
 

196 
 

تطابق أم تلبيس؟  ":  النزعة التاريخية"و " أسباب النزول"في ما بين 

 عبد الالوي عبد هللا. ص.  ـــ          ئشغاٍ  أ2وهغانحامهت  ،لخضر سباعي/  أ

ال ًٙاص اإلاخدبو للضعاؾاث الٓغآهُت اإلاهاضغة ًسؿئ عضض طلٚ الخُـ الىاسج  

سُت"لىنيها و الىاقم لىطىضها ، مخمشال في   التي جدىلذ لضي عواص هظه " الخاٍع

لّي  ْاهغ ًإؾغ نملُاث الُهم و الٓغاءة وئهخاج اإلاهاوي و  الٓغءاث ئلى بغاصًٌم جأٍو

ت و  ٓت بالىظ الٓغآوي و ما ًشاع في َل٘ه مً مؿاةل ٍَ٘غ
ّ
الث اإلاخهل

ّ
ضىى الخمش

م هظه الٓغاءاث  
ّ
ٗان مً الؿبُعي أن ًلخمـ طاث اإلاخدبو و مهه ضىا نملُت، َاطا 

مْخه الهلىم والُلؿُاث 
َ
لخلٚ الجزنت أضىال في اإلاىجؼ اإلانهجي و اإلاهغفي الظي عاٖ

الًغبُت مً الحضازت ئلى ما بهضًاتها ، َان ما ًشحر حضال لضي بهؼ مخلٓحي هظا 

الىىم مً الاحتهاصاث التي جؿاٛ الىظ الٓغآوي هى جلٚ اإلاضازل الترازُت التي 

سُت و ما ًىجّغ  ٌ الجزنت الخاٍع غ الضعاؾاث الٓغآهُت لدؿَى ٌؿعى نبرها صناة جشٍى

ل نلى الالجهاًت ، و هي  ننها مً مٓىالث مشل وؿبُت اإلاهجي و اهُخاح الُهم و الخأٍو

مٓىالث ٌؿدشهغ مغّوحىها ْبل اإلاخلٓحن لها  أجها  طاث مُانُل ومإصًاث زؿحرة 

. نلى الىحضان ؤلاؾالمي 

ٗان هظا الحّحز ال ٌؿو الخؿّغ لجمُو هظه  اإلاضازل الترازُت التي ٌؿخأوـ  ا 
ّ
     إلا

ض و نبض اإلاجُض الشغفي  ىن و هطغ خامض أبى ٍػ بها أمشاٛ خؿً خىُي و مدمض أٗع

سُت في خٓل  جي في صعوب الىٓض الضًجي بًاًت جىؾحن الجزنت الخاٍع و الؿُب التًز

ٗا، َان ما جخسظه هظه اإلاؿاخت مىغىنا  الخهاؾي مو الىظ الٓغآوي جضبغا و ؾلى

بانخباعها  أصاة مُهىمُت ًمً٘ ـ خؿب جٓضًغي " أؾباب الجزوٛ" للٓٛى هى 

سُت ٖالؾُُ٘ت نخُٓت ًيخضبىن في  ؾبُل  إلاأمىلهم ـ  أن جمشل هىاة ضلبت لجزنت جاٍع

اؾخكهاعها و اؾخدُائها أْصخى الجهىص  ، و بهظا اإلاضزل ـ ئلى حاهب مضازل أزغي 

ت اإلآاضض و نلم الىاسخ و اإلايؿىر و اإلاٙي و اإلاضوي و الخىجُم و  ،نلى يغاع هكٍغ

ههم الىٓضًت  مٓىلت زلٔ الٓغآن الانتزالُت   ـ  ٌهمض هإالء ئلى حهػُض مشاَع

ؼ الظي ٌؿدشهغوهه، َما الظي  ِ ننهم وؾأة الىٓض و الَغ
ّ
ٗاةؼ جغازُت جسُـ بغ

؟ ما هي الؿُاْاث واإلاالبؿاث التي أصث "أؾباب الجزوٛ"اعجػاه الٓضامى مً  و لـ 

ئلى اؾخىائها نلما طو وقُُت مىؿُٓت جىحيهُت للجهض الخُؿحري؟ زم ما الظي 
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غجطخى لهظا الاؾخئىاٍ في الىكغ الظي حشهضه مٓىلت  في " ؾبب الجزوٛ "ًُ

سُت؟ و ما هي  الضعاؾاث الٓغآهُت اإلاهاضغة ؟ وما الظي ٌهجي بالجزنت الخاٍع

ُب مهىاها نلى أؾباب الجزوٛ ؟ و ما مضي مشغونُت  اؾدشماع هظا  ياث جٖغ مؿّىِ

لي اإلادخضم بحن الٓغاء الجضص و زطىمهم ؟ . الهلم التراسي في زػم الطغام الخأٍو

 معىاها و دواعي التصييف فيها "  أسباب النزول "

 البدث في مهجى و صاللت هظا اإلاُهىم الظي ٌشّٙل مىغىم أخض الهلىم ؤلاؾالمُت 

الهخُٓت التي حشٙلذ نلى الخماؽ مو الىظ الٓغآوي ًدُلىا ـ مً حهت اخخىاةه 

: نلى لُكت  أؾباب ـ  ئلى مشٙلخحن 

  التي جؿغح في 1"حهلُل ألاخٙام الشغنُت" ألاولى َٓهُت أضىلُت و هي مشٙلت - 

. مُضان الُٓه و أضىله

  بىضُها ئخضي 2"مشٙلت الؿببُت "الشاهُت َلؿُُت نٓضًت اًبؿخمىلىحُت و هي- 

اإلاش٘الث الهٓضًت والاًبؿدُمُت التي جطّضي لها َالؾُخىا و مخٙلمُىا و ختى 

 ً  .َالؾُت الهلم اإلاهاضٍغ

و لهّل الغابـ بُنهما ًخمشل في اؾدشٙاٛ الٓابلُت للخُؿحر و ؤلاصعإ و الٓؿو 

بالُٓحن  التي ُجشاع أمام الهٓل البشغي و هى بطضص الىكغ في قىاهغ و مىغىناث 

ٓي أو َلؿُي ،و جمشل خىاصر هؼوٛ آًاث الٓغآن هىا  جطؿضم بهاةٔ مُخاَحًز

. مشاال نلى هظه اإلاىغىناث

ُىا    و ئطا ما ججاوػها اإلاىاِْ اإلاسخلُت التي حؿدشحرها اإلاشٙلخحن الؿابٓخحن و جْى

ت لٙلمت  ؾلبا للضاللت الاضؿالخُت ألؾباب الجزوٛ نىض " ؾبب"نىض الضاللت اللًٍى

ً، َاهىا ؾىجضها جغص في لؿان ابً مىكىع مٓابال للحبل  نلماء الٓغآن و اإلاُؿٍغ

ُاث الجغحاوي  خىضل به ئلى مىغو  أو خاحت ما ، وفي حهٍغ ًُ الؿبب هى " الظي 

خىّضل به ئلى اإلآطىص ًُ ، ٖما ًجغي اؾخهماٛ الٙلمت في مىاغو أزغي 3"اؾم إلاا 

ٔ و الىؾُلت ،و هى ما ًجهلىا هِٓ نلى أن اإلاهجى الجىهغي  للٙلمت  مغاصَا للؿٍغ

ال ًخجاوػ الىضل و الغبـ أو الاعجباؽ ، و ْض وعصث هظه اإلااصة في الٓغآن ازيخا 

". أؾباب" و زالزت بطًُت " ؾبب"نشغ مغة، حؿهت منها بطًُت 
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َُدُل في الاؾخهماٛ الهغبي ئلى الاهخٓاٛ مً ألانلى ئلى ألاؾُل ، " الجزوٛ "   أما 

و غضه الطهىص، و ً٘شِ البدث زلّى الٓغآن مً هظه الطًُت بِىما جغص 

ٛ "مشخٓاتها مً ْبُل الُهلحن  ٛ "و " هّؼ ل"، و الاؾم " أهؼ في مىاغو ٖشحرة، " ججًز

سّجل  ت وعصث في الٓغآن مٓترهت باإلااء و " بؿام الجمل"َو أن هظه اإلاىاص اللًٍى

: ، و لهل اإلاشتٕر بُنهما هى ؤلاخُاء وؤلاهماء، و الؿإاٛ الظي ًؿغح هىا 4ال٘خاب

إلااطا اؾخٓغث لًت نلماء الٓغآن نلى لُكت الجزوٛ بِىما أهملتها لًت الٓغآن 

هُؿه؟ 

       ْض هخلمـ اإلاسغج مً هظا الؿإاٛ ـ مبضةُا ـ نبر مؿلٚ الخُاوث الىدىي و 

اصة في  اصة في اإلابجي ٍػ ل  و ؤلاهؼاٛ ، بالٓٛى أن الٍؼ الضاللي بحن الجزوٛ  و الّخجًز

اإلاهجى ، يحر أن الٓغاةً الىطُت الٓغآهُت ًمً٘ أن جٓضم مؿّىيا أْىي لهظا 

الخمُحز و الازخُاع الخهبحري لضي الٓضامي، بانخباع أن الٓغآن هُؿه ًُّغّ بحن 

ل و ؤلاهؼاٛ، و هى الظي زّظ هُؿه  ل"الخجًز ت 5"بالخجًز   بِىما طٖغ ال٘خب الؿماٍو

ل، بانخباع َاّع الخىجُم الحاغغ مو الٓغآن و  ألازغي بلُل ؤلاهؼاٛ صون الخجًز

الًاةب مو يحره مً الغؾاالث التي هؼلذ صَهت واخضة، و هى أًػا الظي ًُّغّ بحن 

ٛ " ؤلاهؼاٛ و الجزوٛ في ْىله حهالى . 6"بالحٔ أهؼلىاه و بالحٔ هؼ

هى " أؾباب الجزوٛ"      بىاء نلى ما ؾلِ ًخطح أن ما ؾّىى للٓضامى حهبحر

سُت،  زاضُت الخىجُم التي ال ًمً٘ َهمها و جدبهها ئال في اؾخدػاع الضواعي الخاٍع

ت و الىُؿُت و الاْخطاصًت التي جٓىم مٓام  الُغصًت و الاحخمانُت، الٍُ٘غ

في َهم قاهغة الىحي  إلاا اهٓطخى ػمىه  واؾخىي هطا مًلٓا، و نلُه  (ألاؾباب )

. ًٙىن نلم أؾباب الجزوٛ  هى الهلم الظي ًػؿلو بخدُٓٔ هظه الحاحت اإلالحت 

ـْهلٔ به  اإلاُّؿغ لبلىى اإلاغام ٌُ . هى الحبل الظي  

أهمية علم أسباب النزول 

اث  نلم أؾباب الجزوٛ ماصة طاث أهمُت بالًت  العجباؾها اإلاباشغ  ٍّ      حهخبر مغو

ؼي للهلىم الٓغآهُت ، و هى الظي اغؿلو مىظ  بهلم الخُؿحر بما هى الهلم اإلاٖغ

نهىصه ألاولى ختى آلان بمهمت بخىحُه الىظ ألصاء اإلاهجى الظي ًخدٓٔ به ومهه 

الخمشل ألامشل لهٓاةض و شغاتو ؤلاؾالم، و ًُُ٘ىا صلُال نلى هظا الاعجباؽ جلٚ 
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الىقُُت الاًبؿدُمىلىحُت  الاؾخضاللُت التي جدخلها هظه اإلاغوٍاث في مكان ٖخب 

سُت لم جً٘  شبذ طلٚ بالغيم  مً أن هظه اإلاغوٍاث بىضُها ماصة جاٍع ًُ الخُؿحر ،

نلى صعحت مً الػبـ و الضْت  مهها جٙىن هىة  الازخالٍ و خضّجه أزِ مما 

 ً . خطل و ًدطل بحن اإلاُؿٍغ

ت نلى حمُو ما ًغوٍه نلماء الٓغآن في  ُّ ٗان مً يحر اإلاهٓٛى سحب الكى      ئطا 

باب أؾباب الجزوٛ َان اخخماٛ حؿغب الىغو و الخلُُٔ و الخؿأ  صازل هظه 

ت الترازُت ًبٓى ْاةما نلى غىء أهماؽ مسخلُت مً الخدلُل و  الضاةغة مً اإلاهَغ

سُت  ما جلٚ التي اغؿلهذ بال٘شِ نً الؿُاْاث الشٓاَُت والخاٍع ُّ الىٓض ، ال ؾ

و الاحخمانُت التي أؾغث حشٙل و جبلىع هظا الهلم واؾدشماعه صازل اإلاضوهت 

ت ال٘الؾُُ٘ت واإلاهاضغة . الخُؿحًر

ه ئلى أن ؤلاإلاام ئلى قاهغة الازخالّ و الّخضلِـ في        بهظا الطضص ًيبغي الخىٍى

اث الحضًث اإلاخهلٓت بأؾباب الجزوٛ لم ًً٘ مً بىاث أَٙاع اإلادضزحن ممً  ٍّ مغو

حهاؾىا مو مباخث نلىم الٓغآن ، بل ُوحض ئْغاع  لضي  اإلاطىُحن ألاواةل بدطٛى 

 ، بل أهه بامٙاهىا الٓٛى أن جلٚ الكاهغة الخؿحرة شٙلذ أخض 7هظه الشىانت

. الضواعي ألاؾاؾُت للخطيُِ في اإلاىغىم ٖما ؾُأحي

عىامل وشأته  

ت أو زٓاَُت ٖمىغىنىا ًٙىن الُطل بحن      نىضما ًخهلٔ ألامغ بكاهغة ٍَ٘غ

نامل و أزغ مؿألت مىهجُت لِـ ئال ، ئط أن ألامغ ًخهلٔ بكىاهغ ًلخبـ َيها 

الهلمي باإلًضًىلىجي ، مو طلٚ هجض بهؼ الاحتهاصاث و مو ئْغاعها بالخضازل  

ُت و ئًضًىلىحُت ليشأة هظا الهلم . جُطل بحن نىامل زٓاَُت و مهَغ

في طلٚ الىغو الشٓافي الظي  آلذ ئلُه "بؿام الجمل " و ًدضصه: العامل الثقافي

هت الُخذ ؤلاؾالمي ، َػال نً  ألامت ؤلاؾالمُت يضاة  اهٓؿام الىحي و احؿام ْع

جؿىع الخهامل مو الضًً و الىظ الٓغآوي جدضًض ا ، في قل هظا الكغوٍ وشأث 

الغيبت في اؾخهاصة الخجغبت الُظة للىبي ضلى  هللا نلُه وؾلم  ، َٙاهذ مجالـ 

حن والىناف ئؾاعا لخلٚ الاؾخهاصة  ، و هدُجت لالهؼالْاث 8الٓطاضحن و ؤلازباٍع

ها نمل الٓطاص حهلٓذ أؾاؾا بخأبؿهم  لًاًاث يحر نلمُت ، و خطٛى  التي نَغ
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غصة في مغّوٍاتهم لم جً٘ أؾباب الجزوٛ َيها مهضومت الحل
ْ
غث .  جىّجغاث مؿ جَى

هظه ألاعغُت الشٓاَُت التي شٙلذ الضنامت التي اهدش َيها الاهخمام بأؾباب 

. الجزوٛ بانخباعه واْها في ضلب ججغبت الىبي مو الىحي

 و هى الظي ًغجبـ بالخؿىع الؿبُعي  في ؾبُهت ؤلاًمان ، خُث :العامل املعرفي

ضاعا إلاؿلمىن بُهل ابخهاصهم نً الؼمً الىبىي و الههىص ألاولى للخالَت ًجزنىن 

اث ؤلاًمان و الخُ٘غ في الضًً و ئنماٛ الىكغ في " هدى اإلاؿاءلت الهٓلُت إلادخٍى

، و 9"الٓغآن و ْض اؾخىي مصحُا، أي هطا م٘خىبا غبؿذ ماصجه غبؿا جهاةُا 

ْض أزحرث في هظا  الؿُاّ مشٙلت جغجِب الؿىع الٓغآهُت زاضت و أن الترجِب 

دت  ت الىطُت الطٍغ ش الجزوٛ، َػال نً هضعة الٓغاةً اللًٍى الؿاةض لم ٌهّخض بخاٍع

اإلادضصة لؼمً هؼوٛ آلاًاث و مىاؾباتها، و ْض مشلذ هظه الىضعة ناةٓا جٓىُا في 

. الاهخضاء ئلى ؾبب الجزوٛ

ُت أًػا ، وهي التي  َػال نً ما جٓضم زمت مشٙلت هدؿبها طاث ؾبُهت مهَغ

ٗاهذ  ا 
ّ
جغجبـ بالخهاعع الكاهغي اإلاىحىص بحن ٖشحر مً آًاث الٓغآن ، و إلا

و هظا الخهاعع  اإلاخؿلباث الضًيُت والاحخمانُت والؿُاؾُت  و اإلاىؿُٓت جٓخطخي َع

، َٙان اإلاؿلٚ ئلى طلٚ   هى مٓىلت اليسخ التي ال ًمً٘ أن ًخم َيها الٓٛى مً 

. صون غبـ اإلاؿؿغة الؼمىُت و الؿببُت التي جم َيها الجزوٛ

ئطا ما أيُلىا الخضازل الظي أشغها ئلُه ؾابٓا بحن ما هى : العامل ألاًدًىلىجي

مهغفي و ما هى ؾُاسخي ، َاهىا هدضص الهامل ؤلاًضًىلىجي ًخمشل في الىقُُت 

ؤلاؾخهمالُت  التي اوه٘ؿذ لضي نلماء الٓغآن و هم بطضص الخطيُِ في أؾباب 

ت و اإلاظهب الهٓضي مبهشا نلى  ٗاهذ هىاحـ الاهخطاع للُْغ الجزوٛ ، بدُث 

دبحن لىا هىا أن بهؼ  اث الجزوٛ ، ٍو ٍّ خي صازل  صاةغة مغو ئًجاص الؿىض الخاٍع

ت  الوشضاصها ئلى ؾلب الخأًُض إلآاالث اإلاخٙلمحن  ٍغ الخُاؾحر اغؿلهذ بىقُُت جبًر

. و طلٚ بىاؾؿت نلم أؾباب الجزوٛ

    هسلظ مما ؾبٔ أن  نلم أؾباب الجزوٛ ٖما ماعؾه الٓضامى  ال ٌهخمض مجغص 

الغواًت بل ًمخض ئلى اؾخهماٛ الهٓل في الترحُذ ومأل الُغاياث الحاضلت نً 

ذ  له حهخبر في طاث الْى
ّ
ُىا نىضه مً نىامل حشٙ يُاب آلازاع الىطُت ، و أن ما ْو
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نىاةٔ خاصة و مهػالث نالٓت في مؿاع الُ٘غ الهغبي ؤلاؾالمي و مغاخل اهخٓاله ، 

ال ؾُما و أن ألامغ ًخهلٔ بهلم حاء مً أحل جدُٓٔ الاهخٓاٛ مً الشُهي ئلى 

اإلاضون ، و جلٚ مهمت  حهترغها  بهىاةٔ اًبؿدُمُت و ئًضًىلىحُت حمت ، هظٖغ مً 

: أضضائها الترازُت ما ًلي

لها   . ـ الازخالٍ بحن الهلماء في صحت الغواًاث و ْبىلها  و جأٍو

خي ) ـازخالَهم خٛى جدضًض ما هٛؼ مً  آًاث الٓغآن ابخضاءا  مً صون صاعي جاٍع

ٗان أٖثر مً )، و ما هٛؼ منها بؿبب  (أعضخي عيم ئْغاعهم بأن الجزوٛ الابخضاتي  

. 10(الجزوٛ اإلاؿبب

ي 
ّ
ـ ازخالَهم بشأن الجزوٛ اإلاخ٘غع لبهؼ آلاًاث، و خٛى الىاسخ و اإلايؿىر، و اإلاٙ

. و اإلاضوي

ج اإلاهجى  و ه٘ظا جٙىن هظه اإلاؿاةل نلى صعحت مً الحؿاؾُت نلى ضهُض  جسٍغ

أؾباب الجزوٛ هي ؾالح في ياًت الخؿىعة، ًمً٘ أن "مً الىطىص، مما ًجهل 

، و لهّل عواص الٓغاءاث اإلاهاضغة ًطِبىن 11"جىُش باإلاهجى في حمُو الاججاهاث

الهطب الحؿاؽ في الترار خُىما ٌؿخأهُىن الٓٛى في مؿاةل ئشٙالُت مً نلىم 

مداولحن َهمها نلى غىء الازخُاعاث " أؾباب الجزوٛ "الٓغآن ، مً ْبُل 

اإلاىهجُت الهلمُت و الُلؿُُت اإلاهاضغة، َهل أْغ نلماء الٓغآن بؿغح  (الاٖغاهاث)

سُت "مُهىم أؾباب الجزوٛ  و " هؼنت جاٍع َهال ؟، أم أن ألامغ ال ًخهلٔ ؾىي بخؿَى

هظا اإلاُهىم  التراسي ألصاء وقاةِ ئًضًىلىحُت  مػمغة؟ 

 .مً أسباب النزول إلى التاريخية؟

ئطا ٖىا ال هجض أصوي ضهىبت  في ئخالت هظا اإلاطؿلح في  :في معنى التاريخية

ش"الاؾخهماٛ الهغبي ئلى  صالت في جٓلُضها اللًىي نلى  (ًت)، وانخباع الالخٓت "الخاٍع

ٙىن هُـ الح٘م مىؿلُا نلى  في  (ité)أو  (isme)اليؿبت أو الىهخُت أو اإلاظهبُت، ٍو

historicisme  و historicité12 نلى الخىالي نىضما ًخهلٔ ألامغ باإلآابل الُغوسخي  

للمطؿلح ، َان اإلاهاوي اإلاغجػاة له في اضؿالخاث الُالؾُت و الباخشحن جشحر 

ش ـ بىضُه الىاْو  الهُاوي الظي  بهؼ الالخباؾاث ، ئط بالغيم مً أن الخاٍع
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ل 
ّ
ت بمسخلِ أبهاصها في ئؾاع ػمٙاوي مسطىص ـ ٌشٙ ججؿضه ؤلاعاصة البشٍغ

الجىهغ في مسخلِ اإلاىاغو واإلآاماث التي ًخم َيها جىقُِ هظا  اإلاطؿلح في 

الؿُاّ الشٓافي الًغبي أو الهغبي ، َاهىا هجض ازخالَا ٖبحرا  في مضازله ٖما في 

. مساعحه نىض صناجه  و اإلاهترغحن نلُه نلى خض ؾىاء

سُت ، و  ساهُت و الخاٍع ىن بحن الخاٍع ت التي ًُٓمها آٗع خا الخُْغ      لى هخجاوػ مْإ

سُت في الؿُاّ الشٓافي الًغبي  (ٖغؤٍت و ٖمىهج)هبدث نً  لحكت مُالص  الخاٍع

ش الىٓضي بطُخه نلما شامال "َاهىا ؾىجضها مغجبؿت بالخدٛى الظي أخضزه  الخاٍع

 و طلٚ مو بضاًت الٓغن 13"صازل الهلىم الاحخمانُت و نلى البدث الُلؿُي

سُت"الشامً نشغ، بدُث جبلىعث  ا " الخاٍع في هظا الؿُاّ  عؤٍت و مىهجا جُؿحًر

ض  ش ،وجٖإ مىاهػا للغؤٍت  التي ٖغؾذ خػىع الٓىي الًُبُت في ضىانت الخاٍع

ش و نلى وؿبُت الحُٓٓت  ت ؤلاوؿان في جىحُه الخاٍع ٍؼ سُت نلى مٖغ الغؤٍت  الخاٍع

سُت . الخاٍع

ىن مؿدىضا ئلى العوؽ ال٘بحر للًت الُغوؿُت        نلى مؿخىي اإلاهاحم  ًظٖغ أٗع

ش   ٗان بخاٍع ٗان ألامغ  critique في مجلت1876 أٍَغل6أن أٛو قهىع للٙلمت   ، و 

ضُايت نلمُت مؿخسضمت زطىضا مً ْبل الُالؾُت " ًخهلٔ خُىظإ بـ 

الىحىصًحن للخدضر نً الامخُاػ الخاص الظي ًمخل٘ه الاوؿان في اهخاج ؾلؿلت 

مً الاخضار و اإلاإؾؿاث و الاشُاء الشٓاَُت التي حشٙل بمجمىنها مطحر 

ت  . 14"البشٍغ

     مً الهالماث الباعػة التي ًظٖغها ـ هاشم ضالح ـ في مؿاع هظا اإلاُهىم ًأحي 

ش  و لِـ  (1744ـ 1668)َُٙى الظي أٖض نلى أن البشغ هم الظًً ًطىهىن الخاٍع

ش ـ خؿبه ـ بشغي مً أْطاه ئلى  الٓىي الًُبُت ٖما ًخىهمىن ، َالخاٍع

سُت ، أٖض   (1803 ـ 1744)،أما هغصع"أْطاه الظي اشتهغ ب٘خابه اليؿبُت الخاٍع

ؼ َ٘غة اإلاؿلُٓت التي جضنيها بهؼ الشهىب لتراثها ، وبالخالي ٗل جغار  َُه َع

ٓي و أعاص   (1911 ـ 1833)هى وؿبي، ٖما ًظٖغ صًلثي الظي اهخٓض اإلاىهج اإلاُخاَحًز

ِ الهلمي مدله ل و 15أن ًدل اإلاْى سُت بىضُها مؿدىضا للخأٍو  و اؾخمغث الخاٍع

ٙىع )الُهم مو أْؿاب الهحرمىىؾُٓا  ، َهي نىض  ياصامحر  (هُضيغ و ياصامحر و ٍع

ش في الغاهً ش  مً زالٛ اؾخمغاع الخاٍع .  حهبحر حضلُت الغاهً و الخاٍع
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عمى التاريخاهية و بصيرة التاريخية عىد محمد أركىن 

سُت ىن )ًُاغل صانُت الخاٍع سُت  (أٗع  historicité في الضعاؾاث الٓغآهُت بحن الخاٍع

ساهُت   ،لخٙىن هظه ألازحرة هي لحكت مخسلُت ئًبؿدُمُا historicisme و الخاٍع

سُت ، و طلٚ مً حهت أن ألاولى هي مىهج ج٘ىُٙي ً٘خُي بدسجُل " مٓاعهت بالخاٍع

سُت و جغجُبها في زـ ػمجي مخىاضل اتو الخاٍع ت في صعاؾت "  ، و16"الْى هؼنت مخؿَغ

ش أؾغتها وغهُت و َُلىلىحُا الٓغن الخاؾو نشغ، بِىما الشاهُت  بما هي " الخاٍع

ش جمخلٚ الٓضعة نلى الخدغع مً غًـ  اللحكت اإلاخٓضمت في مجاٛ َهم الخاٍع

. الخُىلىحُا و الاًضًىلىحُا مها

historicisme ت  الىغهُت   هي  ؾىاٌء في سٍى ت أو الخاٍع سٍى ساهُت أو الخاٍع  الخاٍع

ٗاهذ  ش ، َاطا  ىن نلى  عؤٍت ؾلبُت في َهم الخاٍع سُت جدُذ " الخضلُل لضي أٗع الخاٍع

ساهُت  حًظي الىهم بىحىص  لىا أن هبٓى صاةما في مؿخىي الدؿاٛؤ ، َان الخاٍع

ش ساهُت  جّضعي أن 17"اججاه مدضص أو مهجى وخُض و مهغوٍ للخاٍع  ، و أن الخاٍع

اتو و ألاشخاص الظًً وحضوا خُٓٓت و الظًً صلذ نلى وحىصه  ألاخضار و الْى

ش الحُّٓٓي الُهلي  وزاةٔ صحُدت  هي وخضها اإلاىغىناث التي جٓبل ٖماصة للخاٍع

ىن ـ ج٘مً في اؾدبهاص الهٓاةض و الخطىعاث  ، ؾلبُت هظه الغؤٍت ـ خؿب آٗع

ش   ، هظا الهمى الظي جخسبـ 18الجمانُت التي جدٕغ الخُاٛ مً ؾاخت نلم الخاٍع

ىهُت؟؟  التي ٌهجي  سُت ألاٗع ساهُت ال ًىجلي ئلى ببطحرة الخاٍع جبّطغها  " في الخاٍع

ساهُت ناصة أو جخجّىبه باخخٓاع  .   19"ئناصة ئصزاٛ ٗل ما جمدىه الخاٍع

      نبر هظا الىٓض الظي ًىّحهه للمضعؾت الاؾدشغاُْت الًغبُت و الغؤٍت الغؾمُت 

ىن   ش نلى مؿخىي الُ٘غ الهغبي ؤلاؾالمي ال٘الؾُٙي ًٓضم لىا أٗع اإلاّ٘غؾت للخاٍع

، و هى الظي ًخُ٘ل باناصة الانخباع لها صازل "الغخُم بالهٓاةض" هُؿه في وغو 

خي و الخأُٖض نلى صوعها في  سُت" الضعؽ الخاٍع ،و طلٚ نبر " الضًىامُُ٘ت الخاٍع

سُت الاًجابُت ، و الحُٓٓت أن  ساهُت الؿلبُت ئلى الخاٍع صنىجه ئلى ججاوػ الخاٍع

ىن لم جً٘ أْل ْؿىة   غ بها آٗع
ّ

سُت الغخُمت  بالهٓاصةض و ألاصًان ٖما ًبش الخاٍع

ساهُت الىغهُت ججاه  في أخٙامها مً طلٚ الخجاهل و ؤلايُاٛ الظي ماعؾخه  الخاٍع

ٓي . ٗل ما هى مُخاَحًز
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سُت عيم مداوالث الخمُحز  ساهُت أو الخاٍع    نلى الهمىم ًمً٘ الٓٛى أن الخاٍع

ِ ئًبؿدُمىلىجي وأهؿىلىجي مً الحُٓٓت و الىحىص  ،  الخهؿُي بُنهما هي مْى

ت ؤلاوؿان و اؾخهضاء  ٍؼ ِ أهؿى لىجي حهبر نً مٖغ َمً حهت ٗىجها مْى

سُت  أٖثر ئخخُاءا بُلؿُاث هُدشه و  ٓا و لهظا الؿبب هجض صناة الخاٍع اإلاُخاَحًز

ِ ئًبؿدُمىلىجي َهي حهّبر نً وؿبُت  ضا ، أما مً حهت ٗىجها مْى هُضيغ وصًٍغ

اث و لهظا الؿبب هجض جىايما بحن الجزنت  ُّ ؼ اإلاؿلٓ تها و َع الحُٓٓت و بشغٍّ

ٗاهذ هظه ألازحرة هي أوج جؿىع  سُت و الهحرمىىؾُٓا اإلاهاضغة ، بل  لغّبما  الخاٍع

. ألاولى

سُت  في الؿُاّ الشٓافي الًغبي و الخطىع الىٓضي  ٍى نلى مهجى الخاٍع   بهض الْى

ىن ، هداٛو هىا اؾخٓطاء اإلاهاوي التي ًغجػيها  خؿً خىُي ـ  غ به أٗع
ّ

الظي ًبش

" نلى ؾبُل اإلاشاٛ ال الحطغ ـ  ألؾباب الجزوٛ لخٙىن مؿىيا للٓبٛى بمشغوم  

خي ، و " ئهؼاٛ الىحي ٓا ئلى ألاعع و ئزػانه إلادٚ الىٓض الخاٍع مً نلُاء اإلاُخاَحًز

سُت لضًه . أزىاء طلٚ هِٓ نلى مُهىم الخاٍع

ٓا مٓلىبت  سُت خؿً خىُي و الخأؾِـ إلاخاَحًز جاٍع

خي الظي ماعؾه ؾبِىىػا نلى الغواًاث     جدذ جأزحر الضعؽ الىٓضي الخاٍع

ؿُت  اإلااصًت  للكاهغة الضًيُت  الخىعاجُت، وؾؿىة  اإلآاعبت الُُىعبازُت ـ اإلااٖع

ت  للخطىع ؤلاًماوي اإلاّ٘غؽ جغازُا نً  ًؿالهىا خؿً خىُي  بمىاِْ هٓضًت حظٍع

نالْت الىحي بالىاْو ، و وهثر نلى هظه اإلاىاِْ في مىاغو ٖشحرة مً  أبدازه و 

ٗان أزىاء هظه اإلاىاِْ ًلخمـ  صعاؾاجه التي الخئمذ مشغونه الُ٘غي الهٍغؼ،و

و مضازل أزغي مً نلىم الٓغآن  ٖمٓىلت " أؾباب الجزوٛ " الؿىض  في مٓىلت

. اليسخ والخىجُم 

ت و     ٌهىص اشخًاٛ خىُي بهلىم الٓغآن غمً ؤلاشٙالُاث اإلاخهلٓت بهمىمه الٍُ٘غ

الٓىمُت ئلى أؾغوخخه نً مىاهج الخُؿحر الٓغآوي التي أعاصها مداولت في 

نىىاها شاعخا لضعاؾت جدذ " أؾباب الجزوٛ"أؾاؾُاث َهم الىظ، لخكهغ بهضها 

و ٌهلً هظا الهىىان مً . 20"صعاؾت في أؾباب الجزوٛ: الىحي و الىاْو" نىىان 

ّغ مبدث أؾباب الجزوٛ بًغع مؿبٔ ًخمشل في 
ْ
البضاًت أن خؿً خىُي   ًؿ
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ُت ججلُا للبيُت  سُت اإلااصًت التي  ججهل مً البيُت الُْى الاهخطاع ألؾغوخت الخاٍع

الخدخُت ،َُجهل مً الىحي ججلُا للىاْو، ومالمذ الاهخطاع للىاْو هلمؿها في 

ُاجه للىحي ، ٖما هلمؿها في الح٘م اإلادؿغم الظي أضضعه خٛى مؿألت الجزوٛ  حهٍغ

الؿببي و الجزوٛ الابخضاتي ، خُىما ْؿو بالىُي أن جٙىن هىإ آًت مً الٓغآن 

هؼلذ بمهٛؼ نً مؿبب واْعي ،مما ٌهجي الؿُؿغة اإلاؿلٓت للىاْو في حشُ٘ل 

ا ًٙىن لهمىم آًاث الٓغآن أؾباث خخمذ هؼولها َان طلٚ ٌهجي 
ّ
الىظ، و إلا

ل ، و ًُصح خىُي نما ًؿلبه مً أؾباب  ا  للمباصعة ؤلالهُت في الخجًز اهخُاءا جاّمٍ

ت الُ٘غ نلى الىاْو"الجزوٛ نىضما ًدضص مهىاها في ئزباث  ".  أولٍى

و ال ًجض خؿً خىُي يػاغت في الحطغ الخهؿُي أليغاع حهىص نلماء الٓغآن 

سُت الىطىص وشأة وجؿىعا، والجمو و الترجِب مٙاها و ػماها، و " في  بُان جاٍع

،  بل و ًظهب خىُي ئلى جمضًض زاضُت 21"الجزوٛ و اليسخ جؿىعا و هكاما

ً ناما التي َيها  في بدغها ججّزٛ الىحي ،  الخىجُم التي جدُل ئلى مضة زالزت ونشٍغ

الث ؾابٓت خضزذ مىظ أصم  وطلٚ بانخباعه هؼوٛ الٓغآن خلٓت في ؾلؿت مً ججًز

نلُه الؿالم ، مغوعا بغؾاالث مىسخى و نِسخى نليهما الؿالم ، و ه٘ظا ال هٙىن 

سُت الىحي الهام  سُت الىحي الٓغآوي َٓـ ، بل أما جاٍع اللىح )أمام جاٍع

. 22(اإلادُىف

ـ مً الجضٛ الهًُلي ٌؿخمغ جأُٖض  ضاخب  ِ ماٖع ا بمْى ُّ الترار و "  جأؾ

نلى حهالي الىاْو و ؾلؿخه نلى الىظ في ؾُاّ مشغوم الٓلب " الخجضًض

ُه مً زىاةُت الىحي و  ٓي إلاهاصلت الؿماء و ألاعع ًظهب ئلى أن مْى اإلاخاَحًز

الظي ٖغؾه الُٓهاء و  (مً الىظ ئلى الىاْو )الىاْو ًٓلب الترجِب الخىاػلي 

ٖما جخؿلبه الجضلُت اإلااصًت  (مً الىاْو ئلى الىظ)ألاضىلُىن ، لُطبذ جطانضًا 

ؿُت ،  ه٘ظا ًٙىن الىحي  ْض هٛؼ بىاءا نلى هضاء الىاْو ، واٖخمل بىاءا " اإلااٖع

نلى جؿىعه و أنُضث ضُايخه ؾبٓا لٓضعاجه و أهلُخه  نلى ما هى مهغوٍ في 

الىاْو الظي ًىاصي .... الىاسخ و اإلايؿىر ، و هي نملُت حضلُت الُ٘غ و الىاْو 

الُ٘غ و ًؿلبه و الُ٘غ ًأحي مؿىعا للىاْو و ًىحهه هدى ٖماله الؿبُعي ، زم  

ٌهىص الىاْو َُىاصي َ٘غا أصّ و أخ٘م ختى ًخدٓٔ الُ٘غ طاجه ، و ًطبذ واْها 



 

206 
 

ٖالم هللا ئطن هى " مشالُا ًجض َُه الىاْو الؿبُعي ٖماله ، لُطل ئلى الٓٛى أن 

 .  23"اؾخجابت ل٘الم البشغ

   جطبذ أؾباب الجزوٛ نىض خؿً خىُي هي اإلاضزل الظي بىلىحه جدبحن 

ت الىحي ، ماصام هظا ألازحر لِـ ؾىي  ُّ س مجمىنت مً ألاَٙاع و الخطىعاث "جاٍع

التي جطضع منها أهكمت و شغاتو زغحذ مً الىاْو بأؾباب الجزوٛ، وجُُ٘ذ مو 

ما نبر نىه الٓضماء باؾم " ، زم ًيخٓل للجؼم  أّن " الىاْو بالىاسخ و اإلايؿىر

وأن  .... لهى في الحُٓٓت أؾبُٓت الُ٘غ نلى الىاْو ، ومىاصاجه له " أؾباب الجزوٛ"

لُضٛ نلى أن الُ٘غ ًخدضص ؾبٓا لٓضعاث الىاْو و " الىاسخ و اإلايؿىر "حهبحرهم 

بىاءا نلى مخؿلباجه ، ئن جغاخى الىاْو جغاخى الُ٘غ ، وئن اشخض الىاْو اشخض 

. 24"الُ٘غ

ٗان ٌهِش نهض اػصهاةه   و ًبضو مً زالٛ هظا ال٘الم أن خؿً خىُي الظي 

ؿُت ْاعب الٓٛى  و هى الٓٛى الظي ؾُٓىله " ئن جغاخى الىاْو جغاخى الىحي"باإلااٖع

ؿُت 25هى و يحره بملُىقاث أزغي أٖثر ئَطاخا ، و حؿخمغ ألاؾغوخت اإلااٖع

الحضًث نً " غايؿت و ًغجُو ميؿىب الجغأة لُٓٛى  في هبرة زؿابُت هػالُت 

واْهُت ؤلاؾالم ئهما وشأ مً هظا اإلاىغىم و هى أؾباب الجزوٛ،أؾبُٓت الىاْو 

نلى الُ٘غ، و أولّىٍت الحاصزت نلى آلاًت، اإلاجخمو أوال  و الىحي زاهُا ، الىاؽ أوال و 

  ". 26"الٓغآن زاهُا، الحُاة أوال و الُ٘غ زاهُا

نلى اعتهان الىحي للىاْو  لُجهل مىه مجغص ضضي  (خىُي) و ًخ٘غع جأُٖضه

ت  ، و نلى ؾبُل الخهمُم ًٓٛى أن  ٗل آًت أو مجمىنت مً "للمش٘الث البشٍغ

ِ مهحن في الحُاة الُىمُت لُغص أو حمانت مً ألاَغاص ،  آلاًاث جمشل خال إلاْى

هطىص الىحي لِؿذ ٖخابا أهٛؼ مغة واخضة مُغوغا مً نٓل ئلهي لُخٓبله 

حمُو البشغ ، بل هى مجمىنت مً الحلٛى  لبهؼ اإلاش٘الث الُىمُت التي جؼزغ 

بها خُاة الُغص و الجمانت و ٖشحر مً الحلٛى  ْض حًحرث و جبضلذ خؿب الخجغبت 

و نلى مٓضاع ؤلاوؿان و ْضعجه نلى الخدّمل ، و ٖشحر مً الحلٛى لم جً٘ ٖظلٚ في 

ٗاهذ مٓترخاث مً الُغص أو الجمانت زم أًضها  باصب ألامغ مهؿاة مً الىحي بل 

  و ال ٌؿغي هظا الُهم مً 27"أؾباب الجزوٛ "و هظا هى مهجى ... الىحي و َغغها 
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ٗالؿىت و  و ألازغي  خؿً خىُي نلى الىحي َٓـ بل ًيسحب نلى مطاصع الدشَغ

. ؤلاحمام و الاحتهاص

ت  نىض خؿً خىُي  ُّ س ا جٙىن  الخاٍع
ّ
ً الكاهغة وشأة و جؿىعا في "  إلا هي جٍٙى

مجخمو بهُىه في قغوٍ مدضصة و في مغخلت ػمىُت زاضت ، و الُ٘غ قاهغة و 

سُت ، وال  ت قىاهغ احخمانُت ، و الكىاهغ الاحخمانُت قىاهغ جاٍع الكىاهغ الٍُ٘غ

ش   ، َان  ما ًلؼم 28"شخيء ًدضر ـ بما في طلٚ الُ٘غـ  ئال في اإلاجخمو و الخاٍع

ش ، و بهظا جإصي  غغوعة  نً هظا الُهم  هى  اهخُاء وحىص  ما َّى الخاٍع

ت  لضعاؾت حمُو الكىاهغ ئلى الؿٓىؽ  سُت  مً حهت حهمُمها أصاة  جُؿحًر الخاٍع

ٓا،  و حهخبرها جُ٘حر ؾلبُا  ت التي جى٘غ اإلاُخاَحًز في شغإ الجزنت الىغهُت اإلاخؿَغ

. زغاَُا

مً سببية النزول إلى السببية املادًة 

ِ أمشاٛ خؿً خىُي حهبحر  ّٓ مً لؿان الٓضامى ؾٓؿىا " أؾباب الجزوٛ" إلاا جل

ُٓت  في الدؿغّم و لم ًلخُخىا ئلى الُّغ اإلاىحىص بحن الىحي بىضُه قاهغة مُخاَحًز

ىنه ختى و ئن واٖبخه أو ؾبٓخه ، و بحن الكىاهغ اإلااصًت  ال ًسػو لهلل جدخم ْو

ا هُدظ 
ّ
الازغي التي ًمً٘ أن جسػو للخُؿحر بمبضأي الؿببُت و الحخمُت ،و إلا

اإلاهجى الظي ًىقِ به  حهبحر أؾباب الجزوٛ ـ في بغاءجه ألاولى ـ  نىض الٓضامى 

هجضه ًخداشخى الٓٛى بدخمُت الجزوٛ ٖما ًخىهمها اإلادضزىن ، ًُ٘ي مشال أن  

هىٓل نً الؿُىؾي ـ و هى في مٓام  شغح ما ًٓطض بأؾباب الجزوٛ ـ خغضه نلى 

و هؼوٛ آلاًت أو آلاًاث في خضوص الاْتران " الؿبب"ئبٓاء الهالْت بحن مُهىم 

و الظي ًخدغع في أؾباب الجزوٛ أهه : " الؼماوي لِـ ئال، و هظا ما ًُهم مً ْىله 

ىنه:   ،  و ْبله  وحضها الؼعٖصخي ٌشغح مغاص الصحابت و 29"ما هؼلذ آلاًت ئًام  ْو

بأن اإلآطىص هى جػمً آلاًت للح٘م " هؼلذ آلاًت في ٖظا" الخابهحن مً حهبحرهم 

ٗان الؿبب في هؼولها " الشغعي اإلاخهلٔ باإلاىغىم أو الىاْهت  و لِـ  و .. أن هظا 

" حيـ الاؾخضالٛ نلى الح٘م باآلًت ال مً حيـ الىٓل إلاا ًٓو" انخبر أن طلٚ مً
30 .
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 و لهل  إلاا ًظهب ئلُه الؼعٖصخي و الؿُىؾي مً جضُْٔ و غبـ  لضاللت الؿببُت 

ت التي ؾغخها  صازل هظا الخهبحر  ما ًبرعه في جلٚ اإلاش٘الث الُٓهُت و الخُؿحًر

في ػمً الصحابت و الخابهحن و ٌهاص ؾغخها " ؾبب الجزوٛ"الُهم الخاؾئ إلآىلت 

. آلان

ه و الخٓضٌـ نً الىاْهُت و اإلااصًت  الظي  بو بالخجًز
ْ

ش
ُ
ٗان هظا هى اإلاهجى اإلا    ئطا 

َان خؿً خىُي ًدبانض به ئلى خضوص " ؾبب الجزوٛ "ًلخمؿه الٓضامي  لخهبحر

ج  ًطبذ َيها أصاة للخضلُل نلى اعتهان الىحي للىاْو اإلااصي ، و هظا الخسٍغ

الىغهاوي ألؾباب الجزوٛ  في اصناةه للهلمُت و اإلاىغىنُت متهاَذ مً حهت أهه 

سُت  لخطىعاث حاهؼة نً ؾبُهت  ُٓت جاٍع سػو في َهمه لكاهغة مُخاَحًز ًَ

الهالْت بحن الكىاهغ ، و وشحر هىا بالخدضًض ئلى الخطىع الظي ٖغؾخه الُلؿُت 

ٓا و ال حهتٍر ئال بما  الىغهُت الٙىهدُت التي جيبظ باخخٓاع ٗل ما له ضلت باإلاخاَحًز

. هى ماصي

  ما هسلظ ئلُه مً هظه الشىاهض اإلآخؿُت مً ٖخاباث خؿً خىُي خٛى 

سُت التي اؾدبضث به هى أهه ماعؽ حهؿُا  أؾباب الجزوٛ و نالْتها بالجزنت الخاٍع

َاضحا في جدمُل مُاهُم جغازُت لضالالث َلؿُُت  لها هي ألازغي مشغوؾُتها 

لها نلى ْػاًا و مىغىناث الُ٘غ ؤلاؾالمي ، و  سُت اليؿبُت التي ًخهظع ججًز الخاٍع

ٓا مٓلىبت،  ؾماؤها الىاْو  وأعغها الُ٘غ . هى بهظا الطيُو أّؾـ إلاُخاَحًز

خاتمة 

سُت التي ًىاَذ ننها الخُاع الهلماوي بمسخلِ مغحهُاجه      جٓىص الجزنت الخاٍع

ت نبر جلبِـ  سُت الؿاطحت" أؾباب الجزوٛ" الُلؿُُت و الٍُ٘غ ئلى "  لبىؽ الخاٍع

جمُُو ْضاؾت الىظ الٓغآوي و ئبٓاةه جدذ عخمت اإلاخًحراث الاحخمانُت و الىُؿُت 

ٗان في جٓاصم الهلىم ؤلاؾالمُت ال٘الؾُُ٘ت والحاحت  للمخهاؾحن مهها ، َاطا 

اإلالحت لخجضًضها ختى حؿخىنب أؾئلت اإلاؿلم اإلاهاضغ  ما ًبرع ؤلاإلاام  لضوع 

ل و غغوعة انخباعه في صعاؾت الىظ و اؾدشماعه ـ  هى أمغ أّْغه  الىاْو في الخجًز

ً ـ  َان ما ال ًبرع، المىؿُٓا  ْضامى الُٓهاء و الهلماء في مطىُاتهم  ْبل اإلاخأخٍغ

اٖخه  ُّ و ال واْهُا هى الاعتهان ئلى خاٖمُت واْو ٍ ال ٌؿخٓغ ، واٌْو جخضزل في خ
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اهُهاالث و هىاحـ البشغ، و جخطاعم َُه هؼواتهم ، َُِ٘ جخدٓٔ خاحت البشغ 

ئلى الاهخكام و الؿُ٘ىت ؟؟ ُِٖ جخدٓٔ  هظه الحاحت ـ التي جيخُي أن جٙىن 

ؾُاؾُت مدػت ، بل هي ؾُٙىلىحُت أزالُْت باألؾاؽ ـ  نىضما ًجهل مً 

الىاْو غابؿا في اهخاج اإلاهجى؟؟، ئن مً شأن ه٘ظا َلؿُت نً الىظ مهما 

ت أن جيؿِ  الىقُُت ألاؾاؾُت للضًً . ٗاهذ مغج٘ؼاتها ، جغازُت أو نطٍغ

ا للشاَعي حاء َُه هٓػا " أؾباب الجزوٛ"    بالهىصة ئلى مٓىلت  هىٓل هطا ٍْى

ت الىاْو نلى الىظ الظي ًإؾغ الٓغاءاث اإلاهاضغة  للىظ  ُّ مىؿُٓا إلابضأ خاٖم

ال ًطىو الؿبب شِئا، و ئهما جطىهه ألالُاف ، ألن الؿبب ْض ًٙىن ، " الٓغآوي  

و ًدضر ال٘الم نلى يحر الؿبب، و ال ًٙىن مبخضأ ال٘الم الظي له خ٘م َُٓو ، 

َاطا لم ًطىو الؿبب بىُؿه شِئا ، لم ًطىهه بما بهضه ، و لم ًمىو ما بهضه 

، ًخطح مً هظا الىظ الظي ال ٌؿخًلٔ نلى 31"أن ًطىو ما له خ٘م ئطا ُْل

الشاَعي ًبٓى الهالْت في الىحىص بحن اإلالُىف و اإلاخدٓٔ أمشاٛ خؿً خىُي أن 

خؿُا اخخمالُت ًو لِـ ْؿهُت ،و أن خطٛى الخالػم بحن الؿبب و الىظ في 

مىاؾبت ما ال ًىُي في طاجه ئمٙاهُت اعجباؽ طاث الىظ بؿبب آزغ ، أو اعجباؽ 

ٖظلٚ " واْهت الىحي"طاث الؿبب بىظ آزغ، مما ًٓىع أي جُؿحر خخمي  لــ

سُى الضعاؾاث الٓغآهُت  اإلاهاضغة  مً مىاهل يغبُت ،  الظي ٌؿخلهمه مهكم جاٍع

ؿُت و الُُىىمُىىلىحُا و الخُُُ٘٘ت و  ٗالؿُمُاةُاث و الخدلُل الىُسخي واإلااٖع

الهحرمىىؾُٓا و الىٓض الشٓافي ، و هي  اإلادشٙلت في ؾُاْاث زٓاَُت مسخلُت  و 

ىا  جسػو إلاغاحهاث و اهخٓاصاث مؿخمغة ، بِىما ًغوج لها مً ؾٍغ  بهؼ مٍُ٘غ

غ مً غ و الخدٍغ ٓا للخىٍى ؟؟ ، الؿإاٛ الظي "الؿُاحاث الضيماةُت " بىضُها ؾٍغ

سُىن هي  : ًؿغح  ما الػامً أن ال  جٙىن الُػاءاث الغخبت التي ٌهض بها الخاٍع

خلما ضهب " الؿُاحاث الضيماةُت"ؾهم هدى نضمُت حًضو مهها الهىصة لخلٚ 

.  اإلاىاٛ
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 املراجع

                                                             
محمد ػابد اجلابري : ملزيد من امخفطيل حول اجلدل اذلي أأجري بني املداىم بطدد كابلية الأحاكم امرشغية نلخؼليل  ييظر  ـ 1

، 2009 ، 9بًية امؼلل امؼريب، دراسة حتليلية هلدية ميظم املؼرفة امؼربية ـ مرنز دراسات اموحدة امؼربية  ، بريوت ، ط/ 

رفظ ابن حزم أأن حكون الأحاكم امرشغية ضادرة غن هللا "  و ما بؼدُا، و ػىل سبيل املثال يسجل اجلابري 519ص 

ن امؼلل لكِا مٌفية غن "يلول "الؤحاكم يف أأضول الأحاكم "جند ابن حزم يف  (519بًية امؼلل امؼريب ص )وهلال غن "مؼلل اؤ

 ".هللا ثؼاىل ، و غن مجيع أأحاكمَ امبخة ، لأهَ ل حكون امؼةل اؤل ملضطر

 و ما 193ص  (بًية امؼلل امؼريب) ـ ملزيد من امخفطيل حول املواكف اميت جشلكت حول املشلكة ييظر املرجع امسابق2

 .بؼدُا

 .101ـ امرشيف اجلرجاين،مؼجم امخؼريفات،حت محمد ضديق املًشاوي،دار امفضيةل ، املاُرة، د ط ، د ت، ص 3

، 01ادلار امبيضاء، ط/ ـ بسام ادلل ،أأس باب امزنول،املؤسسة امؼربية نلخحديث امفكري و املرنز امثلايف امؼريب ـ بريوت 4

 .79، ص 2005

 .ـ امخزنيل ندللةل ػىل امخكثري و ُو ماهل ػالكة مبدة جالجة و غرشين ػاما اميت  ظل طوامِا امويح يخزنل ػىل امرسول5

 .105ـ سورة الارساء ، الآية 6

آهفا غن امواحدي امييسابوري7 أأس باب " يف ملدمة نخابَ  (م1075املخوىف س ية )ـ ييلل بسام ادلل يف دراس خَ املذهورة أ

آن   .أأن ما حداٍ اؤىل وضع ُذا املطيف ُو الاختالق و الافم اذلي داَخل مروايت أأس باب امزنول" ىزول املرأ

 .51ـ بسام ادلل ،أأس باب امزنول ، ص 8

 .57ـ املرجع هفسَ ص 9

آخر فِي  غيد امطربي يف ثفسرٍي  10 ىل أ يت مِا أأس باب ىزول من مطيّف اؤ  ، و %9.04 ـ ثخفاوت وسب الأايت اميت رّوِّ

، و غيد امس يوط  يف % 10.08"  أأس باب امزنول"  ،و غيد امواحدي امييسابوري نخابَ %7.21غيد امرازي  يف ثفسرٍي 

آن احلكمي 6236 من مجموع %  13.74" مباب امليلول يف أأس باب امزنول"نخابَ  آية يف املرأ بسام ادلل ـ أأس باب : أأهظر :  أ

 .121امزنول مرجع سابق ص 

 ـ امِادي اجلطالوي ، كضااي انلغة يف نخب امخفسري ، لكية الآداب سوسة ـ ثووس هلال غن بسام ادلل املرجع امسابق 11

 .34ص 

من وهجة هظر مغوية فاؤن امالحلة " ـ ػرب ُذا امخخرجي انلغوي جند أأرهون ميّّي فيفاضل بني امخارخياهية و امخارخيية  بلوهل 12

(ité)  رية جسجييا ل حماةل يف هظام مبين   (isme)، يف حني أأن امالحلة ( املادية)ثدل ػىل لك ما هل خاضية احلليلة اجلُو

آرهون ، امفكر الؤساليم كراءة  ػلمية ،مرنز الامناء املويم،  املرنز امثلايف امؼريب،بريوت ، :أأهظر " من كبل امؼلل  محمد أ

 .116، ص 1996، 2ادلار امبيضاء ، ط

ىل اخلطاب ادليين، حرمجة و ثؼليق ُامش ضاحل، دار امطليؼة نلطباػة و 13 آن من امخفسري املوروث اؤ ـ محمد أأرهون، املرأ

 .47،ص 2005، 2امًرش، بريوت، ط 
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آرهون ، امفكر الؤساليم كراءة  ػلمية  ، مرجع س بق ذهٍر ، ص 14  116 ـ محمد أ

ىل اخلطاب ادليين ص 15 آن من امخفسري املوروث اؤ  .48 ـ محمد أأرهون، املرأ

، ص 16  .123 ـ امفكر الؤساليم كراءة ػلمية، مرجع س بق ذهٍر

 .117 ـ املرجع امسابق، ص 17

ىل اخلطاب ادليين ، ص 18 آن من امخفسري املوروث اؤ  .49 ـ املرأ

  .123 ـ امفكر الؤساليم كراءة  ػلمية ، ص 19

 .1996 ، 1 ،دار كباء املاُرة ، ط1، ج " مهوم امفكر و اموطن" ـ  ُذٍ ادلراسة مًشورة مضن نخابَ 20

 .73،ص 1996 ، 1  ، دار كباء املاُرة ، ط1 ـ حسن حٌف  ، مهوم اموطن، ج 21

 . ـ املرجع هفسَ ، امطفحة هفسِا22

 .26، ص 1996 ، 1 ، دار كباء املاُرة ، ط1 ـ  حسن حٌف  ، مهوم امفكر و اموطن ، ج 23

، املؤسسة اجلامؼية ندلراسات و امًرش و امخوزيع ـ بريوت، (موكفٌا من امرتاث املدمي) ـ حسن حٌف ، امرتاث و امخجديد 24

 .15، ص 2002، 5ط 

آن مٌخجا جلافيا ، و يؼخرب أأبو زيد امتدادا مخارخيية حسن 25 ميَ هرص حامد أأبوزيد من اغخبار املرأ ىل ما ذُب اؤ  ـ وشري ُيا اؤ

 .حٌف  املمخدة اؤىل طَ حسني ػرب أأمني اخلويل و أأمحد خلف هللا

 .20 ـ حسن حٌف ، مهوم امفكر و اموطن ، ص 26

 .136،  135 ـ حسن حٌف ، امرتاث و امخجديد، مرجع سابق، ص ص 27

 .80، 79 ـ حسن حٌف ، مهوم امفكر و اموطن ، ص ص 28

آن، اجملدل الأول،دار هوبليس، بريوت ، ط 29  .110، ص 2007، 1 ـ جالل ادلين امس يوط ، الؤثلان يف ػلوم املرأ

 .110 ـ هلال غن املرجع امسابق ، ص 30

 21مضن جمةل الأثر ، امؼدد " رؤية هلدية يف امللوةل: الأسس امفلسفية لأرخٌة اميص " غامد ادلين امزبن: ـ هلال غن 31

 .25، ص 2014ديسمرب ،


