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احلداثيون العرب وموقفهم من القرآن الكرمي

بني التأثر واالستدعاء للمقاالت واملذاهب الباطلة
(دراسة عقدية)
الدكتورة /منيفة بنت خليف بن محود الشمري
أستاذ مساعد بقسم الثقافة اإلسالمية ،بكلية الرتبية ،جامعة حائل
ملخص البحث :هتدف الدراسة إىل الربط بني التأثّر واالستدعاء للمقاالت واملذاهب الباطلة يف موقف احلداثيّني العرب
من القرآن الكرمي ،فذكرت أتثرهم ببعض املذاهب الغربية ،وهي املادية الدايلكتيكية املاركسية والديكارتية ،مث عرجت على
استدعاءاهتم ملقاالت املعتزلة واألشاعرة يف القرآن الكرمي؛ لبيان هدفهم من ذلك.
وقد اتبعت املنهج االستقرائي التحليلي.
وتوصلت الباحثة إىل عدد من النتائج ،منها :أن أتثر احلداثيّني العرب هبذه املذاهب أدى إىل القول أبن القرآن يف حمتواه
هو تلفيق بني الرواايت الشفهية للحنفية ،ومن الكتب السابقة التوراة واإلجنيل ،وأنه شبيه يف تركيبته ابلشعر اجلاهلي ،كما أدى
إىل القول بتارخيية النصوص الدينية.
وأن هدف احلداثيّني العرب من استدعاء مقاالت الفرق املنتسبة لإلسالم يف القرآن الكرمي هو إضفاء صبغة شرعية ملا
يوافق تصوراهتم واعتقاداهتم فيه ،واليت استقوها من املذاهب الغربية كي يشككوا يف أحد مصادر الدين اإلسالمي.
وأوصت الباحثة بتعميق البحث حول املذاهب الغربية اليت أتثر هبا احلداثيون العرب ،وبيان آاثرها يف مواقفهم من القرآن
متخصصة
والسنة ،والوحي والنبوة ،وغريها من ثوابت الدين ،ونقد املذاهب الغربية من خالل إقامة مؤمترات ومراكز حبوث
ّ

بذلك.
الكلمات املفتاحية( :احلداثيون ،القرآن ،املاركسية ،الدايلكتيكية ،الديكارتية).
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املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ به من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،ومن مضالت الفنت
خريا يفقهه يف الدين ،ويشرح صدره لإلسالم،
واألهواء ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلله فال هادي له ،ومن يرد هللا به ً
ومن يرد هللا أن يضله يصرفه عن احلق والصراط املستقيم ،قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾

[األنعام.]125 :
حممدا عبده ورسوله ،أرسله هللا إىل العاملني ،ابهلدى ودين احلق ليظهره
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأن ً
على الدين كله ولو كره املبطلون.
أما بعد:
فإن العامل اإلسالمي يشهد تطورات كبرية ،وحتوالت خطرية ،من أخطرها ما يشهده على يد دعاة التجديد والتنوير ،من
احلداثيّني العرب الذين اخرتقت األفكار الضالة عقوهلم وقلوهبم ،وتشعبت فيهم السبل ،واحتاروا بني الرتاث واملعاصرة،
فاستنفذوا طاقاهتم يف البحث عن مذاهب غربية كاملاركسية ،والليربالية ،والعلمانية ،والديكارتية ،واالستشراقية ،وغريها من
املذاهب البعيدة عن املنهج اإلسالمي ،فأثرت يف موقفهم من الوحي ،والقرآن ،والنبوة ،وعامل الغيب ،والسنة ،وغريها من
ثوابت الدين مث دعوا إلعادة فهم النص الديين وفق معطيات العصر احلديث ،وتفسريه تفسريات بعيدة عن سياقه ،وعن قواعد
التفسري املوضوعي ،فلم يبقوا يف الرتاث ،ومل يعيشوا املعاصرة ،ومل يستطيعوا مواجهة حتدايت العصر ،فباءت حماوالهتم ابلفشل،
إىل أن وصلت األمة اإلسالمية إىل ما هي عليه من التخبط والفوضى واالنقسام ،وظهور الصراعات الطائفية واملذهبية ،واهتزاز
طويال ساب ًقا.
ثوابت الدين ومبادئه وقواعده اليت نظّم هبا احلياة الفكرية والسياسية ،واالجتماعية واالقتصادية زمنًا ً
وألنه يصعب بسط الكالم حول هذه القضية يف هذا البحث املختصر ،سيكون موضوع البحث خاصا بـموقفهم من
القرآن الكرمي وهو (احلداثيون العرب وموقفهم من القرآن الكرمي بني التأثُّر واالستدعاء للمقاالت واملذاهب الباطلة).
وتتجلى أمهية هذا البحث يف كشف أثر املذاهب الغربية يف احلداثيّني العرب يف موقفهم من القرآن الكرمي ،حلماية
وصيانة أبناء هذه األمة من التأثُّر أبفكار هؤالء ،الذين كرسوا جهودهم لرتسيخ رؤية جديدة للقرآن الكرمي ،تتناقض مع الفهم
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اإلسالمي الذي ينظر إىل القرآن على أنه كالم هللا الواجب اإلميان به ،والعمل أبوامره ،واالنتهاء بنواهيه ،وختلّوا عن املناهج
التفسريية املعهودة يف فهم القرآن الكرمي ،وطبقوا عليه أدوات ومناهج مستوردة ،ال يعرتف واضعوها أبي شيء ال يقع حتت
حواسهم ،فقاموا إبخضاع القرآن للقراءات النقدية ،كالشكلية ،والبنيوية ،والتفكيكية ،بقصد تقوميه وتطويعه ليتوافق مع أصوهلم
الفكرية ،كما تتجلى أمهية هذا البحث يف كشف أساليب احلداثيّني العرب يف التأثري يف أبناء األمة اإلسالمية ،وإقناعهم

أبفكارهم واعتقاداهتم؛ حيث أخذوا ابستدعاء ما يوافق اعتقاداهتم وضالالهتم من االحنرافات القدمية للطوائف املنتسبة
ط من قدر القرآن الكرمي،
ضفوا على مواقفهم هذه صبغة شرعية حتقق ما أرادوه من التشكيك واحل ّ
لإلسالم ،مث تبنيها كي يُ ْ
ومصادر الدين اإلسالمي.

أسباب اختيار املوضوع:
 -1الذب عن العقيدة اإلسالمية عند كشف بعض املذاهب الغربية اليت أتثر هبا احلداثيون العرب يف موقفهم من القرآن
الكرمي.
 -2اإلسهام يف بيان أثر البعد عن املنهج اإلسالمي يف املوقف من القرآن الكرمي على بعض أبناء األمة اإلسالمية ،والذي
وصل للتشكيك يف ثوابت الدين ومبادئه وقواعده.
 -3إثراء املكتبة اإلسالمية بدراسة متخصصة جتمع بعض املذاهب الغربية اليت أتثر هبا احلداثيون العرب يف موقفهم من القرآن
الكرمي ،وأساليبهم اليت اختذوها إلقناع أبناء األمة اإلسالمية بشرعيتها وموافقتها للدين اإلسالمي.

أهداف البحث:
 -1خدمة العقيدة اإلسالمية ،وأبناء األمة اإلسالمية عند كشف املذاهب الغربية يف موقف أصحاب احلداثيّني العرب من
القرآن الكرمي.
 -2بيان أثر املذاهب الغربية يف موقف احلداثيّني العرب من القرآن الكرمي.
 -3مقارنة فكر احلداثيّني العرب مع املذاهب الفكرية اليت أتثروا هبا.
طابعا إسالميا.
 -4بيان األساليب اليت استخدمها احلداثيّون العرب كي يُ ْ
ضفوا على أفكارهم الغربية ً
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الدراسات السابقة:

مل يرد -فيما أعلم -دراسة متخصصة شاملة تربط بني التأثّر واالستدعاء يف موقف احلداثيّني العرب من القرآن الكرمي،

ومل أجد سوى موضوعات متفرقة جاءت يف ثنااي بعض البحوث ،فأردت مجع هذه املوضوعات يف سلك واحد ،وبطريقة
عما جاء يف الدراسات األخرى؛ لتتم الفائدة املرجوة إبذن هللا ،ومن أهم الدراسات اليت تناولت بعض جوانب
عرض ختتلف ّ
املوضوع:
 )1األثر االستشراقي يف موقف حممد بن أركون من القرآن الكرمي :حبث خمتصر للباحث :حممد سعيد السرحاين ،وهذه
منعا لإلطالة والتَّكرار.
الدراسة خاصة ابألثر االستشراقي فقط؛ ولذلك لن أدرج هذا األصل يف هذا البحث ً

 )2العلمانيون والقرآن الكرمي ،اترخيية النص :رسالة دكتوراه للباحث أمحد إدريس الطعان ،خاصة بتارخييّة النص يف اخلطاب
العريب اإلسالمي املعاصر فقط ،وجذورها املاركسية ،واملناهج اللغوية الغربية اليت تش ّكل ما يسمى ابهلرمينوطيقا،
واالنعكاسات التارخيية على الرسالة القرآنية ،وغري ذلك مما خيص التارخييّة فقط.

 )3االجتاه العلماين املعاصر يف علوم القرآن :للدكتور أمحد حممد الفاضل ،رسالة دكتوراه خاصة بتفسريات العلمانيني للوحي
والنبوة واألنبياء ،واخرتاقاهتم للنص القرآين ،وقوهلم بتارخييته ،ومواقفهم من أسباب النـزول ،والناسخ واملنسوخ ،واملكي
واملدين ،كذلك أشار إىل قضية خلق القرآن عند املعتزلة ،وأهنا هي نفسها عند العلمانيني إال أهنم ّفرطوا وتطرفوا يف فهم
املعتزلة للقرآن الكرمي ،وخيتلف عن هذا البحث الذي أضاف األصول اليت أثَّرت يف مواقفهم من القرآن الكرمي ،وأن
استدعاءاهتم لقضية خلق القرآن عند املعتزلة واألشاعرة ما هي إال أحد أساليبهم اليت استخدموها ليضفوا عليها صبغة
شرعية ،فاملسألة اعتقاد ،مث استدعاء ما يوافق هواهم من مقاالت الفرق املنتسبة لإلسالم.
 )4االحنراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها :للدكتور سعيد بن انصر الغامدي ،رسالة دكتوراه تناولت االحنراف العقدي
يف أدب احلداثة يف أركان اإلميان الستة ،وذكر أثر بعض املستشرقني عليهم ومل يتطرق الباحث ألثر املذاهب األخرى ،وال
الستدعائهم ملقاالت الفرق املنتسبة لإلسالم يف القرآن الكرمي.
 )5احلداثيون العرب يف العقود الثالثة األخرية والقرآن الكرمي للجيالين مفتاح :رسالة دكتوراه احتوت على ستة فصول،
خصص الفصل الرابع عن املالمح العامة ملنهج احلداثيّني يف فهم القرآن الكرمي ،وحتدث فيه عن املنهج األسطوري ،وقول
بعضهم ابملادية التارخيية املاركسية.
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 )6مآالت القول خبلق القرآن :حبث للدكتور انصر احلنيين ،منشور يف جملة التأصيل للدراسات الفكرية املعاصرة ،تناول فيه
الباحث مآالت القول خبلق القرآن قدميًا وحديثًا ،وقد أشار فقط إىل هدف املتأخرين من تبنيهم لقول املعتزلة خبلق
القرآن ،ومل يذكر أثر املذاهب الغربية على موقفهم من القرآن الكرمي.

خطة البحث:
وتشتمل على :مقدمة ،ومتهيد ،وفصلني ،وخامتة ،وفهارس.
املقدمة :وفيها:

أمهية املوضوع ،وأسباب اختياره ،وهدف البحث ،والدراسات السابقة ،وخطة البحث ،واملنهج املتبع فيه.

متهيد :التعريف ابحلداثة وبيان معتقد أهل السنة يف القرآن الكرمي ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :التعريف ابحلداثة.
املطلب الثاين :معتقد أهل السنة يف القرآن الكرمي.
الفصل األول :أثر املذاهب الرربية يف موقف احلداثيني العرب من القرآن الكرمي ،وفيه مبحثان:
املبحث األول :أثر املذهب املادي الدايلكتيكي املاركسي يف موقف احلداثيّني العرب من القرآن الكرمي ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :التعريف ابملذهب املادي الدايلكتيكي املاركسي.
املطلب الثاين :أثر املذهب املادي الدايلكتيكي املاركسي يف موقف احلداثيّني العرب من القرآن الكرمي.
املبحث الثاين :أثر املذهب الديكاريت يف موقف احلداثيّني العرب من القرآن الكرمي ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :التعريف ابملذهب الديكاريت.
أمنوذجا.
املطلب الثاين :أثر املذهب الديكاريت يف موقف احلداثيّني العرب من القرآن الكرمي( ،طه حسني)
ً

الفصل الثاين :استدعاء احلداثيني العرب ملقاالت الفرق اإلسالمية يف القرآن الكرمي ،وفيه مبحثان:
املبحث األول :استدعاء احلداثيّني العرب ملقاالت املعتزلة يف القرآن الكرمي ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :مذهب املعتزلة يف القرآن الكرمي.
املطلب الثاين :استدعاء احلداثيّني العرب ملقاالت املعتزلة يف القرآن الكرمي.
املبحث الثاين :استدعاء احلداثيّني العرب ملقاالت األشاعرة يف القرآن الكرمي ،وفيه مطلبان:
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املطلب األول :مذهب األشاعرة يف القرآن الكرمي.
املطلب الثاين :استدعاء احلداثيّني العرب ملقاالت األشاعرة يف القرآن الكرمي.

اخلامتة :وفيها أهم نتائج البحث.

الفهارس :فهرس املصادر واملراجع ،وفهرس املوضوعات.

منهج البحث:
اتبعت يف هذا البحث املنهج االستقرائي التحليلي الذي يتضمن ما يلي:
 -1تتبع أقوال احلداثيّني العرب يف القرآن الكرمي ،ومجعها حتليلها ،ومقارنتها ابملذاهب الغربية إلثبات أتثرهم هبم.
 -2مجع استدعاء احلداثيّني ملقاالت املعتزلة واألشاعرة يف القرآن ،وحتليلها إلثبات أسباب تبنيهم هلا.

التمهيد
التعريف ابحلداثة وبيان معتقد أهل السنة يف القرآن الكرمي
وفيه مطلبان:
املطلب األول :التعريف ابحلداثة.
املطلب الثاين :معتقد أهل السنة يف القرآن الكرمي.

املطلب األول :تعريف احلداثة:

احلداثةُ يف اللغة :مشتقَّة من مادة (ح د ث) ،ويف اللغة يُقال« :حدث حدو ًاث وحداثةً فهو حديث» ،ويُقال( :حدث)

نقيض (ق ُدم) ،واحلداثة أول األمر وابتداؤه ،وهي الشباب وأول العمر (.)1
واحلداثة يف اجملال الثقايف والفكري التارخيي امتداد طبيعي للقلق األورويب ،الضطراب أفكاره ومبادئه ،وفلسفاته وآدابه
اليت ابتدأت من عصر الظلمات ممتدا يف ظلمة تغشاها ظلمة ،كل مدرسة تنعي سابقتها ،مث جاءت (احلداثة) لرتفض كل
قدمي ،وكل حاضر ،وتفلت العنان يف بيداء واسعة ،دون ركائز من اتريخ وعقيدة وسنن(.)2
( )1ينظر :القاموس احمليط ،الفريوز آابدي ،مادة (حدث) .ص ،214 :واتج العروس ،مرتضى الزبيدي.206/5 ،
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ونتيجة للمالبسات التارخيية اليت عاىن منها املسلمون يف القرن العشرين ،من سقوط لسيادهتم ،واستعمار بلداهنم ،وتوايل
اهلزائم الفكرية والنكسات العسكرية عليهم أمام الغرب( ،)3ميم احلداثيون العرب وجوههم شطر احلضارة الغربية ،وجعلوها قبلة
هلم ،بعد أن هبرهتم ببـ ْهرجها وشكلها اخل ّداع ،يقول طه حسني عن النهضة :إهنا «واضحة بينة مستقيمة ال عوج فيها وال
أندادا ،ولنكون هلم شركاء
التواء ،وهي واحدة فذة ،ليس هلا تعدد ،وهي أن نسري سري األوروبيّني ،ونسلك طريقهم لنكون هلم ً

يف احلضارة ،خريها وشرها ،حلوها ومرها ،ما ُُيب منها وما يُكره ،وما ُُيمد منها وما يُعاب ،ومن زعم غري ذلك فهو خادع
أو خمدوع»( ،)4فما كان نتيجة ذلك إال أن اندفعوا إىل تبين أفكارهم ومناهجهم البعيدة عن املنهج اإلسالمي ،واليت كان من
ضمنها احلداثة فانطلقوا -يف تصورهم لتحقيق احلداثة -إىل حتقيق قطيعة معرفيَّة مع املاضي واحتقار الرتاث ،مث الوصول
للغرب إىل أبعد نقطة( ،)5فأصبحوا أداة هلم يف ض ْرب ثوابت األمة اإلسالمية اليت تتجلى يف الوحي ،والقرآن،
ابلتبعية الثقافية ْ
والنبوة ،وعامل الغيب ،والسنة ،وغريها من ثوابت الدين ،فتبنوا مناهجهم وقاموا بوضع النصوص الدينية يف حمك النظر والنقد
والتفكيك ،وغري ذلك من مناهج النقد املستمدة من اللسانيات املعاصرة ،فخرجوا عن مناهج املفسرين املعروفة وجاؤوا بغرائب
يف التفسري والتأويل ال يقبلها نقل وال عقل.
وهبذا «مل تعد لفظة احلداثة يف واقعنا اليوم تدل على املعىن اللغوي ،ومل تعد حتمل يف حقيقتها حالوة التجديد ،وال
جديدا ُيمل جذوره
رمزا لفكر جديد ،يربز تعريفه يف كتاابت دعاهتا وكتبهم ،مذهبًا فكراي
ً
سالمة الرغبة ،إهنا أصبحت ً
وبعيدا عن حقيقة دينهم ،وهنج حياهتم ،وظالل اإلميان واخلشوع للخالق
بعيدا عن حياة املسلمنيً ،
وأصوله من الغربً ،
الرمحن»(.)6

( )2ينظر :احلداثة يف منظور إمياين ،ص.22 :
( )3املنطلقات الفكرية والعقدية لدى احلداثيّني للطعن يف مصادر الدين ،أنس سليمان املصري ،ص.82 :
( )4مستقبل احلضارة يف مصر ،طه حسني ،ص.43 :
نقال من املنطلقات الفكرية والعقدية لدى احلداثيّني للطعن يف مصادر الدين ،أنس سليمان املصري ،ص:
( )5املرااي املقعرة ،محوده ،صً .48 :
 82حبث منشور يف جملة (دراسات ،علوم الشريعة والقانون) ،اجمللّد  ،42العدد2015 ،1م.
( )6احلداثة يف منظور إمياين ،ص.22 :
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املطلب الثاين :معتقد أهل السنة يف القرآن الكرمي:

تكمن قداسة القرآن الكرمي وإعجازه ومكانته بنسبته هلل  ،فهو كالمه الذي هو صفة من صفاته اليت نؤمن هبا كما

جاءت يف القرآن والسنة النبوية ،من غري تعطيل وال حتريف ،وال متثيل وال تكييف ،على حد قوله تعاىل﴿ :ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [الشورى ،]11 :املنـزل على عبده ورسوله :حممد  ،وهو اسم لكتاب هللا خاصة ،وال يسمى
به شيء غريه من سائر الكتب(.)7
وقد عرفه أهل السنة تعري ًفا يبني املعتقد الصحيح يف صفة الكالم ،ومنه القرآن خمالفني بذلك معتقد أهل البدع من

اجلهمية واملعتزلة وغريهم :قال أبو جعفر الطحاوي:
قوال ،وأنزله على رسوله وحيًا ،وصدقه املؤمنون على ذلك حقا ،وأيقنوا أنه كالم هللا
«وإن القرآن كالم هللا ،منه بدا بال كيفية ً
(تعاىل) ابحلقيقة ،ليس مبخلوق ككالم الربية ،فمن مسعه ،فزعم أنه كالم البشر فقد كفر»(.)8

الفصل األول

أثر املذاهب الرربية يف موقف احلداثيني العرب من القرآن الكرمي:
وفيه مبحثان:

املبحث األول :أثر املذهب املادي الدايلكتيكي املاركسي يف موقف احلداثيني العرب من القرآن الكرمي:
وفيه مطلبان:

املطلب األول :التعريف ابملذهب املادي الدايلكتيكي املاركسي:

أساسا حلركة الفكر( ،)9وزعم أن األدلة على وجود
تتنسب املاركسية إىل ماركس (1883 -1818م) الذي جعل املادة ً

هللا  ليست سوى أدلة على وجود الوعي اإلنساين الذايت اجلوهري ،والتفسري املنطقي له؛ ألن التحليل يبني أهنا ليست
سوى إسقاطات ومهية ألفكار اإلنسان عن نفسه(.)10
( )7ينظر :اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب .298/2 ،وجماز القرآن أليب عبيدة .1/1
( )8شرح الطحاوية ،البن أيب العز احلنفي ،ص.168 :
( )9ينظر :أصول الفلسفة املاركسية ،جلورج بوليتنـز.193 -178 /1 ،
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كل هو املادة ،فاإلنسان والواقع والثقافة
مث أدخلت املاركسية عناصر أخرى يف فلسفتها جعلت اإلنسان يصبح جزءًا من ّ
واجملتمع والوعي والتاريخ كلها عناصر أدجمتها املاركسية لتشكل ركنني أساسيني ،تقوم عليهما الفلسفة املاركسية ،مها :املادية
الدايلكتيكية( ،)11واملادية التارخيية( ،)12وتع ّد حماربة الدين هي املرتكز األساسي يف املاركسية؛ لتحقيق النجاح« :فنقد الدين
هو الشرط املمهد لكل نقد»(.)13
واملادية الدايلكتيكية هي« :النظرة العاملية للحزب املاركسي اللينيين ،وهي تسمى مادية دايلكتيكية؛ ألن أسلوهبا يف النظر
إىل حوادث الطبيعة ،أو طريقتها يف البحث واملعرفة دايلكتيكية ،وألن تعليلها لظواهر الطبيعة وتصورها هلذه احلوادث ،نظريتها
مادية»(.)14
إن ما جيري يف الفكر أو الروح ما هو إال انعكاس لصريورة األشياء وتطورها يف اخلارج ،فاملادة هي األصل( ،)15وهي
أيضا ،تستبدل
قدمية أزلية ،تتحرك وتتطور منذ فجر وجودها الذي ال أول له ،وكما أهنا سرمدية الذات ،فهي أبدية الذات ً
وطورا بغريه ،ولكن جوهر املادة ابق يتحدى الزوال ،مث إن العامل واحد ،هو هذا العامل املادي اخلاضع إلحساس
ظاهرة أبخرىً ،
اإلنسان وشعوره ،فليس وراءه أو قبله أو بعده عامل آخر ،مما يسمى العامل الغييب أو حنو ذلك(.)16
( )10ينظر :يف الفلسفة احلديثة ،جيمس كوليز ،ص.356 :
) (11وقد أُخذت كلمة دايلكتيك من «الكلمة اليواننية (دايليغو) ،ومعناها احملادثة واجملادلة ،وكان الدايلكتيك يعين يف عهد األولني ،فن
الوصول إىل احلقيقة ابكتشاف التناقضات اليت يتضمنها استدالل اخلصم ،وابلتغلب عليها ،وقد كان بعض الفالسفة األولني يعتربون أن
اكتشاف تناقضات الفكر واملصادمة بني اآلراء مها خري وسيلة الكتشاف احلقيقة .فهذا األسلوب الدايلكتيكي يف التفكري ،الذي طبق
فيما بعد على حوادث الطبيعة ،أصبح الطريقة الدايلكتيكية ملعرفة الطبيعة .إن حوادث الطبيعة ،مبوجب هذه الطريقة ،هي متحركة متغرية
أبدا ،وتطور الطبيعة هو نتيجة تناقضات الطبيعة ،نتيجة الفعل املتبادل بني القوى املتضادة يف الطبيعة» .املادية الدايلكتيكية
دائما و ً
ً
واملادية التارخيية ،جلوزيف ستالني ،ص.22 :
( )12ينظر :العلمانيون والقرآن الكرمي ،اترخيية النص ،ألمحد إدريس الطعان ،ص.647 :
( )13حول الدين ،لكارل ماركس ،ص.33 :
( )14املادية الدايلكتيكية واملادية التارخيية ،جلوزيف ستالني ،ص.17 :
نقال من نقض أوهام اجلدلية املادية ،حممد سعيد البوطي ،ص.30 :
( )15ينظر :القضااي األساسية يف املاركسية ،لبليخانوف ،صً ،36 :
نقال من نقض أوهام اجلدلية املادية ،ص.40 :
( )16الدفاتر الفلسفية ،ليننيً .77 /1 ،
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وقد ترتب على هذه النظرة املادية الدايلكتيكية املاركسية الكثري من النتائج اخلطرية ،أخطرها املادية التارخيية ،فطبقت
مبادئ املادية الدايلكتيكية املاركسية على اتريخ اجملتمع ويعين ذلك:
أن الوقائع التارخيية والظواهر االجتماعية تنشأ عن أسباب اقتصادية خاصة ،فالشروط االقتصادية يف املادية التارخيية هي
البىن التحتانية اليت تقوم عليها مجيع البىن الفوقانية اليت تسمى ابلروحانية( ،)17أي أن «التاريخ بكل ما يتضمنه من أفكار
وعلوم وآداب واقتصاد وفنون ودين ليس إال من مثرات املادة وآاثرها»(.)18

املطلب الثاين :أثر املذهب املادي الدايلكتيكي املاركسي يف موقف احلداثيني العرب من القرآن الكرمي:
خطرا على
أخذ احلداثيون العرب ابملذهب الدايلكتيكي املاركسي على الرغم من اهنياره كتجربة ونظرية ،وبعد أن أصبح ً
()19
ونظرا لذلك
املاركسية نفسها؛ ألنه مبقتضاه بعد أن يتحقق اجملتمع الشيوعي فال بد بسبب الدايلكتيكية املستمرة أن يتغري ؛ ً
حاول ستالني أن يلغي قانون الدايلكتيكية لكي يتخلص من هذا األشكال(.)20
وقد حلل وفسر وأول احلداثيون العرب ثوابت الدين وأمهات االعتقاد يف اإلسالم طب ًقا للمنهجية الدايلكتيكية املاركسية،
لكن دون األخذ جبوهرها اإلحلادي ،حيث مل يرد عن أحدهم التصريح بذلك ،أو إنكار أحد ثوابت الدين ،ومنهم الدكتور

نصر حامد( )21الذي يقول« :إن الواقع هو األصل ،من الواقع تكون النص -القرآن ،-ومن لغته وثقافته صيغت مفاهيمه،
أخريا…»(.)22
ومن خالل حركته بفعالية البشر تتجدد داللته ،فالواقع ً
أوال ،والواقع اثنيًا ،والواقع ً
( )17ينظر :املعجم الفلسفي ،مجيل صليبا ،310/2 ،وينظر :املادية الدايلكتيكية واملادية التارخيية ،جلوزيف ستالني ،ص.18 :
( )18نقض أوهام اجلدلية املادية ،ص.47 :
( )19ينظر :خواء الذات واألدمغة املستعمرة ،ملراد هوفمان ،ص.20 :
( )20ينظر :املرجع السابق ،ص.20 :
( )21نصر حامد :مصري اجلنسية ،ولد  1943/7/1م ،بطنطا حمافظة الغربية ،وخترج يف كلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،وحصل على الدكتوراه
من قسم اللغة العربية وآداهبا ،كلية اآلداب -جامعة القاهرة ،يف الدراسات اإلسالمية سنه 1972مُ ،عني سنة 1995م أستا ًذا بقسـم اللغـة
العربيــة وآداهبــا بــنفس الكليــة .تلقــى ســنة 1975م –  977منحــة مــن مؤسســة فــورد للدراســة يف اجلامعــة األمريكيــة يف القــاهرة ،ويف ســنة
1979- 1978م ،ومنحةً يف مركز دراسات الشرق األوسط جامعة بنسلفانيا ابلوالايت املتحدة األمريكيـة ،ويف سـنة 1989 – 1985م
ائرا لتدريس اللغات األجنبية ،ويف سنة 1995م عمل أستاذًا يف جامعة ليدن هبولندا ومن
ُعني يف الياابن يف جامعة أوساكا الياابنية أستاذًا ز ً
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ونظرته هذه استلهمها كما ذكرت من املادية الدايلكتيكية املاركسية اليت ترى أن الفكر ما هو إال انعكاس لصريورة
األشياء وتطورها يف اخلارج ،فاملادة هي األصل(.)23
كما يصرح نصر حامد أبن القرآن منتج ثقايف يف قوله :إن« :اإلميان بوجود ميتافيزقي سابق للنص يعود لكي يطمس
هذه احلقيقة… ،فالنص يف حقيقته وجوهره منتج ثقايف ،واملقصود بذلك أنه تشكل يف الواقع والثقافة خالل فرتة تزيد على
عاما…»(.)24
العشرين ً
وقد ظهر أثر تبين الدكتور نصر للمادية املاركسية يف اعتقاده أبن القرآن يف حمتواه هو تلفيق بني الرواايت الشفهية
للحنفية( ،)25ومن الكتب السابقة التوراة واإلجنيل( ،)26وأنه شبيه يف تركيبته للشعر اجلاهلي ،والفارق بني تركيب
عاما(.)27
القرآن -عنده -وبني الشعر اجلاهلي ،هو أن القرآن قد تشكل يف مدى زمين زاد على العشرين ً
كتبـه :االجتـاه العقلـي يف التفسـري دراســة قضـية اجملـاز يف القـرآن عنــد املعتزلـة ،مفهـوم الـنص ،نقـد اخلطــاب الـديين ،اإلمـام الشـافعي وأتســيس
اإليديولوجيــة الوســطية .وقــد أعــد الــدكتور حممــد بلتــاجي عميــد كليــة دار العلــوم تقريـ ًـرا أورد بــه العبــارات الــيت تعــد كفـ ًـرا يف الكتــاب األخ ـري،
ـاثال عـن كتابـه (مفهـوم الـنص –
وكذلك أعد الدكتور إمساعيل سامل أستاذ الفقه املقـارن بكليـة دار العلـوم ،ود .عبـد الصـبور شـاهني تقري ًـرا مم ً
استنادا على هذه التقارير وبناءً على ما كتبة د .نصر من مقاالت ،رفعت ضده دعوى احلسبة ابلتفريـق بينـه وبـني
دراسة يف علوم القرآن) ،و ً
زوجتــه (وقبلــت احملكمــة دعــوى احلســبة ،وحكمــت ابلتفريــق بينــه وبــني زوجتــه يف جلســة علنيــة بتــاريخ  16مــن حمــرم 1416ه ،املوفــق 14
يونيو/حزيران 1995م) ،تويف عام ( 2010م) ينظـر :التيـار العلمـاين احلـديث يف تفسـري القـرآن ،ملـىن الشـافعي ص ،94 :و(مـآالت القـول
خبلق القرآن) للدكتور :انصر احلنيين ،ص.25:
( )22نقد اخلطاب الديين ،ص.99 :
نقال من نقض أوهام اجلدلية املادية ،حممد سعيد البوطي ،ص.30 :
( )23ينظر :القضااي األساسية يف املاركسية ،لبليخانوف ،صً ،36 :
( )24املصدر السابق ،ص.24 :
نقال من التفسري املاركسي لإلسالم ،حممد عمـارة ،ص:
( )25ينظر :جملة القاهرة ،إهدار السياق يف أتويالت اخلطاب الديين ،يناير1993 ،مً .
 .46ويقصــد ابحلنفيــة :ملــة إب ـراهيم ســبحانه﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [آل عم ـران.]67 :
هذه أوصاف إبراهيم  العظيمة ،منها أنه كان حني ًفا ،وأن ملته احلنيفية هي امللة اخلالصة هلل  اليت ليس فيها شرك ،وقد أمر هللا نبيه

 أن يتبــع هــذه امللــة بقولــه﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [النحــل ،]123 :وأمـران حنــن كــذلك أن
نتبع ملة إبراهيم  قال تعاىل ﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [احلج ،]78 :وهـي
دين مجيع الرسل .ينظر :شرح ثالثة األصول ،صاحل الفوزان ،ص.72-71:
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كما ظهر أثرها بقوله بتارخيية النصوص الدينية أي ربط معانيه بتاريخ معني من الزمن تطوى صفحته ابنتهاء هذا
()28
تبعا لتطور البناء التحيت الذي شكلها وشكل معانيها.
التاريخ  ،وأن معانيها ودالالهتا ً
تبعا للنظرة املادية لدى املاركسية اليت ترى أن« :املوجود االجتماعي ،وشروط احلياة املادية للمجتمع هي
وقد جاء ذلك ً
اليت حتدد أفكار اجملتمع ونظرايته ،وآراءه السياسية وأوضاعه السياسية»( ،)29وهذا ما جاء به نصر وطبقه على النصوص
الدينية« ،فالواقع -عنده -الذي تشكل النص من خالله… يشمل األبنية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية،
ويشمل املتلقي األول للنص ومبلغه ،كما يشمل املخاطبني ابلنص…»(.)30
وتظهر ماركسية حسن حنفي( )31يف موقفه من القرآن الكرمي يف نظرته للوحي ،حيث يرى أنه ظاهرة اترخيية أو اجتماعية
كأي ظاهرة أخرى ،نشأ يف ظروف اجتماعية خاصة ،من ذلك قوله« :النصوص الدينية ذاهتا نصوص اترخيية ،نشأت يف
ظروف اجتماعية خاصة عُرفت ابسم (أسباب النـزول) وتطورت طب ًقا للزمان ،وجتدد حاجات اجملتمع! وتنوع قدرات البشرية،
من حيث هي مصادر للشرع عُرفت ابسم (الناسخ واملنسوخ)»(.)32
نقال من التفسري املاركسي لإلسالم ،حملمد عمارة ،ص.47 :
( )26املرجع السابقً .
نقال من التفسري املاركسي لإلسالم ،حملمد عمارة ،ص.48 :
( )27املرجع السابقً .
( )28ينظر :مفهوم النص ،نصر حامد ،ص.97 :
( )29املادية الدايلكتيكية واملادية والتارخيية ،لستالني ،ص.56 :
( )30مفهوم النص ،ص.30 :
( )31حســن حنفــي كــان عضـ ًـوا يف جامعــة اإلخ ـوان املســلمني قبــل الثــورة ،مث عاصــر الثــورة وتفاعــل معهــا ،يعمــل أســتاذًا للفلســفة يف جــامعيت

القاهرة وفاس ،حصل على الدكتوراه من السوربون يف ثالثية كان موضوعها :مناهج التفسري وتفسري الظاهرايت وظاهرايت التفسري ،مؤسس
ئيسـا لقسـم الفلسـفة اإلسـالمية ،كليـه اآلداب – جامعـة القـاهرة .يـرى أن دوره الرئيسـي هـو خلـق
جملة اليسار اإلسالمي يف القـاهرة .عمـل ر ً
تيار جديد جيمع بـني األصـولية اإلسـالمية والثـورة العربيـة؛ ولـذا يتبـىن فكـرة اليسـار اإلسـالمي ،كمحاولـة لـرأب الصـدع بـني احلركـة اإلسـالمية
والثـورة العربيـة ،واجتاهـه مـادي صـرف ،يهـدف إىل طمـس مـا تعـارف عليـه النـاس مـن حقـائق الـدين وتعاليمـه ،حيـث يسـتبعد مـا يـراه صـاحلًا
ويعيد صياغة وتشكيل ما يراه صاحلًا ابلطريقة اليت متكنه من إقامة مشروعه الثوري االشرتاكي .له مشروعات لتجديد الرتاث ،منهـا :الـرتاث
أيضا :من العقيدة إىل الثورة ،والدين والثورة ،وغريها .ينظر :التيـار العلمـاين
والتجديد ،ويقول عنه :إنه إحياء جديد لعلم أصول الدين ،وله ً
احلديث يف تفسري القرآن ،ملىن الشافعي ،ص( ،94 :مآالت القول خبلق القرآن) للدكتور :انصر احلنيين ،ص.32:
( )32ينظر :مهوم الفكر والوطن (.)73/1
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ومتاشيًا مع املادية الدايلكتيكية املاركسية اليت ترى أن الفكر ما هو إال انعكاس القوى اخلارجية -أي املادة -اليت تسيطر
بدال من املنهج النازل ،فهو عنده منتج ثقايف تشكل يف
على وجود اإلنسان اليومي( )33فقد استعمل املنهج الصاعد يف الوحي ً
الواقع خالل فرتة نـزوله(.)34
واألولوية عنده هي للواقع على كل نص ،حيث يقول« :وأن الواقع له األلوية على كل نص»( ،)35فالوحي والواقع كالمها
مبعىن واحد عنده ،يقول« :الوحي نظر مؤسس يف الواقع ،والواقع وحي مؤسس يف النظر» (.)36
أصال ،حيث يقول« :اإلنسان ال ُيتاج إىل
حمتاجا للوحي ً
وبناءً على نظرته السابقة للوحي خلص إىل أن اإلنسان ليس ً
وحي»( ،)37واعترب الواقع وحيًا ،حيث يقول « :الوحي واقع يتحقق ،والواقع وحي متحقق ،ويكون العيب كل العيب يف جعل
الوحي مطل ًقا خارج الزمان واملكان ،أو حرفًا يف نص مدون»(.)38

كما خلص إىل أن الوحي ما هو إال توجيهات لإلنسان ،يقول« :مضمون الوحي توجيهات لإلنسان يف صيغ
تناوال إنسانيا علميا واقعيا عمليا ،هذا الكالم احلسي املقروء املكتوب املفهوم احملفوظ
الكالم… ،وهو تناول ملوضوع الكالم ً
احملرك لسلوك األفراد واجلماعات تنطبق عليه قواعد اللغة العربية وصيغ الكالم فيها»(.)39
ومن املفاهيم املغلوطة عند حممد أركون
النصوص املقدسة.

()40

اضحا فيها قوله بتارخيية
واليت يبدو فيها أثر املادية الدايلكتيكية املاركسية و ً

( )33ينظر :حول الدين ،كارل ماركس ،لفريدريك اجنلس( ،ص.)112
( )34ينظر :حوار األجيال (ص )413حلسن حنفي ،والدين والثورة يف مصر حلسن حنفي (.)82/6
( )35الرتاث والتجديد ،حسن حنفي.)104( ،
( )36مهوم الفكر والوطن ،الرتاث والعصر واحلداثة.)46/1( ،
( )37قضااي معاصرة يف فكران املعاصر ،حلسن حنفي.)92/1( ،
( )38مهوم الفكر والوطن (.)23/1
( )39من العقيدة إىل الثورة ،حلسن حنفي.477/2 ،
( )40حممــد أركــون ،جزائــري مــن مواليــد 1928م ،أمت دراســته ببــاريس 1955م ،وحصــل علــى الــدكتوراه مــن الســوربون 1969م حــول اإلنســية
العربية يف القرن الرابع اهلجري ،وحاضر ابلعديد من اجلامعات الفرنسية والعربية .معظم مؤلفاته ابلفرنسية ،وهو علماين يدعو إىل التعامل مع
اإلسالم -والقرآن والسنة ابلذات -ابملقاييس الغربية ،وابالستفادة من املعطيات اليت خلفها ماركس ونيتشه وغريمها ،يلخص مشروعه بقوله:
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فيزعم أن القرآن الكرمي خطاب اترخيي يتغري فهمه ومعناه – كما يدعي– مع تغري الزمان واملكان ،ومعىن ذلك إسقاط
النظرية النسبية يف الدراسات األدبية والتارخيية املعاصرة على كتاب هللا تعاىل ،ووصف معانيه بعدم الثبات واخللود ،إذ قد يفهم
مغايرا ملا يفهمه اآلخر؛ الختالف الزمان واملكان ،وبناء على ذلك فما جاء فيه من عقائد وشرائع وأوامر
منه شخص معىن ً
ونواه تتغري وتتبدل مع تبدل الزمان واملكان(.)41
ويرى أن (األنثروبولوجية)( )42ه ي العلم الوحيد الذي يعطينا املفاتيح الالزمة واملناسبة الكتشاف الثقافات واملذاهب
املختلفة ،كما يرى أن املفسرين والفقهاء واملتكلمني عدلوا عن اآلفاق الواسعة اليت فتحها القرآن ،وإذا قرأان القرآن مبنهج اتريخ
األداين ،فستنفتح لنا آفاق واسعة.
كما يؤكد أن هناك فرقًا بني القرآن وما قام به الفقهاء املسلمون من جهد إلنتاج كتبهم اليت نقرؤها اآلن ونستخرج منها

صورا لإلسالم تقوم على فهم خاص ،وهو بطبيعة احلال فهم متغري بتغري الظروف التارخيية والثقافية والسياسية ،ولذا فيجب أن
ً
منيز بني الظاهرة القرآنية والظاهرة اإلسالمية كظاهرة اترخيية ،وأن نتفهم هذا املستوى القرآين والذي يفتح آفاقًا للتدبر والتفكر
والتفقه والتعقل ،ويؤكد على ضرورة العودة بشكل أكرب إىل العلوم االجتماعية الغربية اليت تزودان ابآلالت الفكرية ،وابملناهج
البحثية واإلشكاليات اجلديدة ،واليت ال تزال تتغري حنو األفضل ،ومن مث فهو يدعو لتبين احلداثة الفكرية؛ ألن تبنينا للحداثة
املادية من دون احلداثة الفكرية قد عمق ختلفنا(.)43
«املهمة العاجلة تتمثل فيما يلي :إعادة قراءة الرتاث اإلسالمي على ضوء أحدث املناهج اللغوية ،والتارخيية ،والسوسيولوجية ،واألنثربولوجية
أي املقارنة مع الرتااثت الدينية .وخباصة ما حصل يف الغرب املسيحي ،مث القيام بعدئذ بتقييم فلسفي شامل هلذا الرتاث لطرح ما أصبح ميتًا
ومعرقال حلركة التطور ،واإلبقاء على العناصر الصاحلة من أجل استخدامها يف البنيان والتجديد» .قضااي نقد العقل الـديين ،ص292 :
فيه
ً
نقـ ًـال مــن (مــآالت القــول خبلــق القــرآن) للــدكتور :انصــر احلنيــين ،ص .27:وينظــر :التيــار العلمــاين احلــديث يف تفســري القــرآن ،ملــىن الشــافعي
ص ،95:ورأيهم يف اإلسالم ص.145 :
( )41ينظر :األثر االستشراقي يف موقف أركون من القرآن الكرمي ،ص.48 -47 :
السـالالت
ايف ،ويف ُّ
( )42األنثروبولوجيا( :علم يبحـث يف أصـل اجلـنس البش ّ
ـري واتريـخ تطـوره وأعراقـه وعاداتـه ومعتقداتـه وعالقاتـه وتوزيعـه اجلغـر ّ
البشريّة وخصائصها ومميّزاهتا) جممع اللغة العربية املعاصرة ،أمحد خمتار.128/1 ،
( )43حـوار مــع حممــد أركــون بعنـوان (تبنينــا للحداثــة املاديــة دون الفكريــة لتلــك احلداثــة عمــق ختلفنــا) ،جملــة نــزوى ،قــام ابحلـوار :انصــر الغــيالين،
العدد رقم ،1 ،26 :مايو  2001م.
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وال خترج قراءة حممد شحرور( )44للقرآن عن كوهنا قراءة انتقائية تقوم أصوهلا على املادية الدايلكتيكية املاركسية ،حيث
ذكر ذلك يف منهجه الذي اتبعه يف هذا الكتاب ،قال« :العالقة بني الوعي والوجود املادي ،هي املسألة األساسية يف
الفلسفة ،وقد انطلقنا من حتديد تلك العالقة من أن مصدر املعرفة اإلنسانية هو العامل املادي خارج الذات اإلنسانية ،ويعين
ذلك أن املعرفة احلقيقية (غري الومهية) ليست جمرد صور ذهنية ،بل تقابلها أشياء يف الواقع؛ ألن وجود األشياء خارج الوعي
هو عني حقيقتها»(.)45
ولكي يوفق املهندس شحرور بني أصوله املاركسية هذه وبني القرآن الكرمي ادعي أن القرآن قد جاء نصا اثبتًا ،وأنه معجز
لكن إعجازه يكمن يف قابليته للتأويل ،ويف حترك املعىن وفق مفاهيم العصور املتالحقة ،وحسب األرضية املعرفية اليت يتوصل
قابال للتأويل ،وأتويله جيب أن يكون متحرًكا وفق األرضية العلمية ألمة ما ،يف
إليها الناس ،يقول« :ال بد أن يكون القرآن ً

مجيعا دون استثناء»(.)46
عصر ما ،على الرغم من ثبات صيغته ،ويف هذا يكمن إعجاز القرآن للناس ً
وأغرب من ذلك تقسيمه القرآن الكرمي إىل كتابني:
الكتاب األول :كتاب نبوة حممد  ،وهو الكتاب املتشابهُ :يتوي على القرآن والسبع املثاين ،وهو-عنده -بيان حقيقة
الوجود املوضوعي ،ويفرق بني احلق والباطل أي احلقيقة والوهم ،وهذا الكتاب جاء مصدقًا لرسالة حممد .

( )44حممد شحرور ،سوري اجلنسية ،من مواليد مدينة دمشق  1938م ،درس املراحل األوىل من حياته التعليمية يف دمشـق ،وانل فيهـا الثانويـة
العامة .مث سافر إىل االحتاد السوفيايت لدراسة اهلندسة املدنية (1964 -1958م) ،ويف تلـك الفـرتة التقـى بصـديقه جعفـر دك البـاب الـذي
كان يدرس علم اللغة (اللسانيات) ،مث عاد شحرور إىل دمشق ،وأوفد بعد ذلك من قبل جامعة دمشق عام (1980-1970م) إىل أيرلندا
(دبلــن)؛ لتحضــري شــه ادة املاجســتري والــدكتوراه يف اهلندســة املدنيــة ،مث التقــى بصــديقه جعفــر دك البــاب مــرة اثنيــة عــام 1986 -1980م
وجــرى التعــاون بينهمــا حــول مفهــوم الكتــاب واجلانــب اللغــوي ،وال خيفــى اهتمــام املاركســيني بعلــم اللغــات ،ابعتبــاره ميثــل حلقــة أساســية يف
نظرهتم املادية ،وعالقتها بنظريتهم حول نشأة اإلنسان ،وتطوره من أنواع أخرى .وقد أصدر شحرور كتابه (الكتـاب والقـرآن قـراءة معاصـرة)
 1990م مع مقدمة أعدها د .جعفر دك الباب .أظهر بعض النقاد ،أن وضع املقدمة اللغوية ،حماولة إلرهاب القارئ ،أبن املوضوع اللغوي
يف الكتـاب قـد انل حظـه مـن العنايـة والتـدقيق ،وحتـت إشـراف دكتـور يف علـم اللغـة ،وقـد ظـن أن هـذه اللعبـة سـتنجح يف تغطيـة التحريفــات
اللغوية الفاحشة ،اليت ظهرت يف املقدمة والكتاب .ينظر :النـزعة املادية يف العامل اإلسالمي ،عادل التل ،ص  ،298 -297والتيار العلماين
احلديث يف تفسري القرآن ،ملىن الشافعي ص.95:
( )45القرآن والكتاب قراءة معاصرة ،ص.42 :
( )46املصدر السابق ،ص.60 :
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الكتاب الثاين :أم الكتاب وهو رسالة حممد  ،وهو الكتاب احملكمُ :يتوي على احلدود والعبادات واألخالق
(الفرقان) ،وتعليمات عامة وخاصة ،فهو-عنده -قواعد السلوك اإلنساين الواعي ،والذي يفرق بني احلق والباطل(.)47
لقد اخرتع حممد شحرور هذا التقسيم الغريب لكتاب هللا؛ كي ميرر تفسرياته الباطلة يف قسم نبوة حممد  وهو القرآن
فهما نسبيا
والسبع املثاين كما يزعم؛ لريضي أساتذته املاركسيني ،والباطنيني يف أتويالهتم ،حيث يرى أن ً
كال منهما تفهم ً
حسب تطور معارف العصر ،وليس هلا معىن اثبت ،من ذلك أنه حتت عنوان :القرآن هو الكتاب املبارك قال :أريد هنا أن
أؤكد على نقطة يف غاية األمهية ،وهي أن القرآن كتاب الوجود املادي والتارخيي؛ لذا فإنه ال ُيتوى على األخالق ،وال التقوى
وال اللياقة وال اللباقة ،وال تنطبق عليه عبارة« :هكذا أمجع الفقهاء» ،.إننا يف القرآن والسبع املثاين غري مقيدين أبي شيء قاله
السلف ،إننا مقي دون فقط بقواعد البحث العلمي ،والتفكري املوضوعي ،وابألرضية العلمية يف عصران؛ ألن القرآن حقيقة

موضوعية خارج الوعي فهمناها أم مل نفهمها…»(.)48
وقواعد البحث العلمي ذكرها يف موضع آخر يف كتابه قال« :القرآن حقيقة موضوعية مطلقة يف وجودها اإلنساين ،وفهم
هذه احلقيقة ال خيضع إال لقواعد البحث العلمي املوضوعي ،وعلى رأسها الفلسفة وكل العلوم املوضوعية من كومسولوجيا
وفيزايء وكيمياء ،وأصل األنواع أصل الكون والبيولوجيا وسائر العلوم الطبيعية»(.)49
وأييت مشروع جودت سعيد

()50

يف السياق نفسه من خالل إشادته ابملنهج املادي املاركسي عندما شرح آية﴿ :ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ [الرعد ،]11 :قال :الفكر املاركسي لبه ومبتداه ومنتهاه يف إدراك حمتوى هذه اآلية ،حيث

( )47ينظر :املصدر السابق ،ص.90 ،55 :
( )48املصدر السابق ،ص.109 :
( )49املصدر السابق ،ص.103 :
( )50جودت سعيد :من بئر عجم التابعة حملافظة القنيطـرة السـورية يف منطقـة اجلـوالن احملتلـة ،وقـد اعتـزل جـودت يف هـذه القريـة عـدة سـنوات
قبل أن خيرج للناس بكتبه األخرية ،ورسائله ذات النـزعة املادية الصرفةُ .ياول جودت أن يتزعم املدرسة املادية التغيريية ،وأن يكون رائدها يف
العــامل اإلســالمي بــال منــازع ،وال يقــل دوره يف هــذا الشــأن عــن الــدور الــذي كــان ميارســه مجــال الــدين األفغــاين .مــن كتبــه :مــذهب ابــن آدم
األول -حىت يغريوا ما أبنفسهم -اقرأ وربك األكرم – فقدان التوازن االجتماعي ،وغريها .ينظـر :التيـار العلمـاين احلـديث يف تفسـري القـرآن،
ملىن الشافعي ص.69 -68:
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حملوا قدرة اإلنسان على صنع التاريخ ،والقيام بعملية التغيري ،فهذا الضجيج الذي أحدثه الفكر املاركسي خالل أكثر من مائة
عام ،إمنا كان تبنّيهم هلذه الفكرة وإدراكهم هلا(.)51
كما يدعو الشباب املسلم إىل القيام بعملية التغيري ،انطالقًا من هذا املبدأ ،واألخذ جبانب الصواب يف الفكر املاركسي،
ويعترب كتابه (حىت يغريوا ما أبنفسهم) حتقي ًقا هلذه الدعوة ،ففي هذا الكتاب يقول« :وكذلك إذا تذكران أن علينا أالَّ نبخس

الناس أشياءهم ،وأن احلكمة ال تضر من أي وعاء خرجت ،فإن االعرتاف جبانب الصواب الذي يف النظرية املاركسية ال يضران
شيئًا ،ولكن إذا رفضنا جانب الصواب بسبب جانب الكفر الذي عندهم ال نكون مصيبني»(.)52
ويقرر أسبقية املادة يف الوجود كما تقررها املادية املاركسية ،ويعتقد بضرورة تقدمي املعرفة الصادرة عن املادة على كل شيء
كما يقدموهنا.
يقول « :فالوجود اخلارجي املادي هو احلقيقة الثابتة ،اليت نرجع إليها عند االختالف ،والصور الذهنية قابلة للزايدة أو
النقصان»( ،)53وهو بذلك يلتقي مع املنهج املادي املاركسي إىل درجة التطابق ،يقول ستالني« :إن املادة والطبيعة والكائن
حقيقة موضوعية ،موجودة خارج اإلدراك أو الشعور وبصورة مستقلة عنه ،وأن املادة هي عنصر أول؛ ألنه منبه اإلحساسات
والتصور والشعور ،بينما اإلدراك هو عنصر اثن مشتق؛ ألنه انعكاس للمادة»(.)54
ويظهر أثر منهجه هذا يف تعامله مع النصوص الشرعية ،ويسخر من املسلمني الذين يتمسكون ابلنصوص الشرعية :-
«فاملسلمون -بكل سذاجة -يظنون أن هلم القدرة على االتصال ابملعاين اليت أرادها هللا بواسطة هذه اللغة ،دون الرجوع إىل
الواقع الذي تتحدث عنه ،)55(»..وينتصر للمنهج املادي برفضه لفهم النصوص بواسطة اللغة ،أو مفهوم التأويل ،يقول:
« ولكن ينبغي أن نتعمق يف فهم هذه الظاهرة ،إن العودة إىل النصوص مل تكن لتحتل هذه الظاهرة ،ولو اقتصر على فهم هذه

( )51كتاب (اقرأ وربك األكرم) ،جلودت سعيد ،ص.219
نقال من النـزعة املادية ،عادل التل ،ص.86 :
( )52كتاب (حىت يغريوا ما أبنفسهم) ،جلودت سعيد ،صً .80
( )53كتاب (اقرأ وربك األكرم) ،جلودت سعيد ،ص.57
( )54املادية الدايلكتيكية واملادية التارخيية ،ص.29
نقال من النـزعة املادية ص.144 :
( )55رسالة (انظروا) ،40جلودت سعيد ،صً .4
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احلقيقة من الكالم أو من اللغة أو من النص الستمر القتال ،ولوجد وألمكن أن تؤول النصوص؛ ألن النصوص قابلة
للتأويل»(.)56
وبناءً على ذلك ينتقل جودت سعيد إىل مرحلة خطرية ،وذلك ابلتعبري عن كالم هللا أبسلوب الرمزية ،وأن هذه الرموز إن
دائما إىل الواقع ،وننظر فيه فسنن
هي إال مساعدات مرحلية مؤقتة ،ميكن أن ختتلف حبسب الزمان واملكان ،وعلينا أن نرجع ً
هللا الواقعية لن تتغري ،وكلما رجعنا إليها جندها كما هي اثبتة﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ [فاطر:

 ،]43وليست الرموز إال (أ ْمساء) ﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [األعراف ،)57(]71 :وال خيفى علينا خطورة منهجه هذا
رمزا وهو اللغة ،وأن الواقع ميثل احلقائق ،كما ال خيفى تناقضه حني ذكر يف أول الكالم أن هللا تعامل
الذي اعترب فيه كالم هللا ً
مع البشر ابلرموز ،مث قال يف هناية الكالم :إن الرموز ﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [األعراف ،]71 :وهللا  -تعاىل  -يقول:

﴿ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ [البقرة ،]31 :مث يصرح بتقدمي الواقع واستبعاد كالم هللا يف قوله« :إن الذي سيعلمنا ليس
القرآن ،وإمنا حوادث الكون والتاريخ هي اليت ستعلمنا ،واملثل على ذلك قوله تعاىل﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ﴾ [العنكبوت ، ]20 :مل ينطلقوا يف حبتهم من هذه اآلية ،وإمنا من مالحظة الكون فكان االنطالق ،والذي دل على
()58
خطرا ،وذلك ابإلعالن عن انتهاء مهمة
نفسه هو الكون نفسه وليس الكتاب»  ،وقد قاده هذا االعتقاد إىل موقف أشد ً
النبوة نفسها ،والتعامل مع السنن والقوانني ،يقول« :من هنا ملا بدأ االهتمام ابلواقع والتفاهم مع هللا بواسطة سننه ،توقفت
النبوة؛ ألن النبوة مرحلة انتهت»(.)59
وعندما قرر جودت استبعاد داللة النصوص الشرعية كمصدر من مصادر املعرفة اليت تقدم احلقيقة املوضوعية قام بتغيري
أيضا ،فعند تفسري قول هللا تعاىل﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾
مصدر األدلة ً

صلت ،]53 :يقول« :هذه اآلية تنقل أدلة موضوع الفكر الديين الذي تُـقّرُرهُ آايت الكتاب ،تنقل مصدر األدلة من آايت
[فُ ّ

الكتاب إىل آايت اآلفاق واألنفس ،وهذه النقلة البعيدة املدى مل تكن البشرية مهيأة هلا إىل اآلن ،وانعدام هذه النقلة أو عدم

نقال من النـزعة املادية ص.144 :
( )56املصدر السابق ،صً .5
نقال من النـزعة املادية ص.147 :
( )57رسالة (انظروا) ،جلودت سعيد صً .7
نقال من النـزعة املادية ص.148 :
( )58رسالة (انظروا) ،40 ،صً .9
نقال من النـزعة املادية ص.140 :
( )59رسالة (انظروا)  ،40صً .7
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القدرة على التكيف هو الذي جعل مصدر أدلة العلم واإلميان خمتلفة يف أذهان العامل املعاصر ،فجعلوا الدين غري العلم ،وأن
مصدر العلم من الواقع ،وأن مصدر الدين من الغيب ،فهذه اآلية هبذه النقلة التارخيية اليت مل يقدر البشر على تفهمها ،تدمج
()60
أي مدى يريد جودت أن يغري
الدين دجمًا ً
اقعي يف احمليط اإلنساين؛ ليكون موضع أتمل الناس»  ،فإىل ّ
كامال يف العلم الو ّ

النيب  لنا ذلك ،وقد قال هللا تعاىل له﴿ :ﭯ ﭰ
مصادر األدلة يف هذا الدين؟ لو كان هذا التبديل ضروراي ،لب َّني ُّ

ﭱﭲ ﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹ﴾ [النحل.]89 :
ت مكان الدليل
يبني جودت السبب يف جعل األدلة من خارج القرآن حيث يقول« :هذه اآلية؛ آية اآلفاق واألنفس قـلب ْ
ت مكان الدليل ومصدره أبنه ليس الكتاب ،فال
ومصدره ،كما قلبت آية التغيري مفاهيم الناس ،فآية اآلفاق واألنفس حدَّد ْ
نطلب كيف بدأ اخللق من الكتاب ،وإمنا نطلبه من السري يف األرض والنظر ،كما أمر بذلك الكتاب فاحلكم يف الكتاب،

والدليل يف الواقع واألرض وآايت اآلفاق واألنفس»(.)61
وهو بذلك جعل آايت اآلفاق واألنفس مكان الدليل يف القرآن الكرمي ،خمال ًفا القرآن الذي جعل آايت اآلفاق واألنفس
ونقال.
أتكيدا
تغيريا ً
ً
ً
وتوضيحا ،ومل جيعلها ً

( )60كتاب (اقرأ وربك األكرم) ،ص .218 - 217
( )61املصدر السابق ص.221 :
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املبحث الثاين :أثر املذهب الديكاريت يف موقف احلداثيني العرب من القرآن الكرمي:
وفيه مطلبان:

املطلب األول :التعريف ابملذهب الديكاريت:
انتهى الشك بديكارت م (1666م) إىل اكتشاف ما مسي ابلكوجيتو (أان أفكر إذن فأان موجود) ،وهو األساس الذي
أقام عليه منهجه ،ويقوم منهجه على عدم قبول شيء ما على أنه حق ،مامل أعرف يقينًا أنه كذلك ،مبعىن جتنب السبق إىل
احلكم قبل النظر ،وبىن منهجه يف الشك على أربع قواعد وهي ابختصار:
 -1قاعدة اليقني والبداهة :ومعناه ا :أال نثق يف شيء ما أو نقبل به على أنه صواب ،إال بعد أن نعمل ذهننا يف كل األفكار
اليت منتلكها.
 -2قاعدة التحليل ،ومعناها :تقسيم املعضلة املستعصية على الفهم واحلل ،إىل عناصرها املكونة هلا.
 -3قاعدة التأليف والرتكيب :وتنحصر برتتيب وتنظيم األشياء اليت ينبغي توجيه العقل إليها الستكشاف بعض احلقائق،
مبعىن :أن نؤلف من جديد بني عناصر املشكلة اليت قمنا بتحليلها أتلي ًفا رايضيا ،ابدئني أببسط العناصر ،فاألقل بساطة.
 -4قاعدة االستقراء التام أو اإلحصاء الشامل :ومعناها :وجوب عدم إغفال دراسة أي عنصر من عناصر املشكلة(.)62

أمنوذجا:
املطلب الثاين :أثر املذهب الديكاريت يف موقف احلداثيني العرب من القرآن الكرمي( ،طه حسني)
ً

تعد فلسفة الشك عند طه حسني( )63من أخطر االجتاهات الفلسفية اليت أخذها يف عمومها من فلسفة الشك عن
ديكارت( ،)64ورمبا أخذها بشكل غري مباشر من مشرفه على أطروحته اجلامعية يف ابريس وهو عامل االجتماع واملفكر املشهور
( )62ينظر :فلسفة ديكارت ومنهجه ،ملهدي فضل هللا ،ص.112 -103 :
( )63طه حسني ولد يف الرابع عشر من تشرين الثاين عام 1889م ،يف عزبة الكيلو ،ونشأ يف مدينة مغاغة من مدن حمافظة املنيا بصعيد مصر.
درس ابدئ األمر يف كتَّاب إسالمي ،مث التحق ابألزهر عـام 1902م ،ومكـث فيـه مـا يقـرب مـن عشـر سـنوات .ويف عـام 1908م انتسـب
إىل اجلامعــة املص ـرية ،وفيهــا التقــى بكبــار األســاتذة املستش ـرقني أمثــال :انلينــو ،وســانتالان ،وميلــوين ،وعــام 1914م انل درجــه الــدكتوراه يف
اآلداب ،كأول طالب مصري ينـال هـذا اللقـب عـن رسـالته اتريـخ أيب العـالء املعـري .مث التحـق ابلسـوربون ،وانل عـام 1918م الـدكتوراه يف
الفلسفة عن رسالته :فلسفة ابن خلدون االجتماعية .ويف السوربون قرأ اتريخ الثورة الفرنسية ،ودرس بعض علوم الشريعة على يد املستشرق
ـااب يف األدب ،والروايـة،
كازانوفا ( ،)kazanovaودرس علم النفس على يد بيار جانيـه .تـرك طـه حسـني مـا يربـو علـى أربعـة و سـني كت ً
والفلسفة ،والتاريخ اإلسالمي .تقلب طه حسني يف مناصب عدة ،فبدأ حياته اجلامعية عام 1919م أستاذًا ابجلامعة املصرية للتاريخ اليوانين
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كثريا
(دور كهيم) وهو «فيلسوف اجتماعي ،ومن كبار مؤسسي مدرسة علم االجتماع يف فرنسا ،..من أسرة يهودية ضمت ً
حضر الرسالة اليت
من األحبار الرابنيني …»( ،)65وقد تتلمذ عليه «طه حسني من سنة 1914إىل 1917م ،وحتت إشرافه َّ
انل هبا الدكتوراه …»( ،)66وقد قام دور كهيم ببناء منهج يف علم االجتماع وجعل له قواعد ،كان يف أوهلا:
«القاعدة األوىل :جيب أن نستبعد – بطريقة تنظيمية – كل األفكار السابقة وهي نفس القاعدة األوىل من قواعد املنهج
عند ديكارت ،وهي األساس  -كما يقول دور كيم -يف كل حبث علمي ،فال بد من التخلص من كل البياانت الزائفة اليت
تسيطر على عقول العامة ،وأن نزيح هنائيا كل تلك املقوالت التجريبية اليت تصري طاغية مستبدة على العقل من طول األلفة
دورا
واالعتياد ،وإذا محلتنا الضرورة ً
أحياان إىل اللجوء إليها ،فلنفعل ذلك مع شعور واضح بضآلة قيمتها حىت ال جنعلها تلعب ً
ليست جديرة به ،ومما جيعل هذا التحرر صعبًا يف علم االجتماع بوجه خاص هو تدخل العاطفة غالبًا ،فنحن غالبًا ما
نتحمس ملعتقداتنا السياسية والدينية…»(.)67
وقد صرح طه حسني أبنه أخذ منهجه يف نقد األدب العريب من ديكارت بقوله« :أريد أن أصطنع يف األدب هذا املنهج
الفلسفي الذي استحدثه ديكارت للبحث عن حقائق األشياء يف أول هذا العصر احلديث» ،وذكر أن القاعدة األساسية هلذا

املنهج أن الباحث البد أن يتجرد «من كل شيء كان يعلمه من قبل ،وأن يستقبل موضوع حبثه خايل الذهن مما قيل فيه خلوا
اتما…  ،فلنصطنع هذا املنهج حني نريد أن نتناول أدبنا العريب القدمي واترخيه ابلبحث واالستقصاء ،ولنستقبل هذا األدب
واترخيه ،وقد برأان أنفسنا من كل ما قيل فيهما من قبل ،وخلصنا من كل هذه األغالل الكثرية الثقيلة اليت أتخذ أيدينا وأرجلنا
أيضا»(.)68
ورؤوسنا ،فتحول بيننا وبني احلركة اجلسمية احلرة ،وحتول بيننا وبني احلركة العقلية احلرة ً
والروماين القدمي .وعام 1950م ،عني وز ًيرا للمعارف واستمر يف منصبه حىت أقبلت الوزارة الوفدية يف  26كانون الثاين 1950م .وبعد ثورة
1952م ،كتب يف األهرام واجلمهورية ،وتوىل رائسة حترير اجلمهورية عام 1959م ،تويف يف  28تشرين أول من عام 1973م .ينظر :التيار
العلماين احلديث يف تفسري القرآن ،ملىن الشافعي ص.82:
( )64ينظر :فلسفة ديكارت ومنهجه ،ملهدي فضل هللا ،ص 72 :وما بعده.
( )65موسوعة الفلسفة ،لعبد الرمحن بدوي.480/1 ،
( )66املصدر السابق.480 /1 ،
( )67املصدر السابق.482 /1 ،
( )68يف األدب اجلاهلي ،لطه حسني ،ص .57 -56 :وينظر :الشعر اجلاهلي ،لطه حسني ،ص.23 :
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وختصيص طه حسني فكرته ابألدب مقبول ،لكن من غري املقبول تطبيقها على الدين ،ووضع منهج يف مكان ال يناسبه،
أيضا ،لكن
فمما توصل إليه طه حسني يف حبثه أن قال« :للتوراة أن حتدثنا عن إبراهيم وإمساعيل ،وللقرآن أن ُيدثنا عنهما ً
فضال عن إثبات هذه القصة اليت حتدثنا هبجرة
ورود هذين االمسني يف التوراة والقرآن ال يكفي إلثبات وجودمها التارخييً ،
نوعا من احليلة يف إثبات
إمساعيل بن إبراهيم إىل مكة ،ونشأة العرب املستعربة فيها ،وحنن مضطرون إىل أن نرى يف هذه القصة ً

الصلة بني اليهود والعرب من جهة ،وبني اإلسالم واليهودية ،والقرآن والتوراة من جهة أخرى…»(.)69
إذن فإبراهيم  وإمساعيل  ، يف وجودمها شك ،وتتمثل فكرة الشك عند طه حسني يف كتابه (الشعر اجلاهلي)
أن «الشعر اجلاهلي ال ميثل حياة العرب قبل ظهور اإلسالم ،أي ال ميثل احلياة اليت عاش فيها الرسول  قبل الرسالة مبا هلا
من جوانب وأجواء ،إذ هو شعر مصطنع مفتعل ،ولذا ال يعرب عن حقائقها وال عما دار فيها ،فهو يف مجلته يعرب عن حياة
جاهلية فيها غلظة وخشونة ،وبعيدة عن التمرس السياسي ،والنهضة االقتصادية ،أو احلياة الدينية الواضحة ،مع أن حياة
العرب يف اجلاهلية كانت حياة حضارية»(.)70
ومنطقه أن « الشعر اجلاهلي ال يصح أن يكون مرآة صافية للحياة اجلاهلية ،وهي احلياة اليت نشأ فيها الرسول  وقام
بدعوته ،وكافح من أجل هذه الدعوة فيها ،فالشيء الذي يعرب عن هذه احلياة تعبري صدق ،وموثوق به كل الثقة ،هو
القرآن»(.)71
وانتهت به مرحلة الشك مث البحث والتفكري إىل نتيجة غريبة وهي أنه «ال ينبغي أن يستشهد هبذا الشعر على تفسري
اعا ليستشهد هبا العلماء على ما كانوا يريدون أن
القرآن وأتويل احلديث…» ،وأن هذه األشعار «إمنا تكلفت واخرتعت اخرت ً
يستشهدوا عليه»(.)72
وذكر أننا إذا رجعنا للقرآن الكرمي وجدانه يصور العرب وحياهتم مبا جيعلهم أمة سياسية بعكس ما صوره لنا الشعر
اجلاهلي ،أمة تنشد أن تكون قوة اثلثة بني الفرس والروم ،كما كانت أمة وسطًا بني البحر األبيض املتوسط واحمليط اهلندي،

( )69يف الشعر اجلاهلي ،لطه حسني ،ص.38 :
( )70طه حسني يف ميزان العلماء واألدابء ،ص.129 :
( )71املرجع السابق ،ص.130 :
( )72قي األدب اجلاهلي ،لطه حسني.56 ،
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كزا للتجارة العابرة ،وعن هذا الوضع بني الشمال واجلنوب أثرت وانفست يف القوة ،كما كان هلا دين ومعتقد
وبذلك كانت مر ً
انهض(.)73
جديدا كله على العرب ،وأنه لو كان كذلك ملا فهموه وملا وعوه ،وال آمن به بعضهم ،وال
ويزعم أن القرآن مل يكن
ً
انهضه وجادل فيه بعضهم اآلخر ،وأنه يرد على الوثنيني ،واليهود ،والنصارى ،والصابئة ،ولكنه ال يرد على يهود فلسطني ،وال

على نصارى الروم ،وجموس الفرس ،وصابئة اجلزيرة(.)74

ومعىن ذلك كما يريد طه حسني أن يفهم قارئه :أن القرآن انطباع للحياة القائمة يف وقت النيب  ،وميثل لذلك بيئة
خاصة :يف عقيدهتا ولغتها وعاداهتا واجتاهها يف احلياة ،وهي البيئة العربية يف اجلزيرة العربية(.)75
وإذن القرآن بعبارة أخرى « دين حملي ال إنساين عاملي ،قيمته وخطره يف هذه احمللية وحدها ،قال به صاحبه! حتت التأثر

تعبريا صادقًا عن هذه احلياة ،أما أنه ميثل غري احلياة العربية ،أو يرسم هدفًا عاما
حبياته اليت عاشها وعاش فيها ،ولذلك يعرب ً
لإلنسانية يف ذاهتا ،فليس ذلك الكتاب ،إنه دين بشري وليس وحيًا إهليا»(.)76
ويرى أن قصة إمساعيل «حديثة عهد ظهرت قبيل اإلسالم ،واستغلها اإلسالم لسبب ديين ،وقبلتها مكة لسبب ديين

وسياسي… ،وأن قصة املستعربة والعاربة وتعلم إمساعيل العربية من جرهم ،كل ذلك حديث أساطري ،الحظ له وال غناء فيه»(.)77

مربرا موقفه هذا أبن هذه األساطري
ولطه حسني كتاب آخر مساه (على هامش السرية) قد حشاه ابألساطري والرواايت الباطلة؛ ً
ترضي ميل الناس إىل السذاجة ،وترفه عنهم حني تشق عليهم احلياة(.)78

( )73ينظر :يف الشعر اجلاهلي ،لطه حسني ،ص.35-30 :
( )74ينظر :املصدر السابق ،ص.29 -28 :
( )75الفكر اإلسالمي احلديث وصلته ابالستعمار الغريب ،حملمد البهي ،ص ،214 :وينظر :طه حسني يف ميزان العلماء ،ص.132 :
( )76طه حسني يف ميزان العلماء ،ص.132 ،131 :
( )77يف الشعر اجلاهلي ،لطه حسني ،ص.41 :
( )78ينظر :طه حسني يف ميزان العلماء ،ص.235 :
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الفصل الثاين

استدعاء احلداثيني العرب ملقاالت الفرق اإلسالمية يف القرآن الكرمي
وفيه مبحثان:

املبحث األول :استدعاء احلداثيني العرب ملقاالت املعتزلة( )79يف القرآن الكرمي:
وفيه مطلبان:

املطلب األول :مذهب املعتزلة يف القرآن الكرمي:
ذهب املعتزلة يف كالم هللا تعاىل إىل أنه خملوق خلق ه يف غريه ،وكذلك القرآن فهو من كالم هللا وهو خملوق ،قال القاضي
عبد اجلبار يف املغين« :فصل :يف وصف القرآن وسائر كالم هللا تعاىل أبنه خملوق وما يتصل بذلك :قد بيَّـنَّا فيما تقدم أن
كالمه تعاىل حمدث… ،وإذا ثبت ذلك وجب أن جيري جمرى سائر أفعاله ،وإذا كانت توصف أبهنا خملوقة؛ فكذلك القول يف
القرآن… ،والقرآن هبذه الصفة ،فيجب أن يوصف أبنه خملوق»(.)80

املطلب الثاين :استدعاء احلداثيني العرب ملقاالت املعتزلة يف القرآن الكرمي:
ذكرت آن ًفا أتثر احلداثيّني العرب ابملذهب املادي الدايلكتيكي املاركسي ،واملذهب الديكاريت يف موقفهم من القرآن
نظرا لصعوبة تغيريهم لألصول واملسلمات اليت بنيت عليها عقيدة املسلمني أخذوا ابستدعاء ما يوافق تصوراهتم
الكرمي؛ و ً
وضالالهتم ،من االحنرافات القدمية للطوائف املنتسبة لإلسالم ،مث تبنوها؛ كي يضفوا عليها صبغة شرعية حتقق ما أرادوه من
التشكيك ،واحلط من قدر القرآن الكرمي ومصادر الشريعة اإلسالمية ،ومنهم من صرح بصعوبة وأسباب ذلك ،منهم حممد
( )79املعتزلة  :هم عمرو بن عبيد ،وواصل بن عطاء الغزال وأصحاهبما ،مسـوا بـذلك ملـا اعتزلـوا اجلماعـة بعـد مـوت احلسـن البصـري رمحـه هللا ،يف
أوائل املائة الثانية ،وكانوا جيلسـون معتـزلني ،يسـمون أصـحاب العـدل والتوحيـد ،ويلقبـون ابلقدريـة ،والعدليـة ،جيمعهـم يف إطـار عـام االعتقـاد
ابألصول اخلمسة :التوحيد على طريقة اجلهمية ،والعدل على طريقة القدرية ،والوعد والوعيد ،واملنـزلة بني املنـزلتني ،واألمر ابملعـروف والنهـي
عــن املنكــر علــى طريقــة اخل ـوارج .مــن فــرقهم :الواصــلية ،واهلذيليــة ،واخلابطيــة واحلدثيــة ،والبش ـرية ،واملعمريــة ،واملرداريــة ،الثماميــة ،واهلشــامية،
واجلاحظية ،اخلياطية والكعبية .ينظر :شرح العقيدة الطحاوية ،ابن ايب العز احلنفي ،ص ،521 :امللل والنحل ،الش ْهر ْستاين.85-43 /1 ،
ينظر :فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها د .غالب بن علي عواجي (.)1146 /3
( )80املغين يف أبواب التوحيد والعدل ،للقاضي عبد اجلبار ( ،)208 / 7وينظر :شرح العقيدة الطحاوية ،ص.183:
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عابد اجلابري( )81يقول « :ال الوضعية الثقافية والبنية الفكرية العامة املهنية ،وال درجة النضوج لدى املثقفني أنفسهم يسمح
النوع من املمارسة الفولتريية للنقد الالهويت ،وال السياسة تسمح ،وبطبيعة احلال فاإلنسان جيب أن يعيش داخل واقعه ال
خارجه حىت يستطيع تغيريه»(.)82
يضا « :هناك من يرى أن من الواجب مهامجة الالعقالنية يف عقر دارها ،وهذا خطأ يف رأيي؛ ألن مهامجة الفكر
ويقول أ ً

الالعقالين يف مسلماته يف فروضه يف عقر داره يسفر يف غالب األحيان عن إيقاظ ،تنبيه ،رد فعل ،وابلتايل تعميم احلوار بني
حتما لالعقل؛ ألن األرضية أرضيته وامليدان ميدانه ،واملسألة مسألة
العقل والالعقل ،والسيادة يف النهاية ستكون خاضعة ً
ختطيط».
ولكيفية التغيري يقرتح اجلابري أن يستفاد من احنرافات الفرق اليت خالفت أهل اإلسالم ،كالفرق الكالمية فيقول« :جيب
علينا أن ننقد مفاهيمنا املوروثة -ميكن أن منارس النقد الالهويت من خالل القدماء -يعين نستطيع بشكل أو آبخر استغالل
احلوار الذي دار يف اترخينا الثقايف ما بني املتكلمني بعضهم مع بعض ،ونوظف هذا احلوار ،لنا حرمات جيب أن حنرتمها حىت
تتطور األمور ،املسألة مسألة تطور»(.)83
إذن هي مسألة استغالل وتوظيف آلراء الفرق املنتسبة لإلسالم ملا يوافق أهواءهم واعتقاداهتم الباطلة ،وترسيخ ذلك يف
عقول أبناء األمة اإلسالمية للتحرر من مرجعية النصوص الشرعية ،مث مسخ اهلوية اإلسالمية ،يقول د .نصر أبو زيد« :آن
أوان املراجعة واالنتقال إىل مرحلة التحرر ال من سلطة النصوص وحدها ،بل من كل سلطة تعوق مسرية اإلنسان يف عاملنا،
وفورا قبل أن جيرفنا الطوفان»(.)84
علينا أن نقوم هبا اآلن ً
( )81حمم ــد عاب ــد اجل ــابري ول ــد اجل ــابري يف املغ ــرب ع ــام 1936م ،حص ــل عل ــى ش ــهادة الليس ــانس يف الفلس ــفة ع ــام 1964م ،وعل ــى دبل ــوم
الدراســات العليــا يف الفلســفة عــام 1967م ،وعلــى الــدكتوراه يف الفلســفة عــام 1970م مــن كليــة اآلداب ابل ـرابط ،وعمــل أســتا ًذا للفلســفة
والفكــر العــريب واإلســالمي يف كليــة اآلداب ابلـرابط عــام 1967م ،لــه العديــد مــن الكتــب واملؤلفــات ،مثــل :حنــن والـرتاث -اخلطــاب العــريب
املعاصر -تنبيه العقل العريب -من أجل رؤية تقدمية لبعض مشكالتنا الفكرية والرتبوية .ينظر :االجتاه العلماين املعاصر يف علوم القرآن ،مىن
الشافعي ،ص.96 -95 :
( )82الرتاث واحلداثة ،للجابري ص.259
( )83املصدر السابق ص.260
( )84اإلمام الشافعي وأتسيس األيدلوجية الوسطية ،نصر حامد أبو زيد ،ص.110 :
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تبىن احلداثيون العرب مفهوم املعتزلة يف القرآن الكرمي ،فقالوا :إن القرآن ليس كالم هللا تعاىل ،وليس أزليا ،وأنه خملوق كما
قالت املعتزلة ،ومنهم أدونيس( )85الذي قام ابلتنقيب يف تراث األمة اإلسالمية فوجد يف آراء املعتزلة ما يوافق اعتقاده
وتصوراته ،وتدرج يف الوصول إىل ذلك فبدأ يف بيان مكانة العقل عند املعتزلة ،وأهنم قاموا بتقدميه على النقل ،إىل أن وصلوا
إىل القول برفض كل ما خيالفه ،فبعد أن ذكر قول السلفية يف تقدمي النقل على العقل قال« :تقوم االتباعية أو النقلية على
القول :إن الواجبات كلها ابلسمع ،وأن العقل ال ُيسن وال يقبح( ،)86وال يقتضي وال يوجب…»( ،)87إىل أن قال« :وقد
عكس االعتزال هذا املوقف ،فقدم العقل على الشرع ،وقال :إن املعارف كلها معقولة ابلعقل ،واجبة بنظر العقل ،وشكر
املنعم واجب قبل ورود السمع ،واحلسن والقبح صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح»( ،)88مث ذكر بعد ذلك ما يؤكد تبنيه ملذهبهم،

( )85أدونيس هو علي أمحد سعيد أسرب ،ولد سنة 1349ه 1930 -م .أحـد أعضـاء احلـزب القـومي السـوري ،شـارك يف أتسـيس جملـة شـعر،
ورأس حتريرهــا مث أســس جملــة مواقــف ،عمــل أســتا ًذا لــألدب العــريب يف اجلامعــة اللبنانيــة ،ومــازال ،انل شــهادة الــدكتوراه مــن جامعــة القــديس
يوسف يف بريوت ،وكانت أطروحته بعنوان (الثابت واملتحـول) ،اهـتم فيـه ابلطعـن يف الـدين اإلسـالمي واللغـة العربيـة ،ويعتـرب أدونـيس أسـتاذًا
ـريا مــن كـربائهم .698 .ينظــر :االحنـراف العقــدي يف أدب احلداثــة وفكرهــا ،ســعيد انصــر الغامــدي ،ص.105 :
للحــداثيّني وقــدوة هلــم ،وكبـ ً
منتحال لكاظم جهاد.
ورأيهم يف اإلسالم :ص ،31 :وأدونيس
ً
) (86ليس هذا مذهب السلفية ،فأهل السنة يقولون ابلتحسني والتقبيح العقليني ،لكن خيالفون املعتزلة أبن التكليف ال يكون إال ابلشرع ،وقد
ـتمال
وضح شيخ اإلسالم ابن تيمية مذهب أهل احلق يف هذا
كامال ،فيقسم األفعال إىل ثالثة أنواع :أحدها :أن يكـون الفعـل مش ً
توضيحا ً
ً
علـى مصـلحة أو مفسـدة ،ولـو مل يـرد الشـرع بـذلك ،كمـا يعلـم أن العـدل مشـتمل علـى مصـلحة العـامل ،والظلـم يشـتمل علـى فسـادهم ،فهـذا
النـوع هــو حسـن أو قبــيح ،وقــد يعلـم ابلعقــل والشـرع قــبح ذلــك ،ال أنـه ثبــت للفعــل صـفة مل تكــن ،لكـن ال يلــزم مــن حصـول هــذا القــبح أن
يكون فاعله معاقبًا يف اآلخرة إذا مل يرد شرع بذلك.
قبيحــا ،واكتســب الفعــل صــفة احلســن والقــبح خبطــاب
النــوع الثــاين :أن الشــارع إذا أمــر بشــيء صــار حســنًا ،وإذا هنــى عــن شــيء صــار ً
الشارع.
النوع الثالث :أن أيمر الشارع بشـيء ليمـتحن العبـد ،هـل يطيعـه أم يعصـيه ،وال يكـون املـراد فعـل املـأمور بـه ،كمـا أمـر إبـراهيم بـذبح ابنـه
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾ [الصافات ،]103 :حصل املقصود ،ففداه ابلذبح .ينظر :جمموع الفتاوى البن تيمية (.)436-434/8
( )87الثابت واملتحول ،ألدونيس.85 /2 ،
( )88املصدر السابق .85/2
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تبعا لذلك جيب علينا أن نعرف احلسن والقبح ابلعقل ،وأن اإلنسان جيب أن يعرف هللا
فقال :إن العقل هو أصل املعرفة ،وأنه ً
ابلدليل العقلي ،أو ابلنظر واالستدالل.
مث أكد أمهية تقدمي العقل على الشرع ،وأن ذلك هو التوكيد املطلق على حرية اإلنسان وإبداعه ،وأن هذا املوقف العقلي
أدى إىل القول :إن اللغة اصطالح ووضع ،وليست توفي ًقا أو وحيًا كما اقرتن بفكرة التنـزيه ،مما أوصل إىل النتيجة املنطقية،
وهي القول أبن القرآن ليس قدميًا ،وإمنا هو خملوق حمدث(.)89
ويف موضع آخر قال بعد عرضه ملذهب املعتزلة وقوهلم خبلق القرآن« :هكذا تتجلى أمهية التحول الذي نتج عن
االعتزال»( ،)90وكل ذلك ليصل إىل غايته ومبتغاه وهو ترسيخ ما يسعى إليه من نشر أفكاره واعتقاداته الغربية؛ حىت يتقبلها
اجملتمع بغطاء إسالمي.
دليال على أنه (عمل إهلي إنساين)()91؛ أي أن «هللا أوحى ومل يكتب،
لقد جعل قول املعتزلة خبلق القرآن الكرمي ً
موجودا يف لغة ،منذ أن حتول إىل
اإلنسان هو الذي كتب ..ومنذ أن دخل الوحي يف الزمن ويف التاريخ ،منذ أن أصبح الوحي
ً
كتااب هو املتكلم؛ أي :صارت اللغة هي الذات املتكلمة»( ،)92مث ينص صراحة على أنه يتعامل
نص مكتوب ،صار بوصفه ً

خاضعا للنقد واملراجعة وإعادة فهمه واستكشافه.
مع نصوص القرآن كما يتعامل مع النصوص األخرى ،وجيعله
ً
إمعاان يف نفي صفة القدسية عنه يقول« :إنين أتكلم على الكتابة
ويستعمل مصطلح (الكتابة القرآنية) ً
بدال من القرآن ً
نظرا وممارسة ،نصا نقرؤه كما نقرأ نصا أدبيا»(.)93
القرآنية بوصفها نصا لغواي ،خارج كل بُعد ديينً :
وبعد أن ذكر حسن حنفي قول املعتزلة يف خلق القرآن وذكر أدلتهم العقلية قال« :واحلقيقة أن القول ابخللق أو احلدوث
أكثر إطالقًا لعواطف التنـزيه ،إذ كيف يكون الكالم ابلصوت واحلرف املسموع املرئي صفة تعرب عن التنـزيه ،وهي ال ختلو من

( )89ينظر :املصدر السابق .87 -85/2
( )90املصدر السابق.87/2 ،
( )91النص القرآين وآفاق الكتابة ،أدونيس ،ص.33 :
) (92املصدر السابق :ص.42 :
( )93املصدر السابق :ص.19 :
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حس أو تشبيه؟ ،كيف يكون القدمي حسيا؟ إن القول ابخللق واحلدوث هو يف نفس الوقت تنـزيه للذات ،وأكثر اقرت ًااب من
الكالم كموضوع حسي علمي ميكن دراسته يف علم الصوت ،أو يف علوم اللغة»(.)94
ويف هناية حديثه عن خلق القرآن عند املعتزلة قال « :واحلقيقة أن الكالم هو الوحي الذي بني أيدينا ،املتجه من هللا إىل
قصدا من اإلنسان إىل هللا
اإلنسان والعامل ،الكالم قصد من هللا إىل اإلنسان… ،فهو ليس صفة للذات املشخصة ،أي ً
وأتليها ،الوحي إذن كالم هللا بلغة اإلنسان ،وهبذا املعىن يكون خملوقًا أي أنه أرسل إىل اإلنسان ،هذا هو
وإجالال
تعظيما
ً
ً
ً
اخللق الطبيعي أو اإلنساين عندما يتحول كالم هللا إىل اإلنسان ،وإىل الطبيعة مثله مثل حكمة البشر اليت ختلد اجلماعات
والشعوب من خالهلا يف مأثوراهتا ،وحكمها وأمثاهلا ،وقصصها وسرية أبطاهلا»(.)95
ويظهر أن هناك اتفاقًا بني حسن حنفي واملعتزلة يف كون القرآن الكرمي خملوقًا ،لكنه خلق غري اخللق الذي قالت به
املعتزلة ،فبينهما ف رق كبري ،حيث يرى أنه اخليال ،يقول :اخللق هنا مبثابة عملية يقوم هبا اخليال؛ من أجل توجيه السلوك
مثال وضعت
والتأثري على الناس ،وهذا هو اخللق الفين( ،)96أي صفة إنسانية كما هو عند الفنان ،قال« :فمسألة خلق القرآن ً
وضعا خاطئًا جبعل هللا طرفًا فيها ،يف حني أن الوحي كالم موجود ،مقروء ومسموع ،متلو وحمفوظُ ،يتوي على تصور للعامل
ً
بعد فهمه ،وعلى ابعث على السلوك بعد ممارسته ،فهو موضوع مادي وليس صفة مطلقة لذات مشخصة ،واخل ْلق يف هناية
األمر صفة إنسانية لفعل إنساين ،كما هو واضح عند الفنان»(.)97
وعليه يظهر اعتقاد حسن حنفي يف القرآن الكرمي ،فهو برأيه موضوع مادي وفعل إنساين ،فيصل إىل أنسنة النص
القرآين ،وكل ذلك لنـزع قداسته ليتعامل معه كما يتعامل مع أي وثيقة اترخيية بني يديه ،تطبق عليها قواعد اللغة العربية يقول:

« والوحي من حيث هو كالم مكتوب بلغة البشر ،وال يهمنا الكاتب؛ ألن الشخص خارج نطاق السؤال ،ال يوجد أمامنا إال
أحياان ابلصورة الفنية أي
الكالم ،والكالم مكتوب بلغة معينة تُطبق عليها قواعد هذه اللغة لفهمه ،بل يتم التعبري عن الكالم ً
بتشبيه إنساين خالص»(.)98
( )94من العقيدة إىل الثورة ،حلسن حنفي.454-453/2 ،
( )95املرجع نفسه .464 ،465/2
( )96ينظر :من العقيدة إىل الثورة .86 /1
( )97املصدر نفسه (.)86/1
( )98املصدر نفسه (.)561 /2
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فيتحرر بذلك من مرجعية النصوص الدينية اليت كانت عائ ًقا أمام مشروعه التجديدي التغرييب يقول يف ذلك« :مهمة
الرتاث والتجديد التحرر من السلطة بكل أنواعها ،سلطة املاضي وسلطة املوروث ،فال سلطان إال للعقل ،وال سلطة إال
لضرورة الواقع»(.)99
()100
ويف موضع آخر يقول :األلفاظ الشرعية عاجزة عن أداء مهمتها يف التعبري عن املضامني املتجددة؛ لذا جيب التخلص منها
أما حممد سعيد العشماوي( )101فال يكتفي بنفي أزلية القرآن ،بل يتجاوز ذلك إىل القول أبهنا فكرة نصرانية تسربت إىل
فكر املسلمني ،حيث يرى أهنا شبيهة ابلالهوت املسيحي ،ففي هذا الالهوت أن كلمة هللا أزلية غري خملوقة ،وأن املسيح
مظهر (أقنوم) اجلاللة والقدسية الذي مل خيلق ،وإمنا وجد مع هللا منذ األزل .وأهنم رفضوا القول خبلق الكلمة يف الالهوت؛ ألن
ذلك يعين أن هللا سبحانه كان بغري كلمة حىت خلقها فكانت ،أما اجلسد اإلنساين للمسيح فهو الناسوت الذي تبدت به
الكلمة للناس ،حىت ُيقق هلم اخلالص.
وأنه حدث عند اجلدل العقائدي بني علماء املسلمني وعلماء املسيحيني أن انتقلت فكرة هؤالء إىل أولئك ،وبذلك قالوا
مبثل ما قاله علماء الالهوت املسيحي عن املسيح ،ففي قوهلم :إن القرآن كالم هللا األزيل ،وجد معه منذ البدء ،وأن حروفه
وألفاظه هي اليت خلقت فيما بعد عندما تنـزلت على النيب  ،ومفاد ذلك أن القرآن جبميع آايته خلق منذ األزل ،وأن
الرسالة احملمدية كانت مناسبة ليتنـزل فيها على النيب آية آية( ،)102مبعىن أن النص كان معدا سل ًفا ،وأنه كان يتحني مناسبة
ليظهر ،ويرتبص فرصة ليكون ،فإذا حانت املناسبة أو ظهرت الفرصة كان النص أو تنـزلت اآلية(.)103

( )99الرتاث والتجديد ،حسن حنفي ،ص.52
( )100املصدر السابق ص ،110بتصرف.
ـيال للنائــب العــام،
ئيســا حملكمــة جنــاايت ،وحمكمــة أمــن الدولــة العليــا ،كمــا عمــل وكـ ً
( )101حممــد ســعيد العشــماوي :مصــري اجلنســية ،عمــل ر ً
ئيسا للنيابة العامة ،وتقلـب يف عـده مناصـب أخـرى ،وعمـل حماض ًـرا للقـانون املقـارن والشـريعة اإلسـالمية يف عـدة جامعـات ،مثـل:
وقاضيًا ور ً
اجلامعة األمريكية يف القاهرة ،وتوبنجن أبملانيا ،والسوربون بفرنسا ،ومعهد الدراسات الشرقية بروسيا .من مؤلفاته :أصول الشريعة ،اإلسـالم
السياسي ،جوهر اإلسالم ،من وحي القلم ،حصاد العقل ،وغريه .ينظر :التيار العلماين احلديث يف تفسري القرآن ،ملىن الشافعي ص.95 :
( )102ينظر :أصول الشريعة ،حملمد سعيد العشماوي ،ص 65 -64 :بتصرف.
( )103ينظر :املصدر السابق ،ص.64 :
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مث يعلل العشماوي قول املعتزلة خبلق القرآن -وهم من ذلك بريئون-؛ ألهنم يطمحون إىل ربطه ابلواقع ،يقول« :إن
املعتزلة يف رأيهم أبن القرآن خملوق كانوا يطمحون إىل أنه ذو مصدر واقعي متواشح مع عملية سيالن التاريخ ،وهذا بدوره،
()104
كان مبثابة حتفيز على العودة إىل أسباب النـزول ،ومن مث إىل ضبط النص وظيفيا أبسبابه»...
ويف السياق نفسه يستخدم نصر حامد املقارنة بني الفكر املسيحي والفكر اإلسالمي من وجه آخر ،ليؤيد هبا القول
بفكرة خلق القرآن ،فذكر أنه عندما قارن بني نـزول القرآن وطبيعة ميالد املسيح  وجد تشاهبًا بني البنية الدينية لكل
منهما داخل البناء العقائدي لإلسالم نفسه ،وأنه ال يغايل إذا قال :إهنما ليستا بنيتني ،بل بنية واحدة على الرغم من اختالف
العناصر املكونة لكل منهما(« ،)105ويف احلالتني ميكن أن يقال :إن كالم هللا قد جتسد يف شكل ملموس يف كلتا الداينتني –
جتسد يف املسيحية يف خملوق بشري هو املسيح ،وجتسد يف اإلسالم نصا لغواي يف لغة بشرية هي اللغة العربية ،ويف كلتا احلالتني
صار اإلهلي بشراي ،أو أتنسن اإلهلي…»( ،)106وهذا هو الذي يريد الوصول إليه ،وهو القول ببشرية القرآن وأنه نص كغريه
من النصوص ،فقوله( :تتجسد يف اللغة العربية) هو قول املعتزلة أبن القرآن خملوق.
وقد صرح بذلك يف قوله « :وإذا كنا هنا نتبىن القول ببشرية النصوص الدينية ،فإن هذا الشيء ال يقوم على أساس نفعي
أيدلوجي يواجه الفكر الديين السائد واملسيطر ،بل يقوم على أساس موضوعي يستند إىل حقائق التاريخ وإىل حقائق النصوص
استنادا
ذاهتا ،ويف مثل هذا الطرح يكون االستناد إىل املوقف االعتزايل الرتاثي ،وما يطرحه من حدوث النص وخلقه ،ليس
ً
وعيـنا العلمي بطبيعة
س -وحدهْ -
أتسيسيا ،مبعىن أن املوقف االعتزايل على الرغم من أمهيته التارخيية يظل موق ًفا تراثيا ال ّ
يؤس ُ
النصوص الدينية ،املوقف االعتزايل شاهد اترخيي دال على بواكري وإرهاصات ذات مغزى تقدمي علمي ،واملغزى ال الشاهد
التارخيي هو الذي يهمنا لتأسيس الوعي بطبيعة النصوص الدينية»(.)107
وقوله( :املوقف االعتزايل شاهد اترخيي ) هو دليل على هدفه من تبنيه ملذهبهم يف القرآن الكرمي ،وهو إضفاء صبغة
شرعية على هواه واعتقاده بتارخيية النص ،وهو املغزى التقدمي العلمي الذي يهمه ويعتقده ،يؤكده قوله« :إن مسألة خلق
( )104نقله الطيب تيزيين يف كتابه :النص القرآين ،أمام إشكاليه البنية والقراءة ص 214 :عـن حبـث حملمـد سـعيد العشـماوي ،بعنـوان :حتـديث
العقل ،ص.7 :
( )105ينظر :نقد اخلطاب الديين ،لنصر حامد أبو زيد ،ص.205 :
( )106املصدر السابق ،ص.205 :
( )107املصدر السابق ،ص.206 :
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أساسا ابلبعد اإلنساين من ثنائية هللا واإلنسان
القرآن كما طرحها املعتزلة تعين ابلتحليل الفلسفي أن الوحي واقعة اترخيية ترتبط ً
أو املطلق واحملدود ،الوحي يف هذا الفهم حتقيق ملصاحل اإلنسان على األرض؛ ألنه خطاب لإلنسان بلغته ،وإذا مضينا يف
التحليل الفلسفي إىل غايته اليت رمبا غابت عن املعتزلة نصل إىل أن اخلطاب اإلهلي خطاب اترخيي ،ومبا هو اترخيي فإن معناه
ال يتحقق إال من خالل التأويل اإلنساين أنه ال يتضمن معىن مفارقًا جوهراي اثبتًا له إطالقية املطلق ،وقداسة اإلله»(.)108

دليال على أنه جيب التعامل مع نصوص القرآن كغريها من النصوص األدبية ،يقول:
فاختذ من قول املعتزلة خبلق القرآن ً
مقدسا إال أنه ال خيرج عن كونه نصا؛ فلذلك جيب أن خيضع لقواعد النقد األديب كغريه من
«إن النص القرآين وإن كان نصا ً
النصوص األدبية»(.)109
وبذلك يُسقط نصر حامد قداسة النصوص الدينية ،ويتحرر من سلطتها؛ كي ُيقق جناح مشروعه التغرييب فهو يرى أن:

عتمدا على مرجعية النصوص اإلسالمية يؤدي إىل تعقيد املشاكل»(.)110
«حل كل مشكالت الواقع إذا ظل م ً
أما حممد أركون فقد كان أكثر صراحة يف تبين رأي املعتزلة ،والقدح يف السلف الصاحل وموقفهم من القرآن الكرمي ،ويرى أن
املسلمني لن خيرجوا من ختلفهم ،ولن يتقدموا إال إذا تبنوا آراء املعتزلة( ،)111فيقول مبينا السبب بكل وضوح :إن القرآن حباجة إىل
أتويل ،وأن مأساتنا حنن املسلمني هي أن األطروحة احلنبلية القائلة أبن القرآن غري خملوق هي اليت انتصرت وترسخت يف التاريخ،
وحذفت مقولة املعتزلة اليت مل تنتصر إال لفرتة قصرية ويف األوساط العقالنية املستنرية أايم املأمون بشكل خاص ،ومن مث جيب أن
خنرجها للناس ،ونذكرهم هبا من أجل أن نفتح ثغرة يف اجلدار املسدود للتاريخ… ،نعين بكل بساطة أن القرآن حباجة إىل وساطة
بشرية ،أن نقول أبن القرآن خملوق ،فهذا يعين أنه متجسد يف لغة بشرية هي هنا اللغة العربية( ،)112وقوله« :جيب أن خنرجها للناس،
ونذكرهم هبا من أجل أن نفتح ثغرة يف اجلدار املسدود للتاريخ» ،يؤكد أن القضية ما هي إال حماولة لالستفادة من أقوال املعتزلة
ألجل إضفاء البعد الشرعي على أفكاره اليت ستفتح اجلدار املسدود كما يعتقد.

(( )108النص السلطة ،احلقيقة) ،نصر حامد أبو زيد ،ص.33 :
( )109مفهوم النص دراسة يف علوم القرآن ص.24
(( )110النص السلطة احلقيقة) ،نصر حامد أبو زيد ،ص.144
نقال من مآالت القول خبلق القرآن لناصر احلنيين ،ص.26 :
( )111الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،حممد أركون ،صً .82
نقال من مآالت القول خبلق القرآن لناصر احلنيين ،ص.26 :
( )112قضااي يف نقد العقل الديين ،د .حممد أركون ،تعليق :هاشم صاحل ،صً .278
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املبحث الثاين :استدعاء احلداثيني العرب ملقاالت األشاعرة( ،)113يف القرآن الكرمي:
وفيه مطلبان:

املطلب األول :مذهب األشاعرة يف القرآن الكرمي:
األشاعرة تثبت كالم هللا ،وأنه متكلم على احلقيقة ،ولكنهم أثبتوه بطريقة مل يسبقوا إليها ،فقالوا :أبنه املعىن القائم
ابلنفس ،ليس حبرف وال صوت ،وأنه غري العبارات ،وأنه قدمي المتناع احلوادث بذاته تعاىل ،فال يتعلق مبشيئته وقدرته ،وأنه
()114
قرآان ،وإن عرب عنه ابلعربية
واحد ،وهو مع وحدته أمر وهني ،وخرب واستخبار ،ووعد ووعيد « ،إن عرب عنه ابلعربية كان ً
إجنيال ،وإن القرآن العريب مل يتكلم هللا به ،بل وليس هو كالم هللا ،وإمنا خلقه يف بعض
كان توراة ،وإن عرب عنه ابلسراينية كان ً
األجسام»(.)115
وبناءً على مذهبهم يف الكالم النفسي الذي يقوم ابهلل وال ينفصل -عندهم -قالوا :إن القرآن خملوق ،وهذا الذي استقر
عليه مذهبهم ،مع اختالف فيما بينهم يف بعض التفاصيل(.)116
املطلب الثاين :استدعاءات احلداثيني العرب ملذهب األشاعرة يف القرآن الكرمي:

قد بينت آن ًفا استدعاء احلداثيّني العرب ملذهب املعتزلة يف القرآن الكرمي ،وأهنم أثبتوه وتبنوه لرتسيخ ما يسعون إليه ،من
نشر ألفكار املذاهب الغربية بغطاء إسالمي ،وكذلك فعل بعضهم مع األشاعرة ،فقاموا ابستدعاء مذهبهم يف القرآن الكرمي،

( )113تعريــف األشــاعرة :هــو مــذهب طــارئ ملفــق بــني أهــل الســنة والكــالم ،قــال فــيهم ابــن تيميــة« :واألشــعري وأمثالــه بــرزخ بــني الســلف
واجلهميــة…» ،جممــوع الفتــاوى ،ابــن تيميــة .471 /16 ،وقــد بــدأت هــذه الفرقــة يف القــرن الرابــع اهلجــري ،وتنتســب أليب احلســن األشــعري
ـريا ،أمــا يف األحكــام
املتــون ســنة (324ه) ،ويف اجلملــة جنــدهم خيــالفون مــنهج الســلف يف أصــول العقيــدة ومناهجهــا وأســاليب تقريرهــا كثـ ً
وشــعائر اإلســالم ومســائل الصــحابة واإلمامــة فــإهنم علــى مــذهب أهــل الســنة واجلماعــة ،وهــم يف جانــب أهــل الســنة واجلماعــة يف اجلملــة يف
مـواقفهم جتــاه الفــرق املخالفــة كاجلهميــة واملعتزلــة ،واخلـوارج والرافضــة والباطنيــة وحنــوهم .ينظــر :حبــوث يف عقيــدة أهــل الســنة واجلماعــة ،انصــر
العقل ،ص ،66 :والفرق الكالمية ،انصر العقل ،ص.168 :
( )114درء تعارض العقل والنقل ،ابن تيمية ،290/1 ،وينظر :شرح العقيدة الطحاوية ،ابن أيب العز احلنفي ،ص.169 :
( )115شرح العقيدة الطحاوية ،ابن أيب العز احلنفي ،ص.168 :
( )116ينظر :جمموع الفتاوى البن تيمية .272/12 ،ودرء تعارض العقل والنقل ،البن تيمية.107 /2 ،
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منهم الدكتور نصر ،فذكر يف كتابه (مفهوم النص) أن الطريقة اليت مت هبا إلقاء القرآن أو تنـزيله على رسوله هي الوحي غري
املباشر ،عن طريق الرسول امللك الذي يوحي للمستقبل إبذن هللا ما يشاء.
أوال من حيث الشفرة املستخدمة يف هذا االتصال ،وبني امللك والرسول اثنيًا من
وأن كيفية االتصال بني هللا وامللك ً
حيث كيفية التالقي ما دمنا نعلم أن الشفرة املستخدمة بينهما كانت اللغة العربية.
إشكاال وهو ما الذي نـزل به جربيل من القرآن ،أهو اللفظ واملعىن ،أم هو املضمون واملعىن واحملتوى ،مث وضع
مث أورد
ً
الرسول على كل ذلك رداء اللغ ة العربية؟ ،مث ذكر ما أورده الزركشي عن اخلالف بني العلماء ،وأهنم انقسموا يف ذلك إىل
فريقني:
أحدمها :أن املنـزل اللفظ واملعىن ،وأن جربيل حفظ القرآن من اللوح احملفوظ ونـزل به ،مث رد هذا القول وفنده ابلعديد من
األدلة العقلية(.)117
مث ذكر الرأي الثاين وهو أن ا لصياغة اللغوية للوحي هي مهمة جربيل مرة ،وجيعلها مهمة حممد مرة أخرى ،وهذا هو رأي
األشاعرة الذي نصره ودافع عنه قال:
«… لكن بعض العلماء افرتضوا أن الصياغة اللغوية ملضمون الرسالة كانت من دور جربيل ،إن جربيل  إمنا ألقى
عليه املعىن ،وأنه عرب هبذه األلفاظ بلغة العرب ،وأن أهل السماء يقرؤونه ابلعربية ،مث أُنـزل بعد ذلك ،ويفرتض هذا الرأي أن
نظاما لغواي ،ويفرتض عالوة على ذلك أن هذا النظام اللغوي هو اللغة العربية ،إن النص يف هذا التصور كان نصا
للمالئكة ً
غري لغوي يف املستوى الرأسي (هللا – جربيل) ،لكنه حتول إىل نص لغوي يف املستوى األفقي (جربيل -حممد) ،سواء أكان
ذلك من جانب جربيل أم كان من جانب حممد ،والشك يف أن مثل هذا التصور يتناقض ومفهوم النص لنفسه ،من أنه قول
وقرآن -ابالشتقاق من القراءة ،-وأنه رسالة لغوية ال جيوز املساس مبنطوقها أو حتريفها»(.)118
وقوله« :والشك يف أن مثل هذا التصور يتناقض… ،وأنه رسالة لغوية ال جيوز املساس مبنطوقها أو حتريفها» ،هو ما
يريده للوصول إىل نفي قداسة القرآن.

( )117ينظر :مفهوم النص ،أليب زيد ،ص 43 -41:وينظر :الربهان يف علوم القرآن ،للزركشي .230 - 229 /1
( )118املصدر السابق ،ص ،45 :وينظر :الربهان يف علوم القرآن ،للزركشي .230 - 229 /1
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كما ذكر تبىن مذهب األشاعرة يف القرآن الكرمي حممد سعيد العشماوي ،ليصل بذلك إىل نفي إهلية اللفظ القرآين،
حيث يقول« :إن املسلمني األوائل مل يستفيدوا من اختالف القراءة حقيقة داللته ،ألهنم حجبوا أنفسهم عنه ،إذ مل يعتنوا به
وببحثه على أساس منهجي يفيد حقيقة مهمة  :إن القرآن نـزل على املعاين وقصد إليها ،وإذا كانت املعاين تقبل التعبري عنها
أبكثر من لفظ ،فقد تضمن التنـزيل صياغتها يف لفظ ،وأجاز النيب أن يعرب عنها بلفظ آخر يفيد معناه…»(.)119
ومما سبق تبني كيف استغل احلداثيون العرب قول املعتزلة واألشاعرة خبلق القرآن ،ومحّلوه هذه املعاين فقالوا بتارخييته وزمانيته،

وأنه بنية ختضع للتبديل والتغيري ،ولو علم املعتزلة واألشاعرة أن «رأيهم سيفهم هذا الفهم ،وُيمل هذا احململ ،لصدعوا ابلتربؤ

منه ،ولرجعوا إىل مذهب خمالفيهم أهل السنة واجلماعة»( ،)120فالقرآن مل يتأنسن عندهم كما هو عند احلداثيّني ،بل هو كتاب

وبرأه من
معجز بنظمه وأتليفه وأخباره عند مجهورهم ،وإن كان قد نسب إىل النظّام القول ابلصرفة ،فقد رد عليه أصحابهّ ،
ذلك بعضهم ،وهو عندهم مرتبط مبصدره اإلهلي ،مشدود إىل كيانه املطلق (العلم ،اإلرادة) ،عند املعتزلة ،وال خيتلفون يف ذلك
متييزا له عن الكالم اللفظي املخلوق(.)121
عن األشاعرة؛ حيث يعيده هؤالء إىل (الكالم) ،ومسوه ابلكالم النفسي ً

نقال من االجتاه العلماين املعاصر يف علوم القرآن ،ص.181 :
( )119حصاد العقل ،صً 98 :
( )120االجتاه العلماين املعاصر ،ص.346 :
( )121ينظر :العلمانيون والقرآن الكرمي ،اترخييّة النص ،ألمحد إدريس الطعان ،ص.462 -461 :
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اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،أمحده وأشكره على توفيقه ،ومنّه علي يف إمتام هذا البحث ،وقد توصلت يف
هنايته إىل جمموعة من النتائج املهمة ،والتوصيات:

أوال :النتائج:
ً

 -1أن أتثر احلداثيّني العرب ابملذهب املادي الدايلكتيكي ،واملادي التارخيي املاركسي أدى إىل القول أبن القرآن يف حمتواه هو

تلفيق بني الرواايت الشفهية للحنفية ،ومن الكتب السابقة التوراة واإلجنيل ،وأنه شبيه يف تركيبته ابلشعر اجلاهلي ،كما
أدى إىل القول بتارخيية النصوص الدينية ،وأنه نشأ يف ظروف اجتماعية خاصة ،وأن معانيه قد ارتبطت بتاريخ معني من
الزمن تطوى صفحته ابنتهاء هذا التاريخ ،وأن فهمه ومعناه يتغري مع تغري الزمان واملكان؛ وبناءً على ذلك جند بعضهم ينتقل

إىل مرحلة خطرية وهي التعبري عن كالم هللا أبسلوب الرمزية ،وأن هذه الرموز إن هي إال مساعدات مرحلية مؤقتة ميكن
أن ختتلف حبسب الزمان واملكان.
 -2أتثر طه حسني بفلسفة الشك عند ديكارت ،يف عمومها ،ولكنه مل خيصصها ابألدب ،فقام بتطبيقها على الدين الذي
يرى أنه –بزعمه– ال ميثل حقائق بعينها.
 -3أن هدف احلداثيّني العرب من استدعاء مقاالت الفرق املنتسبة لإلسالم يف القرآن الكرمي هو إضفاء صبغة شرعية ملا
يوافق تصوراهتم واعتقاداهتم فيه ،واليت استقوها من املذاهب الغربية كي يشككوا يف أحد مصادر الدين اإلسالمي.

اثنيًا :التوصيات:

 -1تعميق البحث حول املذاهب الغربية اليت أتثر هبا احلداثيون العرب ،وبيان آاثرها يف مواقفهم من القرآن ،والسنة ،والوحي،
والنبوة ،وغريها من ثوابت الدين.
متخصصة بذلك.
 -2نقد املذاهب الغربية من خالل إقامة مؤمترات ومراكز حبوث
ّ
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Abstract
Arab Modernists and their Attitude towards the Holy Quran
Between rheotaxis and summoning articles and false doctrines
(Contractual Study)
Dr.munayfah khulaif alshammari
Assistant Professor,Islamic Culture, Facultyn of Education
Hail University
This study aims at linking the Vulnerability, Article Summoning and False Doctrines in the attitude
of Arab modernists towards the Holy Quran. I mentioned that they were influenced by some Western
Doctrines, namely Marxist Dialectic Materialism, and Cartesiansim and I then referred to the
summoning of articles of the Mu'tazilis and the Ash'aris about the Holy Quran to indicate their
purpose of doing so.
I applied the analytical inductive method in this research.
The researcher reached a number of findings, these include:
Arab modernists were influenced by these doctrines which say that the content of Holy Quran is a
fabrication between the oral narratives of the Hanafis, and the earlier Scriptures namely the Holy Bible
and the Old Testament. That it is similar in composition to the pre-Islamic poetry. This also led to the
claim that the text is historical religious texts.
That the objective of Arab Modernists to recall the articles written by the groups that are
affiliated to Islam in the Holy Quran, this is to legitimize their perceptions and beliefs in which they
derived from Western Doctrines in order to arouse suspicions in one of the sources of Islam.
The researcher recommended deeper research be carried out on the Western Doctrines which
influenced the Arab Modernists, and explain their effect on their positions about the Holy Quran,
Sunnah, Revelation, Prophecy and other fundamentals of Islamic religion, as well as criticism of
Western schools of thought through holding Conferences and specialized research centers.
Keywords (Modernism, Quran, Marxism, Dialecticism, Cartesianism).
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فهرس املصادر واملراجع:

 -1االجتاه العلماين املعاصر يف علوم القرآن :ألمحد حممد الفاضل ،مركز الناقد الثقايف ،دمشق ،سوراي.
 -2االجتاهات العقالنية احلديثة :للدكتور انصر بن عبد الكرمي العقل ،دار الفضيلة ،ط1422 ،1ه2001-م.
منتحال :كاظم جهاد ،مكتبة مدبويل1993 ،م.
 -3أدونيس
ً

 -4اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد :لعبد امللك بن عبد هللا بن يوسف اجلويين ،حتقيق :حممد يوسف
موسى ،وعلي عبد املنعم عبد احلميد ،مكتبة اخلاجني ،مصر1369 ،ه1950-م.

 -5األزمة الفكرية املعاصرة :لطه جابر علواين ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،هريندن ،فرجينيا ،الوالايت املتحدة
األمريكية ،ط1414 ،4ه1993 -م.

 -6أصول الدين للبردادي :أليب منصور عبد القاهر البغدادي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1346 ،1ه.
 -7أصول الشريعة :حملمد سعيد العشماوي ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،دار اقرأ ،بريوت ،ط1403 ،2ه1983-م.
 -8أصول الفلسفة املاركسية :جلورج بوليتزر ،وجي بيس موريس كافني ،تعريب :شعبان بركات ،املكتبة العصرية ،صيدا،
بريوت.

 -9األعمال الكاملة حملمد عبده :حملمد عبده ،تقدمي :حممد عمارة ،دار الشروق ،بريوت ،القاهرة ،ط1414 ،1ه-
1993م.

 -10اإلمام الشافعي وأتسيس األيدلوجية الوسطية :نصر حامد أبو زيد ،مؤسسة سينا ،مصر ،ط1992 ،1م.
 -11االحنراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها :لسعيد انصر الغامدي ،دار األندلس اخلضراء ،جدة ،ط1424 ،1ه-
2003م.

 -12حبوث يف عقيدة أهل السنة واجلماعة :لناصر العقل ،دار العاصمة ،اململكة العربية السعودية ،ط1419 ،2ه-
1998م.
 -13الربهان يف علوم القرآن :حملمد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي أيب عبد هللا ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،الناشر:
دار املعرفة-بريوت1391 ،ه.
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الزبيدي ،ت :جمموعة من
حممد احلسيين ،أبو الفيض ،املل ّقب مبرتضىَّ ،
 -14اتج العروس من جواهر القاموس :حمل ّمد بن ّ
احملققني ،دار اهلداية.

عمق ختلفنا :حملمد أركون ،جملة :نـزوى حوار :انصر الغيالين،
 -15تبنينا للحداثة املادية دون الفكرية لتلك احلداثة َّ
العدد رقم1 ،26 :إبريل 2001م.
 -16الرتاث والتجديد :حلسن حنفي ،املؤسسة اجلامعية ،لبنان ،ط1412 ،4ه1992-م.
 -17الرتاث واحلداثة ،دراسات ومناقشات :حملمد عابد اجلابري ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،ط.1
 -18التيار العلماين احلديث يف تفسري القرآن :ملىن الشافعي ،دار اليسر ،مصر ،ط1329 ،1ه.
 -19الثابت واملتحول :ألدونيس ،دار العودة ،بريوت ،ط1997 ،2م.
 -20اجلامع ألحكام القرآن :حملمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطيب ،دار إحياء الرتاث العريب بريوت-لبنان،
1405ه.
 -21احلداثة يف منظور إمياين :لعدانن علي رضا النحوي ،دار النحوي ،الرايض ،اململكة العربية السعودية.
 -22حوار األجيال أتليف :حلسن حنفي ،الناشر :دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،اتريخ النشر 1198م.
 -23حول الدين :لكارل ماركس ،ترمجة :ايسني حافظ ،بريوت ،دار الطليعة ،ط1981 ،2م.
 -24خواء الذات واألدمرة املستعمرة :ملراد هوفمان ،ترمجة :عادل املعلم ،نشأت جعفر ،مكتبة الشروق الدولية ،ط،2
1432ه2011-م.

 -25درء تعارض العقل والنقل :البن تيمية ،حتقيق :حممد رشاد سامل ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،ط،1
1402ه1982-م.

 -26الدين والثورة يف مصر :حلسن حنفي ،مكتبة املدبويل.
 -27شرح األصول الثالثة :لصاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان ،مؤسسة الرسالة ،ط1427 -1ه 2006 -م.
 -28شرح العقيدة الطحاوية :البن أيب العز احلنفي ،املكتب اإلسالمي-بريوت ،ط1391 ،4م.
 -29شرح الكوكب املنري :لتقي الدين أيب البقاء حممد بن أمحد الفتوحي املعروف اببن النجار ،حتقيق :حممد الزحيلي
ونـزيه محاد ،مكتبة العبيكان ،ط1418 ،2ه1997-م.
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 -30الصحاح؛ اتج اللرة وصحاح العربية :إلمساعيل بن محاد اجلوهري ،دار العلم للماليني-بريوت ،ط1990 ،4م.
 -31طه حسني يف ميزان العلماء واألدابء :املكتب اإلسالمي ،بريوت ،دمشق ،ط1403 ،1ه1983-م.
 -32العلمانيون والقرآن الكرمي ،اترخيية النص :ألمحد إدريس الطعان ،تقدمي :نور الدين عرت ،حممد عمارة ،دار ابن
حزم ،الرايض ،اململكة العربية السعودية ،ط1428 ،1ه 2007-م.
 -33الفرق الكالمية :لناصر العقل ،دار الوطن ،الرايض ،اململكة العربية السعودية ،ط1422 ،1ه2001 ،م.
 -34فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها :لغالب بن علي عواجي ،املكتبة العصرية الذهبية
للطباعة والنشر والتسويق ،جدة ،ط1422 ،4ه2001 -م.
 -35فضائح الباطنية :أليب حامد الغزايل ،حتقيق :عبد الرمحن بدوي ،مؤسسة دار الكتب الثقافية ،الكويت.
 -36الفكر اإلسالمي احلديث وصلته ابالستعمار الرريب :حملمد البهي ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط.4
 -37فلسفة ديكارت ومنهجه :ملهدي فضل هللا ،وما بعده ،دار الطليعة ،بريوت ،ط1996 ،3م.
 -38يف األدب اجلاهلي :لطه حسني ،هنداوي للتعليم والثقافة ،القاهرة ،مصر.
 -39يف الشعر اجلاهلي :لطه حسني ،دار املعارف ،سوسة ،تونس.
 -40القاموس احمليط :للفريوز آابدي( ،ال يوجد معلومات).
 -41القرآن والكتاب ،قراءة معاصرة :حملمد شحرور ،األهايل للطباعة والنشر ،سوراي ،دمشق.
 -42قضااي معاصرة يف فكران املعاصر :حلسن حنفي ،ط.1
 -43القول املفيد على كتاب التوحيد :حملمد بن صاحل بن عثيمني ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،ط،2
1424ه.

 -44كتاب (اقرأ وربك األكرم) :جلودت سعيد ،دار الفكر ،بريوت ،ط1414 ،2ه1993-م.
 -45كتاب احلركات الباطنية يف العامل اإلسالمي :حملمد أمحد اخلطيب ،دار عامل الكتب الرايض ،اململكة العربية
السعودية ،ط.3
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 -46كشاف اصطالحات الفنون :حملمد بن علي ابن القاضي التهانوي ،تقدمي وإشراف ومراجعة :د .رفيق العجم،

حتقيق :د .علي دحروج ،نقل النص الفارسي إىل العربية :د .عبد هللا اخلالدي ،ترمجة :د .جورج زيناين ،مكتبة لبنان
انشرون-بريوت ،ط1996 ،1م.

 -47الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللروية :أليوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي ،أيب البقاء احلنفي،
حتقيق :عدانن درويش ،حممد املصري ،الناشر :مؤسسة الرسالة-بريوت.
 -48لسان العرب :حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،بريوت ،لبنان ،دار صادر ،ط.1
 -49هللا يف الفلسفة احلديثة :جليمس كولينـز ،ترمجة :فؤاد كامل ،دار قباء ،القاهرة1998 ،م.
 -50املادية الدايلكتيكية واملادية التارخيية :جلوزيف ستالني ،دار دمشق.
 -51مآالت القول خبلق القرآن :لناصر ُيي احلنيين ،جملة التأصيل للدراسات الفكرية املعاصرة العدد األول  -السنة
األوىل  -ربيع األول 1431ه ،املوافق فرباير 2010م.
 -52جماز القرآن :أليب عبيدة معمر بن املثىن التيمي :حتقيق :د .حممد فؤاد سزكني ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة.
 -53جملة القاهرة :إهدار السياق يف أتويالت اخلطاب الديين ،يناير1993 ،م.
 -54جمموع الفتاوى البن تيمية :مجع وترتيب :عبد الرمحن بن حممد العاصمي ،وساعده ابنه حممد ،مطابع مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،لبنان ،ط1418 ،1ه1997-م.

 -55مستقبل الثقافة يف مصر :لطه حسني ،مؤسسة هنداوي ،مصر.
 -56املعجم الفلسفي :جلميل صليبا ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،لبنان1982 ،م.
 -57معجم اللرة العربية املعاصرة :ألمحد خمتار عبد احلميد عمر ،مبساعدة فريق عمل ،عامل الكتب.
 -58املعجم الوجيز :جممع اللغة العربية ،تصدير :إبراهيم مدكور ،شركة اإلعالانت الشرقية1989 ،م.
 -59املعجم الوسيط :إلبراهيم مصطفى ،أمحد الزايت ،حامد عبد القادر ،حممد النجار ،دار الدعوة ،حتقيق :جممع اللغة
العربية.

 -60معجم مصطلحات الفكر اإلسالمي املعاصر (دالالهتا وتطورها) :لفاتح حممد سليمان ،تقدمي :رايض عثمان ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
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 -61املرين يف أبواب التوحيد والعدل :للقاضي عبد اجلبار.
 -62مفهوم النص ،دراسة يف علوم القرآن :لنصر حامد أبو زيد ،املركز الثقايف العريب ،بريوت ،لبنان ،الدار البيضاء،
املغرب ،ط.1

السالم حممد ه ُارون ،الناشر :احتاد الكتاب
 -63مقاييس اللرة :أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكرّاي ،حتقيق :عبد َّ
العرب ،طبعة 1423ه 2002 -م.
 -64امللل والنحل :حملمد بن عبد الكرمي الشهرستاين ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت ،لبنان ،ط1415 ،1ه1994-م.
 -65من العقيدة إىل الثورة :حلسن حنفي ،دار التنوير للنشر ،ودار الفكر العريب ،بريوت ،لبنان ،ط1988 ،1م.
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