
 

 
 

 
 

  



 

 
 
 
 
 :املقدمة

ين" ر فيه نظر ماكل    احلق   الد   رم  ال   عنه وانظر الناظ   اليقني، به وق و ي   الرباهني، له ظهرت ن اظ 
ين   العاملني. صدور يف نوره وأشرق املؤمنني، إميان به وازداد ل عنه جادل إذا الباطل   والد    اجملاد 

يم أن ورام غ ه ،الباطل على ابحلق    يقذف من وتعاىل تبارك هللا أقام املائل عود ه ي ق  م   هو فإذا في د 
ق،  .(1)"مائق كاذب    األمحق صاحبه أن وتبني   زاه 

ا الباطل أهل فسبيل  الفنت بقضااي الترتس وحماولة املتشاهبات، حول احلوم   دوم 
ا فإهنم ؛احلقأهل  بعكس واالختالفات،  كونويتمس   ،فاتالص   وأنبل ابلعدل حيكمون دوم 

 .(2)املتشاهبات من سواها ما إليها ونويرد   مات،احملك  و  لعلماب
 زي عو   كي  جديد مبنهج أيت مل إذ ؛اليوم احلداثي املوقف بطالن لنا فيتضح هذا اتضح ذاإ

 كونيتمس   حيث زمان، كل  يف الباطل أهل حالك  حاهلم بل منهجه، استيضاح عن الناظر
 بدع وبني بينهم املشرتك ابلقدر عونيتذر  و  ،واملصطلحات األلفاظ من والغامض ابملتشاهبات

 حجة أو وإيوان ديوان الفرق تلكل كان  إن مهيهم   ال ،واآلراء األحكام يف اإلسالمية الفرق
أنسب و  اببأقرب  نيالسابق بدعة من واليتخذ ؛سيان اورأيه مرأيه يكون أن املهم بل وبرهان،

 .عنوان
 حال": تيمية ابن يقول ،زمان كل  ويف ،حنلة كل  ويف ،ةمل   كل  يف الباطل أهل حال وهذا

كون ...واألهواء البدع أهل عون ،املشكوك ابملتشابه يتمس  م وي د  ريح احملك   نصوص من الص 

                                         
 (.62 /1البن تيمية ) ،اجلواب الصحيح (1)
 (.72 /1البن تيمية ) ،ينظر: اجلواب الصحيح (2)



 

كون األنبياء، ر ويتمس  د   من بينهما عما ويعرضون واآلراء، املقاييس يف املتشابه املشرتك ابلق 
 .(1)"واالستواء اإلحلاق من املانعة الفروق

 أهواءهم توافق الفرق من لفرقة رأاي   جيدوا نإ فما اه،يتبن   العرب   احلداثي   اهاالت    جند ما وهو
ا الرأي كان  وإن تهم،مطي   وجعلوها إال  ،الحقة أو سابقة مواقف يف واعتدوه اعتربوه ملا خمالف 

 .يصبون إليه فيما الرأي ذلك توظيف هو املهم لكن
ا وارزقنا اللهم أران احلق حق  ف، العلمية كانت هذه الورقة  احلداثييف التيار ولبيان هذه السمة 

 وأران الباطل ابطال وارزقنا اجتنابه. ،اتباعه
 :متهيد

 ولكنه ،احلداثيون هبا سميت   اليت السمة هذه على أرانلدز روجيه الفرنسي راملفك    بنا يقف
 على آخذه "ما: فيقول، الفلسفة وهو عنه أيخذون الذي حقله عن ميتكل   احلال بطبيعة

 ظاهرة وهذه ،اكثي    يرتمجون إهنم ،العرب غي ابلفكر اكثي    أتثروا أهنم املعاصرين العرب الفالسفة
 لكن ،العربية غي ابلفلسفات املعاصرون العرب الفالسفة م  يل   أن الضروري فمن ،مهمة الفتة

 ،اخلاص   فكرهم اءبنل يعتمدوهنا اليت اجلاهزة املادة املفكرين هلؤالء الرتمجات هذه لتشك    ما اغالب  
 غي الفلسفات على ينغلقوا أن دون ،ةخاص   ةعربي   فلسفة   العرب الفالسفة سيؤس   أن وآمل

 لديهم نإ ،اخلاصة وتقاليدهم تراثهم من اانطالق   ؛استقالال أكثر اعربي   افكر   خيلقوا وأن ،العربية
 هذا من ينطلقوا أن جيب اإذ   ،املسلمني الفالسفة ابلطبع وأعين ،وفكراي   اوصوفي   اديني   اغني   ترااث

 وحتمل ،والزمانية املكانية ظروفها من اآلن املطروحة القضااي يف ضوئه على ليبحثوا ؛الرائع الرتاث
 .(2)املتناغمة" الفلسفات جمموع يف تصب إمنا املميزة خصائصها

 وأهواءهم، اإلسالمية الفرق أهل أقوال احلداثيون يفهم أن واملنطقي الضروري من كان  وأيضا
 األقوال يتحي نون هم بل يكن، مل ذلك ولكن الربهان، كاييلمل وخيضعوها احلق، مبيزان يزنوها مث

                                         
 (.73 /1) اجلواب الصحيح (1)
نقال  م،1985 /4 /6 :بتاريخ ،من مقابلة مع املفكر الفرنسي روجيه أرانلدز ،جريدة النهار البيوتية (2)

 (.348خلالد السيف )ص:  ،ظاهرة التأويل احلديثة :من كتاب



 

 مادة تكون ما عادة اليت اآلراء تلك لتمرير مطية منها ليتخذوا وأهوائهم؛ ألفكارهم املوافقة
 أرانلدز. يقول كما  الغرب فالسفة أنتجه ملا دةمقل   جاهزة
 :البدعية األقوال لتوظيف وشواهد مناذج
 :القرآن حتريف ودعوى الشيعة مع: أو ل  

 خبالف عيتذر   أركون فهذا الشيعة، فرقة هاوآراء   أقواهلا احلداثيون استغل   اليت الفرق أهم    من
 لينطلق فيه؛ وحتريف سقط وجود وأ الكرمي القرآن نصوص اكتمال عدم يعتقد ممن الشيعة بعض

 "ينبغي: ويقول الشيعي املوقف هبذا أركون فيتحي لذو  ؛القرآين النص بتارخيية القول إىل ذلك من
 النصية العبارات مجع فيها جرى اليت الشروط يف املناقشات أطالوا قد الشيعة أن هنا حأوض   أن

 .(1)وإغالقه" املصحف وبلورة القرآنية
 واتفاقهم املسلمني إبمجاع حيظ   مل اليوم املوجود القرآن أن وهمي لكي مكانته خلالفهم وجيعل

 والشيعية؛ السنية الطوائف بني دامت ومؤمترات شاتانق األمر استغرق بل ،تهصح   على
 صلى حممد على نزل الذي القرآن كل   ب ال ،اليوم أيدينا بني املوجود ابلنص ذلك بعد ليخرجوا

 النيب به نطق قد كما  للوحي الالهوتية كسيةد األرثو  املكانة "إن: أركون يقول ،وسلم عليه هللا
 تكون أن ميكن ال عفان بن عثمان للخليفة الرمسي ابإلشراف املصحف يف االحق   أو افور   ومجع

 لكل يتكو سال اإلمجاع من ةحممي   املكانة فهذه النقدي، للتحري مادة أو للدراسة اموضوع  
 بعد اتفاق إىل توصلتا قد السنية والطائفة ماميةاإل ةالشيعي   الطائفة كانت  أن منذ املسلمني

 .(2)املصحف" صحة يف عنيفة وصراعات طويلة مناقشات
 جمرد أنه أم فكره، بنات من والسنة الشيعة بني اخلالف هبذا االحتفاء كان  إن ندري وال

 احلداثيني. من كثي  حال هو كما  املستشرقني منتجات على ومجود تبعية
 بشرعية املتعلقة االجتهادات "إن: يقول حيث اختذه يذال املوقف ذات له بالشي فإن

 نصوص تعديل على دينية انفعاالت أاثرت قد الشيعة انشقاق حركة أحدثت واليت اخلالفة

                                         
 (.162: ص)الفكر األصويل واستحالة التأصيل  (1)
 (.12: ص) إىل حتليل اخلطاب الديينالقرآن من التفسي املوروث  (2)



 

 الكوفة يف وجوده على يشهد ما بقي   وقد مسعود... ابن إىل ينسب الذي كالنص  ،قدمية قرآنية
 .(1)العاشر" القرن حىت

 من ذويب محادي لنا يكتشف -الكرمي القرآن حتريففرية  وهي- القضية ذات ويف
 يف نقص أو حتريف وجود على الدال اخليط على يقف جيعله ما املبتدعة واختالفات النصوص

ن  يف  ال ب  ي وت  ﴿ :لآلية اانسخ   اعترب الذي الرجم حديث "أما: فيقول !!الكرمي القرآن وه  ك  س   ﴾ف أ م 
ة وهذه يتلى. مم ا كان  الرجم أن عمر عن روي ألنه ؛يضاأ البزدوي فيد ه [15]النساء:   احلج 

 على ،العثماين املصحف على املسلمني إمجاع عدم هي ،عنها مسكوات ظاهرة   تربز األخية
 فرقة أن ختربان املصادر فبعض ،ترسخه أن السنية اإلسالمية املصادر من الكثي حتاول ما عكس

 يصر حون والشيعة .(2)القرآن من يوسف سورة تكون أن إنكار عنها روي اخلوارج من امليموني ة
 بعض أسقط أبن ه عثمان همونيت   وهم، (3)والتغيي التحريف أصابه قد العثماين املصحف أن  

 .(4)"أوساطهم يف يتداولوهنا اليت السور
 وديدهنم. مجيع ا دأهبم هذا بل ،السمة هذه يف احلداثيني عن أركون وال يشذ  

 :القرآن خبلق والقول املعتزلة معا: ني  اث
 خلع عليه وخلعوا ،مرحاهل نو احلداثي حط   فعنده القرآن خلق قضية يف املعتزلة موقف وأما

 ذلك يعتقدون أبهنم تقول تكاد إنك حىت وجب لوه وعظموه مباركة، أميا وابركوه واملهابة، التعظيم
 األصول. تلك صحة عن النظر بعض ،املعتزلة أوائل بناها كما  وأصول دراية عن االعتقاد

                                         
 .(32: ص)رضا سعادة  :ترمجة ،نزوله، تدوينه، ترمجته، وأتثيه :القرآن (1)
 .(169: ص) خمتصر كتاب الفرق بني الفرقانظر:  (2)
إن القرآن الذي »عن علي بن احلكم عن هاشم بن صاحل عن أب عبد هللا )ع( قال:  يروي الكليين (3)

 األصول من الكايف :انظر«. جاء به جربائيل )ع( إىل حممد صلى هللا عليه وسلم سبعة عشر ألف آية
لقرآن يعين أن ثلثي اهذا و  ،ة آالف ومائتان وثالث وستون آيةاملعلوم أن  القرآن ست  من . و (634 /2)

 .(31: ص)هلي ظهي إإحسان الشيعة والقرآن،  :انظرو  !هو الثلث منه ضاع وأن  املوجود
 (.279-278)ص:  السنة بني األصول والتاريخ (4)



 

 أطال اليت القضااي لقضية يقعد أن يريد فأركون ،"قةب  ط   شن   قواف  " أنه سوى األمر وليس
 أقام حىت اخلالف هبذا ظفر نإ وما القرآين، النص اترخيية أو التارخيية قضية وهي ،فيها نفسه

 الفلسفة، أو الفكرة تلك إلقامة عليه يعتمد دليال   منه واختذ والليايل، املراقص به وأحيا الطبول له
 ما ابقيا وليس بظروفها، رومتأث   التارخيية ابحلدود حمدود أنه يعين خملوق القرآن أبن القول فإن

 لتوتبد   التارخيية الظروف مسحت إن قريب عما فان   هو بل ،واألرض السماوات بقيت
 ابحلاجة أحسوا قد كانوا  القرآن خلق مفهوم عن دافعوا عندما "فاملعتزلة: أركون يقول، األحوال

 حينئذ فإنه الفكرة هذه اإلسالمي الفكر استعاد ما وإذا ،التاريخ نسيج يف هللا كالم  دمج إىل
 حدب كل  من املعاصر الفكر على لتنثا اليت املشاكل مبواجهة الكفيلة الوسائل ميتلك سوف

 .(1)وأعظم" أقوى وابتكارية أكرب مبصداقية وصوب
 فقط ،الزمن عليها عفا اليت اهلامدة ةاجلث   تلك يف احلياة وبث   الروح إعادة   يريد جنده ولذلك

 أعرف "ال: فيقول ،اإلقصاء إىل والدين العلم أهل وينسب ،ابلتارخيية القول من يتبناه ما رليرب  
 من خملوق كالم  ك  القرآن مسألة طرح إبعادة ليقب   دين رجل   أو اشيخ   أو اواحد   امعاصر   افقيه  

 اللغوية اتواملنتج احلديث العلم ضوء على ةاهلام   املسألة هذه مبعاجلة يقبل أحد   ال، هللا قبل
 العصر أثناء فيها خاضوا لطاملا املسلمني أن من الرغم على ذلك نقول احلديثة. والتارخيية

 ميكن فكيف ا.متام   موحمر   ممنوعة   اآلن لكنها ،املعتزلة أايم العقالنية ازدهار أثناء الكالسيكي،
 واحملافظني نياألصولي   إسالم فإن وابلتايل ...!اإلسالمية؟ أو العربية الساحة يف حيصل أن للتحرير

 .(2)الكالسيكي" العصر إسالم من بكثي وأضيق أضعف اليوم
 علماء نسبة إىل األمر به تاوز بل القضية، هذه يف املعتزلة صورة بتلميع يكتف فلم

 ومناقشاهتم. حماوراهتم يف األفق وحمدودية الصدر ضيق إىل املسلمني
 وأحل التشريع، مسرح عن القرآين النص حن ى الذي االعتزايل الفعل أركون يبارك ما وكثي ا

 فيها التيار هذا بعث حىت واندثرت األفكار تلك هتاوت ما سرعان ولكن البشري، العقل حمله
 ال وإنه اجلبهات، مجيع على يكافح اجلديد االستطالعي العقل "إن: ، يقولجديد من الروح

                                         
 (.82)ص: الفكر اإلسالمي قراءة علمية  (1)
 .-هامش- (222ص: ) قضااي يف نقد العقل الديين (2)



 

 إجيابوية فلسفة أو الهوتية شرعية سياسية إىل الدنيا، أو الدين إىل للشرق، أو للغرب ينحاز
 يشك   الذي املذهب هذا البناء، املنهاجي الفلسفي االهتام مذهب إىل ينتمي إنه بل ،علمانوية

 يفرضه مث بعده، أو سواه مذهب ال ،كمذهب  أتسيسه وحياول ،العقل به ينطق ما كل  يف
 املعروف التيار فيه انطلق الذي الكفاح منذ العقل هذا ويعلم اإلنسان! على ابلقوة اإلنسان

 ياإلهل اخلطاب بني يتوسط أن البشري للعقل البتة سبيل ال أنه القرآن خلق قضية يف ابملعتزلة
 والوسائل البالغية والقوانني الداللية السياقات يف األول يضع أن دون البشرية، واخلطاابت

 .(1)الثانية" هبا تتصف اليت املنطقية واملبادئ االستنباطية
 اليت "التفنيدات" : ب يسميه ما هلضم هأفق   عيوس   أن اإلميان على أن ريتصو   أركون إن

 نالحظ اإلسالمي اجملال خيص   فيما: "بصراحة ويقول واجملتمع، اإلنسان علوم عنها كشفت
 فرضها اليت التفنيدات كل  فيه ويدجموا إمياهنم عوايوس   أبن يقبلون الذين نيالنقدي   املثقفني دعد   أن

 .(2)ا"جد   اندر هو الالعقائدو  العقائد أنظمة كل  على التاريخ
 الوحي ستدر   اليت املسائل أهم من هذه املسألة أن فيى زيد أبو حامد نصر عن وأما

 أن الفلسفي التحليل يف تعين املعتزلة طرحها كما  القرآن خلق مسألة "إن: يقول حيث بواقعية
 .(3)"واحملدود املطلق أو واإلنسان هللا ثنائية من اإلنساين ابلبعد اأساس   ترتبط اترخيية واقعة الوحي

 القرآن كون- القرآن أبزلية القول أن رليقر    ؛أوسع مبناقشة القرآن لقخ   ةلقضي   قويتطر  
 فهي ،املسلمني بعض عقول يف خطرت خاطئة فكرة وىس   وليست ،شيئ ا ليس -هللا كالم

 الكرمي القرآن يف ورد وما ،العقيدة من اجزء   إذن القرآن أزلية مفهوم "ليس: صحيحة ليست
 .(4)"إخل والعرش الكرسي: مثل احرفي   افهم   ال جمازاي   افهم   يفهم أن جيب احملفوظ وحالل   عن

 األصيلة القضااي من ةجوهري   قضية إىل القرآن خبلق القول من زيد أبو حامد نصر وينطلق
: تعاىل هللا قول يف بذلك صرحي ا النص جند فبينما حبفظه، هللا وعد الذي اإلسالمي الدين يف

                                         
 .(9ص: ) قضااي يف نقد العقل الديين (1)
 .(27ص: ) املصدر السابق (2)
 (.33)ص: النص والسلطة واحلقيقة  (3)
 (.69: )ص النص والسلطة واحلقيقة (4)



 

إ ان  ل ه  حل  اف ظ ون  ﴿ ر  و   هذا يف يشكك زيد أبو حامد نصر جند [9: ]احلجر ﴾إ ان  حن  ن  ن  ز ل ن ا الذ  ك 
 يف حفظه للقرآن سبحانه هللا حفظ معىن "وليس: فيقول القرآن خبلق لقوله تبع ا اإلهلي احلفظ

 املؤمنني قلوب ويف الدنيا، احلياة هذه يف حفظه املقصود بل احملفوظ، اللوح يف مدوان السماء
إ ان  ل ه  حل  اف ظ ون  ﴿: هللا وقول ،به ر  و   احلفظ عملية يف املباشر التدخل يعين ال ﴾إ ان  حن  ن  ن  ز ل ن ا الذ  ك 

 أمهية على والرتغيب واحلث واحلض   ابلبشارة املؤمن اإلنسان لتدخ   هو بل والتسجيل، والتدوين
 يضاد   وعي على يدل   فهم اإلهلية الزاوية من مباشر لتدخ   أبنه اللفظ وفهمهم احلفظ، هذا

 .(1)ذاته" اإلسالم
 القول لتربير طرحه يف زيد أبو حامد نصر تناقض   ويبني العمري مرزوق الدكتور قويعل  
 كما  اشديد   اضطرااب   املسألة هذه يف يضطرب زيد أبو حامد نصر "جند: ، فيقولابلتارخيية

 لتشك   أنه بذلك واملقصود ثقايف، منتج وجوهره حقيقته يف النص إن): كالمه  يف ذلك يتجلى
 بديهية تبدو احلقيقة هذه كانت  وإذا ا،عام   العشرين على تزيد فرتة خالل والثقافة الواقع يف

 احلقيقة هذه يطمس لكي يعود للنص سابق ميتافيزيقي بوجود اإلميان فإن عليها، ومتفقا
 للنص اإلهلي ابملصدر اإلميان إن النص. لظاهرة العلمي الفهم إمكانية مث من ويعكر ،البديهية

 حتليل مع يتعارض ال أمر والثقافة الواقع يف العيين لوجوده سابق وجود أي إلمكانية مث ومن
 يف اصارخ   اتناقض   نيتضم   النص هذا إن. (2)(إليها ينتمي اليت الثقافة فهم خالل من النص

 اثنية جهة ومن أزليته، مث ومن له امليتافيزيقية األسبقية يلغي جهة فمن اإلهلي، الكالم مسألة
 هذه ،(3)وفضيحة امنهجي   اتلفيق   ذلك يعترب النقاد أحد جيعل الذي األمر ذلك، إمكانية يطرح

 وهي ،القرآين النص تشكل مسألة يف حبثه يف احلداثي اخلطاب اعتمدها اليت اآلليات إحدى
 ال فعال منه جعل أنه وكيف وجل، عز هللا صفات من صفة ابعتباره اإلهلي الكالم حقيقة

                                         
 (.70 :)ص النص والسلطة واحلقيقة (1)
 .(24: ص) مفهوم النص (2)
 .(209: ص)علي حرب  ،نقد النصينظر:  (3)



 

 النص )= تلياته أحد يف اترخييته على االستدالل ميكن حىت ا،قدمي   ال حاداث   صفة،
 .(1)"القرآين(

 وابإلضافة أبيهم، بكرة لىع احلداثيون عليه تمهر فقد القرآن، خبلق القول قضية إىل وعود ا
 يهدفون وكانوا ،خملوق القرآن أن املعتزلة "رأي: يقول العشماوي  د سعيد حمم   فهذا سبق ما إىل
 أمحد بزعامة ونالسلفي   ذلك يف وعارضهم ،التاريخ مع وسيالهنا ابلواقع آايته ربط إىل ذلك من

 من وفصمه الواقع عن القرآن فصل يعين قول وهو ،خملوق غي أزيل   القرآن :فقالوا ،حنبل بن
 .(2)"التاريخ

 وال حق   قرآن وجود وعدم ةالنسبي   على داملعتم   ابلتارخيية قوله على يضفي أركون وجند
 اإلسالمي، التيار داخل يف حصلت خالفات من ضهعر  ي   مبا ةاحلجي   صبغات   واحدة حقيقة
 رليقر    ؛ومآالهتا منطلقاهتا أو أدلتها أو تهاصح   يف حبث دون إرساال ختالفاتاال تلك ويرسل

 صاحل هاشم يقول يريد، كما  يفهم أن ولكل ،يريد مبا الديين   النص   يقرأ أن لكل    أن ذلك بعد
 -الدينية الكتب ككل- عالية جمازية لغة ذي أتسيسي   ككتاب  القرآن "إن: ألركون يرتجم وهو

 :امسه شيء يوجد فال وابلتايل اترخيية. تسيدات عدة أو أتويالت عدة البداية منذ حيتمل كان
 اجتماعية فئة فكل ،نفسها للرسالة ياتتل   ةعد   توجد وإمنا خاطئ، وإسالم صحيح إسالم

 كل    واعتربت ،داخلها وانغلقت ،هلا ذاتية عقيدة   إىل تهحول   ما بطريقة   القرآن فهمت اترخيية
 ،التاريخ عرب اإلسالمية الفرق نشأت هكذا االحنراف. أو اللالض   مبثابة األخرى التأويالت

 :قل أو ،والنحل امللل كتب  على يسيطر الذي القدمي الالهويت املنظور نقلب أن فينبغي وابلتايل
 األمور نفهم أن ميكن وعندئذ والتارخيي. االجتماعي املنظور يف ندخل لكي منه خنرج أن ينبغي

 .(3)الوسطى" العصور منذ علينا املسيطرة التصورات نطاق من وخنرج ،حقيقتها على
 :والتعديل( واجلرح احلديث مصطلح )علم احلديثي   واملعيار السنة حجية يف: اثلث ا

                                         
 (.121ص: )إشكالية اترخيية النص الديين  (1)
طيب تيزيين ل ،النص القرآين إشكالية البنية والقراءة :نقال من(، 7)ص: حتديث العقل اإلسالمي  (2)

 .(364)ص: 
 .-امشاهل- (117ص: )قضااي يف نقد العقل الديين  (3)



 

 واألدهى ة،احلديثي   الشيعة بكتب الكبي االحتفاء نرى تيزيين مواقف من آخر موقف ويف
 ال ،ذاتية ومصاحل سياسية قضية دجمر   أهنا على اإلسالم علماء قبل من هارد    تصويرب يقوم هأن

 مسبار هلم يكن مل السنة أهل وكأن ،يف ذاهتا بطالهنا من الكتب تلك ةصح   عالقة هلا بقضية
 درسوا نياحلداثي    وكأن وسلم، عليه هللا صلى النيب عن املروية واألقوال األحاديث به يسربون

 فعل كما  سقيمها من صحيحها ملعرفة القواعد دواوقع   املعايي وأقاموا وسربوها الكتب تلك
 هنيطرحو  ما وتربير ،فحسب تيزيين يريد ما هو القراءات تعدد قضية تربير ولكن اإلسالم، علماء

 صحة عن النظر بغض    لقوله ملشر  عوا مغزاه هو احلنيف اإلسالمي للدين مناقضة مسائل من
 كلما  فأكثر أكثر تتعاظم كانت  الصعوبة أبن نقول نا"ولعل  : تيزيين الطيب يقول عنه، يتكلم من

 ستقطاباال أو والتمحور قوالتشق   التبلور اتاهات كانت  حيث الرسول، مرحلة عن الزمن دبع  
 واملذاهب الفرق حقل يف وكذلك ،نيةثواإل والسياسية االقتصاديةو  االجتماعية البنية طاقن يف

 بصيغة الثقايف للتسويق التقنية اإلمكاانت اتساع ذلك يف مبا كثية،  وأمداء اآفاق   أتخذ الدينية
 صعيد على كذلك  أنه حسابنا يف نضع حني اوضوح   أكثر األمر هذا ويغدو املطبوع، الكتاب

 التيار هذا ضمن قنياملدق    جعلت األحاديث من ضخمة ياتكم    هنالك كانت  الشيعي، التيار
 من يكتب العاملي حسني فمحسن ،منها واملوضوع الصحيح يف بصعوبة يبحثون وخارجه

 فقد -السالم عليهم لألئمة املعاصرين أعين- الشيعة قدماء أما): يلي ما املذكور التيار موقع
 العلم مدينة من ةاملستمد   -السالم عليهم- البيت أهل طرق من ةاملروي   األحاديث يف صنفوا
 ضبطه ما على الرجال يف مذكورة كتاب  وستمائة آالف ستة على يزيد ما شىت فنون يف النبوي

 شيخنا وقال .األربعمائة ابألصول اشتهرت فمصن   أربعمائة بينها من وامتاز ،الوسائل صاحب
 الستة الصحاح يف ما على يدز ي األحاديث هذه من كتبنا  تضمنته ما نإ :الوجيزة يف البهائي

 راو روى أنه الرجال علماء وذكر ،الفريقني أحاديث تتبع ملن يظهر كما  بكثي السنة ألهل
 ثالثني السالم عليه الصادق حممد بن جعفر وهو واحد إمام عن تغلب بن ابنأ وهو واحد

 فقد الكايف كتابه  يف الكليين وهو الشيعي التيار من لحديثل عمجا   أشهر أما (،حديث ألف
 ما مع اجمتمع   إليه امنظور   ذلك إن ...السنة أهل ضمن صحيحه يف البخاري أبمهية إليه نظر
 الراهنة مرحلتنا حىت فيتوق   مل ردمط   حنو على وتعاظمها املشكلة ضخامة يظهر اتو   عليه أتينا

 عن حتدث حني عباس ابن قاله ملا البعيدة املقاصد ندرك هنا ومن العشرين. القرن أواخر يف



 

 يكن مل إذ وسلم عليه هللا صلى الرسول عن ثحند   كنا  إان): النبوي احلديث تناول يف الكذب
 الصعب الناس ركب فلما عنه... احلديث تركنا والذلول الصعب الناس ركب فلما ،عليه يكذب

 سيين ابن أييت -مسلم صحيح- نفسه املصدر ويف(، نعرف ما إال ساالن من أنخذ مل والذلول
 الفتنة وقعت فلما ،اإلسناد عن يسألون يكونوا مل احملدثني أن يعلن حيث اإلسناد مسألة على
 .(1)رجالكم" لنا مسوا :قالوا

دومنا  على عواهنههكذا ينتهي كالم تيزيين هبذا التشكيك واحلديث عن النيات املرسل 
 أو عالمات ترشدان إىل صحة ما يقول. ،دليل أو حجة

 هللا صلى النيب عن الواردة واآلاثر األقوال به سربوا الذي واحلديث العلم أهل ميزان   اوأم  
 أرابب به اعرتف الذي الدقيق العلمي املعيار هذا حول يدندن احلداثيني فأغلب وسلم عليه

 البدعية لفرقل االعتبار وعدم لآلخر، اإلقصاء وسائل من وسيلة أبنه ويلمزون العلمية، املناهج
 واحلق للصدق أخذ هو وإمنا شخصية، ملصاحل ااتباع   أو عصبية ليست املسألة أن مع املخالفة،

 جند هنا نوم عليه، املكذوب للباطل ورد وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول أقوال من الثابت
 ميكن ال األحاديث من اهلائل الركام ذلك نتكو   أن اإلشارة من بد "وال: يقول تيزيين الطيب

 قام أنه يزعم دسيسة أو نية سوء موقع من فهمه يستنفد ال أن ميكن ال األقل على أو فهمه
 وأهداف ألمور أو خاصة، ملصاحل املغرضني املبتدعني أو احملرفني أو املزورين من مجاعات هبا

 خمتلفة قراءات مبثابته األمر أساس يف الركام ذلك برز فلقد ،يقال كما  يعقوب نفس يف هي
 أصحاهبا منها انطلق اليت املشخصة، االجتماعية الوضعيات اختالف احلديثي للنص حمتملة

 مبثل صلتت   كذلك  هنا املسألة فإن املعنيني، الدسيسة أو النية سوء مثل على احلديث دار وإذا
 ا.وإيديولوجي   قصداي   رديء   حنو على وإن القراءات تلك

 على الفتنة وقعت بعدما اإلسناد رجال على حتفظه يف سيين ابن إىل العودة تدر ههنا
 يعلن حيث وذلك ،السنة أهل إىل منهم ينتمي ال من بكل الرجال هؤالء حيدد فهو ،تعبيه حد  

 وينظر ،حديثهم فيؤخذ السنة أهل إىل فينظر): الصعيد هذا على اآلخرين إدانة فيها تتضح بلغة
 .(حديثهم يؤخذ فال البدع أهل إىل

                                         
 .(68: إشكالية البنية والقراءة )ص أمامالنص القرآين  (1)



 

 املوضوعة غي لألحاديث الوصول إىل يطمح كان  ذاك اإلداين موقفه يف سيين ابن إن
 إىل يضاف ،غيهم دون وحدهم السنة أهل رجال صعيد على ريتوف   هذا أن امعتقد   الصحيحة

 واملؤرخني واملفسرين الفقهاء أوساط ضمن منوذجي   وهو ،املذكور السين السييين   الوقف ذلك
 والشيعة، املعتزلة أمثال من البدع أهل مساهم من آراء على احلجر إىل دعوة مبثابة كان  السنيني،

 يف نفسه الوقت يف وأسهم آبخر، أو بقدر هؤالء آراء إىل التعرف من حرمنا قد يكون مما
 من آخر أو جزء تضييع إىل أدت رمبا ،ذاك سلوكم على عنيفة فعل ردود خذونيت   جعلهم

 اخلاسرين أحد كان  احلالتني كلتا  ويف .-املذكورين السنة أهل إنتاج :أي- أنفسهم هم إنتاجهم
 املخطوطات حقل يف اهام   يكون قد ما دفق   الذي واإلسالمية العربية للثقافة خؤر   امل شك وال

 اهلجري، الثاين القرن يف مداها أتخذ بدأت ماملنظ   التدوين عملية ألن ذلك ؛الفكرية واألعمال
 إمجاهلا يف كانت  ةالعملي   وهذه املوطأ، فأل   الذي أنس بن مالك أمثال أيدي على اوخصوص  

 ذلك وكان سنيتها، على احملافظة على يعملون عليها القائمني معظم كان  أو سين، هتوج   ذات
 إمجالية وبصورة اغالب   خضعت -والشيعة املعتزلة ومنها- األخرى الفرق أن   من ب  بسب   رمبا

 احليف   إمجالية وبصورة اغالب   اأيض   السنة أهل كان  حني يف والعباسية، ةاألموي   السلطة الضطهاد
 .(1)"منها جزءا كذلك  رمبا بل ،املذكورة للسلطة

 "وابن: فيقول يعتقده الذي اإلقصاء ذلك إليهم لينسب احلديث ألئمة يتطرق مث   ومن
 يغيب أو يغفل بذلك فإنه وحدهم، السنة أهل من النبوي احلديث أخذ إىل يدعو إذ سيين

 غياب يف متماثلني املذهب هذا أصحاب جيعل ال ما مذهب   إىل العقيدي   االنتماء أن عنه
 هذا على التماثل فغياب ،دةمتعد    اترخيية مراحل امتداد على املذكور، احلديث من املوقف

 من :أي متباينة، صةمشخ   اجتماعية اتوضعي   من أولئك انطالق يعنيه ما ضمن يعين الصعيد
 األقل... على متماثلة غي معرفية مستوايت من وكذلك ،إيديولوجية مصادر

 العلمي البحث قواعد مع اسق  ومت   مقبوال يصبح املفتوحة التشكيكية الرؤية هذه من وانطالقا
 اخلمسة الصحاح يف احلديث نص تثبيت عملية أن من زيد أبو حامد نصر أعلنه ما النقدي
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 واجتهادات رؤى عند للواقع تثبيت حقيقتها يف هي -ومسلم البخاري رأسها وعلى- الستة أو
 .(1)بعينها" عصور

 السنة أهل بدع من بدعة وأهنا السنة، حجية يف التشكيك إىل ذويب محادي وينحو
 اليت -األخرى الفرق أو- األخرى القراءات وقمع عروشهم لتثبيت إال لشيء ليس ؛موتشريعاهت

 بعدهم ومن الشافعي اإلمام يف يقدح وبذلك وغيهم، واخلوارج كالشيعة  ؛الساحة يف ظهرت
ن ة على احلجي ة إضفاء فإن   "هكذا: فيقول حابة بعدالة والقول األخبار وعلى الس   وعصمة الص 
ة ن ة وبنسخ األئم  ن ة والقرآن للقرآن الس   تل يات سوى ليست لآلخر منهما كل    وختصيص للس 

ست ال يت الت عايل لوظيفة ن ة قد  ن ؛الس   الن ظر ميكن وال والت سويغ. والت ربير الت شريع سلطة هلا لتؤم 
لطة الفقيه عالقة يضبط ال ذي اإليديولوجي الفعل إطار خارج العملية هذه إىل ياسية. ابلس   الس 

مة األخبار مبحث كان  لذلك ؛اإلمامة لتأسيس وسيلة ابألساس يه اخلرب سلطة فتأسيس  مقد 
 ورجال للفقهاء نفوذ جمال على للحفاظ وسيلة أن ه كما  الكالمية، الكتب يف اخلالفة ملبحث
ين. لة واثقة وتتجل ى الد   عالقات تتب عنا إذا اإليديولوجي والفعل األصويل الفعل بني الص 

 أغلب أن   اجملال هذا يف به خنرج ال ذي واالستنتاج عاصروها. ال يت احلاكمة ابلن ظم األصولي ني
لط داخل منضوين كانوا  األصولي ني افعي ،إليديولوجيتها ومكر سني مرب رين ،احلاكمة ةالس   فالش 

 تشريع إىل ياسع   والغزايل واجلويين ،األموي ة للخالفة الفكري املشروع ةبلور   حاوال حزم وابن
ن ية اخلالفة الجقة وسلطة الس  افعي، واملذهب األشعرية العقيدة بتكريس الس   على أدل   وال الش 

 .(2)الن ظامية" ابملدرسة عملهما مرامي من ذلك
افعي انتصار "إن  : آخر موضع يف ذويب محادي ويقول ر أن ميكن للسن ة الش   إذن يفس 

ي مبحاولته ة ،للمتكل مني الت صد   فهذا أطروحاهتم. بعض املأمون تبىن ال ذين املعتزلة منهم وخاص 
د قد العقل بتحكيمه املذهب ر أن ميكن كما  ،ورجاهلا السن ة وجود هد   تواصل إبرادته يفس 

لطة  على األربعة اخللفاء بعد وتواصلت ،القرشي العرب الر سول بدأها ال يت القرشي ة العربية الس 
 عن حاد ه 132 سنة برز ال ذي اجلديد العب اسي النظام ولكن   ،القرشي ني العرب األموي ني أيدي

                                         
 .(71: )ص املرجع نفسه (1)
 (.302السنة بني األصول والتاريخ )ص:  (2)



 

لفي واملنحى والقرشي ة العروبة طريق: الط ريق هذا  إىل ال الن ص إىل حيتكم ال ذي احملافظ الس 
افعي جلوء كان  هنا ومن االعتزايل. املنطقي الت فكي من وينفر ،العقل ي ة أتسيس إىل الش   حج 
ن ة س الن ص على الس   .(1)القرآين" الوحي منزلة إىل هبا والت سامي املقد 
 : الصحابة عدالة يف: رابع ا

ا منحى ذويب محادي ينحو  املكذوبة للمثالب تركهم اإلسالم علماء على ينقم حني بعيد 
 املثالب تلك عن يعرضونيف زعمه  فهم ؛الصحابة على -اوحديث   اقدمي   الشيعة جهايرو   واليت-
 يرويه مما عنهم اخلاطئة للرواايت إيرادهم وعدم السنة حجية أتصيل لغرض بل ،مكذوبة ألهنا ال

 على األخبار حجية أتسيس إىل اسعي   األصولي ون حاول "لقد: يقول وغيهم، مثال   الشيعة
 ال ذلك لكن ،متييز دون مجيعهم الصحابة على والعصمة العدالة إضفاء إىل الصحابة إمجاع

ة خاصية عن إال   يعرب    مباحثهم. يف التارخيي البعد إهدار هي ،واألصويل الفقهي اخلطاب يف عام 
 على األصولي ني أغلبي ة عند السكوت وقع فقد ،الصحابة عدالة مبحث يف جبالء يت ضح وذلك

ة حياهتم أو الصحابة عالقات طبع ما ل ومالبسات ومنافسات خالفات من اخلاص   على تد 
م  االجتماعي ني. الفاعلني من غيهم مثل أهن 

خها افرتاضي ة مسألة املطلقة عدالتهم فإن   وإذن  التشكيك ألن   ؛الديين اإلسالمية الضمي رس 
ين أعمدة زعزعة يعين -ونقلته الوحي شهود وهم- فيهم  النزعة طبعت السبب وهلذا ؛الد 

 اجلوانب إال   حياهتم من يذكر يعد فلم ،للصحابة تتعر ض اليت املباحث السين   الفكر يف االنتقائي ة
 من واخلوارج والشيعة ةاملعتزل مثل السن ية غي الفرق مواقف عن السكوت يقع حني يف ،املضيئة

 .(2)الصحابة"
 قضية نفوسهم يف املسلمون يكنها اليت والقدسية التعظيم يعترب الشريف جند ذلك ومثل

 وأن الفرق، من غيهم عند كذلك  ليس السنة أهل عند مقدس هو ما أبن ذلك ويربر اترخيية،
 الفالسفة بني يقارن إنه بل التاريخ، وإسالم الرسالة إبسالم مساه ما فهمنا ما إذا ضحيت   ذلك

                                         
 (.76-75ص: ) املرجع نفسه (1)
 (.224السنة بني األصول والتاريخ )ص:  (2)



 

 والسنة املتصوفة وجيعل بينهم!! التقابل وجه ما ندري ال متواجهة، مقابلة يف ويضعهم والفقهاء
 السياق!! ذات ويف الغرض لذات أخرى مقابلة يف

 ،والتقييم واملراجعة للنقد لإلسالم التارخيية املمارسة إخضاع من حرج ال": يقول هذا وبعد
 به تتسم ما مث ومن ،البشرية طبيعتها حتجب ال أن ينبغي الزمن عليه أضفاها اليت القداسة وأن

 .(1)"زيغ من وحىت ،وحمدودية نقص من بشريتها حبكم
 :اإلمجاع حجية يف: خامس ا

 ينقض جنده "القرآين النص" كتابه  يف تيزيين الطيب إىل أخرى مرة أببصاران انتقلنا وإذا
 أئمة من بعدهم ومن والتابعني الصحابة نوااي على لعاط   يكون ويكاد وبنيتها، اإلمجاع حجية

 املبتدعة!! لقمع سياسية حيلة كان  اإلمجاع أبن ليقرر اهلدى؛
 األمة عن وشذ   واالحتاد، ابحللول القول وتبىن   ،هللا هو أنه عىاد   الذي احلالج لنا ويربز

 اختاذ السنية للسلطة ربر   السياسي   اخلالف كان  وإمنا ،قوله يف خمطئ ا يكن مل أبنه مجعاء املسلمة
 لعقوبته. ومربر ا وسيلة اإلمجاع

 السنة إمام وهو- ليضعه تعاىل هللا رمحه حنبل بن أمحد اإلمام إىل بقلمه ذلك بعد وينتقل
 يقره ال ما هللا دين يف ابتدع الذي الزنديق لذلك مقابال   -واملعارض املوافق ابعرتاف والدين

 مرجع. وال نص هللا دين يف له وليس ،منطق وال عقل
جن أمحد اإلمام أن زعم أنه اهدالش  و   !يقصد؟ إمجاع أي   ندري وال إمجاع!! جراء بوعذ    س 

 !إمجاع ا؟ ىيسم   الناس من شرذمة أو اثنني بني فاقات   كل    أن أم ،اإلمجاع معىن يعقل وهل
 ابن قمع يف السبب هو كان  املعتزلة إمجاع أبن يقول حيث يقوله أن يريد ما هذا لعلو 

 أصولية دينية مسألة وليست واالضطهاد!! القمع وسائل من وسيلة زمن كل  يف فاإلمجاع حنبل،
 استداللية!!

 فقل شئت وإن ل،تعق   ال اليت والشعائر العقائد على اإلكراه وسائل من وسيلة أنه كما
 اإلكراه تبلور وقد": تيزيين الطيب يقول اإلسالمية، واألساطي اخلرافات :تعبيهم حد على

                                         
 .نادر محاميل ،مقدمة إسالم الفقهاء :ينظر (1)



 

 يرفض كان  من فإن مث ومن ...مقدمتها يف اإلمجاع كان  رمبا دة،متعد    وتعبيات بصيغ املذكور
 حالة لنتذكر- برته أو عزله ينبغي اإلسالم، عن غريب جسم أنه على إليه نظري   كان  اإلمجاع
 وابن الديين، النص لفهم سين إمجاع ضحية الشخصي الديين الصويف بضميه راح الذي احلالج

 ذلك يف وامللفت -معتزيل! إمجاع شبه أو إمجاع من املنطلق املأمون أقبية يف عذب الذي حنبل
 الذي هو أنه يزعم منهم واحد كل    أن من اانطالق   ابعض   بعضهم يضطهد نياملعني   رقاءفال أن

 طرفه. من اإلمجاع إعالن حق   ميلك مث من وأنه ،احلقيقة ميتلك
 والعقيدي السياسي التوحيد وظيفة ميارس أن له أريد أو اغالب   مارس اإلمجاع أن من وابلرغم

 واثنيهما الوظيفة، بتلك عن أفصح أوهلما حبدين، اسالح   لمث   أنه إال اإلسالمي، للمجتمع
- ابهلل عالقتهم يعيشوا أن إىل الطاحمني الدينية، الضمائر لذوي الديين اإلكراه مهمة يف دتس  

 حبركات معية طقوس تلبية قبل الطلقة، ةالروحي   حاجاهتم يليب   حنو على -الدين أسس هي وهذه
 .(1)"خارج من اإللزام طابع حتمل معينة

 سلطاين، عضد إال إذن اإلمجاع عضد "ما: العظمةعزيز  يقول تيزيين الطيب قال ما ومثل
 وإطاللة املعرفة، ميدان يف سلطانية وإطاللة املعرفة ميدان يف سلطانية ممارسة إال اإلمجاع وما

 .(2)ألوان" ومن أشكال من حاضرها يالئم ما منه ختتار التاريخ، على سلطانية
 : اخلامتة

 لألقوال دهمتصي   يف تتمثل احلداثيني، مسات من جوهرية مسة   هذه اجلوالت يف استعرضنا
 أسانيد عن املأخوذة التقليدية مشاريعهم مترير يف عليها ليعتمدوا الفرق؛ من البدعية واآلراء

 والطيب الباطل من احلق به مييزون مسبار أو قاعدة أو معيار هلم يكون أن دون املستشرقني،
 الغربيني. آابئهم من أفكار من يستوردونه ما يوافق أن معيارهم ولكن اخلبيث؛ من

ا نبي نا أن رف اش   املسلم ويكفي  ،والغرب الشرق فالسفة ال ه،وسلف   مرشدوه هم وصحبه حممد 
 : القائل قال كما  واحلاضر، املاضي مبتدعةال و 

                                         
 وما بعدها(. 171: أمام إشكالية البنية والقراءة )صالنص القرآين  (1)
 .(96: ص) دنيا الدين يف حاضر العرب (2)



 

 اي  ر  الث    أطأ أبمخصي وكدت ا   ه   ي   وت ا    رف     ش ي  زادن   ا     م      وم
 ا   نبي   يل أمحد تصي   وأن عبادي اي قولك حتت دخويل

ا.  وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليم 
 
 


