بن ااشتقاق اللغوي للقصة وااستعمال القرآ｣ ها يفيد أها  

مضت، وتنقيب عن أحداث انقضت، نسيها الناس أو غفلوا عنها، وغاية ما يراد هذا الكشف هو 
 جديد، لتذكر الناس ها، وإلفاهم إليها، ليكون هم منها ع ة وموعظة.إعادة عر ها من 

 فهي ،أ3)فرر "القصة x القرآن إما تتبع أحداًا ما ية واقعة، وتعرض منها ما ترى عر ه"
كشف عن آاٍر مضت، وتنقيب عن أحداث انقضت، نسيها الناس أو غفلوا عنها، وغاية ما يراد 

                                                          

.أ887ج ) ،د.ط ،اللغوية والفروق صطلحاتام ي معجم الكليات=
.أ443/ 1) (نبأ)، مادة اْهمزَة َمعَ  الُنون فصل، د.ط،اج العروس ،الزبيدي: ي》ظر أ1)
الزاهر آنباري، ،أ1528/ 2) ،0، طاللغة مهرة ،آزدي ،أ382/ 8)و أ 258/ 4) ، د.ط،العن ،الفراهيدي: ي》ظر أ2)

.أ113/ 2)، 1، طي معا｣ كلمات ال》اس
.أ688: ج)، فردات ي غريب القرآنام آصفها｣،: ي》ظر أ3)
َا لإخبار إ ا   يكون َا  النبأ َأن" يقول العسكري:أ4)  َواﾆََْ ، النبإ َبن اْلفرق، د.ط،اللغوية الفروق :ي》ظر ".َ  خْ اْلمُ  علمهُ يَ  َا  م 

 حｯ نَرَبأ   آصل x للخ  يقال وا ظّن، َغَلَبة أو علم به ﾓصل عظيمة ةفائد ذو خ : النر َبأُ ويقول اأصفها｣:" ،أ41: ج)
فردات ي غريب ام :ي》ظر". كذا أعلمته: كقولك كذا، أَنْرَبْأتُهُ : قيل العلم معｲ ولتضّمنه...  الّثاثة، آشياء هذد يتضّمن
.أ668-666: ج)، القرآن

 الزﾋشري،،أ486/ 15) ،1، طاحكم واحيط اأعظمبن سيدد،  ،أ1155/ 2) ،0، طاللغة مهرة ،آزدي: ي》ظر أ5)
-446/ 1) (نبأ)، مادة اْهمزَة َمعَ  الُنون فصل، د.ط،اج العروس ،، الزبيديأ454/ 3) ،2، طاﾅديث غريب ي الفائق
.أ837/ 2)النون  اب، د.ط،امعجم الوسيط ،القاهرة العربية اللغة ﾉمع،أ448

 َواﾆََْ ، النبإ َبن اْلفرق، د.ط،اللغوية الفروق :ي》ظر ".الش ْأن َعظ يم معｲ النبأ َعن ع يَسى بن َعليّ  َوقَالَ " كري:يقول العس أ7)
أ41: ج)  ي معجم الكليات :ي》ظرَعظ يم".  وشأن َوقع لَهُ  ما إ ا   اْلُقْرآن x   يردا م وآنباء "والنبأ لكفوي:ويقول ا،

.أ887ج ) ،د.ط ،اللغوية قوالفرو  امصطلحات
 (نبأ)، مادة اْهمزَة َمعَ  الُنون فصل، د.ط،اج العروس ،الزبيدي، أ265/ 3) ،1ط، اأفعال كتاب الَقط اع، ابن: ي》ظر أ6)

.أ448/ 1)
.أ683: ج)، فردات ي غريب القرآنام :ي》ظر". الكذب عن يتعّرى أن نَرَبأ   فيه يقال الذي اﾆ  وحقّ :"يقول اأصفها｣أ8)
.أ45، )ج 2، طالقصص القرآ｣ ي مفهومه وم》طوقهاﾆطيب، : ي》ظر أ3)
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 ها من جديد، لتذكر الناس ها، وإلفاهم إليها، ليكون هم منها ع ة هذا الكشف هو إعادة عر 
ومن ثَرم  فإن آحداث والوقائع الｰ عايشها امسلمون ﾅظة بلحظة x حياهم اليومية وقت ، وموعظة

 . أ1)نزول القرآن ا تُعُد من قبيل قصص القرآن
خبار القرون آوى ... وما كان أطلق القرآن لفظ القصص على ما حد ث به من أهكذا "و

، "بقصد أ2)يقع ﾊ xيطها من صراع بن قوى اﾅق والضال، وبن مواكب النور وجحافل الظام"
 .أ3)الع ة واهداية، سواء أكان ذلك بن الرسل وأقوامهم، أم بن آمم السابقة أفراًدا وماعات"

... حوادثه مو وعه، وطريقة عر ه، وإدارةx  مستقًا   فنًيافالقصة القرآنية "ليست عمًا 
وإما هي وسيلة من وسائل القرآن الكثرة الｰ يصل ها إى أغرا ه الدينية، والقرآن كتاب دعوة دينية 

وتثبيتها، شأها x ذلك شأن الصور الｰ قبل كل شيء، والقصة إحدى وسائله إبا  هذد الدعوة 
 .أ4)ن آدلة الｰ يسوقها على البعث وعلى قدرة ي..."يرمها للقيامة وللنعيم والعذاب، وشأ

 
 وأساليبه ي العرض خصائص القصص القرآ｣: امطلب الثا｣

مع استماعه له، وتاوته إاد،  ا"إن الذي يتلو أو يسمع آات من القرآن الكرم، ﾓس سريعً 
ه، ويطرب من أجله قلبه، وتصحو أن  هذا الذي يقرأد بلسانه، أو يصيح إليه بوجدانه، فينشط له لُبُ 

حساساته النابعة منه، الصادرة ته النقية، وتسمو به انفعااته وإعليه غريزته الدينية، وتتيقظ فيه فطر 
عنه، هذا الذي يقرأد وﾓسه، كام  فوق طاقات البشر، بل فوق كل القوى والُقَدر، وإنك لتجد فيه 

، وخطب اﾆطباء، وقصائد الشعراء، وقصص القاصن، ما يعلو على آداب آداء، وباغة البلغاء
وأمات امفكرين، ومقاات الكاتبن، وأحاديث احدثن، وفلسفة الفاسفة، ومعرفة أهل امعرفة، 

 .أ5) ومن إى هؤاء وأول ك من رجال البيان، وأراب اللسان..."
اللغة أداة تعبرية، إا  أهما ﾔتلفان  تُرعد ك لتا القصتن القرآنية وآدبية فًنا قولًيا يتخذ من

                                                          
 زمن x اﾅا رة آحوال ذكر من القرآن x ما فليس ها، امخ  عن غائبة حادثة عن اﾆ : القصة: "يقول ابن عاشورأ1)

.أ74، د.ط، )ج والت》ويرالتحرير : ابن عاشور، ي》ظر". عدوهم مع امسلمن وقائع ذكر مثل قصصا نزوله
.أ45، )ج 2، طالقصص القرآ｣ ي مفهومه وم》طوقهاﾆطيب،  أ2)
.أ15)ج  رسالة ماجستر العرة من قصة موسى ي القرآن الكرم، ،العدوي أ3)
.أ143ج)، 17، طالتصوير الفｳ ي القرآن قطب، أ4)
.أ546)ج رسالة دكتوراة ،قرآنيةاﾄوانب اأدبية والباغية ي القصة الﾊمد ﾊمد،  ،لقمة أ5)
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 .أx(1 امصدر، وامضمون، والغاية واهدف، والطريقة وآسلوب x العرض ا جوهراً اختافً 
ز لة من عند ي تعاى، والقصة آدبية فأم ا امصدر: فالقصة القرآنية مصدرها را｣، إذ هي منرَ 

 مصدرها بشري ، فهي من إنتاج مؤلفن.
 وأم ا امضمون:

 اوعمقً  اوعر ً  ، طوًا كافة  فمن احية اتساع امدى والعمق: فالقصة القرآنية تتناول آبعاد ،
سواء x ذكرها ٓحوال النفس اإنسانية أو آفاق الكون، والقصة آدبية تعجز عن ذلك 

 لرمحدودية اإمكاات.

 x ففي القصة القرآنية رفيع :ｳمال والكمال، ا  ومن احية امستوى الفﾄأعلى درجات ا
للحالة النفسية أو البي ة احيطة، وx القصة آدبية يتفاوت بن العلو والدنو،  ايتفاوت تبعً 

حوال امؤلف النفسية واإجتماعية، والبي ة والظروف احيطة به. اتبعً   لقوته x التعبر ٓو

 آٍن واحد، بل ايها تو : فالقصة القرآنية ا يشرط فأ2)ومن احية العناصر x فر كل العناصر
، أما القصة آدبية فا بد فيها من أ3)فر منها حسب ما يقتضيه السياق واهدف القرآ｣ايتو 
 ، وكلها تعمل ﾉتمعة إبراز الفكرة الｰ من أجلها و عت القصة.افرها ميعً اتو 

ايتها اهداية، وأما القصة آدبية هدفها العظة والع ة وغوأم ا الغاية واهدف: فالقصة القرآنية 
 فيختلف هدفها وغايتها اختاف آشخاج وآفكار والنواا.

وأم ا آسلوب: فالقصة القرآنية أسلوها معجز وُمتحٍد، على مر الزمان x نظمه ومعناد وكل 
 ﾊتواد، وأما أسلوب القصة آدبية فليس معجزًا وا متحدًا.

 ا ﾔتص  الية بن القصة القرآنية والقصة آدبية ندرك بشكل ﾋتصر شي ً وهذد اموازنة اإما
لك به القصص القرآ｣ من اﾆصائص وما يتميز به من آساليب، ونكون قد مهدا للحديث عن ت

 اﾆصائص وآساليب بشكل أوسع من خال اآي:
                                                          

.أ8)ج  رسالة ماجستر العرة من قصة موسى ي القرآن الكرم، ،: العدويي》ظرأ1)
، 3، طسيكولوجية القصة ي القرآننقرة، التهامي،  :ي》ظروهي الشخصية واﾅدث واﾅوار..ا}.  أي ع》اصر القصة: أ2)

.أ348)ج
 ويغفل. الطباع وأماط البشر ماذج ليصور الذوات، وأعيان آشخاج، أماء فليغ القرآ｣ النص إن" يقول سيد قطب: أ3)

 تنقطع وا اﾅادث، انتهاء تنتهي ا الｰ هذد. الباقية والسنن الثابتة القيم ليصور الوقائع، وجزئيات اﾅوادث تفصيات
ي ظال  ". قطب،قبيل ولكل جيل لكل ومثا قاعدة تبقى َ ومن امابسات، انقضاء تنقضي وا آشخاج، بذهاب
.أ2835/ 5)، 16، طالقرآن
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 أوًا: خصائص القصص القرآ｣:
 :ارتباط القصة القرآنية الوحي 
حن تقرأ آات القرآن الكرم والｰ منها آات القصص القرآ｣، َتْشُعر حن ترددد x  إنك

أن وأمل، وترتله بتفكر وتدبر، وتستمع إى قارئيه x خشوع وخضوع، أن هذا كام علوي ماوي، 
وماًء يروي، يضيء،  اأرسله ي هداية آرض وإصاح اﾆلق، وإسعاد الدنيا، وأنزله ررر سبحانه ررر نورً 

من كل حرة، وحياة من   من كل خوف، ودليًا  يهدي، وحقيقًة تسري، ودواًء يشفي، وأمااً  اوحقً 
 كل  ات.

وأنت ررر حن تنعم النظر فيه، أو ｼسن اإصغاء ما ﾓتويه ررر تنتقل بن راض أدب، ومعا｣ 
رع من رحيقها أسرار آسرار، قصص، ومعا｣ فكر، وﾉاي بيان، َتُشُم فيها أزهار آفكار، وتك

من  من التعبر، وأفنااً  وتسمع فيها إى أنغام البديع، ومآها فن ترجيع وتوقيع، َ تبصر فيها ألوااً 
 من التأثر. االتصوير، وأطيافً 

فالقصص القرآ｣ جزء من القرآن الذي أوحى ي تعاى به إى سيدا ﾊمد صلى ي عليه 
 قرآن إى هذد اﾅقيقة x مقدمات بعض القصص وx أعقاها.وسلم، ولقد أشار ال

─━  │  ┃  ┄  ┅  ┆  ┇  ┈  ﾞ   فجاء x أول سورة يوسف عليه السام قوله تعاى:
  ┚  ┙  ┘  ┗  ┖  ┕  └  ┓      ┒  ┑  ┐  ┏  ┎  ┍  ┌  ┋   ┊  ┉

  ┞  ┝  ├   ┛ﾝ :ى3 – 1جيوسف. 
ﾞ  ｠  ポ  ボ  ه السام، قوله تعاى: وجاء x سورة القصص قبل عرض قصة موسى علي

  ┋  ┊     ┉  ┈  ┇  ┆  ┅  ┄    ┃  │  ━  ─   〞  〝ﾝ :ى3 – 1جالقصص ،
ﾞ  ｿ  ｾ  ｽ                 ｼ  ｻ     ｺ  ｹ   ｸ  ｷ  ｶ  ｵ     ｴ             ｳ  ｲ : وبعد انتهائها يقول تعاى

ﾑ  ﾐ  ﾏ    ﾎ  ﾍ  ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ  ﾆﾅ   ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  
  ケ  カ     ヮ  ヱ  ヰ  ｀     ゚    ﾞ  ﾝ  ﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ  ﾘ  ﾗ          ﾖ          ﾕ  ﾔ  ﾓ  ﾒ

   ギ  ガ  ヴﾝ :ى47 – 44جالقصص 
┕  ┖  ┗  ┘  ┙   ﾞ وجاء x سورة )آل عمرانأ x مبدأ عر ه لقصة مرم قوله تعاى: 

  ┪  ┩  ┨  ┧  ┦  ┥  ┤   ┣  ┢  ┡  ┠  ┟  ┞       ┝  ├  ┛┚ﾝ ى44ان: جآل عمر 
｀  ﾞ  ケ  カ  ヮ   ヱ  ヰ قبل عر ه لقصة آدم عليه السام قوله تعاى:  وجاء x سورة )جأ

   ｠  ポ   ボ  ペ  ベ  プ  ブ  ピ  ビ    パ     バ   ド  デ  ヅ  ヂ  ダ      ゾ       ゼ  ズ  ジ  ザ  ゴ         ゲ  グ  ギ  ガ  ヴ
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  │  ━  ─  〞  〝ﾝ :ى61 – 76جج 
قرآنية هو القرآن الكرم، فهي وحي من ي تبارك فيتضح   ا سبق: أن مصدر القصة ال

وتعاى، وليس البحث عن مصدر القصة القرآنية سوى البحث عن مصدر القرآن كله، اعتبار أن 
قصصه جزء ا يتجزأ منه، لذا ﾍدها قصة هادفة، فهي ذات هدف ديｳ أخاقي ا ينفصل عن 

 .أ1)اهدف رقي الشكل الفｳأهداف العقيدة والشريعة، غر أها ｻمع إى مو 
｣ امصدر، هو أمر بدهي وم يكن ﾊل جدل بن علماء امسلمن،  فكون القصص القرآ｣ را 

،  ن أخذون أ3)، وتبعهم عليها العقانيون امعاصرونأ2)لوا ما أارد بعض امستشرقن من الشبهات
ا على شبهاهم x هذد القضية نتائج منهم وﾒمعون، وهم ا يدرون أغث أم من  ما معوا؟ وبنو 

 خاط ة، ا تتفق وحقيقة القرآن. اوأحكامً 
مع نفسه، أو مع  ا"فمنهم من يرى x قصص القرآن عامة، وفيما تكرر منه خاصة، تناقضً 

صلى ي  -ى جهل الرسول رر حاشاد من ذلك حقائق التاريخ، وهذا التناقض امزعوم أرجعه بعضهم إ
تاريخ، وبعضهم اآخر إى اختاف الظروف النفسي ة الｰ كان يعيشها x مراحل ال - عليه وسلم

 لواقعه النفسي. االتبليغ، فلم تكن تلك آحداث الｰ يقُصها ررر وقد أغرقت x القدم ررر إا تصويرً 
تكار وطائفة تقول: إن عمل الفنان ا يعنيه الواقع التارﾔي بقدر ما يعنيه التصوير الفx ｳ ااب

ه آديب إى تصوير اﾅادثة تصويرً   من غر التزام بصدق التاريخ. ًيافن اوالتغير، كما يت ج 
وطائفة تزعم أن آنباء التارﾔية إما سبيلها النقل، فهو قد تلقاها عم ن ا يوثق أخبارهم 

 ا ات الوكية.وروااهم من أهل الكتاب الشعبّين ... إى غر ذلك من اادّ عاءات واافر 
فهي إذن قضية أساسية، بل نقطة انطاق x فهم  القصص القرآ｣ وｼليله، بل فهم القرآن  
كله، ومنها تفرق طرق دراسته عند من يؤمنون أنه من عند ي وحدد، وعند من يرون أنه من إنتاج 

                                                          
نقرة،  ،أ46ج)،3، طقصص القرآن الكرم، صدق حدث ومو هدف وإرهاف حس وهذيب نفس : عباس،ي》ظرأ1)

رسالة ماجستر  العرة من قصة موسى ي القرآن الكرم، ،، العدويأ43ج، )3، طسيكولوجية القصة ي القرآنالتهامي، 
.أ46، رسالة دكتوراة، )جالقصة ي القرآن الكرمالسباعي، مرم عبدالقادر،  ،أ51)ج 

، مدخل إ{ القرآن الكرم عرض ارخي وｼليل مقارن : دراز،للوقوف على هذ《 الشبهات والرد الـمحكم عليها. ي》ظرأ2)
العرة من  ،، العدويأوما بعدها 43ج، )3، طسيكولوجية القصة ي القرآننقرة، التهامي،  ،أوما بعدها 125ج)د.ط،

.أوما بعدها 51رسالة ماجستر )ج  قصة موسى ي القرآن الكرم،
 عشر الرابع القرن ي الكرم القرآن ي الطاع》ن دعاوى: امطري،للوقوف على أقواهم والرد الـمحكم عليها. ي》ظرأ3)

قف امدرسة العقلية امعاصرة من علوم القرآن وأصول مو ، البعدا｣ ،أوما بعدها 344: ج) ،1ط عليها، والرد اهجري
.أوما بعدها 643ج، )1ط، التفسر
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 .أﾊ(1مد صلى ي عليه وسلم وإنشائه"
 ق والصدﾅق والواقع:ارتباط القصة القرآنية ا 

 جزء من القرآن الكرم، فيثبت له كل مايثبت للقرآن الكرم من مزاا،القصص القرآ｣ هو 
فكله حق وصدق، ا كذب فيه وا افراء، وا  ﾉال فيه للخيال أو الوهم أو آساطر، ٓنه من  

 ،ى155: جاإسراءﾞ   ｼ  ｻ  ｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ｶｵ  ｴ  ｳ  ｲﾝ كام اﾅكيم اﾆبر، يقول تعاى 
ويقول ى، 252جالبقرة: ﾞ   ┧    ┦  ┥  ┤  ┣┢  ┡  ┠   ┟  ┞  ┝ﾝ ويقول تعاى 
 ى3جالقصص: ﾞ  ┋  ┊     ┉  ┈  ┇  ┆  ┅  ┄    ┃  │ﾝ جل وعا 

ﾞ فالقصة x القرآن بنيت من حقائق ابتة، وأسست على الصدق والواقع، يقول تعاى 
 └  ┓  ┒  ┑┐  ┏   ┎  ┍┌   ┋  ┊        ┉  ┈   ┕ﾝ وا تتعامل مع  ى،115آنعام: ج

يقول تعاى تصورات ذهنية ا وجود ها x عام الواقع، فهي تستمد قوها من صدق امو وع وواقعيته، 
 ﾞ  ﾃ  ﾂ      ﾁ    ﾀ  ｿ  ｾ  ｽｼ  ｻ  ｺ  ｹ  ｸ  ｷｶ  ｵ  ｴ  ｳ   ｲﾝويقول جل  ،ى72آل عمران: ج

ﾞﾛ  ﾚﾙ  ﾘ  ﾗ  ﾖ  ﾕ  ﾔ  ﾓ  ﾒ    ﾑ  ﾐ    ヱ  ヰ  ｀  ﾟ  ﾞ   ﾝ  ﾜﾝ وعا 
 .ى 26جامائدة: ﾞ    ゴ  ゲ  グ  ギ  ガ  ヴﾝ ويقول تعاى  ،ى125جهود: 

 املتبسً  نبأ: "ﾞ    ゴ  ゲ  グ  ギ  ガ  ヴﾝ   عند تفسر قوله تعاى  (2)النسفي يقول
 ﾊق وأنت عليهم واتل أو والصحة الصدق ملتبسة تاوة أو آولن كتب x ما اموافقً  الصدق
 .أ3)"قصاد

 على لدورانه هقّ  حُ  x الباب ل  جْ ر   كمطابقة واموافقة، امطابقة: اﾅَقّ  أصلويقول الراغب: "
 x الشيء ذلك عليه ما امطابق للشيء ااعتقاد x ... الثالث: :أوجه على يقال واﾅقّ  .استقامة
 .(4)"قّ ح والّنار واﾄّنة والعقاب والثواب البعث x فان اعتقاد: كقولنا نفسه،

                                                          
بتصرف. أ55-43ج، )3، طسيكولوجية القصة ي القرآننقرة، التهامي،  أ1)
 منطقة إى نسب مفسر حنفي فقيه ،أم1315 هر،615ت)  الدين حافظ ﾊمود بن أمد بن ي عبد ال كات أبو هو:أ2)

 مدارك تفسرد أبرزها والتفسر وآصول الفقه x كثرة مؤلفات له وادته، اريخ الراجم كتب تذكر م السند، باد x نسف
الدرر الكام》ة ي أعيان امائة  ،العسقا｣ :ترمته ي》ظر. أصبهان قرب إيذج بلدة x النسفي توx التأويل، وحقائق التنزيل
 معجمنويهض،  ،أ7/32، د.ط، )امؤلفن معجمأ، كحالة، 76/ 4) 15، طأعاماالزركلي، ، أ16/ 3) ،2ط ،الثام》ة

 .أ354/ 1)، 3ط ،"من صدر اإسام وحى العصر اﾅاضر" امفسرين
.أ441/ 1) ،1ط ،التأويل وحقائق الت》زيل مدارك، النسفي أ3)
 .أ247ج) ،1، طامفردات ي غريب القرآنآصفها｣،  أ4)
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 :اإعجاز 
 اإن لفظ القرآن وإن تفاوتت أنواعه من خ  أو قصص أو تشريع أو غر ذلك ينتظمه ميعً 

ﾞ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ   ﾇ  ﾆ  ﾅ  ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾ   ｽ وصف اإعجاز قال تعاى 
  ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍ     ﾌﾝ :ى88جاإسراء. 

 ﾒازد وتوسطه وإطنابه.: x إاx أﾎاء سرد القصص ميعً  اوالشأن أن يكون معجزً 
┧  ┨  ┩  ┪  ┫   ┬  ┭  ┮  ﾞ بعد تفسرد لقوله تعاى  (1)البيضاوي يقول

  ┹    ┸  ┷  ┶     ┵  ┴┳  ┲  ┱  ┰  ┯ﾝ :قصة نوح من سورة هود:ى44جهود x ، 
 عن اﾆاي اإ ﾒاز مع اﾅال كنه على والدالة نظمها وحسن لفظها لفخامة الفصاحة غاية x واآية"
 نفسه x متعن وأنه الفاعل، تعظيم على دالة للمفعول البناء على آخبار إيراد وx إ خال،ا

 سوى عليها يقدر ا آفعال هذد مثل أن للعلم غرد إى الوهم يذهب ا إذ ذكرد، عن مستغن
 (.2)"القهار الواحد

 مراتب من بلغت قد الكرمة اآية هذد أن واعلمعند نفس اآية: " (3)ويقول آلوسي
 نطاق عنه يضيق ما احاسن من ومعت بنواصيها فسفعت العرب مصاقع واستذلت أقاصيها اإعجاز
 .(4)"السنان مكان الباغة مهري من وكانت البيان

                                                          
، عامة مفسر، قاض،: البيضاوي الدين اصر اﾆر، أبو أو سعيد، أبو الشرازي، علي بن ﾊمد بن مرع بن ي عبد: هو أ1)

سنة  فيها فتوx ت يز إى فرحل القضاء، عن وصرف. مدة شراز قضاء وويأ شراز قرب – بفارس) البيضاء امدينة x ولد
" التأويل وأسرار التنزيل أنوار: "تصانيفه من ،إحدى وتسعنوقال السبكي: سنة ، كذا ذكرد الصفدي  ،مس ومانن وستمائة

 بغية السيوطي، :ترمته ي》ظر ."آصول علم إى الوصول منهاج" و التوحيد، x" آنوار طوالع" و البيضاوي، بتفسر يعرف
 معجمنويهض،  ،أ7/36، د.ط، )امؤلفن معجمأ، كحالة، 115/ 4) 15، طاأعامالزركلي،  ،أ55/ 2) ط،.د ،الوعاة

 .أ318/ 1)، 3ط ،«من صدر اإسام وحى العصر اﾅاضر» امفسرين
 .أ137/ 3) ،1ط ،التأويل وأسرار الت》زيل أنوار ،البيضاوي أ2)
 بغداد، أهل من اجددين، من أديب، ﾊدث، مفسر،: الثناء أبو الدين، شهاب اآلوسي، اﾅسيｳ ي عبد بن ﾊمود: هو أ3)

 فاآستانة، اموصل، إى هر 1272 سنة سافر َ للعلم، فانقطع وعزل، هر 1248 سنة ببلدد اإفتاء تقلد يها،ف ووفاته مولدد
 أن اى فاستمر مصنفاته، من به بدأ قد كان ما ويكمل رحاته يدون بغداد إى وعاد شهرا، 21 فغاب وسيواس، ماردين ومر
xامعا｣ روح: "كتبه من. ه1265سنة تو "x الشمول نشوة" و ،التفسر x ترمته ي》ظر. وغرها ،"سامبولإ إى السفر :

 صدر من» امفسرين معجمنويهض،  ،أ12/165) ط،.د ،امؤلفن معجم كحالة، ،أ167/ 6) 15ط ،اأعام الزركلي،
 .أ775/ 2) ،3ط ،«اﾅاضر العصر وحى اإسام

 .أ271/ 7) ،0ط، امعا｣ روح ،آلوسي أ4)
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 :آهداف x اانتخاب مع التسامي 
حسب ما  إن  ا ﾔتص به القصص القرآ｣ ｻريد امسوق من الوقائع عما يعوق ااعتبار

 كونيل عداد عما عرضيو  موا يعها أشرف قصة كل من، فينتخب يقتضيه السياق واهدف القرآ｣
 البشر ماذج ليصور الذوات، وأعيان آشخاج، أماء لف  غْ يرُ  فتجدد ها، التفكه قصد عن امنزهً 
 هذد. باقيةال والسنن الثابتة القيم ليصور الوقائع، وجزئيات اﾅوادث تفصيات لف  غْ يرُ و . الطباع وأماط
ｰادث، انتهاء تنتهي ا الﾅومن امابسات، انقضاء تنقضي وا آشخاج، بذهاب تنقطع وا ا 
 متتالية القرآن x القصص أت م كله ذلك أجل من، و قبيل ولكل جيل لكل ومثا قاعدة تبقى َ

 تناسبها، ماتمقا على موزعة مفرقة كانت بل اريخ، كتاب يكون كما سور أو سورة x متعاقبة
 .أ1)التوزيع بذلك عاقة ها منها اﾅاصلة الفوائد معظم ٓن

 :طريقة العرض x التنوع 
لقد امتاز القرآن الكرم أسلوبه امعجز، الذي تنوعت فيه طرق البيان، وتعددت فيه أوجه 

آغراض، لتنوع  ا، بل تنوعت فيه الطرائق تبعً اواحدً  ااﾆطاب، وهو x عرض قصصه م يلتزم مطً 
فتجدد يَرْعر ض للقصة من زواا متعددة، سواء x إيراد ، (2)لتنوع الطرائق اواختلفت الوسائل البيانية تبعً 

القصة الواحدة وتكرارها أو عدمه، أم x اابتداء القصة أو اانتهاء منها، أم x عرض التوجيهات 
 امراد توصيلها والتأكيد عليها.

وحي ｹامتها، َ يعرض التفصيات بعد ذلك من بدايتها إى فمرة مهد للقصة مقدمة ت
هايتها، ومرة يذكر القصة مباشرة با مقدمة وا تلخيص، وقد يكون فيها مفاجآها اﾆاصة، ومرة 
يذكر عاقبة القصة ومغزاها، َ يبدأ بعد ذلك من أوها ويسر بتفصيل خطواها حｯ هايتها، إى غر 

عة الｰ ميز ها أسلوب القصص القرآ｣، وهي خاصية فنية يعلو ها جالة ذلك من الطرق امتنو 
، وهذد اﾆاصية وبغرها من اﾆصائص ا، ويعظم ها أكية وأثرً اوقداسة، ويزداد ها باغًة وإعجازً 

┎  ┏  ┐  ┑  ﾞ استحق أن يوسم القصص القرآ｣ أنه أحسن القصص كما x قوله تعاى 
┖  ┕  └  ┓      ┒    ┞  ┝  ├   ┛  ┚  ┙  ┘  ┗ﾝى3يوسف: ج. 

                                                          
القصص أ، مزة، 2835/ 5، )16، طالقرآني ظال  أ، قطب،1/74، د.ط، )التحرير والت》ويرعاشور،  : ابني》ظر أ1)

.أ15، )ج 2ط ام،كالقرآ｣ وأثر《 ي است》باط اأح
 .أ312، )ج 1ط ﾊاضرات ي علوم القرآن،عباس، : ي》ظر أ2)
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وسوف نتحدث عن هذد الطرق وآساليب x عرض القصة القرآنية مع ذكر بعض آمثلة 
 x مشي ة ي تعاى ةالتالي النقطةوالنماذج. 

:أساليب عرض القصص القرآ｣انيًا:  
ية حوادثها ﾋرعة إن القصص القرآ｣ يغاير القصص الذي ألفه البشر، ٓن القصة البشر 

، وأساليبها عادية، وｼقيقها ٓهدافها قاصرة، والوصول إى اﾅقيقة والفائدة ليس هو مقصودها اغالبً 
 .ادائمً 

القرآنية فقد ميزت ｹصائص فنية راقية، فهي ｻمع إى مو اهدف وصدق  أما "القصة
 .أx(1 البناء الفｳ" ًياامضمون رق

 آساليب الفنية الｰ متاز ها القصص القرآ｣، والｰ منها: وسنحاول أن نشر إى أهم
 :أسلوب ربط امشاهد 

سابًقا أن  ا ﾔتص به القصص القرآ｣ ｻريد امسوق من الوقائع عما يعوق  الباحثأشار 
 دون مشاهدها، أشرف قصة كل من، وينتخب حسب ما يقتضيه السياق واهدف القرآ｣ ااعتبار
، صور من قبلها وما بعدها ما داات عليها وتدلّ  اﾅال، واقع إليها يشر ｰال اﾄزئيات إى التفات

أو أدوات، فيتخلل هذد الوقائع اجردة، وامشاهد امنتخبة، بعض الفجوات، ويُطوى بعض ما يقتضيه 
 أجزاء تكملةملئ تلك الفجوات و x  فّعالة مشاركة عليه ويفرض ويوقظه، القارئ يشوق  االكام، 
x ذلك  اوكأنه كان حا رً  القصةx  يندمج ﾒعله ما وهذا ،أحداثها من غاب ما واستحضار ة،القص

 بعض أعناق آخذا بعضها له، فتظهر تلك الوقائع وامشاهد متساوقة مرابطة، ااموقف ومعايشً 
 الكلمةك تكون حｯو  ،آجزاء امتائم احكم البناء حال حاله التأليف ويصر اارتباط بذلك فيقوى
 . (2)امبا｣ منتظمة امعا｣ متسقة الواحدة

والربط بن هذد الوقائع اجردة، وامشاهد امنتخبة x القصص القرآ｣، يكون على النحو 
 التاي:

                                                          
.أ311، )ج 1ط ﾊاضرات ي علوم القرآن،عباس،  أ1)
 ،اﾆطيبأ، 1/75، د.ط، )التحرير والت》ويرابن عاشور، ، أ37/ 1) ،1ط ،القرآن علوم ي هانالر  الزركشي،: ي》ظر أ2)

اｻاهات ، الدقور، أ186ج)، 17، طالتصوير الفｳ ي القرآن قطب، ،أ531/ 8) د.ط،، للقرآن القرآ｣ التفسر
لدا‾ لصيغ الوصف امشتق التوظيف ا ،دروي   ،أ63رسالة دكتوراة، )ج التأليف وم》اهجه ي القصص القرآ｣،

 .ط.د ،مشاهد سورة القمر أموذج ا
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 ربط عقلي: 
 امتلقي إن انتخاب القصص القرآ｣ لوقائعه ومشاهدد يرك فجوات بينها،  ا يفرض على

اإدراك العقلي  ،أحداثها من غاب ما واستحضار ،وملء فجواها هاالربط بينx  فّعالة مشاركة
تلك الｰ ا ترتبط مع بعضها أدوات الربط  الطبيعة العاقة بن هذد الوقائع وامشاهد، خصوصً 

 صور من قبلها وماتلك الفجوات  بعد ما دااتx  اللفظية، وهذا يتطلب منه أمًا مستمرًا،
نفس السامع وتستشرفه من  x يقعُ رض الذي سيقت له القصة، وكذلك ما ومشاهد، والنظر x الغ

 ومن أمثلة ذلك:  .(≓)اللوازم التابعة لذلك
يوسف: جﾞ     ケ   カﾝ " ه َتعاى x  ُسورة يُوسف:قَرْول  ما ذكرد ابن عاشور x تفسرد عند 

 عليها ليقطع يوسف إسراعف لفتحه، إليه وإسراعهما الباب وطرقه سيدها حضور ذكرفقد طُو يَ ، ى25
 البادئة لتكون ذلك لضد هي وإسراعها سوءا، ها أراد أنه سيدها لري به امكر من فيها تومه ما

ﾞ  ゲ : قوله من بعدد ما ذلك على فدل شكاية، من فيه تومته ما يوسف على فتقطع اﾅكاية
   ド  デ  ヅ  ヂ  ダ  ゾ  ゼ   ズジ  ザ  ゴﾝأ2)اآات"، ى25يوسف: ج. 

 ط لفظي: رب
ما يستعن على ربط وقائعه اجردة ومشاهدد امنتخبة  اإن السرد القصصي x القرآن غالبً 

في على ت حسب تلك آدوات امستخدمة، فتضأدوات ربط لفظية،  ا يوحي بكثر من الداا
يب الفعلي القصة اﾅركة والواقعية، فتتعا ل امشاهد وتتشابك امضامن، ويتحقق التوافق بن الرت

 ومن أمثلة ذلك:  امعنوي ل حداث x الواقع، وبن الركيب اللغوي البنائي للسرد x العرض.
ﾞ     ﾚ  ﾙ  ﾘ  ﾗ  ﾖ  ﾕ  ﾔ  ﾓ  ﾒ  ﾑ   ﾐ قوله تعاى x قصة نوح عليه السام: 

      ダ      ゾ  ゼ  ズ  ジ  ザ  ゴ    ゲ  グ  ギ  ガ  ヴ   ケ  カ  ヮ  ヱ  ヰ    ｀   ゚ ﾞ   ﾝ  ﾜ  ﾛ
 ヂ ﾝهذد اآات فلو ى. 14 – 15القمر: ج x َها مجموعة أملنا  ونظرا كيف سردت امشاهد وَقص ترْ

من اﾄمل الفعلية القصرة امتتالية، امرابطة ｸرx العطف "الفاء" و "الواو"، والｰ نلحظ أها قد غلب 
ها x السياق القصصي على فيها العطف ب"الفاء" الｰ تفيد الرتيب والتعقيب من غر تراخ، وَحْشدُ 

هذد الوترة يوحي بسرعة آحداث وحركتها، فتوافقت بذلك الصورة امعنوية ل حداث، مع الصورة 
                                                          

 ،، طولأ186ج)، 17، طالتصوير الفｳ ي القرآن قطب، ،أ531/ 8) د.ط،، للقرآن القرآ｣ التفسر ،: اﾆطيبي》ظر أ1)
 .أوما بعدها 145ج) ،رسالة ماجستر ،أسلوب السرد القصصي ي القرآن

.أ1/75، د.ط، )التحرير والت》ويرابن عاشور،  أ2)
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 .(≓)البنائية للسرد
ح، وكان x دعائه ﾔ  ﾓ  ﾒ  فقال: } افلقد دعا نوح عليه السام ربه وهو يتفجر غيظً 
عل واحد موصول مع الدعاء ب"الفاء" هذا يطالب التعجيل بنصرته، فع  عن استعجاله بف

ح، يعلن فيه عن أكية السرعة x تنفيذ النصر، وع  السرد عن سرعة التنفيذ الｰ ا ﾔ العجلى}
 ح، ليدل على أن أمر ي حا ر وا يكون منه التأخر.ﾖ  أو مهلًة ب"الفاء" } اｼتمل تراخيً 
 :أسلوب التشويق 

أسلوب التشويق، والذي يقوم على إحداث عنصر إن من أساليب القرآن x عرض القصص 
x ذلك الزمان وامكان ليصل بذلك إى التأثر امطلوب  اامفاجأة، والتنوع والتفنن x العرض مراعيً 

 امتلقي x اانتباد للغاية من القصة الｰ تساق.
 متعددة فيما يتعلق بعنصر امفاجأة، فمن ذلك: وقد اｽذ هذا آسلوب أشكاًا 

أن يؤخر كشف عنصر امفاجأة x القصة عن الشخصية الرئيسية  .1
 . ومن أمثلة ذلك:اوعن النظارة حｯ يكشفه هم x آٍن واحد معً 

ﾞ    ｶ  ｵ  ｴ  ｳ قوله تعاى x قصة موسى عليه السام:  -
  ﾆ   ﾅ  ﾄ  ﾃ  ﾂ    ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾ  ｽ   ｼ   ｻ  ｺ  ｹ  ｸ  ｷ

  ﾎ   ﾍ  ﾌ     ﾋ  ﾊ    ﾉ   ﾈ        ﾇ       ﾔ  ﾓ  ﾒ  ﾑ  ﾐ  ﾏ
  ヱ  ヰ   ｀  ﾟ  ﾞ  ﾝ  ﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ  ﾘ        ﾗ  ﾖ  ﾕﾝ

فيصور لنا القرآن مشهد مغادرة موسى عليه السام َمْدَيَن ، ى35 – 23جالقصص: 
ﾃ  ﾂ    ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾ   } فر ار، له فرفعت مع أهله، وكانت ليلًة شاتية،

 ﾇ  ﾆ   ﾅ  ﾄأو ءاتيكم ب ،ح {     ﾋ  ﾊ    ﾉ    ﾍ  ﾌح 
موسى عليه السام، وهو ا يعلم، وكذلك من يتابعه من  قصدها فحن

ودا منها إذا بذلك آمر امفاجئ النظارة ما ينتظرهم من مفاجأة، فلما أاها 
ﾞ  ﾝ  ﾜ  ﾛ   للجميع، حن يسمعون تلك امناداة من رب العزة واﾄال}

ヰ   ｀  ﾟأ≫)ح. 
                                                          

التوظيف الدا‾  ،دروي  ،أوما بعدها 148ج) ،رسالة ماجستر ،أسلوب السرد القصصي ي القرآن ،: طولي》ظر أ1)
 .أوما بعدها 53ج) ط،.د ،لصيغ الوصف امشتق مشاهد سورة القمر أموذج ا

 ،1ط ، ي قصص القرآن الكرماﾄانب الفｳ ،، احاذقأ1/157) ،1ط ،الكامل ي التاريخ ،: ابن آثري》ظر أ2)
= 
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صة عن الشخصيات الرئيسية أن يؤخر كشف عنصر امفاجأة x الق .2
 :أ≓)ومن أمثلة ذلك ويكشفه للنظارة منذ البداية.

┶  ┷  ﾞ قوله تعاى x قصة إبراهيم عليه السام:  -
ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵ     ｴ  ｳ  ｲ   ┸  ┹  ┺  ┻     ┼  جئ   

 ﾃ  ﾂ  ﾁ       ﾀ        ｿ  ｾ  ｽ  ｼ  ｻ  ｺﾝ :فنحن ، ى53 – 56جآنبياء
ث القصة قد كشف لنا القرآن الفاعل اﾅقيقي x كنظارة ومتابعن ٓحدا

 ｯالقصة ا يعلمون ذلك ح x تكسر آصنام بينما الشخصيات الرئيسية
 .ايكشفود متأخرً 

 متعددة، فمنها: وأما أسلوب التشويق فيما يتعلق العرض العام للقصة، فيتخذ أشكاًا 
ت بعد التمهيد للقصة ملخص إماي ٓحداثها، َ يعرض التفصيا .1

 :أ2)ومن أمثلة ذلكذلك من بدئها حｯ هايتها. 

عرض قصة أصحاب الكهف فهي تبدأ هذا املخص من  -
ﾞ  ゼ   ズ  ジ  ザ  ゴ    ゲ  グ  ギ  ガ  ヴ   ケ  カ قوله تعاى: 

  ポ  ボ  ペ  ベ  プ  ブ     ピ  ビ  パ  バ   ド  デ  ヅ  ヂ  ダ  ゾ
  ┊   ┉  ┈  ┇  ┆  ┅  ┄  ┃  │  ━   ─  〞  〝  ｠

 ┎  ┍  ┌  ┋   ┙  ┘  ┗  ┖  ┕   └┓  ┒  ┑  ┐  ┏
  ┛  ┚ﾝ :يتبعه تفصيات تشاورهم قبل دخوهم ، ى13 – 3جالكهف َ

الكهف، وحالتهم بعد دخوله، ونومهم ويقظتهم ... فكان هذا التلخيص 
 مقدمة مشوقة للتفصيات.

التمهيد للقصة مقدمة توحي بعاقبة القصة ومغزاها، َ تبدأ القصة  .2
 :أ3)ومن أمثلة ذلكا وتسر بعرض تفاصيلها. بعد ذلك من أوه
قصة موسى عليه السام x سورة القصص فقد بدأها هذد امقدمة  -

                                                          

 .أ83ج)=
 .أ35ج) ،1ط ،اﾄانب الفｳ ي قصص القرآن الكرم ،: احاذقي》ظر أ1)
.أ181ج)، 17، طالتصوير الفｳ ي القرآن قطب،: ي》ظر أ2)
.أ182-181ج)، 17، طالتصوير الفｳ ي القرآن قطب،: ي》ظر أ3)
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ﾞ  ┆  ┅  ┄    ┃  │  ━  ─   〞  〝  ｠  ポ  ボ  من قوله تعاى:
  ┓  ┒  ┑  ┐  ┏  ┎  ┍   ┌  ┋  ┊     ┉  ┈  ┇
  ┢  ┡  ┠  ┟  ┞            ┝  ├  ┛┚  ┙  ┘  ┗  ┖  ┕      └

┣     ┭  ┬  ┫  ┪  ┩  ┨  ┧      ┦  ┥  ┤  ｴ  ｳ  ｲ
  ｾ  ｽ  ｼ  ｻ  ｺ    ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵﾝ :1جالقصص – 

َ مضي x تفصيات قصته: مولدد ونشأته ور اعه وك د وقتله امصري ، ى7
معرفة الطريقة الｰ تتحقق ها  امشوقً  اوخروجه ....ا}. فكانت تلك امقدمة مهيدً 

 مة.هذد الغاية امرسو 
البدء x القصة مباشرة با مقدمة وا تلخيص، ويكون x سرد  .3

 : أ1)ومن أمثلة ذلك أحداثها وكشف مفاجآها من التشويق ما يغｳ عن ذلك.

قصة مرم عند وادة عيسى عليه السام، كما x قوله تعاى:  -
 ﾞ   ヱ  ヰ  ｀   ゚ ﾞ  ﾝ  ﾜ  ﾛ  ﾚ     ﾙ  ﾘ  ﾗ   ﾖ  ﾕ  ﾔ

  ガ  ヴ  ケ      カ   ヮ  ゲ  グ   ギﾝ :ى16 – 17جمرم. 

 :أسلوب التصوير 
لقد ُعر َ ْت القصة x القرآن أسلوب وطريقة تصويرية، ومشاهد ملؤها اﾅيوية واﾅركة 
والو وح، لكي تشد القارئ ها أو امستمع إليها، ويتفاعل مع أحداثها، ولكي تؤدي دورها الذي 

 سيقت من أجله ｼ xقيق أهدافها.
القرآ｣ يتناول القصة بريشة التصوير امبدعة الｰ يتناول ها ميع امشاهد وامناظر فرر"التعبر 

، وｻعل الشخصية شاخصة حية مع ة، أﾒ(2ري" ايقع ومشهدً  الｰ يعر ها، فتحيل القصة حاداً 
 والطبيعة البشرية ﾉسدة أمامنا تروح وｻيء، متلئ اﾅركة وتتدافع الصراع.

متعددة، وهذد آلوان ليست منفصلة، بل ميعها تبدو x  ألوااً  وهذا آسلوب يتخذ
مشاهد القصص، ولكن قد ي ز أحدها x بعض امواقف وامشاهد، فيظهر على بقية آلوان، فمن 

 هذد آلوان:
 قوة العرض واإحياء: 

                                                          
.أ182ج)، 17، طالتصوير الفｳ ي القرآن قطب،: ي》ظر أ1)
.أ182ج)، 17، طالتصوير الفｳ ي القرآن قطب، أ2)
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القصة  هذا اللون من التصوير منتزع من عام آحياء، ا ألوان ﾉردة وخطوط جامدة، يعرض
فيمنحها اﾅياة الشاخصة واﾅركة امتجددة، فإذا امشاهد واﾅوادث شاخصة حا رة تروح وتغدو، 
وكأنك x مسرح اﾅوادث آول الذي وقعت فيه، حيث تتواى امناظر وتتجدد اﾅركات. ومن أمثلة 

 :أ1)هذا اللون
قصة نوح عليه السام وابنه x سورة هود، وهو على ظهر سفينة  -

ي به x  طوفان موجه كاﾄبال، وكأما ﾎن نشاهد هذا الوالد املهوف وهو يبعث ｻر 
النداء تلو النداء، وابنه الفｯ امغرور، أى إجابة الدعاء، فتأي اموجة القوية العاتية 

 لتحسم اموقف ﾅ xظة سريعة خاطفة.

قصة أصحاب الكهف x سورة الكهف، وكأننا حا رون بينهم وهم  -
ن x أمرهم بعدما اهتدوا إى ي، وها هم أواء نراهم رأي العن وهم x فجوة و ر تشاو ي

يمن عند طلوعها، وｻاوزهم عند مغيبها فا لمن الكهف والشمس تزاور عنهم ذات ا
تقع عليهم، وتستمر اآات x نقل هي تهم وحركتهم، كأما َتْشَخُص وتتحرك على 

 التواي.

ة القلم، فها هم أواء يبيتون x شأها قصة أصحاب اﾄنة x سور  -
، ولقد كان للفقراء حظ من مر هذد اﾄنة، ولكن الورثة ا يشاءون، إهم لريدون اأمرً 

 أن يستأثروا ها وحدهم، وأن ﾓرموا أول ك امساكن حظهم.
 إبراز العواطف واانفعاات: 

اعر والوجداات، فيصور امشهد هذا اللون من التصوير تقاس آبعاد فيه وامسافات، امش
، ت ز فيه اﾅركات الظاهرة واانفعاات امضمرة، وتلتقي فيه الصورة اﾅسية الصورة ًياإبداع اتصويرً 

 :أ2)النفسية، وكأما اﾅادث معروض من جديد، دون أن يغفل منه قليل أو كثر. ومن أمثلة هذا اللون
كرمن x سورة الذارات:  x قصة إبراهيم عليه السام مع  يفه ام -

 يكفه أن من احذرً  الضيف، به رَ شعُ يَ  أن غر من رىالق   رتهبادم كيف صور مشهد
، فأبرز حركة إبراهيم ى27جالذارات: ﾞ  ┮  ┭  ┬  ┫  ┪        ┩  ┨ﾝ  ، بقوله:ويعذرد

 ةاحي إى فمضى ،يفارقهم أن يرد م كأنهو  عليه السام اﾆفية، وتفاعله مع أ يافه،
                                                          

.أ135-58،135-54،56-52ج)، 17، طالتصوير الفｳ ي القرآن قطب،: ي》ظر أ1)
.أ3383/ 7)، 16، طي ظال القرآن ،أ133-134ج)، 17، طالتصوير الفｳ ي القرآن : قطب،ي》ظر أ2)
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، حｯ ا يشعروا ما ينوي القيام به، وجس دها x حينه من ورجع مستعجا دارد من
، لتلتقي مع الصورة النفسية، وكأما يعاد امشهد أمام عينيك أ1)اﾅسية صورة الروغان
  من جديد.

 معت وقد وكذلك x نفس القصة، كيف صور مشهد زوجته سارة، -
 ،اعقيمً  آصل من كانت وقد ،عجوز وهي البشرى وفوج ت، هذد فبغتت البشرى،
فأبرز هذد  ى 23ج الذارات: ﾞ  ╉  ╈  ╇  ╆  ╅      ╄  ╃  ╂  ╁ﾝ بقوله: 

، وجس دها x صورة حسية بلطمها اأبدً  تتوقعها تكن م الｰ العنيفة امفاجأةالدهشة و 
ه ﾆديها بكفيها، لتلتقي مع الصورة اانفعالية عند التعجب، على عادة ما يفعل

 النساء، وقد َند ت منها صيحة الده  وكأما تسمعها وتشاهدها اآن.

 إبراز الشخصيات: 
 امن خال اللمسات، فينتفض ﾋلوقً  اهذا اللون من التصوير يقدم النموذج اإنسا｣، شاخصً 

خالد السمات، في ز ماذج إنسانية من الشخصيات، تتجاوز حدود الشخصية امعنية إى  ًياح
 :أ2)ة النموذجية. ومن أمثلة هذا اللونالشخصي

قصة صاحب اﾄنتن x سورة الكهف مع صاحب له ليس من ذوي  -
 اﾄنان، ولكن من ذوي اإمان، وكاكا موذج إنسا｣ لطائفة من الناس: 

o  نتن موذج للرجل الثري، تذهله الثروة، وتبطردﾄفصاحب ا
دار الناس واﾅياة، وﾓسب النعمة، فينسى القوة الك ى الｰ تسيطر على أق

 هذد النعمة خالدة ا تفｲ، فلن ｽذله القوة وا اﾄاد.
o  وصاحبه موذج للرجل امؤمن امعتز إمانه، الذاكر لربه، يرى
 على امنعم، موجبة ﾅمدد وذكرد، ا ﾄحودد وكفرد. النعمة دليًا 

 :أسلوب التكرار 
 الكرم، القرآن إعجاز من إعجاز نوع هو القرآ｡، القصص x القصصية آحداث تكرار إن

                                                          
ْست َواء   َعن   اْلَمْشي   x   َمْيل   الر َوَغانَ  إ ن  " :م  َسَا  ْبنُ  اْلَقاِسمُ  ُعبَـْيد   أَبُو قَالَ  أ1)  عاشور، ابن". َذل كَ  إ رَاَدت ه   إ ْخَفاء   َمعَ  اﾄَْان ب   إ َى  اا 

 ابن ،أ451/ 4)، 3، طالت》زيل غوامض حقائق عن الكشاف: الزﾋشري، وي》ظر،أ353/ 27) ، د.ط،والت》وير التحرير
.أ166/ 5)، 1، طالعزيز الكتاب تفسر ي الوجيز احرر عطية،

.أوما بعدها 215، ج57-54ج)، 17، طالتصوير الفｳ ي القرآن : قطب،ي》ظر أ2)
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 البيان، صور من صورة أية وx لغة، أية x وجه ها يرى ا ｸيث وجاها، الكلمة روعة فيه تتجّلى
 .وسطوته وروعته، جاله،x  الوجه، هذا يقارب

 وصمتها، وبنطقها وسكناها، وحركاها، وأعماقها، أبعادها، امشاهد يعرض القرآ｡ فالقصص
 من ﾊدود بعدد إا كله ذلك يكون ا َ قلوها، وخلجات نفوسها، وهجسات خواطرها، وبوسوسة
 .عّدا اليد أصابع يتجاوز يكاد ا اللقطات،

 x موزعة جعلها بل وتراكم، تراكب ا حｯ واحد، معرضx  اللقطات هذد ﾒمع مولكنه 
 مستغنية بذاها منها لقطة كل تستقل أن كنم ｸيث الكرم، القرآن x متقاربة أو متباعدة موا ع
 ها، امناظرة أو امماثلة اللقطات آخرى خال من إليها اظر نظر لو ｸيث َ تفصيل، كل عن
 ..وائتافا واتساقا، ｻاوا، ميعا منها لوجد

 ما وأن للحدث، ﾉّسمة شبه أو ﾉّسمة، كاملة، وا حة، تعطى صورة ﾉموعها x وأها
 متناثر اｻميعً  إا ليس الواحد، اﾅدث أو الواحدة، الواقعةx  امقوات، بن اختاف أنه نم يبدو

 ا وخلجات، خواطر من وراءد يكمن وما القول، لظاهر االتقاطً  إا ليس أو الواقعة هذد من آقوال
 .به ءجا الذي التكرار من آسلوب هذا على وحدد، القرآ｣ النظم إا ها مسك أن يستطيع
يؤدي وظيفة حيوية x إبراز جوانب ا مكن أداؤها على وجٍه واحٍد من وهذا آسلوب  

من مشخصات  اوجود التعبر، بل ابد أن تعاد العبارة أكثر من مرة، ٓن كل عبارة ｼمل بعضً 
 .أ1)امشهد، وكل عبارة تعطي صورة متقاربة للمشهد كله

كرم، فهمها حق فهمها وعلى الوجه الصحيح من فتح و"التكرار ظاهرة ملحوظة x القرآن ال
ي على بصرته بنور منه، وأساء فهمها من َخَفَت عندد هذا النور، أو أنه ا نور له يهديه سواء 

د رررر إن أحسن ا الظن رررر أو ظلمات اﾄحود والعداوة هذا يل فهو ﾔبط x ظلمات الشك والردالسب
 .أ2)الدين"

نتج عن هذا عدة تقسيمات القرآن الكرم اعتبارات ﾋتلفة، فx اء للتكرار وقد نظر العلم
القرآن" فإها تنصرف أول ما x إذا أُطلق مصطلح "التكرار ، ولكن أ3)للمكرر x القرآن الكرم

القصص القرآ｡ قبل غرد، ولذا كان هذا النوع هو آكثر استغاا من قَبل x تنصرف إى التكرار 
                                                          

.أ152-155/ 15) ط،.د ،للقرآن القرآ｣ التفسر اﾆطيب،: ي》ظر أ1)
.أ63)ج  رسالة ماجستر العرة من قصة موسى ي القرآن الكرم، ،العدوي أ2)
.أوما بعدها 322/ 1) ،1ط، الباغية وماته القرآ｣ التعبر خصائص ،مطعｳا: 》ظريلتكرار للوقوف عل أنواع ا أ3)
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كتاب ي، ومعلوم أن القصة القرآنية قد شغلت مساحة كبرد من  x  قن وأذاهم الطاعنن امستشر 
x ذلك، فإن القصة x كتاب ي مقارنة بغرها من امو وعات الｯ تناوها القرآن الكرم، وا عجب 

 .مقام لذكرهاءت ٓهداف متعددة وغاات كثرة ا يتسع ا، بل جااواحدً  االقرآن م أت لتقرر هدفً 
 يقتصرو معه،  هي امسوقة الغرض على كال هان القصة رُ كَ ذْ تُ فرَ  امناسبات ｻتلبها القصصف

 سامعيها، من امقصودة للحالة امناسبً  و عام x امذكور القصة بعض يكونو  ،منها الع ة مو ع على
 أهل إى وارة امشركن، إى تساق ارة فإها له، سيقت الذي للسياق مناسبة منها يذكر فيما ٓن

 خاصة، حالة x هؤاء من للطائفة تساق وقد كليهما، إى وارة امؤمنن، إى تساق وارة الكتاب،
 من ﾓصلو  ،امقامات حسب على واإﾒاز اإطناب تتفاوت وبذلك ،أخرى حالة x إليها تساق َ

،  أخرى مقاصد معه صلوﾓ ا،منه امقصود كمال أو القصة كمال القرآن x موا عها متفرق
 أن شأنه من الواحد الغرض x الكام تكرير فإن الباغة، ظهور، و بتكريرها آذهان x رسوخهاك

 وتفنن، أدائها طرق اختاف امعا｣ x تفنن مع السابق إثر منه الاحق جاء فإذا البليغ على يثقل
 وسعة الفصاحة تقتضيه ذلك ما وﾎو واللفظية امعنوية البديعية احسنات وتفنن ،وتراكيبها آلفاظ
 .أ1)اإعجاز وجود من وجه فذلك الباغة، x القصوى اﾅدود من كان ،اللغة

توظيف x ما ا يدع ﾉاا للشك، أن القرآن الكرم قد أجاد  ي والدا｣وهكذا يتضح للقاص
ｯواجرأ عليه من فسد  ون عليه،فيه، مهما تقول امتقول لكأنه ليس مكرر بل هو أصلي التكرار ح
أن تفتتت على بعد  ، ولكن شبهتهم تعود وهي ｻر أذال اﾆزي، فرمود ما هو مدح فيهذوقه اللغوي

لها رسالة سجلها عليهم التاريخ، وجوههم بعد أن م  x ، ويرمى ها القرآن مفتتة صخرة القرآن الصلبة
 ولكأ｡ القرآن الكرم يقول هم:

 أ2).كيف أعتذر  كانت ذنوس فقل ي      ها           ***       أدلّ  لايإذا ﾊاسｳ ا
له  ئاﾄذوة امضي ة لإنسان فربط ما يه ｸا رد وهي ستبقى القصة القرآنية هي ولذا
يقة الوث وستبقى هي تشرق ها النفس ويعمر ها القلب، وستبقى هي النفحة الرانية الｰمستقبله، 

يطم ن إليها اإنسان مصداقيتها، وتلك بعض اﾅقائق عن القصة  اﾆالدة الｰ الوحيدة الصادقة
 القرآنية.

                                                          
.أ73-1/78) ، د.ط،والت》وير التحرير عاشور، ابن: ي》ظر أ1)
.أ2633/ 7) ،1ط ،اأديب معرفة إ{ اأريب إرشاد=  اأداء معجم ،ﾅمويا: ي》ظر البيت للبحري، أ2)
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اأسس والضوابط ام》هجية للقراءة الراشدة للقصص القرآ｣امطلب الثالث:  

الشغل الشاغل للعلماء، كٌل ﾉ xال اختصاصه؛ ٓن فهم  ررر وما زالررر  كان تفسر النصوج
َٓ امراد من النص اهد ل، والغاية الك ى؛ ما له من اآار والثمار، فا غرو هذا ااعتبار أن و  ف ا

 .تتجه آنظار إى تفسر النصوج منذ وجدت

صاحب تفسر النصوج تباين x الوسائل والغاات، فمن طائفة حرصت على الكشف وقد 
فهمه، وطائفة أخرى أكتها عن امراد من النص x  وء ما أتيح ها من معام وقرائن معينة على 

أغرا ها؛ فغدت على النص تفسرد كيفما ترى أو ﾓلو ها، بعيًدا عن الضوابط والقرائن، جاهلة ها، 
 .أو متجاهلة ها؛ فكانت اﾄناية على النص

اﾅيلولة دون العبث النصوج؛ فعمدوا بعد استقراٍء ومٍع إى  ىحرج أهل الشأن علولذا 
عد وامعام الｰ تعن على التفسر السليم للنصوج، لتكون مثابة اميزان الذي و ع ﾉموعة من القوا

 .يعرف به التفسر امقبول من غرد

لقد آتت هذد القواعد مارها، وبرزت آارها، فصار ها حضور مشهور لدى مفسري و 
ا، وتطبيقً  صيًا  وأالنصوج، ｹاصة مفسرو القرآن الكرم، الذين عنوا ها منذ وقت مبكر؛ تفصيًا 

 .فحازوا فضل السبق x ذلك كله
ويعت  القصص القرآ｣ ميداًا خصًبا للتوجيهات اهادفة إقامة ﾉتمع إنسا｣ متحرر من ربقة 
التقليد وااﾎال، فهو ﾓتوي على مادة ارﾔية صادقة، وعلى بيان ٓسباب قوة آمم و عفها، 

مية على وجه العموم، والعربية واإسامية على وجه اﾆصوج x وماسكها واﾎاها، وإن امكتبة العا
حاجة لدراسة علمية منهجية متكاملة مرابطة مبنية على نظرة مولية، مرتكزة إى أسس ومعاير 
وا حة، وقواعد و وابط ﾊددة، وخطوات مرسومة، كمنهج علمي عملي، له أثرد x تطور آفراد 

 اء حضارهم.واﾄماعات لبناء أنفسهم وبن
ولتكتمل مثل هذد الدراسة فمن اﾅري أن يصاحبها جانب تطبيقي يعطي تصورًا دقيًقا عن 
 x تاج إى جهد ووقت ومكان ليس له متسعｼ أن دراسة كهذد ｳظ xتلك امنهجية امتبعة، و

 رسالｰ هذد، ولعّل ي أن يهيء من الباحثن من يقوم بذلك x رسالة مستقلة.
أن ألقي الضوء على بعض تلك آسس وامعاير العامة،  اموجزة الوريقاتx هذد وسأحاول 
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  ｰبُذلت والدراسات ال ｰهود الﾄطوات العملية من خال بعض اﾆوالقواعد والضوابط العلمية، وا
 ُكتبت x هذا الصدد.

 آسس وامعاير العامة للقراءة الراشدة للقصص القرآ｣:
ملة تُعد أساًسا x التعامل مع القرآن الكرم والنظر إليه فهًما وتفسرًا، هناك أسس ومعاير شا

ولرّما كانت دراسة القصص القرآ｣ ُجزًءا من الدراسات القرآنية، فإها ﾊكومة بتلك آسس وامعاير، 
 خاصًة ما كان منها أكثر مساًسا وماًسا مع طبيعة القصص ومو وعه ومنهجه.

 :(1)معاير فيما يليوﾍُمل هذد آسس وا
  التعامل مع نصوج القصص القرآ｣، كنصوج رّانّية مقدسة، فهي

ّ فإّن: ََ  جزء من كام ي، وليس كنصوج أدبية فنية أو ارﾔية بشرية، ومن 

o   ظال x البحث عن أهداف وع َ  تلك القصص يكون
 آهداف آساسية للقرآن الكرم.

o  ية ا يعريها التعاطي مع آحداث الواردةﾔفيها كحقائق ار
ﾞ   ザ  ゴ  ゲ  グ الشك، وليست أساطرًا أو خياًا، كما قال سبحانه 

  ペ  ベプ  ブ  ピ  ビ  パバ   ド  デ  ヅヂ  ダ  ゾ  ゼ  ズ  ジ
  ┈  ┇  ┆   ┅  ┄         ┃  │  ━  ─  〞  〝  ｠   ポ  ボ

  ┎  ┍   ┌  ┋  ┊  ┉ﾝ :ى3جإبراهيم. 

o ات كغيبيات ا يتطرق التلقي ل حداث وما فيها من تفصي
ﾞ  パ   バ إليها الكذب، وا تُعلم إا عن طريق الوحي، كما قال سبحانه 

ボ  ペ  ベプ  ブ  ピ  ビ     ┇     ┆  ┅┄  ┃│  ━  ─   〞    〝  ｠  ポ
  ┉   ┈ﾝ :ى43جهود. 

o  ذلك x عرض آحداث وانتقائها أسلوب خاج، ا يتبع
 أسلوب السرد التارﾔي.

  ااعتقادات الرمسبقة من خيال مفرط أو التخلي عن التصورات و
رمزية جاﾊة أو أويٍل متعسف، حｯ ا تكون تلك التصورات وااعتقادات مهيمنة 

                                                          
 .وما بعدهاأ 362رسالة دكتوراة، )ج هات التأليف وم》اهجه ي القصص القرآ｣،اｻا: الدقور، ي》ظر أ1)
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 على النص وحاكمة عليه.

  ااستفادة  ا صح من آحاديث الصحيحة استمداد بعض أحداث
ة لرملء ووقائع القصص، وعدم ااعتماد على اإسرائيليات واآار الضعيفة وامو وع

مبهمات القصة أو معرفة تسلسل الوقائع أو لتكلف تفسر موقف، وتنزيه القصص 
 القرآ｣  ا لصق به منها وامت ت به كتب التفسر والتاريخ والّسر.

  وابط علمية للقراءة الراشدة للقصص القرآ｣:
اظ، ومراعاة القراءة الراشدة للقصص القرآ｣ ا بُد أن ｻري على قواعد ｼ xقيق آلف

السياق، واعتبار امقاصد، وانضباط التأويل،  ا يُنتج x هاية امطاف قراءًة صحيحًة، ونظرًا مسّدًدا، 
يُبّصر الناس مرادات اهدي القرآ｣، ويرّشد الواقع بقيومية الوحي، ويقود الناس ｸاكمية الشرع، 

 وُيضيء الطريق هدي آنبياء وع َ   السابقن.
x هذد آسس والقواعد أن ُآخي بن امأثور الصحيح والرأي الرجيح، وتُزاوج بن وآصل 

أصول الرواية وفنون الدراية، وتؤلف بن تراث السلف ومعارف اﾆلف، فا يُهمل نقل حيث ﾒب 
 .أ1)ااستمداد منه، وا يرك رأي حيث يتعن إعماله

 ｢الضابط الداي لقراءة نصوج القصص القرآ 
للغة الｰ نزل ها القرآن الكرم هي لغة العرب امتداولة أام نزوله، وهو آمر الذي يقرر إن ا

أمرًا  ابطًا لعملية أي قراءة هذا  إذ يُعدُ لزوم التقيد هذد اللغة x فهم النص القرآ｣ وتبيانه وتفسرد، 
، وحｯ ا يكون الكام النص، وما يرتب عليه من معｲ ومدلول وُحكم ومقصد وعلة وتوجيه ...ا}

 مرسًا ﾓتاج أن نشر لبعض التفصيات امهمة هذا الضابط:
إن امدخل آمثل إى فهم نصوج القصص القرآ｣ هو ｼقيق مفرادت القصة على ﾎٍو ﾒّلي 
 x كل استعمال، فهذد امفردات ها دور x كل مورد، وحقائقها x كل سياق، ومعانيها x دااها

الُصور x القصص، مع التوافق والتناسق بن امفردة وسياقها الذي سيقت ٓجله، وانتظمت فيه. ماء 
ٓن آلفاظ حوامل امعا｣، وخدم ها، وا يستقيم فهم الكل إا بفهم آجزاء الذي تركب منها، 

مصطلٍح حادٍث،  ومｯ ُأكل اللفظ القرآ｣، أو ُأسيء فهمه، أو أُفر  من مدلوله آصلي، أو نزل على
 .أ2)فإّن القارئ يصّد عن غرض الفهم، ويرتج دونه اب التدبر، ويضّل  اًا بعيًدا x تفسرد

                                                          
.أ433ج)، 1، طال》ص القرآ｣ من هافت القراءة إ{ أفق التدبر : الريسو｣،ي》ظر أ1)
.1، طدالة امفردة ي قصص القرآن الكرم: آل مد، امفردة ودالتها ي قصص القرآن. ي》ظر لاستزادة حول أ2)
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 ﾓتاج ما أول أنّ  وذكرتيقول الراغب آصفها｣ ُمبيًنا أكية ｼقيق دالة آلفاظ امفردة: "
 فتحصيل امفردة، آلفاظ قيقｼ اللفظية العلوم ومن اللفظية، العلوم القرآن علوم من به يشتغل أن

 x الّلب   كتحصيل معانيه، يدرك أن يريد من امعاون أوائل من كونه x القرآن ألفاظ مفردات معا｣
 x افع هو بل فقط، القرآن علم x افًعا ذلك وليس يبنيه، أن يريد ما بناء x امعاون أول من كونه
 وعليها وكرائمه، وواسطته وزبدته، العرب كام لبّ  هي القرآن فألفاظ،الشرع علوم من علم كلّ 

 .أ1)"وحكمهم أحكامهم x واﾅكماء الفقهاء اعتماد
 ويقتضي ｼقيق امفردة القرآنية، والكشف عن مدلوها الرجوع إى صنفن من امعاجم:

 :امعاجم اللغوية 

عليه   ما أن القرآن قد نزل اللغة العربية، فإن تفسر ألفاظه يكون ما يدل
كام العرب، ومعهود تصرفهم x القول، وذلك من خال الرجوع إى امعاجم اللغوية  
كمقاييس اللغة ابن فارس، ولسان العرب ابن منظور، وغركا من امعاجم اللغوية 
اموثوقة وامعتمدة عند أهل العلم، مع التنبه إى أن الدالة امعجمية للمفردة تتسع 

و عنها النص القرآ｣، وهنا تلوح  رورة الرجوع إى الصنف الثا｣ معاٍن شｯ قد ينب
 من امعاجم.
 :معاجم ألفاظ القرآن الكرم 

إن معاجم ألفاظ القرآن الكرم تقوم بس  موارد ااستعمال القرآ｣ للفظ، 
وتوجيه السياق الوارد فيه، حيث يتم ااستقراء موا ع ورود اللفظ x القرآن، وｼكيم 

لسياق سابقه واحقه، وعامه x سياق امصحف كله، وخاصه x سياق دالة ا
السورة وامقطع واآية. ومن َ تتجلى دالة كل مفردة قرآنية من خال ارتباطها 

. أ2)امو وعي بكل مو وع ترد فيه، مع ارتباط كل مو ع القرآن كله x سياقه العام
 للراغبأ القرآن ألفاظ مفردات) معجم أن على وأعامها آمة علماء ﾒمع يكادو 

فهذا  امو وع، هذا x امؤلفة الكثرة الكتب من آوى امرتبة x أي آصفها｣
امعجم يعت  ثروة نفيسة من أراد أن يقف على حقيقة امفردة القرآنية وخصوصية 

                                                          
.أ55-54: ج)، فردات ي غريب القرآنام آصفها｣، أ1)
دالة امفردة ي قصص القرآن : آل مد، للوقوف على بعض اأمثلة لت》وع امفردة ودالتها ي قصص القرآن. ي》ظر أ2)

.وما بعدهاأ 133، )ج1، طالكرم
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 ويشعر إا رآنللق امفسرً  أو ادارسً  وا القرآن، علوم x افً ؤلّ  مُ  ｻد استعماها، ولذا ا
 ميدانه، x كبرة نقلة ｸق يعت  الذي العظيم العمل هذا واإعجاب اإجال
 .أ1)القرآنية امفردات معاجم اريخ x هاًما ومنعطًفا

 :｢الضابط التفسري لقراءة نصوج القصص القرآ 
 لقد أرشدت مقدمات التفاسر، ومدوات علوم القرآن، وأو اع آصولين على تباين
مشارهم، إى قواعد تفسرية تعن على فهم النص القرآ｣، واستجاء مرادد، إذا ما أتيح هذد القواعد 

 ااستثمار اﾄيد، والتطبيق السليم، ومن أمثلة هذد القواعد:
 أ2)بيان الشارع ٓلفاظه وتفسرد ها مقدم على أي بيان: 

سلم فا إذ أن التفسر إذا عرف من جهة النｭ صلى ي عليه و 
حاجة إى ااستمداد من غرد، ٓن بيانه مقدم على كل بيان، فهو امأمور 
التبين، امؤيد الوحي، فهو أعرف مرادد وحقائق ألفاظه. يقول شيخ 

 القرآن x اموجودة آلفاظ أن يعلم أن ينبغي و ااإسام ابن تيمية: "
 وسلم عليه ي صلى نｭال جهة من ها أريد وما تفسرها عرف إذا واﾅديث

 .أ3)"غرهم وا اللغة أهل أقوال ااستدال إى ذلك ﾓ xتج م
  قيقة الشرعية، فإن م تكن فالعرفية، فإنﾅمولة على اﾊ ألفاظ الشارع

 :أ4)م تكن فاللغوية

آصل x كل لفظ مستعمل x القرآن أو السنة أن يبحث عن 
مل على اﾅقيقة الشرعية إن وجدت، مدلوله x استعمال الشرع نفسه، فيح

فإذا أعوز الوقوف على اﾅقيقة الشرعية للفظ، وم يكن  ا يرجع تقديرد إى 
العرف، فامرجع حين ذ إى دالة لسان العرب. كلفظ )الصاةأ مثًا، فإها 

                                                          
عنها واموازنة بينها، يرجى ااطاع على ｸث لرر أمد مزيد من التعرف على أهم معاجم ألفاظ القرآن الكرم مع حة ارﾔية  أ1)

 ، على الرابط التاي:ومقرحات موازات: القرآن مفردات معاجمبن حسن فرحات، بعنوان
http://www.tafsir.net/article/4330 

، الطي ار، أ17/ 1) د.ط،، القرآن مقاصد ي البيان فتح، القنوجي، أ287/ 6) ط،، د.الفتاوى ﾉموع: ابن تيمية،ي》ظر أ2)
أ.1/143) ،1ط ،قواعد التفسرأ، السبت، 88، )ج1، طفصول ي أصول التفسر

.أ287/ 6) ، د.ط،الفتاوى ﾉموعابن تيمية، أ3)
أ.1/143) ،1ط ،عد التفسرقوا، السبت، أ5/87) ،1، طالبحر احيط ي أصول الفقه: الزركشي،ي》ظر أ4)

http://www.tafsir.net/article/4330
http://www.tafsir.net/article/4330
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 تطلق على العبادة امعروفة، مع أها x أصل الو ع اللغوي تعｳ: الدعاء.
  مل ألفاظｼ أ1)الكتاب على اصطاٍح حادثا: 

إن تفسر ألفاظ القرآن يكون ما يدل عليه كام العرب، ومعهود 
تصرفهم x القول x عصر التنزيل، أما ما جاء بعد هذا العصر من امعا｣ 
اﾅادثة وامصطلحات امخرعة، فا يرجع إليه x التفسر، ٓن لغة التنزيل  

روج عن هذد اللغة x سياقها التنزيلي كانت تصاحب سياق التنزيل، وأي خ
آول، وما جرت عليه من آعراف x آلفاظ وآساليب، فإنه مفض إى 
التحريف، وإفرا  لسان القرآن من مدلواته آصلية. قال الشيخ ﾊمد رشيد 

 الｰ ااصطاحات يتتبع أن الصحيح الفهم يريد من على ﾒبر ا: "
 يفسر ما فكثرا. الكتاب x ورد ما وبن ابينه ليفرق املة؛ x حدثت
 القرون بعد املة x حدثت الｰ ااصطاحات القرآن كلمات امفسرون
 كانت الｰ امعا｣ ｸسب القرآن يفسر أن امدقق فعلى. آوى الثاثة

  .أ2)"نزوله عصر x مستعملة
 :｢الضابط السياقي لقراءة نصوج القصص القرآ 
على ﾉموعة من العوامل وامعام، سواء أكانت داخله أم  ررر أي نص ررريعتمد فهم النص 
؛ بغية الوصول  وأصيًا فعر وا ها تفصيًا  -كٌل ﾉ xال اختصاصه   -خارجه، وقد تنبه ها العلماء 

 ه.إى تفسر للنص يكشف عن امراد من

مباشر على امعｲ الدقيق ذات أثر  -على تفاوت بينها x اآار والثمار  -العوامل  تلكإن 
للكلمات، ويعد السياق من أبرزها، وأكثرها أثرًا ｼ xديد امعｲ؛ ٓن اللغة ظاهرة اجتماعية، فيكون 

 .غر كامي مًيا أمالفهم متوقًفا على النظر إى الكام x  وء السياق، سواء أكان هذا السياق كا
 x الرئيس الركن عندهم صارت حｯ كثرًا، سياقال بنظرية اللسانيات اﾅديثة علماء ُعｳ لقدو 
 يقول هذا وx متأخرًا، ولو اجال، هذا x السياق أكية أدركوا حن النص، وفهم اﾆطاب، ｼليل
 مراعاة بدون كامًا  ｼليًا أ مثًا  ملة) لغوية سلسلة ｼليل إمكان القائلة الفكرة إن: "يول و براون

                                                          
.أ25/ 1)د.ط،  ،تفسر ام》ار ر ا،أ ، 3/318، د.ط، )فتح الباري شرح صحيح البخاريينظر: العسقا｣،  أ1)
.أ25/ 1)د.ط،  ،تفسر ام》ار ر ا، أ2)
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 .(≓)"كبر  شك ﾊل آخرة السنن x أصبحت قد السياق
 عناية فإن - السابقة العبارة من يفهم كما - غرا عند متأخرًا ااهتمام هذا بروز كان إذاف
 العرس النص فهم x مؤثر استحضار له وكان الكرم، القرآن لنزول مصاحبة كانت السياق علمائنا
 .بعامة

بيان مدلول آلفاظ، وتصنيف مراتب  سياق النص حاكًما على القارئ امتدبر x ويُرَعدُ 
الدالة، واستجاء مقاصد اﾆطاب، ولو تركت آلفاظ على عواهنها، وأطلقت من عقال سياقها 
وسباقها، ٓفادت من امعا｣ امراد وغر امراد، وامتعذر وغر امتعذر، وأهدر  ابط الفهم والتلقي، ما 

، ومرجعية القراءة اسخة مرجعية النص. وهذا ماحدث ﾒعل سلطة القارئ بديلًة عن سلطة السياق
 : أ≫)ｸذافرد x مطن من القراءة
  تمل من اإشاراتｼ الذي م ل النصوج ما ا ｳالتأويل الباط

 البعيدة، والتداعيات امتكلفة.
  حكمت برر )موت امؤلفأ، و)ا هائية ｰالقراءة البنيوية التفكيكية ال

 لنص القرآ｣ وعاًء لتأويات غر متناهية، ومرتًعا لسلطة القارئ!.امعｲأ،  ا جعل ا
إن حاكمية السياق هي الｰ تنتج امعｲ السليم، وهدي إى امقصد امراد، وتدفع عن النص 
شوائب الفهم امنحرف، ومعيار اﾅاكمية هو امقصد السياقي، سواء مقصد السورة رررر إذ إن السورة 

ا مقصد مو وعي، بقطع النظر عن كون السورة متعددة امقاطع، أو ذات مقطع الواحدة بكليتها ه
واحد رررر أم مقصد امقطع، أم مقصد اآية، فامقصد هو الذي يُرخضع امتلقي للسياق، فا يستطيع 

 .أｻ(3اوزد إى غرد من امقاصد وامو وعات
 الضمر عود وx اجمات، يانوب احتمات، ترجيح x ارزًا أثرًا للسياق أن إى خلصفن
 .اآات بن تعارض أنه يتوهم ما ودفع واإسرائيليات، الدخيل من التفسر تنقيح وx والقراءات،
 إى أقرب بعضها كان ورما معｲ، من أكثر ｼتمل الｰ اآات x جلًيا السياق أثر يظهرو 
 ُيستند إماع أو حديث، أو أخرى، يةآ من اﾆارجي سياقها x دليل ََ   وليس بعض، من الصواب

                                                          
 أ.32، د.ط، )جالريكي منر. ود الزليطｳ لطفي ﾊمد.د وتعليق ترمة. اﾆطاب ｼليل. يول و براون أ≓)
.أ446ج)، 1، طال》ص القرآ｣ من هافت القراءة إ{ أفق التدبر : الريسو｣،ي》ظر أ≫)
، ﾉلة الفكر اإسامي عاشور ابن ع》د امقاصدي التفسر خدمة ي وأثر《 القرآ｣ السياققائد وآطرش،  لاستزادة ي》ظر: أ≪)

ما بعدهاأ. 13، )ج63امعاصر، العدد 
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 غيةبُ  الداخلي اآية سياق إى يُتوجه أن وﾓسن هذد واﾅالة لزمفيَ  منها، واحد اختيار x إليه
: قيل وقد، أ≓)لتشيع من ألوانه ما يراد إشعاعه" الركيب؛ ｼرك الｰ قوةال هو السياق" ٓن استنطاقه؛

 إشارات من يتضمنه ما وذلك ،(≫)"نفسه السياق ثراء وه السياق حلل آول اإخراج مصدر إن"
 على مله وكان معنين، الكام احتمل إذا" ٓنه ااعتبار؛ بعن أخذها ينبغي آخر، على معｲ ترجح
 .(≪)"أوى عليه اﾅمل كان للسياق؛ موافقة وأشد أو ح أحدكا

 x وثغرات عثرات إى قدمx ال امفسرين من طائفة ق َبل من امسلك هذا ｻاهل أدى لقدو 
 مراعاة دون معان من مفرداها x ما وإيراد اآية، x الواردة آقوال بسرد هؤاء ر ي حن تفاسرهم،
 ﾊتملة، أقوال أها ٓصحابه امسلك هذا زين. و امعا｣ هذد بن ترجيح دون الغالب، x للسياق
 امفسرين هؤاء استحضار وذاك هذا وقبل قصودة،م غاية اآات معا｣ وتكثر ه،وجأ الم   والقرآن
 .علم بغر ي على القول من اﾅذر

 أن اﾅجة تكون وقد ｹاصة، القرآ｣ القصص آات x آنًفا إليه امشار امفسرين صنيع يكثرو 
 x هذا يسهم وقد التفصيات، وｻنب اإماي العرض على للقصص ذكرد x يقوم القرآن منهج
 التفصيات عن يبحث من عند ｹاصة مذهب، كل الفهم والذهاب احتملة، والآق تكثر

 أصل ذكر x الكرم القرآن مع اتفاقها السابقة؛ آمم كتب x بعضها سيجدون والｰ واﾄزئيات،
 ج.وامنه العرض x ااختاف مع القصص هذد بعض

 بسياقه، النص إى وااحتكام ،للقصة الداخلي السياق إى العودة هو هذا من امخرج ولعلّ 
 يستعن وهو للمفسر مكن حن x أكثرد، الثقة لعدم اﾆارجي؛ السياق ااست ناس تعذر أن بعد

 القرآن مقاصد مع وامتجه امناسب امعｲ وﾔتار الدخيلة، آقوال يستبعد أن الداخلي السياق
 :أ∼)القرآ｣ القصص ين اثنن من مشاهدشهدم خال من هذا ضحيتو . (√)ةالعام

ﾞ  ┄   ┃   │  ━  ─  〞    〝  ｠ポ  ボ  ペ  ベ   プ  :تعاى قوله xامشهد آول: 
                                                          

، ﾉ ،3لة مركز دراسات الكوفة، العدد سياق والدالة ي اللغة العربية ال》ص القرآ｣ أموذج اجدلية الاﾄناس و عيدان،  أ≓)
أ.42)ج

 أ.32، د.ط، )جالريكي منر. ود الزليطｳ لطفي ﾊمد.د وتعليق ترمة. اﾆطاب ｼليل. يول وج ،.ب جيليان براون، أ≫)
 أ.225، د.ط، )ججازا أنواع بعض ي اإجاز إ‾ اإشارة ،ابن عبدالسام أ≪)
.د.ط ،دالة السياق ي القصص القرآ｣: العبيدي، ي》ظرلاستزادة،  أ√)
أ. 866-836، )ج2، عﾉ15لة جامعة املك سعود، ج ،امعا｣ عن الكشف ي وأثر《 القرآ｣ السياق: عبدي، ي》ظر أ∼)

 / http://www.alukah.net/sharia/0/431على الرابط التاي: ونشر على موقع آلوكة

http://www.alukah.net/sharia/0/431/
http://www.alukah.net/sharia/0/431/
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  ┊  ┉  ┈     ┇  ┆  ┅ﾝامفسرين توجيه خال من وذلك ،ى15: القصصج ｲكلمة مع 
: احيتن إى يعود عاشور ابن يقول كما اختافهم ومرجع امعｲ، توجيه x اختلفوا فقد ،" فارًغا"
 .أ≓)"نفسها إى والشك الضعف بتطرق تؤذن واحية شها،أج وراطة موسى أم بثبات تؤذن احية"

 وهذا موسى، أم موقف على والثناء امدح يقتضي امقام أن آول التوجه أصحاب يرى
علمت أنه م  حن واﾆوف، واﾅزن اهم من فارًغا أصبح موسى أم فؤاد أن امعｲ يكون أن يستدعي

 ٓنه التفسر؛ هذا يقتضي - يبدو فيما - عندهم وامقام، أ≫)وتبناد عليه عطف فرعون أنو  ق،يغر 
 ﾓسن فا القصة؛ هذد x اﾅق جانب من طرفًا مثل موسى وأم والباطل، اﾅق بن صراع عن حديث

 ر.ذُك ما بغر توصف أن - هذد واﾅالة -
 ي وعد من افارغً  أو، أ≪)عليه الص  من افارغً  أصبح موسى أم فؤاد أن الثا｣ الفريق يرىو 

 تداركها أن لوا فراقه، على اص ً  أو اجلدً  تبد م أها يعｲ  ا ،أ√)الوعد هذا نسيت حيث ها، تعاى
 .قلبها على فربط ي؛

 دليل أيدينا بن وليس ا،فارغً  فؤادها أصبح شيء أي من يتضمن ا النص سياق كان ماو 
 اصطحاب دوما إليه ﾎتكم السياق، إا أمامنا فليس آخر، على معｲ تقدم x إليه يُركن خارجي
 عند ماحظته مكن ما وهو ﾊالة، ا النص دالة على بظاله يلقي ٓنه الذهن؛ x سابق مقرر

 .آول الرأي أصحاب
 آليق هو الثا｣ امعｲ أن: واﾆاج منه العام القصة، سياق x والتأمل النظر بعد يبدو الذيو 
السياق، ها أذن قرائن بعدة القول هذا على دلل كن أن يو  للسياق، وآنسب القصة، أحداث

 صدر وانشراح إهام - لنا يظهر فيما - هو إما القصة أول x الوارد الوحي أن إى اإشارة ها نُرمهد
 أم شعور دون ﾓول لن فإنه كذلك؛ ذلك كان وإذا ٓنبيائه، تعاى ي كوحي هو وليس. الفعل ｻاد

 :أ∼)فمن تلك القرائن .ها منقصة هذا x وليس اماء، x ابنها ألقت أن بعد واا طراب اﾆوف
أ، وهى مستعملة هنا معｲ "صار"، プ  )بقوله تعاى ُصدّ رت اآية  -

                                                          
أ.25/85، د.ط، )التحرير والت》ويرابن عاشور،  أ≓)
.أ337/ 3) ،3ط ،الت》زيل غوامض حقائق عن الكشاف الزﾋشري، أ،2/38، د.ط، )ﾉاز القرآنأبوعبيدة،  ي》ظر: أ≫)
.أ335/ 3) ،3ط ،لت》زيلا غوامض حقائق عن الكشاف الزﾋشري،: ي》ظرأ≪)
.أ358/ 3)، 1ط ،الت》زيل معا｣ ي التأويل لباب ،اﾆازن: ي》ظرأ√)
أ. 866-836، )ج2، عﾉ15لة جامعة املك سعود، ج ،امعا｣ عن الكشف ي وأثر《 القرآ｣ السياق: عبدي، ي》ظر أ∼)

 / http://www.alukah.net/sharia/0/431على الرابط التاي: ونشر على موقع آلوكة

http://www.alukah.net/sharia/0/431/
http://www.alukah.net/sharia/0/431/
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، وجاء أ≓)فاقتضى ｼوًا من حالة إى أخرى، أي: كان فؤادها غر فار ، فصار فارًغا
 .خبار عن فرا  فؤادها بعد اإخبار عن إلقاء موسى x اماء؛ فكان من مستتبعاتهاإ

ورد x اآية أن ي ربط على قلبها، والربط على القلب توثيقه من أن  -
، وهذا ا يكون إا x حالة اﾆوف واا طراب، أ2)يضعف، كما يشد العضد الوهن

من شأنه أن يكشف من أمرها شيً ا، ويؤكدد أن علة الربط: كي ا تبدي شيً ا  ا 
 ولكي ﾓملها على التصديق بوعد ي.

ﾞ  ┖      ┕  └  ┓  ┒  ┑    ┐  ┏  ┎┍ﾝ  ٓخته موسى أم قول -
 وهذا إليها، آل الｰ اﾅال معرفة إى وتشوقها عليه، هفها على ، يدلى11جالقصص: 

┩  ┪       ┫  ﾞ  :قالف أمه؛ إى موسى رد علة تعاى ي وبن وقلق، خوف من ابع
 ┵  ┴  ┳  ┲   ┱  ┰   ┯  ┮   ┭           ┬ﾝإى يومئ وهذا ،ى13: القصصج 

 قرة عكس وهو العن، تسخن به الذي البكاء من لشيء ﾊًا  ردد قبل كانت أها
 .فراقه على حزينة كذلك وكانت العن،
┙      ┐  ┑   ┒  ┓   └  ┕  ┖  ┗  ┘ﾞ  :تعاى قوله xامشهد الثا｣: 

  ┢   ┡  ┠  ┟  ┞  ┝  ├  ┛  ┚ﾝى.42: يوسفج  
 تعاى: x قوله«ه»ب اآية ｼر x أويلها امفسرون، ومو ع اﾅرة هو الضمر امنصو  هذد

ومنهم من يعيدد على  ،أ≪)فمنهم من يعيدد على يوسف ،{┙ ┚ ┛ ├ }
 وجعله مراد، ااحتمالن كا، ومنهم من جعل  أ∼)حومنهم من يذكر الرأين بدون ترجي ،أ√)الناجي
 .أ∝)اإﾒاز بديع من

                                                          
أ.25/85، د.ط، )التحرير والت》وير: ابن عاشور، ي》ظر أ≓)
أ.25/82، د.ط، )التحرير والت》وير: ابن عاشور، ي》ظر أ≫)
عادل اﾅنبلي، ابن ،أ244/ 4)، 4، طمعام الت》زيل ،البغوي ،أ111/ 17) ،1ط ،البيان جامع لط ي،ا من هؤاء:أ≪)

 .أ115/ 11) ،1، طالكتاب علوم ي اللباب
، 2ط تفسر القرآن العظيمابن كثر،  أ،3/275، )2ط ،دقائق التفسر اﾄامع لتفسر ابن تيمية ،ابن تيمية من هؤاء:أ√)

 .أ163/ 7)د.ط،  ،ﾊاسن التأويلأ، القامي، 275-258/ 12) ،د.ط، تفسر ام》ار ر ا، ،أ331/ 4)
/3) ،1طالقدير،  فتحالشوكا｣،  ،أ246/ 3)، 1، طالعزيز الكتاب تفسر ي الوجيز احرر ،ابن عطية من هؤاء:أ∼)

.أ37 -35
عليه  -وذلك أن نسيان يوسف، ولعل كا ااحتمالن مراد، وهو من بديع اإﾒاز»: إذ يقول الطاهر بن عاشوروهو:أ∝)

= 
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 ،{┙ ┚ ┛ ├  }:تعاى x قولهأن الضمر  اآات سياق له يشهد والذي
┖ ┗  } قوله x الضمر مرجع أن على قائم ااتفاق فإنيعود على الشخص الناجي، 

 {┙ ┚ ┛ ├  }بعدد ما يكون أن للسياق امناسب فكان للساقي، يرجع{┘
 وذلك لاعتبارات التالية: ،الضمائر تتفرق ا حｯ الساقي؛ على عائًدا

 }لناجيل سف عليه السامأوًا قول سيدا يو ذُك ر x السياق  -
┙ ┚  })فأ:  َ ذُكر إنساء الشيطان ｸرف ،{┖ ┗ ┘

 لثاثة أسباب: ينصرف إا إى الناجي ا هذا اإنساءو  ،{┛ ├ 

o  الشيطان حدث بعد  إنساءأن الفاء تدل على الرتيب، أي: أن
 فقد ف عليه السامومن صرفه إى سيدا يوس، يوسف مقالته للناجي قول سيدا

أ≓)ذهل عن ترتيب الكام
. 

o أنه مطابق لقوله فالضمر يعود  ،{┖ ┗ ┘  }:
 .أ≫)إى القريب، إذا م يكن هناك دليل خافه

o أنه مطابق لقوله:{   ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾ  ｽ  ｼ}،قولهف: (" 
ﾀ الضمر إن: يقول من قول يقويأ x{ ┙ } على عائد 
 .أ≪)ي"الساق

اآات وسلمنا أن يوسف عليه السام هو من لو خالفنا سياق  -

                                                          

ذكر شأنه كان من إلقاء الشيطان x أمنيته، وكان ذلك سببا إهيا x نسيان الساقي تذكر أن يسأل ي إهام املك ت -السام=
على اشتغاله بعون العباد دون استعانة ربه على خاصه، ولعل x إيراد  -عليه السام -املك، وكان ذلك عتاا إهيا ليوسف

، ٓن الكام اموجه x امعا｣ اموجهة ألطف من -معليه السا -هذا الكام على هذا التوجيه تلطفا x اﾆ  عن يوسف
 .أ263-268/ 12) ، د.ط،والت》وير التحرير .«الصريح

.أ258/ 12)د.ط،  تفسر ام》ار ر ا،: ي》ظرأ≓)
.أ3/275)، 2، طدقائق التفسر اﾄامع لتفسر ابن تيمية،ابن تيميةأ≫)
 . أ3/243)، 1، طيزالعز  الكتاب تفسر ي الوجيز احرر ،ابن عطيةأ≪)

فقد وجدت x أ 5/37) طبعة الكتاب الثانية الｰ طبعتها دار اﾆر لوزراة آوقاف القطرية من نقلت هذا النصملحوظة:     
 حأَْنسان يهُ } x الضمر إن" طبعة الكتاب الｰ اعتمدها وهي طبعة دار الكتب العلمية تصحيف x النص حيث ُكتب

 ".الساقي على عائدى 73: الكهفج
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 :أ≓)أنساد الشيطان ذكر ربه، فهذا ﾓتمل احتمالن

o به، أوصاد ام الساقي قبل أن يوصي لربه ذاكرًا كان أنه 
 أن حالية ملة  عليه يعطف أن وجب، وهذا يالوصية عند نسيه ولكنه
 بقلبه يذكرد فلم - اﾅال تلك x أي - ربه ذكر الشيطان أنساد وقد: يقال
 .عقابه فاستحق بلسانه، وا

o ولكنه به، أوصاد ام الساقي أوصى عندما لربه اذاكرً  كان أنه 
 ، وهذا له حالتن:الوصية عقب نسيه

 ذلك نسي أنه x الﾅذلك مدة النسيان ذلك واستمر ا 
 أ عف تليق ا فظيعة همة وهذد ،تتمتها أو سنن بضع ووه العقاب
 وصف يبطلها بل دليل، عليها يدل وا ،كرم نｭب فكيف إماا، امؤمنن

 غالب وأنه امصطفن، امخلصن عبادد ومن احسنن من أنه له ي
 .النساء وكيد والفحشاء، السوء عنه صرف وأنه أمرد، على

 الوصية، تلك عقب قليلة برهة ربه ذكر أنساد الشيطان أن َ 
 النسيان فهذا ،در  كْ وذ   -وجل عز - له مراقبته من عليه كان ما إى عاد

 من نｭ مثله من يعصم وم الطويل، العقاب هذا يستحق ا القليل،
 .آنبياء

 ｸال وأليق ،تهشخصي إى أقربفهو  أن الضمر يعود على الشخص الناجي،هذا يتضح و 
 .السياق ينتظم التوجيه السام، وهذا ليهع - يوسف

 قاعدة أن" ذلك امعاصرة، التفسر اｻاهات x اارزً  احضورً  للسياق أن الباحث يلحظو 
 x امو وعي وامنهج آدس ااｻاد هذد ااｻاهات وآخص أسس من رئيًسا أساًسا تشكل السياق
 له حتفتَ  إذ خاصة، عناية العقلية امعاصرة لدى أصحاب امدرسة السياق لقيكما  القرآن، تفسر
 كثرة ٓسباب به ااستعانة دائرة ووسعت التفسر، قرائن من غرد على وقدمته مصراعيه، على الباب

 ثقة ﾊل أكثرد يكن م امأثور التفسر أن أبرزها من لعل بعامة، امدرسة هذد توجهات مع تتناسب
 السياق،  وء x إليه والنظر النص انفراداهم  أذن وهذا ه،من النبوية آحاديث حｯ امدرسة،

                                                          
.أ253/ 12)د.ط،  تفسر ام》ار ر ا، :ي》ظرأ≓)
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 ｹاصة السابقن، تفسر عن اإعراضآن، و القر  القرآن تفسر مظاهر من امظهرً  عندهم يعد والذي
 عليه يدل ما غر إى ي كتاب فهم x لنا حاجة ا: "عبدد ﾊمد آستاذ يقول هذا وx منه، امأثور
 .أ≓)"حالفصي أسلوبه
 أخرى قرينة تزامه م إذا ｹاصة التحكم، من قسط   فيه وله السياق، مع دو ار النص فهم نإ
 ﾉال x - الدليل هذا يكون وقد به، أعلم هو الذي امراد، امعｲ على دليًا  النص صاحب نصبها
 .اﾅجة إماع هما ويلحق صحيح، حديث أو صريح، معｲ ذات آية - القرآن تفسر

 السياق أثر عن الكشف x السبق فضل مبكر وقت منذ الكرم القرآن مفسرو حاز لقد
 ومقرنة مفردة الكلمة دالة بن وx التفريق واحد، سياق x النص بيان آصل أن وx بيان وأكيته،
بعض أصحاب امدرسة العقلية  يظنه  ا السياق، تتصل أخرى وx مسائل النظم، داخل بغرها
 شعار رفعتب، فاﾆطا ｼليل مدارس مبتكرات ومن اﾅديثة، اللسانية الدراسات نتاج من أنه امعاصرة
 .مظاهرد أبرز السياق العناية كانت والｰ إليه، وااحتكام إى النص العودة

 :مرتن - أكيته من الرغم على -وقد أساء هؤاء إى السياق 
 التجزي ي، التحليلي التفسر اشتغل من بعض ق َبل من ｻاهله م حن -
 اتفسرً  وتفسرد وسياقه، نظمه من اللفظ انتزاع وذلك امعا｣، تكثر على وحرج
أ≫)للسياق امعｲ هذا مناسبة مدى إى التفات دون ا،معجميً  لغواً 

. 
 امقررات أثر ｼت مطلًقا، القرائن من غرد على السياق دمقُ  حن -
 .تفسرال x أخطأت أن فكان السابقة،

 اموت تفسر x اوحديثً  اقدمً  امفسرين مهور امدرسة هذد خالفتفعلى سبيل امثال قد 
ﾞ    ┇  ┆  ┅   ┄  ┃    │  ━  ─  〞  〝  ｠  ポ  ボ    ペ   ベ  プ :تعاى قوله x واﾅياة

   ┕  └  ┓  ┒    ┑  ┐  ┏   ┎   ┍   ┌  ┋  ┊  ┉┈ﾝ :فسروا لقدف، ى243جالبقرة 
 واعتمدوا هم، والكرامة العزة وعودة التيه، من اﾆروج اﾅياة وفسروا عزهم، وزوال صغاروال التيه اموت
x اآية كانت لووقالوا  السياق؛ على هذا تفسرهم x وقلنا ذلك لقررا والنشور البعث إثبات مقام 
 القصص وسوق عليه والتحريض القتال على اﾅث مقام هو هنا امقام ولكن سواد، ｼتمل ا اآيةَ  إن

                                                          
.أ282/ 1)د.ط،  تفسر ام》ار ر ا، :ي》ظرأ≓)
.أوما بعدها 33)ج، 1ط ظاهرة إهدار السياق ي اﾆطاب اﾅداثي، ،اﾅريري :ي》ظرلاستزادة ي هذا اموضوع، أ≫)
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 إى الروح إعادة غر معｲ اإحياء فيكون لوجودها، وسياًجا ل مم، حفاظا ليكون وجوبه، على الدالة
 x امتمثل الناس، على تعاى ي فضل عن اﾅديث اآية ختمت وإما الدنيا، هذد x اﾄسد
 .أ≓)هم والعزة الكرامة إعادة x َ أديبهم،

 ،أ≫)اوحديثً  اقدمً  امفسرون عليه اتفق ما ﾋالف أنه التفسر هذا نبطا على دليًا  وحسبنا
"فآلية البحث عن  اﾅقيقة؛ على واموت اﾅياة تفسر مع امامً  ملت م اآية سياق أن ذلك إى يضاف

التكامل بن أجزاء النص والسياق تقتضي اﾅرج على أمل أصغر عنصٍر x النص إى جانب 
ُر  آسلوب ومرجعه x آساس يعودان إى استقراء عناصر السياق الداخلية واﾆارجية، الركيب، َفس 

واعتبار قرائن آحوال امتعلقة الركيب، ٓن النظم القرآ｣ تَرَفر د دون غرد إمكاات هائلة، وربُط 
 . أ≪)ذلك النظم بسياقاته اﾅالية وامقالية ومابساته هو اهادي إى جودة ااختيار"

فإذا نظرا x إﾓاءات آلفاظ وداات الراكيب الｰ تضمنها سياق اآية، بداية من 
، وعدم تعدية الفعل )تَرَرأ هنا إا أ√)أ امشوب العجب والتشويقペ   ベ  プ    ااستفهام التقريري برر )

لرؤية إى ما ｸرف اﾄر )إىأ يدل على أن الرؤية هنا "نظر عقلي وفكري، أي: أم تَر، فتمتد بك ا
، فهذا ااستفهام يشي مباشرة أمٍر أ∼)؟"ذكر لك من آحوال، فتعجب من هذا الصنع اﾆاق

ميتة  ماتوا أهموهو  ،أ∝)غريب x اآية م يؤلف وم يعهد، ﾓمل على التعُجب منه ولفت اانتباد إليه
ّ   أمر العادة عن خارجة ل اما ي )أماهمأ إى فعل آمر ويؤيد ذلك: العدوُل من الفع ومشي ته، ا

)موتواأ الدال على أن اﾅدث قد وقع بسرعة وقوة ملت ميع امخاطبن، فلم يتخلف أحد، وأن 
                                                          

/ 1)د.ط،  ،للقرآن القرآ｣ التفسر اﾆطيب،،أوما بعدها 375/ 2د.ط، ) تفسر ام》ار: ر ا، ي الرأي مفصا   ي》ظرأ≓)
وأطال ااستدال هذا القول السياق، وقال:  وما بعدهاأ، 856/ 2، د.ط، )زهرة التفاسرأبو زهرة، ، أوما بعدها 233

."وﾎن إليه أميل"
 حقائق عن الكشاف ،لزﾋشريا ،أ268/ 5) ،1ط ،البيان جامع لط ي،ا من هؤاء على سبيل امثال ا اﾅصر: أ≫)

/ 2، )1طﾊاسن التأويل، ،  ، القاميأ436/ 7) ،3، طمفاتيح الغيب، الرازي،أ235/ 1)، 3ط ،الت》زيل غوامض
.أوما بعدها 163

.أ45، 36ج )د.ط، ، اﾆدمة لإستشارات البحثية ﾉلة مركزالتحليل ال》حوي الدا‾ لبدع التفسر، دروي ، أ≪)
.أ27ج)، 0أسلوب ااستفهام ي القرآن الكرم، ط يوسف:ي》ظر:أ√)
.أ2/14)، 1طمعا｣ ال》حو، السمرائي،  أ∼)
أم تر إى فان؟ .. هي كلمة تقوها العرب عند التعجب من الشيء، وعند تنبيه : والعرب تقول" :يقول الدكتور الط》احيأ∝)

، شرح كتاب ابن خروفكما ي》ظر:   أ،2/615) ،1طمن أسرار اللغة ي الكتاب والس》ة، : الطناحي، ي》ظر امخاطب"
أ.275)ج ،1طسيبويه، 
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 ميتة ماتوا أهم على للدالة العبارة هذد على به جيء وإما، "أ≓)اموت تلبسهم ميًعا ﾅ xظة واحدة
ّ   أمر واحد رجل  من امتثاا فامتثلود بشيء أمروا كأهم العادة، عن جةخار  ميتة وتلك ومشي ته، ا
 وهذا ى82جيس: ﾞ  ┰              ┯  ┮  ┭  ┬  ┫  ┪     ┩  ┨    ┧ﾝ  :تعاى كقوله توقف، وا إاء غر

 مفر، منه ينفع وم بدٌ  منه يكن م إذا اموت وأنّ  للشهادة، والتعرض اﾄهاد على للمسلمن تشجيع
ّ   سبيل x يكون أن فأوى  .أ≫)"ا

 :｢ي لقراءة نصوج القصص القرآﾔالضابط التار 
ويُراد هذا الضابط ｼديد قراءة القصة القرآنية بناًء على الرُمعطى التارﾔي اعتبارد أحد 
الرُمعطيات امعينة ｼ xقيق هذد القراءة، والرُمعطى التارﾔي هو ﾉموع البياات واإفادات اموصلة إى 

ﾅقيقي لوقوع القصة بكافة مابساها ومنطلقاها وسياقاها. و ا يكون من قبيل  بط القراءة التصور ا
 التاريخ:

ｻميع آات القصة الواحدة و م بعضها إى بعض x مكان واحد،  -
وترتيبها حسب تسلسل اﾅوادث والوقائع،  ا يساعد على ｼليل عناصر القصة، 

 وتطور آحداث وتعدد الوقائع.

هتمام امصدر الثا｣ للقصص وهو اﾅديث الصحيح للرسول اا -
 على ااعتماد وعدم، القصص ووقائع أحداث بعض استمدادصلى ي عليه وسلم، 

 تسلسل معرفة أو القصة مبهمات لرملء وامو وعة الضعيفة واآار سرائيلياتاإ
 به وامت ت منها هب لصق  ا القرآ｣ القصص وتنزيه موقف، تفسر لتكلف أو الوقائع
 .والّسر والتاريخ التفسر كتب

النظر x سبب نزول آات القصة إن وجد، ومراعاة امقام الذي  -
┾   ┿  ╀  ╁╂  ╃  ╄  ╅  ﾞ ، كقصة ذي القرنن، x قوله (≪)نزلت فيه

   ╈  ╇  ╆ﾝ :فالسؤال عن ذي القرنن كان السبب لنزول اآات، ى83جالكهف ،
ثر الذي مل الوحي على التنزيل والبيان، فهذا النزول م يُعاy ولكنه م يكن امؤ 

مضمون القصة، وم ُيَب على واقعها، وإما أجاب عّما كان كائًنا x فرة وقوع القصة، 
                                                          

.أ43ج)د.ط، ، اﾆدمة لإستشارات البحثية ﾉلة مركزالتحليل ال》حوي الدا‾ لبدع التفسر، : ي》ظر: درويشأ≓)
.أ235/ 1)، 3ط ،الت》زيل غوامض حقائق عن الكشاف ،الزﾋشري أ≫)
.أوما بعدها 272 ج)د.ط،  ، القصص القرآ｣دالة السياق ي: العبيدي، ي》ظر أ≪)
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وأفادت إجابته أن ي تعاى منزل اآات كان الفاعل والقوي، فقد مكن لذي 
السببية هنا سببية مناسبة غائية يتائم القرنن x آرض وآاد من كل شيء سبًبا، ف

فيها خطاب الوحي مع حوادث الزمان ما يقرر واقعية هذا الوحي وإنسانيته وإرادته 
وغايته ﾎو اإصاح والتوجيه والتهذيب، وليست سببية قهرية وحتمية يتأثر فيها 

 .(≓)امعاصرةالوحي معطيات امادة وأحوال التاريخ، كما يزعم أصحاب القراءة العقلية 

 

  

                                                          
.أوما بعدها 213 ج)، 1ط ،القراءة التأويلية للقرآن الكرم بن التبديد والتجديد: اﾆادمي، ي》ظر أ≓)
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 الفصل الثا｣

 ﾊمد شحرور السرة وام》هج 

 :وفيه ثاثة مباحث 

 .سرته ومعام م》هجه العام ﾊمد شحروراأول:  امبحث

 

 ﾊمد شحرور. ع》د ام》هجية وآلياها امرجعية اأطر: الثا｣ ثامبح

 

 ﾊمد شحرور. ع》د اﾆلفيات الفكرية: الثالث امبحث
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 امبحث اأول

 سرته ومعام م》هجه العام ﾊمد شحرور

 
إن التعدد امنهجي الذي عرفته اﾅضارة الغربية قد نُقَل إى اجال التداوي العرس واإسامي 
بفعل ااستاب الثقاx واهيمنة الفكرية الｰ أفرزها الفارق اﾅضاري بن امنظومتن، وﾊ xاولة 

اوز التخلف واللحاق الركب اﾅضاري، سعى بعض الدارسن x الفكر اإسامي امعاصر إى لتج
 استمداد بعض من هذد امناهج ليتم توظيفها x الدراسات القرآنية امعاصرة.

من هؤاء امهتمن بتوظيف امناهج امعاصرة x دراسة النص  اواحدً  ﾊمد شحرور ويُرَعدُ 
واｸٓاث  ع  ﾉموعة من الكتب امعاصرة x َفهم التنزيل اﾅكيماﾄديدة وقراءته القرآ｣، فقدم رؤيته 
الｰ أو ح أنه يريد جحسب زعمهى من خال هذد القراءة أن ﾓل مشكلة وامقاات واللقاءات 

 .(1)اﾄمود الｰ سيطرت على الفكر اإسامي لعدة قرون
اءته، نقدم نبذة ﾋتصرة عن حياته وسرته x قر  ﾊمد شحروروقبل الشروع x دراسة ومناقشة 

 نوذلك من خال امطلب الذاتية، ومعام منهجه العام، ما ﾔدم البحث وينسجم مع مو وعه.
 .نالتالي

 
(6)   ﾊمد شحرورسرة : امطلب اأول

 وادته: 

 مد ولدﾊ ديب بن شحرور x عائلة من 1338 عام دمشق 
 متوسطة.

 :العلميةدراسته 
 مدارس دمشق، وحاز درس ام x راحل اابتدائية واإعدادية والثانوية

                                                          
.أالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةوكتابه ) ،أالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: مقدمته لكتابه )ي》ظرأ1)
x موقعه  السرة الذاتية للمه》دس ﾊمد شحرور، وما بعدهاأ 47، د.ط، )قرآن قراءة معاصرةالكتاب والشحرور،  :ي》ظرأ2)

   http://www.shahrour.org/?page_id=2  على الرابط التاي:الرمي  موسوعة ويكيبيدا على الرابط ،
التاي:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%B1

http://www.shahrour.org/?page_id=2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%B1
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 م.1356على الشهادة الثانوية عام 
 اد السوفيｼسافر إى اا x ببعثة دراسية لدراسة اهندسة امدنية ｰ

 .1374، وｽرج بدرجة دبلوم x اهندسة امدنية عام م1353موسكو عام 
  للحصول على شهادي  1378أوفد إى جامعة دبلن إيرلندا عام

اختصاج  –x اهندسة امدنية  1362، والدكتوراد عام 1373اماجستر عام 
 ميكانيك تربة وأساسات.

 حياته امه》ية:
  ًكلية اهندسة امدنية  اعن معيد x–  1375جامعة دمشق عام  ｯح

 .1378عام 
  ًكلية اهندسة امدنية  اعن مدرس x–  1362جامعة دمشق عام 

 .اميكانيك الربة، َ أستاذا مساعدً  مادة
  ًممارسة امهنة كاستشاري منذ عام  اً استشار  يًاهندس اافتتح مكتب
، ومازال مارس الدراسات وااستشارات اهندسية x مكتبه اﾆاج x حقل 1363

وقدم وشارك x استشارات فنية لكثر  ،ميكانيك الربة وآساسات واهندسة إى اآن
له عدة كتب ﾉ xال اختصاصه تؤخذ كمراجع هامة ، نشآت اهامة x سورامن ام

 ميكانيك الربة وآساسات.
 :سرته الفكرية
x الشريعة  االتعليمية وامتتبع ﾅياته امهنية يتبن له أنه ليس ﾋتصً  ﾊمد شحرورالقارئ لسرة 

عند علماء x الشريعة أو x معاهد أو جامعات شرعية  اإسامية أو اللغة العربية، وا يُعلم له دراسة
 أو لغوية.

 ،ﾊمد شحرور فيه تدرج الذي آكادمي امنهج وتفصيل تو يح م أنه العجيب ومن
أو  علمي منهج ٓي ذكر أي عن النظر غض وم اهندسة، ｽصص x العلمي مؤهله على للحصول
 أو ﾉدًدا، يصبح ٓن أهله الذي العلم عليهم درس أو عنهم، تلقى وعلماء شيوخ أماء أو أكادمي،
 . معاصرة إسامية دراسات يصدر ﾊّداً  أو مفسرًا، أو فقيًها، أو ،ًياإسام مفكرًا

، وذلك x عام 1376بدأ x دراسة التنزيل اﾅكيم وهو x إيرلندا بعد حرب ومع ذلك 
امدارس التقليدية x آدبيات اإسامية  او ع أسس أولية منهج فهم الذكر، متأثرً  ﾊاوًا  ،1365
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والｰ كان يعت ها من امسلمات، فانتهى إى أنه ا مكن ذلك إا إذا  ًياوامنطلقات اموروثة اجتماع
اخرق هذد امدارس اموروثة وخرج عنها، وحرر نفسه من إطاراها، ٓها منطلقات غر مرابطة 

 ى.وعاجزة عن فهم الذكرجحسب زعمه
، تعرف عن )جعفر دك البابأ التقى بصديٍق له متخصٍص x اللسانيات 1385وx عام 

طريقه على آراء الفراء، وآراء أس علي الفارسي وتلميذد ابن جｳ، وكذلك آراء عبدالقاهر اﾄرجا｣، 
 من خال لقاءاٍت عابرٍة x امناسبات، فمنذ ذلك الوقت جحسب قولهى أدرك أن اللسان العرس ا

 يوجد فيه ترادف، وأن النحو والباغة علمان متتامان ا ينفصان عن بعضهما.
بدأ مراجعة آات الذكر بشكل جدي، فانتهى إى من هذا امنطلق اللغوي  اوانطاقً 

امصطلحات آساسية فيها، وهي حسب زعمه: "الكتاب، القرآن، الفرقان، الذكر، أم الكتاب، 
بن، اﾅديث، أحسن اﾅديث"، َ رتب اآات الｰ وردت فيها هذد اللوح احفوظ، اإمام ام

، وقد توصل هذد النتيجة اهامة جحسب آلفاظ، واستنطقها حｯ اهتدى إى معانيها والفروق بينها
 .1382زعمهى x آار 

بدأ بكتابة ﾉموعة من رؤوس آقام وآفكار الرئيسية الｰ استنتجها من  1384ومن عام 
ت امصحف، وكان يعقد جلساٍت نقاشي ٍة x لقاءاٍت صيفيٍة سنويٍة مع ذلك الصديق حول تلك آا

منفصلة متبلورة ｼتاج منه إى صياغة ها  اآفكار واآراء اﾄديدة الｰ اكتشفها، حｯ أصبحت أفكارً 
 وربط بينها. 

فأنتج عها مع بعضها، راء وربط موا يلصياغة اﾄدية هذد آفكار واآبدأ ا 1387وx عام 
صياغًة أولية ٓبواب وفصول كتابه آول "الكتاب والقرآن قراءة معاصرة"، َ استعان بذلك ذلك 

الصديق x صياغة أفكار وآراء فصٍل من فصوله وذلك للدقة امتناهية امطلوبة لصياغتها حسب قوله،  
يعرف  اﾋتصرً  رجاد أن يكتب كتااً ، و (1)كما طلب منه أن يقدم للقارئ امنهج اللغوي لكتابه هذا

ﾉ xلد واحد، والذي صدر x طبعته آوى عن دار آهاي  النشركا معً  (2)فيه أسرار اللسان العرس
 أ صفحة.1335x ، (822عام للطباعة والنشر x دمشق 

                                                          
أ173-178)ج ،21ء ، اﾄز 4 العدد عام الفكر، ﾉلة ااشكالية ام》هجية ي الكتاب والقرآن"،: امنجد، ي》ظرأ1) فقد ،

باشرة الكتاب أو م》هجه امتبع..ام وما مدى صلتهااستعراض الباحث هذ《 امقدمة 
x  225و ج  211)ج ،21، اﾄزء 4 العدد عام الفكر، ﾉلة ااشكالية ام》هجية ي الكتاب والقرآن"،: امنجد، ي》ظرأ2)

ذا املحق من اأخطاء، وبن رأيه فيه. ذكر الباحث بعض ما وقع ي هفقد  أ،145اﾅاشية رقم 
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ن سلسلة الكتب  م العديد من ، حيث أصدرَ استمر x الكتابة على نفس امنوال
 .إسامية معاصرةأ )دراسات

إى  -دعىوايزال يُ -عي دُ بشكل مريب وافت، حيث  ﾊمد شحروروقد انتشرت أفكار 
بصفة  1333بلدان عربية وأوربية وأمريكية من قبل هي ات حكومية ومدنية وجامعات منذ عام 

شرت له احث ومفكر إسامي وطرح خال هذد الزارات منهجه وقراءته امعاصرة للتنزيل اﾅكيم، ونُ 
أجريت معه مقابات كما ،  اｸٓاث x الدورات والنشرات الصادرة عن هذد اهي ات عدد من

صحفية من عدة صحف وﾉات عربية وأجنبية يومية وشهرية ودورية تدور حول أｸاثه وآحداث 
ردود فعل  أار ا الفضائية  م بثها على بعض القنواتجلت له حلقات تلفزيونية سُ و ، الراهنة بوقتها
 .ًياوعام ًياكثرة عرب

 

 ﾊمد شحرورمعام ام》هج العام لقراءة : الثا｣ امطلب

على معام  نتعرف بدايةً  أن من ا بُد ﾊمد شحرورومنهجي لقراءة  علمي نقد إى نصل لكي
 القرآ｣. للنص قراءته x استخدمها الｰ التأويل منهجه العام وآليات

 :ﾊددات ام》هج
منطلقات وﾊددات امنهج الｰ بلور رؤيته وقراءته امعاصرة من  ﾊمد شحرورر لقد ذك

  : أي كما ، وهي(1)خاها، وذلك x كتابه "الكتاب والقرآن قراءة معاصرة"
 اإنسانية، الذات خارج امادي العام هو اإنسانية امعرفة مصدر 
 وجود ٓن الواقع، x شياءأ تقابلها بل ذهنية صور ﾉرد ليست اﾅقيقية فامعرفة
 .حقيقتها عن هو الوعي خارج آشياء

 العقلية امعرفة تعتمد معاصرة، إسامية فلسفة إى الدعوة ｰتنطلق ال 
 النظرية امعرفة لتبلغ ،أوالبصر السمع)رأسها  وعلى اﾅواس طريق عن احسوسات من

 عشر اﾆامس القرن بداية x ةاإنساني بلغتها الｰ العلمية امنجزات  وء x اجردة،
 العرفان أهل اﾆاصة اإهامية اإشراقية امعارف ميع رفض إى مع الدعوة اهجري،
 .ذلك وﾎو الكشف وأهل

                                                          
وما بعدهاأ. 42، د.ط، )الكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظرأ1)
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 توجد وا ومعرفته، إدراكه على قادر اإنسا｣ والعقل مادي الكون 
 التطور جةبدر  وترتبط التواصل اإنسانية امعرفة وتتصف عندها، العقل يتوقف حدود
ｰالعلوم بلغتها ال x العصور من عصر. 

 احدد امشخص التفكر اإنسانية امعرفة بدأت ｰاسｸ السمع 
 الغيب وعام الشهادة عام فإن وعليه العام، اجرد التفكر ببلوغها وارتقت والبصر،
 عام x يدخل ما مستمر توسع هو والعلوم اإنسانية امعارف تقدم واريخ مادان،
 الغيب عام أن يظهر امعｲ وهذا الغيب، عام x يدخل ما مستمر وتقلص الشهادة،

 تبلغ م العلوم تطور درجة ٓن اآن حｯ إدراكنا عن غاب ولكنه مادي عام هو
 .معرفته من مكن مرحلة

 جاء ما بن تناقض يوجد ا x الفلسفة وبن الكرم القرآن ｰتعد ال 
 .العلم x الراسخن بف ة نحصروت العلوم، أم

 أسس الـم》هج
 ا سلف )من ﾊددات امنهجأ قام بقراءة جديدة  اأنه وانطاقً  ﾊمد شحرورلقد ذكر 

 :(1)على آسس التالية اللذكر، معتمدً 

 صائص عام مسحﾆ اللغوي امنهج على ااعتماد العرس اللسان 
 الشعر إى وااستناد اﾄرجا｣، قاهرال وعبد جｳ ابن مثل الذي الفارسي علي ٓس

 .اﾄاهلي

 ديثة اللسانيات إليه توصلت ما آخر على ااطاعﾅمن نتائج، من ا 
 .اللغة x الرادف إنكار مثل

 يلنا، جاء وأنه علينا تنزل قد الكتاب أن فر ية من اانطاقﾄ وكأن 
ｭصلى ي عليه وسلم قد الن xاحديثً  تو. 

 قيقة والوحي والعقل، الوحي بن تناقض يوجد اﾅوا. 

 عاطفته احرام من أكثر القارئ عقل احرام. 
 قواعد التأويل وآلياته

                                                          
أ.45-44، د.ط، )الكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظرأ1)



76 
 

 :(1)بست لتأويلا وقواعد  وابط ﾊمد شحرورحدد  لقد
 القاعدة آوى : 

 الكلمات x الرادف على ﾓوي ا كونه حيث من العرس اللسان التقيد
 .اللغة فقه معرفة و رورة للمعا｣، خدم آلفاظ أن واعتماد

 القاعدة الثانية : 
اإنسانية ر  امعرفة نظرية أسس من الفرق وهذا والتنزيل، اإنزال بن الفرق فهم

ｰدث الｼ مد شحرور عنهاﾊ أ التنزيل) امو وعي الوجود بن العاقة فهم أي ر
 أ.اإنزال) الوجود هذا اإنسا｣ والوعي

 :القاعدة الثالثة  
 أنه على يُفهم وا معن، نسق على والتصفيف التنظيم أنه على تيلالر  فهم

آجنبية  اللغات إى الكرم القرآن ترمة x مهمة لةامسأ وهذد والتنغيم، التاوة
 .)حسب زعمهأ

 القاعدة الرابعة : 
 ｼمل قد اآية أن معｲ ينقسم، ا ما قسمة أي ،أالتعضية) x الوقوع عدم

 .ｻزئتها ﾒوز فا معرفية نظرية أو متكاملة فكرة
 امسةﾆالقاعدة ا : 
 أويل مفاتيح من وهي اآات، بن الفواصل وهي النجوم، مواقع أسرار فهم

 .ررر على حسب زعمه ررر  كله الكتاب آات وفهم الكرم القرآن
 القاعدة السادسة : 

 اتآ بن تناقض أي انتفاء القاعدة هذد وتقتضي امعلومات، تقاطع قاعدة
 والتنزيل اإنزال فهم م القاعدة هذد فمن التشريعات، وx التعليمات x كله الكتاب

 ｸيث معناها فهم وم والتنزيل اإنزال آات x الواردة امعلومات ومقاطعة مقارنة م إذ
 .بينهما الفرق فهم وم كلها، اآات على انطبق

استعر ناد من خال ﾉموعة من النقاط  إن هذا امنهج العام للمهندس ﾊمد شحرور والذي

                                                          
وما بعدهاأ. 137)مرجع سابق، : شحرور، ي》ظرأ1)



77 
 

امذكورة x كتابه "الكتاب والقرآن"، قد اقشه فيه كثر من الباحثن وامتخصصن x علوم الشريعة 
،  ا ا يتسع امقام لنقله، ولكｳ (1)، وذلك x معرض مناقشتهم لكتابه امذكورًياتفصيل اواللغة نقاشً 

من عن آطر امرجعية وآلياها امنهجية، وكذلك اﾆلفيات الفكرية، سأجعل حديثي x امبحثن القاد
 ل منها هذا امنهج وصبغ ها.ك  شَ الｰ تَ 

  

                                                          
" حمد صي اح امعراوي، اماركسامية والقرآن، وكتاب "الصيداوي وسفلي" بيضة الديككتاب ": على سبيل امثال ي》ظرأ1)

" ماهر امنجد.اإشكالية ام》هجية ي الكتاب والقرآنوｸث "
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 امبحث الثا｣

 ﾊمد شحروراأطر امرجعية وآلياها ام》هجية ع》د 

 
x قراءته امعاصرة إى حدٍّ ما وفق أطر مرجعية وآليات منهجية ذات  ﾊمد شحروريسر 

إيدلوجية، تكشف عن مشارب فلسفية متعددة، ينطلق منها ｼ xليله وقراءته للنص القرآ｣،  موات
 وتنقسم هذد آطر واآليات بشكل عام إى نوعن:

مستمد من أصول النزعة التارﾔية، ويُرمثل أصول آسلوب التارﾔي الذي سيأي  :أحدكا
ﾔديث عن إحدى صورد امنهجية وهو امنهج التارﾅدي، والثا｣اﾄمستمد من أصول الفلسفة  :ي ا

 البنيوية، وُيَشكّ ل أسس امنهج البنيوي x النظر إى الظواهر اإنسانية.
 :ن التالينلبالوقوف على كليهما من خال امط وسنحاول

 

 ام》هج التارخي اﾄد‾ وآلياته: امطلب اأول

امادي التارﾔي، الذي يعت  مثابة تطبيق  يعرف هذا امنهج اصطاحات أخرى أكها: امنهج
 . (1)فلسفة امادية اﾄدلية

 x قيقة، أو طريقةﾅأصله اليوا｣ تصادم اآراء امتقابلة بقصد معرفة ا x دلﾄا ｲومع
اإقناع، واستعمله الفيلسوف اليوا｣ هرقليطس معｲ الصراع والتغر امستمر x الطبيعة، وx القرن 

للجدل ذلك امعｲ الذي أخذد عنه ماركس: وهو أن  هيجل عشر أعطى الفيلسوف آما｣التاسع 
اﾄدل عبارة عن منهج ينظر إى كل شيء x الطبيعة واجتمع والفكر ويتطور من آد｡ إى آرقى 

 . (2)بفعل التناقضات الداخلية الｰ تتحرك فيه
                                                          

 عقله من مادي نتاج اانسان ففكر الفكر، نتاج ليست امادةو  امادة نتاج هو الفكر أن تعت  هاأ : تعرفامادية اﾄدليةأ1)
 وتعتمد اماركسية، الفلسفة أركان من أساسي ركن، وهي تُعد امثاليون الفاسفة ينفيه ما وهو الفكر، نتاج نم اانسان وليس
 من الكثر حوها وكتب فيوراخ، فلسفة ومادية هيجل فلسفة جدلية إى ااستناد ماركس وبناها الداليكتيك، قوانن على

 16، د.ط، )جعرض موجز للمادية الدالكتيكيةدوستنيك واخوت، بو  :ي》ظر .ستالن كان عنها كتب من وأبرز الكتب
وما بعدهاأ، ﾄنة من العلماء وآكادمين السوفياتين،  35، )ج3، طاﾄدلية نقض أوهام اماديةوما بعدهاأ، البوطي، 

.  أ376ج)وترمة "ماركس كارل"،  أ،432مادة "امادية اﾄدلية"، )ج ،د.طاموسوعة الفلسفية، 
وما بعدهاأ. 45، )ج1، طم》اهج الفكر العري امعاصر ي دراسة قضاا العقيدة والراث: السحمودي، ي》ظرأ2)
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 قوانن ثاثة من يتكون وهو الظواهر، بن بطوالرا التطور منطق هو اﾄدل أنّ  القول فيمكن
 :(1)الداليكتيكيةأ وهي كالتاي اﾄدلية )القوانن أساسية، تسمى

   قانون وحدة آ داد وصراعها: يعت  هذا القانون لب الدالكتيك
كما نعته لينن، ويبن هذا القانون امصدر الداخلي للتطور واﾅركة الذاتية ٓشياء 

د، فهو التعبر الشامل عن السمة الداخلية ل شياء، فتطور الشيء يقوم الواقع وظواهر 
على تناقضه الداخلي، والتناقض هو مة آشياء، ويشكل التناقض الدالكتيكي 
وحدة مادية ُمكن آ داد من التفاعل، َ يتحول أحد امتضادين إى اآخر وينفيه 

 تطور إى تغر نوعي.أو يلغيه x اآن ذاته، ويؤدي حل التناقض ام
  ،قانون نفي النفي: ومن مستلزمات هذا القانون أنه ذو طابع داخلي

سابقه مع احافظة لضٍد آخر، وهذا النفي يكون إلغاء ل اوأن كل  ٍد إما أي نفيً 
ﾒابياته، ومن ، بل يطور إاﾒاس، فالنفي اﾄديد ا يلغي القدم مطلقً على مضمونه اإ

حركة إى آمام، فقانون نفي النفي مثل الطابع اﾅلزو｣ الصاعد  كل التطورشَ يُ 
 للتطور.

 ول الكم إى كيفｼ هو أن التزايد  هذا القانون مضمونو  :قانون
غر ملموسة، لكم، والｰ تكون أول مرة  عيفة و التدرﾒي x التغرات الｰ تلحق ا

قابلة اختاف اﾄديدة متؤدي عندما تصل إى درجة معينة إى تغرات x الكيفية 
التحوات الｰ تطرأ x الكم تتم غالبا ع  فرات طويلة ومتقطعة، الكيفية القدمة، و 

 النقطة هذد، و ﾊددة نقطة عند أما الｼ ｰدث x الكيف فإها تتم دفعة واحدة
 بشكل دائًما الكيفي التغير وﾓدث النوعية، القفزة أو الطفرة تسمى احدودة
ومع ذلك قد  جديد، شيء وينشأ مفاج ة صورة أخذ الشيء أنّ  أي ،ًياسبن مفاجيء

بتداخل القدم مع اﾄديد دون الشعور بوجود تغرات أو  يءﾓدث التحول البط
 ｼوات.

                                                          
وما بعدهاأ، البوطي،  61، د.ط، )جعرض موجز للمادية الدالكتيكيةبودوستنيك واخوت، : ي》ظر التفاصيل من مزيد أ1)

اموسوعة الفلسفية، ة من العلماء وآكادمين السوفياتين، وما بعدهاأ، ﾄن 35، )ج3، طنقض أوهام اﾄدلية امادية
عام  ﾉلة ااشكالية ام》هجية ي الكتاب والقرآن"،امنجد،  ،أ363ج)مادة "قانون وحدة آ داد وصراعها"، ، د.ط

.أ133)ج ،21، اﾄزء 4 العدد الفكر،
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وقد نشأ امنهج التارﾔي اﾄدي x دراسة الراث اإسامي x إطار ｸوث ااستشراق 
الراث الديｳ والثقاx لإسام عامة، والنسق العقدي منه  الروسي، أما تطبيقاته ﾉ xال دراسة

 العشرينخاصة، فقد بدأت x الفكر العرس واإسامي ابتداًء من مطلع العقد الثامن من القرن 
 .(1)1376عقب هزمة اﾆامس من يونيو 

 يوظف دعاة هذا امنهج آليات ثاث، هي كالتاي:
تأسس هذد اآلية على القانون آساسي x منهج )اﾄدلأ تو القيم الثنائية: اآلية آوى: 

وهو قانون التناقض الداخلي الذي يقضي أن لكل شيء x الطبيعة واجتمع نقيضه، وهو القانون 
على التاريخ البشري x البيان  امطبقً  ﾍ1848لز عام ذي ورثه ماركس عن هيجل وصاغه مع إال

، َ صاغه إﾍلز (2)يومنا هذا سوى اريخ صراع الطبقات"الشيوعي: "ليس اريخ كل ﾉتمع إى 
الطبقية، بعبارة أحوط حيث قال: "كل التاريخ اما ي، استثناء اﾅالة البدائية، كان اريخ الصراعات 

 .(3)امتصارعة تلك إما هي دائًما حصيلة عاقات اإنتاج والتبادل.." وأن صراع طبقات اجتمع
قاعدة، ﾄأ دعاة امنهج التارﾔي اﾄدي إى تفسر قضاا الدين والراث من هذد ال اوانطاقً 

ذا طابع  امن خال منهج ثنائي القيم: يقسم التاريخ والفكر اإسامين إى اｻاهن متناقضن تناقضً 
ﾋتلفة، فمنها ما يرتكز على مقياس التقسيم السياسي،  اطبقي، ولكن هذا التناقض أخذ صيغً 

، يتحدث عن ًيافلسف ااｻاد اليسار واｻاد اليمن x اإسام، ومنها ما يعرض تقسيمً  فيتحدث عن
اｻاد مثاي غيｭ رجعي، واｻاد مادي عقا｣ تقدمي، مثل آول: آشاعرة والفقهاء والغزاي، ومثل 

 .(4)الثا｣: امعتزلة وابن رشد
ت الفكرية x العصر آموي بعد "ظهرت أوائل اﾅركا :ﾊمد شحرورففي هذا السياق يقول 

الفتوحات العربية اهائلة، وتُرّوجت x العصر العباسي بظهور امعتزلة أصحاب الفكر اﾅر الذين طرحوا 
مسائل م يطرحها الصحابة على ﾎو مؤكد ففهمها الفقهاء على أها خروج عن اإسام، فظهر هناك 

عقل امتمثل x امعتزلة الذين كان اإسام النسبة إليهم تياران أساسيان... التيار الثا｣ وهو تيار ال
مثل تفاعل الوحي مع معطيات العصر وｼداته، فأنتجوا فكرًا نيّررًا حرًا نقدًا، وأشعل ｼديهم هذا 

                                                          
وما بعدهاأ. 45، )ج1، طا العقيدة والراثم》اهج الفكر العري امعاصر ي دراسة قضا: السحمودي، ي》ظرأ1)
أ.45ج، )1، طالبيان الشيوعيماركس وأﾍلز،  أ2)
أ.118ج، )1، طالعلمو الطواوية :ااشراكيةإﾍلز،  أ3)
أ.42، )ج1، طم》اهج الفكر العري امعاصر ي دراسة قضاا العقيدة والراث: السحمودي، ي》ظرأ4)
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 . (1)معركة فكرية مع التيار آول انتهت مع آسف انتصار التيار السلفي..."
عتزلة م قصم الفكر اإسامي العقا｣، وأعتقد أنه x هذد "انتصار الفقهاء على امويقول: 

النقطة  اع الفرق بن الكتاب والقرآن، و اع العقل معه، وأصبح النقل أساس اإسام ا العقل، 
 .(2)وكانت بداية التدهور الذي وصلنا إليه حｯ يومنا هذا"

 ليس الذي حنبل ابن لرأي امتوكل تبｳ ويقول على صفحته الرمية x الفيس بوك: "وبعد
 إسامية، فكرية حركة أي على التاي والقضاء امعتزلة على القضاء جرى ،امفكرً  أو اﾉتهدً  أو افقيهً 

 .(3)الدين" أساس هو الثا｣ الوحي وأصبح
من مبدأ )اﾅتمية ااقتصاديةأ  االتحليل ااجتماعي ااقتصادي: وذلك انطاقً اآلية الثانية: 

: "ينطلق التصور امادي للتاريخ من امو وعة مدار امادية التارﾔية، وقد صاغه إﾍلز قائًا الذي عليه 
القائلة إن اإنتاج، ومن َ تبادل امنتجات، يشكان أساس كل نظام اجتماعي، وإن توزيع 
يخ امنتوجات، ومعه اانقسام ااجتماعي إى طبقات أو ف ات يتحددان x كل ﾉتمع يظهر x التار 

ما ينتج وكيف يتم إنتاجه. لذلك ينبغي البحث عن آسباب آخرة للتغرات ااجتماعية 
 x الدتن، بلﾆفهمهم امتنامي للحقيقة والعدالة ا xعقول الناس و x واانقاات السياسية كافة، ا

 .(4)عصر امعｳ"تغرات مط اإنتاج والتبادل، ﾒب البحث عنها، ا x الفلسفة بل x اقتصاد ال
 اوفكرً  امن هذد اآلية يرى دعاة هذا امنهج امادي التارﾔي أن اإسام رر دينً  اوهكذا انطاقً 

 ًﾔليله على أساس أنه انعكاس لتحوات  اوارｼ رر هو نتاج شروط اقتصادية حتمية، وعليه ينبغي
ة قبل ﾉيء اإسام، وﾅظة ظهورد، أسلوب اإنتاج والتبادل داخل اجتمع العرس x اﾄزيرة العربي

 وخال اريخ انتشارد.
ﾊمد شحرور قد توصل بعد طول نظر رر حسب قوله رر )وبنفس اآليةأ إى"أن   ولذلك ﾍد

كل ما ورد x التنزيل اﾅكيم من معاﾄات ومطارحات سطّرها الوحي حول تفاعات وｻاذات 
جزء من النص الذي تشكل ｼت انعكاسات  الرسول آعظم مع ﾊيطه x القصص احمدي هي

ｻاذات التاريخ نفسه، فهي نصوج تشكل ﾉ xموعها صدى تسجيل الوحي ﾅراك التجربة النبوية 
                                                          

أ.24، )ج1، طالس》ة ال》بوية رؤية جديدةالس》ة الرسولية و شحرور،  أ1)
أ.253-258، د.ط، )ج الكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ2)
  :الرمية الصفحة - شحرور ﾊمد الدكتورموقع فيس بوك،  أ3)

om/Dr.Mohammad.Shahrour/posts/877995442317257https://www.facebook.c  
أ.122، )ج1، طالعلمو ااشراكية: الطواويةإﾍلز،  أ4)

https://www.facebook.com/Dr.Mohammad.Shahrour/posts/877995442317257
https://www.facebook.com/Dr.Mohammad.Shahrour/posts/877995442317257
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x عصر التنزيل، وهي ｼوي تسجيًا لسرة الرسول آعظم وهو ما نسميه هنا القصص 
قرن السابع x شبه جزيرة العرب هو ، و"أن الذي فعله النｭ صلى ي عليه وسلم x ال(1)احمدي"

 .(2)ااحتمال آول لتفاعل اإسام مع مرحلة ارﾔية معينة"
، فقد دعاة هذا امنهج امادي التارﾔيعند بعض  امتباينً  اولكن هذد اآلية عرفت تطبيقً  

ين ُيون إى أن اإسام جاء تعبرً  ا تضمنته نصوج م اعن مصاz ام  امكي القرشي، نظرً  اتوصل ماس 
القرآن من تشريعات ا تلغي مصاz آغنياء، بينما يذهب حسن مروة وطيب تزيｳ إى عكس ذلك 

 .(3)عن امضطهدين وامعدمن ا، فيجعان اإسام تعبرً امامً 
اصطاح أسلوب اإنتاج أو اﾅتمية  وقد و ع البعض اصطاحات أعم تكون بديًا 

اإجتماعية امشخصةأ، ويرى أن هذد الو عية تع  عن منظومة من اإقتصادية مثل )الو عية 
العاقات وامؤسسات السوسيوثقافية وااقتصادية، والｼ ｰدد النشاط الذهｳ لإنسان وآفعال 

، x مستوات ذلك ا، أو كليهما معً اأو إفصاحً  اامنبثقة عنه، أي أها متلك إمكانية التحكم، إ مارً 
 .(4)عياريته الｰ ينطوي عليهاالنشاط، وx م

للقول  ايعرض على اماركسين اｽاذهم من امادية التارﾔية مستندً  ﾊمد شحروروكذلك ﾍد 
اﾅتمية التارﾔية، وإحالتها التطور التارﾔي على عامل واحد وهو العامل ااقتصادي، وتغييبها لعوامل 

ﾅتمية عن التاريخ بناء على حرية اإرادة اإنسانية، أخرى كالعقائد والقوميات وغرها، وينفي هذد ا
فالفعل اإنسا｣ عندد قبل وقوعه يكون x عام اممكنات، أم ا بعد وقوعه فيصبح x عام 

 .(5)اﾅتميات
التوفيق اانتقائي: ويقصد به إنتاج موقف نظري يقوم على أساس ｻزيء اآلية الثالثة: 

يقتضي امفا لة بينها، َ التوفيق بن ما فضل من تلك  ااث، ｻزي ً آدوات امنهجية، ومضامن الر 
 ا يراعي خصوصية أي منهما. اآدوات امنهجية، وما فضل من تلك امضامن توفيقً 

وآمثلة على هذا التوفيق اانتقائي رر x نصوج دعاة امنهج التارﾔي اﾄدي رر ا يكاد 

                                                          
أ.154-153)ج ،3، طقراءة معاصرة القرآ｣القصص شحرور،  أ1)
أ.543، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ2)
أ.45، )ج1، طعقيدة والراثم》اهج الفكر العري امعاصر ي دراسة قضاا ال: السحمودي، ي》ظرأ3)
أ. 25-13، د.ط، )جال》ص القرآ｣ أمام إشكالية الب》ية والقراءة : تيزيｳ،ي》ظر أ4)
أ.147-144، )ج3، طقراءة معاصرة القرآ｣القصص : شحرور، ي》ظرأ5)
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من ذلك x قراءته امعاصرة حيث ｻدد  ﾊمد شحرورما يقوم به  ، وما يهمنا هنا هوﾓ(1)صيها العد
يتبｲ  يكتفي اختيار بعض امفاهيم وآدوات امنهجية، ويلغي بعضها على غر أساس، فتجدد مثًا 

امادية اﾄدلية ويسر  من أساليبها الفكرية، وألفاظها ومصطلحاها، ويطرح مفهوم اﾅتمية التارﾔية 
، وｻدد يعتمد على اللسانيات اﾅديثة x قراءته للنص القرآ｣، والｰ (2)مادية التارﾔيةامستند على ا

من نتائجها نفي الرادف، أي القول برر )ارﾔية اللغةأ وهو أن الكلمة الواحدة  من التطور التارﾔي 
مفهوم ارﾔية النص  ، َ ｻدد يطرح(3)اإ افة إى امعｲ آول" اإما أن هلك أو ｼمل معｲً جديدً 

. كما يلجأ إى ｻزيء النظرية الباختينية حول (5)، والذي يعت  نتيجة حتمية لتارﾔية اللغة(4)القرآ｣
، ليأخذ امفهوم الذي استنبطته جوليا كريستيفا منها وهو مفهوم (7))اﾅوارية ررر تعدد آصواتأ

 .(8)، لت ير القول بتارﾔية القصص القرآ｣(6)التناج
كما ﾍدد يقسم الفكر والتاريخ اإسامين إى تيارين كبرين: أحدكا مثاي غيｭ رجعي، 

، يرتكز فيها على آلية التقسيم الﾍ ｰدها عند أغلب من تصدوا (3)واآخر مادي عقا｣ تقدمي
 .(15)لدراسة الراث العرس واإسامي

، وكانوا من ا، وآ ية الشيوعية تطبيقً اً كر لقد اعتمد دعاة هذا امنهج على امرجعية اماركسية ف
x الوطن العرس واإسامي، لذلك كان موقفهم من  اامنخرطن x آحزاب الشيوعية واليسارية عمومً 

ا ﾔرج x إطارد العام عن اموقف امادي التارﾔي له، لكن طبيعة امراحل التارﾔية  االدين عمومً 
                                                          

بعدهاأ.وما  47، )ج1، طم》اهج الفكر العري امعاصر ي دراسة قضاا العقيدة والراث: السحمودي، ي》ظرأ1)
أ.144، )ج3، طقراءة معاصرة القرآ｣القصص : شحرور، ي》ظرأ2)
أ.44، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظرأ3)
وما بعدهاأ. 38، )ج3، طقراءة معاصرة القرآ｣القصص : شحرور، ي》ظرأ4)
 .أ233)ج، 2طية الفكر العري اإسامي، ارخ ،أ213، 131ج) ،2ط ،الفكر اإسامي قراءة علمية أركون،:ي》ظر أ5)
جلة ｻليات اﾅداثة، عدد خاج أعمال الندوة الوطنية حول م مقال ،مفهوم اﾅوارية ع》د ميخائيل اختن ،داود: ي》ظرأ 7)

، 3ية، العددلدراسات آدبية والفكر ، مقال مجلة جيل لامبدأ اﾅواري ع》د ميخائيل اختن، شرقي، امفاهيم النقدية اﾅداثية
 أ.81)ج

، على هذا الرابط: 85 العدد مقال موقع ﾉلة عود الند، ،واإشكالية امصطلح: الت》اص مفهوم، فرﾓي: ي》ظرأ 6)
http://www.oudnad.net/spip.php?rubrique121  

أ.153، )ج3، طقراءة معاصرة القرآ｣القصص : شحرور، ي》ظرأ8)
 - شحرور ﾊمد الدكتورأ، موقع فيس بوك، 253-258، د.ط، )ج الكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  :ي》ظرأ3)

  :الرمية الصفحة

ammad.Shahrour/posts/877995442317257https://www.facebook.com/Dr.Moh  
وما بعدهاأ. 48، )ج2، طｻديد ام》هج ي تقوم الراث: عبدالرمن، العرض الدقيق هذ《 اآلية ي》ظرأ15)

http://www.oudnad.net/spip.php?rubrique121
http://www.oudnad.net/spip.php?rubrique121
https://www.facebook.com/Dr.Mohammad.Shahrour/posts/877995442317257
https://www.facebook.com/Dr.Mohammad.Shahrour/posts/877995442317257
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افية الｰ واكبتها تلك آحزاب جعلتها تتوسل x بناء موقفها هذا والتطورات السياسية والثق
 ، وتتمثل هذد ااسراتيجية x صورتن اثنتن:(1)إسراتيجية هدمية للدين

آوى: اسراتيجية اهدم امباشر تتجه إى العقائد الدينية وامغيبات عامة، كاإمان ا  
تحليلها على أها جزء من التفكر السحري وآسطوري x اريخ وامائكة والشيطان واليوم اآخر ب

البشر، فمقومات العقائد الدينية حسب هذا اموقف آيدلوجي ا ｽتلف عن امقومات آساسية 
ل سطورة، "ذلك أن الرمزية x آسطورة ها وظيفة تشخيص حقيقية وﾉردة، وهي تستقي وظيفتها 

ية ومرئية للتعبر ها عن أشياء ﾉردة وغر مرئية، ويتم ذلك بغرض تقدم من خال استعارة أشياء ماد
صورة ﾉّسدة عنها، كصورة عن: ي، الشيطان، امائكة، اﾄنة والنار، بدء اﾆلق، خلق اإنسان... 

  اوغرها من القضاا ذات العاقة الوجود واإنسان. هذد القضاا الｰ مثل غيبً 
ً
لنسبة ا ﾉهوًا  اوعام

إى الوعي اإنسا｣، والｰ تعامل معها اإنسان من منطلق ديｳ لتشكيل صمام أمان داخلي ﾔلق 
. لذا يلتزم دعاة امنهج التارﾔي اﾄدي التفسر امادي (2)من الشعور ااط نان والراحة" ًيانفس اجوً 

 والتاسع الثامن نوير x القرنالتفسر الذي ورثته اماركسية عن بعض فاسفة الت النشأة الدين، هذ
عشر، فليس الدين تنزيًا من السماء، بل نشأ من جذور نفسية هي: اﾆوف من القوى اﾆفية 

 وحاجة اإنسان إى التوصل إى أسباب الظواهر.
الثانية: اسراتيجية اهدم الواسطة تتجه إى نقد عقلية اﾄمهور الذي يؤمن بتلك العقائد 

ﾅت عبارات مثل: نقد الفكر والغيبيات أو اｼ مقدمتها السلفية، فيتم ذلك xتُق ُر ها، و ｰركات ال
 ...ا}. (3)الديｳ، نقد اﾆطاب الديｳ، نقد العقل اإسامي، نقد اما وية السلفية

إن نقد الدين شرط أساسي لتحقيق التنوير والتثوير x فكرا امعاصر، حسب دعاة هذا 
"ابد أن ｽرق الرمدارس اموروثة  ﾊمد شحرورلقراءة اﾄادة للتنزيل اﾅكيم عند امنهج، ولذا ﾍد أن ا

"ｳررد من بادة التفكر الديｼُعليها الوعي السلفي للدين... و ｲانب ｰوإذا قال (4)وامفاهيم ال ،
الديｳأ،  بعضهم بضرورة التفريق بن النصوج الدينية وبن الفكر الديｳ )أو اﾆطاب الديｳ أو العقل

                                                          
، ﾉلة الفرقان السلفية والسلفية امضادة: اﾄابري، ي》ظر بصدد هذ《 اإسراتيجية التهدمية ي ام》هج امادي التارخيأ1)

، 1، طم》اهج الفكر العري امعاصر ي دراسة قضاا العقيدة والراثعن: السحمودي،  أ، نقًا 8و  6ربية، العددان ) امغ
أ.52)ج

أ.132، )ج3، طقراءة معاصرة القرآ｣القصص : شحرور، ي》ظرأ2)
أ.137، )ج3، طقراءة معاصرة القرآ｣القصص : شحرور، للسلفية ﾊمد شحرورنقد  ي》ظرأ3)
أ.24، )ج3، طقراءة معاصرة القرآ｣القصص حرور، ش أ4)
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، وأن x(2) القرآن، فهو "نص ديｳ ابت من حيث منطوقه" (1)وأكد "ثبات النص وحركية احتوى"
، فإن مثل هذد (3)"الثبات من صفات امطلق وامقدس... والقرآن نص مقدس من احية منطوقه"

بت امطلق العبارات ليست سوى جزء من الطابع الدفاعي من هؤاء، امبｳ على امراوغة، فالثا
وامنطوق امقدس مبｳ عندهم على وجود مطن من الكتاب، والعاقة بينهما كعاقة الكل اﾄزء: 

 .(4)فاللوح احفوظ هو الكل ومثل الثابت امطلق، والقرآن هو اﾄزء ومثل امتحرك امتغر
خر لتارﾔية النص آ اإن امنهج امادي اﾄدي يقرأ x ثنائية: القرآن واللوح احفوظ مظهرً 

، ولذلك ｻدهم ا يُكُفون عن الطعن x قدسية ذلك امنطوق (5)إمكانية اخراقه االقرآ｣، وم رً 
القرآ｣، ويؤكدون أن امن القرآ｣ أصابه التحريف والتغير، من جهة التشكيك x معه، وإمكانية 

، (6)إعجاز" أي فيها يوجد واابلة للتقليدوق للتزوير ، وأن بعض آاته "قابلة(7)الزادة والنقصان فيه
التعاطي معه كنص ارﾔي، أي كنص البشري x متنه، أنسنة نصوصه، و ومن جهة حضور البعد 
 من ｼول ررر الوحي ﾅظة له النｭ قراءة مع أي آوى ررر نزوله ﾅظة "منذ متجسد x  لغة بشرية، فر

، وｼول "إى صيغة لغوية إنسانية منطوقة بلسان (8)أ"ًيانسانإ )نًصا فهًما وصار ،ًياإه نًصا كونه
عرس... فهذد الصيغة للكتاب الｰ بن أيدينا وهي صيغة عربية، هي صيغة ﾊدثة بلسان إنسا｣ 

 .(3)"وليست قدمة
، وما (15)القرآن" االلوح احفوظ، وما للناس للناس ﾉسدً  اوالنتيجة هي أن "ما     ﾉسدً 

، (11)لوح احفوظ هو "كلمات ي القدمة، ا تبديل ها.. وا مكن اﾆروج عنه، وهو مطلق"x ال

                                                          
أ.151، )ج3، طقراءة معاصرة القرآ｣القصص وما بعدهاأ،  35، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة شحرور، أ1)
أ.127، )ج2، طنقد اﾆطاب الديｳأبو زيد،  أ2)
أ.414-385، 136، )ج2، طامرجع السابقأبو زيد،  أ3)
إ{  القرآن من التفسر اموروثأركون،  أ،366، د.ط، )جال》ص القرآ｣ أمام إشكالية الب》ية والقراءة ،: تيزيｳي》ظر أ4)

ｳطاب الديﾆليل اｼأ.64، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةأ، شحرور، 22، )ج2، ط
أ. 366، د.ط، )جال》ص القرآ｣ أمام إشكالية الب》ية والقراءة : تيزيｳ،ي》ظر أ5)
أ. 382، 337، 75، د.ط، )جامرجع السابق : تيزيｳ،》ظري أ7)
أ.175، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ6)
أ. 127، )ج2، طنقد اﾆطاب الديｳ أبو زيد، أ8)
أ.73-72، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ3)
أ. 368، د.ط، )جةال》ص القرآ｣ أمام إشكالية الب》ية والقراء تيزيｳ، أ15)
أ.66، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ11)
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 .(1)وما x القرآن فهو "كام ي احدث وهو ﾋلوق وغر قدم"

إنكار أن يكون امن القرآ｣ هو كام ي بن القرآن وبن اللوح احفوظ و  إن استدعاء الفصل
على  هؤاء على اﾆوف من أن يقع القرآن x خطأ التجسد الذي عابهقد أسس x جانب منه 

فما الذي منع الوقوع x . (2)ٓنه يقتضي حلول ي x القرآن كما حل x جسد امسيح امسيحين،
 نفس احذور فيما يتعلق بعاقة ي بررر )اللوح احفوظأ؟.
، قد يكون أحد الدواعي الｰ (3)ص القرآ｣كما أن هذا ااستدعاء لت ير القول بتارﾔية الن

يرد به هذا القول فيقرر أن القرآن ﾋزن x لوح ﾊفوظ وإمام  يبحث عن ﾋرج ﾊمد شحرورجعلت 
أ وقد صيغ صياغة )متشاهة ،لقرآن ليس ترااً ، ولذا فاوقد أُنزل دفعًة واحدًة x ليلة القدر مبن،

فما علينا هم النسｭ هذد اﾅقيقة من ق َبل  الناس آٍن واحد، ｸيث حوى اﾅقيقة امطلقة من ي والف
، الｰ تقوم على قوانن اﾄدل x الكون واإنسان وامعرفة (4)ٓر يتنا امعرفية اإا أن نتفاعل معه طبقً 

 .(5)ونظرية التطور
من حيث ﾊتواد، ومع ذلك فهذا احتوى "يطابق  اومطلقً  اولكن كيف يكون النص ابتً  

 ؟(7)آر يات امعرفية امتغايرة وامتطورة للناس"
وكيف يكون النص متشاها يعلمه أهل التأويل الراسخون x العلم، ومع ذلك "فالنｭ صلى 
ي عليه وسلم م يَؤوّ ل القرآن، وأن القرآن كان أمانة تلقاها وأداها للناس دون أويل، وإما أعطاهم 

 ؟ (6)مفاتيح عامة للفهم"
يكن النｭ صلى ي عليه وسلم من الراسخن x العلم؟ أم أنه كان منهم وكتم علمه عن  "أم

الناس كما تقول الباطنية؟ ما قيمة رجل ﾓمل مفاتيح الفهم، وهو ا يفهم، ينقلها إى الناس، كحامل 

                                                          
أ.256، 85)ج، د.ط، الكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
، د.ط، الكتاب والقرآن قراءة معاصرةوما بعدهاأ، شحرور،  254، )ج2، طنقد اﾆطاب الديｳ : أبو زيد،ي》ظر أ2)

أ.363-362، د.ط، )جوالقراءة ال》ص القرآ｣ أمام إشكالية الب》ية أ، تيزيｳ،256)ج
، د.ط، ال》ص القرآ｣ أمام إشكالية الب》ية والقراءة وما بعدهاأ، تيزيｳ، 254، )ج2، طنقد اﾆطاب الديｳ : أبو زيد،ي》ظر أ3)

أ.363ج)
أ.258، 255ج ، د.ط، )الكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ4)
أ.216ج )امرجع السابق، : شحرور، ي》ظر أ5)
أ.75ج )امرجع السابق، شحرور،  أ7)
أ.75ج )امرجع السابق، شحرور،  أ6)
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 .(1)أسفار ليس يعلمها؟"
شبه بطفٍل غريٍب عن اﾅي لقد "عاد آبناء امغربون إى أهلهم ووطنهم"، ولكنهم أ احقً 

يتسلح  ﾊمد شحروريواجه طفل اﾅي الواقف على عتبة البيت الكبر، بن أقرائه وأهله"، عاد 
امنهج امادي التارﾔي اﾄدي ويستعر آلياته امنهجية من الفلسفة اماركسية، حيث العودة إى الراث 

كيك مرجعياته. لقد عاد هوية غر اهوية، ولغة عودة نقدية تقوم على نقد الدين هدم عقائدد والتش
أن يواجه كل هذد  يًاغر اللغة، ومناهج تفرقت به عن منهج الدين والتاريخ والوطن، فكان طبيع

 آبعاد الثاثة. 
هي مواجهة  إذن بن متغرب يرفع شعار )العقلأ ويسكنه )هوىأ التغير، ومنبهٍر مغلوٍب أمام 

صيٍل يراجع الذات وا يدمرها، طلًبا لاستقال والنهضة، ودرًءا لاستاب حضارة القوي، وبن أ
 والراجع. هو صراع  إذن بن اهوى واهوية.

 
 ام》هج الب》يوي وآلياته: امطلب الثا｣

نسانية عامة، وهو يرى أن كل لدراسات اللغوية وااجتماعية واإx ا االبنيوية اｻاد ظهر حديثً 
ت أو إنسانية، هي عبارة عن بنية. وهذد البنية مة عدة اｻاهات x تعريفها، أكها ظاهرة طبيعية كان
 اｻاهن اثنن: 

يركز آول منهما على طابع الكلية والنسق والنظام، فهي تعｳ: "الكيفية الｰ تنظم ها عناصر 
ف كل عنصر على ﾉموعة ما، أي: أها تعﾉ ｳموعة من العناصر امتماسكة فيما بينها، ｸيث يتوق

 .(2)اقي العناصر آخرى، وｸيث يتحدد هذا العنصر بعاقته مجموعة العناصر"
ويركز الثا｣ على عنصر التحوات أو التكوين الذي يقتضي استحضار البعد الزمｳ التطوري، 

ｸ ،فاظ على البنية وإى نوع من اانغاقﾅيث مع اإقرار بطابع الضبط الذاي، الذي يؤدي إى ا
يكون التغير الداخلي إغناء للبنية، حيث: "تبدو البنية، بتقدير أوي، ﾉموعة ｼويات ｼتوي على 

موعة )تقابل خصائص العناصرأ تبقى أو تغتｳ بلعبة التحويات نفسها، دون أن تتعدى جقوانن كم
ث: اﾄملة، حدودها أو أن تستعن بعناصر خارجية، وبكلمة موجزة، تتألف البنية من ميزات ثا

                                                          
أ.73، )ج1، طم》اهج الفكر العري امعاصر ي دراسة قضاا العقيدة والراثالسحمودي،  أ1)
أ.35، )جﾉ ،5لة امناظرة، العددمفهوم الب》يةي، الزوار  أ2)
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 .(1)والتحويات، والضبط الذاي"
إن هذا اإمكان للجمع بن طابع انتظام البنية وكليتها، وطابع التحوات الداخلية الｼ ｰل 
فيها، هو ما مح للبعض اﾄمع بن البنيوية واماركسية، على ﾎو ما فعل الفيلسوف الفرنسي امعاصر 

س قراءة بنيوية، وانتقل هذا اﾄمع من فرنسا رر مهد امذهب لوي ألتوسر، الذي أعاد قراءة مارك
البنيوي رر إى الفكر العرس واإسامي امعاصر، وخاصة مع ﾊمد عابد اﾄابري، وﾊمد أركون، اللذين 

الذي يبدو وا ًحا لديه ﾊ  xمد شحرور، وكان  ن أثر بذلك (2)دﾉا بن البنيوية والبعد التارﾔي
 يلية للنص القرآ｣ كما سيأي.خطواته التحل

للمنهج البنيوي يتطابق مع الغاات الفلسفية امصاحبة لظهور هذا  ﾊمد شحرورإن تطبيق 
ااｻاد النقدي x الدراسات آدبية، إذ "ظهرت البنيوية )ولعلها ما زالتأ كمنهجية ها إﾓاءاها 

ميع العلوم x نظام إما｣ جديد من  آيديولوجية ما أها تسعى ٓن تكون منهجية شاملة توحد
الظواهر اإنسانية كافة، علمية كانت أو غر علمية. من هنا كان للبنيوية أن  يًاشأنه أن يفسر علم

أ. فاستحوذت عاقة الذات اإنسانية بلغتها والكون من حوها يًابستيمولوج)إ ًيامعرف اترتكز مرتكزً 
روبولوجيا، وعلم فة: الفيزاء، والرا يات، وآنثم ﾉاات امعر على اهتمام الطرح البنيوي x عمو 

ااجتماع، والفلسفة وآدب. وركزت البنيوية على كون العام حقيقة واقعية مكن لإنسان إدراكها، 
.(3)يعاy العام أكمله ما فيه اإنسان" ًياإدماج يًامول اولذلك توجهت البنيوية توجهً 

ﾄة البنيوية عند متبنيها خطوة أوى ومرحلة ابد منها x دراسة الراث، أو ｼليل امعا وتُرَعدُ 
اجتمعات والنصوج والثقافات، وذلك ٓن هذد امعاﾄة بركيزها على النصوج كما هي معطاة لنا، 

 . ｼ(4)رر الباحث رر كما يدعون رر من الفهوم الرمسبقة والرغبات اﾅا رة
ية بتحليل مضمون النصوج )خطاات، رسائل، أساطر ...أ، والبحث فتقوم امناهج البنيو 

أ، وهذد امدو نة ينبغي البنيوي مارس على مدو نة من النصوج معر فة وﾊدودة )الكتب امقدسة مثًا 
، وانطاقً  من  ذلك يقوم البنيوي  اأن يدخل ｼتها ﾉموعة من النصوج امائمة للحقل الداي امعن 

 :ｹ(5)طوتن
                                                          

أ.8، )ج3، طالب》يويةبياجيه،  أ1)
أ.77، )ج1، طم》اهج الفكر العري امعاصر ي دراسة قضاا العقيدة والراث: السحمودي، ي》ظرأ2)
أ.78-76، )ج 1، طدليل ال》اقد اأدي: الرويلي والبازعي، ي》ظرأ3)
أ.78-76، )ج1، طم》اهج الفكر العري امعاصر ي دراسة قضاا العقيدة والراث: السحمودي، ي》ظر أ4)
م》اهج الفكر السحمودي، عن نقًا ،J. Herman: les langages de la sociologie". (p96): ي》ظرأ5)

= 
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  ｢تقطيع النصوج إى وحدات صغرة )معا｣ معجمية، معا
 إيديولوجية...أ.

  ،الكشف عن قواعد التجميع والتبادل والتعارض بن هذد الوحدات
 وتنسيقها x بنيات تفسرية.

ََ  يؤكد امنهج البنيوي على أنه ا يفرض أي نظرية من خارج امعطى النصي، وأن  ومن 
ااستعانة آداة الرا ية واللسانية السيميائية إى اإمساك اﾄوهر البنيوي الباحث يتوصل بفضل 

 .(1)احايث لذلك النص
 إى استنطاق النصوج بتوظيف آليتن اثنتن، كا: ﾊمد شحرورمن ذلك ﾄأ  اوانطاقً 

 توظيف اللسانيات اﾅديثة:
نهج البنيوي x أسسه وآلياته قد عمل على تكييف ام ﾊمد شحرورﾒدر اإشارة هنا إى أن 

ما ﾔدم منهجه، ولذلك فإنه م يوظف هذا آخر بشكل استنساخي، وإما استفاد من اﾆطوات 
 امنهجية الｰ تعتمدها اللسانيات اﾅديثة.                                                                               

ل اللسانيات امعاصرة على مسألة الرادف اللغوي، الｰ ترتكز على لقد ركزت الدراسة ﾉ xا
فكرة "أنه ابد لكل مفهوم ذهｳ  ا يقابله x الوجود امادي"، الｰ تتداخل مع امادية التارﾔية كنظرية 
قادرة لوحدها على قراءة الراث بطريقة حداثية، تستوعب حركة التاريخ وقيمة النسبية ومطابقتها 

ن الكرم، والｰ ا مكن إبرازها ｸسب اﾅداثين إا من خال فهم كيفية طرائق اشتغال الفكر للقرآ
الديｳ امرتبط البنية آسطورية للقرآن، الذي اختلطت به اﾅوادث التارﾔية اﾄزئية، واﾅكاات 

 .(2)الشعبية، وآساطر القدمة، على شاكلة العهد القدم واﾄديد
x دراسته للمفردة القرآنية، وبشكل أساسي من اﾄانب اللغوي  مد شحرورﾊولذا انطلق 

واللسا｣، من ُمسّلمة أساسية عندد وهي )نفي الرادفأ، ويعتمد عليها بشكل كلي، إذ ｽرق 
ｼ xديد معا｣ آلفاظ، فيقول x ذلك: "التنزيل اﾅكيم خاٍل من الرادف x  اً وعمود ًيامنهجه أُفق
وx الركيب، فاللوح احفوظ غر اإمام امبن، وآواد غر آبناء، والفؤاد ا يعｳ القلب،  آلفاظ

                                                          

أ.62، )ج1، طالعري امعاصر ي دراسة قضاا العقيدة والراث=
م》اهج الفكر السحمودي، عن نقًا ،J. Herman: les langages de la sociologie". (p100): ي》ظرأ1)

أ.63، )ج1، طقضاا العقيدة والراث العري امعاصر ي دراسة
وما بعدهاأ. 124ج، )1، طاﾅداثيون العرب ي العقود الثاثة اأخرة والقرآن الكرم، : مفتاحي》ظر أ2)
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 . (1)وللذكر مثل حظ آنثين ا تعｳ للذكر م ثا حظ آنثى"
يريد التسلل من معｲ الرادف إى اطٍل ا عاقة له الرادف من قريب وا  ﾊمد شحرورإن 
 دالة والتاي واحدة،أ قرأ)وأ كتب) لفظ دالة أن العلماء مثًا  من أحد ليق م فإنهمن بعيد، 

 القرآن ولفظ فيها، مكتوب قراطيس أنه على تدل فالكتاب واحدة، ليست والقرآن الكتاب: لفظ
 وقد الكرم، القرآن ُقراء مثل كتاب، أمامه يكون أن دون من اإنسان يقرأ وقد القراءة، على يدل

 يدان قد ولكنهما. اللغة حيث من واحدة ليست اللفظن دالة فإذا يكتبه، ما يقرأ أن دون يكتب
 من وسلم عليه ي صلى ﾊمد نبيه على ي أنزله فما الشيء، هذا هما مي إذا واحد شيء على
 من واحد أي عليه يطلق أن فيجوز مقروء، أنه معｲ قرآن وهو مكتوب، أنه معｲ كتاب هو الوحي
 دفｰ بن وسلم عليه ي صلى ﾊمد على ي أنزله ما وهو واحد مسمى عن تعبر وكاكا ن،اام

 غر فهذا القرآن، امه آخر وشي ا الكتاب، امه شي ا أنزل ي أن هذا معｲ وليس امصحف،
ﾞ   ド  デ  ヅ  ヂ  ダゾ  ゼ    ズ  ジ   ザ  ゴ  バ  :تعاى ي بقول مثا نضرب الصورة ولتتضح صحيح،

  ─  〞  〝  ｠   ポ  ボ  ペ  ベ  プ  ブ  ピ  ビパﾝ :مرادف غر ي لفظ ، فإنى115جاإسراء 
 مسمىً  كا اللفظن ولكن ورائه، من طائل ا اتكرارً  كان وإا الرمن، للفظ اللغوية دالته حيث من

 الｰ اإهية ذاتال غر الرمن تدعى إهية ذااً  هناك أن فهمنا ولو. العظمى اإهية الذات وهو واحد
 مرادفة أها اﾅسｲ آماء عن يقال عندما ولذلك امشركن، لفهم امطابقً  هذا لكان ا ، تدعى
 .اللغوية معانيها حيث من ا واحد، مسمى على دالتها حيث من فهي

آئمة الذين أنكروا الرادف، كأمد بن ﾓى )ثعلبأ، وابن فارس وأس هال وأما 
x الصفات. مثال ذلك: أن  ام يزيدوا على أن قالوا ما معناد: إن بن امرادفات فروقً  العسكري...

x الصفات، ولكنها ميعها إما تدل على تلك  ابن اﾅسام، وامهند، والسيف، والصارم، فروقً 
ف، اﾅديدة الｰ يكون ها القتال. وم يقل أحد منهم: إن اﾅسام غر امهند، وامهند غر السي

 منع ومن الذات، على دالتها اｼاد إى ينظر مرادفة جعلها من، "ف(2)والسيف غر الصارم ...ا}
 .(3)الصفات" x وامتباينة الذات x امرادفة تشبه فهي معｲ، مزيد بعضها اختصاج إى ينظر

َٓماء الواحد الشيء يقول ابن فارس: "ويسمى واﾅسام.  دوامهنّ  السيف: "ﾎو. امختلفة ا
                                                          

أ.135-183ج، )1، طحو أصول جديدة للفقه اإساميشحرور،  أ1)
أ.72ج، )، د.طبيضة الديك، الصيداوي: ي》ظر أ2)
أ.1/318، )1، طعلوم اللغة وأنواعها امزهر يالسيوطي،  أ3)
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 كل أن ومذهبنا صفات، آلقاب من بعدد َوَما وهو السيف واحد ااسم إن: َهَذا x   نقوله والذي
 فإها ألفاظها اختلفت وإن أها فزعموا قوم َذل كَ  x   خالف َوَقدْ  .آخرى معｲ غر فمعناها منها صفة
ُٓخرى معｲ غر معｲً  لفظة لكلّ  انَ كَ  لو: أنه امقالة.. أصحاب .. واحتجّ .واحد معｲ إ َى  ترجع  ما ا
 نقول َأا   ترى أا. جلس x   ليس معｲً  قعد x   إ ن: نقول عبارته.. وﾎن بغر شيء عن يعّ   أن أمكن
َُ   َُ   )قام  هي حالة عن واﾄلوس قيام عن القعود فيكون فجلسأ امضطجعً  )َكانَ : نقول قعدأ... 
 وأما .كُله الباب ﾒري َهَذا َوَعَلى. دونه هو عما ارتفاع فاﾄلوس امرتفعأ: )اﾄَْلسَ  ٓن اﾄلوس دون
 طريق من عنه ُعّ   إّما: نقول فإا. الشيء الشيء عن يُرَع    أن جاز ما اختلفا لو امعنين إ ن: قوهم

 منهما واحدة كلّ  x   إ ن نقول وإما. قالود َما فيلزمنا ﾋتلفتان، اللفظتن إ ن نقول ولسنا امشاكلة،
 ًｲلَْيسَ  مع   x "(1)آخرى. 

قد تسلل من هذا الذي اتفق عليه أول ك آئمة، إى حكم مرｻل ا أصل  محمد شحرورف
من امرادفن يغاير صاحبه، فهذا  ، وأن كًا (2)له، فاعت  "أن امرادفات ليست أكثر من خدعة"
آخر، والفرقان شيء الث...ا}. وقد أراد من  شيء وذاك شيء آخر، فالقرآن شيء، والكتاب شيء

اد نبثل آساس امنهجي الفعلي الذي تتبｳ القول بعدم الرادف أن يُلب س اللسانيات اﾅديثة الｰ م
، فلم تسعفه آقمشة امنسوجة ｹيوط )البوليسرأ و)اﾅرير الصناعيأ، فعاد أدراجه (3)ًياتراث ثواً 

أ الثوب من )نس منه أن ذلك سوف يبعد عنه همة  اظنً  يج الوبرأ وﾔيطه )ｹيوط الصوفأ،)ليَرُقص 
 ولكن ما أبعد ما بن )نسيج الصوف والوبرأ و)ونسيج البوليسر واﾅرير الصناعيأ. التبعية للغرب،

كما أن من ركائز امنهج البنيوي اانطاق من  رورة إخضاع امادة اللغوية لصرامة الدراسة 
 ﾊمد شحرور، و ارﾔية أو اجتمعية أو التطوريةل إزاحة حقيقتها امعطاة x التجربة التالعلمية من خا

استند إى هذا حينما عمل على إبعاد الداات واﾅموات امعرفية امتعارف عليها عند علماء 
قرآن، الذكر، التفسر وأهل اللغة، ﾄملة من امفاهيم وامصطلحات القرآنية الｰ تناوها كرر )الكتاب، ال

 االنبوة، الرسالة، الفرقان..أ ليحل مكاها داات أخرى من خال البحث امادي x امعاجم بعيدً 
 عن التأويل والبحث x النسق القرآ｣ والعائقي للنص.

هذد امفاهيم وامصطلحات القرآنية قد غاب عنها البعد البنائي أو ما  ﾊمد شحرورإن قراءة 
                                                          

أ بتصرف.75-53ج، )1، طالصاحيE ي فقه اللغة العربية ومسائلها وس》ن العرب ي كامها، ابن فارس أ1)
أ.46ج، )1، طحو أصول جديدة للفقه اإساميشحرور،  أ2)
أ.216، )ج3ط، ظاهرة التأويل اﾅديثة ي الفكر العري امعاصر، السيف :ي》ظرأ3)
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، النسقية للقرآن الكرم، وهو آمر الذي تنبه له علماء اإسام من أهل اللغة مبكرً يعرف القراءة ا
 فيما وأحكام ه النحو معا｣ غر توخي اشي ً  النظمُ  "ليسَ  :وعرف بنظرية النظم، يقول اإمام اﾄرجا｣

، بنَ   ﾒَْمعُ  اوجامعً  يَرْنظ ُمها، اْلكً س   امفردة   للكل م   نَرْعَلم حｯ أفكاَرا هدﾍُ  الدهر انبقي إن وأا   الكلم 
ي غرَ  بعٍض، م نْ  بسَببٍ  بعَضها وﾒَْعل ويؤلّ فها، مَْلها  كلُ  ما طََلبنا فيها، وأحكامه   النحو معا｣ توخّ 
، وقد أشار اإمام الشاطｭ إى  رورة اعتبار اﾄزئي والكلي x النظر للسورة القرآنية، أ1)ُدونَه" ﾊالٍ 

x السورة القرآنية له اعتباران: فرى أن النظر 
 .من جهة تعدد قضااها 
 .من جهة النظم 

فابد من النظر x أول الكام وآخرد ｸسب ااعتبار، فاعتبار جهة النظم ا يتم به فائدة إا 
 بعد استيفاء ميع السورة النظر.

ذاك ﾓصل  "فا ﾊيص للمتفهم عن رد آخر الكام على أوله، وأوله على آخرد، وإذ :يقولف
مقصود الشارع x فهم امكلف، فإن فَرر ق النظر x أجزائه، فا يتوصل به إى مرادد، فا يصح 
ااقتصار x النظر على بعض أجزاء الكام دون بعض، إا x موطن واحد، وهو النظر x فهم 

اهر على الظاهر ｸسب اللسان العرس وما يقتضيه، ا ｸسب مقصود امتكلم، فإذا صح له الظ
 .أ2)العربية، رجع إى نفس الكام"

فكانت نظرية النظم من التنظرات امبكرة للنظر الكلي إى القرآن الركيز على آنساق 
والروابط بن أجزاء النص وتراكيبه، فا بد عند دراسة امفاهيم وامصطلحات القرآنية من مراعاة 

 : (3)معنين
 امعجمي أو آساس أو ام ｲتفظ امعｼ للكلمة، والذي ｳفهوم الضم

 به x كياها أين ُأخذت وx أي سياٍق و عت.
  العائقي أو السياقي للكلمة، وذلك عندما تو ع الكلمة ｲامع

 من نظام خاج وأخذ مكاها فيه مع كلمات أخرى، فتشحن بكثر من العناصر 
السياق اﾄديد ليُرَعدّ ل  الدالية اﾄديدة الｰ تنشأ من هذد اﾅالة اﾆاصة، حｯ إن

                                                          
.أ332-1/331، )3، طي علم امعا｣ دائل اإعجازاﾄرجا｣،  أ1)
.أ4/277، )1، طاموافقات ي أصول الفقهالشاطｭ،  أ2)
وما بعدهاأ. 43، )1، طعلم دالة الرؤية القرآنية للعام :ه واإنسان ي القرآن: إيزوتسو، ي》ظرأ3)
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بشكل ام امعｲ آساس للكلمة، وإذ ﾓدث هذا سيكون لدينا كلمة ﾋتلفة.  أحيااً 
 وبتعبر آخر، إننا نشهد مياد كلمة جديدة.

 السياق x امفردة وأخذ عصر النزول، x ل لفاظ امطروح امعｲ تتجاوز القرآنية فامفردة
 للمفردة اإسنادية أو السياقية والعاقة له اﾆصائص امميزة خال من الثبات يتميز معｲ القرآ｣
 القرآنية امفردات ماهية تفر ها اﾆاصية هذد القرآنية، ﾋتلف امفردات بن الرابط وكذلك القرآنية،

ｰعن ماهية تنفصل ا ال ｲالقرآنية امفردة تتحول هنا من ،(1)القرآن مع x وسياقها، خصوصياها 
 .(2)واإﾓاءات الداات  تلئ ومفهومٍ  مكتن ز، عامَ  إى الكرم القرآن x استعماها وأساليب ماكنوأ

فالقرآن ﾔتص بنظام مفاهيمي يتجاوز امفاهيم الفردية إذا أخذت منعزلة عن الركيب، فينبغي 
ص، فتلك الكلمات مراعاة كل مفهوم مفرد x عاقته امفاهيم آخرى x النظام العام الكلي للن

وامفاهيم القرآنية ليست هي نفسها تلك الكلمات وامفاهيم الفردية الｰ كانت مستخدمة قبل 
 جديدة من خال سياقها القرآ｣.  ااإسام، فالقرآن أعاد استخدام تلك امفاهيم وأ فى عليها قيمً 

 من داخل خصائصه شافاكت ينبغي جديًدا اً لغو  نسًقا قدمت عام بشكل القرآنية اللغة فإن
 به وارتقى إليها ما أ افه بفهم إما منها انطلق الｰ اللغة مع وتراكيبه، ا القطع وبنيته نفسه النص
 امعجمية، ألفاظها دالة ااقتصار على تفسرها يستقيم ا الｰ القرآنية اهاسياق x اهامفرد من

 لفهم امفاتيح مثابة تُرَعدُ  الｰ القرآنية هو امفردات اللغة x القرآنية النقلة هذد به تتضح ما وأجلى
 .(3)وتداولية حجاجية خصائص من القرآنية ｼمله الكلمة ما معانيه، واكتناد القرآ｣ النص

x الوصول إى فروق بن  ﾊمد شحرورواﾆلل امنهجي الذي ياحظ x العمل الذي قام به 
اللغة x استنباط معا｣ كل آلفاظ الｰ تعرض ها، وم يفرق امصطلحات الｰ اشتغل عليها، اعتمادد 

، واللفظ العادي الذي مكن أن يستقرئ معناد من ابن اللفظ امصطلح الذي أعطاد الشرع معﾊ ｲًددً 
معاجم اللغة فقط، آمر الذي أوصله إى أويات أبعد ما تكون عن القبول. فآلفاظ الｰ أعطاها 

ها، ﾒب الوقوف فيها عند ذلك امعｲ والسياق، وا ينبغي  اخاصً  اأو سياقً  اينً القرآن معｲً مع
                                                          

 أ، نقًا 114-153، )جﾉ5لة اﾄامعة اإسامية، العدد  ،لكرم: دراسة نقديةاإبداع اللفظي ي القرآن ا: موسى، ي》ظر أ1)
أ.ﾉ ،35( ،62-63لة إسامية امعرفة، العدد امفاهيم وامصطلحات القرآنية: مقاربة م》هجيةعن حللي، 

، آنية: مقاربة م》هجيةامفاهيم وامصطلحات القر عن حللي،  نقًا أ، 15ج، )1، طقاموس امفاهيم القرآنية، بري: ي》ظر أ2)
أ.ﾉ35( ،62-63لة إسامية امعرفة، العدد 

وما  86ج، )2، طاﾅِجاج ي القرآن من خال أهم خصائصه اأسلوبية، صولة: ي》ظرللوقوف على هذ《 اﾆصائص  أ3)
بعدهاأ.
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 .(1)اانسياق x تقمص معانيها امعجمية اللغوية وتنزيلها مهما بلغت من التكلف والزيغ
 دراسة النص القرآ｣  وغرد  ن جعلوا امدخل اللغوي ﾊ xمد شحرورفامتأمل فيما يقدمه 

أهم تعاملوا مع النص منهج تتحكم فيه اآليات اللغوية أكثر من كلياته، فإعجاز  ، ﾒدكأساس رئيس
القرآن إعجاز بيا｣، ولكن إعجازد ا يكمن فقط x اآليات بل فيما يقدمه القرآن من كليات 
مقاصدية كونية، فامطلوب أن تكون لدينا هندسة جامعة لنصل إى معيارية النص الｰ تشكل رؤا 

لتشكيل عقل معياري جامع، وبواسطة معيارية النص ننتقل من البحث x النص  اسعيً للكون، 
الشرعي إى البحث x كلياته النصية )العقل، اإنسان، ااستخاف، آمانة، اإصاح، التعارف، 

 الكرامة، اﾅق،...أ ما ﾒعلنا ننتقل من مفهوم النص الشرعي إى بناء علم النص الشرعي.
يتطلب البحث x البنية الدالية مفردات القرآن الكرم، إذ امدخل اللغوي يظل  وهذا آمر

، فالقرآن العظيم نزل بلساٍن عرٍس مبن، وا سبيل لفهمه إا استيعاب خصائص ًيامطلوًا ورئيس
 اللسان العرس، مع ااستفادة من امناهج امعاصرة ﾉ xال اللسانيات، دون ااستاب امنهجي. 

 علم: القرآن x واإنسان )ي :دراسته الｰ بعنوان x ايزوتسوا الياا｣مستشرق احاول لقد
 والطابع اإهي، امصدر إى تشر الｰ ولغته القرآن خصوصية يلحظ للعامأ أن القرآ｣ التصور دالة

 الكشف هدف رم؛الك القرآن لتحليل اللسانية النظرات يطوّع أن حاول ولذلك للسانيات، الو عي
 تطبيق تواجه مشكلة أخطر إى ايزوتسو انتبه وبذلك واإنسان، واﾅياة للكون الكلية نظرته عن

 إى خلصأ امستشرقً  كان ايزوتسو أن من والرغم) ولذلك. الدينية النصوج على اللسا｣ البحث
 أن ليبدو حｯ سلمن،ام مهور عليه ما تطابق تكاد القرآن x عقدية مفاهيم 153 من ٓكثر تصور
 ايزوتسو أن إى يرجع ذلك أن على نؤكد أن وعلينا امسلمن، من واحد هو الدراسة هذد كاتب

وعليه  امسلمن، ｻاد نفسية عقدة ﾓمل ا لذلك فهو ،ًياأمريك أو ًياأوروب ًيامسيح وليسأ اا｣)
 مدة العربية اللغة ايزوتسو درس انية ةجه ومن ،اً حياد يًامو وع يكون أن دراسته x استطاع فقد

 يقرب أن له مح  ا امسلمن؛ نظر وجهة تفهم وحاول الغاية، هذد العربية الباد x كاملن عامن
  .(2)امو وعية من أكثر

 ادومً  ليست للقرآن اللسانية الدراسة أن تثبت أها ايزوتسو دراسة x أكية آكثر الشيء إن
                                                          

 أ.11-15، )جاصرةقراءة ي ضوابط التأويل وأبعادها ام》هجية ي الدراسات القرآنية امع، العلوا｣ :ي》ظرأ1)

 ، على هذا الرابط:إسام ويب موقع مقال ،ام》اهج امعاصرة ي تفسر القرآن الكرم وأويله ،اﾅاج:ي》ظر أ2)
=16763&lang=A&page=articlehttp://articles.islamweb.net/media/index.php?id . 

http://articles.islamweb.net/media/index.php?id=16763&lang=A&page=article
http://articles.islamweb.net/media/index.php?id=16763&lang=A&page=article
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 انسجام إذ "مة !القرآن على للسانيات العربية التطبيقات x نشهدد الذي النحو ىعل القرآن،  د
 احسوس، امادي اللغوي الدليل اعتماد زاوية من الكرم القرآن x الداي والبحث اللسانيات بن
 مع وتعاملت نشأت فاللسانيات اللسانيات، x اﾅدود هذد عند تتوقف ا الو عية مسألة لكن
 ، "ولذلك(1)للغة" اإنسا｣ ااستخدام كان عملها فمجال العلما｣، امناخ  من اللغوية جالنصو 
 وهو و عية،أ معرفية أصول) بستمولوجيةوإ فلسفية أر ية على يقوم علمأ اللسانيات) العلم هذا فإن

 القرآن بيقهتط مو وع كان إذا اخصوصً  امخاطر ﾊفوفًا استعماله ﾒعل  ا ،اً حياد علًما ليس بذلك
هذد امناهج وفق اﾆصوصيات وامعطيات الدينية  لتهي ة، فابد من القيام محاوات (2)الكرم"

 .ﾊمد شحروروالثقافية للحضارة اإسامية، وهو الشيء الذي غاب x قراءة 
ذا إذ البحث x الدالة امعجمية للمفردة القرآنية على الشكلية آلسنية امعاصرة غر وافية ه

الغرض، على اعتبار ااختاف اﾄوهري اموجود بن النص آدس والنص القرآ｣، وتبقى القراءة 
النسقية هي الكفيلة الوصول إى كنه القرآن امعرx، إذ إن اكتشاف إحكام آات القرآن وتفصيلها 

ئه وبن كليته، يتضح أجلى و وح من خال الدرس البنائي للقرآن الكرم، الذي ا يفصل بن أجزا
ول ن أدرك بعض دارسي القرآن الكرم جوانب من ذلك، فإن التأصيل امنهجي هذا اﾄانب ا يزال 

x بناء امنهج  يًاأساس يُرَعدُ عن قلة اﾄانب التطبيقي الذي  ، وم يستثمر كما ينبغي، هذا فضًا ا عيفً 
 االقرآن مدخل إعادة القراءة، لكوها تفتح أفقً واختبارد، وإن اﾅاجة املحة إحياء الوعي أكية بنية 

بدع x فهم القرآن وتدبر معانيه، كما أن هذد اﾅاجة تتأكد لتفعيل مكانة القرآن x البناء امعرx لإ
 .(3)واﾅضاري

 توظيف امنطق الرا ي:
 إى النص القرآ｣، فقد وظفمع توظيف اللسانيات اﾅديثة الذي أعمله شحرور x النظر 

 خرى تتواءم مع امنهج الذي اختطه لنفسه، وهي توظيف امنطق الرا ي.آلية أ
ففي امنطق الرا ي )امعر ب عن اللغات آجنبيةأ ﾓل الرمز ﾊل اﾅرف وﾊل الكلمة. وا 

 يسمح استخدام اﾅرف إا لقيمة معينة، فعلى سبيل امثال:
                                                          

على الفكري لإبداع، لتقى موقع اممنشور x  مقال ،هل مكن تطبيق البحث اللسا｣ ي الدراسات القرآنية، اﾅاج: ي》ظرأ1)
  http://www.almultaka.org/site.php?id=201 الرابط التاي:

 ، على هذا الرابط:إسام ويب موقع مقال ،ام》اهج امعاصرة ي تفسر القرآن الكرم وأويله ،اﾅاج:ي》ظر أ2)
page=articlehttp://articles.islamweb.net/media/index.php?id=16763&lang=A& . 

أ.18د.ط، )ج، العائد اﾅضاري وامعري ي القراءة امعاصرة للقرآن الكرم ع》د ﾊمد شحرور، ما :ي》ظرأ3)

http://www.almultaka.org/site.php?id=201
http://articles.islamweb.net/media/index.php?id=16763&lang=A&page=article
http://articles.islamweb.net/media/index.php?id=16763&lang=A&page=article
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أ، وهذا الرمز يستخدم لكل حهو الرمز ) اواحدً  ااﾅرف )وأ ا ﾓتمل x هذا امنطق إا رمزً 
، مع أن (1)ا تكون إا للعطف ﾊمد شحرورأحرف العطف x وقت واحد، ولذا ﾍد الرر )وأ عند 

ﾊمد ، وهذا إغفال من (2)كثرة ليس العطف إا أحدها  االرر )وأ x الكام العرس قد تفيد أغرا ً 
نسانية الｰ هي أداة للتواصل اإنسا｣، واستبعاد إاللغة الصعوبة حلول اللغة الرا ية ﾊل  شحرور

ｲ(3)أن يكون السياق والراكيب اللغوية قد تدل على أكثر من إشارة ومع. 
ｼ xليله للنص القرآ｣، وقد اعرف بذلك  ﾊمد شحرورفهذا امنطق هو أحد مرتكزات 

x عصر النبｭ  ا"ومنتهى ما كان موجودً صراحًة x حواٍر أجرته معه ﾉلة اﾅياة الطيبة، إذ يقول: 
صلى ي عليه وسلم  من الرا يات هو اﾄمع والطرح والضرب والقسمة، وم يكن هناك ｼليل 
را ي أو هندسة ｼليلية وا را يات حديثة، أو نظرية ااحتماات، ومن حقي بعد أن عرفت هذد 

 .(4)النظرات" النظرات أن أعمد إى آات القرآن وأطبق عليها هذد
x ذات السياق حول الفقهاء واستنباطاهم ل حكام من القرآن: "وإننا ا  اويقول أيضً 

نلومهم على ذلك ٓن مفهوم اﾅدود والتحليل الرا ي و عه إسحاق نيوتن x القرن السابع 
 .(5)عشر"

تقاها من من خال )نظرية اﾅدودأ الｰ اس ﾊمد شحروروي ز هذا امنطق الرا ي عند 
را يات نيوتن، وانطلق منها لصياغة رؤيته x أويل اآات القرآنية، فصا  مفهوم اﾅنيفية على 

  وئها، وأها تعｳ اﾅركة  من حدود ي. 
"أن الفقه رر امتغر وامتبدل والقابل لإلغاء رر  ﾊمد شحروروعلى أساس هذد النظرية اعت  

ق الرا ي. وقد ع  عن ذلك اﾅد آعلى )هاية عظمىأ واﾅد يرتكز إى حدين كا حدا امنط
و  Paraboloآد｡ )هاية صغرىأ القائمة x رسم منحｲ امعادات الرا ية من الدرجة الثانية: 

Hyperbola :والدرجة الثالثة ،Cubic ً أن الزمن وآعراف ااجتماعية كا امتغران،  ا، معت
                                                          

أ وغرها.273، 121، 56-55ج، د.ط، )الكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ1)
أ.ما بعدهاو  473ج، )7ط، مغｳ اللببيب عن كتب اأعاريب: ابن هشام، ي》ظر أ2)
ظاهرة ، السيفأ، 236ج)  ،ﾉ ،8لة اﾅياة الطيبة، العدد إشكاليات التأويل امعاصر ع》د ﾊمد شحرور، أبوحيط :ي》ظرأ3)

أ.216، )ج3ط، التأويل اﾅديثة ي الفكر العري امعاصر
ر أجرته معه ﾉلة اﾅياة الطيبة، العدد ، حواإشكالية القراءة امعاصرة لل》ص القرآ｣ إشكالية ام》هج وأدواته: شحرور، ي》ظر أ4)

أ.233ج)  ،13
أ.563، ج455ج ، د.ط، )الكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ5)
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، واستنتج من خال ذلك أن التشريع اإسامي ﾓمل (1)لتغركا" اتغر تبعً والتاي فإن اﾅدود ت
، وااستقامة مثل النهاات وهي حدود ي، أما ااﾎناءات فتمثل اخاصية ااﾎناء وااستقامة معً 

 اﾅركة  من هذد اﾅدود امستقيمة، وقد أعطاا ي رر على حد تعبر شحرور رر x أم الكتاب اﾅدود
فقط، أي امستقيمات الｰ مكن أن نكون حنفاء  من حدودها وماها حدود ي، منها ما هو حد 
أعلى ومنها ما هو حد أد｡ ا مكن ｻاوزكا ولكن مكن ااﾎناء داخلها، وهذا الذي مثل ｼرك 

 .(2)الشريعة وتطورها  من هذد اإحداثيات
 ي، ليضبط ها إيقاع اﾅدود x التشريع رسومات التحليل الرا ﾊمد شحرورلقد استخدم 

، وعندما (3)والعبادات فجاء مخرجات غر مألوفة x الفقه اإسامي امتداول x امذاهب امعروفة
شرح هذد الرسوم جعل من الزمن هو امتغر، غر أنه م يو ح ماذا اｽذ هذا امتغير من الدرجة الثانية 

للقول أن الزمن والتاي العرف ااجتماعي  ام يُربَرنّ  إى ماذا استند أساسً أو الثالثة، وآهم من هذا 
هو امتغر x التشريع والفقه اإسامي؟. فآات التشريع وآحكام والعبادات ليس فيها أية إشارة ا 
ة من قريب وا من بعيد إى هذين امتغرين، َ إن اختاف آحكام x القرآن الكرم x القضي

الواحدة م يُرْبَ ا من قريب وا من بعيد على العرف وا على الزمن، وإما على الظروف والشروط 
 وامابسات.

ا يستطيع امنطق الرا ي أن ﾓَُمّ ل الرمز الواحد سوى معｲ واحد، ولذا فإن هذا امنطق 
و م ｻاوز اﾄدل حول الرادف عاجز عن اإحاطة اللغة اإنسانية. ذلك أن أي لغة x العام رر حｯ ل

ََ  ا مكن اموافقة ｸال على  x آلفاظ رر ｼمل بعض ألفاظها أكثر من معｲ ومن مدلول. ومن 
استبدال الرموز الرا ية اللغة اإنسانية، وإا أدى ذلك إى ｼجيم دور اللغة واﾆروج ها عن كوها 

نسانية رر لتصبح ﾉرد أداة رمزية يتخاطب ها أهل أداة التواصل اإنسا｣ رر بكل آبعاد اإ
 ااختصاج.

اللغة الرا ية قد تصلح لاستخدام والتداول x القوانن العلمية، ولكنها التأكيد ا تصلح 
من العاقات اجردة اموجودة  اوأكثر تعقيدً  الاستخدام x اﾅياة اإنسانية. فاﾅياة البشرية أشد تنوعً 

                                                          
أ.243ج)  ،ﾉ ،8لة اﾅياة الطيبة، العدد إشكاليات التأويل امعاصر ع》د ﾊمد شحرور، أبوحيط :ي》ظرأ1)
وما بعدهاأ. 455ج ، د.ط، )رةالكتاب والقرآن قراءة معاص: شحرور، ي》ظر أ2)
والرسوم البيانية لتعدد الزوجات:  461الرسوم البيانية ٓحكام الرا: ج )امرجع السابق، : شحرور، على سبيل امثال ي》ظر أ3)

وما بعدها والرسوم البيانية للباس  283، )الرسوم البيانية ٓحكام اإرث: ج حو أصول جديدة للفقه اإساميأ، 751ج
وغرها كثر. أ366رأة ج ام
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الطبيعة، فثمة أحاسيس ومشاعر وأفكار وتصورات وأحام وآمال وقلق وحسرة وأس  بن موجودات
ورجاء ...ا} x اﾅياة اإنسانية. كما أن هناك أساليب متعددة x تراكيب اﾄمل اللغوية كررر )اﾅقيقة 

دات الرا ية. واجاز وااستعارة والكناية والطباق واﾄناس والتورية..ا}أ  ا تقصر عنها ودوها امعا
ومة جدل دائر بن الفاسفة وامفكرين حول إذا  ما كانت اللغة نفسها تستطيع أن تع  عن كل 

 .(1)امشاعر وآحاسيس بصدق وأمانة، فما الك اللغة الرا ية اجردة؟
على تعريف آات القرآن أها تلك اآات الｰ تتحدث عن قوانن  ﾊمد شحرورإن إصرار 

د ونواميسه، ا يعطيه اﾅق ｼ xويل آات القرآن إى لغة را ية. فاستخدام اللغة الرا ية ا الوجو 
يفسح اجال أمام التفاعل بن اإنسان والنص، بل يسد اجال أمام تطوير أية حركة نسبية x إطار 

لقيمة الｰ تعطى امطلق، وذلك أن امعادات الرا ية من أية درجة كانت ｽتلف قيمتها اختاف ا
هذد عل اﾅركة من أي نوع كانت أسرة هول، إا أها ملتزمة بنوع هذد امعادلة، والتاي ｻللمج

امعادلة الرا ية، ولقد عجزت اللغة الرا ية عن  بط حركة اﾄو  من أطرها، فكيف اﾅركة 
 . (2)اإنسانية، بل وكيف الوحي امطلق؟!

  

                                                          
أ.251-255ج)  ،ﾉ ،8لة اﾅياة الطيبة، العدد إشكاليات التأويل امعاصر ع》د ﾊمد شحرور، أبوحيط :ي》ظرأ1)
أ.251-255ج)  ،ﾉ ،8لة اﾅياة الطيبة، العدد إشكاليات التأويل امعاصر ع》د ﾊمد شحرور، أبوحيط :ي》ظرأ2)
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 امبحث الثالث     

 ﾊمد شحرورفيات الفكرية ع》د اﾆل

 

للقصص القرآ｣ يقتضي من ا النظر x اﾆلفيات  ﾊمد شحرورإن دراستنا النقدية لقراءة 
 x ليله وقراءته للنص القرآ｣، وكيف أثر ذلكｼ x تشكل فلسفته امعرفية، وينطلق منها ｰالفكرية ال

 قراءته للقصص القرآ｣.
 ل امطالب التالية:وسنحاول الوقوف على ذلك من خا

 

 اﾆلفية اماركسية: امطلب اأول

لقد اتفق أغلب من قرأ للمهندس ﾊمد شحرور، خاصًة كتابه "الكتاب والقرآن"، على أّن 
اماركسية هي مصدر التفكر عندد، فنظرية امعرفة الｰ قام عليها امذهب اماركسي، وما ｼويه من فكر 

الفكرية، فهو يسر  ﾊمد شحرورية اﾄدلية"، هي أحد أهم أسس أبنية ｼايلي والｰ تعرف بررر "اماد
  من أساليبها الفكرية، وألفاظها ومصطلحاها، وﾒتهد x أن يفسر آات القرآن اجيد منظارها.

هذا التوجه امادي، وقد أعلن عن ذلك من خال اإعان عن  ﾊمد شحروروا ينكر 
امعاصرة للقرآن، حيث أظهر آسس امادية الｰ يتبناها وتقوم عليها  ﾊددات منهجه امتبع x قراءته

 قراءته، ومن ذلك:
 x الفلسفة، وقد انطلقنا x قوله: "العاقة بن الوعي والوجود امادي هي امسألة آساسية

ويعｼ ｳديد تلك العاقة من أن مصدر امعرفة اإنسانية هو العام امادي خارج الذات اإنسانية، 
ذلك أن امعرفة اﾅقيقية )غر الوكيةأ ليست ﾉرد صور ذهنية، بل تقابلها أشياء x الواقع، ٓن وجود 
آشياء خارج الوعي هو عن حقيقتها، لذا فإننا نرفض قول الفاسفة امثالين: )إن امعرفة اإنسانية 

┡   ┢  ｀ رم هذا امنطلق بقوله: أ، وقد أكد القرآن الكاما هي إا استعادة أفكار موجودة مسبقً 
  ┱   ┰  ┯  ┮┭  ┬  ┫  ┪   ┩  ┨  ┧  ┦  ┥  ┤  ┣ﾟالنحل: ج

 .(1)"ى68
كا القاعدة الｰ يتشكل فيها، وﾔرج منها، ويصدر عنها  ﾊمد شحرورفامادة والواقع عند 

                                                          
وما بعدهاأ. 42، د.ط، )ة معاصرةالكتاب والقرآن قراءشحرور، أ1)
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للمعرفة خارج  امعرفة بكل ألواها: امفاهيم، وآحكام، والنظرات، والداات، وليس هناك مصدر
 الواقع، أو مفارق للمادة والطبيعة. 

، ﾊمد شحروروهذد النظرة امادية تتطابق مع النظرية الｰ يعرفها كل من قرأ اماركسية، ومنهم 
، "فامادة والواقع )ااقتصادي، وااجتماعي، والفسيولوجيأ، (1)وهي نظرية )القاعدة والبناء الفوقيأ

 -الذي هو البناء الفوقي الذي تصنعه وتشكله امادة والواقع، ليعود انية  كا مصدر كل ألوان الفكر،
كي يؤثر x الواقع، x جدل مستمر، صاعد من الواقع، وعائد للتأثر x الواقع .. وا    -هذا الفكر 

 .(2)شيء وراء ذلك الواقع"
 : (3)وقد جاء x اموسوعة الفلسفية أن

 دلية تعت  الفكرةﾄاانعكاسً  "امادية ا  x لواقع مو وعي، وهي تؤكد
الوقت نفسه التأثر العكسي للفكرة على تطور الواقع امادي، هدف ｼويله، وتفهم 

على أها شكل أو منهج للمعرفة، الغرض منه صياغة امبدأ النظري  االفكرة أيضً 
رة فك -على سبيل امثال  -امعمم الذي يفسر اﾄوهر، أي قانون الظواهر وهكذا، 

 مادية العام".
  العام  انب امادة وقوانن x القول أن العام مادي، وأنه ا شيء"

 zدلية، فهي عدو صارم غر متصاﾄامادية ا x حركتها وتغرها، هو حجر الزاوية
 لكل مفاهيم اماهيات الｰ تتجاوز الطبيعة".

 اج، "الفكر: هو النتاج آعلى للدما  كمادة ذات تنظيم عضوي خ
وهو العملية اإﾒابية الｰ بواسطتها ينعكس العام امو وعي x مفاهيم وأحكام 
ونظرات ..ا}، ويظهر الفكر x خال عملية أنشطة اإنسان ااجتماعية 

 للواقع". اوسيطً  اواإنتاجية، ويضمن انعكاسً 
لق، والوجود، "آساس الذي فسرت به اماركسية العام، واﾆ :فامادية اﾄدلية إذن هي

 ｯوامصر، والتاريخ، والدين، والفكر، وااقتصاد، وااجتماع، والسياسة، واآداب والفنون، وح

                                                          
. أ376ج)مادة "القاعدة والبناء الفوقي"،  ،د.طاموسوعة الفلسفية، : ﾄنة من العلماء وآكادمين السوفياتين، ي》ظرأ1)
.أ35ج، )2طالتفسر اماركسي لإسام، عمارة،  أ2)
.أ434، 337، 332ج) مادة "الفكرة"، ،د.طالفلسفية، اموسوعة : ﾄنة من العلماء وآكادمين السوفياتين، ي》ظر أ3)
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"آساس الفلسفي ل امج آحزاب الشيوعية واسراتيجيتها وتكتيكاها وكل ، وهي كذلك: (1)"اللغة
 .(2)أنواع نشاطها"

صدر الفكر اماركسي من كتاب ي، أسلوبه أن يشعر القارئ أن م ﾊمد شحروروﾓاول 
 x وأن مصدر الفلسفة امادية من اإسام، بل قد صرح بذلك فقال: "ا يوجد تعارض بن ما جاء

، وهو أمر  x غاية اﾆطورة وااﾎراف، أن يتم تقدم (3)القرآن الكرم وبن الفلسفة الｰ هي أم العلوم"
 عباءة اإسامية.آفكار اماركسية، من خال إلباسها ال

ففي فصل جدل الكون من كتابه "الكتاب والقرآن"، تتجلى لك اﾆلفية اماركسية للمهندس 
ﾊمد شحرور، وهو يتشبث بقوانن الداليكتيك الｰ ذكراها سابًقا، ويريد أن يشعر القارئ أنه 

واته x قسر وﾊا ﾊمد شحرورننقل بعض أقوال وإيضاح هذد امسألة س يستنبطها من القرآن.
 خلفيته اماركسية على آات القرآن.

 : (4)فتحت ما م اد الثنائية التازمية "اﾄدل الداخلي x الشيء الواحد" يقول
 كل شيء يؤدي ًيا"إن صراع العنصرين امتناقضن داخل x اموجودين ،

إى تغر شكل كل شيء استمرار، ... وx هذا الصراع يكمن السر x التطور 
، ها هو ما يسمى اﾅركة اﾄدلية اوالتغر امستمرين x هذا الكون ما دام قائمً 

الداخلية والｰ أطلق عليها x بعض الرمات مصطلح النفي ونفي النفي، وقد أطلق 
ポ  ボ  ペ  ベ  プ ﾟ  ｟  〝   〞  ─  ━｀ عليها القرآن مصطلح التسبيح: 

 ".ى44جاإسراء: 

  وقولنا" ｀ ﾒ  ﾑﾟ صاتن x ا هو إقرار العاقل هذا القانون، حيث
ورد التسبيح x القرآن x حالتن: حالة تسبيح الوجود، وحالة تسبيح العاقل )أي 

 حالة اإقرار العاقل بقانون التطورأ".

  لقد ع  القرآن بشكل مباشر عن قانون صراع امتناقضات الداخلي"
x : ｀    ｾ   ｽ  ｼ  ｻ  ｺ  ｹ  ｸｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ﾅ  ﾄﾃ  ﾂ  ﾁﾀ  ｿ قوله

                                                          
.أ34ج، )2طالتفسر اماركسي لإسام، عمارة،  أ1)
.أ434ج، )د.طاموسوعة الفلسفية، ﾄنة من العلماء وآكادمين السوفياتين،  أ2)
أ.43، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ3)
أ.235 -223، د.ط، )جن قراءة معاصرةالكتاب والقرآ: شحرور، ي》ظر أ4)
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  ﾇ  ﾆﾟ :ى35جآنعام". 
  ،الشيء الواحدأ x إن قانون صراع امتناقضات الداخلي )الثنائية"

يقوم على عاقة ｻاذب وتنابذ )تناقض بن عنصرين مكونن ٓي شيء مادي 
x ذات الشيءأ يؤدان إى حركة  من الشيء ينجم عنها تغر  اموجودين معً 

ي هاك شكل ووادة شكل جديدأ، وهكذا دواليك، مستمر لشكل الشيء )أ
プ  ブ  ピ  ビ    パ ﾟ｀ والصياغة امثلى هذا القانون وردت x القرآن الكرم: 

 ".ى88جالقصص: 

لْات  ﾊمد شحرورفناحظ كيف أن اﾆلفية الفكرية اماركسية تلقي بظاها على ｼليات 
 ليعطيها صفة الشرعية ويضلل ها اآخرين. القرآنية، َ يدعي أنه استمدها من آات القرآن

بل قد ادعى أن اسم القرآن جاء من ااستقراء، أي استقراء النظرية اماركسية، فيقول: "َ إنه 
 و ع لنا x عام امعقوات قوانن جدل امتناقضات وآزواج وآ داد، وهذا ميت آات النبوة قرآاً 

النظرات العلمية امادية والتارﾔية، اإ افة إى أنه قرن اﾅقيقة  من ااستقراء، فمن القرآن نستقرئ
 .(1)امو وعية امادية مع اﾅقيقة التارﾔية"

┑  ﾞ  ها واستنتاجها من القرآن، فيقول: " على النظرات الｰ مكن استقراؤ َُ  يضرب مثاًا 
┠  ┟  ┞       ┝  ├  ┛  ┚    ┙  ┘  ┗   ┖┕  └  ┓  ┒ ﾝالعلم ى6ران: جآل عم x أي الراسخون ،

يعلمون ما هي النظرات واﾅقائق العلمية الｰ مكن استنتاجها من اآية القرآنية، كل حسب 
اختصاصه وحسب آر ية امعرفية لعصرد. وحيث مكن استنتاج نظرات علمية جديدة تعت  قفزات 

 .(2)للتأويل" ا تازً  ًياح اداروين ٓها تُعد موذجً هائلة x امعرفة اإنسانية مثل نظرية النشوء واارتقاء ل
وقد جعل كبار الفاسفة وعلماء الطبيعة والفضاء وﾎوهم هم الراسخون x العلم، وهم 

┑  ┒  ┓  └  ┕┖   ﾞ  امعنيون بتأويل القرآن دون الفقهاء، فيقول عند حديثه عن قوله تعاى
   ┙  ┘  ┗ ﾝ :ب ى6جآل عمرانﾒ موعة كبار : ".. وهناﾉ العلم هم x أن نفهم أن الراسخن

الفاسفة وعلماء الطبيعة وأصل اإنسان وأصل الكون وعلماء الفضاء وكبار علماء التاريخ ﾉتمعن، 
 .(3)وم نشرط هذا ااجتماع حضور الفقهاء، ٓهم ليسوا معنين رر x رأينا رر هذد اآية"

                                                          
أ.186، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.135-134)جامرجع السابق، شحرور،  أ2)
أ.132)جامرجع السابق، شحرور،  أ3)
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علماء الطبيعة والفضاء، فيقول: "فمن هم الراسخون x َُّ ينص على أماء بعض الفاسفة و 
جالعنكبوت: ﾞ ペベ  プ  ブ  ピ  ビ  パ  バ      ド  デﾝ  هم بقوله: االعلم؟ لقد و ع الكتاب تعريفً 

فالصدر هنا تعｳ ما نقوله اآن )الصدارةأ كأن نقول إن اسحاق نيوتن ﾓتل مركز الصدارة ، ... ى43
شتاين ﾓتل مركز الصدارة بن علماء الفيزاء، فالراسخون x العلم هم بن علماء الرا يات، وإن أين

من الناس الذين ﾓتلون مكان الصدارة بن العلماء والفاسفة، وهؤاء من أمثال )البرو｣، اﾅسن بن 
 . (1)هيثم، ابن رشد، إسحاق نيوتن، أينشتاين، تشارلز داروين، كانت، هيجلأ"ا

للمهندس ﾊمد شحرور تظهر x قراءته للقصص القرآ｣ وｼليله وهذد اﾆلفية اماركسية 
 آاته، ومن أمثلة ذلك:

حديثه عن نظرية امعرفة القرآنية اموسومة عندد بررررر "جدل اإنسان وامعرفة اإنسانية": أها 
نية تنطلق تلتقي من حيث امنطلق فقط مع النظرية اانعكاسية امادية والｰ تقول "إن امعرفة اإنسا

من الواقع امادي القائم على صراع امتناقضات الداخلي"، ويزعم أن هذا الفهم امادي لنظرية امعرفة 
القرآنية يرد على أوهام ذوي الفهم امثاي للقرآن الذين يرفضون نظرية التطور واارتقاء ويسخرون من 

هي اﾅلقة امفقودة x نظرية داروين حول  نظرية داروين بزعم أها غر علمية، ويد ع ي أن نفخة الروح
آنسنة، وأن البشر وجد على آرض نتيجة تطور استمر ماين السنن )البثأ حيث أن امخلوقات 

 القانون اﾄدل آول، وتكيفت مع الطبيعة وبعضها مع بعض طبقً  ااﾅية بث بعضها من بعض طبقً 
 .(2)قانون الثا｣ للجدل"لل

ا هنا عاقة القصص القرآ｣ بعلم ي والكتاب امبن الذي هو أحد فرعي : "وما يهمنقولهو 
َ فيه وقوع أحداث تتّبع ي تطورها  الكتاب امبن، حيث نرى أن ي قد أورد القصص اإنسا｣ وبن 
x التاريخ اإنسا｣ وسجل لنا من خال القصص تطور امعارف x النبوات والتشريع ... أي كيف 

اإنسان مع القانون العام للوجود والقوانن اﾄزئية من جهة، وكيف تفاعل مع الرساات من تفاعل 
جهة أخرى، ... إن الفكر اإنسا｣ يقوم على صراع نقيضن كا )اﾅق والباطلأ، ومن ثَرم  فاﾅرية 

)نعم واأ x على آ داد وجدها واﾅركة الواعية بن النفي واإثبات، بن  ااإنسانية تقوم أيضً 
السلوك اإنسا｣، وبن )اإمان والكفرأ x العقيدة، فا أحد منهما يغلب اآخر وينفيه بشكل 

                                                          
أ.133)ج، د.ط، الكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، أ1)
.أ235و  253، )جامرجع السابق: شحرور، ي》ظرأ2)
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 .(1)مستمر، وx هذا التكافؤ يكمن سر اﾅرية اإنسانية"
ويقول: "إن قراءتنا للقصص ﾒب أن تبｲ على أساس أن عام الغيب وعام الشهادة عامان 

 .(2)مادان"

أو من غرد، ٓسلمة اماركسية، فهي x واٍد واإسام  ﾊمد شحرورأي ﾊاولة من ولن ｻدي 
x واٍد آخر، ولن ｻدي ﾊاولة البحث عن عمامة ها، كي يسهل مريرها على الفكر اإسامي 

 .(3)ودسها عليه
 

 اﾆلفية ااعتزالية: امطلب الثا｣

 طويل اريخ هو الدين، له َجَعلَ   ا أعظم للعقل ﾒعل الذي أي: العقا｣ ااعتزاي الفكر إن
x إن يقال أن مكن فإنه وهذا جوانبه، بعض أو الوحي، علم خفت كلما يظهر البشري التاريخ 

 السمة هي هذد ولعل هما، واﾄهل الوحين من التلقي اعتزال حن تظهر فكرية ظاهرة امعتزي العقل
 فمجرد امعتزلة، منهج الفرد أو اﾄماعة وسم x امعيار يه صارت حｯ ااعتزاي، امنهج x آبرز
 أنه وصفه x كاف آخر حاكم كل على ويقدمه عقله إى ﾓتكم أنه ما ماعة أو إنسان معرفة
 معتزي.

الكام،  علم بظهور ارتبط قد العقيدة قضاا x ومرجعية معرفية كإشكالية العقل بروز وإن
 مع تعاملها ｻ xلت إنسانية نزعة ذا اتيارً  منها جعل العقا｣ اｻاههاامعتزلة، ف مدرسة والذات
 . اليوانية الفلسفة مع اسيما البشري، الفكر

 محت الｰ آر ية شكل قد امعتزلة عند العقلي ااｻاد أن القول مكن آساس هذا وعلى
 من يستلزمه وما للدين، لعقا｣ا الطابع وأكيد للعقل ااعتبار إعادة حول تتمحور فلسفة بتبلور
 .امعاصرة اإسامية اجتمعات x اﾅداثة إى يعت  مدخًا  اإنسانية،  ا على تفتح

 x قدم موطئ عن البحث اتسم مشاربه اختاف على الَعْلَما｣ الغرس والتيار اﾅداثي
الوسيط  العرس الفكر تواｻاها نزعات لبعض ااعتبار إعادة خال من سواء الراثية آر ية

                                                          
أ.1/151، )3، طقراءة معاصرةالقصص القرآ｣ شحرور،  أ1)
أ.28-26)جامرجع السابق، شحرور،  أ2)
أ.66-67، )ج1، طاماركسامية والقرآن: امعراوي، ي》ظرأ3)
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 x الراثي للنص التأويلية امشروعية بتمديد أو الزنجأ، وحركة الرشدية، أو امعتزلة العقانية )كالنزعة
 .(1)اإﾒاس التاريخ وحركة امقاصد على الركيز التقليدية اآليات وراء ما

 مصطلحات القدمة الفرق آراء صياغة يسعى إى إعادة ﾍد هذا التيار أن اغريبً  ليس ولذا
 الُراث x الباحثن بن ونشرد امقبور، والفلسفي الكامي الُراث وبعث إحياء ﾉرد حｯ أو عصرية،
 اانغاق اﾅضور بسبب عن الغائبة العقانية النظر وجهة أن ه على لإسام الفكري والتاريخ
 أفكاَرهم تستوعب وم َقْدَرهم، آمة تدرك م ينوُمفكر  اثوارً  امعتزلة رجاات يصبح وهذا والرجعية،
ا، سابقةً  كانت الｰ اﾅداثي ة  تتسل ل اإسامي الراث صيغةَ  يكتسب الذي الغطاء هذا وｼت ٓواه 
 .كدين ذاته اإسام على والص ريح التام اانقضاض قبل اإمان لروح القاتلة آفكار أخبثُ 

 دشن من أول وهو" اﾄدد امعتزلة" كتاب مؤلف هيلدبراندت توماس آما｣ الكاتب يقول
 هذا تسميته ُمكن معسكر أو ُمعن فكري تيار على يدل ا اﾄُُدد امعتزلة مفهوم "إن  : امصطلح هذا

 معاير ع د ة الكاتبُ  َوَ عَ  التحديد، من شيً ا امطاطي امصطلح هذا إعطاء ﾊُاولة وx ،أ2)ااسم"
فتعال معي نستعرض هذد امعاير ونرى مدى  التيار، هذا العام انتمائه امفكرين أحد على للحكم

 ، فمن هذد الرمعاير:ﾊمد شحرورتوافقها مع ما يطرحه 
 لبعض أييدد مع ،همعن والكتابة الت أليف طريق عن امعتزلة الكاتب اهتمام 
 . إﾒاس بشكل عنها اﾅديث أو جديد، من فيها التفكر إعادة إى الدعوة أو أفكارهم،

 من وغرها العقل، وتقدم اإنسان، حرية مثل قضاا يتناولون الذين الُكت اب 
 ولغته الكاتب أسلوب   ولكن ُمباشرة، غر بطريق ها وامتأثرة امعتزلة فكر مع امتقاربة امفاهيم
 .أ3)اﾆاص ة

                                                          
 ءةلقرا اﾅديثة البحثية امشاريع مآزق أكر اموضوعي «الباحث» بروح ام》حازة «ال》ضالية» الروح ماهي، أاد: ي》ظرأ1)

، على هذا الرابط: 3513 ، العددمقال  ريدة الشرق آوسط ،التاريخ
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8800&article=184973#.V8keW_

krLIU . 
عن موقع آلوكة على هذا الرابط:  أ، نقًا 253-258، )ج 1، طامعتزلة اﾄددهيلدبراندت،  :ي》ظرأ2)

http://www.alukah.net/translations/0/27780/
 امفكّ رين على احدد هذا تطبيق من نتجت الｰ القائمة إن   حيثُ  امقصود، من أوسعُ  امعيار هذا أن   امؤلف ذكر قد: لملحوظةأ3)

ا التي ارات، ميع من ُمثق فن أنتجت قد العرب  تتُبع x اﾅرج على تُدلُ  إشارةٍ  وx امعتزلة، مدرسة ماًما مناواً  بعضها كان رم 
 اﾄُُدد، للمعتزلة ورصدهم امعتزلة، عن عبداﾅليم وطارق العبدد، ﾊمد كتبه ما إى الكاتب أشار فقد العرس، الوسط x امفهوم

= 

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8800&article=184973#.V8keW_krLIU
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8800&article=184973#.V8keW_krLIU
http://www.alukah.net/translations/0/27780/
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 ٓسبابٍ  بذلك ُيصرّ حون ا لكن هم امعتزلة، أفكار يؤمنون الذين الُكت اب 
 بن وسطية وصياغات طُُرق إﾒاد محاولة َوَصفهم حيثُ  -الكاتب تعبر حسب -تكتيكية
 صراحة. للمعتزلة أي يدهم إخفاء إى أد ى  ا وامعتزلة؛ آشاعرة
 امؤلف رأى وقد ااعتزال، مدرسة إى انتمائهم صراحةً  يقُرون الذين الُكت اب 

 خالمعتها  أن   منها: أسباب، لعدة الص ريح اموقف هذا يت خذون الكتاب من قلة أن  
 أشار كما إليها، وامنتسب امدرسة عن سلبية فكرةً  امسلمن عقول x تثبّ ت اما ية القرون
 غر ها ااتّ صاف جعل ل ُم ة وتفريق انغاق من ｼويه وما ااعتزال كلمة معｲ أن إى

 السنوات x الد عوى هذد تزايدت قد أها إى أشار أن ه إا   الناس، من كثر لدى فيه مرغوب
 .كثرون ها ｼَد ث فقد اما ية،

 والتعريف ااعتزاي الفكر إحياء إعادة يسعى منها الكثر زال وما كانت آصوات إن هذد
مرتكزات هذ الفكر،  آحوال، من خال إحياء  أحسن على اً ﾏبو  أو غائًبا صار أن بعد به

 x الرغبة ذلك، x وقصدهم ،"ااختيار" مبدأ وربطها ،"والعقل اﾅرية" ،"والتوحيد العدل: "كمفاهيم
 التخلي م إسامية بقيم بل اإسامية، البنية عن غريبة أشياء ينادون ا أهم مفادها رسالة إيصال

امؤسسن،  آائه خطاات مرتكزات نع اانفصال دون حديث اعتزاي لفكر بذلك عنها، مؤسسةً 
 : (1)ويظهر ذلك من خال القواسم امشركة بينهما، والｰ من أكها

 .أويلهم للقرآن حن يتعارض مع معقواهم 
  استعاؤهم على منهج السلف، وغمز أصحابه ووصفهم النصوصين

 واﾅرفين واﾄامدين ...ا}.
  تفسر القرآن، و عهم أصوًا x ا  اوعار وا أهوائهم كثرً  مبتدعة 

 دلت عليه النصوج الشرعية من آحكام.
  جهود العلماء x رفضوا ااحتجاج السنة، وهونوا من شأها، وطعنوا

 x صيانتها وحفظها، وقدحوا x أصوها وقواعدها.
                                                          

.سلｭ معｲ اﾄُُدد امعتزلة مصطلحَ  استعما قد -السنّ ير ْن  -الكات بَرْن  أن إى امؤلف نَرب ه وقد=
أ.316، )ج2، طهج ااعتزال ي ااｻاهات الفكرية امعاصرة: شرقه، ي》ظر أ1)
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 : "عبارة"براندت هيلد توماس" الدكتور يرى كما اﾅديث ااعتزاي فالفكر أخرى جهة ومن
 والغرس". الشرقي العامن بن وصل قنطرة نع

وأصحاب هذا الفكر حن يربطون مشروعهم الف رق القدمة كامعتزلة وإخوان الصفا 
تستفيد منه آمة  ميع فرقها وطوائفها، فإهم يتوكون أن ذلك  امشركً  والفاسفة، اعتبارها ترااً 

يفصل  اآمنً  ام همة التبعية للغرب، ويضع خطً سوف يضفي شرعية دينية على منهجهم، وسيبعد عنه
هذا ااｻاد الدخيل على اإسام عن ااｻاهات العلمانية الصرﾓة والｰ تعارض اإسام، وتقصيه 

 .(1)عن الواقع، وتعلن رفضها للراث كما يسمونه  ميع أشكاله ملًة وتفصيًا 
 هم يبحثوا أن ﾓُاولون وهم - فاَهم عتزلة اﾄددأهذا التيار اﾅداثي الغرس العلما｣ )ام أن   َغيرْرَ 

x ناﾔالض ال من فيها ما مع الف َرق ميعَ  أن   - الغرب إى انتساهم خسيسة به يرفعون َسلف عن ار 
 الذي- زعم تلك الفرق الصحيح، كانوا معظمن للشريعة وللدين وللقرآن، وكان امنهج عن والبعد
اماحدة، وم يكونوا يبوحون  كيد وترد اإسام، أعداء شوكة تكسر ه َجهممنا أن   -حًقا حسبود

الكفر الصراح والزندقة امكشوفة الｰ تبن مدى حقد وعداء بعض امتأخرين على اإسام وأصوله 
 .(2)الك ى

 كانت وا اإسام، من آراءهم وا مذاه َبهم يشتقوا أم ا هذا التيار )امعتزلة اﾄددأ فإهم م
 ذهبوا َ سرابه، من وارتَرَوْوا مبادئه من أخذوا الغرب، من انطاقاهم أول كانت بل منه، بدااهم
فخالفوا امعتزلة x امنشأ، كما خالفوهم x النتيجة حيث إن  ُموافًقا، اإسام أهل من َهُم يطلبون

 أو ااعتقاد ﾋُ xالفيهم على حكمهم x سواء اليوَم، التكفر ماعات من تطرُفًا أكثر امعتزلة كانوا
 بعيد. وا قريب من آمر هذا هم َعاقة ا اﾄُُدد امؤمنن، وهؤاء عوام من الُعصاة على حكمهم

 امتكاملة، الفكرية امعتزلة َمنظومة من جزء هي ها التغｳ أرادوا الｰ امعتزلة أفكار أن ففاَهم
ا  لكن   - آصول هذد ُمناقشة عن النظر بغضّ   - عليها بَرَنوا الｰ أصوهم نتيجةَ  التزموها التزامات وأه 

 صريح. تناقض   - الازمة والن تائج امقدمات هم التسليم عدم مع - امعتزلة أفكار من اانتقائية
بل إن أصحاب هذا التيار اﾅداثي الغرس العلما｣ )امعتزلة اﾄددأ قد قَرو لوا امعتزلة ما م 

 يقولوا، بل ما م ﾔطر على ال أحٍد منهم، ومن أمثلة ذلك:
: "لقد قال امعتزلة ｹلق القرآن، وأعتقد أهم كانوا يقصدون القرآن مفهومه ﾊمد شحرورقول 

                                                          
أ.13، )ج1، طانية اﾅديثةااｻاهات العق: العقل، ي》ظر أ1)
َْلِق القرآنأ، اﾅنيｳ، 445-433، )ج1، طالكرم العلمانيون والقرآن: الطعان، ي》ظر أ2) أ.24، د.ط، )جمآات القول ِِ
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الذي طرحته x كتاس هذا وكانوا ا يقصدون الكتاب كله، أي أهم يقصدون امتشابه وا يقصدون 
 من التفريق بن الكتاب والقرآن. ﾊمد شحرورعرف عن امعتزلة ما طرحه ، وا يُ أ≓)ﾊكم التنزيل"

بتارﾔيته وزمانيته وأنه بُنية مفتوحة ｽضع  جعل بعض هؤاء من قول امعتزلة ｹلق القرآن قوًا 
للتغير والتبديل، وهذا ما م يؤثر عن امعتزلة القوُل به، وهذد هي النهاية الفلسفية مسألة خلق القرآن 
الｰ يرى نصر حامد أبو زيد أها غابت عن امعتزلة، فيقول: "إن مسألة خلق القرآن كما طرحها 

البعد اإنسا｣، من ثنائية ي  اامعتزلة تعｳ التحليل الفلسفي أن الوحي واقعة ارﾔية ترتبط أساسً 
لى آرض، ٓنه خطاب ق واحدود، الوحي x هذا الفهم ｼقيق مصاz اإنسان علواإنسان أو امط

لإنسان بلغته، وإذا مضينا التحليل الفلسفي إى غايته الｰ رما غابت عن امعتزلة، نصل إى أن 
اﾆطاب اإهي خطاب ارﾔي، وما أنه خطاب ارﾔي فإن معناد ا يتحقق إا من خال التأويل 

 . (2)اقية امطلق وقداسة اإله"له إط اابتً  اً جوهر  ااإنسا｣ أنه ا يتضمن معｲً مفارقً 
ويقول أحدهم: "إن امعتزلة x رأيهم أن القرآن ﾋلوق كانوا يطمحون إى النظر إى أنه ذو 

 .(3)مصدر واقعي متواشح مع عملية سيان التاريخ"
 x ذلك اجتمع النظر x ويقول آخر: "ومن هنا كانت آكية املفتة حاولة التيار ااعتزاي

كام )النصأ القرآ｣ على أنه ﾋلوق، ذلك ٓن مثل هذا النظر يتيح للباحث والفقيه وامؤمن ال
كٌل من موقعه وx  وء إماءاته ااجتماعية وااقتصادية والثقافية وغرها أن يتصرفوا   االعادي ميعً 

ｰ تطرأ على الو عيات الكام امذكور مثابة بنية ارﾔية مفتوحة ｽضع اｻاهات التغر والتبدل، ال
 .(4)ااجتماعية امشخصة"

كيف يُنتج القوُل ｹلق القرآن، القوَل بتارﾔيته كما   وسأو ح x الصفحات القليلة التالية     
 يتصور التيار اﾅداثي؟ 

، ، الｰ ُتظهر خلفيته ااعتزاليةﾊمد شحروروحسبنا هذد التوط ة اموجزة لنعود إى أقوال 
 ءته للقصص القرآ｣، وذلك من خال اآي:وأثرها x قرا

 اإشادة امعتزلة ومنهجهم:
                                                          

أ.258-256، د.ط، )ج الكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.33، )ج1، طال》ص، السلطة، اﾅقيقةأبو زيد،  أ2)
، ｸث قدم إى: الندوة العلمية حول الراث وآفاق التقدم x اجتمع العرس امعاصر، ｼديث العقل اإساميالعشماوي،  أ3)

أ. 214، د.ط، )جال》ص القرآ｣ أمام إشكالية الب》ية والقراءة أ، نقًا عن تيزيｳ،6)ج
أ. 233-238، د.ط، )جال》ص القرآ｣ أمام إشكالية الب》ية والقراءة تيزيｳ، أ4)
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يشيد الفكر اإعتزاي، ويتحدث عنه بشكل إﾒاس، بل ويهاجم من  ﾊمد شحرور فها هو
يقول: "انتصار الفقهاء على امعتزلة م قصم الفكر اإسامي العقا｣، ف خالفه  ن نعتهم الفقهاء، 

د النقطة  اع الفرق بن الكتاب والقرآن، و اع العقل معه، وأصبح النقل أساس وأعتقد أنه x هذ
اإسام ا العقل، وكانت بداية التدهور الذي وصلنا إليه حｯ يومنا هذا، ... هذا ا يعｳ أن امعتزلة 
م يرتكبوا أخطاء x طروحاهم، حيث كانت معظم أفكارهم نتيجة ل ر ية امعرفية لعصرهم، أما 
الفقهاء فا نقول أخطأوا، ولكن نقول إهم قضوا على دور الفكر اإسامي اﾅر العقا｣، وهذد 

 .أ≓)امأساة ا تزال نعيشها حｯ يومنا هذا"
 اإعاء من شأن العقل:

 الكونعلى إدراك كل شيء، فيقول: " ايُعلي من شأن العقل وﾒعله قادرً  محمد شحرورف
، بل أ≫)عندها" العقل يتوقف حدود توجد وا ومعرفته، إدراكه لىع قادر اإنسا｣ والعقل مادي
 .العقلية امعرفة تعتمد معاصرة، إسامية فلسفة إىويدعو 

 التبｳ آراء امعتزلة: 
يُظهر أييدد لبعض أفكار امعتزلة ويدعو إى مناقشتها وإعادة التفكر فيها من  ﾊمد شحرور

 جديد، فخذ على سبيل امثال: 
" ففي فصل جدل اإنسان وامعرفة اإنسانية من كتابه "الكتاب والقرآنل ｹلق القرآن: القو 

وبعد مهيد طويل x جدل اإنسان، يقول: "نستنتج اآن أن الرأي الذي يقول إن كام ي هو أزي، 
هل  غر مقبول، فالوجود هو عن كام ي وهو ﾋلوق وغر قدم" َ يقول بعدها: "لنناق  اآن

القرآن ﾋلوق أم أزي؟ لقد سبق الفكر امعتزي أن طرح هذا السؤال، واموقف من هذا الطرح أنه 
إى أن ﾋلوق أم أزي له انعاكسات أيديولوجية خطرة على بنية الدولة واجتمع واﾅرية اإنسانية"، 

إذا أخذا الكام اإنسا｣  حيث إننا اقال: "ولقد مى ي الوجود كلماته، وهذد التسمية دقيقة جدً 
 .أ≪)منه" اعنه، وليس ُجزءً  االكامأ رأيناد صادرً -)آصوات

ويقول x مو ع آخر: "فالذكر هو ｼول القرآن إى صيغة لغوية إنسانية منطوقة بلسان 
عرس"، إى أن يقول: "فهذد الصيغة للكتاب الｰ بن أيدينا وهي صيغة عربية، هي صيغة ﾊدثة 

                                                          
أ.253-258، د.ط، )ج الكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.45-44)ج امرجع السابق، شحرور،  أ2)
أ.258-256)ج امرجع السابق، شحرور،  أ3)
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ﾞ  ｾ  ｽ  ｼ  ｻ  ｺ سا｣ وليست قدمة، وذلك ليذكر ها القرآن من الناس لذا قال: بلسان إن
  ﾅ  ﾄ    ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿﾝ :الكتاب عندما قال عن ى2جآنبياء x احظ هنا دقة التعبر ،

الذكر إنه ﾊدث وم يقل القرآن، وا ننسى أن الذكر ليس القرآن نفسه، بل هو أحد صفات القرآن 
 ﾞ  ｴ  ｳｲ  ｶ  ｵﾝ :نشأت بن امعتزلة وخصومهم ى1جج ｰل امعضلة الك ى الﾓ وهذا الفهم ،

حول خلق القرآن، فإذا عرفنا اآن أن الذكر ليس القرآن نفسه، وإما هو أحد خواصه وهو صيغته 
 .أ≓)يزول االتباس" االلسانية حصرً 
العظيم وهو كتاب متشابه  تبنيه للقول ｹلق القرآن، فيقول: "أن القرآن ﾊمد شحرورويؤكد 

 ن:ف من مصدرين رئيسيتأل
وهو كلمات ي  ،ى22 – 21جال وج: ﾞ   ┳  ┲  ┱  ┰  ┯  ┮  ┭     ┬  ┫ﾝ القانون العام 

 ٓن السيطرة الكاملة له وا مكن اﾆروج عنه وهو مطلق. االقدمة ا تبديل ها ومي ﾉيدً 
ﾄأحداث الطبيعة ا x زئيﾄاج اﾆزئية وظواهرها وأفعال اإنسان بعد وقوعها، القانون ا

، وهو مناط التصرف والدعاء وامعرفة، ولكنه ا يلغي القانون العام بل يعمل  منه امبينً  اومود إمامً 
 .أ≫)"ى35جمرم: ﾞ  ┪  ┩        ┨    ┧  ┦  ┥  ┤  ┣      ┢ﾝ وهو كام ي احدث وينطبق عليه قوله 

، وهي التمييز بن نوعن من الوحي، يزعم ﾊمد شحرورا قلم وهذد الفكرة الｰ جرى ه
 x لق القرآن، وإن اختلفت عباراهم وألفاظهمｹ داثي أها مستقاة من قول امعتزلةﾅأصحاب التيار ا

 ذلك:
فيع  ﾊمد أركون عن هذا امعｲ بقوله: ".. نقول ذلك على الرغم من أن القرآن نفسه يلح 

أزي، ا هائي ﾊفوظ x أم الكتاب )اللوح احفوظأ، وعلى وجود وحي منزل  على وجود كام إهي
، واممكن قراءته، ... وهذا التمييز اً على آرض بصفته اﾄزء امتجلي وامرئي واممكن التعبر عنه لغو 

ｹ نظرية امعتزلة القائلة x لق بن نوعن من الوحي أو بن مستوين من الوحي آحرى موجود
مشطوب أو غائب عن التصور الشائع عن القرآن بصفته كام ي والوحي  يًاالقرآن، ولكنه عمل

 .أ≪)هية x وقت واحد"ب امقدس والشريعة اإوالكتا
: "هذا التمييز الذي ويعلق هاشم صاz مرجم كتب أركون، على كام أركون السابق قائًا 

                                                          
أ.73-72)ج، د.ط، الكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ بتصرف.66، )جامرجع السابقشحرور،  أ2)
أ.22، )ج2، طإ{ ｼليل اﾆطاب الديｳ القرآن من التفسر اموروثأركون،  أ3)
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x لغة بشرية معينة ومن  ًياللوحي، وبن امستوى امتجلي ارﾔ ايً يقيمه أركون بن امستوى امتعاي كل
خال حروفها وأصواها وﾎوها وصرفها، أمر الغ آكية. فامستوى آول ا مكن أن يصل إليه أي 

ي فقط. وأما امستوى الثا｣  بشري وا حｯ آنبياء، ٓنه مثل )أم الكتابأ أو )اللوح احفوظأ عند
ذي ｻلى للبشر x اﾅياة آر ية فهو ذو بعد ارﾔي على الرغم من استلهامه امستوى آول، وهو ال

يتجسد x امصحف، أو x التوراة، أو x اإﾍيل. إنه مثل كام ي امخلوق كما تقول امعتزلة، 
ﾔلطونًياولكن ما أن  أطروحتهم سقطت أو هزمت ارﾔ بن كا مستويي  ًياكل  ، فإن امسلمن راحوا

 .(1)الوحي، وراح القرآن يفقد طابعه التارﾔي بشكل كامل"
 اويقول طيب تيزيｳ: ".. هذد النقطة تتمثل x التمييز بن )القرآنأ و )اللوح احفوظأ مييزً 

يضعنا أمام مطن اثنن من الكتب، يظهر ااختاف بينهما x موقع كل منهما من فكرة  اوا حً 
ريخ ومن السياق التارﾔي، وx النتائج امرتبة على ذلك ما يتصل بعملية اخراق النص الديｳ التا

 .(2)اإسامي"
 واﾆاصة الｰ يريدها هؤاء:   

  أن  التفريق بن امتعاي )اللوح احفوظأ وامتجلي )امصحفأ قال به
نظر إى امصحف آر ي أنه امعتزلة x رأيهم ｹلق القرآن، فعلى هذا التمييز مكن ال

فإنه موجه إى  ًياذو بعد ارﾔي زما｣، كما ع  أحدهم بقوله: "النص وإن كان إه
 .(3)البشر: شعب معن، زمن معن، حقل جغراx معن"

  زء، وأن آولﾄحن أن القرآن هو ا x أن اللوح احفوظ هو الكل
وهذا يقود إى معادلة نصية طرفاها  منهما ابت، x حن أن الثا｣ متحرك ومتغر،

 .(4)كا الاارﾔي والتارﾔي اامتقاطبان واملتقيان معً 
بقوله: "أما إذا نظرا إى ﾊتوات القرآن فنرى أنه يتألف  ﾊمد شحروروهذد اﾆاصة يؤكدها 
 من مو وعن رئيسن وكا: 

وهذا اﾄزء هو القوانن  ،ى22 – 21ج: جال و ﾞ   ┳  ┲  ┱  ┰  ┯  ┮  ┭     ┬  ┫ﾝ : اﾄزء الثابت
                                                          

.اهامش يأ 22ج) ،2ط ،الديｳ اﾆطاب ｼليل إ{ اموروث التفسر من القرآن أركون،أ1)
أ. 366، د.ط، )جال》ص القرآ｣ أمام إشكالية الب》ية والقراءة تيزيｳ، أ2)
أ. 381، د.ط، )جب》ية والقراءةال》ص القرآ｣ أمام إشكالية ال تيزيｳ، أ3)
أ. 366، د.ط، )جال》ص القرآ｣ أمام إشكالية الب》ية والقراءة : تيزيｳ،ي》ظر أ4)
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العامة الناظمة للوجود كله، ... وهذا اﾄزء ا يتغر من أجل أحد وهو ليس مناط الدعاء اإنسا｣، 
┎   ﾞ وإن دعا كل أهل آرض وآنبياء لتغيرد فا يتغر، وهذا اﾄزء العام هو الذي تنطبق عليه عبارة 

  ┑┐  ┏ﾝ ى26: الكهفج. 
┛  ├  ┝  ﾞ تغر من القرآن: وهذا اﾄزء ع  عنه أنه مأخوذ من إمام مبن x قوله اﾄزء ام

   ┪  ┩      ┨  ┧  ┦  ┥  ┤  ┣┢  ┡  ┠   ┟  ┞ﾝ :(1)"ى12جيس. 
القول بنفي القدر: إن مسألة نفي القدر عند امعتزلة هي من امسائل امتفرعة على أصل من 

ٓفعاله خرها وشرها،   اجعلوا اإنسان خالقً  ي يكون ي عادًا ، ول كَ (2)أصوهم اﾆمسة وهو )العدلأ
كامل اﾅرية وااستقال x اختياراته، ا تؤثر x مقدرته أي عوامل خارجية، وبذلك استحق الثواب 

 .(3)أو العقاب x اآخرة
أ تتحدث عن 4: "إننا وﾎن ناحظ بكل و وح أن )آية الرومﾊمد شحروروx هذا يقول 

بل والبعد، أي عن اما ي وامستقبل، وتسكت عن اآن اﾅا ر، نتساءل: إن كان أمر القبل x الق
اما ي  ، وكان أمر البعد x امستقبل  ، فلمن آمر ﾅ xظة اآن اﾅا ر؟ واﾄواب ببساطة 

اآنأ بينهما )ﾎن، مع التأكيد أن )قبل وبعدأ وبعيدة عن كل غموض وتعقيد: إها لإنسان، إها لنا 
أقوم   رساات هداية إى الناس للｰ هيهي x مقاييس اإنسان على ﾊور الزمن. لقد بعث ي

ُعليا كمعام على الطريق اهادية للصواب، وطلب من اإنسان أن يقبلها ويتبعها طواعية،  فجعل مثًا 
ﾅريته الｼ ｰدد سرورة  وجعل شرط القبول اإمان هذد القيم وما يرتب عليها من تقييد طوعي

 .(4)وصرورة ارﾔه وما يليها من الثواب والعقاب عند لقاء ي"
وقالوا x أكيد قوهم ｸرية اإنسان، أنه يلزم من إنكار هذد اﾅرية التعارض مع العدل 

كان اإهي، إذ لو كانت آفعال اإنسانية من ظلم وفساد، من قضاء ي اتصف ي بذلك، ولو  
 ً ﾉ (5)ما كان هناك وجه لنزول الشرائع وبعثة آنبياء ااإنسان. 

منهم أن اإمان به ج  يتناw مع مقتضى العدل اإهي، وقد  افنفوا القدر بناًء على ذلك ظنً 
                                                          

أ بتصرف.64، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ. 74-58، )ج 2، طموقف امعتزلة من الس》ة ال》بوية : حسن،ي》ظر أ2)
 حسن، أ،1/45، د.ط، )املل وال》حلوما بعدهاأ، الشهرستا｣،  33، )ج2، طالفرقلفرق بن ا : البغدادي،ي》ظر أ3)

أ. 71، )ج2، طموقف امعتزلة من الس》ة ال》بوية
أ.1/155، )3، طقراءة معاصرةالقصص القرآ｣ شحرور،  أ4)
أ. 1/155، )5، طي علم الكام دراسة فلسفية آراء الفرق اإسامية ي أصول الدين : ُصبحي،ي》ظر أ5)
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تسرب هذا الرأي إى امعتزلة من خال أثرهم الفلسفات والداات آجنبية، كالزرادشتيه والنصرانية 
 .(1)فلسفة اليوانيةوال

 ｲمد شحروروقد تبﾊ  رد اعتقاد امسلمنﾉ دد هذا الرأي، فظنوا أنﾄوأمثاله من امعتزلة ا
 القدر من ي خرد وشرد، يسلب اإنسان حرية التصرف، وﾒعله فاقد اإرادة.

، ا: "لقد ظن الكثر أن عمر اإنسان ورزقه وعمله مكتوب عليه سلفً ﾊمد شحروريقول 
، وبذلك يصبح فاقد اإرادة، وا خيار له x أعماله وأرزاقه، اوامكتوب جاءت معｲ مقدر عليه سلفً 

من  روب  ويصبح العاج والعمليات اﾄراحية بدون معｲ، وكذلك يصبح دعاء اإنسان    راً 
 .(2)العبث واللهو"

من عشرة قرون، وقد  وع  عن ذلك حسن حنفي بقوله: "لقد ساد ااختيار آشعري أكثر
 xكم وﾅا xالعلم و xالفعل و x   تكون هذد السيادة إحدى معوقات العصر، ٓها تعطي آولوية
التقوم، x حن أن ُوجداننا امعاصر يعا｣ من  ياع أخذ زمام امبادرة منه، اسم ي مرة، واسم 

ََ  فااختيار البديل، ااخ  تيار ااعتزاي، الذي م َيُسد لسوء اﾅظ إا قراً السلطان مرة أخرى، ومن 
عن  اأو قرنن من الزمان، بلغت اﾅضارة اإسامية فيها الذروة، هذا ااختيار قد يكون أكثر تعبرً 

 .(3)حاجات العصر، وأكثر تلبية مطالبه"
ن، لذلك يرفض هؤاء امعتزلة اﾄدد من أصحاب الفكر امادي، أي تقييد ﾅرية اإنسا

من روح ي، َحل ت  اوربطها مشي ة ي، ومن أجل ذلك ظهرت لديهم فكرة النيابة اإهية، وأن قسمً 
x هذا اإنسان، وأصبح يتصرف من خاها كسيٍد مطلق هذا الكون، تعاى ي عما يقول الظامون 

 .اكبرً   اعلوً 
راد ي سبحانه وتعاى أن ﾒعله ، وأًيارمان ا: "عندما نضج البشر كائنً ﾊمد شحروريقول 

، أي x القدرة على التصرف x هذا الوجود خليفة له x آرض، ليخلفه x قوانن الربوبية أوًا 
، أي x القدرة على التشريع، أعطاد من صفاته الذاتية آحادية اﾆالية من اامادي، وآلوهية انيً 
فإن اإنسان فقط مدين   سبحانه وتعاى x ، لذا ﾞ┮   ┭  ┬  ┫ﾝالتناقض، وهي الروح 

أنسنته وابتعادد عن امملكة اﾅيوانية، ومن هنا جاءت لفظة الدين، وهي من دان يدين، منه جاء 
                                                          

أ. 74-73، )ج2، طموقف امعتزلة من الس》ة ال》بوية : حسن،ي》ظر أ1)
أ.411، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ2)
أ.21، )ج4، طالراث والتجديدحنفي،  أ3)
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 .(1)الدين وامدينة وامدنية"
: "فليس ي وحدد من يعلم ما x صدر كل واحد منا، بل إن كل واحد منا اويقول أيضً 
 x صدورا غائب عن أقراننا من الناس، ا يتشارك مع ي x هذد امعرفة. ومعرفة ي ما هو قائم
x أفعالنا البته ... واإنسان حر x اختيارد لوجود مشرٍك بن ي واإنسان وهو  اｻعل منه متحكمً 

 .(2)الروح"
، وا اوحديثً  امستمدة من منهج الفاسفة قدمً  ﾊمد شحروروهذد الفكرة الｰ يطرحها 

، كما أها تلتقي مع مفهوم النصارى عن ｽ(3)تلف عن نظرية الفيض امعروفة إا من خال التسميات
، فزعموا أن هذد النفخة تعطي امسيح الصفة اامسيح أنه ابن ي، من خال نفخة الروح أيضً 

ﾞ  ┃│  ━  ─   〞  〝  ｠  ポ   ボ  ペ  ベاإهية، فقد أخ  ي عنهم بقوله: 
┅  ┄    ┓  ┒  ┑┐   ┏  ┎┍  ┌  ┋  ┊  ┉  ┈   ┇┆

└ﾝ :(4)ى 35جالتوبة. 
 تبｳ امنهج اللغوي عند امعتزلة:

قراءته  بناء أقام الذي من خال منهجه ﾊمد شحرورتتجلى اﾆلفية الفكرية ااعتزالية عند 
 وعبد القاهر اللغوي ٓس علي الفارسي، وامتمثل x اإمامن ابن جｳ امنهج وهو امعاصرة عليه،

للمعتزلة،  اx اﾅقيقة منهجً  يُرَعدُ ررر على حد وصفه ررر والذي  أ5)إى الشعر اﾄاهلي ااﾄرجا｣، ومستندً 
 وذلك اعتبارين:
، أ1): أن أا علي الفارسي الذي َنَسَب امنهج اللغوي إليه يعت  من أساطن امعتزلةأ7)آول

                                                          
أ.253، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.1/145، )3، طقراءة معاصرةالقصص القرآ｣ شحرور،  أ2)
 أي للعام، اﾄدلية النظرة ترتبط فلسفية مقولة وهو ،procession الصدور معｲ اتينية كلمة emanation :الفيض أ3)

 أو صدرت اموجودات إن القول على الفيض مذهب ويقوم. احسوس امادي والعام امفارق العام بن العاقة تفسر ｼاول إها
 الدرجات، مراتب نظام وفق ي عن اموجودات هذد فا ت وقد. الشمس عن النور يفيض كما ،ي أي آول، عن فا ت
 العقول مراتب آخر إى وهكذا آخر، واحد الواحد، هذا عن يصدر َ واحدا، إا عنه يصدر ا فالواحد واحدة، دفعة وليس

أ. 16/461، )أ2/67، )2، طلعربية العاميةاموسوعة ا،والباحثن العلماء من ﾉموعة :ي》ظر .وآجسام وآنفس
أ.344، )ج1، طال》زعة امادية ي العام اإسامي: التل، ي》ظر أ4)
أ.44، د.ط، )ج الكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظرأ5)
ｳ، أقول وأعلن : قبل كل شيء، ودفًعا ٓي التباس أو خطأ x فهم كامي عن أس علي الفارسي وتلميذد ابن جملحوظةأ7)

بية سلًفا أهما أئمة أعام x اللغة العربية، كل  x اجال الذي أواد من ااهتمام ما أواد، ونقر أهما ساكا x إغناء اللغة العر 
التنبيه  وإثرائها بدراسات وآراء كان ها قيمة ا ينكرها أحد حﾋ ｯالفوهم، إا أنｳ أردت اﾅديث هنا عن خلفيتهم ااعتزالية،

= 
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، وقد أدرجه امرتضى x أ2)زاله، وإن ع  بعضها ااهامفقد أشارت امصادر x أغلبها إى اعت
، وقد قر َر منهجهم x كتبه، ودر سه واصرد، لتوفر أ3)طبقات امعتزلة  من القائلن العدل من النحاة

)اإيضاحأ  الدولة الرافضي امعتزي، وله صنف كَتاَسّ  عضد عند فقد تقّدم فرج ااعتزال x عصرد،
، وقد قال عنه أ4)النحو"x  الفسوىّ  النحوىّ  علىّ  أى غام "أا: الدولة عضد قال حｯ )التكملةأ،و

أحاط به إا سيبويه، والفارسُي البدعُي، وقد أفسدت عليه  اابن العرس: "هذا النحو ما علمت أحدً 
 .أ5)م ن ﾎ ْو د" ابدعته كثرً 

ه ابن القيم وهو يرد عليه بعد أن وكذلك كان تلميذد ابن جｳ من أساطن امعتزلة، قال عن
ذكر مقالته أن أكثر اللغة ﾉاز ا حقيقة، واستداله على ذلك بكام شيخه أس علي الفارسي: "أن 
تعلم أن هذا الرجل وشيخه أا علي من كبار أهل البدع وااعتزال .. وكان الرجل وشيخه x زمن قوة 

 .أ7)ال"شوكة امعتزلة، وكانت الدولة دولة رفٍض واعتز 
الثا｣: أن امنهج ااعتزاي x تعامله مع اللغة العربية لتفسر النصوج، قد اتسم بعدة مات، 

 :أ6)فمن أكها
 تفسر امفردات الشرعية اللغوية x ااعتماد على العقل. 

 تفسر النصوج الشرعية x ااعتماد على اللغة اجردة وآشعار. 
 ريد آلفاظ العربية من امعاｻ.تدل عليها ｰال ｢ 

                                                          

إى أثر هذد اﾆلفية x تفسرهم للنصوج الشرعية، وهو ما انعكس جلًيا x قراءة ﾊمد شحرور كما سيأي معنا x البحث، =
م》اهج اللغوين ي تقرير العقيدة إ{ . ينظر: ﾊمد، وللوقوف على بعض أوليات أبو علي الفارسي وأثر اعتزاليته ي ذلك

وما بعدهاأ. 555، )ج 1، طهاية القرن الرابع اهجري
وما بعدهاأ. 551، )ج 1، طم》اهج اللغوين ي تقرير العقيدة إ{ هاية القرن الرابع اهجري: ﾊمد، ي》ظرأ1)
أ، 325-14/324) ،1ط ،ام》تظم ي اريخ املوك واأممأ، ابن اﾄوزي، 8/216، )1، طاريخ بغدادلبغدادي، : اي》ظرأ2)

أ.353-358/ 1) ،1ط ،إنبا《 الرواةالقفطي، 
أ.131، )ج2، ططبقات امعتزلة: امرتضى، ي》ظرأ3)
-358/ 1) ،1ط ،إنبا《 الرواةالقفطي، أ، 325-14/324) ،1ط ،ام》تظم ي اريخ املوك واأممابن اﾄوزي، : ي》ظرأ4)

.أ255-17/243، )3ط، سر أعام ال》باء، الذهｭ ،أ353
م》اهج اللغوين ي تقرير ، ﾊمدعن:  ، )ج م ﾓددها الناقلأ. نقًا 1، طالعري الكامية آراء أي بكر ابن: طالｭ، ي》ظرأ5)

أ.553، )ج1، طالعقيدة إ{ هاية القرن الرابع اهجري
أ.341-345، )ج1، طﾋتصر الصواعق امرسلةالبعلي،  أ7)
للغوين ي تقرير العقيدة إ{ هاية القرن الرابع م》اهج ا: ﾊمد، ي》ظر. للوقوف على أمثلة وماذج هذ《 السمات وم》اقشتهاأ6)

وما بعدهاأ. 75، )ج 1، طاهجري
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  مل آلفاظ العربية على ما يتاءم مع عقائدهم إن تعدد مدلوها
 ، من غر مراعاة للسياق.امعｲً ورمً 

 .معا｣ النصوج الوجود اإعرابية، والقراءات الشاذة x التصرف 

  ًﾒرｽ داات الصيغ الفعلية x على أصوهم العقدية. االتصرف 

  رﾅداات ا x وف وآدوات وتوجيهها حسب امذهب.التصرف 

  ًذوفﾊ سياقات اللغة العربية التأويل، وادعاء أن هناك x االتصرف 
 ﾒب تقديرد.

 .رد معا｣ امدلوات اللغوية الشرعية آساليب الباغية امستحدثة 

 .عدم آخذ بتفسر السلف للغة العربية وردّ د 
، كما سنو حه ببعض آمثلة x سياق حرورﾊمد شوهذد السمات تظهر جليًة x قراءة 

 حديثنا.
على غرد من امصطلحات الشرعية  افامعتزلة لرم ا كان العقل مرتكزهم آول، جعلود حكمً 

أصوهم، فإذا جاء  بعض تصادم الｯ القرآنية تفسراهم للعباراتx  اأثر ذلك وا حً  واللغوية، ويظهر
 عا｣ يصطدم مع مقاصدهم، جر دود عن معناد ومدلوله، فراهملفظ دال  بعربيته على معｲً من ام

x  اموجودً  معｲ اللفظ هذا يُثبتون َ القرآ｣، اللفظx  امشتبهً  يرونه الذى امعｲ إبطال أوًا  ﾓاولون
 ﾓملون الｯ امعا｡ من إليه يذهبون ما على ويستشهدون مذهبهم، مع ويتفق ااشتباد هذا يُزيل اللغة
 .أ1)القدم ولو كانت غريبة أو شاذة العرى والشعر اللغة من أدلة عليهم القرآن اظألف

 وأو ح مثال على ذلك:
ااستواء، فإنه x اللغة دال على اارتفاع والعلو، لكنهم ملود على ااستياء وااقتدار، ٓن 

 العقل عندهم يقتضي ذلك.
استواء هو ااستياء وااقتدار، وبينا شواهد يقول القا ي عبداﾄبار: "قد بينا أن امراد ا

ذلك x اللغة والشعر، وبينا أن القول إذا احتمل هذا وااستواء الذي هو معｲ اانتصاب وجب مله 
ﾒوز عليه اإمكان لكان  اعليه، ٓن العقل قد اقتضاد، من حيث دل أنه تعاى قدم، ولو كان جسمً 

 .أ2)، تعاى ي عن ذلك"ﾊداً 
                                                          

أ.1/276، د.ط، )التفسر وامفسرون: الذهｭ، ي》ظرأ1)
أ.1/422، د.ط، )متشابه القرآن: عبداﾄبار، ي》ظرأ2)
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وإذا كان امعتزلة قد أو ُلوا ااستواء أو غرد ٓن العقل قد دل عندهم على تنزيه ي عن 
ﾞ قد أو ل ااستواء والعرش معه حيث يقول: "العرش هنا اسم  ﾊمد شحرورآماكن واﾄهات، فإن 

ジ  ザ  ゴ     ゲﾝ جنس ٓمر ي من قبل ومن بعد، ٓنه م يعطه أية صفة إ افية كقوله   ﾞ
  ﾐ  ﾏ   ﾎ  ﾍﾝو ﾞヅ  ヂ  ダ  ゾﾝو ﾞ  ゾ  ゼ  ズ  ジ  ザ  ゴﾝ وابُد من

ﾞ  ガ  ヴ  ケ  カ      ヮ  ヱ  ヰ  ｀     ﾟ  ﾞ  ، ويقول: "أ1)اإشارة إى أنه ليس للعرش هنا مفهوم مكا｣"
  ゴ   ゲ   グ  ギﾝ :أي إى ذي آمر والنهي، ليكونوا آمرين اهن، مهيمنن ُمسيطرين.  ى42جاإسراء 

أما مفهوم ااستواء فا يعｳ اﾄلوس، فأحد معا｣ استوى اللغوية هو ااستقرار والسيطرة 
 .أ2)وااستحكام"

 x ويقول الشريف امرتضى: "إذا ثبت الدليل عصمة آنبياء عليهم السام، فكل ما ورد
كام عن ظاهرد، القرآن  ا له ظاهر يناx العصمة، ويقتضي وقوع اﾆطأ منهم، فا بُد من صرف ال

ومله على ما يليق أدلة العقول، ٓن الكام يدخله اﾅقيقة واجاز، ويَعد ل امتكلم به عن ظاهرد، 
وأدلة العقول ا يصح فيها ذلك، أا ترى أن القرآن قد ورد ما ا ﾒوز على ي تعاى من اﾅركة 

┩  ┪  ┫     ﾞ  ، وقوله تعاى:ى22جالفجر: ﾞ  ┫  ┪  ┩  ┨  ┧  ┦ﾝ  واانتقال كقوله تعاى: 
   ┻  ┺  ┹  ┸  ┷  ┶┵  ┴  ┳      ┲  ┱  ┰  ┯  ┮  ┭  ┬ﾝ :وا بد مع ، ى215جالبقرة

و وح آدلة على أن ي تعاى ليس  سم، واستحالة اانتقال عليه، الذي ا ﾒوز إا على 
 .أ3)، قَرُرَب التأويل أم بَرُعد"آجسام، من أول هذد الظواهر، والعدول عما يقتضيه صريح ألفاظها

وإذا كان امعتزلة يلجأون إى أدلة من اللغة اجردة والشعر العرس لتأويل ظواهر النصوج، 
يزعم فحسب كما ﾊ   xمد شحروروالعدول عما يقتضيه صريح ألفاظها، قَرُرَب التأويل أم بَرُعد، فإن 

ي ويعتمد على لغة امعاجم، ولكنه x اﾅقيقة ا كتابه )الكتاب والقرآنأ أنه يستند إى الشعر اﾄاهل
، فمن النادر أن يستدل أبيات من الشعر اﾄاهلي أو أن يستشهد ايفعل ذلك وإما يتمسح ها مسحً 

أقوال أئمة اللغة، حｯ الذين ذكر أنه يعتمد على مناهجهم، "فقد اكتفى بسرد أمائهم على أهم هم 
ها دون أي عرض هذد اآراء، بل ودون الدالة على مو ع ااستشهاد الذين اعتمد على آرائهم وتبنا

                                                          
أ.175، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.177ج)ق، امرجع السابشحرور،  أ2)
أ.333، )ج 1، طأما‾ امرتضىامرتضى،  أ3)
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، وآدهى من ذلك أن ينسب إى بعضهم ما م يقله x يوٍم من آام مع عدم مراعاة أبسط (1)"ها
 قواعد البحث العلمي من توثيق آقوال وذكر امراجع الواردة فيها، وخذ مثالن على ذلك:

ومي قرآًا ٓن القرآن جاء x كتابه )الكتاب والقرآنأ: " مد شحرورﾊامثال آول: يقول 
وآساس x اللسان العرس هو من "قرأ" وعلى قول بعضهم من "قرن" وكاكا يعｳ اﾄمع وامقارنة... 

فعل )قرنأ، فعند ابن فارس نرى أن فعل )قرأأ اشتق من )قرنأ، ومن هنا جاء معｲ القراءة عند 
 .(2)عملية التعليمية، ٓها ا تكون إا الرمقارنة، أي مقارنة آشياء بعضها ببعض"العرب، وهو ال

فهذد معاجم اللغة بن أيدينا، وهذا معجم مقاييس اللغة ابن فارس ا ﾍد فيه أن فعل )قرأأ 
ب إى ابن فارس ما ا علم له به وما م يقله x يوم من آام،(3)اشتق من )قرنأ دون  ، فكيف يَرْنس 

 .(4)أن يوثق امرجع الذي نقل منه ما نسبه إليه
أبو علي الفارسي هذد القضية x كتابه امشهور )امسائل اﾅلبياتأ حيث عرض  قد تصدىو 
"وزعَم بعض أهل التأويل أن )القرآنأ من قرنت الشيء الشيء. وهذا سهو منه،  :فقال رأيه فيها،

)قرنتأ نون، فالنون x )قرآنأ ليس كالذي x )قرنأ  وذلك أن ام الفعل من )قرأتأ كزة، ومن
أين قول ﾊمد شحرور امزخرف x مقدمة كتابه ف .(5)ٓها x )قرآنأ زائدة، وx )قرنأ ام الفعل"

 .)الكتاب والقرآنأ أنه معتمد على الرمنهج اللغوي ٓس علي الفارسي
رآنأ: "ال كة x اللسان العرس تعx ｳ كتابه )الكتاب والق ﾊمد شحرورامثال الثا｣: يقول 

التكاثر والتوالد وتعｳ الثبات، كأن نقول َمْ ك الناقة وب ركة اماء )اماء الراكدأ، ووصف الكتاب أنه 
، أي ثبت وم ى54جآعراف: ﾞ│  ━ﾝ )مباركأ يعｳ )ابت النصأ، ومعｲ الثبات جاء قوله: 

 .(7)يتغر"
ة تعｳ النماء والزادة والكثرة x اﾆر، ما فيها معجم مقاييس اللغة فال كة x امعاجم اللغوي

 الزادة من ال كة: اﾆليل ، فقد جاء فيه: "قالأنه يعتمد عليه بشكل أساس ﾊمد شحرورالذي زعم 
                                                          

أ.146، )ج1، طاماركسامية والقرآنامعراوي،  أ1)
أ.34، د.ط، )ج الكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، أ2)
ه شيئان"، وقد جاء فيه: "والِقَراُن: اﾅبل يقرن ب، أ5/67) ،(قرن)مادة  د.ط، ،الّلغة مقاييس معجمابن فارس،  :ي》ظر أ3)

 Dمد شحرورفلعلﾊ .َقرأها ُالُقرآن
 أ162)ج ،21، اﾄزء 4 العدد عام الفكر، ﾉلة ااشكالية ام》هجية ي الكتاب والقرآن"،امنجد، ي》ظر: أ4)
أ.236، )ج1، طامسائل اﾅلبياتالفارسي،  أ5)
أ.35، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ7)
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 .(1)ال كة" تدعو أن: والت يك والنماء،
ارك ي الشيء وارك فيه وكلمة )مباركأ اسم مفعول من الفعل )اركأ، وجاء x اللسان: "

ﾞ  ガ  ヴ   ケ  カﾝ  ، وx قوله تعاى:أ2)وعليه: و ع فيه ال كة، وطعام بريك: كأنه مبارك"
، فامعｲ الذي أ3)قال الزجاج: "امبارك ما أي من ق َبله اﾆر الكثر وهو من نَرْعت  كتاب" ى32جآنعام: 

كأ، ٓن آلف امزيدة x )اركأ أكسبت الفعل معｲً عن معｲ )بر  اﾓمله الفعل )اركأ مستقل مامً 
 .(4)ا عاقة له الفعل اجرد آصلي اجديدً 

 و)تبارك يأ معناها x اللغة: "تقدس وتنز د وتعاى وتعاظم، ... وس ل أبو العباس عن تفسر
 ﾞ│  ━ﾝ   كة، كذلك يقول فقال: ارتفع، وامتبارك: امرتفع، وقال الزجاج: تبارك تفاعل من ال

، وأما القول أن )تبارك يأ معناها: ثبت وم يتغر، فهذا امعｲ غر موجود x اللغة أ5)أهل اللغة"
أنه يعتمد عليه فقد جاء  ﾊمد شحرورالعربية حسبما قرأت، حｯ معجم مقاييس اللغة الذي يزعم 

رَ  وｻليل، ، مجيدى54جآعراف: ﾞ│  ━ﾝ فيه: "  .(7)أراد" ما أعلم وي يأ اى)تع على وُفسّ 
 رفض السنة النبوية:

 عليه توافقت ما طبقا الكرم القرآن بعد للتشريع الثا｣ امصدر الصحيحة النبوية السنة تُعت 
 الشرعية آحكام من الكثر إسقاط إى إنكارها القول ويؤدي اإسامية، الفقهية امذاهب أغلب
ｰترد م ال x .القرآن 

 ورفض عليها والشغب - وسلم عليه ي صلى - ي رسول سنة إنكار مسرة وقد بدأت
 أيدي على - وسلم عليه ي صلى - ي رسول طاعة على واﾆروج كالقرآن، ًياتشريع امصدرً  اعتبارها
 هذا x وأشهرهم امتكلمن من طوائف  اهم على وسار منهم تلقفها َ ،أالرافضة) والشيعة اﾆوارج
 وقد  ال، عن  ال وأخذها  ال، إى  ال يسلمها الضال مسرة استمرت َ امعتزلة، الباب
 وطوائف. مذاهب إى  اهم x افرقوا

موقف  وقد كان موقف كثر من امعتزلة من السنة النبوية موقف امتشكك x صحتها، وأحيااً 
                                                          

أ.1/231) ،(برك)مادة  د.ط، ،الّلغة مقاييس جممعابن فارس،  أ1)
.أ335/ 15) (برك)، مادة الباء اموحدة فصل،3، طالعرب لسان ،ابن منظور أ2)
.أ335/ 15) (برك)، مادة الباء اموحدة فصل،3، طالعرب لسان ،ابن منظور أ3)
 أ162)ج ،21، اﾄزء 4 العدد لفكر،عام ا ﾉلة ااشكالية ام》هجية ي الكتاب والقرآن"،امنجد، ي》ظر: أ4)
.أ335/ 15) (برك)، مادة الباء اموحدة فصل،3، طالعرب لسان ،ابن منظور أ5)
أ.1/231) ،(برك)مادة  د.ط، ،الّلغة مقاييس معجمابن فارس،  أ7)
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 .(1)قل x اﾅديث، ا اﾅديث x العقلامنكر ها، بل والساخر منها، ٓهم ﾓُّكمون الع
كما كان موقفهم من الصحابة ر ي ي عنهم يراوح بن شاٍك x عدالتهم وُمفسٍق هم، وبن 

لرد آحاديث الｰ  امتهم هم الكذب واﾄهل والنفاق، ليكون ذلك موجبً  ،طاعٍن x أعامهم
 .(2)جاءت عن طريق هؤاء الصحابة

 آمة مستوى وعلى امختلفة بطوائفها التاريخ ع  تنتقل هذد لالضا مسرة ظلت وقد
 مع - وسلم عليه ي صلى - سنته منكري من زمان ﾔل م أنه به امسل م ومن ،وغراً  اشرقً  امسلمة
 مؤمنن يكونون كيف إذ العجب، مثار هي هذد وآخرة برسالته، مؤمنون مسلمون أهم زعمهم
 عنه، آخذ عدم على ويصرون اتباعه، ويرفضون سنته، ينكرون َ - وسلم عليه ي صلى - برسالته

 يقل، م ما فيقولون وأقر، وفعل قال ما كل ﾋ xالفته على ويُقبلون له والتسليم إليه، وااحتكام
 .به ور ي أقرد ما ويرفضون يفعل، م ما ويفعلون

فقد سار الرجل على خطى من سبقه  ؛النبوية من السنة ﾊمد شحرورموقف  يتعلق فيما أما
 غر إى كاٍف، القرآن أن والزعم رواها، x عليها، والطعن والشغب إنكارها، x من امعتزلة وﾎوهم

 ذلك.
 العربية اإمارات دولة إى زارته هام  علىففي لقاٍء صحفٍي أجراد معه موقع "العربية.نت" 

 َم  سؤاله عن عاقته م،2558 يناير 26 - هرﾊ 1423رم 13 امتحدة، وم نشرد بتاريخ آحد
 أواسط منذ اواسعً  جدًا  والقرآن والｰ تثر اإسام أفكار حول من يطرحه وما ،"القرآنين"  ماعة

 .(3)اليوم؟ وحｯ التسعينيات
 ،بسبب الغيبيات الｰ فيه، إنكارد للحديث النبوي :ﾊمد شحرورحيث ذكر اموقع أكيد 

 استقالية ما يدعو إليه من أفكارمسكه  ن. مبداً ا الغيبيات الｰ وردت x القرآإؤمن نه ا يأو 
 ".بشدة أن يكون من ماعة "القرآنين اافيً و سام، يعت ها ｻديدية x اإ

                                                          
 حسن،، أ3/85)، 6ط ،ضحى اإسامأ،  أمن، 112، )ج 2، طأويل ﾋتلف اﾅديث: ابن قتيبة، ي》ظر بعض اأمثلة أ1)

وما بعدهاأ. 63، )ج 2، طموقف امعتزلة من الس》ة ال》بوية
وما  3/87)، 6ط ،ضحى اإساموما بعدهاأ،  أمن،  76، )2، طأويل ﾋتلف اﾅديث: ابن قتيبة، ي》ظر بعض اأمثلة أ2)

، ة من الس》ة ال》بويةموقف امعتزل حسن،أ، 155)ج ،1ط ،الس》ة ومكانتها ي التشريع اإسامي ، السباعي،أبعدها
وما بعدهاأ. 68، )ج2ط

على الربط التاي:  ،"حال" العّزاب بن واﾄ》س..ال》بوي اﾅديث أنكر: شحرور .د: العربية نت، ي》ظرأ3)
http://www.alarabiya.net/articles/2008/01/27/44810.html
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 سامياإ اجتمع على والغريبة الصادمة يصل آرائهفإنه  ،"القرآنين"  ماعة صلته نفى وإذ
 فهمه ومفاتيح لتفهمه، خارجه من إ افة ﾓتاج ا أي ،ًياذات مكتفٍ  ي كتاب" :القول حد إى

 عباس". ابن إى وا هريرة أس إى ｸاجة لسنا نفهمه ولكي خارجه، وليس داخله
 ،"الرسول وأطيعوا" قال تعاى ي النبوي، اﾅديث أؤمن ا"فيقول:  هذد آرائه x ويتابع

 ومشاهد الق  عذاب مثل الغيبيات هي النبوية حاديثوآ للنｭ، ليسو  للرسول هي إذن الطاعة
 الｰ الغيبيات نؤمن أن لنا ويكفي الغيبيات، يعلم ا والرسول النبوة، هي وهذد ال زخ وعذاب الساعة
 ". امصحف x وردت

 طاعة يأ ي، أمرا ما أؤمن وأا الشعائر عاقة ها الｰ فهي الرسول أحاديث وأما" وقال
 آنبياء اجتمع إذا يعｳ  ، التحرم وإما ينهى، وإما ﾓرم ا النｭ أن كما. والزكاة الصاة x الرسول

 ."التدخن ﾓرموا أن هم ﾓق ا
مو وع السنة x كتابه )الكتاب والقرآنأ أسلوب  ﾊمد شحروروقد سبق أن طرح 

أثر امسبق x نفس القارئ وذهنه. وهذد التشكيك واارتياب،  من إطاٍر ﾓمل إﾓاءات الت
 :(1)اإﾓاءات تتجلى x مس قضاا ｼريضّية تتبدى x سؤال واحد ومو وعات أربع

 ｰتلك آمور ال x صلى ي عليه وسلم وتدابرد وتصرفاته ｭأما السؤال فهو: "هل كام الن
 .(2)أم اجتهاد؟" ا تتعلق آصول )اﾅدود والعبادات والغيبيات إن صحتأ وحي  

 :(3)وأّما امو وعات آربع فهي
 .صلى ي عليه وسلم امسلمن بتدوين كامه ｭعدم أمر الن 
  شبه x القرن السابع x صلى ي عليه وسلم ｭأن الذي فعله الن

جزيرة العرب هو ااحتمال آول لتفاعل اإسام مع مرحلة ارﾔية معينة، وليس 
 ر.الوحيد وليس آخ

  ديث أوًاﾅمع اﾄ هو ا، وللتأكيد عليه انيً أن السبب آساسي ،
 سبب سياسي.

                                                          
أ.373، )ج1، طاماركسامية والقرآن: امعراوي، ي》ظرأ1)
أ.545، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةر، شحرو  أ2)
الس》ة الرسولية والس》ة ال》بوية  أ،573، 577، 543، 545، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظرأ3)

أ.81وما بعدها، ج 78و ج 26، )ج1، طرؤية جديدة
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  صلى ي عليه وسلم من خال ｭالتشكيك بصدق الرواية عن الن
 التشكيك بعدالة الصحابة، خاصًة أكثرهم روايًة كأس هريرة ر ي ي عنه.

 :(1)ه عن السنة، قرر اآيوx أثناء إجابته على سؤاله الذي ابتدأ به مهيدد ﾅديث
  ًديث النبوي ليس وحيﾅكثر من اآات،  اأن ا x بدليل أن ي عاتبه

 و رب أمثلة على ذلك من سورة عبس والتحرم وآنفال.
  ية كانت نتيجة تعامل مع واقٍعﾔديث عبارة عن مرحلة ارﾅأن ا

فيها عام اﾅقيقة  معن x ظروف معينة عاشها النｭ صلى ي عليه وسلم وجابه
 امكا｣ والزما｣. 

  صلى ي عليه وسلم، وإما ｭأن السنة النبوية ليست عن كام الن
هي حياة النｭ صلى ي عليه وسلم كنｭ وكائن إنسا｣ عاش حياته x القرن السابع 
اميادي x شبه جزيرة العرب بكل ما ﾓيط ها من ظروف جغرافية وارﾔية وثقافية 

 سياسية.و 
بيان موقفه من السنة النبوية، فقس م السنة إى فرعن رئيسن كا: سنة  ﾊمد شحرورَ ابع 

الرسالة وهي أحكام وتعليمات، وسنة النبوة وهي علوم، حيث إن الطاعة جاءت للرسالة وم أت 
مع طاعة ي   للنبوة، َ قسم الطاعة إى نوعن كا: طاعة متصلة جاءت فيها طاعة الرسول مندﾉة

x اﾅدود  اوهي حصرً  ى 132جآل عمران: ﾞ   ┾  ┽  ┼  ┻  ┺  ┹ﾝ كقوله تعاى 
ﾞ  ﾛ  ﾚ  ﾙ   ﾘ وطاعة جاءت منفصلة عن طاعة ي كقوله تعاى  ،والعبادات وآخاق

ﾜ ﾝ :ى 32جامائدة،  x حياته، ا بعد  اته، أي x وهي طاعة للرسول صلى ي عليه وسلم
 .اليومية وآحكام امرحليةآمور 

 :(2)ليقرر أثناء حديثه عدًدا من النتائج، من أكها
  x أمور م يرد ذكرها x صلى اللله عليه وسلم ｭأن كل شيء قاله الن

، وقال فيها هذا  نوع وهذا مسموح، فمعناها أها أحكام مرحلية الكتاب بتااً 
 ｼمل صفة آبدية. وحدود مرحلية، ا عاقة ها ｸدود ي، وا

  مل طابع الضرورة امرحلي، وعلمناｼ أن كل التشريعات غر اإهية
                                                          

أ.546-547، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظرأ1)
أ.554-543، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظرأ2)
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 أن نشرع أنفسنا.
  تتعلق السلوكيات العامة وااجتماعية، فلها أكية ｰأن آحاديث ال

 ارﾔية فقط، وهي غر ملزمة ٓحد.

 ب أن تتطابق مع امفهوم العﾒ تتعلق الغيبيات ｰام أن آحايث ال
 للقرآن، حيث إن امفهوم العام يتطابق مع اﾅقيقة والعقل، وإذا م تتطابق فتهمل.

 إنكار وأويل الغيبيات وامعجزات:
من قضاا الغيب، وسعوا إى أويل النصوج اموجبة ها، فردوا ما ثبت  القد أنكر امعتزلة كثرً 

، والصراط واميزان والشفاعة، ورؤية ي عن رسول ي صلى ي عليه وسلم من عذاب الق ، واﾅوض
x اآخرة، كما أنكر بعضهم وجود اﾄن والشياطن، وقد مال كثر من أصحاب ااｻاد العقلي إى 
تضييق نطاق الغيبيات ما أمكنهم ذلك، سواء منهم من أثر الفرق العقلية القدمة وعلى رأسها 

 .(1)الذي هيمن على الثقافة x الغربامعتزلة، أو من أثر منهم التيار امادي 
وقد ذكر الشيخ مصطفى ص ي x كتابه )موقف العقل والعلم والعام من رب العامن وعبادة 

أ x اريس كتب مقالة بعنوان )عدة اامرسلنأ أن أحد آساتذة أعضاء بعثة اﾄامعة امصرية )سابقً 
ٓوى x مباراة صحفية أجريت x مصر، و ا جاء النجاح لرجل القرن العشرينأ وال ها اﾄائزة ا

 : (2)فيها
 ｯكل مكان، ح x ب أن ينبذ العقلية الغيبية ويطاردهاﾒ ،وصفوة القول: إن الرجل العصري"

 تستوي له عقلية علمية، من هذا الطراز الذي نشاهدد x معامل العلماء".
ة "يتصل العقلية الغيبية هذا ااعتقاد الشرقي أن الع ام مسر  ا قدرة لنا فيه، وأن القوة امسرّ 

تتدخل x تتابع أحداثه فتقدم وتؤخر وｼيي وميت بغر حساب، وﾒوز أن تَرْعد ل عّما سبق أن كتبت 
 من آجال.."
 ويكون الدين x الغيｭ اﾄانب ينكر كل أن امعاصر للمسلم حنفي: "مكن حسن ويقول

 .(3)سلوكه" x حًقا مسلًما
                                                          

 258، )ج1، طنواقض اإمان القولية والفعلية، العبداللطيف، أ21/268) ،1، طاﾄامع أحكام القرآن: القرطｭ، ي》ظر أ1)
العصرانيون بن مزاعم وما بعدهاأ، الناصر،  158، )ج 2، طعام اﾄن ي ضوء الكتاب والس》ةوما بعدهاأ، عبيدات، 

.أ335، )ج2، طالتجديد وميادين التغريب
أ.1/186) ،2طموقف العقل والعلم والعام من رب العامن، ، : ص يي》ظر أ2)
أ.33، )ج1ط، ي فكرا امعاصرحنفي،  أ3)



124 
 

 ألفاظ والقيامة، كلها والبعث واﾆلق بل والشياطن، وامائكة اﾄن : "فألفاظاقول أيضً وي
، وا تؤدي الناس كل يقبلها وا واقع، إى تشر ا ٓها استعماها، مكن وا وامشاهدة، اﾅس ｻُاوز

اهدة إا عن أطلق عليه العلماء القدماء السمعيات، ا تشر إى حس ومش ... وكل مادور اإيصال
 .(1)طريق أويل معا｣ آلفاظ واستعارة آلفاظ اﾅسية للدالة ها على معاٍن إنسانية"

عن النفخ x الصور: "فالنفخ x الصور تعｳ التسارع ﾊ  xمد شحروروx هذا السياق يقول 
 .(2)تغر الصرورة )امآلأ وهذا ما يسمى الطفرة"
 ｲاهدوء وامضي جاء قوله تعاى ويقول عن عذاب الق : "ومع ﾞ  パ  バ  ド  デ

  〝  ｠        ポ  ボ   ペベ  プ  ブ  ピ  ビﾝ :ومنه نستنتج أن عذاب الق  امفهوم  ى55جالروم
 وعذاب الساعة ومشاهد الق  عذاب مثل الغيبيات هي النبوية وآحاديث" ،(3)السائد ا وجود له"

 x وردت الｰ الغيبيات نؤمن أن لنا ويكفي لغيبيات،ا يعلم ا والرسول النبوة، هي وهذد ال زخ
 . (4)"امصحف

ويقول: "آحايث الｰ تتعلق الغيبيات ﾒب أن تتطابق مع امفهوم العام للقرآن، حيث أن 
.(5)امفهوم العام يتطابق مع اﾅقيقة والعقل، وإذا م تتطابق فتهمل"

 لها مرفو ة لسببن اثنن كا:ويقول: "نرى أن آحاديث امتعلقة الغيبيات ك
 ٓن القرآن ينفي صحتها. .1
ٓن التقدم امعرx اإبستمولوجي الذي وصلت إليه اإنسانية ينفي  .2
 .(7)صحتها".
على أن خوارق العادات ا تكون إثباها، إا أهم أثبتوها  على امعتزلة فجمهوروأما امعجزات 
 أثبتوها أهم فاﾅق القرآن، غر امعجزات سائر أبطلوا امعتزلة أن اصحيحً  إا ل نبياء فقط، وليس

 - امبعث عصر بعد جاءوا  ن يشاهدوها، م من إى النسبة - وعُدوها النبوة، على ودالة معجزة
                                                          

أ.121، )ج4، طالراث والتجديدحنفي،  أ1)
أ.237، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،   أ2)
أ.237)جامرجع السابق، شحرور،  أ3)
على الربط التاي:  ،"حال" العّزاب بن واﾄ》س..ال》بوي اﾅديث أنكر: شحرور .دالعربية نت،  أ4)

http://www.alarabiya.net/articles/2008/01/27/44810.html
أ.554، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ5)
أ.61، )ج1، طالرسولية والس》ة ال》بوية رؤية جديدةالس》ة شحرور،  أ7)
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 .(1)امخالفن على والرد ااحتجاج x ها يتعلقوا م لكنهم النبوة، ثبوت على افرعً 
إا لنｭ، وكّذبوا ما يذكر من خوارق  العادة ｽرق طائفة ا "فقالت: اإسام شيخ قال

 اﾄبار أن عبد القا ي ، ويرى(2)السحرة والكهان، وبكرامات الصاﾅن، وهذد طريقة أكثر امعتزلة"
 يكون الوجه هذا لغر خرقها ٓن الوجه، هذا لغر تنخرق وا الرسل، إرسال عند إا ｽرق ا العادة
 .(3)العبث منزلة

 :اإلزام وجه على القرآنية امعجزة لثبوت احتجاجه بعد اﾄبار عبد لقا يا ويقول
 ｰمد صلى ي عليه وسلم على امعجزات، الﾊ إثبات نبوة x ملة م يعتمد شيوخناﾄوهذد ا"
إما تُعَلم بعد نبوته صلى ي عليه وسلم ... فا يصح أن يستدل ها على صحة النبوة، ولذلك اعتمد 

 سائر أبطلوا أهم وزعم شنع من x ثبوت نبوة ﾊمد صلى ي عليه وسلم على القرآن ... فأما شيوخنا
ﾊمد صلى ي عليه وسلم، فكامه يدل على جهل، ٓن شيوخنا أثبتوها معجزة ودالة،  معجزات

 .(4)لكنهم م ﾒوزوا ااعتماد عليها x مكامة امخالفن"
x إثبات امعجزات ووجه دالتها على  للكام فصًا  اﾄبار، عبد القا ي أفرد وقد

، x حن أن أصحاب ااｻاد العقلي امعاصر يرون أن القرآن هو امعجزة الوحيدة لنبينا (5)النبوات
، وسبب جنوحهم هذا الرأي هو أن القرآن معجزة عقلية وما سواد من ﾊ(7)مد صلى ي عليه وسلم

ﾒ نظر بعضهم. اعل من اإسام أكثر توافقً امعجزات فليست كذلك، وهذا x مع العقلية الغربية 
 الصاة عليه ي لرسول الفريدة امعجزة هو القرآن أن يرى من احققن "ومن :الغزاي يقول
 مقرون للعادة خارق أها من للمعجزة اللفظي التعريف اﾅكم هذا x يلحظون وهم والسام،
 إى النظر ا ،(6)الرأي هذا من قريب إى ملنا وقد. القرآن إا يالتحد هذا يعرف وم التحدي،
 الرقيقة آهداف إى النسبة آخرى للخوارق الذاتية القيمة إى النظر بل للمعجزة، اللفظي التعريف

                                                          
، اإعجاز البيا｣ للقرآن، بنت الشاطئ، (148ج، )2، طهج ااعتزال ي ااｻاهات الفكرية امعاصرةشرقه،  :ي》ظر أ1)

أ.57، )ج3ط
أ.123، )ج2، طال》بواتابن تيمية،  أ2)
.أ15/183) د.ط، ،الت》بوات وامعجزات ،امغｳ: عبداﾄبار، ي》ظر أ3)
.أ17/152) ، د.ط،إعجاز القرآن ،امغｳعبداﾄبار،  أ4)
.أوما بعدها 15/146) د.ط، ،الت》بوات وامعجزات ،امغｳعبداﾄبار،  أ5)
أ.214، د.ط، )جاإسام دين الفطرة واﾅريةجاوي ،  ،أ13ج) ،14ط ،حياة ﾊمد: هيكل، ي》ظر أ7)
.فقد أحال عليه الشيخ ع》د هذا اموضع، أوما بعدها 135ج) ،1ط ،عقيدة امسلم، الغزاي: ي》ظر أ6)
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ｰالبحوث.. والرجل هذد للعمل وا للعقيدة صلة ا أنه على. اإسام ها جاء ال zيغمز ا الصا 
 .(1)اﾆوارق" هذد إنكارد همكانت

 كان عندما اإمان إى الناس دعوة x دورها أدت فقد امعجزات "أما :حنفي حسن ويقول
 وم اإنسا｣ الشعور استقل أن بعد ولكن ﾍيل،واإ التوراة x الطبيعة x امباشرً  تدخًا  يتدخل ي
 قوانن خرق وأصبح معｲ أي للمعجزة ديع م الطبيعة، يفوق آخر برهان إى حاجة x اإنسان يعد

 لقدرته، إعاءً  منها أكثر ي لعناية إغفاًا  ،اأييدً  منها أكثر اإنسانية للمعرفة اهديدً  الطبيعة
 على ال اهن أحد وجعل اإعجاز امعجزة استبدل الذي اإسام بظهور انتهت َ كانت فامعجزات

 .(2)واإبداع" اﾆلق على اإنسان قدرة ｼدي اإنسا｣، التحدي هو الوحي صدق
على خطى أصحابه من التيار العقا｣، فأنكر كل امعجزات اﾅسية  ﾊمد شحروروقد سار 

 الثابتة للنｭ صلى ي عليه وسلم وادعى أن امعجزة الوحيدة له هي القرآن الكرم.
صلى الرسول ): "وذلك إ فاء صفات على شخصية ﾊمد شحرورففي هذا السياق يقول 

أن تكون حقيقية، بل تشر الدائل إى أها من صنع اﾆيال  أ من امستحيل عقًا ي عليه وسلم
 .(3)وأسطرة لشخصية الرسول"

ويقول: "وهذا يكون القرآن هو امعجزة الوحيدة والكافية الｰ جاء ها الرسول والｰ ميزته، 
وم وامعارف على عكس معجزات بقية آنبياء والرسل ٓن إعجاز القرآن يتجلى مع الزمن بتقدم العل

 .(4)الｰ اندثرت وغابت مع مرور الزمن"
 .(5)اﾅكيم" التنزيل هي الوحيدة الرسول ويؤكد ذلك x لقاء منشور على اليوتيوب: "معجزة

ويقول: "..وهكذا مكن لنا أن نعرف امعجزات ل نبياء ما يلي: امعجزة عند كل آنبياء قبل 
ﾊمٍد صلى ي عليه وسلم هي تقدم x عام احسوس )ظاهرة طبيعيةأ عن عام امعقول السائد وقت 

ها.. أي  اعن قوانن الطبيعة أو خرقً  اامعجزة )كشق البحرأ ولكنها ليس ｸاٍل من آحوال خروجً 
 .(7)هي عبارة عن قفزة زمنية إى آمام x تطويع قوانن الطبيعة"

                                                          
.أ48ج) ،7ط ،فقه السرة، الغزاي أ1)
أ.31، )ج1ط، ي فكرا امعاصرحنفي،  أ2)
أ.35، )ج1، طالس》ة الرسولية والس》ة ال》بوية رؤية جديدةشحرور،  أ3)
أ.61، )ج1، طالس》ة الرسولية والس》ة ال》بوية رؤية جديدةشحرور،  أ4)
 https://www.youtube.com/watch?v=qi_zMJ3J2d8: موقع يوتيوب:   ي》ظرأ5)
أ.185، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ7)

https://www.youtube.com/watch?v=qi_zMJ3J2d8
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نكارد معجزة اإسراء وامعراج على للمعجزات اﾅسية فمن ذلك إ ﾊمد شحروروأما إنكار 
 ｽصه الｰ آحاديث وكل اإسرائيليات، من فقصته امعراج صفحته الرمية x الفيس بوك فقال: "أما

 من امعلقات والنسوة النار وصف وحｯ جناح، ستمائة ذي ال اق من ابتداءً  ﾊض، هراء هي
 من له أساس ا ذلك كل اليوم، x الصلوات عدد على تعاى   الرسول مساومة إى فيها، شعورهن
 .(1)"آمة ح " عباس ابن لدى سوى الصحة

ويقول: "..وهذا ما ﾓصل مع رجال الدين حيث تسقط امعجزات اإهية الواحدة تلو 
 تكمن x آمور آخرى، وذلك نتيجة منطلقات التفكر اﾆاط ة، حيث يفر ون أن قدرة ي
 .(2)بعد يوم" اامعجزة واﾆارقة الｰ ا يتمكن العلم من تفسرها،  ا يؤدي إى تقلص دور ي يومً 

وهذد اﾆلفية ااعتزالية تتضح x قراءته للقصص القرآ｣ وｼليله آاته، ونسوق هنا بعض 
 آمثلة على ذلك:

ﾅكيم: فلسفة التاريخأ من كتابه )القصص )القصص x التنزيل اففي توط ته للباب آول
القرآ｣ قراءة معاصرةأ، تتجلى لك اﾆلفية ااعتزالية للمهندس ﾊمد شحرور، وهو يتشبث القول 

 بنفي القدر، وإنكار الغيب وامعجزات فيقول: 

  اولة إعادة تصحيح فهم اريخﾊ إن قراءتنا للقصص القرآ｣ هي"
لغيب والواقع، فا  ا يضع قدرته x مواجهة قدرة اإنسان وجدلية العاقة بن ا

اإنسان من خال الركيز على  عفه كما تفعل القراءات اموروثة، .. وا تصح قراءة 
قصص آنبياء قراءة تكبل اإنسان وتلغي حريته وإرادته كفاعل رئيسي x سرورة 

على أساس إعجازي  التاريخ وصرورته التطورية، فإذا كانت حركية التاريخ مبنية
وخارق للنواميس الكونية، فسوف تتحول إى معيق يتسبب x عجز ام عن الفعل 
اﾅضاري، وقراءة سكونية ومهدوية خاصية للتاريخ انتظار تدخل إهي لتصحيح 

 .(3)امسار"

  لقد كان تسجيل التنزيل للقصص احمدي على صفحاته تسجيًا" 
                                                          

 :الرمية الصفحة - شحرور ﾊمد الدكتور: موقع فيس بوك، ي》ظرأ1)
https://www.facebook.com/Dr.Mohammad.Shahrour/posts/1000503553399778 

أ.255، )ج 3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ2)
أ.26)جامرجع السابق، شحرور،   أ3)

https://www.facebook.com/Dr.Mohammad.Shahrour/posts/1000503553399778
https://www.facebook.com/Dr.Mohammad.Shahrour/posts/1000503553399778


128 
 

ليه وسلم ومن حوله من أخبار مشاهدة x الواقع، ٓحداث عاصرها النｭ صلى ي ع
عن رؤية ي امتعالية ل حداث كما مت  ا.. ولقد جاء هذا التسجيل للقصص مع ً 

ما أرادد ي  واقًا  انتيجة خيارات الناس x عصرهم، وم يكن تسجيل القصص مع ً 
واقعه بكافة تشكياته مع الوحي و  ما فعله اإنسان x واقعه متفاعًا  بل تسجيًا 

 .(1)ااجتماعية والفكرية"

  على أساس أن عام الغيب وعام ｲب أن تبﾒ إن قراءتنا للقصص"
للعادة x القصص ما هو إا  اوخارقً  االشهادة عامان مادان، وأن ما نظنه معجزً 

ا  ُسنن غاب إدراكنا ها وقفزات معرفية ومستقبلية ا بد أن أي أويلها، فكل شيء
 .(2)"ايدخل  من معقوات اإنسان يراد إعجازً 

 

 اﾆلفية اهرم》يوطيقيةامطلب الثالث: 

إذا نظرا إى امادة اللغوية آوى الｰ تشكل منها امصطلح ﾍدها ترجع إى اللغة اليوانية، 
أ Hermeneutic) برغم ااختاف حول اﾄذر اللغوي للمصطلح، فبعضهم يرى أن اهرمنيوطيقا 

أ x حن يرى آخرون أن Hermeneiaأ مؤنثه )Hermeneveinمشتق من الفعل اليوا｣ )
 .(3)أ معｲ التو يح وإزالة الغموض من امو وعHermeneutikikosامصطلح مأخوذ من )

x اﾄذر امعرx بن اهرمنيوطيقا وبن هرمس رسول اآهة عند اإغريق،  اوقيل إن هناك ارتباطً 
يقوم مهمة الشرح والتو يح مضمون النص  اذا اارتباط إى طبيعة الرسول بوصفه وسيطً وقد يرجع ه

 .(4)إى امخاطب به، ما ﾒعل آمر يدور بن نص ومفسر هذا النص
وآصل اليوا｣ للفظة "هرمنيوطيقا" يوحي بعملية "اإفهام" وｹاصة حن تشتمل هذد 

لعنصر امشرك x ااｻاهات الثاثة آساسية معｲ لفظة العملية على اللغة، وهذا اإفهام هو ا

                                                          
أ.123-122)ج، 3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.28-26)جامرجع السابق، شحرور،  أ2)
أ.18، )ج1، طاهرم》يوطيقا ي الواقع اإساميأمد،  أ3)
أ.13، )جامرجع السابق أمد، أ4)
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(Hermeneuein( أ ولفظةHermeneia(1)أ وهي كالتاي: 
 .كلمات، أي )يقولأ أو )يتلوأ x بصوٍت عاٍل ُ  يُرَع ّ 
 .حالة شرح موقف من امواقف x يشرح، كما 
 .حالة ترمة لغة أجنبية x يرجم، كما 

 مراحل بتطور وطيقا منذ تشكله ﾉموعة من الداات تطورتوقد رافَرَقت مصطلح اهرمني
التفكر، فمن  ذلك وخصائص تتناسب دالةً  اهرمينوطيقا أخذ مرحلة كل ومع البشري، التفكر

 :(2)هذد الداات )برتيب زمｳ تقريًباأ
 .التفسر 

 .نظرية تفسر الكتاب امقدس 
 لغوي وعلم اإدراك ميثودولوجيا فقه اللغة العام )علم امنهج ال
 اللغويأ.
 .علم كل فهٍم لغوي 
 .آساس امنهجي للعلوم اإنسانية )الروحيةأ 
  فعالياته x فينومينولوجيا الوجود والفهم الوجودي )الفهم نفسه

 ومابساته التارﾔيةأ.
  يستخدمها ｰأنساق التأويل )سواء ااستجماعي أو التحطيميأ ال

 قابع وراء آساطر والرموز.  اإنسان للوصول إى امعｲ ال
تشر إى  –هنا  –كل من هذد الداات أكثر من ﾉرد مرحلة ارﾔية، فكل دالة   ويُعدُ 

)ﾅظةأ هامة من ﾅظات التأويل أو مدخل إى مشكات التأويل. وبوسعنا أن نطلق عليها، بغر 
للغوي، والعلمي، واإنسا｣، قليٍل من التجوز واﾅذر الواجب: "التأويل اإﾍيلي، والفقهي ا

والوجودي، والثقاx" على الرتيب. ومثل كل دالة وجهًة مكن منها النظر إى اهرمنيوطيقا، ويسلط 
 الضوء على جانب أو أكثر من فعل التأويل، وｹاصة أويل النصوج".

الاهوتية  تشر الكلمة إى ذلك اﾄزء من الدراسات :يقول عبدالوهاب امسري: "هرمونطيقا
                                                          

أ.وما بعدها 34ج) ،1ط ،فهم الفهم مدخل إ{ اهرم》يوطيقامصطفى، : ي》ظرأ1)
اهرم》يوطيقا ي الواقع أمد،  أ،76-77ج) ،1ط ،، فهم الفهم مدخل إ{ اهرم》يوطيقاىمصطف: ي》ظرأ2)

أ.26-27، )ج1، طاإسامي
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الرَمْعｳّ  بتأويل النصوج الدينية، بطريقة خيالية ورمزية تبعد عن امعｲ اﾅرx والسطحي امباشر، 
وｼاول اكتشاف امعا｣ اﾅقيقية واﾆفية للنصوج امقدسة )وخاصة اإﾍيلأ والقواعد الｼ ｰكم 

 .(1)التفُرد امشروع للنص امقدس"
طلح اهرمنيوطيقا الصيغة الｰ تناولته ها الثقافة الغربية ويعلق عبداملك مراض على مص

فيقول: "واﾅق أن هذا امصطلح x أصله ا صلة له النص آدس، وإما هو من مصطلحات 
ة ｹاصة، حｯ قيل: ية والفلسفية بعامة، ونصوج التوراالفلسفة وأدواها امتخذة لتأويل النصوج الدين

ع x استعمال هذا امفهوم الفلسفي فأمسى يطبق على أويل كل ما هو )التأويل امقدسأ َ تُروُ  سّ 
 .(2)رمزي"

 الاهوت أحضان x نشأ ｼليلي، وجودي فلسفي اｻاد فكري اهرمينوطيقي: هو فااｻاد
 امشكلة القضاا من ﾉموعة طرحت أن بعد خصوصا امسيحي، الديｳ النص لتفسر امسيحي،
 :(3)اإكلروس أو الكنسين غر من امسيحي للتفسر امتعاطي ىعل اإﾍيل، امتعلق

 :x تلخص امشكات هذد
 يل تثبيتﾍالكتابة. طريق عن شفوا امنقول اإ 
 ديد. والعهد القدم العهد بن العاقة تعريفﾄا 
 ديد. والعهد القدم العهد بن اللغوي التباعدﾄا 
 الكلمة بن اللغوي التباعد x ديد. وااستعمال هاو ع أصلﾄا 
 بوجود ااعتقاد ｲوراء خفي مع ｲالسطحي. امع 
 الثقة انعدام x يل. الوحيدة القراءةﾍلإ 

 العاقة  عف إى أدت وقد والتفسر، الفهم x ااｻاد هذا ظهور إى أدت العوامل هذد
 وأول امقدس، تابالك لتفسر معينة قواعد يتضمن منهج ملحة ｸاجة شعروا وبذلك روما، بكنيسة
 لتفسر وقواعد مناهج فيه ذكر أهاور دان) ومؤلفهأ اهرمنيوطيقا) امه اجال هذا x ألف كتاب
م، وهو التاريخ الذي اعُت   امرحلة الｰ ميز بن التأويل الاهوي 1754 عام طبع امقدس، الكتاب

                                                          
أ.1/88) ،1ط ،والصهيونية واليهودية اليهود موسوعة، امسري: ي》ظرأ1)
.أ274، )ج1 العدد ،23اﾄزء  عام الفكر، ﾉلة التأويلية بن امقدس وامدنس،، مراض: ي》ظرأ2)
 ｸث منشور x ملتقى أهل التفسر على الرابط التاي: ااｻا《 اهرم》يوطيقي وأثر《 ي الدراسات القرآنية،بودال، : ي》ظرأ3)

http://vb.tafsir.net/tafsir11765/#.WAIvPfkrLIU  

http://vb.tafsir.net/tafsir11765/#.WAIvPfkrLIU
http://vb.tafsir.net/tafsir11765/#.WAIvPfkrLIU
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 .(1)والتأويل القانو｣
 الكتاب وترمة أويل فن علىأ التيولوجيا) الاهوت علم x اهرمينوطيقا تدل: "غادمر يقول

 منهجي بوعي الكنيسة آاء وأدارد أنشأد قدم مشروع الواقع x فهو بدقة،أ امقدسة آسفار) امقدس
 .(2)"دقيق

 نشأة مع لكن وأحكامه، وأصوله امقدس الكتاب لتفسر وأويل ااهرمينوطيقا منهجً  فكانت
 أن التفسر x والتارﾔية اللغوية امدرسة وأكدت الاهوت، x التارﾔي امنهج نشأ العقلي امذهب
 وأن الكتب، من غرد على السارية امناهج بعينها هي امقدس الكتاب على السارية التأويلية امناهج
ｲاللفظي امع x نفسها الطريقة يتحدد امقدس الكتاب ｰها يتحدد ال x انتك فقد الكتب؛ بقية 
 تعمل الｰ النصوج تفسرات x مثلت تعليمية لغاات استعملت وسطحية جزئية اهرمينوطيقا مادة
 .امقدسة الكتاات فهم تسهيل على

بتفسر الكتاب امقدس فمن الطبيعي أن يكون اهتمامه  اوما أن التفسر الاهوي كان ﾋتصً 
اتتهم ترتكز على مباحث آلفاظ وامعا｣ على فهم لغة النص، آمر الذي جعل استدا امنصبً 

 والبيان.
يقول ﾊمد ﾉتهد شبسري: "والواقع أن أية مساٍع علمية م تكن تبذل لفهم النصوج 

إى بعض اافرا ات الواهية، وساد التصور  االدينية، استثناء مباحث آلفاظ وامعا｣ والبيان، مضافً 
 (3)الباب".أنه ا حاجة إى شيء سواها x هذا 

ََ  يصبح  يًا ا جعل اهرمنيوطيقا تنحو منحًى لسان هتم بفقه اللغة لتفسر النصوج، ومن 
 
ً
 يوظف علمه x تفكيك النص الديｳ من أجل بيان الغامض وتو يحه. اً لغو  ااهرمنيوطيقي عام

 ، الغامض قابًا يقول عبدالكرم الشرx: "إن اهرمينوطيقي مرجم ﾒعل بفضل معارفه اللسانية
للفهم، وذلك استبدال الكلمة الｰ م تعد مفهومة بكلمة أخرى تنتمي إى اﾅالة اللغوية اﾆاصة 

 .(4)القارئ الذي يرجم له هذا اهرمينوطيقي"
ﾊمد توظيف اللسانيات اﾅديثة x تفسر النصوج، أحد آسس الｰ يعتمد عليها  ويُعدُ 

                                                          
أ.73)ج ،2ط ،فلسفة التأويل ،غادامر: ي》ظرأ1)
أ.74-73ج) ،2ط ،فلسفة التأويل، غادامر أ2)
أ.75-74)ج ،د.ط ،م》اهج ورؤى مت》وعة ي الكاماﾄديد ااجتهاد الكامي، ﾉموعة ُكت اب أ3)
، اإسامياهرم》يوطيقا ي الواقع أمد،  عن: أ، نقًا 24)ج ،1ط ،من فلسفات التأويل إ{ نظرات القراءة، شرxال أ4)

أ.23، )ج1ط
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حيث يقول: "ااطاع على آخر ما توصلت إليه علوم اللسانيات اﾅديثة  x قراءته امعاصرة، شحرور
 (1)من نتائج وعلى رأسها أن كل آلسن اإنسانية ا ｼوي خاصية الرادف".

 - Francis Bacon  1561بيكون ) فرنسيس كتاات ومع التنوير، عصر مع لكن
 ديكارت ومع لرا،إﾍ أ Thomas Hobbes 1588  - 1679 xهوبز ) وتوماس ،أ1626

 كادينيوس يد على للهرمينوطيقا جديد مفهوم يتبلور بدأ أمانيا، x وكانط فرنسا، x واموسوعين
(Chladénius 1710– (1759 أنه النتيجة وكانت للتأويل، قواعد و ع عن البحث اهتم الذي 
 فًنا اهرمينوطيقا اعت ت هنا من سديدة، قواعد اتُب ع إذا وكامل صحيح تفسر إى الوصول اممكن من
 .النصوج أويل على تعتمد الｰ للدراسات اً  رور  ًياتقن

x عصري النهضة واإصاح الديｳ مواجهة السلطة الدينية الｰ  ا"فأصبحت اهرمنيوطيقا علمً 
لكفاية تزعم أن ها وحدها اﾅق x فهم النصوج امقدسة، وهذا تبｲ امصلحون ال وتستانت مبدأ ا

 .(2)الذاتية للنص امقدس"
 من إ افة ﾓتاج ا أي ،ًياذات مكتفٍ  ي كتاب: "ﾊمد شحروروx هذا السياق يقول 

 إى وا هريرة أس إى ｸاجة لسنا نفهمه ولكي خارجه، وليس داخله فهمه ومفاتيح لتفهمه، خارجه
 .(3)"عباس ابن

 أكثر دوائر إى الاهوت علم ﾉال من وانتقل ة،اﾅديث تطبيقاته x امصطلح مفهوم اتسع وقد
 والنقد اﾄمال وفلسفة وآنثروبولوجى ااجتماع وعلم كالتاريخ اإنسانية؛ العلوم كافة تشمل اتسراًعا
 والوسائل الطرق عن الكشف تعｳ وأصبحت النصوج، بعلم اأخرً  ارتبطت أها إاوالفلوكلور،  آدس
ｰالنص. فهم من مكّ ن ال 

الفلسفة َ إى  الاهوت إى من امصطلح بنقل ديلتاي قام يقول عبدالوهاب امسري: "وقد
 والسلوك اإنسانية، امؤسسات x البحث اﾆاصة امناهج إى لإشارة واستخدمه اإنسانية. العلوم

 العلوم مناهج طريق عن شرحها يصعب ُجو انية إنسانية دوافع ｼددد اسلوكً  اعتبارد اإنسا｣
 .(4)الطبيعية"

                                                          
أ.44، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.775ج) ،5ط ،امعجم الفلسفي، وهبة: ي》ظرأ2)
على الربط التاي:  ،"حال" العّزاب بن واﾄ》س..ال》بوي اﾅديث أنكر: شحرور .دالعربية نت،  أ3)

http://www.alarabiya.net/articles/2008/01/27/44810.html
مقال موقع فاسفة العرب، على هذا  ،اموضوعية والذاتيةأ، 1/88، )1، طموسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةامسري،  أ4)

= 
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  ََ  للعام معيًنا فهًما أو تصورًا مثل مفهوًما تصبح أن إى اهرمينوطيقا x القراءة تنتهيومن 
 للوجود و ارسة ارﾔي، كوجود النص مع تعامله ومنهج القارئ فكر ويعكس والراث، واإنسان
 والكون. للوجود وتفسرية أويلية عملية بذلك القراءة وتغدو زمكانية، إمكان شروط x والكون

يقول عبدالوهاب امسري: "والكلمة x الوقت اﾅا ر تعﾊ ｳاولة فهم العام، ا اعتبارد 
وإما اعتبارد مو وع الفكر والعقل اإنسا｣، واعتبارد ｻربة معاشة.. كما أصبحت  ًياميتافيزيق انظامً 

وَمُيز الظاهرة اإنسانية عن الظواهر الطبيعية.. وأصبحت مرتبطة امعｲ العميق )والروحيأ للنصوج، 
اهرمنيوطيقا النسبة لبعض العلماء هي الطريقة الوحيدة اممكنة لقراءة النصوج الدينية والشعرية 

 .(1)والتارﾔية والفلسفية وأي نص يتحدث عن اإنسان"
َيتها ولذا كان ااشتغال النصوج هو مدار اهتمام الفلسفة الغربية م ن حيث النظر إى بُرنرْ

الداخلية وامعرفية وحقائقها امضمرة أو امفصح عنها، فجاءت اﾄهود الفلسفية امختلفة معاﾄة 
ﾔوهل دالة ًياثاثية: امؤلف/ النص/ امتلقي، وكيف يستمد النص حيويته مع انقطاعه عن مؤلفه ار ،

امتلقي أو الفهم امسبق؟ وهل للنص دالة ذاتية   النص ｽتلف اختاف التاريخ الزمｳ أو اختاف
 كامنة x بنيته آصلية؟

وهذا ااهتمام النص على هذا امنحى راجع إى التوجه امتأخر x الفلسفة الغربية والذي ركز 
x مو وع  اعلى اﾄانب اإنسا｣ ｸيث أصبح اإنسان ﾊور كثر من القضاا الفلسفية وخصوصً 

اﾄواب الفلسفي عن جدلية  هي اهرمينوطيقا ويُعُد أصحاب ااｻاد العقلي امعاصريل. الفهم والتأو 
، القارئ الفجوة التارﾔية بن واقعه وواقع النص رُ العاقة بن النص والواقع، ٓها أسلوب للفهم يعبرُ 

عية صورة طبق ولذا جاء استخدام ااｻاد العقلي امعاصر مفاهيم اهرمنيوطيقا على النصوج الشر 
 أر ية إى ، ٓها تقوم على أسس واحدة، وتنتمياآصل عن النسخة الغربية إن م تكن أشد تطرفً 

 .(2)واحدة فلسفية
 ويقوم الدين، فلسفة لب ُيَكّون والذي آصالة الديｳ العلم" هو: فالتأويل اهرمينوطيقي إذن

                                                          

 //:www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/aeasthttp-الرابط:=

west/Knoweldge/Objectivity_and_Subjectivity.htm
أ.1/88، )1، طموسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةامسري،  أ1)
-422، )ج1، طمالكر  العلمانيون والقرآن: الطعان، لإطاع على أسس القراءة اهرم》يوطيقية ونسختها العربية، ي》ظر أ2)

أ.734

http://www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/aeast-west/Knoweldge/Objectivity_and_Subjectivity.htm
http://www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/aeast-west/Knoweldge/Objectivity_and_Subjectivity.htm
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  :(1)كا ماًما، متمايزتن مهمتن عادة
 .التارﾔي النقد طريق عن امقدس للنص التارﾔية الصحة عن البحث -
 .اللغوية امبادئ طريق عن النص معｲ فهم -

للقصص القرآ｣ وｼليله آاته، ومن  ﾊمد شحروروهذد اﾆلفية اهرمنيوطيقية تظهر x قراءة 
 آمثلة على ذلك:
 ﾔيةالتار  الصحة عن إخضاع القصص القرآ｣ منهج النقد التارﾔي للبحث -
 ٓحداثها:

x فلسفته للقصص القرآ｣: "فإن القصص x فلسفته يطرح نفسه  ﾊمد شحرورحيث يقول 
للعرض على التثبت الدليل التارﾔي حول مصداقيته، بغض النظر عن قدسية امصدر... ويبقى 

حث التارﾔي قصص الوحي أمام اﾅس والعقل اجر دين ﾉر د نبأ ﾓمل صفة اإمكان إى أن يُثبت الب
 .(2)"وقوعه فعًا 

إخضاع فهم القصص القرآ｣ للبعد التأويلي والفلسفي وفق منهجية ｼليلية  -
 لسانية للنص:

حيث يقول x توط ته لقراءة قصة آدم عليه السام: "وبعد تسليط الضوء على قصة آدم بناء 
ول يرتبط فهمه العلم على ما سبق وجدا أن التنزيل اﾅكيم يطرح قصته مضمون ذي بُعدين، آ

أ، (Anthropologyأ، وعلم اإنسان (Archaeologyعلم اآار  اامضبوط وخصوصً 
 .(3)والفيزيولوجيا. والثا｣ ﾔضع فهمه للبعد التأويلي والفلسفي وفق منهجية ｼليلية لسانية للنص"

 
 اﾆلفية ااستشراقيةامطلب الرابع: 

 اتصالٍ  وشائج من هما ما اكبرً  ااهتمامً  امباركة والسنة الكرم النص محتوى امستشرقون اهتمّ 
 مصادر من غرها أو اللغة أو اﾄاهلي الشعر أو الرمة طريق عن عليهما اطاعهم خال من قوية

 مجموعها تشّكل الｰ آصول هذد ﾊتوى لدراسة ملحة  رورة هناك أنّ  ورأوا، بذلك امعنية الدراسة
                                                          

مؤمنون با حدود للدراسات  مؤسسة ، مقال موقعاهرمي》وطيقا وعبور الفجوة التارخية ي فهم ال》ص القرآ｣بوعود،  :ي》ظرأ1)
 http://www.mominoun.com واｸٓاث، على هذا الرابط:

أ.176، )ج3، طاءة معاصرةالقصص القرآ｣ قر شحرور،  أ2)
أ.215، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ3)

http://www.mominoun.com/
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 مضامن كشف ٓجل اوحفرً  اوتنقيبً  اｸثً  دراستها على فعكفوا وتطورها إساميةا آمة قيام عماد
 دراستها عن يتوانوا فلم، الكبر الراثي احتوى دراسة x اموازي احور العربية اللغة وكانت ،احتوى هذا

هً  دليًا  هم لتكون وباغتها أساليبها ومعرفة  ،امبارك النص بعظمة العظيم احتوى ذلك معرفة اوموجّ 
 آسلوب حيث من وامدنية امكية السور x اللغوي السلوك طبيعة اكثرً  استوقفهم عن ذلك فضًا 

 القضاا هذد كل عاقة عن والبحث، بعضها عجمة أو وعروبتها آلفاظ بعض وغرابة والركيب
 أّسرت قد امسائل هذد أنّ  حｯ، به ايقً وث اارتباطً  ارتبط قد منها اكثرً  إنّ  إذ، القرآ｣ احتوى وغرها
 الفن وعاقته، القرآ｣ القصص امتمثّلة موا عه من مو ع من أكثر x أسارها احتوى هذا

 كّله ذلك رجاعوإ ر زعمهم ｸسب ر اإهية غر الكرم القرآن ومصادر اإسامية والشعائر القصصي
 .(≓)وثنية أو ﾍيليةإ أو توراتية مرجعيات ىإ

 حالة أي دراسة x امستشرقون اتبعها الｰ امناهج أو امنهج طبيعة ىإ يعود ذلك ولعل  
، اعمومً  آدان ｻاد امثقف وخاصة الغرس الفرد به انطبع الذي الثقاx الطابع عن فضًا ، أمامهم
 الغالب x تعتمد آدان دراسة x طريقتهم كون ىإ امضافً ، اﾆصوج على فيها امقّدس ونبذ
 قد الغربين امتنّورين معظم وأنّ ، عشر الثامن القرن أان اسائدً  امنهج هذا كان وقد، (≫)امقارن امنهج

 طّوروا فقد، لديهم امستعملة امناهج طبيعة الغربين لدى تطّورت ماّ  َّ ، اعمومً  دراساهم x استعملود
 وم، ذلك x جديدة مناهج عن يبحثون او فبدؤ ، دانل  امقارن امنهج x امستشرقون عليه كان عّما
 ها التأرﾔي امتغّر  معطيات وفق حال أي يدرس الذي التأرﾔي امنهج ظهر حｯ طويل وقت   مض  
 .أ3)والبحث الدراسة قيد اﾅالة تلك ها مرّ  الذي امتعددة الزمانية اﾅقب َعْ  

ﾉ x يﾔلإسام عامة، وقد بدأت تطبيقات هذا امنهج التأر xوالثقا ｳال دراسة الراث الدي
والنسق العقدي منه خاصة، x الفكر العرس واإسامي ابتداًء من مطلع العقد الثامن من القرن 

 .(4)م1376عقب هزمة اﾆامس من يونيو  العشرين
 ومضاتٍ  شكل اتسع على إذ، الكرم القرآن ﾊتوات x ارئيسً  امصدرً  القرآ｣ القصصُ  ويُعدُ 

                                                          
 ااستشراقية الظاهرةاﾅاج،  وما بعدهاأ، 81، د.ط، )جااستشراق ي الفكر اإسامي امعاصرالشرقاوي،  :ي》ظرأ≓)

القرآن، دراسة نقدية م》اهج امستشرقون و العام،  ،أوما بعدها 241/ 1)، 1ط ،اإسامية  الدراسات ي وأثرها
.7دراسات استشراقية، العدد ﾉلة  ﾊتوى ال》ص القرآ｣ ي فهم امستشرقن،، النصراوي ،1، طامستشرقن

وما بعدهاأ. 21، )ج1، طامستشرقون والقرآن، دراسة نقدية م》اهج امستشرقنالعام، : ي》ظرأ≫)
أ.15، )ج7دراسات استشراقية، العدد ﾉلة  هم امستشرقن،ﾊتوى ال》ص القرآ｣ ي ف، : النصراويي》ظر أ3)
وما بعدهاأ. 45، )ج1، طم》اهج الفكر العري امعاصر ي دراسة قضاا العقيدة والراث: السحمودي، ي》ظرأ4)
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 حالةٍ  عن كاملةً  اقصصً  السور بعض x فنجد، القرآنية السور من كثر x متناثرة وﾍوم مضي ة
 السور ها تدعو مو وعية ٓسباب إاّ  كان ما ذلك ولعلّ ، قصة من اقسمً  أخرى x ونرى، وقعت
 .به x العرضكما بين ا ذلك x التمهيد عند اﾅديث عن خصائص القصص القرآ｣ وأسالي، القرآنية

 التوراة x منها جاء  ّا لكثر مطابقتها عن القصص، فضًا  عرض هذد الطريقة القرآنية x إنّ 
 على منهم ااعتمادً  ،القرآن x خاها من اهدم فؤوس فأعملوا، امستشرقن اهتمام اسرعت، ﾍيلواإ

 ومن بشري القرآن أنّ  لديهم امعروفة جةالنتي إى الｰ قادهمغرها،  أو امقارنة أو التأرﾔية مناهجهم
 امعتقدات عن مقتبسة أساطر عن عبارة القرآنية صلى ي عليه وسلم، وأّن القصص ﾊمد أليف
 أتباع بن التداول قيد آنذاك كانت كثرة متحولة كتب x ُوجدت قد وأها، اليهودية الشعبية

 آسطورة ماشي أها التوراي، غر آصل x جاء عّما فتُحرّ   قد القصص هذد الكنائس، وأّن بعض
وغرها من اآراء الｰ وردت x هذا  ،اﾆيال للحقيقة مزج وأّن فيها آخبار، وحكاية اليهودية
ا تتفق مع الفكر اإسامي وا البي ة  غربيةعلى مفرداٍت إذ قد بنوا تلك امناهج  .أ1)الشأن

عاليم اإسام اﾅنيف الذي صاغه القرآن الكرم والسرة النبوية اإسامية الｰ انتظمت على وفق ت
 .أ2)امباركة

اادعاءات وغرها من امفرات الｰ و عوها ٓنفسهم  تلكاستغل امستشرقون لقد 
تركه امؤرخون لضعف روااته أو فساد مضموها  ا ا  اعن نبشهم عم   وللمتلقن من ماهرهم، فضًا 

امبارك، فسّودوا أوراقا كثرة أفكارهم امتضاربة، حｯ أن بعضهم قد رّد ما قاله آخرون يتفق مع النص 
م يكن استطاعة امستشرقن عامة من احتواء كلّ  النص القرآ｣ بدااته ، و (3)همنهم لعدم منطقيت

هم x ذلك إّا ومعانيه ونُظُم ه وكل ما ﾓمله من ُأسٍس لقوانن وتشريعات حياتية، وقد بذلوا كل جهد
ي، إذ انطلقوا من آلية التوفيق اانتقائي الｰ يوظفها دعاة امنهج التارﾔ أّن قراءاهم كانت اقصة،

يقوم على أساس ｻزيء آدوات امنهجية، ومضامن الراث، نتاج موقف نظري والذي يقصد به إ
دوات امنهجية، وما فضل من تلك يقتضي امفا لة بينها، َ التوفيق بن ما فضل من تلك آ اｻزي ً 

التوراة  إى نظرهم خال من القرآن فنظروا إى ا يراعي خصوصية أي منهما. اامضامن توفيقً 
                                                          

وما بعدهاأ. 85، )ج1، طامستشرقون والقرآن، دراسة نقدية م》اهج امستشرقنالعام، : ي》ظر أ1)
أ.11، )ج7دراسات استشراقية، العدد ﾉلة  ﾊتوى ال》ص القرآ｣ ي فهم امستشرقن،، نصراوي: الي》ظر أ2)
وما  31، د.ط، )جااستشراق وامستشرقون: السباعي، ي》ظرللوقوف على بعض اأقوال ام》صفة لبعض امستشرقن،  أ3)

أ.352-341، )ج1، طالكرم الشبه ااستشراقية ي كتاب مدخل إ{ القرآنبوعام،  و البكاريبعدهاأ، 
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 لذلك دون مراعاة ﾆصوصية أي منهم، ،للقرآن الكرم دراستهم x تلك تصوراهم ووظّفوا ،ﾍيلواإ
 x هم الثقاx آثر عن فضًا ، نهج القرآ｣ام مع ا، هم مناهجهم مع يتوافق ما نتائجهم جاءت
 النتائج. تلك

ل دان، وكذلك امنهج  امقارن إّن هذد النظرة ااستشراقية الغربية إى القرآن امبنية على امنهج
، ففي الفصل الثا｣ من كتابه )القصص القرآ｣أ ﾊمد شحرورالتارﾔي، هي ذات النظرة الｰ ينظر ها 

اقة التنزيل اﾅكيم الكتب امقدسةأ يقول: "رغم ما خلصنا له x الفصل السابق وｼت عنوان )ع
من نتائج تبدو حامة x قولنا أصالة التنزيل وامتناع تناقله من ثقافة أهل الكتاب إى النﾊ ｭمد، 

بن  وتواصًا  افإن زخم اﾅضور اهائل للنصوج القصصية x التنزيل يؤكد لنا على أّن هنالك امتدادً 
. وتتضح للمرء خطوط التواصل x أجلى صورها كلما التنزيل والكتب السابقة بشكٍل من آشكال

حول قضاا اإنسانية الك ى ليجد  احاميً  تطرق إى اآات الｰ يستعيد التنزيل من خاها سجاًا 
ه لنا كتبهم. ويثر هذا بينه وبن السجاات الｰ كان قد أارها أنبياء ي من قبله وسّجلت اتشاهً 

ي ز أمام دارس التنزيل ليتمحور حول أثر هذا السبق الكتاس على مضامن  اامتداد إشكاًا 
 .(1)التنزيل"

x ذات السياق: "ونشر  x هذا السياق إى أننا ا ننتقص من مكانة كتاب  اويقول أيضً 
ئط عندما يتعلق آمر مصداقيتها أمام آخر، فكل كتاب من الكتب الثاثة يعرض نفسه بغر وسا

ﾔق الصادق ارﾅية، وما كان منها أقرب إى اﾔترجيحه على   ًياالتار x كان أحق أن يكون عمدة
غرد با تزُمت مسّبق. وبناء على ذلك فإن مصداقية التنزيل اﾅكيم ينبغي أن تكون عر ة للبحث 

. ًياتمدة من عدم تناقضه مع نفسه ومع الثابت ارﾔعن مطابقتها مع الواقع التارﾔي وامو وعي ومس
عن امصادقة مع الواقع التارﾔي  ا، أي ｸثً اوعلينا أن نسر وفق التحليل التارﾔي والنصوصي تصديقً 

جمل الكتب من جهة أخرى لكي نتجاوز ﾉرد العبارة الكتابية أو القرآنية  اً نقد امن جهة، واسرجاعً 
إى موذج النظر x الكون واآات والتاريخ آدوات الｰ مكن اإنسان  ث، وصوًا وإشارها إى اﾅد

 .(2)"من الوعي بتارﾔه على أكمل وجه
 اإى تقدم آساطر اعتبارها وصفً  ﾊمد شحرورمن هذد النظرة ااستشراقية يسعى  اوانطاقً 

عند حديثه ، حيث يقول يًاوتقومها تقومًا إﾒاب على البقاء وااستمرار، اوقادرً  للتجربة البشرية، مقبوًا 
                                                          

أ.1/52، )3، طقراءة معاصرةالقصص القرآ｣ شحرور،  أ1)
أ.55-1/54)امرجع السابق، شحرور،  أ2)
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 عن مفهوم آسطورة  من امفاهيم امؤسسة لفلسفة القصص القرآ｣:
على أساطر آولن، ٓن الرافضن للوحي الذي م إنزاله  ا"ياحظ أن التحامل كان شديدً 

ساطر آولن، كالبعث والنشور x بعض موا يعه أ اعلى الرسول صلى ي عليه وسلم رأوا فيه تشاهً 
بعد اﾅياة واﾆلق من تراب ..ا} ، وظنوا أنه على النسق آسطوري نفسه الذي معوا عنه x املل 
الｰ قبلهم، والｰ كانت حا رة ﾊ xيطهم كاليهودية وامسيحية.. فلم يستحضر التنزيل اﾅكيم مفهوم 

على جانبها  العرب على آسطورة م يكن اعرا ً آسطورة من وجهها السلｭ، ذلك أن اعراض ا
اﾆراx، وإما كان اعرا هم على ما ｼمله x طياها من حقائق، ٓها ｼمل x جوهرها فكرة ﾉردة 

x مسألة  احقيقية وإن شاها الوهم والتدليس اﾆياي، لكن تبقى حقيقتها اﾄوهرية حا رة خصوصً 
 .(1)تمع العرس اﾄاهلي.."البعث والنشور الｰ رفضها اج

هذد النظرة ااستشراقية الغربية لديه بقوله: "م يستطع أن يستكشف  ﾊمد شحرورويؤكد 
السلف من التنزيل اﾅكيم مراجعته النقدية واستدراكاته على ما جاء x الكتب امقدسة من قصص، 

فكانت منهجيتهم الرواية، حيث أعاد اسرجاعها بطريقة سردية ومنهجية غر نقدية ع  نقل ﾊض 
صة ها ميعً  ولذلك فإنه ينبغي ｻاوز تناقضات النموذج السلفي ﾎو ...اغر مرتكزة على امقارنة اممحّ 

النموذج امقار｣ امو وعي امرجّو والذي يبتغي من البحث والتنقيب التارﾔيّن التسابق إى اﾆرات 
لعملي للكلمة السواء دون أن ينزلق امرء x مهاوي التعاي وفضائل آعمال ومعا｣ القيم، والتأسيس ا

 .(2)، فيقع x رذائل تزكية الذات ومفا لتها على اآخرين"على اآخرين
للقصص القرآ｣ وｼليله آاته،  ﾊمد شحروروهذد اﾆلفية ااستشراقية تظهر x قراءة 

 وأكتفي هنا اإشارة إى مثال على ذلك:
عند بداية قراءته لقصة نوح عليه السام x كتابه القصص القرآ｣: "يبدو  ﾊمد شحروريقول 

قد تعّممت x شｯ ثقافات الشعوب شرقًا وغرًا، وماًا وجنوًا،  ًياأن رواية الطوفان الذي كان ﾊل
 مع اختاف تفاصيل اﾅكاية.. وما يعنينا هنا هو أن رواية الطوفان السومرية )الرافديةأ والｰ تعت 

ﾔالرواية ًياالرواية آوى ار x ة حيث جرت إ افات ار البابلية، َ م نقلها إى التو  قد جرى تطويرها
عليها ما يائم الشخصية اليهودية، ومن َ ﾍدها قد وردت x القرآن الكرم بشكلها النهائي، متبعة 

لبشر x حن أن رواية الطوفان امشرقية  اﾆطوط العامة للرواية امشرقية، غر أها منزلة من ي إى ا
                                                          

أ بتصرف.137-135)ج، 3، طقراءة معاصرةالقصص القرآ｣ شحرور،  أ1)
أ.1/75)امرجع السابق، شحرور،  أ2)



139 
 

 x نوح ｭكانت بشرية امصدر. ومكننا مقاربة رواات الطوفان ما قبل القرآنية، وصوًا إى قصة الن
 .(1)القرآن الكرم منطلقن من امنجز السومري الرافدي"

 
  اﾆلفية الوضعيةامطلب اﾆامس: 

إمان فقط ما تثبته العلوم التجريبية، وتزعم أن تقوم الفلسفة الو عية أول ما تقوم على ا
امدركة اﾅس، والوقائع الｰ تثبتها التجربة، وما بينها من  الفكر اإنسا｣ ا يُدرك سوى الظواهر

عاقات، أو قوانن،  أما البحث وراء الظواهر الطبيعية عن علل خافية، فهذد كلها أوهام وخرافات 
اإمان  من هذا أن امذهب الو عي مذهب مادي يقوم على د، يتضحما ينبغي أن يفكر فيها أح

هي امعرفة اﾅسية امادية الｰ  امادة وحدها، وينكر كل ما وراء امادة واﾅس، ويرى أن امعرفة اليقينية
تقوم على اﾅس أو التجربة فإها عند أول ك وهم  وكل معرفة ا ،تقوم على اماحظة والتجربة اﾅسية

 .(2)يالوخ
x هذا السياق: "العاقة بن الوعي والوجود امادي هي امسألة آساسية  ﾊمد شحروريقول 

مصدر امعرفة اإنسانية هو العام امادي خارج x الفلسفة، وقد انطلقنا ｼ xديد تلك العاقة من أن 
رد صور ذهنية، بل تقابلها ، ويعｳ ذلك أن امعرفة اﾅقيقية )غر الوكيةأ ليست ﾉالذات اإنسانية

أشياء x الواقع، ٓن وجود آشياء خارج الوعي هو عن حقيقتها، لذا فإننا نرفض قول الفاسفة 
أ، وقد أكد القرآن الكرم هذا اامثالين: )إن امعرفة اإنسانية ما هي إا استعادة أفكار موجودة مسبقً 

┩   ┪  ┫  ┬  ┭┮  ┡   ┢  ┣  ┤  ┥  ┦  ┧  ┨  ｀ امنطلق بقوله: 
  ┱   ┰  ┯ﾟ(3)"ى68النحل: ج. 

وهذد يقول: "التقليم هو مييز آشياء بعضها عن بعض، مذهبه امادي فيؤكد ﾊمد شحرور و 
واﾅواس هي " إى أن قال: ، وبدوها ا تتم أية معرفة"،العملية هي العمود الفقري للمعرفة اإنسانية

 .(√)باشر"للتقليم امشخص ام آدوات امادية

                                                          
أ.13-2/18، )2، طمعاصرةقراءة القصص القرآ｣ شحرور،  أ1)
أ.83،  د.ط، )جالفكر امادي اﾅديث وموقف اإسام م》ه: عتمان، ي》ظر أ2)
وما بعدهاأ. 42، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، أ3)
أ.234، 232)جامرجع السابق، شحرور،  أ4)
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كا القاعدة الｰ يتشكل فيها، وﾔرج منها، ويصدر عنها  ﾊمد شحرورفامادة والواقع عند 
امعرفة بكل ألواها: امفاهيم، وآحكام، والنظرات، والداات، وليس هناك مصدر للمعرفة خارج 

 الواقع، أو مفارق للمادة والطبيعة. 
مهدت لظهورها،  ارﾔية مقدمات جتماعية، كان هااا والنظرات الو عية الفلسفة إن ظهور

 ماما مناهضة فلسفته وكانت عشر، والتاسع الثامن القرن x أوروا ساد الذي التنوير عصر x مثلت
 ااجتماعي النظام سلطة من اإنسا｣ العقل انعتاق إى وتدعو الاهوتية، الوسطى العصور لفلسفة

 العصر. ذلك x السائدة ااجتماعية والظروف آو اع هذد بنقد لماءالع من كثر وقام التيوقراطي،
 أوجيست الفرنسي الفيلسوف مع عشر التاسع القرن x استفحلت الفلسفة الو عية ولقد

 - بناء على ذلك - يرى أن البشرية نشأت بدائية َ تدرجت ﾎو التقدم، وإنه، الذي (1)كونت
 هاجس ﾊكوما حيث كان الفكرث، أو التقدم اإنسا｣ ".و ع ما أماد " قانون اﾅاات الثا

 امعرفة، يسعى حقول ميع على مهيمنا منهجيا مطا -التجريｭ  اميتودولوجي مدلوله - العلم جعل
  منها ومن اإنسانية، وامباحث الدراسات ﾉال ومنها اجاات ﾋتلف ليشمل ذاته مديد إى

 عصر إى انتقلت كوها بفكرة منتشية كانت وقت ذ آوروبية لثقافةا ٓن الدينية؛ امعرفة مبحث
 إى ｸاجة لكنها الطبيعية، العلوم حقول x اكتملت قد النقلة هذد وكون العلم، عصر جديد،

 منظور من الدين مقاربة مت ذلك سياق وx. اإنسانية الدراسات حقل إى بنقلها ااستكمال
 الظاهرة ليدرس العلمي امنهج بتمديد ｻاوزد سيتم ابتدائي، فكري ىمستو  مظهرًا بوصفه تطوري،
 الرؤى البشري الوعي عن فأزال الفيزائية، الظاهرة قبل من درس كما وااجتماعية، الثقافية

  .سابقا سائدة كانت الｰ والسحرية آسطورية والتصورات
 قراءة من خالت الثاث. وفكرة التجاوز هذد سيبلورها كونت من خال قانونه عن اﾅاا

 .ارﾔية وأخرى إبستيمولوجية رؤية: رؤيتان وإسنادها أسيسها x تزدوج
 طرائق ｼديد على ﾓرج مراحل ثاث إى التارﾔية الصرورة ﾅظات كونت يقسم فعندما

 حينا يتوسل الكونｰ امن x امستعمل فااصطاح ولذا. مرحلة كل x الوجود فهم وأساليب التفكر
 ،أاﾅالة) لفظ أما ارﾔية، ﾅظة على دال آول واللفظأ. اﾅالة) لفظ آخر وحينا ،أامرحلة) لفظ

                                                          
من مؤلفاته: ﾊا رات x الفلسفة الو عية،  ،1856، ومات عام 1638: فيلسوف وعام اجتماع فرنسي، ولد عام هو أ1)

والباحثن العلماء من ﾉموعة،أ352-351/ 2، )1، طموسوعة أعام الفلسفة: ألفا، ي》ظر ، اموسوعة العربية العامية،
 أ.16/466، )أ25/288، )2ط
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 .التفكر x أسلوب أو مط إى فإشارة
x الةﾅيزال ا -كونت حسب - البشري الوعي كان الاهوتية امرحلة أو ا x ظةﾅ 
 "نقطة هي اﾅالة هذد أن كونت ويرى .ائنات مفارقةلذا كان له اعتقاد أن الطبيعة تسرها كطفولته،
 تراكم ونقص امنهجية، إمكااته و عف طفولته ｸكم ٓنه ؛(1)البشري" للوعي الضرورية اانطاق
 امرحلة إى حتميا الوعي ينتقل التاريخ صرورة بفعل لكن. النحو هذا على يبدأ أن ابد واﾆ ة امعرفة

 اماهيات هي ﾊايثة بعناصر بل مفارقة بعوامل الطبيعة تفسر لن وفيها ،(2)الفلسفية اميتافيزيقية
 .واﾄواهر

 وليست الاهوي، الوعي لنمط بسيط تعديل سوى ليست كونت حسب امرحلة هذد لكن
 منهج انتهج -اميتافيزيقية  اللحظة خال - البشري الوعي أن فرغم. التفكر أسلوب x عميقا تغيرا
 تغيرا يثمر م فإنه الاهوتية، امرحلة x امهيمنة التفكر آلية كان الذي اﾆيال، بدل وساللوغ/ العقل
 x واط ة ﾅظة أيضا اميتافيزيقية هي امرحلة فهذد لذا. للوجود مقاربته وأسلوب اإنسان رؤية x نوعيا
 الｰ الو عية، امرحلة: هي الｰ الثالثة اللحظة إى البشرية ستنتقل حيث اإنسا｣، الثقاx التطور سلم
 تفسر x سيأخذ الوعي كون هو النضج هذا وعامة نضوجه، ﾅظة إى البشري الوعي فيها يصل
 . الظواهر بن الناظمة العاقات ماحظة على يتأسس علميا تفسرا وظواهرها الطبيعة

x   كونت  وصفهد ، وق(3)الثاث اﾅاات أو قانون هو قانون التقدم اإنسا｣ اختصار هذا
ل ظل دائما يع  عنه بوصفه ب"القانون آساس للتطور العقلي"كتابه )نسق السياسة الو عيةأ بكونه 

 .(4) من نسقه الفكري أنه العمود الفقري لفلسفتهمو عته )القانون آك أ ويصف 
                                                          

:عن نقًا ،op cité, vol ,Cours de philosophie positive: Auguste Comte (p21)  2: ي》ظرأ1)
 أ.7)ج ،الفلسفة الوضعية والدين، بوعزة

، كما أها تبحث x الفكر والوجود وامطلق اموجود بوصفه موجوًدا x كليتهمصطلح يشر إى امعرفة آساسية  :اميتافيزيقا أ2)
ترك بصماها على الثقافة  اإ افة إى اهتمامها النواحي اﾆارجة عن إطار اﾅس وامشاهدة امادية والｰ ها القدرة على

وترتبط اميتافيزيقا الذاكرة اﾄماعية  ،ادات وآعراف السائدة للمجتمعاتاجتمعية وخلق مفاهيم ومعتقدات تؤثر على الع
:ينظرة. للشعوب من خال آدان وآنظمة العقائدي

http://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9

%8A%D9%82%D8%A7
الفكر امادي عثمان،  أ،7)ج ،الفلسفة الوضعية والدين، أ. بوعزة133، )ج3ط ،أسس الفلسفة، الطويل :ي》ظرأ3)

وما بعدهاأ. 83،  د.ط، )جاﾅديث وموقف اإسام م》ه
Paris, Anthropos, 1969, vol ,Système de politique positive: Auguste Comte :ي》ظرأ4)

3.  (p28)، أ.7)ج ،الفلسفة الوضعية والدين، بوعزة:عن نقًا 
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من  ﾅ xظة جد مبكرة كونتأأوجست  قد ُوجدت بذورد عند ) وقد ذُكر أن هذا القانون
، وكان م رسالة بعنوان )خطة آعمال العلمية الازمة لتنظيم اجتمعأ1822َنشر سنة  حياته، حيث

 . (1)كونت وقتها x سن الرابعة والعشرين
وقد علق الفيلسوف امغرس الطيب بوعزة على ذلك ｸ xثه )موقف الفلسفة الو عية من 

ن أهم مفهوم منهجي ﾊدد للرؤية إى امسألة الدينية وإنه ٓمر ملفت للتفكر أن يكو الدينأ، بقوله: "
وصرورة ｼوات الوعي خال التاريخ قد تبلور لدى كونت x أول شبابه، ورغم التعديات x بعض 

فإن هذا القانون ، (2)التفاصيل، بل ورغم كونه كاد يقول x بعض نصوصه الاحقة بوجود حالة رابعة
لية ｽفف من حديته وتقطيعه امفتعل لتاريخ الوعي وااجتماع عْ ية ف  الثاثي استمر دون مراجعة نقد

  .(3)"اإنسانين!!
قد  ر الثاثةاوقد انتقد الدكتور توفيق الطويل هذا القانون فقال: "التجربة تشهد أن آدو 

ات أو اﾄماعة تفسر  واﾄماعة الواحدة مقرنة بعضها ببعض، فقد يقبل الفرد توجد x الفرد الواحد
ميتافيزيقية x بعض امشاكل الｰ تواجهه مع اعتقادد العلم الو عي الواقعي. واملحوظ أن اهوتية أو 

يتمثل x عصر ما قبل التاريخ وبدء العصر التارﾔي قد اخرعت فيه  هالدور آول الذي يقولون إن
ذي يقال إنه مل العصور صناعات عن طريق امشاهدة ومعرفة طبائع آشياء، وx الدور الفلسفي ال

بقراط شرقية، وعرفت هندسة إقليدس وطب أ القدمة، قد وجدت فيه مشاهدات فلكية ومدنيات
وطبيعيات أرسطو وكيمياء العرب، وx الدور الو عي الذي يقال إنه يتجلى x العصور اﾅديثة ُوجد  

 .(4)كثرة من ُدعاة آخاق والدين والتأمل اميتافيزيقي"
 إى تنتهي الدينية، للمسألة اختزالية قراءة كونت طو ر امنهجي القانون هذا على اوأسيسً 

 الديｳ التفكر أسلوب ｻاوز إى سيؤدي الوعي تطور وأن. التفكر x مط نتاج كوها إى إرجاعها
ي ｽطيها امشروع الفلسفي الكونｰ إى اعتبار الدين ﾅظة متجاوزة وحالة عقلية ينبغ ىنتهالاهوي. فا

                                                          
أ.75د.ط، )ج ،العلم والدين ي الفلسفة امعاصرة، بوترو :ي》ظرأ1)
 تدينا، أكثر يكون أن إى اإنسان تدفع التارﾔية الضرورة أن القول حد إى يذهبأ… الو عية السياسة نسق) كتابه مثلجأ2)

 صرورة أن على التوكيد حد إى كونت يصل بل. السطحية ينعتها كونت كان الｰ اإﾅادية تالقراءا تلك على اردً  وذلك
Système de : Comte Auguste: ي》ظر[التاريخ لصرورةأ والوحيد الواحد القانون) هو تدينا أكثر اإنسان

)p19( . op cité, vol 2 ,politique positive، أ.3)ج ،والدين الفلسفة الوضعية، بوعزة:عن نقًا 
أ.7)ج ،الفلسفة الوضعية والدين، بوعزة :ي》ظرأ3)
أ.253-258، )ج3ط ،أسس الفلسفة، الطويل :ي》ظرأ4)
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 .(1)إى امرحلة العلمية الو عية الｰ ا يليق ها إا دانة اإنسانية
لكن هذا التأسيس لدانة و عية جديدة، م يكن ﾉرد حرج على استبعاد الدانة الاهوتية، 
بل كان ابًعا عند كونت من تصور عن طبيعة الكائن اإنسا｣، حيث كان يشر أحياًا إى أن النزوع 

التقديس والتعبد احتياج أساس x كينونة اإنسان ا بُد من إشباعه. لذا ﾍدد يشتغل على البُنية  ﾎو
امفاهيمية للدين، ليس لتجاوزها، وإما فقط استبدال ﾊتواها الدالية!. فبدل فكرة اإله، يقرح  

، َ (2)بر )الكائن آعلىأ كونت فكرة اإنسانية، الｰ يسميها حيًنا بر )الكائن آعظمأ، وحيًنا آخر
 يتوج كل ذلك بتقدم دانته بوصفها الدانة آخرة اﾆامة الｰ ستهيمن على البشرية معاء!.

: "ما أن ي حسب التنزيل قد حقق ذاته بنفخة الروح، ﾊمد شحروروx ذات السياق يقول 
ية اإرادة... وهذد اﾅرية كّرم ي x اإنسان، فأول صفة هذا اإنسان هي حر  اً ورأى ذاته ﾉاز 

اإنسان عن كثر  ا خلق.. وهذا اإنسان الذي هو اإله الصغر امعｲ اجازي، والذي ُسّخر 
 .(3)الوجود له ليستعبدد كيف يشاء.."

ويقول: "لقد كانت البشرية قبل ختم الرسالة ｼتاج إى نور وإى كتاب منر، أما بعد أن 
ووصلت البشرية إى مرحلة الرشد فقد أصبح تفعيل أدوات اإدراك من خال العقل  ُختمت الرسالة

والسر والبحث x آرض. لقد أصبحت البشرية بنفسها تصنع الكتب امنرة.. إن الرهان على 
اإنسانية بتمكنها من ｼقيق اﾆافة دون اﾅاجة إى آنبياء وإى رساات بعد بلوغها مرحلة الرشد، 

يكن رهاًا خاسرًا. وإننا نرى خر دليل على ذلك ما أحدثه الغرب من تطور ورقي حضاري دون م 
 .(4)حاجة إى علماء الدين أو وصاية دينية.."

 التاريخ إى نظر الثاث آحوال قانون على للتدليل التاريخ استخدم حن إن كونت
 إى نظرا ولو الو عية، عند الوقوف هو الغرب x ةنسانياإ امعرفة x آمر هاية أن واد عى آوروس،
 َ وأفاطون، سقراط عهد x يًاميتافيزيق َ اليوان، تفلسف قبل يًادين لرأيناد الفكري الغرب اريخ
 الوسطى القرون x امعرفة فكانت جديد من الدورة وعادت أرسطو، عند والواقع التجربة إى مال

                                                          
كواشف زيوف ي أ، اميدا｣، 133، )ج3ط ،أسس الفلسفة، أ، الطويل7)ج ،الفلسفة الوضعية والدين، بوعزة :ي》ظرأ1)

دهاأ.وما بع 455، )ج2، طامذاهب الفكرية امعاصرة
op cité, vol 1 ,Système de politique positive: Comte Auguste . : ي》ظرأ2)

(p329)، أ.12)ج ،الفلسفة الوضعية والدين، بوعزة:عن نقًا 
أ.26، )ج3، طقراءة معاصرةالقصص القرآ｣ شحرور،  أ3)
أ.63-62)جامرجع السابق، شحرور،  أ4)
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 . عشر التاسع القرن x التفكر على الواقعية تغلبت التنوير، َ عصر x عقلية أصبحت َ ، دينية
 الو عي الدور إى تصل أن فبعد: تتكرر الثاثية الدورة أن على آوروس التاريخ دل   هكذا

 . ذلك على تدل ذاها كونت وحياة أخرى، مرة الدين إى تعود
 : أمرين أحد شأنه x وآمر
 أن له ﾒوز ا وحين ذ منها، استنتاجاته وبصحة اإنسا｣ التاريخ ائعوق بصحة يعتقد أن إما
 وعودة جديد، من الدورة بعودة يقول أن بد ا بل امعرفة x التطور هاية هي الو عية أن يتمسك
 . أخرى مرة للمعرفة كمصدر الدين إى ااعتبار

 وحين ذ ذاها، التاريخ وقائع x بتشكيكه أو ، التاريخ من استنتاجاته بفساد يعرف أن وإما
 .(1)الو عية هي اإنسا｣ الفكر تطور هاية أن التنبؤ له ﾒوز ا

إن تصور كونت أن قانون آحوال الثاثة يسري على ميع اجتعات با استثناء، هو تصور 
ي وبنهج خاطئ، فالواقع أن اجتمعات ﾋتلفة x بنياها وأنظمتها وطبيعتها. فتفكر كونت )ذرائع

ميتافيزيقيأ أكثر من أنه فلسفي وعلمي، ٓنه انطلق من ﾊاولة دحض التفكر )آسطوري اﾆراxأ 
امرتبط ما حرف من موروث التوراة واإﾍيل، فَرَوَ َع الوحي اإهي  من اﾅقبة الاهوتية، سواء تنزل 

فهو ﾓاكم نصوج الوحي  هذا الوحي على إبراهيم أو امسيح أو ﾊمد عليهم الصاة والسام،
اإنتاج البشري الذي تنطبق على كثر منه ارﾔانية اهوتية أو ميتافيزيقية  امنطق الو عي فا ميز بن

 .(2)وبن النص اإهي
إن تصنيف أوجست كونت ا يهتم اﾅالة الذهنية الｰ تنتج مناهج امعرفة، وإما يهتم 

يقية، وو عيةأ،  ا حدا ببعض من استفاد من تصنيفه، إى تصنيف أشكال امعرفة )اهوتية، وميتافيز 
آخر يُركز على بُنية وخصائص النشاط الذهｳ، ومن هؤاء أبو القاسم حاج مد، حيث يرى أن 

. حيث يقول: (3)الفكر اإنسا｣ تطور ع  ثاثية تبدأ العقلية اإحيائية، َ الثنائية، َ اﾄدلية
ئية مت إى العهود الوثنية وتشكل خلفية عقلية ها إا أها تلبست الداات "الرغم من أن اإحيا

التوحيدية x إطار اهوي، ومن هنا مكن و عها  من تقسيمات الفيلسوف الفرنسي أوجست  
أ للمراحل التحولية الｰ مر ها اجتمع والｰ تؤثر x أفكار الناس من خال 1856-1635كونت )

                                                          
أ.83،  د.ط، )جيث وموقف اإسام م》هالفكر امادي اﾅد: عثمان، ي》ظر أ1)
أ.43-42، )ج1، طأبستمولوجية امعرفة الكونية: مد، ي》ظر أ2)
أ.115، )ج1، طالعامية اإسامية الثانيةوما بعدهاأ،  41، )ج1، طأبستمولوجية امعرفة الكونية: مد، ي》ظر أ3)
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واﾅضارية الｰ تتواجد فيها.. والذي نرى أنه يتطور ع  ثاثية أخرى تبدأ اإحيائية  الظروف البي ية
انطاقًا من رؤية الكثرة امستقلة، َ الثنائية الｰ تفرز الكثرة إى متقابات، َ إى جدلية ｼيط الكثرة 

 .(1)والثنائيات x كل واحد"
ي ة للقصص القرآ｣ الذي ﾓكي اريخ َتَصُور  قراءةحيث أقام  ﾊمد شحرورفعل  وكذلك

آنبياء والرساات، رك ز فيها على مط الذهنية السائدة x تلك اﾅاات وامراحل من خال أسلوها 
وطريقتها، فقس م مراحل التفكر اإنسا｣ إى ثاث مراحل رئيسية: تبدأ مرحلة اإدراك الفؤادي، َ 

 لتعقل، َ مرحلة الرشد.مرحلة التفكر اجرد امنتهي ا
 مرحلة اإدراك الفؤادي:

مرحلة اإدراك القائم على امشخص احدد ｸاسｰ حيث بدأ اإنسان )أي آدم آولأ 
هي مرحلة ما قبل الكام اإنسا｣، وهي التمهيد الضروري للمرحلة الｰ تليها )أي و السمع والبصر،

، آصوات اللغوية )آماءأ ومدلواها العينية )امشخصةأمرحلة آدم الثا｣أ. والｰ بدأت الربط بن 
، ففي هذد امرحلة بدأ البشر مرحلة اإدراك الفؤادي -حسب شحرور  -وتسمى هاتن امرحلتن 

└  ┕  ┖  ┗  ┘  ┙  ┚   ┛  ├  ﾞ يصبح إنساًا بظهور الشيطان الفعا｣، لذا قال له 
   ┤  ┣  ┢  ┡  ┠  ┟  ┞  ┝ﾝ :الدما  ى 35جالبقرة x اإنسا｣ وكا فبدأ النقيضان العمل

لتصديق والتكذيب )اﾅقيقة والوهمأ، وهنا نرى الصيغة آولية للفكر اإنسا｣، )الرمن والشيطانأ ا
حيث دخل الوهم إى اإنسان أن هذد الشجرة فيها اﾆلود )الباطلأ من خال غريزة البقاء لدى 

.  "وكان إبليس إهاء (≫)لغريزة حｯ أدخل الوهم إى الفكر اإنسا｣اإنسان، فلعب الشيطان هذد ا
ازدواجية اآهة x آدان القدمة، حيث م يتصور اإنسان إهًا واحًدا مع وجود اﾆر والشر والنور 
ن قوانن اﾄدل م تكن هذا الو وح، فتم  على آقل تصور وجود إهن: إله اﾆر وإله  والظام، ٓو

 .(≪)الشر، وهكذا دواليك، مثل إله اﾆصب وإله اﾄفاف، وإله اﾅب وإله البغض"
والｰ يصفها بر)مرحلة اإدراك  -حسب شحرور  -وهذد الصيغة آولية للفكر اإنسا｣ 

الفؤاديأ تقابل عند أبوالقاسم حاج مد ما يصفه بر)العقلية اإحيائيةأ والｰ مكن و عها x امرحلة 
البشرية ｼاول فيها التعرف على ما حوها،  ، حيث كانت من تقسيمات أوجست كونت الاهوتية

                                                          
أ.115، )ج1، طالعامية اإسامية الثانيةمد،  أ1)
وما بعدهاأ. 355، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  :ي》ظر أ2)
أ.263، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ3)
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حث عن كنه آشياء وحقيقة الظواهر، وكان ﾓاول إرجاع كل طائفة من يب وكان العقل اإنسا｣
تدرج فيها  مراحل: العقل اإنسا｣ x هذد اﾅالة ع  ثاث فمر  مبدأ مشرك.  الظواهر إى علة أو

 حوله من الطبعية والظواهر آشياء على ﾔلع اإنسان كان حيث )الفتشيةأ يسميه امرحلة من ما
 اإنسان كان َ ومن. مصائرهم x تتصرف وأها الناس حياة x اأثرً  ها أن ويعتقد، اﾅياة من انوعً 
x اوطلبً  لضرها ادفعً  سالطقو  من أنواع إليها ويتقدم، آشياء هذد أو الظواهر هذد يعبد امرحلة هذد 

ََ  عبادها، غر علوية كائنات مرورًا مرحلة اعتقاد وجود .لنفعها  منظورة ها قوة مؤثرة x الوجود، ومن 
 لشأن لكل وهكذا للصيد والث للمطر وآخر للزرع فإله اﾅياة؛ ش ون بتعدد متعددة كائنات وهي
حلة )التوحيدأ؛ فالرجل يزعم أن البشرية x هذد ر م منظور. وانتهاءً  غر علوي إله اﾅياة ش ون من

امرحلة قد معت ميع اآهة الｰ كانت تعبدها َ وحدها x إله مفارق أي علوي غر منظور خارج 
 .(1)عن عامنا الذي نعي  فيه

وما أن الطبيعة امعروفة قائمة على امشخصات، فكان اإنسان ｸاجة إى قفزة نوعية لانتقال 
مشخص إى اجرد، وهي قفزة التجريد، هنا جاءت مرحلة آنسنة )مرحلة آدم الثالثأ لتغطي من ا

ﾊمد ، وهي الｰ يصفها وهي ُمثل بداية امرحلة الثانية من مراحل التفكر اإنسا｣ هذد القفزة.
لربط اجرد بن "وهو ا َ يعرف التعقل فيقول: "مرحلة التفكر اجرد الذي ينتهي التعقل"، برر شحرور

 . (2)امقدمات والنتائج بقانون عدم التناقض، الذي ربط بن الرمن والشيطان"
 مرحلة التفكر اجرد امنتهي التعقل:

حيث تطورت البشرية إى حد وجود لغة بسيطة ﾉ xتمع بسيط، هذا التطور الذي ارتقى 
واحد أو مقطعن، إى مرحلة أكثر تقدًما اللغة من مرحلتها الطفولية حيث تنحصر مفرداها مقطع 

تتعدد فيها امقاطع وامفردات، يسمح أن يكون فيها وحي ومفاهيم كالتوحيد وبر الوالدين واإمان 
ومظاهر الطبيعة، وبدأ هذا الوحي بنوح عليه السام أبسط صورة ﾉردة، وانتهى محمد صلى ي 

 . (3)عاقات اجردةعليه وسلم، حيث اعت ت لغة القرآن قمة ال
بداية امرحلة الثانية من مراحل التفكر  -حسب شحرور  -والｰ ُمثل وهذد القفزة النوعية

                                                          
 458، )ج2، طكواشف زيوف ي امذاهب الفكرية امعاصرةأ، اميدا｣، 134، )ج3ط ،أسس الفلسفة، الطويل :ي》ظرأ1)

وما بعدهاأ.
أ، وقد رسم ﾊمد شحرور ﾋططا يبن فيه هذا 315-358، د.ط، )جن قراءة معاصرةالكتاب والقرآ: شحرور، ي》ظر أ2)

امرحلة.
أ.17-2/11، )2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة أ،317-315)جامرجع السابق، : شحرور، ي》ظر أ3)
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مكن و عها x امرحلة  ، والｰ يصفها بر )مرحلة التفكر اجرد الذي ينتهي التعقلأ،اإنسا｣
أن يكتشف حقائق  ﾓاول العقل اإنسا｣ ، حيثاميتافيزيقية  من تقسيمات أوجست كونت

ففي هذد الظواهر،  وبواطن آشياء ذوات xا، ولكنه يبحث عن ذلكآشياء وأصوها ومصائره
امرحلة ا يرجع العقل اإنسا｣ حقائق الظواهر أو آحداث إى علل مفارقة، وإما يرجعها إى نظم 

الطور الاهوي x أنه أحل ا، وهي معا｣ ﾉردة. وهذا خالف وقوانن وأسباب داخل آشياء ذاه
ﾊمد . وهذد امرحلة اميتافيزيقية، ُمثل عند (1)اجرد مكان امشخص، وو ع ااستدال مكان اﾆيال

 بذاته اإنسان وعي تصحيح عصر النبوات والرساات، والｰ يتمثل دور الوحي فيها x شحرور
 .(2)افات امتلقية لهوامقدس، وامساكة x تسريع سرورة أنسنة الثق واآخر
 اليوم أمور من وغرها ومائكة وار وجنة بعث من الغيب، اإمان ومسائل ويُعت  الوحي 
 يتعلق ما كل ينكرون ولذا فهم. الطبيعة وراء ما أي -اميتافيزيقا  -الو عية  نظر x تسمى اآخر،

 وامشاهدة. ﾅسا  بطها مكن وا امعｲ، من خالية أها اب من اميتافيزيقا
يقول فرانكلن اومر: "لقد  عفت فكرة الوحي اآي من وراء الطبيعة x وقت اكر،  
 x فرنسا والتقوين x ماعات الدينية احافظة كاليانسنينﾄك هان أوي، وم يعد يؤمن به غر ا

 .(3)أمانيا، وكان عدم اإمان الوحي العامة امميزة من يؤهون الطبيعة"
 والقيامة، كلها والبعث واﾆلق بل والشياطن، وامائكة اﾄن : "فألفاظحسن حنفي ويقول

الناس، وا  كل يقبلها وا واقع، إى تشر ا ٓها استعماها، مكن وا وامشاهدة، اﾅس ｻُاوز ألفاظ
 حس ومشاهدة أطلق عليه العلماء القدماء السمعيات، ا تشر إى ... وكل ماتؤدي دور اإيصال

 .(4)إا عن طريق أويل معا｣ آلفاظ واستعارة آلفاظ اﾅسية للدالة ها على معاٍن إنسانية"
 مصادر من يًاأساس مصدرًا مثل الوحي بكل أشكاله، أن امسلمن ﾎن علينا ﾔفى ا  ا وإنه

 إليه يصل أن يستطيع يكن م ما اناإنس تعل م الوحي خال ومن عبادد، على ها ي من   الｰ امعرفة
 إشارات من الوحي تضمنه عما فضًا  والغيبيات، العقائد يتصل ما وخصوًصا الوحي، طريق عن إا

  .العليم اﾆالق ي وهو إهي مصدرد والوحي اجاات، شx ｯ والبحث التفكر إى تدفع
                                                          

أ.134، )ج3ط ،أسس الفلسفة، الطويل :ي》ظرأ1)
أ.162، 148، 77، )ج3، طقراءة معاصرةالقصص القرآ｣ : شحرور، ي》ظر أ2)
أ.2/56، )د.ط ،ي اﾅديثو الفكر اأور ، اومر أ3)
أ.121، )ج4، طالراث والتجديدحنفي،  أ4)
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 مرحلة الرشد اإنسا｣:
امساحة امتنامية من بعد الرساات، والｰ يتحرك ها  x هذا الطور يرصد القصص القرآ｣

اإنسان اﾅر والرشيد  من اﾅدودية الｰ أسست ها تراكمات الرساات القيمية، والｰ تطبعها 
مركزية اإنسان x الثقافة والتاريخ وتازم حريته ومسؤوليته مع هذد امركزية x امساحة اﾅرة )اﾅال 

 وبداية ومامها، الرساات ｹتم اﾅكيم التنزيل من التارﾔي اإعان بصدور وذلكواإطاق ﾅريتهأ، 
اإنسا｣. حيث كانت البشرية قبل ختم الرسالة ｼتاج إى نور وإى كتاب منر، أما بعد  الرشد مرحلة

أن ُختمت الرسالة ووصلت البشرية إى مرحلة الرشد فقد أصبح تفعيل أدوات اإدراك من خال 
 .(1)قل والسر والبحث x آرض، وأصبحت البشرية بنفسها تصنع الكتب امنرة.الع

 الرشد بر )مرحلة ﾊمد شحرور، والｰ يصفها امرحلة من مراحل التفكر اإنسا｣وهذد 
الثالثة من قانون التقدم مكن و عها x امرحلة  ة ما بعد الرساات،وُمثل عندد مرحل اإنسا｣أ،

 يكون قد نضج عقًا  x هذد اﾅالة كونت والｰ مّاها اﾅالة الو عية، فإن اإنسان  اإنسا｣ عند
واميتافيزيقيا، ويدرك آشياء على حقيقتها كما هي x  يتخلص x الواقع من أوهام الاهوتف ،اوفكرً 

حث x ويرى كونت أن السبب ｽ xبط العقل x اﾅالتن السابقتن أنه كان يب الواقع وامو وع.
 أدرك أنه من امستحيل اﾅصول على حقائق مطلقة احقائقها وعللها امطلقة لكنه أخرً  آشياء عن

واقعها امادي  فهو يقتصر على ااهتمام أن يَرَتعر ف على الظواهر الكونّية من خال يقينية لذلك
اماحظة للظواهر الكونية ﾊّل اﾅالة ｼَُُل  الو عي القائم على اماحظة والتجربة، ورأى أنه x هذد

وﾊّل ااست دال  الفكرّي الذي كان x اﾅالة الثانية، وأي التجربة  اﾆيال الذي كان x اﾅالة آوى،
   .(2)اماحظة أو تعّدها أو تبّدها فتدعم

، حيث يقول: "..وهكذا مكن لنا أن اً امعجزات تفسرًا ماد ﾊمد شحرورولذلك يفسر 
هي تقدم x رف امعجزات ل نبياء ما يلي: امعجزة عند كل آنبياء قبل ﾊمٍد صلى ي عليه وسلم نع

ولكنها ليس ｸاٍل  عام احسوس )ظاهرة طبيعيةأ عن عام امعقول السائد وقت امعجزة )كشق البحرأ
زمنية إى آمام x  ها.. أي هي عبارة عن قفزة اعن قوانن الطبيعة أو خرقً  امن آحوال خروجً 

                                                          
أ.63-62، 22-21، )ج3، طقراءة معاصرةالقصص القرآ｣ : شحرور، ي》ظر أ1)
، 2، طية امعاصرةكواشف زيوف ي امذاهب الفكر أ، اميدا｣، 135-134، )ج3ط ،أسس الفلسفة، الطويل :ي》ظرأ2)

وما بعدهاأ. 411)ج
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 .(1)تطويع قوانن الطبيعة"
ويقول أيًضا: "إن العرض اﾆراx للقصص ﾒعل القصص مساحة للمعركة بن ي واإنسان، 
حيث يرسل ي من خال أنبيائه شريعته الﾒ ｰب أن تطبق، ومن َ ﾓل عليهم عقابه اﾆارق 

إن قراءة القصص القرآ｣ ﾒب أن تُبｲ ته وأوامرد.. لنواميس الطبيعة نتيجة رفضهم لانصياع ﾅاكمي
للعادة x  اوأن ما نظنه معجزّا وخارقً  على أساس أن عام الغيب وعام الشهادة عامان مادّان،

القصص ما هو إا سنن غاب إدراكنا ها وقفزات معرفية ومستقبلية ابُد أن أي أويلها.. وقد عرّفنا 
معجزات على أها تقدم x عام احسوس عن عام امعقول السائد ب والقرآنى اx كتابنا آول جالكتا

ﾎن نتناول  اإذً   وقت امعجزة، أي هي عبارة عن قفزة زمنية ل مام x تطويع قوانن الطبيعة..
ة وُسننه بقراءالقصص القرآ｣ معرفة التفاعل اإنسا｣ مع الغيب والوجود، ومعرفة خط التطور التارﾔي 

"x(2)امتشابه وفق سقفنا امعر. 
 

  

                                                          
أ.185، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.28-26، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ2)
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 الثالثالفصل 

 ﾊمد شحرور ع》د القرآ｣ القصص فلسفة

 :وفيه مباحث 

 ﾊمد شحرور.فلسفة التاريخ ع》د اأول:  امبحث

 

 .ﾊمد شحرور ع》دأساليبها آليات العبث امفاهيم و : الثا｣ امبحث

 

 .ﾊمد شحرور ع》دمفاهيم مؤسسة لفلسفة القصص القرآ｣ : الثالث امبحث
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 اأول امبحث

 ﾊمد شحرورفلسفة التاريخ ع》د 

 
ن أفعال خ ًا عيُعد التاريخ امعｲ امعمول به x الدراسات التارﾔية اإسامية والعربية إن 

إنسان لتوقيت، ومو وعه افن يبحث عن وقائع الزمان من حيث التعين وااإنسان x الزمان، فهو 
. وهذا امفهوم الغالب م تدوين العشرات من آعمال التارﾔية اﾅاكية ﾆ  اإنسان ووقائعه والزمان

x الزمان، وآساس فيها أن التاريخ خ  من آخبار ﾒب أن ﾔضع معاير الصحة x نقله، ودليل 
من جرح وتعديل وتراجم وعلوم  الصدق x ادعائه، وعلى ذلك فاإسناد  روري x آخبار وما يتبعه

ﾋتلفة تفردت ها اﾅضارة اإسامية x هذا اجال، فجوهر علم التاريخ x اﾅضارة اإسامية قائم 
 على اﾆ  من احية الثبوت أو عدمه. 

أما x الفكر الغرس اﾅديث فإن مفهوم التاريخ x الدراسات التارﾔية ﾔتلف من حيث 
x الدراسات  امهمً  ايكون الصدق أو الكذب x آخبار أو سامة النقل معيارً آساسيات ｸيث ا 

التارﾔية، فبعد أن كان التاريخ يقتصر على آحداث السياسية وامعارك اﾅربية وسر آبطال، أصبح 
يهتم أصول اجتمع ويتناول البنية اﾅضارية للمجتمع البشري ما تشمله من تنظيمات سياسية 

 صادية وتشريعات إى سائر التنظيمات. واقت
فالنظرة الغربية إى علم التاريخ قائمة على مضمون اﾆ  وما ﾓتويه من معلومات، ويؤدي 

x قبول اﾆ  أو رفضه، دون تعويل على صحة اﾆ  من  ًياأساس االتحليل وامقارنة وااسرداد دورً 
ر )امنهج ااسردادي أو امنهج التارﾔيأ أو )منهج الناحية الوائقية، ولذلك يسمى هذا امنهج بر

التوسمأ، وتكون مواهب الباحث وإمكانياته وعمق ماحظته وسعة خياله ودقة وجدانه ذات أثر 
 .(1)أساسي x محيص امعلومات التارﾔية

x نظرته لفلسفة القصص  ﾊمد شحروروهذد النظرة الغربية لعلم التاريخ هي ما يدعيه 
، فيقول: "حن سج ل القرآن مقاربته النقدية والتصحيحية للتصورات السائدة حول ما ي القرآ｣

آحداث، أكد x إطار انشغاله القصص قبل كل شيء أصالة رؤيته ااسرجاعية النابعة من اإنباء 
ه من غر علٍم مسبق للمتلقي ما جرى من قبل. وخطاب التنزيل حن ﾓمل x منطوق االقصص وحيً 

                                                          
، 8ط ،الكونية كرى اليقي》ياتوما بعدهاأ، البوطي،  183، 13، )ج3ط، م》اهج البحث العلمي: بدوي، ي》ظر أ1)

أ.232-231، )ج1، طالكرم علمانيون والقرآنالأ، الطعان، 48)ج



152 
 

صيغة تدعو ｹطاب ثبوي إى التأكد والتثبت من موثوقية ومصداقية ما ﾓمله  الذاي ووصفه لنفسه
هذا اﾆطاب من أنباء ارﾔية ما ية، فهو ﾓمل نفسه عبء ｼدي قدرة مؤّوليه على ｼقيق امصادقة 

x فلسفته يطرح نفسه x اﾅقيقة وبن ما أنبأ هو عنه. وهذا فإن القصص  التارﾔية بن ما جرى فعًا 
ويقول  ،(1)للعرض على التثبت الدليل التارﾔي حول مصداقيته بغضّ  النظر عن قدسية امصدر"

"ويبدو من امهم x هذا الصدد التأكيد على  رورة ｻاوز اﾅث والتحريض على النظر x  يًضا:أ
سبارد نقيب عن مكنونه والغوج x أه التإى  ارسة عملية منهجية للبحث وامباشرة في االتاريخ بلوغً 

ومدارسة أحوال الغابرين، وهذد من القواعد الرصينة ممارسة دراسة وافية للتاريخ. كما نرى أن التنزيل 
 .(2)اﾅكيم أرسى هذد القواعد وأكد على واجب اإنسان x ااستقال النظر"

رجع إليه الفضل x التنظر ، وي(3)ويُعد فيكو أول مفكر x الغرب يبلور مفهوم التارﾔية
للدراسات التارﾔية الｰ جاءت من بعدد، والفكرة احورية الｰ قامت عليها فلسفة التاريخ عند فيكو؛ 
أن اإنسان صانع ارﾔه، فاإنسان ا يعرف إا ما يصنع، فاجتمع البشري بكل ما فيه من نظم من 

سباب تطور الطبيعة البشرية، ومراحل تطورها على صنع البشر أنفسهم، وأن امؤرخ ﾓاول أن يفهم أ
 .ﾎ(4)و ما توجد هذد الطبيعة فينا وبقدر مانستطيع فهمها

أوسع للتاريخ أنه: "علم الوقائع الｰ تتصل آحياء من  اويعطي شارل سنيوبوس مفهومً 
من الوقائع  الناس ﾉ xتمع خال تواي آزمنة x اما ي.. وﾒب أن يدرس x آٍن واحد نوعن

امختلفة كل ااختاف: وهي وقائع مادية تعرف اﾅواس )أحوال مادية وأفعال بｳ اإنسانأ، ووقائع 
من طبيعة نفسانية )عواطف، أفكار، دوافعأ الｰ ا يدركها إا الشعور، وا سبيل إى اإ راب عنها 

 .(5)ٓها توحي للناس بسلوكهم وتقتاد أفعاهم اﾅقيقية"
د آجواء من الدراسات التارﾔية ُولدت نظرية التارﾔية، بصفتها معنية بتفسر جدل وx هذ

اإنسان التارﾔي مع ما يتلقاد أو يصنعه، سواء كان ذلك ﾉ xال الطبيعة أو ﾉ xال آفكار أو 
 امعتقدات من حيث أثرها آساسي بتطور اإنسان واجتمعات.

                                                          
أ.176، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.13-18)جامرجع السابق، شحرور،  أ2)
القرآن من التفسر اموروث إ{ ｼليل اﾆطاب أركون،  أ، 27، د.ط، )جفلسفة التاريخ ع》د فيكوالسعود،  : أبوي》ظر أ3)

ｳفقد نص على هذ《 اأولوية هاشم صاح ي اهامش. أ.46، )ج2، طالدي
أ.182، 177، 175، 27، د.ط، )ج فلسفة التاريخ ع》د فيكوالسعود،  : أبوي》ظرأ4)
، )ج أأ.4ط ترمة: عبدالرمن بدوي، ،ال》قد التارخيﾉموعة مؤلفن غربين،  أ5)
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لفهم القصص القرآ｣، حيث يقول x الفصل  ﾊمد شحرورهذد النظرية هي مدخل  وتُعدُ 
الرابع من كتابه )القصص القرآ｣ قراءة معاصرةأ ｼت عنوان )القصص القرآ｣: اإنسان والتاريخأ: 
"إن مدخلنا لفهم القصص القرآ｣ هو جدل اإنسان مع ذاته ومع الطبيعة واجتمع، فعندما يتم 

حوادث ارﾔية مبهمة وغامضة، وتنشأ أساليب التفسر  تغييب هذا اﾄدل يتحول القصص إى
 يًااﾆرافية وآسطورية لفك تلبسات هذا الغموض.. فاإنسان ككائن حر ذو إرادة واعية، يغيب تلقائ

عن اﾅدث التارﾔي، ويستعاض عنه اإنسان امقهور وامسحوق بن سندان الطبيعة ومطرقة 
ات ي معجزات تصعق الناظر فيها وتكبل إرادته ومنعه من الاهوت اﾄ ي. وتصبح عند ذلك آ

 .(1)الوعي ｸركية التاريخ وصرورته"
؟ وكيف ﾊمد شحرورفما هي النظرية التارﾔية؟ وما هي منطلقاها كما هي عليه x فكر 

 . طبقها x قراءته للقصص القرآ｣؟
 

 التارخية ي اللغة: اأول امطلب

 ﾊل كانت الｰ ،اعمومً  العربية امفردات شأن عربية، لغوية بتعريفات" يةالتارﾔ" كلمة ｼظ م
 آوربية، اللغات عن ترمت بعدما إا ُتسَتعمل م أّها إى ذلك يعود وقد امعجمية؛ الدراسات اهتمام
 ". Historicisme" كلمة تستعمل كانت الｰ الفرنسية، اللغة مثل

 : معنين دُ ر  تَ  التارﾔية أن سنجد لعربية،ا اللغة x امصطلح تتبعنا فإذا
 الفرنسية اللغة x تقابلها امعｲ هذا والتارﾔية ارﾔي، هو ما إى النسبة على للدالة: أوهما

 التارﾔية، آحداث: نقول كأن للتاريخ؛ منسوب وصف الصيغة هذد وهي ،"Historique" كلمة
 . التاريخ إى منسواً  اوصفً  التارﾔية تكونف للنسبة، والياء للتأنيث، هنا فالتاء

 الｰ الصفات ﾋتلف على يدل ﾉّرًدا معｲً  منها، يُراد ؛(2)الصناعي امصدر معｲ: وانيهما
                                                          

أ.174، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
 الｰ العربية آقيسة أحد الصناعيُ  وامصدر الرمة، حركة بتطور ظهورد ارتبط حديث، صرx تبويبهو  ر الص》اعي:امصد أ2)

 من احرفً  أو عنٍ  اسمَ  أو امشتقً  اامً  أو كان امصدرً  لفظ، كل إى الياء النسب اطّراد: وهو اللغوية، اجامع ها أخذت
ض ｰال النقل اء زادة مع الكام، أدوات  اء: كا آخرد، x حرفن بزادة يصا  الصناعيُ  وامصدر. للمعｲ اللفظ ُمحّ 
 اجرد امعｲ وهذا. الزادة قبل عليه يدل يكن م ﾉرد معｲ على داًا  اامً  الزادة بعد ليصبح مربوطة، أنيث اء بعدها مشددة

)وطنأ ا تدل على أكثر من أنه مكان يقيم به عدد من فمثًا كلمة  .اللفظ ذلك عليها يدل الｰ الصفات ﾉموعة هو
= 
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 وعدم التكرار، وعدم وامكان، الزمان واارتباط معينة، أسباب اارتباط: مثل ها، التاريخ ﾔتصّ 
 على تدل صارت بل ،اوصفً " ارﾔّية" كلمة تعد م وهكذا. إ} الزمكا｣، اﾅيز خارج الواقعة سحب
 .أصناعي مصدر) اامية

xّية" كلمة ترد امعاصرة ااستعماات وﾔامعا｣" ار ｰآوروبية اللغات تضمنتها ال .ｯوح 
x ّية مصطلح توظيف فأول حديث، مصطلح هي اللغات هذدﾔالتار x إى يعود آوروبية اللغات 
 مصطلح ظهور وأول. (1)الفرنسية للغة الكبرأ Larousse) اروس قاموس حسب م1862 سنة
 العلمية اجاات ﾋتلف x ثورة شهد الذي القرن وهو عشر، التاسع القرن هاية x كان" التارﾔية"

 للحضارة اوصفً  بوصفها التقدم ارتبطت الｰ امقوات إحدى" التارﾔّية" كلمة ُعّدت لذا واﾅياتية؛
 اﾅديثة، للحضارة امادية اﾆصائص ارتباط على أها فبما امادية؛ دالتها تتأكد هنا ومن. (2)امادية
 تقابل الｰ الواقعية، معｲ تر دُ  ﾍدها إذ امادي؛ للبعد اإطار هذا x كانت اأيضً  استعمااها x فهي
 . حتهص من التحقق يصعب الذيأ الطواوي) وامثاي اميثي

)امؤرخن احرفنأ وهو سيمة كل  ا"هناك معｲ للتارﾔي قد يبدو خاصً  :أركون ﾊمد يقول
 .(3)"ما هو ارﾔي أي غر خياي، ابت بواسطة قواعد النقد التارﾔي

ا مكان فيه للُخرافات  x ذات السياق: "ابد من منهٍج لقراءة التاريخ ﾊمد شحرورويقول 
ون تعارض أو تضاد مع ميع آدلة اموثوقة لدراسات التاريخ ونتائج الدراسات واﾆيال، ينسجم د

                                                          

آاسّي منفردين أو ﾉتمعن، أي أها ا تدل على امعا｣ النبيلة الｰ تتعلق هذا الوطن، والﾒ ｰب أن يستمسك ها كل فرد =
ص اآنفة الذكر أو بعضها، من أفرادد، كحبه والذود عنه ...ا}، فإذا قلنا وطｳّ أثبتنا له هذا النسب كل الصفات واﾆصائ

 أصله اسم أإنسان) كلمةوإذا قلنا هو ذو وطنية بتاء النقل ﾊضنا اللفظ معｲ امصدر، مع تضمنه للمعا｣ الشريفة امتقدمة. وك
 ملة على تدل كلمة وهي ،"إنسانّية" الكلمة صارت امربوطة التأنيث واء امشددة الياء آخرد x زيدت فإذا ،"الناطق اﾅيوان"
 يدرس معرｽ xصص على يدل اسم فإها اريخ، لكلمة النسبة نفسه وآمر..والتعاون والشفقة، الرمة،: مثل امعا｣ من

 وتغرت ،"ارﾔّية" الكلمة صارت امربوطة التأنيث اء وبعدها امشددة، الياء الكلمة آخر x زيد فلّما اما ية، آحداث
: مثل ها، التاريخ ﾔتصّ  الｰ الصفات ﾋتلف على يدل اﾉّردً  معｲ اﾄديد، وصفها x منها، يُراد إذ ؛اكليً  اتغيّررً  دالتها
 م وهكذا. إ} الزمكا｣، اﾅيز خارج الواقعة سحب وعدم التكرار، وعدم وامكان، الزمان واارتباط معينة، أسباب اارتباط

أزاهر الفصحى ي دقائق : أبو السعود، ي》ظر. أصناعي مصدر) يةاام على تدل صارت بل ،اوصفً " ارﾔّية" كلمة تعد
 وما بعدهاأ. 187/ 3، )3، طال》حو الوايأ، حسن، 284، )ج3، طاللغة

أ.16أ، )جﾉ ،43/55لة آصالة، العدد )اإسام والتارخية والتقدمأركون،  عن: نقا   أ1)
 .أ78ج) ،2ط ،الفكر اإسامي قراءة علمية أركون،:ي》ظر أ2)
أ.18أ، )ج43/55، العدد )ﾉلة آصالة، اإسام والتارخية والتقدمأركون،  أ3)
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 .(1)على امكتشفات والنصوج الｰ تستخرجها اﾅفرات اآارية امدفونة x اطن آرض"
 على للدالة - اأيضً  - َتر د فإها العيｳ، والتحقق الواقعية معｼ ｲمل التارﾔية كانت وإذا

 هما، ارتباطها حيث من التارﾔية الواقعة خصائص من وكا وامكان، الزمان،: مثل وجيةأنطول مفاهيم
 x وذلك للتارﾔية من خال تعريف نصر أبو زيد ذلك لنا ويّتضح الزمنية، على للدالة فتوظف
 يربط ٓنه الزمن"؛ x اﾅدوث "هي أّها يرى إذ كامية؛ كمقولة الكون حدوث مسألة مناقشة سياق
 الزمان فإنّ  الفيزائي، امفهوم هذا زاوية ومن العقدي، ا الفيزائي مفهومه الزمن اموجودات إﾒاد
 التدشن ﾅظة هو الكون امكا｣، فإﾒاد البعد غياب x الزمان  بط مكن وا امكان، مرتبط
 .(2)العام لوجود اﾊايثً  امفهومً " التارﾔّية" تعد وهذا ،أالزمｳ)التارﾔي

 وامشروط والواقعي، الغيｭ بن ها مّيز الｰ اآليات من آلية تصبح امعｲ هذا والتارﾔّية
 ﾉال x يوظ ف" التارﾔّية" مفهوم أن يفهم هذا ومن. التاريخ مع اميتافيزيقا تقاطع ﾅظة فهي وامطلق،
 للمادي آولوية وإعطاء. روطوالامش وامتعاي الغيبري حساب على والواقعي للمادي آولوية إعطاء
الو عية للدين  الفلسفةها من الطبيعة امادية الｰ تقوم عليتصور آت  الغيبري حساب على

  .(3)وآشياء
x هذا السياق: "إن قراءة القصص القرآ｣ ﾒب أن تُبｲ على أساس أن  ﾊمد شحروريقول 

للعادة x القصص ما هو إا  امعجزّا وخارقً  عام الغيب وعام الشهادة عامان مادّان، وأن ما نظنه
ﾎن نتناول القصص  اسنن غاب إدراكنا ها وقفزات معرفية ومستقبلية ابُد أن أي أويلها.. إذً 

القرآ｣ معرفة التفاعل اإنسا｣ مع الغيب والوجود، ومعرفة خط التطور التارﾔي وُسننه بقراءة امتشابه 
"x(4)وفق سقفنا امعر. 

 
 صطاحالتارخية ي اا: الثا｣ مطلبا

 :(5)منها متعددة، تعريفات ُعّرفت فقد ااصطاح x التارﾔية أما
                                                          

أ.174، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
 أ.18، )ج1، طال》ص السلطة اﾅقيقةأبو زيد، :ي》ظر أ2)
أ.14، )ج1، طإشكالية ارخية ال》ص الديｳالعمري، ي》ظر:  أ3)
أ.28-26، )ج3، طص القرآ｣ قراءة معاصرةالقصشحرور،  أ4)
أ.11، )ج1، طإشكالية ارخية ال》ص الديｳالعمري، ي》ظر:  أ5)
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: تعｳ" التارﾔية" كلمة أن وهوأ Le petit robert) روبر معجم ﾍ xد تعريف للتارﾔية
 التعريف هذا من يقرب ما ﾍد كما. التارﾔية شروطها و من بي تها x وآحداث اموا يع دراسة
x اروس معجم (Larousseية تعريف ورد فقد ،أﾔجدير التاريخ أن يقضي مذهب: "أها التار 

  ."الدينية أو آخاقية اﾅقائق إثباث
 وهذا. التاريخ هو إدراكها إى السبيل وأن اﾅقيقة، على تركيزها التعريفات هذد من ويفهم

 أركون تعريف من يفهم ما وهذا. للحقيقة الوحي تضُمن ارإنك إى يؤدي امخالفة مفهوم الكام
 رؤية . وهذد(1)"والتاريخ واﾅقيقة الوحي بن القدمة اﾄدلية أطراف أحد: "إها قال حينما للتارﾔية
 أنه ما التاريخ x كامنة اﾅقيقة القول أن إى أملها بنا يؤول الｰ السابقة، التعريفات على بُنيت
 الوحي مع اﾄدلية أطراف أحد فهي ولذلك النصوج، x عليها الوقوف مكن وا نية،زمكا وقائع
 . (2)اﾅقيقة حول

لفلسفة القصص القرآ｣ حيث يقول x الفصل الرابع من كتابه  ﾊمد شحروروهذد هي رؤية 
لفهم )القصص القرآ｣ قراءة معاصرةأ ｼت عنوان )القصص القرآ｣: اإنسان والتاريخأ: "إن مدخلنا 

القصص القرآ｣ هو جدل اإنسان مع ذاته ومع الطبيعة واجتمع، فعندما يتم تغييب هذا اﾄدل 
يتحول القصص إى حوادث ارﾔية مبهمة وغامضة، وتنشأ أساليب التفسر اﾆرافية وآسطورية لفك 

ة تدعو تلبسات هذا الغموض.. وخطاب التنزيل حن ﾓمل x منطوقه الذاي ووصفه لنفسه، صيغ
ｹطاب ثبوي إى التأكد والتثبت من موثوقية ومصداقية ما ﾓمله هذا اﾆطاب من أنباء ارﾔية 
x  ما ية، فهو ﾓمل نفسه عبء ｼدي قدرة مؤّوليه على ｼقيق امصادقة التارﾔية بن ما جرى فعًا 

ض على التثبت الدليل اﾅقيقة وبن ما أنبأ هو عنه. وهذا فإن القصص x فلسفته يطرح نفسه للعر 
 .(3)التارﾔي حول مصداقيته بغضّ  النظر عن قدسية امصدر"

فإها تصبح فوق اإيديولوجيا  - أي معرفة اﾅقيقة x التاريخ -وما دامت التارﾔية كذلك 
الｰ تكرسها اانتماءات امذهبية، أو اانتصارات اإعامية، بل هي الو ع البشري امعي ، الذي 

 .ا من ｻاوز التاريخ اإيديولوجي إى التاريخ التطهريمّكنن
: "هي ما ﾓرر النص من آسطورة ويعيدد إى نصابه من بقولهعزيز العظمة ولذا يعرفها 

                                                          
أ.15أ، )ج43/55، العدد )ﾉلة آصالة، اإسام والتارخية والتقدمأركون،  أ1)
أ.11، )ج1، طإشكالية ارخية ال》ص الديｳالعمري، ي》ظر:  أ2)
أ.176-174، )ج3، طاءة معاصرةالقصص القرآ｣ قر شحرور،  أ3)



157 
 

وهذا التعريف ﾒعل من التارﾔية مقولة حداثية،  .(1)الواقع، ويشكل مفتاح التعامل اﾅداثي معه"
 .ديｳمن شروط التعامل مع النص ال اوشرطً 

أنه ا بُد من منهج وأداة ｼرر النص من اﾆرافة واﾆيال  ﾊمد شحروروx ذات السياق يرى 
ا مكان فيه للُخرافات واﾆيال،  "ابد من منهٍج لقراءة التاريخ وتعيدد إى نصاب الواقع، فيقول:

راسات على ينسجم دون تعارض أو تضاد مع ميع آدلة اموثوقة لدراسات التاريخ ونتائج الد
جاء " ويقول: ،(2)امكتشفات والنصوج الｰ تستخرجها اﾅفرات اآارية امدفونة x اطن آرض"

 ًｼكيم فاﾅللسجال الفكري مع أهل الكتاب لتصحيح امفهوم امغلوط عن جوهر آساطر  االتنزيل ا
ردة اﾅاملة ها، ويظهر الذي اختلقت حوله آوهام، وذلك ااعراف بصحة آفكار اﾄوهرية اج

 ،ى67جالنمل: ﾞ  ¨  ′  ╋  ╊    ╉   ╈  ╇  ╆      ╅       ╄  ╃  ╂ﾝ تعاى  ذلك بو وح x قوله
ومن َ بغرض تنقيحها وتصفيتها  ا تلبسها من أوهام وخرافات بواسطة القصص القرآ｣، فهي عملية 

ﾆريرها من اｼ(3)رافة"اسرجاع نقدية مضمون آساطر وتنقيتها و. 
 

 لل》ظرية التارخية ﾊمد شحرورتوظيف : الثالث امطلب

يُوظف مصطلح "التاريرخية" x اﾆطاب اﾅداثي امعاصر x عدة ﾉاات، للدالة على عدة 
 :(4)أمور منها

 على واﾅديث القدم x امسلمن عند القرآ｣ للّنص امعتمدة القراءة السائدة: أي القراءة نقد
 الّنبوية الّسنة وقراءة. البعثة عمر خال -وسلم عليه ي صلى- ﾊمد إى به اموحى ي كام أنه

 مدى واستشراف اإسامي الراث وقراءة ،اأيضً  وحًيا وبوصفها سلطته، له ًياتشريع نًصا بوصفها
 اتاجتهاد عدا للمناقشة، ｽضع ا مسّلمات غدت قراءات وهي. كذلك سلطته  ارسته على قدرته
 اﾆطاب نظر رر x اإسامي، التداوي اجال x السائد التصور هذا. بظروفها تتكيف الｰ العلماء

، فهمٍ  على ينب   م أنه أي بري ن؛ غر وتوجيه لتكوين خضع اﾅداثي رر  توجيه على بل مو وعيٍّ
                                                          

 أ.34، )ج2ط، دنيا الدين ي حاضر العرب، العظمة أ1)
أ.18، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ2)
أ بتصرف.137-135)جامرجع السابق، شحرور،  أ3)
وما بعدهاأ. 12، )ج1، طإشكالية ارخية ال》ص الديｳالعمري، ي》ظر:  أ4)
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؛  للكشف التارﾔية رر نظر وجهة  رورية رر من السائدة للقراءة النقدية القراءة كانت ولذا إيديولوجيٍّ
 القراءات زمن حｯ التأسيسية اللحظة منذ السائدة القراءة x الكامن اإيديولوجي البعد هذا عن

 .امتعددة ومناهجها اإنسانية العلوم نتائج على اأساسً  تعتمد الｰ امستكشفة، الناقدة
 التلبسات رفع x يكمن للقصص امعاصرة ةالقراء :"إن شرطﾊمد شحرورولذا يقول 

من ذلك شرعنا x إعادة قراءة ُمرجمل فلسفة  ا"وانطاقً  ويقول: ،(1)النص" عن آيديولوجية
مفارقًا للطرح التقليدي  ًياالقصص وفق رؤيتنا امعاصرة من خال قناعة راسخة تطرح فهًما معرف

القرون آوى سي جت  اموروث امثقل برمؤثرات ﾋتلفة ليس من  منها النص القرآ｣ نفسه... فمنذ
مدرسة الرواية نص التنزيل بنصوج بشرية ليست من نوعه وا بُنيته وا على منواله، اهيك عن 
اختافها عنه x امصدر واموثوقية التارﾔية. وقامت امنهجية السلفية x تعاملها التعسفي مع التنزيل 

، بل واختلقت من النصوج اوفرعً  أصًا  يًا وهو ارﾔي ملًة وتفص ونقًا  ابتطويع ما أمود وحيً 
ما توّجه به اجتمعات ﾎو الغاية الｰ تتمｲ أن تراد عليها.. وما زلنا مصرّين رر أمام هذا امشكل  أحيااً 

x البنية امعرفية للعقل امسلم رر على حرصنا على  ارسة القراءة امعاصرة واالتحام  الذي ما زال ماثًا 
، "وذلك ｼت عدسة القراءة البينمناهجية (2)با ﾋاوف أو توجسات معلنة أو مستبطنة"مع التنزيل 

الｰ تقاطع بن علوم دراسة النصوج والتاريخ وآنثربولوجيا وآركيولوجيا وعلم النفس 
 .(3)وااجتماع"
 وحدة كّرست الｰ القراءات تلك لطبيعة خاصة نظرة على مبｳٌ  اإيديولوجي التوجيه وهذا

 زعزعة أو التشكيك نرزعة نشر x تفلح م وكلها امثارة، الشبهات وجه x وقفت صلبة، إسامية
 وقت أي من أكثر عاجزين اليوم أنفسنا ﾍد" القناعات، حيث اعرف ﾊمد أركون بذلك فقال:

 امصحف ｽص والｰ اهجرين، والرابع الثالث القرنن منذ أُغلقت الｰ اإ بارات فتح عن مضى
 .(4)"الفقه وأصول الدين، وأصول الثانوية، الفقه وكتب الك ى، النبوي اﾅديث وﾉموعات وتشُكله،

من ﾊاولة السعي إصرار وجد واجتهاد إى  ﾊمد شحرورولكن هذا ااعراف م منع 
اقعي إحداث خروقات حقيقية x بنية العقل اإسامي وامفاهيم امؤسسة لوعيه وعاقتها محيطها الو 

                                                          
أ.13، )ج3، طالقرآ｣ قراءة معاصرة القصصشحرور،  أ1)
أ.22-21)جامرجع السابق، شحرور،  أ2)
أ.165)جامرجع السابق، شحرور،  أ3)
 .أ35ج) ،2ط ،الفكر اإسامي قراءة علمية أركون،أ4)
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والتارﾔي، ٓن تلك القراءات غر جادة وم تقم ما ﾒب، فهي رر على آقل رر امتصت الزمن الو عي 
، وحشرته داخل إكراهات الواقع، وقيدته أغال احامً  اللتاريخ الذي ُيشكل x الزمن القرآ｣ عنصرً 

 . (1)العبودية للتاريخ
رية التارﾔية على أها: "مقولة وظفها الفاسفة اعتبارها مقولة تقدمية: لقد عر ف روبر النظ

الوجوديون اﾆصوج عّما لإنسان من ميزة x إنتاج سلسلة متاحقة من آحداث والنظم 
التقدم و ع  ارﾔها ﾎالبشرية رت ، حيث م(2)وامنتوجات الｰ يتكون من ﾉموعها مصر البشرية"

 اﾅاات وهذد تليها، الｰ ل خرى تسلم مرحلة وكل. ليةومتوا متتابعة ثاث مراحل أو، ثاث ｸاات
 اﾅاات قانوناإنسا｣ أو التقدم )قانون كونت أوجيست الفرنسي عليها الفيلسوف يطلق الثاث

امشروع الفلسفي  ىنتها الو عية كما بيناد سابًقا، حيث الفلسفة معطيات من الثاثأ، وهو معطى
ﾅظة متجاوزة وحالة عقلية ينبغي ｽطيها إى امرحلة  -دلوله الاهويم -الكونｰ إى اعتبار الدين 

 .(3)العلمية الو عية الｰ ا يليق ها إا دانة اإنسانية
: "فقد احتوى هذا القصص على امفاتيح التارﾔية التالية:...تطور ﾊمد شحروريقول 

صلى ي )القيم من نوح حﾊ ｯمد  اإسام كدين، حيث نرى أن هذا التطور x ثاثة حقول: تراكم
أ، ظهور الشعائر.. لذلك صلى ي عليه وسلم، تطور التشريعات من نوح حﾊ ｯمد )أعليه وسلم

 ｯعاشها اإنسان ح ｰنرى أن قصص آنبياء هي مؤشرات أساسية لتغطية مراحل الرساات ال
 .(4)ظهور الرسالة احمدية، حيث نعي  اآن عصر ما بعد الرساات"

ﾔمد شحرورية حسب توظيف وتتجلى تقدمية النظرية التارﾊ :عدة مستوات، من أكها x 
التاريخ الوقائعي للمسلمن: يوظف التاريخ الوقائعي x مقابل التاريخ امتعاي ذي الطابع 
الغيｭ الذي يقوم على القراءة اإمانية ل حداث والوقائع الｰ عرفها اإسام التأسيسي، ويثبت أييد 

لنصر x كثر من امعارك، والثبات x الكتر من احن. فوقائعية التاريخ تلغي ي عز وجل للمؤمنن ا
 هذد آبعاد الｰ هي أبعاد عقدية إسامية أصيلة.

: "لقد مت ااستعا ة عن درس التاريخ برسيخ اإمان مطلقية هذد ﾊمد شحروريقول 
                                                          

أ.25-24، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ1)
أ.16أ، )ج43/55، العدد )ﾉلة آصالة، م والتارخية والتقدماإسا: أركون، عن نقا   أ2)
كواشف زيوف ي أ، اميدا｣، 133، )ج3ط ،أسس الفلسفة، أ، الطويل7)ج ،الفلسفة الوضعية والدين، بوعزة :ي》ظرأ3)

أ وما بعدهاأ.455، )ج2، طامذاهب الفكرية امعاصرة
أ.12ج، )3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ4)
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يخ موذجية اﾄيل اإسامي آول اﾅالة النموذجية، فرعرع الفكر اما وي x ظل ﾊاولة ترس
"إن عمل اإنسان x التاريخ سوف يسر x  ويقول: .(1)واﾅرج على تبيان علوهم على التاريخ"

ااｻاد الصحيح عندما يتوقف طحن اإنسان ｼت وعود وكية النصر، مبنية على متوّكات من النوع 
 .(2)تكافئ بن ي واإنسان"الدنكوشوي ｻّر قصص آنبياء كصراع إعجازي غر م

ويراد ها آحداث امختلفة الｰ تتميز التغر والديناميكية وما ها من ديناميكية امتغرات: 
أثرات وتداعيات ﾋتلفة، ولذا كانت التارﾔية تدل على النسبية والتطور وتفسر الظواهر x  وء 

يصيب آفكار وآخاق وامؤسسات ｸسب أسباها الو عية، فهي تعｳ دراسة التغير الذي 
، وهو تصور آت من الطبيعة امادية الｰ تقوم عليها النظرة التقدمية، (3)اختاف العصور واجتمعات

 .(4)والｰ هي امتداد للنظرة الو عية للدين وآشياء
 ة،واعي عاقات أفرادها تربط عاقلة ﾉتمعات اإنسانية : "اجتمعاتﾊمد شحروريقول 

 والسرورة ذاته، اإنسان هي اجتمعات هذد x فالكينونة )الزمنأ تعي اجتمعات هذد فإن والتاي
 اإنسانية، واإرادة اإنسان ｼُكم   التطور" ومثل ﾊور الصرورة "بُعد هي والصرورة التاريخ، هي فيها
 وx واحد زمن x ما إنسانية ﾉموعة تعيشها الｰ التطور درجات خاله من نرى الذي البعد وهو
 وx واحد مكان x ما إنسانية جموعة امختلفة التطور درجات خاله من نرى كما. ﾋتلفة أمكنة
 ادورً  اإنسان يلعب الｰ التارﾔية، الصرورة أو التارﾔي التطور حركة نسميه ما وهو ﾋتلفة.. أزمنة
 والدراسة اإنسا｣ التكليف مناط ٓنه آكية عد  الغ. وهو بُ .وإبطائها تسريعها x فاعًا  ًياأساس

 .(5)اإنسا｣" الفعل حقل اعتبارد حوله يتمحور القرآ｣ القصص كل ﾍد أن عجب وا اإنسانية،
، ٓنه ينظر إى الفكر اإسامي ﾊمد شحرورｻلية الوعي آسطوري: وهي دعوة يلح عليها 

آسطوري، فيقول: "م ﾒد العقل العرس آُّمي ｼت وطأة على أنه ما زال يسيطر عليه الطابع 
x تقبل التفسرات املحمية والبطولية آات القصص القرآ｣، كما ترد x اﾅكاا  االتشخيص حرجً 

 . (7)احرة فيها على إدارة العام"لقدمة الｰ تتصارع اآهة امتنالتوراتية وآساطر اليوانية ا
                                                          

أ.22)ج، 3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.26-27)جامرجع السابق، شحرور،  أ2)
 .أ64ج) ،2ط ،الفكر اإسامي قراءة علمية أركون،:ي》ظر أ3)
أ.14، )ج1، طإشكالية ارخية ال》ص الديｳالعمري، ي》ظر:  أ4)
.يسر وما بعدهاأ بتصرفٍ  43، ط، )جحو أصول جديدة للفقه اإساميشحرور،  أ5)
أ.32-31، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ7)
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ند الفكر اإسامي بل تعدى إى النص القرآ｣ نفسه. فنجدد يقول عند وم يقف آمر ع
حديثه عن مفهوم آسطورة  من امفاهيم امؤسسة لفلسفة القصص القرآ｣: "ياحظ أن التحامل  

على أساطر آولن، ٓن الرافضن للوحي الذي م إنزاله على الرسول صلى ي عليه  اكان شديدً 
x بعض موا يعه أساطر آولن، كالبعث والنشور بعد اﾅياة واﾆلق من تراب  اهً وسلم رأوا فيه تشا

..ا} ، وظنوا أنه على النسق آسطوري نفسه الذي معوا عنه x املل الｰ قبلهم، والｰ كانت 
حا رة ﾊ xيطهم كاليهودية وامسيحية.. فلم يستحضر التنزيل اﾅكيم مفهوم آسطورة من وجهها 

على جانبها اﾆراx، وإما كان  السلｭ، ذلك أن اعراض العرب على آسطورة م يكن اعرا ً ا
اعرا هم على ما ｼمله x طياها من حقائق، ٓها ｼمل x جوهرها فكرة ﾉردة حقيقية وإن شاها 

النشور الx ｰ مسألة البعث و  االوهم والتدليس اﾆياي، لكن تبقى حقيقتها اﾄوهرية حا رة خصوصً 
 ًｼكيم فاﾅاهلي.. فجاء التنزيل اﾄللسجال الفكري مع أهل الكتاب  ارفضها اجتمع العرس ا

لتصحيح امفهوم امغلوط عن جوهر آساطر الذي اختلقت حوله آوهام، وذلك ااعراف بصحة 
╃  ╄       ╅      ╆  ╇   ╂ ﾞ تعاى  آفكار اﾄوهرية اجردة اﾅاملة ها، ويظهر ذلك بو وح x قوله

  ¨  ′  ╋  ╊    ╉   ╈ﾝ :ومن َ بغرض تنقيحها وتصفيتها  ا تلبسها من أوهام ى67جالنمل ،
وخرافات بواسطة القصص القرآ｣، فهي عملية اسرجاع نقدية مضمون آساطر وتنقيتها وｼريرها 

 .(1)من اﾆرافة"
لرر )النظرية التارﾔيةأ من حيث كوها أداة ت ز  ا سبق ومن خال ذكر هذد آبعاد التقدمية 

وقائعية التاريخ دون سواها، وأكيد ديناميكية امتغرات من خال ربطها أسباب التطور الو عية، 
هذد  ﾊمد شحرورسطوري، من خال كل هذا نصل إى أن توظيف وبعد ذلك ｻلية الوعي آ

 أمرين:  النظرية x قراءة القصص القرآ｣ هدف إى
 التنزيل تسجيل كان حيث يقول: "لقد إثبات بشرية آحداث وإلغاء اإرادة اإهية:

 حوله وَمن صلى ي عليه وسلم،  النｭ عاصرها ٓحداث تسجيًا  صفحاته على احمدي للقصص
 يًا تسج تنقل أنباء ويشاهدها، يعشها م من تبقى آخبار هذد ولكن الواقع، x مشاهدة أخبار من
 من لنا نقلت الｰ آنبياء قصص على ينطبق هذا أن القول ومكننا يشهدد، وم يعايشه م لواقع
 ي رؤية عن امع ً  للقصص التسجيل هذا جاء ولقدوامعاي . امشاهد موقف منه نقف م فضاء

                                                          
أ بتصرف.137-135، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
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 واقًا  اع ً م القصص تسجيل يكن وم عصرهم، x الناس خيارات نتيجة مت كما ل حداث امتعالية
 ااجتماعية وتشكاته وواقعه الوحي مع متفاعًا  واقعه x اإنسان فعله ما تسجيًا  بل ي، أرادد ما

 . (1)"والفكرية
التشكيك برسالية آات القصص القرآ｣: وذلك اعتبارها نصوًصا ارﾔية، وليدة البي ة 

فإننا نقول أن نصوج قة بن النص والقارئ : "من خال فهمنا للعاالزمانية وامكانية، حيث يقول
رر معｲ أها تتحدث عن أحداٍث مضت رر ولكن فهمنا هذا  القصص القرآ｣ هي نصوج ارﾔية

القصص هو امتحرك من خال ما نستقيه من ع  بناء على ما ﾓمله النص من تسجيل ل حداث 
 وحًيا ي بعثها الｰ الرسالة من جزءا القصص باراعت مكن ا أنه نرى فإننا ولذا... بكافة إحداثياها

 إنسان مع تفاعلت معن بتشريع وصاا فحوت لإنسان، ي وصاا تضمنت والｰ عندد، من وقصًدا
 هذد تصديق ｼقيق وعلى التفاعل هذا تبيان على مقتصرة القصص وظيفة وتبقى. العصر ذلك

 وبن الرسالة مضمون بن العاقة ﾄدل واعية قراءة عن الناｻن واادكار للع ة مظنة أي الرسالة؛
 .(2)فيه" كانت الذي التارﾔي الواقع

ملة من التساؤات من قبيل: هل قوانن الشريعة  ﾊمد شحروروx هذا السياق يطرح 
 ؟ أم ｽضع لُسنن التاريخ وتطورد؟ وهل ｽضع ُسنن التاريخ وتطوردأحكامها من السنن اإهية الثابتةو 

لقوانن الشريعة؟ أم أن العكس هو الصحيح؟. وx رحلة البحث عن أجوبة تلك التساؤات يقول: 
"وجدا أن الكشف عن أسرار القصص القرآ｣ يُفضي إى التنبيه إى اإشارات الراصدة اｻاهات 

 .(3)وأطوار الوعي اإنسا｣ وكيفيات الوعي اإنسا｣ التاريخ والطبيعة واجتمع"
النص التاريخ أو الكشف عن ارﾔية النصوج ا يعｳ فقط الكشف عن امنشأ  إن ربط

التارﾔي للمفاهيم والعقائد اإسامية، بل يعｳ كذلك ربط فكر صاحب النص مجاله التارﾔي بكل 
أبعادد الثقافية والسياسية وااجتماعية، فلذا جاءت معاﾄة الفكر العرس امعاصر للنظرية التارﾔية 

ｼين هذد النصوج إى ﾅظة زمنية ارﾔية غر  تدة x  ن نطاق النصوج الدينية ترمي إى م
 x ي امتغر، فتأويل النصوج حركة مستمرة مع هذا امتغرﾔالزمان وامكان، بل مرتبطة اإنسان التار

 الزمان وامكان.
                                                          

أ.113)ج، 3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.113)جامرجع السابق، شحرور،  أ2)
أ.25)ج امرجع السابق، شحرور،  أ3)
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آ｣ ما ﾓتويه من أنباء x هذا السياق: "فنحن نرى أن آات القصص القر  ﾊمد شحروريقول 
إليها أحداث السرة احمدية ﾊ xطات كموقعة بدر وأحد واﾆندق وغرها،  ا، مضافً االرسل عمومً 

هي نصوج ارﾔية.. فأحداث القصص ها مناسبات نزول معينة بشخوصها وأحداثها ومواقفها، 
ل مضمونه وفحواد بتجاذات ولذا فإن الوحي الذي تعرض هذد اﾅوادث بعينها هو نص ارﾔي ُجب

، "وما أن هذد القصص ارﾔية فهي (1)الواقع التارﾔي الذي تنّزل فيه ｹطاب توجه إى أقوام معّينن"
 ｳية القصص نعﾔتوي على تشريع، ٓن التشريعات تراكمية ومتطورة. واختصار فإن قولنا بتارｼ ا

 .(2)به أنه ا تشريع فيه"
مفهومها العام: هي النظرية الشاملة الｰ تنطلق من أن اﾅقيقة تتطور  اذً فالنظرية التارﾔية إ

بتطور التاريخ، والｰ تنظر إى العام بوصفه ﾉال فعل اإنسان، والتاي ا يكون هناك ﾉال للحديث 
عن أي معرفة إا النسبة إى اإنسان من خال ارتباطها الظروف التارﾔية، فاإنسان هو الكائن 

 الواعي التارﾔي الوحيد.
ومن هذا امنطلق م تعامل الفكر الغرس مع ميع امعارف واﾅقائق على أها خا عة للتطور 
امربوط اإنسان التارﾔي وأها ا ｽرج عن صنعه، وم استقبال هذا امفهوم x الفكر العرس امعاصر 

ها خا عة لتغير اإنسان الذي هو ﾊور بصورة متكاملة، وم تنزيله على اﾅقائق الدينية بوصف
 التاريخ.

 وابطه ومعايرد الｰ اعتمدها x قراءته للقصص  ﾊمد شحرورومن ذات امنطلق أسس 
 :(3)التالية آساسية النقاط x تلخيصها القرآ｣، وهي ما مكن

 اولة هي القرآ｣ للقصص قراءته أنﾊ الع  اكتشاف ｰتستبطنها ال 
 إى يشر الكرم القرآن x امتداول الع ة مصطلح أن جاعتبار رﾔية،التا آحداث
 بن والتقاطع التنافر نقطة هي وهذد آخر، جيل من والسنن القرون تع  الｰ السنن
 من القرآ｣ ررر حسب زعمه ررر القصص تناولت الｰ اموروثة التفسرات وبن القراءة هذد
 .يى أعداء وهاك الباطل على اﾅق انتصار x تتمثل الع ة أحادية زاوية

 اولة اكتشاف للقصص قراءته أنﾊ الراكم قانون هي xوالق َيمي امعر 
                                                          

أ.153-152)ج، 3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.113-112)جامرجع السابق، شحرور،  أ2)
أ.162-161)ج امرجع السابق، : شحرور، ي》ظر أ3)
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 تطوير على الوحي عمل وكذا توجيهه، x الوحي بدور وربطه التاريخ x والتشريعي
 القرآ｣ القصص أن امنطلق اعت  هذا من. التشريعية ومتطلباته اإنسا｣ الضمر
 :(1)التالية التارﾔية امفاتيح يتضمن

o خال من إنسان إى البشر انتقال وهي آنسنة، عملية 
 من والشر وغرها اﾆر مثل اجردة امفاهيم بعض بروز وبداية الروح، نفخة
آدم، و "مساكة الوحي والرساات x تسريع سرورة  قصة x امبثوثة امفاهيم

 عن طريق تراكم القيم اإنسانية العليا".  أنسنة الثقافات امتلقية له

o  التطور هذا يتجلى: كدين اإسام تطور x أبعاد ثاثة: 
 الوالدين ف  امرسلن، خام إى نوح من القيم تراكم .1
 إى آماات وأداء اليتامى x واإقساط واميزان الكيل x والعدل
 والغيبة الكذب وترك بطن وما منها ظهر ما الفواح  واجتناب أهلها

 أو واحد لنｭ واحدة دفعة أت م اإنسانية القيم من وغرها والنميمة
 .وقرون قرون مدى على مراكمة جاءت بل واحد لرسول

 عند مرة أول الصاة ظهرت حيث الشعائر، ظهور .2
 املل حسب شكلها اختلف َ والسام، الصاة عليه إبراهيم
 .وربه العبد بن الصلة ｻسد اختافها رغم بقيت لكنها امختلفة

 ي صلوات – ﾊمد إى نوح من التشريعات تطور .3
 إى العيｳ اﾅدي ومن اجرد إى امشخص من – أمعن عليهم

 .السماوية الرساات بن واإنساء النسخ آلية وفق اﾅدودي
 التاريخ ع  اإنسا｣ الوعي لتشكل الرئيسية البنيات اكتشاف أن 
 فهم عملية x خطوة أول ُمثل خاها، من تكون الｰ امفاهيم تصحيح وإعادة
 من اإنسا｣ اﾄمعي الوعي تشكيل إعادة َ ومن اآخرين، مع وعاقاته اإنسان
 .اإنسا｣ للتاريخ نقدية مراجعة خال

 النسق بطبيعة امعجزة ربط إى للقصص امعاصرة القراءة تسعى xالثقا 

                                                          
أ.21-25، 12)ج ،3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ1)
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 معزل امعجزة تفهم أن مكن فا التاريخ، حركية x زياإعجا التدخل سبب ودراسة
 تقارع موسى معجزة كانت فمثا. امطلوب آثر ها يكن م وإا الثقاx النسق عن
 .عصرد x سائدة كانت الｰ السحر ثقافة

 اولة هي قراءته للقصص أنﾊ وعي بن العاقة واستيعاب لفهم 
 من تشريعاته توليد على القادرة كينونته نضج وبن وامقدس، واآخر بذاته اإنسان
 عاقة فهم ﾊاولة على وكذلك الوعي، هذا تصحيح x الوحي دور إدراك خال
 سجلت أحداث من ابسها ما الرساات ها جاءت الｰ التارﾔية التشريعية النماذج

x القصص. 
  اريخالت سر حركة يرسم سجا القرآ｣ للقصص امعاصرة القراءة تعت 

 لكن الرساات، والتشريع اإنسانية القيم وتطور النبوات امعارف تطور خال من
 أسست  ،ى3:جامائدةﾞ  ﾟ  ﾞ  ﾝ  ﾜﾝ  الدين واكتمال الوحي انقطاع مع

 إيذاا الرشد، مرحلة اإنسانية بلو  اﾅكيم التنزيل إعان وذلك بذاته اإنسان كفاية
من ﾉرد مسرشد الوحي إى  اإنسان فيها سينتقل الｰ الرساات بعد ما مرحلة ببدء

  .(1)مام ااستقالية وامسؤولية عن نفسه وارﾔه"

                                                          
أ.148، 77، )ج3، طقراءة معاصرةالقصص القرآ｣ : شحرور، ي》ظر أ1)
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 امبحث الثا｣
 ﾊمد شحرورع》د  وأساليبها آليات العبث امفاهيم

 
 توط ة:

أنه ينطلق  ﾊمد شحرور عند امنهجية وآلياها امرجعية لقد و حنا سابًقا x مبحث آطر
x  انب اللغوي واللسا｣، من ُمسّلمة أساسية عنددﾄدراسته للمفردة القرآنية، وبشكل أساسي من ا

ｼ xديد معا｣  اً وعمود ًياوهي )نفي الرادفأ، ويعتمد عليها بشكل كلي، إذ ｽرق منهجه أُفق
ة لصرامة الدراسة آلفاظ، كما أن من ركائز امنهج البنيوي اانطاق من  رورة إخضاع امادة اللغوي

 ﾊمد شحرورالعلمية من خال إزاحة حقيقتها امعطاة x التجربة التارﾔية أو اجتمعية أو التطورية"، و 
استند إى هذا حينما عمل على إبعاد الداات واﾅموات امعرفية امتعارف عليها عند علماء 

نية الｰ تناوها كرر )الكتاب، القرآن، التفسر وأهل اللغة، ﾄملة من امفاهيم وامصطلحات القرآ
 االفرقان، النبوة، الرسالة..أ لُيحل مكاها داات أخرى من خال البحث امادي x امعاجم بعيدً 

 عن التأويل والبحث x النسق القرآ｣ والعائقي للنص.
بلفظ  ينفرد كل شطر منها افلقد "جعل امعｲ الواحد الذي تدل عليه هذد آلفاظ أشطارً 

 .(1)واحد ويصرفه عن دالته على امعｲ العام الذي وجه له كما وجهت آلفاظ آخرى"
وإن من مآات تطبيق هذا امنهج التشطري رر بقواعدد الصماء، ومقواته الفجة ررر على النص 

بق عليه القرآ｣: التفريق بن امتماثلن بتقسيمات بدعية ا نصاب ها x التفسر الصحيح الذي أط
علماء آمة، وا حظ ها من امعقول الصريح الذي يتحلى به آسواء وأوي الفهم. والقصد من وراء 

 ذلك استيفاء أغراٍض أيديولوجية تنتصر لفكر بعينه.
بن أماء القرآن، وخص كل اسم بتعريف مستقل، وتقسيمات  افروقً  ﾊمد شحرورفأقام 

أكيد على أن القرآن أجزاء زيء، ﾓدود إى ذلك حدًوا قصد التشｯ، على منهجه x التشطر والتج
x صفة الرانية، واإعجاز، والقداسة، وأن منها الثابت اﾆالد، ومنها امتغر امقيد بزمنه  متفاوتة

وﾊله، ولقد جاءت تقسيماته لكتاب ي مبتدعة، تزيد من عملية التشتيت والبعثرة، ا ندري وجه 
، بل وا ندري ما إذا كان يرغب أن يكون بينها أي ارتباط أم ا. أ ف إى ذلك اارتباط بينها

                                                          
أ.546، )ج1، طلقرآناماركسامية واامعراوي،  أ1)
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 .(2)ليست ها ا، وﾊاولته لتمرير بعض الرمفاهيم اﾆاط ة الｰ ألبسها ألفاظً (1)عبثه امفاهيم القرآنية
َ  التطرق إى اآل يات وسأحاول بداية رسم صورة لتلك التقسيمات امبتدعة لكتاب ي، ومن 

 الｰ سلكها، وآساليب الｰ استخدمها للعبث مفاهيمها.
هو: ﾉموعة من اموا يع الｰ أوحيت إى ﾊمد  ﾊمد شحرورفالكتاب رر أل التعريف رر عند 

صلى ي عليه وسلم، فشكلت ﾉموعة من الكتب الｰ ُميت الكتاب، ويؤيد ذلك أن سورة الفاｼة 
الفاح  رر x رأيه رر أن نظن أن كلمة )كتابأ الواردة x أكثر من  . ومن اﾆطأتسمى فاｼة الكتاب

 .(3)سياق قرآ｣ تعｳ امصحف كله!
 وهذا الكتاب ﾓتوي على موا يع )كتبأ رئيسية:

  ًتار اإنسان موقفه منها، ويطلق  اكتب غر ملزمة حتمﾔ رر كالصاة رر
 عليها x امصحف مصطلح )القضاءأ.

 اان حتمً كتب مفرو ة على اإنس  x رر كقوانن رر ويطلق عليها
 امصحف مصطلح )القدرأ.

 وينقسم الكتاب من حيث عاقته محمد صلى ي عليه وسلم كنｭ ورسول، إى كتابن:
  توي على امعلوماتｼ ｰموعة اموا يع الﾉ آول: النبوة: وهي

 ، وهي تشمل:(4)الكونية والتارﾔية
o ق عليها الكتاب مصطلح اآات امتشاهات: وقد أطل

)القرآن والسبع امثا｣أ وهي القابلة للتأويل وｽضع للمعرفة النسبية وهي 
 آات العقيدة.

o  كمات وا متشاهات: وقد أطلق عليها مصطلحﾊ آات ا
)تفصيل الكتابأ وهي الｰ  تشرح ﾊتوى الكتاب، وتفصل بن آات أم 

 .اً ماد الكتاب وآات القرآن فصًا 
 ااإعجاز، ٓنه يضم بن عطفيه علومً  االقسم هو الذي وقع به التحدي للناس ميعً  وهذا

                                                          
، ｸث  من  حمد شحرور : دراسة نقدية ي الكتاب والقرآنالعبث امفاهيم: عمر، لاطاع أكثر على ذلك. ي》ظرأ1)

(.∬≪∼/ 2، )ب》اء امفاهيم دراسة معرفية وماذج تطبيقيةكتاب: 
وما بعدهاأ. 584، )ج1، طاماركسامية والقرآن: امعراوي، ي》ظرأ2)
أ.54-53، د.ط، )الكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  :ي》ظرأ3)
أ.54)جامرجع السابق، : شحرور، ي》ظرأ4)
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 وقوانن وظواهر، ا يفقهها إا علماء الطبيعة، وأراب العلوم الرمادية.
  ب على اإنسانﾒ ｰموعة التعليمات الﾉ الثا｣: الرسالة: وهي

، (1)أ وهي مناط التكليفالتقيد ها )عبادات، معامات، أخاق، اﾅال واﾅرام
 وهو يشمل:

o  اآات احكمات: وقد أطلق عليها مصطلح )أم الكتابأ
وهي آات التشريع القابلة لاجتهاد حسب الظروف ااجتماعية 

، (2)وااقتصادية، حيث أن التشريع قابل للتطور، وقابل لإلغاء وااستبدال
 .(3)إعجاز" أي فيها يوجد واوقابلة للتقليد للتزوير ولذا فهي"قابلة

يرفض به الرأي امشهور عند أهل العلم القائل برر "أن ي  ﾊمد شحروروهذا التقسيم من 
وصف القرآن كله أنه ﾊكم وأنه متشابه، وx مو ع آخر جعل منه ما هو ﾊكم ومنه ما هو 

 .ﾔ(4)ص بعضه" متشابه، فينبغي أن يعرف اإحكام والتشابه الذي يعمه، واإحكام والتشابه الذي
أنه هو: ﾉموعة القوانن امو وعية الناظمة للوجود ولظواهر  ﾊمد شحروروالقرآن يعرفه 

┇  ┈  ┉  ┊   ﾞ ، لقوله تعاى اً الطبيعة وآحداث اإنسانية، وأساسه غر لُغوي، َ جعل لُغو 
  ┍  ┌  ┋ﾝ :(5)ى 2جيوسف. 

 :(7)آن تنقسم إى مو وعن أساسين كافإن ﾊتوات القر  ﾊمد شحروروｸسب تقسيمات 
  زء الثابت: وهو اموحى من اللوح احفوظ كما قال تعاىﾄا ﾞ     ┬  ┫

   ┳  ┲  ┱  ┰  ┯  ┮  ┭ﾝ :زء هو القوانن العامة ى 22 - 21جال وجﾄوهذا ا ،
 ｯالناظمة للوجود كله ابتداء من خلق الكون وفيه قوانن التطور  وتغر الصرورة ح
الساعة ونفخ الصور والبعث واﾄنة والنار، وهذا اﾄزء ا يتغر من أجل أحد، وهذا 

 .ى26جالكهف:  ﾞ  ╁  ╀   ┿ﾝاﾄزء العام هو الذي تنطبق عليه 
  زء الذي ع  عنه أنه مأخوذ من اإمام امبنﾄزء امتغر: وهو اﾄا

                                                          
أ.54، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظرأ1)
وما بعدهاأ. 52و  38-36)امرجع السابق، : شحرور، ي》ظرأ2)
أ.175)جامرجع السابق، شحرور،  أ3)
أ.وما بعدها 3/53، د.ط، )وع الفتاوىﾉم، ابن تيمية أ4)
أ.72، د.ط، )ج الكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظرأ5)
أ.65-64)جامرجع السابق، : شحرور، ي》ظرأ7)
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    ┛  ├  ┝  ┞  ┟   ┠  ┡  ┢┣  ┤  ┥  ┦  ┧  ┨  xﾞ قوله تعاى 
 ┩ﾝ :توي على شقن:، ى12جيسﾓ واإمام امبن 

o زئية: مثل تصريفأحداث وقﾄالراح  وانن الطبيعة ا
واختاف آلوان وهبة الذكور واإاث، وهي قابلة للتصريف وغر مكتوبة 

 سلفا.

o  تشكل القصص ｰأفعال اإنسان الواعية: وهي اآات ال
 القرآ｣. 
هو: الوصاا العشر الｰ جاءت إى موسى وعيسى  شحرور ﾊمدوأما الفرقان x تعريف 

من هذا التعريف يقسم الفرقان إى  اعليهما السام، َ إى ﾊمد صلى ي عليه وسلم، وانطاقً 
 قسمن:

  د آد｡ من التعاليم آخاقية املزمة لكلﾅالفرقان العام: هو ا
 وفيها ｼقق التقوى ااجتماعية. الناس، وهو الناظم امشرك بن آدان الثاثة،

  اج: هو خاج محمد صلى ي عليه وسلم، ومقصورﾆالفرقان ا
على الذين حققوا التقوى ااجتماعية ｸدها آد｡ أي: الفرقان العام، ويريدون زادة 

للناس   اأئمة للمتقن، ومن هنا فإن الفرقان اﾆاج ليس ملزمً  واعلى ذلك أن يكون
 .(1)كالفرقان العام

x نسج  ﾊمد شحرورإن مقصودا هنا هو بيان أهم اآليات وآساليب الﾄ ｰأ إليها 
 :(2)امصطلحات القرآنية والعبث مفاهيمها. وذلك من خال امطالب التالية

 

آلية زخرف القول: اأول امطلب 

د على وامراد هذد اآلية هو سعي من يبث حقل ألغام مفاهيمي إى تغليفه إطار يظهر 
، ما ﾓقق فعالية اﾅق والتغرير لدخوله. وأول من استخدم هذا آسلوب هو االنقيض من حقيقته مامً 

                                                          
أ.77-74، د.ط، )الكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظرأ1)
حمد  : دراسة نقدية ي الكتاب والقرآنامفاهيم العبث: عمر، لإطاع أكثر على هذ《 اآليات واأساليب. ي》ظر أ2)

وما بعدهاأ. 737/ 2، )وماذج تطبيقيةب》اء امفاهيم دراسة معرفية ، ｸث  من كتاب: شحرور
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ﾞ  〝  ｠  ポ  ボ  ペ  ベ  プ  ブ      ピ  ビ  الشيطان بدخوله إى آدم من مدخل
  │  ━  ─   〞ﾝ :ى125جطه. 

د على أنه وإن كان x استخدام هذد اآلية من خال التأكي ﾊمد شحروروتَرَمث ل أسلوب 
، فإنه استند على أاٍس يتقنون فقه اللغة العربية، واستقى أسرارها من أمهات الكتب وامعاجم امهندسً 

 ٓئمة ا ُيَشُك x إمامتهم x علوم اللغة العربية مثل أس علي الفارسي، وابن فارس وغرهم.
القرآنية، مبنية على  أن هذد التعاريف والتقسيمات للمصطلحات ﾊمد شحرورفقد زعم 

مذهب أس علي الفارسي، وابن فارس x معجمه )مقاييس اللغةأ، اعتباركا من أئمة اللغة النافن 
للرادف، وسنقدم البيان الشاx على بطان هذا الزعم، وأنه افراء ﾊض، إثبات أن الرجلن ا 

 .يشذان x تعريف هذد امصطلحات عن مهور اللغوين وامفسرين
فأبو علي الفارسي: قد تصدى هذد القضية x كتابه امشهور )امسائل اﾅلبياتأ حيث 

على أها أماء  امن )القرآنأ و)الفرقانأ و)الكتابأ، ومؤكدً  التفصيل كًا  اعرض رأيه فيها، شارحً 
 مسمى واحد، وفيما يلي بيان ما قررد x إﾒاز:

 فبالنسبة لرر )القرآنأ يقول:
 وله تعاى:"قد ثبت بق  ﾞ  ┗  ┖  ┕  └  ┓ﾝ ى3يوسف: سورة ج ،

 .(1)أن القرآن اسم لكتاب ي جل وعز، وهو اسم منقول"

 :وليس امراد بقوله" ﾞ   ┿   ┾ﾝ القرآن الذي هو ى16: سورة القيامةج ،
  .(2)اسم التنزيل، ولكنه امصدر امنقول عنه هذا ااسم"

  قرنت الشيء الشيء. "وزعَم بعض أهل التأويل أن )القرآنأ من
 x وهذا سهو منه، وذلك أن ام الفعل من )قرأتأ كزة، ومن )قرنتأ نون، فالنون

 .(3))قرآنأ ليس كالذي x )قرنأ ٓها x )قرآنأ زائدة، وx )قرنأ ام الفعل"

 والنسبة لرر )الفرقانأ فيقول:
 :قد ثبت أن الفرقان اسم القرآن، بدالة قوله تعاى"  ﾞ┓  ┒  ┑  

                                                          
أ.284، )ج1، طامسائل اﾅلبياتالفارسي،  أ1)
أ.231، )ج1، طامسائل اﾅلبياتالفارسي،  أ2)
أ.236، )ج1، طامسائل اﾅلبياتالفارسي،  أ3)
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┙  ┘  ┗  ┖  ┕  └ﾝ (1)"ى1:سورة الفرقانج. 

 وأما النسبة لرر )الكتابأ فيقول:
  فأما الكتاب فهو مصدر قولك: )كتبتأ، والدالة على كونه"

 ى24 :سورة النساءج ﾞｽ  ｼ  ｻﾝ انتصابه عما قبله ﾎ xو قول ي تعاى: امصدرً 
┘  ┙  ┚   ﾞ  الة قوله تعاى:..فإذا ثبت أنه مصدر لرر )كتبأ وُمي به )التنزيلأ بد

┥   ┤  ┣┢  ┡  ┠     ┟  ┞  ┝  ├  ┛ﾝ علمنا أنه  ا أجري ى1: سورة الكهفج ،
 .(2)عليه اسم امصدر، وامراد به امفعول.."

  قولنا )الكتابأ امسمى به )التنزيلأ أنه ا يراد به x وما أولناد"
من قول من قال: إنه ُمي امكتوب جيعｳ أبو علي بذلك امفروضى أرجح عندي 

بذلك ما فرض فيه، وأوجب العمل به، أا ترى أن ميع التنزيل مكتوب، وليس كله 
وى  ا كان ｹاف هذا كان العام الشامل ﾄميع امسمى أ  ؟ وإذا كان كذلكافرو ً 

 . (3)الوصف"
ب أنه وجد أن معجمه )مقاييس اللغةأ أنس ﾊمد شحروروأما ابن فارس: الذي صرح 

امعاجم، فقد جرى x معجمه على سنن أس علي الفارسي x التأكيد على أن الكتاب والقرآن 
والفرقان أماء مسمى واحد، وا تباين بينها من جهة الدالة على الوحي أو النص اإهي، وإليك ما 

 قررد:
  معه ما فيه من آحكامﾄ قالوا: ومنه القرآن، كأنّه ُمي بذلك"

 .(4)ذلك" والقصص وغر
 "ق والباطلﾅ(5)"والفرقان: كتاب ي تعاى فرق به بن ا. 
  :ومن الباب: الكتاب، وهو الفرض. قال تعاى" ﾞ  ﾈ ﾇ

ﾉﾝ :ويقال للحكم: الكتاب. قال رسول ي صلى ي عليه وسلم: ى. 183جالبقرة
ﾞ ヴ   ケ  ガﾝ )أما ٓقضن بينكما بكتاب ي تعاىأ أراد ｸكمه. وقال تعاى:

                                                          
أ.233، )ج1، طامسائل اﾅلبياتالفارسي،  أ1)
أ.353، )ج1، طامسائل اﾅلبياتالفارسي،  أ2)
أ.355، )ج1، طامسائل اﾅلبياتالفارسي،  أ3)
أ.5/63، د.ط، )مقاييس اللغةابن فارس،  أ4)
أ.4/434، د.ط، )مقاييس اللغةابن فارس،  أ5)
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 .(1)أحكام مستقيمة" أي ،ى2جالبينة: ﾞゴ            ゲ  グﾝ ،ى2جالبينة: 
فالكتاب والقرآن والفرقان، x مفهوم أس علي الفارسي وابن فارس مصطلحات تدل على 
معｲ واحد هو الوحي امنزل، والنص اإهي، ومكن الدالة على ما احتواد من مو وعات، مهما 

)الكتابأ وحدد، أو مصطلح )القرآنأ وحدد، أو مصطلح )الفرقانأ  تعددت مشارها، مصطلح
وحدد، ٓن الشرع حن أطلق هذد آلفاظ، كان يعｳ كتاب ي الذي فرق بن اﾅق والباطل، 
والكتاب الذي أنزل على ﾊمد صلى ي عليه وسلم، وفيه آحكام والقصص وامواعظ والوصاا وغر 

 ذلك. 
امزخرف x مقدمة كتابه )الكتاب والقرآنأ أنه معتمد على الرمنهج  ورﾊمد شحر فأين قول 

اللغوي ٓس علي الفارسي، وأنه وجد معجم )مقاييس اللغةأ ابن فارس أنسب امعاجم لنفي 
الرادف، ولكن يظهر أنه نكث العهد، وقطع رحم العلم مع صاحبيه، فا احتكم إى رأيهما، وا 

 .(2)هنا تشتط موازين البحث عندد، وهدر مو وعية العلمعّول على أقواهما، ومن 
 

 آلية امكر امفاهيم: الثا｣ امطلب

امراد هذد اآلية هو السعي إى صرف امصطلحات عن مفهومها الصحيح أسلوب ماكر 
خفي، كمن يُزين ظاهر بيته القدم، ويُظهرد كبناٍء سليم ميل، ليصرف الناظر إليه عن تشققات 

 x استخدام أساليب هذد اآلية. ﾊمد شحروريبات جدرانه. ولقد تفنن وتسر 
x هذد اآلية، أسلوب الدبيب، وقوام هذا  ﾊمد شحرورفمن تلك آساليب الｰ سلكها 

آسلوب هو سوق ﾉوعة من امقدمات الصحيحة َ تسريب كلمة، َ ارｻال حكم ا عاقة له 
د كيفية تسريبه للكلمة امخرعة واﾅكم امرｻل x أثناء سراد x بتلك امقدمات. ومرادا به هنا رص

ظام آنفاق ودموس السراديب إى غايته اﾆاصة بتلبيس ما اتضحت هويته من امفاهيم 
 .(3)اإسامية

                                                          
أ.5/153، د.ط، )مقاييس اللغةابن فارس،  أ1)
أ.325، )ج1، طال》ص القرآ｣ من هافت القراءة إ{ أفق التدبر: الريسو｣، ي》ظر أ2)
العبث امفاهيم: دراسة نقدية ي الكتاب والقرآنَ حمد أ، عمر، 55-43ج، )، د.طبيضة الديك، الصيداوي: ي》ظر أ3)

(.8∫∝/ 2، )ب》اء امفاهيم دراسة معرفية وماذج تطبيقية، ｸث  من كتاب: شحرور
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صلى ي عليه وسلم هو رسول ي،  افنجدد يُرَقسم الكتاب إى قسمن فيقول: "ما أن ﾊمدً 
الكتاب ﾓتوي على رسالته ونبوته. فالرسالة هي ﾉموعة التعليمات الﾒ ｰب على  وهو نｭُ، فهذا

اإنسان التقيد ها )عبادات، معامات، أخاقأ )اﾅال واﾅرامأ وهي مناط التكليف. والنبوة: من 
 . (1))نبأأ هي ﾉموعة اموا يع الｼ ｰتوي على امعلومات الكونية والتارﾔية )اﾅق والباطلأ"

 فتأمل معي كامه السابق لتعرف كيف بدأ التسريب:
  ًمدﾊ جوهذد  ا"ما أن "ｭصلى ي عليه وسلم هو رسول ي، وهو ن

 مقدمة صحيحة فمحمد رسول ي ونبيه ا شك x ذلكى.
  :توي على رسالته ونبوته" جوهذا الكام َ قالﾓ فهذا الكتاب"

 هو بداية التسريبى. (2)ن الرسالة والنبوةصحيح، ولكن انتبه!! فالتفريق هنا ب اأيضً 
  :ب على اإنسان َ قالﾒ ｰموعة التعليمات الﾉ فالرسالة هي"

التقيد ها )عبادات، معامات، أخاق، اﾅال واﾅرامأ وهي مناط التكليف، 
" جهنا (3)والنبوة: وهي ﾉموعة اموا يع الｼ ｰتوي على امعلومات الكونية والتارﾔية

ｻا عاقة له بتلك امقدماتى. ال حكمً ار 
أرأيت كيف يكون التسريب والدبيب؟ وهل كثر  أن ُيصاح بوجه من يرｻل مثل هذد 
امرｻات: من أين أتيت هذد آحكام؟ ومن هذا الذي قال لك: "الرسالة عبادات، معامات، 

゙   ﾞ  ガ  ヴ    ケ  カ  ヮヱ  ヰ   ｀  ﾟ أخاق.."؟ ي يقول:   ﾝ  ﾜ  ﾛ      ザ  ゴ  ゲグ  ギ
  バ  ド  デ  ヅ  ヂ  ダ  ゾ  ゼズ  ジﾝ :أن الرسالة: )هي ما أنزله ي ى76جامائدة x واآية وا حة ،

إى نبيهأ، ا فرق x ذلك بن توحيد، أو تشريع، أو علم بشيء م يكن هو وا قومه يعلمونه. فمن 
 .ｸ(4)كمه ذلك؟ ﾊمد شحرورأين أتى 
عن طريق  التشوي  والتخليط مقرواً  ﾊمد شحرورريب عند يكون أسلوب التس أحيااً و 

                                                          
أ.54، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
عن تفريقه بن النبوة والرسالة  رآن أن ﾊمد شحرور قد سهالقد اعت  امعراوي صاحب كتاب اماركسامية والق: ملحوظةأ2)

غر مقصود؟ ولكن x  ايعت د سهوً  عن تفريقه بن الرسالة والنبوة؟ أم ا، وتسائل أيعت  ذلك رجوعً افقدمهما معｲً واحد مامً 
. ، فاعتقد أن امعراوي قد التبس عليه آمر. وي أعلمﾊمد شحرور م يتبن ي وجه هذا ااعراضاﾅقيقة عندما أملت كام 

أ.55-54، د.ط، )الكتاب والقرآن قراءة معاصرةأ، شحرور، 581، )ج1، طاماركسامية والقرآنامعراوي،  :ي》ظر
أ.54، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، 》ظريأ3)
أ.55ج، )، د.طبيضة الديك، الصيداوي: ي》ظر أ4)
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. فتجدد غر تعريفه للكتاب وتقسيمه له اﾆروج عن مسار تعريف امفهوم آساسي امراد العبث به
، ｸيث أصبح الكتاب (1)عدة مرات x أقل من صفحة من صفحات كتابه )الكتاب والقرآنأ

اب من )اموا يعأ، لينتهي إى القول أن الكتاب يعｳ: )مو وعأ، والكتاب ﾒمع )موا يعأ، والكت
ﾉموعة من العناصر الｰ إذا اجتمعت أدت إليه، للوصول إى ﾊطته آخرة وهي الزعم أن ما بن 

هو القرآن، بل هناك قرآن، وأم الكتاب، وتفصيل الكتاب،  اواحدً  ادفｰ امصحف ليس شي ً 
 وفرقان..ا}.

 

 زقوم أي جهل آلية: الثالث امطلب

طعام آثيم   أصل هذد اآلية هو أن أا جهل واجه التوصيف القرآ｣ لشجرة الزقوم بكوها
، واجهه ابتكار ى44 – 43جالدخان: ﾞ  ﾓﾒ  ﾑ   ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍﾝ كما x قوله تعاى:

هذد  ﾊمد شحرورتعريف للزقوم من هوى نفسه فقال: "إما الزقوم التمر والزبد أتزقمه". ولقد طبق 
اآلية بكل إخاج على معظم امفاهيم احورية الｰ عبث ها، مستخدًما x ذلك أسلوب ااعتباط 

 والتحكم واارｻال.
تعريفات  ﾊمد شحرورإى بعض امصطلحات الｰ ارｻل ها  اسابقً  أشار الباحثوقد 

 ومفاهيم من هوى نفسه، وسنضيف هنا أمثلًة آخرى على ذلك:
. فتخصيص القصص القرآ｣ هذا (2)القرآن وهي الكتاب امبن" فنجدد يقول: "القصص من

 ااسم وصرفه عن بقية القرآن، ارｻال وｼكم واعتباط ا دليل عليه.
وﾍدد يقول: "لقد ميز السبع امثا｣ عن القرآن أن أطلق عليها مصطلح )أحسن اﾅديثأ.. 

ثا｣، ٓن الفاｼة هي سبع آات x فاｼة يبدو لنا أنه من خاف آوى أن نسمي الفاｼة السبع ام
واحدة هي فاｼة الكتاب، ولكن السبع امثا｣ هي سبع آات، كل منها فاｼة.. فيلزم أن تكون السبع 
امثا｣ هي سبع فواتح للسور.. وإن السبع امثا｣ ما هي إا حروف أي أصوات هي جوامع الكلم 

 . (3)وهي )اختصار الكامأ"
                                                          

أ.52-51، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظرأ1)
أ.35)جامرجع السابق، شحرور،  أ2)
أ.36-37)جامرجع السابق، شحرور،  أ3)
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هنا على أي دليل يسمح مخالفة ما اشتهر عند أهل العلم من  شحرور ﾊمدفلم يستند 
 بن سعيد أس اعتبار الفاｼة هي السبع امثا｣، بناًء على ما جاء x صحيح البخاري من حديث

 رسول ا فقلت أجبه فلم وسلم عليه ي صلى ي رسول فدعا｣ امسجد x أصلي كنت قال امعلى
ي:  قال َ ؟.ﾓييكم ما دعاكم إذا وللرسول   استجيبوا ي يقل "أم ال:فق أصلي كنت إ｣ ي

 أن أراد فلما بيدي أخذ َ ،امسجد من ｽرج أن قبل القرآن x السور أعظم هي سورة "ٓعلمنك
 هي العامن رب   "اﾅمد قال: القرآن. x سورة أعظم هي سورة ٓعلمنك تقل أم :له قلت ﾔرج
 .(1)أوتيته" الذي العظيم والقرآن ثا｣ام السبع

ﾊمد وسننتقل اآن إى اﾅديث عن امصطلحات امتعلقة القصص القرآ｣ ومفاهيمها عند 
أ ｼت عنوان )مفاهيم مؤسسة والｰ ذكرها x الفصل الرابع من كتابه )القصص القرآ｣ ،شحرور

 اعبه مفاهيمها.لنرصد عبثه هذد امصطلحات وت .(2)لفلسفة القصص القرآ｣أ
  

                                                          
.أ5557اﾅديث ) رقم، أ186/ 7) فضل فاｼة الكتاب، اب ،فضائل القرآنكتاب ،  لبخاريا صحيحأ1)
أ.163، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ2)
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 امبحث الثالث
َسة لفلسفة القصص القرآ｣ ع》د  ﾊمد شحرور مفاهيم ُمؤسِّ

 
 التنزيل نص داخل من للتاريخ معاصرة فلسفة وصياغته استكشافه أثناء ﾊمد شحرور قام لقد

 لتفسريةا امدارس اخراق خال سعيه إى من للتاريخ الراثية الرؤية مع معرفية قطيعة إحداث اﾅكيم
 القرآ｣، وهي القصص لفلسفة مؤسسة مصطلحات من مكون مفاهيمي جهاز لديه اموروثة، فتشكل

ولذا فإن التارﾔيةأ،  السنة – التأويل – والقصص القص – واﾆرافة آسطورة – الع ة – واﾆ  )النبأ
 وئها x قراءته امعاصرة من الضرورة مكان معرفة ومناقشة هذد امصطلحات القرآنية الｰ انطلق على 

للقصص القرآ｣، وبيان أهم اآليات وآساليب الﾄ ｰأ إليها x نسج هذد امصطلحات والعبث 
 مفاهيمها.
  

 مفهوم ال》بأ واﾆر: اأول امطلب

 . ولقد.النبوة علوم كتاب من أي القرآن، من القصص أن قلنا : "لقدﾊمد شحروريقول 
 ،تفصيًا  ذكرا ما نكرر فا آول كتابنا x امبن واإمام احفوظ اللوح x القول فصلنا أن سبق

 اإمام من الواردة امعلومات احفوظ اللوح من الواردة امعلومات قرن القرآن أن القول ونكتفي
 وقوانن الكون نواميس حول إشارات على ﾓتوي احفوظ اللوح من اآي القرآن فإن ولذا. امبن
 لنزول الغيوم فتجمع ي أمر ｻري الｰ والراح آفاك وحركة والزازل لل اكن الناظمة وجودال

 وسنن اما ية، التارﾔية آحداث اｻاهات رصد على ﾓتوي القرآ｣ القصص كذلك. آمطار
ﾞ  ﾏ  ﾎ  ﾍ   ﾌ  ﾋ   ﾐ واﾅضارات. ونرى مثال ذلك x قوله تعاى:  آمم وهاك الدول نشوء

  ﾓ  ﾒ        ﾑﾝ  :جرﾅوقوله تعاى: ، ى4جاﾞ  ┷  ┶  ┵      ┴  ┳  ┲  ┱  ┰  ┯  ┮  ┭  ┬
┹  ┸ﾝ :بن نفرق أن وجوب نرى لذلك، ى17جاإسراء ｲالنبأ مع ، ﾆمن القرآ｣ فالقصص وا 

━  │┃    ﾞ─   〞    〝  ｠  ポ            ボ  ペ  ベプ  ブ  ピ  ビ  パ   バ  :تعاى يقول أخبار وليست آنباء
  ┉   ┈  ┇     ┆  ┅┄ﾝ :(1)، .."ى43جهود. 

حديثه عن هذين امصطلحن التذكر ما سبق اﾅديث عنه من  ﾊمد شحرورلقد ابتدأ 
                                                          

أ.163، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
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بدعية ا نصاب ها x التفسر الصحيح الذي أطبق عليه علماء تقسيمه لكتاب ي بتقسيمات 
، وكأن هذد التقسيمات به آسواء وأولو الفهم آمة، وا حظ ها من امعقول الصريح الذي يتحلى

بفريته،  اأصبحت كالرُمَسل مات الｰ ا خاف عليها، ويستدل ها بشواهد قرآنية ا عاقة ها أبدً 
فيبدأ إلزام ما ا يلزم، مقدمة فاسدة، وترتيب نتائج فاسدة، فتأمل كامه السابق حيث ساق مقدمة 

خاف عليها، وذلك x قوله: "ونكتفي القول.."، َ يرتب عليها نتيجة فاسدة وكأها ُمَسل مة ا 
فاسدة كمن أسس بنيانه على شفا جرف هار، وذلك x قوله: "ولذا فإن القرآن.. كذلك القصص 

بفريته، فيقول  االقرآ｣.."، َ أي الطامة الك ى أن يستدل لذلك بشواهد قرآنية ا عاقة ها أبدً 
 أن وجوب نرى ك x قوله تعاى.." َ ﾔتم ذلك إلزام ما ا يلزم، وذلك بقوله "لذلك"ونرى مثال ذل

ا ندري وجه اارتباط بن تلك السلسلة من امقدمات وبن هذا واﾆ .."، ف النبأ معｲ بن نفرق
 ؟.اإلزام بوجوب التفريق بن النبأ واﾆ ؟ أو كون القصص القرآ｣ من آنباء وليس من آخبار

التعريف اﾆ  والنبأ قبل أن ينتقل إى ذكر الفروقات بينهما، فقال:  ﾊمد شحرورَ قام 
 الصدق ﾓتمل اﾆ  أن هو ورْأيُنا. ذلك غر والنبأ والكذب، الصدق ﾓتمل ما هو اﾆ  "إن

 نزل أنه الكتاب عن قال لذا والوهم، اﾅقيقة ﾓتمل والنبأ ﾋ ، له ٓنه والصواب واﾆطأ والكذب
ﾞ  ｿ  ｾ  ｽｼ   ｻ  ｺ  ｹ    ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ  صواب أنه يقل وم حق أنه والقرآن اﾅق

  ﾃ  ﾂ   ﾁ     ﾀﾝ :و ،ى31جفاطر  ﾞ  ﾇ  ﾆ  ﾅ  ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ     ｾ  ｽ  ｼ
ﾝ :(1)"ى3جآل عمران. 

امفاهيم، آخر من أساليب مكرد  أنه قد استخدم أسلواً  ﾊمد شحرورفناحظ هنا x كام 
. والطريقة الｰ سلكها هنا من (2)بكل ما يقوله اوهو أسلوب اﾅشد لشواهد قرآنية منبتة الصلة مامً 

 طرائق هذا آسلوب هي:
طريقة )لذاأ: وقوامها ترتيب نتائج على مقدمات مغلوطة مع إيراد شواهد قرآنية مسبوقة بر 

 مل كامه لنرى كيف استخدم هذا آسلوب:)لذا قالأ، وإردافها بر )وم يقلأ. فتعال معي نتأ
وأكد ذلك x لقاء منشور على  فلقد قد م بتعريف غر دقيٍق للخ  والنبأ، وكأهما متغايران،

                                                          
أ.164، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
ب》اء امفاهيم دراسة ، ｸث  من كتاب: الكتاب والقرآنَ حمد شحرورُفاهيم: دراسة نقدية ي العبث ام: عمر، ي》ظر أ2)

(.≓∫∝/ 2، )معرفية وماذج تطبيقية
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 اﾆ  أن هو ذلك. ورْأيُنا غر ، فقال هنا: "إن اﾆ  هو ما ﾓتمل الصدق والكذب، والنبأ(1)اليوتيوب
أن علماء والوهم"، مع  اﾅقيقة ﾓتمل والنبأ ﾋ ، له نهٓ والصواب واﾆطأ والكذب الصدق ﾓتمل

، َ استخدم أ3)، غر أن  بينهما فرقًا x الدالةأ2)اللغة يذكرون أن كل لفٍظ منهما أي معｲ اآخر
طريقة )لذا قال، وم يقلأ بتحكم مفضوح هذا الرأي الذي ساقه ｹصوج تعريف اﾆ  والنبأ، فقال: 

صواب"، َ استخدم شاهدين  أنه يقل وم حق أنه والقرآن اﾅق، نزل أنه لكتابا عن قال "لذا
 بتفريقه. اقرآنين ا عاقة هما أبدً 

والｰ زعَم أنه  ﾊمد شحرورأما ملة الفروقات x امعｲ بن اﾆ  والنبأ من وجهة نظر 
 :(4)اط التاليةاستنتجها من التنزيل اﾅكيم مباشرة ا من القواميس. فتتلخص x النق

 أن النبأ ﾓتمل اﾅقيقة والوهم، واﾓ  ﾆتمل الصدق والكذب. -
 أن النبأ غيｭ، واﾆ  حضوري. -
 أن النبأ إماي ﾋتصر، واﾆ  تفصيلي مطو ل. -

هنا ااعتماد على القواميس وآخص  ﾊمد شحرورولسائٍل هنا أن يسأل: ماذا ا تُرى ترك 
 ؟أنسب امعاجمعنه أنه وجدد  ﾊمد شحرورالذي قال  )مقاييس اللغةأ ابن فارس،
م ﾒد x قواميس اللغة وا حｯ مقاييس ابن فارس ما يدعم  ﾊمد شحرورولنا أن ﾍيبه أن 

 ، ﾆبرهن على جواس فسأنقل كام ابن فارس حول النبأ وا به رأيه، بل على العكس من ذلك، ٓو
 عجمه.به وم ﾊمد شحروربه اعتداد  امكتفيً 

 يقال. مكان إى مكان من اإتيان قياسه واهمزة والباء النونأ نبأ)يقول ابن فارس عن النبأ: "
                                                          

 أ على الرابط التاي: واﾆ  النبأ) بن والفرق أالنｭ) مفهوم - شحرور ﾊمد: موقع يوتيوب: ي》ظرأ1)

https://www.youtube.com/watch?v=yBO64RlHJXo  
 مهرة ،آزدي ،أ5/385) ط،.د ،اللغة مقاييس فارس، ابن،أ382/ 8)و أ 258/ 4) ، د.ط،العن ،الفراهيدي: ي》ظر أ2)

.أ113/ 2، )1، طالزاهر ي معا｣ كلمات ال》اسآنباري، ،أ1528/ 2) ،0، طاللغة
َا لإخبار إ ا   يكون َا  النبأ أَن" يقول العسكري:أ3) : ج) ،َواﾆََْ   النبإ َبن اْلفرق،، د.طاللغوية الفروق ".َ  خْ اْلمُ  علمهُ يَ  َا  م 

 يتضّمن حｯ نَرَبأ   آصل x للخ  يقال وا ظّن، َغَلَبة أو علم به ﾓصل عظيمة فائدة ذو خ : النر َبأُ ويقول اأصفها｣:" ،أ41
: ج)، فردات ي غريب القرآنام ".كذا أعلمته: كقولك ذا،ك أَنْرَبْأتُهُ : قيل العلم معｲ ولتضّمنه...  الّثاثة، آشياء هذد
رَاد فَإ نح آنباء َعَلْيه م فعميت} إ ا   اﾆََْ   فَرُهوَ  اْلُقْرآن x نبأ"كل  لكفوي:ويقول ا ،أ666-668

ُ
 :ي》ظراﾅَْجج".  ام

.أ887ج ) ،د.ط ،اللغوية والفروق امصطلحات ي معجم الكليات
 أالنｭ) مفهوم - شحرور ﾊمد: موقع يوتيوبأ، 168-164، )ج3، طص القرآ｣ قراءة معاصرةالقص: شحرور، ي》ظرأ4)

 أ على الرابط التاي: واﾆ  النبأ) بن والفرق

https://www.youtube.com/watch?v=yBO64RlHJXo  
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 هذا . ومن.مثله ابئ ورجل بلد إى بلد من أتى: ابئ وسيل. ابئ أرض إى أرض من ينبأ للذي
 النｭ كز ومننبأته..و  وأنبأته. امخ : وامنبئ. مكان إى مكان من أي ٓنه اﾆ ،: النبأ القياس
 .(1)الصواب" أعلم وي. تعاى ي عن أنبأ ف نه

ر من قريب وا بعيد أهما متغايران كما  فناحظ أن ابن فارس قد جعل النبأ معｲ اﾆ  وم ُيش 
 .ﾊمد شحروريدعي 

" : ﾆاءأ خ )ويقول عن اﾆلن لىع يدل والثا｣ العلم، فآول: أصان والراء والباء ا 
َرة   بفان ي: تقول. الشيء العلم: اﾆُْبرْرُ  فآول .َوُغْزرٍ  ورخاوة برْ  العام أي اﾆبر، تعاى وي. َوُخبرْر   خ 
رَاُء،: الثا｣ وآصل .ى14:فاطرجﾞ  ━   ─       〞  〝  ｠ﾝ : تعاى ي وقال. شيء بكل  وهي اﾆَْبرْ

 .(2)اللينة" آرض
ｭكتابه )الصاح x ويقول x العربيةأ: "ابُ  اللغة فقه    َﾆَيقولون فا اللغة أهل أما :ا x 

 ﾆْد. أخ تُه: "تقول. إعام   أنّه من أكثرَ  ا  جاز ما اﾆ : يقولون النظر وأهل .العلم هو واﾆ " أُخ  
 .(3)دائم" أو مسَتقبل أو زمان من ماضٍ  x أمرًا امخاَطب إفادة وهو. تكذيبه أو قائله تصديق

فاحظ معي أن ابن فارس يؤكد أن "أهل اللغة ا يقولون x اﾆ  أكثر من أنه إعام" أي ا 
 ماضٍ  x اأمرً  امخاَطب يذكرون أنه حضوري وا أنه تفصيلي ...ا}. بل أشار إى أن اﾆ  هو "إفادة

م به ال ﾊمد شحروردائم". وهو ما ينفيه  أو مسَتقبل أو زمان من  نبأ فقط.عن اﾆ  وَيس 
يتعلق بكونه استنتج الفروق امذكورة من  ًياسؤاًا منطق ﾊمد شحروروهنا أريد أا أن أسأل 

التنزيل اﾅكيم، وأمｲ أن أجد عندد اﾄواب هذا السؤال، وهو: لقد ذكر من  من الفروق بن النبأ 
آل عمران بعد قوله تعاى: النبأ غيｭ، واﾆ  حضوري، وقد عل ق على قصة مرم x سورة  واﾆ ، أن

 ﾞ  ┨  ┧  ┦  ┥  ┤   ┣  ┢  ┡  ┠  ┟  ┞       ┝  ├  ┛┚   ┙  ┘  ┗  ┖  ┕
  ┪  ┩ﾝ:فا بُد من أن ى44جآل عمران  ﾆالنبأ. أما ا x بقوله: "وهذا نفي وا ح للحضورية ،

 .(4)يشهد وقوعه بعينيه" ايكون راويه حا رً 
┰  ┱  ┲  ┳    ﾞ ان هدد سليمان عليه السام: فماذا يقول x قول ي تعاى على لس

                                                          
أ.5/385، د.ط، )مقاييس اللغةابن فارس،  أ1)
أ.2/233، د.ط، )مقاييس اللغةابن فارس،  أ2)
أ.133ج، )1، طالصاحيE ي فقه اللغة العربية ومسائلها وس》ن العرب ي كامها، ابن فارس أ3)
أ.165، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ4)
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   ┾  ┽  ┼  ┻    ┺  ┹     ┸  ┷  ┶  ┵  ┴ﾝ :أم يكن اهدهد حا رًا وشاهًدا ما  ؟ى22جالنمل
 نقله ورواد لنｭ ي سليمان عليه السام؟ فلماذا قال )بنبأأ وم يقل )ｹ أ؟.

ام آساليب اماكرة واملتوية يتفنن x استخد ﾊمد شحرورسابًقا إى أن  أشار الباحثلقد 
x عبثه امفاهيم وامصطلحات، ونود قبل أن نستكمل الكشف عن ما استخدمه منها هنا، أن 
نتساءل عن الغاية الｰ أراد الوصول إليها من القول بوجوب التفريق بن النبأ واﾆ ؟. وما هي 

للوصول إى غايته تلك؟ تعال لننظر ذلك  ﾊمد شحرورآساليب اماكرة والطرق املتوية الｰ سلكها 
 مًعا.

 x القرآ｣ القصص أن هو آكية، غاية x أمر إى كله هذا بعد نشر: "ﾊمد شحروريقول 
البعث  عن امستقبل غيب القرنن و.. ومن ذي عن اما ي غيب من أنباء لنا روى اﾅكيم التنزيل
 اﾊمدً  ٓن الضرورة متشاهة بصيغة النبوة اءتج فقد مستقبل أو ماض غيب النبوة أن وما و..
 ونظم امعرفية آر ية حسب عصر كل x أويلها يتم حｯ آنبياء خامأ صلى ي عليه وسلم)

 النبأ يتحول عندما فهو آية ٓي النهائي التأويل أما. امؤقت التأويل حيث من امتوفرة امعرفة وأدوات
 ومن، ى76جآنعام: ﾞ  ┳  ┲  ┱  ┰┯  ┮   ┭ﾝ  :تعاى لقوله شهوتعي الناس به تتحدث خ  إى
صلى ي عليه ) النｭ حｯ القرآن، أويل على قادر اإطاق على إنسان أي يوجد ا أنه نفهم هنا

 ويفتقر اﾅقيقة من أكثر الوهم من فيه ارﾔي مؤقت فهم هي امتوفرة التفاسر فإن لذا نفسه،أ وسلم
 .(1)اﾅكيم" التنزيل مع التعامل x يةعلم منهجية إى

x تلك الكُتب  كلها قد  اواحدً  اقل  أن ﾒد مو عً  ﾊمد شحرورx الواقع أن قارئ كتب 
سيق فيه شاهد  قرآ｣ ﾊ xله، بل على العكس من ذلك، فتجدد يكذب على القرآن مع توظيفه 

يه، حx ｯ غر الشاهد القرآ｣ امبتسر ذلك الكذب برقاعدة )لذاأ، x دسّ  ما م يَرد أي دليٍل عل
دأ إلزام ما ا يلزم، مقدمات فاسدة أو ا ترابط بينها، وترتيب نتائج فاسدة بيفالذي يتاعب به، 

عليها. وقد وصل به اإسفاف هنا إى إيراد شاهٍد قرآٍ｣ّ x غر سياقه، لنفي قدرة النｭ صلى ي 
، وx سبيل ذلك حجب قوله تعاى تفاصيله بكل الكامل يلالتأو  عليه وسلم على أويل القرآن

ﾞ  ﾐ   ﾏ  ﾎ   ﾍ  ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ     ﾇ   ﾆﾝ :وكذلك لنفي ع لمية ى44جالنحل ،
x آمة x سبيل ذلك أخرجهم من الراسخن  التنزيل مع التعامل منهج علماء التفسر xكيم، ، وﾅا

                                                          
أ.167، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)



181 
 

: فقال: ى6جآل عمران: ﾞ ┒  ┑    ┙  ┘  ┗   ┖┕  └  ┓ ﾝ  عند حديثه عن قوله تعاى x العلم
".. وهنا ﾒب أن نفهم أن الراسخن x العلم هم ﾉموعة كبار الفاسفة وعلماء الطبيعة وأصل 

جوهؤاء من أمثال: البرو｣،  اإنسان وأصل الكون وعلماء الفضاء وكبار علماء التاريخ ﾉتمعن،
وم نشرط ،  ، أينشتاين، تشارلز داروين، كانت، هيجلىتننيو هيثم، ابن رشد، إسحاق ااﾅسن بن 

  رورة يرى فهو ، ولذلك(1)جتماع حضور الفقهاء، ٓهم ليسوا معنين رر x رأينا رر هذد اآية"هذا اا
 السادة أيدي من آوان يفوت أن قبل القرآن نسحب أن "علينا: فيقول أيديهم، من القرآن سحب
 العلماء هؤاء موقف يكون أن ﾒب حيث الدين، رجال أو آفا ل، علماءال امعروفن الوعاظ
 عن تزيد ا للقرآن النسبة معلوماهم ٓن ، التسليم ،امامً  العامة كموقف هو القرآن من آفا ل
 .ｸ(2)ت" وعظي فدورهم دور، الناس هؤاء كان وإن بتاا، العامة معلومات

 م العقانين أنفسهم يسمون من أن على يدل اآخرين، عم التعامل x إرهاس أسلوب وهذا
القرآن  خلق قضية x الناس امتحان امعتزلة أسافهم قام ما يوم اإمام، من إى واحدة خطوة يتقدموا
ｯما عقوهم، عليهم مليه ما إا يقبلون وا اآراء، يصادرون فهم اليوم، وح ｲوما القرآن؟ نسحب مع 
 الذين العلماء هم ومن والعامة؟ العلماء بن يسوي وكيف ،غر امنهجي ﾆاطئا التعميم هذا

 أكثر، أو هو يعرفه مثلما والدين اﾅياة علوم عن يعرفون اليوم الدين علماء من اكثرً  إن يقصدهم؟
 اللغات من وﾒيدون سواء، حد على والشرق الغرب جامعات x يتخرجون الدين علماء من وكثر

 أصحاب كما أرادها الدين، علماء على ملة ولكنها أكثر، أو اآخرون ﾒيدد ثلمام آجنبية
 جاء حيث. أقدارهم من واﾅط الدين رجال من السخرية أهدافهم من أن أعلنوا الذين ال وتوكوات

x ط من كرامة رجال الدين " :خططهمﾅيمن آموقد عنينا عناية عظيمة ا x أعنن )غر اليهودأ 
ن نفوذ إx طريقنا. و  ااس، وبذلك ﾍحنا x اإ رار برسالتهم الｰ كان مكن أن تكون عقبة ك ودً الن

. اليوم تسود حرية العقيدة x كل مكان، ولن يطول افيومً  ارجال الدين على الناس ليتضاءل يومً 
سر علينا للتصرف مع ا. وسيبقى ما هو أيا امً اهيارً  اا سنوات قليلة حｯ تنهار امسيحية بددً إالوقت 

 .(3)"الداات ااخرى
 أحداث عن اأخبارً  اأيضً  لنا روى القرآ｣ القصص لكنكامه فيقول: "  ﾊمد شحرورَ يتابع 

                                                          
أ بتصرف.133-132، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.255)جامرجع السابق، شحرور،  أ2)
أ.186ج) ،4ط ،صهيون حكماء بروتوكوات اﾆطر اليهودي، ،التونسي أ3)
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 وحنن وأحد بدر كغزوة أعينهم، ورأوها اً حضور  وأصحابهأ صلى ي عليه وسلم) النｭ عاشها
 وآحزاب، وآنفال والتحرم كالتوبة الكرم قرآنال سور من سورة من أكثر ﾍ xدها وتبوك واﾆندق

 عندا أنباء إى ｼولت وقوعها ﾅظة x أحداثها عاش من عند اأخبارً  كانت الｰ آخبار هذد أن إا
القصد منه هو العظة  ًياقرآن االيوم، تلك آنباء عن اما ي وامستقبل تبقى ميعها قصصً  غرا وعند

ه ｸال وا ｸرام، وا بصاz وا بطاz، كآية السيف وآية اﾄزية x سورة التوبة.. والع ة وا عاقة ل
صلى ي ) الرسول مع حصلت أحداث حول اﾅديث يدورx هذد السورة  ﾊمد.. سورة x وكذلك

 التوبة سورة أن أي. حضورية ٓها أخبار عن عبارة آحداث هذد أن وذكر.. والصحابةأ عليه وسلم
 النسبة ｼولت آخرى الغزوات وكل وتبوك واﾆندق وأحد بدر غزوات عن تتحدث الｰ آاتا وكل
 الرسالة من وليست تشريعات فيها يوجد وا. ويوسف موسى كقصص امامً  احمدي القصص إى لنا

. نساءال سورة x امواريث آات وعن ،ى257البقرة ج ﾝی  ┽    ┾  ┿ﾞ  : تعاى قوله عن امامً  وｽتلف
 التناقض ﾓَُلُ  وهنا. اأخبارً  وليست أنباءً  ليستأ الرسالة) آحكام من وهي اآات هذد إن حيث
 على القائمة وامنسوخ الناسخ ｽرﾒة إى اللجوء بدون والعنف السيف وآات اآات هذد بن

 على نزوها وقت اخبارً أ وا لنا أنباء تعت  ا الｰ الرسالة آات فرز الواجب من فنرى لذا. آوهام
 .(1)القصصية" آنباء عن مييزها  رورة ونرى حدة

هنا من خال تلبيس الفرق بن النبأ واx  ﾆ امعｲ، وأن القصص  ﾊمد شحروريتسرب 
، إى اطٍل ا عاقة له ما ذُكر، وهو أن ما جاء x القرآن الكرم من االقرآ｣ من آنباء وليس أخبارً 

والصحابة الكرام هو عبارة عن أنباء  صلى ي عليه وسلم الرسول مع حصلت حداثآات عن أ
لنا إى  النسبة النسبة لنا، وأن تلك اآات وما فيها من تعقيبات وتوجيهات وتشريعات قد ｼولت
اء كقصص آنبي  اما ماد القصص احمدي، ا عاقة له ｸال وا ｸرام، وا بصاz وا بطاz، مامً 

والسابقن، إذ إن القصص القرآ｣ عبارة عن نصوج ارﾔية هدفها العظة والع ة وا عاقة ها 
 التشريع.

أن علماء اللغة يذكرون أن   x الفصل آول من االتأكيد على ما ذكراد سابقً  مكننا ابتداءً 
عن قصص آنبياء وآمم السابقة حديثه القرآن الكرم عند ، وأّن أ2)بن النبأ واﾆ  فرقًا x الدالة

                                                          
أ بتصرف.168-166، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
َا لإخبار إ ا   يكون َا  النبأ أَن" يقول العسكري:أ2) : ج) ،َواﾆََْ   النبإ َبن اْلفرق،د.ط، اللغوية الفروق ".َ  خْ اْلمُ  علمهُ يَ  َا  م 

 يتضّمن حｯ نَرَبأ   آصل x للخ  يقال وا ظّن، َغَلَبة أو علم به ﾓصل عظيمة فائدة ذو خ : النر َبأُ ويقول اأصفها｣:" ،أ41
= 
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، قد استعمل لفظ )النبأأ دون لفظ )اﾆ أ وذلك  ما يتضمنه لفظ )النبأأ من معا｣ العلم وﾎو ذلك
،  ا يوحي أن  هذد آنباء م تُرَقْص جرد اﾅكاية أ3)، والصدقأ2)، والو وحأ1)والفائدة العظيمة

دة، وأن  هذد القصص ترتفع وتظهر على غرها الو وح والتسلية بل ما ｼمله من الع ة والفائ
 والصدق واﾅقيقة والواقعية.

إى أن  أصل اشتقاق )القصةأ x اللغة يتاقى مع ااستعمال القرآ｣ ها،  أشار الباحثكما 
كشف عن آاٍر مضت، وهذا التاقي بن ااشتقاق اللغوي للقصة وااستعمال القرآ｣ ها يفيد أها  

فأطلق القرآن لفظ الَقَصص على ما  ن أحداث انقضت، نسيها الناس أو غفلوا عنها،وتنقيب ع
حد ث به من أخبار القرون آوى، وما كان يقع ﾊ xيطها من صراع بن قوى اﾅق والضال، وبن 

 .أ4)مواكب النور وجحافل الظام
 ذكر من القرآن x ما يسفل ها، امخ  عن غائبة حادثة عن اﾆ : القصة: "عاشور ابن يقول

 .أ5)"عدوهم مع امسلمن وقائع ذكر مثل قصصا نزوله زمن x اﾅا رة آحوال
ما ية واقعة، وتعرض منها ما ترى عر ه، والتاي  فرإذن القصة x القرآن إما تَرتَرَتبع أحدااً 

قت نزول القرآن ا فإن آحداث والوقائع الｰ عايشها امسلمون ﾅظة بلحظة x حياهم اليومية و 
 تُعُد من قبيل قصص القرآن.

ما جاء x القرآن الكرم جاهًدا إى اعتبار  ﾊمد شحرورلكن  ما يُثر ااهتمام هنا: هو سعي 
 السرة النبوية من قبيل آنباء، وｼويلها إى ما ماد القصص احمدي، رغم من آات عن أحداث

                                                          

: ج)، ات ي غريب القرآنفردام ".كذا أعلمته: كقولك كذا، أَنْرَبْأتُهُ : قيل العلم معｲ ولتضّمنه...  الّثاثة، آشياء هذد=
رَاد فَإ نح آنباء َعَلْيه م فعميت} إ ا   اﾆََْ   فَرُهوَ  اْلُقْرآن x نبأ"كل  لكفوي:ويقول ا ،أ666-668

ُ
 :ي》ظراﾅَْجج".  ام

.أ887ج ) ،د.ط ،اللغوية والفروق امصطلحات ي معجم الكليات
 هذد يتضّمن حｯ نَرَبأ   آصل x للخ  يقال وا ظّن، َغَلَبة أو علم به صلﾓ عظيمة فائدة ذو خ : النر َبأُ يقول اأصفها｣:"أ1)

: ج)، فردات ي غريب القرآنام :ي》ظر". كذا أعلمته: كقولك كذا، أَنْرَبْأتُهُ : قيل العلم معｲ ولتضّمنه...  الّثاثة، آشياء
.أ666-668

/ 1) (نبأ)، مادة اْهمَزة َمعَ  الُنون فصل،د.ط، اج العروس ،الزبيدي، أ265/ 3) ،1ط، اأفعال كتاب الَقط اع، ابن: ي》ظر أ2)
.أ448

فردات ي غريب ام :ي》ظر". لكذبا عن يتعّرى أن نَرَبأ   فيه يقال الذي اﾆ  وحقّ :"يقول اأصفها｣أ3)
.أ683: ج)، القرآن

.أ45-45، )ج 2، طالقصص القرآ｣ ي مفهومه وم》طوقهاﾆطيب، : ي》ظر أ4)
.أ1/74، د.ط، )التحرير والت》وير، ابن عاشور أ5)
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أن عر ه ها م أخذ ذات  ، إ افًة إىاقصصً  عليها اث وتعليقهآحد عر ه لتلك يسم م القرآن أن
 القرآ｣. القصص فيه ُعرض الذيالطابع 

من ｼويل اآات الｼ  ｰدثت عن السرة  ﾊمد شحروروالسؤال هنا: ما الذي يهدف إليه 
 النبوية إى آات قصصية؟.

 الｰ اآات وكل لتوبةا سورةشحرور ﾒيبنا بنفسه على ذلك، حيث يقول: "ﾊمد لنرك 
 القصص إى لنا النسبة ｼولت آخرى الغزوات وكل وتبوك واﾆندق وأحد بدر غزوات عن تتحدث
 .(1)"الرسالة من وليست تشريعات فيها يوجد وا. ويوسف موسى كقصص امامً  احمدي

يرى أن آات القصص القرآ｣ ا يستنبط منها أحكام، ويريد أن  محمد شحرورإذن ف
اعتبارها آات قصصية، هدف  االسرة النبوية أيضً  اآات الｼ  ｰدثت عن يسحب موقفه هذا على

آات اﾄهاد جأو آات السيف والعنف كما  منها يتعلق ما والذاتإفراغها من احتوى التشريعي 
 اآات هذد بن التناقض ﾓَُلُ  وهنايسميها هوى، حيث يقول بعد ذكرد لبعض آات آحكام: "

 من فنرى لذا. آوهام على القائمة وامنسوخ الناسخ ｽرﾒة إى اللجوء بدون والعنف السيف وآات
 مييزها  رورة ونرى حدة على نزوها وقت اأخبارً  وا لنا أنباء تعت  ا الｰ الرسالة آات فرز الواجب

 .(2)القصصية" آنباء عن
 ف امنشود، فقد سلك مسلكن اثنن، كا:لتحقيق هذا اهد ﾊمد شحروروحｯ يصل 

حيث يقول:  ﾊاولة إثبات بشرية آحداث وإلغاء اإرادة اإهية: -
 ٓحداث تسجيًا  صفحاته على احمدي للقصص التنزيل تسجيل كان "لقد

 ولكن الواقع، x مشاهدة أخبار من حوله وَمن صلى ي عليه وسلم،  النｭ عاصرها
 وم يعايشه م لواقع تسجيًا  تنقل أنباء ويشاهدها، يعشها م نم تبقى آخبار هذد

 م فضاء من لنا نقلت الｰ آنبياء قصص على ينطبق هذا أن القول ومكننا يشهدد،
 رؤية عن امع ً  للقصص التسجيل هذا جاء ولقدوامعاي . امشاهد موقف منه نقف
 تسجيل يكن وم عصرهم، x لناسا خيارات نتيجة مت كما ل حداث امتعالية ي

 مع متفاعًا  واقعه x اإنسان فعله ما تسجيًا  بل ي، أرادد ما واقًا  امع ً  القصص

                                                          
أ.166، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.168-166، )جامرجع السابقشحرور،  أ2)



185 
 

 . (1)والفكرية" ااجتماعية وتشكاته وواقعه الوحي

التشكيك برسالية آات القصص القرآ｣: وذلك اعتبارها نصوج  -
: "من خال فهمنا للعاقة بن نية، حيث يقولارﾔية، وليدة البي ة الزمانية وامكا

رر معｲ أها  فإننا نقول أن نصوج القصص القرآ｣ هي نصوج ارﾔيةالنص والقارئ 
تتحدث عن أحداٍث مضت رر ولكن فهمنا هذا القصص هو امتحرك من خال ما 

... جيل ل حداث بكافة إحداثياهانستقيه من ع  بناء على ما ﾓمله النص من تس
 اوحيً  ي بعثها الｰ الرسالة من جزءا القصص اعتبار مكن ا أنه نرى فإننا ولذا
 معن بتشريع وصاا فحوت لإنسان، ي وصاا تضمنت والｰ عندد، من اوقصدً 
 هذا تبيان على مقتصرة القصص وظيفة وتبقى. العصر ذلك إنسان مع تفاعلت
 قراءة عن الناｻن واادكار للع ة مظنة أي ؛الرسالة هذد تصديق ｼقيق وعلى التفاعل
 .(2)فيه" كانت الذي التارﾔي الواقع وبن الرسالة مضمون بن العاقة ﾄدل واعية

للنظرية التارﾔية x قراءة القصص القرآ｣، وهو ما  ﾊمد شحروروذلك من خال توظيف 
 .وذلك عند اﾅديث عن فلسفته x التاريخ و حناد سابًقا
من سعيه لتحويل اآات الｼ  ｰدثت عن السرة النبوية  ﾊمد شحرورأن عرفنا هدف  وبعد

لنأي اآن لنناقشه x موقفه من آات القصص القرآ｣ بكوها نصوًصا ارﾔية ا إى آات قصصية، 
تؤخذ منها أي أحكام شرعية، وادعاؤد أن استنباط آحكام منها، هو إعادة إنتاج لشرائع اإصر 
وآغال الｰ جاء التنزيل لو عها، حيث يقول: "أصبح التنزيل كّله مظّنة ل حكام وآوامر والنواهي 

من  اوالتشريعات ما x ذلك أنباء القصص. ولقد مرر العقل السلفي عند قراءته للقصص كثرً 
اإصر وآغال آحكام ودوها x كتب الفقه ｼت بند )شرع من قبلنا شرع لناأ فأعاد إنتاج شرائع 

 .(3)الｰ جاء التنزيل من أجل تقومها ورد الناس إى التيسر وامرمة"
فهل آات القصص القرآ｣  ا يستنبط منها أحكام شرعية؟ وهل ما يستنبطه أهل العلم من 
أحكام شرعية من آات القصص القرآ｣ ｸجة )شرع من قبلنا شرع لناأ يعت  إعادة إنتاج لشرائع 

 وآغال؟.اإصر 
                                                          

أ.113)ج، 3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.113-112)جامرجع السابق، شحرور،  أ2)
أ.155-152)جامرجع السابق، شحرور،  أ3)
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بدايًة ُأشر إى أّن العلماء قد ذكروا أن آات القرآن تتنوع ｸسب مو وعها إى آات 
، وهذا التقسيم ا يعｳ عدم دالة اآية القرآنية على حكم (1)قصص، وأحكام، ومواعظ، وغرها

اعد فقهي، أو عقدي، أو لغوي، أو غرد، بوجه من وجود الدالة امختلفة أو بقاعدة من قو 
 ااستنباط.

 آحكام، وأم ا آات على يقتصر وا اآات القرآنية ﾄميع شامل القرآن من فااستنباط
 آحكام أي مباشر بطريق دل ما فامقصود بعدد معن من اآات آحكام آات  آئمة حصر
 من تستنبط كذلك والنواهي؛ آوامر من تستنبط كما الشرع أحكام فإن: "الطوx قال .الظاهرة

.. فقل أن يوجد x القرآن آية إا ويستنبط منها شيء من آحكاموﾎوها،  وامواعظ آقاصيص
 ما دون آحكام، بيان منه ُقصد ما إى نظروا إما آية م ة مس x حصروها الذين هؤاء وكأن

 .(2)"بياُها يُرْقَصدْ  وم منه، استفيدت
القصص  ذلك، وآات وغر والصفات وآمثال كروالتذ  والوعظ القصص آات من فيستنبط

 وآمثال القصص آات فإن" :الزركشي يقول لاستنباط. واسع ﾉال اﾆصوج وجه على القرآ｣
، وعلى هذا القول كان عمُل آئمة رر رمهم ي رر x (3)"آحكام من كثر منها يستنبط وغرها

 يع آات القرآن.استخراج آحكام والفوائد وامعا｣ من م
هذد الصيغة  أما مسألة )شرع من قبلنا شرع لناأ فا ينبغي أن يكون مو وع امسألة مرسًا  

، أو أن تلك اامطلقة، إذ قد يُفهم من ذلك ابتداًء أن اإسام م ينسخ ما x الشرائع السابقة مطلقً 
الرجوع إى الكتب السابقة  الشرائع كانت عاّمة مثل رسالة اإسام، أو أن امسلمون مطالبون

 امتداولة بن أهل الكتاب أو إى مرواهم خارج هذد الكتب.
ولذلك ا بُد من ｼرير ﾊّل اﾆاف حｯ يقع حصرد x مضايقه الｰ تضبط موقعه بدقة، 
 ومنع من تسربه إى ﾉاات ليست منه، أي حｯ ا يّتسع ليشمل امسّلمات الｰ ا خاف عليها.

العقائد الثابتة x ميع الرساات، وا آخبار الｰ ا تقبل النسخ،  االكام هنا متعلقً فليس 
وا الضرورات امقصودة x كل ملة، بل امو وع ﾋتص التشريعات الｰ تقبل النسخ والتغّر، وا 

 يرتب على تغرها أي حال،
                                                          

أ.1/14، )1، طالتسهيل لعلوم الت》زيلابن جزي،  ي》ظر: أ1)
أ.568-3/566، )1ط، شرح ﾋتصر الروضةالطوx،  أ2)
أ.4-2/3، )1ط، الرهان ي علوم القرآنالزركشي،  أ3)
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البقاء كما تقبل النسخ والتوقيت، فإذا ّم حصر امو وع x التشريعات السابقة الｰ تقبل 
أن ﾏرج من هذد التشريعات ما ا ﾒوز أن يكون منها مو ع  افباإمكان أن نزيد امسألة  بطً 

 :(1)خاف، وذلك بتقسيمها إى قسمن
 القسم آول: آحكام الｰ م يرد ذكرها x شريعتنا.

ها إّا x الكتب امتداولة بن أهل وهي آحكام الｰ م تذكر x الكتاب والسنة، وا وجود 
الكتاب مثل توراة اليهود وتلمودهم، وأاجيل النصارى، ومثل آخبار الｰ ينقلوها بطرقهم اﾆاصة، 

 أو يرويها بعض من أسلم منهم.
لنا، ولسنا متعبدين به، وا ﾒوز  افا خاف x أن هذا القسم من التشريعات ليس شرعً 

من مصادر الفقه اإسامي، وم يقل أحد من الفقهاء أو آصولين أنه  ارً النظر فيه بوصفه مصد
تستنبط منه آحكام الشرعية، ٓن القرآن نص بصريح العبارة على أّن أهل الكتاب   ﾒوز اｽاذد دليًا 

ﾞ  ﾈ  كانوا يكتبون الكتاب أيديهم ويدعون أنّه من عند ي وما هو من عند ي. كقوله تعاى
  ﾉ  ﾜ       ﾛ  ﾚ  ﾙ  ﾘ   ﾗﾖ  ﾕ  ﾔ  ﾓ  ﾒ  ﾑ  ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍ   ﾌ  ﾋ  ﾊ

  ヰ   ｀   ゚  ﾞ  ﾝﾝ :وقوله عّز وجّل ى63جالبقرة ، ﾞ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ   ｳ  ｲ
      ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ  ﾆ  ﾅ  ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ   ﾀ  ｿ  ｾ  ｽ  ｼ  ｻ  ｺ  ｹ     ｸ

  ﾏ  ﾎ  ﾍﾝ :ى68جآل عمران . 
قسم م نعلمه إا من كتبهم، ونقل ｼريرد حّل اﾆاف فقال: "وقد أكد اإمام القراx عند 

ا خاف أّن التكليف ا يقع به علينا، وا x حّق رسول ي صلى ي عليه وسلم  أخبارهم الكفار،
 .(2)لعدم الصحة x النقل"

 القسم الثا｣: آحكام الｰ ورد ذكرها x شريعتنا.
 x ورد ذكرها ｰالكتاب والسنة، ولكّن طريقة ذكرها م تكن واحدة النسبة وهي آحكام ال

 إى كل آحكام، لذلك فهي تنقسم إى نوعن:
 النوع آول: ما دل الدليل على ما ﾔالفه.

وامقصود بذلك هو اﾅكم الذي ذُكر x القرآن أو السنة على أنه كان شريعة لبعض آمم 
لنا، ولسنا  اليس شرعً  لفه، وهذا النوع ليس ﾊل خاٍف أنهقبلنا، وورد الدليل x شرعنا على ما ﾔا

                                                          
أ.وما بعدها 77ج، )1ط، الشرائع السابقة ي الكتاب والس》ةالّشتيوي،  أ1)
أ.7/2361، )1ط، احصول نفائس اأصول ي شرحالقراx،  أ2)
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بقصد تذكر امسلمن  ا، ٓن الدليل قد دّل على خافه، وإما يقع ذكرد x القرآن غالبً متعبدين به
بنعمة ي عليهم حن خّفف عنهم بو ع أحكام فيها إصر ومشقة ألزم ها من قبلهم عقوبة هم على 

┠  ┡  ┢  ┣    ┤  ┥  ┦┧  ┨  ┩  ┪  ┫  ┬   ﾞ بغيهم، كقوله تعاى 
   ┿  ┾  ┽  ┼┻  ┺  ┹  ┸┷  ┶   ┵  ┴  ┳  ┲  ┱  ┰  ┯     ┮  ┭ﾝ

فهذد احرمات على اليهود x شريعتهم جزاء بغيهم، قد دّل الدليل x شريعتنا على ، ى147 جآنعام:
┃  ┄   ┅  ┆  ┇  ┈    ﾞ  │  ━  ─  〞  〝  ｠  ポ  ボ  ペ   ベ  プ  ブ  خافها وهو قوله تعاى

 ┟  ┞  ┝  ├   ┛  ┚  ┙  ┘  ┗   ┖  ┕  └┓  ┒  ┑  ┐  ┏     ┎  ┍  ┌  ┋  ┊   ┉ﾝ
 ى.145جآنعام: 

 النوع الثا｣: ما دّل الدليل على ما يوافقه.
وامقصود بذلك هو اﾅكم الذي ذُكر x القرآن أو السنة على أنه كان شريعة لبعض آمم 

x كم شرع لنا، كما كان شرعً  قبلنا، وورد الدليلﾅأّن هذا ا x اشرعنا على ما يوافقه، فا خاف 
┌  ┍   ┎  ┏  ┐  ┑  ┒  ┓  └   ┕  ﾞ للذين من قبلنا، كقوله تعاى 

  ┧  ┦  ┥   ┤  ┣┢  ┡  ┠  ┟  ┞  ┝  ├┛   ┚  ┙  ┘  ┗  ┖
   ┭  ┬  ┫  ┪  ┩  ┨ﾝ :إى45جامائدة ｳسرائيل من ، فبن هنا أن القصاج كان شريعة لب

ﾞ  ゾ  ゼ  ズ           ジ  ザ  ゴ  ゲ قبلنا، وورد الدليل x شريعتنا على آمر القصاج بقوله تعاى 
  ┄  ┃  │━  ─   〞  〝  ｠  ポ  ボ  ペ  ベ  プ  ブ  ピビ   パ  バ  ド  デ    ヅ  ヂダ

فجاء هذا اﾅكم x شرعنا  ى 168جالبقرة: ﾝ┅  ┆  ┇┈  ┉  ┊    ┋  ┌  ┍  ┎  ┏  ڭ  
ﾞ  ﾄع ما ُشرع من قبلنا، وإن اختلفت تفاصيل اﾅكم بن الشريعتن كما x قوله تعاى م امتوافقً 

  ﾒ  ﾑ  ﾐ   ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ       ﾋ    ﾊ  ﾉ  ﾈ       ﾇ  ﾆ  ﾅﾝ :ى183جالبقرة. 
 النوع الثالث: ما ُسكَت عنه فلم يدل دليل على ما ﾔالفه أو يوافقه.

قرآن أو السنة على أنه كان شريعة لبعض آمم وامقصود بذلك هو اﾅكم الذي ذُكر x ال
قبلنا، وم يرد دليل x شرعنا على ما ﾔالفه أو يوافقه، أي أّن النصوج ذكرها ُمرسلًة على سبيل 
اإخبار وسكتت عن بيان حكمها x حق امسلمن، وهذا النوع الذات هو ﾊّل اﾆاف بن 

"وقسم ثبت أنه من شرعهم بنقل شريعتنا، وم نؤمر به،  :xالفقهاء وآصولين، كما قال اإمام القرا
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 .(1)فهذا هو مو وع اﾆاف"
وقد اختلف العلماء x خصوج هذا النوع من أحكام الشرائع السابقة قبلنا على ثاثة 

، ما بن قائٍل أنه شرع  لنا، وقائل بعكس ذلك، ومتوقٍف عن اﾄزم أي القولن، ولكّن هذا (2)أقوال
ف بن العلماء ا يعكس ما عليه واقع العمل x مذاهبهم، وإن  اختلف ذلك من مسألة إى اﾆا

، (3)مثل هذا النوع من آحكام أخرى، إذ اماحظ أّن فقهاء امذاهب آربعة كانوا يستدّلون أحيااً 
ها غالًبا على بوصفها عمدهم x ااحتجاج، بل كانوا يذكرو  ًياوإن م يكن x عمومه استداًا أصل

 سبيل ااست ناس والتوكيد، إى جانب استداهم ببعض آخبار أو القياس وﾎو ذلك.
والعمل x شريعة اإسام ببعض التشريعات السابقة مبｳ  على أصل التصديق ها، وعلى أمر 

هم التشريعات ي ااقتداء هدي آنبياء من قبل، وفيه دالة على أن اإسام اكتمل استيعابه ٓ
السابقة الｰ كتب ي تعاى ها البقاء وأراد استمرارها إى آخر الّزمان عن طريق شريعة اإسام اﾆامة، 
وهي إى جانب ذلك شريعة  مستقلة x كثر من مقوماها وأحكامها، ٓها اسخة لكثر من 

 آحكام السابقة، ومؤسسة لكثر من آحكام اﾄديدة.
ى ذلك فالتصديق ما x الشرائع السابقة ا ينفي استقال شريعة اإسام، وبناء عل

واستقاها ا يعｳ الضرورة تغيرها ﾄميع آحكام السابقة، بل هي شريعة خامة ومستقلة، من أهم 
يعد  مقاصدها التقرير، والتغير والتأسيس، فهي التقرير تؤّكد ملة  ّا سبق، والتغير تنسخ منه ما م

 ًﾅامة، والتأسيس تنشئ أحكامً  اصاﾆميع  آتباع الرسالة اﾄ اإنسان وشاملة zجديدة مناسبة مصا
 مشاغل اﾅياة وقضاا العمران البشري.

ومن امهم هنا أن ُنشر إى أّن مسألة )شرع من قبلناأ امعｲ الذي ذكراد تُنّبهنا إى أكية 
يقّص القصص جرد التاريخ، وإما ٓها مفيدة للمسلمن x عباداهم،  القصص القرآ｣، فا  تعاى م

وقال ، ى 6جيوسف: ﾞ    ヴ  ケ  カ    ヮ  ヱ  ヰ         ｀  ﾟﾝ ومعاماهم، وأخاقهم كما قال تعاى 
┨  ┩        ┪  ┫  ┬  ┭  ┮┯  ┰  ┱              ┲  ┳  ┴  ┵  ┶  ┷  ﾞ سبحانه: 

  ┾  ┽  ┼  ┻  ┺  ┹     ┸       ╀  ┿ﾝ :ى111جيوسف.  x وا يكون ذلك إا التعّمق
 x ياة. وآمرﾅا x فهم القصص القرآ｣، قصد استخاج اآات، واستنباط مناهج سر آنبياء

                                                          
أ.7/2361، )1ط، نفائس اأصول ي شرح احصولالقراx،  أ1)
أ.وما بعدها 63ج، )1ط، الشرائع السابقة ي الكتاب والس》ةالّشتيوي،  للوقوف على هذ《 اأقوال وأدلتها. ي》ظر: أ2)
أ.وما بعدها 34ج، )1ط، والس》ة الشرائع السابقة ي الكتابالّشتيوي،  . ي》ظر:بعض اأمثلةللوقوف على  أ3)
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هذا اإطار ا يقتصر على النظر x بعض التشريعات اﾄزئية الشاملة، بل يشمل كل ما مكن 
 القصص.استكشافه عند استنطاق آات تلك 

 

 مفهوم العرة: الثا｣ امطلب

 سورد من كبرة مساحة أن هي تلك الكرم، القرآن x وا حة ت ز أساسية حقيقة هناك
 امباشر العرض بن وتتدرج ﾋتلفة، واｻاهات اأبعادً  أخذ الｰ التارﾔية، للمسألة قد ُخصصت وآاته
 الركيز يتميز استخاج شرية، وبنالب اﾄماعات من عدد لتجارب القصصي الواقعي والسرد
 امتغرة اإنسان مواقف امرورً  وامكان، الزمان ع  اﾄماعات حركة ｼكم الｰ التارﾔية للسنن والكثافة

 والنضج البساطة بن تتأرجح فهي ها، حصر ا الｰ اﾅضارية والصيغ والعام، الطبيعة من
 ا سورد الكرم، ｸيث أن ُجل   القرآن x وااتساع الثقل من حًدا امسألة هذد وتبلغ... والركيب
 تتشكل سنة أو قانون على أكيد أو ما، ﾅدث سريعة إشارة أو ارﾔية، لواقعة عرض من ｽلو تكاد

┨  ┩ ┪  ┫  ┬  ┭  ┮┯  ┰  ┱   ﾞ :قائل من عزّ  يقول هذا وx. (1)التاريخ حركة موجبها
 ┻  ┺  ┹     ┸  ┷  ┶  ┵  ┴  ┳  ┲    ╀  ┿      ┾  ┽  ┼ﾝ

 ى.111: يوسفج
 التجارب عن خاصات التارﾔية هو تقدم والوقائع آحداث كان الغرض من عرض وقد
 ع ًا الع ، تستخلص أن للتاريخ، لعل ها العمودي اﾆط طول على للبشرية مساحة وإعطاء اإنسانية،

 الرفيه لغرض يكن م أنه إا القصص، شكل على جاء وإن ل حداث فعر ه. هديها على تسر
 الدائب والبحث الدائم، التساؤل ﾎو به والدفع البشري، الفكر إارة بواسطتها وإما أراد واﾅكاية،

والتفّكر x العاقات السببية بن مقدمات آحداث ونتائجها وفق سنن إهّية يصلها  اﾅق، عن
  اإنسان ما x كيانه من نوازع اﾆر والشر.

كن نفاة القدر من امعتزلة وغرهم  ن علقوا السببية x آفعال اإنسانية بذات اإنسان، ول
يوجب وقوع امسببات عنه على جهة ااختيار، وكل  افاعلة، أي اعتبارد سببً  واعتبار اإنسان ذااً 

الذات  x اااعتبارات آخرى من حتميات طبيعية وألطاف ومكينات إهية ليست  ا يؤثر سلبً 

                                                          
أ.5، )ج2، طالتفسر اإسامي للتاريخخليل،  أ1)
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. فيؤمنون أن "أفعال اإنسان هي السببية آساسية ｼ xريك عجلة التاريخ، (1)اإنسانية الفاعلة
الｼ ｰدد  وإرادته هي امنتجة لفعله اﾅر، وهذد اﾅرية هي الｼ ｰدد مفهوم خافته ل رض، وهي

 .(2)سرورة وصرورة ارﾔه"
 لفية ااعتزالية للمهندس ﾊمد شحرور أنّ عند اﾅديث عن اﾆ اسابقً  ار الباحثقد أشو 

امعتزلة اﾄدد من أصحاب الفكر امادي، يرفضون أي تقييد ﾅرية اإنسان، ومن أجل ذلك ظهرت 
من روح ي، َحل ت x هذا اإنسان، وأصبح يتصرف من  الديهم فكرة النيابة اإهية، وأن قسمً 

 .اكبرً   اعما يقول الظامون علوً خاها كسيٍد مطلق هذا الكون، تعاى ي 
، وأراد ي سبحانه وتعاى أن ﾒعله ًيارمان ا: "عندما نضج البشر كائنً ﾊمد شحروريقول 

، أي x القدرة على التصرف x هذا الوجود خليفة له x آرض، ليخلفه x قوانن الربوبية أوًا 
يع، أعطاد من صفاته الذاتية آحادية اﾆالية من ، أي x القدرة على التشر اامادي، وآلوهية انيً 
، لذا فإن اإنسان فقط مدين   سبحانه وتعاى ﾞ┮   ┭  ┬  ┫ﾝ xالتناقض، وهي الروح 

أنسنته وابتعادد عن امملكة اﾅيوانية، ومن هنا جاءت لفظة الدين، وهي من دان يدين، منه جاء 
 .(3)الدين وامدينة وامدنية"

أن مكر مفهوم ودالة الع ة  ﾊمد شحرورن هذد اﾆلفية ااعتزالية أراد م اوانطاقً 
 x القصص القرآ｣، كما هي عادته x مكرد امفاهيم القرآنية.

حديثه عن دالة ومفهوم الع ة اهامه للعقل السلفي أنه عقل  ﾊمد شحروروقد ابتدأ 
وأنه يتخذ من التعليل وسيلة إعادة إنتاج قياسي يتحكم x قراءة النصوج والتاريخ والطبيعة، 

 ﾊمد شحرورمعｲ الع ة حسب زعمه، ووعد  ط حتمي،  ا عّطل النفاذ إى فهٍم سليمٍ التاريخ على م
 .(4)بتجاوز كل ذلك والتصدي استنباط رؤية جديدة معｲ الع ة وفلسفتها

 ﾊمد شحرورالｰ سلكها  الع ة؟ وما هي آساليب معｲفما هي هذد الرؤية اﾄديدة
 استنباطها؟ وما هي الغاية الｰ يريد الوصول إليها من خاها؟

، فإا  نستبق ذلك ﾊمد شحروروقبل بيان هذد الرؤية اﾄديدة معｲ الع ة وفلسفتها عند 
                                                          

أ.135، )ج2، طفلسفة القدر ي فكر امعتزلة: دغيم، ي》ظر أ1)
أ.186-187، 1/155، )3، طقراءة معاصرةالقصص القرآ｣ : شحرور، ي》ظر أ2)
أ.253، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ3)
أ.1/168، )3، طقراءة معاصرةالقصص القرآ｣ : شحرور، ي》ظر أ4)
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 الناظر القرآنية يستوقف آلفاظ من ببيان دالة هذا اللفظ من الناحية اللغوية، والقرآنية. فهو كغرد
 اللغوية. دالته x التأمل على الباحث ويستحث القرآنية، أبعادد معرفة

 الدالة اللغوية:
: يقال. الشيء x وامضيّ   النفوذ على الدالةأ ع ) مادة x آصل أن اللغة معاجم تفيد

. جانب إى جانب من قطعته: الطريق وكذلك. شاطئ إى شاطئ من قطعته: اعبورً  النهر ع ت
 عما وَع   . دمعته جرت: اَعبَررً  وَع  َ . بقراءته صوته يرفع وم نفسه، x تدبرد إذا: الكتاب َعَ  : ويقال
x استع : ويقال. اتعظ: به واعت . وامتحنه اخت د: الشيء واعت . الكام وبن   أعرب: نفسه 

َرة الباب ومن. َعْ ته جرت إذا: فان  ورجل. وﾒري ينفذ: أي يع ، لدمعا ٓن الدمع؛ وهي: الَعبرْ
 .(1)مضى. ما ااعتبار: والع ة. وجانبه شاط ه: النهر من والَعْ  . مار: أي سبيل، عابر

 جانب من يصر ٓنه النهر؛ عبور هذا x القياس ووجه. فسرها: اَعبرْرً  الرؤا َعبَررَ : الباب "ومن
 َعْ ي من مقيسانأ الع ة)وأ ااعتبار)و. هوج إى وجه من ها أخذ الرؤا مفسر كذلك. جانب إى
 فكأنك الشيء، اعت تُ : قلت فإذا. لصاحبه مساو َع  منهما واحد كل ٓن ؛-جانباد أي- النهر
 .(2)ااعتبار" اشتقاق أصل فهذا. عندك فتساوا لذاك، َعْ ا يعنيك ما فجعلت الشيء، إى نظرت

 انتقاًا  إما أخرى، إى جهة من اانتقال على يدل اللفظ هذا اللغوي آصل أن ووا ح
 الكرم؟. القرآن x دالته هي فما. اً معنو  انتقاًا  وإما ،اً ماد

 الدالة القرآنية:
 موا ع، تسعة x جاء أنه ﾍد الكرم القرآن x منه اشتق وماأ ع ) لفظ موا ع بتتبع

: مصر ملك ورؤا السام عليه سفيو  قصة x تعاى قوله: أحدكا الفعل، بصيغة منها مو عن
ﾞ   ┼  ┻   ┺           ┹    ┸  ┷  ┶  ┵    ┴  ┳ﾝسبحانه قوله: والثا｣. ى43:جيوسف:  ﾞ  ┞

  ┡  ┠  ┟ﾝ :شرﾅوجاء .ى2جا x وجل عز قوله ذلك من ااسم، بصيغة موا ع سبعة: ﾞ  ┨
    ┩ ┮  ┭  ┬  ┫  ┪ ﾝى111:جيوسف. 

 :رئيسة معان أربعة على جاء مشتقاته الكرم القرآن xأ ع ) ولفظ
ｲآول امع :ｲتصّ : "َوالتر ْعب رُ  امنامية وتفسرها، الرؤا تعبر معﾋ   الَعاب رُ  وهو الّرؤا، ب تَرْعب ر 

                                                          
حرف الراء فصل العن  ،3طلسان العرب، وما بعدهاأ، ابن منظور،  4/256، د.ط، )مقاييس اللغة: ابن فارس، ي》ظر أ1)

وما بعدهاأ. 4/523، )3امهملة، ط
أ.215-4/253، د.ط، )مقاييس اللغة: ابن فارس، ي》ظر أ2)
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، وقد جاء هذا أ1)غرد" وx فيه يقال الّتأويل فإنّ  الّتأويل، من أخصّ  وهو اطنها.. إى ظاهرها من
ｲامع x حدوا مو ع x ،تعاى قوله وهو القرآن:  ﾞ  ┫      ┪  ┩  ┨  ┧  ┦        ┥  ┤  ┣

  ┲┱  ┰   ┯  ┮  ┭  ┬   ┹    ┸  ┷  ┶  ┵    ┴  ┳    ┼  ┻   ┺ﾝ
وا أن حاشيته من يطلب مصر فملك ى،43:جيوسف  هذد بتفسر أخ و｣: أي منامه، x رأد ما له يُع ّ 
ر ُهوَ  َوالتر ْعب ر فسرها، ذاإ  : الُرْؤاَ  ع ت: "يُرَقال .الرؤا  ، (2)َهاُهَنا" التر ْفس 

ｲالثا｣ امع :ｲالعبور مع x ،ذلك جاء الطريق x واحد مو ع x ،سبحانه قوله هو القرآن: 
ﾞ    ┆  ┅  ┄  ┃  │  ━     ┏  ┎  ┍  ┌  ┋  ┊  ┉  ┈  ┇┓  ┒  ┑    ┐ ﾝ

 َعْ ا أعبُررُدُ  فأا الطريق هذا ع تُ :"منه يقال. وقطًعا امرً  "اجتازُد :أالسبيل العابر) فر .ى43:جالنساء
 .(3)وجازد" قطعه إذا ،"النهرَ  فان ع :"قيل ومنه". وعبورًا

ｲالثالث امع :ｲذلك جاء الدليل، مع x آات ثاث: 
: أي ى،44:جالنورﾞ   ｽ    ｼ  ｻ  ｺ  ｹ  ｸ   ｷ  ｶｵ   ｴ  ｳ  ｲﾝ : وجل عز قوله: أوها

 .(4)وتوحيدد" تعاى ي قدرة على والبصائر العقول ويلذ "دالة
ﾞ  ﾓ  ﾒ  ﾑ  ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ   ﾋ  ﾊ  ﾉﾈ   ﾇ  ﾆ  ﾅ  ﾄ: سبحانه قوله: انيها والثها

   ﾖ  ﾕ  ﾔﾝتعاى وقوله ى،77:جالنحل : ﾞ  ケ  カ  ヮ  ヱ  ヰ   `   ﾟ  ﾞﾝ    ﾜ   ﾛ  ﾚ  ﾙ
  グ  ギ  ガ   ヴﾝالناس لكم أيها إن: أي ى،21:جامؤمنون x آنعام هذد ｰلكم  سخرها ال

 وأنه يشاء، ما على وقدرته عندكم، ي أادي ها ها، فتعرفون ، "تعت ون(5)ي" قدرة على "لدالة
 .(7)شاءد" شيء يعجزد وا أرادد، شيء عليه متنع ا الذي

ﾞ  ダ  ゾ  ゼ  ズ  ジ  ザ      ゴ  ゲ  :وجل عز قوله معｲ الثاث اآات وهذد
 ヂ      ド  デ  ヅﾝى135:عمران جآل. 

ｲالرابع امع :ｲوااتعاظ، وهو ااعتبار مع ｲاحضورً  آكثر امع x ،ذلك جاء القرآن x أربع 
 :آات

                                                          
.أ543: ج)، 1، طفردات ي غريب القرآنام :آصفها｣ أ1)
. أ35/ 3) ، د.ط،تفسر القرآن، السمعا｣ أ2)
. أ385/ 8) ،1، طجامع البيان ي أويل القرآنالط ي،  أ3)
. أ54/ 7) ،4، طمعام الت》زيل ي تفسر القرآنالبغوي،  أ4)
. أ73/ 3) ،1، طاجيد الوسيط ي تفسر القرآنالواحدي،  أ5)
. أ24/ 13) ،1، طجامع البيان ي أويل القرآنالط ي،  أ7)
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ﾞ  ┆┅  ┄  ┃  │  ━─  〞    〝  ｠  ポ  ボ  ペ        ベ  プ  ブ       ピ  ビ  :تعاى قوله: آوى
  └  ┓┒  ┑  ┐   ┏  ┎  ┍  ┌  ┋  ┊   ┉  ┈  ┇   ┛  ┚  ┙  ┘┗  ┖  ┕

  ┡  ┠  ┟  ┞      ┝  ├ﾝشرﾅي أحلّ  ما آفهام ذوي معشر ا "فاتعظوا :أي .ى2:جا 
 من ويّ  ي أن واعلموا نقمته، من حصوهم x وهم الرعب، قلوهم x ي قذف الذين اليهود هؤاء
 .(1)النضر" ببｳ أحلّ  الذي نظرَ  به نقمته من وﾊلّ  اوأد، من كلّ  على رسوله واصر وااد،

｀  ﾞ  ジ   ザ  ゴ  ゲ  グ  ギ  ガヴ  ケ  カ  ヮ  ヱ   ヰ  :سبحانه قوله: الثانية
  ｠  ポ   ボ  ペ  ベ  プ     ブ  ピビ  パ  バ  ド   デ  ヅヂ  ダ  ゾ  ゼ   ズﾝ

 إى به يهتدي وفَرْهم، بصرة له من َلُمْعتَربَررًا ذلك x "إن: كثر ابن قال كما امعｲ ى،13:عمران جآل
 .(2)آشهاد" يقوم ويوم الدنيا، اﾅياة هذد x امؤمنن عبادد بنصر اﾄاري وقدرد وأفعاله، ي محك

┨  ┩        ┪  ┫  ┬  ┭  ┮┯  ┰  ┱     ┲  ┳  ┴  ﾞ  :وجل عز قوله: الثالثة
 ╀  ┿  ┾  ┽  ┼  ┻  ┺  ┹ ┸  ┷  ┶  ┵ﾝ كان لقد: أي ى،111:جيوسف x 

 يعت ون السليمة العقول ٓوي ع ة الكافرين وأهلكنا امؤمنن، ﾍيناأ وكيف قومهم، مع امرسلن خ 
 .(3)ها يتعظون وموعظة ها،

 الｰ العقوبة x "إن: أي ى،27:النازعات]ﾞ  ゲ   グ    ギ  ガ  ヴ  ケ    カﾝ : تعاى قوله: الرابعة
 ﾔاف من وُمْعتَربَررًا ظةع وآوى، اآخرة نكال إاد أخذد وx الدنيا، عاجل x فرعون ها ي عاقب
 .(4)عقابه" وﾔشى ي،

أ ااعتبار) معｲ هو رئيس، معｲً  على الكرم القرآن x ورد مشتقاتهأ ع ) لفظ أن واﾅاصل،
 ليس ما إى امشاهد معرفة من ها يتوّصل الｰ السابقة، وهي "اﾅالة ل قوام حصل ماأ ااتعاظ)و

 معｲ أقل بنحو وجاء ،(7)غرد" على به ليستدل ويعت  به ويعمل ساناإن به يتعظ ، " اأ5)مشاهد"
أ العبور) ومعｲ امنامية،أ الرؤا) تعبر معｲ جاء ما وأقل. وقدرته سبحانه ي عظمة علىأ الدليل)

 الشيء، x امضيّ   معｲ وهو اللفظ، هذا اللغوية الدالة أصل x تشرك امعا｣ هذد وكل. امادي
                                                          

. أ277/ 23) ،1، طجامع البيان ي أويل القرآنالط ي،  أ1)
. أ2/18) ،2، طتفسر القرآن العظيمابن كثر،  أ2)
.أ4/426) ،2، طتفسر القرآن العظيم، ابن كثر، أ312/ 17) ،1، طجامع البيان ي أويل القرآن: الط ي، ي》ظر أ3)
. أ24/255) ،1، طجامع البيان ي أويل القرآنالط ي،  أ4)
.أ543: ج)، 1، طفردات ي غريب القرآنام :آصفها｣ أ5)
أ.4/531، )3حرف الراء فصل العن امهملة، ط ،3طلسان العرب، ابن منظور،  أ7)
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 .اً معنو  أو اً ماد انتقاًا  غرد، إى منه نتقالواا
؟ وما هي آساليب ﾊمد شحرورنعود اآن لبيان الرؤية اﾄديدة معｲ الع ة وفلسفتها عند 
 الｰ سلكها استنباطها؟ والغاية الｰ يريد الوصول إليها من خاها؟

اليب اماكرة واملتوية يتفنن x استخدام آس ﾊمد شحرورإى أن  اسابقً  أشار الباحثلقد 
أسلوب : هنا ﾊمد شحرورفمن تلك آساليب الｰ سلكها x عبثه امفاهيم وامصطلحات. 

عن طريق اﾆروج عن مسار تعريف امفهوم آساسي امراد  التسريب امقرون التشوي  والتخليط
ت كتابه )القصص . فتجدد غر  تعريفه للع ة عدة مرات x أقل من صفحة من صفحاالعبث به
 فتأمل معي كامه القادم لتعرف كيف بدأ التسريب: ،(1)القرآ｣أ

على معجم مقاييس اللغة ابن  افنجدد هنا بدأ بذكر امعｲ امعجمي للفظة )ع أ معتمدً 
والراء )ع ب رأ لفظ قرآ｣ وردت مشتقاته x تسعة موا ع من التنزيل  والباء فارس فقال: "العن

 وع . عبورا النهر ع ت: يقال. الشيء x وامضي النفوذ على يدل صحيح x اللسان وأصل اﾅكيم،
 هذا x القياس ووجه. فسرها إذا تعبرا، ويع ها ع ا، يع ها الرؤا ع : ومن هذا الباب .شطه: النهر
ت: وجه. وقولنا إى وجه من فيها آخذ الرؤا: عبور كذلك؛ النهر عبور  إذا را،تعب فان عن ع  

 .عنه فيها تكلمت
أما ااعتبار والع ة )بكسر العنأ فهما مقيسان من ع ي النهر، ٓن كل واحٍد منهما مساٍو 

 ، فإنهى2جاﾅشر: ﾞ  ┡  ┠  ┟  ┞ﾝ وقوله تعاى  .لذاك ع  وهذا هذا، ع  فذاكلصاحبه،
 ما مثل بكم ينزل ل ا نيعهمص مثل فتجنبوا به، عوقب ما فعوقب فعل ما فعل من إى انظروا: قال

 .(2)نزل هم"
أنه نقلها من معجم مقاييس اللغة ابن  ﾊمد شحرورفهذد مقدمات صحيحة وقد أشار 

مع ماحظة عدم الدقة وآمانة x النقل ل سف، فقد حذف من كام ابن فارس ما ا ، (3)"فارس
 ﾔدم هدفه ومقصدد، فعلى سبيل امثال:

 " :امعجم x أ العن والباء والراء أصل صحيح واحد يدل )ع النص
والراء  والباء فهو: "العن ﾊمد شحروروأما ما نقله  ."على النفوذ وامضي x الشيء

                                                          
دهاأ.وما بع 1/182، )3، طقراءة معاصرةالقصص القرآ｣ : شحرور، ي》ظرأ1)
أ.1/182)امرجع السابق، شحرور،  أ2)
وما بعدهاأ. 4/256، د.ط، )مقاييس اللغة: ابن فارس، ي》ظر أ3)
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 وأصل )ع ب رأ لفظ قرآ｣ وردت مشتقاته x تسعة موا ع من التنزيل اﾅكيم،
 فحذف كلمة )واحدأ من .الشيء" x وامضي النفوذ على يدل صحيح x اللسان

 .اآخر كما سنو ح ذلك قريبً  أجل أن يسرب أصًا 

 " :امعجم x فإذا قلت اعت ت الشيء، فكأنك نظرت إى جاء
الشيء فجعلت ما يعنيك ع ا لذاك: فتساوا عندك. هذا عندا اشتقاق ااعتبار. 

ومن الدليل على صحة  ،...ى2جاﾅشر: ﾞ  ┡  ┠  ┟  ┞ﾝ قال ي تعاى:
اد، قول اﾆليل: ع ت الدانر تعبرا، إذا وزنتها دينارا جديناراى هذا القياس الذي ذكر 

م ينقل هذد العبارات  ﾊمد شحرورولكن  .(1)". قال: والع ة: ااعتبار ما مضى
رغم صلتها وأكيتها ما يتحدث عنه، ٓها ا ｽدم الغاية الｰ يسعى إى الوصول 

 .اإليها كما سيتضح ذلك قريبً 
عن رؤيته اﾄديدة لدالة الع ة، أريد أن  ﾊمد شحرورل نقل ما تبقى من كام وقبل أن أكم

 ، وهو:امهمً  أوجه إليه سؤاًا 
┞  ┟  ﾞ  قال ي تعاى:ما الفرق بن كام ابن فارس الذي استشهدَت به وهو قوله: "

  ┡  ┠ﾝ :شرﾅجنبوا مثل كأنه قال: انظروا إى من فعل ما فعل فعوقب ما عوقب به، فت،ى2جا
، وبن كام عبدالوهاب خاف الذي قلَت عنه أنه: (2)"صنيعهم ل ا ينزل بكم مثل ما نزل أول ك

أي  ،ى2جاﾅشر: ﾞ  ┡  ┠  ┟  ┞ﾝ  قال ي تعاى:، وهو قوله: "(3)"ا"كام ملغوم جدً 
 ؟.(4)"فقيسوا أنفسكم هم ٓنكم أاس مثلهم إن فعلتم مثل فعلهم حاق بكم مثل ما حاق هم

: "ولفظة الع ة مفرد معها ع ، وهي الدروس والنتائج امستخلصة ﾊمد شحرورَ يقول 
النظر وااعتبار. فالع  امذكورة x القصص القرآ｣ إما هي سنن تع  القرون والسنن من جيل إى 

در ما هي شرعية بق اجيل، وعلينا استخاج هذد السنن واستنتاجها. والتاي فهي ليست أحكامً 
 .(5)سنن، وهذد غر تلك"

x بدايته صحيح، ولكن انتبه!! فالتفريق هنا بن آحكام والسنن هو  اوهذا الكام أيضً 
                                                          

وما بعدهاأ. 4/253، د.ط، )مقاييس اللغةابن فارس،  أ1)
وما بعدهاأ. 4/253)امرجع السابق، ابن فارس،  أ2)
أ.1/182، )3، طقراءة معاصرةالقصص القرآ｣ شحرور،  أ3)
أ.55، )ج8، طعلم أصول الفقهخّاف،  أ4)
أ.1/182، )3، طقراءة معاصرةالقصص القرآ｣ شحرور،  أ5)
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من آات القصص القرآ｣ بكوها "نصوج ارﾔية ا تؤخذ منها أي بداية التسريب لتعزيز موقفه 
ا مفهوم السنن وما يتعلق ها فسيأي وهو ما قد اقشناد x امبحث السابق، وأم ،(1)أحكام شرعية"

 اﾅديث عنها x أحد امباحث القادمة مشي ة ي.
: "فالع ة مشتقة من ااعتبار وهي ｻاوز الشيء إى ما هو أحسن منه. ﾊمد شحرورَ يقول 

ويتحقق ذلك x القصص القرآ｣ بتجاوز اموعظة واﾅكمة الｰ جاءت x القصص القرآ｣ إى ما هو 
سن منها، لذا جاء فيها ااعتبار، ولذا مي القصص القرآ｣ )أحسن القصصأ فإحسانه يكمن x أح

أوسع للتطور،  ا يعطي  اﾅ َكم )مع حكمةأ وامواعظ امتجددة فيه، والｰ منح اإنسان ﾉاًا 
أفضل اإنسان حرية أكثر x التعاطي مع القصص القرآ｣ وفق اإرادة اإنسانية لتحقيق سرورة 

لتارﾔه. إن هذد الدالة للع ة ｼقق اﾅرية اإنسانية x إعمال معارفها امكتسبة لضمان مستوى 
 .(2)تطوري معيشي أرقى.. لذا جاءت الع ة للعبور إى ما هو أرقى"

عن مسار امفهوم آساسي للع ة لينتهي إى تعريٍف لرها ا عاقة له  ﾊمد شحرورهنا خرج 
ｰقبل قليل من نصوج تلك امقدمات عباراٍت  أشار الباحث ابتدأ ها، رغم حذفه كما امقدمات ال

هدف الوصول إى ﾊطته آخرة وهي الزعم تدل على خاف ما انتهى إليه من تعريٍف لر )الع ةأ، 
أن هذد الدالة للع ة ｼقق اﾅرية اإنسانية x إعمال معارفها امكتسبة لضمان مستوى تطوري 

 رقى..ا}.معيشي أ
 ا: "وليس من الع ة وااعتبار والعبور كذلك أن تتخذ القصص مصدرً  ﾊمد شحرورَ يقول 

استنباط آحكام الشرعية وتطبيقها من َ x الواقع... وأفضل مثال على ذلك حكمه على كل من 
كم اﾄهاد x العهد النبوي ومن َ تكفرد وإصدار ح خالفه x الرأي الكفر وفق ما كان حاصًا 

فيه. فالع ة x الوعي السلفي تتجلى x استصدار آحكام الشرعية امتعلقة آوامر والنواهي من 
على القياس، وحصرها x  االقصص القرآ｣، َ إسقاطها على كل الوقائع الｰ تليه ااعتماد حصرً 
وقعتها x إطار تراثي ومنع إطار اﾅرام واﾅال، مع ما x ذلك من حد ﾅرية اإنسان امعرفية وق

 .(3)"اｻاوزد مامً 
x  وهو ｻاوز ما كان حاصًا  ﾊمد شحرورإذن هذا هو بيت القصيد الذي يسعى إليه 

                                                          
أ.153-152)ج ،3، طقراءة معاصرةالقصص القرآ｣ شحرور،  أ1)
أ.1/183)امرجع السابق، شحرور،  أ2)
أ.1/184، )3، طقراءة معاصرةالقصص القرآ｣ شحرور،  أ3)
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َكم، والعبور إى  العهد النبوي وما بعدد أو ما سبقه من عصر الرساات من أحكاٍم ومناهج وعٍ  وح 
ما بعد الرساات الｰ سينتقل دور اإنسان فيها من  ببدء مرحلة مرحلة الرشد على حد زعمه، "إيذااً 

"فلم يعد اإنسان ｸاجة ،ﾉ(1)رد مسرشد الوحي إى مام ااستقالية وامسؤولية عن نفسه وارﾔه"
، وهو ما يسعى لتسويقه من خال دراسة (2)إى وصاية مباشرة ا من السماء وا من غرها"

ا ندرس القصص القرآ｣ على أنه خط سر التاريخ وتطور القصص القرآ｣، إذ يقول: "ومن هذ
ثل العليا والتشريع الرساات. وإننا اآن نعي  أي تطور امعرفة النبوات وام الرساات والنبوات.

عصر ما بعد الرساات، فعلينا أا نتوقع أي رُسل أو صحابة أو ابعن. والتاي فإن أهل هذا العصر 
 .(3)ناس x عصور الرساات، ٓننا لسنا ｸاجة إى رسل"من ال هم أفضل حاًا 

 

مفهوم اأسطورة: الثالث امطلب 

آخر لتحجيم دور القرآن الكرم وفاعليته x اﾅياة والفكر والسلوك،  امسلكً  ونيسلك اﾅداثي
شعوب يتوجهون من خاله إى أبعاد القصص القرآ｣ وآفاقه التارﾔية وأخبارد عن آمم الغابرة، وال

 الدارسة، واﾅضارات البائدة.
 x أخبار القرآن، والطعن x ُْلفﾆكم هذد الدراسات هو إثبات اﾓ واهدف الرُمسبق الذي
صحتها بناء على بعض امعطيات آثرية أو )آركيولوجيةأ كما يقولون، وإذا ثبت هذا اﾆُْلف فإن 

وإذا م يتم رفضه بصراحة عندئٍذ كمرجعية مكن أن ثقة امسلمن بكتاهم ستهتز، وإماهم به سيتزعزع، 
 يُرفض ｼت مسميات أخرى أقل صدًما، وأهون وقًعا.

وقد بدأ ذلك منذ أن طعن طه حسن x خ  القرآن الكرم عن سيدا إبراهيم وإماعيل 
ج حｯ أفقست فخر  أ≓)وهذد البيضة الｰ ا ها طه حسن احتضنها أمن اﾆوي ،(√)عليهما السام

                                                          
أ.1/77)، 3، طقراءة معاصرةالقصص القرآ｣ شحرور،  أ1)
أ.1/76)امرجع السابق، ر، شحرو  أ2)
أ.1/148)امرجع السابق، شحرور،  أ3)
"للتوراة أن ｼدثنا عنهما أيًضا ررر أي إبراهيم وإماعيل عليهما السام ررر وللقرآن أن ﾓدثنا عنهما أيًضا،  :يقول طه حسنأ4)

ﾔإثبات وجودكا التار x التوراة والقرآن ا يكفي x دثنا ولكن ورود هذين اامنｼ ｰي، فضًا عن إثبات هذد القصة ال
مع ماحظة أنه ج،أ38، )ج2، طي الشعر اﾄاهلي :ي》ظرهجرة إماعيل بن إبراهيم إى مكة ونشأة العرب امستعربة فيها" 

شرين لوفاة طه بعة والعهذد العبارة x الطبعة الثانية من الكتاب وجعل عنوانه )x آدب اﾄاهليأ، وx الذكرى الرا تذفحُ قد 
= 
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منها ﾊمد أمد خلف ي، وｼت ستار أو دار الفن القصصي نفى عن قصصه اﾅقيقة التارﾔية، 
مع حقائق التاريخ، وعلى ذلك قال بوجود القصة  –بنظرد  –لكي ا يتناقض القرآن الكرم 

 .(≫)آسطورية x القرآن الكرم
اهثن خلف السراب x سبيل ففتحت هذد اﾆطي ة اﾄري ة الباب ٓراب الفكر اﾅداثي، ال

البحث عن كل ما من شأنه التشكيك x موثوقية القرآن ويقينيته، لغرض تعطيل العمل القرآن أو أن 
يكون ذا أثر x حياة الناس وتصوراهم، ما ا يتوافق مع ترسبات الفكر الغرس، الفقر x روحه، التائه 

 .(3)ل حقيقة أو تشريع ا يكون مصدرها ذات اإنسانوريبة، وامستبعد لك اx يقينه، امتشبع شكً 
، وحظي بثنائهم اوｻديدً  القد عّد هؤاء اﾅداثيون ما قام به ﾊمد أمد خلف ي تنويرً 

امنهجيات اﾅديثة الｰ تدفع آفاق البحث إى مستوى  اور اهم، وإن عابوا عليه أنه م يكن مسلحً 
ٓسطورة مقصورة على قصص القرآن وأخبارد، بل "إن القرآن ، حيث ا يكفي أن تكون ا(4)متقدم

، فهو "يقول كل شيء، دون أن (5)كما آاجيل ليس إا ﾉازات عالية تتكلم عن الو ع البشري"
 . (7)بعينه" ايقول شي ً 

وصف القرآن أنه أسطورة، أو ﾉموعة من آساطر، أو أنه ذو بنية  اوأصبح يردد كثرً 
نه يسهم x أسطرة التأريخ، إذ إن القرآن بقصصه يسرجع صياغة آساطر القدمة، أسطورية، أو أ

 ًｼللسجال الفكري مع أهل الكتاب لتصحيح امفهوم امغلوط عن جوهر آساطر الذي  ا"فا
، فهو إذن x (6)اختلقت حوله آوهام، وذلك ااعراف بصحة آفكار اﾄوهرية اجردة اﾅاملة ها"

نوع من آسطورة وآيدلوجيا، أو نوع من التفكر آسطوري الذي يشتغل على أساطر قدمة  نظرهم
 .(8)ومعｲ مبعثرة شكًا 

                                                          

كما x طبعته آوى، كما x كلمة الناشر x تقدمه للكتاب   نشر الكتاب، قامت دار امعارف للطباعة والنشر بتونس بحسن=
 .ى5ج

 .أ6، )ج4، طالفن القصصي ي القرآنمقدمته لرسالة  :ي》ظر أ1)
 .وما بعدهاأ 138ج، )4ط، الفن القصصي ي القرآنخلف ي،  :ي》ظر أ2)
 .أ233ج) ،1ط ،موقف الليرالية ي الباد العربية من ﾊكمات الدين الدميجي،:ي》ظر أ3)
 أ.252ج) ،2ط ،الفكر اإسامي قراءة علمية أركون،:ي》ظر أ4)
.233َجارخية الفكر العري اإسامي، ُأركون،  أ5)
أ.243، د.ط، )جال》ص القرآ｣ أمام إشكالية الب》ية والقراءة تيزيｳ، أ7)
أ.1/137، )3، طقراءة معاصرةالقصص القرآ｣ شحرور،  أ6)
أ.وما بعدها 553، )ج1، طالكرم العلمانيون والقرآن: الطعان، ي》ظر أ8)
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ع  العقود اممتدة بن خلف ي واﾅداثين امعاصرين، وإن كان خلف  ام ｽتلف الرؤية كثرً 
x رافات الوثنية، وم يرددﾆا ｳرافات  ي م ينف أن آساطر تعﾆاعتبار القرآن يقوم على مثل هذد ا

ا كعادهم إى امراوغة وامناورة x التاعب مفهوم أدس كما يزعم، فإن امعاصرين ﾄ و من منظور 
آسطورة، وتغييب امعｲ الس لｭ ها، امقرر x كتب امعاجم،  وامركوز x نفس كل مسلٍم قرأ القرآن 

 إسقاطات ومناورات مارسوها إزاء معتقداتنا وثوابتنا.  الكرم، لكي يتيح هم ذلك
x ذلك، حيث يريد أن  ﾊمد شحروروالذي يعنينا الكام عنه هنا هو مراوغة ومناورة 

يستعمل مفهوم )أسطورةأ من خال امفاهيم الغربية الｰ أعطتها ها )آنثربولوجيا ااجتماعية 
 عديدة ل سطورة x امعاجم الغربية يتعارض مع امعｳ العرس والثقافيةأ، فاختار معｲ من بن معا｣

مع امعｲ العرس والقرآ｣  اوالقرآ｣ ها، مع أن تلك امعاجم تشر إى معｲ آخر ل سطورة يتطابق مامً 
 ها.

هذا امفهوم  ﾊمد شحرورفما هو هذا امفهوم الغرس آنثروبوﾄي ل سطورة؟ وماذا اختار 
 د، رغم تعار ه مع امفهوم العرس والقرآ｣؟.دون غر 

وقبل اﾄواب عن هذد التساؤات، فإا  نستبق ذلك ببيان امفهوم العرس والقرآ｣ ل سطورة 
 وذلك من خال معناها x امعاجم اللغوية واآات القرآنية.

 آسطورة x امفهوم العرس:
 وُأْ حوكة وأُْرجوزة وأُْعجوبة ،كأحدوثة(1)ولةأُفرْعُ  وزن على أصيلة عربية كلمة أسطورة كلمة

 الثاثي الفعل من وأحاديث، وجذرها أحدوثة قالوا كما" أفاعيل" وزن على" أساطر" ومعها وغرها،
 . "سطر"

 على يدل مطرد أصل والراء والطاء السنأ سطر)جاء x مقاييس اللغة ابن فارس: "
 من كتبتأشياء   فكأها آساطر فأما. اصطف   ءشي وكل والشجر، كالكتاب الشيء، اصطفاف
 وواحد. آاطيل جاء إذا تسطرا، علينا فان سطر يقال. ها ﾋصوصا ها، اما ذلك فصار الباطل

 .(2)وأسطورة" إسطار آساطر
 كالكتاب الشيء من الصفُ : السطرُ : "سطر :اوورد ﾉ xمل اللغة ابن فارس أيضً 

                                                          
أ.2/127) ،(سطر)مادة  د.ط، ،امزهر ي علوم اللغة وأنواعها، السيوطي أ1)
أ.63-62/ 3) ،ذكر ما جاء على أفعولة ،1ط ،الّلغة مقاييس معجمابن فارس،  أ2)
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 .(1)وأسطورة" إسطارُ  آساطر وواحدُ  آاطيل، جاء إذا ،اتسطرً  علينا فان وسطر .والشجر
 والنخل والشجر الكتاب من الصف: والس طَرُ  الس ْطرُ : وجاء x لسان العرب: "سطر

 واحدها ها، نظام ا أحاديث: وآساطر. آاطيل: وآساطر..والكتابة، اﾆط: وﾎوها؛.. والس ْطرُ 
 وَسط رَ . ألفها: وَسط َرها...الضم وأسطورة، وأسطور وأسطرة وأسطر الكسر، ارة،وإسط إسطار
 هو: يقال. الباطل تشبه أحاديث جاء إذا ُيَسطّ رُ  علينا فان َسط رَ  يقال ..آساطر أاا: علينا
 .أ2)ومقها" آقاويل له زخرف إذا فان على فان سطر: يقاليؤلف.. أي له أصل ا ما ُيَسطّ رُ 

 عن آشعث )سأله اﾅسن حديث "وx وآثر: اﾅديث غريب x وكذلك جاء x النهاية
 فان سطر يقال. وتلبس تروج ما أي بشيءأ علي تسطر ما وي إنك: له فقال القرآن من شيء
 القاموس وجاء x .أ3)والُسطُُر" آساطر: آقاويل وتلك ومقها، آقاويل له زخرف إذا فان على

 .أ4)بكسركا" وإسطر، إسطار مع ها، نظام ا آحاديث: احيط: "آساطر
 لَْيسَ  واﾅكاية اﾆرافة أآسطورة)ة امعاصرة فقد جاء x امعجم الوسيط: "أما امعاجم اللغوي

 .أ5)أساطر"أ ج) أصل َهَا
 سط رَ  ألّفها،: ذلك وﾎوَ  القص ةَ  وأ العبارةَ  كما ورد x معجم اللغة العربية امعاصرة: "سط ر  
 .أ7)آساطر" علينا قصّ : علينا سط ر -أل فها: آكاذيبَ 

 فبناًء على التعاريف السابقة ﾏلص إى:
ما زعمه بعض الباحثن  اأن كلمة )أسطورةأ كلمة عربية أصيلة، خافً  -

للغة اليوانية، ما كما سيأي معناى من أها مقتبسة من ا  ﾊمد شحرورجوهو ما تبناد 
، وهو من آار فرض آراء الغربين ايعｳ أّن هذا الزعم امذكور قلب اﾅقيقة مامً 

 .أ6)وتفسراهم على تراثنا وارﾔنا
                                                          

أ.475ج: ) ،(سطر)مادة  ،2ط ،الّلغةﾉمل ابن فارس،  أ1)
.أ374-373/ 4) (سطر)، مادة السن امهملة فصل،3، طالعرب لسان ،ابن منظور أ2)
.أ375/ 2) (سطر)، مادة السن مع الطاء اب،د.ط، ال》هاية ي غريب اﾅديث واأثر ،آثرابن  أ3)
.أ456: ج) ،8ط ، يطاح القاموس الفروزآادى،أ4)
.أ16/ 1) ط،.د ،الوسيط امعجم القاهرة، العربية اللغة ﾉمع أ5)
.أ1574/ 2) ،1ط ،امعاصرة العربية اللغة معجم عمر، أ7)
وما  1/86، )3، امركز، طاريخ سورا اﾅضاري القدمداوود،  أ،43، )ج1ط هل ي القرآن أعجمي.،خشيم،  :ي》ظر أ6)

وما  21ج) ،1ط اأسطورة توثيق حضاري سات والبحوث x معية التجديد الثقافية ااجتماعية،بعدهاأ، قسم الدرا
.أبعدها
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أن أغلب امعاجم العربية القدمة أو اﾅديثة، على اختاف أنواعها،  -
 ترى أن آساطر هي: آاطيل وآكاذيب وآحاديث ا نظام ها.

م ترد كلمة )أسطورةأ x القرآن هكذا مفردة، وإما وردت بصيغة اﾄمع )أساطرأ مضافة و 
  ｲبيان مع  ََ إى كلمة )آولنأ، وذلك x تسعة موا ع، وفيما يلي استعراض هذد اموا ع، ومن 

 كلمة أساطر كما ورد x كام أهل التفسر:
-  ﾉ ﾈ  ﾞ  ┪  ┩  ┨  ┧   ┦  ┥  ┤┣  ┢  ┡  ┠  ┬  ┫

  ╂  ╁     ╀   ┿    ┾         ┽  ┼  ┻  ┺  ┹  ┸  ┷  ┶┵  ┴    ┳    ┲  ┱  ┰  ┯  ┮┭
  ╃ﾝ :を[٥٢]الأنعا 

-  ﾉ ﾈ  ﾞ  ┗  ┖  ┕  └   ┓┒  ┑  ┐  ┏    ┎  ┍ﾝ :النحل[

٥٢] 
-  ﾉ ﾈ   ﾞ  ┍  ┌     ┋      ┊  ┉  ┈  ┇  ┆  ┅  ┄  ┃  │

  ┎ﾝ [ :ぁ٣٨امؤمنو] 
-  ﾉ ﾈ   ﾞ  ｀  ﾟ   ゙  ﾝ  ﾜ  ﾛ   ヱ  ヰ

  カ  ヮﾝ[ :ぁ٢الفرقا] 
-  ﾞ ﾉ ﾈ   ポ  ボ  ペ        ベ  プ    ブ  ピ  ビ  パ  バ  ド    デ  ヅ

ﾝ[ :٨٣المل] 
-  ﾞ ﾉ ﾈ  〞  〝  ｠  ポ  ボ  ペ  ベ  プ  ブ   ピ  ビ

  ┑    ┐  ┏        ┎  ┍  ┌   ┋  ┊  ┉  ┈  ┇  ┆  ┅  ┄  ┃  │  ━   ─ﾝ
 [٧١الأحقاف: ]

-  ﾞ ﾉ ﾈ   ┺  ┹    ┸  ┷  ┶  ┵     ┴  ┳ﾝ[ :٧٢القم] 
-  ﾞ ﾉ ﾈ  ﾙ    ﾘ   ﾗ  ﾖ  ﾕ   ﾔ        ﾓ  ﾒﾝ[ :٧٨امطففن] 

 وفيما يلي كام علماء التفسر حول معｲ )أساطرأ الواردة x اآات.
 القرآن هذا أ، إنْ ┾    ┿   ╀     ╁  ╂ ) :بقوهم امشركون عｲ الط ي: "وإما جاء x تفسر

 أخذ أنه إى أ افود كأهم! آمم أخبار من وكتبود آولون سط رد ما إا ﾊمد، ا علينا، تتلود الذي
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ه م وأنه آدم، بｳ عن  .(1)إليه" ي يوح 
َو ل َن: وورد x تفسر اﾆازن: "َأساط رُ   وأخبارهم اما ية آمم من آولن أحاديث يعｳ آْ

: قائل قال لو هذا .. فعلى.وأسطارة أسطورة مع وآساطر كتبوا وما يعｳ: سطروا وما. وأقاصيصهم
 يعاب ا وما النافعة والعلوم اﾅكم كتبهم x آولون سطر وقد آولن أساطر وجعلود القرآن عابوا م

 وإما تعاى ي من بوحي ليس أنه معｲ آولن أساطر إى القرآن نسبوا إما أهم: عنه أجيب قائله؟
 وهي... ما الرهات إها: آولن أساطر معx ｲ وقيلآولن... بارأخ تروى كما ﾉردة أخبار هو
 .(2)" .ها أصل ا الｰ الغامضة امشكلة آمور من يتضح وا يعرف ا

 نزوله امسلمون أيها تد عون ما: آولن: أي أساطر وجاء x تفسر فتح القدير: "قالوا
آولن... أساطر عليكم امنزل فقالوا امسلمن السخرية أرادوا امشركن أن أو آولن، أساطرُ 

 x ي كام من وليس آوى، القرون عن ها الناس يتحدث الｰ والرهات آاطيل: وآساطر
 .أ3)زعمهم" x أصا ي أنزله  ا وا شيء

 وهي -سنال وسكون اهمزة بضم -أسطورة مع وx تفسر التحرير والتنوير: "آساطر
 وآخبار القصص من به الناس يتسامر ما على يطلقونه العرب اما ن... وكان عن واﾆ  القصة
 واﾆرافات والقصص التواريخ بن ميزون ا كانوا وقد. وكذب صدق من أحواها اختاف على

 نسبة أرادوا أهم ﾓتمل. آولن أساطر إا هذا إن: فقوهم. وامبالغة الكذب مرمي ذلك فجميع
 ا القرآن أن أرادوا أهم ويشتمل. آساطر x اعتقادهم من تعارفود ما على الكذب إى القرآن أخبار
 .أ4") وأساطر قصص ﾉموع كونه عن ﾔرج

 مثل الواقع صفة يكسى الذي الكاذب اﾆ  وهي أسطورة مع: : "آساطراوجاء فيه أيضً 
 آعجوبة: مثل التلهي به يراد فيما يغلب آفعولة وبناء. ها التلهي لقصد الوكية والرواات اﾆرافات

 .أ5)وآحدوثة" وآرجوحة وآ حوكة
 وآغاليط، وآغلوطة وآحاديث، كآحدوثة اهمزة بضم أسطورة مع: : "آساطراوأيضً 

                                                          
 .أ553/ 13) ،1ط ،البيان جامع الط ي، أ1)
 أ.157/ 2) ،1ط ،الت》زيل معا｣ ي التأويل لباب اﾆازن، أ2)
.أ3/188) ،1ط القدير، فتحالشوكا｣،  أ≪)
أ.6/182، د.ط، )ويرالتحرير والت》ابن عاشور،  أ4)
أ.18/158، د.ط، )التحرير والت》ويرابن عاشور،  أ5)
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 قول منه فامقصود رآنالق x آولن أساطر فيه ذكر ما كل: عباس ابن .. قال.امسطورة القصة وهي
 .أ1)اﾅارث" بن النضر

َو ل َنأ وجاء x التفسر الوسيط: ")َأَساط رُ  : مع ها، للتلهي سطروها الｰ أاطيلهم: آْ
ن وأعجوبة وأحاديث، كُأحدوثة أسطورة،  فيكون ،التلهي فيه ما أي أفعولة وزن وأعاجيب... ٓو
 أهل من وماعة   ام د ذهب يالرأ هذا وإ ى ｼتها، طائل ا مكتوات - الفاسد نظرهم x - القرآن
 .أ2)اللغة"

 )معاصرأ: معجم وتفسر لغوي لكلمات القرآنوجاء x كتاب ﾋطوطة اﾄمل، وهو  
 .أ3)ها" نظام ا وآحاديث وآكاذيب آاطيل: آساطر أآولن أساطر)"

حول معｲ )أساطرأ الواردة x اآات:  اديثً وح اويتضح من خال كام علماء التفسر قدمً 
 الｰ أن معناها ا ﾔرج عن ما جاء x امعاجم العربية أها آاطيل وآكاذيب وآغاليط والرهات

 أصل ا الｰ الغامضة امشكلة آمور من يتضح وا يعرف ا آوى  ا القرون عن ها الناس يتحدث
 ها.

ل سطورة وذلك من خال معناها x امعاجم  آنثربولوجي هوم الغرسبيان امفأي اآن ل
ََ  ننقل من كام الغربية والتعاريف الفلسفية،  ما يدل على تبنيه هذا امفهوم  ﾊمد شحرورومن 

 آنثربولوجي ل سطورة.
 آسطورة x امفهوم الغرس:

أسطورة، وفيما يلي بيان معناها x  كلمةيرجم عادة ب x امعاجم الغربية أMytheمصطلح )
 بعض تلك امعاجم: 

أ، عدة معان ها، وقد ترجم ذلك Le grand Larousseجاء x معجم اروس الكبر )
 ، تدور كلها حول معنين اثنن منها، وكا:أ4)الدكتور يونس لوليدي إى اللغة العربية

لكن تقدم تصور ما عن حدث أو شخص كان له وجود ارﾔي، و  -
 كبر من صفته الواقعية.  لراث قد غّر إى حدٍ تدُخل اﾆيال الشعｭ أو ا

                                                          
أ.18/324، د.ط، )التحرير والت》ويرابن عاشور،  أ1)
أ.1321/ 7) ،1ط ،الوسيط التفسر آزهر، اإسامية البحوث ﾉمع إشراف العلماء من ﾉموعةأ2)
أ.85/ 1) ،1ط – القرآن لكلمات لغوى وتفسر معجم - اﾄمل ﾋطوطة اﾄمل، أ3)
أ.3-2ج) ،1ط ،اأسطورة بن الثقافة الغربية والثقافة اإسامية ،: لوليديي》ظر أ4)
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 ما هو خياي صرف وعار عن كل حقيقة. -
 أDictionnaire de la langue philosophique)وجاء x معجم اللغة الفلسفية

 :أ1)معنين وقد ترجم ذلك الدكتور عبد السام اﾆراز إى اللغة العربية
إما بسبب ظاهرة طبيعية، أو  تفسر شيء ما، اورة دائمً ｼاول آسط -

 أصل مؤسسة أو عادة، إذن هي آساس حكاية تفسرية.
، ومن َ فهي ｻيب عن أس لة ًيا، حقيقامؤقتً  تعطي آسطورة جوااً  -

 اإنسان الفضوي، معرفة علة آشياء، يتعلق آمر إذن بظاهرة ذهنية خالصة.
أ mytheأ: "أي كلمة )The Encyclopedia Religionن )وجاء x موسوعة الدي
أ اليوانية الｰ تعｳ )كلمةأ أو )كامأ، والｰ تكتسب أكيتها  Muthosاإﾍليزية من كلمة موثوس )
أ  mytheأ، الｰ تعｳ آسطورة )Muthosأ ... أما موثوس)Logosمن كوها مناقضة لكلمة )

قة اآهة والكائنات الفوق بشرية، إن آسطورة هي التعبر فهي الكلمة الدالة على قصة ذات عا
الكلمات عما هو مقدس، فهي تتحدث عن أحداث ووقائع حصلت منذ نشوء العام، وبقيت 

وذج موغاية لكل ما هو موجود اليوم، والتاي فإن آسطورة تضطلع بوظيفة الن اسارية بوصفها أساسً 
 .أ2)نسا｣، واجتمع واﾅكمة وامعرفة"وامثال النسبة إى النشاط اإ

 تعريف علىأ Mythology) القدمة والنصوج آساطر علم x الباحثون الغربيون يتفق مو 
 هو ما ｼمل ا اﾆيال ا حة اعت ها من فمنهم أحداثها، واقعية حول اختلفوا فقد ل سطورة، ﾊدد
 تستند لكنها اﾆيال، من قدر على احتوت وإن ،اﾅقيقة صبغة ٓحداثها أن رأى من ومنهم واقعي،

x ية أحداث إى أساسهاﾔسكانه وتناقلها العام شهدها ار. 
وقد كتب الدكتور يونس لوليدي x كتابه )آسطورة بن الثقافة الغربية والثقافة اإساميةأ 

عن صعوبة العثور على بعنوان )آسطورة x الغرب: إشكالية x امفهومأ ｼدث فيه  كامًا   فصًا 
تغطية كل أنواع ووظائف آسطورة، َ ساق ﾉموعة من التعريفات تعريف واحد ل سطورة قادر على 

 :أ3)مستمدة من مدارس ومذاهب ﾋتلفة تبن مدى اختافهم فيها، ومن تلك التعريفات
 اأ: "إن آسطورة ليست تفسرً Paul Ricoeurيقول )بول ريكو  -

                                                          
أ.15-3ج) ،1ط السمات اأسطورية ي بعض تفاسر القرآن الكرم، ،:اﾆرازي》ظر أ1)
أ.15ج) ،1ط السمات اأسطورية ي بعض تفاسر القرآن الكرم، ،:اﾆرازي》ظر أ2)
أ.وما بعدها 7ج) ،1ط ،اأسطورة بن الثقافة الغربية والثقافة اإسامية ،: لوليدي》ظري أ3)
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لصور واﾆرافات، ولكنها حكاية تقليدية تتعلق أحداث وقعت x عن طريق ا اخاط ً 
 الزمن آول، وﾋصصة لتأسيس الفعل الشعائري..".

أ أن Frederic Max - Mullerمولر  -ويرى )فريديرك ماكس  -
 آساطر هي: "الظل امظلم الذي تلقيه اللغة على الفكر".

مديد للتجربة x  أ: "آسطورة حلم، إها Brehierويقول )بروهيي  -
 اما ي وx امستقبل الذي ا يوجد إا x اﾆيال".

أ أن آساطر تشبه آحام  Erch Frommويرى )إيريك فروم  -
من حيث الشكل وامضمون، فيقول: "فنحن الذين x حياة اليقظة، ﾍد هذد 

ت الشبيهة x حياة النوم على خلق هذد اإنتاجا ساطر غريبة وبعيدة، لنا القدرةآ
 x عاٍم تتحكم x قيقهاｼ آساطر تقع أحداث مأساوية ا مكن xآساطر، و
  ادفته قوى امكان والزمان... بطبيعة اﾅال شعوب ﾋتلفة خلقت أساطر ﾋتلفة، مامً 

ﾋتلفة. لكن بغض النظر عن هذد  اﾋتلفن ﾓلمون أحامً  اكما أن أشخاصً 
ام متلك ميزة مشركة: وهي أن كا منهما مكتوب بلغة الفروقات فآساطر وآح
 واحدة هي اللغة الرمزية".

أ: "آسطورة Vladimir Grigorieffويقول )فادمر غريغورييف  -
سرد قدسي، إذن رمزي، أو بعبارة أخرى هي حكاية قدسية رمزية، أي ｻمع داا 

 مدلول، ولكنه ليس أي مدلول، إنه مدلول قدسي".
أ: "آسطورة ｼكي حكاية Micea Eliadeمرسيا إلياد ويقول ) -

 وقع x الزمن آول". قدسية، إها ｼكي حداً 
بعنوان )مدخل إى مصطلح آسطورةأ ُنشر ﾉ xلة امعرفة  اوكذلك كتب خلدون الشمعة ｸثً 

، عر ف فيه آسطورة بعدة تعريفات، وهي  x عدد خاج عن آسطورة والفكر آسطوري
 :أ1)تايكال

آسطورة قصة متداولة أو خرافية، تتعلق بكائن خارق أو حادثة غر  -
 عادية، سواء أكان أو م يكن ها أساس واقعي أو تفسر طبيعي.

                                                          
وما بعدهاأ. 6، )ج136العدد  ،ﾉلة امعرفة ،مدخل إ{ مصطلح اأسطورة ،: الشمعةي》ظر أ1)
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 آسطورة امعｲ الفضفاض للكلمة، قصة ﾋرعة أو ملفقة. -
x الفلسفة آسطورة هي الصورة الｰ مثل أحد امذاهب الفلسفية  -

 ﾒمع بن اﾅقيقة والوهم.أسلوب رمزي 
x امعاجم الغربية، ومن خال  أMythe  ويتضح  من خال معا｣ مصطلح )أسطورة

التعريفات الｰ سقناها والｰ ا تشكل إا جزءا من ﾉموع الدراسات واｸٓاث امتعلقة آسطورة، 
  اｻاهن:يتضح أن مصطلح آسطورة x امفهوم الغرس ذات داات متعددة، ترجع إى

آول: يرى أن آسطورة مرض لغوي، وخيال جامح، وحكاات ا تصدق، وأها ﾉرد 
 خرافة، أو اخراع، أو خيال. 

الثا｣: يرى أها ا ｽرج عن الواقع، وإما تقوم داخله. فيفهمها كما كانت تُفهم x اجتمعات 
 .أ1)زي ﾒمع بن اﾅقيقة والوهمالبدائية: أي حكاية حقيقية، قدسية، ذات دالة، أسلوب رم

لقد استخدمت كلمة )آسطورةأ x الغرب اعتبارها مثل القطب امعاكس لكلمة الواقع أو 
 كما يرى )مايكل هو لينغنأ  املحوظً  ااﾅقيقة، كما x ااｻاد آول، ولكن هذا الو ع قد تغر تغرً 

 لتعبر عن الواقع.من أماط ا ًياخصوص ا، إى أن أصبحت تعｳ مطً أ2)
يقول ﾊمد أركون: "آسطورة امعｲ اانثربولوجي اﾅديث للكلمة م تعد تعｳ اﾆرافة، وم 

كما كان عليه اﾅال x السابق أثناء سيطرة العقلية العلموية أو   اأو  جوجً  يًاسلب اتعد تعｳ شي ً 
ن. أصبحنا نستطيع أن نتحدث عن الو عية امتطرفة x القرن التاسع عشر وحｯ منتصف هذا القر 

آسطورة والوعي آسطوري دون أن ﾏشى أن نتهم الاعقانية أو الوقوع x فخ الغيبيات 
واﾆرافات وآوهام، فآسطورة جزء مكون من مكوات الوعي البشري. اختصار أصبح لكلمة 

 .أ3)الواقع" من أماط التعبر عن ًياأسطورة معｲ آخر، أصبحت تعｳ مطًا خصوص
وفيما يلي نص   ﾊمد شحروروهذا امفهوم اانثربولوجي اﾅديث ل سطورة هو ما يتبناد 
أ ما يُبن قدمها وعراقتها istiriaكامه: "أما كلمة أسطورة فهي تعريب للكلمة اإغريقية )إستورا: 

لطاء والراء أصل مطّرد x اريخ اإنسانية، أما x معجم مقاييس اللغة فنجد معناها أن: )السن وا
 ｲأ. ومكن ااستنتاج من هذا امع يدل على اصطفاف الشيء كالكتاب والشجر، وكل شيء اصطف 

                                                          
.أ11ج) ،1ط ،اأسطورة بن الثقافة الغربية والثقافة اإسامية ،: لوليديي》ظر أ1)
أ.8، )ج136العدد  ،ﾉلة امعرفة ،مدخل إ{ مصطلح اأسطورة ،شمعة: الي》ظر أ2)
.أ731)ج ،1ط ،نزعة اأنس》ة ي الفكر العري أركون، أ3)
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عبارة عن اصطفاف آفكار وتراّصها x الركيبة  –بصورة خاصة الشفهية وامكتوبة  -أن آسطورة 
ما تكون x نسقها العام خيالية،  البً البنيوية ها، والｰ تعتمد على تصفيف التفاصيل الدقيقة الｰ غا

وامبنية على فكرة جوهرية حقيقية لكنها ﾉردة غر وا حة امعام نتيجة التشوي  اﾅاصل للفكر 
اإنسا｣ من جهله الطبيعة وخوفه منها، وتطور اكتشافه لذاته. وحن نذكر آفكار فإننا نعｳ ها 

. لذا ﾍد التعريف العلمي امعاصر ل سطورة أي على هذا امفردات اعتبارها اﾅاملة هذد آفكار
النسق: "هي القصة الرمزية ذات الدالة القدسية، فهي نتاج تاقح ركنن أساسين فيها كا: الصورة 

فردة x إطار ا من رمزية معينة ترمي إليه ام االشفهية للمفردة ودالتها x الذهن اإنسا｣، انطاقً 
 .(1)عقا｣"

عن آسطورة كما ｼددها اانثربولوجيا ااجتماعية،  اكثرً   اينسج كامً  ﾊمد شحرورَ راح 
كما هو استعماها   -وعن التمييز بن هذا امفهوم ل سطورة، وآسطورة الｰ معｲ اﾆرافة وآاطيل 

x  ارافة فانصهرا معً فيقول: "ا سيما أن آسطورة قد م مزجها اx- ﾆ القرآن وx اللسان العرس 
قالب واحد حｯ م يعد من اممكن التفريق بينهما... وامتزاج آسطورة اﾆرافة x ملل أهل الكتاب 
ومن سبقهم، مت إعادة إنتاج الثقافة آسطورية x امخيال العرس، وذلك الركيز على أفكار 

لبطولة اﾆراx وجعلها خارقة للعادة، مقدسة أو شخصيات أو مواقع دينية مقدسة وإحاطتها بوهم ا
ونسبة امعجزات إليها بغية السيطرة على وعي امتلقي هذد الثقافة وتركه x حالة ذهول مستمرة مكن 
من السيطرة عليه فكرا، دون حاجته إى أن يفهم، بل يكتفي منه اإمان ها كما هي َ فهمها وفق 

ذا امفهوم عن آسطورة م ر نتيجة الوهم احيط ها وامفعم نسقها آسطوري امقدس... لذا ﾍد ه
 .(2)القدسية الاعقانية، والذي شود جوهر اﾅقيقة الｼ ｰملها"

ﾄأ كعادته إى امراوغة وامناورة x التاعب مفهوم آسطورة،  ﾊمد شحرورفناحظ أن 
وامركوز x نفس كل مسلٍم قرأ القرآن الكرم، لكي وتغييب امعｲ الس لｭ ها، امقرر x كتب امعاجم،  

 يتيح له ذلك إسقاطات ومناورات مارسها إزاء معتقداتنا وثوابتنا.
على أساطر آولن، ٓن الرافضن للوحي  ا"ياحظ أن التحامل كان شديدً : ويضيف قائًا 

 بعض موا يعه أساطر آولن، x االذي م إنزاله على الرسول صلى ي عليه وسلم رأوا فيه تشاهً 
كالبعث والنشور بعد اﾅياة واﾆلق من تراب ..ا}، وظنوا أنه على النسق آسطوري نفسه الذي 

                                                          
أ.1/131، )3، طقراءة معاصرةالقصص القرآ｣ شحرور،  أ1)
أ بتصرف.137-135)جامرجع السابق، شحرور،  أ2)
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معوا عنه x املل الｰ قبلهم، والｰ كانت حا رة ﾊ xيطهم كاليهودية وامسيحية. لقد جاء التنزيل 
غلوط عن آسطورة، فلم يستحضر التنزيل اﾅكيم إعادة آمور إى نصاها بتصحيح امفهوم ام

على  امفهوم آسطورة من وجهها السلｭ، ذلك أن اعراض العرب على آسطورة م يكن اعرا ً 
جانبها اﾆراx، وإما كان اعرا هم على ما ｼمله x طياها من حقائق، ٓها ｼمل x جوهرها فكرة 

x  ادليس اﾆياي، لكن تبقى حقيقتها اﾄوهرية حا رة خصوصً ﾉردة حقيقية وإن شاها الوهم والت
 .(1)مسألة البعث والنشور الｰ رفضها اجتمع العرس اﾄاهلي.."

"جاء كيف صحح التنزيل اﾅكيم امفهوم امغلوط عن آسطورة فقال:   ﾊمد شحرورَ يبن 
 ًｼكيم فاﾅمفهوم امغلوط عن جوهر آساطر للسجال الفكري مع أهل الكتاب لتصحيح ا االتنزيل ا

الذي اختلقت حوله آوهام، وذلك ااعراف بصحة آفكار اﾄوهرية اجردة اﾅاملة ها، ويظهر 
 ،ى67جالنمل: ﾞ¨  ′  ╋  ╊    ╉   ╈  ╇  ╆      ╅       ╄  ╃  ╂ﾝ تعاى  ذلك بو وح x قوله

م وخرافات بواسطة القصص القرآ｣، فهي عملية ومن َ بغرض تنقيحها وتصفيتها  ا تلبسها من أوها
 .(2)اسرجاع نقدية مضمون آساطر وتنقيتها وｼريرها من اﾆرافة"

يرى أن القصص القرآ｣ ﾓمل جوهر آساطر ويعرف بصحة أفكارها  محمد شحرورف نإذ
ن التنزيل اﾅكيم كان اﾄوهرية اﾅاملة ها، ويؤكد هذا آمر بقوله: "فلرما يصدق القول إذا قلنا أ

مضمونه القصصي أقرب صلة محتوى آساطر من صلته امزعومة أقوال الكهان، ويعزز قولنا هذا 
مشاهة موا يع القصص x ظاهرها مو وعات آساطر امتمحورة حول البعث والنشور وقصص 

 .(3)آنبياء"
أن القصص القرآ｣ ﾓمل جوهر من القول  ﾊمد شحروروالسؤال هنا: ما الذي يهدف إليه 

 آساطر؟
حيث يقول x فلسفته للقصص القرآ｣: "فإن ، شحرور ﾒيبنا بنفسه على ذلكﾊمد لنرك 

القصص x فلسفته يطرح نفسه للعرض على التثبت الدليل التارﾔي حول مصداقيته، بغض النظر 
ر دين ﾉر د نبأ ﾓمل صفة اإمكان عن قدسية امصدر... ويبقى قصص الوحي أمام اﾅس والعقل اج

                                                          
أ بتصرف.137-135، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.137)جامرجع السابق، شحرور،  أ2)
أ.55)جامرجع السابق، شحرور،  أ3)
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 .(1)"إى أن يُثبت البحث التارﾔي وقوعه فعًا 
التشكيك x مصداقية القصص وهو  ﾊمد شحرورهذا هو بيت القصيد الذي يسعى إليه  اإذً 

 القرآ｣، وإخضاعه منهج النقد التارﾔي.
 مهمتن عادةالｰ تقوم ، و اها سابقً  أشار الباحثوهذا يتوافق مع خلفيته اهرمنيوطيقية كما 

  :(2)كا ماًما، متمايزتن
 ية الصحة عن البحثﾔي النقد طريق عن امقدس للنص التارﾔالتار. 
 فهم ｲاللغوية امبادئ طريق عن النص مع. 
توط ته لقراءة قصة آدم عليه السام، حيث يقول: "تُعد قصة آدم عند  ًياويؤكد هذا آمر جل

ل فهمها بشكل رئيسي على ركام من آساطر واﾆرافات، والｰ تبｳ هيكل من القصص الｰ َتَشكّ 
قصة اﾆلق x الداات كلها... وبعد تسليط الضوء على قصة آدم بناء على ما سبق وجدا أن 

علم  االتنزيل اﾅكيم يطرح قصته مضمون ذي بُعدين، آول يرتبط فهمه العلم امضبوط وخصوصً 
أ، والفيزيولوجيا. والثا｣ ﾔضع فهمه (Anthropologyأ، وعلم اإنسان (Archaeologyاآار 

 .(3)للبعد التأويلي والفلسفي وفق منهجية ｼليلية لسانية للنص"
 

 والقصص مفهوم القصِّ : الرابع امطلب

يُعد التاريخ امعｲ امعمول به x الدراسات التارﾔية اإسامية والعربية أنه خ  عن أفعال 
سان x الزمان، وهذا امفهوم الغالب م تدوين العشرات من آعمال التارﾔية اﾅاكية ﾆ  اإن

اإنسان ووقائعه x الزمان، وآساس فيها أن التاريخ خ  من آخبار ﾒب أن ﾔضع معاير الصحة 
لى اﾆ  من x نقله، ودليل الصدق x ادعائه، فجوهر علم التاريخ x اﾅضارة اإسامية قائم ع

 احية الثبوت أو عدمه. 
أما x الفكر الغرس اﾅديث فإن مفهوم التاريخ ﾔتلف من حيث آساسيات ｸيث ا يكون 

                                                          
أ.176، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
مؤمنون با حدود للدراسات  مؤسسة ، مقال موقعاهرمي》وطيقا وعبور الفجوة التارخية ي فهم ال》ص القرآ｣بوعود،  :ي》ظرأ2)

 ｸ http://www.mominoun.comاث، على هذا الرابط:وآ
أ.215، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ3)

http://www.mominoun.com/
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 x الدراسات التارﾔية. امهمً  االصدق أو الكذب x آخبار أو سامة النقل معيارً 
يه من معلومات، ويلعب فالنظرة الغربية إى علم التاريخ قائمة على مضمون اﾆ  وما ﾓتو 

x قبول اﾆ  أو رفضه، دون تعويل على صحة اﾆ  من  ًياأساس االتحليل وامقارنة وااسرداد دورً 
الناحية الوائقية، ولذلك يسمى هذا امنهج برر )امنهج ااسرداديأ أو )منهج التوسمأ، وتكون 

وجدانه ذات أثر أساسي x محيص  مواهب الباحث وإمكانياته وعمق ماحظته وسعة خياله ودقة
 .(1)امعلومات التارﾔية

إى أّن هذد  أشار الباحث، قد ﾊمد شحرور عند التاريخ وعندما ｼدثنا سابًقا عن فلسفة
x نظرته لفلسفة القصص القرآ｣، حيث  ﾊمد شحرورالنظرة الغربية لعلم التاريخ هي ما يدعيه 
والتصحيحية للتصورات السائدة حول ما ي آحداث، يقول: "حن سج ل القرآن مقاربته النقدية 

أكد x إطار انشغاله القصص قبل كل شيء أصالة رؤيته ااسرجاعية النابعة من اإنباء القصص 
من غر علٍم مسبق للمتلقي ما جرى من قبل. وخطاب التنزيل حن ﾓمل x منطوقه الذاي  اوحيً 

إى التأكد والتثبت من موثوقية ومصداقية ما ﾓمله هذا ووصفه لنفسه، صيغة تدعو ｹطاب ثبوي 
اﾆطاب من أنباء ارﾔية ما ية، فهو ﾓمل نفسه عبء ｼدي قدرة مؤّوليه على ｼقيق امصادقة 

x اﾅقيقة وبن ما أنبأ هو عنه. وهذا فإن القصص x فلسفته يطرح نفسه  التارﾔية بن ما جرى فعًا 
ويقول  ،(2)ل التارﾔي حول مصداقيته بغضّ  النظر عن قدسية امصدر"للعرض على التثبت الدلي

"ويبدو من امهم x هذا الصدد التأكيد على  رورة ｻاوز اﾅث والتحريض على النظر x  أيًضا:
سبارد ه التنقيب عن مكنونه والغوج x أإى  ارسة عملية منهجية للبحث وامباشرة في االتاريخ بلوغً 
ال الغابرين، وهذد من القواعد الرصينة ممارسة دراسة وافية للتاريخ. كما نرى أن التنزيل ومدارسة أحو 

 .(3)اﾅكيم أرسى هذد القواعد وأكد على واجب اإنسان x ااستقال النظر"
لرت أسيس هذد النظرة من خال امكر مفهوم القص والقصص x ل ﾊمد شحروروقد سعى 

 وفيما يلي بيان ذلك: عادته x مكرد امفاهيم القرآنية.كما هي   القرآن الكرم،
يتفنن x استخدام آساليب اماكرة واملتوية  ﾊمد شحرورإى أن  اسابقً  أشار الباحثلقد 

                                                          
أ، 48)ج، 8ط ،كرى اليقي》ياتوما بعدهاأ، البوطي،  183، 13، )ج2، طم》اهج البحث العلمي: بدوي، ي》ظر أ1)

أ.232-231، )ج1، طالكرم لقرآنالعلمانيون واالطعان، 
أ.176، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ2)
أ.13-18)جامرجع السابق، شحرور،  أ3)
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أسلوب : هنا ﾊمد شحرورفمن تلك آساليب الｰ سلكها x عبثه امفاهيم وامصطلحات. 
ﾆروج عن مسار تعريف امفهوم آساسي امراد عن طريق ا التسريب امقرون التشوي  والتخليط

 .العبث به
 فتأمل معي كامه القادم لتعرف كيف بدأ التسريب:
فنقل كام ابن فارس x معجمه مقاييس فنجدد هنا بدأ بذكر امعｲ امعجمي للفظة )قّصأ 

 َتَصْصتُ اقرْ ): قوهم ذلك من ،الشيء تتبع على يدل صحيح أصل والصاد القافاللغة، حيث قال: "
َثَررَ  َ أشار إى ورود  .(1)"فيذكر يتتبع ذلك كل ،أَواْلَقَصصُ  اْلق ص ةُ ) الباب ومن... تتبعته إذا ،أآْ

وعق َب  ،ى11جالقصص: ﾞ  ┎┍  ┌   ┋ﾝ : هذا امعｲ اللغوي x التنزيل اﾅكيم x قوله تعاى
تبع أثرد بعد أن ألقته x اليم ه أن تآية تو ح أن أم موسى طلبت من أختعلى ذلك بقوله: "فا

 .(2)لتأتيها ｹ  عنه دون أن يشعر أحد ها، فتتبع آثر هو اإتيان ｹ  عنه.."
ﾞ  ﾞ   ﾝ  ﾜ  ﾛﾝ  َ يقول: "من داات القص الربط بن اآار كما x قوله تعاى

دة من زادة لفظ أ وا فائﾝ  ﾜ  ﾛ   )لقال  افلو كان التتبع دون الربط كافيً  ،ى 74جالكهف: 
 مع امعا｣ السابقة ﾍد أن مفهوم القصص يتضمن التتبع  ا)قصصاأ إذا كان معناها التتبع فقط. إذً 

أي تتبع اآار وربط بعضها ببعض،  ،ى25لقصص: اج ﾞ  ｠  ポ  ボﾝتعاى والربط، وx قوله 
أن يتدخل وعي واآار x القصص هي آحداث والوقائع، وربط آحداث بعضها ببعض يتطلب 

 .(3)"القاّج )امخاط بأ وفهمه x كيفية الربط
عن مسار امفهوم آساسي للفعل )قّصأ القائم على تتبع آحداث   ﾊمد شحرورهنا خرج 

للتاريخ القائمة ليتحدث عن مهمة )القاّجأ، وهو بداية تسريب النظرة الغربية  كما هي x الواقع،
  ﾆليل ومقارنة مضمون اｼ تكون مواهب القاّج وإمكانياته على ｰتويه من معلومات، والﾓ وما

، دون (4)وعمق ماحظته وسعة خياله ودقة وجدانه ذات أثر أساسي x محيص امعلومات التارﾔية
 تعويل على صحة اﾆ  من الناحية الوائقية.

ﾉ اول الت ير هذد النظرة الغربية، فيقول: "أما القصص فهيﾓث ترتبط بعضها وعة أحدامو
                                                          

أ.11/ 5) ،(قص  )مادة  د.ط، ،الّلغة مقاييس معجمابن فارس،  أ1)
أ.136، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ2)
أ.136، )ج3، طآ｣ قراءة معاصرةالقصص القر : شحرور، ي》ظر أ3)
أ، 48)ج، 8ط ،كرى اليقي》ياتوما بعدهاأ، البوطي،  183، 13، )ج2، طم》اهج البحث العلمي: بدوي، ي》ظر أ4)

أ.232-231، )ج1، طالكرم العلمانيون والقرآنالطعان، 
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┎  ┏  ﾞ ببعض من خال رؤية وفهم القاّج ها، والتاي فإن ي يقول عن قصه هذد القصص 
 ┒  ┑  ┐ﾝ :على هذد  اوشهيدً  افهي أحسن القصص ٓن ي كان شاهدً  ،ى 3جيوسف

آ｣ ، ويعلم تفاصيل آمور... والتاي فإن القصص القر اآحداث، وهو يعلم ما خفي وما كان سرً 
ارﾔية ووقائع ظاهرة وﾋفية وقد ربط ي بن هذد آحداث وعّقب عليها.  ﾓمل x مضمونه أحدااً 

  اوشاهدً  اوهذا هو الفرق بن القصص عندما يكون القاّج حا رً 
ً
م ﾓضرد  ا، وبن من يقص شي ً اعام

 .(1)وم يشهدد"
بطريقن كا: آول طريق شاهد عيان، هذد النظرة: "القصص التارﾔي قد أي  اَ يقول مؤكدً 

x القصص بل ينقلها عن طريق  اأو حا رً  والثا｣ طريق متقصي آحداث دون أن يكون فاعًا 
السماع... فهذ النوع من كتابة التاريخ )التاريخ آصليأ السردي اﾅضوري أو النقلي السماعي 

ون الرغبة x التوصل إى مغزى أو قيمة للوقائع يكتفي بسرد آحداث كما عاصرها أو مع عنها د
 .(2)أخاقية من وراء ذلك، أما القصص فهو يقدم إ افة نوعية، ولكن ما هي هذد اإ افة؟"
إى دورد  اَ يو ح تلك اإ افة فيقول: "وقد اتصف القصص اﾅق x التنزيل اﾅكيم نظرً 

ﾅطبعت آساطر القدمة، اختاط ا ｰتصحيح آوهام ال x ق مع الباطل، وليو ح أن القصص
على أهم آحداث  ااﾅق قّدم آفكار اﾄوهرية اجردة الｰ تعت  لب  آساطر، وأعاد صياغتها مركزً 

َ  ليتبن لنا أن   الｰ تؤثر x سرورة وصرورة اﾅركة التارﾔية وأكل التفاصيل الｰ ا تفيد ذلك. ومن 
ا لكنها تلبست بتفاصيل وأحداث تغيب امضمون والع ة، كخلق كل هذد آفكار حقيقة x ذاه

الكون، والبعث والنشور، وقصص آنبياء وما شاها من خرافات... ووقع ذلك بعقلنة القصص 
القرآ｣ ﾅيثيات التاريخ اإنسا｣ وتفاصيله وعدم التسليم ها ملة دون تنقيح، بل قام بواجب محيص 

ﾔ(3)ومن غر تلبيس" ًياية مو وعما وصلنا من أحداث ار. 
وهو إثبات أن القصص القرآ｣  ﾊمد شحرورهذا هو بيت القصيد الذي يسعى إليه  اإذً 

هدف التشكيك ﾓ xمل جوهر ولّب آساطر ويعرف بصحة أفكارها اﾄوهرية اﾅاملة ها، وذلك 
x فلسفته للقصص القرآ｣: مصداقية القصص القرآ｣، وإخضاعه منهج النقد التارﾔي حيث يقول 

"فإن القصص x فلسفته يطرح نفسه للعرض على التثبت الدليل التارﾔي حول مصداقيته، بغض 
                                                          

أ.138-136، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.138)جق، امرجع السابشحرور،  أ2)
أ.255)جق، امرجع السابشحرور،  أ3)
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النظر عن قدسية امصدر... ويبقى قصص الوحي أمام اﾅس والعقل اجر دين ﾉر د نبأ ﾓمل صفة 
 .(1)"اإمكان إى أن يُثبت البحث التارﾔي وقوعه فعًا 

وهو: إذا كنت ترى أن القصص القرآ｣ قد قام  املحً  هنا سؤاًا  ﾊمد شحرورن نسأل ولنا أ
ومن غر تلبيس، وأنه أحسن القصص ٓن  ًيابواجب التمحيص ما وصلنا من أحداث ارﾔية مو وع

، ويعلم تفاصيل آمور، اعلى هذد آحداث، وهو يعلم ما خفي وما كان سرً  اوشهيدً  اي كان شاهدً 
وأن هذا هو الفرق بن القصص  ،عية فيه إهية ｸتةد جاء بصيغ تعود على ي، لتُبنّ  أن امرجوق

  اوشاهدً  اعندما يكون القاّج حا رً 
ً
َ تناقض  م ﾓضرد وم يشهدد. ا، وبن من يقص شي ً اعام

ﾓمل صفة  نفسك التشكيك x مصداقيته، وادعائك أنه أمام اﾅس والعقل اجر دين ﾉر د نبأ
 ؟!!.اإمكان إى أن يُثبت البحث التارﾔي وقوعه فعًا 

 

 مفهوم التأويل: اﾆامس امطلب

يُعد مصطلح التأويل من امصطلحات القرآنية الｻ ｰاذبتها العقول وتعاورها آقام x حقول 
ل اﾅديث، وأهل معرفية عديدة، وx مقدمة أهل ااهتمام، علماء آصول، والفقهاء، وامفسرين، وأه

 اللغة، والصوفية، والفاسفة وامتكلمن...ا}.
عليه أو أ يق منه، ｸسب اعتبارات  امصطلح التفسر أو متقدمً  اويُعت  مصطلح التأويل رديفً 

العلماء ｼ xديد ذلك، بناًء على ما بن التفسر والتأويل من اتفاق وترادف أو توافق وتكامل، 
واله قراءة للنص القرآ｣، و رب من  روب النظر فيه، وأداء  يُفسر به هذا والتأويل هو x كل أح

النص ويُبن معناد ويتقرر حكمه ويتحدد مقصودد. ويتفاوت مستوى هذا آداء بتفاوت فهوم 
العلماء ومناهج التفسر وطرق البيان وأحوال البي ات، وغر ذلك  ا هو متقرر x امدونة امعرفية 

لتفسرية، ولكن هذا التفاوت إما هو واقع  من الدائرة اإسامية آك  الｻ ｰعل النص والتارﾔية ا
ا ُيشذ عنه، وا ُيكر عليه البطان أو التحريف أو  اً ومركز  اً وﾊور  ًيامرجع ًياشرع االقرآ｣ إطارً 

لذي هو امرجع وامصر التشويه، ومرد هذا آساس اﾅقيقة الدينية وامعرفية مصطلح التأويل، وا
، فالعملية التأويلية عملية يُلتزم فيها النص القرآ｣، وينظر فيها إى معا｣ (2)ىوالعاقبة وامآل وامنته

                                                          
أ.176)ج، 3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
مفهوم التأويل ي القرآن الكرم دراسة ، : ُزمردي》ظر. للوقوف أكثر على مفهوم التأويل ي م》ظومة امعرفة اإسامية أ2)

= 



215 
 

هذا النص، ويُرجع فيها إليه ويُنتهى ها إليه، وهو ﾒلي شدة ارتباط مؤوي امسلمن x الغالب آعم 
 ء إليه.مرجعية النص، وحتمية امصر واانتها

وأما على صعيد القراءات العقلية امعاصرة فإن مصطلح التأويل م ال ٓوجه دالية كثرة 
ومتداخلة، ورما متعار ة ومتصادمة، كما أنه متأثر بعدة ظروف وبي ات فلسفية وفكرية ومذهبية، 

الدينية  هية القدمة وللنصوجنية زاولت نشاط التفسر للكتب اإومرتبط مناهج جدلية ولسا
السماوية والو عية، وهو آمر الذي آل فيه التأويل إى إطاقات مضطربة وأفهام كثرة واستخدامات 

 متعددة واستثمارات على غر مراد مضامن هذد الكتب والنصوج وتعاليمها.
ورما يكون هذا التطور الداي لعبارة التأويل، سواء على صعيد التأويل اإسامي الذي تقدم 

يه التأويل عن التفسر من خال آوجه امذكورة، أو على صعيد التأويل غر اإسامي الذي ف
تعددت فيه اإطاقات وااستعماات وأثرت فيه امضامن والنتائج وآحكام ｸسب امؤثرات 

ون أكثر الدينية والبي ية...ا}، فرما يكون هذا التطور الداي جعل أصحاب القراءات اﾅداثية ﾓتف
مصطلح التأويل ويلصقونه مصطلح القراءة، ولذلك تُلصق هذد القراءات ومدارسها وأعامها مة: 
التأويلية، أو امؤولة اﾄدد، أو القراءات التأويلية، أو امدارس التأويلية امستحدثة، أو غر ذلك  ا 

بعن ااعتبار طبيعة ووظيفة ومنهج  خذتأويل والقراءة، اسيما إذا أُ يُفهم منه متانة اارتباط بن ال
 وغاية كلٍّ من هذين امصطلحن، وكذلك النتائج واآار اﾅاصلة موجب ذلك كله.

ورما يكون تغا يهم عن مصطلح التفسر وانصرافهم إى مصطلح التأويل، وتركيزد بقوة، 
ته امتوالية وجذورد الراسخة x وإحيائه استمرار x أدبياهم وفعالياهم امختلفة، ما له من إطاا

فلسفة الغرب وثقافته وارﾔه وواقعه، وهو امع  عنه مصطلح )اهرمنيوطيقاأ وهي التأويلية x دوائر 
الفكر الفلسفي الغرس، ورما يكون ذلك ذا دالة رمزية كبرة تتصل القطع مع مصطلح التفسر 

ﾔتزل العقيدة والشريعة  اً حضار  اوإسهامً  ًياارﾔ يًااكموتر  ًياعلم ااعتبارد حقيقة شرعية ومصطلحً 
والثقافة اإسامية، ويقف على صعيد مقابلة أو منافسة أو مواجهة الغرب العقدي والتشريعي 

.xوالثقا 
أ ف إى ذلك أن التعويل امفرط على مصطلح التأويل بتداخاته امعرفية والتارﾔية والدينية، 

ه وتوظيفاته ...ا}، قد يكون الذريعة آك  إحداث التغير x هيكلة النص وفو ى استخدامات
                                                          

وما بعدهاأ. 1/357، )4، طصوص ي الفقه اإساميتفسر ال》أ، صاz، وما بعدها 115ج) ،1ط ،مصطلحية=
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القرآ｣ وبنيانه الديｳ واإنسا｣، وx منهج معاملته وطرق مباشرته x فهمه وتفسرد وااجتهاد فيه 
 والتفريع عنه، وفيه ما فيه من اإقصاء الفكري وااست صال امعرx وااستبعاد التارﾔي، وتعميق

اإبطال واإنكار  –سياسات اهيمنة والتسلط وااحتواء والتذويب والتهمي ، وإا أي حٍق يؤتى 
هل العلم واستعمال الناس ع  التاريخ م التأويل x لغة العرب واصطاح أعلى مفهو  –والتغييب 

غريبة عن البي ة خرة، ويقع استبدال كل ذلك مفاهيم مستحدثة و رار ذلك x آزمنة امتأالطويل واستق
 .(1)العربية واإسامية وشاذة عن الدالة اللغوية واﾅضارية والثقافية؟

مصطلح )التأويلأ، وكيف أن اﾆلفية الفكرية  ﾊمد شحرورولنقف اآن على استخدام 
للمفرادت القرآنية، إحداث تغير x هيكلة  ﾊمد شحروراماركسية تلقي بظاها على ｼليات 

 رآ｣ وبنيانه الديｳ واإنسا｣.النص الق
مصطلح )التأويلأ، َ ننقل بعض  ﾊمد شحرورلتعريف  وإيضاح هذد امسألة سنعرض أوًا 

أقواله وﾊاواته x قسر خلفيته اماركسية على آات القرآن ومصطلحاته ليعطيها صفة الشرعية 
 ويضلل ها اآخرين.

مشتق من )أولأ وهذا الفعل من أفعال آ داد  التأويل فيقول: "التأويل ﾊمد شحروريعرف 
 ｲامضاد أي مع ｲآول..أما امع ｲاللسان العرس، فنقول: أول آمر وهو عكس آخرد، هذا امع x
آخر آمر فنقول: إن السرقة تؤول بصاحبها إى السجن، هنا جاءت معｲ تنتهي به. فالتأويل هو ما 

 . (2)إليهأ من قانون عقلي نظري أو حقيقة مو وعية مباشرة" تنتهي إليه اآية )أي ما تؤول
x بداية تعريفه للتأويل من معناد اللغوي ا ﾔُتلف فيه معه، إذ أن  ﾊمد شحرورإن ما ذكرد 

 آمر "ابتداء: تدور على أصلن كا -(3)اللغة كما جاء x مقاييس  -مادة )َأَوَلأ x اللغة  
َو ُل، ول:آ فمن آصل. وانتهاؤد" َيّ ُلأأ4)الشيء" مبتدأ وهو "آْ  من الذكر ، ومن آصل الثا｣: )آْ
 اﾅكم َأو لَ : " يقال ،أ1)رجع: أي يؤول، ، وآل(7)الباب هذا من خثر: أي اللب، ، و)آلأ(5)الوعول

                                                          
.أوما بعدها 28ج)، 1ط ،القراءة التأويلية للقرآن الكرم بن التبديد والتجديد، : اﾆادميي》ظر أ1)
أ.134، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ2)
.أ1/158) ،(أول)مادة  د.ط، ،الّلغة مقاييس معجمابن فارس،  :ي》ظر أ3)
.أ155: ج)، فردات ي غريب القرآنام ."غرد عليه يرّتب الذي هو: آّول: "اأصفها｣ قال أ4)
 د.ط،، العن ".فيها فيتحص نُ  اﾄبال إى يَرُؤولُ  ٓنّه ااسم، هذا مُّ يَ  وإّما:"ذكر《 اﾆليل ضمن اﾄذر ُأيلَ وقال أ5)

.أ1/153) ،(أول)مادة  د.ط، ،الّلغة مقاييس معجم .هذا التعليل عنه أيًضا ابن فارسونقل  ،أ8/358)
 ،الّلغة مقاييس معجم". أمرد آخر إا ﾔثر ا ٓنه وذلك: "دخول هذا امشتق ضمن اأصل الثا｣ ابن فارس معلا   قال أ7)

= 
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 ويلأ الباب هذا ومن ،(2)الباب هذا من السياسة و)اإالةأ .إليهم وردد أرجعه: أي ،" أهله إى
 .(3)إليه يؤول وما عاقبته وهو الكام:

وكما هي عادته x مكرد امفاهيم وامصطلحات القرآنية، أراد استخدام  ﾊمد شحرورولكن 
مستحدث  مادي فلسفيهذا امعｲ اللغوي مصطلح التأويل لتغييب مفهومه القرآ｣، واستبداله مفهوم 

، فيقول: "فالتأويل عن الدالة اللغوية واﾅضارية والثقافيةوغريب عن البي ة العربية واإسامية وشاذة 
 .(4)هو ما تنتهي إليه اآية )أي ما تؤول إليهأ من قانون عقلي نظري أو حقيقة مو وعية مباشرة"

قسر هذا امفهوم امادي للتأويل على اآات القرآنية، فيقول: "فلدينا  ﾊمد شحروروﾓاول 
ينطبق مع العقل واﾅقيقة... وx  رية، عندما نؤوها نستنتج منها قانواً اآات الｰ جاءت بصيغة نظ

، أي ى6جآل عمران: ﾞ┙  ┘  ┗   ┖┕  └  ┓  ┒  ┑ ﾝ  "معｲ التأويل جاءت اآات التالية: 
الراسخون x العلم يعلمون ما هي النظرات واﾅقائق العلمية الｰ مكن استنتاجها من اآية القرآنية،  

تصاصه وحسب آر ية امعرفية لعصرد. وحيث مكن استنتاج نظرات علمية جديدة كل حسب اخ
 ا تازً  احيً  اتعت  قفزات هائلة x امعرفة اإنسانية مثل نظرية النشوء واارتقاء لداروين ٓها تُعد موذجً 

 .(5)للتأويل"
وعمودد الفقري، فيقول: وقد ادعى أن نظرية النشوء واارتقاء هي قانون التأويل آات القرآن 

"برهن ا x كتابنا هذا أن نظرية النشوء اارتقاء والتطور هي العمود الفقري ٓطروحات القرآن x اﾆلق 
 .(7)والوجود والساعة والبعث واليوم اآخر"

بل قد جعل كبار الفاسفة وعلماء الطبيعة والفضاء وﾎوهم هم الراسخون x العلم، وهم 
┑  ┒  ┓  └  ┕┖   ﾞ  القرآن دون الفقهاء، فيقول عند حديثه عن قوله تعاى امعنيون بتأويل

                                                          

.أ1/153) ،(أول)مادة  د.ط،=
 ،1ط ،اللغة هذيب ."َوَعاد َرجع َأي يَؤول، آل: وُثاثيه. َأْو يا يُؤوّ ل أّول من: َفقيل ،أ الت ْأو يل) وأّما: "اهروي قال أ1)

.أ15/323)
 آل": آصمعي ونقل عن. راعيها إى الرعية مرجع ٓن: "دخول هذا امشتق ضمن اأصل الثا｣ ابن فارس معلا   قال أ2)

.أ1/175) ،(أول)مادة  د.ط، ،الّلغة مقاييس معجم". سياستها أحسن إذا: يؤوها رعيته الرجل
رُ  الت ْأويل وأما":ابن فارس ي الصاحيقال  أ3) رد َمصرُدُ  أي؟" آمر هذا مآل شيء أي إى: "يقال. وعاقبته آمر فآخ   وآخ 

.أ145: ج)، 1، طكامها ي العرب وس》ن ومسائلها العربية اللغة فقه ي الصاحي .وعقباد
أ.134، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ4)
أ.135-134)جامرجع السابق، شحرور،  أ5)
أ.358)جامرجع السابق، شحرور،  أ7)
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   ┙  ┘  ┗ ﾝ :موعة كبار ى6جآل عمرانﾉ العلم هم x ب أن نفهم أن الراسخنﾒ وهنا .." :
الفاسفة وعلماء الطبيعة وأصل اإنسان وأصل الكون وعلماء الفضاء وكبار علماء التاريخ ﾉتمعن، 

 .(1)ذا اإجتماع حضور الفقهاء، ٓهم ليسوا معنين رر x رأينا رر هذد اآية"وم نشرط ه
ﾞ  バ      ド  デ  هم بقوله: اويقول: "فمن هم الراسخون x العلم؟ لقد و ع الكتاب تعريفً 

 ペベ  プ  ブ  ピ  ビ  パﾝ :ما نق، ... ى43جالعنكبوت ｳوله اآن )الصدارةأ كأن فالصدر هنا تع
ق نيوتن ﾓتل مركز الصدارة بن علماء الرا يات، وإن أينشتاين ﾓتل مركز الصدارة سحانقول إن إ

بن علماء الفيزاء، فالراسخون x العلم هم من الناس الذين ﾓتلون مكان الصدارة بن العلماء 
ارلز ، أينشتاين، تشاهيثم، ابن رشد، إسحاق نيوتنوالفاسفة، وهؤاء من أمثال )البرو｣، اﾅسن بن 

 .(2)داروين، كانت، هيجلأ"
توط ته لقراءة قصة آدم عليه السام، حيث يقول: "وبعد تسليط عند  ًياويؤكد هذا آمر جل

الضوء على قصة آدم بناء على ما سبق وجدا أن التنزيل اﾅكيم يطرح قصته مضمون ذي بُعدين، 
أ، وعلم اإنسان (Archaeologyعلم اآار  اآول يرتبط فهمه العلم امضبوط وخصوصً 

Anthropology) ضع فهمه للبعد التأويلي والفلسفي وفق منهجيةﾔ ｢أ، والفيزيولوجيا. والثا
 .ｼ(3)ليلية لسانية للنص"
أسلمة اماركسية، وتسهيل مريرها بغطاٍء من دعوى التأويل م ｻدد  ﾊمد شحرورإن ﾊاولة 

سوى )التبديلأ ا )التأويلأ الصحيح للنص القرآ｣، وم  ، ٓن ما قدمه ｼت هذا الغطاء م يكنانفعً 
يكن سوى )التحريفأ ا )التعريفأ السليم مصطلحاته، وستكشفه لنا استعماات النص امتعددة 

تبديل دالته وااﾎراف به عن مسارد، والدالة به على معاٍن ا  ﾊمد شحرورلكل لفظ حاول 
 .(4)ُيستدل به عليها

 

 مفهوم السD《Eة التارخية: سالساد امطلب

                                                          
أ.132)ج، د.ط، الكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.133)جامرجع السابق، شحرور، أ2)
أ.215، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ3)
اأ.وما بعده 643، )ج1، طاماركسامية والقرآن: امعراوي، ي》ظرأ4)
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 خا عة غر الزمان، ﾉرات طول على متناثرة قضاا البشرية اﾅياة يعت  م القرآن الكرم إن
 أها ﾓكم وم بنفسها، نفسها أوجدت أها أو احضة، الصدفة نتاج يعت ها م كما عام، لقانون
 وترمي والقبول، الرد حق اإنسان سلبت ﾊطة والقدر القضاء ﾒعل وم مقدمات، دون من صدرت

 ااستسام إا له خيار ا حيث جائع، وح  أحضان x به ألقي كمن احض، اﾄ  أحضان x به
 كل والقرآن يرفض مطلًقا، واﾄ  القهر سنن من ليست التاريخ ｼكم الｰ والقوانن فالسنن والتسليم،

 .منحرف تفكر نتاج أنه أو اإفراط عن ااｻً  إما كونه يعدو ا الذي الفهم هذا
 من يستخلصها الｰ والنظرات امفاهيم ونوع التاريخ، مع فكري اｻاد أي تعامل كيفية إن

 أيديولوجيته ﾓدّ دان رئيسان عامان اجتمع، لعناصر وｼليله الزمان، سلسلة ع  ل حداث قراءته
 .ومعتقداته

 خاج، لقانون ｽضع وأحداثه وقائعه x تاريخال حركة أن يعتقدون الفاسفة من فالعديد
 من ويتشاءمون قانون، أي للتاريخ يكون أن ينفي آخر طرف يوجد كما خاج، نظام وفق وتسر
 .نظراته فلكلٍّ  البعض، بعضهما مقابل x أهما يتبن مًعا الطرفان لوحظ وإذا هذا، غر قول

إى اﾆطوة اموالية  اكل خطوة تؤدي حتمً   فالقائلن من اماركسين اﾅتمية التارﾔية: أن
بطريقة حتمية، يؤمنون الُنظم اآلية وحدها، وا يؤمنون إرادة إهية قد تتعرض لتلك الّنظم التبديل 
والتحويل عند ااقتضاء. وينبｳ على ذلك أّن اجتمع يتبع عجلة التاريخ ولكن ا يوجهها. والقائلون 

تاريخ وحركات الوجود اإرادة اإهية وحدها، وينكرون إرادة اإنسان، اﾄ ية يفسرون أحداث ال
فكُل أعماله وتصرفاته هي  ، وليست له، وإن نسبت إليه ظاهرًا.

كما أّن من أنكر فكرة اﾅتمية وأار الشكوك القوية من حوها من أمثال العام آما｣ 
 ا تتشابه على اإطاق، وا أي ｻربة منها وفاقً ، الذي قرر أن التجارب الطبيعية ا(1))هيزن جأ

. (2)للتجربة آخرى مام اموافقة، ولو اｼدت اآات والظروف، ومى مذهبه هذا )الاحتميةأ
وكذلك نفاة القدر من امعتزلة وغرهم  ن علقوا السببية x آفعال اإنسانية بذات اإنسان، واعتبار 

                                                          
x ميونخأ فيزائي أما｣ وحائز على جائزة  1367ف اير  x– 1 فورتسبور   1351ديسم   5فرنر كارل هايزنبر  ):هو أ1)

. اكتشف أحد أهم مبادئ الفيزاء اﾅديثة وهو مبدأ عدم التأكد. من مؤلفاته اﾄزء والكل والفلسفة والفيزاء 1332نوبل عام 
  التاي: موسوعة ويكيبيدا على الرابط》ظر: يوالطبيعة x الفيزاء.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%B1_%D9%87%D8%A7

%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA
أ.123، د.ط، )جالفلسفة القرآنية: العقاد، ي》ظر أ2)
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يوجب وقوع امسببات عنه على جهة ااختيار، وكل ااعتبارات  اي اعتبارد سببً فاعلة، أ اإنسان ذااً 
x الذات اإنسانية  اآخرى من حتميات طبيعية وألطاف ومكينات إهية ليست  ا يؤثر سلبً 

، فيؤمنون أن "أفعال اإنسان هي السببية آساسية ｼ xريك عجلة التاريخ، وإرادته هي (1)الفاعلة
الｼ ｰدد سرورة وصرورة  ة لفعله اﾅر، وهذد اﾅرية هي الｼ ｰدد مفهوم خافته ل رض، وهيامنتج
 .(2)ارﾔه"

 طرف فكل التاريخ، حركة منهم لرمعｲ طرف كل تفسر من اشئ إليه هؤاء توصل ما إن  
 واستنتاجاته. أｸاثه x اآخر منها ينطلق الｰ للحيثية مغايرة حيثية من يناق 

لتفسر معｲ حركة التاريخ، وما عاقة  ﾊمد شحرورنأي اآن لبيان اﾅيثية الｰ انطلق منها ول
 ذلك مفهوم السنن، وما الذي يهدف إليه من ذلك؟

إى أن  ، وأشارﾊمد شحرورx بداية هذا الفصل عن فلسفة التاريخ عند  لقد ｼدث الباحث
لفهم القصص القرآ｣، بصفتها معنية بتفسر جدل  ﾊمد شحرورالنظرية التارﾔية تعت  هي مدخل 

اإنسان التارﾔي مع ما يتلقاد أو يصنعه، سواء كان ذلك ﾉ xال الطبيعة أو ﾉ xال آفكار أو 
امعتقدات من حيث أثرها آساسي بتطور اإنسان واجتمعات. حيث يقول x الفصل الرابع من  

أ ｼت عنوان )القصص القرآ｣: اإنسان والتاريخأ: "إن مدخلنا كتابه )القصص القرآ｣ قراءة معاصرة
لفهم القصص القرآ｣ هو جدل اإنسان مع ذاته ومع الطبيعة واجتمع، فعندما يتم تغييب هذا اﾄدل 
يتحول القصص إى حوادث ارﾔية مبهمة وغامضة، وتنشأ أساليب التفسر اﾆرافية وآسطورية لفك 

عن اﾅدث التارﾔي،  ًيا. فاإنسان ككائن حر وذو إرادة واعية يغيب تلقائتلبسات هذا الغموض.
ويستعاض عنه اإنسان امقهور وامسحوق بن سندان الطبيعة ومطرقة الاهوت اﾄ ي. وتصبح عند 
ذلك آات ي معجزات تصعق الناظر فيها وتكبل إرادته ومنعه من الوعي ｸركية التاريخ 

 .(3)وصرورته"
 الغيｭ بن ها مّيز الｰ اآليات من آلية تصبح امعｲ هذا" التارﾔّية"أن   ما ذكر الباحثك
 مفهوم أن يفهم هذا ومن. التاريخ مع اميتافيزيقا تقاطع ﾅظة فهي وامطلق، وامشروط والواقعي،

 وامتعاي يالغيبر حساب على والواقعي للمادي آولوية إعطاء ﾉال x يوظ ف" التارﾔّية"
                                                          

أ.135)ج، 2، طفلسفة القدر ي فكر امعتزلة: دغيم، ي》ظر أ1)
أ.186-187، 1/155، )3، طقراءة معاصرةالقصص القرآ｣ : شحرور، ي》ظر أ2)
أ.174)جامرجع السابق، شحرور،  أ3)
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 .والامشروط
 ｳية يبﾔمد شحروروعلى  وء هذا امفهوم من مفاهيم التارﾊ  قراءته للقصص القرآ｣ من

خال ربطه مفهوم السنن x القرآن الكرم حيث يقول: "إن قراءة القصص القرآ｣ ﾒب أن تُبｲ على 
للعادة x القصص ما  امعجزاّ وخارقً  أساس أن عام الغيب وعام الشهادة عامان مادّان، وأن ما نظنه

ﾎن نتناول  اهو إا سنن غاب إدراكنا ها وقفزات معرفية ومستقبلية ابُد أن أي أويلها.. إذً 
القصص القرآ｣ معرفة التفاعل اإنسا｣ مع الغيب والوجود، ومعرفة خط التطور التارﾔي وُسننه بقراءة 

"x(1)امتشابه وفق سقفنا امعر. 
هذا الربط فيقول: "لقد ارتبطت حركية اإنسان x سرورة التاريخ ﾊ  xمد شحرورؤكد وي

ﾞ     ｠  ポ  ボ  ペ  ベ    プ  ブ  ピ  ビ  パ  القصص القرآ｣ مفهوم الُسنن إذ يقول تعاى: "
  ━      ─  〞                 〝ﾝ :عل إمكى136جآل عمرانﾒ انية ،... فوجود اإنسان ككينونة حرة وواعية

، حيث تتعالق x حركة التاريخ عوامل متعددة تدخل اجدً  امعقدً  االتنبؤ بسرورة اﾅركة التارﾔية أمرً 
لذلك فإن مفهوم الُسنة ا بُد أن  فيها السياسة وامعتقدات والتقاليد والوعي اﾄمعي واإرادة،...

ﾅرية  امساحة كبرة جدً  اﾓتوي x دالته على التغر غر امنضبط بشكل صارم، ويتضمن أيضً 
 .(2)مكن أن نتنبأ من خاله امستقبل..." امضبوطً  اإرادة اإنسانية... فالُسنة ليست قانواً 

 -من وجهة نظرد  -بن مفهوم التارﾔية ومفهوم السنن  من هذا الربط ﾊمد شحرورويهدف 
 تدة x الزمان وامكان، حيث يقول:إى ｼين نصوج القصص القرآ｣ إى ﾅظة زمنية ارﾔية غر  

"إن النماذج التارﾔية مثل حالة دراسية مكن قراءة العاقة فيها بن آسباب والنتائج، ومكن تتبع 
صرورة اﾅركة من خال الربط بن الوعي والفعل اإنسا｣ ككائن ذي إرادة حرة x تعامله مع ﾊيطه. 

د النماذج على أساس إمكانية تكرارها x حال افراض تكرر ولكن x هذا اإطار ا مكن مل هذ
أمر مستحيل ٓنه ينفي كينونة اإنسان  اآسباب، ٓن احتمالية تكرر آسباب بشكل مطابق مامً 

 .(3)وحريته، وينفي سرورة تطور الوعي اإنسا｣ ｸد ذاته"
لضرورة انتفاء اﾆيارات ويؤكد ذلك فيقول: "وجود توقع جازم بتطور ارﾔي حتمي يعｳ ا

امتعددة فا يبقى إا احتمال واحد ا غر، وهذد هي اﾅتمية امغلقة الｰ ا مكن الوصول إليها إا 
                                                          

أ.28-26، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.255-254)جامرجع السابق، شحرور،  أ2)
أ.257)جامرجع السابق، شحرور،  أ3)
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إذا برﾉنا اإنسان كآلة تعمل بدقة وا ملك حرية خيارها. من هنا ت ز أكية معرفة معｲ الُسنة وما 
افية الｰ تنتج ｼقيبات التاريخ اإنسا｣، فما حصل x يرافقه من وعي أكية مراعاة الفوارق الثق

 اجتمع الرعوي والزراعي وﾉتمعات ما قبل الدولة x عهد الرساات آوى ا مكن اعتبارد قانواً 
ﾔية الاحقة، وهذا سبب عدم إماننا النظرية السلفية الداعية  ًياارﾔقب التارﾅمكن انطباقه على ا

 .(1)تعميم النماذج السابقة وفر ها على الواقع امعاصر ｼت مسمى الُسنة"إى مطابقة و 
x العهد  وهو ｻاوز ما كان حاصًا  ﾊمد شحرورهذا هو بيت القصيد الذي يسعى إليه  اإذً 

َكم، وx هذا السياق  النبوي وما بعدد أو ما سبقه من عصر الرساات من أحكاٍم ومناهج وعٍ  وح 
أحكامها من السنن اإهية ملة من التساؤات من قبيل: هل قوانن الشريعة و  ﾊمد شحروريطرح 
؟ أم ｽضع لُسنن التاريخ وتطورد؟ وهل ｽضع ُسنن التاريخ وتطورد لقوانن الشريعة؟ أم أن الثابتة

العكس هو الصحيح؟. وx رحلة البحث عن أجوبة تلك التساؤات يقول: "وجدا أن الكشف عن 
القرآ｣ يُفضي إى التنبيه إى اإشارات الراصدة اｻاهات وأطوار الوعي اإنسا｣ أسرار القصص 

وكيفيات الوعي اإنسا｣ التاريخ والطبيعة واجتمع. فمما ﾍدد x القصص من إشارات ولفتات، 
ة لتفاعاها مع سُنن ارﾔي اتنبيه القصص إى:... سرورات نشوء الدول واﾅضارات واهيارها وفقً 

 .(2)بنظام أو قوانن الشريعة" اعامة x سياقها ا عاقة ها مطلقً 
 

  

                                                          
أ.142، )ج3، ط｣ قراءة معاصرةالقصص القرآشحرور،  أ1)
أ.25)جامرجع السابق، شحرور،  أ2)
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 امبحث اأول

 لقصة ني ه آدم عليه السام ﾊمد شحرورقراءة 

 
 ًيامن أجل التخلص كل اﾒعلك تاحظ أنه ﾒاهد كثرً  ﾊمد شحرورإن ｼقيق النظر x قراءة 

وث القائم x صلبه على قانون أو منطق الرواية اﾆ ية، مع من تراكمات وترسبات منهج التفسر امور 
سعيه اﾅثيث x امقابل إى ربط نصوج الوحي امنزل على مستوى تفكيك سننه التعبري والداي 
مًعا مختلف العلوم الغربية امعاصرة، بوصفه منهًجا قائًما x صلبه على قانون أو منطق التأمل العقلي 

 .أ1)يｭوااختبار التجر 
: "إننا نؤكد أن كشف اﾅمولة امعرفية آات التنزيل اﾅكيم ا يكون إا ﾊمد شحروريقول 

إسقاط رؤيتنا امكتسبة من العلوم وامعارف اﾅديثة على النص واستنطاقه وفق منهجية مضبوطة. 
دون خوض x  وبذلك نرفع التلُبسات آيديولوجية والثقافية الｰ شابت قصة آدم وخلق اإنسان

تفاصيل الرواات وآسانيد وموثوقيتها الｰ أنتجها اﾆيال اﾄمعي امتشوق إى  الغريب وامعجز الذي 
 .(2)تستدعيه النعرات اإمانية امؤدﾄة"

تلك امنهجية حيث يقول x توط ته لقراءة قصة آدم عليه السام:  ﾊمد شحروروقد و ح 
بناء على ما سبق وجدا أن التنزيل اﾅكيم يطرح قصته مضمون  "وبعد تسليط الضوء على قصة آدم

أ، وعلم (Archaeologyعلم اآار  اذي بُعدين، آول يرتبط فهمه العلم امضبوط وخصوصً 
أ، والفيزيولوجيا. والثا｣ ﾔضع فهمه للبعد التأويلي والفلسفي وفق (Anthropologyاإنسان 

 .أ3)منهجية ｼليلية لسانية للنص"
يستدعي x قراءته آليات تفسرية تستقى من  ﾊمد شحرورسابًقا أن  وقد أشار الباحث

اللسانيات امعاصرة، وملة من امفاهيم ذات موات إيديلوجية، تكشف عن مشارب فلسفية 
متعددة عندد، كما هو آمر عند حديثه عن نظرية امعرفة القرآنية اموسومة عندد برر "جدل اإنسان 

نعكاسية امادية" الｰ تقول إن امعرفة اإنسانية تقابل برر "النظرية امعرفية اا عرفة اإنسانية" وهي الｰوام
                                                          

ｸث منشور موقع مركز ماء للبحوث والدراسات، على هذا الرابط: ، للقصص القرآ｣ينظر: كنفودي، القراءة امعاصرة  أ1)
center.com/ActivitieDatials.aspx?id=40841-namahttp://www.

أ.214، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ2)
أ.215)جامرجع السابق، شحرور،  أ3)

http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?id=40841
http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?id=40841
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تنطلق من الواقع امادي القائم على صراع امتناقضات الداخلي، وهذد النظرية الｰ تلتقي من حيث 
د ﾆصها x قدرها على تقدم مع نظرية امعرفة القرآنية x منظورد، فق ﾊمد شحرورامنطق عند 

التفسر العلمي القادر على اإجابة عن تلك آس لة عن طريق طرح مقولة نفخ الروح من ي تعاى،  
أن الفهم امادي لنظرية امعرفة القرآنية يرد على أوهام ذوي الفهم امثاي للقرآن،  ﾊمد شحرورويدعي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .                                                                                                                            (1)سخرون من نظرية داروين بزعم أها غر علميةالذين يرفضون نظرية التطور واارتقاء وي
ﾊمد على هذا امنطلق العام نتوقف عند بعض أهم مامح قصة آدم عليه السام عند  بناءً 

 الｰ ها عاقة بنشأة اإنسان، والｰ تبحث x التواجد اإنسا｣ x آرض. ،شحرور
 

 مفاهيم ومصطلحات مؤسسة لقراءة قصة آدم عليه السام: ولامطلب اأ

أنه  ﾊمد شحرور عند امنهجية وآلياها امرجعية سابًقا x مبحث آطر لقد و ح الباحث
ينطلق x دراسته للمفردة القرآنية، وبشكل أساسي من اﾄانب اللغوي واللسا｣، من ُمسّلمة أساسية 

ｼ xديد  اً وعمود ًياد عليها بشكل كلي، إذ ｽرق منهجه أُفقعندد وهي )نفي الرادفأ، ويعتم
معا｣ آلفاظ، كما أن من ركائز امنهج البنيوي اانطاق من  رورة إخضاع امادة اللغوية لصرامة 

ﾊمد الدراسة العلمية من خال إزاحة حقيقتها امعطاة x التجربة التارﾔية أو اجتمعية أو التطورية، و 
استند إى هذا هنا حينما عمل على إبعاد الداات واﾅموات امعرفية امتعارف عليها عند  رشحرو 

علماء التفسر وأهل اللغة، ﾄملة من آلفاظ وامصطلحات القرآنية الｰ تتعلق بقصة آدم عليه 
ث امادي السام كرر )آدم، اﾄعل واﾆلق، الروح والنفسأ ليحل مكاها داات أخرى من خال البح

 عن التأويل والبحث x النسق القرآ｣ والعائقي للنص. اx امعاجم بعيدً 
: أن تشويه قصة آدم ارتكز على مفاهيم ُحرّ فت دالتها لتخدم ﾊمد شحرورحيث يدعي 

التفسر الناجز x آساطر ومروات أهل الكتاب، ومن هذد امفاهيم الｰ ُحرّ فت دالتها مفهوما 
فالتنزيل اﾅكيم خال من الرادف x آلفاظ والراكيب. فالنفس ليست هي الروح، ، الروحأ -)اﾄعل 

واﾆلط x داات هذد امفاهيم هو الذي أدى إى نفي اصطفاء آدم من ، واﾄعل ليس هو اﾆلق..
 .(≫)بن ﾉموعة من البشر عند امفسرين

                                                          
أ.253، د.ط، )ج الكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ1)
أ.255، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ2)
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معｲ الروح هي الｰ أوقعت دعاءد فيقول: "إن أزمة سوء فهم ا ﾊمد شحرورويتابع 
امسلمن x شرك عدم البحث عن أصل اﾅياة، وأصل اإنسان وآنواع على آرض، ظنًا منهم 
 ｰياة.. علًما أن آات خلق آدم كلها قرآن، فهي من اآات امتشاهات الﾅأن الروح هي سر ا

 .(1)شارلز داروين"ｼتاج إى أويل، وخر من أول آات خلق البشر عندي هو العام ت
من خال العبث هذد امفاهيم إى ترسيخ النظرية الداروينية x أصل آنواع،  ﾊمد شحرورويسعى 

 وإلباسها عمامة اإسام أي من، وأي وسيلة من الوسائل، أسعفته أم م تسعفه.
د أن يتم هذا امسعى فيقول: "إن آات اﾆلق x التنزيل اﾅكيم ا بُ  ﾊمد شحرورويؤكد 

فهمها بناء على ما توصلنا إليه من أر ية معرفية دون ﾊاولة للتعسف التأويل لتنسجم مع ما 
توصلت إليه العلوم. فنحن نقف على ثوابت آر ية امعرفية لنظرية اﾆلق كتطور اﾅياة من أصل 

 .(≫)اﾆلية الواحدة، ووجود موروات x هذد اﾆلية تشكل ال امج التكويｳ للبشر"
وهو x مسعاد هذا يقع x مأزق التجｳ على النصوج، وعلى علماء امسلمن ومفكريهم، حن 
يزعم أن مسؤولية اﾆطأ x فهم داات تلك امفاهيم تقع على عاتق مقولة امرادفات x اللسان العرس، 

أن آدم هو أول اﾆلق. فخلطوا بن النفس والروح واﾄعل واﾆلق، وغابت عنهم حقيقة ااصطفاء، بظنهم 
 وللتدليل على رأيه هذا يضع أمامنا مقارنة بن ألفاظ )النفس و الروحأ x اللغة اإنكليزية، فيقول:

أ وأنه من اﾆطأ القول: SPIRITأ  والروح تقابل )  SOULفالنفس هي ما يقابل اإنكليزية )
 .(3)س النｭالفاｼة على روح النｭ، وأن الصحيح أن نقول: الفاｼة على نف

عندما يريد البحث عن برهان أو دليل على مقولة يطرحها  ﾊمد شحرورل سف كما هي عادة 
ويعجزد آمر، فإنه يسارع إى حشد ﾉموعة من امزاعم يلمها لرًما وبشكل عشوائي من هنا وهناك ا يربط 

عصي عليه دليله، ويفلت منه بينهما رابط، وا يصلها ببعضها حبل، ليرُْفل ت من مأزق الطرح الذي يست
 برهانه، وليظهر أمام القارئ وكأنه أقام له ال هان، وقدم له الدليل.

 ينبغي جديًدا اً لغو  نسًقا قدمت عام بشكل القرآنية اللغة سابًقا أن ولقد ذكر الباحث
 وإما ها،من انطلق الｰ اللغة مع وتراكيبه، ا القطع وبنيته نفسه النص من داخل خصائصه اكتشاف
ااقتصار  تفسرها يستقيم ا الｰ القرآنية اهاسياق x اهامفرد من به وارتقى إليها ما أ افه بفهم

                                                          
أ.157، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، 》ظري أ1)
أ.255، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ2)
أ.156، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ3)
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 القرآنية هو امفردات اللغة x القرآنية النقلة هذد به تتضح ما وأجلى امعجمية، ألفاظها دالة على
ｰمله الكلمة ما انيه،مع واكتناد القرآ｣ النص لفهم امفاتيح مثابة تعت  الｼ خصائص من القرآنية 

 .(1)وتداولية حجاجية
x الوصول إى فروق  ﾊمد شحروروأن اﾆلل امنهجي الذي ياحظ x العمل الذي يقوم به 

بن امصطلحات الｰ اشتغل عليها، اعتمادد اللغة x استنباط معا｣ كل آلفاظ الｰ تعرض ها، وم 
، واللفظ العادي الذي مكن أن يستقرأ معناد ام الذي أعطاد الشرع معﾊ ｲًددً يفرق بن اللفظ امفهو 

من معاجم اللغة فقط، آمر الذي أوصله إى أويات أبعد ما تكون عن منطق اللغة العربية. 
معيًنا أو سياقًا خاًصا ها، ﾒب الوقوف فيها عند ذلك امعｲ  آلفاظ الｰ أعطاها القرآن معｲف

ق، وا ينبغي اانسياق x تقمص معانيها امعجمية اللغوية وتنزيلها مهما بلغت من التكلف والسيا
 .(2)والزيغ

ﾊمد ولذا فإن من الضرورة مكان معرفة ومناقشة هذد آلفاظ وامصطلحات الｰ انطلق 
 على  وئها x قراءته امعاصرة لقصة آدم عليه السام. شحرور

ََ  سأبن ﾊمد شحرورلفاظ وامصطلحات كما يراها وسأنقل بداية معا｣ هذد آ ، ومن 
 معانيها كما يراها علماء اللغة والتفسر، والتعرف على الدالة الصحيحة لكل واحد منها.

دمأ وهذا الفعل x اللسان العرس له أصل واحد أمن ): مأخوذ ﾊمد شحرورفرر )آدمأ عند 
ٓن آدمة أحسن ماءمة للحم من  ،دمة وهي اطن اﾄلدوهو اموافقة واماءمة، ومنها جاءت آ

فالبشر مؤلف  الفظة آدم امصطلحان معً  xجاء ولذا  ،ومي آدم ٓنه أخذ من أدمة آرض ،البشرة
ا وبعد انتصابه ووجود اﾄهاز الصوي امناسب أصبح موافقً  ،من عناصر موجودة x آرض اً عضو 
x  - الفاح  ومن اﾆطأ ،امتكيف امائم ل نسنة أن آدم هو امخلوق أي ،ا لعملية آنسنةومائمً 
 - ا ﾒب أن نفهموهنا أيضً  ،عجمي بل هو مصطلح عرس صرفأ أن نقول أن آدم اسم -رأيه 

، فهم أوادم (≪)دميا وإما هو جنس نقول عنه اﾄنس اآا واحدً أن آدم ليس شخصً  -حسب زعمه 
                                                          

وما  64، )ج1، طاﾅجاج ي القرآن من خال أهم خصائصه اأسلوبية: صولة، للوقوف على هذ《 اﾆصائص ي》ظر أ1)
بعدهاأ.

أ، ｸث ألقي x 11-15، )جقراءة ي ضوابط التأويل وأبعادها ام》هجية ي الدراسات القرآنية امعاصرة، العلوا｣ :ي》ظرأ2)
 للفكر اإسامي العامي امعهد بن مؤمر ُعقد x بروت، ｼت عنوان: "التطورات اﾅديثة x دراسة القرآن الكرم" ااشراك

 .لإبداع الفكري واملتقى

أ.231، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ3)
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بｳ آدمأ فإنه  لذا فعندما قال )اء آوادم أتوا على ثاث مراحل، متعددة ا آدم واحد، وأن هؤا
デ  ヅ  ヂ  ダ  ゾ  ゼ   ズ  ジ  ザ  ゴ  ゲ  グ  ギ  ガ  ヴ    ｀  وقوله .ﾔاطب اﾄنس اآدمي

  ポ  ボ  ペ  ベ  プ    ブ  ピ   ビパ  バ     ドﾟ :نس  ىحدافإنه يذكر . ى26جامائدةﾄمراحل تطور ا
وهذد اﾅلقة هي تعليمه دفن اموتى. وا تعｳ كما  ،ملكة اﾅيوانيةمن ام هوذلك بعد خروج ،اآدمي

 .(≓)"يقول البعض قابيل وهابيل
 ، كاآي:ﾊمد شحروراﾄعلأ عند  -و)اﾆلق 

فر )اﾆلقأ يعｳ: التصميم، ولكن مكن أن يكون التصميم لشيء له سابقة، أي مكن مهندس 
يعｳ التقدير ا اإﾒاد، كقولنا: خلق اﾆياط  ، كما(≫)أن يصمم بيًتا قد سبقه إليه أحد وله سابقة

 .(≪)القميص من القماش، أي قدرد قبل القطع والتفصيل
 :ｳعلأ فيعﾄالصرورةوأما )ا x دلية العاقة بن التغرﾄ ضعﾔ الصرورة x وهذا التغر ،

، وم (√)ى35جالبقرة: ﾞｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ｶｻﾝ البقاء واهاك x إطار السنن الكونية، وقد قال تعاى 
فقد حصل تغّر x صرورة حركة البشر بتدخل إهي وذلك بنفخة  يقل )إ｣ خالق x آرض خليفةأ،

، "وما بن اﾆلق واﾄعل تكمن صرورة التطور للحياة العضوية للكائنات اﾅية (∼)الروح فأصبح إنسااً 
 .(∝)الكائنات وظهور بعضها من بعض" واإنسان، وهذد اﾅركة اﾄدلية أّدت إى مو وارتقاء

 ، فكاآي:ﾊمد شحرورالنفسأ عند  -وأما )الروح 
 x انب الذايﾄواسطة تنزيل امعلومات وآوامر إى اإنسان، وهي أيًضا ا :ｳفرر )الروحأ تع

اية للفكر اإنسان، وهي امعرفة والتشريع امرتبطان اإنسان. بدأت عند اإنسان بتعليمه آماء، كبد
اإنسا｣ امبｳ على عدم التناقض َ اانتقال إى التجريد. لذا ُمي الوحي روًحا x قوله تعاى 

                                                          
أ.231)ج ، د.طالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.257، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةأ، 235، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ2)
أ.257، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةأ، 226ط، )ج، د.الكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ3)
. واحد إى فيتعدى اﾆلق، معｲ أنه: أحدكا: قوان هنا اﾄعل وx..ااستقبال معｲ فاعل اسم: جاعل" :أبوحّيان قال أ4)

 يفسد من فيها أｻعل: قالوا همٓ أجود، عندي آول أن إا سائغ، القولن وكا. اثنن إى فيتعدى التصير، معｲ أنه: والثا｣
: فكان انيا، لذكرد التصير معｲ على آول اﾄعل كان فلو. خليفة آرض x جاعل: لقوله مقابل أنه هذا فظاهر. فيها؟
 قبله ما لدالة خليفة تقدير إى احتياج وا. أرجح اﾆلق معｲ كان كذلك، أت م وإذا فيها؟ يفسد من خليفة فيها أｻعل
 .بتصرف ،أ227/ 1) ط،.د ،التفسر ي احيط البحر". إ مار كام من أحسن إ مار بغر وكام إ مار، ٓنه ه،علي

أ.256-257، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ5)
أ.252)جامرجع السابق، شحرور،  أ7)
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ﾞ ｸｷ  ｶ  ｵ   ｴ  ｳ  ｲﾝ :ى52جالشورى(≒). 
أما )النفسأ فتعｳ: من الناحية امادية كل كائن حي يتنفس، وهي الｰ يصيبها اموت لقوله 

، ومن الناحية البسيكولوجية ى145جآل عمران: ﾞ  デ  ヅ   ピ    ビ  パ  バ  ド  ペベ        プ  ブﾝتعاى 
هي ﾉموعة امعلومات وآحاسيس الｰ تشكل آا اإنسانية منذ الطفولة حｯ اموت مع وجود 

 .(≫)التغر البيولوجي للخاا
 فأما لفظ آدم لدى اللغوين وامفسرين، فكاآي: 

ي عربية، أم غر ذلك، على عدة أقوال نوجزها x لقد اختلفوا x أصل كلمة )آدمأ هل ه
 :أ3)اآي

إنه أعجمي غر مشتق: أي د هذا القول الزﾋشري x تفسرد فقال:  -
 وعابر وعازر، كآزر، فاعل، على يكون أن أمرد وأقرب: أعجمى اسم إا آدم "وما
 من وبيعق اشتقاق كمحاولة اشتقاقه ﾊاولة وجعل، أ4)"ذلك وأشباد وفالغ،. وشا}
هي اإباس، وعقب على ذلك ابن عاشور x تفسرد فقال:" من وإبليس العقب

 .(∝)، وهو  نوع من الصرف للعلمية والعجمةأﾊ"(5اولة   يلة وهو اﾅق
ٓنه على  همزتن، وأصله،من آدمة أو من آدمإنه عرس مشتق:  -

 x أوادم وقلت واًوا جعلتها هاｼريك إى احتجت فإذا الثانية، لينوا أهم إا أفعل، وزن
الواو، ومنع من  عليها الغالب فجعلت معروف، الياء x أصل ها ليس ٓنه اﾄمع،
 .أ6)والوزن للعلمية الصرف

                                                          
يل القراءة امعاصرة للت》زيل اﾅكيم ام》هج دلأ، 274، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة : شحرور،ي》ظر أ1)

أ.34، )ج1، طوامصطلحات
أ.35، )ج1، طدليل القراءة امعاصرة للت》زيل اﾅكيم ام》هج وامصطلحات: شحرور، ي》ظر أ2)
اج العروس من جواهر الزبيدي، ، أ41/ 1) ،1ط ،هشام ابن ال》بوية السرة شرح ي اأنف الروض السهيلي،: ي》ظر أ3)

ابن  ،أ125/ 1) ،3ط ،الت》زيل غوامض حقائق عن الكشاف الزﾋشري،،أوما بعدها 136/ 31) ،، د.طلقاموسا
أ.1/458، د.ط، )التحرير والت》ويرعاشور، 

.أ125/ 1) ،3ط ،الت》زيل غوامض حقائق عن الكشاف الزﾋشري، أ4)
أ.1/458، د.ط، )التحرير والت》ويرابن عاشور،  أ5)
أ.51، )ج1، طاأعام اأعجمية ي القرآن : اﾆالدي،ي》ظر أ7)
، اج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، ، أ1853/ 5) ،4ط ،العربية وصحاح اللغة اج الصحاح اﾄوهري، :ي》ظر أ6)

.أ136/ 31) ،د.ط
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 :أ1)َ اختلف من قال بعربيته x اشتقاقه على أربعة أقوال

 منه. خلق ما فسمي وجهها، وهو وأدمها آرض أدمة من مشتق -
 السمرة، فيقال رجل آدم أي أمر. وهيمشتق من آُدمة -
: متفرقة، يقال وقوى ﾋتلفة عناصر من لكونه بذلك ّمي: وقيل -
 هم. خلطته: أي أهلي، أََدَمة فااً  جعلت

 من فيه، وذلك امنفوخ الروح من به طّيب ما بذلك ّمي: وقيل -
 أحرى فإنّه إليها نظرت لو: »اﾅديث وx الطعام، به يطّيب ما وهو اإدام،: قوهم
 ويطيب. يؤّلف: أي «بينكما يؤدم أن

┻  ﾞ  وقد ورد )آدمأ مًسا وعشرين مرة x القرآن، فورد مرفوًعا، كما x مثل قوله تعاى
   ╇   ╆  ╅  ╄  ╃  ╂╁  ╀         ┿  ┾  ┽  ┼ﾝمثل قوله تعاى، ى36البقرة: ج x وورد منصوًا كما  ﾞ

ﾛ  ﾚ  ﾙ   ﾘ  ﾗ  ﾖ  ﾕ  ﾔ  ﾓ  ﾒ  ﾑ    ｀  ﾟ    ﾞ  ﾝ  ﾜﾝالبقرة: ج
┄  ┅  ┆  ┇    ┈  ﾞ  وورد ﾉرورًا الفتحة منعه من الصرف،كما x مثل قوله تعاى، ى31

  ┑   ┐  ┏  ┎  ┍  ┌  ┋  ┊  ┉ﾝ :ى34جالبقرة. 
وبيان أهل اللغة أن العلة x منعه من  ،إذن: فإن ﾉيء )آدمأ x القرآن  نوًعا من الصرف

، يدل على اتفاقهم على علميته، وإما اختافهم x والوزن، أو العلمية والعجمة الصرف هي العلمية
شحرور من الوقوع فيه  ﾊمداﾆطأ امنهجي الذي ا ينفك عربيته أو عجمته فقط، وهذا يو ح 

وهو التعامل مع آلفاظ من منطلق معجمي فقط، دون اعتبار للداات الｰ  ،يًاا جلوا حً 
كر )مصطلحأ عرس صرف، وإما  أ، سمر )اك  أآدم)ا يريد أن يتعامل مع  وفه لفاظ،اكتسبتها هذد آ
 حسب تعبرد.

أن  )آدمأ هو اسم جنس وليس اسم فرد، فهم أوادم متعددة  ﾊمد شحروروكذلك فإن تصور 
ا آدم واحد، وأن هؤاء آوادم أتوا على ثاث مراحل كما سنبينه بعد قليل. ينهار عندما يقف 

ﾊآل عمرانأ حيث ورد فيها: 33حائرًا أمام اآية ) مد شحرور  ﾞ  ヂ  ダ  ゾ  ゼ  ズ  ジ  ザ
  ビ  パ  バ  ド  デ        ヅﾝ :إذ ورد آدم مع نوح الفرد ومع آل إبراهيم وآل ، ى33جآل عمران

ﾊمد آدم جنًسا ا فرًدا، لكان قيل فيه آل آدم مثل ما قيل آل عمران. وهنا يتخلى  عمران. فلو كان
                                                          

: ج) ،1ط ،القرآن غريب x امفردات: آصفها｣،أ12/12) (أدم)آلف، مادة  فصل،3، طالعرب لسان ،ابن منظور أ1)
.أ136/ 31) ،، د.طاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  ،أ543
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اﾄنسأ ليقرر أن آدم الثالث الذي تلقى التجريد والعاقة  –عن متابعة نظرية )آدم  حرورش
 .(≓)ااصطاحية شخص واحد

x الدالة على علمية اسم آدم عليه السام، كما x مثل  اوا حً  كان  ن النص القرآ｣إَ 
، ى53جآل عمران: ﾞ  ┒    ┑    ┐  ┏  ┎  ┍  ┌  ┋┊   ┉  ┈  ┇    ┆   ┅   ┄      └  ┓ﾝ  قوله تعاى:

 فهل مكن أن تكون امماثلة هنا بن شخص وجنس، أم بن شخص وشخص؟.
┒  ┓  └  ┕  ┖  ┗  ┘  ┙  ┚   ┛  ├  ┝  ┞  ┟  ｀ وكذلك x قوله تعاى 

   ┤  ┣  ┢  ┡  ┠ﾟ :طابى 35جالبقرةﾆأم أنه للعاقل؟ هو  مة،ءالنداء للموا أا) بر فهل ا
وخوطب الطلب ليسكن اﾄنة، أي أنه ليس هنا من إمكان  فرد عاقل وله زوج فآدم .خطاب لعاقل

 ،أنه جنس رx القرآن أو x هذد اآية على أقل تقديامذكور لغوي أو معرﾒ xعلنا نقبل أن آدم 
وليس  دا  تعاى م ﾔاطبه ｹطاب اﾄنس وإما ｹطاب الفر ، فوذلك لوجود قرينة مانعة وهي )زوجكأ

فاﾅكم النهائي ﾒب أن يكون له، والنص ا ﾓتمل  ،سوى ما جاء x النص  من علم عن آدملنا 
 إما هو خطاب فردي لقرينة زوج الｰ ذكراها.و  ،اﾆطاب اﾄمعي

  ّ َ عَ يرُ أ ل  ゲ  グ) أن ﾓول لفظ امثｲ للمهندس ﾊمد شحرورｲ سل كيف تءتسالقارئ أن يلو 
ولكنه يصر على ي ، -كما يزعم   - الصرفو و حالندات و وهو امتمسك بعصب امفر  ة،عن مرحل
 .من لغة أو منهج  اآات با مسو  أعناق

دات امكونة للجملة وا على مستوى ر فليس هناك من إمكان سواء على مستوى امفإذن: 
 .مة أو أنه دالة على اسم معيءاﾆاج من القول أن آدم من امواق العام أو االسي

 )اﾆلق واﾄعلأ لدى اللغوين وامفسرين، فكاآي:  وأما معｲ لفظي
 أوًا: معｲ )اﾆلقأ:

 وكل إليه، ُيسَبق م مثال على العرب: ابتداُع الشيء كام x اللغة: "اﾆلق هذيب x جاء

 كام x آنباري: )اﾆلق ابن بكر أبو إليه. وقال سبق مثال غر مبتدئه على فهو ي خلقه شيء

ﾞ┗  ┖ﾝ وقوله  واآخر: التقدير، أبدعه، مثال على  ربن، أحدكا: اإنشاء على العرب
 َمزادة منه لتقطع وقسته، آدَم إذا قّدرته تقول: خلقتُ  والعرب امقدرين، أي: أحسن ى،14جامؤمنون:

 .أ2)ُخًفاأ" أو ق ربة أو
                                                          

أ.312، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ1)
.أ6/17) ،1ط ،هذيب اللغة ،اهروي أ2)
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 .أ1)القطع" قبل آدَم، إذا قّدرته الصحاح: "اﾆَْلق: التقدير، يقال خلقتُ  x وجاء
 أصل غر من الّشيء إبداع x امفردات: "اﾆلق: أصله: التقدير امستقيم، ويستعمل x وجاء

 تعاى.."   اإبداع إّا  هو الذي اﾆَْلقُ  الشيء. وليس من الشيء إﾒاد x احتذاء.. ويستعمل وا

 .أ2)
 : .أ3)يتبن علق ｹلق اإنسان،الكرمة الｰ ورد فيها لفظ اﾆلق، خاصة ما يت اآات وبتتبع

 دالته وهذد للشيء، آول هي: اإنشاء للخلق الدقيقة أن الدالة -

x أصًا  اللغة. 
ﾞ  كقوله تعاى )التقديرأ بعد اﾆلق، لفظ يستخدم الكرم أن القرآن -

 ┮   ┭    ┬     ┫  ┪  ┩ﾝوقال  ى،2الفرقان: ج ﾞ  ポ  ボ  ペ  ベ  プﾝعبس: ج
╉  ╊              ╋  ﾞ  وقوله، ى3 - 2جآعلى: ﾞ  │  ┉   ┈   ┇  ┆  ┅  ┄    ┃ﾝ وقوله  ى،13

   ‶        ¨  ′ﾝ :بينهما. داي تباين فثمة، ى43جالقمر 
┈       ﾞ  تعاى: كقوله اﾆلق، لفظ )بدأأ مع يستخدم الكرم القرآن أن -

  ┍  ┌  ┋     ┊  ┉ﾝ :وقوله تعاى ، ى6جالسجدة ﾞ  └  ┓  ┒   ┑  ┗  ┖  ┕
  ┙  ┘ﾝ  :قوله تعاى ى11جالروم x وكذلك لفظ أول مرة كما ، ﾞ  ﾀ  ｿ

 ﾂ  ﾁﾝوقوله تعاى،  ى21فصلت: ج  ﾞ  ┴  ┳  ┲   ┱   ┰  ┯  ┮ﾝ :جآنعام
 .ى34

ﾞ  ﾁ  أن كل طور من أطوار اﾆلق يسمى خلًقا كما x قوله تعاى -
   ﾈ  ﾇ  ﾆ  ﾅ   ﾄ   ﾃ  ﾂﾝ :ى7جالزمر  ، ﾞ ビ  パ  バ   ベ  プ  ブ   ピ

   ┉  ┈  ┇  ┆  ┅  ┄  ┃   │  ━  ─  〞  〝  ｠  ポ  ボ  ペ
  ┘  ┗  ┖  ┕  └  ┓┒   ┑  ┐  ┏  ┎  ┍  ┌  ┋  ┊ﾝ

 فطور النطفة خلق، وطور العلقة خلق...ا}.، ى14 – 12جامؤمنون: 
 انًيا: معｲ )اﾄعلأ:

 جعل تقول أعم، جعل أن جاء x مقاييس اللغة: جعلت الشيء: صنعته، قال اﾆليل: )إا
                                                          

.أ4/1465) ،4ط ،العربية وصحاح اللغة اج الصحاح اﾄوهري، أ1)
.أ237:ج) ،1ط ،القرآن غريب ي امفردات آصفها｣،أ2)
.أ25ج) د.ط، ،من أفعال اﾆلق ي القرآن الكرم : الغيلي،ي》ظر أ3)
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 .أ1) يقولأ" صنع تقول وا يقول،
 هو العمل والعمل: أن اﾄعل بن وجاء x الفروق اللغوية: "الفرق -

 تقول: أنك ترى أا ذلك. بغر فيه آثر إﾒاد تغير واﾄعل الشيء، x آثر إﾒاد
 عمل تقول وا خزفًا، الطن عمل وتقول متحرًكا، الساكن وجعل خزفًا، الطن جعل

 معｲ يكون أيضا واﾄعل الشيء، x به يؤثر أثر ليست اﾅركة ٓن متحرًكا، الساكن
 ذلك إن يقال أن .. وﾒوزى1/ آنعامجﾞ  ｻｺ    ｹ  ｸﾝ تعاى قوله وهو اإحداث
 خزفًا، الطن جعلت تقول كما عليها هي الｰ الصفة هذد على جعلها أنه يقتضي
 كقولك به، فتستفتح للفعل طرفًا جعل ولذلك ااتصال، على يدل أيضا واﾄعل
┍  ┎   ┏  ﾞتعاى قوله x اﾆ  معｲ أيضا ينشد. وجاء وجعل يقول جعل

┓  ┒  ┑  ┐ ﾝ :بذلك أخ وا أي ى13جالزخرف ｲكم ومعﾅا x تعاى قولهﾞ 
┓   ┒  ┑ﾝ :أ2) بذلك" حكمتم أي ى13جالتوبة. 

 وسائر وصنع فعل من أعمّ  وهو كلها، آفعال x عام لفظ: وجاء x امفردات: "َجَعلَ 
 :أوجه مسة على ويتصّرف أخواها،

 يقول زيد جعل ﾍو يتعّدى، فا وطفق صار ﾉرى ﾒري: آول -
 كذا.

 عزّ  قوله ﾎو واحد مفعول إى فيتعّدى أوجد، ﾉرى ﾒري: والثا｣ -
 .ى1/ آنعامجﾞ  ｻｺ    ｹ  ｸﾝ :وجل

┾  ┿  ╀  ﾎ:  ﾞو منه، وتكوينه شيء من شيء إﾒاد x: والثالث -
¨′   ╋  ╊  ╉  ╈  ╇  ╆  ╅  ╄   ╃  ╂  ╁ﾝالنحلج /

 .ى62
┆  ┇  ┈    ﾎ:  ﾞو حالة، دون حالة على الشيء تصير x: والرابع -

 ┊  ┉ﾝى22/ البقرةج. 
 فأّما اطا، أو كان حقا الشيء، على الشيء اﾅكم: واﾆامس -

 وأّما ،ى6/ القصصجﾞ ﾓ  ﾒ    ﾑ       ﾗ  ﾖ  ﾕ  ﾔﾝ  :تعاى قوله فنحو اﾅقّ 
                                                          

.أ1/471) د.ط، ،مقاييس اللغة ابن فارس،أ1)
.أ1/136) د.ط، ،الفروق اللغوية أبوهال العسكري،أ2)
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ﾞ  バ   ド  デ  ヅ  ヂ  ダ  ゾ  ゼ  :وجل عزّ  قوله فنحو الباطل
ﾝأ1) "ى137/ آنعامج. 

 كقوله وأنشأ، أحدث معｲ كان إذا واحد مفعول إى يتعّدى وجاء x الكشاف: "َجَعلَ 
ﾞ  ｻｺ    ｹ  ｸﾝكان إذا مفعولن وإى ،ى1/ آنعامج ｲكقوله صر، مع  ﾞ  ┏   ┎  ┍

  └┓  ┒  ┑  ┐ﾝ :لق بن والفرق ى،13جالزخرفﾆعل اﾄلق أن: واﾆفيه ا ｲالتقدير، مع xعل وﾄا 
ｲأ2)مكان" إى مكان من نقله أو شي ا، شيء تصير أو شيء، من شيء كإنشاء التضمن، مع. 

، واإبداع   اإنشاءُ  هو وجاء x تفسر أس السعود: "واﾄعل  ﾋتصٌ  ذلك أن َخا كاﾆلق 
، اإنشاء    ّｳوفيه التكوي ｲَكما له عامٌ  وهذا والتسوية ، التقدير   َمع x   اآية ﾞ  ｻｺ    ｹ  ｸﾝ

جامائدة: ﾞ  ┼┻   ┺  ┹   ┸  ┷   ┶    ┵  ┴  ┳  ┲  ┱ﾝ  تعاى قوله x كما اأيضً  وللتشريعيّ   .ى1/ آنعامج
ْنهُ  أوْ  أْو لَهُ  فيه   يكون أن آخر، بشيءٍ  مفعول ه مابسة   عن إنباء   فهو كان ما اً وأ، ى153  ﾎوُ  أو م 

 أنْ  على ا لكنْ  ،امستقرً  أو كانَ  الغوً  الظروف   من شيء   بينُهَما يتوس طَ  ٓنْ  مصححة ذلَك، مابسةً 
ﾞ  ┨  ┧  ┦     ┥  ┤  ┣ﾝ  وجل عز قوله x كما فيه ، اقيدً  بل الكام   x ُعمدةً  يكونَ 

 .أ3)"ى53جالفرقان: 
 :أ4) وجاء x امعجم اموسوعي ٓلفاظ القرآن الكرم، ذكر عدة معا｣ لر )اﾄعلأ

جالبقرة: ﾞ  ┊  ┉    ┈  ┇  ┆ﾝ اإﾒاد: خلق وأوجد  -اﾆلق  -
 ى22

 ى41جامؤمنون: ﾞ╁  ╀ ﾝ التحويل: صر  وحو ل  -
ﾞ  ┼┻   ┺  ┹   ┸  ┷   ┶    ┵  ┴  ┳  ┲  ┱ﾝ التشريع: شرع  -
 .ى153جامائدة: 

 .ى65جيوسف: ﾞ  ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵﾝ الو ع: و ع  -
 .ى27جق: ﾝ┋  ┌  ┍   ┎  ┏   ڭ  ﾞ اادعاء: اد عى  -

جآعراف: ﾞ ﾆﾅ  ﾄ        ﾃ  ﾂ     ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾﾝ الصنع: اصنع  -

                                                          
.أ136-137:ج) ،1ط ،القرآن غريب ي امفردات آصفها｣،أ1)
.أ3/ 2) ،3ط ،الت》زيل غوامض حقائق عن الكشاف الزﾋشري،أ2)
.أ154/ 3) د.ط، ،إرشاد العقل السليم إ{ مزاا الكتاب الكرم أبو السعود،أ3)
.أ127 -125ج) ،1ط ،امعجم اموسوعي ألفا  القرآن الكرم وقراءاته عمر،أ4)
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 ى138
وبتتبع استخدام القرآن الكرم لر)جعلأ، سواء x السياق الذي استخدمت فيه للدالة على 

 :أ1)جد أن دالتها تكاد تنحصر x دالتناﾆلق أم ا، وُ 
 x اانتقال من حال إى حال. وقد جاءت )جعلأ بدالة الصرورة ｳأوًا: الصرورة: وتع

 الراكيب التالية:
┚  ┛  ├  ┝  ┞     ┟  ﾞ حن يكون ها مفعوان: كقوله تعاى  -

ﾝ :أي صراد مثابة للناس.ى125جالبقرة ، 
ﾞ  プブ  ピ   ビ  パ  バ  ド  デﾝ  جعل على: كقوله تعاى -
أي إما صراد يوم عبادة على من اختلف فيه، فهو م يكن يوم عبادة، ى، 124جالنحل: 

 بل كان غرد.
┳  ┴     ┵  ┶  ┷  ┸  ┹  ﾞ جعل ｼت/فوق: كقوله تعاى  -

   ╃  ╂  ╁      ╀  ┿  ┾  ┽  ┼       ┻  ┺ﾝ :أي نصر ى، 23جفصلت
آل جﾞﾘ  ﾗ  ﾖ     ﾕ  ﾔ  ﾓ      ﾒ  ﾑ  ﾐ ﾝ وله . وقمكاهما إى آسفل

 .أي فمصر مكاهم إى آعلىى، 55عمران: 
 ى.6الطاق: جﾞ  ヅ    ヂ  ダ  ゾ  ゼ  ズﾝ جعل بعد: كقوله تعاى  -
آعراف: جﾞ  ｠  ポ     ボ  ペ  ベ  プ  ブ  ピﾝ جعل مع: كقوله تعاى  -

 ى.46
┪  ┫  ┬  ┤  ┥      ┦   ┧   ┨  ┩  ﾞ جعل لر : كقوله تعاى  -

┯  ┮   ┭ ﾝى.83القصص: ج 
اﾅج: جﾞ  ┈   ┇  ┆  ┅  ┄  ┃ﾝ  جعل من: كقوله تعاى -

ى.37

انًيا: الظرفية: وتعｳ جعل شيء x شيء، وقد جاءت )جعلأ بدالة الظرفية x الراكيب 
 التالية:

ﾞ  ｻｺ  ｹ   ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲﾝ جعل x: كقوله تعاى  -
                                                          

.أوما بعدها 172ج) د.ط، ،من أفعال اﾆلق ي القرآن الكرم : الغيلي،ي》ظر أ1)
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 ى.15يوسف: ج
ﾞ  ザ  ゴ  ゲ    グ  ギ  ガ  ヴ  ケ ه تعاى جعل بن: كقول -

ゾ  ゼ  ズ   ジﾝ ى.18سبأ: ج 
ﾞ  ポ   ボ  ペ  ベ  プ  ブ جعل أمام/خلف: كقوله تعاى  -

  ┃  │  ━  ─  〞  〝  ｠ﾝى.3يس: ج 
آنعام: جﾞ  ┳┲  ┱  ┰   ┯   ┮ﾝ جعل حيث: كقوله تعاى  -

 ى.124
ﾞｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ    ｼ   ｻｺ  ｹ قوله تعاى وبناًء على ذلك لو أملنا 

  ﾐ   ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉﾈ  ﾇ  ﾆ  ﾅ   ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾ  ｽﾝ
 )خليفًةأ هو واحد مفعولٍ  إى امتعدي اﾆلق معｲ القول أن )جاعلأ "من اﾄعل ، فيمكنى35جالبقرة: 
 حذوفٍ م أو أخر، ما إى التشويق من مر ما الصريح   امفعول على ُقّدم  اعل الظرف  متعلق   وحالُ 
 يكون أن آخر، بشيءٍ  مفعول ه مابسة   عن إنباء   ، و)اﾄعلأ "هوأ1)نكرة" لكونه بعدد  ا حاًا  وقعَ 
ْنهُ  أوْ  أْو َلهُ  فيه    أو كانَ  لغًوا الظروف   من شيء   بينُهَما يتوس طَ  ٓنْ  مصححة ذلَك، مابسةً  ﾎوُ  أو م 

خلقأ، بل جاءت مقرنة ببيان الصرورة أو وبذلك فر)جعلأ هنا م تتمحض لدالة ) ،أ2)مستقرًا"
 x إ｣ جاعل( ｲالظرفية، فهي تدل هنا على: خلق الشيء مع بيان صرورته أو ظرفيته. فيكون مع

 آرض خليفةأ أي: إ｣ خالق ﾋلوقًا جديًدا، وسيصر هذا امخلوق خليفة x آرض.
البشر الذي مت تسويته وأصبح وجود ومن ثرم  ا يوجد هنا x لفظ )جاعلأ ما يشر إى 

إذ م يكن قد م خلق  -كما يزعم شحرور   - لتغر x الصرورة ليصبح خليفة ي x آرض اجاهزً 
شيء أو جعل خليفة، ويؤكد هذا صيغة اسم الفاعل )جاعلأ )خالقأ الدالة على امستقبل، كما 

 آدم عليه السام.سنبن ذلك بشكل أوسع x امبحث القادم عند اﾅديث عن خلق 
 : أ3)استخدام )خلقأ و )جعلأ مع اإنسان x القرآن، يتبن ما يلي بن واموازنة

)جعلأ ا تدل على اﾆلق إطاقها، بل تدل عليه ببيان صرورته أو  -
 ظرفيته.

                                                          
.أ1/81) د.ط، ،إرشاد العقل السليم إ{ مزاا الكتاب الكرم أبو السعود،أ1)
.أ154/ 3) د.ط، ،إرشاد العقل السليم إ{ مزاا الكتاب الكرم أبو السعود،أ2)
.أ181ج) د.ط، ،من أفعال اﾆلق ي القرآن الكرم : الغيلي،ي》ظر أ3)
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اطرد استخدام )جعلأ مع أعضاء جسم اإنسان، وم تستخدم فيها  -
 )خلقأ.
وينه آوى: )النطفة والعلقة أطوار خلق اإنسان، ومراحل تك -

وامضغة..أ قد اطرد معها استخدام )خلقأ. ووردت ثاث آات توهم غر ذلك، 
 وتو يحها كالتاي: 

o  قوله تعاى ﾞ  ポ  ボ  ペ  ベ  プ  ブ   ピ  ビ  パ  バ

   ┉  ┈  ┇  ┆  ┅  ┄  ┃   │ ━  ─  〞  〝  ｠

  ┗  ┖  ┕  └  ┓┒   ┑  ┐  ┏  ┎  ┍  ┌  ┋  ┊

  ┘ﾝمعنا صراد، فالفعل أي جعلنا اإنسان نطفةى، 14 – 12: جامؤمنون ،
وقع على ) مر اإنسانأ، ليبن اﾅالة الｰ صار عليها، وم يقع على 
)النطفةأ. فهذد اآات تبن أوًا: الطريقة الｰ خلق ي ها اإنسان، َ بينت 

وأما النسل انًيا: مراحل خلق النسل. فا  خلق آصل من سالة من طن، 
فجعله ي نطفة، ومنها خلق اإنسان، فر )َأ هنا لبيان اختاف الطريقة 
آوى عن الثانية، واختاف أزماهما، وقد أشر إى ذلك x آات أخرى، 

┈  ┉  ┊  ┋  ┌  ┍  ┎   ┏  ┐  ┑  ┒  ┓  └┕  ﾞ ومنها قوله تعاى 

ﾝ :ة الثالثة.، وأما مراحل خلق النسل فبينتها اآيى32جالنجم 

o  قوله تعاى ﾞ  ┖  ┕  └  ┓  ┒  ┑  ┐       ┏  ┎ﾝ
 فالفعل هنا وقع على )نسلهأ ا على )السالةأ.  ،ى8جالسجدة: 

o  قوله تعاى ﾞ  ｼ  ｻ  ｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ     ｲﾝ
فجعل هنا معｲ: و ع، أي و عناد وحفظناد، ولذلك  ،ى21 – 25جامرسات: 

 مع )قرار مكنأ.قد اطرد استخدام )جعلأ 
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ﾞ  ｲ  م يرد )جعلأ مع ااسم الظاهر )اإنسانأ، بل )خلقأ، كقوله تعاى: -

  ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾ        ｽ  ｼ  ｻ  ｺｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳﾝوقوله ى، 17ق: ج  ﾞ  ┋

  ┓  ┒  ┑  ┐  ┏  ┎    ┍  ┌ﾝجر: جﾅوقولهى27ا ،  ﾞ  ﾉ  ﾈ  ﾇ  ﾆ

ﾝوقوله ى،28النساء: ج  ﾞ  ﾈﾇ  ﾆ     ﾅ  ﾄﾝى.36آنبياء: ج 

 من خال ما عر ناد من كام علماء اللغة والتفسر حول مفهومي )اﾆلق واﾄعلأ، يتبن:  إذن:
بل يرون  - ﾊمد شحروركما زعم   –أن هؤاء العلماء ا ﾔلطون بن مفهومي )اﾆلق واﾄعلأ،  
ين امفهومن، ا ﾔدم أي حال من أن م ت تباين  x الدالة بينهما، وأن هذا التباين الداي بن هذ

لفظ )اﾆلقأ  من التأسيس لنظرية داروين، حيث حاول أن يصرف ﾊمد شحرورآحوال ما يسعى إليه 
 x ليجعل إليه ُيسَبق أبدعه م مثال للشيء على آول اإنشاءعن مدلوله اللغوي والقرآ｣ وامتمثل ،

، كما حاول أن ﾓصر دالة )جعلأ على التغر والصرورةمدلوله ﾉرد التصميم والتقدير ا اإﾒاد، 
ليدلل على نظرية النشوء واارتقاء، ولينفي عن القرآن الكرم القول أولية خلق آدم عليه السام على 
سائر البشر، فيقول: " x النمو اﾆلوي صراع بن الرُمَخل ق وغر الرُمَخل ق، والرُمَخل ق تعｳ الرُمَصم م، 

أن اﾆلق يعｳ التقدير ا اإﾒاد.. ومن هنا نفهم أن الكائنات اﾅية قد ظهر بعضها من  حيث
بعض، وخضعت لقانون التطور واارتقاء...فبدأت اﾅياة من نطفة واحدة )خليةأ وتطورت بعملية 

ن فرر"ﾎ .(≓)جدلية أدت استمرار إى تغر الشكل حｯ ظهر البشر غر العاقل، َ اإنسان العاقل"
ننفي عن التنزيل اﾅكيم القول اﾆلق الفجائي اﾆارج عن نواميس الوجود وصرورة التطور.. فحن 
سيطرت نظرة اﾆلق الفجائي امعجز اهت اﾅدود الفاصلة بن مدلوات امفردات، وغابت عنهم 

 .(≫)حقيقة ااصطفاء، بظنهم أن آدم هو أول اﾆلق"
 دى اللغوين وامفسرين، فكاآي: وأما معｲ لفظي )النفس والروحأ ل

 أوًا: معｲ )النفسأ:
 النسيم خروج على يدل واحد أصل والسن والفاء النونأ نفس)جاء x مقاييس اللغة: "

 .أ3)فروعه" يرجع وإليه غرها، أو ريح من كان، كيف
                                                          

أ بتصرف.228 -226ط، )ج، د.الكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ بتصرف.255 -255، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ2)
.أ5/475) د.ط، ،مقاييس اللغة ابن فارس،أ3)
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: أحدكا: نفسان إنسان لكل: قال أنه عباس ابن عن روي: اللغة: "نفس وجاء x هذيب
: آنباري ابن بكر أبو وقال .اﾅياة ها الｰ الروح نفس وآخرى التمييز، ها يكون الｰ العقل نفس
 .مذكر والروح مؤنثة النفس أن إا واحد، شيء كا: وقال. والروح النفس بن سوى من اللغوين من
 نفسه ي قبض النائم ام فإذا العقل، ها الｰ هي والنفس اﾅياة، به الذي هو الروح: غرد وقال: قال
 منها، النفس لتولد نفسا النفس وميت: قال .اموت عند إا الروح يقبض وا روحه، يقبض وم

 .أ1)به" موجود الروح ٓن روحا، الروح موا كما ها، واتصاله
 هذا غرض من ليس فرق وبينهما: سيدد ابن قال الروح،: العرب: "النفس وجاء x لسان

 نفس خرجت قولك أحدكا:  ربن على ﾒري العرب كام x النفس: إسحق أبو قال الكتاب،
 فيه النفس معｲ اآخر والضرب روعه، x أي وكذا كذا يفعل أن فان نفس وx روحه، أي فان
ｲكلها بذاته اإهاك أوقع أي نفسه وأهلك نفسه فان قتل: تقول وحقيقته، الشيء ملة مع 

 يعقل فا ام إذا تفارقه الｰ وهي التمييز نفس إحداكا: نفسان إنسان لكل :الزجاج وحقيقته.. وقال
 يتنفس، والنائم النفس، معها زال زالت وإذا اﾅياة نفس وآخرى تعاى، ي قال كما ي يتوفاها ها
 حركةو  الروح هي اﾅياة ونفس: قال اﾅي؛ نفس وتوx النوم x النائم نفس توx بن الفرق وهذا: قال

 .أ2)به" يكون ومود اإنسان
.. ى33/ آنعامجﾞ  ┝├  ┛ﾝ  :تعاى قوله x الُروحُ : وجاء x امفردات: "ال نرُْفس

 x واﾆارج الداخل الريح: والنر َفسُ ذاته،: ، فنفسهى35/ عمران آلجﾞ  ┳┲  ┱  ┰ﾝ  :وقوله
 .أ3)بطاها" وانقطاعه للنفس، كالغذاء وهو وام ْنَخر، الَفم   من البدن

 عند وتفارقه اﾅياة ها تكون الｰ هي نفس نفسان، إنسان اﾆازن: "لكل وجاء x تفسر
 وا النوم عند تفارقه الｰ وهي التمييز ها يكون الｰ هي آخرى والنفس اﾅياة، بزواها وتزول اموت
 .أ4)الروح" وتبقى النفس ｽرج النوم فعند وروًحا نفًسا لإنسان إن وقيل التنفس.. بزواها يزول

 ثاثة هنالك أن ،ى42جالزمر: ﾞ ﾊ   ﾉ  ﾈﾝ قوله تعاى عند اماوردي تفسر x وجاء
 ابن عن جريج حكاد ما: "الثا｣ :فقال الثا｣ منها أثرًا عن ابن عباس ر ي ي عنهما فذكر x أقاويل

                                                          
.أ13/8) ،1ط ،هذيب اللغة ،اهروي أ1)
.أ235، 7/233)، (نفس)النون، مادة  فصلحرف السن، ،3، طالعرب لسان ،ابن منظور أ2)
.أ818:ج) ،1ط ،القرآن غريب ي امفردات آصفها｣،أ3)
.أ4/53) ،1ط ،الت》زيل معا｣ ي التأويل لباب اﾆازن،أ4)
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 حｯ أرواحها دون أنفسها ضبقب منامها x آنفس ي فيتوw وروحا نفسا جسد لكل أن عباس
 روحها، اموت ويقبض جسدها إى تعود أن اموت عليها قضى الｰ فيمسك تتنفس، و ها تتقلب
 .أ1)موها" أجل إى روحها مع ｻتمع حｯ جسدها إى النائم نفس وهي آخرى ويرسل

 x "أن :يقول فيه عنهما ي ر ي عباس ابن عن أثرًا ذاها، آية الزمر تفسر x النسفي وأورد
 والروح والتمييز، العقل ها الｰ هي فالنفس الشمس، شعاع مثل شعاع بينهما وروح، نفس آدم ابن
 .أ2)روحه" يقبض وم نفسه ي قبض العبد ام فإذا والتحرك النَرَفس ها الｰ هي

تقريًبا  وبتتبع موا ع اآات الｰ ورد فيها لفظ النفس أو آنفس أو النفوس، والｰ بلغت
 :أ3)مائتن ومان وتسعن مو ًعا، فإنه سيتبن لنا ﾉموعة من املحوظات العامة، هي

يتجلى x النفس، فعل ي سبحانه وتعاى، من خلق وتسوية  -
 وتكليف وﾊاسبة ...ا}.

مثل النفس اهوية الوجودية للكائن امخلوق. فحياته وموته، ونومه  -
 مرتبط بنفسه. وبعثه، ومود وحركته.. كل ذلك

مثل النفس اهوية الواعية للمخلوق، ووعيه له مظهران: اإدراك  -
 والوجدان.
 مثل النفس مناط التكليف وامسؤولية للمخلوق. -

 وأحواها وأفعاها وصفاها النفس حقيقة الشريفة اآات تلك كل من نعرف أن واإمكان
 .وجزائها ｸساها وانتهاء  اها دوعن حياها x َ خلقها ابتداء منذ تطورها ومراحل

 وجعلها وو وح وإسهاب بتفصيل النفس قضية تناول القرآن أن ذلك كل من ياحظ والذي
─  ━│  ┃  ﾞ تعاى بقوله ها اﾄهل مسؤولية اإنسان مل إنه بل والدراسة للبحث مفتوحا ميداا

  ┅  ┄ﾝ :ى21جالذارات. 
 انًيا: معｲ )الروحأ:

 وفسحة سعة على يدل مطرد، كبر أصل واﾅاء والواو الراءأ روح)اللغة: " يسجاء x مقاي
 فالروح. قبلها ما لكسرة اء قلبت وإما الواو، الريح x الياء وأصل. الريح كلهى ذلكج وأصل. واطراد

                                                          
.أ5/128) د.ط، ،ال》كت والعيون اماوردي،أ1)
.أ3/183) ،1ط ،مدارك الت》زيل وحقائق التأويل النسفي،أ2)
.أ21ج) د.ط، ،ال》فس والروح ي القرآن الكرم : الغيلي،ي》ظر أ3)
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 أراح ويقال. الريح نسيم: والروح. كله الباب وكذلك الريح، من مشتق هو وإما اإنسان، روح
 .أ1)تنفس" إذا ن،اإنسا

 ﾔرج ريح ٓنه روحا مي النفخ،: العرب كام x الضم، العرب: "والُروُح، وجاء x لسان
 الروح أن التفسر x جاء: الزجاج قال ...آرواح واﾄمع ويؤنث، يذكر النفس،: الروح.. والروح من

. آمر: والروح. القرآن: والروح. رحالف الروح: آعراس ابن. روحا القرآن ويسمى النبوة؛ أمر أو الوحي
ﾞ   ド  デ  ،ى15جغافر: ﾞ┥  ┤   ┣   ┢  ┡  ┠  ┟   ┞  ┝ﾝ  :وجل عز وقوله .النفس: والروح

  ペ  ベ    プ  ブ  ピ  ビ  パ  バﾝ :روحا مي الوحي، معناد كله هذا: العباس أبو قال ،ى2جالنحل 
ﾞ  :تعاى اإنسان.. وقوله جسد به ﾓيا الذي كالروح للناس ｸياته فصار الكفر، موت من حياة ٓنه

ﾝﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ  ﾘﾝ :جاء ؛ى38جالنبأ x حكمه: ي وروح ج يل؛ هاهنا الروح أن: التفسر 
 ي قول x قال أنه ﾓى بن أمد العباس أس عن آزهري وروى .السام عليه ج يل: والروح. وأمرد
 ｼيا فصار الدين من ج يل به نزل ما هو: قال ،ى52/ الشورىجﾞｸｷ  ｶ  ｵ   ｴ  ｳ  ｲﾝ  :تعاى
السام.  عليه ج يل فهو ،ى86جالبقرة: ﾞ┕└ ┓ ┒ﾝ :قوله وأما الناس.. به يعي  الناس أي به

 .أ2)السام" عيسى عليه: والروح
 لكون للنفس، وذلك اما الروح وجعل واحد، آصل x والُروحُ  وجاء x امفردات: "الر ْوحُ 

 للجزء اما وجعل اﾅيوان، اإنسان تسمية ﾎو اﾄنس، اسم النوع كتسمية الروح بعض النفس
 :قوله x امذكور وهو امضار، واستدفاع امنافع واستجاب والتحرك، اﾅياة ｼصل به الذي

ﾞ┳  ┲  ┱  ┰  ┯  ┮┭  ┬  ┫ﾝى85/ اإسراءج،  ﾞ┮   ┭  ┬  ┫ﾝجرجﾅوإ افته ،ى23/ ا 
 :ﾎو أرواحا، امائكة أشراف ومي وتعظيما.. له تشريفا اإ افة صيصهوｽ ملك، إ افة نفسه إى
 ﾞﾝﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ  ﾘﾝى38/ النبأج،  ﾞ  ペ  ベ     プ     ブ  ピﾝج يل، به مي ،ى133/ الشعراءج 

 روحا السام عليه عيسى ومي ..ى152/ النحلجﾞ┰  ┯  ┮  ┭ﾝ  :قوله x القدس بروح وماد
x قوله:  ﾞ  ﾌﾋ  ﾊﾝروحا القرآن ومي آموات، إحياء من له كان ما وذلك ،ى161/ النساءج x 
 آخروية للحياة سببا القرآن لكون وذلك ،ى52/ الشورىجﾞｸｷ  ｶ  ｵ   ｴ  ｳ  ｲﾝ : قوله

 اإنسان أراح وقد التنفس، والروح ،ى74/ العنكبوتجﾞｿｾ  ｽ     ｼ  ｻ  ｺﾝ :قوله x اموصوفة

                                                          
.أ2/454) د.ط، ،مقاييس اللغة ابن فارس،أ1)
.أ473-2/453) (روح)الراء امهملة، مادة  فصل، حرف اﾅاء،3، طالعرب لسان ،ابن منظور أ2)
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 .أ1)تنفس" إذا
 :أ2)ذكر عدة معا｣ لر )الروحأ وهي معجم اموسوعي ٓلفاظ القرآن الكرموجاء x ا

┫  ┬  ┭┮  ┯  ┰  ┱  ┲  ﾞما به حياة آجسام: -
┳ﾝى85/اإسراءج. 

ﾞ ペ  ベ    プ  ブ  ピ  ビ  パ  バ   ド  デﾝ الوحي والنبوة: -
 .ى2جالنحل: 

 .ى52/ الشورىجﾞｸｷ  ｶ  ｵ   ｴ  ｳ  ｲﾝ  القرآن: -
ﾞﾊ  ﾉ  ﾈ    ﾐﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ   ﾋﾝ  امدد والنصر: -
 .ى22جاجادلة: 

ﾞ     プ     ブ  ピ  ،ى86جالبقرة: ﾞ┕└ ┓ ┒ﾝ ج يل عليه السام: -
  ペ  ベﾝى133/ الشعراءج. 
 .ى161/ النساءجﾞ  ﾌﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ  ﾆﾝ  عيسى عليه السام:

 كما اﾅديث، x «الروح» ذكر تكرر قد أروح)وآثر: " اﾅديث غريب x وجاء x النهاية
 به وتكون اﾄسد به يقوم الذي الروح امراد أن منها والغالب معان، على فيه ووردت القرآن، x كررت

/ الشعراءجﾞベ プﾝ تعاى قوله x ج يل وعلى والرمة، ،والوحي على القرآن، أطلق وقد اﾅياة،
 .أ3)ويؤنث" يذكر والروح. ى152/ النحلجﾞ┰┯ﾝ ،ى133

: والتصوف والفقه  اﾅديث أهل من أخرى فرقة "وقالت :القيم ابن وجاء x كتاب الروح
 الｰ نفسه خرجت ام فإذا ونفس، وروح حياة لإنسان: سليمان بن مقاتل قال النفس، غر الروح
 منه خرجت الｰ النفس الرؤا فرى شعاع له  تد كحبل ｽرج بل اﾄسد تفارق وم آشياء ها يعقل
 فإذا عن، طرفة من أسرع إليه رجعت حرك فإذا يتنفس، و يتقلب فبه ،اﾄسد x والروح اﾅياة وتبقى
 .أ4)خرجت"  الｰ الروح تلك أمسك امنام x ميته أن وجل عز ي أراد

 وقوام الروح، غر والنفس النفس غر الروح إن: آثر أهل وهم طائفة "وقالت :أيًضا وجاء فيه
                                                          

.أ373:ج) ،1ط ،القرآن غريب ي امفردات آصفها｣،أ1)
.أ217ج) ،1ط ،امعجم اموسوعي ألفا  القرآن الكرم وقراءاته : عمر،ي》ظرأ2)
.أ2/261،262)وآثر، د.ط، ال》هاية ي غريب اﾅديث ،بن آثرا أ3)
.أ218: ج) ط،.د ،الروح القيم، ابن أ4)
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 .أ1)فيها" معجون والباء والشهوة واهوى العبد، صورة والنفس الروح، النفس
وبتتبع موا ع اآات الｰ ورد فيها لفظ )روحأ، والｰ بلغت إحدى وعشرين مو ًعا، فإنه 

 :أ2)مدلول، حسب السياق الواردة فيه، ومن ذلك من أكثر جاءت سيتبن لك أها قد
سياق بيان التعلق الوحي أو املك اموكل به: فلفظ )الروحأ ورد  -

ﾞ ペ  ベ    プ  ブ  ピ  ビ  パ  バ   ド  デﾝ ا الوحي، كما x قوله تعاى متعلقً 
. كما ورد متعلًقا ى52/ الشورىجﾞｸｷ  ｶ  ｵ   ｴ  ｳ  ｲﾝ وقوله  ،ى2جالنحل: 

ﾞ  ベ     プ     ブ  ピاملك اموكل الوحي وهو ج يل عليه السام كما x قوله تعاى 
  ペﾝوقوله  .ى133/ الشعراءج  ﾞズ  ジ  ザ   ゴ     ド  デ  ヅ  ヂ  ダ  ゾ  ゼ

  ペ   ベ  プ  ブ  ピ  ビ  パ  バﾝى36البقرة: ج. 

سياق بيان التعلق امدد اإهي: فورد متعلًقا ما يفيضه ي على عبادد  -
ﾞ  ﾍ  ﾌ   ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ من التأييد والتسديد كما x قوله تعاى 

  ﾐﾏ  ﾎﾝ :ى22جاجادلة. 

م عليه السام: وذلك النفخ سياق بيان التعلق ما أودعه ي x آد -
ﾞ  ┲  ┱  ┰  ┯  ┮   ┭  ┬  ┫  ┪  ┩ﾝ بعد التسوية، كما x قوله تعاى 

 .ى 23اﾅجر: ج

سياق بيان التعلق بسر وجود عيسى عليه السام:  كما x قوله  -
 .ى161/ النساءجﾞ  ﾌﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ  ﾆﾝ  تعاى

تعاى  سياق بيان التعلق السر اجهول للناس: كما x قوله -
ﾞ┳  ┲  ┱  ┰  ┯  ┮┭  ┬  ┫ﾝى85/اإسراءج. 

 من خال ما عر ناد من كام علماء اللغة والتفسر حول مفهومي )النفس والروحأ، يتبن:  إذن:
، واحد شيء كا: وقال. والروح النفس بن سو ى منالعلماء  أن م نْ  -

 خصائص هما لتانمستق ماهيتان والروح النفس ولكن  الكثر منهم أيًضا من يرى أن
الذي  ﾊمد شحرورشي ًا من نصوج الفريقن، وليس كما فعل  وقد نقل الباحث .متباينة

انتقى نًصا واحًدا من مرجٍع واحد ليدلل به على اهامه لعلماء اللغة والتفسر اﾆلط بن 
                                                          

.أ213: ج) ط،.د ،الروح القيم، ابن أ1)
.أ217ج) ،1ط ،امعجم اموسوعي ألفا  القرآن الكرم وقراءاته : عمر،ي》ظرأ2)
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، رغم وجود نصوج أخرى x نفس امرجع تقول التباين بن (1)هذين امفهومن
 .أ2)امفهومن
مدلول كما  من أكثر الكرم القرآن x جاءت قد روح كلمة أن -

مثًا الوصول إى دالة  امو وع الواردة فيه، فإذا أريد بيناد، وذلك حسب سياق
النظر x اآات الｰ تتعلق ｹلق البشر وورد فيها اإنسان، فإنه ﾒب  x الｰ الروح

رد امفاهيم القرآنية، فقد فعل العكس وكعادته x مك ﾊمد شحرورذكر الروح. أما 
من ذلك، حيث يقول: "لقد قمنا بقصد استثناء اآات الｰ ورد فيها لفظ الروح، 
والｰ تتعلق ｹلق البشر، وذلك لنكشف عن نقطة هامة x تتبعنا مفهوم الروح. فمن 

 يًايزيولوجينظر x ميع اآات السابقة ياحظ أن الروح ا عاقة ها ببعث اﾅياة ف
، فكيف يكون ｸثه (3)اﾄسد، فالروح يرتبط بعملية الوحي والتعليم اإهي للبشر"

عن مفهوم الروح الx ｰ اإنسان، َ يستثｳ عن قصد اآات الｰ تتحدث عن ذات 
 امو وع؟.

 : "فمما سبق نستنتج أن الروح ها عاقة التنزيل على البشر والتعليم،ﾊمد شحرورَ يقول 
وهي من أمر ي.. فمن اﾆطأ أن نظن أن ي ﾔلق كل كائن وينفخ فيه الروح فيحيا، فالروح ليست 

ل ها البشر امستوح  إى إنسان سر اﾅياة كما يقول امفسرون، وإما هي سر آنسنة، والｼ ｰو 
واإدراكأ رافق  جتماعي.. فعندما نفخ فيه من روحه )نقل إليه امعلومات وأحدث طفرة x امعرفةا

 .(4)ذلك حدوث تغر بيولوجي بشكل متسارع x آعضاء الｰ ستستجيب هذد الطفرة اإدراكية"
قد يتفق أو ﾔتلف  -عن اﾅديث عن دالة من داات كلمة )روحأ ﾊمد شحرورهنا خرج 

، وليبｳ عليها (5)ةx نظرية داروين حول آنسن أن هذد الدالة هي اﾅلقة امفقودةليزعم  -معه فيها 
اإهية، وأن قسًما من روح ي، َحل ت x هذا  نتائج ا عاقة ها هذد الدالة، كالقول بفكرة النيابة

  ااإنسان، وأصبح يتصرف من خاها كسيٍد مطلق هذا الكون، تعاى ي عما يقول الظامون علوً 
 . اكبرً 

                                                          
أ.271)ج ،3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ1)
.أ235، 7/233)، (نفس)النون، مادة  فصلحرف السن، ،3، طالعرب لسان ،ابن منظور :ي》ظر أ2)
أ.272، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ3)
أ.273)جامرجع السابق، شحرور،  أ4)
أ.235و  253، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظرأ5)
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، وأراد ي سبحانه وتعاى أن ًياائًنا رمان: "عندما نضج البشر كﾊمد شحرورحيث يقول 
، أي x القدرة على التصرف x هذا الوجود ﾒعله خليفة له x آرض، ليخلفه x قوانن الربوبية أوًا 

، أي x القدرة على التشريع، أعطاد من صفاته الذاتية آحادية اﾆالية من اامادي، وآلوهية انيً 
 .ﾞ┮   ┭  ┬  ┫ﾝ"(1)التناقض، وهي الروح 

إن مرسوم آنسنة، أي مرسوم خافة اإنسان x آرض، كان x نفخة ويقول أيًضا: "
الروح، فقد أعطى ي سبحانه البشر من ذاته، وأصبح البشر إنساًا عالرًما خبرًا..وملخص ما سبق 

عيل هذد ال امج، وهي أن آدم بعد نفخ الروح )تنزيل برامج الوعي واإدراكأ قام ي بتعليمه تف
 x كل إنسان ويقوم بتفعيلها بواسطة العلم وامعرفة. وأي آنبياء ليحققوا قفزات معرفية x موجودة

اﾅياة اإنسانية، والرسل لتحقيق قفزات تشريعية. وكان آخرها ﾊمد )صلى ي عليه وسلمأ  مسرة
 نبوات ورساات.. وﾎن اآن نعي  x حيث وصلت اإنسانية إى مرحلة م تعد فيها ｸاجة إى

 .(2)عصر ما بعد الرساات"
 

 خلق آدم عليه السام: امطلب الثا｣

، عن قضية (4)وكتابه )القصص القرآ｣أ ،(≪)x كتابه )الكتاب والقرآنأ ﾊمد شحرورｼدث 
 :(5)خلق آدم عليه السام، بكاٍم كثر ﾏَُلص منه إى اآي

 حل التالية:أن اﾆلق مر  امرا
 مرحلة البشر:

وهي مرحلة ﾋلوق غر عاقل وا تظهر عليه ظاهرة الوعي، انتشر x غاات حارة  مع 
ﾋلوقات حية أخرى. وكان هذا البشر مفرس يتحرك ويسيطر على اقي امخلوقات اﾅية آخرى، 

غرد. وهي اﾅقبة الｰ وكان ا ميز بن آشياء وصورها، وم تكن له وسيلة صوتية يتخاطب ها مع 
ظهرت فيها آنعام والｰ تلت مرحلة اﾆلق من الطن، وسبقت مرحلة )نفخ الروحأ الｰ هي مرحلة 

                                                          
أ.253، د.ط، )جلكتاب والقرآن قراءة معاصرةاشحرور،  أ1)
أ بتصرف.262-265، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ2)
وما بعدهاأ. 285، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ3)
وما بعدهاأ. 216، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ4)
وما بعدهاأ. 853، )ج1، طاماركسامية والقرآن، : امعراويي》ظرأ5)
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 آنسنة.
يعتقد أن البشر أصبح كائًنا حًيا قبل خلقه!!، ودون أن ينفخ ي فيه  ﾊمد شحرورأي أن 

 ويله للفظ )خالقأ x قوله تعاىكل ما شرحه عن فهمه وأ  ﾊمد شحروروبذلك ﾔالف  من روحه.
ﾞ  │  ━  ─  〞  〝   ｠ﾝ :لقأ، وامخالفة هنا هي أن  .ى61ججﾆالوعد ا( ｲمد شحرورمعﾊ  قد

رجع عن مفهوم )الوعد اﾆلقأ قبل خلق البشر وظهورد فعًا، إى مفهوم )بثأ هذا البشر اﾅي، 
أن يعي التناقض الذي يوقعه فيه  ورﾊمد شحر دون انتظار ｼقيق الوعد ｹلقه. وقد كان على 

 استبداله مفهوم )البثأ مفهوم )اﾆلقأ الذي م الوعد به وم يكن قد ظهر بعد. 
 على ثاثة أمور x هذد امرحلة: ﾊمد شحروروقد أكد 

-  x لق من الطنأ ومرحلة )البشرأ واانتشارﾆأن بن مرحلة )ا
 آرض م ات اماين من السنن.

رأ هو الشكل امادي اﾅيوي الفيزيولوجي الظاهري لر أن )البش -
 )اإنسانأ حيث أن )اإنسانأ هو كائن بشري مستأنس غر متوح  )اجتماعيأ.

ﾞ  ｶ   ｵ  ｴ  ｳ  ｲ أن الظلمات الثاث امذكورة x قوله تعاى  -
  ﾈ  ﾇ  ﾆ  ﾅ   ﾄ   ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀｿ  ｾ      ｽ  ｼ   ｻ  ｺ  ｹ  ｸ  ｷ

 ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌﾋ  ﾊ  ﾉ    ﾚ  ﾙ  ﾘ  ﾗﾖ     ﾕ      ﾔ    ﾓ  ﾒﾑﾝ :هي:ى7جالزمر ، 
o .ظلمة امرحلة البحرية 
o .يوانية البحرية ال يةﾅظلمة امرحلة ا 
o .يوانية ال يةﾅظلمة امرحلة ا 

 (1)بعًضا من اآات الｰ تضمنت لفظ )بشرأ ﾊمد شحرورونريد أن نضع هنا بن يدي 
 مه السابق حول )البشرأ:ونطلب منه تفسرًا ها على  وء كا

  قوله تعاى ﾞ  ﾚ  ﾙ  ﾘ  ﾗ     ﾖ  ﾕ  ﾔ  ﾓ       ﾒ      ﾑ  ﾐ
            ゲ  グ      ギ  ガ              ヴ  ケ  カ     ヮ  ヱ  ヰ  ｀   ﾟ   ゙  ﾝ     ﾜ  ﾛ

  ザ  ゴﾝ :ى63جآل عمران 
o ( :هل يقول للناس  ヰ   `   ﾟ  ﾞ  ﾝ     ﾜ أ بشر  م يكن له

                                                          
وما بعدهاأ. 873، )ج1، طاماركسامية والقرآن: امعراوي، ي》ظرأ1)
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 طب ها مع غرد؟وسيلة صوتية يتخا
o ( :هل يقول للناس  ヰ   `   ﾟ   ゙  ﾝ     ﾜ أ )بشرأ م تنفخ

 فيه الروح بعد؟
o ( :هل يقول للناس  ヰ  ｀   ﾟ  ﾞ  ﾝ     ﾜ أ بشر  يتصف

 أنه غر عاقل، وا تظهر فيه ظاهرة الوعي؟
؟ إذ كيف ينطق هذا القول من ا اً أن ذلك يستحيل حصوله ماد ﾊمد شحرورأفا يرى 

 لك وسيلة صوتية؟ أم كيف يتخاطب السابق ماين السنن مع من أتى بعدد ماين السنن؟.م
  قوله تعاى ﾞ   ]    [            ‶  ¨  ′╋      ╊    ╉  ╈  ╇  ╆  ╅      ╄  ╃      ╂   ╁

   ｠  ‒  】    【  』  『  》  《    〉  〈ﾝ  :ى115جالكهف 
o الوحي، ويقول مثل هذا ا ｲلقول، )بشرأ هل يدرك مع

يتصف أنه غر عاقل، وا تظهر فيه ظاهرة الوعي؟ وهل يفهم مثل هذا 
ا يعقلون، وا تظهر فيهم ظاهرة  -╂      ╃  ╄      ╅   -القول )بشرأ مثله 

 الوعي؟

o  هل يرسل ي عز وجل من ا يعي وا يعقل، إى من ا يعي
 ذلك علًوا كبرًا. تعاى ي عن  -╂      ╃  ╄      ╅   -وا يعقل؟ 

  قصة مرم x قوله تعاى ﾞ  ゲ  グ   ギ  ガ  ヴ  ケ      カ   ヮﾝ
ﾞ  ｾ  ｽ   ｼ        ｻ  ｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ｶｵ  ｴ  ｳ  ｲ   وقوله تعاى، ى16: مرمج

   ﾅ  ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ     ｿﾝى27:مرمج. 
o .هل كانت مرم )إنسانًةأ أم كانت )بشرًاأ؟ 

  يتمثل ج يل فإن كانت )إنسانةأ فما جدوى أن
عليه السام x صورة بشر ا يعي وا يعقل، ليخاطب )مرمأ 

 اإنسانة الواعية العاقلة؟.

  وإن كانت )بشرًاأ فهل يرسل ي عز وجل من ا
يعي وا يعقل، إى من ا يعي وا يعقل؟ تعاى ي عن ذلك علًوا  

 كبرًا.

o نه أليس وصف الشخص الذي مثل به ج يل عليه السام أ
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)بشرأ وأنه )سويأ يدل على أنه كان منتصًبا على قدميه؟ بينما تقرر أنت 
 أن ذلك ا يكون x مرحلة البشرية. 

o  كيف مرم أن توجه خطاها للبشر-     ｻ  ｺ  ｹ  ｸ  ｷ
  ﾀ     ｿ  ｾ  ｽ   ｼ-  النذر الصوم عن الكام معهم، َ تتوعد

 بتطبيق نذرها بعدم الكام مع اإنس؟.

o  حسب –ينقرض البشر قبل وجود مرم بزمن مديد أم
 أ.ｻ  ｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ؟ فكيف يقال ها )-(≓)زعمك

 مرحلة اآدمية:
وهي مرحلة وسطى بن هاية مرحلة كجية )مرحلة البشرأ وبداية مرحلة إنسانية )مرحلة 

يث أن إذ أن البشر قد وجد على آرض نتيجة تطور استمر ماين السنن )البثأ ح آنسنةأ.
أ بعضها من بعض طبًقا للقانون آول للجدل، وتكيفت مع الطبيعة، ومع  امخلوقات اﾅية )ُبث 

وعندما بلغ البشر مرحلة متقدمة من التطور العضوي  بعضها البعض، طبًقا للقانون الثا｣ للجدل.
تكونت له.  )النضجأ ميز فيها الربط الذهｳ بن آشياء وصورها، وذلك من خال صيغة لغوية

  أصبح مؤهًا لنفخة الروح )آنسنةأ.
أن أجيل هذد النفخة ما بعد مرحلة البشر، وإى أن أصبح هذا البشر  ﾊمد شحرورويرى 

 مؤهًا هذد النفخة يرجع لسببن:
 انتصاب اإنسان على قدميه وｼرير يديه. -
 نضوج جهاز صوي خاج به. -

ما ا تغｳ عنه شيً ا، وا تقدم على مقولة من أن ﾓشد من اآات  ﾊمد شحروروﾓاول 
ﾞ   ﾏ  ﾎ     ﾍ   ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ فاستشهد على السبب آول بقوله تعاى مقواته برهاًا، 

   ﾚ  ﾙ  ﾘ  ﾗ  ﾖ  ﾕ  ﾔ  ﾓ  ﾒ  ﾑ  ﾐﾝ  :ى8 – 7جاانفطار. 
゚    ｀  ﾞ  ヰ وعلى السبب الثا｣ بقوله تعاى    ゙  ﾝ  ﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ  ﾘ

  ヱﾝى4 – 1ن: جالرم. 
أ تعヰ  ｀ ｳ أ تعｳ اانتصاب امعｲ الفيزائي، وأن قوله )ﾒ ليوحي لنا أن قوله )

                                                          
أ.315، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ1)
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 تعلم اللغة بواسطة قوانن مادية مو وعية وليس وحًيا أو إهاًما.
أن البشر أصبح جاهزًا من الناحية الفيزيولوجية  ﾊمد شحروروبعد توفر هذين السببن يرى 

 ٓنسنةأ.لعملية نفخة الروح )ا
من عناصر موجودة  اً مؤلف عضو  أن مفهوم آدم يدل على أن البشر ﾊمد شحرورولذا يرى 

أي  ،ا لعملية آنسنةا ومائمً وبعد انتصابه ووجود اﾄهاز الصوي امناسب أصبح موافقً  ،x آرض
قال من مرحلة البشر ، ويعｳ بذلك جنًسا مؤهًا لانت(≓)امتكيف امائم ل نسنة أن آدم هو امخلوق

 إى مرحلة اإنسان وا يعｳ به آدم فرًدا.
 :(≫)هذد امرحلة إى مرحلتن اثنتن ﾊمد شحروروقد قسم 

مرحلة آدم آول: وهو آدم الذي علمه ي تقليد أصوات اﾅيواات  -
ﾞ  ﾗ  ﾖ  ﾕ  ﾔ  ﾓ  ﾒ  ﾑ والطبيعة وﾊاكاها، والｰ ع  عنها بقوله 

  ﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ   ﾘ  ｀  ﾟ    ﾞ  ﾝﾝ :حيث بدأ  ،ى 31جالبقرة
هي واإنسان مرحلة اإدراك القائم على امشخص احدد ｸاسｰ السمع والبصر، 

لكام اإنسا｣، وهي التمهيد الضروري للمرحلة الｰ تليها )أي مرحلة امرحلة ما قبل 
 آدم الثا｣أ. 

لقائم على مرحلة آدم الثا｣: وهي مرحلة بداية الكام اإنسا｣ ا -
ﾞ  ヅヂ  ダ  ゾ  ゼ التقطيع الصوي بفعل آمر، وقد جاءت x قوله تعاى 

       ━  ─  〞   〝  ｠  ポ  ボ  ペ  ベ  プ  ブ  ピ  ビ   パ  バ  ド  デ
  ┃  │ﾝ :وكانت هذد الفرة لتعميم فعل آمر، والتقطيع الصوي، ى33جالبقرة ،

ﾞ الذي خوطب بقوله تعاى على آصوات امخزونة لديه من امرحلة آوى، وهو 
  ┢  ┡  ┠  ┟  ┞  ┝  ├  ┛   ┚  ┙  ┘  ┗  ┖  ┕  └  ┓  ┒

   ┤  ┣ﾝ :اطبة رمزية فقط بصيغة تدل على مظاهر الطبيعة ى35جالبقرةﾋ ،
 الشائعة والبارزة لدى اإنسان.

مرحلة اإدراك  -والكام للمهندس شحرور  -وx هاتن امرحلتن )مرحلة اآدميةأ نرى 
فؤادي وهي مرحلة الشيء امشخص وصورة الشيء عن طريق حاسｰ السمع والبصر واسم الشيء. ال

                                                          
أ.354و ج 231، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ1)
وما بعدهاأ. 354)ججع السابق، امر : شحرور، ي》ظر أ2)
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وما أن الطبيعة امعروفة قائمة على امشخصات، فكان اإنسان ｸاجة إى قفزة نوعية لانتقال من 
هذد امشخص إى اجرد، وهي قفزة التجريد، هنا جاءت مرحلة آنسنة )مرحلة آدم الثالثأ لتغطي 

 القفزة.
 مرحلة آنسنة:

هذد امرحلة تعت  القفزة اهائلة x نفخة الروح، حيث انتقل اإنسان فيها إى مرحلة أخرى 
من مراحل تطور اللغة والتاي الفكر، وهي مرحلة التجريد، أي اانتقال من العاقة الطبيعية بن 

عاقة اصطاحية قائمة على ااسم  الصوت وامدلول القائمة على اﾅواس )السمع والبصرأ إى
 والشيء.

، فعندما نفخ ي فيه من (1)أن قفزة التجريد هذد جاءت من ي مباشرة ﾊمد شحرورويقرر 
روحه )نقل إليه امعلومات وأحدث طفرة x امعرفة واإدراكأ رافق ذلك حدوث تغر بيولوجي بشكل 

، هنا حدثت آنسنة )مرحلة آدم الثالثأاإدراكية. متسارع x آعضاء الｰ ستستجيب هذد الطفرة 
فالروح ليست سر اﾅياة كما يقول امفسرون، وإما هي سر آنسنة والｼ ｰول ها البشر امستوح  

 .(2)إى إنسان إجتماعي
وبعد أن تلقى آدم الثالث القفزة آساسية وهي بداية التجريد حصل اهبوط الثا｣ وهو 

حلة اكتمال التجريد، واكتمال العاقة امنطقية، حيث بدأ اإنسان اكتساب امعارف، اانتقال إى مر 
وقد كان هذا اهبوط وبداية العاقات ااجتماعية وااقتصادية والتشريعية x أشكاها البدائية، 

، أي هو ومن  ﾞ ｶｵ  ｴ  ｳ  ｲﾝ ، لذا جاءت صيغة اهبوط x اﾄمع x قوله ًيا)اانتقالأ ماع
ﾞ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾ  ｽ   ｼ  ｻ  ｺ  ｹ  ｸ  ｷ، وأتبعها بقوله ان معه وعلمهم هو تعليًماك

  ﾄ  ﾃﾝ :وقد جاءت هذد الصيغة للمستقبل.ى38جالبقرة ، 
ﾞ    ヂ  ダ  ゾ  ゼ  ズ  ジوx هذد امرحلة حصل ااصطفاء، الذي جاء x قوله تعاى 

  ビ  パ  バ  ド  デ        ヅﾝ :تلقى التجريد والعاقة ااصطاحية  ، أي أن الذيى33جآل عمران
 شخص واحد وعن طريق السمع وقد علمها هذا الشخص لْخرين.

أن هذا الشخص امصطفى هو )آدم الثالثأ وهو: أبو اإنسان وأبو  ﾊمد شحرورويقرر 
                                                          

 –: أا يرى ﾊمد شحرور أن قوله هذا يعｳ ملحوظة أ.356، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ1)
أن ما قبلها كان من ي الواسطة؟ أو أنه م يكن من ي أصًا؟. –مفهوم امخالفة 

أ.273، )ج3، طصرةالقصص القرآ｣ قراءة معا: شحرور، ي》ظر أ2)
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من حيث  -ﾎن اﾄنس اآدمي امتكيف امتائم  -الوجود التارﾔي وليس أا البشر، فهو والدا 
ﾞ  ピ نة، ا أننا من صلبه، أما نوح وآل إبراهيم وآل عمران فهم أبناؤد من صلبه لقوله تعاى آنس

 ペベ  プ  ブﾝ :ى34جآل عمران(≒). 
 ينقض بعضه بعًضا، وإليك تو يح ذلك: ﾊمد شحرورأا ترى أن كام 
ﾒب أن نفهم أن لقد قرر سابًقا عند حديثه عن مفهوم )آدمأ أننا: " -

 .(≫)دمي"ا وإما هو جنس نقول عنه اﾄنس اآاحدً ا و ليس شخصً آدم 
َ نقض كامه السابق ما قرر هنا عند حديثه عن اصطفاء )آدمأ  -

 اتلقى التجريد والعاقة ااصطاحية عن طريق السمع، وأن نوح أنه: شخص واحد
جآل ﾞ ペベ  プ  ブ  ピﾝ وآل إبراهيم وآل عمران هم أبناؤد من صلبه لقوله تعاى 

 .(≪)ى34عمران: 
َ يرجع وينقض كامه هذا عن آدم امصطفى أنه شخص واحد،  -

ليقرر بعدد عند حديثه عن مرحلة اإنسان القدم من آدم إى نوح أن: "آدم 
 .(√)امصطفى كان أكثر من واحد وx أكثر من منطقة"

نسان؟ أن يو ح لنا: َمْن م ْن هؤاء آوادم امصطفن هو أبو اإ ﾊمد شحرورفنتمｲ على 
 وم ْن ُصلب َمْن منهم جاء نوح وآل إبراهيم وآل عمران؟ وx أي منطقٍة كانوا؟.

سابًقا أن اﾆلفية اماركسية للمهندس ﾊمد شحرور ستتضح x قراءته  كان الباحث قد أشار
هناك مثاًا على ذلك، وهو: تبنيه لنظرية داروين، وذلك عند  ص القرآ｣ وｼليله آاته، و ربللقص
ديثه عن نظرية امعرفة القرآنية اموسومة عندد بررررر )جدل اإنسان وامعرفة اإنسانيةأ : أها تلتقي من ح

حيث امنطلق فقط مع النظرية اإنعكاسية امادية والｰ تقول "إن امعرفة اإنسانية تنطلق من الواقع 
فهم امادي لنظرية امعرفة القرآنية يرد امادي القائم على صراع امتناقضات الداخلي"، ويزعم أن هذا ال

رتقاء ويسخرون من نظرية ن الذين يرفضون نظرية التطور وااعلى أوهام ذوي الفهم امثاي للقرآ
 . (5)داروين بزعم أها غر علمية

                                                          
وما بعدهاأ. 311، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ1)
أ.231)جامرجع السابق، شحرور،  أ2)
وما بعدهاأ. 311)جامرجع السابق، : شحرور، ي》ظر أ3)
أ.315)جامرجع السابق، شحرور،  أ4)
أ.235و  253ج)امرجع السابق، : شحرور، ي》ظرأ5)
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وتعرف نظرية دارون برر: )نظرية التطور، والداروينية، ونظرية أصل آنواع، ونظرية النشوء 
 ومذهب اانتخاب الطبيعيأ.واارتقاء، 

وهي: "رأي x التطور، فص َله تشارلز داروين، كان له أثر كبر ا x اميدان البيولوجي 
 x الفلسفة وميادين امعرفة آخرى، وأدت به دراساته إى التساؤل عن ااعتقاد x وحسب، بل

اء عصردأ، فتقدم ببيااته عن اﾆلق اﾆاج بكل نوع من آنواع )وهي نظرية كان يعتقد فيها علم
تطور آشكال اﾅية ميًعا من أصٍل واحد مشرك، إذ احظ نزعة الكائنات ﾎو التضاعف العددي 
الرا ي مع ثبات أعداد النوع الواحد تقريًبا، فخلص إى أن هناك كفاح من أجل البقاء بن أفراد 

ن بعض هذد التغرات ينتقل للخلف وﾓتفظ النوع الواحد، وأكد وجود تغر فردي x داخل النوع، وأ
 .(1)ها x آجيال التالية، وهذا هو مبدأ اانتخاب الطبيعي، الذي أثر فيه آراء مالتس..."

فوجود الكائنات اﾅية عند داروين إما كان التطور، حيث خرجت بعض هذد الكائنات من 
يفية ظهور اﾅياة آوى x نظريتهأ، وإن بعض على طول آحقاب اﾄيولوجية )م يتعرض دارون لك

الزمن الذي انقضى منذ انفصال آرض عن السدم آصلي حｯ ظهور اإنسان يراوح بن ثاثة 
 آاف ومسة عشر ألف مليون سنة.

ووفق هذد النظرية فإن التقدير الزما｣ لوجود اإنسان على هذد آرض منذ نشأ من الصور 
ه x مرتبة نظام آحياء يُظهر أن اإنسان عاش x هذد آرض أزماًا أطول بكثر اﾅيوانية آد｡ من

  ا تقدر امأثورات القدمة.
وينقل لنا داروين x كتابه )أصل آنواعأ ما زعمه السر )آرثر كيتأ x كتابه )قدم النوع 

x بقاع متفرقة من كرة  البشريأ أنه يظهر بو وح من الفحص عن اﾄماجم القدمة الｰ عثر عليها
آرض، أن اإنسان اﾅديث قد عمر آرض منذ أزمان عريقة x القدم، حｯ يتدرج x التطور 
والتحول إى الصورة البشرية، منحدرًا عن أسافه من الكائنات امشاهة للقرود. وقد قيل إن مليوًا من 

 .(2)السنن يقدر هذا الزمن ا يعت  تقديرا مبالًغا فيه
 وx شجرة اﾅياة الｰ و عها داروين ﾍد أن اإنسان تطور x امراحل التالية:

 مرحلة الصعابر. -
 مرحلة السعادين )ذوات الذيولأ. -

                                                          
أ.1462، )ج1، طاموسوعة العربية اميسرةوالباحثن،  العلماء من ﾉموعةأ1)
أ.45، د.ط، )جأصل اأنواع: داروين، ي》ظرأ2)
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 مرحلة القردة )فاقدة الذيولأ. -
 مرحلة البشرانيات. -

كما   –أما من أي ُشعبة من الُشعب الｼ ｰولت عن الصعابر قد تنشأ اإنسان فأمر ا يزال 
 .ﾊ(1)وطًا بكثٍر من الشك عند العلماء –ول داروين يق

عن كتاب )أصل آنواعأ لداروين، مع ما يقوله  نقله الباحثهذا الذي  ولو قارن القارئ
حول مراحل التطور الｰ مر ها وجود اإنسان من مرحلة الراب حｯ مرحلة اإنسان،  ﾊمد شحرور

تطابًقا  تغرقتها عملية التطور هذد، لوجدزمنية الطويلة الｰ اسمرورًا مرحلة البشر، مع تلك آحقاب ال
 x الرؤية وماًسا للفكرة، وتبنًيا للنظرية.

كما أثبتت اﾅفرات الｰ   ،(2)النظرية هذد فساد العلمية الدراسات من العديد أثبتت وقد
يلة القرد، وقد عارض ظهرت ﾋ xتلف البقاع أن اإنسان ُخلق خلًقا مستقًا، وأنه م ينحدر من فص

العلماء البيولوجيون افراض أن اﾆليقة كلها من أصٍل واحد، وقد أعلنوا صراحًة أنه ا عاقة لإنسان 
 القرد وا ｻانس بينهما.

قال د. روالد جونسون )أستاذ علم آجناس البشريةأ: "إن العلماء يستطيعون اآن أن 
اية ارﾔه اإنسا｣، منذ دب ن سار منتصًبا على قدميه منذمن الدقة أن اإنسا% 3393يقولوا نسبة 

م، وهو مسك x يديه ｹمس 1364ثاثة ماين سنة". وقد أعلن ذلك x مؤمر صحفي x مارس 
م x أثيوبيا، وأن 1363قطع من العظام يرجع ارﾔها إى ثاثة ماين سنة ُعثر عليها x أواخر عام 

 الｰ ظل العلماء يتحدثون عنها ｼت اسم )اﾅلقة امفقودةأ.  هذد العظام قد سدت الثغرة
كما أعلن العلماء ظهور الكشف العلمي الذي هدم نظرية التطور ماًما، وهو اكتشاف 

آخر، فقد ثبت أن  كائن اﾅي وｼوله من نوٍع إى نوعٍ وحدات الوراثة الｰ أثبتت استحالة تطور ال
كل نوع ｼتفظ له ｹصائص نوعه، وｼُتم أن يظل x دائرة النوع هناك عوامل وراثية كامنة x خلية  

حسب  -مكن أن يقع  االذي نشأ فيه فا ﾔرج قط من نوعه وا يتطور إى نوٍع جديد، كل م
 .(3)هو اارتقاء x حدود النوع نفسه دون اانتقال إى نوٍع آخر -نظرات الوراثة 

                                                          
أ.41، د.ط، )جأصل اأنواع: داروين، ي》ظرأ1)
وما  167، د.ط، )جمجيل العمالقة والقمم الشوامخ ي ضوء اإسا: اﾄندي، ت، ي》ظرلاطاع على هذ《 الدراساأ2)

: على الرابط التاي: موقع يوتيوب، 1، طالعلم يؤكد شكوك دارون، اﾄندي، 1، طخرافة التطوربعدهاأ، غالغي، 
https://www.youtube.com/watch?v=6sf2vWrL7kM  

أ.183، د.ط، )جالقمم الشوامخ ي ضوء اإسامجيل العمالقة و ينظر: اﾄندي، أ3)

https://www.youtube.com/watch?v=6sf2vWrL7kM
https://www.youtube.com/watch?v=6sf2vWrL7kM
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ظرية )نظرية النشوء واارتقاء لداروينأ على قدمن يريد أن يقيم هذد الن ﾊمد شحرورغر أن 
وساقن تنتصبان على أساس من النص القرآ｣، بتأويله لْات القرآنية بشكل يوحي أن ما يقدمه 

وقد ادعى أن هذد النظرية هي قانون  من مزاعم داروينية ﾒد له أصًا x اآات الｰ يستشهد ها،
وأن "نفخة الروح هي اﾅلقة امفقودة x نظرية داروين حول ، (1)لفقريالتأويل آات القرآن وعمودد ا

 .(2)آنسنة"
قسر هذا امفهوم امادي للتأويل على اآات القرآنية، فيقول: "فلدينا  ﾊمد شحروروﾓاول 

 ينطبق مع العقل واﾅقيقة... وx اآات الｰ جاءت بصيغة نظرية، عندما نؤوها نستنتج منها قانواً 
، أي ى6جآل عمران: ﾞ┙  ┘  ┗   ┖┕  └  ┓  ┒  ┑ ﾝ  "معｲ التأويل جاءت اآات التالية: 

الراسخون x العلم يعلمون ما هي النظرات واﾅقائق العلمية الｰ مكن استنتاجها من اآية القرآنية،  
يدة كل حسب اختصاصه وحسب آر ية امعرفية لعصرد. وحيث مكن استنتاج نظرات علمية جد

 ا تازً  احيً  اتعت  قفزات هائلة x امعرفة اإنسانية مثل نظرية النشوء واارتقاء لداروين ٓها تُعد موذجً 
 .(3)للتأويل"

هذد النظرية أو تلك ليس مهًما كثرًا، ولكن امهم واﾆطر جًدا  ﾊمد شحرورعلى أن ماس 
وأن نظريته هي  ،(4)عام الكبر تشارلز داروينخر من أو ل آات خلق البشر هو الهو أن يدعي أن "

متجاوزًا بذلك كل أصول فهم النص القرآ｣،  التأويل الصحيح مراد ي من آات اﾆلق والوجود،
 وعلى اإحاطة بكافة الظروف والعوامل الｰ نزلت تلك اآات لتعاﾄها.

على تقدم دالة ا  ولذا سأحاول استعراض بعض اآات الｰ حاول تطويعها وإكراهها
 ، إثبات أن هذد النظرية )نظرية داروينأ أصًا x كتاب ي:ｼ(5)ملها

ﾞ  ﾑ    ﾐ  ﾏ  ﾎﾍ  ﾌ  ﾋ  ﾊﾉ  ﾈ  ﾇ  ﾆ  ﾅ  ﾄ     ﾃ  ﾂ فمن تلك اآات: قوله تعاى 
  ﾒﾝ:مع قوله تعاى ى2جآنعام ،ﾞ  グ  ギ   ガ  ヴ   ケ  カ  ヮ  ヱ  ヰ  ｀  ﾟ  ﾞﾝ 
 .ى25جالروم:

هاتن اآيتن من بن )آات اﾆلقأ ليقدمها شاهًدا على صدق  ﾊمد شحروراختطف لقد 
                                                          

أ.358، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ1)
أ.235و  253)جامرجع السابق، : شحرور، ي》ظرأ2)
أ.135-134)جامرجع السابق، شحرور،  أ3)
أ.157)جامرجع السابق، : شحرور، ي》ظر أ4)
وما بعدهاأ. 832، )ج1، طاماركسامية والقرآنمعراوي، : اي》ظرأ5)
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نظرية داروين x )النشوء واارتقاءأ وx )أصل آنواعأ. عندما وقع نظرد x اآية آوى على كلمة 
(ﾆ( أ  وكلمةﾉ( اآية الثانية على كلمة xأ، وヮ( أ وملةギ   ガ أ فجمع بن اآيتن

تفسر آجل x اآية آوى هو الفارق الزمｳ الطويل بن الراب )امواد غر العضويةأ  واستنتج أن
 .(1)وبن البشر، والذي يقدر م ات اماين من السنن

كان على دراية بقواعد اللغة، ولو أنه يتحلى الص  وآاة، لكان وقف   ﾊمد شحرورولو أن 
يتساءل عن السبب x تكرارد مرتن، دون أن يفصل بن امرتن عند ذكر )آجلأ x اآية آوى، و 

سوى أداة العطف وهي )الواوأ الذي يقتضي اتباع امعطوف للمعطوف عليه اﾅركة، فلماذا اختلفتا 
أ؟ ولكان أدرك دالة هذا ﾋ  أ، وجاءت الثانية الرفع )ﾉإذن، فجاءت آوى النصب )

 ااختاف.
مفسرين حول سبب النصب والرفع لكلمة )أجلأ x امو عن على فبغض النظر عن أقوال ا

 الوجه الوارد x هذد اآية، فإن هذا آمر دالة واحدة هي:  
أ هو غر آجل امقصود x حالة الرفع ﾉ  ﾈ  ﾇأن )آجلأ امقصود x حالة النصب )

(ﾍ  ﾌ  ﾋ .فصار وى،آ غر الثانية أن يفيد نكرة بعد النكرة "إعادة إنأ :ｲقضى َ امع 
 آول آجل فامراد .ي علم x امدة معن وأجا صاحبه، موت مدته تعرفون أجا: أجلن لكم
 كان وإن وهو سنة، وكذا كذا عاش: فيقولون صاحبه، موت عند الناس يعلمه فإنه إنسان، كل عمر
 امعلوم وآجل. امقايسة الناس من لكثر حاصل علم إا هو فما انتهائه عند إا يتحقق ا علمه
 يوم وبن أحد كل موت بن ما الثا｣ آجل وامراد . تد أجل آصل x فإنه انتهى قد كان وإن

 .(2)القيامة" يوم يعلمونه وا أحد الدنيا x يعلمه ا فإنه الناس، ميع فيه يبعث الذي البعث
اآية إثبات ما أراد إثباته من تطور اﾆلق هو هذد  ﾊمد شحرورأن استشهاد  للقارئفيتبن 

أي  -استشهاد x غر ﾊله، كما تبن أن هذد اآية ا تتضمن شيً ا  ا زعمه، وا مكن ｼميلها 
 أي شيء منه أبًدا. -دعوى كانت 

 :ى2جالعلق: ﾞ  ヴ  ケ  カ  ヮ  ヱﾝ أيًضا: قوله تعاى  ومن تلك اآات
)علقأ x هذد اآية أها مع )عاقةأ أي )عاقاتأ أي  من كلمة ﾊمد شحرورلقد فهم 

أن اإنسان ﾋلوق من ﾉموعة من العاقات الفيزائية والكيميائية امعدنية والعضوية والبيولوجية. وأكد 
                                                          

أ.281، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظرأ1)
أ.6/131، د.ط، )التحرير والت》ويرابن عاشور،  أ2)
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أن ﾉيء هذد اآية x بداية الوحي إما كان للتنويه أن الوجود امادي هو ﾉموعة كبرة من 
 .(1)لة بعضها ببعض، ومن هذد )العاقاتأ ا من خارجها م خلق اإنسان)العاقاتأ امتداخ

 هذا الفهم، وكيف توصل إى هذد النتيجة؟ ﾊمد شحرورولكن ا ترى كيف فهم 
يتفنن x استخدام آساليب اماكرة واملتوية  ﾊمد شحرورسابًقا إى أن  لقد أشار الباحث

أسلوب : هنا ﾊمد شحرورك آساليب الｰ سلكها فمن تلx عبثه امفاهيم وامصطلحات. 
عن طريق اﾆروج عن مسار تعريف امفهوم آساسي امراد  التسريب امقرون التشوي  والتخليط

 .العبث به
 فتأمل معي كامه القادم لتعرف كيف بدأ التسريب:

اللغة ابن على معجم مقاييس  افنجدد هنا بدأ بذكر امعｲ امعجمي للفظة )علقأ معتمدً 
 الشيء يناط أن وهو واحد، معｲ إى يرجعح كبر صحي  أصل فارس فقال: "العن والام والقاف

 .، َ يتسع الكام فيه، وأحد معا｣ العلق )الدم اﾄامدأ"الشيء
إى امعجم امفضل لديه )مقاييس اللغةأ ابن  ﾊمد شحرورفهذد مقدمة صحيحة وقد عزاها 

الدقة وآمانة x النقل ل سف، فقد حذف من كام ابن فارس ما ا ﾔدم  مع ماحظة عدمفارس، 
 هدفه ومقصدد، وإليك الدليل:

 " :امعجم x إى يرجع صحيح كبر أصل والقاف والام العنالنص 
ｲكله وامرجع فيه، الكام يتسع َ. العاي الشيء الشيء يناط أن وهو واحد، مع 
. لزمه إذا به، علق وقد. تعليقا أعلقه الشيء علقت: قولت .ذكراد الذي آصل إى

 والقطعة؛ الشيء يعلق ٓنه صحيح، وقياسه اﾄامد، الدم: والعلق. ..واحد والقياس
فحذف بقية كام ابن فارس رغم صلته وأكيته ما يتحدث عنه، ٓنه  .(2)علقة" منه

 .الك قريبً ا ﾔدم الغاية الｰ يسعى إى الوصول إليها كما سيتضح ذ
على امفسرين فهمهم لرر )العلقأ على أنه الدم اﾄامد، وأنه أويل ا  ﾊمد شحرورَ نعى 

بوجود اﾆلية امنوية والبويضة  -حسب زعمه  -يتطابق مام التطابق مع اﾅقيقة، وذلك ﾄهلهم 
 واللقاح اﾆلوي.

ل: "فالعلق هو أن يعلق شيء التعريف الذي يرتضيه لر )العلقأ فيقو  ﾊمد شحرورَ يذكر لنا 
                                                          

أ.282و281، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظرأ1)
أ.4/125د.ط، )، مقاييس اللغة: ابن فارس، ي》ظر أ2)
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، فو ع العلقة بعد ى5جاﾅج: ﾞボ  ペ   ベ      プ  ブ ﾝ بشيء آخر، ومفردها )علقةأ، لذا قال 
النطفة وهي مفرد وتعｳ دخول اﾅيوان امنوي إى البويضة )تعلق شيء بشيء آخرأ وهذا 

 ما نسميه اللقاح".
 العلق، أريد أن أوجه إليه أس لًة عن معﾊ ｲمد شحروروقبل أن أكمل نقل ما تبقى من كام 

 مهمة، وهي:
 صحيح، وقياسه اﾄامد، الدم: والعلق" ما الفرق بن كام ابن فارس الذي حذفته وهو قوله

علقة"، وبن قولك "فالعلق هو أن يعلق شيء بشيء آخر، ومفردها  منه والقطعة؛ الشيء يعلق ٓنه
 )علقةأ"؟

لعلقأ )دًما جامًداأ أو كونه )تعُلق شيء بشيء آخرأ؟ فابن فارس م ﾔتلف معك x كون )ا
فامعنيان ا يتعار ان، فكون شيء )متعلًقا بشيء آخرأ ا ﾓدد ماهيته، دًما جامًدا كان أو غر 

 ذلك.
فهمهم لرر )العلقأ على أنه الدم اﾄامد، فلماذا حذفت كامه إذن؟ وماذا نعيت على امفسرين 

 ام التطابق مع اﾅقيقة، ﾄهلهم بوجود اﾆلية امنوية والبويضة واللقاح اﾆلوي؟.وأنه أويل ا يتطابق م
فإليك كام أحد امفسرين امشهورين x العصر اﾅديث، يثبت عكس ما اهمتهم به من 

 اﾄهل بوجود اﾆلية امنوية والبويضة واللقاح اﾆلوي.
 قدر قطعة وهي علقة مع اسم: لقيقول اإمام ابن عاشور عند تفسرد آية العلق: "والع

 علقة، تسمى صغرة بدودة ها تشبيها بذلك مي ﾒف، م رطبا الباقي اﾄامد الغليظ الدم من آملة
 تدخل وقد  لدد خرطومها علق إذا اﾅيوان من الدم متص اﾅلوة، امياد x تكون داكنة مراء وهي
 أن علق من اإنسان خلق: ومعｲ .ها يتفطن وا هاتهبل فتعلق والبغال اﾆيل الدابة وخاصة فم إى
 أخذت فقد علقة صارت فإذا علقة تصران كافية مدة ومضي ااختاط بعد امرأة ونطفة الذكر نطفة
x لق مبدأ العلقة فجعلت التكون، أطوارﾆعل وم اｻ لق مبدأ النطفةﾆاشتهرت النطفة ٓن ا x ماء 

 ذكر العلمي القرآن إعجاز اﾄنن.. ومن يتخلق فا العلقة تصر م مرأةا نطفة ｽالطه م فلو الرجل
 امك ة امرآة إا ترى ا جدا دقيقة بويضة من يتخلق اإنسان أن اآن العلم x الثابت ٓن العلقة
 ｽالطها حｯ التخلق تقبل فا امرأة حيض دم x ساｸة الشكل كروية ظهورها مبدأ x تكون أ عافا
 ﾞ ━  ─  〞ﾝ :تعاى قال كما عائق يعقها م إذا التخلق x فتأخذ معها فتمتزج الرجل نطفة

 امة مشاهة اماء x الｰ العلقة فشاهت قليا تكورها امتد والنمو التخلق x أخذت فإذا ،ى5: اﾅجج
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x سم دقةﾄة هي الذي الدم بلون وتلوها اｸفيه سا xة كوها وｸسا x تسبح كما سائل 
 .(1)العلقة"

فو ع العلقة بعد النطفة وهي مفرد وتعｳ دخول اﾅيوان ": ﾊمد شحرورَ يقول 
امنوي إى البويضة )تعلق شيء بشيء آخرأ وهذا ما نسميه اللقاح، وهو ما نقول عنه اآن 
x امصطلح اﾅديث )عاقةأ، فالعلق مع علقة أي )عاقاتأ..أي أن اإنسان ﾋلوق 

العاقات، هذد العاقات الｰ نقول عنها x امصطلح اﾅديث عاقات من ﾉموعة من 
 ".كيميائية معدنية وعضوية وبيولوجيةفيزائية و 

وهذا الكام أيًضا x بدايته صحيح، ولكن انتبه!! فاانتقال من مصطلح )علقةأ إى 
ｰ ابتدأ ها، رغم المصطلح )عاقةأ هو بداية التسريب لينتهي إى تعريٍف ا عاقة له امقدمات 

قبل قليل من نصوج تلك امقدمات عباراٍت تدل على خاف ما انتهى  حذفه كما أشار الباحث
إقامة هذد النظرية )نظرية النشوء هدف الوصول إى ما يسعى إليه من إليه من تعريٍف لر )العلقأ، 

 رآ｣.واارتقاء لداروينأ على قدمن وساقن تنتصبان على أساس من النص الق
 ｰوأختم هذا امطلب بعرض مشاهد عملية خلق آدم عليه السام من خال بعض اآات ال

ُرز فيها هذد العملية، والｰ سعى  أن ﾓرفها عن امسار الذي هي عليه. فإليكم هذد  ﾊمد شحرورتَربرْ
 :(2)امشاهد

 امشهد آول: مهيد مع امائكة مو وع اﾆليفة:
  قوله تعاى x ﾞｳ  ｲ     ｻｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ

  ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉﾈ  ﾇ  ﾆ  ﾅ   ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾ  ｽ  ｼ
  ﾐ   ﾏ  ﾎ  ﾍﾝ :ى35جالبقرة 

 امشهد الثا｣: ｼديد مواصفات اﾆليفة:
  قوله تعاى x ﾞ  ┦  ┥  ┤    ┣  ┢  ┡  ┠  ┟  ┞  ┝  ├

   ┵  ┴  ┳  ┲  ┱  ┰  ┯  ┮   ┭  ┬  ┫  ┪  ┩  ┨  ┧
       ┹  ┸  ┷  ┶   ┿  ┾  ┽  ┼  ┻  ┺ﾝ :جرﾅى31 – 28جا. 

 هذد اآات الｰ وثقت عملية اﾆلق، ُتظهر:
                                                          

أ.35/438، د.ط، )التحرير والت》ويرابن عاشور،  أ1)
وما بعدهاأ. 855، )ج1، طاماركسامية والقرآن: امعراوي، ي》ظرأ2)



259 
 

┠  ┡  ┢  أ )ｻｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ｶ   أن العملية بدأت بتمهيد ) -
أ وم يكن قد م خلق شيء أو جعل خليفة. ويؤكد هذا صيغة اسم الفاعل )جاعلأ 

نعها، ولكن متابعة اﾅديث x )خالقأ الｰ اتُفيد الفورية الضرورة، وإن كانت ا م
أ تصرف عملية اﾆلق ┩  ┪هذد الصيغة استعمال أداة الشرط )إذاأ x قوله )

وعملية اﾄعل عن احتمال الفورية لتضعهما x مو ع ااستقبال، مｯ ما شاءت 
 اإرادة اإهية تنفيذكا ولو بعد اانتهاء من اﾅوار بلحظات.

متتابع دون انقطاع بن خطوة  أن تنفيذ عملية اﾆلق جرى بشكل -
وأخرى، حيث مت التسوية وتلتها عملية نفخ الروح وتلتها عملية السجود، و ا يدل 

 على ذلك: 
o  أن التعبر عن هذد العملية م بصيغة تتضمن العطف بر

 ｰالواوأ و )الفاءأ دون استعمال أية أداة شرط، أو غرها من آدوات ال(
ي م نْ  ف يه   )َوأ نَرَفْختُ  َسو يْرُتهُ  فَإ َذا) تدل على شيء من الراخي. )فَرأ  ُروح 

د يَنأ. َلهُ  قَرُعوا  َساج 
o  ｲأي حاٍل من أحواها أي مع xأبًدا و ｳأن )الواوأ ا تع

يُفيد ااستقبال أو يدل على الراخي. و)الفاءأ تفيد التعاقب ولكنها ا تفيد 
 .أبًدا الراخي ٓمٍد دون قرينٍة تدل على ذلك

o  أن )الفاءأ هنا اقرنت بقرينة تدل على الفورية وليس
واب أداة الشرط جالراخي، حيث اقرنت بفعل الشرط )قعواأ وشكلت معه 

)إذاأ، ومعلوم أن جواب الشرط ﾓصل بتحقق الشرط، فالشرط هنا هو ｼقق 
التسوية ونفخ الروح، وجوابه هو فعل السجود. فمｼ ｯقق هذا الشرط حصل 

 جوابه.
ذا يعｳ بكل بساطة أن هذا الذي م وصفه أنه )بشرأ، قد ُخلق التسوية وه

وبنفخ الروح x آٍن واحد، فا يفصل بينهما أي فاصٍل زمｳ. ولو كان هناك أي 
فاصل زمｳ لكان النص قد أشار إليه استعمال أية أداة من آدوات الｰ تدل عليه. 

مل )الواوأ و)الفاءأ عند التعبر عن  فالنص استعمل )إذاأ قبل اﾆلق، ولكنه استع
 كيفية حصول اﾆلق.
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إذن: من عرض ي عز وجل للخطوات الｰ مت ها عملية خلق هذا امخلوق الذي اｽذ 
وصف بشر، والذي مي اسم )آدمأ على الوجه الذي تضمنته اآات الｰ وثقت لنا مشاهد هذا 

 اﾆلق، يتبن ما يلي:
 عملية نفخ الروح وليس العكس.أن عملية التسوية سبقت  -
أن عملية التسوية تعｳ تسوية الشكل الذي سيكون عليه هذا  -

امخلوق اﾄديد، وا تعｳ أبًدا انتصاب هذا امخلوق على قدميه، إذ كيف ينتصب 
 من كان x حالة سكون، وم ينفخ فيه الروح بعد؟

لｰ نفخة الروح هي الｰ مكنت امخلوق اﾄديد من اﾅركة، وهي ا -
 جعلته مؤهًا لثاثة أمور:

o .َي )آدمأ  أن يُعطى امًا، وقد ُسرمّ 
o  أن يقدم له ااحرام الكامل، واإجال البالغ، اعتبار أنه
سجاد امائكة له، سجود فة   على آرض، وقد كان ذلك إسيكون خلي

 تشريف وتكرم، امتثاًا ٓمر ي.
o ت. وأن يزود هذد أن تكون له القدرة على تلقي امعلوما

امعلومات فعًا، وقد م توثيق هذا آمر الثالث بشكل صريح x دالته، ا 
ﾞ  ﾕ  ﾔ  ﾓ  ﾒ  ﾑ يشوبه أي لبٍس أو غموض. كما x قوله تعاى 

  ヱ   ヰ  ｀  ﾟ    ﾞ  ﾝ  ﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ   ﾘ  ﾗ  ﾖ
  デ  ヅヂ  ダ  ゾ  ゼ  ズ      ジ  ザ  ゴ  ゲ  グギ  ガ  ヴ  ケ  カ  ヮ

  ビ   パ  バ  ド  ─  〞   〝  ｠  ポ  ボ  ペ  ベ  プ  ブ  ピ
  ┃  │       ━ﾝ  :ى33 - 31جالبقرة. 

إذن: ﾍد أن اآات الｰ وثقت مشاهد هذد العملية قد عر تها بكل ظواهرها دون أية 
إشارة أو أية قرينة على وجود أمور خفية م يتم الكشف عنها وإظهارها، فأتت بشكل وا ح تدحض  

 ى، أو ابتداع لنظرات ا أساس ها.كل زعم مغرض أو أويل مفر 
وا أجد م رًا يدعو للحديث x مسألة اﾅوار بن آدم وزوجه من جهة، وإبليس من جهة 
أخرى، ｹصوج ااقراب من الشجرة الｰ هيا عنها. وا للحديث x مسألة اهبوط إى آرض، ٓن 

زعمه ｹصوصهما، وإما هي أويات على ما  ﾊمد شحرورشأها شأن عملية اﾆلق، ا دليل لدى 
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 .عناق اآات با مسوق من لغة أو منهجٓ َيٌ وَ 
م يكن صادقًا x ادعائه أن  ﾊمد شحروروقبل أن أختم هذا امطلب أوُد أن أشر إى أن 

قراءته لقصة آدم هي قراءة معاصرة، إذ أن ما قدمه فيها ا يعدو أن يكون اجرارًا ٓفكار ومقوات 
رق اطنية قدمة، نشأت منذ أمد بعيد، لتدعيم مساعي هذد الفرق x تنفيذ أغرا ها وتسويق ف

 أفكارها وآرائها.
فمثًا قد أنكرت اإماعيلية قصة آدم وخروجه من اﾄنة، بسبب أكله من الشجرة كما ورد 

أول اﾆلق، وإما كان x اآات القرآنية، وزعموا أن هذد القصة أويًا اطًنا، وهو أن آدم م يكن 
 .(1)قبله عام عاش بينهم آدم

كما نقل الدكتور سهيل زك ار x كتابه أخبار القرامطة عن ابن اﾄوزي نص رسالة أرسلها 
عبيدي امهدي مؤسس الدولة العبيدية إى أس سعيد اﾄبائي، جاء فيها: "..وأوصيك أن تدعوهم 

 .(2)، فإن ذلك عون لك على القول بقدم العام.."إى القول أنه كان قبل آدم بشر كثر
إليها أبرز أهل  ﾊمد شحروروأيًضا مسألة الربط بن مفهوم )بشرأ و )وجود َيَدْينأ قد سبق 

، غر أن ابن (3)العرفان الذين يدعي عدم آخذ أفكارهم وآرائهم، أا وهو ﾊيي الدين ابن عرس
عامة على  ﾊمد شحرورمة على صفة البشر، x حن اعت ها عرس قد اعت  )وجود الَيَدْينأ عا

 صفة اإنسان.
 

 نبوة واستخاف آدم عليه السام: امطلب الثالث

وذلك مبｳ على  ،(4)وا رسوًا  يًاا مكن أن يكون نبأن آدم عليه السام  ﾊمد شحروريرى 
ا وإما ا واحدً ليس شخصً آدم فهم أن ﾒب أن نذكراد سابًقا عن حديثه عن مفهوم )آدمأ أننا: "ما 

وهو مرحلة وسطى بن هاية مرحلة كجية )مرحلة البشرأ ، "(∼)دمي"هو جنس نقول عنه اﾄنس اآ

                                                          
أ.38، )ج1، طاﾅركات الباط》ية ي العام اإسامي: اﾆطيب، ي》ظرأ1)
أ.172، )ج1، طاﾅركات الباط》ية ي العام اإسامي: اﾆطيب، ي》ظرأ2)
أ.137، د.ط، )جفصوص اﾅكم التعليقات على: عفيفي، ي》ظرأ3)
أ.254، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ4)
أ.231، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ5)
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 .(1)وبداية مرحلة إنسانية )مرحلة آنسنةأ"
ﾞ    デ        ヅ  ヂ  ダ  ゾ  ゼ  ズ  ジولذا فهو يرى أن ااصطفاء الذي جاء x قوله تعاى 

  ビ  パ  バ  ドﾝ :بل كان القصد من اصطفائه  ،، ليس له الضرورة عاقة النبوةى33جآل عمران
 .ة واانتصاب على القدمنعله ﾊًا لنفخة الروح بعد التسويج

بلفظ: )ااجتباءأ،  اذكره ولكنصرﾓة، القرآن  هام يذكر إن  مسألة نبوة آدم عليه السام 
ﾞ  ザ  ゴ  ゲ  グ   ギ  ガ  نن مع آنبياء x القرآن:وبلفظ: )اهدايةأ، وكا لفظان استخدما مقر 

 ベプ  ブ  ピ  ビ  パ  バ  ド   デ  ヅ  ヂ  ダ  ゾ  ゼ  ズ  ジﾝ :سياق آدم:  ى،58جمرم xو
 ﾞ  ┚  ┙  ┘  ┗  ┖  ┕  └ﾝ :شأن يونس:  ،ى122جطه x وجاء لفظ ااجتباء ﾞ   ビ  パ

  ベ  プ  ブ  ピﾝ :ى55جالقلم. 
آدم أول َمن ينتابه الناس يوم وأن  ،(≫)نｭٌ مكل م عليه السام آدموأما السنة فقد جاء فيها أن 

وا يشفع يوم ٍذ إا النبيون، فلو م يكن  ،(3)القيامة للشفاعة إى رهم، فيعتذر منها ٓكله من الشجرة
آدم  ن رآهم النｭُ صلى ي عليه وسلم ليلة امعراج x سياق مشاهد ، وأن لكان عذرد أوسع ًيانب
 ،(5)اﾄدال واحاج ة بن آدم وموسى x شأن القدر واﾆروج من اﾄنة، وكذلك فإن  قصة (4)نبياءآ

 .مؤشر على نبوته
أن البشر يفتقرون إى الوحي فيما يتعلق بعبادهم وأحكامهم وأمور غيبهم، ومن أ ف إى 

عليه السام  آدم الｰ عل رمها ت التشريعات واآدابكان  ولذا هنا قامت الضرورة التامة للنبوة والوحي.
 ، والｰ ا ُمكن أن تكون إا بوحي، ومنها:ذريتهل

 الصحيحة النبوية السنة أو الكرم القرآن x يثبت تشريع الزواج: م -
 أهل كتب من مأخوذ أنه وﾓتمل - الصحابة بعض إى نسب ولكن ذلك، بيان

                                                          
أ.253، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ1)
ّ    َرُسولَ  اَ : قَالَ  َرُجًا، أَن   ،أَُماَمةَ  جاء x حديث َأَس  أ2) ٌ  ا  ｭَنهُ  َكانَ  َفَكمْ : قَالَ  ، «ُمَكل م   نَرَعْم،: »قَالَ  آَدُم؟ َكانَ  أََن  نُوٍح؟ َوبَرْنَ  بَريرْ

آلبا｣، أ، 7135، رقم اﾅديث )أ73/ 14)، صحيح ابن حبان، كتاب التاريخ، اب بدء اﾆلق. «قُرُرونٍ  َعَشرَةُ : »قَالَ 
أ.2778، رقم اﾅديث )أ7/358)،ة اأحاديث الصحيحةسلسل

اﾅديث  رقم، أ3/121)، [65ج: جﾞ┡  ┠  ┟┢ﾝ قوله تعا{  اب ،التوحيدكتاب ،  البخاري صحيحأ3)
.أ6415)
.أ3886اﾅديث ) رقم، أ5/52) امعراج، اب ،م》اقب اأنصاركتاب ،  البخاري صحيحأ4)
.أ3453اﾅديث ) رقم، أ4/158)، بـَْعدُ  َوِذْكرِ《ِ  ُموَسى َوفَاةِ  َابُ  ،بياءأحاديث اأنكتاب ،  البخاري صحيحأ5)
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 ذكر فيزوج وأنثى، ذكر مل كل x لزوجه يولد كان السام عليه آدم أن - الكتاب
 علماء بن امشهور هو القول وهذا، (≓)أوادد تكاثر وهكذا آخر، مل أنثى مل

 العقل يرفضه ا فإنه الكتاب، أهل كتب فقط مصدرد أن افر نا اإسام، وإن
 تكذيبه إى يدعوننا وجيه سبب هناك فليس يكذبه؛ ديننا x نص يوجد وا السليم،

 النسل حفظ وهي و رورية، هامة مصلحة روايته. أ ف أن فيه ｼقيق من منعنا أو
 استمرار هناك يكون فلن بينهم تزاوج ﾓصل م إذا ٓنه وااندار؛ اانقطاع من

 امصلحة هذد أمام ُتذكر تكاد ا أو منعدمة فهي امفاسد أما البشري، للجنس
 .العظيمة

ﾞ  ガ  ヴه تعاى النهي عن القتل وسفك الدماء: فقد جاء x قول -
    ブ  ピ   ビパ  バ     ド  デ  ヅ  ヂ  ダ  ゾ  ゼ   ズ  ジ  ザ  ゴ  ゲ  グ  ギ

  ポ  ボ  ペ  ベ  プﾝ :معروفا كان الدين أن على ، ما يدلى26جامائدة x آدم زمن 
، فآخ الصاz يدعو أخاد إى اهدى والتقوى، وﾔ د أ2)هم معلوما كان اﾄزاء وأن

عته واتباع أمرد، ويكشف له معام الطريق إى ي أن ر ا ي تعاى مقرون بطا
 اﾅكمة واموعظة اﾅسنة.

فمن أين ُعرفت هذد آخاق وتلك التشريعات من اﾅال واﾅرام x عهد آدم عليه السام؟ 
ومن أين َعرف أبناؤد ما ير ي ي وما يغضبه؟، إا أن يكون وحًيا يوحى إى أبيهم عليه السام. 

ﾞ  ｾ  ｽ   ｼ  ｻ  ｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ｶｵ  ｴ  ｳ  ｲ مضمون اهداية x قوله تعاى  وهو مقتضى
  ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿﾝ :ى 38جالبقرة. 

ة آدم عليه السام، وقد قال به بعض أهل العلم، على وإزاء هذا يوجد رأي ا يُثبت نبو 
ماع احكي اإماع من القطعيات x ثبوته، وا اإ ، وليسالقرآنليس صرﾓًا x اعتبار أن آمر 

 .(≪)القاطع الذي يكّفر جاحدد
ا ينطلق x نفيه لنبوة آدم عليه السام بناًء على هذد ااعتبارات، وإما  ﾊمد شحرورولكن  

                                                          
، فتح الباري شرح صحيح البخاري، العسقا｣، أ257/ 15)، 1، طجامع البيان ي أويل القرآن: الط ي، ي》ظر أ1)

أ.2/448، )4، طالصاﾅن راض لطرقدليل الفاﾅنأ، ابن عان، 7/373)
.أ7/32، د.ط، )التحرير والت》وير ابن عاشور، أ2)
وقد حشاد النقول امكررة وامقدمات وامو وعات اﾄانبية، وانتهى . 1، طنبوة آدم ورسالته بن الظن واليقن: بليق، ي》ظر أ3)

.فيه إى أنه ا فرق بن النｭ والرسول، وأن نوًحا أول آنبياء والرسل
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حيث يقول: "إن آات اﾆلق x التنزيل اﾅكيم ا ينطلق بناًء على النظرية الداروينية، وسعيًا لرسيخها، 
ناء على ما توصلنا إليه من أر ية معرفية دون ﾊاولة للتعسف التأويل، لتنسجم بُد أن يتم فهمها ب

مع ما توصلت إليه العلوم. فنحن نقف على ثوابت آر ية امعرفية لنظرية اﾆلق كتطور اﾅياة من 
 .(≓)أصل اﾆلية الواحدة، ووجود موروات x هذد اﾆلية تشكل ال امج التكويｳ للبشر"

كما   ،(2)النظرية هذد فساد العلمية أثبتت الدراسات من العديد سابًقا أن باحثوقد ذكر ال
أثبتت اﾅفرات الｰ ظهرت ﾋ xتلف البقاع أن اإنسان ُخلق خلًقا مستقًا، وأنه م ينحدر من 
فصيلة القرد، وقد عارض العلماء البيولوجيون افراض أن اﾆليقة كلها من أصٍل واحد، وقد أعلنوا 

 حًة أنه ا عاقة لإنسان القرد وا ｻانس بينهما.صرا
َتَصُوري ة للقصص لأيًضا x نفيه لنبوة آدم عليه السام بناًء على قراءته ا ﾊمد شحروركما ينطلق 

 مراحل، ثاث إى التارﾔية الصرورة للحظات كونتأ تقسيم )أوجست والｰ أقامها على القرآ｣
مرحلة، كما و حناد سابًقا عند اﾅديث عن  كل x الوجود فهم ليبوأسا التفكر طرائق وｼديد

 .ﾊمد شحروراﾆلفية الو عية عند 
 امرحلة أو اﾅالة ﾊمد شحروروعلى  وء تقسيم )كونتأ تكون مرحلة آدم مثل x تصور 

د لذا كان له اعتقاطفولته، ﾅظة x يزال ا -كونت  حسب - البشري الوعي كان الاهوتية، حيث
 للوعي الضرورية اانطاق "نقطة هي اﾅالة هذد أن كونت ويرى .أن الطبيعة تسرها كائنات مفارقة

الصيغة آولية للفكر اإنسا｣، ويصفها بر )مرحلة  ﾊمد شحروروهي الｰ يعت ها  ؛(3)البشري"
ة حｯ أدخل اإدراك الفؤاديأ، حيث كان لدى اإنسان غريزة البقاء فلعب الشيطان هذد الغريز 
 .(√)الوهم إى الفكر اإنسا｣، أن الشجرة الｰ هي عن ااقراب منها، فيها اﾆلود )الباطلأ

أن  تفكر كونت )ذرائعي وبنهج ميتافيزيقيأ أكثر من أنه فلسفي  سابًقا وقد ذكر الباحث
رف من موروث وعلمي، ٓنه انطلق من ﾊاولة دحض التفكر )آسطوري اﾆراxأ امرتبط ما ح

التوراة واإﾍيل، فَرَوَ َع الوحي اإهي  من اﾅقبة الاهوتية، سواء تنزل هذا الوحي على إبراهيم أو 
                                                          

أ.255، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
وما  167، د.ط، )ججيل العمالقة والقمم الشوامخ ي ضوء اإسام: اﾄندي، ت، ي》ظرلاطاع على هذ《 الدراساأ2)

.1، اﾄندي، العلم يؤكد شكوك دارون، ط1، طخرافة التطوربعدهاأ، غالغي، 
op cité, vol ,Cours de philosophie positive: Auguste Comte  2 : ي》ظرأ3)

(p21)، أ.7)ج ،الفلسفة الوضعية والدين، بوعزة:عن نقًا 
وما بعدهاأ. 355، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ4)
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 امسيح أو ﾊمد عليهم الصاة والسام، فهو ﾓاكم نصوج الوحي امنطق الو عي فا ميز بن
 .(1)يتافيزيقية وبن النص اإهياإنتاج البشري الذي تنطبق على كثر منه ارﾔانية اهوتية أو م

 استخاف آدم عليه السام x آرض:
ﾞ  ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾ  ｽ  ｼ   ｻｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ  :تعاى يقول

  ﾐ   ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉﾈ  ﾇ  ﾆ  ﾅ   ﾄ  ﾃ  ﾂﾝمن اآية هذد ى.35:البقرةج 
 اﾆلق ومبدأ اﾆلق بداية عاﾄت هآ آرض؛ x ااستخاف مفهوم آصيل آصل هي البقرة سورة
ومراميها،  دااها وإيضاح اآية، هذد معｲ تفسر x عامة امفسرون أسهب وقد .اﾆلق وغاية

 :أ≫)فأوردوا معｲ )خليفةأ وجهن
 أنه خلف من سلف x آرض قبله من اﾄن، أو ٓنه ﾔلفه غرد. -
قضااد، واﾅكم x أنه خليفة ي x أر ه إقامة أحكامه وتنفيذ  -
 خلقه.

 ،هو الظاهر امتبادر من سياق اآية فقط، كما السام عليه آدم اﾆليفة هاهنا امراد وليس
 العدل واﾅكم ي طاعة x مقامه قام ومن آدمُ  هو: اﾆليفة امرادامفسرين، بل من طائفة يقوله وكما
 .أ≪)خلقه بن

 شيء ﾉيء: منها معان إى يرجع وهو ،أف ل خ) اﾄذر من اللغة x ااستخاف وأصل
. أ4)مقامه قائًما آول بعد ﾒيء الثا｣ ٓن خافة ميت وإمااﾆافة: مقاَمه، ومنه يقومُ  شيءٍ  بعدَ 

 فيه والتاء فالسن فائت، شيء عن العوض: الّشيء، واﾆَلف عن اﾆَلف جعل: وااستخاف
 .أ∼)للتأكيد

xألفاظ امفهومي اجال نفس من وورد مرات، ست ااستخاف لفظ ورد الكرم القرآن و :
 كبر قدر على دااته أن إا قليل اللفظ ورود عدد أن ومع مرات، تسع واﾆائف واﾆلفاء اﾆليفة

                                                          
أ.43-42، )ج1، طأبستمولوجية امعرفة الكونية: مد، ي》ظر أ1)
 امسر زاد اﾄوزي، ابن ،أ1/63)، 4، طيلمعام الت》ز  ،البغوي ،أوما بعدها 1/443) ،1ط ،البيان جامع لط ي،ا ي》ظر:أ≫)

 .أ25/ 1) ،د.ط ،ي إيضاح القرآن القرآن البيان أضواء ،الشنقيطي ،أ1/55) ،1ط ،التفسر علم ي
 أضواء ،الشنقيطي، أ1/217) ،2ط ،تفسر القرآن العظيم ،ابن كثر،أ1/452) ،1ط ،البيان جامع لط ي،ا ي》ظر:أ≪)

 .أ25/ 1) ،د.ط ،القرآني إيضاح القرآن  البيان
.أوما بعدها 2/215) ،(خلف)اب اﾆاء والّام وما يَرْثل ثُرُهَما مادة  د.ط، ،الّلغة مقاييس معجمابن فارس، ي》ظر:أ√)
أ.8/86، د.ط، )التحرير والت》وير: ابن عاشور، ي》ظر أ∼)
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 :آكية من
 -جاله جل- ي عنه أعلن الذي آرض، على اإنسا｣ الوجود بداية يشكل فااستخاف

 ،ى23:البقرةجﾞ  ｻｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲﾝ   :سبحانهمائكته، فقال  أمام
العلم، قال  ذلك مقدمة وx امهمة، هذد القيام له يكفل ما اإنسان زود ااستخاف هذا وموجب
ﾞ   ヰ  ｀   ゚   ﾞ  ﾝ  ﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ   ﾘ  ﾗ  ﾖ  ﾕ  ﾔ  ﾓ  ﾒ  ﾑ :تعاى

ヂ  ダ  ゾ  ゼ  ズ    ジ  ザ  ゴ  ゲ  グギ  ガ  ヴ  ケ  カ  ヮ  ヱ  ビ   パ  バ  ド  デ  ヅ
  ┃  │       ━  ─  〞   〝  ｠  ポ  ボ  ペ  ベ  プ  ブ  ピﾝى.33-35:البقرةج 

 على ذلك x وقد مه آرض x مستخلًفا اإنسان يكون أن مشي ته وجل عز ي قدر ولقد
 جسام، أحداث من آرض على سيجري ما ﾊورًا بو عه له، التقدير بداية تلك فكانت امائكة،

 امستخل ف،: وجل عز ي بن الوصل حلقة سيكونون الذين الرسل اصطفاء رأسها على كان
 .امستخَلف: واإنسان

 مرة، كقوله تعاى:  من أكثر آرض مقرواً  الكرم القرآن x ااستخاف ذكر جاء ولذلك
 ﾞ  ﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ    ﾘ  ﾗ   ﾖ  ﾕ  ﾔ  ﾓ   ﾒ   ﾑ  ﾐ    ﾏ  ﾎ  ﾍ

   ヰ   `      ゚   ゙  ﾝ  ダ   ゾ  ゼ  ズ  ジザ      ゴ  ゲ     グ   ギ  ガヴ  ケ  カ  ヮ  ヱ
   ド  デ  ヅ  ヂﾝى55:النورج، ｲااستخاف ومع x فيها والتوطن التصرف إمكان: آرض . 

َتن إى يشر آرض مقراً  ااستخاف ورود وتكرار  :امفهوم هذا م 
 كااً م جعلت الｰ آرض هذد منوط ااستخاف أن: السمة آوى -
 حياة لقيام مائمة جعلت طبيعية مكوات من فيها ما لإنسان، الدنيوي لاستقرار
 على متوقف ااستخاف مهمة القيام x اإنسان ﾍاح أن هذا ومعｲ. فوقها إنسانية
 .مكوات من آرض على وما آرض x ما تدبرد حسن

 أنه يعｳ ٓرضا ارتباطه ٓن ااستخاف؛ وقتية هي: الثانية السمة -
 الغر عن النيابة يعｳ فهو ااستخاف، لفظ دالة مع ينسجم وهذا انتهائها، ينتهي
 .الغر ملك x التصرف أو

ْوته، َوإ م ا َعنُه، امنوب لغيبة، إما اْلَغْر فاﾆافة x اللغة: هي النيابة عن 
َ
 َوإ م ا لَعجزد، َوإ م ا م
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 .(1)آرض x عبادد ي استخلف آخر الوجه ذاه وعلى ،اْلُمْسَتْخلف لتشريف
وكلمة )خافةأ تع  عن وجود عاقة بن أطراف ﾋتلفة، وعناصر أساسية تتكامل فيما بينها 
لتحقق مفهوم اﾆافة، وهي: امستخل ف وهو ي، وامستخَلف وهو اإنسان، وامستخلف فيه وهي 

َ  فاﾆافة هي تكليف آرض، وامستخلف عنه وهو امنهج اإهي ، أي مضمون ااستخاف. ومن 
إهي لإنسان ليباشر مهمة اإعمار والبناء x آرض وفق إرادة ي لتتحقق بذلك العبودية الكاملة   

 .أ≫)x هذا الكون
ولذا فإن ي سبحانه عندما خلق اإنسان وكرمه، وكلفه بوظيفة ااستخاف x آرض، م 

ا وحيًدا ﾓتكم x حياته إى عقله القاصر، وغرائزد اﾄاﾊة، بل دعمه الوحي منذ هبوط يركه فوقه
آدم عليه السام هو وزوجه إى آرض، َ تتاى بعدد آنبياء والرسل ﾓملون امنهج اإهي والكتب 
، السماوية، فكان ي سبحانه يبعث رسله x كل مرة تنحرف فيها البشرية عن جادة الصواب

ليعيدوها إى الصراط امستقيم، وﾓيوا x النفوس ما  مر من معا｣ التوحيد اﾆالص، ومبادئ اﾅق 
 واﾆر والفضيلة. 

إذن فاستخاف اإنسان x آرض، ا يعｳ منحه مطلق السيادة على الكون، يسر فيه 
ع طبيعة ااستخاف. بل هواد منفصًا عن توجيه من استخلفه، وهو ي سبحانه، ٓن هذا يتناw م

ﾒب أن تكون حركته اﾅضارية موافقة ٓوامر ي ونواهيه، وهذا وصفها القرآن الكرم آمانة، كما 
├  ┝  ┞  ┟  ┠    ┡  ┢  ┣  ┤  ┥  ┦  ┧  ┨   ┩┪  ┫  ┬   x ﾞ قوله تعاى

  ┯  ┮  ┭ﾝى.62آحزاب: ج 
: ااستخاف بشروط أخلوا ما إذا خَلفنامست يبدل أن امستخل ف امالك حق من ولذا فإن

ﾞ  ゼ  ズ  ジ  ザ   ゴ  ゲグ   ギ  ガ   ヴ   ケ  カ  ヮ  ヱ  :اآات، كقوله تعاى أكدته ما وهذا
  ピ   ビ  パ         バ  ド  デ      ヅ  ヂダ  ゾﾝوقوله: ،ى56: هودج  ﾞ   ﾃ   ﾂ  ﾁﾀ  ｿ  ｾ  ｽ 

    ﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ  ﾆ  ﾅ  ﾄ  ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ  ﾋﾝى.133:اانعامج 
منضبطة، ومنهج إهي  رانية وقواعد ،ابتة إهية سنن وفق آجيال عليه تتعاقب استخاف فهو

                                                          
 والفروق امصطلحات ي معجم لياتالك ،الكفوي ،أ234ج) ،1، طامفردات ي غريب القرآن: آصفها｣، ي》ظر أ1)

 .أ426ج) ،د.ط ،اللغوية
، حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات وظيفة ااستخاف ي القرآن الكرم دااها وأبعادها اﾅضارية: زرمان، ي》ظر أ≫)

أ.135، )ج17اإسامية  امعة قطر، العدد 
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 ﾊكم.
يرى أن هذا امفهوم للخافة هو مفهوم سياسي سلطوي، حيث يقول:  ﾊمد شحرورولكن 

كمية "إن الفهم اﾆاطئ معｲ اﾆافة x آرض، أّدى إى تسييس هذا امعｲ واشتقاق مفهوم اﾅا 
جل ويستنطقون كتابه من أمنه. فأصبح لدينا قضاة وحكام ﾓكمون اسم ي ويشّرعون امه، 

غااهم آيديولوجية. ٓن اﾆليفة ﾔلف أمر من استخلفه، ويضرب بسيفه، وأمر أمرد، ومن هنا 
ك ينبغي أن فارق لفظ اﾆافة سياقه اإنسا｣ ااجتماعي ليستقر x أحضان املك والسياسة. لذل

ﾎرر مفهوم اﾆافة من سجن السلطتن الدينية والسياسية، ونعيد إليه مضمونه اإنسا｣ 
 .(≓)وااجتماعي، وذلك بفهم غائية اﾆلق وااصطفاء"

ﾊ افة، وما هو مضمونه اإنسا｣ وااجتماعي عندﾆد شحرور؟.مفما هو مفهوم ا 
ة x آرض، هو أها خافة ما أمد د ي من : "مفهوم اﾆافبنفسه فيقول ﾊمد شحرورﾒيب 

قدرات وإمكانيات استعمار آرض وإصاحها من خال اإرادة اﾅرة، الｰ يتجلى فيها جدل 
الطاعة وامعصية واﾆر والشر، وجدل اإرادة وامشي ة اإهية مع إرادة ومشي ة اإنسان. لذا فإن 

ان x آرض، كان x نفخة الروح، فقد أعطى ي سبحانه مرسوم آنسنة، أي مرسوم خافة اإنس
البشر من ذاته، وأصبح البشر إنساًا عالرًما خبرًا، وغاية ي x هذا امخلوق ليس الطعام والشراب أو 
النكاح، ولكن غايته ｼقيق الذات.. وهذد هي أك  صفة أخذاها من ي، وهي من صفات 

x اإنسان،  اً سب التنزيل اﾅكيم حقق ذاته بنفخة الروح، ورأى ذاته ﾉاز العباقرة.. وما أن ي ح
فأول صفة لإنسان هي حرية اإرادة.. وهذد اﾅرية َكر م ي اإنسان عن كثر  ا خلق.. وهذا 
ر الوجود له، ليستعبدد كيف يشاء، موجود  اإنسان الذي هو اإله الصغر امعｲ اجازي، والذي ُسخّ 

 .x(2) هذا الكون امادي القائم على اﾄدل x آشياء وآ داد وآزواج.."
من روح ي، َحل ت x هذا  ايقوم على أن قسمً  ﾊمد شحرورإذن فمفهوم اﾆافة عند 

اإنسان، وها أصبح خليفة   x آرض، وأصبح يتصرف من خاها كسيٍد مطلق هذا الكون، 
 .اكبرً   ال الظامون علوً تعاى ي عما يقو 

َ يو ح امضمون اإنسا｣ وااجتماعي مفهوم اﾆافة عندد، فيقول: "أما النسبة للسلوك 
 x ب علينا أن ا ننسى أن اإنسان خليفة يﾒ نفهم هذا السلوك الواعي ｯاإنسا｣ الواعي، فح

                                                          
أ.273، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.262-265)جامرجع السابق، شحرور،  أ2)
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ى شيء من ذات ي، وهو الروح، وها آرض، وأنه يوجد x اإنسان وليس x الكائنات اﾅية آخر 
 .(1)أصبح خليفة ي x آرض، واكتسب امعارف وأصبح قادرًا على امعرفة والتشريع"

، وأراد ي سبحانه يًارمان اويؤكد هذا آمر x مو ع آخر فيقول: "عندما نضج البشر كائنً 
، أي x القدرة على التصرف x لربوبية أوًا وتعاى أن ﾒعله خليفة له x آرض، ليخلفه x قوانن ا

، أي x القدرة على التشريع، أعطاد من صفاته الذاتية آحادية اهذا الوجود امادي، وآلوهية انيً 
 .ﾞ┮   ┭  ┬  ┫ﾝ"(2)اﾆالية من التناقض، وهي الروح 

، وا اثً وحدي امستمد من منهج الفاسفة قدمً  ﾊمد شحروروهذا امفهوم الذي يطرحه 
، حيث استخدم شحرور نفخة الروح، ﾔ(3)تلف عن نظرية الفيض امعروفة إا من خال التسميات

واعت  أن ي أعطى لإنسان من صفاته آحادية اﾆالية من التناقض، وقد أصبح اإنسان بعد 
، كما أن (4)غردحصوله على هذد الصفة آحادية، خليفة ي، أو ائًبا   x آرض، كما يسميه 

، فزعموا اهذا امفهوم يلتقي مع مفهوم النصارى عن امسيح أنه ابن ي، من خال نفخة الروح أيضً 
ﾞ  ｠  ポ   ボ  ペ  ベأن هذد النفخة تعطي امسيح الصفة اإهية، فقد أخ  ي عنهم بقوله: 

  ┎┍  ┌  ┋  ┊  ┉  ┈   ┇┆  ┅  ┄  ┃│  ━  ─   〞  〝
 └  ┓  ┒  ┑┐   ┏ ﾝ :(5)ى 35جالتوبة. 

x إطاق عبارة )خليفة عن يأ أو  ﾊمد شحروروأختم اﾅديث هنا اإشارة إى تناقض 
 )ائب عن يأ، فمرة يثبتها ومرة أخرى ينفيها. 

إذ ﾍدد x موا ع كثرة يثبت أن اإنسان هو خليفة ي x آرض، أو أنه سبحانه جعله 
 يقارها من عبارات، ومن أمثلة ذلك:خليفة له x آرض، أو ما 

قوله: "ﾒب علينا أن ا ننسى أن اإنسان خليفة ي x آرض، وأنه يوجد x اإنسان 
                                                          

أ.335، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.253)جامرجع السابق، شحرور،  أ2)
 أي للعام، اﾄدلية النظرة ترتبط فلسفية مقولة وهو ،procession الصدور معｲ اتينية كلمة emanation :الفيض أ3)

 أو صدرت اموجودات إن القول على الفيض مذهب ويقوم. احسوس امادي والعام امفارق العام بن لعاقةا تفسر ｼاول إها
 الدرجات، مراتب نظام وفق ي عن اموجودات هذد فا ت وقد. الشمس عن النور يفيض كما ي، أي آول، عن فا ت
 العقول مراتب آخر إى وهكذا آخر، واحد الواحد، هذا عن دريص َ واحدا، إا عنه يصدر ا فالواحد واحدة، دفعة وليس

أ. 16/461، )أ2/67، )2، طاموسوعة العربية العامية،والباحثن العلماء من : ﾉموعةي》ظر .وآجسام وآنفس
أ.285، )ج2، طاقرأ وربك اأكرم: سعيد، ي》ظر أ4)
أ.344، )ج1، طال》زعة امادية ي العام اإسامي: التل، ي》ظر أ5)
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وليس x الكائنات اﾅية آخرى شيء من ذات ي، وهو الروح، وها أصبح خليفة ي x آرض، 
 .(1)واكتسب امعارف وأصبح قادرًا على امعرفة والتشريع"

، وأراد ي سبحانه وتعاى أن ﾒعله خليفة له x يًارمان اوقوله: "عندما نضج البشر كائنً 
، أي x القدرة على التصرف x هذا الوجود امادي، وآلوهية آرض، ليخلفه x قوانن الربوبية أوًا 

لية من التناقض، وهي الروح ، أي x القدرة على التشريع، أعطاد من صفاته الذاتية آحادية اﾆااانيً 
ﾞ┮   ┭  ┬  ┫ﾝ"(2). 

َ ﾍدد x مو ع آخر ينفي هذد النسبة فيقول: "فإرادة ي اｻهت ﾎو إﾒاد كائن خليفة، 
وهذا الكائن ليس خليفة عن ي، فلم تذكر اآات اﾆافة عن ي، وإما جاءت اﾆافة بشكل ﾉرد 

فهي خافة x آرض إرادة ي. وخافة x آرض أمائه، ومستقل وم يضف إليها لفظ ي... 
 .(3)دون غياب من ينوب عنه. فا  ليس بغائب لنقول إها خافة عنه"

فناحظ هنا أيًضا أنه نفى x بداية كامه أن يكون اإنسان خليفة عن ي، ولكنه x هايته 
أ. َ بعد أسطر من هذا امو ع ينفي هذد أثبت نيابته عن ي، فقال: )دون غياب من ينوب عنه

 النيابة فيقول: )إها ليست نيابة عن ي الفعل، فا  ليس بغائبأ.
  

                                                          
أ.335، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.253)جامرجع السابق، شحرور،  أ2)
أ بتصرف.278-277، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ3)
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 امبحث الثا｣

 ﾊمد شحرر لقصة ني ه نوح عليه السام ﾊمد شحرورقراءة 

 
 ومضاتٍ  شكل اتسع على إذ، الكرم القرآن ﾊتوات x رئيًسا مصدرًا القرآ｣ القصصُ  يُعدُ 

 حالةٍ  عن كاملةً  اقصصً  السور بعض x فنجد، القرآنية السور من كثر x متناثرة وﾍوم مضي ة
 السور ها تدعو مو وعية ٓسباب إاّ  كان ما ذلك ولعلّ ، قصة من اقسمً  أخرى x ونرى، وقعت
ليبه x ذلك x الفصل آول عند اﾅديث عن خصائص القصص القرآ｣ وأسا كما بن  ، القرآنية
 .العرض

 مطابقتها عن القصص، فضًا  عرض هذد الطريقة القرآنية x سابًقا أنّ  وقد أشار الباحث
 خاها من اهدم فؤوس فأعملوا، امستشرقن اهتمام اسرعت، ﾍيلواإ التوراة x منها جاء  ّا لكثر
x ية مناهجهم على منهم ااعتمادً  ،القرآنﾔعلى ها، إذ قد بنوا تلك امناهج غر  أو امقارنة أو التأر

ا تتفق مع الفكر اإسامي وا البي ة اإسامية الｰ انتظمت على وفق تعاليم  غربيةمفرداٍت 
 .اإسام اﾅنيف الذي صاغه القرآن الكرم والسرة النبوية امباركة
نتاج والذي يقصد به إامنهج التارﾔي، إذ انطلقوا من آلية التوفيق اانتقائي الｰ يوظفها دعاة 

يقتضي امفا لة  ايقوم على أساس ｻزيء آدوات امنهجية، ومضامن الراث، ｻزي ً موقف نظري 
ا  ابينها، َ التوفيق بن ما فضل من تلك آدوات امنهجية، وما فضل من تلك امضامن توفيقً 

 تصوراهم ووظّفوا ،ﾍيللتوراة واإا إى نظرهم خال من القرآن فنظروا إى يراعي خصوصية أي منهما.
 يتوافق ما نتائجهم جاءت لذلك دون مراعاة ﾆصوصية أي منهم، ،للقرآن الكرم دراستهم x تلك
 النتائج. تلك x هم الثقاx آثر عن فضًا ، امنهج القرآ｣ مع ا، هم مناهجهم مع

 ية إى القرآن امبنية على امنهجسابًقا أّن هذد النظرة ااستشراقية الغرب وقد أشار الباحث
"م  إذ يقول:، ﾊمد شحرورل دان، وكذلك امنهج التارﾔي، هي ذات النظرة الｰ ينظر ها  امقارن

يستطع أن يستكشف السلف من التنزيل اﾅكيم مراجعته النقدية واستدراكاته على ما جاء x الكتب 
سردية ومنهجية غر نقدية ع  نقل ﾊض الرواية، امقدسة من قصص، حيث أعاد اسرجاعها بطريقة 

صة ها ميعً  ...ولذلك فإنه ينبغي ｻاوز تناقضات افكانت منهجيتهم غر مرتكزة على امقارنة اممحّ 
النموذج السلفي ﾎو النموذج امقار｣ امو وعي امرجّو والذي يبتغي من البحث والتنقيب التارﾔيّن 

ائل آعمال ومعا｣ القيم، والتأسيس العملي للكلمة السواء دون أن ينزلق التسابق إى اﾆرات وفض
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 .(1)امرء x مهاوي التعاي على اآخرين، فيقع x رذائل تزكية الذات ومفا لتها على اآخرين"
هذد النظرة ااستشراقية الغربية لديه بقوله: "إن مصداقية التنزيل اﾅكيم  ﾊمد شحرورويؤكد 
ون عر ة للبحث عن مطابقتها مع الواقع التارﾔي وامو وعي ومستمدة من عدم تناقضه ينبغي أن تك

ﾔي والنصوصي تصديقً يًامع نفسه ومع الثابت ارﾔثً ا. وعلينا أن نسر وفق التحليل التارｸ عن  ا، أي
نتجاوز جمل الكتب من جهة أخرى لكي  اً نقد اامصادقة مع الواقع التارﾔي من جهة، واسرجاعً 

  .ﾉ(2)رد العبارة الكتابية أو القرآنية وإشارها إى اﾅدث"
قراءته لقصة نوح عليه السام ﾊ  x xمد شحرورمن هذد اﾆلفية ااستشراقية شرع  اوانطاقً 

إذ بدأ حديثه عن نوح عليه السام بتمهيد ｼدث فيه عن اﾄزء الثا｣ من كتابه القصص القرآ｣، 
 م امصطفى )آدم الثالث حسب زعمهأ، وبن نوح عليه السام، ادعى فيه أن اهدىالفرة ما بن آد

ﾞ  ﾀ  ｿ  ｾ  ｽ   ｼ  ｻ  ｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ｶｵ  ｴ  ｳ  ｲ آدم  قصة x ورد الذي الرا｣
  ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁﾝجاء بداية على شكل نذر من امائكة كان ي يبعثهم، وقد استمرت ، ى38: البقرةج

ود، وإى إبراهيم وإى لوط وإى صاz عليهم السام، وكانت هذد النذر أي النذر مع نوح، ومع ه
على شكل مشخص يعرفون أها ليست منهم وإما هي مرسلة من السماء. َ يعقب بقوله: "وﾎن 
نرى x آطروحة القدمة أن اﾅكام جاؤوا من السماء وأهم من دم آخر. رواية أسطورية مفهوم النذر 

x كيم"الواردةﾅ(3) التنزيل ا. 
قد  ًيا: "يبدو أن رواية الطوفان الذي كان ﾊلوعظات ا ا يسميه ع ً  اعددً  دإيرادبعد َ يقول 

تعّممت x شｯ ثقافات الشعوب شرقًا وغرًا، وماًا وجنوًا، مع اختاف تفاصيل اﾅكاية.. وما 
قد جرى تطويرها  ًيالｰ تعت  الرواية آوى ارﾔيعنينا هنا هو أن رواية الطوفان السومرية )الرافديةأ وا

x الرواية البابلية، َ م نقلها إى التوارة حيث جرت إ افات عليها ما يائم الشخصية اليهودية، 
ومن َ ﾍدها قد وردت x القرآن الكرم بشكلها النهائي، متبعة اﾆطوط العامة للرواية امشرقية، غر 

 إى البشر x حن أن رواية الطوفان امشرقية كانت بشرية امصدر. ومكننا مقاربة أها منزلة من ي
رواات الطوفان ما قبل القرآنية، وصوًا إى قصة النｭ نوح x القرآن الكرم منطلقن من امنجز 

                                                          
أ.1/75، )3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.55-1/54)امرجع السابق، شحرور،  أ2)
أ.2/11)امرجع السابق، ، شحرور أ3)



273 
 

 .(1)السومري الرافدي"
رية والبابلية، نصوج آساطر السوم س اقتباسات مطولة مناقتبا ﾊمد شحرورقام  َ
الصفحات، حيث يريد أن ﾒعل من تلك امقتبسات حاكمة ومهيمنة على النص  ها دسو   والتوراتية
  .القرآ｣

يُعلق على أحد تلك ااقتباسات فيقول: "وقد ذكرت إحدى الوائق )أن الطوفان فنجدد 
ينة كي  مقر قضى على اﾄميع، وبعد الطوفان نزل اﾅكم من السماء من جديد، وأصبحت مد

حكم املوك. وقبل الطوفان كان اﾅكم املكي قد هبط من السماء ٓول مرة x مدينة أريدوأ. ونؤكد 
هنا أيًضا أنه قبل نوح كانت النذر من امائكة فقط، وقد م التعبر عنه أن اﾅكم هبط من السماء، 

وهو الرسول ﾊمد صلى ي عليه َ صار مشرًكا بشرًا ومائكة )نوح حｯ إبراهيمأ َ بشر فقط، 
وسلم.. من حيث امبدأ، إذا تعارض ظاهر نص قرآ｣ مع حقيقة علمية ابتة وجب اللجوء إى 

 اﾆطأ هو للنص فهمنا أن حكمنا ابتة علمية حقيقة مع قرآ｣ لنص فهمنا تعارض وإنالتأويل،
 قوانينه مع أي كلماته مع يتعارض أن زﾒو  وا مكن ا بداهة تعاى ي كام ٓن بذاته، النص وليس

 .(2)ونواميسه"
هذا النص آسطوري، حاكًما ومهيمًنا على صريح  ﾊمد شحرورفناحظ هنا كيف ﾒعل 

النص القرآ｣ الذي ينفي ويستبعد إرسال رسل من امائكة x آات كثرة، أكثر من أن ｼصى، فمن 
 ذلك مثًا:

┯   ┰  ┱  ┲  ┳  ┴  ┵  ┶    ┩  ┪    ┫   ┬  ┭┮ﾞ قوله تعاى  -
   ┷  ｻ  ｺ   ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲﾝى.3 – 8آنعام: ج 

┝  ┞  ┟  ┠  ┡  ┢  ┣   ┤  ┥    ┦  ┧  ┨  ┩  ﾞ وقوله تعاى  -
  ┷   ┶  ┵  ┴  ┳  ┲  ┱  ┰          ┯  ┮  ┭  ┬  ┫  ┪

  ┻  ┺  ┹  ┸ﾝى.35 – 34اإسراء: ج 
〞  ─━  │  ┃   ┄      ┅    ﾞ〝       ｠  ポ  ボ  ペ   وقوله تعاى -

  ┓  ┒           ┑  ┐  ┏  ┎    ┍   ┌  ┋  ┊  ┉  ┈    ┇             ┆ﾝآنبياء: ج
 ى.8 – 6

                                                          
أ.13-2/18، )2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.2/51)امرجع السابق، شحرور،  أ2)
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 من خال امقاربة بن تلك آساطر وبن ما ورد x القرآن، إى ﾊمد شحرورإذ يسعى 
ﾓتويه من معلومات، ويؤدي التحليل للتاريخ القائمة على مضمون اﾆ  وما للنظرة الغربية  الرت أسيس

x قبول اﾆ  أو رفضه، دون تعويل على صحة اﾆ  من الناحية  ًياأساس اوامقارنة وااسرداد دورً 
 .(1)الوائقية، ولذلك يسمى هذا امنهج برر )امنهج ااسرداديأ أو )منهج التوسمأ

ن مقاربته النقدية والتصحيحية "حن سج ل القرآهذا امسعى بقوله:  ﾊمد شحرورويؤكد 
للتصورات السائدة حول ما ي آحداث، أكد x إطار انشغاله القصص قبل كل شيء أصالة 

من غر علٍم مسبق للمتلقي ما جرى من قبل.  ارؤيته ااسرجاعية النابعة من اإنباء القصص وحيً 
ﾓ منطوقه الذاي ووصفه لنفسهوخطاب التنزيل حن x طاب ثبوي إى التأكد صيغة  ملｹ تدعو

والتثبت من موثوقية ومصداقية ما ﾓمله هذا اﾆطاب من أنباء ارﾔية ما ية، فهو ﾓمل نفسه عبء 
x اﾅقيقة وبن ما أنبأ هو عنه.  ｼدي قدرة مؤّوليه على ｼقيق امصادقة التارﾔية بن ما جرى فعًا 

على التثبت الدليل التارﾔي حول مصداقيته بغضّ  وهذا فإن القصص x فلسفته يطرح نفسه للعرض 
 .(2)النظر عن قدسية امصدر"

 من خال امقاربة بن تلك آساطر وبن ما ورد x القرآن، إى ﾊمد شحروركما يسعى 
 التدليل على صحة قانون التقدم اإنسا｣ أو قانون اﾅاات الثاث لر )أوجست كونتأ، فاد عى أن

تطور البشرية إى حد وجود لغة بسيطة x لسام هو أّول نｭ آدمي يوحى إليه،  ا يعｳ  نوح عليه ا
ﾉتمع بسيط، هذا التطور الذي ارتقى اللغة من مرحلتها الطفولية حيث تنحصر مفرداها مقطع 
ي واحد أو مقطعن، إى مرحلة أكثر تقدًما تتعدد فيها امقاطع وامفردات، يسمح أن يكون فيها وح

. وهي كما يسميها شحرور "مرحلة (3)ومفاهيم كالتوحيد وبر الوالدين واإمان ومظاهر الطبيعة
هاية الطور الاهوي  ﾊمد شحروروالتاي فهي مثل عند  .(4)التفكر اجرد الذي ينتهي التعقل"

                                                          
أ، 48، )ج8، طكرى اليقي》ياتوما بعدهاأ، البوطي،  183، 13، )ج2، طم》اهج البحث العلمي: بدوي، ي》ظر أ1)

أ.232-231، )ج1، طكرمال العلمانيون والقرآنالطعان، 
أ.176، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ2)
، 2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة أ،317-315، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ3)

أ.2/11-17)
ﾋططا يبن فيه هذا  حرورﾊمد شأ، وقد رسم 315-358، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ4)

امرحلة.
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، (1)اﾆيال وبداية الطور اميتافيزيقي، حيث ُأحل اجرد مكان امشخص، وو ع ااستدال مكان
 .(2)مرحلة نوح عليه السام هي بداية التاريخ اإنسا｣ اﾅديث ﾊمد شحرورحيث يعت  

ﾊمد سنتوقف عند بعض أهم مامح قصة نوح عليه السام عند قاربة وبناًءا على تلك ام
 ، من خال امطالب التالية.شحرور

 

 اسم وُعْمر نوح عليه السام: امطلب اأول

 نوح عليه السررامأوًا: اسم 
 : ﾊمد شحرور)نوحأ عند 

 :(3)أن اسم )نوحأ له عدة اشتقاقات ﾊمد شحروريرى 
-  ｳمأ الع ي، حسب النص التوراي الع ي، ويعﾎ( اشتق من جذر

 )عّزىأ وهو جذر مصري قدم، ورما طابق جذر )ﾎمأ العرس.
ل اشتق  من جذر )نوحأ الع ي، حسب مهور علماء أو مصادر أه -

الكتاب، ولدى بعض ترمات النص التوراي، وكذلك اموسوعة اليهودية 
والكاثوليكية، وجذر )نوحأ الع ية يعｳ )استقر، نزل، حّل، خفض، سكن، خّيم، 

 اسراحأ، وهو ا يكاد ﾔتلف عن جذر )نوخأ العربية.
لُنواح )البكاء أن تفسر أكثر امفسرين امسلمن اسم )نوحأ معｲ ا ﾊمد شحروركما يرى 

والصياح والعويلأ، هو تفسر سطحي غر موفق، ٓنه فّسر معｲ كلمة قدمة )نوحأ، معｲ كلمة 
 عربية )نوحأ جرد تطابق آلفاظ.

وأن ااحتمال آصح وآقرب عندد أن )نوحأ لغة قدمة x نفس معｲ )اإاخة والنوخة 
 ها ألف سنة. يًاح آرض وبقائه ح)اإقامة وامكوث آرضأ وذلك لطول لبث نو 

وأخذ يدلل على أن لفظ ومعｲ )نوحأ اﾅاء، هو نفسه )نوخأ اﾆاء، ببعض الفر يات، 
 وهي كاآي:

                                                          
أ.134، )ج3ط ،أسس الفلسفة، الطويل :ي》ظرأ1)
أ.317-315، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ2)
أ.56-2/57، )2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ3)
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أن القدماء بزمن نوح )أو قومه على آقلأ، م يعرفوا اﾆاء فلفظوها  -
 حاء.

أن التبادل بن حرx اﾆاء واﾅاء قد ﾓدث بن لغات امنطقة  -
ختلفة، وقد ﾓدث بن الفصحى والعامية، كما قد ﾓدث بن هجات الفصحى ام

 نفسها.
أن جذر )نوحأ اﾅاء قد ورد x اللغات القدمة للشام والعراق،  -

 .ｲجذر )نوخأ العرس، كما عرفته النصوج التوراتية هذا امع ｲاء، ومعﾅبلفظه ا
 لفظه العرس ومعناد. وبعض تلك اللغات القدمة لفظت )نوخأ اﾆاء ك

عندما يريد البحث عن برهان أو دليل على مقولة يطرحها  ﾊمد شحرورل سف كما هي عادة 
ويعجزد آمر، فإنه يسارع إى حشد ﾉموعة من امزاعم يلمها لرًما وبشكل عشوائي من هنا وهناك ا يربط 

الذي يستعصي عليه دليله، ويفلت منه  بينهما رابط، وا يصلها ببعضها حبل، ليرُْفل ت من مأزق الطرح
 برهانه، وليظهر أمام القارئ وكأنه أقام له ال هان، وقدم له الدليل.

x تعريف اسم نوح مسلًكا ُمغايرًا ليس ٓهل اللغة فحسب، بل  ﾊمد شحرورلقد سلك 
وإما يتمسح ها  على لغة امعاجم، إذ هو x اﾅقيقة ا يفعل ذلك،مغاير ما ادعاد لنفسه من اعتمادد 

فتجدد  مسًحا، فمن النادر أن يستشهد أقوال أئمة اللغة، حｯ الذين ذكر أنه يعتمد على مناهجهم،
ا ﾓتكم إى أرآئهم، وا يعّول على أقواهم، ومن هنا تشتط موازين البحث عندد، وهدر مو وعية 

 العلم.
لكتاب، وبعض ترمات النص قد اعتمد x تعريف اسم نوح على مصادر أهل افنجدد هنا 

التوراي، وكذلك اموسوعة اليهودية والكاثوليكية، وبعض الفر يات من اللغات القدمة، وذلك بقصد 
 استيفاء أغراٍض أيديولوجية تنتصر لفكر بعينه.

 )نوحأ عند أهل اللغة والتفسر: 
 منه. للشيء الشيء مقابلة على يدل أصل واﾅاء والواو النونأ نوح)جاء x مقاييس اللغة: "

. مقابلتها أي لتلك، نيحة الريح وهذد. امهب x تقابلتا: الرﾓان وتناوحت تقابا، إذا اﾄبان، تناوح
 .أ1) "البكاء عند النساء لتقابل وامناحة، النوح ومنه

                                                          
.أ5/376) د.ط، ،مقاييس اللغة ابن فارس،أ1)
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 تَناُوحُ والتناوح: التقابل؛ ومنه  نوحا.. ينوح اح مصدر: النوح: وجاء x لسان العرب: "نوح
ﾄَْن، وكذلك  تَناُوحُ بلن و اﾎُ الراح، ومنه ميت النساء النوائح نوائح، ٓن بعضهن يقابل بعضا إذا

 جهة من هب ا أها وذلك امتناوحة، هي: الشتاء x النكب .. والراحالراح إذا تقابلت x امهب
 وقلة الس نة x لكوذ بعضا، بعضها مقابلة متناوحة ميت ﾋتلفة، من جهات هب ولكنها واحدة،
 ينصرف معروف نｭ اسم: . ونوح.أيضا النيحة وهي القوة،: والنوحة.ال د وشدة اهواء ويبس آندية
 عادلت خفته ٓن لوط مثل ساكن أوسطه أحرف ثاثة على اسم كل وكذلك والتعريف، العجمة مع
 .أ1)الثقلن" أحد

 احت: يقال بعويل، صاح: أي اح درمص: والنر ْوح نｭّ، اسم وجاء x امفردات: "نوح
َناَحة، x الّنساء اجتماع: النر ْوح وأصل انَرْوحً  اﾅمامة

َ
 جبان: يقال الّتقابل،: أي. الّتناوح من وهو ام

  .أ2)يتناوحان" ورﾓان يتناوحان،
 ﾒوز: وقيل وسطه، لسكون صرفه وامشهور أعجمى، اسم نوح"وجاء x بصائر ذوي التمييز:

 واح اللوم نفسه على أقبل ٓنه نوح له فقيل النوح.. من واشتقاقه عرى: وقيل..صرفه ركوت صرفه
 . أ3)"عليها

 على اح ٓنه النوح، من واشتقاقه: امعروف.. قيل للنｭ اسم: وجاء x عمدة اﾅفاظ: "نوح
 خافًا منعه ﾒوز او  ﾆفته، ُصرف وإما لعجمته، مشتق غر أنه تعاى. والصحيح ي إى تقراً  نفسه

 .أ4)"لوط ذلك x ومثله. صرفه يتحتم بل لبعضهم،
أعجمى غر مشتق، وقائل أنه  اسمفناحظ: أن أهل اللغة والتفسر ما بن قائل أن )نوحأ 

 لسكون صرفه عرس مشتق. ومن قالوا بعجمته قد اختلفوا x صرفه ومنعه من الصرف، وامشهور
، من اﾄذر نوحا ينوح اح مصدر: الن وح فقوا على أن اشتقاقه منته فقد اتوأما من قالوا بعربي وسطه،

، من اﾄذر العرس النر ْوخةأن اشتقاق اسم )نوحأ من  ﾊمد شحرورالعرس )نَرَوَحأ، وليس كما يزعم 
بكام نسبه إى رؤوف  ﾊمد شحرور)نَرَوَخأ، والｰ تعｳ اإقامة وامكث آرض، وقد استشهد 

x تعريف اسم نوح x كتابه )من إعجاز القرآن x أعجمي القرآنأ يقول فيه: "ومن اﾆطأ  أبوسعدة
                                                          

.أ728-2/726) (نوح)النون، مادة  فصل،3، طالعرب لسان ،ابن منظور أ1)
.أ826:ج) ،1ط ،القرآن غريب ي امفردات آصفها｣،أ2)
.أ27/ 7) د.ط، ،،العزيز بصائر ذوي التمييز ي لطائف الكتابالفروزآادي،  أ3)
.أ235-4/223) ،1ط ،عمدة اﾅفا  ي تفسر أشرف األفا اﾅلｭ،  أ4)
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ما جاء التوراة أن قوم نوح كانوا يعمرون بضع م ات من السنن، ٓنه لن تكون لنوح ميزة x امه أو 
من  م يوثق هذا الكام بذكر اﾄزء والصفحة ﾊمد شحرورخصوصية لو أاخ قومه مثله". ولكن 
عدم مراعاة أبسط قواعد البحث العلمي من توثيق آقوال الكتاب، كما هي عادته ل سف من 

 وذكر امراجع الواردة فيها.
من الكام إى مؤلفه،  ﾊمد شحروروقد رجعت إى الكتاب امذكور فلم أجد فيه ما نسبه 

اإاخة، أي التلبث والبقيا، لطول وإن كان امؤلف قد سبقه إى القول أن )نوحأ مأخوذ من النر ْوخة و 
قد أخذ فكرته منه، َ حاول حشد ﾉموعة من  ﾊمد شحرورمكثه x قومه. بل يظهر أن 

يلمها لرًما وبشكل عشوائي من هنا وهناك، ا يربط بينها رابط، وا يصلها ببعضها ااقتباسات وامزاعم، 
 د أقام له ال هان، وقدم له الدليل.ليظهر أمام القارئ وكأنه صاحب هذا ااجتهاد، وق ،حبل

وكتاب )من إعجاز القرآن x أعجمي القرآنأ لرر/ رؤوف أبوسعدة، كتاب قيم x ابه، وقد 
، ولذا سأنقل نص كامه حول اسم نوح، لنتعرف على ما أ1)حاز على ثناء مٍع من أهل العلم
 استدل به، ونتأمل فيما توصل إليه.

x القرآن هي تعريب )نوحأ x التوراة، الｰ تنطق x الع ية ا  يقول رؤوف أبوسعدة: ")نوحأ
، وهي x الع ية Noahمًدا الواو، وإما مًدا الضم بعدد فتح )نُو َوحأ، ومن هنا كتابتها اإﾍليزية 

من الفعل الع ي )اح / ينوحأ، مشتقة على امصدر أو اسم الفعل.. وأما معا｣ هذا الفعل x الع ية 
الراحُة وااسرواح والتنعم. وهو x  –الكُف والتوقف  –الد َعُة والسكون  –هي: )البُرْقيا والتر َلُبث ف

الع ية واآرامية سواء، على أنك تستطيع أن ترد هذد امعا｣ ميًعا إى الفعل الرئيسي، وهو البقيا 
x الع ية واآرامية فورًا إى اﾅاء )غر  وما كان x العربية أصيًا اﾆاء )امنقوطةأ يُرَردُ  والتلبث..

امنقوطةأ، وما كان x العربية أصيًا اﾅاء )غر امنقوطةأ يظل x الع ية واآرامية على أصله اﾅاء. 
 x الع ية واآرامية )َحَلْقأ، بينما )َجَلح / يَرْجَلحأ العرس يظل x مثال ذلك )َخَلَقأ العرس يصبح

 رامية اﾅاء )َجَلْح / يَرْجَلحأ.الع ية واآ
)احأ الع ي إذن هو إما )َاَحأ العرس نفسه، من )الُنواحأ، كما ظن بعض ُمفسري القرآن، 
وم يوفقوا فيه، فليس x )احأ الع ي من معا｣ )الُنواحأ شيء كما مر بك، وإما هو )َاَخأ العرس 

                                                          
ء الدكتور ﾊمود الطناحي x مقدمته للكتاب، وكذلك ثناء الدكتور مساعد الطيار x برامج الوراق، على الرابط : ثناي》ظر أ1)

. وكذلك ثناء الدكتور عبدالرمن https://www.youtube.com/watch?v=LbXkJh3scH0التاي: 
.http://amshehri.com/scientificالرابط التاي:  الشهري، على

https://www.youtube.com/watch?v=LbXkJh3scH0
http://amshehri.com/scientific
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التلبث والبقيا، وهو الصحيح، ٓن هذا هو امعｲ الرئيسي  ｹاء منقوطة، من اإاخة والتر نَرُوخ، أي
 للفعل الع ي )َاَح / يَرُنوحأ. 

ليس مسموًعا x العربية )اخ / ينوخأ، ولكنك أخذد من أاخ / يُنيُخأ بنفس معناد: أاخ 
ﾊل  امكان: أقام، وأاخ به الباء: حل به ولزمه، ومنه أاخ اﾄمل: يعｳ أبركه، والرُمناُخ:

 اإقامة،والن وَخة مثله.
)نوحأ إذن من النُرْوخة واإاخة، فهو النائخ امتنوخ، أي الابث ا يرم، صار له َعَلًما لطول 

 مكثه x قومه )ألف سنة إا مسن عاًما كما x التوراة وx القرآنأ وطول ماحاهم له.
┥  ┦  ﾞ ف x مثل قوله عز وجل: وهذا هو التفسر القرآ｣ معｲ )نوحأ، فس رد امراد

┰  ┯        ┮   ┭  ┬   ┫  ┪  ┩      ┨  ┧ﾝ :ى،14جالعنكبوت  ﾞ   ｹ  ｸ  ｷ  ｶ      ｵ  ｴ  ｳ
ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ   ｾ ｽ    ｼ   ｻ  ｺﾝا.هأ1)"ى61يونس: ج . 

إذن: هذا هو رأي رؤوف أبوسعدة الذي بذل فيه وسعه، وأداد إليه اجتهادد، وهو رأي له 
أن ينتحله وينتصر له، ا  ﾊمد شحرور، ويستحق التقدير واإشادة، وقد حاول حظ من النظر

 اقتناعه به، ولكن ٓنه ﾔدم غرً ا من أغرا ه، ولذا سرعان ما سيناقضه كما سنبينه بعد قليل.
وأريد هنا أن أسجل فهًما آخر معｲ اسم )نوحأ x العربية والقرآن، ﾔُالف رؤوف أبو سعدة 

 ه:فيما ذهب إلي
فأقول: ذكر رؤوف أبو سعدة أن: كلمة )نوحأ x القرآن هي تعريب )نوحأ x التوراة، وهي 

وأن معا｣ هذا الفعل x الع ية واآرامية فهي: )البُرْقيا  )َاَح / يَرُنوحأ،x الع ية من الفعل الع ي 
ولكن امعｲ الرئيسي والتنعمأ،  الراحُة وااسرواح –الكُف والتوقف  –الد َعُة والسكون  –والتر َلُبث 
 التلبث والبقيا.هو  منها:

┥  ┦  ┧  ﾞ وهذا امعｲ الرئيسي للفعل الع ي قد جاء صرﾓًا x القرآن x قوله تعاى: 
┰  ┯        ┮   ┭  ┬   ┫  ┪  ┩      ┨ﾝ :هذد اآية على  فلو ُمل ى،14جالعنكبوت x اسم )نوحأ

لتلبث والبقيا، فسيكون ما بعدد من التصريح الُلْبث  تكرارًا لذات امعｲ وليس اإاخة والتر نَرُوخ، أي ا
 تفسرًا له، كما ذهب إليه امؤلف.
 x الع ية واآرامية كما أشار الباحث )َاَح / يَرُنوحأالفعل الع ي أ ف إى أن من معا｣ 

                                                          
.أ233-1/232)، د.ط، الَعَلْم اأعجمي ي القرآن مفسر ا القرآن ،أبوسعدة أ1)
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، وهذد امعا｣ قد ُتوهم أن سرواح والتنعمأالر احة واا -الكُف والتوقف  -سابًقا: )الد َعُة والسكون 
ا الد َعُة، والتوقف والر احة، وهو ما والعزلة، والسكون و  ااسرواحبقاء نوح ولُبثه مع قومه كان يسودد 

يتناسب مع حقيقة لُبث نوح x قومه، الｰ قص ها علينا القرآن، والｰ كان يسودها امواجهة وامقابلة، 
ااة، واﾅركة امتواصلة ليًا وهارًا، سرًا وجهارًا، دعوة وتذكرًا، ترغيًبا وترهيًبا، وعًدا والت عب وامع

 ووعيًدا، ص ًا واستغفارًا، سخرية وانتصارًا، دعاًءا اهاك والتبار.
 الشيء مقابلة على يدل أصل واﾅاء والواو والنظر إى امعاجم العربية ﾍد أن "النون

الراح، ومنه ميت النساء النوائح نوائح،  تَناُوحُ اﾄبلن و  تَناُوحُ تناوح: التقابل؛ ومنه وال" ،أ1)للشيء"
 اوحنّ التر  ولذا فآوى مل اسم )نوحأ على  ،أ2)القوة": .. والنر ْوَحةُ ٓن بعضهن يقابل بعضا إذا ﾎُْنَ 

 "إن وة وص ، وقد جاء x آثر:، أي التقابل بقوة، ٓنه أقبل على قومه، وقابل إعرا هم بقوالنر ْوَحةُ 
ﾞ  ｲ   ، وقابل الشيء الشيء امناسب له كما x قوله تعاىأ3)اﾅجر" من ي x أشد كان نوحا

ﾆ  ﾅ        ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ   ﾀ  ｿ  ｾ  ｽ  ｼｻ   ｺ  ｹ  ｸ    ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳﾝهود: ج
 .أ4)"عليها واح ماللو  نفسه على أقبل ٓنه، وليس مله على الن وح والنياحة، "ى38

وهذا التقابل كان يسودد الشدة والتعب، والصعوبة وامعااة، وقلة التابع والنصر، رغم طول 
السنن. ولذا ع  القرآن الس نة عن مدة لُبثه x قومه، ٓها تشر إى الشدة والصعوبة، وع   العام 

، و ا يقوي هذد الدالة أن أ5) والسهولةعن امدة الｰ م يكن معهم فيها، ٓنه يشر إى اليسر 
 ويبس آندية وقلة الس نة x وذلك بعضا، بعضها مقابلة متناوحة ميت :الشتاء x النكب الراح"

 .أ7)ال د" وشدة اهواء
وهذا هو التفسر القرآ｣ معｲ )نوحأ كما يتضح من آات كثرة تتحدث عن صعوبة وشدة 

يف قابله الص  والثبات وااستمرار x طريق دعوته دون  عف أو هوان، ما لقيه نوح من قومه، وك
 ومن تلك اآات:

                                                          
.أ5/376) د.ط، ،مقاييس اللغة ابن فارس،أ1)
.أ728-2/726) (نوح)دة النون، ما فصل،3، طالعرب لسان ،ابن منظور أ2)
.أ5/124)وآثر، د.ط، ال》هاية ي غريب اﾅديث ،ابن آثر أ3)
.أ27/ 7) د.ط، ،،العزيز بصائر ذوي التمييز ي لطائف الكتابالفروزآادي،  أ4)
، د.ط، ورنظم الدرر ي ت》اسب اآات والس، البقاعي، أ538:ج) ،1ط ،القرآن غريب ي امفردات : آصفها｣،ي》ظرأ5)

أ.14/454)
.أ728-2/726) (نوح)النون، مادة  فصل،3، طالعرب لسان ،ابن منظور أ7)
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-  ﾞ┰  ┯        ┮   ┭  ┬   ┫  ┪  ┩      ┨  ┧  ┦  ┥ﾝ :جالعنكبوت
 .ى14

-  ﾞ   ﾁ  ﾀ  ｿ   ｾ ｽ    ｼ   ｻ  ｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ｶ ｵ  ｴ  ｳ
ﾂﾝى.61يونس: ج 

-  ﾞｿ  ｾ  ｽ  ｼｻ   ｺ  ｹ  ｸ    ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ    ﾂ  ﾁ   ﾀ
ﾆ  ﾅ        ﾄ  ﾃﾝى38هود: ج. 

-  ﾞ  ┟  ┞  ┝  ├  ┛   ┚  ┙    ┘  ┗  ┖  ┕  └  ┓  ┒      ┑  ┐  ۓ
  ┯  ┮  ┭  ┬  ┫   ┪  ┩  ┨  ┧  ┦  ┥  ┤   ┣  ┢     ┡      ┠

   ┿  ┾           ┽       ┼  ┻   ┺  ┹  ┸    ┷  ┶   ┵  ┴  ┳   ┲  ┱  ┰ﾝ ى.15 – 5نوح: ج 

، أي القوي الذي قابل قومه بشدة وحزم وص  وراطة اوحنَ التر  و  من النر ْوَحةُ  فرر )نوحأ إذن
 جأش، فلم يهن أو يستكن رغم طول السنن. وي أعلم

 انًيا: عمر نوح عليه السررام
 قراءته لقصة نوح عليه السام x اﾄزء الثا｣ من كتابه القصص القرآ｣ﾊ  xمد شحرورذكر 

 -كما ورد x صريح القرآن   -عليه السام لبث x قومه تسعمائة ومسن عاًما  أن القول أن نوح
  اإنسان نة أآطروحx لقاء منشور على اليوتيوب: "أن قال هو  رب من العبث والتخريف، و 

"، وحاول أن يستدل على ذلك بعدة أمور، غر صحيحة -آاف السنوات  - ايعي  كثرً  انك
 :(1)نوجزها x نقاط

 سنة مليون 75 منذ انقرض الديناصور..  اإطاقً  ذلك يؤكد ا لواقعا -
 آارد. ولقينا

أثبتت الوقائع التارﾔية أن متوسط آعمار عند الفراعنة ا يزيد عن  -
 أربعن عاًما.
 الكهنة و ع فيها.. امياد قبل الثالث آلف لنهاية وجود وثيقة تعود -

 وبعدد، فرات الطوفان قبل الرافدين مدن حكموا الذين السومرين للملوك قائمة
آنذاك،  السومري مساقها  من إا تُفهم ا والرمبالغ فيها، ورما اﾆيالية املوك حكم

                                                          
: على الرابط التاي:   موقع يوتيوبأ، 53-2/43، )2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ1)

e.com/watch?v=zQHUIEYSmAEhttps://www.youtub    

https://www.youtube.com/watch?v=zQHUIEYSmAE
https://www.youtube.com/watch?v=zQHUIEYSmAE
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 أعمار من التوراة x جاء ما على بدورها الفرات اﾆيالية انسحبت هذد أن ويبدو
┪  ┫   ﾞ قوله  ل نبياء، وهذا النظام x العد هو الذي استعمله القرآن x خيالية

┰  ┯        ┮   ┭  ┬ﾝ:ى.14جالعنكبوت 
أن x القرآن أعداًدا تشر إى القلة أو إى الكثرة، أكثر  ا تشر إى  -

ى، وسورة 125-124رقم إحصائي بعينه، كعدد امائكة x سورة جآل عمران: 
التثبيت ى، فالوا ح أها ليست أرقاًما إحصائية، بقدر ما هي البشرى، و 3جآنفال:

 وإارة مشاعر الصمود والص .
ى 14جالعنكبوت:x  ﾞ┰  ┯        ┮   ┭  ┬   ┫  ┪ﾝ قوله تعاى -
كا السنة والعام، وهذا يعｳ الضرورة أن حاصل الطرح  :ﾋتلفتن وحدتن استعمل

زراعي، مثل  موسم السنة تكون قد ٓنه ،355بن ألف سنة ومسن عاًما ليس 
 عة والدقيقة حن نقول: الساعة عشرة إا مسة.اختاف وحدي السا

وأن هناك أن هناك سنة مسية وسنة قمرية ｽتلفان بعدد آام، -
أسبوًعا مؤلًفا من سبعة أام، لكنه م يكن كذلك دائًما، فقد مرت على اإنسانية 

 فرات  كانت أام آسبوع فيها مانية.

 اﾅول، واﾅول: هي ،احصرً  التنزيل x وردت الشمسية أن السنة -
 شهر.: القمري واﾅولواحدة، مرة الشمس حول تدور آرض: هو معناد

عندما يريد البحث عن برهان أو دليل على مقولة  ﾊمد شحرورل سف كما نقول دائًما أن عادة  
وهناك  يطرحها ويعجزد آمر، فإنه يسارع إى حشد ﾉموعة من امزاعم يلمها لرًما وبشكل عشوائي من هنا

ا يربط بينهما رابط، وا يصلها ببعضها حبل، ليرُْفل ت من مأزق الطرح الذي يستعصي عليه دليله، ويفلت 
 منه برهانه، وليظهر أمام القارئ وكأنه أقام له ال هان، وقدم له الدليل.

وهو: إذا كنت ترى أن ااحتمال آصح  املحً  هنا سؤاًا  ﾊمد شحرورسأل وللقارئ أن ي
قرب عندك أن )نوحأ لغة قدمة x نفس معｲ )اإاخة والنوخة )اإقامة وامكوث آرضأ وذلك وآ

ها ألف سنة، وهو اسم اداد به قومه لطول نوخته )إقامته ومكثه  يًالطول لبث نوح آرض وبقائه ح
لرُمعّمر أو اﾆالد أو ولبثه x آرضأ، فكأهم )بسبب طول حياته وعدم موتهأ نعتود اسم الرُمنيخ أو ا
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أن نوح عليه السام لبث x قومه ألف  فكيف تصف القول. (1)آبدي.. الذي ا ي ح وا يزول
 ايعي  كثرً  انك  اإنسان نة أآطروحسنة إا مسن عاًما، أنه  رب من العبث والتخريف، وأن 

 ؟!!.غر صحيحة -آاف السنوات  -
أن يقدمها   ﾊمد شحرورامزاعم الｰ حاول م كل الفر يات وإن هذا التناقض كفيل أن يهد

 كدائل على مقولته، ومع ذلك سنأي على تلك امزاعم واحدة واحدة.
 ى...اإطاقً  ذلك يؤكد ا الواقعفقوله: ج

 ينفي اأ وطوله آول اإنسان عمر: أي) النزاع حل -اآن  حｯ - الواقع أكيد عدم إن
 حｯ آرض جنبات كل x البحث نستوف   م ٓننا وذلك .الزمان مستقبل x كديتأ قد ٓنه وقوعه،
 )عدم أن يعلم العلمي البحث ٓصول ُمبتد ئ دارس وأي .آول لإنسان آار آي من ｹلوها نقطع
 ي قال من مثل x يقع العلمي، ｸثه x امبدأ هذا يعتمد ا ومن.  الوجودأ عدم يعｳ ا اإﾒاد
 وعدم .ى33:جيونسﾞ  ┰┯  ┮  ┭              ┬   ┫  ┪┩  ┨  ┧  ┦  ┥  ┤  ┣      ┢  ┡ﾝ فيهم  تعاى

 من ｹلوها جازم ﾒزم حｯ اｸثً  آرض كامل يستغرق م التنقيب أن من قصداد ما هي هنا اإحاطة
 .(2)آول اإنسان آار

 عنة ا يزيد عن أربعن عاًماىوقوله جأثبتت الوقائع التارﾔية أن متوسط آعمار عند الفرا
إّن هذا ااستدال هو العبث والتخريف بعينه، إذ كيف ُيستدل بر )الاحقأ على )السابقأ، 
فالفراعنة متأخرون جًدا عن زمن نوح عليه السام ومن كانوا معه x بداات البشرية؟. أ ف إى أن 

 بنوح، اومرورً  آدم، منذ - البشرية ريخا ع  اإنسان عمر بعض الدراسات العلمية قد أثبتت تناقص
 وحاولوا ومتناقصة، متصلة را ية دالة صورة x وذلك - هذا زمننا إى ووصوًا  السام، عليهما

أن  ﾊمد شحرور، وليس كما يزعم (3)ها أس ا نتائج إى ووصلوا الدالة، هذد قيم على ااستدال
 متوسط آعمار عند البشر x مو مستمر.

                                                          
أ.2/56، )2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ1)
، على هذا القرآن والعلم ، مقال موقععليه والرد السام عليه نوح عمر لطول تف》يد《 ي شحرور ﾊمد هافت ،كزابر :ي》ظرأ2)

 post.html-http://kazaaber.blogspot.qa/2014/10/blogالرابط:
، على القرآن والعلم مقال موقع !،اإنسان ُعْمر نقصان وم》حｲ البشرية، ُعْمر،كزابر: لإطاع أكثر على ذلك. ي》ظرأ3)

وأيًضا مقال لنفس الباحث،   post.html-http://kazaaber.blogspot.qa/2012/11/blog:هذا الرابط
 :على هذا الرابطالقرآن والعلم،  موقع .امفرضة اآدمية واﾅفرات البشريةُعْمر 

post.html-qa/2016/06/bloghttp://kazaaber.blogspot.

http://kazaaber.blogspot.qa/2014/10/blog-post.html
http://kazaaber.blogspot.qa/2012/11/blog-post.html
http://kazaaber.blogspot.qa/2016/06/blog-post.html
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الفرات اﾆيالية  هذد أن ويبدو.. امياد قبل الثالث آلف لنهاية قوله جوجود وثيقة تعودو 
ل نبياء، وهذا النظام x العد هو الذي  خيالية أعمار من التوراة x جاء ما على بدورها انسحبت

 ى.ى14جالعنكبوت:ﾞ┰  ┯        ┮   ┭  ┬   ┫  ┪ﾝ استعمله القرآن x قوله 
لك اﾆلفية ااستشراقية للمهندس ﾊمد شحرور، من خال الرمقاربة الｰ وعد ها تتجلى هنا 
ومكننا مقاربة رواات الطوفان ما قبل القرآنية، وصوًا إى قصة النｭ نوح x القرآن الكرم بقوله: "

ت تلك الرواا إى نظرد خال من إذ نظر إى القرآن .(1)منطلقن من امنجز السومري الرافدي"
حاكمة ومهيمنة على النص  وجعلها ،القرآن الكرم دراسة x تصورات ووّظف ما فيها من وآساطر،

للتجربة البشرية،  اتقدم آساطر اعتبارها وصفً  دون مراعاة ﾆصوصية أي منهم، هدف ،القرآ｣
ساطر ويعرف على البقاء وااستمرار، وإثبات أن القصص القرآ｣ ﾓمل جوهر آ اوقادرً  مقبوًا 

 مع ا، مناهج هؤاء امستشرقن مع يتوافق ما نتائجه فجاءت ،بصحة أفكارها اﾄوهرية اﾅاملة ها
 امنهج القرآ｣.

املوك  حكم هنا قد وصف ما جاء x الوثيقة من فرات ﾊمد شحرورلذلك ﾍد أن 
 التوراة x جاء ما على بدورها نسحبتالفرات اﾆيالية ا هذد والرمبالغ فيها، وأن اﾆيالية السومرين

┪  ﾞ ل نبياء، َ يذكر أن هذا النظام x العد هو الذي استعمله القرآن x قوله  خيالية أعمار من
┰  ┯        ┮   ┭  ┬   ┫ﾝ:أّن القصص القرآنية ماشي، ليتوافق مع قول امستشرقن ى14جالعنكبوت 

 .أ2)خاج وبتصور، اﾆيال للحقيقة مزج ّن فيهاوأ آخبار، وحكاية اليهودية آسطورة
 إليها إحالة إى بل أصلها، إى يستند م والﾊ،ｰمد شحرورأما هذد الوثيقة الｰ استدل ها 

x قوله  إى مرجم كتاب x جعل نظام العّد فيها هو النظام الذي استعمله القرآن ｰالعربية، وال ﾞ
┰  ┯        ┮   ┭  ┬   ┫  ┪ﾝ(3)فيمكن نقدها من جهتن ى،14لعنكبوت:جا: 

 قبل الطوفان: ما النقد ااستنكاري للطول غر امعقول ﾅكم ملوكآوى: 
َد لعدد من الباحثن تعليقات  تدوينه فيها م ما امستغرب الطول على استنكارية كثرة لقد ُوج 

 أن من شحرور ﾊمد زعمه ما مع اأبدً  تلتقي هذد التعليقات وا القدمة، سومر ملوك حكم عن
                                                          

أ.13-2/18، )2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.14-13، )جﾉ7لة دراسات استشراقية، العدد  ﾊتوى ال》ص القرآ｣ ي فهم امستشرقن،، : النصراويي》ظر أ2)
، على هذا القرآن والعلم ، مقال موقععليه والرد السام عليه نوح عمر لطول تف》يد《 ي شحرور ﾊمد هافت ،كزابر :ي》ظرأ3)

 post.html-http://kazaaber.blogspot.qa/2014/10/blogالرابط:

http://kazaaber.blogspot.qa/2014/10/blog-post.html
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 السنن حساب x نظام هم كان - وبعدد الطوفان قبل ما ملوك عن يسردونه فيما - السومرين
 نعهدها، وإليك بعًضا من تلك التعليقات: الｰ السنن عن معناد ﾔ xتلف

 جاء x أحد التعليقات:
- [The earlier parts of the Sumerian King list are 

legendary, however, assigning impossibly long reigns of 3600 

years, for instance, to mythological figures such as Dumuzi, who 

was known as the husband of the goddess Inanna and was 

probably purely fictional. In its final version, it was used by the 

kings of the Isin dynasty to legitimize their claim to supreme 

power in Babylonia, even though they did not politically 

control the entire area covered by the King List.] 

 يقصد) السومرين املوك قائمة من امبكرة الفرة إن: جوترمته كالتاي -
 فيها قاربت والｰ الطوفان، بعد التالية الفرة مول رادأ ورما الطوفان، قبل ما التأكيد
 أعمار توعز ٓها ما، ﾎوٍ  على أسطورية فرةأ منهم لكل سنة ألف املوك أعمار

 دوموزي) مثل خرافية/أسطورية لشخصيات سنة، 37555 قبيل من مستحيلة،
Dumuziورد والذي ،أ x إيناا) اإهة زوج أنه على آساطر  Inanna .أ

 الوثيقة هذد أن كما. الكلمة معｲ بكل خيالية/ﾋَُتلقة شخصية كان أنه احتمل ومن
 أسرة ملوكة بواسطة آخرة، نسختها x تستخدم كانت السومرين، ملوك ٓعمار

 ابل) x امطلقة السلطة استحقاق مزاعمهم مصداقية إعطاءأ Isin أيسن)
Babylonia ك يكونوا م أهم رغمأﾓامنطقة كامل مون ｰاملوك وثيقة تشملها ال 

 .ىالسومرين
 وجاء x تعليق آخر:

 ,The eight to ten ‘Kings before the Flood’ in this listى -
with Sumerian names ..may in part be a later invention. That 

Eridu was the most ancient Sumerian city may nevertheless 

prove true.] 

 الوثيقة، هذد x الطوفان قبل ما ملوك قائمة إنج :وترمته كالتاي -
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. الوثيقة أصل على ااحقً  أ يف ااختاقً  تكون قد...  سومرية اأماءً  ملوا والذين
 ها يثبت أن امستبعد من فليس السومرية، امدن أقدم إيريدو واعتبارها مدينة أن إا

 .ىذلك
 الطوفان، قبل ما ملوك حكم لفرات امعقولة غر ل طوال تبعاديااس اﾅل أن فاﾆاصة:

 ما له التسخيف .. وهذا!!والتهويل اﾆرافة اب x وو عها امعلومات، هذد تسخيف ببساطة كان
 37555 العمر من له كان بشر هناك أن يزعم  ن الفعل يسخر أن عقل له من كل على بل ي رد،
 .يقاربه ما أو سنة،

 ظهور أعمار ملوك ما قبل الطوفان م ات اآاف من السنن:لأويل التة: الثاني
 من خال امعقولة، غر الطوفان قبل ما ملوك أعمار لغز تفكيك الباحثن حاول بعض لقد

 ｼليل وهوالسومري، ما قبل مصدرها العشري النظام على الطوفان قبل ما ملوك الُعمرية آرقام مل
 .معقوا حًا  اإشكال ﾓل

ن طريقة اﾅساب الستيｳ يُنسب استحداثها إى آلف الثالثة قبل امياد، دون أثر فيما إذ أ
عمن قبل الطوفان، فيكون من امتوقع أن يكون   ًياقبل ذلك. ومن البعيد للغاية أن تكون منقولة حرف

 عن نقلوها والｰ ملوك السومرين،حكم ا َكتَرَبة أو نَرَقَلة آلواح امسمارية الｰ آلت إى وثيقة أعمار
. وذلك بناًء قد قرأوا أرقام هذا آصل امشرك قراءة ستينية وأها م تكن كذلك سابق، مشرك أصل

 على ااعتبارات التالية:
 م السومرين، ملوك لوثيقة امصدرية امسمارية آلواح أول أن -
 Hermann طةبواس) 1357 سنة العراق Nippur نيبور x اكتشافها

Hilprechtهيجال-أوتو) املك عهد إى كتابتها زمن ويعود ،أ :Utu-

Hegal أوروك ملكأ Uruk، امياد، قبل 2555 العام عهدد أريخ م والذي 
 الفرة زمنه ويقدر) ،Ur أور حكمت الｰ الثالثة آسرة أوائل x امزدهرً  اعهدً  وكان

 أ.يأرﾔ خاف ذلك وحول. م. ق 2565-1375
 تتآلف آخر مصدر 18 اكتشاف م Hilprecht اكشاف وبعد -

 أسرة حكم من الثا｣ النصف إى أغلبها ويعود السومرين، ملوك أريخ على اميعً 
 من أنه الذكر واﾄديرأ. م ق 1634-2516) الفرة x حكمت الIsin ｰ أيسن
 تتشارك اميعً  فإها ذلك ومع اما، اتطابقً  اثنتان منها تتطابق ا آلواح هذد كل بن
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x مصدر من معلوماها استقت قد آلواح هذد كل أن بشدة تزُكّ ي كافية معلومات 
 .السومري للتاريخ وصفه x وخالص عليها سابق واحد

 الｰ فهي السومرين املوك لقائمة امصدرية آلواح هذد أهم أن -
 م والذيأ Weld-Blundell prismأ )بانديل-ويلد منشور) بر ُعرفت
 امسمارية للوائق آموي امتحف ﾉموعة x واحفوظة ،1323 عام اكتشافه

Ashmolean Museum cuneiform collection x  ،أكسفورد
 من اومرورً  الطوفان قبل ما ملوك أماء آسطح، امربع امنشور هذا على ومكتوب

  Isin dynasty أيسن أسرة نم عشر الرابع املك ووصوًا إى الطوفان بعد جاء
 أ.م ق (1753 – 1763

 آوى، Kish كي  أسرة تعرف والｰ الطوفان بعد ما ملوك أن -
 م من وأول شيء، آقدم عشرة اإثｳ ملوكهم عن يُعرف ا ملك، 23 وعددهم
 355 بن ما حكمهم مدة تراوحت وقدأ. Etana إيتاا) املك كان عليه التعرف
 3255) - الوثيقة ｸسب - اجهول زمنهم فرة واستغرقت ة،سن 1255 إى سنة
 .أسنة

 x الطوفان بعد ما ملوك إى الطوفان قبل ما ملوك من اانتقال أن -
 السنن آاف عشرات من كبرة قفزة كان بل ،ارتيبً  انتقاًا  يكن م حكمهم أزمان
 الطوفان قبل ملك آخر استغرق حيث. ملك لكل آلف تقارب السنن م ات إى

 375 َ فقط، سنة 1255 الطوفان بعد ملك أول حكم كان بينما سنة،188855
 تغر على ا وءً  يلقي اﾅكم أزمان معدات x الفجائي التغر وهذا. إ}..  سنة

 هذا على ًياطبيع تغرت قد آعمار أن وليس آعمار، حساب طريقة x فجائي
 آعمار، هذد تدوين عملية x وأمانة اقيةمصد هناك أن يفرض الطبع وهذا النحو،
ｯما خطأ هناك كان ولو ح. 

 وليسأ 75) ستيｳ أساس على يقوم امسماري اﾅساب طريقة أن -
 التعديل من شيء مع - هذا يومنا حｯ ها معموًا  زال ما الطريقة وهذد. عشري
 ،اهندسية الزواا وحساب الزمن، حساب x وذلك -خالصة  ستينية ﾄعلها

 75 والدقيقة دقيقة، 75 فالساعة. والعرض الطول ﾆطوط اﾄغرافية والتقسيمات
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 .انية 3755 أي انية، 2أ75) الساعة تكون َ ومن انية،

 الستيｳ اﾅساس النظام كتبت الطوفان قبل ما ملوك أعمار أن -
 سار) وحدة: التاي النحو علىأ عشري نظام مع مدموج اﾅقيقة x وهو) السومري

Sar نر) وحدة منها وآصغر ،أ3755 وقيمتها Ner اأخرً  َ ،أ755 وقيمتها  (
 العشري النظام x تقابل الوحدات وهذد. ج75 وقيمتهاأ Soss سوس وحدة
  ى.العشرات َ ام ات َ اآاف اﾆالص

 هعن نقل الذي امصدر x - أها الضرورة ليست الطوفان قبل ما ملوك أعمار فاﾆاصة: أن
 عشرية كانت أها رما بل السنن، من اآاف عشرات وأها النظام، ستينية كانت - السومريون
 .معقوا حًا  اإشكال ﾓل ｼليل النظام، وهو

 -ما قاله وأن  استدال عبثي!!! هذد الوثيقة ﾊمد شحروروبناًء على ما سبق فإن استدال 
بعشرات اآاف واآاف، وأن وحدة السنة عندهم   أهم كانوا يعدون آزمان - وبطريقة خطابية

 .وبا أي برهان ،ا معｲ له كام مرسلكانت x قدر اليوم أو بعض اليوم عندا!! .. هو  
وقوله جوجدا x القرآن أعداًدا تشر إى القلة أو إى الكثرة، أكثر  ا تشر إى رقم إحصائي 

ى، فالوا ح أها ليست 3ى، وسورة جآنفال:125-124 بعينه، كعدد امائكة x سورة جآل عمران:
 أرقاًما إحصائية، بقدر ما هي البشرى، والتثبيت وإارة مشاعر الصمود والص ى

إن قوله: " وجدا x القرآن أعداًدا تشر إى القلة أو إى الكثرة، أكثر  ا تشر إى رقم 
فيه، ولكن ا يعｳ ذلك أن يشمل هذا  ﾊمد شحرورإحصائي بعينه" هو قول صحيح ا ﾏتلف مع 

القول كل آعداد امذكورة x القرآن، كما فعل هو مع أعداد امائكة الواردة x آات سوري آل 
 ما بقدر إحصائية، أرقاًما أ ليست3/5/1عمران وآنفال، إذ يقول: "والوا ح أن هذد اآاف )

 "، ويريد أن ﾒعل ذلك دليًا على أن عدد والص الصمود مشاعر وإارة والتثبيت البشرى، هي
 سنوات لُبث نوح عليه السام x قومه امذكورة x القرآن، ليست على حقيقتها.

قد  ﾊمد شحرورإن آات سوري آل عمران وآنفال تتحدث عن غزوة بدر الك ى، وكأن 
كن هذا ااستشكال ا استشكل اختاف آعداد بينهما رغم أهما يتحدان عن نفس الواقعة، ول

 الذي وهو منع من القول أن آعداد امذكورة هي أعداد حقيقية أراد ي منها زادة تثبيت للمؤمنن،
ابن عاشور عند بيان وجه اﾄمع بن  السياق، وعليه مهور امفسرين، كما أشار إى ذلك يقتضيه

 وأطمعهم امائكة من ألف وعدهم ي أن اآيتن بن اﾄمع ووجه آات السورتن، إذ يقول: "
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 يزالوا م أهم على هنا كامه ودل آخر، بعدد ُمْرَدف نَ  أيى،  3آنفال: جﾝڀﾞ  :بقوله الزادة
 ربكم مدكم أن يكفيكم ألن: »وسلم عليه ي صلى النｭء هم العدو، فقال عدد كثرة من وجلن
 وهذا. واتقوا ص وا إن ألفن زادهم َ تثبيتهم، زادة بذلك ي ، أراد«منزلن امائكة من آاف بثاثة
 امؤمنن، لنصرة بدر يوم نزلوا امائكة أن ثبت وقد. السياق يقتضيه الذي وهو اﾄمهور، فسر الوجه
 امائكة ووصف .امشركن من رجاا قتلهم آار شهد وبعضهم منهم، طائفة الصحابة بعض وشاهد

 .أ1)امسلمن" عناية القتال موقع x آرض إى ينزلون أهم على لةللداأ منزلن) بر
 وحدتن استعمل ى14جالعنكبوت:ﾞ┰  ┯        ┮   ┭  ┬   ┫  ┪ﾝ  وقوله: جx قوله تعاى

كا السنة والعام، وهذا يعｳ الضرورة أن حاصل الطرح بن ألف سنة ومسن عاًما ليس  :ﾋتلفتن
مثل اختاف وحدي الساعة والدقيقة حن نقول: الساعة  ،السنة موسم زراعيٓنه قد تكون   ،355

 عشرة إا مسةى.
 ﾋتلفتن، وحدتن أهما على والعام السنة بن للتفريق ﾊمد شحرور به أتى الذي التشبيه إن

 عاقة ا ،ازائفً  اتشبيهً  إا فليس ،أمسة إا عشرة الساعة: )قوله x الثانية عن الدقيقة تفرق كما
 بن به ميز أن لعاقل مكن ما أقصى ٓن. اللغوي القالب حيث من إا والعام السنة بن التفريق له

 فلن وعندها. قمري والعام مسية السنة أن يقول أن امعقولية من شيء لكامه ويكون والعام، السنة
! .. ا عفً  ستن بينهما فالنسبية يقةوالدق الساعة أما. أ2)اتقريبً % 3 بنسبة إا العام عن السنة تفرق
 مسة إا عشرة الساعة) قوله x والدقيقة الساعة وبن هنا، والعام السنة بن التشبيه مشروعية فأين
 .!؟أدقائق

 قيمة واموا عه، عن للقول ｼريفأ زراعي موسم) إى تؤول أن مكنأ الس نة) أن أما الزعم
 التفسري منهجه بزيف ويقطع بشدة، امعｲ هذا x صاحبه يدين غويلُ  وافراء امعا｣، ميزان x له

 .الكرم القرآن آات
 ذلك، اتفيد والسنة لشيء، وقتا كونه يفيد العام يقال أن فقد جاء x الفروق اللغوية: "ﾒوز

 عام يقال وا مسن، وسنة مائة سنة التاريخ x ويقال الفيل، سنة يقال وا الفيل عام يقال وهذا
                                                          

.أ66-4/63، د.ط، )التحرير والت》ويرابن عاشور،  أ1)
 وثلث يوم، وثلثمائة ومسون أربع: القمرية السنة.يوم وثلثمائة وستون مسة: يةالشمس السنة" :التعريفات كتاب ي جاءأ2)

 اﾄرجا｣،. اليوم من جزًءا وعشرين أحد من وجزء يوًما، عشر أحد القمرية على زائدة الشمسية السنة فتكون يوم،
.أ122:ج) ،1ط ،التعريفات



290 
 

 والسنة السنة هو العام فإن هذا ومع العدد، هذا من ذكر  ا لشيء وقتا ليس إذا مسن، وعام مائة
 اﾄمع، هو الكل أن كما ذكراد  ا اآخر يقتضيه ا ما منهما واحد كل اقتضى وإن العام هي
 .أ2) آجزاء" إحاطة واﾄمع آبعاض إحاطة الكل كان وإن الكل هو واﾄمع ،أ1)جهوى

 فيه يكون الذي اﾅول x الّسنة تستعمل ما كثرا لكن كالّسنة، وجاء x امفردات: "الَعامُ 
─  ━  │  ﾞ  :قال واﾆصب، الّرخاء فيه ما واْلَعامُ  الّسنة، اﾄدب عن يعّ   وهذا. اﾄدب أو الّشّدة

  ┆  ┅  ┄  ┃ﾝأ3) "ى43 يوسف:ج. 
 أونوح عليه السام x قومه، ٓها تشر إى الشدة  ولذا ع  القرآن الس نة عن مدة لُبث

 إغراقهم بعد والسام الصاة عليه حياته زمان أنّ  إى إشارةالكفر، وع  العام ٓام ، ذّماالقحط
 .أ4)آرض وخصب امؤمنن، إمان حسًنا واسًعا رغًدا كان

وأن هناك أسبوًعا مؤلًفا من وقوله: جأن هناك سنة مسية وسنة قمرية ｽتلفان بعدد آام،
سبعة أام، لكنه م يكن كذلك دائًما، فقد مرت على اإنسانية فرات  كانت أام آسبوع فيها 

 تدور آرض: هو معناد اﾅول، واﾅول: هي ،احصرً  التنزيل x وردت الشمسية مانية، وأن السنة
 شهر.ى: القمري واﾅولواحدة، مرة الشمس حول

ن هناك اختاف بن السنة الشمسية والسنة القمرية x عدد آام، هو أمر ا إن قوله أ
 يوم، السنة وثلثمائة وستون مسة: الشمسية السنة"ﾔتلف عليه اثنان، وقد جاء x التعريفات: "

 عشر أحد القمرية على زائدة الشمسية السنة فتكون يوم، وثلث يوم، وثلثمائة ومسون أربع: القمرية
 علىأنه قد مرت ﾊمد شحرور، لكن أن يقول أ5)اليوم" من جزًءا وعشرين أحد من وجزء ا،يومً 

فرات كانت أام آسبوع مانية، فهو أ غاث أحام، ا خطام ها وا زمام، واّدعاء با  اإنسانية
 أدعياء. أصحاها بينات عليها يقيموا مام بينة، والدعاوى
اﾅول، واستداله بقوله تعاى : هي ،احصرً  التنزيل x وردت سيةالشم السنة أنأن أما الزعم

 ﾞ  ┓┒  ┑  ┐  ┏  ┎  ┍┌  ┋   ┊  ┉  ┈ﾝ :له،  ى233جالبقرةﾊ غر x فهو استدال
موا عه، إذ قد جاء x آية أخرى ما يُثبت عكس زعمه، فورد أن السنة الشمسية  عن وｼريف للكلم

                                                          
هكذا جاء ي ال》ص، ويظهر أنه سبق قلم  من ال》اسخ. أ1)
.أ261: ج)والسنة، د.ط، العام َبن اْلفرق ،اللغوية الفروقالعسكري،  أ2)
.أ538:ج) ،1ط ،القرآن غريب ي امفردات آصفها｣، أ3)
أ.14/454، د.ط، )نظم الدرر ي ت》اسب اآات والسور: البقاعي، ي》ظرأ4)
.أ122:ج) ،1ط ،التعريفات اﾄرجا｣،أ5)



291 
 

ﾞﾗ    ヰ  ｀  ﾟ  ﾞ  ﾝ  ﾜ    ﾛ  ﾚ  ﾙ  ﾘﾝ هي: العام، وذلك x قوله تعاى 
 .الكرم القرآن آات التفسري منهجه بزيف وهذا يقطع ،ى14لقمان: ج

 x" حول" لفظ من أتى قد ومعｲ الفظً أ حول) لفظ يكون أن فهو العجاب، العجب أما
 أن على اللغوين بن خاف أي نرى واأ. آرض حول الشمس أو -الشمس حول آرض دوران)
 فحال فيه، كان الذي الوقت منذ سنة عليه مرت" أي": اﾅول عليه حال"و ،أالسنة) هوأ اﾅول)

 xأ حول) للفظ اصرﾓً  نقًا أ اﾅول) يكون أن أما". السنة من مو عه x كان كما وعاد الزمن
 هو الكامل اﾅول ويكون مباشرة، هكذا آرضأ حول) الشمس أو الشمس،أ حول) آرض دوران
 حوًا  هناك أن العبارات، وكذلك زعُمه أشد ومنكر مردود قول فهو اآخر،أ حول) الكامل رانالدو 
 اللغة x أحد ﾔرع أن مكن ما أعجب من فهو القمرية، السنة دون" القمري الشهر" وهو ،اً قمر 

 .(1) !!العربية
 

 رسالة نوح عليه السام ودعوته: امطلب الثا｣

، عن رسالة (3)وكتابه )القصص القرآ｣أ ،(≫)به )الكتاب والقرآنأx كتا ﾊمد شحرورｼدث 
، فمّما يتعلق منها وعظات ا ا يسميه ع ً  اعددً  ، أورد فيهنوح عليه السام ودعوته، بكاٍم كثر
 :برسالة نوح عليه السام ودعوته، ما أي

أن نوح عليه السام هو أّول نｭ آدمي يوحى إليه، وبه بدأ اإنسان  -
 ﾅديث.ا

وجود أداة تواصل لغوية أبسط صورها، تسمح الوحي من جانب،  -
 ويستحق الناطقون ها اسم )قومأ الذي أطلقه عليهم التنزيل اﾅكيم من جانب آخر.
هذا التطور الذي ارتقى اللغة من مرحلتها الطفولية حيث تنحصر مفرداها مقطع 

 فيها امقاطع وامفردات.واحد أو مقطعن، إى مرحلة أكثر تقدًما تتعدد 
أن الشرك آساسي الذي وقع فيه اإنسان آنذاك هو عبادة مظاهر  -

                                                          
، على هذا القرآن والعلم ، مقال موقععليه والرد السام عليه نوح عمر لطول تف》يد《 ي حرورش ﾊمد هافت ،كزابر :ي》ظرأ1)

 post.html-http://kazaaber.blogspot.qa/2014/10/blogالرابط:
وما بعدهاأ. 766، د.ط، )جةالكتاب والقرآن قراءة معاصر : شحرور، ي》ظر أ2)
وما بعدهاأ. 2/15، )2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ3)

http://kazaaber.blogspot.qa/2014/10/blog-post.html
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وقد ثبت أن أقدم ظاهرة وثنية الطبيعة، حيث أن مييز اآهة م يوجد عندهم بعد، 
ظهرت x منطقة الشرق آوسط، هي عبادة ظواهر الطبيعة من مس وقمر 

رسالته على التوحيد وااستغفار فقط دون أن والتاي فقد اقتصرت وﾍوم...ا}.، 
يكون هناك أي وصاا أخاقية، أو شعائر تعبدية، فعند نوح ا صاة وا صوم وا 

ٓن مفهوم التشريع م يظهر بعد،  زكاة وا أي شكل من أشكال العبادات،
 واجتمعات ما زالت بدائية.

ود من حوله، بداية توجيه العقل اإنسا｣ للتفكر بنفسه، والوج -
وتنمية امدارك العقلية لإنسان، والتوجيه إى البحث x الوجود اإهي والكو｣ 

 واإنسا｣، وذلك النسبة لنوح ومن بعدد.
بداية مفاهيم البعث واﾄزاء، والتلميح إليها دون ذكرها صراحة،  -

، وذلك أن البشرية x عهد نوح كانت غر قادرة على استيعاب اانفجار الكو｣
وتشكل الكون، وقوانن اﾄدل والتطور، والساعة ونفخة الصور والبعث واليوم اآخر 

x نبوة نوح، وإما ذُكرت التفصيل x  يًاواﾄنة والنار، لذا م ُتذكر هذد آشياء هائ
نبوة ﾊمد صلى ي عليه وسلم، حيث أن العقل اإنسا｣ قد نضج لتقبل هذد 

 الطبيعة واﾄدل والتطور، وعندد اإمكانية ٓن يعقلها.امفاهيم، وفهم قوانن 
من خال امقاربة بن آساطر وبن ما ورد  ﾊمد شحرورسابًقا إى سعي  لقد أشار الباحث

التدليل على صحة قانون التقدم اإنسا｣ أو قانون  x القرآن حول قصة نوح عليه السام، إى
مرحلة نوح عليه السام هي بداية  ﾊمد شحرورث يعت  اﾅاات الثاث لر )أوجست كونتأ. حي

 العقل توجيه ، فهي بداية(1)التاريخ اإنسا｣ اﾅديث، حيث حصل الوحي للجنس البشري من ي
 x البحث إى والتوجيه لإنسان، العقلية امدارك وتنمية حوله، من والوجود بنفسه، للتفكر اإنسا｣
بعدد. حيث ارتقت اللغة من مرحلتها  ومن لنوح النسبة وذلك إنسا｣،وا والكو｣ اإهي الوجود

الطفولية، إى مرحلة أكثر تقدًما، يسمح أن يكون فيها وحي ومفاهيم كالتوحيد وبر الوالدين واإمان 
ومظاهر الطبيعة، وبدأ هذا الوحي بنوح عليه السام أبسط صورة ﾉردة، وانتهى محمد صلى ي 

                                                          
، 2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة أ،317-315، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ1)

أ.2/11-17)
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وهي ُمثل عندد بداية امرحلة الثانية . (1)، حيث اعت ت لغة القرآن قمة العاقات اجردةعليه وسلم
، ويصفها بر )مرحلة التفكر اجرد الذي ينتهي التعقلأ، "وهو الربط اجرد من مراحل التفكر اإنسا｣

 . (2)بن امقدمات والنتائج بقانون عدم التناقض، الذي ربط بن الرمن والشيطان"
امرحلة  بداية ﾊمد شحروروعلى  وء تقسيم )كونتأ تكون مرحلة نوح مثل x تصور 

ا، ولكنه أن يكتشف حقائق آشياء وأصوها ومصائره ﾓاول العقل اإنسا｣ ، حيثاميتافيزيقية
ففي هذد امرحلة ا يرجع العقل اإنسا｣ حقائق الظواهر،  وبواطن آشياء ذوات xيبحث عن ذلك

ا، الظواهر أو آحداث إى علل مفارقة، وإما يرجعها إى نظم وقوانن وأسباب داخل آشياء ذاه
وهي معا｣ ﾉردة. وهذا خالف الطور الاهوي x أنه أحل اجرد مكان امشخص، وو ع ااستدال 

 .(3)مكان اﾆيال
اإنسانية تعي  حياة أن ي عز وجل قد ترك  ﾊمد شحروروبناًء على هذا التصور يزعم 

أنه أول  ﾊمد شحروربدائية كجية، با تشريعات وا قوانن، حｯ نوح عليه السام الذي يرى 
رسول إى اﾄنس البشري، فإنه يزعم أن رسالته قد اقتصرت على التوحيد وااستغفار فقط دون أن 

ا صوم وا زكاة وا أي يكون هناك أي وصاا أخاقية، أو شعائر تعبدية، فعند نوح ا صاة و 
 ٓن مفهوم التشريع م يظهر بعد، واجتمعات ما زالت بدائية. شكل من أشكال العبادات،
عليه السام  آدم عل رمهاx امبحث السابق وجود تشريعات وآداب  وقد أثبت الباحث

دم عليه السام؟ وتلك التشريعات من اﾅال واﾅرام x عهد آ فمن أين ُعرفت تلك اآداب، ،ذريتهل
ومن أين َعرف أبناؤد ما ير ي ي وما يغضبه؟، إا أن يكون وحًيا يوحى إى أبيهم عليه السام، 

ﾞ  ｾ  ｽ   ｼ  ｻ  ｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ｶｵ  ｴ  ｳ  ｲ  وهو مقتضى مضمون اهداية x قوله تعاى 
  ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿﾝ :منذ بدايتها تعي   ،  ا يدل على أن ي م يرك البشريةى 38جالبقرة

 حياة بدائية كجية، با تشريعات.
تلك النصوج آسطورية،  ﾊمد شحروروأما رسالة نوح عليه السام، فناحظ كيف جعل 

والتصورات الفلسفية، حاكمًة ومهيمنًة على صريح النص القرآ｣ الذي يثبت أن رسالة نوح عليه 
                                                          

، 2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة أ،317-315، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ1)
أ.2/11-17)
ﾋططا يبن فيه هذا  ﾊمد شحرورأ، وقد رسم 315-358، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ2)

امرحلة.
أ.134، )ج3ط ،أسس الفلسفة، الطويل :ي》ظرأ3)
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ريعات إهية وشعائر تعبدية، ووصاا أخاقية، ومن السام كغرها من رساات آنبياء قد تضمنت تش
゚  `   ﾞ   ザゴ  ゲ  グ  ギ  ガ  ヴ  ケ   カ  ヮ  ヱ  ヰ ذلك قوله تعاى    ゙  ﾝ  ﾜ  ﾛ

  ─  〞  〝  ｠  ポ  ボ  ペ  ベ   プ  ブピ  ビ  パ  バ  ド    デ  ヅヂ  ダ  ゾ   ゼ  ズ  ジ
  ━ﾝ :ى13جالشورى. 

 الشرائع أراب من بعدد ومن نوحا به وصى ما الدين من لكم شرع "أي :يقول آلوسي
 امذكورين وｽصيص مؤكدا، أمرا به وأمرهم والسام الصاة عليهم آنبياء مشاهر من العزم وأوي
 من به أمروا ما مأمور وهو إا نｭ من فما شهرهم... وإا وعظم شأهم علو من إليه أشر ما الذكر
 الشرائع أصول من آعصار وتبدل آمم ختافا ﾔتلف ا وما التوحيد وهو اإسام دين إقامة

 .(1)به" امأمور بشأن وااعتناء آمر أكيد عن معربة فإها التوصية عنه ينｬء كما وآحكام
 كونه ومعｲ. به والعمل إيقاعه على ｼريض مع بشيء آمر: "والتوصية :ويقول ابن عاشور

. .عليه وحضه نوحا به أمر ما مثل دين ساماإ أن نوحا به وصى ما الدين من للمسلمن شرع
 كليات من الشريعة أصول وx الصفات، من تعاى   ﾒب  ا الدين أصول x امماثلة: وامراد

 ا الｰ اﾅاجيات َ اﾆمس الضرورات، الكليات من بعدد ما َ ي، توحيد وأعظمها التشريع،
 x مثله أودع قد النوع هذا من امذكورة آدان عليه تاشتمل ما كل فإن بدوها، البشر نظام يستقيم
 ي وتقوى اآخرة، واﾅياة البعث واإمان التوحيد، أمر كانت السابقة فآدان. اإسام دين

 تفاصيل x امعروف.. وｽتلف ｸسب آخاق ومكارم العموم، على منهيه واجتناب أمرد امتثال
 .أ2)وتفاريعه" ذلك

عقل أن مكث نوح عليه السام x قومه ألف سنة إا مسن عاًما، يدعوهم ليًا فهل يُ 
وهارًا، سرًا وجهارًا، دون أن يكون x دعوته ورسالته أي وصاا أخاقية، أو شعائر تعبدية، فا صاة 

 وا صوم وا زكاة وا أي شكل من أشكال العبادات؟.
ﾞ  ヱ  ヰ  ｀  ﾟ  ﾞ  ﾝ كما x قوله تعاى   فلماذا إذن وصفهم ي أهم قوم سوء؟،

  デ  ヅ  ヂ  ダ  ゾゼ       ズ  ジ      ザ  ゴ  ゲ  グ     ギ  ガ  ヴ  ケ   カ  ヮ
  パ  バ   ドﾝ :دعائه ى66 – 67جآنبياء x وماذا وصفهم نوح عليه السام الكفر والفجور ،

┳  ┴    ┵  ┶  ┷  ┸    ┨  ┩  ┪  ┫     ┬     ┭  ┮  ┯  ┰   ┱  ┲ﾞ عليهم؟، كما x قوله تعاى 
                                                          

 .أ22/ 13) ،0ط، امعا｣ روح ،آلوسي أ1)
.أ25/55، د.ط، )التحرير والت》وير ابن عاشور، أ2)
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أليس مخالفتهم ٓوامر ي، وارتكاهم لنواهيه، وخروجهم  ى،26 – 27نوح: جﾝ┹  ┺        ┻   ┼  جئ  
┛    ├  ┝  ┞  ┟  ┠  ┡  ┢  ﾞ  عن طاعته؟ وإا فلماذا كان جزاؤهم ما جاء x قوله تعاى 

  ┧  ┦  ┥   ┤  ┣ﾝى.25نوح: ج 
يناقض نفسه x كامه، فقد قرر x كتابه )الكتاب والقرآنأ  أنه ﾊمد شحرورَ أا ياحظ 

"الرسالة هي ﾉموعة التعليمات الﾒ ｰب على اإنسان أن هناك فرقًا بن النبوة والرسالة، فقال: 
التقيد ها )عبادات، معامات، أخاقأ )اﾅال واﾅرامأ وهي مناط التكليف. والنبوة: من )نبأأ هي 

 .(1)الｼ ｰتوي على امعلومات الكونية والتارﾔية )اﾅق والباطلأ"ﾉموعة اموا يع 
 والرسالة، النبوة بن الفرق ﾎدد أن عليناويؤكد ذلك على صفحته x الفيس بوك بقوله: "

 x والباطل اﾅق بن لتفرق جاءت والنبوة. أحكام فهي الرسالة أما غيبيات، وهيأ نبأ) من النبوة
 .(2)"أواﾅرام اﾅال) السلوك x تفعل وا فعلا بن لتفرق جاءت الرسالة أما الوجود،

َ ﾍدد يقول x ااستنتاجات امستقاة من قصة نوح عليه السام: "كان ﾉمل الوحي إى 
. وهذا نوح يتضمن ما يلي: اإنذار، التقوى وهي الرسالة، الرمة وهي النبوة والدعوة النبوية والعلم"

 ن مفهومي النبوة والرسالة الذي نقلناد.يتطابق مع تفريقه ب
َ فص َل اﾅديث عن الرسالة والنبوة، فقال: "لقد كان نوح أول رسول ونｭ من البشر.. وقومه 

الذي وقع فيه اإنسان آنذاك هو عبادة هم بداية اإنسان اﾅديث.. لذا فقد كان الشرك آساسي 
ي فقد اقتصرت رسالته على التوحيد وااستغفار فقط مظاهر الطبيعة، وخاصة الشمس والقمر.. والتا

دون أن يكون هناك أي وصاا أخاقية، أو شعائر تعبدية، فعند نوح ا صاة وا صوم وا زكاة وا 
أي شكل من أشكال العبادات.. وقد كانت نبوة نوح قفزة نوعية على سلم التطور من الناحية 

نبوته تشمل: التوحيد، تعليم البشرية ركب اماء، التبشر  العلمية لإنسان x ذلك الوقت.. فكانت
 .(≪)البنيان وااستقرار، بداية ترسيخ العبادة التجريدية عند اإنسان وذلك ااستغفار.."

هنا بن النبوة والرسالة حيث جعل كليهما تشتمل على التوحيد  ﾊمد شحرورفكيف ساوى 
 والرسالة". النبوة بن الفرق ددﾎ أن عليناوااستغفار؟، وهو من قال: "

                                                          
أ.54، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
 ة:الرمي الصفحة - شحرور ﾊمد : موقع فيس بوك، الدكتوري》ظرأ2)

.Mohammad.Shahrour/posts/544734032310068https://www.facebook.com/Dr  
أ بتصرف.786-768، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  أ3)

https://www.facebook.com/Dr.Mohammad.Shahrour/posts/544734032310068
https://www.facebook.com/Dr.Mohammad.Shahrour/posts/544734032310068
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جعل رسالة نوح عليه السام تقتصر على التوحيد وااستغفار فقط دون أن يكون وكيف 
هناك أي وصاا أخاقية، أو شعائر تعبدية؟ فا صاة وا صوم وا زكاة وا أي شكل من أشكال 

لى اإنسان التقيد ها أن الرسالة هي ﾉموعة التعليمات الﾒ ｰب عالعبادات. وهو من قرر: 
 جاءت وأها أحكام،)عبادات، معامات، أخاقأ )اﾅال واﾅرامأ، وهي مناط التكليف، وأها 

 ؟.أواﾅرام اﾅال) السلوك x تفعل وا افعل بن لتفرق
أول رسول ونｭ من البشر.. وقومه هم أ ف أن ادعاء ﾊمد شحرور أن نوح عليه السام 

الشرك آساسي الذي وقع فيه اإنسان آنذاك هو عبادة  يث.. لذا فقد كانبداية اإنسان اﾅد
وقد ثبت أن أقدم ظاهرة وثنية ظهرت x مظاهر الطبيعة، حيث أن مييز اآهة م يوجد عندهم بعد، 

منطقة الشرق آوسط، هي عبادة ظواهر الطبيعة من مس وقمر وﾍوم...ا}، يوهم أن الشرك كان 
ﾞ  ﾟ داية اريخ البشرية، والتوحيد أمر طارئ عليه، وهذا يتعارض مع قوله سبحانه هو آصل x ب

  ヂダ  ゾ  ゼ    ズ  ジ  ザ  ゴ  ゲ  グ  ギ  ガ   ヴ  ケ  カ  ヮ  ヱ  ヰ  ｀
  ┆  ┅  ┄  ┃  │   ━   ─  〞  〝  ｠ポ  ボ  ペ  ベ  プ   ブ  ピ  ビ  パ  バ  ド  デ  ヅ

 واحدة أمة أمرهم أول x البشر كان فقد ى،213البقرة: جﾝ┇┈  ┉  ┊  ┋  ┌  ┍      ┎  ┏  ڭ  
 .البشرية آفكار ｼرك عند الضاات هم عر ت َ بسيط هدى على

 ي فبعث تفريع بقرينة الدين x والتماثل ااｼاد ها مراد: هنا "والوحدة :يقول ابن عاشور
 واحدة ملة على لناسا كان أي واهدى اﾅق x واحدة أمة كانوا امراد يكون أن فيحتمل إ}، النبين
 وقتادة وﾉاهد عباس وابن كعب بن أس عن تفسرها الط ي روى امعｲ وهذا والتوحيد، اﾅق من

 قوله بدليل: القفال قال احققن. أكثر ﾋتار وهو: الفخر قال الزﾋشري ﾋتار وهو زيد بن وجابر
 اﾄملة على النبين ببعثة اﾆ  تفريع ٓن ،أفيه اختلفوا فيما) قوله إى أالنبين ي فبعث) :بعدد تعاى

 بليغ من كام ذلك من انتظم أفيه اختلفوا فيما الناس بن ليحكم) بقوله البعث وتعليل السابقة
 ليدوموا ،والوعيد والوعد والرهيب الرسل الرغيب فجاءهم واحدة أمة كانوا الناس أن وهو اإﾒاز
 فيما الناس بن ليحكم الكتب ي وأيدهم ،يظهر ااختاف ابتدأ إذا عنه انصرافهم خشية اﾅق على

 الذي ااختاف وأن حدث، اختاف إبطال ٓجل الرسل ﾉيء يكون أن جرم فا فيه، اختلفوا
 ملة على التفريع يقتضيه كما اﾅق على ااتفاق بعد الناشئ ااختاف هو الرسل بعثة إى ﾓتاج
 فيما الناس بن ليحكم: قوله صريح وعلى النبين ي فبعث: قوله x ءالفا واحدة أمة الناس كان
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 .أ1)فيه" اختلفوا
وخاصة القول أن رسالة نوح عليه السام كغرها من رساات آنبياء قد تضمنت تشريعات 
 x إهية وشعائر تعبدية، ووصاا أخاقية، فالدين وأصول الشرائع مصدرها واحد، فلذا فهي واحدة

ها، وإن اختلفت وتفاوتت x تشريعاها، حسب كل أمة وما يتناسب مع أحواها، وما يقتضيه أصو 
ﾞ    ﾀ  ｿ  ｾ   ｽｼ  ｻ  ｺ  ｹ   ｸ  ｷ       ｶ    ｵ   ｴ     ｳ زماها. يقول سبحانه وتعاى 

  ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ  ﾋ   ﾊﾉ  ﾈ  ﾇ  ﾆ  ﾅ  ﾄ   ﾃ  ﾂ  ﾁ
 ﾞ  ﾝ   ﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙﾘ  ﾗ  ﾖ  ﾕ  ﾔ  ﾓ   ﾒ  ﾑ  ﾐ    `  ﾟ

  ゼ   ズ  ジ  ザ  ゴ  ゲグ  ギ  ガ  ヴ  ケ  カ   ヮ  ヱ  ヰﾝ :ى175-173جالنساء. 

                                                          
.أ351-2/355، د.ط، )التحرير والت》ويرابن عاشور،  أ1)
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 مصر قوم نوح عليه السام: امطلب الثالث

، عن (2)وكتابه )القصص القرآ｣أ ،(≓)x كتابه )الكتاب والقرآنأ ﾊمد شحرورلقد ｼدث 
 يدور حول ﾊورين اثنن: ،مصر قوم نوح عليه السام، بكاٍم كثر

 احور آول: حقيقة الطوفان وصفته. 
 احور الثا｣: صفة السفينة ومعيار ركوها.

 من جهتن اثنتن: احور آول ﾊمد شحرور وقد تناول
 اﾄهة آوى: وائق الطوفان. 

"ا تُقّدم نتائج التنقيبات آثرية واｸٓاث التارﾔية وآنثربولوجية دليًا : ﾊمد شحروريقول 
ا جازًما على زمن حصول الطوفان، لكنها تؤكد حصوله، وذلك ااستناد إى الوائق الｰ قاطعً 

ｼدثت عنه، وا سيما x موطن الطوفان آول x باد ما بن النهرين. يبدو أن رواية الطوفان الذي  
ف تفاصيل قد تعّممت x شｯ ثقافات الشعوب شرقًا وغرًا، وماًا وجنوًا، مع اختا ًياكان ﾊل

ﾔتعت  الرواية آوى ار ｰكاية.. وما يعنينا هنا هو أن رواية الطوفان السومرية )الرافديةأ والﾅقد  يًاا
جرى تطويرها x الرواية البابلية، َ م نقلها إى التوارة حيث جرت إ افات عليها ما يائم 

م بشكلها النهائي، متبعة اﾆطوط العامة الشخصية اليهودية، ومن َ ﾍدها قد وردت x القرآن الكر 
للرواية امشرقية، غر أها منزلة من ي إى البشر x حن أن رواية الطوفان امشرقية كانت بشرية 
امصدر. ومكننا مقاربة رواات الطوفان ما قبل القرآنية، وصوًا إى قصة النｭ نوح x القرآن الكرم 

 .(3)الرافدي" منطلقن من امنجز السومري
 هذد النصوج والرواات: ﾊمد شحرورفلننظر اآن كيف كانت مقاربة 

ابتدأ أوًا الرواية السومرية فقال أن: "أول وثيقة تذكر رواية الطوفان ﾍدها x نص مسماري 
ذد الرواية ية، ويعود إى بدية آلف الثا｣ قبل امياد، يبدو أن هدُعثر عليه x مدينة نفر )نيبورأ الراف

انتقلت من اﾅيز الشفاهي إى الكتاس، حيث يبدو أها موغلة x القدم رما إى آلف اﾆامس أو 
 الرابع قبل امياد x فرة الثقافة العبيدية".

                                                          
وما بعدهاأ. 781، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ1)
وما بعدهاأ. 2/16، )2، طقراءة معاصرة القصص القرآ｣: شحرور، ي》ظر أ2)
أ.13-2/18، )2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ3)
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وｼدث بعد ذلك عن فحوى هذد الرواية، فقال: "وx الرواية أن ﾉمع اآهة انعقد إقرار 
ماع اإهي  ا يدفع طوفان يغمر آرض، وم ﾓصل أمر الطوفان على اإ رورة إفناء اﾅياة بواسطة 

ساعدة البشر ع  اتصاله بنوح السومري)زيوسودراأ... وطلب منه بناء سفينة كبرة مإى  اإله انكي
ｼمل الصاﾅن من البشر وبعض اﾅيواات، وينتهي النص امهّشم بذكر ﾍاة زيوسودرا وتقدمه 

 هة..".القرابن لْ
َ نقل نص هذد الرواية x صفحة ونصف الصفحة تقريًبا، َ عقب بقوله: "إّن تشُود النص 
 x امسماري ا يقدم معلومات تفصيلية، لكنه يعطينا فكرة أساسية حول الطوفان سنجد تطورها

 .(1)الرواية البابلية"
رافدين العائدة ل لف الثا｣ قبل َ انتقل بعد ذلك إى الرواية البابلية، فقال: "قدمت وائق ال

امياد معلومات دقيقة وغزيرة عن معام الطوفان البابلي، وهذا ما ﾍدد x ملحمة جلجام .." 
وｼدث قليًا عن فحوى ملحمة جلجام ، وأتبع ذلك بنقل نصها x حواي مان صفحات تقريًبا، 

ع أن يلتقي بنوح البابلي )أوتوابشتمأ الذي ُمعّقًبا بقوله: "x هذا النص ﾍد أن بطل املحمة استطا 
حدثه بتفاصيل قصة الطوفان وﾍاته منه اختيار اإله له كونه رجل تُقى وورع ومؤمن ｸسب الذهنية 
. ًياااعتقادية لتلك الفرة. كما ناحظ أن الطوفان اختص مدينة شوراك ｼديًدا، معｲ أنه ليس عام

الطوفان ﾍدها x الوائق البابلية لكّن أكها بعد ملحمة جلجام  ومة رواات عديدة أخرى عن 
 هي ملحمة أتراخيس".

َ قام بنقل نص ملحمة أتراخيس x حواي مس صفحات ونصف الصفحة تقريًبا، ُمعّقًبا 
بقوله: "ناحظ هنا أن سبب الطوفان هو كثرة البشر و جيجهم الذي أزعج اإله انليل سيد 

 .(2)إى معاقبتهم آوب ة والطوفان" العاصفة، ما دفعه
َ انتقل بعد ذلك إى الرواية التوراتية، فقال: "إذا ما قرأا رواية الطوفان x سفر التكوين 

أ ﾍد أننا أمام حالة تشابٍُه وا ح مع النصوج البابلية الطوفانية، ويبدو أّن 8-6-7)اإصحاح 
د x ابل، وأثناء فرة السｭ البابلي قد استوحوا القصة مدّو｣ التوراة x القرن السادس قبل اميا

م. وقد أجروا بعض التعديات والتغيرات، ها من ثقافة باد كنعان قبل سبيهالبابلية أو أهم استمّدو 
وا سيما ما يتعّلق بشخصية اإله الرئيسي، فمقابل التشابك اإهي والتناقض الظاهر x الرؤية البابلية 

                                                          
أ.21-2/13، )2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ1)
أ.35-2/21، )2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ2)
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 ﾍد أن يهود إله التوراة ينفرد الفعل اإهي الوحيد x الرواية التوراتية".  بن اآهة
أ x ثاث صفحات ونصف الصفحة تقريًبا، 8-6-7وأتبع ذلك بنصوج من )اإصحاح 

الذي قاد إى امبالغة غر امعقولة x وصف سفينة  -x رأينا  -ُمعّقًبا بقوله: "إن السبب الرئيسي 
 ｳكتب ب x ليل، هو أن أحبار نوحｼ إسرائيل، وانتقلت منها إى تراثنا العقائدي دون فحص وا

اليهود ما زالوا يعتقدون إى اليوم أن الطوفان مل الكرة آر ية كلها وأهلك ما فيها من حيواات 
 .(1)ونباات وبشر. وهذا سبب أعجب ｸد ذاته من سفية نوح"

قد  عمه أن الرواية القرآنية لطوفان نوح عليه السامالتمهيد لز  ﾊ xمد شحرورمن هنا بدأ 
، سبقها ما وامتداد ومطورة معدلة نسخة من أكثر ليستو  النهرين، بن ما باد ثقافات من تسللت
 امشرقية. للرواية العامة اﾆطوط قد اتبعت قوله، حسب القرآنية فالرواية

من خال هذا  قلوهم x الشك ويستغفلهم، ليدخل القراء على ﾊمد شحروروحｯ يدلس 
الزعم الباطل، فقد سلك أسلوب امخادعة وامراوغة كما هي عادته ل سف، فابتدأ حديثه عن 

"هل يوجد x التنزيل اﾅكيم ما يعيننا على تصحيح  الطوفان x النص القرآ｣ بسؤال، يقول فيه:
لم اﾅديث؟ واﾄواب بكل بساطة: نعم الصورة، ورفع امتناقضات، ورّد ما ا يتوافق مع مكتشفات الع

 .(2)يوجد"
فالسؤال x بدايته ا إشكال فيه، فهو يستخدم عبارة )التنزيل اﾅكيمأ ويوحي للقارئ أنه 

أن ي كان قد قرر سابًقا برر " محمد شحروريوجد x الرواية القرآنية ما ﾒَُّلي حقيقة الطوفان، ف
، ويعلم تفاصيل آمور... او يعلم ما خفي وما كان سرً على هذد آحداث، وه اوشهيدً  اشاهدً 

ارﾔية ووقائع ظاهرة وﾋفية وقد ربط ي بن  والتاي فإن القصص القرآ｣ ﾓمل x مضمونه أحدااً 
 اوشاهدً  اهذد آحداث وعّقب عليها. وهذا هو الفرق بن القصص عندما يكون القاّج حا رً 

 
ً
 .ﾓ(3)ضرد وم يشهدد" م ا، وبن من يقص شي ً اعام

x هاية سؤاله، "ورّد ما ا يتوافق مع مكتشفات العلم اﾅديث؟"  ﾊمد شحرورولكن قول 
التثبت الدليل  يوحي أن الرواية القرآنية ليست كافية x إثبات حقيقة الطوفان، بل هي ｸاجة إى

ى قصص الوحي أمام اﾅس أن "يبققد قرر سابًقا بر محمد شحرورف التارﾔي حول مصداقية ذلك،
                                                          

أ.33-2/35، )2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
أ.2/42، )2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ2)
أ.138-136، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ3)
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 .(1)"والعقل اجر دين ﾉر د نبأ ﾓمل صفة اإمكان إى أن يُثبت البحث التارﾔي وقوعه فعًا 
أن تتوافق معها الرواية  ﾊمد شحروروا ترى ما هي مكتشفات العلم اﾅديث، الｰ يشرط 

 القرآنية؟ وعلى ماذا استندت؟.
التنقيبات آثرية واｸٓاث التارﾔية وآنثربولوجية دليًا  "ا تُقّدم نتائج: ﾊمد شحروريقول 

 ｰقاطًعا جازًما على زمن حصول الطوفان، لكنها تؤكد حصوله، وذلك ااستناد إى الوائق ال
 .ｼ(2)دثت عنه، وا سيما x موطن الطوفان آول x باد ما بن النهرين"

ائج ظنية غر قطعية لتنقيبات أثرية وأｸاث إذن تلك امكتشفات العلمية امزعومة هي نت
بر )الوائقأ ويتعامل مع  ﾊمد شحرورارﾔية وأنثربولوجية، قد استندت إى رواات وأساطر يصفها 

 ما جاء فيها كمعلومات وحقائق. 
ﾊ مر ها اإنسان وأثميقول ｰضارية الﾅفرات اآارية، د شحرور: "طبًقا للمراحل اﾅبتتها ا

جارة واﾅدادة م تُكن معروفة x عهد نوح.. وُتشر امعطيات اآارية وتنقيباها إى أن باد ما النفإن 
ومكن  يًاﾓمل طابًعا كارث يًابن النهرين شهدت الفعل قبل مسة أو ستة آاف سنة حدًا طبيع

 .يًاتسميته الطوفان على الرغم من كونه ليس عام
 12ام بر قإجراء حفرات أثرية x مدينة أور جنوب الرافدين، حيث  وقد قام ليواردو ووي

... يقول ووي: )لقد اقتنعنا أن الطوفان وقع الفعل وهو x أساسه حقيقة ارﾔية، تقول ًيامومًا تنقيب
 التوراة إن امياد ارتفعت مانية أمتار، ويبدو أن آمر كان كذاك الفعل.

إن الناس قبل الطوفان كانوا يعيشون x أكواخ من قصب، وقد ُعثر  تقول آسطورة السومرية
على هذد آكواخ x أور x الُعبيد. وكان نوح قد صنع سفينته من أشجار خفيفة َ طاها 

بل ﾉرد طوفان اعتيادي غمر  يًاالزفت... ويشر هذا الباحث إى أن هذا الطوفان م يكن طوفاًا عام
لواقعة بن اﾄبال والصحراء ووادي دجلة والفرات ولكن الوادي كان عالرًما كامًا امناطق السكنية ا
 النسبة لسكانه.

وعن فرة حدوث الطوفان يشر إى أن الفرة الُعبيدية تعت  فرة موذجية حضارية للعصر  
ادن اﾅجري اﾅديث، حيث كان الناس يعيشون x أكواخ بدائية مطلية الطن واستخدموا امع

عاشت الطوفان.. فالعبيديون هم من عاش  للزينة.. ويصل الباحث ووي للقول: إن اﾅضارة العبيدية
                                                          

أ.176، )ج3، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور، أ1)
أ.13-2/18، )2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ2)
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هذد الكارثة.. وا أس هنا من تتبع معام الثقافة العبيدية كي تتضح الصورة التارﾔية لعصر 
 .(1)الطوفان"

مع نتائجها    مثل هذد التنقيبات واｸٓاث، ويتعامل ﾊمد شحرورفانظر كيف ُيسّوق 
مع عدم مراعاة أبسط قواعد البحث العلمي من توثيق آقوال وذكر امراجع الواردة كمسّلمات، 

 .فيها
إى تقدماته وتعقيباته على آساطر الｰ استندت عليها هذد التنقيبات  ولو رجع القارئ

جاء فيها كمعلومات  قبل قليل، فسنلمس أيًضا أنه يتعامل مع ما ، والｰ ذكرها الباحثواｸٓاث
 وحقائق، ومن أمثلة ذلك:
تعقيبه على الرواية السومرية بقوله: "إّن تشُود النص امسماري ا يقدم  -

معلومات تفصيلية، لكنه يعطينا فكرة أساسية حول الطوفان سنجد تطورها x الرواية 
 البابلية".
العائدة  تقدمه إحدى الرواات البابلية بقوله: "قدمت وائق الرافدين -

. َ (2)ل لف الثا｣ قبل امياد معلومات دقيقة وغزيرة عن معام الطوفان البابلي"
يعّقب على تلك الرواية بقوله: "كما ناحظ أن الطوفان اختص مدينة شوراك 

 ".يًاｼديًدا، معｲ أنه ليس عام
ها مستوحاة جدتجه من ع  وعظات على حد زعمه، سيفيما يستن ولذلك لو دقق القارئ

 :(3)من نصوج تلك آساطر، ومن نتائج تلك التنقيبات واｸٓاث، ومن أمثلة تلك ااستنتاجات
- ﾅمر ها اإنسان وأثبتتها ا ｰضارية الﾅفرات قوله: "طبًقا للمراحل ا

ثل ذلك x العمارة مجارة واﾅدادة م تُكن معروفة x عهد نوح، وُقل اآارية، فإن الن
 .وآبنية"
قوله: "م تكن آنعام قد ُذللت بعد x عهد نوح، وم تكن الزراعة  -

قد اتسعت، حｯ لو سلمنا جدًا بوجود بعض أنواع اﾅيواات امستأنسة، فهي 
 قليلة".

                                                          
أ.48-2/47، )2، طةالقصص القرآ｣ قراءة معاصر شحرور،  أ1)
أ.2/21، )2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ2)
أ.55، 47، 2/18، )2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ3)
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قوله: "ُتشر امعطيات اآارية وتنقيباها إى أن باد ما بن النهرين  -
ومكن  يًاﾓمل طابًعا كارث يًابيعشهدت الفعل قبل مسة أو ستة آاف سنة حدًا ط

 ".يًاتسميته الطوفان على الرغم من كونه ليس عام
قوله: "لقد عاش نوح وقومه x منطقة غنية الينابيع ｼُيط ها جبال  -

غزيرة آمطار.. وامعروف أن العواصف امطرية x اﾄبال تسبب سيوًا مدمرة ｻتاح 
 ان".امناطق امنخفضة والسهول والود

قوله: "إذا أراد ي إغراق قوم يعيشون x آنضول مثًا فهو ا ﾓتاج  -
وليس  ًياإى إغراق من x اهند والصن والياان.. ومن هنا نقول إن الطوفان كان ﾊل

 ".ًياعام
وْلنرجع اآن إى إجابته عن سؤاله الفائت: "هل يوجد x التنزيل اﾅكيم ما يعيننا على 

صورة، ورفع امتناقضات، ورّد ما ا يتوافق مع مكتشفات العلم اﾅديث؟ واﾄواب بكل تصحيح ال
 بساطة: نعم يوجد".

゙  ゚  `    ﾞ حيث أورد قوله تعاى   ﾝ  ﾜ  ﾛ     ﾚ  ﾙ  ﾘ   ﾗ  ﾖ  ﾕ  ﾔ  ﾓ  ﾒ
  ジ  ザ     ゴ  ゲ  グ  ギ  ガヴ  ケ    カ  ヮ  ヱ  ヰﾝوكذلك قوله تعاى ى. 45هود: جﾞ  ┬     ┫  ┪

  ┭    ╀  ┿  ┾  ┽  ┼  ┻  ┺     ┹    ┸  ┷  ┶┵   ┴  ┳  ┲  ┱  ┰     ┯  ┮
  ¨  ′  ╋  ╊╉   ╈  ╇  ╆   ╅  ╄╃    ╂  ╁ﾝ :ى26جامؤمنون. 

 .(1)آيتان قرآنيتان ا الث هما x التنزيل اﾅكيم تشرحان ما حدث"َ عّلق عليهما بقوله: "
ازي حول هاتن اآيتن، ُمعّقًبا بقوله: "كان ا بُد َ نقل ما يُقارب الصفحتن من تفسر اإمام الر 

من اإطالة x نقل تفسر اآيتن الذي ﾍدد مطّوًا حيًنا x بعض التفاسر آخرى كما عند 
السيوطي وابن آثر، وموجزًا x بعض كما عند الزﾋشري. والقصد منها و ع موذج بن يدي 

تطفح به كتب التفسر وآخبار الراثية من خافات  القارئ يعطيه فكرة وا حة صحيحة عّما
واختافات x فهم كتاب ي تعاى، ومن تفريع معا｣ آلفاظ تفريًعا ﾔرج ها عن سياقها x اآية، 
ومن هذر وهراء ا يعلم أحد من أين تسلل إلينا، ومع ذلك ُيصّر امتشددون من مقدسي الراث 

ｼت طائلة التكفر، وx معظم كتب التفسر تقرأ كل شيء فيها ما عدا  ايً وأهله على إلزامنا به حرف

                                                          
أ.2/42، )2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ1)
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 .(1)التفسر، وهي إن اشركت x شيء فهو منتهى ااحتقار للعقل اإنسا｣"
ينتقي آيتن فقط ويّدعي x امخادعة وامراوغة، فنجدد  ﾊمد شحرور ارستمر اهنا احظ فيُ 

x  امفسرين أقوال بعضيشرحان ما حدث. َ يُطنب x ذكر أهما ا الث هما x التنزيل اﾅكيم 
لُيعّمَم هذد الصورة على   وا فائدة x البحث عنها، ء،يم يثبت x بياها شبيان ألفاظ ذُكرت فيهما، 
يُصب جام غضبه على امفسرين، ويكيل سيًا من الُتهم واافراءات الｰ ما كتب التفسر واآار،  و 

واهدف الرُمسبق الذي ﾓكم هذد امراوغة، هو إثبات اﾆُْلف x أخبار من سلطان، أنزل ي ها 
القرآن، والطعن x صحتها، وإذا ثبت هذا اﾆُْلف فإن ثقة امسلمن بكتاهم ستهتز، وإماهم به 
سيتزعزع، وإذا م يتم رفضه بصراحة عندئٍذ كمرجعية مكن أن يُرفض ｼت مسميات أخرى أقل 

 أهون وقًعا.صدًما، و 
ل سف م ينتق هاتن اآيتن ليو ح من خاهما مشاهد الطوفان كما  محمد شحرورف

 x صّورها القرآن، وإما انتقى هاتن اآيتن ليعرض من خاهما صورة من صور اختافات امفسرين
 فيها. التحقيق على دليل وا عنها، البحث x فائدة اأمور 

x هذد اآات من سورة هود والｰ تلي اآية آوى الｰ  د شحرورﾊموا تُرى ماذا يقول 
 x الطوفان؟ وأليس هو نفسه قد استدل أجزاء منها x استدل ها؟ أليست تشرح أيًضا ما حدث

 موا ع من كامه حول نفس آمر؟
  ﾞ｠  ポ  ボ  ペ   ベ  プ  ブ     ピ  ビ       パ  バド  デ  ヅ       ヂ  ダ     ゾ  ゼ قال تعاى 

  ┐     ┏  ┎  ┍   ┌  ┋  ┊  ┉  ┈  ┇  ┆  ┅  ┄  ┃   │  ━  ─  〞 〝
  ┧  ┦  ┥  ┤    ┣  ┢  ┡  ┠  ┟┞  ┝  ├  ┛  ┚  ┙  ┘   ┗  ┖  ┕  └┓  ┒  ┑

  ┹    ┸  ┷  ┶     ┵  ┴┳  ┲  ┱  ┰  ┯  ┮  ┭  ┬   ┫  ┪  ┩  ┨ﾝ :جهود
 .ى44 – 45

؟ أليست تشرح أيًضا ما حدث x x هذد اآات من سورة القمر ﾊمد شحروروماذا يقول 
 الطوفان؟ وأليس هو نفسه أيًضا قد استدل أجزاء منها x موا ع من كامه حول نفس آمر؟

ﾞ    ﾕ  ﾔ  ﾓ  ﾒ  ﾑ   ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ ﾆ يقول تعاى 
  ゴ    ゲ  グ  ギ  ガ  ヴ   ケ  カ  ヮ  ヱ  ヰ    ｀  ﾟ  ﾞ   ﾝ  ﾜ  ﾛ     ﾚ  ﾙ  ﾘ  ﾗ  ﾖ
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  ジ  ザ  ピ  ビ  パ  バ  ド   デ  ヅ  ヂ      ダ      ゾ  ゼ  ズﾝ ى15 -3القمر:ج. 
قرآنيتن ا الث هما x التنزيل فمن أين إذن للمهندس ﾊمد شحرور أن يد عي أن آيتن 

 اﾅكيم تشرحان ما حدث؟.
القرآن أن وأختم اﾅديث عن هذد اﾄزئية التذكر ما ذكرته x الفصل آول هذد الرسالة من 

 x طاب، وهوﾆالكرم قد امتاز أسلوبه امعجز، الذي تنوعت فيه طرق البيان، وتعددت فيه أوجه ا
لتنوع آغراض، واختلفت الوسائل  ا، بل تنوعت فيه الطرائق تبعً اواحدً  اعرض قصصه م يلتزم مطً 

 إيراد القصة الواحدة فتجدد يَرْعر ض للقصة من زواا متعددة، سواء x، (1)لتنوع الطرائق االبيانية تبعً 
وتكرارها أو عدمه، أم x اابتداء القصة أو اانتهاء منها، أم x عرض التوجيهات امراد توصيلها 

 والتأكيد عليها.
حسب ما  وإن  ا ﾔتص به القصص القرآ｣ ｻريد امسوق من الوقائع عما يعوق ااعتبار

 كونيل عداد عما عرضيو  موا يعها أشرف قصة كل من، فينتخب يقتضيه السياق واهدف القرآ｣
 البشر ماذج ليصور الذوات، وأعيان آشخاج، أماء لف  غْ يرُ  فتجدد ها، التفكه قصد عن امنزهً 
 هذد. الباقية والسنن الثابتة القيم ليصور الوقائع، وجزئيات اﾅوادث تفصيات لف  غْ يرُ و . الطباع وأماط
ｰادث، انتهاء تنتهي ا الﾅومن امابسات، انقضاء تنقضي وا آشخاج، بذهاب نقطعت وا ا 
 متتالية القرآن x القصص أت م كله ذلك أجل من، و قبيل ولكل جيل لكل ومثا قاعدة تبقى َ

 تناسبها، مقامات على موزعة مفرقة كانت بل اريخ، كتاب يكون كما سور أو سورة x متعاقبة
 .أ2)التوزيع بذلك عاقة ها منها اﾅاصلة الفوائد معظم ٓن

ما يستعن على ربط وقائعه اجردة ومشاهدد امنتخبة  اوالسرد القصصي x القرآن غالبً 
في على دوات امستخدمة، فتضأدوات ربط لفظية،  ا يوحي بكثر من الداات حسب تلك آ

افق بن الرتيب الفعلي القصة اﾅركة والواقعية، فتتعا ل امشاهد وتتشابك امضامن، ويتحقق التو 
امعنوي ل حداث x الواقع، وبن الركيب اللغوي البنائي للسرد x العرض. ومن أمثلة ذلك فيما 

 يتعلق بقصة نوح عليه السام: 

                                                          
 .أ312، )ج 1ط رات ي علوم القرآن،ﾊاضعباس، : ي》ظر أ1)
القصص أ، مزة، 2835/ 5، )16، طالقرآني ظال  أ، قطب،1/74، د.ط، )التحرير والت》وير: ابن عاشور، ي》ظر أ2)

.أ15، )ج 2ط القرآ｣ وأثر《 ي است》باط اأحام،
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  قوله تعاى ﾞ     ﾚ  ﾙ  ﾘ  ﾗ  ﾖ  ﾕ  ﾔ  ﾓ  ﾒ  ﾑ   ﾐ
  ジ  ザ  ゴ    ゲ  グ  ギ  ガ  ヴ   ケ  カ  ヮ  ヱ  ヰ    ｀  ﾟ  ﾞ   ﾝ  ﾜ  ﾛ

ズ    ヂ      ダ      ゾ  ゼﾝى.14 – 15القمر: ج 
 من امشاهد: افلو أملنا x هذد اآات سنجد فيها عددً 

o  مشهد نوح عليه السام وهو يدعو ربه ويسأله التعجيل
 بنصرته.

o .مشهد انفتاح أبواب السماء ماء منهمر 
o .مشهد تفجر عيون آرض اماء 
o لتقاء ماء السماء ماء آرض.مشهد ا 
o هد مل نوح عليه السام على ذات ألواٍح ودسر.مش 

َها مجموعة من اﾄمل الفعلية  وبنظرة سريعة إى اآات وكيف سردت هذد امشاهد وَقص ترْ
القصرة امتتالية، امرابطة ｸرx العطف "الفاء" و "الواو"، والｰ نلحظ أها قد غلب فيها العطف 

من غر تراخ، وَحْشُدها x السياق القصصي على هذد الوترة  ب"الفاء" الｰ تفيد الرتيب والتعقيب
يوحي بسرعة آحداث وحركتها، فتوافقت بذلك الصورة امعنوية ل حداث، مع الصورة البنائية 

 .أ≓)للسرد
ح، وكان x دعائه ﾔ  ﾓ  ﾒ  فقال: } افلقد دعا نوح عليه السام ربه وهو يتفجر غيظً 

فع  عن استعجاله بفعل واحد موصول مع الدعاء ب"الفاء"  هذا يطالب التعجيل بنصرته،
ح، يعلن فيه عن أكية السرعة x تنفيذ النصر، وع  السرد عن سرعة التنفيذ الｰ ا ﾔ العجلى}

 ح، ليدل على أن أمر ي حا ر وا يكون منه التأخر.ﾖأو مهلًة ب"الفاء" } اｼتمل تراخيً 
 x آرض   على وَأْوَقعُ  امعx ،ｲ للعيون" التفجرُ " ،حﾞ   ﾝ  ﾜ: }وَجل   عز   قولُه"و 
x  ﾞ  ﾈ  ﾇ  ﾆ  ﾅ   ﾄ  ﾃ    ﾂ  ﾁ  ﾀ قوله تعاى  الرأس إ ى ااشتعالُ  ُأسن د كما اللفظ،

  ﾎ  ﾍ   ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉﾝمنْ  بذلك حَصلَ  وقد ،ى4مرم: ج ｲالذي مْثلُ  ههنا الُشمول مع 
 م نْ  يَرُفور كان قد اماءَ  وأن   ها،كل ُعيواً  صارتْ  كانت قد آرضَ  أن   أَفادَ  قد أَن ه وذلك. هناك حصلَ 
، عيونَ  وفج ْرا: "فقيلَ  ظاهرد   على اللفظُ  ُأجريَ  ولو. منها مكانٍ  كل    ،"آرض x العيونَ  أو آرض 

                                                          
 .أوما بعدها 148ج) ،رسالة ماجستر ،أسلوب السرد القصصي ي القرآن ،: طولي》ظر أ1)
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 آرض، x متفرقةٍ  عيونٍ  من فارَ  كان قد اماءَ  أن   منه امفهومُ  وَلكانَ  عليه، َيُدل   وم ذلك يُف د م
 .أ1)"منها أماكنَ  م ن َوتَبج س

x ادعائه أن اآيتن اللتن انتقاكا،  ﾊمد شحروروهذا امثال الذي ذكرته يبن بو وح خطأ 
 ا الث هما يشرحان ما حدث x الطوفان.

 اﾄهة الثانية: طَب ْيع ي ة الطوفان وَمرَحلّ ري ته. 
هو عبارة عن عاصفة مطرية كبرة جًدا جرت بشكل ﾊلي،  أن الطوفان ﾊمد شحروريرى 

فهو ﾉرد طوفان اعتيادي َغَمَر امناطق السكنية الواقعة بن اﾄبال والصحراء ووادي دجلة والفرات، 
فلقد عاش نوح وقومه x منطقة غنية الينابيع ｼُيط ها جبال غزيرة آمطار، وامعروف أن العواصف 

والتاي فهو ُمّثل تسبب سيوًا مدمرة ｻتاح امناطق امنخفضة والسهول والودان،امطرية x اﾄبال 
 .(≫)ًيا، ومكن تسميته الطوفان على الرغم من كونه ليس عامًياﾓمل طابًعا كارث ًياحدًا طبيع

 ﾊلية وليست ا يعدو كونه كارثة طبيعية اعتيادية إى إثبات أن الطوفان ﾊمد شحروريسعى 
ｻريدد من كونه عقوبة إهية، عاقب ي ها قوم نوح عليه السام على استكبارهم  وذلك هدف عامية،

x سبيل إﾍاح هذا امسعى وｼقيق هدفه  ﾊمد شحروروإصرارهم على كفرهم وظلمهم، وقد سلك 
 منه، عدة مسالك أخرى، فمن ذلك:

، م يكن س بدائينﾊاولة تصوير قوم نوح عليه السام أهم ﾉرد أُا -
 .أ3)ر فيهمدمّ رمُ ففعلت فعلها ال ،لديهم اﾆ ات وا التقنيات مواجهة هذد الكارثة

ُمرحاولة إنكار أن يكون معيار الركوب x السفينة هو اإمان،  -
 .أ4)والتشكيك x أُبوة نوح عليه السام ابنه

لم الذي اقرفه قوم نوح عليه لكن  التصوير القرآ｣ مشهد الطوفان قد ربط بينه وبن الظ
┥  ┦  ┧  ┨      ┩  ┪  ﾞ السام، بُكفرهم واستكبارهم وإصرارهم، حيث يقول سبحانه وتعاى 

   ┵  ┴  ┳  ┲  ┱  ┰  ┯     ┮   ┭  ┬   ┫  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ
  ｸ       ｷﾝ :ى15 – 14جالعنكبوت 

                                                          
بتصرف يسر.أ1/152، )3، طي علم امعا｣ دائل اإعجازاﾄرجا｣،  أ1)
أ.2/55، )2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة أ،782، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ2)
أ.18-2/16، )2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ3)
أ.2/47، )2، ط｣ قراءة معاصرةالقصص القرآ: شحرور، ي》ظر أ4)
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 الشرك أي لظلم،ا متلبسون وهم أخذهم أي حال، أ┳  ┴) "وملة :يقول ابن عاشور
وفاء  .عذاب سيأخذهم أهم للمشركن تعريض وهذا متقررا، هم ابًتا تلبًسا الرسول، وتكذيب

(ｲوقوله  .العذاب من امؤمنن منجي ي أن إى إماء وهذا. أ┱  ┲على ) عطف أ
(ｵ ｶ ｷللسفينة أ الضمر .ｲمن عذااً  الطوفان وقوع على دليل آية، أها كوها ومع 
 .أ1)الرسل" للمكذبن ي

╃   ﾞ   ويؤكد ذلك سياق اآات x سورة هود حيث جاء آمر من ي x البداية بقوله
   [  ‶      ̈ ′╋  ╊  ╉  ╈   ╇  ╆       ╅  ╄  ｹ  ｸ    ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ

  ﾎ  ﾍ  ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ   ﾆ  ﾅ        ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ   ﾀ  ｿ  ｾ  ｽ  ｼｻ   ｺ
  ﾑ  ﾐ   ﾏﾝالنهاية بقوله  ،ى33-36:هودج x وجاء آمرﾞ  ┬   ┫  ┪  ┩  ┨  ┧

  ┹    ┸  ┷  ┶     ┵  ┴┳  ┲  ┱  ┰  ┯  ┮  ┭ﾝى.44هود:ج 
┧  ┨  ┩  ┪  ┫   ┬  ┭  ┮  ┯  ﾞ بعد تفسرد هذد اآية  البيضاوي يقول

  ┹    ┸  ┷  ┶     ┵  ┴┳  ┲  ┱  ┰ﾝ :واآية، "ى44جهود x لفخامة الفصاحة غاية 
 على آخبار إيراد وx اإ خال، عن اﾆاي اإ ﾒاز مع اﾅال كنه على والدالة نظمها وحسن لفظها
 الوهم يذهب ا إذ ذكرد، عن مستغن نفسه x متعن وأنه الفاعل، تعظيم على دالة للمفعول البناء
 (.2)"القهار الواحد سوى عليها يقدر ا آفعال هذد مثل أن للعلم غرد إى

 اإعجاز مراتب من بلغت قد الكرمة اآية هذد أن واعلمعند نفس اآية: "ويقول آلوسي
 البيان نطاق عنه يضيق ما احاسن من ومعت بنواصيها فسفعت العرب مصاقع واستذلت أقاصيها
 مسلك لسالكي تنبيها التعريض الكام ختم تعاى إنه .. َالسنان مكان الباغة مهري من وكانت
 السخط، مكان إظهارٍ  َخْتمَ  غر، ا ٓنفسهم ظلما السام عليهم الرسل تكذيب x القوم أول ك
 .(3)لظلمهم" إا كانت ما اهائلة الصورة وتلك الطوفان قيامة وأن إاد، استحقاقهم وﾄهة

فكل النصوج القرآنية الｼ ｰدثت عن مصر قوم نوح عليه السام، تؤكد أن الطوفان كان 
، فمما خطي اهم أغرقوابة إهية، عاقبهم ي ها على ظلمهم واستكبارهم وإصرارهم على كفرهم، عقو 

                                                          
.أ25/222، د.ط، )التحرير والت》ويرابن عاشور،  أ1)
 .أ137/ 3) ،1ط ،التأويل وأسرار الت》زيل أنوار ،البيضاوي أ2)
 .أ273-271/ 7) ،0ط، امعا｣ روح ،آلوسي أ3)
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وليس ل ق ل ة  خ هم x السباحة، وا ل بدائيتهم x تقنيات اجتياز اﾅواجز امائية، فا عاصم من أمر ي 
 إا من رحم، والعاقبة للمتقن.

ﾎصارد x امنطقة الｰ كان يسكنها نوح عليه السام وقومه، أو أم ا مسألة َمرَحلي ة الطوفان وا
رري رت ه لكل أرجاء آرض، فهي مسألة ليس فيها نص  صريح ﾓسمها، ولذا فإن أهل العلم قد  ُعُموم 

 اختلفوا فيه على قولن:
 هو ما كل من آرض، وجه على من ميع آرض، وأهلك عم   قد القول آول: أن الطوفان

 السفينة.  x نوح ملهم إا من يح
 يقتضي أ┱  ┲): تعاى وقد نسب ابن عطية هذا القول إى اﾄمهور، فقال: "قوله

 وهي آرض من طائفة الطوفان x غرق إما: فرقة فقالت ذلك x اختلف وقد فقط، قومه أخذ أنه
 .أ≓)كلها" امعمورة غرقت إما: اﾄمهور هي: فرقة وقالت نوح، بقوم امختصة

 الكتاب ظواهر مقتضى هو الطوفان وأي د ابن عاشور هذا القول، حيث يقول: "وعموم
 حددت الｰ امدة قصر جهة من إنكارد على أقدموا فإما آرض يعم م الطوفان إن قالوا ومن والسنة،

 ليس من وذلك وأحداثها آرض عمر  بط x ها ااطم نان يلزم وليس اإسرائيلين، كتب ها
 x منحصرين كانوا ٓهم البشر عم ولكنه آرض يعم م الطوفان أن نسلم: يقال القواطع.. وقد

 أنكرود الذين مستندات فإن قطعية غر الطوفان عموم كانت أدلة ول ن الطوفان أصاها الｰ الباد
 .أ2)ٓجلها" آخبار ظواهر ترك فا اهضة غر

 من آول اﾄزء من بنصه هنا ننقله ما فأفｯ امسألة هذد x عبدد ﾊمد الشيخ استفｰ وقد
 ، ما فيه من فائدة، حيث جاء فيه ｼت عنوان:ارﾔه

 طوفان نوح عليه السام، هل عم  آرض كلها؟

 ي عبد الشيخ آستاذ حضرة من امصرية الدار مفｰ اإمام آستاذ على ورد سؤال جواب
 :السؤال نص وفيه ابلس، دينةم الشريف العلم خادم القدومي

 جديد ن ء قبلكم ظهر أنه به أهيتم الذي هر1316 سنة شوال x 4 امؤرخ مكتوبكم وصلنا
 مقالتهم من مع وقد القرآنية، آدلة توهن x واﾆوض والرا ة، العلوم x البحث ديدهم الطلبة من

                                                          
 . أ4/315)، 1، طالعزيز الكتاب تفسر ي الوجيز احرر ،ابن عطيةأ≓)
.أ132-23/131، د.ط، )التحرير والت》ويرور، ابن عاش أ2)
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 عليه نوح قوم ها كان الｰ آرض خاج هو بل آرض، ﾎٓاء عاما يكن م الطوفان أن: اآن
 م الكافرين هاك السام عليه نوح دعاء وأن الغرق، يصبهم م الصن أرض x اس بقي وأنه السام
 نｭ كل وكان) صح ما بدليل قومه، إى إا مرسا يكن م ٓنه؛ قومه بكفار خاج هو بل عاما يكن
 أ.كافة الناس إى وبعثت خاصة، قومه إى يبعث

 عليه نوح عن حكاية تعاى كقوله ذلك، ｹاف اطقة الكرمة اآات إن: هم قيل فإذا
 وقولهأ الباقن هم ذريته وجعلنا: )تعاى وكقولهأ دارا الكافرين من آرض على تذر ا رب: ) السام
: هم قيل وإذا ،فيها حجة وا للتأويل قابلة هي: قالواأ رحم من إا ي أمر من اليوم عاصم ا: )تعاى
 ي بعثه رسول أول السام عليه نوحا أن الشفاعة أحاديث x صح أنه أجابوا احدثن جهابذة إن
 وجود لعدم اتفاقيا أمرا بعثته عموم ويكون آرض، أهل قومه يكون أن يتعن وأنه آرض، أهل إى
 حكاات إى واستندوا دثن،اح من سخروا إليهم مرسا يكن م غرد وجد ولو قومه، غر أحد

 العظيم، اﾅادث هذا سر عن الغطاء كشف امكتوب بذلك منا ورغبتم الصن، أهل إى منسوبة
 .القلب إليه ويطم ن اﾅق، يقتضيه ما واإفادة

 الطوفان، عموم على قاطع نص فيه يرد فلم الكرم القرآن أما:   واﾅمد ذلك عن واﾄواب
 ا آحاد فهو سندد صحة فرض على آحاديث من ورد وما السام، عليه وحن رسالة عموم على وا

 عقائد من اعتقادها د  عُ  اإذ الظن، ا اليقن هو اﾅقائق هذد مثل تقرير x وامطلوب اليقن، يوجب
 .الدين

 أو امؤرخ أو الراوي ثقته عندد ترجحه ما الظن من ﾓصل أن فله ااطاع ومريد امؤرخ وأما
 عدم أو الرواية الثقة حد عن ﾔرج ا امسألة هذد x وامفسرون امؤرخون يذكرد وما الرأي، صاحب
 .ديｳ معتقد على قطعيا دليا تتخذ وا ها، الثقة

 x النظر وأهل آدان أهل بن نزاع مو وع فهي نفسها x الطوفان عموم مسألة وأما
 فعلى اإسامية آمة وعلماء الكتاب أهل أما آمم، مؤرخي بن خاف ومو وع آرض، طبقات

 رأيهم على واحتجوا النظر، أهل من كثر ذلك على ووافقهم آرض، لكل عاما كان الطوفان أن
 x إا تتكون ا  ا آشياء هذد ٓن؛  اﾄبال أعاي x امتحجرة وآماك آصداف بعض بوجود
 .البحر

 حｯ ذلك يكون ولن امرات، من مرة إليها صعد اماء أن على دليل اﾄبال سؤو ر  x فظهورها
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 ذلك على وهم عاما، يكن م الطوفان أن امتأخرين من النظر أهل غالب ويزعم آرض، عم قد يكون
 جرد عاما كان الطوفان أن قضية ينكر أن مسلم لشخص ﾒوز ا أنه غر. شرحها يطول شواهد
 عليه يدل  ا شي ا ينفي أا الدين يعتقد من كل على بل زيز،الع الكتاب آات x التأويل احتمال
 أن يقطع عقلي بدليل إا التأويل إى عنها وينصرف سندها صح الｰ وآحاديث اآات ظاهر
 وعلم شديد، وعناء طويل، ｸث إى ﾓتاج امسألة هذد مثل x ذلك إى والوصول امراد، غر الظاهر
 هذى ومن ونقلية، عقلية شｯ علوم على يتوقف وذلك عليه، ｼتوي وما آرض طبقات x غزير
 وتعاى سبحانه وي جهااته، ببث له يسمح وا قول، له يسمع ا ﾉازف فهو يقيｳ علم بدون برأيه
 .(≓)"أعلم

فظاهر فتوى الشيخ ﾊمد عبدد اميل إى القول أن ظواهر اآات وآحاديث تدل على أن 
 مراد، غر الظاهرهذا  أن يقطع عقلي بدليل إا التأويل إى عنها ينصرفا و ًما، الطوفان كان عا

 طبقات x غزير وعلم شديد، وعناء طويل، ｸث إى ﾓتاج امسألة هذد مثل x ذلك إى والوصول
 .أ2)عليه ｼتوي وما آرض

ليه السام وقومه، القول الثا｣: أن الطوفان كان منحصرًا x آرض الｰ كان يسكنها نوح ع
 وكانوا هم ُمثلون ﾉموع البشرية x ذلك الزمان.

 معونة - تدل اآات وقد انتصر ﾊمد رشيد ر ا هذا القول x تفسرد، حيث قال: "ظواهر
 قومه، إا نوح زمن x كلها آرض x يكن م أنه على - الكتاب أهل عن اموروثة والتقاليد القرائن
 البقعة x الطوفان يكون أن يقتضي وهذا ذريته، غر فيها بعدد يبق وم الطوفان كلهم هلكوا وأهم
ｰا وجباها سهلها آرض من فيها كانوا ال x أ3)كلها" آرض. 

أكان الطوفان عاما x آرض؟ أم إنه وذهب سّيد قطب إى هذا القول أيًضا، حيث قال: "
ين كانت هذد آرض؟ وأين ｽومها x العام القدم وx كان ｽ xوم آرض الｰ بعث فيها نوح؟ وأ

                                                          
وما بعدهاأ 777/ 2، )2، طاريخ اأستاذ اإمام الشيخ ﾊمد عبد《ر ا،  أ≓)
: لقد نقل رشيد ر ا هذد الفتوى عن شيخه وعّقب عليها ما يَعُضد به قوله الذي ذهب إليه، ما ا يتوافق مع ظاهر ملحوظة أ2)

 نوح لقوم شاما عاما كان الطوفان أن وآحاديث القرآن ظواهر أن الفتوى هذد "خاصةالفتوى الذي ذكراد، حيث قال: 
 مثلون كانوا أهم على دليل ا إذ؛ ل رض عاما يكون أن يقتضي ا ولكنه اعتقادد، فيجب غرهم، آرض x يكن م الذين

 أنه آقرب بل الطوفان، ذلك أثر من أها على يدل ا اﾄبال قلل x البحرية واﾅيواات آصداف وجود وكذلك آرض،
.أ12/35، د.ط، )تفسر ام》ار:  ر ا، ي》ظرآنفا".  قلنا كما اماء x اليابسة من وغرها اﾄبال تكون أثر من كان

.أ12/83، د.ط، )تفسر ام》ارر ا،  أ3)
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العام اﾅديث؟ أس لة ا جواب عليها إا الظن الذي ا يغｳ من اﾅق شي ا وإا اإسرائيليات الｰ ا 
ولكن هذا ا منع من القول أن ظاهر النصوج القرآنية يلهم أن قوم نوح   تستند إى دليل صحيح ..

شرية x ذلك الزمان. وأن آرض الｰ يسكنوها كانت هي آرض امعمورة x كانوا هم ﾉموع الب
 بُ كْ فيما عدا َر  -ذلك اﾅن. وأن الطوفان قد عم هذد الرقعة، وقضى على ميع اﾆائق الｰ تقطنها 

 .أ1)"السفينة الناجن
، وإما هي فَرُناحظ أن قوي أهل العلم يتفقان على أن امسألة ليس فيها نص صريح ﾓسمها

استنباطات من ظواهر النصوج، فا حرج من القول أحدكا طاما ا ﾒُردد من كونه عقوبة إهية، 
عاقب ي ها قوم نوح عليه السام على ظلمهم واستكبارهم وإصرارهم على كفرهم، كما يفعل ذلك 

 ومن سلك مسلكه. ﾊمد شحرور
 احور الثا｣: صفة السفينة ومعيار ركوها.

أن سفينة نوح عليه السام هي عبارة عن طوف من ألواح خشبية،  ﾊمد شحروريرى 
 ى،13جالقمر: ﾞ  ゴ    ゲ  グ  ギ  ガ  ヴﾝ  مشدود بعضها إى بعض ألياٍف طبيعية بدليل قوله تعاى

 .(≫)فحجمها ا يتجاوز معدية خشبية ُصنعت على مبدأ الدسر
من صفات السفينة وحجمها، فيقول: "أما ما  ما جاء عند أهل الكتاب ﾊمد شحرورويَرُرُد 

يقوله أهل التوراة وَمْن َلف  َلف هم وأخذ عنهم من مفسرين ومؤرخن من أن نوح بｲ سفينة من ثاث 
اها، ومن كل  طوابق و ع فيها زوجن من كل حيواات الدنيا وطيورها، بسباعها وأفياها ونسورها وم 

انب ما ﾓتاج إليه ركاب السفينة من طعام، فليس عندا بشيء، نباات الدنيا وأشجارها، إى ج
لسبب بسيط هو أن ذلك كله ﾓتاج إى أسطول من حامات الطائرات وليس إى طوف بدائي من 

 .(≪)ألواح ودسر"
 وكم وعر ها، السفينة طول بداية نقول للمهندس ﾊمد شحرور أن حديث امفسرين عن

فيه، وا فائدة من البحث عنه، وكذلك  التحقيق على دليل ا مرالطبقات ..ا}، هو أ من فيها
وصفك لسفينة نوح عليه السام أها عبارة عن معدية خشبية، ليس بشيء أيًضا، إذ ليس له أساس 

 شرعي وا أصل علمي يقوم عليه. 
                                                          

.أ4/1881)، 16ط ،ي ظال القرآنقطب،  أ1)
أ.2/55، )2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة أ،782، د.ط، )جن قراءة معاصرةالكتاب والقرآ: شحرور، ي》ظر أ2)
أ.2/18، )2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ3)
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 وا لنا ي يبيّ نها م كثرة أشياء الكرم القرآن x"أّن  :الشنقيطي الشيخ وأشر هنا إى قول
 امفسرين من فيه. وكثر   فائدة وا ｼته طائل ا عنها والبحث شيء، بياها x يثبت وم رسوله،
 كلب كلون ،ادائمً  ذلك مثل عن نُعرض وﾎن جدوى، وا علم بدون فيها آقوال ذكر x يطنبون
 الذي الغام كاسمو  إسرائيل، بｳ بقرة من القتيل به  رب الذي وكالبعض وامه، الكهف، أصحاب

 السفينة طول وكم هو، شجر أي من نوح وكخشب سفينة قتله، موسى عليه وأنكر اﾆضر، قتله
 التحقيق على دليل وا عنه، البحث x فائدة ا  ا ذلك غر إى الطبقات، من فيها وكم وعر ها،

 .(1)"فيه
صفات هذد  عن السنة وا نالقرآ يذكرها م الｰ امعلومات x التدقيق نرك أن فآوى إذن

 :لسببن السفينة، وذلك
 به ٓخ ا فائدة فيه كان فلو التدقيق، ذلك من الفائدة وجود عدم -
 السنة. أو القرآن

 x قطعية نتيجة إى توصلنا لن: التارﾔية وآدلة العلمية، آسانيد أن -
 لإنسان، هولةﾉ: جدا البعيد الزمن ذلك x وتفاصيلها اﾅياة واقع ٓن ذلك؛ مثل
 اﾅقائق من كله ليس: القدم x البعيدة آزمان تلك عن اﾅديث العلم يذكرد وما

 والتخط ة للتغر قابلة علمية، وتفسرات نظرات هو منه كثر بل امطلقة، العلمية
 واإبطال.

، ولكّن داات اآات القرآنية ُتشر إى أن سفينة نوح عليه السام كانت سفينة عظيمة
ﾊ د شحرور ُمستدًا بقوله تعاىموليست معدية خشبية كما يزُعم  ﾞ  ゴ    ゲ  グ  ギ  ガ  ヴﾝ

 .ى13جالقمر: 
فهذا الوصف للسفينة ليس امقصود منه ｼجيمها بكوها ﾉرد ألواح ودسر، بل تفخيمها 

 ذات يفه. أمرها وتعظيم السفينة تفخيم العبارة من وظاهر" :وتعظيم أمرها، كما قال سيد قطب
 . أ2)وقيمتها" لفخامتها تذكر وا توصف ودسر. ألواح

 عن عو ا هنا اموصوف مقام أقيمت السفينة، صفة ودسر ألواح "وذات :ويقول ابن عاشور
 ذلك وx. صنعها وإحكام السفينة هذد متانة بيان الصفة هذد x ٓن الفلك، على وملناد: يقال أن

                                                          
.أ227/ 3) ،د.ط ،ي إيضاح القرآن القرآن البيان أضواء ،الشنقيطي أ1)
.أ7/3435)، 16ط ،ي ظال القرآنقطب،  أ2)
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 تكن وم صنعها كيفية إليه وأوحى السفينة بصنع أمرد ي فإن عهم ومن نوح بنجاة ي لعناية إظهار
 .أ1)قبلها" سفينة تعرف

ｼدث امفسرون التفصيل اممل : " ﾊمد شحروروأم ا عن معيار ركوب هذد السفينة: فيقول 
عن أن ركاب السفينة ثاثة أنواع: آول يشمل اﾅيواات والنباات وﾓكمه مبدأ من كل زوجن 

ن أوهما ذكر والثا｣ أنثى، والثا｣ يشمل أهل نوح وهم مانية: نوح وامرأته وأبناؤد الثاثة سام وحام اثن
وافث لكل واحد منهم زوجة، وهذا النوع الثا｣ ﾓكمه ما ﾓكم النوع آول، أما الثالث فيشمل من 

الذي ﾓكمهم أهو مبدأ من امفسرين أشار إى امبدأ  اآمن بنوح وهم قليل، لكننا م نسمع أحدً 
والسؤال اآن: ماذا ؟ اإمان فقط أم هو مبدأ من كل زوجن اثنن الذي حكم النوعن آول والثا｣

يفعل نوح بشاب عازب مؤمن؟ هل يركه للغرق ٓنه عازب؟ أم ﾓمله معه ٓنه مؤمن ليسطو على 
إى السفينة هو اإمان فلماذا مل  وإن كان امعيار x الدخول؟ زوجات اآخرين بعد اﾎسار الطوفان

للذين كفروا وم ﾓمل ابنه؟ وآهل هم الزوجة وآواد، وابنه  نوح امرأته وقد  رها ي x كتابه مثًا 
 .(≫)ه" ن سبق عليه القول ٓنه ليس ابن

"لقد مل نوح معه x السفينة ﾉموعة من امؤمنن وأهله إا من سبق عليه ويقول أيًضا: 
ولكن ليس والدد، ، (≪)كان أادأ  االقول، أي أن ابن نوح ليس من أهله، وااحتمال وارد أن )نوحً 

 ﾞ ٓن امرأة نوح كانت من الكافرين وم تقم لنوح أي عهد، وكذلك امرأة لوط حيث قال تعاى عنها:
  ][  ‶    ¨  ′  ╋╊   ╉ﾝ:ومه ٓها من أما عن امرأة نوح فلم يذكر أها هلكت مع قى، 81ج هود

 x نوح ابن ليس غرق فالذي حقا ي وعد يكون و"لكي .(√)أهله ووعدد ي أن ينجي أهله"
 وكان. ﾊله x استغراا نوح استغراب كان لذا. بذلك نوح يدري أن دون زا، ابن وإما اﾅقيقة،
ﾞ     ｴ  ｳ  ｲ    ｽｼ  ｻ  ｺ        ｹ  ｸｷ  ｶ  ｵ   :قوله x اﾅقيقة هذد يعلم ا نوحا أن العامن رب جواب

   ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ    ﾆ  ﾅﾄ       ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ    ｿ   ｾﾝ :ى47جهود(∽).  
من أن  بدًا فا منه أن القراء مغفلون أو بسطاء، ظنً  ويُراو أن يتحاذق  ﾊمد شحرور ﾓُاول

 القرآنيضرب آات ه عليه، إذا ب التبس ما منه، ويتضح ليتكشف له ما غمض ،يفسر القرآن القرآن
                                                          

.أ26/184، د.ط، )والت》ويرالتحرير ابن عاشور،  أ1)
أ.47-2/45، )2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ2)
.دأو نوح كان أب أن: )ي الكتاب أ3)
أ.2/53، )2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرةشحرور،  أ4)
أ.375، د.ط، )جالكتاب والقرآن قراءة معاصرة: شحرور، ي》ظر أ5)
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 .، بناًء على افرا ات وتوكات ا حقيقة هابعضها ببعض
 معيار هو فاإمان شحرور وعقله؛ قلب x كان ما فيه إا إشكال ا إّن النص القرآ｣ وا ح

 خاج، قانون وا خاصة معاملة هم وليس السام، هنوح علي أهل يشمل وهو السفينة، الناس دخول
 :تعاى قوله ذلك يؤكد ｸملهم، نوًحا ي أمر  ن البشر غر من آخرى امخلوقات تتعلق والزوجية

ﾞ  ギ  ガヴ  ケ    カ  ヮ  ヱ  ヰ   ｀  ﾟ   ゙ ﾝ  ﾜ  ﾛ     ﾚ  ﾙ  ﾘ   ﾗ  ﾖ  ﾕ  ﾔ  ﾓ  ﾒ
  ジ  ザ     ゴ  ゲ  グﾝ اج، على العام عطف بل تغاير عطف ليس هنا فالعطف ،ى45: هودجﾆا 

 طيب، بيت فهم ،أ≓)آهل" من وليس آَمنَ  َمنْ  ذكر َ تشريًفا، "ُخصصوا ،امؤمنن بعض نوح فأهل
 بعد ذلك أكان يهم وا مؤمنن، ماا أهما يعｳ ما لوالديه، امغفرة دعا قد نوًحا أن ننسى وا

 .قبله أم الطوفان
 الشحرور ديري كما معاماهم ﾋ xتلفة موازين عندد وليس الناس، بن يُفرق ا تعاى ي إن

ﾝ   ヱ  ヰ   ｀  ﾟ بقوله نفسها من ااستثناء اآية ذلك، ما ورد x x أكيد ويكفي يوحي، أن
  カ  ヮﾜ، تعاى وكذلك ما جاء قوله:  ﾞ  ブ  ピビ  パ  バ  ド      デ  ヅ   ヂ  ダ  ゾ

   ┉    ┈  ┇    ┆  ┅  ┄  ┃  │  ━   ─  〞  〝  ｠  ポ  ボ  ペ  ベ   プﾝ ج
 ｼت امرأتن هاتن كون مع أن   ليفهم اآية هذد من أكثر ﾊمد شحرور يريد فماذا ،ى15: التحرم
 .الداخلن مع النار دخول واستحقتا شيً ا ي من عنهما يغنيا م لكنهما كرمن رسولن

┷   ┸  ┹      ┺  ┻  ┼  ┽  ┾┿  ╀  ╁  ╂        ╃  ╄  ﾞ  :سبحانه عن امرأة لوط يقول
    ¨  ′  ╋╊   ╉  ╈  ╇  ╆  ╅   】  【  』  『  》《  〉  〈  ][  ‶ﾝ هودج :

 قانون يطبق فلماذا النجاة، من استثنيت أها إا الكرم القرآن بصريح أهله من لوط فامرأة ،ى 81
 نوح؟. امرأة على يطبق وا لوط امرأة على اإهاك

 أن رشحرو  ﾊمد أراد كما السفينة x اصطحاها يعｳ ا نوح امرأة لغرق القرآن ذكر عدم إن
 مع استثنائها اكتفي أو لذكرها، داع يكن م ولذلك الطوفان قبل ماتت تكون أن إما فهي يوكنا،
 يكون وا الدنيا، x الغرق من فتنجو و يزة خاصة معاملة ها يكون وماذا القول، عليهم سبق الذين
 .(≫)الداخلن؟ مع النار ستدخل حيث اآخرة x اﾆصوصية تلك ها

                                                          
 .أ3/162)، 1، طالعزيز الكتاب فسرت ي الوجيز احرر ،ابن عطيةأ≓)
مقال منشور x ملتقى أهل التفسر على َ، 4ُ قراءة شحرور للقصص القرآ｣ بن التحريف والتخريف ميدة،: ي》ظرأ≫)

 #/WgMWqlsjTIUhttps://vb.tafsir.net/tafsir41857. الرابط التاي:

https://vb.tafsir.net/tafsir41857/#.WgMWqlsjTIU
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 الولد أن القرآ｣ النص أثبت حيث نوح، ابن النسبة شحرور ﾊمداستشكال  ىإ أي َ
ﾞ  ┃   │  ━  ─  〞        〝  ｠  ポ  ボ  ペ   ベ  نوح عليه السام، كما x قوله تعاى  ابن هو

   ┌  ┋  ┊  ┉  ┈  ┇  ┆  ┅  ┄ﾝ:احث لكل تثبت العظيمة اآية ، فهذدى42جهود 
حيث  تعاى. ي من بل نوح من أ ليست〞  ─  ━ عبارة )  نّ أ شكﾉاًا لل يدع ا ما متجرد

 !!! نوح وليس تعاى ي قاها سياق ملة معرض امقولة قد جاءت x ناحظ أّن هذد
 هو مثا نوحا أن معｲ والدد، وليس أبود هو نوًحا أن وزعمه شحرور ﾊمد لفذلكة داعي فا

 العم تشمل قد واللغة القرآن x آب كلمة أن ذلك يطرته،س ｼت والولد أمرد وي وهو يربيه من
 ｽتص الوالد لفظة لكن الوالد، إى اإ افة القوم وكبر الديｳ وآب والسيد البعيد وآب واﾄد
 .الولد إﾍاب سبب هو الذي البيولوجي آب

 أي لنوح تُق م م "إها زنت، بقوله قد نوح امرأة أن شحرور ﾊمد لتلميح معｲ ا وكذلك
 اﾅقيقة، x نوح ابن ليس غرق بقوله "فالذي الزا، من ابنها هو الولد هذا أن عهد"، وا لتصرﾓه

ﾅمله اﾆيانة امذكورة x آية التحرم على خيانة بذلك"، وا   نوح يدري أن دون زا، ابن وإما
  .ى47جهود: ﾞｸｷ  ｶ  ｵ       ｴ   ｽｼ  ｻ  ｺ        ｹﾝ  :الفراش، وربط ذلك بقول ي عن ابن نوح

مهور امفسرين على أن اﾆيانة امقصودة x آية التحرم ليست خيانة العرض، بل ُحك َي إن  
، وإن تفاوتت أقواهم ｼ xديدها بعبارات ترجع ميعها إى أها كانت خيانة أ1)فيها إماعهم

 اْلَبغ يّ   ن َكاحُ و الفاحشة، ومقام النبوة يقتضي ذلك،، وأن ي أغر من أن مكن امرأة نｭ من أ2)الدين
، والتاي فإن التأويل الصحيح لْية يكون على أ3)ديوا يكون أن عن النｭ ي صان وقد ،داثة

 النحو اآي:

  قولهأن: {  ｸｷ ｶ ｵ ｴ} مولﾊأ4)نوجهن متقارب أحد على: 

o أ5)دينك أهل من ليس أنه. 

                                                          
 /15) ،د.طالبحر احيط ي التفسر،  ،أبو حيان ،أ21/153) ،1ط ،اﾄامع أحكام القرآن، القرطｭ :اإماع نقلأ1)

.أ1/381) ،2، طتتمة أضواء البيان ،سام أ،354 /5)، 1طالقدير،  فتحالشوكا｣،  أ،215
، ال》كت والعيون، اماوردي أ،8/161) ،2ط القرآن العظيم تفسرأ ابن كثر، 436 /15) ،1ط ،البيان جامعالط ي، أ2)

.أ7/47) د.ط،
.أ463/ 6) ط،.د، ﾉموع الفتاوىابن تيمية، أ3)
.أ356/ 18)، 3، طمفاتيح الغيبالرازي،  أ4)
.أ356/ 18) ،3، طمفاتيح الغيبأ، الرازي، 345 /15) ،1ط ،البيان جامعالط ي، أ5)
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o يهم أن وعدتك الذين أهلك من ليس أنهﾍأ1)معك أ. 
  قولهأن :{  ｽｼ ｻ ｺ ｹ}مول أ2)فيه قراءانﾊ عدة أوجه، كلها  على، وهو
 ﾊتملة: 

o أَغيرْرَ و) ،الام وفتح اميم بكسرأ َعم لَ ) ويعقوب الكسائي قرأ 
  ، والتقدير:الراء بنصب

 غرَ  عمًا  لَ م  عَ  إ ن ه zومعناد: إنه عمل الكفر صا ،
 . أ3)والتكذيب

o الباقون قرأ (ｺو) ،منونة الام ورفع اميم بفتح أｻبرفع الراء أ ،
 والتقدير:

 غر   عملٍ  ُذو إ ن ه zللتقدير أ4)َصا ｲامع x وهو موافق ،
 .أ5)السابق

 يَ  سؤالك نّ إ  هذا ويقوي ،أ7)َصاz غر َعَمل   إﾍاءد؛ إا 
 .(6)«علم به لك ليس ما تسألｳ أن صاz غرُ  َعَمل   إنه»:مسعود ابن قراءة

 مبالغة إما العمل أن ه جعل ذاته نفس x أو اعتبار  أ8)الذم
 .أ3)الولد من عمل أبيه ومن كسبه

                                                          
 عندفع إيهام ااضطرابالشنقيطي،  ،أ356/ 18) ،3، طمفاتيح الغيبأ، الرازي، 347 /15، )1ط ،البيان جامعالط ي، أ1)

.أ113)ج، 1طالكتاب،  آات
وأثرها ي الرسم القرآ｣  امتواترة القراءات ،حب  ،أ233: ج)د.ط،  ،العشر القراءات امبسوط ي ،النيسابورىّ أ2)

 .أ187: ج) ،1ط ،واأحكام الشرعية
-11/134)، 1ط ،اﾄامع أحكام القرآن القرطｭ، ،أ162/ 5)، 1طالكشف والبيان عن تفسر القرآن،  ،ｭالثعل أ3)

 .أ137
، القرطｭ ،أ162/ 5) ،1طالكشف والبيان عن تفسر القرآن،  ،الثعلｭ، أ433/ 2) ،1، طالقرآن تفسر ، ،السمعا｣أ4)

 .أ137-11/134) ،1ط ،اﾄامع أحكام القرآن
 .أ137-11/134) ،1ط ،اﾄامع أحكام القرآن، القرطｭ أ5)
، القرطｭ ،أ162/ 5)، 1طالكشف والبيان عن تفسر القرآن،  ،الثعلｭ، أ433/ 2) ،1، طالقرآن تفسر ،السمعا｣أ7)

 .أ137-11/134) ،1ط ،اﾄامع أحكام القرآن
 .أ166/ 3) ،1، طالعزيز الكتاب تفسر ي الوجيز احررابن عطية،  أ،355 /3، )1، طالقرآن معا｣ ،الن ح اس أ6)
/ 1)، 1ط ،العربية القراءات وأثرها ي علوم ،ﾊيسن، أ533/ 2)د.ط،  ،البحر امديد ي تفسر القرآن اجيد، بن عجيبةاأ8)

.أ551
.أ11/137) ،1ط ،اﾄامع أحكام القرآن ،القرطｭأ3)
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 منه تتدفقعليه السام كانت  اوالذي يظهر التأمل x سياق اآات وتفاصيل القصة أن نوحً 
 الرمة ﾊل كونه x كالصغر هجعل ｸيث«بｳّ ا »مشاعر آبوة ｻاد ولدد حx ｯ مناداته له بقوله

على ﾍاة ابنه إى آخر ﾅظة قبل أن ﾓول اموج بينهما، فلما وقع ذلك وهو يعلم  ا، وكان حريصً والشفقة
: هودج{｀ カ ヮ ヱ ヰ  }:تعاى قوله من علم مار  ل أن من م يركب السفينة فهو من الكافرين امغرقن، ايقينً 
 بسؤاله، اا مصرحً  اد، ُمَعرّ  ً تردد حبل انجيه x اآخرة، قاطعً أن ي تعاى ي عند له توجه الشفاعة ى.45

ته، فكان نداؤد كمح لبالغ آمر افو ً بصدق وعدد، م ابعاطفة أبوته،  هدً  اه، معتذرً  ولمس بعلم استغناء
عليها  والرقة الｰ ُجب لَ  الشفقة داعي  ذلكإى دعاد، أ1)شفاعًة منه ابنه، كشفاعة إبراهيم اﾆليل x أبيه

 .أ2)الوالد ｻُاد ولدد، ولكنها كانت من غر إذٍن من ي، وقد ُعوتب فيها وم يُقر عليها
فُخاصة القول أن معيار النجاة هو اإمان، وسبب اهاك هو الُكفران، وهذا امعيار ﾍا من آمن، 

 وهلك من كفر، كائنًا من كان.
  

                                                          
يَم َخل يًا ح،، اب قول ياأنبياء أحاديث كتاب، صحيح البخاريأ1) ّ ُ إ بْررَاه  أ، 3355حديث ) ،أ133/ 4) }َواｽ ََذ ا

َعُثوَنح اب قول ي:كتاب التفسر،   أ.4673، حديث )أ111/ 7)،}َوَا ｽُْز ｣  يَرْوَم يُربرْ
اشور، ابن ع، أ465/ 2) ، د.ط،ال》كت والعيون، اماوردي ،أ386-387/ 14) د.ط،، ﾉموع الفتاوىابن تيمية، أ2)

 .أ83/ 12)، د.ط، التحرير والت》وير
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الــخــاتــمــة 
 وامقرحاتج ال》تائـ

د وبع، والصاة والسام على أشرف آنبياء وامرسلن ،د   الذي بنعمته تتم الصاﾅاتاﾅم
 مكن تسجيل أهم النتائج والتوصيات:طواف تهذا ال

 أوًا: نتائج البحث: 

o رة" يكون أحد ااعتبارات التالية: بينت أ  ن وصف القراءة "امعاص 

  راد فيه، فيكوناعتبار نسبتها إى الزمن والعصر الذي أحدثت
ُ
 ام

رة القراءة  هذد الراهن، وموا العصر x اﾄديدة القراءات الكرم، للقرآن امعاص 
 الكرم. للقرآن جديدة قراءة عصر كل x يكون ٓن مهيًدا امعاصرة القراءات

 اعتبار الفعل ال ذي تقوم به وهو الضغط على النصوج لعصرنتها 

 ر، وتتماشى مع روحه على حد زعمهم.حｯ تتَكي َف مع أفكار العص

  x ديثةﾅأت إليه واذت به من مناهج العصر ونظراته اﾄ اعتبار ما
قراءها للنصوج، واامساك هذد امناهج والنظرات واعتمادها أصًا x توجيه 
 ｰالنصوج وحبس القراءة عليها، ومنع الرجوع إى شيء من امناهج والقواعد ال

 للغة وأصول الفقه وعلوم القرآن.و عها علماء ا

o مد شحرور أظهرت أنﾊ قراءته امعاصرة x إى حدٍّ ما وفق أطر  يسر
مرجعية وآليات منهجية ذات موات إيدلوجية، تكشف عن مشارب فلسفية متعددة، 
ينطلق منها ｼ xليله وقراءته للنص القرآ｣، وتنقسم هذد آطر واآليات بشكل عام إى 

 نوعن:

 ية، ويُرمثل أصول آسلوب  ٓول:اﾔمستمد من أصول النزعة التار
 .عن إحدى صورد امنهجية وهو امنهج التارﾔي اﾄدي ｼدثناالتارﾔي الذي 

 ｢مستمد من أصول الفلسفة البنيوية، وُيَشكّ ل أسس امنهج  :الثا
 البنيوي x النظر إى الظواهر اإنسانية.

o  دليةأظهرت أنﾄمد شحرور" هي أحد أهم أسس أبنية "امادية اﾊ  ،الفكرية
فهو يسر  من أساليبها الفكرية، وألفاظها ومصطلحاها، وﾒتهد x أن يفسر آات القرآن 
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 اجيد منظارها.

o امبنية على امنهج امقارن  الكرم النظرة ااستشراقية الغربية إى القرآن أثبت أن
يسعى ، والﾊ ｰمد شحرورذات النظرة الｰ ينظر ها  ل دان، وكذلك امنهج التارﾔي، هي

ا على البقاء وقادرً  مقبوًا للتجربة البشرية إى تقدم آساطر اعتبارها وصًفا من خاها
 .اا إﾒابيً وااستمرار، وتقومها تقومً 

o مد شحرورن توظيف أظهرت أﾊ ية لنظرية لﾔقراءة القصص القرآ｣ التار x
 ين: هدف إى أمر 

 وذلك اعتبار القصص إثبات بشرية آحداث وإلغاء اإرادة اإهية :
مع ًا واقًا ما أرادد ي، بل تسجيًا ما فعله اإنسان x  م يكن تسجيًا  القرآ｣

 واقعه متفاعًا مع الوحي وواقعه وتشكاته ااجتماعية والفكرية. 

  اعتبارها نصوًصا التشكيك برسالية آات القصص القرآ｣: وذلك
جزءا من الرسالة الｰ بعثها ي وحًيا وليست  ،ارﾔية، وليدة البي ة الزمانية وامكانية

 .وقصًدا من عندد

o  إن من ركائز امنهج البنيوي اانطاق من  رورة إخضاع امادة اللغوية لصرامة
ﾔالتجربة التار x ية أو اجتمعية أو التطورية، الدراسة العلمية من خال إزاحة حقيقتها امعطاة

استند إى هذا حينما عمل على إبعاد الداات واﾅموات  ﾊمد شحرورقد أظهرت أن و 
امعرفية امتعارف عليها عند علماء التفسر وأهل اللغة، ﾄملة من آلفاظ وامصطلحات 

امسلمن ومفكريهم، وهو x عمله هذا يقع x مأزق التجｳ على النصوج، وعلى علماء ، القرآنية
 x فهم داات تلك امفاهيم تقع على عاتق مقولة امرادفات x طأﾆحن يزعم أن مسؤولية ا

 .اللسان العرس

o  مع لداروين،أ آنواع أصل) كتاب عن تهنقل الذيعند امقارنة بن أظهرت 
 حｯ الراب لةمرح من اإنسان وجود ها مر الｰ التطور مراحل حول ﾊمد شحرور يقوله ما

 عملية استغرقتها الｰ الطويلة الزمنية آحقاب تلك مع البشر، مرحلة مرورًا اإنسان، مرحلة
 .للنظرية وتبنًيا للفكرة، وماًسا الرؤية x تطابقٍ  وجود هذد، التطور

o مد شحرور نأثبت أﾊ صادقًا يكن م x هي آدم لقصة قراءته أن ادعائه 
 اطنية فرق ومقوات ٓفكار اجرارًا يكون أن يعدو ا فيها قدمه ام أن إذ معاصرة، قراءة



321 
 

 أفكارها وتسويق أغرا ها تنفيذ x الفرق هذد مساعي لتدعيم بعيد، أمد منذ نشأت قدمة،
 .وآرائها

o مد شحرورن  أظهرت أﾊ  نفيه لنبوة آدم عليه السام بناًء على النظرية x ينطلق
 والｰ القرآ｣ للقصص الَتَصُوري ة قراءته على بناءً  أيًضا ينطلق كما،الداروينية، وسعيًا لرسيخها

 طرائق وｼديد مراحل، ثاث إى التارﾔية الصرورة للحظاتأ كونت أوجست) تقسيم على أقامها
 .مرحلة كل x الوجود فهم وأساليب التفكر

o افة مفهوم ن  أثبت أﾆمد شحرور عند اﾊ ي، وحر  من اقسمً  أن على يقوم 
 كسيدٍ  خاها من يتصرف وأصبح آرض، x   خليفة أصبح وها اإنسان، هذا x َحل ت
وهذا امفهوم مستمد من منهج الفاسفة قدمًا وحديثًا، وا ﾔتلف عن  الكون، هذا مطلق

نظرية الفيض امعروفة إا من خال التسميات،كما أن هذا امفهوم يلتقي مع مفهوم النصارى 
 عن امسيح أنه ابن ي.

o مد شحرور قراءة أثبت أنﾊ من خال امقاربة بن  لقصة نوح عليه السام
للتاريخ القائمة على للنظرة الغربية  الرت أسيس آساطر وبن ما ورد x القرآن، يسعى إى

ية،  مضمون اﾆ  وما ﾓتويه من معلومات، دون تعويل على صحة اﾆ  من الناحية الوائق
التدليل على صحة قانون التقدم اإنسا｣ أو  إىكما يسعى أيًضا من خال تلك امقاربة 
 قانون اﾅاات الثاث لر )أوجست كونتأ.

o مد شحرور أظهرت أنﾊ قد سلك x مسلًكا عليه السام نوح اسم تعريف 
 امعاجم، لغة على اعتمادد من لنفسه ادعاد ما مغاير بل فحسب، اللغة ٓهل ليس ُمغايرًا
 وكذلك التوراي، النص ترمات وبعض الكتاب، أهل مصادر علىذلك  x اعتمد حيث

 استيفاء بقصد وذلك القدمة، اللغات من الفر يات وبعض والكاثوليكية، اليهودية اموسوعة
 .بعينه لفكر تنتصر أيديولوجية أغراضٍ 
 :امقرحاتانًيا: 

o طورة القراءات العقلية امﾆ عاصرة، والعمل على توسيع دائرة ااهتمام التنبه
خاصًة بعد  أطروحاها ونقدها ع  عمل مؤسسي متكامل ومدروس ينهض عليه فريق ｸثي،

ｼُول تلك القراءات من ﾉرد مشروعات فردية متناثرة، إى مشاريع ومؤسسات وروابط معية 
 و نهجة.
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o   علوم الشريعة واللغة والفكر و x الفلسفة إى تناول هذد دعوة امتخصصن
القراءات الدراسة والنقد، مع اﾅرج على الُعمق ｼ xليلها، وامو وعية x نقدها، وإبراز 

 جذورها الفلسفية وخلفياها الفكرية، حｯ يكون النقد بن اًء وأكثر إقناًعا.

o  تناوها ｰمد شحرورتناول كل قصة من قصص آنبياء عليهم السام الﾊ 
َدة ، وبيان ما فيها من امغالطات والُشبه، من خال أｸاث تكميلية، أو رسائل على ح 
 علمية.
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 فهرس اآات القرآنية

 

 الصفحة اآية م

1  ﾞ  ┊  ┉    ┈  ┇  ┆ﾝ243، 242[≫≫:]البقرة 

2 
 ﾞｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲｻ     ｼ

 ﾁﾀ  ｿ  ｾ  ｽ...     ﾐ   ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ  ﾋ  ﾊﾝالبقرة[:

≫8]

238،244 ،
276 ،263 ،
264 ،343 

3 
 ﾞﾔ  ﾓ  ﾒ  ﾑ...    │       ━  ─  〞   〝  ｠

  ┃ﾝ[البقرة:≫≒-≫≫]

233 ،
258 ،273 ،264 

4 
 ﾞ  ┍  ┌  ┋  ┊  ┉  ┈    ┇  ┆  ┅  ┄

  ┑   ┐  ┏  ┎ﾝالبقرة[:≫√]
233 

5 
 ﾞ  ├  ┛   ┚  ┙  ┘  ┗  ┖  ┕  └  ┓  ┒

   ┤  ┣  ┢  ┡  ┠  ┟  ┞  ┝ﾝالبقرة[:≫∽]

154 ،
245 ،258 

7 
 ﾞ╁  ╀         ┿  ┾  ┽  ┼  ┻╂     ╇   ╆  ╅  ╄  ╃

ﾝالبقرة[:≫∵]
233 

6 
 ﾞｵ  ｴ  ｳ  ｲｶ    ｾ  ｽ   ｼ  ｻ  ｺ  ｹ  ｸ  ｷ

  ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿﾝالبقرة[:≫∫]

253 ،
262 ،285 ،351 

8  ゙  ﾒ  ﾑ  ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍ   ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ

ﾖ  ﾕ  ﾔ  ﾓﾗ    ﾝ  ﾜ       ﾛ  ﾚ  ﾙ  ﾘ   ﾟ  ﾞ
137 
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  ヰ   ｀ﾝالبقرة[:∵∬]

3  ﾞ└  ┓   ┒ ﾝ255، 243[∵∫:]البقرة 

1
5 

 ﾞ  バ   ド  デ  ヅ  ヂ  ダ  ゾ  ゼ  ズ    ジ  ザ   ゴ

  ペ   ベ  プ  ブ  ピ  ビ  パﾝالبقرة[:∬∵]
251 

1
1 

 ﾞ  ┟     ┞  ┝  ├  ┛  ┚ﾝ243[∼≫≓:]البقرة 

1
2 
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[∫∵≓:]البقرة ﾝڭ  

136 

1
3 

 ﾞ  ﾍ  ﾌ       ﾋ    ﾊ  ﾉ  ﾈ       ﾇ  ﾆ  ﾅ  ﾄ

  ﾒ  ﾑ  ﾐ   ﾏ  ﾎﾝالبقرة[:≒∫≫]
181 ،136 

1
4 

 ﾞ  ┳      ┲  ┱  ┰  ┯  ┮  ┭  ┬     ┫  ┪  ┩

┵  ┴┶   ┺  ┹  ┸  ┷    ┻ﾝ[8≓≫:]البقرة
127 

1
5 

 ﾞ  ギ  ガ   ヴ  ケ  カ  ヮ  ヱ  ヰ  ｀  ﾟ

ダ  ゾ  ゼ    ズ  ジ  ザ  ゴ  ゲ  グヂ    バ  ド  デ  ヅ

ポ  ボ  ペ  ベ  プ   ブ  ピ  ビ  パ｠    │   ━   ─  〞  〝

ﾝ┉  ┊  ┋  ┌  ┍      ┎  ┏  ڭ    ┈┃  ┄  ┅  ┆  ┇
[≪≓≫:]البقرة

354 



325 
 

1
7 

 ﾞ  ┌  ┋   ┊  ┉  ┈┍ ... ﾝ238[≪≪≫:]البقرة 

1
6 

 ﾞ      │  ━  ─  〞  〝  ｠  ポ  ボ    ペ   ベ  プ

┈  ┇  ┆  ┅   ┄  ┃┉      ┑  ┐  ┏   ┎   ┍   ┌  ┋  ┊

   ┕  └  ┓  ┒ﾝالبقرة[:≪√≫]

336 

1
8 

 ﾞ┢  ┡  ┠   ┟  ┞  ┝┣    ┥  ┤

   ┧    ┦ﾝالبقرة[:≪∽≪]
55 

1
3 

 ﾞ┿  ┾    ┽  ی ﾝ131[∝∼≫:]البقرة 

2
5 

 ﾞ  ﾀ  ｿ     ｾ  ｽ  ｼ  ﾆ  ﾅ  ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ

  ﾇﾝآلعمران[:≫]
187 

2
1 

 ﾞ┕  └  ┓  ┒  ┑┖     ┞       ┝  ├  ┛  ┚    ┙  ┘  ┗

┠  ┟┡    ┧  ┦  ┥   ┤     ┣  ┢ﾝآلعمران[:∵]

111 ،
183 ،227 ،
226 ،272 

2
2 

 ﾞヴ  ケ  カ  ヮ  ヱ   ヰ  ｀ガ     ザ  ゴ  ゲ  グ  ギ

ヂ  ダ  ゾ  ゼ   ズ  ジヅ  ビ  パ  バ  ド   デピ  

ベ  プ     ブ    ｠  ポ   ボ  ペﾝآلعمران[:≒≫]

252 

2
3 

 ゙ﾉ  ﾈ    ﾇﾊ    ﾎ  ﾍ  ﾌ  ﾋﾝآلعمران[:

≫8]
248 



326 
 

2
4 

 ﾞベ  プ  ブ  ピペ    〝  ｠  ポ   ボﾝ 253[√≪:]آلعمران 

2
5 

ﾞ    パ  バ  ド  デ        ヅ  ヂ  ダ  ゾ  ゼ  ズ  ジ

  ビﾝآلعمران[:≫≫]

233 ،
253 ،265 

2
7 

 ﾞ┚   ┙  ┘  ┗  ┖  ┕┛      ┝  ├     ┠  ┟  ┞

  ┪  ┩  ┨  ┧  ┦  ┥  ┤   ┣  ┢  ┡ﾝآل[

[√√:عمران

43 ،53 ،
188 

2
6 

 ﾞﾘ  ﾗ  ﾖ     ﾕ  ﾔ  ﾓ      ﾒ  ﾑ  ﾐﾙ  ﾝآل[

[∼∼:عمران
244 

2
8 

 ﾞ┊   ┉  ┈  ┇    ┆   ┅   ┄┋        ┒    ┑    ┐  ┏  ┎  ┍  ┌

  └  ┓ﾝآلعمران[:∽∬]
72 ،245 

2
3 

 ﾞｶ  ｵ  ｴ  ｳ   ｲｷ  ｺ  ｹ  ｸ  ｼ  ｻｽ        ﾁ    ﾀ  ｿ  ｾ

  ﾃ  ﾂﾝآلعمران[:∝≪]

45 ،47 ،
55 

3
5 

 ﾞ  ｹ     ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ   ｳ  ｲ

  ﾇ  ﾆ  ﾅ  ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ   ﾀ  ｿ  ｾ  ｽ  ｼ  ｻ  ｺ

  ﾏ  ﾎ  ﾍ      ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈﾝآلعمران[:∵∫]

137 

3
1 

 ﾞ  ﾚ  ﾙ  ﾘ  ﾗ     ﾖ  ﾕ  ﾔ  ﾓ       ﾒ      ﾑ  ﾐ

   ﾟ  ゙   ﾝ     ﾜ  ﾛ  ガ              ヴ  ケ  カ     ヮ  ヱ  ヰ  ｀

  ザ  ゴ            ゲ  グ      ギﾝ[آلعمران:∵∬]

255 
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3
2 

 ﾞ  ﾖ  ﾕ  ﾔ  ﾓ  ﾒ  ﾑ  ﾐ  ﾏ      ﾎ  ﾍ  ﾌ

  ﾙ  ﾘ      ﾗﾝآلعمران[:≒≪√]
237 

3
3 

 ゙   ┾  ┽  ┼  ┻  ┺  ┹ﾝآلعمران[:

≒≫≪]
131 

3
4 

 ﾞ 〝     ｠  ポ  ボ  ペ  ベ    プ  ブ  ピ  ビ  パ                

  ━      ─  〞ﾝآلعمران[:≒≫∵]
235 

3
5 

} ًً جا ∠ぼ ت∠ゅبゅًم⊥ ⌒ك⌒ َا ا ب⌒إ⌒ذْن⌒ َا إ⌒ ∠れヱ أ∠ْنت∠م⊥ ل⌒ن∠ヘْس∃ ゅك∠ゅن∠ م∠ ∠ヱ{ ﾞ  ヅ

ベ        プ  ブ   ピ    ビ  パ  バ  ド    デペ  ﾝآلعمران[:≒√∽]
238 

3
7 

 ﾞ     ヂ  ダ  ゾ  ゼ  ズ  ジ  ザ      ゴ  ゲ

  ド  デ  ヅﾝ[8∬≓:مران]آلع
252 

3
6 

 ゙ｽ  ｼ  ｻ ﾝءゅ185[√≫:]النس 

3
8 

 ﾞ  ﾉ  ﾈ  ﾇ  ﾆﾝءゅ247[∫≫:]النس 

3
3 

 ﾞ  ┋  ┊  ┉  ┈  ┇    ┆  ┅  ┄  ┃  │  ━

┓  ┒  ┑    ┐       ┏  ┎  ┍  ┌└  ﾝءゅالنس[:√≫]
251 

4
5 

 ﾞ  ┸  ┷ﾝءゅ123[∬∼:]النس 
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4
1 

 ﾞ  ─  〞          〝  ｠  ポﾝءゅ324[∼≫≓:]النس 

4
2 

 ﾞ  ｼ  ｻ  ｺ  ｹ   ｸ  ｷ       ｶ    ｵ   ｴ     ｳｽ   ...  ゴ

  ゼ   ズ  ジ  ザﾝ[ءゅالنس:≒∝≫-≒∝∽]
354 

4
3 

 ﾞ  ﾈ  ﾇ  ﾆ  ﾅ   ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ

ﾋ  ﾊ  ﾉﾌ  ﾝءゅالنس[:≒∵≒]
255 ،251 

4
4 

 ﾞ ﾟ  ﾞ  ﾝ  ﾜﾝئدةゅ164[≪:]الم 

4
5 

 ﾞ    ダ  ゾ  ゼ   ズ  ジ  ザ  ゴ  ゲ  グ  ギ  ガ  ヴ

デ  ヅ  ヂ  パ  バ     ドビ     ポ  ボ  ペ  ベ  プ    ブ  ピ

ﾝئدةゅالم[:≪∵]

48 ،55 ،
236 ،261 

4
7 

 ﾞ   └  ┓  ┒  ┑  ┐  ┏  ┎   ┍  ┌

┛   ┚  ┙  ┘  ┗  ┖  ┕├    ┝

┢  ┡  ┠  ┟  ┞┣    ┫  ┪  ┩  ┨  ┧  ┦  ┥   ┤

   ┭  ┬ﾝئدةゅالم[:√∽]

136 

4
6 

 ﾞヱ  ヰ   ｀  ﾟ  ﾞ  ﾝ  ﾜ  ﾛヮ    ギ  ガ  ヴ    ケ  カ

グゲ  ザ  ゴ    ズ  ジゼ    バ  ド  デ  ヅ  ヂ  ダ  ゾﾝ
[∵∝]المゅئدة:

183 

4
8 

 ﾞﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ   ﾘﾝ  ﾝئدةゅ131[≫∬:]الم 
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4
3 

 ﾞ┻   ┺  ┹   ┸  ┷   ┶    ┵  ┴  ┳  ┲  ┱┼  ﾝئدةゅالم[:

≒8≫]
242 ،243 

5
5 

 ﾞｺ          ｹ  ｸｻ  ﾝュゅ242[≓:]اأنع 

5
1 

 ﾞﾉ  ﾈ  ﾇ  ﾆ  ﾅ  ﾄ     ﾃ  ﾂﾊ  ﾍ  ﾌ  ﾋﾎ  ﾐ  ﾏ    

  ﾒ  ﾑﾝュゅاأنع[:≪]
273 

5
2 

 ﾞ┭  ┬   ┫    ┪  ┩┮    ┶  ┵  ┴  ┳  ┲  ┱  ┰   ┯

   ┷  ｻ  ｺ   ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ

ﾝュゅاأنع[:∫-∬]

281 

5
3 

 ﾞ┣  ┢  ┡  ┠┤    ┬  ┫  ┪  ┩  ┨  ┧   ┦  ┥

┭┮  ┵  ┴    ┳    ┲  ┱  ┰  ┯┶     ┿    ┾         ┽  ┼  ┻  ┺  ┹  ┸  ┷

 ╂  ╁     ╀   ╃ﾝュゅاأنع[:≪∽]

211 

5
4 

 ﾞ┯  ┮   ┭┰    ┳  ┲  ┱ﾝュゅ183[∵∝:]اأنع 

5
5 

 ﾞ ガ  ヴ   ケ  カﾝュゅ128[≫∬:]اأنع 

5
7 

 ﾞ  ┴  ┳  ┲   ┱   ┰  ┯  ┮ﾝュゅ241[√∬:]اأنع 

5 ﾞｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳｸ    ｿ  ｾ   ｽ  ｼ  ｻ  ｺ  ｹ115 
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6 ﾀﾁ  ﾃ  ﾂﾄ    ﾇ  ﾆ  ﾅﾝュゅاأنع[:∬∽]

5
8 

ﾞ  ┋  ┊  ┉  ┈ ┌┍  ┐  ┏   ┎┑    ┓  ┒

 └ﾝュゅاأنع[:≒≒∽]
55 

5
3 

ﾞ  ┲  ┱  ┰   ┯   ┮┳  ﾝュゅ244[√≫≓:]اأنع 

7
5 

 ﾞﾀ  ｿ  ｾ  ｽﾁ    ﾆ  ﾅ  ﾄ    ﾃ   ﾂ

  ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ  ﾋ            ﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇﾝ
ュゅاأنع[:≒≫≫]

267 

7
1 

 ﾞ  バ   ド  デ  ヅ  ヂ  ダ  ゾ  ゼﾝ 
ュゅاأنع[:≒≫∝]

242 

7
2 

 ﾞ   ベ  プ  ブ   ┄  ┃    │  ━  ─  〞  〝  ｠  ポ  ボ  ペ

┓  ┒  ┑  ┐  ┏     ┎  ┍  ┌  ┋  ┊   ┉  ┈  ┇  ┆  ┅└  

  ┟  ┞  ┝  ├   ┛  ┚  ┙  ┘  ┗   ┖  ┕ﾝュゅاأنع[:≒√∽]

137 

7
3 

 ﾞ┦  ┥  ┤    ┣  ┢  ┡  ┠┧    ┩  ┨

   ┵  ┴  ┳  ┲  ┱  ┰  ┯     ┮  ┭   ┬  ┫  ┪

┷  ┶┸  ┻  ┺  ┹┼     ┿  ┾  ┽ﾝュゅاأنع[:≒√∝]

137 

7
4 

 ゙ヅ  ヂ  ダデ     ビ  パ            バ  ドﾝ47[∵:]اأعراف 

7 ﾞ  ｠  ポ     ボ  ペ  ベ  プ  ブ  ピﾝ244[∵√:]اأعراف 
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5 

7
7 

 ﾞ  ゾ  ゼ   ズ  ジ  ザ  ゴ  ゲ  グ  ギ  ガ    ヴ

  ヅ  ヂ  ダﾝاأعراف[:∽√]

127 ،
126 ،128 

7
6 

ﾞ ﾅ  ﾄ        ﾃ  ﾂ     ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾﾆ   ﾝاأعراف[:

≒≫∫]
243 

7
8 

 ﾞ  ━   ─  〞  〝  ｠  ポ   ボ  ペ  ベ

  ┆  ┅  ┄  ┃  │ﾝاأعراف[:≒∵∽]
48 

7
3 

 237[∬:]اأنゅヘلﾝڀ゙ 

6
5 

 ﾞ  ┓   ┒  ┑ﾝるبヱ242[∬≓:]الت 

6
1 

 ﾞ  ─   〞  〝  ｠  ポ   ボ  ペ  ベ

│  ━┃  ┆  ┅  ┄┇     ┋  ┊  ┉  ┈

┍  ┌┎  ┐   ┏┑    └  ┓  ┒ﾝるبヱ[8≪:]الت

123 ،268 

6
2 

 ﾞ ﾖ  ﾕ    ﾞ  ﾝ  ﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ  ﾘ  ﾗ

ヮ  ヱ  ヰ  ｀   ﾟカ    ヴ   ケ

ガギ    ダ  ゾ  ゼ  ズ   ジ  ザ  ゴ  ゲ  グ

ﾝるبヱ[8∵:]الت

48 

6 ﾞ┩  ┨  ┧  ┦  ┥  ┤  ┣      ┢  ┡┪    ┭              ┬   ┫231 
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3 ┯  ┮┰    ﾝنسヱي[:≫∬]

6
4 

 ﾞ   ｾ         ｽ             ｼ   ｻ  ｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ｶ      ｵ  ｴ  ｳ

 ﾀ  ｿ   ﾉ  ﾈ  ﾇ   ﾆ  ﾅ  ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ

  ﾔ  ﾓ  ﾒ    ﾑ     ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ  ﾋ  ﾊﾝنسヱي[:

∵≒]

48 ،286 ،
288 

6
5 

 ゙ﾐ  ﾏ   ﾎ  ﾍﾝدヱ127[∵:]ه 

6
7 

 ﾞ╋  ╊  ╉  ╈   ╇  ╆       ╅  ╄  ╃′       ¨

   [  ‶ｻ   ｺ  ｹ  ｸ    ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲｼ    ｽ

ﾉ  ﾈ  ﾇ   ﾆ  ﾅ        ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ   ﾀ  ｿ  ｾ    ﾊ

  ﾑ  ﾐ   ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ  ﾋﾝ[دヱه:≫∵-≫∬]

315 

6
6 

 ﾞｻ   ｺ  ｹ  ｸ    ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲｼ    ｾ  ｽ

   ﾆ  ﾅ        ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ   ﾀ  ｿﾝدヱه[:≫∫]
288 

6
8 

 ﾞ  ﾝ  ﾜ  ﾛ     ﾚ  ﾙ  ﾘ   ﾗ  ﾖ  ﾕ  ﾔ  ﾓ  ﾒ

ヴ  ケ    カ  ヮ  ヱ  ヰ   ｀  ﾟ  ﾞガ    ジ  ザ     ゴ  ゲ  グ  ギﾝ
 [8√:]هヱد

315 ،
321 ،324 

6
3 

 ﾞド  デ  ヅ       ヂ  ダ     ゾ  ゼバ    プ  ブ     ピ  ビ       パ

  ┅  ┄  ┃   │  ━  ─  〞        〝  ｠  ポ  ボ  ペ   ベ

  ┒  ┑  ┐     ┏  ┎  ┍   ┌  ┋  ┊  ┉  ┈  ┇  ┆

┓└  ┞  ┝  ├  ┛  ┚  ┙  ┘   ┗  ┖  ┕┟    ┤    ┣  ┢  ┡  ┠

  ┯  ┮  ┭  ┬   ┫  ┪  ┩  ┨  ┧  ┦  ┥

311 
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┳  ┲  ┱  ┰┴    ┹    ┸  ┷  ┶     ┵ﾝ[دヱ8√:ه-√√]

8
5 

 ﾞ  ┃   │  ━  ─  〞        〝  ｠  ポ  ボ  ペ   ベ

   ┌  ┋  ┊  ┉  ┈  ┇  ┆  ┅  ┄ﾝدヱه[:√≪]
322 

8
1 

ﾞ ┞  ┝  ├  ┛  ┚  ┙  ┘   ┗  ┖  ┕┟  ﾝدヱ316[≪√:]ه 

8
2 

ﾞ  ┰  ┯  ┮  ┭  ┬   ┫  ┪  ┩  ┨  ┧

┳  ┲  ┱┴    ┹    ┸  ┷  ┶     ┵ﾝヱ[√√:د]ه
57 ،315 

8
3 

 ﾞｷ  ｶ  ｵ       ｴ  ｳ  ｲｸ  ｼ  ｻ  ｺ        ｹｽ    ﾂ  ﾁ  ﾀ    ｿ   ｾ

ﾄ       ﾃﾅ     ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ    ﾆﾝدヱه[:√∝]
321 ،323 

8
4 

 ﾞプ  ブ  ピ  ビ  パ   バベ    ─   〞    〝  ｠  ポ            ボ  ペ

│  ━┃  ┄┅    ┉   ┈  ┇     ┆ﾝدヱه[:√∬]

43 ،185  ،
327 

8
5 

ﾞ グ   ギ  ガ   ヴ   ケ  カ  ヮ  ヱゲ    ズ  ジ  ザ   ゴ

ダ  ゾ  ゼヂ    ピ   ビ  パ         バ  ド  デ      ヅﾝدヱه[:∽∵]
267 

8
7 

 ﾞ  ヱ  ヰ  `   ゚     ﾞ  ﾝﾝدヱ73[∼∵:]ه 

8
6 

 ﾞ┾  ┽  ┼  ┻  ┺      ┹  ┸   ┷┿    ╃        ╂  ╁  ╀

╊   ╉  ╈  ╇  ╆  ╅  ╄╋  [  ‶    ¨  ′]    〉  〈

《》    】  【  』  『 ﾝدヱه[:∫≒]

322 
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8
8 

 ﾞﾍ  ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈﾎ     ﾒ  ﾑ  ﾐ  ﾏﾝ
[88≓:]هヱد

43 

8
3 

 ﾞﾙ  ﾘ  ﾗ  ﾖ  ﾕ  ﾔ  ﾓ  ﾒ    ﾑ  ﾐﾚ    ﾜ  ﾛ

  ヱ  ヰ  ｀  ﾟ  ゙    ﾝﾝدヱ[8≫≓:]ه
43 ،55 

3
5 

 ﾞ─━    ┋   ┊  ┉  ┈  ┇  ┆  ┅  ┄  ┃  │

  ┗  ┖  ┕  └  ┓      ┒  ┑  ┐  ┏  ┎  ┍  ┌

 ┞  ┝  ├   ┛  ┚  ┙  ┘ ﾝسفヱي[:≒-≫]

18 ،53 ،
58 ،221 ،343 

3
1 

 ﾞ  ┩           ┨  ┧  ┦    ┥   ┤  ┣  ┢  ┡  ┠  ┟

   ┮  ┭  ┬  ┫    ┪ﾝسفヱي[:√]
63 

3
2 

 ﾞ  ヴ  ケ  カ    ヮ  ヱ  ヰ         ｀  ﾟﾝسفヱ138[∵:]ي 

3
3 

 ﾞｺ  ｹ   ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲｻ    ﾝسفヱ244[∼≓:]ي 

3
4 

 ゙ ゲ  グ  ギ  ガ  ヴ   ケ   カ ジ  ザ  ゴズ   

  ベ  プ   ブ   ピ     ビ  パ        バ   ド  デ  ヅ  ヂ  ダ  ゾ  ゼﾝ[سفヱي:

≪∽]

75 ،73 

3
5 

 ﾞ  ┬  ┫      ┪  ┩  ┨  ┧  ┦        ┥  ┤  ┣

┱  ┰   ┯  ┮  ┭┲              ┹    ┸  ┷  ┶  ┵    ┴  ┳

   ┼  ┻   ┺ﾝسفヱي[:√≫]

251 
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3
7 

 ﾞ  ﾆ       ﾅ  ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾ  ｽ  ｼ

 ﾇ ﾝسفヱي[:√∽]
335 

3
6 

 ﾞ  ┆  ┅  ┄  ┃  │  ━  ─   〞  〝  ｠  ポ  ボﾝ
[∬√:]يヱسف

236 

3
8 

 ﾞ ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲﾝسفヱي[:

∵8]
243 

3
3 

 ゙┹  ┸     ┷  ┶  ┵  ┴┺    ╀  ┿  ┾  ┽          ┼  ┻

  ╃      ╂  ╁ﾝسفヱ[≫8≓:]ي
43 

1
55 

 ﾞ┮  ┭  ┬  ┫  ┪        ┩  ┨┯            ┱  ┰      ┲

  ┼  ┻  ┺  ┹     ┸  ┷  ┶  ┵  ┴  ┳

   ╀  ┿      ┾  ┽ﾝسفヱي[:≒≒≒]

138 ،
133 ،251 ،252 

1
51 

 ﾞ┤   ┣  ┢  ┡  ┠          ┟  ┞  ┝  ├  ┛  ┚┥  

┩    ┨  ┧  ┦┪  ┮  ┭   ┬  ┫┯    ┱  ┰

┲┳     ┷  ┶   ┵  ┴ﾝالرعد[:∽]

62 

1
52 

 ﾞヂ  ダ  ゾ  ゼ  ズ  ジ   ザ  ゴ  ゲ  グヅ  

バ   ド  デパ  プ  ブ  ピ  ビベ    ｠   ポ  ボ  ペ

  ┋  ┊  ┉  ┈  ┇  ┆   ┅  ┄         ┃  │  ━  ─  〞  〝

  ┎  ┍   ┌ﾝュإبراهي[:∬]

48 ،327 

1 ﾞ  ﾓ  ﾒ        ﾑ  ﾐ   ﾏ  ﾎ  ﾍ   ﾌ  ﾋﾝ185[√:]الحجر 
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53 

1
54 

 ﾞ  ┓  ┒  ┑  ┐  ┏  ┎    ┍  ┌  ┋ﾝالحجر[:

≪∝]
247 

1
55 

 ﾞ    ┣  ┢  ┡  ┠  ┟  ┞  ┝  ├  ┧  ┦  ┥  ┤

  ┴  ┳  ┲  ┱  ┰  ┯  ┮   ┭  ┬  ┫  ┪  ┩  ┨

   ┿  ┾  ┽  ┼  ┻  ┺       ┹  ┸  ┷  ┶   ┵ﾝر]الحج:

≪∫-≫≒]

276 

1
57 

 ﾞ   ペ  ベ    プ  ブ  ピ  ビ  パ  バ   ド  デﾝالنحل[:

≪]

243 ،
255 ،251 

1
56 

 ﾞ┒  ┑  ┐  ┏    ┎  ┍┓     ┗  ┖  ┕  └ﾝ
[√≫:]النحل

211 

1
58 

ﾞ      ﾇ   ﾆ  ﾎ   ﾍ  ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ

  ﾐ   ﾏﾝالنحل[:√√]
183 

1
53 

 ﾞﾈ   ﾇ  ﾆ  ﾅ  ﾄﾉ    ﾒ  ﾑ  ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ   ﾋ  ﾊ

   ﾖ  ﾕ  ﾔ  ﾓﾝالنحل[:∝∝]
252 

1
15 

 ﾞ  ╇  ╆  ╅  ╄   ╃  ╂  ╁  ╀  ┿  ┾

′   ╋  ╊  ╉  ╈¨    《  〉  〈  ]  [  ‶

   》ﾝالنحل[:∵≪]

242 

1 ﾞ  ┨  ┧  ┦  ┥  ┤  ┣  ┢   ┡  ┪   ┩158 ،148 
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11 ┭  ┬  ┫┮    ┱   ┰  ┯ﾝالنحل[:∵∫]

1
12 

 ﾞｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲｹ    ｻ     ｺ

  ﾃ  ﾂ   ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾ  ｽ  ｼﾝالنحل[:

≒8≫]

36 

1
13 

 ﾞ  ┠  ┟  ┞  ┝  ├  ┛  ┚   ┙  ┘  ┗

   ┩  ┨  ┧  ┦  ┥  ┤  ┣  ┢   ┡ﾝالنحل[:

≒≒8]

61 

1
14 

 ﾞｻ  ｺ  ｹ      ｸ  ｷ  ｶ      ｵ  ｴ  ｳ  ｲ     ｼ

   ﾅ  ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾ  ｽﾝالنحل[:≒≒∬]
61 

1
15 

 ﾞブ  ピ   ビ  パ  バ  ド  デプ    ボ  ペ  ベ

  ┃  │  ━  ─       〞  〝  ｠  ポﾝالنحل[:≒≪√]
243 

1
17 

 ﾞ  ┷  ┶  ┵      ┴  ┳  ┲  ┱  ┰  ┯  ┮  ┭  ┬

  ┺  ┹  ┸ﾝاإسراء[:≒∝]
185 

1
16 

 ﾞガ  ヴ  ケ  カ      ヮ  ヱ  ヰ  ｀     ﾟ  ﾞ    ゴ   ゲ   グ  ギﾝ
[≫√:]اإسراء

127 

1
18 

 ﾞ━  ─  〞   〝  ｠  ポ  ボ  ペ  ベ  プ│    ┅       ┄   ┃

  ┇  ┆ﾝاإسراء[:√√]
115 

1
13 

 ゙┭  ┬  ┫┮    ┷  ┶  ┵  ┴   ┳  ┲  ┱  ┰  ┯

  ┺  ┹  ┸ﾝاإسراء[:∫∽]
255 ،251 
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1
25 

 ﾞ  ﾈ   ﾇ  ﾆ  ﾅ  ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾ   ｽ

ﾍ     ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ    ﾐ  ﾏ  ﾎﾝاإسراء[:∫∫]
57 

1
21 

 ﾞ  ┪  ┩  ┨  ┧  ┦    ┥  ┤   ┣  ┢  ┡  ┠  ┟  ┞  ┝

  ┵  ┴  ┳  ┲  ┱  ┰          ┯  ┮  ┭  ┬  ┫

  ┻  ┺  ┹  ┸  ┷   ┶ﾝ[اإسراء:∬√-∬∽]

281 

1
22 

 ﾞｵ  ｴ  ｳ  ｲｶ     ｼ  ｻ  ｺ  ｹ  ｸ  ｷﾝ
[∼8≓:]اإسراء

55 

1
23 

 ﾞゾ  ゼ    ズ  ジ   ザ  ゴダ    ヂパ  バ   ド  デ  ヅビ    ピ

  ─  〞  〝  ｠   ポ  ボ  ペ  ベ  プ  ブﾝ[8≓≓:]اإسراء
38 

1
24 

 ﾞ┢  ┡  ┠     ┟  ┞  ┝  ├  ┛   ┚  ┙  ┘┣     ┤ﾝ
[≓:]الكヰف

185 

1
25 

 ﾞ  ジ  ザ  ゴ    ゲ  グ  ギ  ガ  ヴ   ケ  カ

  ベ  プ  ブ     ピ  ビ  パ  バ   ド  デ  ヅ  ヂ  ダ  ゾ  ゼ   ズ

 ┃  │  ━   ─  〞  〝  ｠  ポ  ボ  ペ   ┅  ┄

┓  ┒  ┑  ┐  ┏  ┎  ┍  ┌  ┋  ┊   ┉  ┈  ┇  ┆└   

  ┛  ┚  ┙  ┘  ┗  ┖  ┕ﾝ[فヰالك:∬-≒≫]

43 ،75 

1
27 

 ﾞ╁  ╀   ┿ﾝفヰ168، 121[∵≫:]الك 

1 ﾞ  ﾟ  ﾞ   ﾝ  ﾜ  ﾛﾝفヰ47، 45[√∝:]الك ،
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26 225 

1
28 

 ﾞ╁  ╀  ┿   ┾╂    ╇  ╆  ╅  ╄  ╃

ﾝفヰالك[:∫≫]
333 

1
23 

 ﾞ ╃      ╂   ╁ ╋      ╊    ╉  ╈  ╇  ╆  ╅      ╄′     ]    [            ‶  ¨

   ｠  ‒  】    【  』  『  》  《    〉  〈ﾝفヰ[8≓≓:]الك
255 

1
35 

 ﾞ  ﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ  ﾆ  ﾅ   ﾄ  ﾃ    ﾂ  ﾁ  ﾀ

  ﾎ  ﾍ   ﾌ  ﾋﾝ ュمري[:√]
71 ،313 

1
31 

 ゙  ﾞ  ﾝ  ﾜ  ﾛ  ﾚ     ﾙ  ﾘ  ﾗ   ﾖ  ﾕ  ﾔ

   カ   ヮ   ヱ  ヰ  `   ﾟ     ゲ  グ   ギ  ガ  ヴ  ケ

ﾝ[ュمري:≒∝-≒∵]

77 ،257 

1
32 

 ゙      ┢  ┡  ┠  ┟  ┞  ┝  ├   ┛  ┚

  ┯  ┮   ┭  ┬  ┫  ┪  ┩  ┨  ┧   ┦  ┥    ┤  ┣

  ┽  ┼  ┻  ┺  ┹   ┸  ┷  ┶  ┵  ┴  ┳  ┲  ┱  ┰

   ╁  ╀  ┿  ┾ﾝュمري[:≪≪-≪∽]

71 

1
33 

 ﾞｵ  ｴ  ｳ  ｲｶ    ｽ   ｼ               ｻ  ｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ｾ

   ﾅ  ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ     ｿﾝュمري[:≪∝]
257 

1
34 

 ﾞ  ┪  ┩        ┨    ┧  ┦  ┥  ┤  ┣      ┢ﾝュ113[∼≪:]مري 

1 ﾞ   デ  ヅ  ヂ  ダ  ゾ  ゼ  ズ  ジ  ザ  ゴ  ゲ  グ   ギ  ガ265 
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35  プ  ブ  ピ  ビ  パ  バ  ドﾝュمري[:∽∫]

1
37 

 ﾞ  ズ  ジ  ザ  ゴ     ゲﾝ127[∼:]طه 

1
36 

 ﾞ  ｴ  ｳ        ｲｹ  ｸ  ｷ  ｶ   ｵｺ    ｿ   ｾ  ｽ  ｼ  ｻ

  ﾀﾝطه[:∬∬]
43 

1
38 

 ゙  ｠  ポ  ボ  ペ  ベ  プ  ブ      ピ  ビ

  │  ━  ─   〞  〝ﾝ[8≫≓:]طه
163 

1
33 

 ﾞ  ┚  ┙  ┘  ┗  ┖  ┕  └ﾝ265[≫≫≓:]طه 

1
45 

 ﾞ  ﾄ    ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾ  ｽ  ｼ  ｻ  ｺ
  ﾅﾝءゅاأنبي[:≪]

113 

1
41 

 ﾞゲ   グ   ギ  ガ  ヴ  ケ  カ        ズ  ジ  ザ  ゴ
  ヂ      ダ  ゾ  ゼﾝءゅاأنبي[:∽]

36 

1
42 

 ﾞ─  〞  〝       ｠  ポ  ボ  ペ━    ┅      ┄   ┃  │
           ┑  ┐  ┏  ┎    ┍   ┌  ┋  ┊  ┉  ┈    ┇             ┆

  ┓  ┒ﾝ[ءゅاأنبي:∵-∫]

281 

1
43 

ﾞﾇ  ﾆ     ﾅ  ﾄﾈ  ﾝءゅ247[∵≪:]اأنبي 
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1
44 

 ﾞ ┺  ┹  ┸  ┷  ┶    جئ  ┼     ┻  ｳ  ｲ
       ﾀ        ｿ  ｾ  ｽ  ｼ  ｻ  ｺ   ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵ     ｴ

   ﾃ  ﾂ  ﾁﾝ[ءゅاأنبي:∽∵-∽∬]

74 

1
45 

 ﾞ  ヴ  ケ   カ  ヮ  ヱ  ヰ  ｀  ﾟ  ﾞ  ﾝ

ゼ       ズ  ジ      ザ  ゴ  ゲ  グ     ギ  ガゾ    ヂ  ダ

  パ  バ   ド  デ  ヅﾝ[ءゅاأنبي:∵∝-∵∵]

352 

1
47 

 ﾞボ  ペ   ベ      プ  ブ  ﾝ275[∼:]الحج 

1
46 

 ﾞ   ━  ─  〞ﾝ277[∼:]الحج[∼:]الحج 

1
48 

 ゙┋  ┊  ┉  ┈   ┇  ┆  ┅  ┄  ┃┌ ﾝ  الحج[:

≫∝]
244 

1
43 

 ﾞ  〝  ｠  ポ  ボ  ペ  ベ  プ  ブ   ピ  ビ  パ  バ

   ┉  ┈  ┇  ┆  ┅  ┄  ┃   │  ━  ─  〞

┒   ┑  ┐  ┏  ┎  ┍  ┌  ┋  ┊┓    ┖  ┕  └

  ┘  ┗ﾝ[نヱمنぼالم:≒≪-≒√]

241 ،245 

1
55 

 ﾞﾝ    ﾜ   ﾛ  ﾚ  ﾙﾞ                  ヴ  ケ  カ  ヮ  ヱ  ヰ  ｀   ﾟ

  グ  ギ  ガﾝنヱمنぼالم[:≪≒]
252 

1
 ゙   ┴  ┳  ┲  ┱  ┰     ┯  ┮    ┭  ┬     ┫  ┪

┵┶      ╂  ╁  ╀  ┿  ┾  ┽  ┼  ┻  ┺     ┹    ┸  ┷
315 
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51 ╃╄  ╉   ╈  ╇  ╆   ╅╊     ¨  ′  ╋ﾝنヱمنぼالم[:≪∵]

1
52 

 ﾞ  ┍  ┌     ┋      ┊  ┉  ┈  ┇  ┆  ┅  ┄  ┃  │

  ┎ﾝنヱمنぼالم[:∫≫]
211 

1
53 

 ﾞｵ   ｴ  ｳ  ｲｶ     ｽ    ｼ  ｻ  ｺ  ｹ  ｸ   ｷﾝرヱالن[:

√√]
252 

1
54 

 ﾞ  ﾕ  ﾔ  ﾓ   ﾒ   ﾑ  ﾐ    ﾏ  ﾎ  ﾍ

  ｀     ﾟ  ﾞ  ﾝ  ﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ    ﾘ  ﾗ   ﾖ

ヴ  ケ  カ  ヮ  ヱ   ヰガ  ザ      ゴ  ゲ     グ   ギジ    ゼ  ズ

   ド  デ  ヅ  ヂ  ダ   ゾﾝرヱالن[:∽∽]

264 

1
55 

 ﾞ  ┚   ┙  ┘  ┗  ┖  ┕  └  ┓  ┒  ┑ﾝ
[≓:]الヘرقゅن

185 

1
57 

 ﾞ   ┮   ┭    ┬     ┫  ┪  ┩ﾝنゅرقヘ241[≫:]ال 

1
56 

 ﾞ  ﾓ  ﾒ  ﾑ  ﾐ       ﾏ        ﾎ  ﾍ  ﾌ            ﾋ    ﾊ  ﾉ

ﾔﾕ    ﾚ   ﾙ  ﾘ   ﾗ  ﾖﾝنゅرقヘال[:√]
61 

1
58 

ﾞ  ヱ  ヰ   ｀  ﾟ  ﾞ  ﾝ  ﾜ  ﾛ

  カ  ヮﾝنゅرقヘال[:∽]
36 ،211 

1
53 

 ﾞ  ┨  ┧  ┦     ┥  ┤  ┣ﾝنゅرقヘ242[≪∼:]ال 
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1
75 

 ﾞ  デ      ヅ  ヂ   ダ  ゾﾝ48[∬∝:]الشعراء 

1
71 

 ﾞ  ﾊ  ﾉ      ﾈ  ﾇ  ﾆﾝ324[∵∫:]الشعراء 

1
72 

 ﾞ  ペ  ベ     プ     ブ  ピﾝ251، 255[≪∬≓:]الشعراء 

1
73 

 ﾞ       ピ  ビ  パ  バ  ド  デ  ヅ  ヂ  ダ      ゾ  ゼ

  │  ━  ─  〞    〝     ｠  ポ  ボ  ペ  ベ     プ  ブ

  ┐  ┏  ┎  ┍  ┌  ┋  ┊  ┉     ┈  ┇   ┆  ┅  ┄  ┃

  ┚  ┙   ┘  ┗  ┖  ┕  └  ┓  ┒   ┑

  ┥  ┤   ┣  ┢  ┡  ┠  ┟  ┞  ┝  ├  ┛ﾝ[النمل:≒∫-

≪8]

77 

1
74 

 ﾞ    ┸  ┷  ┶  ┵  ┴    ┳  ┲  ┱  ┰   ┻    ┺  ┹

   ┾  ┽  ┼ﾝالنمل[:≪≪]
188 

1
75 

 ﾞ  ボ  ペ        ベ  プ    ブ  ピ  ビ  パ  バ  ド    デ  ヅ

   ポﾝالنمل[:∝∫]
211 

1
77 

 ﾞ  ¨  ′  ╋  ╊    ╉   ╈  ╇  ╆      ╅       ╄  ╃  ╂

   ‶ﾝالنمل[:∵∝]

47 ،177 ،
165 ،216 

1
76 

 ﾞ  ┅  ┄    ┃  │  ━  ─   〞  〝  ｠  ポ  ボ

┈  ┇  ┆    ┑  ┐  ┏  ┎  ┍   ┌  ┋  ┊     ┉

53 ،55 ،
75 
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┚  ┙  ┘  ┗  ┖  ┕      └  ┓  ┒┛              ┝  ├

  ┩  ┨  ┧      ┦  ┥  ┤  ┣  ┢  ┡  ┠  ┟  ┞

   ┭  ┬  ┫  ┪  ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ

  ｾ  ｽ  ｼ  ｻ  ｺ    ｹﾝ[القصص:≒-∝]

1
78 

 ﾞ   ﾗ  ﾖ  ﾕ  ﾔ     ﾓ  ﾒ    ﾑﾝ 242[∵:]القصص 

1
73 

 ゙ポ  ボ  ペ  ベ   プ｠     ┃   │  ━  ─  〞    〝

  ┊  ┉  ┈     ┇  ┆  ┅  ┄ﾝ[8≓:]القصص
333 

1
65 

 ゙┍  ┌   ┋┎    ┖      ┕  └  ┓  ┒  ┑    ┐  ┏

ﾝ[القصص:≒≒]

45 ،47 ،
334 

1
61 

 ﾞ  │  ━   ─  〞  〝ﾝ78[∫≓:]القصص 

1
62 

 ﾞ╈  ╇  ╆  ╅╉  ﾝ78[≓≫:]القصص 

1
63 

 ﾞ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｾ  ｽ   ｼ   ｻ  ｺ  ｹ  ｸ

     ﾋ  ﾊ    ﾉ   ﾈ        ﾇ  ﾆ   ﾅ  ﾄ  ﾃ  ﾂ    ﾁ  ﾀ  ｿ

        ﾗ  ﾖ  ﾕ       ﾔ  ﾓ  ﾒ  ﾑ  ﾐ  ﾏ  ﾎ   ﾍ  ﾌ

  ヱ  ヰ   ｀  ﾟ  ゙   ﾝ  ﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ  ﾘﾝ
[8≪-∬≫:القصص]

73 

1 ﾞ  ｽ                 ｼ  ｻ     ｺ  ｹ   ｸ  ｷ  ｶ  ｵ     ｴ             ｳ  ｲ53 
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64 ｾ  ﾅ   ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿﾆ    ﾉ  ﾈ  ﾇ

          ﾕ  ﾔ  ﾓ  ﾒ  ﾑ  ﾐ  ﾏ    ﾎ  ﾍ  ﾌ  ﾋ  ﾊ

  ヱ  ヰ  ｀    ﾟ     ﾞ  ﾝ  ﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ  ﾘ  ﾗ          ﾖ

   ギ  ガ  ヴ  ケ  カ     ヮﾝ:القصص[√√-√∝]

1
65 

 ﾞ  ┎  ┍  ┌  ┋      ┊      ┉  ┈  ┇ﾝ
[∝∝:]القصص

131 

1
67 

 ﾞ┨   ┧   ┦      ┥  ┤  ┯  ┮   ┭  ┬  ┫  ┪  ┩┰  

  ┳   ┲  ┱ﾝالقصص[:∫≫]
244 

1
66 

 ﾞ  プ  ブ  ピ  ビ    パベ  ﾝ111[∫∫:]القصص 

1
68 

 ゙  ┰  ┯        ┮   ┭  ┬   ┫  ┪  ┩      ┨  ┧  ┦  ┥

   ┵  ┴  ┳  ┲  ┱  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ

  ｸ       ｷ  ｶﾝ[れヱالعنكب:≒√-≒∽]

286 ،
288 ،283 ،
231 ،232 ،
237 ،314 

1
63 

 ﾞデ  ベ  プ  ブ  ピ  ビ  パ  バ      ドペ  ﾝれヱالعنكب[:

√∬]
112 ،226 

1
85 

 ﾞｸ  ｷ  ｶ   ｵ  ｴ  ｳ  ｲｹ    ｽ     ｼ  ｻ  ｺ

ｾｿ    ﾃ  ﾂ  ﾁ   ﾀﾝれヱالعنكب[:∝√]
255 

1 ﾞ  ┙  ┘  ┗  ┖  ┕  └  ┓  ┒   ┑ﾝュヱالر[:

≒≒]
241 
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81 

1
82 

 ﾞ  グ  ギ   ガ  ヴ   ケ  カ  ヮ  ヱ  ヰ  ｀  ﾟ  ゙

ﾝュヱ[8≫:]الر
273 

1
83 

 ﾞベ  プ  ブ  ピ  ビ  パ  バ  ド  デペ     ボ

  〝  ｠        ポﾝュヱالر[:∽∽]
133 

1
84 

 ゙  ｀  ﾟ  ﾞ  ﾝ  ﾜ    ﾛ  ﾚ  ﾙ  ﾘ  ﾗ

  ギ  ガ  ヴ   ケ  カ     ヮ  ヱ  ヰﾝنゅلقم[:≒√]
238 

1
85 

 ﾞ  ┍  ┌  ┋     ┊  ┉      ┈ﾝ241[∵:]السجدة 

1
87 

 ﾞ  ┖  ┕  └  ┓  ┒  ┑  ┐       ┏  ┎ﾝ247[∫:]السجدة 

1
86 

 ﾞ  ┥  ┤  ┣  ┢  ┡    ┠  ┟  ┞  ┝  ├

┩   ┨  ┧  ┦┪    ┯  ┮  ┭         ┬  ┫ﾝゆاأحزا[:∵≪]
267 

1
88 

 ﾞ  ズ   ジ  ザ  ゴ  ゲ    グ  ギ  ガ  ヴ  ケ

ゾ  ゼダ     パ  バ  ド  デ  ヅ  ヂﾝほسب[:≒∫]
244 

1
83 

 ﾞ  ━   ─       〞  〝  ｠ﾝطرゅ186[√≓:]ف 

1 ﾞｹ    ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ  ｼ   ｻ  ｺｽ    ｾ187 
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35   ﾃ  ﾂ   ﾁ     ﾀ  ｿﾝطرゅف[:≫≒]

1
31 

 ﾞ  ━  ─  〞  〝  ｠  ポ   ボ  ペ  ベ  プ  ブ

  ┃  │ﾝيس[:∬]
244 

1
32 

 ﾞ┢  ┡  ┠   ┟  ┞  ┝  ├  ┛┣    ┥  ┤

   ┪  ┩      ┨  ┧  ┦ﾝيس[:≒≪]
121 ،168 

1
33 

 ﾞ   ┱  ┰      ┯  ┮  ┭  ┬  ┫  ┪     ┩  ┨    ┧ﾝيس[:

∫≪]
333 

1
34 

 ﾞ  ｶ        ｵ  ｴ  ｳ  ｲﾝれゅفゅ317[∵∵:]الص 

1
35 

 ﾞ  パ  バ  ド   デ  ヅ  ヂ  ダ  ゾ  ゼ    ズ  ジ  ザ

  ｠  ポ  ボ  ペ  ベ  プ   ブ  ピ   ビﾝ[れゅفゅالص:≒≫∬-

≒√≪]

75 

1
37 

 ﾞｲｳ    ｷ      ｶ  ｵ  ｴﾝ 113[≓:]ص 

1
36 

 ﾞ  ﾝ  ﾜ   ﾛ  ﾚ  ﾙ  ﾘ  ﾗ  ﾖﾝ؟؟؟[≓≫:]ص 

1
38 

 ﾞ  カ  ヮ   ヱ  ヰ  ｀  ズ  ジ  ザ  ゴ         ゲ  グ  ギ  ガ  ヴ  ケ

   ｠  ポ   ボ  ペ  ベ  プ  ブ  ピ  ビ    パ     バ   ド  デ  ヅ  ヂ  ダ      ゾ       ゼ

  │  ━  ─  〞  〝ﾝ[ص:∝∵-∵≒]

54 
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1
33 

 ﾞ  │  ━  ─  〞  〝   ｠ﾝ254[≓∵:]ص 

2
55 

 ﾞ┡  ┠  ┟┢  ﾝ265[∼∵:]ص 

2
51 

 ﾞ   ｽ  ｼ   ｻ  ｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ｶ   ｵ  ｴ  ｳ  ｲ   
ｿ  ｾﾀ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ  ﾆ  ﾅ   ﾄ   ﾃ  ﾂ  ﾁﾌ  

ﾑ   ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍﾒ  ﾖ     ﾕ      ﾔ    ﾓﾗ    ﾚ  ﾙ  ﾘﾝالزمر[:∝]

241 ،255 

2
52 

 ﾞ ﾊ   ﾉ  ﾈﾝ248[≫√:]الزمر 

2
53 

 ﾞ ┥  ┤   ┣   ┢  ┡  ┠  ┟   ┞  ┝ﾝفرゅ243[∼≓:]غ 

2
54 

 ﾞ   ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿﾝれヤ241[≓≫:]فص 

2
55 

 ゙ ┵     ┴  ┳   ┼       ┻  ┺  ┹  ┸  ┷  ┶

   ╃  ╂  ╁      ╀  ┿  ┾  ┽ﾝれヤفص[:≪∬]
244 

2
57 

ﾞ  ヴ  ケ   カ  ヮ  ヱ  ヰ  ｀  ﾟ  ゙   ﾝ  ﾜ  ﾛ

ゴ  ゲ  グ  ギ  ガザ  ヂ  ダ  ゾ   ゼ  ズ  ジヅ    ド                 デ

ピ  ビ  パ  バブ    ─  〞  〝  ｠  ポ  ボ  ペ  ベ   プ

  ━ﾝرىヱالش[:≒≫]

351 
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2
56 

 ﾞｷ  ｶ  ｵ   ｴ  ｳ  ｲｸ ﾝرىヱالش[:∽≪]
238 ،

243 ،255 ،251 

2
58 

 ﾞ┓  ┒  ┑  ┐  ┏   ┎  ┍└  ﾝالزخرف[:

≒∬]
242 

2
53 

 ﾞ  ﾓ  ﾒ  ﾑ   ﾐ       ﾏ  ﾎ  ﾍﾝ[نゅالدخ:√≫-

√√]
183 

2
15 

 ﾞ  〞  〝  ｠  ポ  ボ  ペ  ベ  プ  ブ   ピ  ビ

  ┏        ┎  ┍  ┌   ┋  ┊  ┉  ┈  ┇  ┆  ┅  ┄  ┃  │  ━   ─

  ┑    ┐ﾝفゅاأحق[:≒∵]

211 

2
11 

 ﾞｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲｺ    ｿ  ｾ        ｽ  ｼ  ｻ

  ﾁ  ﾀﾝベ[:≒∝]
247 

2
12 

 ﾞ  ڭ   ┏  ┎   ┍  ┌  ┋ﾝベ[:≪∝]243 

2
13 

 ﾞ━  ─│    ┅  ┄  ┃ﾝれゅ243[≓≫:]الذاري 

2
14 

 ﾞ  ┠  ┟  ┞  ┝   ├  ┛    ┚  ┙  ┘  ┗  ┖

┡┢    ┮  ┭  ┬  ┫  ┪        ┩  ┨  ┧  ┦  ┥  ┤  ┣  ┯

┷  ┶  ┵  ┴   ┳  ┲  ┱  ┰┸  ┻  ┺  ┹┼     ┿  ┾  ┽

  ╀ﾝ[れゅالذاري:≪√-≪∫]

53 ،78 
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2
15 

 ﾞ      ╉  ╈  ╇  ╆  ╅      ╄  ╃  ╂  ╁ﾝ 
れゅالذاري[:≪∬]

78 

2
17 

 ﾞ  ｿ  ｾ   ｽ      ｼ   ｻ       ｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ
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75 

2
16 
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247 

2
18 

 ﾞ  ﾑ   ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ        ﾆ

  ﾞ   ﾝ  ﾜ  ﾛ     ﾚ  ﾙ  ﾘ  ﾗ  ﾖ  ﾕ  ﾔ  ﾓ  ﾒ

  ジ  ザ  ゴ    ゲ  グ  ギ  ガ  ヴ   ケ  カ  ヮ  ヱ  ヰ    ｀  ﾟ

  ピ  ビ  パ  バ  ド   デ  ヅ  ヂ      ダ      ゾ  ゼ  ズﾝ[القمر:∬-

≒∽]

75 ،311 ،
312 ،313 ،325 

2
13 

 ﾞ  ボ   ペ  ベ          プ  ブﾝ64، 63[∝≓:]القمر 

2
25 

 ﾞ  ┃   │  ━                 ─     〞  〝  ｠  ポﾝ64، 63[∵≓:]القمر 

2
21 

 ﾞ   ‶        ¨  ′  ╋              ╊  ╉ﾝ241[∬√:]القمر 

2
22 

 ﾞ  ｀   ﾟ  ﾞ  ﾝ  ﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ  ﾘ

  ヱ  ヰﾝ[الرحمن:≒-√]
256 



351 
 

2
23 

 ﾞ  ┌  ┋  ┊  ┉  ┈ﾝ64[≪≓:]الرحمن 

2
24 

 ﾞ  ┨  ┧  ┦  ┥  ┤  ┣  ┢   ┡  ┠ﾝالرحمن[:

≫∽]
65 

2
25 

 ゙ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ   ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈﾐ  ﾝ
るدلゅالمج[:≪≪]

255 ،251 

2
27 

 ﾞ─  〞    〝  ｠  ポ  ボ  ペ        ベ  プ  ブ       ピ  ビ━    │

┅  ┄  ┃┆  ┋  ┊   ┉  ┈  ┇    ┐   ┏  ┎  ┍  ┌

┒  ┑┓  ┗  ┖  ┕   └┘    ┞      ┝  ├  ┛  ┚  ┙

  ┡  ┠  ┟ﾝالحشر[:≪]

251 ،
251 ،254 ،255 

2
26 

 ﾞ     ブ  ピ  ビ  パ  バ  ド   デ  ヅ           ヂ   ダ  ゾ    ゼ  ズ
  プﾝبنゅالتغ[:∽]

43 

2
28 

 ゙  ヅ    ヂ  ダ  ゾ  ゼ  ズﾝベً244[∵:]الط 

2
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 ﾞ      デ  ヅ   ヂ  ダ  ゾビ  パ  バ  ドピ    ブ

  ┃  │  ━   ─  〞  〝  ｠  ポ  ボ  ペ  ベ   プ

   ┉    ┈  ┇    ┆  ┅  ┄ﾝュ[8≓:]التحري

322 

2
35 

 ﾞ   ┺  ┹    ┸  ┷  ┶  ┵     ┴  ┳ﾝュヤالق[:

[≪≓:المطヘヘين]،[∼≓
211 
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2
31 

 ﾞ  ﾀ  ｿ  ｾ   ｽ  ｼ  ｻ  ｺ  ｹ        ｸ     ｷ  ｶﾝ[ュヤالق:

≒∵-≫≪]
74-75 

2
32 

 ﾞピ   ビ  パ    ベ  プ  ブﾝュヤ265[8∼:]الق 

2
33 

 ﾞグ  ギ  ガゲ    ダ   ゾ  ゼ  ズ  ジ  ザ  ゴﾝ
るقゅالح[:≒∵]

127 

2
34 

 ﾞ  ┝  ├  ┛   ┚  ┙    ┘  ┗  ┖  ┕  └  ┓  ┒      ┑  ┐  ۓ
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     ┼  ┻   ┺  ┹  ┸    ┷     ┿  ┾           ┽ﾝ[حヱ8≓-∼:ن]

283 

2
35 

 ﾞ  ┦  ┥   ┤  ┣  ┢  ┡  ┠  ┟  ┞  ┝  ├    ┛

  ┧ﾝ:حヱن[≪∽]
352 

2
37 

 ﾞ  ┵    ┴  ┳  ┲  ┱   ┰  ┯  ┮  ┭     ┬     ┫  ┪  ┩  ┨

[∵≫-∝≫:]نヱحﾝ┶  ┷  ┸  ┹  ┺        ┻   ┼  جئ  
352 ،317 

2
36 

 ﾞ  ╀  ┿   ┾  ┽  یﾝるمゅ163[∵≓:]القي 

2
38 

 ﾞ  ┦  ┥   ┤  ┣ﾝれً65[∼≓:]المرس 

2 ﾞ  ｼ  ｻ  ｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ     ｲﾝ247 
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33 [れً8≫:المرس-≪≒]

2
45 

 ﾞﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ  ﾘﾝ    ケ  カ  ヮ  ヱ  ヰ  ｀    ﾟ  ﾞ

  ガ  ヴﾝほالنب[:≫∫]
243 ،255 

2
41 

 ﾞ  ゲ   グ    ギ  ガ  ヴ  ケ    カﾝれゅزعゅ253[∝≫:]الن 

2
42 

 ﾞペ  ベ  プ    ポ  ボﾝ241[∬≓:]عبس 

2
43 

 ﾞ  ﾒ  ﾑ  ﾐ   ﾏ  ﾎ     ﾍ   ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ

   ﾚ  ﾙ  ﾘ  ﾗ  ﾖ  ﾕ  ﾔ  ﾓﾝ[رゅطヘاَن:∝-∫]
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2
44 

 ﾞ   ┳  ┲  ┱  ┰  ┯  ┮  ┭     ┬  ┫ﾝ[جヱالبر:≪≒-≪≪]
113 ،

121 ،168 

2
45 

 ﾞ  ┉   ┈   ┇  ┆  ┅  ┄    ┃  │ﾝ[ىヤاأع:≪-≫]241 

2
47 

 ﾞ  ┨  ┧  ┦  ┫  ┪  ┩ﾝجرヘ127[≫≫:]ال 

2
46 

 ﾞ  ヴ  ケ  カ  ヮ  ヱﾝ قヤ274[≫:]الع 

2 ﾞ  ザ    ゴ            ゲ  グ   ギ  ガ  ヴ   ケ  カ  ヮ  ヱﾝ[るالبين

:≪-≫]
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48 

2
43 

 ﾞ  ｳ  ｲﾝ: 18[≓:]العصر 
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 فهرس اأحاديث ال》بوية

 الصفحة اﾅديث م

 261 احتج آدم وموسى    0
 184  استجيبوا   وللرسول أم يقل ي 6
 72 إن أحدكم ﾒمع خلقه x بطن أمه    3
 181 أما ٓقضن بينكما بكتاب ي           4
 261 بينما أا x اﾅطيم    5
 233 لو نظرت إليها    2
 265 نعم، مكلم                  7
 317 وكان كل نｭ يبعث إى قومه خاصة    8
 265 مؤمنن يوم القيامة     ﾒمع ي ا 9
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 عامفهرس اأ
 

 الصفحة امرجم م
 24 رفاعة الطهطاوي 0
 24 مال الدين آفغا｣ 6
 25 طنطاوي جوهر 3
 27 مصطفى ﾊمود 4
 26 أمد  يف 5
 26 طه حسن 2
 28 أمد أمن 7
 28 أمن اﾆوي 8
 ﾊ 23مد أمد خلف ي 9

 33 يأبو منصور اهرو  01
 33 ابن فارس 00
 33 الراغب آصفها｣ 06
 45 ابن منظور 03
 41 الرازي 04
 42 اﾄوهري 05
 42 الفروزاادي 02
 42 الكفوي 07
 42 أبو العباس الفيومي 08
 43 الزبيدي 09
 43 أبو هال العسكري 61
 55 النسفي 60
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 57 البيضاوي 66
 57 آلوسي 63
 148 أوجيست كونت 64
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 قائمة امصادر وامراجع 
 

   مد بن عبد الكرم بن  ،آثرابنﾊ مد بنﾊ سن علي بن أس الكرمﾅأبو ا
ｼقيق: عمر عبد السام ، الكامل ي التاريخ، هرأ735:ت) عبد الواحد الشيبا｣ اﾄزري

 .مأ1336-ه1416، )بروت: دار الكتاب العرس، 1، طتدمري

 د،آثر ابنﾉ مد بن امبارك السعادات أبو الدينﾊ مد بنﾊ مد بنﾊ  عبد 
، د.ط،ال》هاية ي غريب اﾅديث واأثر ،أهر757: ت) آثر  اﾄزري الشيبا｣ الكرم

 –ه 1333بروت: امكتبة العلمية، )الطناحي،  ﾊمد ﾊمود - الزاوى أمد طاهر: ｼقيق
 .(م1363

 مد ) آثر، ابنﾊ الكاتب أدب ي السائر امثل،هرأ736: تنصر ي بن 
دار هضة مصر للطباعة والنشر  القاهرة:)د.ط،  ،ق: أمد اﾅوx، بدوي طبانةيقｼ ،والشاعر
 ، د.تأ.والتوزيع
  ،بروت: دار 1، طاهرم》يوطيقا ي الواقع اإساميأمد، معتصم السيد( ،

 مأ.2553 –ه 1435اهادي للطباعة والنشر والتوزيع، 

 ،مدﾊ ،لة آصالة، العدد )اإسام والتارخية والتقدم أركونﾉ ،43/55 ،أ
 )اﾄزائر: وزارة التعليم آصلي والشؤون الدينية، د.تأ.

 ،مدﾊ ،2ط ،الفكر اإسامي قراءة علمية أركون،zترمة هاشم صا ، 
. أم1337بروت: مركز اإماء القومي، )

  ،مدﾊ ،أم1385ات عويدات، بروت: منشور ، )3ط، العريالفكر أركون. 

  ،مدﾊ ،أركونｳطاب الديﾆليل اｼ }القرآن من التفسر اموروث إ ،
 .أم2555بروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، مارس ) ، ترمة وتعليق: هاشم صاz،2ط

  ،مدﾊ ،2، طارخية الفكر العري اإساميأركون،zترمة هاشم صا ، 
.أم1337بروت: مركز اإماء القومي، )

 ،مد أركونﾊ، 1، طنزعة اأنس》ة ي الفكر العري، ،zترمة هاشم صا 
 .أم1336بروت: دار الساقي، )
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 سن بن دريدﾅمد بن اﾊ مهرة اللغةهرأ، 321)ت:  آزدي، أبو بكر ،
 .مأ1386، )بروت: دار العلم للماين، ｼ1قيق: رمزي منر بعلبكي، ط

 سن القاسم آصفها｣، أبوﾅمد،  بن اﾊ(امفردات ي ، أهر552: ت
 أ.1412ぃ، دار القلم، دمشق، )1، طالداودي عدان صفوان ، ｼقيق:غريب القرآن

  ،مدﾊ دالة امفردة ي قصص القرآن آل مد، عاصم بن عبدي بن
.مأ2514 –ه 1435، )الراض: دار التوحيد للنشر، 1، طالكرم

 ،｢مد الرمن عبد أبوآلباﾊ اج بن الدين، اصرﾅاي بن نوح اﾍ آدم، بن 
الراض: )،1ط ،سلسلة اأحاديث الصحيحة ،أهر1425: ت) آلبا｣ آشقودري

 ،أم1337 –ه 1417مكتبة امعارف، 

 ｢بروت: دار الكتب 1، طموسوعة أعام الفلسفةإيلي،  ألفا، رو( ،
 .مأ1332 –ه 1412العلمية، 

 ،مود بن عبد آلوسيﾊ روح امعا｣ ،أه1265)ت: ي شهاب الدين ،
 .هرأ 1415دار الكتب العلمية،  :)بروتｼ1قيق: علي عبد الباري عطية، ط

  ،القاهرة: مكتبة النهضة امصرية، )، 6ط ،ضحى اإسامأمن، أمد
 .أد.ت

 ،مد بن الرمن عبدال كات أبوآنباريﾊ ي عبيد بن(wأهر566: امتو، 
الزرقاء: مكتبة امنار،، )3ط السامرائي، إبراهيم: قيقｼ،ت اأداءنزهة األباء ي طبقا

 .أم1385 - هر1455
 مد بن بشاأبو بكر ،آنباريﾊ مد بن القاسم بنﾊ هرأ، 328)ت: ر

، )بروت: مؤسسة ｼ1قيق: د. حام صاz الضامن، ط ،الزاهر ي معا｣ كلمات ال》اس
 .مأ1332-هر 1412الرسالة، 
 لز، فريدريﾍبروت: دار الفاراس، 1، طالطواوية والعلمك، ااشراكية: إ( ،
 مأ.2513

 ،مد بن زكراآنصاريﾊ زكرا بن أمد بن (wدود  ،أهر327: امتوﾅا
بروت: دار الفكر امعاصر، ، )1ط امبارك، مازن: ｼقيق ،اأنيقة والتعريفات الدقيقة
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 .أه1411
  ،مد جابرﾊ ،وات الفكر و آنصاريｼد.ط، السياسة ي الشرق العري ،

 مأ. 1385)الكويت: دار عام امعرفة، 
  ،ه واإنسان ي القرآن: علم دالة الرؤية القرآنية إيزوتسو، توشيهيكو

، )بروت: امنظمة العربية للرمة، مارس 1ترمة وتقدم هال ﾊمد اﾄهاد، ط للعام،
 مأ.2556
 مد عمر، ،احاذقﾊ انب ال عمرﾄي قصص القرآن الكرما ｳ1ط ،ف ،

مأ جوهو x آصل رسالة ماجستر 1333 -ه 1413)دمشق: دار امأمون للراث، 
 مى.1383-ه1453نوقشت x اﾄامعة اإسامية امدينة امنورة x عام 

 ديث فرانكلن، ،اومرﾅمود،  ،الفكر اأوروي اﾊ د.ط، ترمة: أمد مدي
 مأ.1386ية العامة للكتاب، )القاهرة: اهي ة امصر 

  ،مد  بن أمد بن العزيز عبدالبخاريﾊ(wكشف اأسرار ، أهر635: امتو
 .أد.م: دار الكتاب اإسامي، د.ت، د.ط، )شرح أصول البزدوي

 مد بن إماعيلالﾊ ،امع امس》د الصحيح امختصر من أمور  ،بخاريﾄا
 .ｼقيق: ﾊمد زهر بن اصر الناصر ،1، طرسول ه صلى ه عليه وسلم وس》》ه وأامه

)مصورة عن السلطانية إ افة ترقيم ﾊمد فؤاد عبد هأ، 1422 ،دار طوق النجاة)د.م: 
 .الباقيأ

  ،د.م: د.ن، )، 2ط ،اابتعاث ارخه وآار《البداح، عبدالعزيز بن أمد
 .أم2511 –ه 1432

 لة ، )الكويت: وكا3بدوي، عبدالرمن، مناهج البحث العلمي، ط
 مأ.1366امطبوعات، 

 ليل. يول و براونｼ طابﾆمد ترمة. اﾊ :لطفي وتعليق ｳمنر و الزليط 
 أ.م1336 –ه 1418الراض: جامعة املك سعود، ) ط،.د الريكي،

  ،بروت: اجمع 1، طقاموس امفاهيم القرآنيةبري، عبداللطيف( ،
 اإسامي الثقاx، د.تأ.
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  مود بن علي بنﾊ ،｢موقف امدرسة العقلية من علوم القرآن أمد، البعدا
 مأ.2515-ه1437، )الراض: مركز تفسر للدراسات القرآنية، 1ط وأصول التفسر،

 ،مدالبعليﾊ مد بنﾊ تصر ، أهر664: ت) ر وان بن الكرم عبد بنﾋ
 –ه ｼ ،1422قيق: سيد إبراهيم، )القاهرة: دار اﾅديث، 1، طالصواعق امرسلة

 مأ.2551
 قيق:  ،وذيوله بغداد اريخأمد بن علي بن ابت، ، لبغدادياｼدراسة و

 .هرأ1416)بروت: دار الكتب العلمية،  1مصطفى عبد القادر عطا، ط

 مد أمن بن مر سليم الباا｣ ،البغداديﾊ هرأ1333: ت) إماعيل بن، 
عناية وكالة امعارف طبع ب، د.ط، )استانبول: هدية العارفن أماء امؤلفن وآار امص》فن

أعادت طبعه آوفست: دار إحياء الراث العرس م، 1351، اﾄليلة x مطبعتها البهية
 أ.لبنان –بروت 

 ،مد بن طاهر بن القاهر عبدالبغداديﾊ التميمي البغدادي ي عبد بن 
،ｳبروت: دار اآفاق 2، طالفرق بن الفرق، أهر423: ت) منصور أبو آسفرايي( ،
 .مأ1366اﾄديدة، 
 سن بن مسعود ) ،البغويﾅمد اﾊ ي تفسر  معام الت》زيل ،هرأ515: تأبو

سليمان  -عثمان معة  مرية  -حققه وخرج أحاديثه ﾊمد عبد ي النمر  ،4، طالقرآن
 .أم1336 –ه 1416بروت: دار طيبة، ) ،مسلم اﾅرش

 ،ت) البقاعي بكر أس نب علي بن الراط حسن بن عمر بن إبراهيمالبقاعي :
، د.ط، )القاهرة: دار الكتاب اإسامي، نظم الدرر ي ت》اسب اآات والسور، أهر885
 د.تأ.

 ،الشبه ااستشراقية ي كتاب  الصديق، بوعام، عبدالسام و البكاري
 -ه 1435بروت: الدار العربية للعلوم اشرون، ، )1، طمدخل إ{ القرآن الكرم

 أ.م2553
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  ،بروت: دار ) ،1، طنبوة آدم ورسالته بن الظن واليقنعزالدين، بليق
 .أم1335 –ه 1415الفتح، 

  ،مدﾊ ،د.ط، امبشرون وامستشرقون ي موقفهم من اإسامالبهي ،
 )د.م: مطبعة آزهر، د.تأ.

 د.ط، ترمة: أمد فؤاد  ،العلم والدين ي الفلسفة امعاصرة إميل، ،بوترو
 مأ.1363ة: اهي ة امصرية للكتاب، آهوا｣، )القاهر 

  ،القراءات امعاصرة للقرآن الكرم من ااستشراق إ{ بودوخة، مسعود
ｸث ألقي x مؤمر ُعقد x مدينة  ،اﾅداثة، دراسة ي اأسس امعرفية واﾆلفيات الفكرية

معة شعيب اﾄديدة امغرب، ｼت عنوان: "القراءات امعاصرة للقرآن الكرم" بتنظيم من جا
 الدكاي.

  ،د.ط، )موسكو: عرض موجز للمادية الدالكتيكيةبودوستنيك واخوت ،
 دار التقدم، د.تأ.

  ،مد سعيد رمضانﾊ ،دمشق: دار 8، طكرى اليقي》يات الكونيةالبوطي( ،
 مأ.1336 –ه 1416الفكر، 

  ،مد سعيد رمضانﾊ ،دليةالبوطيﾄدمشق: 3، طنقض أوهام امادية ا( ،
 مأ.1385 –ه 1455ر، دار الفك

 الراط: مؤسسة مؤمنون با  ،الفلسفة الوضعية والدين الطيب، ،بوعزة(
 مأ.2514حدود، 

  ،ترجة: عارف منيمنه وبشر أوبري، )بروات: 3، طالب》يويةبياجيه، جان ،
 مأ.1385منشورات عويدات، 

  ،مدﾊ قأنوار الت》زيل وأسرار التأويلالبيضاوي، عبد ي بن عمر بنｼ ، :يق
 .هرأ 1418)بروت، دار إحياء الراث العرس،1ط ﾊمد عبد الرمن امرعشلي،

  ،د.م: دار البينة للنشر 1، طال》زعة امادية ي العام اإساميالتل، عادل( ،
 مأ.1335 –ه 1415والتوزيع، 
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  ،مد خليفةﾊ ،طر اليهودي،التونسيﾆصهيون حكماء بروتوكوات ا، 
 أ.العرس، د.ت بروت: دار الكتاب) ،4ط

  ،طيب ،ｳد.ط، )دمشق: والقراءة ال》ص القرآ｣ أمام إشكالية الب》يةتيزي ،
 مأ.1336دار الينابيع، 

   ليم عبد بن أمد العباس أبو،تيميةابنﾅأهر628: ت)السام  عبد بن ا، 
اﾄليند، )دمشق:  السيد ﾊمد، ｼقيق:2ط ،تيمية ابندقائق التفسر اﾄامع لتفسر 

 هأ.1454القرآن،  علوم مؤسسة

   ليم عبد بن أمد العباس أبوتيمية، ابنﾅهأ، 628السام )ت:  عبد بن ا
ﾉمع املك فهد  :امدينة امنورة، )مع وترتيب: عبد الرمن بن ﾊمد قاسم ،ﾉموع الفتاوى

 أ.م1335هر/1417، لطباعة امصحف الشريف

   ،قيق:2، طال》بواتابن تيميةｼ ،بن العزيز عبد zالطوان، )الراض:  صا
 مأ.2556 –ه 1426أ واء السلف، 

 ｭمد بن أمد،الثعلﾊ إبراهيم بن ،ｭأهر426: ت) إسحاق أبو الثعل ،
بروت: دار )عاشور،  بن ﾊمد أس اإمام: ｼقيق،1، طالكشف والبيان عن تفسر القرآن

.أم2552 –ه 1422إحياء الراث، 
  ، ابري، إدريس نغﾄلة الفرقان امغربية، لسلفية امضادةالسلفية وااﾉ ،

 مأ.1386العددان السابع والثامن، )البمغرب: 

  ،ريةجاوي ، عبدالعزيزﾅد.ط، )القاهرة: دار اإسام دين الفطرة وا ،
 مأ.2511الكتاب امصري، 

 ،｢رجاﾄمد اﾊ هرأ461: ت) أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمن بن ،
مطبعة  ، )القاهرة:3، طق: ﾊمود ﾊمد شاكر أبو فهريقｼ ،عا｣ي علم امدائل اإعجاز 

 مأ.1332-ه1413، امد｣

 ،｢رجاﾄمد بن علياﾊ رجا｣ الشريف الزين علي بنﾄأهر817: ت) ا، 
 .أم1383 –ه 1453بروت: دار الكتب العلمية، ) ،1ط ،التعريفات
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 ،مد القاسم، أبوابن جزيﾊ مد بن أمد بنﾊ جزي  ي، عبد بن ｭالكل 
، ｼقيق: عبدي اﾆالدي، )بروت: 1، طالتسهيل لعلوم الت》زيل، أهر641: ت) الغراطي

 هأ.1417دار آرقم بن أس آرقم، 

 ،امعجم امفهرس الشامل ألفا  القرآن الكرم عبدي إبراهيم،  جلغوم
 .أم2515 –ه 1437الراض: مركز تفسر للدراسات القرآنية، )، 1، طالرDْسم العثما｣
 ،ملﾄمل، أمد الفتاح عبد بن حسن بن الدين عز حسناﾄطوطة اﾋ 

مصر: اهي ة امصرية العامة ) ،1ط – القرآن لكلمات لغوى وتفسر معجم - اﾄمل
 أ.م2558-2553للكتاب، 

  ،ناس، سروان عبد الزهرة، و عيدان، حيدر جبارﾄجدلية السياق والدالة ا
، ﾉلة مركز دراسات الكوفة، العدد التاسع، )الكوفة: ة ال》ص القرآ｣ أموذج اي اللغة العربي
 مأ.2558جامعة الكوفة، 
  ،ندي، أنورﾄد.ط، جيل العمالقة والقمم الشوامخ ي ضوء اإساما ،

 )د.م: دار ااعتصام، د.تأ.

  ،ندي، فداء اسرﾄالراض: مركز الفكر 1، طالعلم يؤكد شكوك دارونا( ،
 هأ.1436ر، امعاص

  ،واهري، حسنﾄديدة للقرآن وال》صوص الدي》ية اﾄالقراءة ا
، العدد السادس عشر، اجلد الثا｣، )جدة، اإساميﾉمع الفقه  ﾉلة ُاهرم》وطيقياَ،

 .مأ2556-ه1428

  وزي، ابنﾄقيق: ،1ط ،ام》تظم ي اريخ املوك واأمماｼمدﾊ القادر عبد 
.أم1332 –ه 1412بروت: دار الكتب العلمية، )، عطا القادر عبد مصطفى عطا،

  وزي،ابنﾄمد بن علي بن الرمن عبد الفرج أبو الدين مال اﾊ وزيﾄا 
بروت: دار ) ،1ط ،ق: عبد الرزاق امهدييقｼ ،التفسر علم ي امسر زاد ،أهر536: ت)

 .أه1422الكتاب العرس، 
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 وهريﾄالصحاح اج اللغة  ،رأه333 ت)، أبو نصر إماعيل بن ماد ،ا
، دار العلم للماين: بروت، )4، طｼقيق: أمد عبد الغفور عطار ،وصحاح العربية

 أ.م1386 -  هر1456
  ،اج، ساسي سامﾅالظاهرة ااستشراقية وأثرها ي الدراسات اإساميةا، 

 . أم2552بروت: دار امداد اإسامي، )، 1ط

 ،مدابن حبانﾊ التميمي، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أمد بن حبان بن 
ｼقيق: ، 2، طبلبان  برتيب حبان  صحيح،أهر354: ت) الُبسｰ الدارمي، حام، أبو

 مأ.1333 –ه 1414شعيب آرنؤوط، )بروت: مؤسسة الرسالة، 
 ،مدﾊ ، واأحكام القرآ｣ الرسم ي وأثرها امتواترة القراءات حب 
 أ.م1333 –ه 1413فكر، دار ال: دمشق) ،1، طالشرعية

  ديدابن أسﾅسن) ،اﾅمد بن اﾊ ميد بن هبة ي بنﾅهرأ757: تعبد ا،
دار  القاهرة:)د.ط،  ،ق: أمد اﾅوx، بدوي طبانةيقｼ ،السائر امثل على الدائر الفلك

 أ.هضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع
  ،ؤسسة العربية بروت: ام)، 1ط ،هكذا أقرأ ما بعد التفكيكحرب، علي

 .أم2555للدراسات والنشر، 

 ريريﾅطاب سعد بن مقبل بن عيسى،  ،اﾆظاهرة إهدار السياق ي ا
 .أم2517 –ه 1436، )جدة: مركز التأصيل للدراسات والبحوث، 1ط ،اﾅداثي

  ،مصر: دار امعارف، د.تأ.3، طال》حو الوايحسن، عباس( ، 

 ان: دار أسامة للنشر عم  )، 1، طامعجم الفلسفيمصطفى،  ،حسيبة
 .أم2553والتوزيع، 

  ،الراض: دار 2، طموقف امعتزلة من الس》ة ال》بويةحسن، أبو لبابة( ،
 مأ.1386 –ه 1456اللواء، 

  ،اهليحسن، طهﾄتونس: دار امعارف للطباعة 2، طي الشعر ا( ،
.مأ1338والنشر،
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 مد حسن ،حسنﾊ م:، )د5، طالتحرير اأدي ،هرأ1431ت) علي. 
 أ.م2554هر / 1425، مكتبة العبيكان
  ،مدﾊ مدﾊ ،اهات الوط》ية ي اأدب امعاصرحسنｻ2، طاا ،

 )اﾄماميز: مكتبة اآداب، د.تأ.

 ،ｭلﾅامعروف الدائم، عبد بن يوسف بن أمد الدين، شهاب العباس، أبوا 
، ｼقيق:1ط ،عمدة اﾅفا  ي تفسر أشرف األفا ، أهر 657: ت) اﾅلｭ السمن

 .أم1337 –ه 1416بروت: دار الكتب العلمية، ) السود، عيون اسل ﾊمد

  ،لة إسامية امفاهيم وامصطلحات القرآنية: مقاربة م》هجيةحلليﾉ ،
امعرفة، العدد اﾆامس والثاثون، )الواات امتحدة: امعهد العامي للفكر اإسامي، 

 مأ.2554 –ه 1425

 سن، ،ماﾅضاري وامعري ي القراءة امعاصرة للقرآن الكرم العائ اﾅد ا
 مأ.2513د.ط، )امغرب: مؤسسة مؤمنون با حدود،  ،ع》د ﾊمد شحرور

  ،مد أبوالقاسم حاجﾊ ،بروت: 1، طأبستمولوجية امعرفة الكونيةمد( ،
 مأ.2554 –ه 1425دار اهادي، 

  ،مد أبوالقاسم حاجﾊ ،بروت: دار 1، طنيةالعامية اإسامية الثامد( ،
 مأ.2554 –ه 1425اهادي، 

 ،مد عبدالعظيم، مزةﾊ امكالقصص القرآ｣ وأثر《 ي است》باط اأح أسامة ،
 مأ.2558-ه1423)د.م: د.ن، ، 2ط

  ،موي، شهاب الدين أبو عبد ي اقوت بن عبد ي الروميﾅمعجم ا
، )بروت: دار 1ان عباس، ط، ｼقيق: إحساأداء = إرشاد اأريب إ{ معرفة اأديب

 .مأ 1333 -هر  1414الغرب اإسامي،

  ،امعية 4، طالراث والتجديدحنفي، حسنﾄبروت: امؤسسة ا( ،
 مأ.1332 –ه 1412للدراسات والنشر والتوزيع،

  ،مأ.1381، )بروت: دار التنوير، 1، طي فكرا امعاصرحنفي 
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  ،ىﾓ اصر بن ،ｳنيﾅَْلقِ ا ، د.ط، )الراض: مركز القرآن مآات القول ِِ
 هأ.1432الفكر امعاصر، ربيع اآخر 

  ،ترمه إى العربية: كرم الفكر العري ي عصر ال》هضةحورا｣، إل ت ،
 .عزقول، د.ط، )بروت: دار النهار للنشر، د.تأ

  مد بن يوسف بن علي بن يوسف) ،حيانأبوﾊالبحر احيط أ،هر645: ت
 هأ.1425، د.ط، )بروت: دار الفكر، صدقي ﾊمد ميلق: يق، ｼي التفسر
  ،مد شحرورأبو حيط، خالدﾊ لة إشكاليات التأويل امعاصر ع》دﾉ ،

اﾅياة الطيبة، العدد الثامن، السنة الثالثة، )بروت: مؤسسة اﾅوزات وامدارس العلمية ، 
 مأ.2552 –ه 1422
 ،تار عمارﾋ ادمي، نور الدينﾆية للقرآن الكرم بن التبديد القراءة التأويل ا

 .أم2514-ه1435دمشق: دار الغوا｣، )، 1ط والتجديد،

 ازنﾆمد بن علي الدين عاء،اﾊ سن، أبو الشيحي عمر بن إبراهيم بنﾅا 
شاهن،  علي ﾊمد: ، تصحيح1ط ،الت》زيل معا｣ ي التأويل لباب ،أهر641: ت)
 .أه1415بروت: دار الكتب العلمية، )

 الدﾆالقرآن، طا x ه 1426، )دمشق: دار القلم، 1ي، آعام آعجمية
 مأ.2557 –

 ،راز، عبدالسامﾆالسمات اأسطورية ي بعض تفاسر القرآن الكرم ا، 
 أ.م2517آردن: عام الكتب اﾅديث، ) ،1ط

  :ضرمي اإشبيلي، )تﾅمد بن علي اﾊ سن علي بنﾅابن خروف، أس ا
، 1ط ،ه، امسّمى ُت》قيح األباب ي شرح غوامض الكتابَشرح كتاب سيبويهأ، 753

دراسة وｼقيق: خليفة ﾊمد خليفة بديري، )طرابس: منشورات كلية الدعوة اإسامية وﾄنة 
 مأ.1335 –ه 1425اﾅفاظ على الراث اإسامي، 

  ،بروت: دار الشرق 1ط هل ي القرآن أعجمي.،خشيم، علي فهمي( ،
 مأ.1336آوسط، 
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 ﾆتفسر القرآ｣ للقرآنلا، أهر1335بعد  :ت)عبدالكرم يونسطيب، ا ،
 )القاهرة: دار الفكر العرس، د.تأ. ،د.ط

  ،طيبﾆالقصص القرآ｣ ي هرأ، 1335بعد : ت)عبدالكرم يونس ا
 مأ.1365-ه1335)بروت: دار امعرفة،  ،2طمفهومه وم》طوقه، 

  ،مد أمدﾊ ،طيبﾆركات الباط》ية ي العاماﾅعم ان: 1، ط اإساميا( ،
 مأ.1384 –ه 1457مكتبة آقصى، 

 8، طعلم أصول الفقه، أهر1365: ت) خاف الوهاب خّاف، عبد ،
 )مصر: مكتبة الدعوة، د.تأ.

  ،مد أمدﾊ ،شرح وتعليق: 4، طالفن القصصي ي القرآنخلف ي ،
 .مأ1333خليل عبدالكرم، )مصر: سينا للنشر، 

 مد أم ،خلف يﾊ،الكويت: عام امعرفة،  د.ط،، مفاهيم قرآنية د(
  مأ.1384
  مد بن إبراهيم بن أس  ،خلكانابنﾊ أبو العباس مس الدين أمد بن

 :wوفيات اأعيان وأنباء اء الزمان ،هرأ781بكر)امتو، ｼ1، طق: إحسان عباسيق ،
 مأ.1361)بروت: دار صادر،

  ،بروت: دار العلم 2، طلتاريخالتفسر اإسامي لخليل، عماد الدين( ،
 مأ.1381 –ه 1451للماين، 
  ،د.ط، ترمة: إماعيل مظهر، )القاهرة: مطبعة أصل اأنواعداروين ،

 الكيا｣ الصغر، د.تأ.

 ،مد، داودﾊ وارية ع》د ميخائيل اختنﾅداثةمفهوم اﾅليات اｻ لةﾉ ،، 
 حول الوطنية الندوة أعمال خاج عدد ران،وه وآداها  امعة العربية اللغة )اﾄزائر: معهد

 مأ.1332 ديسم  اﾅداثية، النقدية امفاهيم

  ،ضاري القدم، امركزداوود، أمدﾅدمشق: دار 3، طاريخ سورا ا( ،
 مأ.2554 –ه 1425الصفدي، 
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 الداوودي،  :wمد بن علي بن أمد)امتوﾊ345 ،طبقات امفسرينهرأ، 
دار الكتب : بروت، د.ط، ): ﾄنة من العلماء إشراف الناشرراجع النسخة و بط أعامها

 ، د.تأالعلمية
  ، ،ليل مقارندرازｼد.ط، مدخل إ{ القرآن الكرم عرض ارخي و ،

 مأ.1384-ه1454)الكويت: دار القلم، 

 ،مددرازﾊ د.ط، )د.م: دار ال》بأ العظيم، أهر1366: ت) ي عبد بن ،
 مأ.2555 –ه 1427القلم، 

  مود عبدالقادر، دروﾊ التحليل ال》حوي الدا‾ لبدع التفسري ، أمد ،
 .أم2513مصر: مطابع جامعة امنوفية، )د.ط، ﾉلة مركز اﾆدمة لإستشارات البحثية، 

 ، مود عبدالقادر، درويﾊ التوظيف الدا‾ لصيغ الوصف امشتق  أمد
 مطابع: مصر) ط،.د البحثية، اتلإستشار  اﾆدمة مركز ﾉلة ،مشاهد سورة القمر أموذج ا

 أ.م2515 امنوفية، جامعة
 ، يي الدين بن أمد مصطفى) درويﾊالقرآن إعراب ،هرأ1453:  ت 

 أ.هر 1415دمشق: دار اليمامة، ) ،4ط وبيانه،

  ،بروت: دار الفكر 2، طفلسفة القدر ي فكر امعتزلةدغيم، ميح( ،
 مأ.1332العرس، 
 ،مد عليﾊ اهات التأليف وم》اهجه ي القصص  الدقور، سليمانｻا

 مأ.2555-ه1427، رسالة دكتوراة، كلية الشريعة، )آردن: جامعة الرموك القرآ｣

 ،مدﾊ zكمات  الدميجي، صاﾊ موقف الليرالية ي الباد العربية من
 .أه1433الراض: ﾉلة البيان، ) ،1ط ،الدين

  ،امنصورة: دار الوفاء، ، 2، طامستشرقون والراثالديب، عبدالعظيم(
 مأ.1332 –ه 1413
 ｭمد بن أمد بن عثمان بن قَاْماز ،الذهﾊ اريخ  ،مس الدين أبو عبد ي

دار الغرب ، )د.م: 1، طق: بشار عّواد معروفيقｼ ،اإسام َوَوفيات امشاهر َواأعام
 مأ.2553،اإسامي
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  ،ｭمد بن أمد بنالذهﾊ سر، عثمان بن قَاْماز مس الدين أبو عبد ي 
 ، )مؤسسة3آراؤوط، ط شعيب الشيخ إشراف احققن من ﾉموعة: ، ｼقيقال》باء أعام
 مأ. 1385/  هر 1455 الرسالة،

  ،مد حسنﾊ ،ｭالقاهرة: مكتبة وهبة، د.ط، ) ،وامفسرونالتفسر الذه
د.تأ.
 مد بن أس بكر بن عب ،الرازيﾊ د القادر،)ت زين الدين أبو عبد ي

، )صيدا: الدار النموذجية، ｼ ،5قيق: يوسف الشيخ ﾊمد، طﾋتار الصحاحهأ، 777
 .مأ1333هر / 1425
 سن ،الرازيﾅسن بن اﾅمد بن عمر بن اﾊ ،بروت، )3ط ،مفاتيح الغيب: 
 هأ.1425، الراث العرس دار إحياء
 ،مد ر اﾊ 1، طالوحي احمدي ،أهر1354: ت)علي  بن رشيد ،

 مأ.2555 - هر1427 بروت: دار الكتب العلمية،)

  ،مدر اﾊ اريخ اأستاذ اإمام الشيخ  ،أهر1354: ت)علي  بن رشيد
 مأ.2557-ه1426، )القاهرة: دار الفضيلة، 2، طﾊمد عبد《

  ،مدر اﾊ د.م: )د.ط،  ،تفسر ام》ار ،أهر1354: ت)علي  بن رشيد
 مأ.1335اهي ة امصرية العاة للكتاب، 

 اهات التفسر ي القرن الرابع رومي، فهد بن عبدالرمن بن سليمان، الｻا
 .مأ1336-ه1418، )بروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، 3، طعشر

  ،ديثة ي الرومي، فهد بن عبدالرمن بن سليمانﾅم》هج امدرسة العقلية ا
 .مأ1383-ه1453، )الراض: د.ن، 2ط التفسر،

 الدار البيضاء: 3ط دليل ال》اقد اأدي،ازعي، سعد، الرويلي، ميجان، والب( ،
.مأ2552امركز الثقاx العرس: 

 ،1، طال》ص القرآ｣ من هافت القراءة إ{ أفق التدبر الريسو｣، قطب ،
.أم2515 –ه 1431امغرب: وزراة آوقاف والشؤون اإسامية، )
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 أ ،الز بيدي ،ｳسيﾅّمد بن عبد الرزّاق اﾊ ّمد بنﾊ بو الفيض، املّقب
 :wاج العروس من جواهر القاموسهرأ، 1255مرتضى)امتو، ｼموعة من احققنيقﾉ :ق ،
 ، د.تأ.دار اهدايةد.ط، )د.م، 
 ،مد بن عبد ي بن هادر الزركشيﾊ بدر الدين،  :wحر الب ،هرأ634)امتو

 .مأ1334 -هر 1414، الكتｭ، )لبنان: دار 1ط، احيط ي أصول الفقه
 ،مد بن عبد ي بن هادر الزركشيﾊ بدر الدين،  :wالرهان ،هرأ634)امتو 

 1367، )لبنان: دار إحياء الكتب العربية ، 1طﾊمد أبو الفضل إبراهيم،  القرآن، علوم ي
 .مأ 1356 -هر 

 مد بن علي بن فارس،  ،الزركليﾊ مود بنﾊ 15، طاأعامخر الدين بن ،
 مأ.2552، للماين دار العلم)د.م: 

  ،مدﾊ ،وظيفة ااستخاف ي القرآن الكرم دااها وأبعادها زرمان
حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات اإسامية  امعة قطر، العدد السادس اﾅضارية، 

 مأ.1338 –ه 1413عشر، )قطر: جامعة قطر، 

 مود بن عمرو بن أمدﾊ شري، أبو القاسمﾋالفائق ي أ، هر538)ت:  الز
، )لبنان: ﾊ2مد أبو الفضل إبراهيم، ط-، ｼقيق: علي ﾊمد البجاوي غريب اﾅديث واأثر
 .دار امعرفة، د.تأ

 مود بن عمرو بن أمدﾊ شري، أبو القاسمﾋالكشاف هرأ، 538)ت:  الز
الكتاب مذيل ج هرأ،1456، )بروت، دار الكتاب العرس، 3،طعن حقائق غوامض الت》زيل

أ وｽريج أحاديث 783ة )اانتصاف فيما تضمنه الكشافأ ل امنر اإسكندري )ت ｸاشي
 .الكشاف لإمام الزيلعىى

  ،1ط ،مفهوم التأويل ي القرآن الكرم دراسة مصطلحيةُزمرد، فريدة، 
 أ،م2514 –ه 1435)امغرب: مركز الدراسات القرآنية الرابطة احمدية للعلماء، 

 ،مدزهرةﾊ زهرة التفاسر ،أهر1334: ت)أمد  بن مصطفى بن أمد بن ،
 .أد.م: دارالفكرالعرس، د.تد.ط، )
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  ،امس، )الراط: مفهوم الب》يةالزواوي، بغورةﾆلة امناظرة، العدد اﾉ ،
 مأ.1332يونيو  –ه 1412ذواﾅجة 

  ،قيقةأبو زيد، نصر حامدﾅ1، طال》ص، السلطة، ا xبروت: امركز الثقا( ،
أ.م1335العرس، 
  ،أبو زيد، نصر حامدｳطاب الديﾆالقاهرة: سينا للنشر، 2، طنقد ا( ،
 مأ.1334
 مد،سامﾊ ه 1455د.م: د.ن، ) ،2، طتتمة أضواء البيان ، عطية– 
 .أم1385

  ،ديدة للقرآن وال》صوص الدي》ية، رؤوية سانو، قطب مصطفىﾄالقراءة ا
-ه1428اجلد الثا｣، )جدة،  ، العدد السادس عشر،اإساميﾉمع الفقه  ﾉلة ،م》هجية
 .مأ2556

  ،رسالة دكتوراة، كلية  ،القصة ي القرآن الكرمالسباعي، مرم عبدالقادر
 .هأ1454الشريعة والدراسات اإسامية، )مكة امكرمة: جامعة أم القرى، 

 ،السباعي (ｳااستشراق وامستشرقون ،هرأ1384: تمصطفى بن حس ،
 لنشر والتوزيع، د.تأ.)بروت: دار الور اق لد.ط،

 ،السباعي (ｳالس》ة ومكانتها ي التشريع ، هرأ1384: تمصطفى بن حس
 مأ.2555، )بروت: دار الور اق للنشر والتوزيع، 1ط اإسامي،

  ،أ.د.م: دار  عفان، د.ت) ،1ط ،قواعد التفسرالسبت، خالد بن عثمان 

  ،دراسة قضاا  م》اهج الفكر العري امعاصر يالسحمودي، شاكر أمد
مأ.2515 –ه 1431، )جدة: مركز التأصيل للدراسات والبحوث، 1، طالعقيدة والراث

 د.م: )، د.ط، الَعَلْم اأعجمي ي القرآن مفسر ا القرآنرءوف،  ،أبو سعدة
 .أدار اهال، د.ت

 قيق:  ،تيسر الكرم الرمن أ،هر1367ت)السعدي، عبدالرمن بن اصرｼ
 .مأ2555-هر 1425مؤسسة الرسالة،  )الراض،، 1ط ا اللوﾓق،عبد الرمن بن مع
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 ،مد العماديأبو السعودﾊ مد بنﾊ مصطفى بن (wإرشاد  ،أهر382: امتو
 .أبروت: دار إحياء الراث، د.ت) د.ط، ،العقل السليم إ{ مزاا الكتاب الكرم

  ،ة: دار ، )القاهر 3، طأزاهر الفصحى ي دقائق اللغةأبو السعود، عباس
 امعارف، د.تأ.

  ،د.ط، )ااسكندرية: فلسفة التاريخ ع》د فيكوأبو السعود، عطيات ،
 مأ.1336منشأة امعارف، 

  ،بروت: دار الفكر امعاصر، 2، طاقرأ وربك اأكرمسعيد، جودت( ،
 مأ.1333 –ه 1414

  ،ديدة للقرآن ولل》صوص الدي》يةسعيد، عبدالستار فتح يﾄلة ،القراءة اﾉ 
ﾉ مأ2556-ه1428، العدد السادس عشر، اجلد الثا｣، )جدة، اإساميمع الفقه. 

  ،داثي للراث: التق》يات السكران، إبراهيم بن عمرﾅالتأويل ا
 .مأ2514 –ه 1435، )الراض: دار اﾅضارة، 1، طوااستمدادات

  ،zه 1425عم ان: دار الفكر، )، 1، طمعا｣ ال》حوالسمرائي، فا ل صا
 .أم2555 –

 مد بن منصور امظفر، السمعا｣، أبوﾊ بار عبد بنﾄامروزى  بن أمد ا
(wقيقاأصول ي اأدلة قواطع، أهر483: امتوﾎ ، :مدﾊ مد حسنﾊ اماعيل حسن 

 . أم1333/هر1418بروت: دار الكتب العلمية،) ،1الشافعي، ط
 ،｢مد بن منصور امظفر، أبوالسمعاﾊ بار عبد بنﾄامروزى  دأم بن ا

(wقيق: اسرتفسر القرآن، أهر483: امتوｼ ،غنيم، بن عباس بن وغنيم إبراهيم بن ، د.ط 
. أم1336 –ه 1418الراض: دار الوطن، )

 ،ت) السهيلي أمد بن ي عبد بن الرمن عبد القاسم أبوالسهيلي :
 عبد عمر:، ｼقيق1ط ،هشام بنا ال》بوية السرة شرح ي اأنف الروض ،أهر581
 .أم2555 –ه 1421بروت: دار إحياء الراث العرس، ) السامي، السام
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   سن علي بن إماعيل)ت: ابنﾅاحكم واحيط هرأ، 458سيدد، أبو ا
 -هر  1421، )بروت: دار الكتب العلمية،ｼ1قيق: عبد اﾅميد هنداوي، ط اأعظم،
 .مأ 2555
  ،ديثة ي الفكر العري ظاهرة التأالسيف، خالد بن عبدالعزيزﾅويل ا

مأ.2515-ه1437)جدة: مركز التأصيل للدراسات والبحوث،  ،3ط ،امعاصر
 ،امزهر ي علوم اللغة  هرأ،311: ت) عبد الرمن بن أس بكر السيوطي
 –ه 1418)بروت: دار الكتب العلمية، منصور،  علي فؤاد، ｼقيق:1، طوأنواعها
 مأ.1338
 اإتقان ي علوم القرآن،هرأ، 311: ت) بن أس بكرعبد الرمن  ،السيوطي 

 - هر1334، د.ط، )مصر: اهي ة امصرية العامة للكتاب، : ﾊمد أبو الفضل إبراهيمｼقيق
 مأ1364

 بغية الوعاة ي طبقات هرأ، 311: ت) عبد الرمن بن أس بكر ،السيوطي
 نان: امكتبة العصرية، د.تأ.، د.ط، )لب: ﾊمد أبو الفضل إبراهيمｼقيق ،اللغوين وال》حاة

 ،مد علي عبدالرمن بنت الشاطئﾊ اإعجاز  ،أهر1413: ت)عائشة
 ، )د.م: دار امعارف، د.تأ.3ط البيا｣ للقرآن،

 القاهرة: دار امعارف، ) ،5ط ،الكرم للقرآن البيا｣ التفسرالشاطئ،  بنت
 .أد.ت

 ،ｭمد بن موسى بن إبراهيمالشاطﾊ أهر635: ت) الغراطي اللخمي ،
سلمان، )د.م:  آل حسن بن مشهور عبيدة أبو، ｼقيق:1، طاموافقات ي أصول الفقه

.مأ1336 –ه 1416دار  عفان، 
  ،مدﾊ ،بروت: 1، طالشرائع السابقة ي الكتاب والس》ةالّشتيوي( ،

 مأ.2511 –ه 1432مكتبة حسن العصرية، 

  ،بروت: دار 1، طةالس》ة الرولية والس》ة ال》بوية رؤية جديدشحرور( ،
 مأ.2512الساقي، 

  ،القصص القرآ｣ قراءة معاصرة، مدخل إ{ القصص وقصة آدم،شحرور 
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مأ.2515، )بروت: دار الساقي، 3ط
  ،2، طالقصص القرآ｣ قراءة معاصرة، من نوح إ{ يوسفشحرور ،

 مأ.2514)بروت: دار الساقي، 

  ،كيم اشحرورﾅم》هج وامصطلحاتدليل القراءة امعاصرة للت》زيل ا ،
 مأ.2517، )بروت: دار الساقي، 1ط

  ،مدﾊ ،إشكالية القراءة امعاصرة لل》ص القرآ｣ إشكالية ام》هج شحرور
حوار أجرته معه ﾉلة اﾅياة الطيبة، العدد الثالث عشر، السنة الرابعة، )بروت:  وأدواته،

 مأ.2553 –ه 1424مؤسسة اﾅوزات وامدارس العلمية، 

  ،مد، شحرورﾊد.ط، )دمشق: آهاي الكتاب والقرآن قراءة معاصرة ،
 للطباعة والنشر، د.تأ.

  ،دمشق: آهاي 1، طحو أصول جديدة للفقه اإساميشحرور( ،
 مأ.8/2555للطباعة والنشر والتوزيع، 

  ،عبدالكرم ،xبروت:  ،1ط ،من فلسفات التأويل إ{ نظرات القراءةشر(
 مأ.2557، الدار العربية للعلوم

  ،عبداجيد ،xبروت: دار 2، طاإسام بن الرسالة والتاريخالشر( ،
مأ.2558الطليعة، 
  ،مد عبديﾊ ،د.ط، ااستشراق ي الفكر اإسامي امعاصرالشرقاوي ،

 .)القاهرة: جامعة القاهرة، د.تأ

  ،اهات الفكرية امعاصرةشرقه، ظافر بن سعيدｻ2، طهج ااعتزال ي اا، 
 مأ.1435)الراض: مركز الفكر امعاصر، 

  ،واري ع》د ميخائيل اختنشرقي، منرةﾅلة جيل الدراسات امبدأ اﾉ ،
مأ.2514آدبية والفكرية، العدد الثالث، )اﾄزائر: مركز جيل البحث العلمي، سبتم  

 ،خري ،ｭاكمة طه حسن شلﾊبروت: مؤسسة امعارف، د.تأ2، ط( ،.
 القراءات امعاصرة والفقه اإسامي الوي بن عبدالواحد،الشلفي، عبد، 

 .أم2513بروت: مركز ماء للبحوث والدراسات، ) ،1ط
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 ،لة امعرفة، العدد مائة  ،مدخل إ{ مصطلح اأسطورة الشمعة، خلدونﾉ
مأ.1368وسبعة وتسعون، )دمشق: وزارة الثقافة واإرشاد القومي، 

 ،مدالشنقيطيﾊ مد بن آمنﾊ القادر عبد بن امختار ｳكﾄالشنقيطي ا 
بروت: دار الفكر، ) ط،.د ،القرآن القرآن إيضاح ي البيان أضواء ،أهر1333: ت)

 أ.م1335 –ه 1415

 ،مد الشنقيطيﾊ مد بن آمنﾊ القادر عبد بن امختار ｳكﾄالشنقيطي ا 
هرة: مكتبة  تيمية، ، )القا1، طالكتاب آات عن دفع إيهام ااضطراب  ،أهر1333: ت)

 .مأ1337 –ه 1416

 ،｢مد الفتح أبوالشهرستاﾊ ت) أمد بكر أى بن الكرم عبد بن :
 ، د.ط، )د.م: مؤسسة اﾅلｭ، د.تأ.املل وال》حل، أهر548

 ،｢مد الشوكاﾊ مد بن علي بنﾊ البدر ،أهر1255: ت) ي، عبد بن 
 ت: دار امعرفة، د.تأ.، د.ط، )برو عالساب القرن بعد من محاسن الطالع

  ،｢هأ.1414الكلم الطيب،  ، )بروت: دار1، طالقدير فتحالشوكا 

  ،مد عليالشّيال، مال الدينﾊ ركة الثقافية ي عصرﾅاريخ الرمة وا، 
.أم1351مصر: دار الفكر العرس، )د.ط، 

  ،مد أديبﾊ ،zبروت: 4، طتفسر ال》صوص ي الفقه اإساميصا( ،
 مأ. 1333 –ه 1413إسامي، امكتب ا

  ،مودﾊ ي علم الكام دراسة فلسفية آراء الفرق اإسامية ُصبحي،أمد
 مأ.1385 –ه 1455، )بروت: دار النهضة العربية، 5ط ي أصول الدين،

 ،بروت: دار 2، طموقف العقل والعلم والعام من رب العامن ص ي( ،
  مأ.1333 -ه 1413إحياء الراث العرس، 

  ،جاج ي القرآن من خال أهم خصائصه اأسلوبيةصولة، عبديﾅِا ،
 مأ.2556، )بروت: دار الفاراس، 2ط

  ،د.ط، )د.م: امطبعة التعاونية، در.تأ.بيضة الديكالصيداوي، يوسف ، 
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 سن، أالط سيﾅمع البيان ي تفسر ، من ااسام اس علي الفضل بن اﾉ
 مأ.2555، لوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع: دار الع، )د.م1ط ،القرآن

 مد أبو  ي،رررالطﾊ اآملي، غالب بن كثر بن يزيد بن جرير بن جعفر 
د.م: )، 1ط ، ｼقيق: أمد ﾊمد شاكر،القرآن أويل يجامع البيان أ، هر315ت)

.مأ2555-هر  1425مؤسسة الرسالة، 
  ،داثة وام》اعة هرطقات عن الدموقراطية والطرابيشي، جورجﾅعلمانية وا

.أم2557بروت: دار الساقي، )، 1ط العربية،
  ،الراض: دار  1، طالعلمانيون والقرآن الكرمالطعان، أمد إدريس( ،
 مأ.2556 –ه 1428حزم، 

 :مد )تﾊ مودﾊ ،من أسرار اللغة ي الكتاب والس》ة مأ، 1333الطناحي
 مأ.2558 –ه 1428ح للدراسات والنشر، ، )آردن: دار الفت1، طُمعجم لغوي ثقايَ

 ،xالكرم بن القوي عبد بن سليمانالطو ،xم الربيع، أبو الطوﾍ ت) الدين 
الركي، )د.م:  احسن عبد بن ي عبد، ｼقيق:1ط شرح ﾋتصر الروضة،، أهر617: 

 مأ.1386 –ه 1456مؤسسة الرسالة، 

 مد، ،طولﾊ الة ماجستر، كلية رس ،أسلوب السرد القصصي ي القرآن
 .مأ1388-ه1453اآداب واللغات، )تلمسان: جامعة بوبكر بلقايد، 

 القاهرة: مكتبة النهضة امصرية، 3ط ،أسس الفلسفة توفيق، ،الطويل( ،
 مأ.1358

  ،الراض: دار 1، طفصول ي أصول التفسرالطي ار، مساعد بن سليمان( ،
 مأ.1333 –ه 1413النشر الدوي،
 ﾅعلوم ي اللباب، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي نبلي،ابن عادل ا 
دار الكتب )بروت،1،طعلي ﾊمد معوضو عادل أمد عبد اموجود  :قيقｼ الكتاب،
 أ.هر  1413 ،العلمية

  مد الطاهر) عاشور،ابنﾊ مد بنﾊ مد الطاهر بنﾊهرأ1333: ت ،
 مأ.1384، د.ط، )تونس: الدار التونسية للنشر، التحرير والت》وير
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  ،امستشرقون والقرآن، دراسة نقدية م》اهج امستشرقنالعام، عمر لطفي ،
 مأ.1331، )مالطا: مركز دراسات العام اإسامي، 1ط

 الطالقا｣ القاسم أبو العباس، بن عباد بن إماعيل،ابن عباد(wامتو :
 .أآليا الشاملة برقيم)، د.ط، احيط ي اللغة، أهر385

 قصص القرآن الكرم، صدق حدث ومو هدف  ن،عباس، فضل حس
ه رر 1435)آردن: دار النفائس للنشر والتوزيع،  ،3ط وإرهاف حس وهذيب نفس،

 مأ.2515

  ،اضرات ي علوم القرآنعباس، فضل حسنﾊآردن: دار  ،1، ط(
 مأ.2556ه رر 1426النفائس للنشر والتوزيع، 

 :سن، )تﾅبار، القا ي أس اﾄي أبواب التوحيد اهأ، 415عبدا ｳمغ
 .أد.م: د.ن، د.ت)ｼقيق: ﾊمود ﾊمد قاسم،  ، د.ط،والعدل، الت》بوات وامعجزات

  ،بارﾄي أبواب التوحيد والعدل، إعجاز القرآنعبدا ｳقّوم  ، د.ط،امغ
 .أد.م: د.ن، د.ت)نصه: أمن اﾆوي، 

  ،ديد ام》هج ي تقوم الراثعبدالرمن، طهｻلبيضاء: امركز ، )الدار ا2، ط
 الثقاx العرس، د.تأ.

 ،مدﾊ لة ،القصصي ال》قد ي امصطلح أزمة عبدالرحيم، عبدالرحيمﾉ 
 والرابع، الثالث العددان السابع اجلد آدس، امصلح بقضاا اﾆاج العدد القاهرة) فصول،
 .مأ1386 سبتم 

 ،د.م: ) ط،.د ،اجاز أنواع بعض ي اإجازإ{  اإشارة ابن عبدالسام
 أ.ه1313امطبعة العامرة، رمضان 

  ،مد بن عليﾊ نواقض اإمان القولية والفعليةالعبداللطيف، عبدالعزيز بن ،
 هأ.1415، )الراض: دار الوطن، 1ط

  ،مدﾊ ،1، ج من آعمال الكاملة حمد عبددى طتفسر القرآنعبدد ،
 مأ.1333-ه1414)القاهرة: دار الشروق، 

 ،مدﾊ ،قيق وتعليق: رشيد ر ا، د.ط، )د.م: شركة رسالة التوحيد عبددｼ ،
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 آمل للطباعة والنشر، د.تأ.

  ،ن ي ضوء الكتاب والس》ةعبيدات، عبدالكرم نوفانﾄ2، طعام ا ،
 مأ.1333 –ه 1413)الراض: دار إشبيليا للنشر والتوزيع، 

 بن أبو عبيدة، معمر ｲاز ال، أهر253:ت) البصري التيمى امثﾉقرآن ،
 هأ.1381اﾆاﾍى،  سزگن، )القاهرة: مكتبة فواد ﾊمدد.ط، ｼقيق:

  ،مد عبدي علي سيفﾊ ،دالة السياق ي القصص القرآ｣العبيدي، 
 .أم2554 –ه 1425صنعاء: وزارة الثقافة والسياحة، )د.ط، 

  ،مودﾊ ،ديث وموقف اإسام م》هعتمانﾅد.ط، الفكر امادي ا ،
 اﾍٓلو امصرية، د.تأ. )القاهرة: مكتبة

 ،ｭا《 العقا｣ اإسامي امعاصر من ال》ص  سعد بن  اد، العتيｻموقف اا
 .أم2513-ه1434الراض: مركز الفكر امعاصر، )، 2ط ،الشرعي

  مد بن أمد العباس أبو،عجيبةابنﾊ عجيبة بن امهدي بن ｳسﾅري اﾍٓا 
 د.ط، ｼقيق: أمد ،ي تفسر القرآن اجيد البحر امديد، أهر1224: ت) الصوx الفاسي
 .أه1413القاهرة: حسن عباس زكي، )رسان  القرشي ي عبد

 مد خر،  ،العدويﾊرسالة  ،العرة من قصة موسى ي القرآن الكرم
-ه1455ماجستر، كلية الشريعة والدراسات اإسامية، )مكة: جامعة املك عبدالعزيز، 

 .مأ1385

 مد الشيخ، العراقي، عاطفﾊ 》لإصاح ورائد ا عربيًا مفكر ا: عبد ｳالدي 
 للثقافة، آعلى اجلس )القاهرة، ،1ط وأفكار《َ، حياته عن ودراسات حوثُ وااجتماعي

 .أم1335

 ｢مد بن أمد بن حجر ،العسقاﾊ الدرر  ،أبو الفضل أمد بن علي بن
ﾉلس دائرة ، )اهند: 2، طبد امعيد  انﾊمد ع :مراقبة 》ة،الكام》ة ي أعيان امائة الثام

 .أم1362-هر1332،امعارف العثمانية

 ｢مد بن أمد بن حجر ،العسقاﾊ فتح  ،أبو الفضل أمد بن علي بن
 الباقي، قام عبد فؤاد ﾊمد: وأحاديثه وأبوابه كتبه رقم الباري شرح صحيح البخاري،
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 عبد: العامة تعليقات ، عليهاﾆطيب الدين ﾊب: طبعه على وأشرف وصححه إخراجه
 .أهر1363ة،دار امعرفاز، )بروت:  بن ي عبد بن العزيز

 ،سن هال أبوالعسكريﾅى بن سعيد بن سهل بن ي عبد بن اﾓ بن 
سليم،  إبراهيم ﾊمد: ｼقيق وتعليقد.ط، ،اللغوية الفروق ،أهرﾎ 335و: ت) مهران

 .أدار العلم والثقافة، د.ت :القاهرة)

  ،طابعشراي، سليمانﾆمالية توصيفية مقاربة القرآ｡ اﾄ السرد 
 مأ.1338 اﾄامعية، امطبوعات )اﾄزائر: ديوان ،1، طاإعجازى

  ،مد صادقﾊ ،ديث العقل اإساميالعشماويｼ ث مقدم إى: الندوةｸ ،
 مأ.1332العلمية حول الراث وآفاق التقدم x اجتمع العرس امعاصر، )عدن: ف اير 

 ،ماليات ال》ظم القرآ｣ ي قصة امراودة ي  عويص بن مود، العطوي
 .أم2515-ه1431)الراض: اهي ة العامية لتدبر القرآن،  ، د.ط،سورة يوسف

  ق بن غالب بن عبد الرمن، ابنﾅتفسر ي احرر الوجيزعطية، عبد ا 
 دار الكتب العلمية، :)بروت، 1ط ｼقيق: عبد السام عبد الشاﾊ xمد، ،العزيز الكتاب
 .هرأ1422

  ق بن غالب بن عبد الرمن، ابنﾅتفسر ي احرر الوجيزعطية، عبد ا 
-ه 1428 ،ردار اﾆ :)بروت، 2ط ،ﾉموعة من احققن، ｼقيق: العزيز الكتاب
 .أم2556

  ،بروت: دار الطليعة، 2، طدنيا الدين ي حاضر العربالعظمة، عزيز( ،
 مأ.2552

  ،جدد: دار  ،1ط ،أعام وأقزام ي ميزان اإسامالعفا｣، سيد بن حسن(
 .أم2554 -ه1424ماجد عري للنشر والتوزيع، 

  ،كمعفيفي، أبو العاﾅد.ط، )د.م: دار إحياء التعليقات على فصوص ا ،
 الكتب العربية، د.تأ.

  ،مودﾊ د.ط، )مصر: مؤسسة هنداويالفلسفة القرآنيةالعقاد، عباس ، 
 للتعليم والثقافة، أ.
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  ،ديثةالعقل، اصر بن عبدالكرمﾅاهات العقانية اｻالراض: 1، طاا( ،
 مأ.2551 –ه 1422دار الفضيلة، 

  ،يبﾍ ،أم1374مصر: دار امعارف، )، 3ط ،امستشرقونالعقيقي. 

 ،مدابن عانﾊ مد بن عليﾊ الصديقي البكري إبراهيم بن عان بن 
 خليل: ها ، اعت4ｲ، طالصاﾅن راض لطرق دليل الفاﾅن، أهر1556: ت) الشافعي
 مأ.2554 –ه 1425شيحا، )بروت: دار امعرفة،  مأمون

 ｢قراءة ي ضوابط التأويل وأبعادها ام》هجية ي  ، رقية طه جابر،العلوا
ｸث منشور على اإنرنت، ألقي x مؤمر ُعقد x بروت،  الدراسات القرآنية امعاصرة،

 امعهد بن م، ｼت عنوان: "التطورات اﾅديثة x دراسة القرآن الكرم" ااشراك2557
 .لإبداع الفكري واملتقى للفكر اإسامي العامي

  ،مدﾊ ،القاهرة: دار الشروق، 2، طالتفسر اماركسي لإسامعمارة( ،
.مأ2552 –ه 1422
 ،تار أمدعمرﾋ ميد عبدﾅا (wعمل، فريق ساعدةومأ هر1424: امتو 

.أم2558 - هر1423القاهرة: عام الكتب،) ،1، طاللغوي الصواب معجم
 ،تار أمدعمرﾋ ميد عبدﾅا (wعمل، فريق ومساعدة ،أهر1424: امتو 

 .أم2558 - هر1423د.م: عام الكتب،) ،1ط ،امعاصرة العربية اللغة معجم

 ،تار أمد عمرﾋ ميد عبدﾅا (wعمل، فريق ومساعدة ،أهر1424: امتو 
الراض: مؤسسة سطور امعرفة، ) ،1ط ،امعجم اموسوعي ألفا  القرآن الكرم وقراءاته

.أم2552 –ه 1423
  ،العبث امفاهيم: دراسة نقدية ي الكتاب والقرآن حمد عمر، السيّ د

ر: دار ، )مص1ط، شحرور، حث ضمن كتاب: ب》اء امفاهيم دراسة معرفية وماذج تطبيقية
 مأ.2558 –ه 1423السام، 

  ،جدلية ال》ص وام》هج، ضمن كتاب: ي عمران، كمال، والقمري، الباجي
ｳمأ.1335، )تونس: الدار التونسية، 2، طقراءة ال》ص الدي 

  ،العمري، مرزوقｳبروت: منشورات 1، طإشكالية ارخية ال》ص الدي( ،
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 مأ.2512 –ه 1433 فاف، 

  ،مدﾊ اهب اأدبية وال》قدية ع》د العرب والغربينامذعياد، شكري ،
 مأ.1333د.ط، )الكويت: عام امعرفة، 

  ، مد شوقي الزين،  ،2ط ،فلسفة التأويلغادامر، هانس غيورﾊ :ترمة
 مأ.2557 –ه 1426)بروت: امركز الثقاx العرس، 

  ،ندي،  ، ترمة: ف1، طخرافة التطورغالغي، روبرت ميسﾄداء اسر ا
 هأ.1437اض: مركز الفكر امعاصر، )الر 

  ،مدﾊ ،القاهرة: دار هضة مصر للطباعة ) ،1، طعقيدة امسلمالغزاي
 .أم2553والنشر والتوزيع، يوليو 

  ،مدﾊ ،مد اصر الدين آلبا｣،7، طفقه السرةالغزايﾊ :ريجｽ ، 
 .أم1375القاهرة: دار الكتب اﾅديثة، ديسم  )

 مد بن علي، الغيلي، عبداجيد بنﾊ د.ط، ،ال》فس والروح ي القرآن الكرم 
.أم2515 –ه 1437الراض: موقع رحى اﾅرف، )

 ،مد بن عليﾊ لق ي القرآن الكرم الغيلي، عبداجيد بنﾆمن أفعال ا، 
.أم2513 –ه 1434الراض: موقع رحى اﾅرف، ) د.ط،

 زكرا بن فارس بن ابن فارس، أمد ｳهأ، 335)ت:  الرازي القزوي Eالصاحي
، )د.م: ﾊمد علي بيضون، 1، طي فقه اللغة العربية ومسائلها وس》ن العرب ي كامها

 مأ.1336 –ه 1418

 زكرا بن فارس بن ابن فارس، أمد ｳمل هأ، 335)ت:  الرازي القزويﾉ
ه 1457بروت: مؤسسة الرسالة، ) سلطان، احسن عبد زهر: وｼقيق دراسة ،2ط الّلغة،
 أ.م1387 –

  زكرا بن فارس بن أمد ،ابن فارس ｳمعجم هأ،335)ت:  الرازي القزوي 
 - هر1333، دار الفكر)، د.ط، هارون ﾊمد عبد السامｼقيق:  ،الّلغة مقاييس
 أ.م1363
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 ،لبيات، طأهر 366 ت:) علي أبوالفارسّيﾅقيق: حسن1، امسائل اｼ ، 
 مأ.1386 –ه 1456)دمشق: دار القلم،  هنداوي،

 ليل بن أمد بن عمرو بن ميم ،الفراهيديﾆهأ،  165)ت:  أبو عبد الرمن ا
دار ومكتبة ، د.ط، )د.م: ق: د مهدي امخزومي، د إبراهيم السامرائييقｼ ،كتاب العن

 ، د.تأ.اهال
 الفروزآادى ، :wمد بن يعقوب)امتوﾊ د الدين أبو طاهرﾉ816هرأ، 

مؤسسة  :بروت، )8، طقيق الراث x مؤسسة الرسالةｼقيق: مكتب ｼ ،القاموس احيط
 أ.م2555-هر1427 ،الرسالة

 ،الفروزآادي  :wمد بن يعقوب)امتوﾊ د الدين أبو طاهرﾉ816بصائر ، هرأ
القاهرة: اجلس ) النجار، علي ﾊمدد.ط، ｼقيق: ،ذوي التمييز ي لطائف الكتاب العزيز

 .أم1337 –ه 1417آعلى للش ون اإسامية، 

 مد بن أمدالعباس ،أبوالفيوميﾊ و: ت) علي، بنﾎ 665امصباح ،أهر 
.(بروت: امكتبة العلمية،د.ت)، د.ط،الكبر الشرح غريب ي ام》ر

 ،ي وأثر《 القرآ｣ السياقنشوان عبدد خالد، وآطرش، ر وان مال،  قائد 
امي امعاصر، العدد الثالث ، ﾉلة الفكر اإسعاشور ابن ع》د امقاصدي التفسر خدمة

 مأ.2513 –ه 1434والسبعون، )بروت: امعهد العامي للفكر اإسامي، 

 مد ،القاميﾊ مد بن الدين مالﾊ(اسن التأويل، أهر1332تﾊ، قيقｼ :
 هرأ.1418العلميه،  الكتب )بروت، دار ،1السود، ط عيون اسل ﾊمد

  ،مد أبوقتيبةﾊ أويل ، أهر267: ت) الدينوري قتيبة بن مسلم بن ي عبد
  مأ. 1333 –ه 1413، )بروت: امكتب اإسامي، 2ط ﾋتلف اﾅديث،

 ،xإدريس بن أمد الدين شهابالقرا xنفائس ، أهر784 ت:) القرا
معوض،  ﾊمد علي اموجود، عبد أمد عادل، ｼقيق:1ط اأصول ي شرح احصول،

 مأ.1335 –ه 1417 )د.م: مكتبة نزار مصطفى الباز،

  ،ｭمد بن أمد، القرطﾊامع أحكام القرآنﾄقيق ،اｼ.عبد بن ي عبد:د 
 مأ.2513-هر1434، )بروت، مؤسسة الرسالة، 1وآخرين، ط الركي احسن
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  معية التجديد الثقافية ااجتماعية بدولة x قسم الدراسات والبحوث
دمشق: دار كيوان، ) ،1ط ة توثيق حضارياأسطور  البحرين، سلسلة عندما نطق الُسراة،

 .أم2553

 جاج ،قشريالﾅامس》د الصحيح امختصر ب》قل العدل عن ، مسلم بن ا
 :بروت، )ق: ﾊمد فؤاد عبد الباقييقｼ ، د.ط،العدل إ{ رسول ه صلى ه عليه وسلم

 ، د.تأ.دار إحياء الراث العرس

  ،ديث م》اهج ال》قد اأديقصاب، وليد إبراهيمﾅدمشق: دار 2، طا( ،
 مأ.2553 –ه 1435الفكر، 
   :هأ، 515الَقط اع، علي بن جعفر بن علي السعدي، أبو القاسم )ت

 .مأ1383-هر 1453، )د.م: عام الكتب، 1ط كتاب اأفعال،

 ي القرآن ،أهر1385: ت)، سيد قطب ｳالقاهرة: 17، طالتصوير الف( ،
 مأ2552-ه1423دار الشروق، 
 القاهرة: دار الشروق، )، 8، طال》قد اأدي ،أهر1385: ت)، سيد قطب
 .أم2553 –ه 1424

 دار  :بروت ، )16، طي ظال القرآن ،أهر1385: ت)، سيد قطب
 أهر 1412،الشروق

  ،مدﾊ ،القاهرة: دار 2، طقضية الت》وير ي العام ااساميقطب ( ،
 مأ2552-ه1423الشروق، 
 سن عل ،القفطيﾅمال الدين أبو ا :wإنبا《  ،هرأ747ي بن يوسف)امتو

: دار الفكر القاهرة، )1، طق: ﾊمد أبو الفضل إبراهيميقｼ ،الرواة على أنبا《 ال》حاة
 أ.م1382 -هر  1457العرس،

 ،مد الطيب أبوالقنوجيﾊ ي لطف  علي بن حسن بن خان صديق 
 ،ｳسيﾅد.ط،القرآن مقاصد ي البيان فتح، أهر1356: ت)ا ،ｳله وقّدم بعه  بط ع 
 .أم1332 –ه 1412بروت: امكتبة العصرية، ) آنَصاري، إبراهيم بن ي َعبد :وراجعه
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 ،مدابن القيمﾊ وزية قيم  الدين مس سعد بن أيوب بن بكر أس بنﾄا 
(wأبروت: دار الكتب العلمية، د.ت) ط،.د ،الروح ،أهر651: امتو. 

  ،ديدة للقرآن الكرم بن ام》هج القراءة االكبيسي، عيادة بن أيوبﾄ
، العدد السادس عشر، اجلد الثا｣، اإساميﾉمع الفقه  ﾉلة ،الصحيح وااحراف امسيء

 .مأ2556-ه1428)جدة، 

  ،تفسر القرآن العظيم، إماعيل بن عمرابن كثرｼ ،مد يقﾊ ق: سامي بن
 أ.م 1333 -هر 1425دار طيبة،، )د.م: 2، طسامة

 عم ،كحالةｳمد راغب بن عبد الغﾊ د.ط، معجم امؤلفن ،ر بن ر ا بن ،
 ، د.تأ.دار إحياء الراث العرس)بروت: 
  :wنفي )امتوﾅالقرمي، أبو البقاء ا ｳسيﾅالكفوي، أيوب بن موسى ا
 -، ｼقيق: عدان دروي  الكليات معجم ي امصطلحات والفروق اللغويةهرأ، 1534

 .أ، د.توت: مؤسسة الرسالةﾊمد امصري، د.ط، )بر 
  ،نة من العلماء وآكادمين السوفياتينﾄد.ط،اموسوعة الفلسفية ، 

إشراف: روزنتال و يودين، ترمة: مر كرم، مراجعة: صادق جال العظم و جورج 
 طرابيشي، )بروت: دار الطليعة للطباعة النشر، د.تأ.

  ،مدﾊ مدﾊ ،وانب اأدبية والباغيةلقمةﾄرسالة ، ي القصة القرآنية ا
 .مأ1378ه ررر 1388كلية اللغة العربية، )مصر: جامعة آزهر،   دكتوراة، 

 ،1ط ،اأسطورة بن الثقافة الغربية والثقافة اإسامية لوليدي، يونس، 
أ.م1337د.م: مطبعة انفو برانت، )

  ،لزﾍعفيف ، ترمه وقارنه عن آمانية: ال1، طالبيان الشيوعيماركس وأ
 م أ.2515آخضر، )بروت: منشورات اﾄمل، 

 ،سن أبواماورديﾅمد بن علي اﾊ مد بنﾊ البغدادي  البصري حبيب بن
(wياة، ) ، د.ط،والدين الدنيا أدب، أهر455: امتوﾅأم1387د.م: دار مكتبة ا. 

 سن اماوردي، أبوﾅمد بن علي اﾊ مد بنﾊ البغدادي  البصري حبيب بن
(wقيق: د.ط، ،ال》كت والعيون ،أهر455 :امتوｼالرحيم،  عبد بن امقصود عبد  السيد
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 .أبروت: دار الكتب العلمية، د.ت)
 لة الوعي اإسامي، العدد قصص القرآن وقصص القصاص ،اجدوبﾉ ،

 .مأ1382 –ه 1452)الكويت، ، 213

 معﾉ الدعوة،  دارالقاهرة:)، د.ط،امعجم الوسيط ،القاهرة العربية اللغة
.أد.ت

  ،موعة ُكت ابﾉديدﾄااجتهاد الكامي م》اهج ورؤى مت》وعة ي الكام ا، 
 –ه 1435)بروت: دار اهادي للطباعة والنشر والتوزيع،  عبداﾄبار الرفاعي، د.ط، إعداد:

 مأ.2553

 موعةﾉ والباحثن العلماء من د.م: ، )2، طاموسوعة العربية العامية،
 . أم1333 –ه 1413سوعة للنشر والتوزيع، مؤسسة أعمال امو 

 موعةﾉ بروت: 1، طاموسوعة العربية اميسرةوالباحثن،  العلماء من( ،
مأ.2515 –ه 1431امكتبة العصرية، 

 موعة من العلماءﾉ، مع  ،التفسر الوسيط للقرآن الكرمﾉ إشراف
 م1363-هر 1333، ع آمريةاهي ة العامة لش ون امطاب، )1، طالبحوث اإسامية آزهر

 .مأ1333 - هر1414=

 موعة مؤلفن غربين، اﾉ4، ترمة: عبدالرمن بدوي، طل》قد التارخي ،
 مأ.1381)الكويت: وكالة امطبوعات، 

 مد بن أمد ) ،احليﾊ جال الدين  ،هرأ و السيوطي874:تجال الدين
، دار اﾅديث ، )القاهرة:1ط، تفسر اﾄالن، هرأ311:تعبد الرمن بن أس بكر )

 د.تأ.

  ،مد الشيخ عليوﾊ ،مدﾊ م》اهج اللغوين ي تقرير العقيدة إ{ هاية القرن
 هأ.1426، )الراض: دار امنهاج للنشر والتوزيع، 1، طالرابع اهجري

 يسنﾊ،مدﾊ مدﾊ مدﾊ يسن سامﾊ (القراءات وأثرها ي  ،أهر1422: ت
 .أم1384 –ه 1454رة: مكتبة الكليات آزهرية، القاه)، 1ط ،علوم العربية
 مد اشا، خاطرات مال الدين آفغا｣، طﾊ ،القاهرة: مكتبة 1امخزمي( ،
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 مأ.2552-ه1423الشروق الدولية، 

 ،لة مراض، عبداملك، التأويلية بن امقدس وامدنسﾉ  عام الفكر، اجلد
لوطｳ للثقافة والفنون واآداب، يوليو/سبتم  )الكويت: اجلس ا ،1 العدد التاسع والعشرون،

 .مأ2555

  ى بن أمدامرتضى،ابنﾓ لدين امهدي امرتضى بن  ّّ ، أهر 845: ت) ا
ه 1385ف ْلَزر )بروت: دار مكتبة اﾅياة،  - د يَفْلد ُسوَسّنة: ｼقيق، د.ط،طبقات امعتزلة

 مأ.1371 –

 ،سن  امرتضىﾅ437 - 355اموسوي العلوي )الشريف امرتضى علي بن ا 
، ｼقيق: ﾊمد أبو الفضل إبراهيم، )د.م: دار إحياء الكتب العربية، 1، طأما‾ امرتضى، هرأ

 مأ.1354 –ه 1363

  ،مدﾊ 1ط ،والصهيونية واليهودية اليهود موسوعةامسري، عبدالوهاب، 
 مأ.1333)القاهرة: دار الشرق، 

  ،القاهرة: رؤية  ،1ط ،رم》يوطيقافهم الفهم مدخل إ{ اهمصطفى، عادل(
 أ.م2556للنشر والتوزيع، 

 مدﾊ عبدالعظيم إبراهيم ،ｳخصائص التعبر القرآ｣  ،هأ1423)ت: امطع
 مأ.1332 -هر 1413، )د.م: مكتبة وهبة، 1، طوماته الباغية
 دعاوى الطاع》ن ي القرآن الكرم  ،عبد احسن بن زبن بن متعب، امطري

 ،دار البشائر اإسامية: بروت، )1، طابع عشر اهجري والرد عليهاي القرن الر 
 أ.م2557 -هر1426

  ،مد صي احﾊ ،بروت: امكتب 1، طاماركسامية والقرآنامعراوي( ،
 مأ.2555 –ه 1421اإسامي، 

  ،｢ياﾄداثيون العرب ي العقود الثاثة اأخرة والقرآن مفتاح، اﾅا
 مأ.2557 –ه 1426ار النهضة، ، )دمشق: د1، طالكرم

  ،لة ،ااشكالية ام》هجية ي الكتاب والقرآن دراسة نقديةامنجد، ماهرﾉ 
 .أم1333)الكويت: وزارة اإعام،  الرابع، اجلد اﾅادي والعشرون، العدد عام الفكر،
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 مدﾊ ،بروت، دار 3، طالعرب لسان ،علي بن مكرم بن ابن منظور( ،
 .أهر1414صادر،

 اإبداع اللفظي ي القرآن الكرم: ، أبو عزب، سليمان عبدي، موسى
 مأ.ﾉ1335لة اﾄامعة اإسامية لعلوم أهل البيت، العدد اﾆامس، )لندن:  دراسة نقدية،

 ،｢أهر1425: ت) الدمشقي اميدا｣ َحبَرن َكة حسن بن الرمن عبداميدا ،
 –ه 1412دمشق: دار القلم، ، )2، طكواشف زيوف ي امذاهب الفكرية امعاصرة

مأ.1331
  ،مد حامدﾊ ،العصرانيون بن مزاعم التجديد وميادين التغريبالناصر ،

 .مأ2551 –ه 1422، )الراض: مكتبة الكوثر، 2ط

 مالك ،ｭاج بن ابن نﾅضر بن عمر اﾆالظاهرة القرآنية، أهر1333: ت) ا ،
 مأ.2555 –ه 1425، )دمشق: دار الفكر، 4ط

 عرض ونقدداجيد، النجار، عب :ｳديدة لل》ص الديﾄلة ،القراءة اﾉ  معﾉ
 .مأ2556 -ه 1428، العدد السادس عشر، اجلد الثا｣، )جدة، اإساميالفقه 

 مد بن أمد النحاس جعفر أبو،لن ح اساﾊ (معا｣ القرآن ،أهر338: ت ،
 هأ.1453الصابو｣، )مكة امكرمة: جامعة أم القرى،  علي ﾊمد، ｼقيق:1ط

 مود حافظ الدين )، النسفيﾊ هرأ615:تأبو ال كات عبد ي بن أمد بن ،
، )بروت: 1ط ،حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي ،التأويل وحقائق الت》زيل مدارك

 .أم 1338 -هر  1413 دار الكلم الطيب،

 توى ال》ص القرآ｣ ي فهم امستشرقن عادل عباس، ،النصراويﾊ،  لةﾉ
سات استشراقية، العدد السادس، )العراق: امركز اإسامي للدراسات ااسراتيجية، درا

مأ.2517
 ｳرسالة ماجستر، كيلة الصورة الف》ية ي القصة القرآنية، نصرة، بلحسي ،

 مأ2557م ررر 2555ه/ 1426ه ررر 1427اآداب، )اﾄزائر: جامعة أس بكر بلقايد، 
 ،تونس: الشركة ) ،3ط ،القرآن ي صةالق سيكولوجية التهامي، نقرة

 أم1364التونسية للتوزيع، 
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 من صدر اإسام وحى العصر » امفسرين معجم ،نويهض، عادل
 - هر 1453 والنشر، والرمة للتأليف الثقافية نويهض مؤسسة: بروت) ،3ط ،«اﾅاضر
 .أم1388

  ّسن بن أمد،النيسابورىﾅبكر أبو النيسابورّى، م ْهران بن ا (wامتو :
ﾉمع  :دمشق)حاكيمي،  مزة سبيع: ｼقيقد.ط، ،امبسوط ي القراءات العشر ،أهر381

 .أم1385اللغة العربية، 

  ،اإنسان والقرآن وجه ا لوجه: التفاسر القرآنية امعاصرة النيفر، اميدة
 .أم2555 - هر 1421، )دمشق: دار الفكر، 1، طقراءة ي ام》هج

 مد بن أمد بن آزهريأبو منصور  ،اهرويﾊ، هذيب اللغة، ｼمد يقﾊ :ق
 أ.م2551،دار إحياء الراث العرس، )بروت: 1، طعوض مرعب

 ،مد، أبو يوسف،  ي عبد بن أمد بن يوسف بن ي عبدابن هشامﾊ 
 علي ﾊمد امبارك، مازن ، ｼيق:7، طمغｳ اللببيب عن كتب اأعاريب، أهر671: ت)

 مأ.1385شق: دار الفكر، ي، )دم مد

  ،مد حسنﾊ ،مدهيكلﾊ أالقاهرة: دار امعارف، د.ت)، 14ط ،حياة.
  ،ددهيلدبراندت، توماسﾄمأ.2556، )أمانيا: بريل، 1، طامعتزلة ا 

 ،سن أبوالواحديﾅمد بن أمد بن علي اﾊ النيسابوري، الواحدي، علي بن 
 أمد عادل: وتعليق ｼقيق،1، طن اجيدالوسيط ي تفسر القرآ، أهر478: ت) الشافعي

 الرمن عبد اﾄمل، الغｳ عبد أمد صرة، ﾊمد أمد معوض، ﾊمد علي اموجود، عبد
.أم1334 –ه 1415بروت: دار الكتب العلمية، ) عويس،
  ،ديثة،  ،5ط ،امعجم الفلسفيوهبه، مرادﾅمأ.2556)القاهرة: دار قباء ا 

  ،مودﾊ 1، طسلوب ااستفهام ي القرآن الكرمأيوسف، عبدالكرم ،
.أم2555 –ه 1421دمشق: مطبعة الشام، )


 مراجع شبكة اانرنت
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  ،الباحث» بروح ام》حازة «ال》ضالية» الروح ماهيأاد، سيد ولد أاد» 
مقال  ريدة الشرق  ،التاريخ لقراءة اﾅديثة البحثية امشاريع مآزق أكر اموضوعي
، على هذا الرابط:3513 ، العددآوسط

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8800&article

=184973#.V8keW_krLIU . 

 مؤسسة العربية لتحديث الفكري: رصانة ووسطيةآبطح، سوسن، ا 
، على الرابط التاي: 3283 ، العددمقال  ريدة الشرق آوسط وهرطقات..وا توصيات،

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=9165&article

=232031#.Vz3I3_l97IU  :2004/5/4، استعرض بتاريخ 

  ،ا《 اهرم》يوطيقي وأثر《 ي الدراسات القرآنيةبودالｻث ساهم به  ،ااｸ
م،  2556هر /  x1428 ملتقى فكيك الثالث حول القراءات اﾄديدة للقرآن الكرم 

ومنشور x ملتقى أهل التفسر على الرابط التاي:
http://vb.tafsir.net/tafsir11765/#.WAIvPfkrLIU 

  ،مقال اهرمي》وطيقا وعبور الفجوة التارخية ي فهم ال》ص القرآ｣بوعود ،
 مؤمنون با حدود للدراسات واｸٓاث، على هذا الرابط: مؤسسة موقع

 www.mominoun.comhttp:// 

 على الرابط التاي:بيان رابطة العقانين العرب ،
http://alawan.org/article980.html  :2008/1/9، استعرض بتاريخ 

 ،اجﾅموقع مقال ام》اهج امعاصرة ي تفسر القرآن الكرم وأويله، ا 
 لى هذا الرابط:، عإسام ويب

http://articles.islamweb.net/media/index.php?id=16763&la

ng=A&page=article  

 اجﾅهل مكن تطبيق البحث اللسا｣ ي الدراسات القرآنية عبدالرمن، ،ا، 

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8800&article=184973#.V8keW_krLIU
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8800&article=184973#.V8keW_krLIU
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=9165&article=232031#.Vz3I3_l97IU
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=9165&article=232031#.Vz3I3_l97IU
http://vb.tafsir.net/tafsir11765/#.WAIvPfkrLIU
http://vb.tafsir.net/tafsir11765/#.WAIvPfkrLIU
http://www.mominoun.com/
http://alawan.org/article980.html
http://alawan.org/article980.html
http://articles.islamweb.net/media/index.php?id=16763&lang=A&page=article
http://articles.islamweb.net/media/index.php?id=16763&lang=A&page=article
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 على الرابط التاي:الفكري لإبداع، لتقى موقع امور x منش مقال
http://www.almultaka.org/site.php?id=201  

  ،مقال ..تفكيك الدين واأخاقرابطة العقانين العربحافظ، فاطمة ،
،x:http://islamonline.net/2052 موقع إسام أون اين على الرابط التاي

 2013/3/4استعرض بتاريخ: 

 ،ｳسﾅداثين العرب تقي، اﾅصحيفة  ،القصص لقرآ｣ قراءة ي كتاات ا
م، على موقعها اإلكرو｣، على الرابط: 2515/ 12/ 12، بتاريخ 3385امثقف، العدد 

-http://www.almothaqaf.com/a/b6/900608

41-47-01-12-12-2015  

 ،قراءة شحرور للقصص القرآ｣ بن التحريف والتخريف ميدة، طارق ،
مقال منشور x ملتقى أهل التفسر على الرابط التاي: 

https://vb.tafsir.net/tafsir41782/#.Wh79z1UjTIU  

  ،وارية ع》د ميخائيل اختن،داودﾅداثة، يصدرها  مفهوم اﾅليات اｻ لةﾉ
معهد اللغة العربية وآداها، جامعة وهران، السانية، عدد خاج أعمال الندوة الوطنية حول 

 امصطلح: الت》اص مفهوم: فرﾓي، نقًا عن ،1332لنقدية اﾅداثية، ديسم  امفاهيم ا
، على هذا الرابط: 85 العدد مقال موقع ﾉلة عود الند، واإشكالية،

http://www.oudnad.net/spip.php?rubrique121  

 ،مد شحر  دعوش، أمدﾊليج العريﾆمقال ور يسعى إ{ التوسع ي ا ،
، على الرابط التاي: مأ2558-8-8بتاريخ ) منشور مجلة العصر، 

http://alasr.ws/articles/view/10259  

http://www.almultaka.org/site.php?id=201
http://www.almultaka.org/site.php?id=201
http://islamonline.net/2052
http://www.almothaqaf.com/a/b6/900608-2015-12-12-01-47-41
http://www.almothaqaf.com/a/b6/900608-2015-12-12-01-47-41
https://vb.tafsir.net/tafsir41782/#.Wh79z1UjTIU
https://vb.tafsir.net/tafsir41782/#.Wh79z1UjTIU
http://www.oudnad.net/spip.php?rubrique121
http://www.oudnad.net/spip.php?rubrique121
http://alasr.ws/articles/view/10259
http://alasr.ws/articles/view/10259
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  ،لة  ،امعا｣ عن الكشف ي وأثر《 القرآ｣ السياقعبدي، زيد عمرﾉ
على الرابط  أ. ونشر على موقع آلوكة866-836، )ج2، ع15امعة املك سعود، جج

 / http://www.alukah.net/sharia/0/431التاي:

 ديث أنكر: شحرور .العربية نت، دﾅس..ال》بوي ا《ﾄالعّزاب بن وا 
م، على الربط 2558 يناير 26 - هرﾊ 1423رم 13 حد، حوار صحفي بتاريخ آ"حال"

التاي:
http://www.alarabiya.net/articles/2008/01/27/44810.html  

  ، ومقرحات موازات: القرآن مفردات معاجمفرحات، أمد بن حسن، 
 http://www.tafsir.net/article/4330 تاي:على الرابط ال

  ،ي، مليكةﾓلة عود  ،واإشكالية امصطلح: الت》اص مفهومفرﾉ مقال موقع
م، على هذا الرابط: 2513يوليو  6اﾆامس والثمانون،  العدد الند،

http://www.oudnad.net/spip.php?rubrique121 

 مد فيس بوك، الدكتورﾊ الرمية: الصفحة - شحرور 

https://www.facebook.com/Dr.Mohammad.Shahrour/post

2317257s/87799544  

 مد هافت، الدين عز ،كزابرﾊ عليه نوح عمر لطول تف》يد《 ي شحرور 
 ، على هذا الرابط:القرآن والعلم ، مقال موقععليه والرد السام

post.html-http://kazaaber.blogspot.qa/2014/10/blog 

 البشرية، ُعْمر،الدين عز ،كزابر ｲمقال !اإنسان ُعْمر نقصان وم》ح ،
 :، على هذا الرابطالقرآن والعلم موقع

post.html-http://kazaaber.blogspot.qa/2012/11/blog   

 فرا البشريةُعْمر ،عزالدين ،كزابرﾅالقرآن  موقع .امفرضة اآدمية توا
 :على هذا الرابطوالعلم، 

post.html-http://kazaaber.blogspot.qa/2016/06/blog 

http://www.alukah.net/sharia/0/431/
http://www.alukah.net/sharia/0/431/
http://www.alarabiya.net/articles/2008/01/27/44810.html
http://www.alarabiya.net/articles/2008/01/27/44810.html
http://www.tafsir.net/article/4330
http://www.oudnad.net/spip.php?rubrique121
http://www.oudnad.net/spip.php?rubrique121
https://www.facebook.com/Dr.Mohammad.Shahrour/posts/877995442317257
https://www.facebook.com/Dr.Mohammad.Shahrour/posts/877995442317257
http://kazaaber.blogspot.qa/2014/10/blog-post.html
http://kazaaber.blogspot.qa/2012/11/blog-post.html
http://kazaaber.blogspot.qa/2016/06/blog-post.html
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  ،مدﾊ ،مقال منشور موقع ، القراءة امعاصرة للقصص القرآ｣كنفودي
الدراسات، على هذا الرابط: مركز ماء للبحوث و 

http://www.namacenter.com/ActivitieDatials.aspx?id=408

41 

  ،مدﾊ ،مد أمد خلف هام وكﾊ مقال  من سلسلة عن رموز الفكر ،
هأ على الرابط 1432الثا｣ والتسعون، )صفر  دد، العالراصد جلةم العلما｣ امعاصر، 

 التاي:

http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_n

o=3764، :2011/1/4،استعرض بتاريخ 

 مدﾊ على الرابط التاي: كيبيدا موسوعة ويآديب،  أمد ي خلف
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85

%D8%AF_%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84

84%D9%87_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%،
 2009/4/20استعرض بتاريخ: 

  ،مد شحرورﾊعلى الرابط التاي: اموقع الرمي 

http://www.shahrour.org/?page_id=2 

  ،مد شحرورﾊموسوعة ويكيبيدا على الرابط التاي :
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85

%D8%AF_%D8%B4%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%B
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  ،مقال موقع فاسفة العرب، على هذا الرابط: ،اموضوعية والذاتيةامسري 

http://www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/a

west/Knoweldge/Objectivity_and_Subjectivity.htm-east 

  ،مودﾊ تاي:موسوعة ويكيبيدا على الرابط المصطفى
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7

http://www.namacenter.com/ActivitieDatials.aspx?id=40841
http://www.namacenter.com/ActivitieDatials.aspx?id=40841
http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=3764
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://www.shahrour.org/?page_id=2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%B1
http://www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/aeast-west/Knoweldge/Objectivity_and_Subjectivity.htm
http://www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/aeast-west/Knoweldge/Objectivity_and_Subjectivity.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF


394 
 

%D9%81%D9%89_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%

D8%AF، :2006/5/12استعرض بتاريخ 

 التاي: رابطموسوعة ويكيبيدا على ال 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1

%D9%86%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%B2%

%BAD9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8  

 :موقع امعرفة 

http://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8

%A7%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%82%D8%A
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  :موقع يوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=qi_zMJ3J2d8  

 مدﾊ :رَ ُال》بأ بن والفرق مفهوم ُال》يَ - شحرور موقع يوتيوبﾆوا 
 على الرابط التاي:

https://www.youtube.com/watch?v=yBO64RlHJXo 

 امؤسسة العربية لتحديث الثقاي: مواجهة امأزق التارخي زن، عبدد، وا
،  (www.beirutletter.com) ت" موقع "رسالة برو مقال منشور على  العري،

على الرابط التاي:
tletter.org/index.php?page=culture&ahttp://www.beiru

ction=Detail&id=287، :2004/4/27استعرض بتاريخ 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA
http://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%82%D8%A7
http://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%82%D8%A7
http://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%82%D8%A7
https://www.youtube.com/watch?v=qi_zMJ3J2d8
https://www.youtube.com/watch?v=qi_zMJ3J2d8
https://www.youtube.com/watch?v=yBO64RlHJXo
http://www.beirutletter.org/index.php?page=culture&action=Detail&id=287
http://www.beirutletter.org/index.php?page=culture&action=Detail&id=287

