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  حامذ أبو زيذعنذ نصرثاريخية النص ودنيوية املقذس 

Historical Texts and sacred secular at Nasr Hamid Abu 

Zeidسامية صادق سليمان.د 

٠  مصر.مضعؽ الٟلؿٟت ؤلاؾالمُت  ب٩لُت آلاصاب ظامٗت بني ؾٍى
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امللخص  

سُت الىو،و هٕؼ ال٣ضاؾت لى٢امذ بٌٗ الضٖىاث الخجضًضًت ٕ  جاٍع

ل الخضًشت في الٗلىم ؤلاوؿاهُت  ٤ مىاهج الخإٍو ًٖ الىو الضًني،وحٗاملذ مٗه ٞو

ا ، ٦باقي الىهىم ًسً٘ للخدلُل والى٣ض ، ل٨ً ٞٗل ال٣غاءة  باٖخباٍع هها لٍٛى

خُلب ظهضا  لِـ ؤمغا بؿُُا ، ولِـ طا بٗض واخض  ، بل َى ٖملُت م٣ٗضة ،ٍو

غج٨ً و٢ض  و٠٢ ههغ . هخاثج واخخماالث الاججاَاث اإلاىهجُت اإلاٗانغة بلى٦بحرا ٍو

ض يض جشبُذ   واظتهاصاث جسو ٖهغ بُٗىه ، ٞىاٌَ الخُاب عئيؤبى ٍػ

خي الظي ًٟهله ًٖ ػمان الىو، و الضًني، ـ ألهه في هٍٓغ ًُمـ البٗض الخاٍع

م لىٟؿه ال٣ضعة ٖلى الىنى٫ بلى ال٣هض ؤلالهي . ًٖؼ

تجىُل٤ منها ٢ًاًا ٖضًضة ًُغخها ههغ  سُت الىه٨ٟغةمغ٦ٍؼ وحٗض جاٍع

سُت ،ٞا ل لب مٟهىم الخاٍع ا ؤَمُت ،الخإٍو ض،لٗل ؤ٦ثَر لىو الضًني اإلا٣ضؽ ؤبى ٍػ

ش؛ ألن مً قإن  في جهىعٍ ال ًم٨ً الخٗامل مٗه؛ باٖخباٍع هها ؤػلُا ٞى١ الخاٍع

خدى٫ الىو بلى .طل٪ ؤن ًٟهله ًٖ ؾُا١ هؼوله، وألاخضار اإلااؾؿت له  ٍو

ض – ؤؾُىعة  وزُا٫ ٤  بػاخت بٗضٍ ؤلاوؿاوي - بدؿب اٖخ٣اص ههغ ؤبى ٍػ ًٖ ٍَغ

والتر٦حز ٖلي بٗضٍ الُٛبي، ألامغالظي ًٟسر اإلاجا٫ لدؿائالث ٣ُٖمت ًٖ َبُٗت 

ا مً ؤؾئلت ًمخلئ بها الخُاب  حَر ً ق٩لت وهمِ الخِ اإلا٨خىب ٚو الىو،  ٖو

خدى٫ الىا٢٘ بلى ؤؾُىعة ؤًًا هدُجت لخشبُذ اإلاٗاوي والضالالث ،  الضًني ، ٍو

ا الُٛبي .  وبيٟاء َاب٘ جهاجي ٖليها جإؾِؿا ٖلى مهضَع

 

                                                             
**

Email :amira.samy29@yahoo.com 
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ض لألوؿىت ؟ -  ٞما جهىع ؤبى ٍػ

٠ُ وجىظُه مهُلر  - ل للمغظُٗت ؤلاؾالمُت والٟلؿُٟت ؤزغ في جْى َو

سُت في جُب٣ُاجه ٖلى الىو ال٣غآوي .  الخاٍع

:  املفتاحية الكلمات

سُت  ت؛الخاٍع ل ؛  الىو؛ الضهٍُى  .ال٣غآنزل٤ ؛الخُاب الضًني؛الخإٍو

Abstract 

There are some innovative calls to the historical text, the removal of 

holiness from the religious text, dealing with religious texts as language texts, 

such as other texts subject to analysis and criticism, reading is not easy, but a 

complex process. Nasr AbuZayd was against the assertion of a particular era. 

He opposed  the religious discourse, because in his view it obscures the 

historical dimension that separates it from the time of the text and claims the 

ability to reach divine intent . The historical of the text is a central idea from 

which many issues arise. The most important of these is the interpretation of 

the historical concept. The sacred religious text in its conception can not be 

treated as a transcendent text over history, because this would separate it 

from the context of its descent.                                                                                            

The text turns into a fantasy - by displacing its human dimension 

and focusing on its idiotic dimension, which opens the way for many 

questions that have no answers to the text, the problem and pattern of the 

written line and other questions filled with religious discourse. What did Abu 

Zeid imagine for humanization? Is the Islamic and philosophical reference 

influenced the recruitment and guidance of the term historical in its 

applications to Text of the Qur'an . 

Keywords : the historical; thetext ; the religious discourse ; 

Interpretation;Creation of the Quran. 

 :املقذمة 

 ً ض ،٦ٛحٍر مً اإلا٨ٍٟغ  الٗغب والباخشحنجى٠٢ ههغ خامض ؤبى ٍػ

واإلاؿلمحن ٖىض ٖال٢خىا الخخمُت بالترار، وؾعي بلىخُب٤ُ مىاهج الٗلىم 

لؿٟاث  لؤلاوؿاهُت اإلاٗانغة، ٞو هال٣غآوي، مً خُض َى الخإٍو  الجضًضة ٖلى الىَّ

٦ُ٪ ٝزُاٌب لٛىيٌّ ٌؿخجُب ُٞما وعاء َابٗه اإلا٣ضؽ آللُاث الخدلُلى الذ

هىم ٣ذ ٖلىمسخل٠ الىُّ ّبِ
ُ
. الخُُ
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خ٣اص بلى خا٫ ؤلاهخ٣اص  و ألانل في  مكغوٖه َى الاهخ٣ا٫ مً خا٫ الٖا

والخدلُل،ولً ًدضر َظا ؤال ٖىضما ًخجغص ال٨ٟغ 

ت  ٣الٗهغالخضًشىالجٖز ؤلاؾالمُمىةًضًىلىظُاجه؛لُدبلىعمىجضًضٞو

،ٞإوؿىتؤلاؾالمخٗضامخضاصاإلاكغوٖه،
ّ
ًجب ٖلى َظا وؤلاوؿاهُت

.   بالضعظت ألاولي  بوؿاهُاالخٗاملمٗالىّهال٣غآهِخٗامالواُٖا؛لُهبدااؾالم ٨ٞغي 

ت  ُّ ض ٚماع ه٣ض ال٣ٗالاؾالمي وؤعاص الخٗاملم٘ الىهىم الّضًي  و٢ض زاى ؤبى ٍػ

٣ا إلاىاهج الخضازت وما بٗضَا ،  ت ،  و ٞو بهُٛت مٛاًغة جسخل٠ ًٖ الّهُٜ اإلاإلٞى

و جغؾُش َظا الخجضًض بهٟخه مكغوٖا٣ٖالهُا ٖلمُا ًخإّؾـ ٖلى مباصت 

تووي٘ جهّىع مسخل٠ للمىعوزااؾالمي ُّ لم . مىهجُتٖو

ض ًٚايتفي ه٣ل وجُب٤ُ اإلاىاهج الٛغبُت ؛مً ؤظل ٞهم  ولم ًجض ؤبى ٍػ

بخت  في  م مً حٗغيهلخملت قغؾت ، ل٨ً  ٚع َب٣اث الىو الضًني ٖلى الٚغ

 واإلاٗانغة ًبضو ؤجها ٧اهذ  ؤلاهخاطالاهخ٣ا٫ بال٣ٗل الٗغبي مً الجمىص والخ٣لُض بلى

ه ؤن ًخٗغى   واإلاالخ٣ت ، ٞٗمل ٖلى جُب٤ُ مىاهج لاليُهاصؤ٢ىي مً زٞى

غ ال٣ٗل الٗغبي  الٗلىم الٛغبُت في ٢غاءةالترار ، ٢غاءة ججضًضًت ،٢هض منها  جدٍغ

مً الكٗاعاث الخاَئت و اإلاىعزاث ال٣ضًمتب٩ل ؾلبُاتهاوبًجابُاتها، و ٖمض مً 

اجاإلااض ي ، و ٧ان الّىو َى  زال٫ طل٪ بلى الٗمل بمىاهج الخايغ في مدخٍى

ض بجٕز ال٣ضاؾت ًٖ ههىم .ٌالّغ٦حزة ألاؾاؾُت التي ٌٗخمضَا مكغوٕ هاصي ؤبى ٍػ

الترار،  ٞالٟهم الاًضًىلىجي ٌك٩ل ٖاث٣ا زُحرا ،  

ٗالنهًتا٢،٫ًُتالغثِؿتٖىضٍا٫و٢ًُتاإلاىهجهي ٗلىظل٨خٗغُّيهلمكاَع
ُّ
ًضل

 
ًا
تاإلاىهجُتؤؾاؾا تمىالؼاٍو لهظا خاولُٟضعاؾاجه .٨ٞغٍَّ

ت،جل٩الهٟتالخُاٞخ٣غجةليهاال٣غاءاث  َُّ تؤزغًُٟال٣غاءةالٗلم َُّ ا٢تراخىجُب٣ُمىهج

تللترار ًَّ . الخ٣لُض

ض يض ا٦دؿاب الترار نبٛت م٣ضؾت، ٞال ًيبغي اٖخباع    و٠٢ ؤبى ٍػ

ه الكاٚل ،  ٦الظتهاص خى٫ ؤنى٫ الترار ومغج٨ؼاجه مؿاؽ به ، و٧ان مىيٖى

٠ُ٦ ًم٨ً ؤن هسلو الترار مً َابٗه ألاؾُىعٍالظي له٤ به ٖلى مغ ال٣غون 

الؿاب٣ت؟ 
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ض– ٌّٗضال٣غآن     و ٣ا للمىاهج  ؤيزُابا بلهي-  في هٓغ ؤبى ٍػ ٢بل الخدلُل ٞو

خي له وظىصٍ الٟٗلي  ى هو جاٍع الٗلمُت الٛغبُت ، ٣ٞض ججؿض باللٛت الٗغبُت ، َو

٣ا إلاُُٗاث الىا٢٘ اإلاٗانغ  الجه ٞو .  في الؼمان واإلا٩ان ، والبض ؤن ج٩ىن جإٍو

ى  خي َو و جىا٣ٞا م٘ َظٍ الغئٍتاؾخسضم اإلاىهج الخاٍع

اإلاىهجالظًیٗملٗلىةبغاػالٓغوٞالخاعیسیتوالاظخماٖیتالخُإهخجٟيهاالىو،صوهاالَخمام

خي ب٩ّلِ ؤبٗاصٍ الش٣اُٞت  ألازغي باإلاؿخىیاجالضاللیت ؛ ؤي عبِ الىو بـمجاله الخاٍع

 . وألاًضًىلىظُت والؿُاؾُت والاظخماُٖت

ض هدى اعؾاء عئٍت خضازُت للىهىم الترازُت  و جُمدمىٓىعٍت ال٣غاءة ٖىض ؤبى ٍػ

خي والاظخماعي ٞيها ، وحؿدبض٫ الضوعٚحر الٟاٖل  خباع للبٗض الخاٍع حُٗض الٖا

لإلوؿان اإلاخل٣ي لخل٪ الىهىم بضوع ؤ٦ثر ٞاٖلُت وخًىعا  ، خُض ًخم الاهخ٣ا٫ 

غ ؤلابضإُٞه مً مؿخىي الخل٣ي و الجم٘ والخلخُهةلىمؿخىي  ولٗل َظا .  والخىٍى

ضي في م٣ابل الخُاب الؿلٟي ،وال ًم٨ً الخىٓحر للخُاب  ما ًً٘ الخُاب الٍؼ

ضي ؤال في ْل ُٚاب وج٨ُٟ٪ الخُاب الؿلٟي الخ٣لُضي  . الٍؼ

ض  – بن الى٢ٝى يض ال٣ٗالإلادكّضص  والظي خهغ - ُٞما ًغي ؤبى ٍػ

ال٣غآن في جٟؿحر ي٤ُ ظامض و مخٗهب ، ووي٘ ؤلاؾالم في صاثغة  الٓل بؿبب 

ًه للٟلؿٟت والٗلم وال٣ٗل ٚاًت،جىاٌَ جدضًض ما ًم٨ً الخ٨ٟحر ُٞه ، و ما  ٞع

. ال ًم٨ً

ُخجضًض الٞالخ٨ٟحٞر سُتظضًضةللىو،الخإٍو ل٣غآهًُِٗىاُٞمىاظهتمكغو٣ٖغاءةجاٍع

ىمكغوٖالًم٨ً ٟب٣ضاؾتجمىٗمىةٖاصةالىٓغفيؤنَو
ّ
ل ُماٖضبضحهُاٚو ًنهًضوهالخٟٞغ

سال٣غآن  . ما اؾخ٣غمىمؿلماجِٟكإهخاٍع

ض مىهجُت حؿخسضم يض الالٞهم ،  َضٞها   لُت التي  جبىاَا ؤبى ٍػ  بن الخإٍو

الى٢ٝى يض ٖضم ال٣ضعة ٖلي ؤلاظابت ًٖ ٧ل ؤؾئلت اإلاٗني التي جُغح ٖلُىا،ؤجها 

ىا٦ب مؿخجضاجىا ،وهي يض الخ٣اصم  نىاٖت ججضًض ٞهم الىو ختي ًىا٦بىا ٍو

. ويض الٛبىع الظي ٌٛل٣ه ًٖ ٧ل ٞهم -  في بٌٗ ألاخُان – الظي ٌعجم الىو

لُت  اؾخدًاع للمٗاوي ، وبدض ًٖ الضالالث اإلاًمغة صازل الىو  . ٞالخإٍو

مٟهىم : حؿتهضٝ الضعاؾت جدهُل  ظملت  م٣انض ؤؾاؾُت ، ومنها و

سُت في ٨ٞغ ههغ خامض ؤبىػٍض ت التي ًدُل بليها . الخاٍع ٍغ ٞما هي الضالالث الجَى

سُت ٖىضٍ؟ ل للمغظُٗت ؤلاؾالمُت بك٩ل وما جهىعٍ لألوؿىت ؟ مٟهىم الخاٍع َو
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٠ُ وجىظُه اإلاهُلر في جُب٣ُاجه ٖلى الىو ال٣غآوي؟  و٠ُ٦  زام ؤزغ في جْى

ض  خي ؟ وما هي آلالُاث التي ًخىؾلها ؤبى ٍػ هٟهم الىو وهاوله في ؾُا٢ه الخاٍع

ب الىي٘ . للىنى٫ بلى  ؤَضاٞه ؟  م وجهٍى سُت هي ألاصاة اإلاشلي لخ٣ٍى ل  الخاٍع َو

ل مىاهجها وؤؾالُبها ؤًٞل ألاؾالُب في ٢غاءة الىو الضًني ؟  الغاًَ ؟ َو

ىا٥ نٗىباث ،  انُضمىا بها  في َظٍ الضعاؾت ، ٞاإلاىيٕى مخٟغّٕ    َو

ُت مسخلٟت  ، ٦ظل٪ الخىى في مجا٫ اإلا٣ضؽ وفي ٖال٢خه  ـّ ظىاهب مٗٞغ ًم

٠ُ٨ٞ ًم٨ً الخ٨ٟحر في اإلا٣ضؽ، صون ؤن ٩ًىن ٞٗل . بالش٣اٞت مؿإلت قاث٨ت 

؟ ٞالخ٨ٟحر في  اإلا٣ضؽ والبدض في ههىنه َى ه٣ل 
ًا
الخ٨ٟحر طاجه ٞٗال َّاهتها٦ُا

تبلىالٓاَغة مً ؤ٣ٞها اإلاخٗالي اإلاٟاع١   . ؤ٤ٞ بكغي؛ ؤي ظٗلها ْاَغة صهٍُى

  و٢ض اؾترقضث َظٍ الّضعاؾت باإلاىهج الخدلُلي ُبُٛت جدلُل الىهىم 

خي الظي ًغاعي جُىع ؾحرة اإلاٟهىم . للى٢ٝى ٖلى خ٣ُ٣ت مٗىاَا  واإلاىهج الخاٍع

 و٢ض اؾخٗىذ ؤًًا .واهخ٣االجه مً بِئت بلى ؤزغي 

باإلاىهجالىنُٟالظًيهضٞةلىالى٢ٝى ٖلى الٓىاَغ التي جسضم الضعاؾت  ، 

ض   . وونٟإبغػألا٩ٞاع والاججاَاث الٟلؿُٟت في ٨ٞغ ههغ خامض ؤبى ٍػ

ً اإلا٣ضمت  و٢ض جم ج٣ؿُم الضعاؾت بلى  ؤعبٗت مباخض عثِؿت ، ًٞال ًٖا

: والخاجمت ٖلى الىدى الخالي

م٣ضمت   -

سُت في اللٛت والانُالح :ؤوال -  مٟهىم الخاٍع

ض :زاهُا -  سُت ٖىضههغ خامض ؤبى ٍػ مٟهىم الخاٍع

ل، ؤًت ٖال٢ت ؟  :زالشا -  سُت والخإٍو الخاٍع

ل: عابٗا -  .  ألانى٫ الٟلؿُٟت  للخإٍو

زاجمت  -

سُت ٖىض ههغ خامض  وخؿبىا ؤجهظا البدض ٣ًضم نىعة ٖـىمٟهىم الخاٍع

ض ، وج٨مً ظضة َظا البدض في ؤهه  ًداو٫ ججاوػ الغئي الؿاب٣ت ًٖ  ؤبى ٍػ
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ض ؛ اط بن مٗٓم الباخشحن ٢ض ٚلبذ ٖليهم  سُت ومٟهىمها  ٖىض ؤبى ٍػ الخاٍع

في بٌٗ مً ألاخُان – اإلاٗالجت الخضازُت  لىهىنه اإلاسخلٟت  ، وججىب بًٗهم

بالٟلؿٟت بك٩ل ٖام ، وجإزٍغ بال٨ٟغ ؤلاؾالمي بك٩ل زام _   .  جإزَغ

:  مفهوم التاريخية في اللغة والاصطالح : أوال 

سُت   خيHistoriteالخاٍع و ٌكخ٤ َظا . في اللٛت حٗني اليؿبت بلى ما َى جاٍع

ش  ؤي ألاخضار والى٢اج٘  الؿاب٣ت ، بٛغى ونٟها  اإلاهُلر مً مهُلر الخاٍع

سُت صعاؾت الخُٛحر الظي .  وجدلُلها ، ٖلى ؤؾـ ٖلمُت مداًضة ٣هض بالخاٍع ًُ و 

ًهِب ألا٩ٞاع واإلااؾؿاث وألازال١ بدؿب ازخالٝ الٗهىع واإلاجخمٗاث ، و 

سُت  ؤًًا مٗنى الخد٤٣ الُٗني  (. 1)جدمل الخاٍع

 (ٖالم اظخمإ ٞغوس ي مٗانغ )  AlaineTourineو٢ض ٖٝغ ؤآلن جىعان 

سُت ، بإجها م٣ضعة ٧ل مجخم٘ ٖلى بهخاط مجاله الاظخماعي والش٣افي الخام : الخاٍع

خي الظاحي ، و في معجم  سُت"عوبحر"به، ومدُُه الخاٍع : ،  ٣ًهض ب٩لمت الخاٍع

اث وألاخضار في بِئتها ومدُُها الش٣افي ، ويمً قغوَها  صعاؾت اإلاىيٖى

سُت  ( . 2)الخاٍع

ت الخضًشت وهخج ًٖ  سُت مٗالخغ٦ت ال٨ٍٟغ و٢ض حك٩ل مهُلر الخاٍع

الىعي ألاوعبي في الٗهغ الخضًض ، وبضؤ ْهىعٍ في جهاًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، زم 

خه الٗلىم ؤلاوؿاهُت،  ذ الخاظت بلُه جبٗا للخُىع الظي ٖٞغ
ّ
طإ  نِخه وججل

ت  بت في ج٨ُٟ٪ ألاوؿا١ ال٨ٍٟغ ت الخضازت ، و ما بٗضَا، و الٚغ واؾخٟدا٫ هـٖؼ

خي مٗحن   .ال٨بري ؛  ل٩ىجها  ولُضة مدُِ ز٣افي وجاٍع

ردُّد و سُت بمٗني الىا٢ُٗت التي ٌؿهل الخد٤٣ مً صختها،  ُي مهُلر الخاٍع

ما  خي ؛ ؤي ما لِـ َو سُت حٗني جل٪ الخانُت التي ًخمحز بها ٧ل ما َى جاٍع ٞالخاٍع

وجغجبِ بمٟاَُم اهُىلىظُت ، ٧الؼمان واإلا٩ان ، وهي لخٓت ج٣اَ٘ ، ؤو زُاال

ش ، وج٣ابل بحن الىا٢عي والُٛبي  ٣ا م٘ الخاٍع  (3 ).اإلاُخاٞحًز

سُت في الخُاب الخضاسي الٗغبي اإلاٗانغ ،  ٠ُ مهُلر الخاٍع   و٢ض جم جْى

ش اإلاٟاع١ الُٛبي الظي ٣ًىم ٖلى ال٣غاءة  ش الى٢اجعي في م٣ابل الخاٍع لهالر الخاٍع
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ش له َاب٘ صهُىي  ش جا٦ض ؤن َظا الخاٍع الضًيُت لألخضار والى٢اج٘، ٞى٢اجُٗت الخاٍع

 (4 ).بدذ 

سُت حٗني ؤًًا    ش ٢ض جم جدضًضٍ مً زال٫ : و الخاٍع خ٣اص بإن الخاٍع الٖا

سُت ،  ا ألخضاثهم الخاٍع ال٣ىاهحن ، وؤلاًمان بإن ٞهم الىاؽ والش٣اٞاث ًخُلب ٞهمًا

٣هض بها الغظٕى بلى اإلاٗنى  ًُ ل، التي ال  ت الخإٍو ُّ ٠ ٖبر آل ُّ وحٗني ؤًًا ، الخ٨

ألانلي و الشابذ، ب٣ضع ما ًغاص بها الخهي٠ُ اإلا٠ُ٨ إلاا ًم٨ً ؤن ًدمله ؤّي هو 

مً مٗان ْاَغة و آزغي باَىت ، ؤي الخدى٫ مً وي٘ الىو في خ٣ل ْهىعٍ بلى 

له  وجٟؿحٍر بمىهج آزغ و  ما ًم٨ً ؤن ًىحي به باليؿبت بلى ٖهغ آزغ، لُخم جإٍو

   .(5)عئي مٛاًغة 

ؿخسضم مىهجُاج٣غاءاجمٗانغة 
ُ
سُت ح و مً زال٫ جُب٤ُ مهُلر الخاٍع

ت م٘ ٧ل ما َى جغاسي ٦إّهه حي ٢ابل للخجىُض في  ُّ س ،وبهظا اإلاٗنى جخٗامل الخاٍع

سُت  مٗغ٦ت اإلاهحر الش٣افي ، َامذ بلى ججاوػ الخايغ بلى مؿخ٣بل مىٟخذ  ، ٞالخاٍع

اججاٍ ٣ًىم بضعاؾت الخُّىع الظي ًهِب اإلااؾؿاث و اإلاٟاَُم مً زال٫ مغوع 

 (6 ).ألاػمان وحٗا٢ب الؿىىاث

ال٢ُت ، التي  ٜ الىو الضًني مً مٟاَُم الَا سُت بلى جَٟغ و جضٖى الخاٍع

ا ٖلى الؼمان ، والتي حٗخمض ٖلى صخت اإلاىهج ال٨ٟغي الظي  ًُا ا مخٗال ًٟا جخسظ مى٢

جىهجه بٌٛ الىٓغ ًٖ ؤزغ الخُىعاث واإلاؿخجضاث الاظخماُٖت ؛ ألجها جٟؿغ 

. اإلااض ي بإصواث  ظضًضة 

سُت ال٣غآن بؿُا٢اث جىـؼله، وجٟس ي  مٗاهُه جٟؿحرا جضاولُا مً عجغبِ جاٍع

زال٫ الخىى في بٌٗ الاق٩الُاث ، ومنها ؤؾباب الىـؼو٫ ، والىاسخ واإلايؿىر ، 

ا مً ٢ًاًا جسخو بالىو الضًني  حَر م  . واإلا٩ي واإلاضوي،  ٚو في - ٞال٣غآن ال٨ٍغ

سُت  خي ًخٛحر ٞهمه م٘ حٛحر الى٢ذ ، وال ٣ًهض - جهىع ال٣اثلحن بالخاٍع زُاب جاٍع

بظل٪ اإلاغوهت في الاظتهاص ال٣ٟهي اإلاىا٦ب إلاخٛحراث الىا٢٘ ٖبر الؼمان واإلا٩ان 

بم٣ضاع ما ٌٗنى به ٖضم نالخُت الخ٨م الكغعي ل٩ل ػمان وم٩ان، ٞهى خ٨م 

و٢تي، بمٗنى ؤهه ظاء لى٢ذ مدضص ، ولم ٌٗض ًخالءم م٘  الخايغ وهىاػله ، 

 .وبالخالي ًجب ؤن جخٛحر جٟؿحراجه بما ًىاؾب اإلاؿخجضاث 
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ش والش٣اٞت  ، ج٨ك٠ لىا ًٖ  ؤن ٢غاءة الىو ال٣غآوي ٦ىّو مد٩ىم بؿ٠٣ الخاٍع

ت،ٚحر ؤن َظا ؾٝى ٌؿاَم   -الخلُٟت الؿُاؾُت والش٣اُٞت للخالٖباث ال٨ٍٟغ

 .(7 )في زل٘  نٟت ال٣ضاؾت ًٖ الىو الضًني -ُٞما ًغي البٌٗ 

سُت مظَب ًد٨م بٗضم قمىلُت  و٢ُُٗت ال٣ىاهحن  مً َىا هضع٥ ؤن الخاٍع

خ٣اص بإن  سُت ؤلٖا ترجب ٖلى ال٣ى٫ بالخاٍع ُت ، ٍو اإلاسخلٟت وختي ألاخ٩ام الكٖغ

الىو الضًني وؿبي ُٞما ؤعس ي مً جهىعاث وما ًخًمً مً ؤخ٩ام ، و ُٞما خض 

 . (8)ٖلُه مً آصاب وؤزال١ ، وبالخالي ٞهى نالر لبُئخه الاظخماُٖت

ساهُت   ىا٥ مهُذ آزغ، و َى الخاٍع    و ٢ض زلِ Historirisme   َو

سُت وجم اؾخسضمهما بمٗني واخض ، وهدً  البٌٗ بِىه وبحن مهُلر الخاٍع

ساهُت مخإزغ ًٖ  بحن اإلاهُلخحن ،واظضون ازخالٞاث  ٣ٞض ْهغ مهُلر الخاٍع

ساهُت لٗام  سُت ، و ًغظ٘ اؾخسضام مهُلر الخاٍع ض٫ 1937مهُلر الخاٍع م ٍو

ش  سُت حٗني . ٖلي ٣ُٖضة مُٗىت ج٣ط ي بخُىع الخ٣ُ٣ت م٘ الخاٍع و اطا ٧اهذ الخاٍع

ساهُت ؾمت ل٩ل ما  ٣ا واإلااصة ، ٞالخاٍع الؼمىُت والىا٢ُٗت ، والخ٣ابل بحن اإلاُخاٞحًز

خي   . َى جاٍع

ا، وبّهما هي مى٠٢ ؤزالقي ًغي  ُّ ا جإّمل ُّ ت مظَبا ٞلؿٟ ُّ ساه و لِؿذ الخاٍع

ت، مسبرا لألزال١ وبالخالي للؿُاؾت ُّ ش، بهٟخه مجمٕى الى٢اج٘ ؤلاوؿاه . في الخاٍع

ٗنى بالؿلى٥ ٌُ ساوي بالخ٣ُ٣ت ب٣ضع ما  ٗنى الخاٍع ٌُ ت . وال  ، َى مٗٞغ ش في هٍٓغ والخاٍع

ت ؤّوال وؤزحرا ُّ ( . 9)" ٖمل

ل البًٗاؾخسضاممهُلخالخاعیسیتٖلىالخاعیساهیت،باٖخباعؤن  ًّ ویٟ

الخاعیساهیتھُال٣ىلبإه٩لش يءیخُىعمٗالخاعیش،وؤجهیيبُٛضعاؾتألاخضازمً 

زالالعجباَهابالٓغوٞالخاعیسیت،بیىماتهضٞالخاعیسیتجدضیضابلىة٢هاءالاؾخسضام 

 .الضًيُىؤلایضیىلىظُللخاعیش،وؤلاًٞاءبالخالُةلىم٣ىلتالخٟؿحرالخاعیسُلل٣غآن 

ؿائ٫ ، في خُـــً 
ّ
سُت ؤن هب٣ى صاثما في مىي٘ الد ٨َظا بطن جدُذ لىا الّخاٍع

ـــم بىظىص اّججاٍ مدّضص ، ؤو مٗىــى و خُــض و مٗغوٝ  ساهُـــت حٛظي الَى ؤّن الّخاٍع

ساهُتجىدهغ ٣ِٞ في ا٦دكاٝ الدّؿلؿل الّؼمني و الخ٣ُ٣ي  ش ،ٞالّخاٍع للخاٍع

ابخت ، و اؾدبٗاص ال٣ٗاثض و ألاؾاَحر و 
ّ
للّىهىم و ؾغص الى٢اج٘ و ألاخضار الش
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ُغة ٖلى آلالُاث  ُّ الخُاالث التي ا٢ترهذ بالىا٢٘،و بالّخالي جمى٘ مً الؿ

ت  ٣اُٞت واللٍٛى
ّ
 . الاظخماُٖتو الش

: مفهوم التاريخية عنذ  نصر حامذ أبو زيذ :  ثانيا 

سُت بإجها، لخٓت الٟهل بحن  ٟالخاٍع ض حٍٗغ ٣ًضم ههغ خامض ؤبى ٍػ

 (10). ، و الىظىص اإلاكغوٍ الؼماوي  (الىظىص ؤلالهي )الىظىص اإلاُل٤ 

م ٌٗني ؤهه اهٟهل ًٖ اإلاخٗالي  ل ال٣غآن ال٨ٍغ ظا مٗىاٍ ؤن ، ججًز َو

ا ًغجبِ بالىا٢٘ البكغي بك٩ل ٦بحر، وما اعجباَه َظا  اإلا٣ضؽ وؤنبذ ٦خابا صهٍُى

 .ؾىي حٗبحر ًٖ ؤن اَخمامه َى الؿُا١ الؼمني، ولِـ اإلاخٗالي

خي  سُت مٗاوي ال٣غآن ؛ ؤي البٗض الخاٍع ض م٣هىصٍ مً جاٍع ىضر ؤبى ٍػ  ٍو

للىهىم الضًيُت ، بإهه لِـ اإلا٣هىص به ٖلم ؤؾباب الجزو٫ ، ؤو اعجباٍ 

الىهىم بالىا٢٘ ، والخاظاث اإلاشاعة في اإلاجخم٘ ، ؤو ٖلم الىاسخ واإلايؿىر ، ؤو 

خي الظي ًخٗغى له َىا  ٣ا لخٛحر الٓغوٝ ، ٞةن البٗض الخاٍع حٛحر الاخ٩ام ٞو

سُت اإلاٟاَُم التي جُغخها الىهىم مً زال٫ مىُى٢ها،  ٞلِـ زمت  ًخٗل٤ بخاٍع

ت زابخت في الىهىم بل ل٩ل ٢غاءة  ٍغ خي والاظخماعي – ٖىانغ ظَى باإلاٗنى الخاٍع

ُٗت –  ا الظي ج٨كٟه في الىو، ًىُب٤ َظا ؤًًا ٖلى الىهىم الدكَغ َغ ظَى

لى ههىم ال٣ٗاثض ، ٞالىهىم الضًيُت ٢ض   بلى، ؤي جدىلذ  (جإوؿيذ)ٖو

ش واللٛت وهي مد٩ىمت بجضلُت الشباث  ت مىظ ججؿضث في الخاٍع ههىم صهٍُى

. (11)والخٛحر ، ٞالىهىم زابخت في اإلاىُى١،  مخدغ٦ت مخٛحرة في  اإلاٟهىم 

سُت  ش بلى  و تهضٝ الّخاٍع  اُٖاء ؤلاوؿان الخمحز ؛ ل٩ىهه الىخُض الٟاٖل في الخاٍع

ش و ًدّغ٦ه  .وفي بهخاط ألاخضار ؛ وألّهه َى ٣ِٞ مً ًهى٘ الّخاٍع

ا بخٛحر  ًُّ ا وؾُلت ام٩ان صعؽ ال٣غآن خضاز سُت باٖخباَع ض الخاٍع و ٣ًضم ؤبى ٍػ

ش، وهي الحٗني  ججمُضٍ ِٞؿُا٢خجزله ،  و ًداو٫  َبُٗخه وبزباث نلخه بالخاٍع

ش ، و ًىُل٤ مً ظهت آزغي  هدى الهضٝ ألاؾاس ي له  بزباث اجها٫ آلاًاث بالخاٍع

خي  ى،  وي٘ الىهىم في ؾُا٢ها الخاٍع  .َو
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ٗتؤؾباب الجزو٫ بخضي ؤَم الغ٧اثؼ؛ التي جضٖم َظا الخهىع،    وجمشل طَع

٣ا  ، لترجِب مدِضص وؤؾباب هؼوله اُٖخه مبرعا  م ٢ض هؼلٞى ٞةطا ٧ان ال٣غآن ال٨ٍغ

 .(12)، ٞهظا ٌٗني ؤن الىو ال٣غآوي ٢غؤ الىا٢٘ ؤوال ّ ، زم جم بهؼاله زاهُا 

ض ؤؾباب الجزو٫ ، بل و ًغبِ ٧ل خ٨م ٧ان له ٖال٢ت  و ًخجاوػ ؤبى ٍػ

سُت ٗاث، بل . بظل٪ اإلاجخم٘ بالخاٍع ولم ٣ًخهغ ٖلى ألاخ٩ام الٗملُت، ؤو الدكَغ

مُت  خ٣اصًت منها، وحجخه في طل٪ ؤن ال٣ُٗضة اعجبُذ بخهىعاث َو حٗضاَا بلى الٖا

  .(13 )و ؤؾُىعٍت

٣ي اإلاخٗالي،  و ًىُل٤  ٦ظل٪ مما َى زابذ و َظا ، لُىٟخذ ٖلى اإلاُخاٞحًز

ؤما الٛاثب ، ًشبذ لىا ؤن الخ٣ُ٣ت الشابخت لضًه هي الىا٢٘ الُٗني ، ٞهى الكاَض 

وال ؾبُل ،  ٞالىظىص في الٗالم َى ألاؾاؽ، ؤو اإلاجهى٫ ٞهى ٧ّل ما وعاء طل٪

ومً لٛخه و ز٣اٞخه ، مً الىا٢٘ والى٢اج٘ ججاوػٍ ،  ٞالىو  ج٩ىن اَضاٍع ؤو 

 .نُٛذ مٟاَُمه

سُت  الىو  ٨ظا ٞمٟهىم جاٍع ض -      َو ت جىُل٤ منها – ٖىض ؤو ٍػ ٨ٞغةمغ٦ٍؼ

ل وآلُاث ٢غاءة الىهىم، وظضلُت  ا ؤَمُت ، الخإٍو ٢ًاًا ٖضًضة ، لٗل ؤ٦ثَر

الىو والىا٢٘،  وه٣ض الخُاب الضًني، و ٖال٢ت اإلاش٣ٟبالؿلُت ،وجدلُل زُاب 

ُٞإٖالمه ، ومنهم
ًا

مدمضٖبضٍ ،  :النهًت ، و ٢غاءةههغلهظاالخُابممشال

ض-زمُهخؿحن، ومك٩لت َظا الخُاب  ًم٨ً اظماله في ظملت - ُٞما ًا٦ض ؤبى ٍػ

خي : واخضة  هي   (.14)ُٚاب الىعي الخاٍع

ض ؤن  الىو الضًني اإلا٣ضؽ ال ًم٨ً الخٗامل مٗه؛ باٖخباٍع هها  غي ؤبى ٍػ     ٍو

ش؛ ألن مً قإن طل٪ ؤن ًٟهله ًٖ ؾُا١ هؼوله، وألاخضار  ؤػلُا ٞى١ الخاٍع

ض، بظل٪، .اإلااؾؿت له ٣هض ؤبى ٍػ ت الىو، ّ ٍو ُّ س م ًٖ جاٍع و ٌّٗبر ال٣غآن ال٨ٍغ

سُا،   ش، وناعث قاَضا جاٍع ؤن ّ الىو الضًني ؾ٣ُذ مىه ؤظؼاء بد٨م الخاٍع

خي . (15)ٞخدىلذ  مً مجا٫ الضاللت اإلاباقغة بلى مجا٫ الكاَض الخاٍع

 

 جذلية النص والواقع -
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ض ؤن الظي ؤوكإ الخًاعة، وؤ٢ام الش٣اٞت ظض٫ ؤلاوؿان م٘ الىا٢٘       ًغي ؤبى ٍػ

. مً ظهت، وخىاٍع م٘ الىو اإلا٣ضؽ مً ظهت ؤزغي 

و ال ًم٨ىىا ؤن هضعؽ الىو زاعط مُُٗاجه اإلاباقغة مخمشلت في اللٛت وبطا ما 

خاولىا صعاؾخه في ؤبٗاصٍ اإلاٟاع٢ت ،ٞؿىضزل في مؿخىي مخٗا٫ مً الخدلُل 

ض في ألاؾاؽ، ازًإ الىّو .الاؾُىعة بلىؤ٢غب و ل٣ض ٧ان َضٝ ؤبى ٍػ

سُىؤلاوؿاوي ٞةطا .   الضًيُللؿاالىالّضعؾإلػاختالُٛبُىألاؾُىعٍىاؾدبضالهبالخاٍع

ت بد٨م اهخمائها للٛت والش٣اٞت في ٞترة  ٧اهذ الىهىم الضًيُت ههىم بكٍغ

سُت   سُت مدضصة  ٞترة حك٩لها وبهخاظها، ٞهي بالًغوعة ههىم جاٍع جاٍع

واطا ٧اهذ الىهىم الضًيُت ؤًًا حك٩لذ في الىا٢٘ والش٣اٞت ، ٞان ل٩ليهما .(16)

 (.17)صوعا في حك٨ُل ز٣اٞت َظٍ الىهىم  

ض بخٍٗغ٠ الىو عؤي ُٞه ؤصاة اجها٫ ، وال ًم٨ً  و ٖىضما ٢ام ؤبى ٍػ

ت في يىء  ٞهم َبُٗت الغؾالت التي ًخًمنها الىو بال بخدلُل مُُٗاجه اللٍٛى

ل الىو مً زالله
َّ
وال٣ى٫ بن ٧ل هو عؾالت ًا٦ض ؤن ال٣غآن . الىا٢٘ الظي حك٩

ًم٨ً ؤن هُب٤ ٖلُه مىاهج جدلُل الىهىم، ٦إي ههىم آزغي  ، ومٗنى طل٪ 

ؤن جُب٤ُ ههج جدلُل الىهىم ألاصبُت ٖلى الىهىم الضًيُت ال ًٟغى ٖلى 

 ال ًخالءم م٘ َبُٗتها
ًا
بن اإلاىهج َىا هاب٘ مً َبُٗت اإلااصة . َظٍ الىهىم ههجا

  .(18).ومخالءمم٘ اإلاىيٕى

ٍغ   ُٞما ًغي ؤبى – ، واإلا٣هىص بظل٪ (مىخج ز٣افي)  ؤن الىو في خ٣ُ٣خه وظَى

ض ً ؾىت - ٍػ ٞترة هؼو٫ الىحي ٖلي  )حك٩ل في الىا٢٘ والش٣اٞت زال٫ ٖكٍغ

ا ٖليها، ٞةن ؤلاًمان  (الغؾى٫  ،  وبطا ٧اهذ َظٍ الخ٣ُ٣ت جبضو بضحهُت ومخ٣ًٟا

٣ىى مً  ٣ي ؾاب٤ للىو ٌٗىص لُى٨غ َظٍ الخ٣ُ٣ت البضحهُت، ٍو بىظىص مُخاٍٞؼ

ض .(19)زم بم٩اهُت الٟهم الٗلمي لٓاَغة الىو و٢ض اجسظ ؤبى ٍػ

التي الخاعبسُتمىهجاوآلُتلال٢ترابمىٟهمالىهالضًني،مداوال  ججاوػَالتالخ٣ضٌـ ،

مخجاوػاالبكغفي مدضوصًتهم ، ججٗله في مىإًٗى٩لضعاؾتوجدلُل 

 ومنهىاًىُل٣إبىػٍضلُاؾؿلل٣ى٫  .مؿخٗهُاٖلىالٟهم، ،لُب٣ىمىٛل٣اٖلىظاجه

لىُبُٗت الىهىم ٝبخاعبسُتالىهىنالضًيُت،  ،ٌؿخلؼم ال٣ى٫ ؤلالهُتؤلانغاٖع

اظؼوهبمىاهجهمٗىٟهمها ب -بدؿب عؤًه– بإهالبكٖغ ماإلاخخضزاللٗىاًت ؤلالهُت بَى
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٨ظاجخدى٫ الىهىم الضًيُت بلى َمبٌٗ  َا٢اجسانت جم٨نهممىالٟهم،َو

 ال جدلها  بلهُتههىندؿخٗهُٗلىٟهمااوؿاهالٗاصًم٣هضالىحي وجهبدكٟغة

 (20) .زانتبلهُت بال٢ىة 

سُخه، وجغجِب  اصة بىاء جاٍع ض ٖلى ٢غاءة الخايغ ٖا و ًغج٨ؼ ٨ٞغ ابى ٍػ

مغظُٗاجه؛ مً ؤظل مداولت الخغوط مً ؤلالخباؽ الظي و٢٘ ُٞه الخايغ، 

٪ اإلاٟاَُم في  ٞخإؾِـ الخُاب الضًني الجضًض ٖىضٍ ما َى بال مداولت لخدٍغ

ت  .الش٣اٞت ؤلاؾالمُت ب٩ل خٍغ

خي للىو الضًني ،  ٞهظا  ض بَضاع البٗض الخاٍع –   و بظل٪ ًىاٌَ ؤبى ٍػ

ٌؿاَم في  حٗم٤ُ اٚتراب ؤلاوؿان والدؿتر ٖلي مك٨الث الىا٢٘ الٟٗلُت -في عؤًه

سُا مدضصا جخدضص مً زالله  في الخُاب الضًني ، ٞالىهىم في ألانل وا٢ٗا جاٍع

ُت ٖضم الخىا٢ٌ ، م٘  صاللتها  ل٨ً َظٍ الضاللت ٢ابلت صاثما لالهٟخاح قٍغ

 (21). الضاللت ألانلُت 

سُت  ض -و ال جىٟ٪ الضاللت الخاٍع ًٖ الىٓام اللٛىي –ٖىض ههغ ابى ٍػ

 مىه  وجداو٫ عئٍخت الاعج٣اء بال٣غاءة بلى مؿخىي الٟٗل 
ًا
الش٣افي الظي حٗض ظؼءا

خي ، وجا٦ض  ل بدؿب عئٍت ٖلىالخجضًضي اإلااؾـ ٖلى وعي جاٍع  يغوعة الخإٍو

ُت للىو  سُت مىيٖى خي .  جاٍع ل مغظٗه بلى ازخالٝ الىا٢٘ الخاٍع ٞازخالٝ الخإٍو

ل في  ٦ىٟه  ٩الىواوبهظٍ .(22)الظي جيكإ ٖملُاث الخـإٍو في  – لخ٣ىُتهخم٨ً مىخدٍغ

ض   ولظل٪  ؛با٦دكاٝ ٧لُاجه الخِخمىدهى٢اجُٗتوخًىعوخغ٦ت –اٖخ٣اص ؤبى ٍػ

م بم٩اهُت  ت جٖؼ لُت ؾلٍُى ٌ الخٗامل م٘ ال٣غآن بىنٟه هها ٌؿخلؼم جإٍو ٞع

 (23).  الىنى٫ بلى الخ٣ُ٣ت اإلاُل٣ت 

سُت و آللُاث  ض ل٣غاءة الىهىم َب٣ا إلاٟهىم الخاٍع اؾـ ؤبى ٍػ ٍو

خي ال ال٣ٗل الُٛبي ، و ٌؿخلهم في مىا٢ٟه َه خؿحن الظي عؤي ؤن  ال٣ٗل الخاٍع

سُت للترار ؾٝى جٟغى هٟؿها ٖلُىا ظمُٗا ، ولهظا ٞهى ٌٗخبر ؤن ال٣غاءة الخاٍع

ت الضاثغة بحن ؤلاؾالمُحن وزهىمهم مً الٗلماهُحن، هي اؾخمغاع  اإلاٗغ٦ت ال٨ٍٟغ

في الكٗغ الجاَلي ، وبهظا : للمٗغ٦ت التي َغخذ مً ٢بله خى٫ َه خؿحن و ٦خابه

هبذ  ض هٟؿه صازل الخ٣ؿُم الاظخماعي والؿُاس ي اإلاٗانغ،  ٍو ًً٘ ؤبى ٍػ

ٖغيت ألًضًىلىظُا الٗلم هٟؿه ، ٣ٞض جٟاٖل م٘ الهمىم الؿُاؾُت والاظخماُٖت  
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خماص ٖلى  ٤ اإلاىاهج الٗلمُت وبااٖل وخاو٫ بٖاصة ٢غاءة الىو الضًني ًٖ ٍَغ

سُت  (24 ).ال٣غاءة الخاٍع

سُت ،  ٌٗض الىو الضًني  ض- ومً زال٫ مٟهىم الخاٍع - ٖىض ؤبى ٍػ

ا و مغجبُا باإلا٩ان  ت التي حك٩لذ في بَاَع مخىا٣ٞا م٘ البيُت الش٣اُٞت واللٍٛى

ش في الىو يغوعة ًٟغيها  خي الضًني والاظخماعي ، ٞدًىع الخاٍع والؼمان الخاٍع

ٖلُه اإلاخل٤ هٟؿه، ٞال ًم٨ً ؤن ًىاظه الىّو امخضاص الىا٢٘ في الؼمان واإلا٩ان  

. (25)بال بطا ٧ان ٚحر مٟاع١ للش٣اٞت ، و صازل بَاع هٓامها اللٛىي 

  و ال ًم٨ً  للىو الضًني ؤن ًٟاع١ الىا٢٘ ، ٟٞهم الضًً مُٗى بكغي هاجج ًٖ 

ظض٫ الىو الكغعي،و ال ًم٨ً ؤن جٟهم ؤؾباب وكإة الٟغ١ الضًيُت وم٣ىالتها 

وجدىالتها مً صون ال٣غاءة الىاُٖت للىا٢٘ الظي وكإث ُٞه، ألجها مً بٞغاػجه ، 

ت الخضًشت في ٢غاءة الىو هي اؾخجابت  وبظل٪ ٞان اإلاكغوٖاث ال٨ٍٟغ

للمؿخجضاث و للخدضي الخًاعي الظي ٞغيه الهضام م٘ الخًاعة الٛغبُت 

ت والاظخماُٖت والؿُاؾُت التي جدىلذ بلى م٩ىن عثِـ  بم٣ىالتها ومىخجاتها ال٨ٍٟغ

 ( .26)مً م٩ىهاث ٨ٞغها الٗغبي الخضًض 

  و إلاا ٧اهذ الى٢اج٘ والىىاػ٫ في خالت خغ٦ت مؿخمغة ؾُالت ، والىهىم مدضوصة 

وبن ٧اهذ ٢اصعة ٖلى اؾدُٗاب جل٪ الى٢اج٘ بد٨م ٢ضعة اللٛت ٖلىالخٗمُم 

ض  بما  (صوا٫ )ٞاؾدُٗاب الىهىم للى٢اج٘ الجضًضة البض ؤن ٌؿخض٫ بلى . والخجٍغ

 (27 )في بيُت الىو وبما في الؿُا١ الاظخماعي للخُاب ؤي في ؤؾباب الجزو٫

ش، و  لٟهم هو   و  ذ مً الخاٍع ٖغ ّٗضاللٛت هخاط للش٣اٞت ولضث وجٖغ
ُ
ح

ش الش٣افي والاظخماعي  ال٣غآن ، ولظل٪ ًجب ؤن وٗىص بلى اللٛتالٗغبُت والخاٍع

ض ، مشل ٞى٧ى ، ٌٗخبر َظا  والا٢خهاصي والؿُاس ي لإلؾالم اإلاب٨غ،  ٞإبى ٍػ

 
ًا
سُا  وجاٍع

ًا
ا ومً وظهت هٓغ ٞى٧ى ، ًجب ؤلاظابت ٖلى الخ٣اث٤ التي . الخٟاَم لٍٛى

ُت  ش وؾُا١ الخُاباث وألاؾاَحر وألاؾئلت الٟلؿُٟت ؤو اإلاٗٞغ جىلض وحِٗل في جاٍع

ش ل و . ًٖ ٍَغ٤ ٖغى الخاٍع ض ٖلى الخإٍو  بٖاصةوو٣ٞا لهظا الىهج ، ؤ٦ض ؤبى ٍػ

لي َظا .٢غاءة الىو الضًني لٟهمه  ض الخمؿ٪ بالضالالث ألاؾاؽٖو ٌ ابى ٍػ  ًٞغ

سُت في لٛت الىهىم مما ًاصي ال بلى اَضاع  ُت إلاٟاَُم اظخماُٖت جاٍع الخٞغ

٠ُ م٣انض الىحي ال٩لُت . (28)الىا٢٘ والىو ٣ِٞ ، اهما بلى جٍؼ
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ض- الىو ال٣غآوي :  وزالنت ال٣ى٫  مىخج ز٣افي ؤهخجه وا٢٘ - ٖىض ؤبى ٍػ

خي والاظخماعي زال٫ ٖهض الىبىة ، ٦ىو لٛىي مغجبِ بالش٣اٞت التي  الٗغب الخاٍع

ض م٘ الىو  حك٩ل زاللها وباللٛت التي ٦خب  بها ، وبهظا الخهىع ًخٗامل ؤبى ٍػ

ا ٣ًغؤ ٦ما ٣ًغؤ الىو ألاصبي ؤي زاعط ٧ل بٗض صًني ، و   ال٣غآوي بىنٟه هها لٍٛى

ٌٗخبر ؤن الخُاب ال٣غآوي قإهه قإن ؤي زُاب صًني ، َى هخاط مٗغفي ًسً٘ 

ُت آلازغي ؤي زُاباث البكغ   للكغوٍ الى٣ضًت التي جسً٘ لها الىخاظاث اإلاٗٞغ

(29) .

ض الًىء ٖلى بق٩الُت اإلاؼط الخل٣ُٟي بحن الترار والضًً،  ؿلِ ؤبى ٍػ َو

سُت؛ التي و٢٘ ٞيها الخلِ بحن ما ًيخمي  بٗباعة ؤزغي، ال٨ك٠ ًٖ اللخٓت الخاٍع

بلى الضًً الغؾمي، وبحن ما ًضزل في مجا٫ الترار َّ بك٩ل ٖام، وهي اللخٓت التي 

ت والضًً لضي ؤلامام الكاٞعي، خُض وؾ٘ مً  جخدضص في الخلِ بحن الؿىت الىبٍى

ت، زم ؤلاظمإ، جاع٧ا إلاجا٫ الخضزل ال٣ٗلي  مجا٫ الىحي لِكخمل ٖلى الؿىت الىبٍى

. (30).ال٣ُاؽ ٞدؿب

نقذ الخطاب الذ ني  

ت  اإلاؿاخاث اإلاؿدبٗضة مً الى٣اف في الخُاب الضًني  بن ٦ك٠ وحٍٗغ

ًخهىع ؤن مًٗلت ال٨ٟغ الضًني ؤهه ًبضؤ  ض في ٧ل ٦خاباجه و ٦ظل٪ ٞع ٚاًت ؤبى ٍػ

ال٢ت  مً جهىعاث ٣ٖاثضًت مظَبُت ًٖ الُبُٗتؤلالهُت والُبُُٗت ؤلاوؿاهُت ٖو

 ٖلى الىهىم مً زاعظها، 
ًا
٧ل منهما باآلزغي، وبٗباعة ؤزغي هجض اإلاٗنى مٟغويا

 
ًا
 ؤن ًلبؿه لباؾا

ًا
خي ًداو٫ ال٨ٟغ الضًني صاثما ى بالًغوعة مٗنى بوؿاوي جاٍع َو

 ؛ لًُٟي ٖلُه َاب٘ ألابضًت والؿغمضًت في آن واخض
ًا
٣ُا  ( .31).   مُخاٞحًز

و آلالُاث التي جد٨م الخُاب الضًني هي واخضة ؾىاء ٖىض الخُاب 

ض ؤن جل٪ آلالُاث جخضازل م٘ اإلاىُل٣اث  ا٦ض ؤبى ٍػ ، ٍو اإلاٗخض٫ ؤو اإلاخُٝغ

ت للخُاب بلى صعظت الخىخض بدُض ٌؿخدُل الخٟغ٢ت بُنهما، وظمُٗها  ال٨ٍٟغ

.  جٟؿحر الٓىاَغ بغصَا ظمُٗا بلى مبضؤ ؤو ٖلت ؤولى وحٗخمض ٖلى ؾلُت الترار

ض – وبهظا جخجلى ؾلُت الخُاب الضًني واوٛال٢ه   بلى ؤلاعج٩انفي - ٦ما ًغاَا ابى ٍػ

ل ؤ٢ىا٫ الؿل٠ واظتهاصاتهم بلى ههىم زابخت زباث الىو  اإلااض ي ، وبالخالي جدٍى

 .الضًني 
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ض– وج٨مً  اإلاك٩لت الخ٣ُ٣ُت   م البٌٗ -  ُٞما ًغي ؤبى ٍػ في جَى

م  الخُاب٤ بحن الاظتهاص ال٨ٟغي ؤو اإلاٗنى ؤلاوؿاوي وبحن الىهىم ألانلُت ، ٞتٖز

ض ؤن .َظٍ الخُاباث لىٟؿها ال٣ضعة ٖلى الىنى٫ بلى ال٣هض ؤلالهي و ًا٦ض ؤبى ٍػ

الخُاب الضًني ال ًُغح ؤ٩ٞاٍع بىنٟها اظتهاصاث، ل٨ىه ًجؼم ؤجها هي الضًً 

هٟؿه ، ٣ٞض ؤنغ الخُاب الضًني ٖلى الخىخُض بحن ال٨ٟغ والضًً وبلٛاءاإلاؿاٞاث 

ل الىهىم  خماص ٖلى ؾلُت الترار وطل٪ بٗض جدٍى بحن الظاث واإلاىيٕى ، والٖا

(. 32)الترازُت  بلى ههىم ؤنلُت ٢ضؾُت 

 ٤     و٢ض ًْ البٌٗ ؤن الىو ال٣غآوي ٢ض اؾخىي ٖلى صاللخه ،  وؤنبذ الٍُغ

بلى ٞهمه وجٟؿحر آًاجه مٛل٣ا ، ٣ٞض وضخذ ؤخ٩امه واهخٓمذ ٢غاءجه بجهىص 

ً ال٣ضامى، مما ٌٗض حؿلُا ٖلى ٧ل ٨ٞغ ٢اصم في الٗهىعال٣اصمت  ؤولئ٪ اإلاٟؿٍغ

ش الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت وفي مجا٫  ،  ٣ٞض جدىلذ اظتهاصاث ألاثمت في جاٍع

 .ٖلىم الخٟؿحر وال٣ٟه بلى ههىم ؤنلُت ًضوع خىلها الكغح والخٟؿحر

ض- و ًدخمي الخُاب الضًني بالترار والؿل٠ -  مً وظهت هٓغ ؤبى ٍػ

ضاعي ج٣لُضًخه و ًدخ٨غ ؤ٩ٞاع ال٣ٟهاء و ٢ض امخضث . لًُٟي  َاب٘ ال٣ضاؾت ، ٍو

ت ومؿاعي الخجضًض  .(33 )الىٓغة الخ٣ضٌؿُت الكمىلُت بلى بضاًت الخغ٦ت النهًٍى

    ولهظا ًجب الٗىصة بلى الىهىم ال٣ضًمت لٟهمها ،و إلاؿاءلتها مً ظضًض،  

ت والضًيُت التي ٖالجها الؿاب٣ىن   اصة الىٓغ في اإلاك٨الث ال٨ٍٟغ ، للى٢ٝى ٖا

م يض  ش  ٚع الخُاب الضًني الظي ًخهىع ؤن ؤلاؾالم مٗؼو٫ ًٖ الىا٢٘ والخاٍع

سُت    .ؤن الىحي وا٢ُٗت جاٍع

ت التي حك٩لذ في     و الىهىم الضًيُت لِؿذ مٟاع٢ت للبيُت الش٣اُٞت واللٍٛى

ش في  خي والاظخماعي ، وخًىع الخاٍع ا بهما هي مغجبُت باإلا٩ان والؼمان الخاٍع بَاَع

الىو يغوعة ًٟغيها ٖلُه اإلاخل٤ هٟؿه ، ٠ُ٨ٞ ًىاظه الىّو امخضاص الىا٢٘ في 

الؼمان واإلا٩ان ؟  بال  بطا ٧ان ٚحر مٟاع١ للش٣اٞت و صازل بَاع هٓامها اللٛىي  
(34) .

خي ٌسخبىا هدى الدؿتر ٖلى مك٨الث الىا٢٘   بن بَضاع البٗض الخاٍع

سُا مدضصا  الٟٗلُت في الخُاب الضًني  خُض بن الىهىم في ألانل وا٢ٗا جاٍع
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ُت ٖضم  جخدضص مً زالله صاللتها  ل٨ً َظٍ الضاللت ٢ابلت صاثما لالهٟخاح قٍغ

ٖىض ؤبى -ٖلى ؤن الىو ال٣غآوي هو بلهي  ،(35)الخىا٢ٌ ، م٘ الضاللت ألانلُت  

ض  م ٧ل ما َغخه ، ل٨ىه ًسً٘ ل٣ىاهحن الش٣اٞت ؤلاوؿاهُت ، ٣ٞض جإؾـ – ٍػ بٚغ

ت مد٩ىمت  مً خُض َظٍ الخُصُت ، ٞالىهىم ٖلى بَال٢ها بلهُت ؤو بكٍغ

ض  الخُاب الضًني الظي .  ب٣ىاهحن زابخت  ل٩ل َظٍ ألاؾباب اهخ٣ض ههغ خامض ؤبى ٍػ

ظا الٗؼ٫ ٚحر م٣بى٫ ،  ألهه حهضع  ش ـ، َو ًخهىع ؤن ؤلاؾالم ال ًجاعي الىا٢٘ والخاٍع

غ٦ؼ ٖلى البٗض الُٛبي    . (36)البٗض ؤلاوؿاوي ٍو

ض  بن التر٦حز ٖلى مهضع الىو و٢اثله ٣ِٞ ًيخ٣و مً َبُٗت   و ًغي ؤبى ٍػ

ٗض  ى ما خضر في ال٨ٟغ الضًني بَضاعاالىو طاجه ،  بل َو ُٟخه في الىا٢٘ ، َو  لْى

وبهظا ٠٣ً .(37 )الظي ؾُُغ ٖلى الترار والظي ما ػا٫ ٞاٖال في ز٣اٞخىا بلى الُىم 

ض يض الخُاب الضًني اإلادكضص ، ٣ٞض ُٚب الىا٢٘  و٢لل مً  ؤبى ٍػ

الضوعالظًُاصًه في حك٨ُاللىهالضًيُٗامت وال٣غآوي بك٩ل زام ،٦ماجباٖضبٟهمه 

ونلبهاألمغ لخ٣ضٌؿاللٛت ي ٖىخاعبسُتَظاالىو،خذ

. (38)الضًيُت،مٗإجهاجدملُٟد٣ُ٣تألامغالُابٗاإلامحزلها مىسال٫ ز٣اٞتؤلاوؿان

– وهي هخاط ٣ٖلي بكغي –  ٦ىا في مجا٫ جدلُل الىهىم ألاصبُت  وبطا

م جُاب٤ الخٟؿحر م٘ الىو ؤو م٘ ٢هض ٧اجبه ، ٞةن الخُاب الضًني ال  ال هٖؼ

م لىٟؿه  خي الظي ًٟهله ًٖ ػمان الىو ٣ِٞ ، بل و ًٖؼ ًُمـ البٗض الخاٍع

 بَضاعوبالضعظت هٟؿها مً الىيىح ًبضو ، ٢ضعجه ٖلى الىنى٫ بلى ال٣هض ؤلالهي 

مىمه و مك٨الث  خي في جهىع الخُاب٤ بحن مك٨الث الخايغ َو البٗض الخاٍع

مىمه ، واٞتراى بم٩اهُت نالخُت خلى٫ اإلااض ي للخُب٤ُ ٖلى  اإلااض ي  َو

اؾـ   بلى ؾلُت الؿل٠ والترار واٖخماص ههىنهم لالؾدىاصالخايغ،  ٍو

 ، ج٨شُٟا آللُت ألاولُتبىنٟها ههىنا ؤولُت جخمخ٘ بظاث ٢ضؾُت الىهىم 

خي ،مما ًاصي بلى حٗم٤ُ اٚتراب ؤلاوؿان والدؿتر ٖلى مك٨الث  بَضاع البٗض الخاٍع

 (39)الىا٢٘ الٟٗلُت في الخُاب الضًني

ض –    ًخدى٫ الىو بلى ؤؾُىعة  وزُا٫ ٤  - بدؿب اٖخ٣اص ههغ ؤبى ٍػ ًٖ ٍَغ

بػاخت بٗضٍ ؤلاوؿاوي والتر٦حز ٖلي بٗضٍ الُٛبي ، ألامغالظي ًٟسر اإلاجا٫ 

ا  حَر ً ق٩لت وهمِ الخِ اإلا٨خىب ٚو لدؿائالث ٣ُٖمت ًٖ َبُٗت الىو ، ٖو
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خدى٫ الىا٢٘ بلى ؤؾُىعة هدُجت لخشبُذ  مً ؤؾئلت ًمخلئ بها الخُاب الضًني ، ٍو

ا الُٛبي ، زم  اإلاٗاوي والضالالث وبيٟاء َاب٘ جهاجي ٖليها جإؾِؿا ٖلى مهضَع

مداولت ايٟاء اإلاٗني الشابذ ألاػلي اإلاٟترى ٖلى الىا٢٘ ؤلاظخماعي ؤلاوؿاوي ، 

والىدُجت الخخمُت لظل٪ بَضاع الىو والىا٢٘ مٗا ،واؾدبضا٫ ألاؾُىعة بهما ، 

٣ط ي مً زم  ت ، ٍو ٨ظا ًد٨م ٖلُىا الخُاب الضًني ؤن هضوع في صاثغة مٟٚغ َو

ب٨ُُٟت خاصة ٖلى ام٩اهاث اؾخ٣ُاع الضالالث و اإلاٗاوي اإلام٨ىت واإلاالثمت لىيٗىا 

خي وؤلاظخماعي  ( 40). الخاٍع

م ٧ل َظا ٞااًمان باإلاهضع ؤلالهي للىو الضًني  ض –  وبٚغ - في اٖخ٣اص ؤبى ٍػ

ؤمغ ال ًخٗاعى م٘ جدلُل الىو مً زال٫ ٞهم الش٣اٞت التي ًيخمي بليها، و بٗباعة 

اء : ؤزغي  ا لٖى بن ازخُاع هللا لُىحي بلى هبُه مدمض بلٛت اإلاؿخ٣بل لِـ ازخُاعًا

، وبن ٧ان َظا ما ًا٦ضٍ الخُاب الضًني اإلاٗانغ طل٪ ؤن اللٛت ؤَم ؤصواث ، ٞاٙع

الجماٖت في بصعا٥ الٗالم وجىُٓمه، ٖلى طل٪ ال ًم٨ً ؤن هخدضر ًٖ لٛت 

مٟاع٢ت للش٣اٞت والىا٢٘، وال ًم٨ً ؤن هخدضر ًٖ هو مٟاع١ للش٣اٞت وللىا٢٘، 

ُت مهضع الىو . ٞهى هو صازل بَاع الىٓام اللٛىي للش٣اٞت ٨ظا ٞةن ؤلَى – َو

ض ه مً ز٣اٞت البكغ، - ُٞما ًغي ؤبى ٍػ ال جىٟي وا٢ُٗت مدخىاٍ، وال جىٟي هبٖى

ال٢خه الجضلُت م٘ الىا٢٘  . ٖو

  :دنيوية املقذس

    بن الخ٨ٟحر  في اإلا٣ضؽ والبدض في ههىنه َى ه٣ل الٓاَغة مً ؤ٣ٞها اإلاخٗالي 

ت ٞاإلا٣ضؽ َى ٧ل  . بلي ؤ٤ٞ بكغي، ؤي ؤن الخ٨ٟحر خىلها ؾُجٗلها ْاَغة صهٍُى

خ٣اص به ٣ِٞ ؾخ٩ىن الخاظت ملخت . ما ًسغط ًٖ الخ٨ٟحر؛ ألهه  مىظىصألظل الٖا

 .الؾخٗغاى ال٩لمت اإلا٣ابلت للم٣ضؽ، وهي الضهُىي 

ض  ا في هٓغ ؤبى ٍػ ًُا ا بوؿاه مشله مشل ؤي هو آزغ ، له : ؤن لل٣غآن بٗضًا

زُابسام به ًخٗل٤ بالبنى ألاؾاؾُت، و٢ض ظاء طل٪ ٦غص ٖلى خاظت اإلاجخم٘ في 

ىه بٗض و٢ٕى الىحي ٍغ وجضٍو سُت مُٗىت ، و  جم جدٍغ ٞةن اٖخماص . مىا٠٢ جاٍع

ت"ال٣غآن ٖلى  سً٘ الىهال٣غؤوي.مجا٫ اللٛت ٌٗبر ًٖ َبُٗخه البكٍغ ٖىض ؤبى -ٍو
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ض  ل٣ىاهحن الش٣اٞت ؤلاوؿاهُت ، ٣ٞض جإؾـ مً خُض َظٍ الخُصُت ، - ٍػ

ت  مد٩ىمت ب٣ىاهحن زابخت   (41). ٞالىهىم ٖلي بَال٢ها بلهُت ؤو بكٍغ

ض ؤن ال٣ى٫ بإن الىو ال٣غؤوي مغجبِ بالىا٢٘،  وبإهه   و  ًا٦ض  ابى ٍػ

ُت مهضٍع ل٨ً َظا ال ٌٛحر  ًيخمي بلى ز٣اٞت البكغ ال ًخٗاعى م٘ الاًمان بإلَى

ذ ُٞما ٣ًىله  ض نٍغ مً خ٣ُ٣ت مى٢ٟه الى٣ضي وال ٣ًُه مما ًداطع مىه ، ٞإبى ٍػ

ُغخه ، و ًخٗامل مٗال٣غؤهلِـ بىنٟه ْاٍَغ مكغوَه مداًشت ، ل٨ً بىنٟه  ٍو

ت  سُت صهٍُى ت جاٍع   .(42)مماعؾت زُابُت هي في اإلاىخهي ٞٗالُت بكٍغ

خ٣اص، ول٨ً ٖلى مؿخىي  ال٣غآن   بن هو بلهي ٖلى مؿخىي الٖا

ه بإهه هو لٛىي ومىخج ز٣افي بضون ؤي  الضعاؾت والخُب٤ُ ال ٣ًغ بظل٪، بط ٌٗٞغ

زهىنُت، ٞهى ًجٕز نٟت ال٣ضؾُت ًٖ الىو ال٣غآوي لِؿخىي بظل٪ م٘ ؾاثغ 

جٗله ٦إي هو لٛىي ؤصبي بكغي ٖغبي ًسً٘ لل٣غاءة  ت، ٍو الىهىم البكٍغ

 .والخدلُل 

– مىهج جدلُل الىهىم –      وبهظالاًىظض حٗاعى بحن جُب٤ُ اإلاىهج اللٛىي 

ٞالبدض ًٖ مٟهىم للىو  . ٖلي الىو الضًني وبحن الاًمان بمهضٍع الالهي  

 (43)لِـ ؤال مداولت ال٦دكاٝ َبُٗخت التي جمشل مغ٦ؼ الضاثغة في ز٣اٞخىا 

التاريخية والتأويل ، أ ة عالقة؟  : ثالثا 

٣ت للىَّو ًٖ جٟؿحراث مسخلٟت ًٖ جل٪   ّمِ
َٗ جبدض ٧ل ٢غاءة ُمخ

ل  ُدُت ، ٞال ًم٨ً ؤن حؿتهل٪ ٧ل مٗاوي الّىو مً زال٫ جإٍو ال٣غاءاث الؿَّ

ْهُبى بلُه اإلااو٫ الىنى٫ بلى ؤ٢غب اإلاٟاَُم   ًَ الث ، و٧ل ما  واخض ، ؤو ٖضة جإٍو

مٍى مً  ضَّ
َ
َغون ؤنَّ ما ٢ ًَ ً ٧اهىا  ِىحًر

َ
ْؿد

ُ
اّولحن اإلا

ُ
في الخٟؿحر ، ولظل٪ ٞةنَّ بٌٗ اإلا

ُت ، ولظل٪ ٞةهه ال ماو٘ مً الازخالٝ  ّىِ
َ
ما هي ْ ِؼمت، وبهَّ

ْ
ُت ُمل ِٗ

ْ
ُ

َ
مباصت  لِؿذ ٢

 (44)في وظاَتها 

 لخىلُض اإلاٗاوي واؾخيباٍ الضالالث 
ًا
وال . وال ًخى٠٢ الىو ًٖ ٧ىهه مدال

ومأ٫ طل٪ ؤن ألانى٫ واإلاغاظ٘ ال ٌؿدىٟظَا جٟؿحر .  خ٣ُ٣خهٖلىمجا٫ لل٣بٌ 

سُت، ٞال .(    45)واخض ؤو قامل اٍع و والخ٣ُ٣ت الخَّ والبض ؤن ج٣ام ٖال٢ت بحن الىَّ

جغبت  و ال ًم٨ً ؤن ًدباٖض ًٖ الخَّ م٨ً للماو٫ ؤن ًخجاَل الىا٢٘، ، ٞالىَّ ًُ
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اث ٖضًضة ، منها . ؤلاوؿاهُت والىا٢ُٗت ض مىيٖى : ول٣ض ؤزاع ههغ خامض ؤبى ٍػ

ل الىهىم الضًيُت والخضازت وجُىع ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ، و بق٩الُاث ال٣ٗل  جإٍو

ل ،  وهي  ى ٢ًُت الخإٍو اث جغجض بلى اإلاىيٕى ألاَم ٖىضٍ َو والى٣ل، وظلهامىيٖى

اإلا٣ّىم الغثِـ في مكغوٖه الى٣ضي الؿاعي بلى بٖاصة ج٣ُُم الترار مً زال٫ 

. بٖاصة الىٓغ ُٞه وفي الخٟؿحراث التي خّىلها الخُاب الضًني بلى  خ٣اث٤ زابخت 

سُت ٖىض ههغ  ل َى اإلاغج٨ؼ ألاؾاس ي للخاٍع خباع إلاٟهىم الخإٍو بن بٖاصة الٖا

ض  ، ٞالٟهم الخغفي وال٣غاءاث الؿُدُت جى٢ٗىا في بق٩االث -في عؤًه -  ؤبى ٍػ

ل وجٟؿحر، وبسانت  ٠ُ الىو بضون جإٍو حكىف ٖلُىا ٣ُٖضجىا ، وال ًم٨ىىا جْى

و  محز َظٍ الٗلىم ؤجها جضوع خى٫ الىَّ ًُ ؿبت للٗلىم الٗغبُت ؤلاؾالمُت؛ ألن ما  ِ
ّ
بالي

ًني   .(46)الّضِ

مشل آلُت َامت مً آلُاث  ض َى الىظه آلازغ للىو ٍو ل ٖىض ؤبى ٍػ  والخإٍو

ت ، وبىاء ٖلي طل٪ ، ٞةهه ال خاظت بىا بلى جشبُذ  الخًاعة والش٣اٞت في اهخاط اإلاٗٞغ

لى ؤجها  اإلاٗني الضًني، وبهما هدخاط بلى ٞخده بلى ؤ٢ص ي مضي ، ٞمهمتال٣اعثخٓهٖغ

. (47)مداولت الؾخ٨كاٝ اإلاًمغ في الىو

ض ؤؾىاع ال٣ٗل الضًني ، و٠ُ٦ جبني ٢ُم    ل٨ً ٠ُ٦ ازتر١  ههغ خامض ؤبى ٍػ

َل  خضر طل٪ باالهٟخاح ٖلى الش٣اٞت الٛغبُت واؾخسضام .ال٣ٗالهُت الخضًشت؟  

م٨دؿباتها ال٣ٗلُت واإلاىهجُت؛ ؾىاء في ٢غاءتهم الخضًشت لىا٢٘ الٗالم ؤلاؾالمي ؟ 

وفي بَاع مك٩لت .(48)ؤو في جدلُالتهم الى٣ضًت لألنى٫ الضًيُت والىهىم الترازُت

ضم الاؾخمغاع في الخ٣لُض  خباع لل٣ٗل ٖو ض بٖاصة الٖا ل ؤعاص ههغ خامض ؤبى ٍػ الخإٍو

. الظي ًدىا٢ٌ م٘ م٣خًُاث الٗهغ لخٟؿحراث ججاوػَا الؼمان واإلا٩ان 

ض ىا٥ مى٢ٟان مً الىو في ج٣ضًغ ؤبى ٍػ ٢غاءة ال٣ٗل الُٛبي اإلاٟاع١،   : َو

خي ؤلاوؿاوي  ً،و٢غاءة ال٣ٗل الخاٍع وهي ٢غاءة ال٣ضماء وبٌٗ ؤلاؾالمُحن اإلاٗانٍغ

ٌ مٟهىم الىو  داو٫ ج٣ٍى وهي  ٢غاءة اإلادضزحن،و ًدبني بالُب٘ الخُاع الشاوي، ٍو

سُت . (49)٨٦ُان مٟاع١  للى٢اج٘ الخاٍع
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ول٩ي هخدغع، ٣ٗ٦ى٫ ٢اعثت مً مٟاَُم الهُمىه والكمى٫ وال٣ُ٘  ، صٖاؤبى 

ض بلى  اجساط آلُاث ؤ٦ثر خضازُت ٕ ت مٗخمضة نٍػ ص ٢غاءة الىو ، ٢غاءاث ٖهٍغ

ٞهظٍ هي آلُاث  ججضًض الخُاب الضًني  مً ؤظل زُاب . ٖلي ؾُاصة ال٣ٗل 

غ ال٨ٟغ الضًني اإلاٗانغ مً الاوٛال١  ومداعبت الاؾخسضام  غي ٌٗمل ٖلىخدٍغ جىٍى

 .الىٟعي والاًضًىلىجي للضًً  

ا٧اهال٣غآهىّها 
ّ
وإلا

ا،مخًّمىالبيىىجغا٦ُبىصالالجدكّضَب٣ىةبلىجملتمىالىهىم ُّ از٣اٞ ،  ألازغي لٛىٍّ

ا ُّ ل جإٍو
ّ
ٟهمةال ُُ  . ٞةّجهالًم٨ىإه

مىجهتاعجباَه  تٞهمهإوجٟؿحَر ُّ الجدىاٞىمٗةم٩اه تمهضَع ُّ طل٨إّهإلَى

خي ٞالٟٗالالهُالًخمساعظالؼماهىاإلا٩ان،ؤًمىسالالل٣ىاهِىالخِخد٨مٗالم،بالىا٢ٗالخاٍع

ها؛ لظل٪ 

لٗلىدضالؿىاء ٓل٣ابالللخٟؿحروللخإٍو اللخ٣اث٣اإلاُل٣تٍو مدخٍى  .(50)الًم٨ىاٖخباَع

ش الى٣ضي جإؾِؿا ٖلي ال٣ى٫  بن الخضازت الضًيُت ٢امذ ٖلي الخاٍع

ش  لُا هٓغا للٗال٢ت الخالػمُت بحن الىعي بالخاٍع سُت لدك٩ل بظل٪ جىظها جإٍو بالخاٍع

لي  . والٗمل الخإٍو

ل آلُت مً آلُاث ال٣غاءة  سُت في ٧ىن الخإٍو ل بالخاٍع و جخجلي ٖال٢ت الخإٍو

ومؿاءلتالىو التي حٗخمضَا ال٣غاءة اإلاٗانغة في مجا٫ الىهىم ٖمىما وفي 

مجا٫ الىو الضًني بهٟت زانت ، َظٍ ال٣غاءة التي ٧اهذ مً ؤَم هخاثجها 

ل ؛ طل٪ ألن ال٣غاءة جإؾِـ سُت بٗض ؤن ٧ان مً ؤَم ؤصواتها الخإٍو  الغئٍت الخاٍع

حٛحرث وحٗضصث مىاهجها َب٣ا إلاؿخجضاث الٗهغ ،  زانت ٖىضما اػصَغث 

ت الخضًشت ، ألامغ الظي ظٗل مً ٖملُت ال٣غاءة ٖملُت قاملت  البدىر اللٍٛى

ش ال٨ٟغ ٌٗخمض ٖلى ٢غاءة  خي ؛ ألن جاٍع ججم٘ بحن الخدلُل اللٛىي والدؿائ٫ الخاٍع

 (51 ).الىهىم 

سُت الٓاَغة الضًيُت ، التي  وبطا ض ٣ًغ بخاٍع  ٧ان زُاب ؤبى ٍػ

ل،  بل وجغاٍ يغوعة خخمُت ، ٣ٞض خاو٫ جإؾِـ مىهج ل٣غاءة  جغج٨ىةلىالخإٍو

ضًت ٢ابلت للخُب٤ُ ٖلى ٧ل  الىو الضًني بهضٝ بًجاص مداوع ٖامت بلٛت ججٍغ

ل   غاث٣ت في الخإٍو  .ججغبت مىهجُت ؛ ٩ٞل اججاٍ ٨ٞغي له عئٍخه للىو َو



 2019 األول السداسي01العدد 04مجلة مقاربات فلسفية      المجلد 
 حامد أبو زيد عند نصرسامية صادق سليمانتاريخية النص ودنيوية المقدس .د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 38EISSN 2600-660X  الجزائر،مجلة تصدر عن  مخبر الفلسفة و العلوم اإلنسانية ، جامعة مستغانم

ISSN 2352-9776 2014-1157 اإليداع القانوني  

 ولهظا صٖاؤبىػیضللخدغعميؿلُتالىهىال٣غاءة  

یت،وبلىالخإویلبم٣خًىاإلاىهجالخاعیسًُُٟىءمبضؤالخُىعوالخٛحرفي  الخٞغ

وبؿبباٖخىا٢ه لهظَال٨ٟغة٧اوٗلیه ؤن یىاظه اتهاماث ٖضًضة،   .ألاػمىتوألاخىا٫

ا   . الاعجضاصٖىالضیً: لٗل ؤزَُغ

ٟغ١  ى ما ًتر٦ؼ في ُبٗضًً ٚحر ؤبىٍو ض بحن اإلاٗنى واإلاٛؼي  ، َو  ٍػ

خي، ؤي ؤهه ال ًم٨ً الىنى٫ الُه بال : مىٟهلحن البٗض ألاو٫ ؤن اإلاٗنى طو َاب٘ جاٍع

ت الض٣ُ٢ت ل٩ل مً الؿُا١ اللٛىي الضازلي والؿُا١ الش٣افي الاظخماعي  باإلاٗٞغ

ىُل٤ مىه؛ ألهه طو َاب٘ - ؤما اإلاٛؼي . الخاعجي المؿه ٍو ًُ ٞال ًىٟ٪ ًٖ اإلاٗنى بل 

وبطا لم ٨ًً اإلاٛؼي .مٗانغ، بمٗنى ؤهه مدهلت ل٣غاءة ٖهغ ٚحر ٖهغ الىو

 مً آٞا٢ه جضزل ال٣غاءة صازل صاثغة 
ًا
 للمٗنى ومىُل٣ا

ًا
ً"مالمؿا ب٣ضع ما "    الخلٍى

ل"جدباٖض ًٖ صاثغة  ى بٗض ٌٗض - ، البٗض الشاوي للٟغ١ بحن اإلاٗنى واإلاٛؼي "الخإٍو َو

خمٗاإلاٗنى ب٣ضع ملخّى مً الشباث اليؿبي، واإلاٛؼي  بمشابت هدُجت للبٗض ألاو٫ ، ٍو

طو َاب٘ مخدغ٥ م٘ حٛحر آٞا١ ال٣غاءة وبن ٧اهذ ٖال٢خه باإلاٗنى جًبِ خغ٦خه 

(.   52)وجغقضَا، ؤو ٨َظا ًجب ؤن جٟٗل

٩ي َحرف  ت  الُٟلؿٝى الامٍغ ض ؤهه ٌٗخمض ٖلي هٍٓغ و٢ض ؤوضر ؤبى ٍػ

٣ه بحن اإلاٗني واإلاٛؼي وبىاءٖلُه اٖخبر الاخ٩ام (م1928ولضُٞٗام ) ، في جٍٟغ

سا مط ي ال ًهلر لخ٨م الىا٢٘ اإلاٗانغ  ُت جاٍع  .(53 )الكٖغ

خي ؛ ألن   ه الخاٍع ل ٖلي ؤؾاؽ مبضؤ اعجباٍ الىو بٓٞغ ٣ىم الخإٍو  ٍو

لُت بلى ؤن  ش وال ٌؿخُُ٘  ججاوػٍ ، ٦ما ًىٓغ صٖاة الخإٍو الىعي  ٧امً في الخاٍع

ُٟا ًض٫ ٖلي صوع  ل جْى ض الخإٍو ٠  ؤبى ٍػ الؿُا١ ظؼء مً الىو ،   ٣ٞض ْو

سُت ٣ُٞى٫  ٞٗل : الش٣اٞت التي بغػ ٞيها الىو طاجه ، و طل٪ ما ًاصي بلى الخاٍع

لال٣غاءة ومً زم   ال ًبضؤ مً اإلاُٗي اللٛىي للىو ؤي ال ًبضؤ مً اإلاىُى١ الخإٍو

اع الش٣افي الظي ًمشل ؤ٤ٞ ال٣اعت   (. 54)، بل ٢ض ًبضؤ ٢بل طل٪ مً الَا

سُت ا لٓغوٝ جاٍع ٞالىو ال٣غآوي . والاظتهاصاث في الىو ؤًًا ٧اهذ زايٗت صاثمًا

ىالخٟؿحر اعجبِ بداظاث ٧ّلِ ػمً وز٣اٞخه ٞهىا٥ ؤخ٩ام في . مد٩ىم بٗهَغ
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ظا ٌٗني ؤهىا ملؼمىن ٖىض ٢غاءتها بٟهم  خي مدضص؛ َو ال٣غآن جيخمي بلى ػمً جاٍع

خي لجزولها .  الؿُا١ الخاٍع

ض –    بن ما ًجمٗىا هدً اإلاؿلمىن مىظىص في الىو  ل٨ً - في جهىع ؤبى ٍػ

ل الٗملُت ألامشل  لُت، باٖخباع الخإٍو ه لً ٩ًىن بال مً زال٫ ال٣غاءة الخإٍو بلٚى

للخٗبحر ًٖ ٖملُاث طَىُت ٖلى صعظت ٖالُت مً الٗم٤ في مىاظهت الٓىاَغ،  

سُا ام ٞلؿُٟا   (55). وآلُت مىألُاجالخٗامل م٘ الىو ؾىاء ٧ان صًيُا ؤم جاٍع

 َظٍ هي آلُاث الخجضًض،ججضًض ٢غاءة الىهىم مً ؤظل زُاب 

غ ال٨ٟغ الضًني اإلاٗانغ مً الاوٛال١،ومىاًَت الاؾخسضام   غي ٌٗمل ٖلى جدٍغ جىٍى

ٌ مٟهىم الىو ٨٦ُان مٟاع١   الىٟعي والاًضًىلىجي للضًً،ٖاػما ٖلي ج٣ٍى

سُت   (56 ).للى٢اج٘ الخاٍع

الث  لُت خُت مٟخىخت،ج٠٣ يض الخإٍو بن الؿعي بلى جإؾِـ جإٍو

ل ال٣غآجهى في خ٣ُ٣خه ؾعي لهُاٚت  ت ًىُل٤ مً خ٣ُ٣ت ٞدىاَا،بن جإٍو الؿلٍُى

غ ال٨ٟغ الضًني مً ؾلُت ال٣هغ وبطامٗني الخُاة   ٦ىا خ٣ا ظاصًً في ؾُٗىا لخدٍغ

ؾُاؾُت ٧اهذ ؤم اظخماُٖت ؤم صًني ،مً ؤظل اٖاصة الخ٤ في نُاٚت اإلاٗني 

ل  لُت ج٣بل جإٍو الضًني للمؿلمحن،ٞال ؾبُل ؤمامىا ؤال مداولت بلىعة مىهجُت جإٍو

ا ،جبني ٖلُه ؤو حٗاعيه   .(57)ٚحَر

سُت الىو الضًني وال٣غآوي بُغخه  ض خى٫ جاٍع   و٢ض اعجبُذ ؤَغوخت ؤبى ٍػ

ل والاؾخيباٍ والاظتهاصاإلاً ٞالىو ال٣غآوي . َاط ظضًضة ومؿخدضزت في الخإٍو

ا ٦ؿاثغ الىهىم ال ًغي ؤن ًىٟغص َظا الىو بمىهجُاث  ٖىضٍ هها ز٣اُٞا لٍٛى

زانت ، بل جىُب٤ ٖليها مىهجُاث جدلُل الىهىم التي ٢ضمها ال٨ٟغ الٛغبي 

. اإلاٗانغ 

سُت الىهىم  ض- بن جاٍع حٗني ؤن صاللتها ال جىٟ٪ ًٖ - ٖىض ؤبى ٍػ

 مىه  مما ًجٗل مً اللٛت ومدُُها 
ًا
الىٓام اللٛىي الش٣افي الظي حٗض ظؼءا

ل ومً زم ًىظه ه٣ضا للمىهجُاث اإلاخضاولت في  ،الش٣افي مغظ٘ الخٟؿحر والخإٍو

ل والاؾخيباٍ؛ بط ًغي ؤن ٖلىم ال٣غآن واللٛت  الترار ال٣ٟهي زانت في الخإٍو

ا اإلاُغوخت في بعر ال٣ضماء ؤضخذ ٚحر ٧اُٞت ؤو مغيُت حَر وؤهه ٢ض ناع ٖلى . ٚو
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اإلادضزحن في يىء الخُىع في ٖلمالخدلُل اللٛىي وجدلُل الخُاب ؤن ًضلىا 

م ٞيها مً مىٓىع آزغ وو٤ٞ مٟاَُم آزغي   (.58)بضلَى

ل  ض –  و الخإٍو الىظه آلازغ للىو، و ًمشل آلُت َامت مً - في هٓغ ؤبى ٍػ

ت ، ؤي . آلُاث الش٣اٞت والخًاعة في بهخاط اإلاٗٞغ
ًا
ل مباقغا ٢ض ٩ًىن َظا الخإٍو

 ًٖ حٗامل مباقغ م٘ الىو وجىظه ٢هضي بلى اؾخسغاط صاللخه ومٗىاٍ، 
ًا
هاججا

ل في مجا٫ الٗلىم الضًيُت ظا َى الخإٍو  ٚحر مباقغ، . َو
ًا
ال ل جإٍو و٢ض ٩ًىن الخإٍو

.  هجضٍ في مجاالث الٗلىم آلازغي 

بن الىو ال٣غآوي بىنٟه مىٓىمت ٣ُٖضًت صًيُت مٟخىخت  ؤؾهمذ 

 
ًا
ب٣ىة في وكىء اخخماالث مخٗضصة ل٣غاءاث مخٗضصة، و الىو خحن ٩ًىن مدىعا

الجه لي . لخًاعة ؤو ز٣اٞت البض ؤن جخٗضص جٟؿحراجه وجإٍو سً٘ َظا الخٗضص الخإٍو ٍو

ت  َبُٗت الٗلم الظي ًدىاو٫ الىو ؤي . إلاخٛحراث مخىٖى
ًا
ؤَم َظٍ اإلاخٛحراث مشال

غاث٣ه ل َو و٦ظل٪ ألا٤ٞ .  اإلاجا٫ اإلاٗغفي الخام الظي ًدضص ؤَضاٝ الخإٍو

اإلاٗغفي الظي ًدىاو٫ الٗالم اإلاخسهو مً زالله الىو، ُٞداو٫ ؤن ًٟهم الىو 

.  مً زالله، ؤو ًداو٫ ؤن ًجٗل الىو ًٟصر ٖىه

٩ىن َى  ني ًٖ ال٣ى٫ ؤن َظٍ اإلاخٛحراث ًهٗب ؤن ًىٟغص ؤخضَا ٍو ٚو

ل والخٟؿحر، وألاولي  ال٣ى٫ بن َظٍ اإلاخٛحراث  اإلاخٛحر اإلاؿُُغ في ٖملُت الخإٍو

لُت ٍِ زال١ في ؤي ٖملُت جإٍو وبطا ٧اهذ الش٣اٞت الٗغبُت . حٗمل في خالت جٟاٖل وك

ل ههجا ، ٞالبض ؤن  ز٣اٞت حُٗي للىو ال٣غآوي َظٍ ألاولُت، وججٗل مً الخإٍو

ل- ولى يمىُا–لهظٍ الش٣اٞت مٟهىما  وم٘ طل٪ ٣ٞض . إلااَُت الىو ولُغاث٤ الخإٍو

ل ببٌٗ الضعاؾاث التي ع٦ؼث ٖلى الٗلىم الضًيُت وججاَلذ  خٓي ظاهب الخإٍو

ما ؾىاَا، ولم ًدٔ مٟهىم الىو بضعاؾت جداو٫ اؾخ٨كاٝ َظا اإلاٟهىم في 

 (.59)جغازىا بن ٧ان له وظىص، ؤو جداو٫ نُاٚخه وبلىعجه بن لم ٨ًً له وظىص 

 

 

 

 : ألاصول الفلسفية  للتأويل عنذ نصر حامذ أبو زيذ : رابعا 
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ً الاؾخٟاصة مً  ً الٗغب اإلاٗانٍغ ض ٦ٛحٍر مً اإلا٨ٍٟغ   خاو٫ ؤبى ٍػ

اتها مً ظهت  الترار الٗغبي ؤلاؾالمي،  ومً الخًاعة الٛغبُت ُبمىاهجها وهٍٓغ

لُت .ؤزغي  واؾخضعي الخُابالٟلؿ٨ُٟمبرعلخإنُأل٩ٞاٍع خى٫ ال٣غاءةالخإٍو

الٟلؿُٟتالخُحر٦ىةليها،مبرعامكغوُٖت٢غاءجه  التي هجض لها خًىعا  واضخا ٖىض 

ً والٟالؾٟت اإلاؿلمحن  ا مً اإلا٨ٍٟغ حَر .  اإلاٗتزلت  ٚو

سُت  جم مىا٢كخه مىظ ػمً     والٟاخو لل٨ٟغ ؤلاؾالمي ًجض ؤن مٟهىم الخاٍع

.   بُٗض،  ؤال ؤهه لم ًٓهغ بك٩ل له خًىعانُالحي ؤال في الٗهغ الخضًض

غ اإلاىاهج ٧لها،وج٣ىُاجه آ ل ظَى  الىو بزًإث ٞلؿُٟت َضٞهالُاو الخإٍو

والىّهلِؿلههىجىاخض٢ض٩ًىهم٣هض . لل٣ٗل 

سالخل٣ُُجبإهخدترمخٗضصال٣غاءاث،  لُتمىخبهتلخاٍع خإٍو ًّ ٠؛بإلّهإ
ّ
اإلاال

؛ ومهضعالخٗضصلِؿالىهُٟدّضطاجه ، ٞالىّهدخىاوبهخٟؿحراجمخٗضصة

ضصألانىاث ولظل٪ ّٗ وحٗضصألانىاجُٟالىه٣ُخًُىظىص ٢غاءاث . الًم٨ىإه٩ُىهةالمخ

 .(60)مخٗضصة،ؤو٢غاءةُٞالجم٘ 

ل ٖلى مغ  ول٣ض ماعؾذ مسخل٠ الٟلؿٟاث و الش٣اٞاث آلُاث الخإٍو

سها ٖبر ؾلُت  الٗهىع، في بَاع ٖال٢تها وجٟاٖلها م٘ وظىصَا ونىاٖتها لخاٍع

٣ُت  ، و٦ظل٪ في الٟلؿٟت .اللٛت ٍغ ل في  الٟلؿٟت ؤلٚا ٣ٞض جم مماعؾت الخإٍو

و ل٣ض  ؤ٦ض الٟالؾٟت اإلاؿلمىن .ؤلاؾالمُت ، وفي ال٨ٟغ الٛغبي الخضًض واإلاٗانغ

٤ُ ىباَىه ،وللخٞى ٣ُبِىٓاَغالكٖغ للخٞى لًغوٍع ًً الضًىىالٟلؿٟت  بؤن الخإٍو

ت؛ألهال٨شحرمً  ؛الؾخسغاظضاللتاللٟٓمىالضاللتالخ٣ُ٣ُتبلىالضاللتاإلاجاٍػ

ا،  ،الجٟؿغ جٟؿحراصخُدا،وخملخ٣ُٟٗلىٓاََغ ؤلٟاْالكٕغ

ان ال٣ٗلي ؤما اطا ٧ان .  وعبماجخٗاعيمٗماؤصًةليهالبَر

،ٞالًصر ٣ت٣ًُيُتخىلبًٗاإلاؿاثلُٟالكٕغ ل،ٞةطاجمظ٫ثظصًَٖىا٦ةظماٖبٍُغ الخإٍو

لالًضع٥ ل؛و٧لماًخُغ٢ةليهالخإٍو ٣تْىُت،ًصخٗىضثظالخإٍو ان٥ٌ ؤلاظماٖبٍُغ . البَر
(61) 

ل يغوعة لخىيُذ الكٕغ – بدؿب عؤي الٟالؾٟت –  وبهظا ٩ًىن الخإٍو

ل اإلاكغوٕ َى الىؾُلت الٟٗالت   الىو  اًًاحوجإًُضٍ وطل٪ مً مىٓىعؤن الخإٍو

. ، ومً خُض ٧ىهه ٌٗالج اإلاؿخجضاث الىاججت ًٖ جُىع الؼمً وج٣ضم الخُاة 
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ه ،  ل ؤًًا وؾُلت لخ٣ٍغب مٟهىم الخىخُض  وللخجًز  الٟغنت لٗامت واجاختوالخإٍو

تالىاؽ لخ٣بل الضاللت ٖلى الىظه اإلاُلىب في بَاع بيُت الىو الكغعي   الىٍٓغ

ى ألامغ الظي ٌؿتهضٞه ٧ل الىاؽ بٛغى ال٨ك٠  لبيُت مؿخدضزاث ألاٞٗا٫، َو

  .(62)والخٗٝغ بلى ٖم٤ الضاللت التي ًخٓاَغ بها وا٢ٗهم 

ان الظي ٌٗخمض ٖلي ال٣ُاؽ  ض ؤن لٛت الٟلؿٟت هي البَر ؤصع٥ ؤبى ٍػ

ال٣ٗلي اإلاٟط ي بلى خ٣اث٤ ٣ًُيُت ، َظٍ الخ٣اث٤ هي هٟـ الخ٣اث٤ التي جخًمنها 

ٗت في لٛت زالزُت ألابٗاص  اللٛت الخُابُت للٗامت ،واللٛت الجضلُت : الكَغ

ان للٟالؾٟت ، وطل٪ ألن َبإ الىاؽ مخٟايلت  للخُابُحن  واإلاخ٩لمحن،ولٛت البَر

   .(63)في الخهض٤ً 

ل في جغازىا ال٨ٟغي ؛ لُخجاوػ زىاثُت ال٣ٗل والى٣ل ،  دؿ٘ مٟهىم الخإٍو ٍو

م٨ً لهظا اإلاىٓىع ؤن ًصدر ٦شحرا مً  ل والخٟؿحر ، ٍو ٦ما ًخجاوػ زىاثُت الخإٍو

ُٗض اؾ٨كاٝ ظىاهب  ألا٩ٞاع اإلاؿخٟؼة ًٖ جغازىا ال٨ٟغي والٟلؿٟي والضًني ، َو

ألانالت التي ٚابذ في صوامت البدض ًٖ ألانى٫ واإلا٣اعهت بحن ألانل و الى٣ل 

ل الخهضٕ ال٣اثم ، والخ٨م بالخُإ ؤوالهىاب  م٨ً لهظا اإلاىٓىع ؤًًا  ؤن ًٍؼ ٍو

بحن ظىاهب الترار في ؤطَاهىا وفي منهاظىا ؛ ٞال ه٣ِـ ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ٖلى ال٨ٟغ 

حٍر ، وال ه٣ِـ َظا ال٨ٟغ مً زال٫ مىٓىع صًني مٛل٤ ًد٨م ٖلُه في  الُىهاوي ٚو

  .(64)النهاًت بالخغوط ًٖ صاثغة ؤلاؾالم 

تزالي ؤمغ َبُعي ؛ ألن  ض بال٨ٟغ الٖا ني ًٖ ال٣ى٫ ؤن بقاصة ؤبى ٍػ  ٚو

اإلاٗتزلت ؤُٖذ لل٣ٗل صوعا ؤولُا وؾاب٣ا ٖلى الكٕغ ،و ظٗلذ الضلُل الؿمعي 

وال .جابٗا للضلُل ال٣ٗلي ومترجبا ٖلُه، ٞالضلُل ال٣ٗلي ؤنل ،والضلُل الؿمعي ٕٞغ

حٗاعى ٖىض اإلاٗتزلت  بحن ال٣ٗل و ال٣غآن ، ألن ٦الَما ًخ٣ٟان بالًغوعة ، وبهما 

 .ًإحي زُإ مً ٌؿخض٫ بال٣غآن مً زُئه في الاؾخضال٫ ال٣ٗلي

وعؤث اإلاٗتزلت ؤن ال٣ٗل ُؾلُت جم٨ً ؤلاوؿان مً ب٢امت البراَحن ختى 

ًهل بلى الخ٣ُ٣ت ، ٞهي ُؾلُت ال جًاَيها ُؾلُت إلاىاػلت الخهىم، ٞل٣ض عاط 

خماص ٖلى ؤؾالُب اإلاى٤ُ  تزا٫ إلاا ُٞه مً مٓاَغ البدض ال٣ٗلي والٖا مظَب الٖا

غ١ ألازغي  ِٟ والجض٫، ٞمالذ له الُباج٘، و٦ثرؤههاٍع وجمخاػ اإلاٗتزلت ًٖ ؾاثغ ال

 ال خضوص له
ًا
.  بخُٗٓم ال٣ٗل حُٗٓما
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  وألاصلت ٖىض اإلاٗتزلت، ؤولها صاللت ال٣ٗل، ألهه ًمحز بحن الخؿً وال٣بُذ 

٘ مً  ت التي جٞغ ٗت ال٣ٗل هي جل٪ اإلاٍؼ وهللا لم ًساَب بال ؤَل ال٣ٗل، ٞكَغ

ض ومكغوٖه.قإن ؤلاوؿان ظا ًخىا٤ٞ م٘ ٨ٞغ ؤبى ٍػ ٦ما ؤن الخٟغ٢ت بحن اإلاد٨م .َو

ل اإلادكابه بغصٍ بلى اإلاد٨م ٢ض هطج ٖلى ؤًضي اإلاٗتزلت ، وناعث  واإلادكابه ، وجإٍو

ل الٗالٝ  التهم بىاء ٖلى ؤنىلهم ال٣ٗلُت التي ٣ًا٫ ؤن ؤبا ٍَؼ ٢اهىها ًد٨م جإٍو

.  (65)ؤو٫ مً ويٗها لهم في نىعتها ال٩املت  ( ٌ 235ث )

ت  سُت ال جخجلي ؤقض ويىخا  ؤلاوؿاهُت   بن الجٖز في جهىع ابى - وهي لب الخاٍع

ض  الء مً قإن ال٣ٗل الظي لم ٨ًً -ٍػ تزالي خُض الٖا ٦ما جخجلي في ال٨ٟغ الٖا

مجغص ؤزغ مً ؤزاع الاخخ٩ا٥ بالش٣اٞاث ألازغي ،بل ٧ان هابٗا مً اإلاى٠٢ 

ى ؤن ال٣ٗل ؤٖض٫ ٢ؿمت بحن البكغ قٗاعا  الاظخماعي الؿُاس ي للمٗتزلت، َو

اة الغؾى٫ مباقغة    (66)مًاصا للٗهبُت التي بضؤث جُل بغؤؾها ٣ٖب  ٞو

ل حؿمذ    و٢ض ويٗذ اإلاٗتزلت بؿبب اٖخماصَا ٖلي ال٣ٗل ؤنىال ٖامت للخإٍو

ال ًخ٤ٟ م٘ ؤنىلهم ال٣ٗلُت، وفي هٟـ الى٢ذ جمى٘  ل آًاث ال٣غآن جإٍو لهم بخإٍو

ل ٖلي ٨ٖـ َظٍ ألانى٫ ؤو يضَا ،و٢ض  زهىمهم مً الاؾخضال٫ ؤو الخإٍو

ل ، واٖخبرث اإلاٗتزلت ؤن  وظضوا في اإلاد٨م واإلادكابه مىٟظا العؾاء يىابِ الخإٍو

لت ،  ٧ل ما ًضٖم مى٢ٟها مد٨ما ، و٧ل ما ًسال٠ َظٍ الىظهت مدكابها ًجىػ جإٍو

و٧ان مً الُبُعي ؤن ًلجإ زهىم اإلاٗتزلت لىٟـ الىهج ، ٞسهىم اإلاٗتزلت ٧اهىا 

 .   (67)ٌؿخُٟضون مً ههجهم

ض – و ٧ان لؼاما ٖلي اإلاٗتزلت  ؤن جخسلي ًٖ ؤصلتها - في اٖخ٣اص ؤبى ٍػ

الضًيُت اإلاؿخمضة مً ال٨خاب والؿىت بلى ؤصلت ظضًضة ال ًجض الخهم بضا مً 

وبٗباعة ؤزغي ٧ان ٖلي اإلاٗتزلت ؤن ًمحزوا بحن ؤصلت ال٣ٗل وؤصلت . الدؿلُم بها 

. (68)الكٕغ ، ؤو ما ٖٝغ بٗض طل٪ في ٖلم ال٨الم بال٣ٗل والى٣ل  

يؿب  اإلااعزىن بلى ؤ٢ُاب اإلاٗتزلت ؤمشا٫  ل الٗالٝ، والىٓام :     ٍو  )ؤبي ٍَؼ

ٗضاجهما بضاًت الخدى٫ مً  (ٌ 230ث إل ٖلي ٦خب الٟالؾٟت والخإزغ بها، َو ؤلَا

٣ت الجضلُت التي حهمها الاهخهاع ٖلى الخهم ًٖ  اإلاىهج الضًني الخالو بلىالٍُغ

ت في صختها  ٤ اًغاص م٣ضماث قاجٗت مكهىعة ال ٌؿخُُ٘ الخهم اإلاىاٖػ .  (69)ٍَغ
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: القرآنخلق 

ض إلاؿإلت زل٤ ال٣غآن ٖىض اإلاٗتزلت للضاللت ٖلى وظىص ال٨ٟغ     ؤقاع ابى ٍػ

الخدغعي ال٣ٗلي ٖىض اإلاؿلمحن و حٗغى لهظٍ اإلاؿإلت لضحهم ، وهي مؿإلت زالُٞت 

بحن اإلاؿلمحن ، ٞالخالٝ ظغي خى٫ خ٣ُ٣ت ال٨الم مسلى١ ؤم خاصر ، و٢ض 

طَبذ اإلاٗتزلت بلى ؤن ال٣غآن ٦الم هللا وال٨الم ٞٗل ولِـ نٟت ٞهى مسلى١ ، 

سُت .  ٞال٨الم ؤلالهي ْاٍَغ جاٍع

غ٦ؼ ٖلى َبُٗت َظٍ الهٟت،  ض م٘ اإلاٗتزلت في ال٣ى٫ بسل٤ ال٣غآن ٍو خ٤ٟ ؤبى ٍػ ٍو

جٗل منها نٟت مً نٟاث الٟٗل ختي ًدؿ٤  ُٞلغي ٧ىجها مً نٟاث الظاث ٍو

سُت َاإلاا ؤن ؤو٫  سُت ؛ ألن الاٞٗا٫ لِؿذ ؤػلُت بل جاٍع طل٪ م٘ م٣خط ي الخاٍع

مجلي ٞٗلي مً مجالي ال٣ضعة الالهُت ٧ان اًجاص الٗالم الظي َى ْاَغة مدضزت 

سُت   . (70)جاٍع

ض ل٩ىن ٨ٞغة ؤػلُت ال٣غآن ٨ٞغة مغجبُت بخهىع زام  و ٌكحر ؤبى ٍػ

للهٟاث ؤلالهُت، ًسلِ ما بحن نٟاث الٟٗل ونٟاث الظاث، ُٞسلِ بحن 

ال٣ضعة ٦هٟت ؤػلُت ٢اثمت بالظاث، وبحن الٟٗل اإلاغجبِ بالخىاصر، والظي ًض٫ 

سُخه، ٞبمشل َظا الخلِ جّم الخلِ  م خضوزه في الؼمان وجاٍع ٖلى َظٍ ال٣ضعة ٚع

ت ٢اثمت بالظاث ل٨نها جخجلى «الٗلم»ونٟت « ال٨الم»بحن نٟت  ُّ ، ٞالٗلم نٟت ؤػل

في الخىاصر التي جٟٗلها ال٣ضعة، ٞخٓهغ في بخ٩ام وخ٨مت َظٍ الخىاصر، ٦ما 

ًىؿخض٫ّ اإلاٗتزلت، ل٨ً الخهىع الظي ؾاص في الترار ؤلاؾالمي ٢ام بغبِ نٟت 

ض  ت ال٣غآن؛ لظا ٣ًىم  ؤبى ٍػ ُّ ال٨الم بهٟت الٗلم، ٦هٟت ؤػلُت مما ؤهخج جهىع ؤػل

ش  (. 71)بةٖاصة ال٨الم ؤلالهي لهٟاث الٟٗل ٦إخض ججلُاث ال٣ضعة في الخاٍع

البً وفي ؾُا١ مخهل بااعج٩ان بلى ال٨ٟغ الٟلؿٟي ؤلاؾالمُخىؾألبىػٍض

ل ٖىضٍ ،لًُٗضبهمكغوُٖت٢غاءتهللىهىم؛ ،  (595ٌث )عقض وإلاٟهىم الخإٍو

ؤ٦ضؤبىػٍضؤن و٢ض،طل٪ ألهه ؤ٦ثر ٞالؾٟت ؤلاؾالم الظًً ازًٗىا الىو لل٣ٗل 

لُٗلىإؾاؾ٣ٟهُمخحن   .ابجرقضؤؾؿمكغوٖهالخإٍو

ض في ابً عقض ال٣ٗل الظي َغصجه الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت،  غي ؤبى ٍػ ٍو

ؿاَم في جبضًض آوجل٣ٟخه ز٣اٞت  زغي ٧اهذ هاًَت، لِكغ١ بىىعٍ في ؤهدائها َو
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الظخُاػ ؤػمخىا - في جهىعٍ –   ؤهىا هدخاط البً عقض  (72 ).ْلماث ال٣غون الىؾُى

ت وللٗمل ٖلى اإلاكاع٦ت في نى٘ الخًاعة   . (73)الش٣اُٞت وال٨ٍٟغ

ل ٖىض ابً عقض الظي ج٨مً مهمخه في  ض الًىء ٖلى مٟهىم الخإٍو  و ًل٣ي ؤبى ٍػ

ت مً ٚحر ؤن ًسل  بزغاط صاللت اللٟٔ مً الضاللت الخ٣ُ٣ُت بلى الضاللت اإلاجاٍػ

ًٟٗل َظا في -  خؿب ابً عقض- طل٪ بٗاصة لؿان الٗغب ، ٞةطا ٧ان ال٣ُٟه

ان ُت؛ ٞمً ألاولى ؤن ًٟٗل طل٪ ناخب ٖلم البَر  .ال٨شحر مً ألاخ٩ام الكٖغ

ان   ا١ م٘ ما ٣ًغعٍ البَر  بن ٚاًت ابً عقض ظٗل الخُاب الضًني ٖلى ٞو

ل َظٍ هي ال٣ىاٖض التي جد٨مه الخٗبحر في اللٛت  ال٣ٗلي، واإلاد٪ في ٖملُت الخإٍو

ل و ال ًىي٘ ال٣ُىص  الٗغبُت، و َى ال ٨ًخٟي بذجُت اؾخسضام ال٣ٟهاء للخإٍو

ت التي جمىٗهمً الجىىح ًٖ م٣هىصٍ الكغعي الظي َى بظمإ اإلاؿلمحن ،  اللٍٛى

و لهظا اإلاٗنى ؤظم٘ اإلاؿلمىن ٖلى ؤهه ال ًجب ؤن جدمل ؤلٟاّ الكٕغ ٧لها ٖلى 

ل  ا بالخإٍو ا، و ال ؤن جسغط ٧لها ًٖ ْاََغ . (74)ْاََغ

ش، و حُٗض بهخاط  و إلاا ٧اهذ الٓاَغة ال٣غآهُت اإلاخىلضة ؤؾاؾا في الخاٍع

صالالث ؤ٦ثر صواما ، و جل٪ الضالالث بىِخٗليها الٓاَغة ؤلاؾالمُت بالىٓغ بلى ال٣غآن 

خي و الاظخماعي جدؿم : هٓغة ٧لُت، و بٗباعة ؤزغي  ت لل٣غآن الخاٍع بن اللٛت اإلاجاٍػ

خي و  بالدؿامي بلىمجا٫ مُل٤ زم حُٗض جىلُض الدؿامي و جهُٟخه ٖلى الخاٍع

ل وصاثغة . الاظخماعي في ٧ل مغخلت مً البضًهي ؤن ًدضر طل٪ بٟٗل صاثغة الخإٍو

ل جل٪ هي التي ؤيٟذ نٟت ال٩لُت ٖلى الٓاَغة ال٣غآهُت، وهي ْاَغة في  الخإٍو

سُتها مجؼؤة  . (75)جاٍع

ض   - و ًىتهُابجرقض ت – ُٞما ًغي ؤبى ٍػ اهالظحهىمٗٞغ بلىإهالبَر

ٟي   ت الضًً،وؤهما ْاََغ الٗاإلاب٣ىاهِىالٗلمالٟلؿٟي،ؤؾاؾُىيغوعي إلاٗٞغ

خهٟدالخُاب ٧له  ل،بكَغ ان  ،البضؤه٣ُباللخإٍو الخُاالكغعي،بـسال٠ البَر

. ب٨ألظؼائهىجٟانُله 

 

 هل  جب منع التأويل عن العامة في رأي أبو زيذ ؟
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ت بلى  اث اإلاٗٞغ ٍت زانت بالّهٟىة وؤزغي : ٢ؿم ابً عقض مؿخٍى مٗٞغ

ا مً  ًٖا  ابً عقض َظا هى
َ

ض مى٠٢ ٗخِبر ؤبى ٍػ هاٞذ"زانت بالٗامت َو الظي " التَّ

ٍٙ ٖىض ابً عقض لؿلُت الخُاب الغَّظعّي  الظي  ٨ًك٠ ًٖ مضي خًىع َا

ه الٛؼالي وألاقاٖغة
ُ
ل ِ
ّ
مش ض مى٠٢ ابً عقض مً َظا .   ًُ وؤخُاها ًه٠ ؤبى ٍػ

ٌ٘ مً مٗاٌكت ابً  ى مى٠٢ هاب ت ، َو ٗالي واخخ٣اع الٗامَّ ت بالخَّ هي٠ُ للمٗٞغ الخَّ

ا  ًُا ا و٢اي ت ومك٨التهم بد٨م ٧ىهه ٣ٞيهًا .  عقض للٗامَّ

ٗت مً  َغ الٖب بإخ٩ام الكَّ ي ل٣ل٣ه مً الخَّ ل نضًا ِ
ّ
مش ًُ ؤنَّ مى٠٢ ابً عقض َظا 

ُٗي ٣ًُيُاث ناعمت 
ُ
ت الجض٫ التي ال ح َُّ ٟىن آل ِ

ّ
محن وال٣ٟهاء الظًً ًْى ِ

ّ
٢بل اإلاخ٩ل

٫َ الؾخيباٍ ؤخ٩ام  ان الظي مً اإلاٟترى ؤْن ٩ًىن الىخَُض اإلاسىَّ باإلا٣اعهت بالبَر

ٗت بدؿب ابً عقض      َغ .   (76)الكَّ

ل ٖىالٗامت،وبالخالي   ابً عقض     و ال ًخ٤ٟ ؤبىػٍضم٘  ُٞالضٖىة بلى مىٗالخإٍو

٢هٍغ ٖلى زانت الىاؽ، خُشحرًإهابجرقضو٢ٟٗي قغا٥ الٛؼالي 

،مىدُشإجهإعاصالخهضًله،وعاخ٣ُضم الخىاػالث،ُٞى٣ضَال٣اؾُلالقاٖغة واإلاٗتزلتو 

التي  اإلاخ٩لمحن ٖمىما،َظَالخىاػالجإوالتريُاث،جغظ٘ بلىالًَٛى

لي  الهامل ،٠ُ٨ٞ  ماعؾهازُابالٛؼالي،زانتبٗضؤن ؾُُغ،بجهايُٛاإلاغ٦ٖؼ

إةجل٩الًٍٛى ، ٚحر ؤن  ًماعؽ الهامكٟٗالُخه جدخَى

الجللٗامت،ؤوللجمهىعلِؿل مٗىىأزغ،ؾىي شجب  ٌ البًٗحرًإوٗضمةٞكاءالخإٍو

مماعؾت الؿُاؾت 

ٗتٖىض  ٣ُبٌِىالخ٨متوالكَغ م٣ىلتالخٞى ُٞالضًً،خُصُضخًالجابٍغ

بجهُا٦ضٞٗال  :م٣هضابجرقض٧اوكِئاآزغ" ابجرقضلهالخ٨ٟغةؤزغي،خُشالخٓإن

٤ُ،ول٨ىه  ظاٚحرالخٞى ٗتؤلاؾالمُتمٗالٟلؿٟت،َو ضمخٗاعيالكَغ ٖلىخىا٤ٞ،ٖو

لى  ًغ٦ٖؼ

اهُالظًخٗخمضَالٟلؿٟت ُإهالخٗاعي٣اثمٟٗالبِىاالخُابالبَر ٢ًُتؤؾاؾُتٖىضٍ،َو

ؿُاثُالظًخٗخمضٍ الٟغ١ ال٨المُت،الخُلم٨ًُ َضٞها  ، والخُاب الجضلي الؿٞى

ضم آعاثه ومٗخ٣ضاجه  بىاء الخ٣ُ٣ت  بهماالخإزحرفي الخهم  ،َو

ظاؤصًةلىدكدُدكمالألمت و ٗت والخ٨مت   بلخا١،َو  . (77)الاطي بالكَغ
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جاءلُُٗي  ٍغ لُتههغؤبىػٍض،ِٞك٩لهالخبًر بهاؾخضٖاءالخُابالغقضًىدىجإٍو

مكغوُٖتلٗملُت ٢غاءةالترار،خخُِلبؿهالباؾاجغازُا،مً زال٫ عبُالغاَىباإلااض ي 

واإلاى٣ًُىنال به الغاًَ بلُٟهمىجمشل اإلاٗاوي 

ا،والخُالًم٨ىاؾدُٗابها  تال٨شُٟتعمٍؼ اإلاجاٍػ

ا،بالمىسالاللىٓغال٣ٗلي،الظًُجٗاللخُابال٣غآهُمٟخىخاومىٟخداؤمام  همهاوجضبَغ ٞو

تالخُابال٣غآهُإمامازخالٝ  ألاػمىت   ال٣غاءاجاإلاخٗضصة،الخُِم٨نهاؤن جداٞٓٗلىدٍُى

تؤزغي . والخباٖضٖجزمىالخل٣ُاألو٫  ٦ماؤجهظَاالؾخٗاهتبالخُابالغقضي،مجزاٍو

اؾـ  لُتٖىضؤبىػٍضٍو الجسغظٗى٨ٟغة البدشًٗ  اإلاكغوُٖتلل٣غاءةالخإٍو

مىاإلاكابهتبي مً ًً الصخهِذن َظالىٖى

ًىالخ٨ٟحر،باٖخباعحٗغيهمابلىىٟـ  ُمدىتالٞغ مامىجهتؤزغي،ؤالَو ظهت،وؤ٩ٞاَع

 (78) .اإلادىت

و 

لُتالٛغبُت،ومىاهجالبدشىالخ٩ٟي البسٟىٗلُىامضًاؾخٟاصةههغؤبىػٍضمىال٣غاءاجالخإٍو

لُت، مً  ل،بايٟاءمكغوُٖتٖلى٣غاءتهالخإٍو حٍر مىإعبابالخإٍو ع،ؾىاءٖىضٚضامحر ؤٚو

 ً ٣ُاوالخ٩ُاهمىإبغػاإلا٨ٍٟغ زال٫ اؾخسضام اليسختالٛغبُتمىالهحرمىَُى

لىٗال٢ت  ُنهاُٞال٣ٗالاؾالمي،بطٌٗخ٣ضظاػماؤهالتر٦حٖز الظًىداولىاجَى

ال٣اعثبالىهلِؿمحزةالٟلؿٟتالٛغبُتوخضَا،ب٣ضعما 

جمخضلل٨ٟغالٗغبُااؾالمي،ٞه٣ًُُتلهاوظىصَااإلاغ٦ؼي في الترار الٗغبي ال٣ضًم 

والخضًض ،٦ماؤن نُٛتالخىاع الجضلي بحن ال٣اعت اإلاخل٣ي مً ظهت والىو مً 

،ب٣ضعما ًًظهت زاهُت لِؿخهُٛتجل٣ُُٟتحٗملٗلىالخىؾُبحن ه٣ٌُ

ت،وألًىعي  .َُاألؾاؾالٟلؿُٟألًمٗٞغ

٣ُا٦مىهجخضازُٛغبُةلى  و الخ٣ُ٣تؤهىهغؤبىػٍضؾٗىةلى صزى٫ الهحرمىَُى

الىؾُالش٣افي الٗغبي،للبدشٗىةظاباجُٟالترازالٛغبي،ٖلىاٖخباعؤن َظا 

ا  مً  حَر ٣ُاٚو ُت ، ٞالهحرمىَُى الىاٞض،ًم٨ىمىسالله الخلى٫ لالق٩االث اإلاٗٞغ

مىاهج ٚغبُت جٟخذ  ؤٞا٢ا واؾٗت للىٓغبلى صوعاإلاٟؿغواإلاخل٣ي 

.  الىهىم ٣ُٞغاءةوجٟؿحر
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٣ُاالجضلُتٖىضٚضامحر  ٦ماًا٦ضههغؤبىػٍضؤهالهحرمىَُى

ه٣ُتبضءؤنُلتللىٓغبلى ٖال٢ت " ،حٗضبٗضحٗضًلهامىسال٫ مىٓىعظضلي ماصي

اإلاٟؿغبالىو،ال 

ُترازىاالضًني خى٫  تألاصب،ٞدؿب،بلُٟةٖاصةالىٓٞغ ُٞالىهىناألصبُتوهٍٓغ

 .(79)آلاني جٟؿحرال٣غآهمىظؤ٢ضمٗهىعٍ، وخذ

: زاجمت 

سُت  في اللٛت والانُالح ، ومٟهىم بٗضَظاالٗغى إلاٟهىم الخاٍع

سُت  سُت  آلاعاءٖىضههغخامضؤبىػٍض،ومىساللخدب٘الخاٍع  التي هخج ٖنها مٟهىمه للخاٍع

لُت  ، ومسخلٟاآللُاجالخِخىؾلمً زاللها في ، وألاؾؿالتي ؤعج٨ؼ ٖليها ٢غاءجه الخإٍو

لُتالخ٣ُضمها مً نضاماث وجىا٣ٞاث ،و  الترازالضًني،وماهخجٗنهظَال٣غاءةالخإٍو

: مىسال٫ اؾخ٣غاثىا لخ٣اث٤ َظٍ الضعاؾت جخطر الىخاثج الخالُت 

ض  -1 في زاهت ؤلاؾالم ال٣ٟهي - ٦ما عؤي ٖلي خغب –٢ض ًهٗب جهي٠ُ ؤبى ٍػ

وال٣ٗاثضي، ألهه ًخٗاَي م٘ ؤلاؾالم ٦مُٗي ز٣افي ال ٦مغظُٗت م٣ضؾت ، وألهه 

م مً . ًضزل ٖلي الىهال٣غآهُضزى٫ ها٢ض مدلل ال صزى٫ مامً مهض١ بالٚغ

ا    . طل٪ ٞةهه ًيخمُةلىااؾالم بىنٟه ٖم٣ا جغازُا ومسؼوها ٨ٍٞغ

٠ُ وحُِٛب الىعي والخبُٗت  -2 ض  يض ؾُاؾت التًز  و٠٢ ههغ ؤبى ٍػ

ووي٘ . والش٣اٞاجالؿاثضة والخُاب الضًني الظي ٌؿخٛل لهالر مأعبؿُاؾُت 

آلُاث ال٣غاءة البّىاءة التي جدغع الىهىم وؤلاوؿان مً ؾلُت ألاونُاء مً 

 . مال٥ الخ٣ُ٣ت اإلاُل٣ت

ذ  -3 ض ،  لُسلو الىّو ، مً  بٌٗ الخٟؿحراث التي قَى اظتهض  ؤبى ٍػ

ج ج٣ّضٌـ  مضلىالجه وعسخذ  في ألاطَان ، لخهبذ مً نمُم الضًً، ٞبرػ بالخضٍع

، و  ؾاص ال٣ٗل اإلاٛل٤  خذ
ًا
  بضؤث زىعاث  مىاَط ي الغظُٗت يما لم ٨ًً م٣ّضؾا

غي والخضازت  .  مً ؤصخاب ال٨ٟغ الخىٍى

ل الىهىم اإلاىظىصة في ْل ؤلاَخماماث  -4 ض مداولت لخإٍو ٧ان مكغوٕ ؤبى ٍػ

ى اججاٍ ٞغى هٟؿه بك٩ل ؤ٦ثر ويىخا في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي  الخضازُت الغاَىت َو

ٗاحي ، بجها ٢غاءة ججض ٞيها ٧ل طاث  ً ؤمشا٫ ، ٖلى قَغ الخضًض مً زال٫ م٨ٍٟغ
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ت هٟؿها غ ال٣ٗل ؤلاؾالمي و بزغاظه . بكٍغ ٩ٞاهذ مهمت ال٣غاءاث الجضًضة جدٍغ

ت و مً ٧ّل التر٦ُباث اإلاى٣ُُت ، و مً  ُّ ا وجهاثُا مً ٧ل ٧ل البالُٚاث الخٗؿٟ ُّ ٧ل

ت ، ؤو ألاًضًىلىظُت ُّ  .٧ل ألاهٓمت الخاصٖت اإلاٟغويت مً ٢ُل ال٣غاءاث ال٣ٟه

ل مماعؾت ال جسلى  -5 ض اق٩الُت الىو والخإٍو ٌٗخبر جدلُل ههغ خامض ؤبى ٍػ

–  (٣ٞض واظهذ اهخ٣اصاث ؤزىاء خُاجه وبٗض مماجه  )مً بق٩االث واؾخٟهاماث 

ا– وم٘ طل٪  . ٣ٞض ٖمل الباخض وبظ٫ وؾٗه مً ؤظل ججاوػَا ٨ٍٞغ

ض ابً عقض؛ ألهه في جهىعٍ ٢ضم الخىاػالجإوالتريُاث،وؤعظ٘ طل٪  -6 اهخ٣ض ؤبى ٍػ

التي ماعؾهازُابالٛؼالي،زانتبٗضؤن ؾُُغ، ٩ٞان  بلىالًَٛى

 ، إةجل٩الًٍٛى لىالهامل ،٠ُ٨ٞ ًماعؽ الهامكٟٗالُخه جدخَى يُٛاإلاغ٦ٖؼ

ض ٖاف هٟـ الخجغبت وعبما ؤ٢س ي منها ، ٞايُغ بلى  والٍٛغب ؤن ههغ ؤبى ٍػ

ج٣ضًم بٌٗ التريُاث ؤًًا والتي لم ج٨ً جخىا٤ٞ م٘ ؤعاثه ، باخشا ًٖ الىجاة 

 . مً الايُهاص  الظي ٖاهاٍ في ؤػمخه 

ض م٘ ٢غاءة الترار ًىُل٤ م٘ بٖما٫ ال٣ٗل والاعج٩اػ  -7 حٗامل ههغ خامض ؤبى ٍػ

ٖلى الٟهم و الاؾخيباٍ  ، ِٞؿُُغ ٖلى زُابه اججاٍ ه٣ضي ال ًغي للترار ٢ضاؾت 

ضعؽ  ش صعاؾت ه٣ضًت ، ٍو ا خى٫ الضًً ، لظل٪ ًضعؽ الخاٍع بىنٟه ٨ٞغا بكٍغ

ش الٟغ١ ؤلاؾالمُت ، والاججاَاث ال٣ٟهُت ، وال٨المُت ، والٟلؿُٟت مً  جاٍع

ٟغ١  بحن الضًً وال٨ٟغ الضًني ، الظي ال ٨ًدؿب مً الضًً  اإلاىٓىع الى٣ضي ، ٍو

.  ٢ضاؾخه 

ض في زُىعة الب٣اء في مغخلت ال٣ٗل اإلاٛل٤، ؤو اإلاىٛل٤   -8 وبن  )ؤهىا م٘ ؤـبى ٍػ

ظَب بىا بلى   (٦ىا هدخل٠ مٗه في ؤمىع ظمت  ٞال٣ٗل اإلاٛل٤ ٌٗؼلىا ًٖ الٗالم ٍو

حر مخجضص ، ٞىٓل في خالت ع٧ىص وج٨غاع لألزُاء ،  وطل٪ ألهىا  مجخم٘ مخذجغ ٚو

خم الخى٨غ لخ٣هم في .  لم هخٗىص الخ٨ٟحر ً، ٍو و في َظٍ اإلاغخلت  ًخم ججاَل آلازٍغ

ت الغؤي، وحٗمل َظٍ ال٣ٗى٫ اإلاٛل٣ت  ب٩ل ٢ىتها ٖلى هٟي آلازغ  الاظتهاص وخٍغ

غ اإلاىار اإلاالثم للجمىص ال٨ٟغي  ول٣ض ؤه٨غ الىو . وحؿُٟه ؤ٩ٞاٍع وب٢هاثه،  ٞخٞى

٣ت ؤو مىهج ٨ٞغي ؤجهم  وظضوا  الضًني  ٖلى ؤ٢ىام ٧اهذ حجتهم في بجبإ ٍَغ

. الؿاب٣حن مً آلاباء وألاظضاص جابٗحن له 
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سُت باإلاٗني الظي ٌؿتهضٝ ٢غاءة في  -9 بِىمٟهىمالخاٍع
ًا
ا ظظٍع

ًا
٣ا ض جٍٟغ ٞغ٢إبى ٍػ

ُتال٩لُت واهخ٣ض ال٣ُاؽ ال٣ٟهي  اإلاؿخجضاث وبحن ال٣ُاؽ ال٣ٟهُىاإلا٣انضالكٖغ

،والخٔ ؤن ؤنى٫ ال٣ٟه ٖىض الكاٞعى جىُل٤ مً ؤعبٗت مهاصع، هى ال٨خاب 

ا فى  ىت وؤلاظمإ وال٣ُاؽ، ؤّما ال٣ُاؽ ٣ٞض  بضا ٖىض الكاٞعى مىدهغًا والؿُّ

ا  ا ؤو مؿخترًا ًُا ا٦دكاٝ ُخ٨م مىظىص بالٟٗل فى الىهىم الضًيُت ختى لى ٧ان زاٞ

ض ظضًضا ، ٚحر ؤهىا هغي ؤن ال٣ُاسخُىة  ، وال ٣ًضم ال٣ُاؽ مً وظهت هٓغ ؤبى  ٍػ

خم  ى نىعة قهحرة مً نىع الاؾخضال٫ ٍو مً زُىاث وي٘ ال٣اٖضة ال٣ٟهُت  َو

ت وا٢ٗت لم ًض٫ ٖلى خ٨مها هو في الخ٨م الظي َص٫َّ ٖلُه  ٣ه حؿٍى ًٖ ٍَغ

َىاهي الىَّو 
َ
الُت في ال٣ُِاؽ مً ج

َّ
٩

َ
ت، وجإحي ؤلاق

َّ
ل ِٗ و لدؿاوي الىا٢ٗخحن في ال الىَّ

ىاػ٫، ُٞخم الاهخ٣ا٫  مً خ٨م ظؼجي بلى آزغ ظؼجي  ىاهي الَى٢اِج٘ والىَّ
َ
ضم ج ٖو

ت ال ًم٨ً . القترا٦هما في اإلاٗنى اإلاكتر٥ ال٨لي ٞال٣ُاؽ مماعؾت يغوٍع

 .اؾدبٗاصَا 

سُت مك٩لت في خض طاتها بطا ما حٗاملذ م٘ الىو الضًني  -10    ال جمشل الخاٍع

، ؤي الخُاب الضًني ل٨ً  اإلاك٩لت ج٨مً  خُىما ٩ًىن الخٗامل م٘ (الترار)الشاوي 

. (الىحي)الىو الضًني ألاو٫ 

سُت الىو ال٣غآوي،  -11 ض، خى٫ جاٍع اإلاك٩لت بن ؤَغوخت ههغ خامض ؤبى ٍػ

جدىله بلى مجغص هو ّ ٦باقي الىهىم ألاصبُت ؤو ٚحر ألاصبُت، صخُذ ؤن َىا٥ 

سُت  ض ًا٦ض جاٍع حكابها ، ل٨ً  َظالا ًلغي زهىنُت الىو الضًني واطا ٧ان ابى ٍػ

الىو، وجٟاٖله م٘ الىا٢٘، ٞةهه في اإلا٣ابل، ًُمـ بىِخه ووؿ٣ه الخام، 

سُت، ما ًجٗله ٌؿ٣ِ في  خمحز ًٖ باقي الىهىم الخاٍع باٖخباٍع وخُا م٣ضؾا ٍو

ساهُت اإلاىٛل٣ت، التي ال جغاعي بيُت الىو وزهىنِخه ألانلُت . هٕى مً الخاٍع

. ال٣ى٫ بيؿبُت الشىابذ ٠ًًٗ م٩اهتها ال٣ٗاثضًت  

ش هؼوله ؤؾباب  -12 ض اجها خاولذ ٢غاءة الىو في يىء جاٍع ما ًمّحز م٣اعبت ؤبى ٍػ

الجزو٫ ،  زم اؾخدًاع ؤَمُت الىا٢٘ في حك٨ُل الىو، باٖخباٍع مُٗى ؤؾاؾُا 

عي ا في  بىاء وؿ٣ه الدكَغ ض بحن . ومغ٦ٍؼ ج٨ك٠ َظٍ الجضلُت؛ التي ٣ًُمها ؤبى ٍػ

ى الخهىع : الىو والىا٢٘، ًٖ ٚاًاث الىو؛ ؤي ؤهه ًخدى٫ مً ٚاًت في طاجه، َو

الظي جضاٞ٘ ٖىه ألاصبُاث  ال٣ٟهُت، بلى وؾُلت لخد٤ُ٣ ٚاًاث مُٗىت، ٞالهضٝ، 

٘ هٟؿه، بل َى المً ر وؿان الظي  ًجٗله الىو ؤلا٫ الىو، لِـ الدكَغ
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 املرأ ن امكرمي عىل امش يخ حسن بدران ،  -

  https://www.allikaa.net/subject.php?id=91 ، ضوء املراءة امتارخياهية -

مياس كويسم ، استبدال ىويّة امنّص املرأ ين - ىل امتارخييّة: ا   .. من املداسة ا 

 http://almultaka.org/site.php?id=572كراءة يف فكر هرص حامد أ بو زيد،  -

 امتارخيية-امفجوة-أ محد بوعود، ملالميريمينوطيلاوعبور-

 املرأ ين، املغرب -امنص-فيم-يف -

 .https://www.mominoun.com/articles 

 الهوامش 
                                                             

م ، ص 2012راجع ، مرزوق امعمري ، ا شاكمية اترخيية امنص ادليين يف اخلطاب احلدايث امعريب املعارص  ، اجلزائر ،   منشورات ال ختلف، امطبعة ال ويل ،  (1)

/ http://www.odabasham.netاَلد رحٌلين كراءة هرص أ بو زيد نلنص ا املرأ ين، .  ،  وأ يضا  ، ذ25

. م2017راجع ، كرمية َلد كربية، مهنج هرص حامد أ يب زيد يف كراءة امنص ادليين،  اجملةل ال ردهية نلعلوم الاجامتعية ، امعدد ال ول ، ااجملدل  امعارش  ، (2)

،  25: 21ص . ا شاكمية اترخيية امنص ادليين يف اخلطاب احلدايث امعريب املعارص: راجع ، مرزوق امعمري  (3)

 .32املرجع امسابق ، ص (4)

 

 
 

مياس كويسم (5)  https://vb.tafsir.net/tafsir37106/#.XELBsCRMTIUحفراّيت يف مططلح امتارخيّية : ا 

 https://www.yourdictionary.com/historicismوأ يضا ، 

مياس كويسم ، امسابق (6 ) .ا 
 

  https://www.allikaa.net/subject.php?id=91 املرأ ن امكرمي عىل ضوء املراءة امتارخياهية امش يخ حسن بدران ،  (7  )

ملدمة كتاب ا شاكمية اترخيية امنص ادليين يف اخلطاب احلدايث امعريب املعارص ، و : مرزوق امعمري  (8 ) 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Historicism 

(9 )https://www.allikaa.net/subject.php?id=91 

 
رادة اميمينة بريوت ، املركز امثلايف امعريب،  امطبعة ال ويل ، : هرص حامد أ بو زيد (10) رادة املعرفة وا    . 71م ، ص 1995امنص، امسلطة، احلليلة، امفكر ادليين بني ا 

.  وما بعدىا 82م ، ص 1990هرص حامد أ بو زيد ، هرص حامد أ بو زيد ، مفيوم امنص ، بريوت ،  املركز امثلايف امعريب ،  امطبعة ال ويل ،  (11)

 ، ص 2017 يوهيو 5حنو مهنج ا ساملي جديد نلتأ ويل، امرابط ، مؤمنون بل حدود ، -راجع ، مططفي امعارف ،  اترخيية امنص ادليين عند هرص  حامد أ بو زيد (12)

4  . 

. م 2014أ كتوبر ، -املرأ ين، املغرب ، مؤسسة مؤمنون بل حدود-امنص-فيم-يف-امتارخيية-امفجوة-وعبور-أ محد بوعود، ملال  اميريمينوطيلا  (13) 

https://www.mominoun.com/articles 
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ىل امتارخيّية: استبدال ىويّة امنّص املرأ ين ( 14) كراءة يف فكر هرص حامد أ بو زيد .. من املداسة ا 

مياس كويسم  ا 

)http://almultaka.org/site.php?id=572
 

 

   .4مططفي امعارف ، اترخيية امنص ادليين عند هرص حامد أ بو زيد ، ص (15)

. 9،  وأ يضا راجع هرص حامد أ بوزيد ، مفيوم امنص، ص209م ، ص 1994هرص أ بو زيد ،  هلد اخلطاب ادليين ،سينا نلنرش وامتوزيع ، امطبعة امثاهية ،  (16) 

. 25هرص أ بو زيد ، مفيوم امتص، ص  (17) 

27، 26امسابق ، ص   (18)
 

 24هرص أ بو زيد،  مفيوم امتص حص ص  (19) 

 0هرصحامدأ بىزيدأ منوذجا، اجلزائر ، رساةل املاجس تريفيامفلسفةامعامة -  عليدريدي،   مفيومامتأ ويلفيامفكرامعربياملعارص (20)

.  206 و راجع أ يضا ، هرص أ بو زيد ،  هلد اخلطاب ادليين، ص121م، ص2014 2015لكيةامعلومال وساهيةوالاجامتعيةوامعلومال سلمية، 

. 96-95هلد اخلطاب ادليين ،  : هرص د أ بو زيد .. راجع  (21 ) 

.  198، ص  1992، دار سينا نلنرش ، امطبعة ال وىل ، : املاىرة0هرص أ بو زيد ،  ال مام امشافعي وتأ سيس ال يديوموجية اموسطية . راجع ، د (22 ) 

. 215م  ص2010هرص أ بو زيد ،  امتجديد وامتحرمي وامتأ ويل ،   ادلار امبيضاء ،  املغرب، املركز امثلايف امعريب ، امطبعة ال ويل ،   (23)

طو حسني، يف ال دب اجلاىًل ، املاىرة ، دار املعارف، :  ،  و راجع3كرمية َلد كربية ، مهنج هرص حامد أ يب زيد يف كراءة امنص ادليين ،  سابق ، ص (24) 

 .116م،ص 1933امطبعة امثامثة  ، 

. 106هلد اخلطاب ، ص : هرص أ بو زيد   (25) 

..2كرمية َلد كربية ، مهنج هرص حامد أ يب زيد يف كراءة امنص ادليين،   سابق ، ص ((36) 
 

.  104-103هرص حامد أ بو زيد، مفيوم امنص ، ص   (27) 

. 133هرص أ بو زيد ، هلد اخلطاب ادليين ، ص  (28)

29) Atash zayi Mostafa   A review on the thoughts of Nasr Haamid Abu Zayd ,  Journal of Novel Applied Sciences  , 2014 

JNAS Journal- Nov. Appl Sci., 3  , 2014,  P4-7 

 

.  16  ، و هرص حامد أ بو زيد ، امنص، امسلطة، احلليلة، ص 5مططفي امعارف  ، اترخيية امنص ادليين عند هرص حامد أ بو زيد،  ص  (30) 

.  28مفيوم امنص، ص : هرص حامد أ بو زيد  (31) 

.  67راجع ، هرص أ بو زيد ،  امسابق   ، ص   (32 ) 

 

امتجديد و :هرص أ بو زيد ...  ، وراجع أ يضا 122م، ص1995– راجع ، هرص أ بو زيد ،  امتكفري يف زمن امتفكري ،  املاىرة ، مكتبة مدبويل ، امطبعة امثاهية  (33) 

. 34م، ص 2010امتحرمي وامتأ ويل ، بريوت ، املركز امثلايف امعريب ،  امطبعة الاويل ، 

 106هلد اخلطاب ، ص : راجع ، هرص حامد أ بو زيد   (34) 

.  96، 95راجع، امسابق  ، ص   (35) 

 99راجع ،  امسابق  ، ص  (36) 

.  57هرص أ بو زيد، مفيوم امنص ، ص   (37) 

http://almultaka.org/author.php?idAu=24
http://almultaka.org/author.php?idAu=24
http://almultaka.org/site.php?id=572
http://almultaka.org/site.php?id=572
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، 121عليدريدي،  مفيومامتأ ويلفيامفكرامعربياملعارص،  ص  (38) 

 .  95هرص أ بو زيد ، هلد اخلطاب ادليين ، ص   (39) 

.  131-130امسابق ، ص   (40) 

.   وما بعدىا95هرص أ بو زيد ، هلد اخلطاب ، ص  (41) 

 . 11م،  ص 1997عًل حرب ، الارس تلب والارتداد بني روجيو غارودي وهرص حامد أ بو زيد ، املركز امثلايف امعريب ،  (42) 

. 28راجع ،  هرص حامد أ بو زيد، مفيوم امنص ، ص  (43) 

ا رشاد امفحول .. ، ، وراجع أ يضا عن رشوط امتأ ويل وضوابطو222م، ص1994امتللي وامتأ ويل، املركز امثلايف امعريب، امطبعة ال وىل، س نة : َلد مفتاح. د (44) 

ىل حتليق احلق من عمل ال ضول وأ يضا  . ، وما بعدىا156ص. ا 

Bur Jon – Watson ,Intrpretation, Artcle, The Journal of Phiosophy , No. 11-No. , 1981,p. 695, .

. 17 م ، ص 2007امتأ ويل واحلليلة ، بريوت ، دار امتنوير ،  .. عًل حرب  (45)

 

.  13م ، ص1990سامل يلوت،  حفرايت املعرفة امعربية ال سلمية، بريوت،  دار امطليعة، امطبعة ال وىل، . د(46)

.  240  مفيومامنص، :راجع ،هرصحامدأ بوزيد  (47    ) 

. 11الاس تلب والارتداد  ، ص : راجع عًل حرب  (48    )

  . 205.م ، ص 2008هلد امنص ، بريوت ،  املركز امثلايف امعريب ،  امطبعة اخلامسة،  : راجع  ، عًل حرب  (49    )

 

 

 

مؤمنوهبلحدودندلراساتوال حباث، - ال سسامتأ ويليةوأ ميااتملراءة، املغرب  مؤسسة0فوزية ضيق هللا ،  فوزية ضيق هللا ، هرصحامدأ بوزيدكارئانللرأ ن (50) 
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.  217امسابق ، ص  (53) 

 .  90، 89مرزوق امعمري  ،ا شاكمية اترخيية امنص ادليين يف اخلطاب احلدايث امعريب املعارص  ، ص  (54) 
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 . 68، 67م، ص 2011،  بريوت  ، مركز احلضارة متمنية امفكر ال سليم ، 

 .  42هرص أ بو زيد ، اخلطاب وامتأ ويل ، ص  (63)

 

 

، بريوت ، مبنان ، دار امتنوير نلطباعة وامنرش ، امطبعة ال ويل ، (دراسة يف تأ ويل املرأ ن عند حمي ادلين ابن عريب ) هرص أ بو زيد ،  فلسفة امتأ ويل  (64)
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، و  اجلاحظ ، امبيان وامتبني ، 59:   46م ، ص 1996الاجتاه امعلًل يف امتفسري،  ادلار امبيضاء ، املركز امثلايف امعريب ، امطبعة امثامثة ،  : هرص أ بو زيد (65)

عبد اميادي عبد امرمحن، / د....  وراجع أ يضاًا 170حتليق  ، عبد امسلم ىارون ، مكتبة اخلاجني ،اجلزء ال ول، املاىرة، ، مكتبة اخلاجني،  امطبعة امثامثة، ، ص 
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 27، 26امسابق ،  ص  ((73)

 http://almultaka.org/site.php?id=198عبد املادر بودومة ،اخلطاب ادليين و سؤال امتأ ويلية (74)
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