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. سؤال العقالهية في القراءات الحداثية للىص القرآوي

 بهادي مىيرقسم الفلسفةـ  جامعة وهران د.إشراف أبن خدة وعيمة و : للباحثة

 -2-ـ

 :امللخص

قيلذ كغاءة الىو اللغآوي مدىع الضعاؾاث الٗغبُت اإلاٗانغة، باٖخباٍع الٗىهغ 

ألاؾاس ي في حكىُل الٗلل الٗغبي، وكض ؾٗذ جلً الضعاؾاث بلى جإؾِـ هٕى مً 

اللُُٗت اإلاٗغفُت واإلاىهجُت م٘ الثراث الخفؿحري  جدذ صٖىي الخجضًض 

لُت،  والٗللىت، فاجسظث مً الٗلل اإلاغجىؼ ألاؾاس ي في جإؾِـ الٗملُت الخإٍو

وؤزًٗذ الىو اللغآوي لؿلُت اإلاىهجُت الٗلالهُت هاكلت بًاٍ مً مؿخىي 

الخٗالي واللضؾُت  واإلافاعكت بلى مؿخىي الىاك٘ ومازغاجه، واٖخمضث في 

ت مً آلالُاث واللىاٖض اإلاىهجُت التي ؤهخجتها  اؾتراجُجُاتها الىلضًت  ٖلى مجمٖى

الخضازت الغغبُت في ٖضص مً الخلٌى اإلاٗغفُت والفلؿفت واللؿاهُاث والضعاؾاث 

سُت وألاهثروبىلىظُت  بلتها بدمىلتها اإلاٗغفُت والاًضًىلىظُت ...الخاٍع ا، َو وغحَر

لت  التي َبلها الغغب ٖلى ههىنهم الضًيُت،  ٖلى الىو اللغآوي بىفـ الٍُغ

ت بحن ول مً الىو الضًني ؤلاؾالمي  ٍغ خباع ؤلازخالفاث الجَى صون ألازظ بٗحن الٖا

سُت ليل مً  ت والخاٍع والىو الضًني الغغبي، وهظا الخهىنُت الشلافُت والخًاٍع

. الفىغ ؤلاؾالمي والفىغ الغغبي

 

Abstract  

The ArabicContemporary  Research focused on the Qur'anic text 

study which was the main element in the formation of the Arab 

Reason,. Thesestudiessought to establish a new doctrine as a 

kind of cognitive and methodological rupture thatdiffers to the 

interpretativeheritageunder the pretext of renewal and 
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rationalization. It stood on the mind, the fundamental basis, in 

founding the interpretativeprocess, putting the 

Qur’anictextunder the rational methodologyauthority, 

transferringitfrom the level of transcendence, the sanctity and 

the paradox to the level of reality and itseffects. Moreover, 

thesestudiesadopted in theircriticstrategies on a set of 

mechanisms and procedures, produced by Western modernity in 

a number of disciplines of knowledgesuch as; philosophy , 

linguistics , historical and anthropologicalstudies ... and others, 

applyingthem in their cognitive and ideologicalfeatures on the 

Qur'anictext , using  the sameway as the West did to 

studytheirreligioustextswithouttakingintoaccount the 

fundamentaldifferencesbetween the Islamicreligioustext and the 

Western one as well as the cultural ,civilizational and 

historicalspecificity of bothIslamicthought and Western one. 

 .العقالنية،  القراءة، املنهج، احلداثة ، النص القرآين:الكلمات المفتاحية

key words: The Rationality - The reading- The Method-The  

Modernity - The Qur'anictext 

1 

م في الفىغ الٗغبي اإلاٗانغ هشحرا ما  ٖىض الخُغق بلى كغاءاث اللغآن الىٍغ

ظٍ الدؿمُاث "الخضازُىن الٗغب" "اللغاءة الخضازُت"جهاصفىاٖباعاث مشل  ، َو

ؤَللذ لخمُحز َظٍ اللغاءاث اإلاٗانغة ًٖ ؾابلاتها ووظه الخمُحز َىا ؤنهااجسظث 

مغظُٗت لها، وبَالق لفٓت الخضازت ٖليها َى مً باب " فلؿفت  الخضازت "مً 

خباع ملُاؽ الؼمان،لىً َظا الخدضًض  الخدضًض، فهي مٗانغة بطا ؤزظها بٗحن الٖا

ت، بِىما لفٔ خضازُت ًدُلىا بلى الفهم  الؼمني ال ٌكحر بلى ؤًت مغظُٗت فىٍغ

 .الصخُذ والضكُم لخلفُتها اإلاٗغفُت واإلاىهجُت

 فهظٍ اللغاءاث قيلذ هخاط الخلاء الفىغ الٗغبي بالخضازت الغغبُت، وكض جبنى 

ؤصخابها فلؿفاث ومىاهج ؤهخجها الٗلل الغغبي واٖخمضَا في كغاءة ههىنه 
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ت، وخاولىا جُبُلها ٖلى ههىنهم ٖمىما  وزُاباجه ؾىاء منها الضًيُت ؤو البكٍغ

لت التي َبلها اإلافىغون الغغب  والىو اللغآوي ٖلى وظه الخهىم، بىفـ الٍُغ

ُتها مً فلؿفاث الخضازت وما بٗضَا . ٖلى ههىنهم،مؿخمضًً قٖغ

لُت  وؤَم ؤؾاؽ اعجىؼث ٖلُه َظٍ اللغاءاجفي جإؾِؿهاللٗملُت الخإٍو

َىالٗلالهُت، التي اٖخبرث مُلبا ؤؾاؾُا ؾٗخةلى جدلُله مً ؤظل الخدغع مً 

ت التي حِٗكها اإلاجخمٗاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت ومىاهبت الخضازت  ألاػمت الخًاٍع

ً الخضازُحن الٗغب َى الخإؾِـ لٗلل  الغغبُت واإلالهىص بالٗلالهُت ٖىض اإلافىٍغ

ٖغبي ظضًض، كاصع ٖلى اؾدُٗاب الخُىع الخانل في الغغب،بدُض ًاصي َظا 

 .الٗلل هفـ الضوع الظي ؤصاٍ الٗلل الغغبي في ؤػمىت الخضازت

بلى ؤي خض ًدًغ البٗض الٗلالوي في اللغاءاث :وؤلاقياٌ الجضًغ بالُغح َىا

ل الٗلل الجضًض الظي جىاصي به َظٍ اللغاءاث،  الخضازُت الٗغبُت اإلاٗانغة ؟ َو

غ واإلافاَُم والخهىعاث واإلاىاكف الجامضة  ا ـ ألَا والظي ًخجاوػ ـ في هَٓغ

لللغاءاث الخللُضًتٖلل مبضٕ ؤم ؤهه مجغص ٖلل جاب٘ في مدخىاٍ اإلاٗغفي واإلانهجي 

للٗلل الغغبي الخضًض؟ بمٗنى َل ٌؿخُُ٘ َظا الٗلل مً الىاخُت اإلاىهجُت ؤن 

ل ًمىً لهظٍ اللغاءاث ؤن جدلم ما  ًفهل آلُاث الاقخغاٌ ًٖ مًامُنها؟ َو

. جهبى بلُه في ؤعى الىاك٘ ؤم ؤهه ًبلى فلِ ٖلى مؿخىي الخلم؟

وكض قغلذ َظٍ اإلاؿإلت مؿاخت واؾٗت في ؾاخت الشلافت الٗغبُت اإلاٗانغة، 

٘ الخضازُت، التي " ٖلل " ووان مهُلر  خايغا في حؿمُت الٗضًض مً اإلاكاَع

شخهذ الضاء الظي حٗاوي مىه اإلاجخمٗاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت  وعؤث بإن ؾببه 

َى غُاب الضوع الفٗاٌ للٗلل، ؤو بمٗنى آزغ ٖضم مماعؾت الٗلل الٗغبي 

. لفٗالُخه الىلضًت

٘، مكغوٕ اإلافىغ والفُلؿىف اإلاغغبي مدمض ٖابض الجابغي  " ومً بحن َظٍ اإلاكاَع

ت "هلض الٗلل الٗغبي ، الظي خاٌو مً زالله البدض ًٖ ؤؾباب ألاػمت الخًاٍع

التي جمغ بها اإلاجخمٗاث الٗغبُت،فغؤي ؤن الؿبب لِـ في الترار الٗغبي هفؿهىبهما 

في الٗلل الٗغبي بىنفه ألاصاة اللاعئت له، فاللًُت اإلاىهجُت التي جىاظه الفىغ 

لت مالئمت للخٗامل م٘ جغازه ـ في هٍٓغ ـ   الٗغبي اإلاٗانغ ٖىض مداولخه بًجاص ٍَغ

لِؿذ ؤلازخُاع بحن َظا اإلاىهج ؤو طان، بل فدو الٗملُت الظَىُت التي ًخم 
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بىاؾُتها جُبُم َظا اإلاىهج، واإلاخمشلت في الٗلل، ومً جم هاصي بًغوعة 

مُضان واخض لم جخجه بلُه ؤناب٘ الاتهام، وبكيل :" هلضَىؤقاع بلى طلً في كىله

دلم  غي ٍو ظضي ناعم، َى جلً اللىة ؤو اإلالىت ؤو ألاصاة التي ًلغؤ بها الٗغبي ٍو

داهم  فىغ ٍو . ¹"بهه الٗلل الٗغبي طاجه...ٍو

برع مىكفه  لىم بافغاغت مً مدخىاٍ اإلاٗغفي، ٍو والجابغي َىا ٌٗخبر الٗلل ؤصاة ٍو

َظا بالخُىع الظي خهل في اإلاجاٌ الٗلمي والخىىىلىجي، والظي ؤٖاص الىٓغ في 

،بدُض ؤفغغه مً خمىلخه اإلاٗغفُت وؤنبذ ًىٓغ بلُه همجغص "الٗلل"مفهىم 

ر ًٖ طلً في كىله للض وان الفالؾفت مً كبل ًىٓغون بلى الٗلل :" ؤصاة، وكض ٖبَّ

ت ٖىض صًياعث،نىعجا الؼمان )همدخىي  كىاهحن الٗلل ٖىض ؤعؾُى،ألافياع الفٍُغ

ؤما آلان فللض ؤصي جُىع الٗلم وجلضمه بلى كُام .(واإلايان واإلالىالث ًٖ واهِ

ت ظضًضة في الٗلل كىامها الىٓغ بلُه بىنفه ؤصاة ؤو فاٖلُت لِـ غحر لم . هٍٓغ

ت مً اإلاباصيء   ٌٗض الٗلل في الخهىع الٗلمي اإلاٗانغ مجمٖى

2 

اهه ؤؾاؾا، وكاٍ مىٓم .«اللضعة ٖلى اللُام باظغاءاث خؿب مباصيء»بل بهه 

. ²"«لٗب خؿب اللىاٖض»ولىلل 

ت ومٗغفُت ًدُذ  بن الخهىع الجضًض للٗلل بىنفه ؤصاة جماعؽ وكاَاث فىٍغ

الفغنت ؤهثر لىلض هُفُت ماعؾخه ليكاَاجه ومماعؾاجه، ومً َظٍ الىلُت 

بالظاث اهُلم الجابغي في مكغوٖه الىلضي للٗلل الٗغبي فلض اٖخبٍر ٖلال زامال 

فاكضا لفٗالُخه الاظخماُٖت والشلافُت، بدُض لم ًىسٍغ في ؤي مكغوٕ للخغُحر 

ؤلاظخماعي ٖلى ٖىـ الٗلل الغغبي الظي وان له ول الفًل في الخُىع الظي 

. قهضٍ الغغب

وهمشاٌ آزغ ًٖ خًىع ؾااٌ الٗلل في الفىغ الٗغبي اإلاٗانغ، مكغوٕ 

وعهؼ « هلض الٗلل ؤلاؾالمي»الفُلؿىف واإلااعر واإلافىغ الجؼائغي مدمض ؤعوىن 

ألازحر ٖلى الٗلل ؤلاؾالمي ال الٗغبي مشل الجابغي، وماَُخه مكغوٖه كامذ ٖلى 

سُت الىلضًت للترار ؤلاؾالمي، خُض اؾتهضف هلض اإلاىٓىماث  اإلالاعبت الخاٍع

وألاوؿاق الؿُمُائُت التي  ؤهخجها اإلاؿلمىن اهُالكا مً مغظُٗتهم 

ؤلاؾالمُت،وازخاع الٗلل الاؾالمي بالًبِ ألهه في هٍٓغ ًسخلف ًٖ ول الٗلٌى 



 

86 
 

ًخلُض بالىحي ؤو :" ألازغي بما فيها الٗلل الٗغبي، مً خُض ؤهه خؿب حٗبحٍر

، ألهه بلهي، وؤن صوع الٗلل ًىدهغ في  لغ بإن اإلاُٗى َى ألاٌو اإلاُٗى اإلاجٌز ٍو

زضمت الىحي، ؤي فهم ما وعص فُه مً ؤخيام وحٗالُم وبعقاص وبفهامه، زم 

الاؾخيخاط والاؾخيباٍ مىه فالٗلل جاب٘ ولِـ بمخبٕى بال باللضع الظي ٌؿمذ به 

. ³"اظتهاصٍ اإلاهِب لفهم الىحي

مً زالٌ َظا اللٌى هجض ؤعوىن ًجٗل الٗلل جابٗا للىحي زاصما له، وخهغ 

مهمخه فلِ في فهم ؤخيامه وحٗالُمه،هإهه بظلً ٌغٌ الُغف ًٖ مياهت الٗلل 

في الخيلُف الكغعي التي جسالف وىهه مجغص جاب٘، و جمجُض اللغآن للٗلل وصٖىجه 

في ؤهثر مً مىاؾبت لإلوؿان بةٖماٌ ٖلله و الخإمل والخضبغ في ؤؾغاع اليىن 

ت، فمً  واهدكاف زباًاٍ،وهظا جإمل الظاث ؤلاوؿاهُت وؤؾغاع الىفـ البكٍغ

الاجخاف اللٌى بإن الٗلل في ؤلاؾالم َى مجغص جاب٘، ؤوؤهه ـ خؿب حٗبحر ؤعوىن ـ 

ل ال ٌؿمذ به الىحي اإلادُِ بيل ش يء، :" ال ًجغئ ؤبضا ٖلى مباصعة ؤوؾااٌ ؤو جإٍو

 . ⁴"بِىما الٗلل ال ًضعن قِئا بصعاوا صخُدا بال بطا اٖخمض ٖلى الضًً

في الىاك٘ ؤن ؤلاؾالم لم ًمى٘ الٗلل مً البدض في ؾائغ الٗلىم ، لىىه وي٘ 

. يىابِ ؤزالكُت حؿاٖض َظا الٗلل ٖلى الؿحر الصخُذ

وفي مكغوٖه، هجض ؤعوىن  ًمّحز بحن الٗلل الضًني والٗلل الٗلمي مٗخبرا الٗالكت 

غي ؤهه مً  الًغوعي الُىم بلى ببغاػ ما  بُنهما ٖالكت ظضلُت، وليلمنهما مجاله ٍو

ًدؿم به ول ٖلل مً اإلاىاكف واإلاىاهج ٖىض الخىى في مؿائل الٗلم 

وبهما نهضف الُىم بلى ببغاػ ما ًدؿم به ول ٖلل مً :" خُض ًلٌى ،وكًاًاٍ

غق الاؾخضالٌ والخٗبحر ًٖ خلائم ألامىع، هما  اإلاىاكف واإلاىاهج واإلالضماث َو

نهضف بلى جبُان ما ًيخج ًٖ ول واخض مً َظًً الٗللحن مً اوٗياؾاث واكُٗت ؤو 

جُبُلُت ٖلى خُاة ؤلاوؿان وبهجاػاجه وجلضمه وجإزٍغ وفكله ويٗفه واهدالٌ 

كُمه ومظاَبه وهٓمه ومؿاُٖه الهاصفت بلى جدلُم الؿٗاصة والىجاة وؾائغ 

. ⁵"اإلاُامذ

ظٍ  مً زالٌ َظٍ الخلؿُماث للٗلل هجض ؤن ؤعوىن ٌٗخبٍر مفهىما بظغائُا، َو

ُف في مسخلف اإلاجاالث، ؾىاء منها الضًيُت ؤو ما حٗلم  اإلاحزة ججٗله كابال للخْى

 .منها بالىىاحي ؤلاوؿاهُت واإلاماعؾاث الشلافُت والاًضًىلىظُت والٗلمُت
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خي ًٖ هُفُت حكيل  مً َظٍ اإلاىُللاث هاصي ؤعوىن بًغوعة الىكف الخاٍع

الٗلل ؤلاؾالمي ألٌو مغة، وهُفُت اقخغاله ٖىض بىاءٍ لخهىعاجه وؤوؿاكه 

اإلاٗغفُت ومسخلف مماعؾاجه في اإلاجخمٗاث الٗغبُت ؤلاؾالمُت بلى الىكذ 

الغاًَ،وهظا صعاؾت قغوٍ نالخُت ول اإلاٗاعف التي ؤهخجها َظا 

الٗلل،والضعاؾت الىلضًت الجضًت والهاعمت ليل اإلاىعور ؤلاؾالمي مىظ ْهىع 

. اللغآن بلى الُىم

ؤما فُما ًسو آلالُاث واإلاباصيء اإلاخدىمت باإلادخىي اإلاٗغفي جىلُضا واهخاظا فهي ـ 

في هٍٓغ ـ واخضة، واإلالهىص بظلً ؤن الٗلل  
3 

ؤلاؾالمي اإلاٗانغ ؾًُل  ٌُٗض بهخاط هفـ اإلادخىي التراسي الىالؾُيي بطا ؤبلى 

ٖلى جلً  آلالُاث وألاهٓمت اإلاٗغفُت اللائمت ٖلى مبضؤ الالمٗلىلُت، ومً َىا 

هاصي بًغوعة ججاوػ ؤلابؿدُمي اإلاٗغفي لللغون الىؾُى ؤلاؾالمُت في هٓغجه بلى 

،ومً ظهت ؤزغي  جُبُم آلُاث "اللغآن" الترار ٖامت ؤو بلى الىو الخإؾِس ي 

م  ملُت الخجاوػ جلً ـ خؿب ؤعوىن ـ جيىن ًٖ ٍَغ ومىاهج ظضًضة في كغاءجه، ٖو

لت عئٍخه للٗالم والىظىص، والخإؾِـ لٗلل  هلضي ظضًض  ٍغ بزتراق ؤَغ الثراجَى

كاصع ٖلى ججاوػ الىٓام ؤلاؾالمي التراسي،بدُض ٌؿخمض َظا الٗلل آلُاجه 

ومىاهجه مً ببضاٖاث الٗلل الغغبي ولضًه اللضعة اليافُت ٖلى ججاوػ الخضازت 

. الغغبُت في مغخلت الخلت

والضعاؾت الىلضًت للٗلل ؤلاؾالمي جغجىؼ ٖلى ما ؤؾماٍ بالٗلل الىلضي، الظي 

سه»ًىُلم مً ملىله ؤن  سُت مدضوصًتها اإلاٗغفُت « ليل ش يء جاٍع وليل مغخلت جاٍع

،بط الٗلل الىلضي الظي ًداٌو الفىغ ألاعوىوي «خؿب الىٓام اإلاٗغفي الؿائض»

/ الخضازت الٗللُت» وي٘ بٌٗ مالمده، َى الظي ؾِؿهم في جإؾِـ ما ؤؾماٍ 

ت ا الىؾُلت ألاهثر هجاٖت وفٗالُت في بٖاصة الىٓغ الىلضي « الفىٍغ التي ٌٗخبَر

الث،  ت الخىإػ بحن الخإٍو ظا الٗلل ٌٗخمض ٖلى ما ؤؾماٍ بىٍٓغ الكامل لإلؾالم، َو

ُمذ  غ الىعي ؤلاؾالمي مً مبضؤ الؿُاظاث الضوغمائُت اإلاغللت ٍو ؿعى بلى جدٍغ َو

. ⁶بلى الخٗغف ٖلى ما ؤبٗض ًٖ صائغة اإلافىغ فُه في الترار ؤلاؾالمي

واٖخبر ؤعوىن ؤهه ال ؾبُل لخدلُم طلً بال بؼخؼخت اللىاٖاث، وهي اؾترجُجُت 

ا الخللُضي بلى بَاع آزغ ؤهثر  تهضف بلى هلل الُلُيُاث ؤلاؾالمُت مً بَاَع
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مٗلىلُت، واإلالهىص باللىاٖاث ؤو الُلُيُاث ؤلاؾالمُت، ول ما َى مىظىص في ٖلل 

اإلاؿلم مً مؿلماث زابخت ومُللت،ؤما اإلالاعباث الجضًضة فخٗني ما جىنل بلُه 

الغغب مً هخائج خٌى كغاءتهم الجضًضة لىهىنهم اإلالضؾت ومسخلف اإلاىاهج 

ا . التي َبلَى

اع اٖخمض ؤعوىن ٖلى آلُت الخفغ ألاعهُىلىجي التي اٖخمضَا مً كبل  وفي َظا ؤلَا

الفُلؿىف الفغوس ي مِكاٌ فىوى في هلضٍ للٗلل الغغبي في ؤػمىت الخضازت، وكض 

ائف :" اؾتهضف ؤعوىن مً زالٌ جُبُله لهظٍ آلالُت ـ خؿب حٗبحٍر ت الْى حٍٗغ

ت والاهلُاٖاث الشلافُت والخىاكًاث الٗللُت  ؤلاًضًىلىظُت والخالٖباث اإلاٗىٍى

ُت ٖما وان مخهىعا ومٗاقا َُلت كغون بمشابت ؤهه  التي حؿاَم في هٕؼ الكٖغ

. ⁷"الخٗبحر اإلاىزىق ًٖ ؤلاعاصة ؤلالهُت اإلاخجلُت في الىحي

ت كىاٖت  ٖؼ ا وملخا مً ؤظل ٖػ وبن آلُت الخفغ ـ خؿب ؤعوىن ـ ناعث ؤمغا يغوٍع

ت لؼعٕ عوح الكً  اإلاؿلم، فهي وبن لم جلضم له بظاباث نهائُت فةنها يغوٍع

لت التي فهم بها اإلاؿلمىن صًنهم  ـ في هٍٓغ ـ  هي ؾبب  والىلض لضًه، فالٍُغ

كحر بلى طلً في كىله : جسلفهم فلض سجىتهم صازل ؾُاط صوغمائي مغلم،َو

فالىعي ؤلاؾالمي بوغمـ في ؤهٓمت مٗغفُت عسخذ في ٖللُت اإلاالًحن اللىاهحن "...

ش وؤلاوؿان،  ألازالكُت الفلهُت والُلُيُاث الىبري اإلادكيلت ًٖ الٗالم والخاٍع

فهاغذ قِئا فكِئا ؤهىإ الؿلىن الفغصًت والجماُٖت وجشبذ مفهىم جللُضي 

. ⁸"وؾاطط للىحي وولضث ٖلل بؾالمي كغوؾُي مىظ مئاث الؿىحن

وؤنبذ مً اإلالر ـ خؿب ؤعوىن ـ الخغوط مً طلً الؿُاط الضوغمائي اإلاغلم، 

سُت ظضًضة مً مغاخل الفىغ،ظاءث  وؤلاهسغاٍ في ؾُاق الٗىإلات همغخلت جاٍع

لخفخذ  اإلاجاٌ ؤمام اإلالاعهت بحن ؤهٓمت الخلُلت التي ؾُُغث ٖلى البكغ ٖبر 

ش وؤزًٗذ ول هٓام إلاىهجُت الخفغ ألاعهُىلىجي الٗمُم مً ؤظل الىكف  الخاٍع

ظا  ًٖ البيُاث الخدخُت اإلاضفىهت التي اهبيذ ٖليها الخلائم الؿُدُت الٓاَغة، َو

كحر بلى  ألامغ ًىُبم ٖلى ول ؤهٓمت الخلُلت بما فيها الىهىم اإلالضؾت ولها، َو

ظٍ اإلاغة ال ًمىً اؾخصىاء ؤي هٓام مً ؤهٓمت الخلُلت بذجت : "... طلً في كىله َو

ال، فجمُ٘ الترازاث الضًيُت .ؤهه بلهي مجٍز وغحٍر بكغي ػائل، ؤو صهُىي ٖغض ي

ماق خي والخفغ ألاعهُىلىجي في ألٖا وبطا وان . ؾىف جسً٘ إلاىهجُت الىلض الخاٍع

َىان هٓام للخلُلت ٌؿخدم الاؾخصىاء فؿُجبر ال مدالت ٖلى ؤن ًجضص بُاهه 
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وبغاَُىه وجإنُله بدؿب ما جلخًُه ٖىإلات الظًَ البكغي وما ًهاخب طلً 

 .⁹"مً اإلاٗغفت اليىهُت الٗاإلاُت

وبالخالي فالترار ؤلاؾالمي هغحٍر مً ؤهٓمت الخلُلت ـ خؿب الخٗبحر الفىوىي ـ 

ًجب ؤن ًسً٘ للخفغ ألاعوىلىجي، فهى ـ باليؿبت ألعوىن ـ مُلب ؤؾاس ي مً 

ٕؼ مً الىاخُت الؿُاؾُت والشلافُت  الىاخُت الٗللُت والفلؿفُت، بال ؤهه مٖؼ

وزُحر مً الىاخُت الىفؿُت وؤلاظخماُٖت، ماصام ٌٗمل ٖلى ازتراق ؤو اهتهان 

(Transgresse)  اث واهتهان الغكابت اإلادغماث واإلامىٖى
4 

ض ؤن جبلي في صائغة اإلاؿخدُل الخفىحر فُه  ¹(. °l’imposable ) الاظخماُٖت التي جٍغ

فالالمفىغ فُه َى اإلاىُلت الخاعظت ًٖ هُاق البدض والخفىحر، ؤو بمٗنى ؤهثر 

جدضًضا، اإلامىٕى الخفىحر فُه وبدشه، وجدكيل َظٍ اإلاىُلتـ خؿب حٗبحر ٖلي 

. مً اإلاهمل واإلاؿدبٗض واإلاُمىؽ وول مؿيىث ٖىه بىعي ؤو بغحر وعي: "خغب ـ

ت ٖلائضًت، وجخٗلم زانت بما  بنها جخٗلم بما ًمى٘ الخفىحر فُه ألؾباب ؾلٍُى

ًمخى٘ ٖلى الخفىحر في ْل الٗلالهُاث اإلاؿُُغة وألاصواث اإلافهىمُت اللضًمت التي 

ولهظا فةن اإلامخى٘ ٖلى الخفىحر ًهبذ ممىىا . فلضث كضعتها ٖلى الىكف وؤلاياءة

ٖلله والخفىحر فُه في خاٌ جىؾٗذ الغئٍت واؾخسضمذ مىاهج وؤصواث ؤخضر 

ىضما حغضو مىُلت اإلامخى٘ . وؤهثر فٗالُت ٖلى خض حٗبحر ابً ؾِىا، « بلٗت بميان»ٖو

 . ¹¹"ؤي خلال مً خلٌى ؤلاميان هما هلٌى الُىم 

وبالخالي وان غغى ؤعوىن في الخىى في الالمفىغ فُه َى مٗالجت جلً اللًاًا 

التي َغخذ في اإلاغخلت ألاولى لإلؾالم وؤغللذ وؤنبذ مً اإلامىٕى الخىم فيها، 

التي هاككتها فغكت  (زلم اللغآن )زانت جلً اإلاخٗللت بالىحي، مشل مؿإلت 

ت وامىت وواٖضة  اإلاٗتزلت، والتي واهذ ـ في هٓغ ؤعوىن ـ جدخىي ٖلى بمياهُت هٍٓغ

م، وؤغللذ اإلاىاككت خىلها ولم ًجغئ ؤي مؿلم ٖلى فخذ  لىنها حٗغيذ للخدٍغ

با . َظٍ اإلاىاككت التي ؤغللذ مىظ الف ؾىت جلٍغ

ظا بالًبِ ألاؾاؽ الظي بعجىؼ ٖليهمكغوٖه الىلضي البدض والضعاؾت : َو

الىلضًت إلاا َى ممىٕى الخفىحر فُه، فهى في هلضٍ للٗلل ؤلاؾالمي كام بالخفغ بلى 

الٗمم مؿتهضفا ألانٌى والبضاًاث الخإؾِؿُت، ليي ًسًٗها للىلض، مبِىا هُف 

ى ال ًلخهغـ هما ؤقاع ٖلي خغب ــ ٖلى هلض  ظغث ألامىع ٖلى ؤعى الىاك٘ َو
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ألاخاصًض والخفاؾحر، وال ًىخفي بخفىًُ ألاوؿاق الفلهُت واإلاىٓىماث الٗلائضًت، 

، ؤي بلى الىحي اللغآوي ؤو  بل ًخىغل في هلضٍ وجفىُىه ونىال بلى ألانل ألاٌو

له وكغاءجه مً ظضًض،  الخضر اللغآوي ٖلى ما ٌؿمُه ؤخُاها، فُلىم بخإٍو

مؿخسضما في طلً ؤخضر اإلاىهجُاث والٗلالهُاث في اإلالاعبت والخدلُل مُٗضا 

ش .  ¹²الىٓغ في مفهىم الىحي هفؿه في يىء ٖالكخه وجفاٖله م٘ الىاك٘ والخاٍع

وبالخالي فةن مدمض ؤعوىن ومً زالٌ مداوالجه الىلضًت للٗلل ؤلاؾالمي ؾعى بلى 

الخىى في خلل مٗغفي وان مً اإلامىٕى الخىى فُه وحؿلُِ الًىء ٖلى 

. كًاًا وان مً اإلاخٗظع فخدها و البدض فيها

 َظٍ بٌٗ ألامشلت ًٖ خًىع الٗلالهُت همُلب ؤؾاس ي لخدلُم النهًت 

ت التي حٗاوي منها اإلاجخمٗاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت،  والخغوط مً ألاػمت الخًاٍع

ا ـ ؤي الٗلالهُت ـ  كض ماعؾذ صوعَا بىجاٖت في نهًت  اإلاجخمٗاث  باٖخباَع

. الغغبُت

ً الخضازُحن بالٗلل الغغبي والشلت في  ظا ؤلازخُاع هاجج ًٖ بًمان اإلافىٍغ َو

مىخجاجه وآلُاجه وجلىُاجه وىؾائل فٗالت ونالخت 

ل وكغاءة الىهىم  للخُبُم في ول اإلاجاالجىالخسههاث بما في طلً مجاٌ جإٍو

. الضًيُت والىو اللغآوي ٖلى وظه الخهىم

وكض وان لهظا ألامغ امخضاصاث مىهجُت ومىاكف بًضًىلىظُت فغيتها اإلاىهجُت 

الجضًضة في الخٗامل م٘ ههىم الىحي، خُض جم جُبُم َظٍ اإلاىهجُت الغغبُت 

ت والاًضًىلىظُت ٖلى الىو اللغآوي، صون مغاٖاة للخهىنُت  بدمىلتها الفىٍغ

سُت للمجخمٗاث الغغبُت وال حؿلُِ الًىء ٖلى ْغوف وكإة  ت والخاٍع الخًاٍع

ا طلً الهغإ الظي وان كائما بحن الٗلل  الٗلالهُت في الغغب، والتي ؤََغ

والىىِؿت، والظي اهخهى باهخهاع الٗلل، الظي ما لبض ؤن فغى ؾلُاهه ٖلى 

ظمُ٘ اإلاُاصًً بما في طلً مجاٌ كغاءة الىهىم الضًيُت،التي واهذ مً كبل 

لها لغظاٌ الىىِؿت،وؤنبدذ زايٗت لؿلُت الٗلل، ووان  جابٗت في كغاءتها وجإٍو

مً هخائج طلً  جالش ي نفت الخلضٌـ ٖنهابدُض ناعث مٗغيت للضعاؾت والىلض 

ت، ا مً الىهىم البكٍغ ت طاتها التي جُبم هغحَر  وجُبم ٖلُه اإلاىاهج الخفؿحًر
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خي  ٖلى بلُت الىهىم، زانت م٘ ْهىع فله اللغت الىالؾُيي واإلاىهج الخاٍع

 .الىلضي في الالَىث

جإزغ الخضازُىن الٗغب بالٗلالهُت الغغبُت بيل كُمها وخمىلتها اإلاٗغفُت 

ل الىو اللغآوي، ووان   وؤلاًضًىلىظُت في كغاءة وجإٍو

5 

:  مً بحن مٓاَغ َظاالخإزغ

: ـ تغير الىظرة إلىالىحي1

وان مً هخائج جإزغ الخضازُحن الٗغب بلُم الخضازت الغغبُت حغحر هٓغتهم بلى الىو 

اللغآوي، وآلُاث كغاءجه، فالغغب وبٗض ْهىع الٗلالهُت مالىا بلى بػالت نفت 

ا لؿلُت الٗلل، ووان مً هخائج طلً  الخلضٌـ مً ههىنهم الضًيُت وؤزًَٗى

م جسالف مُُٗاث الٗلم الخضًض  . ججاوػ جلً الىٓغة الغُبُت التي ـ في هَٓغ

ٗبر مدمض ؤعوىن ٖلى َظا الخُىع الظي خهل في كغاءة الغغب لىهىنهم  َو

وان ؤلانالح الظي كام به لىزغ في اللغن الؿاصؽ ٖكغ كض فغى : "الضًيُت بلىله

تراف بدلىق الٗلل في الخفدو الخغ، وػٖٕؼ بظلً ألاؾخاطًت الٗلائضًت  الٖا

اع ألاهُىلىجي  التي واهذ جماعؾها الىىِؿت اليازىلُىُت، صون ؤن ًسغط ًٖ ؤلَا

الخام بالىحي، زم ظاءث خغهت النهًت في الغغب ؤًًا ليي حٗمم َظٍ الخغهت 

ض مً اهدؿاب الٗلل خلىكه بلى خض الفهل بحن الفلؿفت  ؤلانالخُت، وجٍؼ

الاؾخلغائُت التي جفىغ اهُالكا مً الىاك٘ والٗلىم وبحن الشُىلىظُا التي ؤزظث 

جىخفي مىظ آلان فهاٖضا في بصزاٌ بٌٗ الخماؾً ٖلى مُُٗاث الىحي اإلاُبلت 

ذ الخغهت بٗضئظ ٖلى َظا الىدى واقخضث ختى ونلىا ...في خُاة اإلاامىحن وحؿاٖع

الُىم بلى الٗلىم اإلاضٖىة صكُلت وبلى آزغ مىخجاث الخىىىلىظُا اإلاٗانغة وجم 

. ¹³."الفهل بُنها وبحن الشُىلىظُا نهائُا

وفي َظا اللٌى ٌكحر ؤعوىن بلى حغحر هٓغة الغغب بلى الىو اإلالضؽ الظي ؤنبذ 

ًىٓغ بلُه في مغخلت يغبا مً يغوب الٗلم اللبلي والغُبي الظي ال ٌؿاًغ الٗلم 

الخضًض، مما ؤصي بلى ججاوػ ٖائم الغُبُت فُه، وبزًاٖه للٗلل وؾلُخه 
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ت في مماعؾاجه ٖلُه، و بمٗنى ؤهثر جدضًضا الفهل بحن الٗلمُت  ومىده وامل الخٍغ

. والشُىلىظُا

وهفـ اإلاىكف هجضٍ ٖىض غحٍر مً الخضازُحن الٗغب الظًً ؤعجبىا باإلاياهت التي 

ً ؾُُغجه ٖلى ول ظىاهب الخُاة  خط ي بها الٗلل في ؤػمىت الخضازت الغغبُت،ٖو

داتهم، وهمشاٌ ًٖ  ظا الاعجاب هلمؿه في الىشحر مً جهٍغ بما في طلً الضًً، َو

وما ؤن خل اللغن الؿاب٘ ٖكغ ختى :" طلً ما ؤقاع بلُه خؿً خىفي في كىله

الكُت والكمٌى والُلحن  ؤنبذ الٗلل بلها، وؤُُٖذ له ول نفاث هللا مً ؤلَا

فلام بغفٌ ول مىعور، ولم ًلبل قِئا ٖلى ؤهه خم ما لم . والهضق والاحؿاق

ًشبذ ؤهه هظلً، وياٖذ ؾلُت اللضًم، ال ألهه كضًم، بل ألهه مخبٕى بال هلض ؤو 

ا ... جمدُو، ووي٘ الىيىح والخمحز هملُاؽ للهضق وؤنبذ الٗلل هىعا فٍُغ

وان . ًلىص بلى الهىاب، صون الاؾخٗاهت  بىحي ؤوبؿلُت ؤو بمفىغ ُٖٓم ؾابم

مىٗان مً ونٌى  م اللظًً ٌغلفان الىاك٘، ٍو ٖمل الٗلل يض الخغافت والَى

الٗلل بلُه، ففي الالَىث جم اللًاء ٖلى آزغ ما جبلى مً الدكبُه والخجؿُم، 

ؤنبذ الٗلل ...واؾخُإ الٗلل بمفغصٍ الخىنل بلى الخىخُض الٗللي الخالو،

ؤؾاؽ الىحي، ووي٘ الضًً في خضوص الٗلل وخضٍ هما فٗل واهِ، فًاٖذ 

 التي واهذ جلترب في الىشحر مً ألاخُان مً الغغوع particularismeالخهىنُت 

ت، وخل مدلها الكمٌى   وبضٌ ؤن واهذ لضًىا ؤصًان universalismeوالٗىهٍغ

 ¹⁴".زانت، ؤنبذ لضًىا  واخض قامل َى صًً الٗلل

ما مً عواص   بن ألاكىاٌ الؿابلت حكحر بلى ؤن مدمض ؤعوىن وخؿً خىفي وغحَر

غ مىاكفهم اإلاانلت لفٗالُت الٗلل  الفىغ الخضاسي الٗغبي ًىُللىن لخبًر

ونالخُاجه في ؤصاء مماعؾاجه ٖلى الىو اللغآوي واإلاىاصاة بالٗلماهُت، مً بهجاػاث 

خي والشلافي .          الٗلل الغغبي وكُم الخضازت الغغبُت وؾُاكها الخاٍع

ؤنبذ الٗلل في الفىغ الخضاسي الٗغبي بمشابت ألاصاة التي ًدخاط بليها الىحي، وؤن 

ل هٗملُت ٖللُت، وؤنبدذ  مٗىاٍ ـ ؤي الىحي ـ ال ًخدلم بال بٗملُت الخإٍو

. الٗلماهُت الخل ألامشل لخجاوػ الخسلف الظي حِٗكه ألامت الٗغبُت ؤلاؾالمُت

لٌى بإن  ا صولت ٖلماهُت، ٍو ُٗي مدمض ؤعوىن مشاال الضولت البىيهُت التي ٌٗخبَر  َو

،ألهه اإلاملىت الىخُضة الٗلل الخالضؤزظَا بهظا اإلاىهج الٗلماوي ؤصي بلى جلضم 
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 م٘ هفؿه، اللاصعة ٖلى بهخاط مٗغفت صخُدت  واللاصعة ٖلى مهالخت ؤلاوؿان

 ومىيٗه

6 

. ¹⁵ناليىفي 

ش ؤلاؾالمي لًُفي نفت  وهإن ؤعوىن َىا ًبدض ًٖ ؤنٌى للٗلماهُت في الخاٍع

ُت ٖلى آعائه اإلاُالبت بخدلُم الٗلماهُت، هما هجضٍ ٌؿخضٌ في الىشحر مً  الكٖغ

نفداث هخبه بمىاكف اإلاٗتزلت وجمجُضَم للٗلل، الظي اؾخُإ بمفغصٍ 

الخىنل بلى الخىخُض الٗللي الخالو وجهىع هللا ٖلى ؤهه طاث زالهت لها 

. نفاث مُللت، وال حكاعن الاوؿان في ش يء

.  ـ عسل الىحي من إطاره العام وعقلىته2

وان مً هخائج جبني الٗلالهُت الغغبُت مً كبل الخضازُحن الٗغب الضٖىة بلى ٌٖؼ 

الىحي ًٖ بَاٍع الضًني الٗام وججاوػ بٗضٍ الغوحي والغُبي ؤزىاء صعاؾخه، بمٗنى 

ظا ًجٗل الىو  م بحن الٓاَغة اللغآهُت والٓاَغة ؤلاؾالمُت، َو آزغ الخفٍغ

. اللغآوي كابال للضعاؾت وجُبم ٖلُه اإلاىاهج التي ؤفغػَا الٗلل الغغبي الخضًض

م بحن  م مفىغي ٖهغ ألاهىاع في الخفٍغ فاإلافىغون الخضازُىن ؤعاصوا ؤن ٌؿليىا ٍَغ

الٓاَغة الخىعاجُت وؤلاهجُلُت والٓاَغة اليهىصًت واإلاؿُدُت، وهُف اؾخُإ 

َاالء بػالت َالت الخلضٌـ ًٖ الىهىم اإلالضؾت وبٖاصة كغاءتها بإؾالُب 

ُت  خضًشتوبالخالي عؤوا ؤن َظا ما ًيبػي اللُام به مً ؤظل جدلُم كغاءة مىيٖى

م ،خُض عؤي مدمض ؤعوىن ؤهه ومً ؤظل بلىعة مياهت مٗغفُت ؤهثر  لللغآن الىٍغ

ت للٓاَغة  ت جفؿحًر احؿاٖا وؤقض مخاهت وصخت صازل مىٓىع ًاؾـ لىٍٓغ

ظٍ الضعاؾت جخم  الضًيُت، ًيبػي ؤن هً٘ الٗلل الضًني مىي٘ صعاؾت وهلض، َو

م اؾخسضام ول مهاصع اإلاٗلىلُت والخفىحر التي جلضمها لىا ٖلىم ؤلاوؿان  ًٖ ٍَغ

واإلاجخ٘ مً ؤظل ػخؼخت بقيالُت الىحي مً الىٓام الفىغي واإلاىك٘ 

ل التي  ؤلابؿخمىلىجي الخام بالغوح الضوغمائُت، بلى فًاءاث الخدلُل والخإٍو

 ¹⁶.ًفخخدها آلان الٗلل الاؾخُالعي الجضًض اإلاىبشم خضًشا
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دت ألعوىن إلاماعؾت الىلض ٖلى ما ؤؾماٍ بالٗلل الضًني  ظا اللٌى َى صٖىة نٍغ َو

ؼله ًٖ  ختى ًهبذ كاصعا ٖل  كغاءة الىحي كغاءة ظضًضة وفم ؤَغ مىهجُت ٖو

ى ًلهض بالٗلل الاؾخُالعي  بَاٍع الضًني الٗام و ججاوػ نفت الغُبُت فُه، َو

ى ٖلل ناٖض ظضًض ًيخلض ججغبت الٗلٌى  الجضًض ٖلل ما بٗض الخضازت، َو

يخلض مؿاع الخضازت مً زالٌ جفدهه الىلضي ليل ألاهٓمت  الؿابلت، ٍو

ٗمم في الىاك٘ جلً  ىؾ٘ َو ظا الٗلل ظاء لُخجاوػ ول ما ؾبم ٍو اإلاٗغفُت، َو

غ في ؤوعبا الغغبُت مىظ اللغن  ت التي كاصَا ٖلل الخىٍى ٍغ م،بهه 18اإلاٗغفت الخدٍغ

لُت التي واهذ ؾائضة والتي  ًىفهل ؤو ًدضر اللُُٗت م٘ اإلاىاكف اإلاُخافحًز

 .¹⁷الجؼاٌ مؿخمغة في بكامت الخًاص بحن الٗلل الٗلمي والٗلل الضًني

ُف مىاهج ٖلىم  ولخدلُم ٖملُت الىلض جلً،عآي الخضازُىن الٗغب يغوعة جْى

ألاصًان اإلاخبٗت في جدلُل وهلض الىخب اإلالضؾت والخىعاة وألاهاظُل ٖلى الضعاؾاث 

ً اإلالاعهت ؤؾاؽ الفهم ـ خؿب حٗبحر مدمض ؤعوىن ـ ومً بحن  اللغآهُت، مٗخبًر

ش ألاصًان اإلالاعن، وكض ٖغفهما :َظٍ الٗلىم خي للىخب اإلالضؾت، وجاٍع الىلض الخاٍع

خي للىخب اإلالضؾت:"خؿً خىفُفي كىله َى الٗلم الظي وكإ في : الىلض الخاٍع

غ في  الٗهغ الخضًض ٖلى ًض ؾبِىىػا وعٍدكاعص ؾُمىن وؾاع فُه فالؾفت الخىٍى

لماء الىلض البروحؿخاهذ في اللغن الخاؾ٘ ٖكغ،  اللغن الشامً ٖكغ ٖو

ً مً ؤظل جدب٘ وكإة الىو وجُىعٍ  واإلاجضصون اليازىلًُ  في اللغن الٗكٍغ

ش ألاصًان اإلالاعن . واٖخباٍع حٗبحرا ًٖ ٖلائض الجماٖاث اإلاؿُدُت ألاولى ؤما جاٍع

فهى الٗلم الظي ًداٌو صعاؾت ول الٓىاَغ الضًيُت صعاؾت اظخماُٖت مدًت، 

ت، وهظلً  مشل ْاَغة الخلضٌـ ؤو الٗباصة ؤو ؤفياع اإلاُلم واإلاىظىصاث الٗلٍى

صعاؾت ألاؾاَحر اإلالاعهت، والٗشىع ٖلى ؤبيُتها الىفؿُت التي جيخج ؤؾاَحر مدكابهت 

 .¹⁸"ٖىض مسخلف الكٗىب والضًاهاث

ومً َىا اٖخبر خؿً خىفي ؤن اإلاىاهج التي جُبلها َظٍ الٗلىم ٖلى الضًً هي 

التي ًمىً ؤن جإزظ هىمىطط لضعاؾت زغاجىا اللضًم، وفي اإلالابل ًجب ججاوػجلً  

الضعاؾاث الضًيُت الخللُضًت ًٖ الصخهُاث والٗلائض ؤو الُلىؽ التي ٌغلب 

تزاػ بالؿلف . ٖليها َاب٘ الفسغ باإلااض ي والٖا
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ظا بالًبِ سُت لإلؾالم والىهىم َو ما ؤعاصٍ مدمض ؤعوىن في كغاءجه الخاٍع

م   والخضًض الخإؾِؿُت له ؤي اللغآن الىٍغ

7 

خي ٖلى َاجه  الكٍغف، خُض ؤعاص ؤن ًُبم مىهج الىلض الخاٍع والخضًض الىبٍى

الىهىم هما َبم ٖلى الىخب اإلالضؾت في ؤوعبا،وكض اؾخلهم َظٍ ألافياع مً 

 ًٖ ألاهاظُل، وكض ؤعجب بخجغبخه D .raussزالٌ كغاءجه إلاالفاث صاهُِل عوؽ 

ؤال ًمىً ؤن هفٗل قِئا مكابها فُما ًسو اللغآن :"ونغح بظلً في كىله

م؟ وما هي الىدُجت التي ؾيخىنل بليها بطا ما كاعها بحن ألاهجُل واللغآن بهظٍ  الىٍغ

لت؟   .¹⁹الٍُغ

خي  ً ٖضم اَخمامهم بالىلض الخاٍع ُٗب ؤعوىن ٖلى الباخشحن الٗغب اإلاٗانٍغ َو

ضم اجباٖهم مىهجُت الغغب في حٗاملهم م٘ ههىنهم، هما  للىو اإلالضؽ، ٖو

ٌُٗب ٖلى مفىغي النهًت وىنهم لم ًخجغئوا ٖلى اللُام بضعاؾت هلضًت للضًً 

ً الغغب في نغاٖهم للىهىىث وجفؿُسهم لألفياع الجامضة  مشل ما كام به اإلافىٍغ

ً الٗغب اإلاؿلمحن ـ في هٍٓغ ـ لم ًضزلىا في نغإ طو  والىعي الخاَيء، فاإلافىٍغ

ٗت،وال بةهجاػ  ت للكَغ ت ألانٌى آلاهُت واإلاغخلُت والضهٍُى ؤَمُت جظهغ مً ؤظل حٍٗغ

. جُىلىظُا بؾالمُت مالئمت للغوح الٗلمُت الجضًضة

ٗخبر ٖلي خغب ؤن اللغاءة الىلضًت التي هاصي بها ؤعوىن حٗخبر هبضاًت فٗلُت   َو

إلاماعؾت الىلض ٖلى الىو اللغآوي في الفىغ الٗغبي اإلاٗانغ،وهي لِؿذ كغاءة  

هلضًت بًضًىلىظُت، بل اؾخٗاصة هلضًت، ولىً مً مىٓىع ؤهُىلىجي، ؤي بىنفه 

. ²°.."ًخيلم ٖلى ألاخىاٌ اللهىي للىي٘ البكغي 

م بخضي الخُىاث ألاؾاؾُت التي  وبالخالي واهذ الضعاؾت الىلضًت لللغآن الىٍغ

ؼله ًٖ بَاٍع الٗام،  اهخهجها الخُاب الخضاسي الٗغبي مً ؤظل ٖللىت الىحي ٖو

اث الىلضًت والفلؿفُت الجضًضة والاججاَاث  وكض اؾخٗاهىا في طلً  بيل الىٍٓغ

لي والخفغي والخفىُيي وجدلُل  الجضًضة في الىلض ألاصبي واإلاىهج البيُىي والخإٍو

ا، غحر مىترزحن ـ خؿب حٗبحر َه ٖبض الغخمان ـ بمأالث جلً .. الخُاب وغحَر

اث وال بخجاوػ بًٗها لبٌٗ،وال بإفٌى بًٗها،هما َبلىا  مسخلف مىاهج  الىٍٓغ
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لم  ش، ٖو لم الخاٍع ٖلىم ؤلاوؿان واإلاجخم٘ واللؿاهُاث والؿُمُائُاث ٖو

لم الىفـ في كغاءتهم للىو اللغآوي..ؤلاهاؾت ا ٖو .   وغحَر

 .إزالة صفة التعالي عن القرآن الكريم وربطه بالىاقعـ 3

ت ماصًت واإلاىاهج اإلاؿخسضمت فيها مىاهج ويُٗت ماصًت ؤًًا  الخضازت بىنفها هٖؼ

فةن هخائجها آلذ بلى اللٌى بةلغاء اإلالضؽ، وماصام الخُاب الخضاسي الٗغبي جإزغ 

بالخضازت الغغبُت وبؾخىعص مىاهجها فيان مً الُبُعي ؤن ًلػي نفت اللضاؾت 

. ٖلى الىو اللغآوي

م ٖىض  وججضع ؤلاقاعة َىا ؤن  اإلالهىص بةلغاء اللضاؾت ًٖ اللغآن الىٍغ

الخضازُحن الٗغبي ال حٗني اهياع ؤنله الغُبي ؤو الًُٗ في صخخه وىحي، وبهما 

. الىٓغ بلُه هىو غحر مخٗالي ًٖ الىاك٘، ختى ًخدلم فهمه اإلاىيىعي

برع الخضازُىن الٗغب مىكفهم َظا بإن نفت الخلضٌـ ناعث غحر مالئمت   ٍو

غة بالٗلم وملىالتهىمىاهجه، ومً َظا  للخًاعة الخضًشت التي ؤنبدذ مَا

ؤو )اإلاىُلم عؤي مدمض ؤعوىن ؤن الخلضٌـ ؤو هما ؾماٍ البٗض الٗخُم  حؿخسضمه 

الخغواث ألانىلُت، يض الخًاعة  الخضًشت التي ؤَلم ٖليها بؾم  (ججِكه

خًاعة هٕؼ السخغ ؤو الفخىت ًٖ وظه الٗالم،ؤو يضخًاعة هٕؼ الخلضٌـ ًٖ 

اث الىاك٘ .  ²¹ألاقُاء ؤوخًاعة الؿُُغة الٗلمُت ٖلى ظمُ٘ مؿخٍى

ش، والخُاب الخضاسي ًىىغ  ومً ظهت ؤزغي فاللضاؾت مخٗالُت ٖلى اإلااصًت والخاٍع

ٗخبر الىو الضًني هغحٍر مً ألاقُاء وك٘ في  ش، َو لػي ول ما َى مخٗاٌ ًٖ الخاٍع ٍو

سُت  ش وجدىمه قغوٍ جاٍع . الخاٍع

لي للىو  وبالخالي فلضججاوػث اللغاءاث الخضازُت الىظىص الغُبي واإلاُخافحًز

خي فالىظىص  اللغآوي ؤزىاء صعاؾخه، وكالذ بىظىصٍ الؼماوي واإلاياوي والخاٍع

لُـ في هٓغ ؤصخابها ـ ٌُٗم بمياهُت الفهم الٗلمي لٓاَغة الىو، ألن  اإلاُخافحًز

. الىالم اإلالضؽ ال ًمىً الخٗامل مٗه ٖلمُا

8 

َظا اإلاىكف هجضٍ خايغا ٖىض ؤعوىن، ففي كغاءجه للىو اللغآوي هجضٍ ٌٗلم 

بن َظٍ اليلمت مصخىهت بلى ؤكص ى خض بالٗمل الالَىحي :"ٖلى ولمت كغآن بلىله 



 

97 
 

ت ؤلاؾالمُت اإلاؿخمغة مىظ مئاث الؿىحن بلى صعظت  واإلاماعؾت الُلؿُت ـ الكٗائٍغ

ًهٗب اؾخسضامها هما هي، فهي جدخاط بلى جفىًُ مؿبم مً ؤظل الىكف ًٖ 

اث مً اإلاٗنى والضاللت واهذ كض َمؿذ وهخبذ ووؿِذ مً كبل الترار  مؿخٍى

الخلىي الىعٕ، هما مً كبل اإلاىهجُت الفُلىلىظُت الىهاهُت ؤو اإلاغغكت في بلتزامها 

 ²²."بدغفُت الىو

وكض اوٗىؿذ َظٍ الخانُت ـ ؤي بػالت الخلضٌـ ـ ٖلى بيُت الجهاػ اإلافاَُمي 

فىن مفاَُم مغاًغة إلاا َى  للفىغ الخضاسي الٗغبي فهاع اإلافىغون الخضازُىن ًْى

فها ؤعوىن في ملابل ولمت  مخٗاعف ٖلُه في الشلافت ؤلاؾالمُت، هخلً التي  ْو

الخضر اللغآوي،الخُاب الىبىي،الىو الغؾمي اإلاغلم،الٓاَغة  : اللغآن مشل

ُفه لهظٍ الدؿمُاث بلىله.. اللغآهُت  برع ؤعوىن جْى ا، ٍو بن َضفي مً :" وغحَر

بزترإ َظٍ اإلاهُلخاث الجضًضة َى ؤقيلت ول اإلافاَُم والخهىعاث اإلاىعوزت 

ًٖ الفىغ ؤلاؾالمي في مغخلخُه الىالؾُىُت والؿيىالؾدُىُت، َظٍ اإلافاَُم 

والخهىعاث التي هللذ مً كبل ؤلاؾدكغاق هما هي بلى اللغاث ألاوعبُت ؤكهض 

. ²³"بإنهم لم ًلىمىا بإي جفىًُ هلضي لها

 : ـ اعتبار الىص القرآوي هص لغىي و مىتج ثقافي4

مً بحن مٓاَغ ٖللىت الىحي ٖىض عواص الخضازت الٗغبُت الىٓغ بلى الىو اللغآوي 

اَغة زلافُت زايٗت في حكيلها بلى ْغوف ػماهُت ومياهُت  ا ْو باٖخباٍع هها لغٍى

م ـ غحر  ى ـ في هَٓغ سُت وزلافُت، بمٗنى ؤهه مً مفغػاث الىاك٘، َو وقغوٍ جاٍع

م الٗلل البكغي، وجبٗا لظلً ًهبذ الىو  ممىً الخدلم والفهم بال ًٖ ٍَغ

اللغآوي  ـ ٖلى خض حٗبحر  َه ٖبض الغخمان ـ مجغص هو جم اهخاظه وفلا إلالخًُاث 

الشلافت التي جيخمي بليها لغخه، وال ًمىً ؤن ًفؿغ بال بالغظٕى بلى َظا اإلاجاٌ 

 .²⁴ "الشلافي الخانبدُض ًجٌز مً عجبت الخٗلم باإلاُلم بلى عجبت الخٗلم باليؿبي

وطهغ َه ٖبض الغخمان بًٗا مً الٗملُاث  اإلاىهجُت التي اهخهجها اإلافىغون 

الخضازُىن للىنٌى بلى َظا الهضف، مشل خظفهم لٗباعاث الخُٗٓم واللغآن 

مت  م وآلاًت الىٍغ تهم في عجبت الاؾدكهاص بحن الىالم ؤلالهي ..الىٍغ الخ، وحؿٍى

والىالم الاوؿاوي، والجم٘ بحن آلاًاث اللغآهُت وؤكىاٌ الباخشحن غحر اإلاؿلمحن، 

اث مسخلفت في الخُاب   م بحن مؿخٍى بيافت بلى الخفٍغ
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ل ؤو الىحي واإلاصخف، واللغآن واإلاصخف،ؤو  م بحن الىحي والخجًز ؤلاالهي،والخفٍغ

بحن اللغآن الكفىي واإلاىخىب ؤو بحن الىحي في اللىح اإلادفّى والىحي في اللؿان 

. ²⁵الٗغبي

اصي جُبُم َظٍ الٗملُاث اإلاىهجُت الخإوؿُت ـ خؿب حٗبحر َه ٖبض الغخمان ـ  ٍو

ترجب ًٖ َظٍ اإلامازلت  ا هغحٍر مً الىهىم،ٍو بلى ظٗل الىو اللغآوي هها لغٍى

ت الىٓغ بلى الىو اللغآوي هىو جم  ت بحن الىو اللغآوي والىهىم البكٍغ اللغٍى

ظا بالًبِ ما هجضٍ في  بهخاظه وفلا إلالخًُاث الشلافت التي جيخمي بليها لغخه،َو

ض للىو اللغآوي خُض ًهفه  بإهه هو لغىي ًمشل في حٍٗغف ههغ خامض ؤبى ٍػ

ى في خلُلخه مىخج زلافي حكيل في الىاك٘ ²⁶الشلافت الٗغبُت هها مدىعٍا ، َو

لهض بيلمت  ً ٖاما، ٍو ض ٖلى ٖكٍغ وظىصٍ « حكيل »والشلافت زالٌ فترة جٍؼ

اإلاخٗحن في الىاك٘ والشلافت بلُ٘ الىٓغ ًٖ ؤي وظىص ؾابم له في الٗلم ؤلاالهي ؤو 

 .²⁷اللىح اإلادفّى

خه،  ووان مً هخائج طلً  ججاوػ البٗض الغُبي للىحي اللغآوي، وبزباث صهٍُى

وبزًاٖه للىاك٘، ويم مدخىاٍ بلى بلُت الٗىانغ اإلاكيلت لبيُت الشلافت الٗغبُت، 

وكغاءجه بىفـ اإلاىاهج التي جلغؤ بها الىهىم ألاصبُت والشلافُت، فما صامذ  

ت فهي جيخمي بلى بيُت زلافُت  ض ــ ههىم لغٍى الىهىم الضًيُت ــ هما ًظَب ؤبى ٍػ

مدضصة جم بهخاظها َبلا للىاهحن جلً الشلافت التي حٗض اللغت هٓامها الضاللي 

اإلاغهؼي، وجبٗا لظلً فهظا الىو ختى ًفهم ًجب ؤن ًسً٘ لخُبُلاث اإلاىهج 

. اللغىي وألالؿني

9  
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ت ال  ظا اإلاىكف هجضٍ ٖىض خؿً خىفي الظي اٖخبر الىو اللغآوي ٖباعة لغٍى َو

ًمىً صعاؾتها بمٌٗؼ ًٖ الىاك٘ الظي حكيلذ فُه، مً ؤظل الخٗغف ٖلى 

سُت لدكيلها، وهلمـ طلً في كىله  الخهىنُاث الىاكُٗت والٓغوف الخاٍع

ت جهىع الىاك٘ وال جيىن :" الىو لِـ واكٗا بل مجغص هو، والىو ٖباعة لغٍى

بضًال ٖىه، والدجت ال جيىن بال ؤنلُت، وبالخالي ال ًيىن الىو حجت صون الغظٕى 

 .²⁸" بلى ؤنله في الىاك٘

كغح ٖلي خغب مبرعاث اللغاءاث الخضازُت في بػالت نفت الخلضٌـ ًٖ الىحي  َو

سُت هاؾىجُت  اللغآوي مكحرا بلى ؤن اإلافىغ الخضاسي ًداٌو كغاءة الىو كغاءة جاٍع

ٌ مفهىم الىو  ال كغاءة الَىجُت ؤؾُىعٍت ، ولهظا فهى ٌسخغ ول ظهضٍ في جلٍى

،ؤو همُٗ ى مفغوى  وىحي مفاعق مىظىص ٖلى هدى ؤػلي زُي في اللىح اإلادفّى

كيل وزبا ٖلُه وججاوػا للىاهِىه، لُدل مدله مفهىم  بلىة بلهُت ٌؿبم الىاك٘ َو

آزغ كىامه ؤن اللغآن هو لغىي ومىخج زلافي اهُلم مً خضوص مفاَُم الىاك٘، 

ى مغجبِ ؤقض ؤلاعجباٍ باللغت التي نُغ بها وبالىٓام الشلافي الظي حكيل به  َو

. ²⁹وؤؾهم في حكىُله

هما جمحز اللغاءة اإلاٗانغة بحن الىو اللغآوي والخُاب اللغآوي،ٖلى ؤؾاؽ ؤن 

الىو اللغآوي َى الىو الكفىي ؤما الخُاب اللغآوي فهى اإلاضون في اإلاصخف، 

ظا الخمُحز وان جدذ جإزحر اللؿاهُاث الخضًشت ، التي جفغق بحن الىو الكفىي  َو

. والىو اإلاىخىب

وبىاء ٖلى ماؾبم ناع الىحي في اللغاءة الخضازُت ًضعؽ هإي ْاَغة زلافُت 

 ً ظا  هاجج ال مدالت ًٖ جإزغ  اإلافىٍغ سُت لها نلت بالىاك٘ الظي ؤهخجها،َو جاٍع

ً باإلاىاهج التي ؤفغػَا الٗلل الغغبي في كغاءجه للىهىم  الٗغب اإلاٗانٍغ

. اإلالضؾت 

: رؤية هقدية

سُت اعجبِ بفٗل اللغاءة التي جمشل وؾُلت  بن الىو اللغآوي ٖبر مؿحرجه الخاٍع

الؾخمغاع الخىانل بحن الىحي والىاك٘، وبالٗلل ؤلاوؿاوي هإصاةلهظٍ اللغاءة، 

والخضًض ًٖ الٗلل ؤلاوؿاوي ًدُلىا بلى اللٌى بخٗضص اللغاءاث واإلاىاهج 
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اث الفهم وآفاق الخللي وازخالف الغئًىالاظتهاصاث، وازخالف ػواًا  ومؿخٍى

اللغاءة مً خُض اإلاىهج ؾُاصي بالًغوعة بلى ازخالف اإلاًمىن اإلاٗغفي اإلالغوء 

بىنفه جابٗا لها، وبالخالي ال ًمىً الخضًض ًٖ كغاءة واملت ؤو جامت للىو 

اللغآوي، ألن وظىص َظٍ اللغاءة ؾُاصي خخما بلى حُُٗل فٗالُت اللغاءة، هما ؤهه 

م ًضٖى بلى الخضبغ وبٖماٌ الٗلل في ول ػمان  مسالف إلابضؤ ؤن اللغآن الىٍغ

. وميان، وؤن صالالجه ال ًمىً ؤن حؿدىفض ختى م٘ حٗضص اللغاءاث

وبالخالي فاللغاءة هي ٖملُت مخجضصة وكائمت ٖلى ؤلابضإ، زانت بطا حٗلم ألامغ 

م، الظي ٌؿخىظب فهمه وجفؿحٍر ججضص فٗل اللغاءة ٖبر حغحر  بىو اللغآن الىٍغ

سُت وآفاكها اإلاٗغفُت، ألهه عؾالت ٖاإلاُت مىظهت ليل البكغ في ول  الهحروعة الخاٍع

ػمان وميان،ومً َظا اإلاىُلم فةن اللغاءاث التي حٗغيذ للىو اللغآوي، ؾىاء 

منها الخللُضًت ؤو اإلاٗانغة جبلى بظتهاصاث بوؿاهُت، ال  ًمىً ؤن جبلغ صعظت 

.  الٗلمُت اإلاُللت

ىض خضًصىا ًٖ الضعاؾاث اإلاٗانغة فهي جبلى مجغص ملترخاث ؤو مداوالث  ٖو

ؤولُت ال جبلغ صعظت الٗلمُت، لها اًجابُاتها مً خُض ؤنها ؾاَمذ في نحروعة فٗل 

اللغاءة مً زالٌ مىانلتها لٗملُت بؾدىُاق الىو اللغآوي، لىنها في هفـ 

ُاب اإلاىهجُت، وان ؾببها الغئِس ي ـ هما   الىكذ  وكٗذ في الىشحر مً اإلاؼالم وألٖا

لت بؾلاَُت ال جغاعي  ؤوعصها ـ جُبُلها إلاباصيء الٗلالهُت والخضازت الغغبُت بٍُغ

م، مما ٖغيها للىشحر مً ؤلاهخلاصاث مً كبل الٗضًض مً  زهىنُت اللغآن الىٍغ

ً ٖلى عؤؾهم َه ٖبض الغخمان، الظي كام بضعاؾت  ً الٗغب اإلاٗانٍغ اإلافىٍغ

غ الٗامت التي جإؾؿذ ٖليها َظٍ اللغاءاث وؤَضافها، واإلاىهجُاث التي اجبٗتها  لأَل

. وما جغجب ٖنها 

فلض ؤَلم َه ٖبض الغخمان ٖلى ٖللىت الىحي التي هاصي بها الخضازُىن الٗغب 

خمشل َظا  اؾم زُت الخٗلُل، واٖخبر ؤن َضفها ألاؾاس ي َى عف٘ ٖائم الغُبُت ٍو

الٗائم في اٖخلاص ؤن اللغآن وحي وعص مً ٖالم الغُب، وواهذ اإلاىهجُت اإلاخبٗت  

10 

ا في  طلً هي الخٗامل م٘ آلاًاث اللغآهُت بيل وؾائل الىٓغ والبدض التي جىفَغ

اث الخضًشت . ³°"اإلاىهجُاث والىٍٓغ
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ا زُحرة هظهغ  ت مً الىخائج التي ٌٗخبَر واٖخبر ؤن َظا ألامغ جترجب ٖلُه مجمٖى

: منها

ؤ ـ حغُحر مفهىم الىحي اإلاخضاٌو واإلاىعور ًٖ الخهىع الضًني الخللُضي واؾدبضاله 

لي ٌؿىغه الٗلل، بدُض ًهغف ٖىه ماال ٌٗلل مً ألازباع ٖلى  بمفهىم جإٍو

ؤؾاؽ ؤنها ؤؾاَحر غابغة، هما ًهغف ٖىه ماال ٌٗلل مً الٗباصاث ٖلى ؤؾاؽ 

. ؤنها َلىؽ ظامضة

اجه وعصث  ب ـ ٖضم احؿاق الىو اللغآوي، بمٗنى ؤن ؾىع اللغآن و آًاجه ومىيٖى

ظا ًفط ي بلى جىاكًاث في فهم اإلالانض  بترجِب ًسلى مً الاحؿاق اإلاىُلي، َو

خي .  ومً الاحؿاق الخاٍع

ط ـ غلبت الاؾخٗاعة في الىو اللغآوي ٖلى ألاصلت والبراَحن، بمٗنى ؤن الٗلل الظي 

ًيبني ٖلُه َظا الىو َى ؤكغب بلى الٗلل ألاؾُىعي مىه بلى الٗلل الاؾخضاللي 

.  اإلاىُلي، هٓغا بلى ؤن بصعاواجه الٗللُت ال جىفهل ًٖ الخُاٌ والىظضان

سُت ٖلى ؤنها َىع مً  ا قىاَض جاٍع ص ـ ججاوػ آلاًاث الهاصمت للٗلل، واٖخباَع

. ³¹ؤَىاع الىعي الاوؿاوي جم ججاوػٍ

ومً ظهت ؤزغي جلً الضعاؾاث الخضازُت لم جمحز في هٓغتها بلى الٗلل بحن الٗلل 

ن  ن  (وكاٍ طَني ًلىم به الفىغ )اإلايّىِّ ٌٗبر ٖما جيخجه الشلافت في  )والٗلل اإلايىَّ

ُلُت وكغائُت جيخمي بلى الٗلل الشاوي الظاحي الظي (الٗلل ، فاجبٗخألُاث َحرمُىَى

ش والخًاعة اإلاغجبُت بالغغب، ألامغ الظي ٌٗني  ًستزن زهىنُاث الشلافت والخاٍع

ا  ُت،بل بن لها مجٖز ئت وال جمخلً ؤصواث مىيٖى ؤن َظٍ اإلاىاهج الٗللُت لِؿذ بٍغ

ٖلضًا وجىظيها فلؿفُا بًضًىلىظُا، ٌغىم بُٗضا في البيُت الٗمُلت، فال ًٓهغ بال 

ٓل َظا اإلاجٕز مالػما لها بٗض هجغتها بلى بالص اإلاؿلمحن  بٗض الخضبغ والخمدُو، ٍو

ختى بطا قٕغ اإلاعجبىن بها في جُبُلها ٖلى الىهىم ؤلاؾالمُت باهذ ُٖىبها، 

ؼصاص ألامغ ؾىءا خُىما ًخٗلم ألامغ بالىو اللغآوي . ³²ٍو

واهذ جلً بٌٗ ؤلاهؼالكاث الخُحرة التي جغجبذ ًٖ مىاصاة الخضازُىن الٗغب 

بٗللىت الىحي، واجبإ مىاهج ؤهخجها الٗلل الغغبي الظي ًسخلفخماما في ؾُاق 

حكيله ًٖ الٗلل ؤلاؾالمي، فمً اإلاٗغوف ؤن ؤي مىهج ًيكإ جدذ ْغوف مُٗىت 
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جمليها خالت اإلاجخم٘ في فترة ما، وباؾلاَهظا ألامغ ٖلى اإلاىاهج الغغبُت زانت ما 

حٗلم منها بلغاءة الىهىم، هجضَا كض وكإث لًغوعة اكخًتها خالت اإلاجخم٘ 

الغغبي آهظان، والظي ٖاف ْغوف مغاًغة جماما ًٖ ْغوف اإلاجخم٘ الاؾالمي 

الظي وبن ٖغف َى آلازغ مكاول فةنها بالخإهُض طاث َبُٗت ؤزغي، فةطا وان 

ىا منها خم الىناًت في  ُمىتها واهتٖز مفىغو ؤوعبا كض  زاعوا ٖلى الىىِؿت َو

ُت ماعؾذ  ٖالكتهم باإلهجُل، فةهه لم جىظض في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي ؤي ؾلُت قٖغ

ُمىتها باؾم اللغآن بىفـ الهفت التي قهضَا اإلاجخم٘ الغغبي، لظلً  وناًتها َو

سُت  فةهه مً غحر اإلاىُلي بؾلاٍ مىاهج بدمىلتها اإلاٗغفُت والاًضًىلىظُت والخاٍع

ٖلى الىو اللغآوي الظي ًسخلف ًٖ الىهىم الضًيُت الغغبُت مً خُض اإلااَُت 

. والُبُٗت

ت  ومً ظهت ؤزغي فةن ؤغلب جلً اإلاىاهج الغغبُت جإؾؿذ في يىء كغاءة مجمٖى

ت، زم في مغخلت الخلت جمذ بها كغاءة الىو  ؤلاهجُلي والخىعاحي،  ههىم بكٍغ

وجُبُلها في كغاءة الىو اللغآوي، هما  هي ٖلُه في الؿُاق الغغبي، بخغُِب 

ى جدلم اإلاجاوؿت واإلاىاءمت بحن مىهج  قٍغ ؤؾاس ي مً ؤبجضًاث اللغاءة، َو

. ³³اللغاءة والىو اإلالغوء، ٌٗخبر ُٖبا مىهجُا

سُت التي اجبٗها ؤعوىن وغحٍر في كغاءة الترار  ؤما فُما ًسو اللغاءة الىلضًت الخاٍع

م" ٖمىما والىو الخإؾِس ي  ٖلى وظه الخهىم، وعغم اصٖائهم " اللغآن الىٍغ

ؤنها ؾخيىن صازلُت، بال ؤنها لم جىً هظلً بل واهذ زاعظُت، ألن كغاءة ؤي هو 

ليي جيىن صازلُت ًجب ؤن جخإؾـ ٖلى ظملت مً اإلافاَُم وآلالُاث جيىن 

ميسجمت م٘ َبُٗت طلً الىو وجغاعي زهىنِخه، بال ؤن اللغاءة الخضازُت 

ت مً اإلاىاهج والخهىعاث جيخمي بلى خلٌى مٗغفُت ؤزغي وؾُاق  اهخهجذ مجمٖى

خي للشلافت ؤلاؾالمُت،  خي وخًاعي مسخلف جماما ًٖ الؿُاق الشلافي والخاٍع جاٍع

. فياهذ كغاءاتهم بهظا اإلاٗنى بؾلاَُت

11 

" اإلاللضة" وفي َظا الهضص ًهف ٖبض الغخمان الخاط َظٍ اللغاءاث الخضازُت ب 

لت جُبُلها الالواعي للمىاهج الغغبُت، خُض  ظا ونف ًيخلض مً زالله ٍَغ َو

ت  (ؤي الخضازُت )بن اللغاءة اإلاٗانغة الخالُت :" ًهغح بظلً في كىله جمخلً هٍٓغ
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ت التي حٗخمض ٖلى مبضؤ الاؾخفاصة مً مىجؼاث  لها مكغوُٖتهاجلً الىٍٓغ

ا هخاط  الضعاؾاث اللؿاهُت الخضًشت ومىاهج الىلض ألاصبي اإلاٗانغة، باٖخباَع

ش اإلاٗانغ، بغٌ الىٓغ ًٖ مضي  الٗهغ الغاًَ، ؤي الىلُض الكغعي لهظا الخاٍع

ؾالمت َظا الىلُض وصخخه، وبن وان الؿااٌ ماػاٌ ًلر ًٖ مضي ؾبم وججاوػ 

. ³⁴"جلً اإلاىاهج وألاصواث مشُالتها الثراجُت؟

وبن واهذ جلً آلالُاث وألاصواث اإلاٗغفُت الىافضة مً الغغب لِؿذ ولها طاث 

خمىلُت بًضًىلىظُت ؤو زهىنُت صًيُت فيان ًيبػي الخٗامل بهىعة اهخلائُت 

سُت وؤلاًضًىلىظُت، ال  خم ججاوػ ؤبٗاصَا الخاٍع بدُض ٌؿخغل ظاهبها اإلاٗغفي ٍو

لت بؾلاَُت مباقغة  .جُبُلهابٍُغ

و يعترب طو عبد الرمحان أن ىذه القراءات احلداثية باستريادىا إلجنازات احلداثة الغربية 
اللسانية والفلسفية بسياقها التارخيي وخصوصيتها اإليديولوجية، وإسقاطها املباشر على 
النص القرآين،مل يكن تطبيقا مباشرا لروح احلداثة بقيمها ومبادئها القادرة على النهوض 

بالوجود احلضاري لإلنسان يف أي زمان ومكان، وإمنا كانت انعكاسا لواقع احلداثة الذي 
 .³⁵يشري إىل حتقق تلك القيم واملباديء يف زمان ومكان حمددين

وبن مً بحن الىخائج اإلاترجبت ًٖ ٖملُت ؤلاؾلاٍ التي اهخهجها اإلافىغون 

الخضازُىن، وكٕى الباخض في نٗىباث مٗغفُت حُٗم الباخض في جُبُم جلً 

سُت  بلى صائما ٖائم الخهىنُت الخاٍع آلالُاث واإلاىاهج في غحر بِئتها ألانلُت، ٍو

ت كائما فلض ال ًجض الباخض نٗىباث هبحرة ؤزىاء جدلُله َظٍ اإلافاَُم .والخًاٍع

سُت والشلافُت في البِئت الغغبُت  في مىٓىمتها ألانلُت، ألن عوافض الكغح الخاٍع

لىً ألامغ ًهبذ . حؿٗفه بلى خض هبحر في اؾخجالء غمىيه ؤو اؾخصىائه ؤو قظوطٍ

ؤنٗب ٖىضما ًخٗلم ألامغ باؾخٗماٌ َظٍ اإلافاَُم مً زاعط بِئتها للغاءة 

ش الفىغ الغغبي هما َى الكإن باليؿبت لىشحر مً  مًامحن مسخلفت ًٖ جاٍع

الباخشحن الٗغب الظًً ماعؾىا ؤؾلىباإلؾلاٍ اإلانهجي صون وعي بمٗنى الخىانل 

 .³⁶الخلُلي

 ومً ظهت ؤزغي، بن الخٗامل م٘ الىو اللغآوي في يىء َظٍ اللغاءة الىلضًت 

سُت، باؾلاٍ مفاَُم وجهىعاث طاث ؤنٌى غغبُت ًلخط ي هٕؼ اللضاؾت  الخاٍع
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لت التي هٓغ بها الغغب بلى هخبهم اإلالضؾت، ؤي  ٖىه و الىٓغ بلُه بىفـ الٍُغ

ا مً الٓىاَغ اإلااصًت، هما هٓغ اؾبِىىػا بلى الخىعاة مً  بىنفه ْاَغة هغحَر

ت جضعؽ بمٌٗؼ ًٖ كائلها هًغوعة مىهجُت اكخًتها اإلاىاصاة  كبل،ؤو ْاَغة لغٍى

ظا ًدىافى ولُا م٘ َبُٗت وزهىنُت الىو  بمىث اإلاالف ؤو ناخب الىو،َو

ت . اللغآوي وؾُاكاجه وجمحٍز ًٖ بلُت الىهىم الضًيُت والبكٍغ

م مىخج زلافي حكيل في ؾُاق لغت وزلافت  ؤما فُما ًخٗلم بيىن اللغآن الىٍغ

ا بلى مىخىب، فهظا بن صٌ ٖلى ش يء  ، وؤهه جدٌى مً وىهه زُابا قفٍى ٖهٍغ

فةهه ًضٌ ٖلى ؤن جدىله مً الكفىي بلى اإلاىخىب وان ٖامال ؤؾاؾُا  في بهدؿابه 

ا مً الخبار، وكض جبض هظلً ظؼءا مً الشلافت الؿائضة . هٖى

م هٌؼ ٖلى الىبي ٖلُه الهالة والؿالم وكض جدٌى في خُاجه بلى هو  فاللغآن الىٍغ

مىخىب، ؤي ؤهه بضؤ بخصبِذ بٌٗ اإلافاَُم والخهىعاث الشلافُت مىظ لخٓت 

ظا ما وؿمُه  م نُاغخه وبهخاظه مً ظضًض،َو ى ظؼء ؤٖاص اللغآن الىٍغ هؼوله،َو

ؤيف بلى طلً ؤن اللغآن ظاء في ؾُاق لغت جُىعث،  (الشلافت ؤلاؾالمُت)ب 

سُت التي ًغظ٘ بليها  لىىه ناع اإلاغظ٘ لها، وناع ػمان هؼوله َى اللخٓت الخاٍع

الباخض اللغىي في صعاؾخه الؾخيباٍ اللىاٖض، هما ؤهه ؤخُا ؤلفاْا وؤَمل ؤزغي 

وؤنبذ الىو اإلاغهؼي الظي جضوع الىهىم ألازغي في فلىه، فةن واهذ اللغت 

والشلافت هي اإلاغظ٘ ألي هو بٗض طلً  

12 

م ًيىن مغهؼ اللغت والشلافت ؤي ؤهه ؤهخج ههىنا قيلذ فةن  اللغآن الىٍغ

.   ³⁷زلافت ألامت الٗغبُت ؤلاؾالمُت 

ومً َىا،فةهيىن الىو اللغآوي هٌؼ في ؾُاق زلافت ولغت لها ػمانها وميانها ال 

ٌٗني ؤهه ًهبذ مخٗظع الفهم بطا ابخٗض اللاعيء ًٖ جلً الشلافت بل بالٗىـ 

م وان له صوع هبحر في بلىعة مفاَُم وبهخاط ههىم ؤزغي قاعخت  فاللغآن الىٍغ

. له ؤجاح مً زاللها بمياهُت فهمه بلى ٖهىع الخلت وزلافاث ؤزغي 
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 :الىتائج

ا وطا ـ  بن اإلاحزة الىبحرة التي ًدط ى بها الىو اللغآوي بىنفه هها مبضٖا وكٍى

ض  صالالث غحر مىتهُت ومىفخدت ٖلى الؼمً ججٗل مؿإلت كغاءجه ؤمغا ًدخاط بلى اإلاٍؼ

مً  الخىٓحر اإلانهجي، واإلاماعؾت اإلاىخجت، و الاؾدىُاق ؤلاًجابي والؿلُم ـ مىهجُا ـ 

 .مً ؤظل جلضًم خلٌى للمكاول التي ًخسبِ فيها اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي

 مؿإلت اللغاءة ؤمغ ال بض مىه في ول ألاػمىت لىً ٖلى ؤال جدىىغ َظٍ اللغاءة ـ

لخهىنُت َظا الىو، وممحزاث الشلافت الٗغبُت ؤلاؾالمُت، فالىشحر مً اإلاىاهج 

لُت لها ؤنىلها في جغازىا ألانىلي  الغغبُت وآلالُاث اإلاخبٗت في الٗملُت الخإٍو

والخفؿحري والبالغي واإلاؿإلت جخٗلم ؤوال بالضعاؾت اإلاٗملت لهظٍ آلالُاث ليي جيىن 

صعاؾت صازلُت ال زاعظُت بؾلاَُت، وزاهُا ؤلاهخلاء الؿلُم مً مفغػاث 

الٗلمالغغبي الخضًض اللؿاهُت والبالغُت، ومداولت الخىفُم بُنهما بفٗل الٗلل 

. اإلابضٕ ال الخاب٘

: ؤلاخاالث

، 3 ـ مدمض ٖابض الجابغي،الخُاب الٗغبي اإلاٗانغ،صاع الُلُٗت،بحروث، 1ٍ

. 8،م 1988

ً الٗلل الٗغبي، مغهؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، 2  ـ مدمض ٖابض الجابغي، جيٍى

. 24، م 2009، 10بحروث ،ٍ 

ؤًً َى الفىغ ؤلاؾالمي ... ـ مدمض ؤعوىن، مً فُهل الخفغكت بلى فهل اإلالا3ٌ

. 14 ــ 13 م ،1،1993اإلاٗانغ؟، جغ َاقم نالر،صاع الؿاقي،بحروث،ٍ

. 15 ـ اإلاهضع هفؿه، م 4

 ـ مدمض ؤعوىن، كًاًا في هلض الٗلل الضًني، جغ َكام نالر،صاع الُلُٗت، 5

. 6،م 1998، 1بحروث، ٍ

كغاءة مدمض ؤعوىن، : ـ مدمض هىفىصي، اللغاءاث الجضًضة لللغآن الخىُم6

لُا الكغق،اإلاغغب، . 16 ـ15، م م 2015، (ٍ.ص )بفٍغ

 ـ مدمض ؤعوىن، الفىغ ؤلاؾالمي كغاءة ٖلمُت، جغ َكام نالر، اإلاغهؼ الشلافي 7

. 31 ـ 30،م م 1996، 2الٗغبي، الضاع البًُاء،ٍ

. 331 ـ مدمض ؤعوىن، كًاًا في هلض الٗلل الضًني، مهضع ؾابم، م 8



 

106 
 

 ـ مدمض ؤعوىن، اللغآن مً الخفؿحر اإلاىعور بلى جدلُل الخُاب الضًني، صاع 9

. 10 ، م2005، 2الُلُٗت، بحروث، ٍ

. 30 ــ مدمض ؤعوىن، الفىغ ؤلاؾالمي كغاءة ٖلمُت، مهضع ؾابم، م 10

 4لبىان،ٍ/ ـ ٖلي خغب، هلض الىو، اإلاغهؼ الشلافي الٗغبي،الضاع البًُاء11

. 63، م 2005،

. 63 ـ اإلاهضع هفؿه،م 12

سُت الفىغ الٗغبي ؤلاؾالمي، جغ َكام نالر، مغهؼ ؤلاهماء 13 ـ مدمض ؤعوىن، جاٍع

. 12، م 1996، 2، ٍ(الضاع البًُاء )، اإلاغهؼ الشلافي الٗغبي (بحروث)اللىمي 

 ـ خؿً خىفي، في الفىغ الغغبي اإلاٗانغ، اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث 14

.  43 ـ42، م م 1990، 4واليكغ والخىػَ٘، لبىان،ٍ

. 78 ـ مدمض ؤعوىن، الفىغ ؤلاؾالمي كغاءة ٖلمُت،مهضع ؾابم، م 15
13 

 ـ مدمض ؤعوىن، اللغآن مً الخفؿحر اإلاىعور بلى جدلُل الخُاب الضًني، مهضع 16

. 58ؾابم، م 

ل في فىغ مدمض ؤعوىن،ميكىعاث 17 ـ هُدل مهُفى، ألاوؿىت والخإٍو

. 205، م 2013 (ٍ.ص)ؤلازخالف،الجؼائغ،

. 26 ـ 25ـ خؿً خىفي، في الفىغ الغغبي اإلاٗانغ، مهضع ؾابم،م م 18

/  ـ مدمض ؤعوىن، الفىغ ؤلاؾالمي هلض واظتهاص، جغ َاقم نالر،الفىم19ًُ

ىُت للىخاب، الجؼائغ  اإلااؾؿت الَى

ـ  .266،م(ث.ٍ.ص )

. 202 ـ ٖلي خغب، هلض الىو، مغظ٘ ؾابم، م 20

، 1 ـ مدمض ؤعوىن، الفىغ ألانىلي واؾخدالت الخإنُل، صاع الؿاقي، بحروث، 21ٍ

. 24، م 1999

. 29 ـ اإلاهضع هفؿه،م 22

. 199 ـ 198 ـ اإلاهضع هفؿه،  23

ٖبض الغخمان، عوح الخضازت،اإلاضزل بلى جإؾِـ الخضازت  ـ َه 24

، 2006، 1ؤلاؾالمُت،اإلاغهؼ الشلافي الٗغبي،اإلاغغب،ٍ

.   180م 



 

107 
 

. 180 ـ 178 ـ اإلاغظ٘ هفؿه م م 25

ت 26 ض، مفهىم الىو، صعاؾت في ٖلىم اللغآن،الهُئت اإلاهٍغ  ـ ههغ خامض ؤبى ٍػ

. 11، م 1990، (ٍ.ص)الٗامت للىخاب، 

. 27 ـ اإلاهضع هفؿه، م27

، عبُ٘ 1 ـ  خؿً خىفي،ماطا ٌٗني الِؿاع ؤلاؾالمي؟، مجلت الِؿاع ؤلاؾالمي،ٕ 28

. 30،م 1981ًىاًغ /  1401ٌألاٌو 

. 206 ـ 205 ـ ٖلي خغب،هلض الىو، مغظ٘ ؾابم،م 29

اإلاضزل بلى جإؾِـ الخضازت ؤلاؾالمُت، :  ـ َه ٖبض الغخمان، عوح الخضازت30

.  181مغظ٘ ؾابم،م 

. 184 ـ 183 ـ اإلاغظ٘ هفؿه، م م 31

 ـ ؾُٗض الىىغ،كغاءة الىو اللغآوي، ؤلاًضًىلىظُا واإلاىهج، ٖالم الىخب 32

. 26، م 2014، 1الخضًض،بعبض ـ ألاعصن،ٍ

. 96 ـ مدمض هىفىصي، اللغاءاث الجضًضة لللغآن الخىُم، مغظ٘ ؾابم،م 33

، هلال 32 ـ ؾُٗض الىىغ،كغاءة الىو اللغآوي، ؤلاًضًىلىظُا واإلاىهج،م 34

ٖبض الغخمان الخاط،اًضًىلىظُا الخضازت في ْاَغة اللغاءة اإلاٗانغة لللغآن، :ًٖ

 )زُاب الخجضًض ؤلاؾالمي ـ ألاػمىت وألاؾئلت، صاع الفىغ،صمكم،: يمً هخاب

.  782، م (ؽ.ٍ.ص

 .175 طو عبد الرمحان،روح احلداثة، مرجع سابق، ص  ـ35
 مغظ٘ 25ؾُٗض الىىغ،كغاءة الىو اللغآوي، ؤلاًضًىلىظُا واإلاىهج، م  ـ 36

ؾابم، هلال ًٖ مهضًت الُٗاش ي ؤمىىح، ملاالث في الفىغ ؤلاؾالمي ميكىعاث ولُت 

 ـ 2006آلاصاب والٗلىم الاوؿاهُت، ظامٗت ٖبض اإلاالً الؿٗضي،جُىان، اإلاغغب،

. 93، م 2007

مصطفى احلسن، النص والثرات، قراءة حتليلية يف فكر نصر حامد أبو  ـ 37
 ،2012، 1زيد،الشبكة العربية لألحباث والنشر،بريوت،ط

 .90ص 
 :اإلاهاصع



 

108 
 

، 3 ـ الجابغي مدمض ٖابض،الخُاب الٗغبي اإلاٗانغ،صاع الُلُٗت،بحروث، 1ٍ

1988 .

ً الٗلل الٗغبي، مغهؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، 2  ـ الجابغي مدمض ٖابض، جيٍى

 10بحروث ،ٍ 

ؤًً َى الفىغ ؤلاؾالمي ... ـ ؤعوىن مدمض، مً فُهل الخفغكت بلى فهل اإلالا3ٌ

. 1993، 1اإلاٗانغ؟، جغ َاقم نالر،صاع الؿاقي،بحروث،ٍ

 ـ ؤعوىن مدمض،  كًاًا في هلض الٗلل الضًني، جغ َكام نالر،صاع الُلُٗت، 4

 .1998، 1ٍبحروث، 
14 

 

ـ ؤعوىن مدمض،الفىغ ؤلاؾالمي كغاءة ٖلمُت، جغ َكام نالر، اإلاغهؼ الشلافي 5

. 1996، 2الٗغبي، الضاع البًُاء،ٍ

 ـ ؤعوىن مدمض، اللغآن مً الخفؿحر اإلاىعور بلى جدلُل الخُاب الضًني، صاع 6

. 2005، 2الُلُٗت، بحروث، ٍ

سُت الفىغ الٗغبي ؤلاؾالمي، جغ َكام نالر، مغهؼ ؤلاهماء 7  ـ ؤعوىن مدمض، جاٍع

. 1996، 2،    ٍ(الضاع البًُاء)، اإلاغهؼ الشلافي الٗغبي  (بحروث)اللىمي 

، 1 ـ ؤعوىن مدمض، الفىغ ألانىلي واؾخدالت الخإنُل، صاع الؿاقي، بحروث، 8ٍ

1999 .

ت 9 ض ههغ خامض، مفهىم الىو، صعاؾت في ٖلىم اللغآن،الهُئت اإلاهٍغ  ـ ؤبى ٍػ

. 1990، (ٍ.ص)الٗامت للىخاب، 

 ـ خىفي خؿً، في الفىغ الغغبي اإلاٗانغ، اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث 10

. 1990، 4واليكغ والخىػَ٘، لبىان،ٍ

 :اإلاغاظ٘
كغاءة مدمض ؤعوىن، : ـ هىفىصي مدمض، اللغاءاث الجضًضة لللغآن الخىُم1

لُا الكغق،اإلاغغب، . 2015، (ٍ.ص )بفٍغ

 4لبىان،ٍ/  ـ خغب ٖلي، هلض الىو، اإلاغهؼ الشلافي الٗغبي،الضاع البًُاء2

،2005  .



 

109 
 

ل في فىغ مدمض ؤعوىن،ميكىعاث 3  ـ هُدل مهُفى، ألاوؿىت والخإٍو

. 2013، (ٍ.ص)ؤلازخالف،الجؼائغ،

 ـ ٖبض الغخمان َه، عوح الخضازت،اإلاضزل بلى جإؾِـ الخضازت ؤلاؾالمُت،اإلاغهؼ 4

. 2006، 1الشلافي الٗغبي،اإلاغغب،ٍ

 ـ الخؿً مهُفى، الىو والثراث، كغاءة جدلُلُت في فىغ ههغ خامض ؤبى 5

ض،الكبىت الٗغبُت لألبدار واليكغ،بحروث،ٍ ، 2012، 1ٍػ

سُت الىو الضًني،6   ميكىعاث يفاف ،  ـ اإلاٗمغي مغػوق، بقيالُت جاٍع

 ،2012، 1الجؼائغ،ٍ/ ميكىعاث الازخالف،بحروث 

 ـ الىىغ ؾُٗض، كغاءة الىو اللغآوي، ؤلاًضًىلىظُا واإلاىهج، ٖالم الىخب 7 

. 2014، 1الخضًض،بعبض ـ ألاعصن،ٍ

 ـ الخؿً مهُفى، الىو والثراث، كغاءة جدلُلُت في فىغ ههغ خامض ؤبى 8

ض،الكبىت الٗغبُت لألبدار واليكغ،بحروث،ٍ . 2012، 1ٍػ

 

 :اإلاجالث

، عبُ٘ ألاٌو 1خؿً خىفي،ماطا ٌٗني الِؿاع ؤلاؾالمي؟، مجلت الِؿاع ؤلاؾالمي،ٕ 

. 30،م 1981ًىاًغ /  1401ٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 
 

 
15 

 


