


 

 

 المقدمة
 .ونشأته مفهوم التاريخية

( Historicismeالتارخيية كلمةٌ من وضِع احلداثيني العرب يف مقابل مصطلح )
هدمي يؤمن بنسببببببية ا عارق والقوالني والقيهن ب و ا  (1)مذهب وجودي) وهواإلجنليزي 

 .(3)اترخيي معني( (2)لتاجا خاصا لسياق وضعي
حيث هذا ا فهوم من أبرز ا فاهيهن اليت تش َّل عليها الف ر الغريب احلديث؛ يُعترب 
ما في جنحواه  دافعة النظام الَ نسبببببي النصبببببراخي ةثبات اترخيية لصبببببوصبببببه  و د اسبببببت دم

أرادوه؛ إذ دين حمّرق كالنصببببببببببببببرالية   يت فل   نفظه ن هرابة أج ت وج هذه لتي ته؛ 
    يت لف عناء البحث عن هريه من األدايج  بل رفضوا الدين كليًّا الف ر الغريبول ن 
 . ائهن على التارخيّيةجديد الفلسفة احلديثة ةطاٍر معريف طور إىل  واوالتقل

ال نيسببة وإفراطها يف اايانت واألسبباطري  دوج مراعاق وا ع النا   إمعاجِ  فبسبببب
كالت ردق الفعل أج ظهر اإلحلاح على الوعي ابلتاريخ الوا عي ا لمو   مث ؛  وحاجاهتهن

                                           
ه سابقا للماهية، فهو إبراز الوجود وخصائصه، وجعل  مذهب يقوم على  –( Existentialisme) –الوجودية " (1)

ينظر إىل اإلنسان على أنه وجود ال ماهية، ويؤمن ابحلرية املطلقة اليت متكن الفرد من أن مينع نفسه بنفسه، وميأل 
جلميل  املعجم الفلسفي "وجوده على النحو الذي يالئمه، وَصَرف هبذا النظر عن البحث يف الوجود امليتافيزيقي

 .(211صصليبا )
مذهب أوجست كونت الذي يرى أن الفكر اإلنساين ال يدرك سوى الظواهر  –( Positivisme)- الوضعية"( 2)

الواقعية واحملسوسة وما بينها من عالقات أو قوانني، والعلوم التجريبية هي املثل األعلى لليقني، وعلى ذلك ال حمل 
 .(214 صجلميل صليبا ) املعجم الفلسفي "يةئع األشياء وال عن عللها الغائللبحث عن طبا

، وهو تعريف مستوعب للمفهوم رخيية النص )التاريخ واملفهوم(ات يف مقال . طارق محوديوقد عرفه هبذا د (3)
 منها:و  ،املرتمجة من املعاجم الفلسفية والكتب األجنبيةقريب لألذهان بعكس غريه من التعريفات 

موضوع معريف بصفته نتيجة حالية لتطور ميكن تتبعه يف التاريخ. بنحو "وجهة نظر تقوم على اعتبار  -1
هي نتاج إبداعي  -شيمة اللغات والعادات-خاص؛ يقال هذا اللفظ على املذهب الذي يرى أن احلقوق 

مجاعي غري واٍع وغري إرادي، إبداع يتناهى يف حلظة انصباب الفكر عليه، وال ميكن الحًقا تبديله صراحة 
 (.2/561وأتويله بطريقة أخرى غري طريقة دراسته التارخيية". موسوعة الالند الفلسفية ) وال فهمه

 آالن تورين نقد احلداثة ملؤلفه. "هو فكر قائم على هدم النظام املعريف القدمي، والبحث عن نظام جديد" -2
 (.90)ص ترمجة أنور مغيث

= 



 

 

فرض عليه دوج أج تُ ز ذلك إىل بناء ا عرفة أسببببببببباسبببببببببا من داخل اإللسببببببببباج ووا عه  جتاو 
 .(1)لدين و !!()أي: ا بعيًدا عن وا عه من خارجه عرفةا 

االنطالق من اتريخ اإلنسااااااااالب اءر ااااااااا  ل نل  هو:  مفهوم التارخييةإذج جوهر 
 منظومة حيلته.

  هذا علىحىت استقّر  مت َّض فيها مّر مبراحل -ةفاهيهن الغربيا كغريه من - ول نه
 :وميكننل تلخيص تلك املراحل يف مرحلتني

يشبببببب   يف  مطلقةٍ  عن حقيقةٍ فيها كاج البحث حيث   ؛مرحلة ما  بل احلداثة -1
 اليقني هبا النوع اإللساخي ويبين عليها منظومة حياته.

ينادوج على أعقاهبهن وصاروا  فيها القلبوا مرحلة احلداثة وما بعد احلداثة؛ واليت -2
ىل الوصببببببببببببببول إ إم اليةبطال إل فقد كالت جهودههن مت هة  دعوا إليه أونما بنقيض 

ون ثبببات  أتويالت يتح هن فيهببا التبباريخ الوا عي سببببببببببببببو  ةثببَّ ليس أج و   حقببائم مطلقببة
 .(2)للطبيعة البشرية

ألله ن مي ن التعبري ؛ ا طلقة ائماسببببببببببببببتحالة إدرا  احلق تذهب إىل إذج التارخيية
ن بد  عليهبناء و  وضوعية؛ اإىل الوصول ال مي ننا فعنها دوج أتثري الرؤية الذاتية عليها؛ 

 !!؛ ألله متأثر بعصره ومرتبط بتارخيها اضيال اث من مقاطعة 
ويف ظّل إل ار احلقيقة ا طلقة  والقول ابلنسبببية ن مي ننا بناء حقائم أو ال شببف 
عنها؛ وهي النتي ة احلتمية  عتنقي التارخيية؛ حيث أصببببح م ههن هو رصبببد اإل ببب انت 

ربوله سر إبداع الف ر وصياهتها  واحلفر واهلدم والتقويض دوج بديل  والع يب أ هن يعت
 !!(3)احلداثي

 وعندئذ ليس ثة إن الفوضى والّدمار والضياع للبشرية.

                                           
 (.2/19كمة الغرب لرباتراند رسل ترمجة فؤاد زكراي )ح( 1)
، ويشهد له تعريف موسوعة (86أصول االستدالل يف اإلسالم )ص( ينظر: موقف الفكر احلداثي العريب من 2)

 الالند الفلسفية املذكور آنفا.
 (.17نظر: التاريخ واحلقيقة لدى ميشيل فوكو لـ د. السيد ولد أابه )ص ي( 3)

= 



 

 

عند لفي احلقيقة ا طلقة وانلتزام بلوازمه إن أج لتقّبل كل  ببببببببببببببيء ون  فليس لنا
 لرفض أي  يء  إذ كّل  يء لسيب!!

وينتهي بنا احلال إىل العدمية   بل وأج لشبببببببببك يف كل  بببببببببيء  وأن لؤمن بشبببببببببيء
 .(1)والعبثية والفوضوية

 مبنية على االط بني اجلوهر وا تغري فهي  فكرة عدم ث لت الط يعة ال شريةأمل و 
وليس هو جديدا على البشببببببببببببببر  بل  د خلط بينهما اليووليوج من  بل  وكاج سببببببببببببببببا 

 . (2)نضطراب مقانهتهن وابتعادههن عن انهتداء للحم
 زعهن فالسببببفةُ  فقد  ع ز اإللسبببباج وضببببعفه يف احلقيقة إثباتُ  حصببببل هلهن مال ن و 
اسبببتقالل اإللسببباج بصبببنع وا عه  إم اليةَ  الذين سبببيطرت عليههن النزعة اإللسبببالية النهضبببة

ال شبببببببفت هلهن احلقيقة وال شبببببببف هلهن ع ز اإللسببببببباج وأتثره   او  وسبببببببيطرته على العا  
وعبدم  لسبببببببببببببببيبة العلوم وا عبارق كلهبا  واوزعمأل روا احلقبائم ا طلقبة  روق اترخيبه  بظ

 .ابلذاتية قمتأثر وجود موضوعية هري 
فضببببببال  لوصببببببول إىل احلقائملحىت  وافتقاره إلهلهاإللسبببببباج  حاجةوهو ما يؤّكد لنا 

 .(3)على التاريخ ا تعايلااالم عن  حميدن  وأج  عن هريه من األمور
وراحوا يطّوعوج الف ر  أف ببارههن تلببك وبببدل أج يعترب احلببداثيوج هبببذا  اجنّروا وراَء 

 .ةذج   وهذا ما سنتناوله يف ا طلب القادم هلا اإلسالمي ولصوصه 
 

                                           
(، اللغة واجملاز لـ 46د.عبد الغفار مكاوي )ص نظر: اتريخ الفلسفة بنظرة عاملية لـ )كارل ايسربز( ترمجة: ي( 1)

 (.138د.عبد الوهاب املسريي )ص
 وما بعدها(. 41( ينظر : قصة الفلسفة اليواننية ألمحد امني وزكي جنيب حممود) ص2)
 (.87موقف الفكر احلداثي العريب من أصول االستدالل يف اإلسالم لـ د. حممد حجر القرين )صينظر: ( 3)



 

 

 دخول مفهوم التاريخية إلى الفكر اإلسالمي
على الف ر  -مفهوم التبببببارخييبببببة-أسببببببببببببببقَط الف ر احلبببببداثي العريب هبببببذا ا فهوم 

 النص القرآخي اترخييةأج إثبات  عماز ؛ فلسفات الغرباإلسالمي  من رّين يف ذلك وراء 
كما جوهر اإلصالح الذي ينقل الف ر اإلسالمي إىل احلداثة  و هو رهن التطّور والنهضة 

 حصل للغرب!
: "إج ا ثقفني يف روج حسب منطقني؛ القسهن األكرب منههن قولوهو ي لعرويا رأ ل

انلتقائي  وإج انجتاهني  حسبببببببببببببب الف ر التقليدي  والقسبببببببببببببهن البا ي حسبببببببببببببب الف ر
ج إىل حذق ولفي العمم التارخيي... لقد  لنا إج الطريم الوحيد للت لص من يوصبببببببببببال

 .(1)ا هو ااضوع للف ر التارخيي ب ل مقوماته"انجتاهني معً 
: "الرؤية اجلديدق للدين والعا  مي ن أج تنتصر حيث يقول ا هن صاحلهل وا رأ أيضا

ولو كببالببت راسبببببببببببببب ببة اجلببذور يف العقليببة اجلمبباعيببة منببذ مئببات على الرؤيببة القببدميببة حىت 
السبببببببنني. ول نها لن تنتصبببببببر إن بعد تف يك العقلية القدمية وا تالعها من جذورها عن 

 .(2)طريم تبياج اترخييتها ولزع القداسة عنها"
حيث عرّب عنه  !جهوده الف رية هايةُ  فقد صببببببببببببببرح  ج هذا هووأما حممد أركوج 

وتبياج اترخيية العقل اااصببببببة بتلك احلركة الثقافية اليت أدت إىل اعتبار : "توضببببببيح بقوله
 !!"الشريعة وكأ ا التعبري ا وثوق عن وصااي   وأوامره

الضببببغط ا تزايد للحداثة على  ممارسببببة :يف إث لت اترخيية النص القرآين ومنهجهم
 سبببلمني للنص القرآخي!! ؛ لنزع التقديس واألسبببطورية ا  نولة يف صبببدور ااجملتمع ا سبببلهن

حتت جمهر النقد العلمي حىت يتسببباءل اجملتمع بنفسبببه عن اترخيية النص القرآخي  ويضبببعه 
 .(3)الطال ا من ذلك

                                           
 (.205لفكر التارخيي لعبد هللا العروي )صلعرب واا( 1)
 (.10دخل إىل التنوير األورويب هلاشم صاحل )ص م( 2)
 (. 77-64لفكر األصويل واستحالة التأصيل حنو اتريخ آخر للفكر اإلسالمي حملمد أركون )صانظر: ي( 3)

= 



 

 

إذج يُعترب التعظيهن واإلجالل الذي ي ّنه ا سبببلموج للقرآج عقبًة كؤوًدا أمام احلداثة 
 (1)جيب طمسه!!

مرق؟ وضبببببببببببمن أيَِّة ظروق؟ وما له ألول "كيف تشببببببببببب    لبحث عناب وي وج ذلك
  (2)عال ته ابلظروق التارخيية اليت ظهر فيها؟"

ة لزول الوحي مثاًل   د هبذا إثبات ح ية القرآج أو  صبببببببببّ كما فعل علماء ون يُقصبببببببببَ
حيث يعترب النص القرآخي منَتً ا ؛ (3)اهليغلي اجلدلمن فلسفة  هو الطالقوإمنا اإلسالم 

خالل ف ق تزيد على عشببببرين عاما   النص والوا ع الثقايف ثقافًيا!! و ببببًئا عن اجلدل بني
هبببذه العال بببة اجلبببدليبببة بني النص  يف ظبببلمرَّ بطوَرين  على حبببّد زعمههنوالنص القرآخي 

ج كاج النص مسببببببببببببببتِمدًّا من الوا ع مرحلة الت و ها ألوىل واليت مسَّو والوا ع؛ ففي ا رحلة ا
ا رحلة الثالية وهي مرحلة انكتمال صبببببببببببببار النص الثقايف ومنَتً ا من منت اته  بينما يف 

 !!(4)مصدرًا للثقافة وُمنِتً ا هلا
ها هن صاحل: "ولقصد  عنها يقول تش يل الوا ع للنص ذاته با ما يعربوج عنه وهذ

ة اجلغرافيببة ابألرخنببة هنببا ال شببببببببببببببف عن اترخييببة ااطبباب القرآخي عن طريم ربطببه ابلبيئبب
لشبببببببببه اجلزيرق العربية يف القرج السببببببببابع ا يالدي... البحث القبائلية والطبيعية والبشببببببببرية 

التببارخيي احلببديببث يثبببت أج القرآج مرتبط بظروق عصببببببببببببببره وبيئتببه فببألفبباظببه ومرجعيبباتببه 
اليت تتحدث عّما خيتص   آلايتابذلك ل وحيت وج اجلغرافية والتارخيية تدل على ذلك"

                                           
 (.264نظر: األنسنة والتأويل يف فكر حممد أركون ملؤلفه كيحل مصطفى )ص ي( 1)
 (.53لقرآن من التفسري املوروث إىل الواقع الديين حملمد أركون )صا( 2)
، امتناول فكرة ب هذا العامل نعيش صراًعا بني قضااي ونقائضها، فنبدأ ننا يفأ :وملخص فكرة اجلدل اهليغلي (3)

إجيابيات الفكرة ندمج بني ف، ذلككهذا النقيض    نكتشف عيواب يفمث، نقيضها تبىننوعندما نكتشف نقائصها 
، فينشأ من جديد موضوع ونقيضه، جديدة كشف عن متناقضاتت  هذه الفكرة الثالثةمث، ةاثلث كرةفيف ونقيضها 

ملوسوعة نظر: اي. ك، حىت نصل إىل الفكرة املطلقةمث يرتفع هذا التناقض بينهما يف آتلف جديد، وهكذا دوالي
 رابطعلى ال فلسفة التاريخ عند الفيلسوف األملاين هيجلقال ولالستزادة ينظر: م (.299ص) الفلسفية املختصرة

 :التايل
bqmaFbgV4#ixzz/80282/0http://www.alukah.net/culture/ 

 وما بعدها( 24نظر: مفهوم النص لنصر حامد أبو زيد )ص ي( 4)
= 



 

 

وأهل  واجملادنت مع  ريش والعبيد الروم والفر  واإلبل عن كاحلديث  بعصببببببببببببببر لزوله؛
 .ال تاب

 وض بعد مضبببببببببببببي برهة مني تنفها الغم أج طبيعة اللغةمن ويؤيدوله أيضبببببببببببببا  ج 
خيتص بتارخيه   مرتبط بلغة عصببببببببببببببره وزمنه؛ ولذا كل منتج ثقايف كل منتج ثقايفالزمن  و 

  ألج لغببة القرآج  ببد اكتنفهببا ون يفهمببه مع ألببه عريب القرآج وهببذا ملحوف فيمن يقرأ
 (1)الغموض!!

بيببد أج الف ر احلببداثي ن يقف عنببد هببذا احلببّد يف تعبباملببه مع النص القرآخي  بببل 
جماله التارخيي !( يف عربِّ عنه بببببببببببببببببببببب)ف ر صبببببباحب النص!يت اوز ذلك إىل البحث عّما يُ 

وصل بذلك ب ل أبعاده الثقافية والسياسية وانجتماعية والبحث يف عال ته ابلنص! ليتو 
ه أو ما يسبببببببببموله )جينالوجيا النص القرآخي( وحيدد وظيفة ئومنشببببببببب إىل فههن جذور النص

 (2)!النص
 كله   و ا سبم بياله ير  الف ر احلداثي أله جتب علينا القطيعة ا عرفية عن ا اضي

يقول العروي: "  يعد هنا  بداهة جاهزق ضببببببببببببببرورية منطقية يركن إليها اجلميع تلقائيا 
امتال  بداهة جديدق  وهذا ن ي وج إن ابلقفز  نبد إذج من وتتماسبببببببببك هبا األف ار.

ن يفيبد فيهبا أببدا النقبد اجلزئي   فوق حباجز معريف: حباجز تراكهن ا علومبات التقليبديبة.
 .(3)بل ما يفيد هو طي الصفحة  وهو ما أمسيته ون أزال أمسيه ابلقطيعة ا عرفية"

 إلغاء مرجعيتهو   (4)مبىن ومعىنجتاوز النص القرآخي  الف ر احلداثي وبذا يسبببببببببببببتطيع
  يبقى القرآج كتااب للتالوق والترب  وعلى أ ل تقدير  ألله خمتص بتارخيه ؛يف عصبببرو هذا

 !! يت زأ من ال اث الثقايف لألمةأو جزءا ن

                                           
اخلطاب الديين( )ص عليق هاشم صاحل على كتاب حممد أركون )القرآن من التفسري املوروث إىل نقد تنظر: ي( 1)

 حملمد عابد اجلابري. )شعار اترخيية النص ليس هو احلل( ينظر: مقال(، و 14
وما بعدها(، الفكر اإلسالمي قراءة علمية له  229نظر: اترخيية الفكر العريب اإلسالمي حملمد أركون )ص ي( 2)

 (.129أيضا )ص 
(، 294ية الفكر العريب اإلسالمي لـ حممد أركون )ص(، وينظر: اترخي10العقل لـ عبد هللا العروي )ص فهومم( 3)

 (.232الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد له أيضا )ص
 .(229( ينظر: الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد حملمد أركون) ص 4)



 

 

 بطالن نظرية تاريخية النص القرآني
  ولزل لتاريخ اإللسببببببببباج معينة ن هرو أج القرآج لزل يف ظروق وسبببببببببيا ات اترخيية

 األ وم العلوي إىل احلال وميوله البهيمية السببببببببببببببفليةبه من وا عه وخاطب وا عه؛ لريتفع 
 الصراط ا ستقيهن  ويصلح به حال الدليا واآلخرق.احلم و   ويهديه به إىل واألمثل

ااطاب فيه    وإمناخاصة يف زمنهن لزل خماطبة مَ  ن يُقصد به كذلكلزوله  ج إن أ
 ذلببك أج القرآج؛ يف أي م بباج وأي زمبباج وأي اتريخ فهو متعببال على التبباريخ ا نيللعبب

  فال عربق بتغرّي وإج تغرّي اترخيه وعصببببببببره الطبيعة البشببببببببرية واحدٌق ن تتغري أجّ ينطلم من 
 .وهذا من صور إع ازه آنق السنني  مّرت بهاجليل الذي لزل فيه القرآج ولو 

  ف يف يتنا ض القرآخي النصذا هب خاطبههو الذي    الذي خلم اإللساج جّ وأل
}تَبَباَرَ  الَِّذي لَبزََّل اْلُفْر َاَج َعَلى َعْبِدِه لَِيُ وَج لِْلَعاَلِمنَي :  ال   تعاىلكما خلقه وأمره؟!  

َماَواِت َواأْلَْرِض َو َْ يَبتَِّ ْذ َوَلًدا َو َْ َيُ نْ 1َلِذيرًا ) رِيٌك يف  ( الَِّذي َلُه ُمْلُك السببببببببببببببَّ َلُه  ببببببببببببببَ
َرُه تَبْقِديرًااْلُمْلِك َوَخَلَم ُكلَّ  ْيٍء فَبَقدَّ أخرب سببببببحاله تعاىل عمن  مث [2  1{ ]الفر اج:   بببببَ

ورّد على هذه الدعو  بقوله:    دميتاريخ وب ابأل دمنيأج القرآج أسببببباطري خاصبببببة  يزعهن
اِطرُي اأْلَوَِّلنَي اْكتَبتَببَبَها َفِهَي مُتَْلى ياًل ) }َو َاُلوا َأسببببَ ( ُ ْل أَلْبزََلُه الَِّذي يَبْعَلهُن 5َعَلْيِه ُبْ َرًق َوَأصببببِ

َماَواِت َواأْلَْرِض ِإلَُّه َكاَج َهُفورًا َرِحيًما{ ]الفر اج:  رَّ يف السبببببببببَّ   فليس القرآج [6  5السبببببببببِّ
 خالم السماوات الظاهر الباطن   األول اآلخر مرتبطا بتاريخ بشري  بل هو وحي من

 .واألرض ومن فيهما
ابنعتبار نال من  سبحاله وتعاىل أيمرو   وألج الطبيعة البشرية واحدق ن تتغري 

وإج  واحد ومصببببري ال افرين واحد مصببببري ا ؤمننيأج ويبني لنا   من التاريخ القدمي سبببببم
تعاىل: }َلَقْد َكاَج يف َ َصِصِههْن ِعرْبٌَق أِلُويل اأْلَْلَباِب َما َكاَج َحِديثًا   ال  تعددت توارخيههن

ْيٍء َوُهًد  َوَرْيًَة لَِقْوٍم يُبْؤِمُنوَج{  يَل ُكلِّ  بببببَ ِديَم الَِّذي َبنْيَ َيَدْيِه َوتَبْفصبببببِ يُبْفَ َ  َوَلِ ْن َتصبببببْ
واحدق ن تتغري وإج تغرّيت  ا ؤمنني وال افرين ومآنهتهن؛ ألج طبيعة [111]يوسبببببببببببببف: 

 .أزما هن وأماكنههن
 توارخيههنوإج تعببببددت  أحوال ال فببببار مع ألبيببببائههن ن تتبببببدل ون تتغري وكببببذلببببك

( أَتَبَواَصْوا بِِه 52}َكَذِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن  َبْبِلِههْن ِمْن َرُسوٍل ِإنَّ  َاُلوا َساِحٌر َأْو جَمُْنوٌج )
طبيعببة  الطغيبباج [  فهنببا يبنّي   تعبباىل أج53  52وَج{ ]الببذارايت: ببَبْل ُههْن  َبْوٌم طبَباهُ 



 

 

ظّنا منههن أ هن مسببببتغنوج  ؛ناههن الدليوي ن ينصبببباعوج ألمر رهبهن ورسببببلهفإ هن لغِ  ؛ا  فني
اَج لََيْطَغى )  ن إليببه يرجعوجههن ومَ عن خببالق ْلسببببببببببببببببَ ( َأْج َرآُه 6 ببال تعبباىل: }َكالَّ ِإجَّ اإْلِ

 .[7  6اْستَبْغىَن{ ]العلم: 
بتغري األزمبببباج تغرّي الت ببببذيببببب ابلرسبببببببببببببببببل وال فر برب العببببا ني والطغيبببباج يفهببببل 

 ؟ هل خيتلف اإلمياج ابهلل ورسبببله وكتبه و دره واليوم اآلخر يف اتريخ بشبببري عنواألم نة
 خ؟هريه من التواري

ا تعالية وا ت اوزق  أخي طالب احلم يف مقاصبببد القرآج العظيمة ومسبببائله أتمل بل
ِإجَّ }  ول   تعاىل: ا رأه الف رق ا اركسبببببببية انعتباطية    وهل تتناسبببببببب مع هذللتاريخ

ِمَن ( تَبْنزِيٌل 1و وله تعاىل: }حهن )[ 9]اإلسببببببببببببببراء:  {َهَذا اْلُقْرآَج يَبْهِدي لِلَّيِت ِهَي أَ بَْومُ 
َلْت آاَيُتُه  ُبْرآًو َعَرِبيًّا لَِقْوٍم يَبْعَلُموَج )2الرَّْيَِن الرَِّحيهِن ) ريًا َوَلِذيرًا 3( ِكَتاٌب ُفصببببببببببببببِّ ( َبشببببببببببببببِ
َمُعوجَ َفَأْعَرَض َأْكثَبرُ  [  و وله تعاىل:}احْلَْمُد ّلِلَِِّ الَِّذي 5 - 1{ ]فصبببلت: ُههْن فَبُههْن َن َيسبببْ

ِديًدا ِمْن َلُدْلُه 1اَب َو َْ جَيَْعْل َلُه ِعَوًجا )أَلْبَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِ تَ  ا  ببببببببببببببَ (  َبيًِّما لِيُبْنِذَر َ ْسببببببببببببببً
ًنا{ ]ال هف:  احِلَاِت َأجَّ هَلهُْن َأْجرًا َحسببببببببَ َر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن يَبْعَمُلوَج الصببببببببَّ   [2  1َويُبَبشببببببببِّ

َلْت ِمْن  فهل   [1َلُدْج َحِ يهٍن َخِبرٍي{ ]هود: و وله}الر ِكَتاٌب ُأْحِ َمْت آاَيُتُه مُثَّ ُفصببببببببببببببِّ
ا عاخي القرآلية العظيمة مرتبطة بعصببببر النيب صببببلى   عليه وسببببلهن واترخيه  أليسببببت هذه 

بل   وحىت زمالناويف زمنه زمن النيب صبببببببببببلى   عليه وسبببببببببببلهن  ن  بلهذه ا عاخي  ائمة م
 وحىت  يام الساعة؟!

اإللس واجلن ولو ت اتف بعضبببببههن مع بعض أج   حتدَّ    سببببببحاله وتعاىلإج بل 
 ائهن حىت اليوم مت اوز حلدود البشببببببببر التارخيية ومتعال عليها و  التحدي وهذا  أيتوا مبثله

ْلُس َواجلِْن  َعَلى َأْج أَيُْتوا مبِْثِل َهَذا  وإىل يوم القيامة  يقول تعاىل: ﴿ُ ْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اإْلِ
ُههْن لِبَبْعٍض َظِهريًا اْلُقْرآِج َن أَيُْتوجَ  اسبببببتطاع [  فهل 88]اإلسبببببراء:   مبِْثِلِه َوَلْو َكاَج بَبْعضبببببُ

 نزعهَن أج اتريخ هذا التحدي  د التهى؟!اإلتياج مبثله؛ لِ أحد 
بببل والعببا  أقع بقولببه   لبيببه حممببًدا ريببة للبشببببببببببببببريببة أجّ وأيضببببببببببببببببا أخرب   تعبباىل 

ْلَناَ  ِإنَّ َرْيًَة لِْلَعاَلِمنَي  ص فضببل    [107]األلبياء:  تعاىل:﴿َوَما أَْرسببَ  فمن ذا خيصببّ
 ؟!وريته و د عّممها للبشرية قعاء



 

 

احليواخي إىل الفضببببببببببببببائل  اترخيهو  وا عهابإللسبببببببببببببباج عن  لريتقي جالقرآ ألزل   إذج
ويوازج بني الوحي ووا عه التارخيي اااص  ول ن  وعيه ولينبهه ليعود إىل   السببببببببببببببماوية

الف ر احلداثي يقلب القضية رأسا على عقب  وجيعل  ا فوق التاريخ أح ام التارخيي!! 
  خي إىل وحل التارخييةدرجات الفضببببببببيلة ينزل ابلنص القرآ يف وبدل أج يرتفع ابإللسبببببببباج

وكثري من احللول   ت ن يف ابدئ األمر معطاق : "كما لص عليه حسببببببببببببببن حنفي بقوله
  (1)"!من الوحي  بل كالت مق حات من الفرد أو اجلماعة مث أيدها الوحي وفرضها

وهو ا نطم   التببارخيي احلببديببث -األلثربولوجييريببد تطويع النص القرآخي للمنطم و 
البذي يعتمبد الوا ع التبارخيي البذي تنتمي إليبه قباعبة مبا ليحبدد مبا تريبده من النص مببا 

  (2)يتوافم مع ا شروطيات التارخيية
هذه إىل كالم   ورسببببببببببببوله ويسببببببببببببلِّهن له  اّ ذ من  الف ر احلداثي بدل أج ينتميو 
وليس الف ر هو من يصببنع ا اركسببّية اليت تدعي "أج الوا ع هو من يصببنع الف ر الف رق 
 !!مرجعا له (3)الوا ع"

وكاج مقتضبببببببببببى انلطالق من التارخيية أج يُنظر يف العوامل والظروق التارخيية اليت 
 ص الف ر اإلسبببببببالمي والنص القرآخي مث يُت ذ هلا ا نهج الذي يناسببببببببها  ن أج  خذ 

 إسقاطًا! على الف ر اإلسالمي لنسقطهمنه ا خمتصا بف ر آخر 
 ن الف ر احلداثي العريب ن يريد لنا إن أج ل وج مسببببببببتهل ني  نت ات الغرب ول

حىت يف مناهج التف ري والنقد!! حيث يعيد إلتاج الفعل احلداثي الغريب لفسببببببببببببببه تقليدا 
 .(4)ألطواره وأدواره  ويريد أج يطبقه على الف ر اإلسالمي!

لسبببباج هو ا سببببؤول عن توجيه ج النظام ا عريف الذي ينتمي إليه اإل  ومع اع افههن
وإليه حياكموج ن ينفّ وج يت ذوج هذه الف رق ا اركسببببببية لظاما معرفيا  إن أ هنتف ريه  

 !يف كتاب   ورسوله؟األمور ولو كالت 

                                           
 .وما بعدها( 135( الرتاث والتجديد حلسن حنفي) ص 1)
 (.287( ينظر: حنو اتريخ مقارن لألداين التوحيدية حملمد أركون) ص 2)
 وما بعدها(. 275صول الفلسفة املاركسية جلورج بوليتزر ترمجة شعبان بركات )ص أ( 3)
روح احلداثة لـ د. طه عبد وما بعدها(،  19)ص لـ د. طه عبد الرمحنجتديد املنهج يف تقومي الرتاث ينظر: ( 4)

 وما بعدها(. 177الرمحن )



 

 

 ي ذهبا التاريخ بل؟! فلماذا ت وج هذه الف رق مسّلمة وهي حمض حت هن ومصادرق
التاريخ عليها  ائمة على أج الف ر هو من يصنع   فإج السنة ال ولية اليت أ ام   لفسه
 الوا ع.

أليسببببببببت دعوات الرسببببببببل كالت خروجا على الوا ع وتصببببببببادما معه وإعادق ل كيبة 
اجملتمع وصببببببببياهته؟ فأين الوا ع الذي صببببببببنعها؟ أليس ا ف روج والفالسببببببببفة يف عصببببببببور 

أف ار؟ فأين التاريخ البشببببببببببببببري كالوا خارجني عن حدود وا عههن وزما هن مبا طرحوه من 
 الوا ع الذي صنعههن؟

بسبببببببببببببببببب األزمببات  حببالببة اسببببببببببببببتثنببائيببة مفهوم التببارخييببة على ألببهنظر إىل و  ن يُ 
 انجتماعية والظروق التارخيية اليت كاج يعيشها الف ر الغريب حني ظهوره؟

عبببدم إم ببباليبببة ثببببات ا فببباهيهن والعلوم  مع دعو و ببباذا يبقى هبببذا ا فهوم  بتبببا 
  (1)؟!بدعو  اترخييتهاتلغى احلقائم  ولسبيتها؟ بينما

 ج اإلسببببببالم والقرآج كالنصببببببرالية وكتاهبا!  يصببببببرّح أيبه أجن  إج الف ر احلداثي مث
مع ال تببباب  الغربولبببذا يتعببباملوج مع النص القرآخي ببببذات ا نهج البببذي تعبببامبببل ببببه 

ا قد ؛ ألج "اإلسبببالم كبقية األدايج يف ااضبببوع للتارخيية اليت خضبببعت هلا ا سبببيحية؛ 
إذ إج اإلسبببببببببببببالم ن خيتلف عن ا سبببببببببببببيحية يف كوله يقع ضبببببببببببببمن اإلطار ا عريف للقروج 
الوسببطى وألج انسببالم عنده لتاج ا مارسببة التارخيية للبشببر  وابلتايل فهو يتطور ويتغري  

رخيية مثله مثل أي  ببببيء على وجه األرض  إله وتج عن ا مارسببببة التارخيية وخيضببببع للتا
لفاعلني اجتماعيني  بببببببديدي التنوع.. كما أله وتج عن فعل الشبببببببروط التارخيية التعقيد 

 (2)!!عرب الزماج وا  اج"
-عوج اترخيية النص القرآخي مع أ هن يع فوج ومن الغريب أج احلداثيني العرب يدّ 

 .(3)أج الدين من األمور ا ت اوزق للتاريخ وهري خاضع له -الغربيوج أرابهبهنكما اع ق 
                                           

 .(108يف اإلسالم لـ د.حممد حجر القرين )ص موقف الفكر احلداثي العريب من أصول االستدالل( 1)
 (326ص )حملمد أركون اي يف نقد العقل الديين قضا نظر:ي (2)
أما "األشكال العليا للوعي"،  حممد عابد اجلابري يف مقال )شعار اترخيية النص ليس هو احلل(: " حيث قال (3)

ح املطلق" فقد الحظ ماركس نفسه أهنا ال تتحد وهي أساسا الفن والدين والفلسفة، أي ما عرب عنه هيجل بـ"الرو 
= 



 

 

ال الم و  كاآلايت السببيةا يف القرآج من أمور مرتبطة بعصر لزوله؛  متس  ههن مبوأما 
 واجملادنت مع  ريش. والعبيد عن الروم والفر  واإلبل

كوله أ ّل فإلنا ن لن ر فإج األصبببببل يف لزول القرآج أله ابتدائي  وأما السببببببيب فمع  
أج هنا  عال ة بينه وبني الوا ع الذي لزل فيه  ول ن العربق بعموم اللفظ ن خبصبببببببببببوص 
السبببببببببببببببب  فهي مرتبطة بنوع احلادثة ن عني احلادثة اليت لزلت فيها  وأما احلادثة ا عينة 

فيد فليسببت سببو  مناسبببة للوصببول إىل احل هن التشببريعي الذي يعهّن كل األمة؛ ولذا يسببت
منها العلماء  ويسببببببببببببببتنبطوج منها األح ام  ويقيسببببببببببببببو ا بغريها وهذا من أوجه إع از 

 القرآج.
"هذه اآلية   ول العلماءيف سببببببببببببببياق كالمه عن  -ريه  - ال انمام ابن تيمية 

لزلت يف كذا"  ال: "فالذين  الوا ذلك   يقصدوا أج ح هن اآلية خمتص  ولئك األعياج 
والنا  وإج تنازعوا يف   دوج هريههن؛ فإج هذا ن يقوله مسببببببببببببببلهن ون عا ل على اإلطالق

اللفظ العببام الوارد على سبببببببببببببببببب هببل خيتص بسببببببببببببببببببه أم ن؟ فلهن يقببل أحببد من علمبباء 
وإمنا هاية ما يقال إ ا   ال تاب والسببنة  تص ابلشبب ص ا عنيا سببلمني أج عمومات 

 فيعهن ما يشبهه ون ي وج العموم فيها نسب اللفظ.   تص بنوع ذلك الش ص
واآلية اليت هلا سبببب معني إج كالت أمرا و يا فهي متناولة لذلك الشبب ص ولغريه 

لك الشبببببببببببببب ص وهريه ممن وإج كالت خربا مبدح أو ذم فهي متناولة لذ  ممن كاج مبنزلته
ومعرفة سببببببب النزول يعني على فههن اآلية فإج العلهن ابلسببببببب يورث  كاج مبنزلته أيضبببببا.

 .(1)العلهن اب سبب"

                                           
ابلوضع االجتماعي هبذه الصورة بل هي متتلك استقالال جيعلها تعلو على اجملتمع وأطره. ويف هذا املعىن كتب 
يقول: "إن الصعوبة ليست يف فهم كيف أن الفن وامللحمة اإلغريقيني كاان مرتبطني ببعض أشكال التطور 

عوبة هي يف فهم ملاذا ال يزاالن يـَُول  دان فينا متعة فنية وحيتفظان بقيمتهما من بعض الوجوه االجتماعي، بل إن الص
، كمعيار ومنوذج ال مثيل هلما". وميكن بسهولة أن نقول الشيء نفسه عن النص القرآين: "إن الصعوبة ليست 

اعي، بل إن الصعوبة هي يف فهم يف فهم كيف أن القرآن وسرية النيب كاان مرتبطني ببعض أشكال التطور االجتم
ملاذا ال يزاالن يـَُول  دان فينا متعة فنية )بالغية( وحيتفظان بقيمتهما من بعض الوجوه ، كمعيار ومنوذج ال مثيل 

 .هلما"
 .(339 /13( جمموع الفتاوى )1)



 

 

وإج سببلمنا جدن  ج اآلايت السببببية تشببّ لت وت ّولت بسبببب الوا ع وأ ا تؤيد 
مسبببببببتقبل هذه الف رق ا اركسبببببببية  فماذا عن اآلايت اليت لزلت  رب عن أمور سبببببببتقع يف 

التاريخ  ف ما أج يف القرآج لصببببببببوص لزلت ألسببببببببباب وأحداث وا عية سبببببببببقت لزوهلا  
فعلى الع س أيضبببا فيه لصبببوص لزلت تتنبأ  مور وو ائع تقع يف مسبببتقبل التاريخ  فهل 

 كالت تلك النصوص أيضا من صنع الوا ع هلا؟!
أج فرح مشبببببببببببركو الظر مثاًل إىل إخبار   تعاىل ابلتصبببببببببببار الروم على الفر   بعد 

 ريش ابلتصار الفر   فأخرب   تعاىل عن فرح ا سلمني عما  ريب ابلتصار الروم أتباع 
( يف أَْدََن اأْلَْرِض 2( ُهِلبَبِت الر وُم )1}ا  ) البدين اإلهلي على الفر   يقول   تعباىل:

يَبْغِلُبوَج ) ِننَي 3َوُههْن ِمْن بَبْعِد َهَلِبِههْن سبببببَ ِع سبببببِ ّلِلَِِّ اأْلَْمُر ِمْن  َبْبُل َوِمْن بَبْعُد َويَبْوَمِئٍذ ( يف ِبضبببببْ
اُء َوُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيهُن )4يَبْفرَُح اْلُمْؤِمُنوَج ) ُر َمْن َيشبببَ ِر اّلِلَِّ يَبْنصبببُ  - 1( { ]الروم: 5( بَِنصبببْ

 .(1)[  بل  د حتد  الصحابة ا شركني على و وعه وراهنوا على ذلك5
  ثاهلا من صنع الوا ع ومستمدق من الثقافة القر ية؟!فهل كالت هذه النصوص وأم

فإذا ما جتاوزو تلك العصبببببور ولظرو فيما يسبببببّمى ابلعصبببببر احلديث  أ  ي تشبببببف 
اإللسببببببببببباج فيه حقائم علمية كثريق منصبببببببببببوص عليها يف القرآج  بل مئات القروج؛ كعلهن 

 األجنة وهريه من ا ع زات القرآلية ااالدق؟!
ألفاف فإج األصبببببببل يف بعد زمن   اللغة أج ي تنفها الغموض دعو  أج طبيعةوأما 
كما -  والقرآج همعاليحفظ   سبببببببببحاله ل تابه حفظ يشببببببببمل مباليه و و   اللغة الثبات

ُيعذر  رفه العرُب من كالمها  وتفسببببببببببببببري نعلى أربعِة أوجٍه: وجٌه تع" - ال ابن عبا 
  .(2)"مه إن   تعاىل ذكرهيعل وتفسري يعلمه العلماء  وتفسري نأحٌد جبهالته  

َ لِلنَّاِ  َما  لُبّزَِل إِلَْيِههْن{ وكيف يتفم هذا و ول   تعاىل: }َوأَلْبزَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَبنيِّ
أ  يبني النيب صبببلى   عليه وسبببلهن القرآج و  سببببحاله وتعاىل أرسبببله   ؟[44]النحل: 
تبياج معاخي دسبببتورههن خالل القروج أثر لبيههن يف والسبببلف  الصبببحابة يقتفأ  لذلك؟! 
  السابقة؟!

                                           
 .(78)ص:  لـ د. حممد عبد هللا دراز النبأ العظيم ينظر: (1)
 .(75 /1( تفسري الطربي )2)



 

 

احلمد هلل الذي سببب ر لمسبببالم علماء تبصبببروا هلذه القضبببية منذ ف ر اإلسبببالم  ف
فألفوا كتب الغرائب والشروح وخدموا النص القرآخي والسنة أميا خدمة لتوضيح معاليها  

ة مع كل تراثنا اإلسبببالمي السبببابم؛ هو القطيعة ا عرفي ذكر ول ن مرام الف ر احلداثي مما
 بدعو  أج لغتها هامضة ن مي ننا التعامل معها!!

ك السببببياق التارخيي الذي لشببببأ فيه ألله مرتبط بذل ؛التهى اترخيه  د النص في وج
 ذلك اجملتمع  وأما اجملتمعات األخر  فلها تعبرياهتا التارخيية اااصة هبا!!

 منزل من عنببد القرآخي مع اإلميبباج  لببه كالم كيف جيتمع القول بتببارخييببة النصبببل  
فإج الظروق التارخيية اليت يزعمو ا إمنا هي خمتصة ؟! بشريا ولذيرا القه رب العا ني  

 ابلبشر وإلتاجات البشر!!
 ( بل يعظهن اهلول على ا ؤمن ابهلل العظيهن إذا عرق تصببور الف ر احلداثي لببببببببببببببببب) 

عما    تعاىل -نعها التاريخ وتتشبب ل من خالل الوا ع  حيث يعتقد أ ا ف رق يصببذاته
 حقيقة حي  يوم متصف ابلصفات العلى.موجود  أله ون يعتقدوج كما لعتقد -يقولوج
كما عرب عن ذلك أركوج بقوله: "مي ن القول  ج التصبببببور احلديث هلل يت لى يف   

ية  األمل ابلعدالة  األمل األمل يف انلفتاح على أفم األمل: األمل ابالود  األمل ابحلر 
  (1)"ة للعا  احلديث والتصور احلديثبتصاحل اإللساج مع ذاته. هذا هو   ابلنسب

ون لشببببك أله هبذا يت لهن بلسبببباج آابئه أمثال ليتشببببه الذي  ال: "يف العا  ليسببببت 
اليت زعهن فيها موت   وجنده يربر مقولة ليتشببببببببببببببه (2)هنا  حقائم. هنا  فقط أتويالت"

فيقول: "عبارق  اسببببية وصببببادمة للحسبببباسببببية اجلماعية جلماهري ا ؤمنني كهذه جيب اإلله 
تعين رفض   أو رفض اإلمياج ابهلل  وإمنا تعين موت جينالوجيا ن أن  يفنا كثريًا؛ أل ا 

ت مببا هو معينببة أو طريقببة لغويببة معينببة للتعبري عن وجود  . فبباهلل حي ن ميوت مببا ميو 
البشببببببببر عرب مراحل اترخيية خمتلفة عن  حقا  هو تلك التصببببببببورات اليت يشبببببببب لها اترخيي
" (3). 

                                           
 .(282) ص ( قضااي يف نقد العقل الديين حملمد أركون1)
 نظر: فهم الفهم مدخل إىل اهلرمنيوطيقا لـ د. عادل مصطفىي( 2)
 .(282) ص العقل الديين حملمد أركونضااي يف نقد ق( 3)



 

 

تؤدي إىل  أل ا ؛هلل تعاىل ةالسلبيو  ةالعدمي األوصاقو فة العلماء مع  وهنا لتذكر
 يف آخر ا طاق. سبحاله وتعاىل هإل ار 

وصبببد من أتثر به من من ري   اسبببتنفر أهل احلم طا اهتهن يف صبببد هذا ا نهج ولذا
  .(1)ذات   سبحاله وتعاىلالصفات اليت تنطوي يف احلقيقة على إل ار 

 

                                           
 .(وما بعدها 782موقف الفكر احلداثي العريب من أصول االستدالل يف اإلسالم لـ د.حممد حجر القرين )ص( 1)



 

 

 الخاتمة
يف ختام هذه الور ة اتضبببببببببببببح لنا كيف أج مفهوم التارخيية ترعرع يف ظروق اترخيية 
معينة للف ر األورويب سببببت ظهوره  وأله ليس سببو  إهراق للم تمع يف ا ادايت كردق 

 غانق ال نسبببببببببيني يف اايانت واألسببببببببباطري واألوهام  ول ن الف ر احلداثي العريب فعل 
أسقطه على النص القرآخي إسقاطا دوج مراعاق لنشأق مفهوم التارخيية ون إحاطة ابلقرآج 
ل يف آخر ا طاق إىل جتاوز النص القرآخي مبىن  واترخيه وعلومه ومفاهيمه  حىت توصببببببببببببببَّ

ل اث اإلسببببببببببببببالمي وا اضببببببببببببببي ب ل ما فيه؛ ألله مرتبط بتارخيه ومعىن!! وانلقطاع عن ا
 القدمي وظروق عصره!!

 !فإج أعرضنا عن تراثنا اإلسالمي األصيل  فإىل أي ف ر وثقافة وتراث لنتمي؟
 ببه إىل كالم هيغببل ومبباركس أل   انلتمبباء إىل كالم   ورسببببببببببببببولببه وأتببباعببه  لنتَّ 

 وليتشه؟!!
هؤنء عربق حيث يقول: " -ريه  -ابن تيمية  ولنا فيما  اله  بببببببببببببيخ انسبببببببببببببالم

وصبباروا يُدخلوج   تمل يف لغات األمهن معاخي متعددقعمدوا إىل ألفاف جمملة مشببتبهة حت
ًفا طويال مث ركبوها وألفوها أتلي  س هو ا فهوم منها يف لغات األمهنفيها من ا عاخي ما لي

ه على بعضبَبَنو  وعظموا  وهَلهن وهوَّلوه يف لفو  من   يفهمببه... فببإذا دخببل   ا بعضببببببببببببببببَ
 الوا له: ألت ن تفههن  يههنفأخذ يع ض عل  معههن الطالُب وخاطبوه مبا تنِفر عنه فطرته

 . (1)هذا"
 وصلى   وسلهن على لبينا حممد وآله وصحبه وسلهن

                                           
 .(295 /1( درء تعارض العقل والنقل )1)


