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  اىثحثميخص 

ٌٖ٘ حٌيٍحٓش ػزخٍس ػٓ اٌمخء ح٠ٌٛء ػٍٝ حٌّٛلف حٌفىَٞ حٌليحػٟ ِٓ حٌّٔخثً حٌؼمي٠ش فٟ     

ؿخٔذ حٌّٔؼ١خص، رل١غ طٕخلٖ ىػخٜٚ حٌفىَ حٌليحػٟ حٌّوظٍفش، ِغ ر١خْ حٌٕمي حٌّٛؿٗ ٌٙخ، ٚلي 

حٌّٕٙؾ حالٓظمَحثٟ فٟ طظزغ ٜٔٛٙ حٌليحػ١١ٓ ف١ّخ ٠ظؼٍك رـخٔذ حٌّٔؼ١خص ِٓ هالي  حٌزلغٍٓه 

َحء وظخرخطُٙ ٚحٌزلغ ػّخ لخٌٛح ف١ٗ، ٚلي طٍٛٛض حٌيٍحٓش اٌٝ طٙخفض حٌفىَ حٌليحػٟ فٟ حٓظم

طٕخٌُٚٙ ٌٕٜٛٙ حٌٛكٟ حٌّميّ، ٠ٚؼِٜ ًٌه اٌٝ ؿًٙ ِؼظُّٙ رؤٛٛي ح٠ٌَ٘ؼش ٚلٛحػي٘خ 

حٌّٕٙـ١ش ح١ٌَٕٛش فٟ ٓزَ حٌٕٜٛٙ، ٔخ١٘ه ػٓ ٌـٛثُٙ اٌٝ طفؼ١ً أىٚحص حٌفىَ حٌغَرٟ فٟ 

و١ش ٚح١١ٕٛ١ٌَِٙمخ ِٚخ طفَع ػٕٙخ ِٓ ال ٔٙخث١ش حٌّؼٕٝ ِٚٛص حٌّئٌف، طؤ٠ًٚ حٌٕٜٛٙ وخٌظخ٠ٍ

ِٚلخٌٚظُٙ حٓظيػخء حًٌّٕٛؽ حٌغَرٟ فٟ حٌَٜحع حٌٌٞ ىحٍ ر١ٓ حٌى١ٕٔش ٚحٌؼٍٛس حٌظٟ لخِض ػ١ٍٙخ 

ٚحٌظٟ حطوٌص فّٙخً ؿي٠يحً ٌٍّؼَفش، ٚ٘ٛ حٓمخ١ ِغخ٠َ ٌٍٛحلغ حإلٓالِٟ ٚظَفٗ حٌِِخٟٔ ٚحٌّىخٟٔ 

 حٌوخٙ رٗ.
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Abstract 

This study aims to shed light on the position of modernist theological dogma about 

the creed system related to revelations. ,  it made it necessary for this research to 

select sample of these issues from their Arabic counterparts so as to justify the study. 

The research adopted an inductive method of survey of the modernists’ literary 

sources pertaining to the aspect of metaphysics, Then the study followed with a 

critical method where. The study finds the clear incoherence of modernist’s thought in 

dealing with revealed texts. Due largely to their ignorance of the fundamental 

principles of Shari’ah and the standard methodologies of scrutinizing texts. Not to 

mention their constant referral to applying tools of western stratagems to the texts, 

such as, historical and hermeneutical approaches and its derivation on the theories of 

infinity of meaning and the death of the author. And their trial in the assumption of 

western model of conflict between the churches and scientific revolution the followed 

which resulted in setting new perspective on knowledge and civilization, a refutation 

clearly contradicts the reality of Islam with the uniqueness of the context of its time 

and space . 
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 مقذمح:

 حٌلّي هلل ٍد حٌؼخ١ٌّٓ، ٚحٌٜالس ٚحٌٔالَ ػٍٝ ه١َ حٌوٍك ١ٓئخ دمحم، ٚػٍٝ آٌٗ ٚٛلزٗ، ٚرؼي.   

     ِٓ َّْ فٟ ِٔخثً أٛٛي حٌي٠ٓ،  ٚؿ١ًٍ حألٚلخص حٌٕظَحٌِِخْ  ِٓ ػ١ِّٓخ ٠زٌي ٌٗ  ػظ١ُفب

ٙخ ٚ ّْ ِٓ ِمظ١٠خص ًٌه أْ ٠ُٕظَ َٔ٘٘خ ٚٚطؼٍُّّ حػظَوض ٚحألفىخٍ ف١ٗ  طٕخُػض ف١ّخطؼ١ٍّٙخ، ٚا

ًٌه ألٔٙخ َٛحع حٌلك حٌٌٞ ال ٠ظزيي ِغ حٌزخ١ً حٌٌٞ ٚخ، ٙخ ٚكي٠ؼِٙٓ حالػظمخى٠خص لي٠ّحٌؼمٛي 

حٌَّحلزش  حٌفلٚ ٚحٌظّل١ٚ ِغ ٠ٍّٗ٘أْ ٠مخرً رخٌّٛحوزش، ٚأْ  ٠ـذرّخ  ٠ظغ١َٚ ٠ظلٛيلي 

ٝ ٚرّخ أْ حٌوطَ حألػظُ ٠ـَٞ ػٍ، حٌِحثف ِٓ حٌزخ١ً ٚحٌٜل١ق ِٓ حٌٔم١ُ، ٚط١١ِّ شحٌيإٚر

ِٚٓ حٌٛحلغ حٌٌٞ ٔؼخ٠٘ٗ فٟ ُِخٕٔخ ػ١ٍٗ حٌؼًّ، ٠ٚمَٛ ػ١ٍٗ حٌي٠ٓ.    ٠زٕٝحٌٌٞ  حػظمخى٘خفٟ  حألِش

 ، ٚحهظٜضحٌّوظٍفش وً ٟٗء فٟ ِٕخكٟ حٌل١خس ١زؼض حٌظٟ« حٌليحػش»، ِخ ٠ؼَف رخُٓ حٌلخَٟ

ٍٝ ىٍحٓش هطَ ٠ؤطٟ ِٓ لزٍٙخ ٔلٛ حٌؼم١يس حإلٓال١ِش، فخٔؼمي حٌؼَِ ػ أفىخٍ ر٠ِّيرّخ ططَكٗ ِٓ 

 حٌفىَ حٌليحػٟ ِٚٛلفٗ ِٓ ِٔخثً حٌّٔؼ١خص.

 :أهميح اىثحث

  طظـٍٝ أ١ّ٘ش حٌّٟٛٛع ِٓ هالي حٌلخؿخص حٌظخ١ٌش:   

 وؼَس حٌ٘زٙخص ٚحٔظ٘خٍ حٌظ٘ى١ه ِٓ لزً حٌليحػ١١ٓ فٟ ِٔخثً حٌّٔؼ١خص  -1

 حال١الع ػٍٝ ِٛحٟغ حٌوًٍ ٚحالٗظزخٖ ٚح٠ٌِف فٟ حٌفىَ حٌليحػٟ. -2

حٌؼمي٠ش فٟ حٌفىَ حٌليحػٟ، ٚر١خْ ٚؿٗ ِـخٔزظٙخ ٌٍٜٛحد، ًٌٚه ٠ٌٍَٚس ِلخٌٚش ٔمي ح٢ٍحء  -3

 حٌلفخظ ػٍٝ حٌؼم١يس هخٌٜش ِٓ ٗخثزش حٌظ٘ى١ه أٚ حٌظل٠َف.

 مشنيح اىذساسح:

اْ حٌغ١ز١خص ال طىخى طٕفه ػٓ ك١خس حإلٔٔخْ، فمي وخٔض ٚال طِحي ٚٓظىْٛ حٌ٘غً حٌ٘خغً     

وؼَ أ١ّ٘ش فٟ طخ٠ٍن حٌفىَ حإلٔٔخٟٔ ٠ٚؤطٟ رؼي٘خ ِٔخثً ٌإلٔٔخْ، ِٚٓ ٌٖ٘ حٌغ١ز١خص ٚؿٛى هللا حأل

حٌّٔؼ١خص وخٌـٕش ٚحٌٕخٍ ٚحٌّالثىش ٚح١ٌ٘خ١١ٓ.. حٌن، ٚفٟ ُِخٕٔخ ٌ٘ح ظَٙص طف١َٔحص ػي٠يس 

ألٍِٛ حٌّٔؼ١خص، ٟٚ٘ فٟ أغٍزٙخ ال طٔظٕي اٌٝ ى١ًٌ ػٍّٟ أٚ ٌغٛٞ ٚأّخ  طؼظّي ػٍٝ حٌَِِ 

خٌزؼٞ اٌٝ ؿؼً ح١ٌ٘خ١١ٓ ٔٛػخ ِٓ حٌـَحػ١ُ، ٚأىٜ ٚح١١ٛ١ٌَِٕٙمخ ٜٚ٘ٛ حٌٕفْ، فمي أىٜ ر



 

 
رخٌزؼٞ ح٢هَ اٌٝ أىخٍ٘خ ِٓ حألٓخّ، ٚوٌح حٌىالَ ػٓ حٌـٕش ٚحٌٕخٍ فمي أىٜ رخٌزؼٞ اٌٝ حٌمٛي 

رفٕخء حٌٕخٍ، ًّٚٗ ٌٖ٘ حٌظف١َٔحص ٓخثَ ِٔخثً حٌّٔؼ١خص وخ١ٌ٘طخْ ٚحٌؼٛحد ٚحٌؼمخد ٚحٌزؼغ 

ى ػٍٝ رؼٞ ٌٖ٘ حٌيػخٜٚ، ٍُ ٌىٕٙخ ٌُ طـّغ فٟ وظخد ِٔظمً، ٠ز١ٕٙخ ٠ٚٛؿٗ حٌٕمي  ٚحٌٍٕ٘ٛ، ٚلي 

حٌالَُ ٌٙخ ِغ ر١خْ أٛٛي ِٕٚ٘ؤ ٌ٘ح حٌظفى١َ، ٚوٌح طىّٓ اٗىخ١ٌش حٌزلغ فٟ غ١خد حٌيٍحٓخص حٌظٟ 

ؿّؼض آٍحء حٌفىَ حٌليحػٟ حٌؼَرٟ ِٓ ِٔخثً حٌّٔؼ١خص ٚٔمي٘خ فٟ وظخد ٚحكي، ١ٓٚىْٛ ٌ٘ح 

طـخٖ ِٔخثً حٌّٔؼ١خص رٛحٓطش حألىٌش حٌؼم١ٍش ٚحٌٕم١ٍش،  حٌزلغ ِلخٌٚش ٌٍَى ػٍٝ ٘ئالء حٌليحػ١١ٓ

 ففٟ حٌمَآْ حٌى٠َُ آ٠خص طَى ػٍٝ حٌي١٠َ٘ٓ رؤىٌش ػم١ٍش.

 :أهميح اىثحث

  طظـٍٝ أ١ّ٘ش حٌّٟٛٛع ِٓ هالي حٌلخؿخص حٌظخ١ٌش:   

 وؼَس حٌ٘زٙخص ٚحٔظ٘خٍ حٌظ٘ى١ه ِٓ لزً حٌليحػ١١ٓ فٟ ِٔخثً حٌّٔؼ١خص  -4

 ٚحالٗظزخٖ ٚح٠ٌِف فٟ حٌفىَ حٌليحػٟ. حال١الع ػٍٝ ِٛحٟغ حٌوًٍ -5

ِلخٌٚش ٔمي ح٢ٍحء حٌؼمي٠ش فٟ حٌفىَ حٌليحػٟ، ٚر١خْ ٚؿٗ ِـخٔزظٙخ ٌٍٜٛحد، ًٌٚه ٠ٌٍَٚس  -6

 حٌلفخظ ػٍٝ حٌؼم١يس هخٌٜش ِٓ ٗخثزش حٌظ٘ى١ه أٚ حٌظل٠َف.

 مىهجيح اىثحث:  

 ١ٓؼظّي حٌزخكغ ػٍٝ ػيس ِٕخؽ ٌىظخرظٗ ٟ٘، وخ٢طٟ:

ٗ ١ٓٔظمَة حٌزخكغ ألٛحي حٌّفى٠َٓ حٌليحػ١١ٓ حٌؼَد فٟ ِٔخثً : راىمىهج االسرقشائي -1

حٌّٔؼ١خص، ًٌٚه رخٌٕظَ فٟ وظزُٙ ٚحٌزلغ ف١ٙخ ػّخ لخٌٖٛ فٟ ؿخٔذ حٌّٔؼ١خص وخٌىالَ 

 ... حٌن. ار١ٍْػٓ حٌـٓ ٚ

ِٚخ طؼٍك رٙخ  -اْ ٚؿيص-: ١ٓلًٍ حٌزخكغ حأللٛحي ٚأىٌظٙخ اىمىهج اىرحيييي -2

 لغ، ٚر١خْ ً٘ ٟ٘ ألٛحي ِؼظزَس ِٚخ ِٔظٕي٘خ.فٟ ٌ٘ح حٌز -اْ ٌَِ-ِٕٚخل٘ظٙخ

: ١ٓلىّٗ حٌزخكغ ر٘ىً رخٍُ ٌٕمي ِفَٙٛ حٌليحػش ٚح٢ٍحء حٌظٟ لخٌٛح رٙخ اىمىهج اىىقذي -3

 فٟ ِـخي حٌّٔؼ١خص، ًٌٚه ػٓ ٠َ١ك حألىٌش حٌؼم١ٍش حٌٕم١ٍش.

 



 

 
 

 اىمثحث األوه: مفهىً اىحذاثح 

حٌليحػش ِٓ حٌّفخ١ُ٘ حٌظٟ ؿَٜ كٌٛٙخ ؿيي ٌٚغ٢ وز١َحْ، اْ ِٜطٍق حٌليحػش ٠ؼٛى اٌٝ حٌمَْ 

حٌوخِْ ػَ٘ اٌٝ كَوش ِخٍطٓ ٌٛػَ، ٚػّش ِٓ ٠َرطٙخ ري٠ىخٍص ٛخكذ حٌ٘ه فٟ حٌمَْ حٌٔخرغ 

ػَ٘ 
(1)

، ُِٕٚٙ ِٓ ٠َرطٙخ رؼَٜ حٌظ٠َٕٛ فٟ حٌمَْ حٌؼخِٓ ػَ٘ ٚغخٌز١ش حٌزخكؼ١ٓ ٠َْٚ أْ 

رٛحو١َ حٌليحػش ٔ٘ؤص ػٍٝ أ٠يٞ رٛى١١ٌَ ٍٚحِزٛ 
(2)

،ٌٌٌه ػَفض حٌليحػش رظؼ٠َفخص ػي٠يس طظزخ٠ٓ 

ٚطوظٍف ٚفك حػظزخٍحص حٌّؼَف١ٓ ٌٙخ، ٌّٚٔخطٙخ ِٚـخالطٙخ، فٙٛ" ِفَٙٛ ِظؼيى حٌّؼخٟٔ ٚحٌٍٜٛ" 

(3)
رً ً٘ذ حٌغٌحِٟ اٌٝ أْ ٌىً كيحػٟ طؼ٠َفٗ حٌوخٙ حٌٌٞ ال ٠٘ظَن ِؼٗ أكي ٓٛحٖ ، 

(4)
 .

 ٚٓؤكخٚي أْ أػَفٙخ وّخ ٍٚىص ػٕي أٛلخرٙخ ِٓ حٌغَر١١ٓ، ٚطؼ٠َفٙخ ػٕي ِفىَٞ حٌؼَد.

 مفهىً اىحذاثح عىذ اىغشتييه:     - أ

ِٚٓ ػٕيُ٘ حٔظَ٘ص  فب١ٌُٙ ٠ؼٛى ِٕ٘ؤ حٌىٍّش حٌغَد،هَؽ ٌ٘ح حٌّفَٙٛ وّخ أٍٓفٕخ ِٓ رالى     

ٌٔخثَ رٍيحْ حٌؼخٌُ. ٕ٘خن ػيس طؼ٠َفخص ٕٓلخٚي ر١خْ أّ٘ٙخ، ٠ٚيٍٚ حٌظؼ٠َف ػخىسً كٛي فىَط١ٓ 

ٍث١ٔظ١ٓ ّٚ٘خ: فىَس حٌؼٍٛس ٟي حٌظم١ٍي، ٚفىَس َِو٠ِش حٌؼمً 
(5)

. 

أْ ٠وَؽ حإلٔٔخْ ِٓ كخٌش  حألٔٛحٍ» ػَف وخ٢ٔ حألٔٛحٍ ٚحٌظٟ طٛحُٞ ػٕيٖ حٌليحػش رمٌٛٗ:

 «حٌٛٛخ٠ش حٌظٟ طظّؼً فٟ حٓظويحَ فىَٖ ىْٚ طٛؿ١ٗ ِٓ غ١َٖ
(6)

، ٠ٚمٜي رخألٔٛحٍ ٕ٘خ حٌَّكٍش 

حٌظٟ طلٍَ ف١ٙخ حٌفىَ حألٍٚرٟ ِٓ ٍٓطش حٌى١ٕٔش ٚطوٍٚ ِٓ غٛحثٍٙخ، اْ حٌـَٛ٘ٞ فٟ ِمٛالص 

                                                           

، 2001 2الالٔي، أٔي٠ٍٗ، ِٛٓٛػش الالٔي حٌفٍٔف١ش، طؼ٠َذ: ه١ًٍ أكّي ه١ًٍ، ٍِٕ٘ٛحص ػ٠ٛيحص، ر١َٚص، ١ (1)

 ٙ822 

 .23، 2006ٙ، 1حٌّغَرـ، ١ -ػزي حٌَكّٓ، ١ٗ، ٍٚف حٌليحػش، حٌَّوِ حٌؼمخفٟ حٌؼَرٟ، حٌيحٍ حٌز٠١خء (2)

ؿَحٍ، أكّي ١َّٓ، حٌظَر١ش حٌؼَر١ش ِٚؤُق حٌؼٕخث١ش حٌّظّٛ٘ش حٌليحػش ٚحٌظم٠َذ، حٌـّؼ١ش حٌى٠ٛظ١ش ٌظميَ  (3)

 .63، 1997ٙحٌطفٌٛش حٌؼَر١ش، حٌىظخد حٌٕٔٛٞ حٌؼخٌغ، 

 -حٌغٌحِٟ، ػزي هللا، كىخ٠ش حٌليحػش فٟ حٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش، حٌَّوِ حٌؼمخفٟ حٌؼَرٟ، حٌيحٍ حٌز٠١خء (4)

 .35َ، 2005ٙ، 3ٌّغَد، ١ح

َ، 2001، ٔٛفّزَ ١ٚ43فش، ػٍٟ، ِمخٍرخص فٟ ِفِٟٙٛ حٌليحػش ِٚخ رؼي حٌليحػش، ِـٍش فىَ ٚٔمي، ػيى  (5)

ٙ96. 

ػ١خٝ، حرٓ ػخٍٗٛ، ح١ّ٠ٌَ ٚحٌظ٠َ٘غ حٌؼم١ٍش حٌّي١ٔش ٚحٌلمٛق حٌلي٠ؼش، حٌَّوِ حٌؼمخفٟ حٌؼَرٟ، حٌيحٍ  (6)

 .13ٙ  1998، 1حٌز٠١خء ١



 

 
١ٔش ٚإٔٛخَ حٌؼمً وٟ وخ٢ٔ أْ حٌؼمً ٠ـذ أْ ٠ظلٍَ ِٓ ٍٓطش حٌّميّ ٍٚؿخي حٌىٕٙٛص ٚحٌىٕ

«٠ٔظط١غ حإلٔٔخْ أْ ٠زٕٟ ٠ٙٔظٗ ٔلٛ حٌل٠خٍس ٚحٌل٠َش ٚحٌّي١ٔش ٚحٌليحػش
 
 
(7)

 . 

فٟ ِٛٓٛػظٗ رظلي٠ي حٌّٜطٍق ٚٚٛفٗ  ٌٚظم٠َذ ِفَٙٛ حٌليحػش فٟ حٌفىَ حٌغَرٟ ح٘ظُ الالٔي  

رخٌّفَٙٛ حٌفٍٔفٟ حٌيل١ك ٚحٌٌٞ ٗىً َِكٍش حٔظمخي اٌٝ ٗىً ِؼَفٟ ؿي٠ي، ك١غ ٠فَق ر١ٕٙخ ٚر١ٓ 

حالٓظويحَ حٌمي٠ُ ٌىٍّش حٌلي٠غ، ٚطليى حٌّٛٓٛػش أُ٘ ّٓخطٙخ ٟٚ٘ حٌظٟ" طظٛحفك ِغ حٌظ٘ى١الص 

«حٌفى٠َش حٌلم١م١ش، حٌّظٜخػيس ٚح٠ٍَٚ٠ٌش
 (8)

٠مَٛ ػٍٝ طلي٠ي ِٛلفٗ ِٓ حٌّخٟٟ  ، ٚحٌٌٞ

ٚحٌظَحع، حٌّزٕٟ ػٍٝ حٌؼٍُ رٗ ٚحٌيٍحٓش حٌيل١مش ٌٗ 
(9)

. 

فخٌليحػش ِـّٛػش أفىخٍ ٚأٍحء طوظ٢ٍ أك١خٔخً ٚطظ٘خرٗ أهَٜ، فخٌوٜخثٚ حٌّـّغ ػ١ٍٙخ فٟ   

حالٔمطخع ػٓ حٌّخٟٟ ٚحٌظَحع ِٚلخٍرظٗ، ٚحٌَٜحع ِغ حٌّؼظميحص حٌمي٠ّش وٍٙخ »حٌليحػش ٟ٘

«خٍف وٍٙخٚحٌّؼ
 (10)

. 

 

 اىحذاثح عىذ اىعشب: مفهىً -د

َٗىً ٓئحي ح٠ٌٕٙش ٘خؿٔخً ٌيٜ حٌ٘ؼٛد حٌؼَر١ش فٟ ٔٙخ٠خص حٌمَْ حٌظخٓغ ػَ٘ ٚريح٠خص حٌمَْ     

حٌؼ٠َ٘ٓ ػٕيِخ ريأص حٌزؼؼخص حٌؼ١ٍّش طظـٗ ٔلٛ ىٚي حٌغَد فٟ ِلخٌٚش ٌزؼغ ٍٚف ح٠ٌٕٙش ر١ٓ 

ٚفٟ ه٠ُ ٌ٘ح حٌَٜحع ظَٙص فٟ حٌٔخكش حٌؼَر١ش ط١خٍحص ِظٕخفَس فى٠َخ، ِٚظزخػيس ، ٗؼٛرٙخ

ٌغش ؿي٠يس طظَٙ فٟ حألٚٓخ١ حٌؼمخف١ش حٌّوظٍفش فٟ لَحءس فٟ حٌٕٔٛحص حأله١َس ريأص ِٕٚٙـ١خً 

)َِ٘ٚػخص اػخىس  حٌظَحع حإلٓالِٟ ٚطف١َٖٔ، ٟٚ٘ ِخ طٛحٟغ حٌليحػ١ْٛ حٌؼَد ػٍٝ ط١ّٔظٗ

 ه ف١ٙخ حٌليحػ١ْٛ حٌؼَد حٌّٕخ٘ؾ حٌغَر١ش، ٚحٓظمٛح ِخىطُٙ ِٓ أػّخٌُٙ.لَحءس حٌظَحع(، ٍٓ

                                                           

 .ماربات فً مفهومً الحداثة، مرجع سابك، صوطفة، م (7)

 .الالند، موسوعة الالند الفلسفٌة، مرجع سابك، ص (8)

 .، صممجلة البٌان، المرنً، مولف الفكر الحداثً من أصول االستدالل فً اإلسالم،  (9)

، السعودٌة، ط -الرٌاضالنحوي، عدنان علً رضا، تموٌم نظرٌة الحداثة، دار النحوي للنشر والتوزٌع،  (10)

 .م، ص



 

 
٠ٕٚطٍك أى١ْٔٚ    

 (11)
فٟ طؼ٠َفٗ ٌٍليحػش ِٓ ِٛلفٗ حٌٜخٍم ِٓ حٌظَحع ِٚلخٌٚش حٌمط١ؼش ِؼٗ  

ٟ٘ حٌَٜحع حٌمخثُ ر١ٓ حٌٕظخَ حٌمخثُ ػٍٝ حٌٍٔف١ش ٚحٌَغزش حٌؼخٍِش ٌظغ١١َ ٌ٘ح  »ف١ؼَفٙخ لخثالً 

«حٌٕظخَ
 (12)

لٛي ِخ ٌُ ٠ؼَفٗ ٍِٛٚػٕخ، أٚ ٟ٘ لٛي حٌّـٙٛي، ِٓ ؿٙش، ٚلزٛي فخٌليحػش ػٕيٖ " ،

رال ٔٙخث١ش حٌّؼَفش، ِٓ ؿٙش ػخ١ٔش
 (13)

ِٓ هالي حٌّمٛالص حٌٔخرمش ٠ظ٠ق طؤػَ أى١ْٔٚ رّمٛالص  ،

حٌليحػش حٌغَر١ش، ٚحٌظٟ لخِض ػٍٝ حٌمط١ؼش حٌّؼَف١ش ِغ حٌّخٟٟ، ٚحٌظلٍَ ِٓ ل١ٛىٖ، فٙٛ ٠َٜ 

«حٌٕمي حٌؼٍٛٞ ٌٍٍّٛٚػخص حٌؼَر١ش ١َٗ ٌىً ػًّ ػٍٛٞ ػَرٟ» أْ 
 (14)

، ٚ٘ٛ ٕ٘خ ٠ظزغ وخٍي 

 Karl Marxِخٍوْ
(15)

«أْ ٔمي حٌي٠ٓ ٘ٛ ح١ٌَ٘ حٌظ١ّٙيٞ ٌىً ٔمي»حٌٌٞ ٠َٜ  
 
 
(16)

. 

٠ٚؼَف دمحم أٍوْٛ     
(17)

حٓظَحط١ـ١ش ١ٌّٛٗش ٠ظزؼٙخ حٌؼمً ِٓ أؿً ح١ٌٔطَس »حٌليحػش ػٍٝ أٔٙخ  

ٌٛؿٛى ٚحٌّؼَفش ٚحٌّّخٍٓش ػٓ ٠َ١ك اه٠خػٙخ ٌّؼخ١٠َ حٌٜالك١ش أٚ ػيَ ػٍٝ وً ِـخالص ح

«حٌٜالك١ش
 (18)

. 

                                                           

اسمه علً أحمد سعٌد إسبر، من سورٌا مدٌنة الالذلٌة، و)أدونٌس( لمب سماه بذلن أنطوان سعادة زعٌم 

الحزب المومً السوري؛ نسبة إلى وثن الخصب الٌونانً، أحد أبطال األساطٌر الفٌنٌمٌة، كان من أوائل 
ٌر مجلة شعر مع ٌوسف الخال، وحصل على الدكتوراه من جامعة الذٌن نادوا بالحداثة، ساهم فً تحر

المدٌس ٌوسف ببٌروت، من أهم مإلفاته " الثابت والمتحول ". عٌاش، عبد المادر، معجم المإلفٌن 

.م، ص السورٌٌن، دار الفكر، دمشك، ط

، صم، ج، ط لبنان، -أدونٌس، علً أحمد سعٌد، الثابت والمتحول، دار العودة، بٌروت

.، صسابك، جالمرجع الأدونٌس، الثابت والمتحول، 

.، أدونٌس، علً أحمد سعٌد، مجلة موالف، عدد: 

(، لعب دوراً هاما فً تطوٌر الحركات االشتراكٌة فً العالم، -فٌلسوف والتصادي ألمانً )

ٌرى أن المجتمعات تتمدم من خالل الصراع بٌن الطبمات االجتماعٌة، لدٌه العدٌد من المإلفات التً ذاع 
لة، إضافة إلى العدٌد من صٌتها منها: بٌان الحزب الشٌوعً، وكتاب رأس المال، نمد فلسفة هٌغل فً الدو

.المماالت التً نشرها فً الصحف والمجالت. طرابٌشً، معجم الفالسفة، مرجع سابك، ص

، لبنان، ط –عن العلمانٌة كإشكالٌة اسالمٌة، دار السالً، بٌروت  طرابٌشً، جورج، هرطمات

.م، ص

س فً السوربون وأصبح أستاذاً فٌها بعد نٌله الدكتوراه ولد دمحم أركون فً منطمة المبائل فً الجزائر، در

منها، له كتب عدٌدة فٌها هجوم على اللغة العربٌة والدٌن، من كتبه لراءات فً المرآن، أركون دمحم، اإلسالم 

، والحداثة، ترجمة هاشم صالح، ضمن كتاب ندوة وموالف اإلسالم والحداثة، دار السالً، لندن، ط

.م، ص



 

 
فٟ ٟٛء حٌظؼ٠َفخص حٌٔخرمش ٠ظز١ٓ ػيَ حطفخق حٌىظخد ػٍٝ طؼ٠َف ؿخِغ، فبْ آٍحثُٙ طزخ٠ٕض     

ً »ك١خي طٕخٌُٚٙ ٌّفَٙٛ حٌليحػش، ٚ٘ٛ ِخ ٠ئويٖ أكي ىػخس حٌليحػش رمٌٛٗ:  أْ  فبٔٗ ٌّٓ حٌّئوي ِٕٙـ١خ

١ٌْ ٕ٘خن طؼ٠َف ٌٍليحػش، ٚأّخ ٟ٘ كخٌش فى٠َش و١ٍش طًّ٘ حألفىخٍ ٚحٌٛػٟ ِؼٍّخ طًّ٘ أّٔخ١ 

حٌّؼخٕ ٚحإلٍحىس، ٌٚىً ر١جش حؿظّخػ١ش أٚ فى٠َش طؼ٠َفٙخ حٌوخٙ رٙخ، رً اْ ٌىً كيحػٟ طؼ٠َفٗ 

«حٌوخٙ حٌٌٞ ال ٠٘ظَن ف١ٗ ِؼٗ أكي ٓٛحٖ
 (19)

 ، فٟٙ كيحػخص ِظؼيىس ال كيحػش ٚحكيس.

 ّزلغ حٌؼخٟٔ: حٌّٕٙؾ حٌظخ٠ٍوٟحٌ

 : اىراسيخيح ووشأذها األوه: مفهىًاىمطية 

( ِخ حٔزؼك فٟ طخ٠ٍن HISTORICISME)لي ٠ظُٛ٘ رؼٞ حٌٕخّ أْ حٌّمٜٛى رخٌظخ٠ٍو١ش     

ِؼ١ٓ، ٚحٌٌٞ ٘ٛ رٌٙح حٌّؼٕٝ حٌٍغٛٞ ٠ًّ٘ وً حٌٕٜٛٙ حٌظخ٠ٍو١ش، فٙٛ ٚٛف ِٕٔٛد ٌٍظخ٠ٍن 

ال ٠يي اال ػٍٝ حٌٕٔزش اٌٝ حٌظخ٠ٍن 
(20)

. 

ٚأّخ حٌظخ٠ٍو١ش حٌظٟ ٔمٜي٘خ ٟ٘ ٠َ١ك أٚ ِٕٙؾ فٟ حٌٕمي رَُ فٟ حٌؼخٌُ حٌغَرٟ فٟ ِٛحؿٙش     

حٌى١ٕٔش ٍٚىًح ػٍٝ طؼٕظٙخ ِٚلخٌٚش حكظىخٍ٘خ ٌٍّؼَفش ٚطغ١زٙخ فٟ حٓظويحَ حٌؼمً. ٚوخْ ِٓ أٔـغ 

٠يٞ حألٍٓلش حٌظٟ حٓظويِٛ٘خ فٟ ِـخرٙش حٌى١ٕٔش حٌزلغ ػٓ ِٜخىٍ حألٔخؿ١ً، حٌظٟ كَفظٙخ أ

حٌّلَف١ٓ ِٚلخٌٚش حٌٛٛٛي ٌّٜيحل١ظٙخ حٌظخ٠ٍو١ش 
(21)

. 

 اىرعشيف تراسيخيح اىىص:   

 ٔـي فٟ ِٛٓٛػش الالٔي أْ حٌظخ٠ٍو١ش لي فَٔص رخٌّؼٕٝ حٌؼخَ ٚحٌّؼٕٝ حٌوخٙ فخٌظخ٠ٍو١ش:    

ٚؿٙش ٔظَ طمَٛ ػٍٝ حػظزخٍ ِٟٛٛع ِؼَفٟ رٜفظٗ ٔظ١ـش كخ١ٌش ٌظطٍٛ ٠ّىٓ طظزؼٗ فٟ  -أ » 

ٚرٕلٛ هخٙ ٠مخي ٌ٘ح حٌٍفع ػٍٝ حٌٌّ٘ذ حٌٌٞ ٠َٜ أْ حٌلمٛق ١ّٗش حٌٍغخص  -دحٌظخ٠ٍن. 

                                                                                                                                                                      

.، صأركون، دمحم، من فٌصل التفرلة إلى فصل الممال، دار السالً، بٌروت لبنان، ط

.الغذامً، حكاٌة الحداثة فً المملكة العربٌة السعودٌة، مرجع سابك، ص

.ص ،مصر،  أبو السعود، عباس، أزاهٌر الفصحى فً حمائك اللغة، دار المعارف، ()

-، معاٌٌر المبول والرد لتفسٌر النص المرآنً، دار الغوثانً للدراسات المرآنٌة، دمشكرالمادعبد الحسٌن،  ()

.م، صهـ، ، سورٌة، ط



 

 
ٚحٌؼخىحص، ٟ٘ ٔظخؽ اريحع ؿّخػٟ غ١َ ٚحعٍ ٚغ١َ اٍحىٞ، اريحع فٟ ٌلظش حٜٔزخد حٌفىَ ػ١ٍٗ، 

 «ٚال ٠ّىٓ الكمًخ طزي٠ٍٗ، َٛحكش ٚال فّٙٗ ٚطؤ٠ٍٚٗ رط٠َمش أهَٜ غ١َ ٠َ١مش ىٍحٓظٗ حٌظخ٠ٍو١ش

(22)
  

٠و١ش حطـخٖ ٠ٍظَِ رب٠َحى حٌّفخ١ُ٘ حٌؼ١ٍّش ٚػَٝ ططٍٛ٘خ ػزَ حٌظخ٠ٍن ٠ٚؼظزَ ؿِء ِٓ فخٌظخٍ    

حٌّٕٙؾ حٌي٠خٌىظ١ىٟ، ٠ٚؼظزَ ٌ٘ح حٌٌّ٘ذ أْ حٌمخْٔٛ ِٓ ٔظخؽ حٌؼمً حٌـّؼٟ ٌٌح فبْ حٌؼَٝ 

حٌظخ٠ٍوٟ ٍَٟٚس ٌيٍحٓش حٌمخْٔٛ، فيٍحٓش حٌظخ٠ٍن الُِش ٌّؼَفش حٌمٛح١ٔٓ حٌظٟ أٔظـض ّٟٓ 

ى حٌـّخػش حطفخق أفَح
(23)

. 

حٌٛؿٛى -حٌفًٜ ر١ٓ حٌٛؿٛى حٌّطٍك ٚحٌّظؼخٌٟ  ٌلظش»٠ٚؼَفٙخ َٜٔ كخِي أرٛ ٠ُي رؤٔٙخ       

 «ٚحٌٛؿٛى ح١ٌَّٚ٘ حٌِِخٟٔ -حإلٌٟٙ
(24)

، فخٌظخ٠ٍو١ش طٕطٍك ِٓ حْ حالٍِٛ ح١ٔ٢ش ٔخرؼش ػٓ 

حٌظطٍٛ حٌظخ٠ٍوٟ، فٙٛ حٌٌّ٘ذ حٌمخثُ ػٍٝ حْ حٌٍغش ٚحألهالق ٚحٌلك ٔخٗجش ػٓ اريحع ؿّخػٟ ال 

ٗؼٍٛٞ ٚال اٍحىٞ، فخألفىخٍ ٚحٌلٛحىع ال ٠لىُ ػ١ٍٙخ اال رخٌٕٔزش اٌٝ ح٢ٌٓٛ حٌظخ٠ٍوٟ حٌٌٞ ٠ؼٛى 

ا١ٌٗ 
(25)

. 

ٚٔظ٠َش ٗخٍِش فٟ حٌل١خس، طٕظَ اٌٝ حٌؼخٌُ رٛٛفٗ ِـخي فؼً حإلٔٔخْ  ِٕٙؾ رِػُّٙ فٟٙ      

حٌٌٞ ٠ئػَ ف١ٗ ٠٠ٚغ فٟ ٓز١ً ط١ٔ١َٖ حٌمٛح١ٔٓ حٌّٕظّش ٌٗ، ٌٖٚ٘ حٌمٛح١ٔٓ ٚحألٔظّش طظغ١َ ِٓ 

 ٚلض اٌٝ آهَ كٔذ ٔظخؽ حٌؼمً حٌـّؼٟ حٌَّطز٢ رخٌظَٚف حٌظخ٠ٍو١ش
(26)

. 

حٌٕٚ ر٠ًَ٘خ وخْ أٚ ّٓخ٠ًٚخ، ػٍٝ أٓخّ حْ حٌٕٚ رىً  فخٌظخ٠ٍو١ش ٠َ١مش فٟ حٌٕمي ٚحٌٕظَ اٌٝ    

ِمٛالطٗ ٚأكىخِٗ ٘ٛ ِـَى حٔؼىخّ ٌيٍؿش حٌٛػٟ حٌٌٞ ٍٚٛٙخ ٛخكذ حٌٕٚ، ٚحٌٛػٟ حٔؼىخّ 

 ٌيٍؿش حٌؼمً حٌـّؼٟ فٟ َِكٍش طخ٠ٍو١ش ِؼ١ٕش.

                                                           

.الالند، موسوعة الالند الفلسفٌة، مرجع سابك، ص ()

.، صوهبة، مراد، المعجم الفلسفً، دار المباء، مصر،  ()

لنص والسلطة والحمٌمة، المركز الثمافً العربً، الدار البٌضاء المغرب، بٌروت أبو زٌد، نصر حامد، ا ()

.، ص، لبنان، ط

.، صصلٌبا، المعجم الفلسفً، مرجع سابك، ج ()

اللٌبرالٌة فً البالد العربٌة من محكمات الدٌن، مجلة البٌان،  دمحم، مولفانظر: الدمٌجً، صالح بن  ()

.صهـ، ، الرٌاض ط



 

 
 اىمشذنزاخ واألهذاف اىري ذقىً عييها هزي اىقشاءج:  اىمطية اىثاوي:

 (HUMANISTASٚاٌغخء حٌميحٓش ػٓ حٌٕٚ حٌي٠ٕٟ:)  حألٕٔٔش – 1

ظَٙص ٌٖ٘ حٌِٕػش ِغ حٌليحػش حٌغَر١ش ٚحٌلَوش حأل١ٔٔش، ٠ّٚىٓ طؼ٠َفٙخ حٛطالكخ رؤٔٙخ      

 حٌّخى٠ش حٌٕظَ ٚؿٙش ٠ٚغٍذ حٌي٠ٓ، ٟي حإلٔٔخْ فَى٠ش ٠ئوي ى٠ٕٟ، ال ِخىٞ أىرٟ فٍٔفٟ ٌِ٘ذ»

 رَ٘ٞ اٌٝ ػ١ٌٛٛؿٟ أٚ اٌٟٙ رؤٔٗ حٛطزخغٗ ِٓ حٌٛكٟ طل٠ًٛ ِلخٌٚش: ...طَو١زخ خ.... ٚأِحٌي٠ٛ١ٔش

 ٚرط٠َمش. حٌ٘وٜٟ حٌّٛلف ٚطمي٠ْ حٌٕٚ ػٓ حٌمي١ٓش اُحٌش اٌٝ ٠ئىٞ ِّخ أظَٚرٌٛٛؿٟ، أٚ

 ٚطٛؿ١ٙخطٗ ٚظَٚفٗ ٌإلٔٔخْ حٌمي١ٓش ٚاٌزخّ هللا ػٓ حٌمي١ٓش اُحٌش: أهَٜ
(27)

.» 

ح ٌٍم١ُ، ٚأٔٙخ طمَٛ ػٍٝ حٌمٛي      ًٍ ح ٌٍىْٛ، ِٚلٛ ًِ حٔطٍمٛح ِٓ حٌّٛحلف حٌظٟ طؼظزَ حإلٔٔخْ َِو

رؤْ حإلٔٔخْ ٘ٛ ِٜيٍ حٌّؼَفش، ٚهالٛٗ َِْ٘ٛ رخٌمٜٛ حٌز٠َ٘ش ٚكي٘خ، ٚ٘ٛ ٠ظًٕٜ ِٓ 

حالػظمخى روالٙ حإلٔٔخْ »ىػٛس حألى٠خْ فٟ أْ هالٙ حإلٔٔخْ رخهلل ٚكيٖ، فٟٙ طمَٛ ػٍٝ 

حٌز٠َ٘ش ٚكي٘خ. ٌٚ٘ح حػظمخى ٠ظؼخٍٝ ر٘يس ِغ ح١ٌّٔل١ش، اْ وخٔض فٟ حٌّمخَ حألٚي ٟ٘  رخٌمٜٛ

«حالػظمخى روالٙ حإلٔٔخْ رميٍس هللا ٚكيٖ، ٚرخإل٠ّخْ
 (28)

» ، ٚرٌح ٠ظَٙ أٔخْ حألٔٛحٍ حٌٌٞ 

طوٍٝ رال طلفع ػٓ وً ِيى ِٓ حٌغ١ذ ٚ٘ٛ حٌٌٞ ٗك ٠َ١مٗ رٕفٔٗ ٚرميٍحطٗ حٌٌحط١ش ٔلٛ حوظ٘خف 

١مش، ٚ٘ٛ حٌٌٞ آِٓ فٟ لَحٍس ٔفٔٗ أٔٗ ِخ وخْ ٗؤْ حٌلم١مش أْ طٛ٘ذ ا١ٌٗ ٚ٘زخً، ٚأّخ حٌ٘ؤْ حٌلم

 «ف١ٙخ أْ طٕظِع حٔظِحػخً ًٌٚه رخٌظؼ٠ًٛ ػٍٝ لٜٛ حإلٔٔخْ ٚلٛحٖ ٚكي٘خ
(29)

،ٌٖ٘ حألٕٔٔش طٙيف 

فى١ف ٔمَأ  »اٌٝ ِٔع حٌميحٓش ػٓ حٌٕٚ حٌي٠ٕٟ، فٟٙ ال طمَ رمي١ٓش حٌٕٚ، ٠مٛي ػٍٟ كَد 

ِٕٔع ػٕٙخ ٛفش حٌظؼخٌٟ ٚحٌميحٓش؟ ال ِـخي اًح  ٕٔخ الٌٕٜٛٙ لَحءس ٔمي٠ش طخ٠ٍو١ش ِٚٔػُ أح

«ٌٍّيحٍٚس ٚحالٌظفخص، رً حألكَٜ ٚحألٌٚٝ ِـخرٙش حٌّ٘ىٍش ريال ِٓ حٌيٍٚحْ كٌٛٙخ
 (30)

. 

 حٌظف١َٔ حٌّخىٞ ٌٍظخ٠ٍن: -2

                                                           

، ، العددالماري، حسان، أنسنة الوحً، مجلة جامعة دمشك للعلوم االلتصادٌة والمانونٌة، مجلد ()

.م، ص

.سابك، ص الفلسفٌة، مرجعالالند، موسوعة الالند  ()

 لتفاهم، وزارةاالشٌخ، دمحم، ما معنى التنوٌر؟ سإال التنوٌر وحٌثٌاته وأجوبته فً الفكر الغربً، مجلة  ()

 (، ص) األولاف والشإون الدٌنٌة، سلطنة عمان، العدد 

.م، ص، المركز الثمافً العربً، ط النص،حرب، علً، نمد  ()



 

 
٠ٕطٍك حٌىؼ١َ ِٓ حٌليحػ١١ٓ حٌؼَد فٟ طز١ُٕٙ ٌٌٖٙ حٌفىَس ِٓ ِمٛالص ِخٍو١ٔش ِوظٌِش أٌِٔٛ٘خ     

ػٍٝ حٌٕٚ حإلٌٟٙ، فخٌٛحلغ ػٕيُ٘ ٘ٛ حٌٌٞ ٠ٌٛي حألفىخٍ، ٠ٕٚظؾ حٌٛلخثغ ٚرظؼز١َ َٜٔ كخِي حرٛ 

ح"  ًَ ٠ُي" حٌٛحلغ أٚاًل ٚحٌٛحلغ ػخ١ًٔخ ٚحٌٛحلغ أه١
(31)

حٌـي٠ي طؤػ١َٖ ػٍٝ  . رؼي ًٌه ٠ّخٍّ ٌ٘ح حٌفىَ

حٌٛحلغ حٌّٟٛٛػٟ فٟ طغ١١َٖ، ٠ّٚٔٝ حٌي٠خٌىظ١ه حٌـيٌٟ 
(32)

، ك١غ ٠ؼظزَ َٜٔ كخِي أرٛ ٠ُي 

حٌٕٚ حٌمَآٟٔ وّٕظؾ ػمخفٟ ٔخٗت ػٓ حٌـيي ر١ٓ حٌٕٚ ٚحٌٛحلغ حٌؼمخفٟ، ٚحٌٕٚ حٌمَآٟٔ رِػّٗ 

ً حٌؼاللش حٌـي١ٌش ر١ٓ حٌٕٚ ٚحٌٛحلغ، ٠َّ رَّكٍظ١ٓ، ف١ٍٜٛ حٌٕزٟ ملسو هيلع هللا ىلص ػٍٝ أٔٗ حرٓ حٌٛحلغ، فٟ ظ

خ ِٓ ِٕظـخطٗ، ر١ّٕخ فٟ حٌَّكٍش  ـً ففٟ حٌَّكٍش حألٌٚٝ وخْ حٌٕٚ ِٔظّيًح ِٓ حٌٛحلغ حٌؼمخفٟ، ِٕٚظ

ح ٌٍؼمخفش ِٕٚظـخ ٌٙخ، ك١غ ٔـيٖ ٠مٛي  ًٍ ٌمي وخْ  »حٌؼخ١ٔش ٟٚ٘ َِكٍش حالوظّخي، ٛخٍ حٌٕٚ ِٜي

ٌّـظّغ ٚٔظخؿٗ... ٌٚمي كٌٛٗ حٌفىَ حٌي٠ٕٟ حٌٔخثي اٌٝ دمحم ؿِءح ِٓ حٌٛحلغ ٚحٌّـظّغ، ٚوخْ حرٓ ح

خ ِفخٍلش ِؼخ١ٌش ١ًٕ٘ٚش.. اْ حٌٛحلغ حٌٌٞ  ًِ كم١مش ِؼخ١ٌش ١ًٕ٘ش ِفخٍلش ٌٍٛحلغ ٚحٌظخ٠ٍن...٠ؼ١ٖ ّ٘ٛ

٠ٕظّٟ ا١ٌٗ دمحم ١ٌْ رخ٠ٌٍَٚٞ ٘ٛ حٌٛحلغ حٌٔخثي ح١ٌّٔطَ، فخٌٛحلغ أٞ ٚحلغ وخْ ٠لظٛٞ فٟ ىحهٍٗ 

١ٓ ِٓ حٌم١ُ ح٢ٌّٕ حٌٔخثي ح١ٌّٔطَ ٢ّٔٚ حٌم١ُ حٌٕم١ٞ حٌٌٞ ٠ىْٛ ٟؼ١فًخ ٚفٟ رٕخثٗ حٌؼمخفٟ ّٔط

ح  ًَ هخفض حٌٜٛص، ٌىٕٗ ٠ٔؼٝ ٌّٕخ٠٘ش ٢ّٔ حٌم١ُ حٌٔخثي، ١ٌْٚ ٌ٘حْ حٌّٕطخْ ِٓ حٌم١ُ اال طؼز١

 «ػٓ لٜٛ حؿظّخػ١ش ٚػٓ َٛحػخص حلظٜخى٠ش  ٚحؿظّخػ١ش
(33)

، ٚال ٠وفٝ ػٍٝ حٌمخٍة طؤػَ 

ذ حٌّخٍؤٟ فٟ طل١ٍٍٗ ح٢ٔف ًوَٖ، ِٚلخٌٚش حٓمخ١ٗ ػٍٝ حٌٛحلغ َٜٔ كخِي أرٛ ٠ُي رخٌٌّ٘

حإلٓالِٟ ٚٓزذ ٔ٘ٛء ىػٛطٗ، ١ٌوٍٚ اٌٝ ٔظ١ـش ِفخى٘خ أْ حٌٔزذ حٌَث١ْ ٌزِٚؽ حإلٓالَ 

فٌٖٙ حٌّخى٠ش طَٜ  »ٚحٔظ٘خٍٖ حٌؼخًِ حاللظٜخىٞ، فٙٛ حألٓخّ حٌٌٞ ٍُع حإلٓالَ ف١ٙخ ؿٌٍٖٚ 

ًٓخ ٌٍٛحلغ ِٚٓ ػُ ِظغ١ ح رظغ١َ حٌٛحلغ حٌٌٞ أفَُٖ، فخٌفىَ ٕ٘خ طخ٠ٍوٟ ١ٌْ ف١ٗ ػزخص حٌفىَ حٔؼىخ ًَ

                                                           

.م، ص، حامد أبوزٌد، نصر، نمد الخطاب الدٌنً، سٌنا للنشر، الماهرة مصر، ط ()

كلمة ٌونانٌة تعنً فً اللغة المنالشة والحوار، والجدلٌة الدٌالكتٌة فً المذهب الماركسً تعنً" المول بؤن  ()

األشٌاء كلها تنطوي على جوانب أو مظاهر متنالضة، وبؤن التوترات والصراعات هً الموة الدافعة التً 
العربٌة للدراسات والنشر، بٌروت، المإسسة  الرحمن، موسوعة الفلسفة، تحدث التغٌٌر"، انظر: بدوي، عبد

بعلبكً، منٌر، موسوعة المورد العربٌة، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت، لبنان، و .، ص، لبنان، ط

.ص، جم، ، ط

، حامد أبو زٌد، نصر، مفهوم النص، المركز الثمافً العربً للطباعة والنشر، الدار البٌضاء، ط ()

.-م، ص



 

 
ٚرٌٙح حٌّٕٙخؽ حٌّخىٞ، فخٌمَآْ ػٕي َٜٔ كخِي أرٛ ٠ُي ٔٚ رَ٘ٞ، ٚ٘ٛ فٟ كم١مظٗ ٚؿَٖٛ٘ 

 «ِٕظؾ ػمخفٟ
(34)

. 

رخألُِٕش ٕ٘خ حٌى٘ف ػٓ  ٚٔمٜي» ٌٚ٘ح ِخ ٠ؼزَ ػٕٗ رظ٘ى١ً حٌٛحلغ ٌٍٕٚ، ٠مٛي ٘خُٗ ٛخٌق:   

د حٌمَآٟٔ ػٓ ٠َ١ك ٍرطٗ رخٌز١جش حٌـغَحف١ش ٚحٌطز١ؼش حٌز٠َ٘ش ٚحٌمزخث١ٍش ٌ٘زٗ طخ٠ٍو١ش حٌوطخ

حٌظخ٠ٍوٟ حٌلي٠غ ٠ؼزض أْ حٌمَآْ َِطز٢  غ.... حٌزلحٌـ٠َِس حٌؼَر١ش فٟ حٌمَْ حٌٔخرغ ح١ٌّالىٞ، 

 «رظَٚف ػَٜٖ ٚر١جظٗ، فؤٌفخظٗ َِٚؿؼ١خطٗ حٌـغَحف١ش ٚحٌظخ٠ٍو١ش طيي ػٍٝ ًٌه
(35)

. 

 حٌظٟ ٠ٕظٟٙ ا١ٌٙخ حٌليحػٟ فٟ ٌ٘ح حٌزخد: ِٚٓ حٌّآالص  

طٛظ١ف رؼٞ ػٍَٛ حٌمَآْ فٟ طف١َٔ أكىخَ حٌٛلخثغ حٌظخ٠ٍو١ش: ٠ظوٌ ٘ئالء ِٓ رؼٞ حٌؼٍَٛ     

حٌظٟ حػظٕض رخٌمَآْ حٌى٠َُ ى١ٌاًل فٟ ط٘ى١ً حٌٛحلغ ٌٍٕٚ حٌمَآٟٔ، فمي حكظـٛح رؤٓزخد حٌِٕٚي 

خفش ٌٍّلىُ ٚحٌّظ٘خرٗ، ٚحٌٕخٓن ٚحٌّٕٔٛم، ٌٍٛٛٛي اٌٝ حٌمٛي رظخ٠ٍو١ش حٌمَآْ حٌى٠َُ، اٟ

ٚحٌّىٟ ٚحٌّئٟ، ِظـخ٠ُٚٓ فٟ ًٌه وٍٗ حٌظف١َٔحص حٌظٟ ٚلف ػٕي٘خ حٌفمٙخء ٚحٌّفَْٔٚ، ٚلي 

ػّّض ٌٖ٘ حٌِٕػش حٌظخ٠ٍو١ش ػٍٝ وً حٌٕٜٛٙ حٌي١ٕ٠ش، ٌٌح الري أْ ٠َطز٢ حٌمَآْ حٌى٠َُ رِػُّٙ 

ػَٜ ط٠ٍِٕٗ رؤٓزخد ٌِٔٚٗ، ِٚٓ ػُ طٜزق أكىخِٗ ِمٍٜٛس ػٍٝ 
(36)

، ٚفٟ ٌ٘ح حٌّؼٕٝ ٠ئوي 

خ ػٍٝ  »َٜٔ كخِي أرٛ ٠ُي ِٓ  ًّ أْ حٌلمخثك حألِز٠َم١ش حٌّؼطخس ػٓ حٌٕٚ طئوي أٔٗ ِٔي ِٕـ

ر٠غ ٚػ٠َ٘ٓ ٕٓش ٚطئوي أْ وً آ٠ش أٚ ِـّٛػش ِٓ ح٠٢خص ٌِٔض ػٕي ٓزذ هخٙ، حٓظٛؿذ 

ؿيًح، ٚلي أىٍن ػٍّخء حٌمَآْ أْ  أِحٌٙخ، ٚأْ ح٠٢خص حٌظٟ ٌِٔض حرظيحء أٞ ىْٚ ػٍش هخٍؿ١ش ل١ٍٍش

حٌٔزذ أٚ حٌّٕخٓزش حٌّؼ١ٕش، ٟ٘ حٌظٟ طليى حإل١خٍ حٌٛحلؼٟ حٌٌٞ ٠ّىٓ فُٙ ح٠٢ش أٚ ح٠٢خص ِٓ 

«هالٌٗ
 (37)

. 

 طـخُٚ حٌظ٠َ٘ؼخص ٚحألكىخَ حٌٛحٍىس فٟ حٌمَآْ حٌى٠َُ: 

                                                           

.، ص، عمارة، دمحم، الشرٌعة اإلسالمٌة والعلمانٌة الغربٌة، دار الشروق، ط ()

من تعلٌك هاشم صالح على كتاب دمحم أركون، المرآن من التفسٌر الموروث إلى نمد الخطاب الدٌنً، دار  ()

.م، ص، الطلٌعة، بٌروت، لبنان، ط

سباب النزول تحدٌد أأبو عاصً، دمحم، و .مرجع سابك، ص، طه، روح الحداثة، نعبد الرحمانظر: 

.م، صالمفاهٌم ورد شبهات، مٌراث للنشر والتوزٌع،

.أبو زٌد، مفهوم النص، مرجع سابك، ص ()



 

 
ُٙ ؿي٠ي ٌٍظ٠َ٘ؼخص ٠ٕطٍك حٌليحػ١ْٛ فٟ ىػٛحُ٘ ٌٖ٘ ِٓ ٔٔز١ش حألكىخَ حٌظ٠َ٘ؼ١ش، ٚحٌيػٛس ٌف    

أْ فُٙ حألكىخَ حٌمَآ١ٔش َِطز٢ رّؼَفش  »ّٟٓ أٓزخرٙخ حٌظخ٠ٍو١ش ٚظَٚف ػَٟٙخ ٚطم١ٕٕٙخ، اً 

حٌظَٚف حٌظٟ ٌِٔض فٟ ٗؤٔٙخ، ٚرٌٌه فبْ طلي٠ي ِيٜ طٍه حألكىخَ ِم١ي رّمظ١٠خص طٍه حٌلٛحىع، 

« فال ٠ـُٛ أْ طئهٌ طٍه حألكىخَ رّؼِي ػٓ حٌلخىػش حٌظٟ ؿخءص ف١ٙخ..
 (38)

، ٌٌح ٚرِػُ أٍوْٛ 

٠ٔظط١غ حٌفىَ حٌليحػٟ طـخُٚ حٌمَآْ حٌى٠َُ ِزٕٝ ِٚؼٕٝ 
(39)

، ف١غيٚح حٌمَآْ رٌٖٙ حٌمَحءس ِـَى 

وظخد ٠ظٍٝ ٌٍظزَن، ٠ٟٚٛغ فٟ ِظلف حٌظَحع حٌؼمخفٟ ٌألِش. ِّٚخ ٓزك فبْ حٌمَحءس حٌليحػ١ش 

ِخ ف١ٗ رِػُّٙ ١ٌْ اال  ؿخءص ٌظظـخُٚ حألكىخَ ٚحٌظ٠َ٘ؼخص حٌظٟ ؿخء رٙخ حٌمَآْ حٌى٠َُ، فىً

ٗٛح٘ي طخ٠ٍو١ش طيي ػٍٝ ططٍٛ حٌٛػٟ حإلٔٔخٟٔ ٠ـذ طـخُٚ٘خ، ِّٚخٍٓش حٌمط١ؼش حٌّؼَف١ش 

س ٠ٍَٟٚش ِٕطم١ش ٠َوٓ ا١ٌٙخ حٌـ١ّغ الري اًْ ٠ؼي ٕ٘خن ريح٘ش ؿخِ٘ ٌُ»ِؼٙخ، ٠مٛي حٌؼَٚٞ: 

حوُ حٌّؼٍِٛخص ِٓ حِظالن ريح٘ش ؿي٠يس ٌٚ٘ح ال ٠ىْٛ اال رخٌمفِ فٛق كخؿِ ِؼَفٟ كخؿِ طَ

 «٘ٛ ١ٟ حٌٜفلش حٌمط١ؼش حٌّٕٙـ١ش ٠ف١ي ف١ٙخ أريح حٌٕمي حٌـِثٟ رً ِخ ٠ف١يحٌظم١ٍي٠ش ال 
(40)

 . 

ٚهالٛش حٌمٛي أْ حٌٕٚ حٌمَآٟٔ فٟ حٌليحػش ِـَى ٔٚ طخ٠ٍوٟ، ٚؿذ حه٠خػٗ ٌظَٚف      

حٌِِخْ ٚحٌّىخْ ٚحٌّوخ١ز١ٓ، ٚحٌظَو١ِ ػٍٝ حٌي٠ٛ١ٔش ٚحٌّخى٠ش، ٚحٌظَو١ِ ػٍٝ حٌٛلخثغ حٌظخ٠ٍو١ش، 

فخٌمَآْ حٌى٠َُ ٚ أكىخِٗ ٚ ػمخثيٖ َِطزطش رخٌظخ٠ٍن، فٛؿذ حٌوَٚؽ ِٓ ٍٓطش حٌٕٚ، حٌٌٞ 

ِػُّٙ ىْٚ حٌظل١ٍك فٟ ّٓخء حٌل٠َش ٚاريحع حٌؼمً، ٚوٌٌه ٠يػٛ اٌٝ حالٔؼظخق حٌىٍٟ ػٓ ٠لٛي ر

حٌغ١ذ، ٚ٘ٛ حٌَوٓ حألٓخّ ِٓ أٍوخْ حالػظمخى فٟ حإلٓالَ، ٌٌٚٙح ٚٛف هللا ٓزلخٔٗ ٚطؼخٌٝ 

ْلَٕخحٌّئ١ِٕٓ رمٌٛٗ: َُ ٍَ خ  َّّ ِِ َٚ اَلسَ  َّٜ َْ حٌ ٛ ُّ ٠ُِم١ َٚ ٌْغ١َِْذ  َْ رِخ ُٕٛ ِِ َٓ ٠ُْئ ٠ ٌِ َْ حٌَّ ُْ ٠ُِٕفمُٛ  .  (3: حٌزمَس) ُ٘

                                                           

، بلعٌد، الصادق، المرآن والتشرٌع لراءة جدٌدة فً آٌات األحكام، منشورات الحلبً الحمولٌة، ط ()

.م، ص

أركون، دمحم، الفكر اإلسالمً نمد واجتهاد، ترجمة هاشم صالح، المإسسة الوطنٌة للكتاب، الجزائر، بال  ()

.ط، ص

.م، ص، ، المغرب، طءالبٌضا، مفهوم العمل، المركز الثمافً العربً، الدار عبد هللاالعروي،  ()



 

 
ػخىس ِخ ٠ظَٙ ٌ٘ح حٌّٕٙؾ ػٕي ح٠ٌٌٓ ٠لخٌْٚٛ حٌظٛف١ك ر١ٓ حإلٓالَ ٚحٌليحػش، ٠َٜٚف ٘ئالء    

رؤْ حإلٓالَ ال ٠ظؼخٍٝ ِطٍمًخ ِغ ِفخ١ُ٘ حٌليحػش. ٚفٟ ٌ٘ح ٠َٜف َٜٔ كخِي أرٛ ٠ُي رؤْ 

حإلٓالَ حٌلم١مٟ كيحػٟ ػٍّخٟٔ فٟ ؿَٖٛ٘ 
(41)

. 

 ْٛ ٠ظٍْٕٜٛ ِٓ حإلٓالَ حٌظخ٠ٍوٟ ٠ٚظزْٕٛ ِفَٙٛ ؿي٠ي ٚ٘ٛ حإلٓالَ حٌليحػٟ.فخٌليحػ١   

اْ حٌوطخد حٌليحػٟ فٟ طؤ٠ٍٚٗ ٌّٔخثً حٌغ١ذ ٠لخٚي طمي٠ُ طف١َٔحص ِخى٠ش ِٕطٍمش ِٓ حٌٛحلغ     

ِِّٚؿش ر٘ؼٍٛ أٔخٟٔ، ففٟ ِٔؤٌش حٌلٔخد ٚحٌل١خس ح٢هَس ٠لخٚي حٌليحػ١ْٛ طؤ٠ًٚ ٜٔٛٛٙخ 

ٔخرغ ػٓ ظَٚف حؿظّخػ١ش، ػـِ ف١ٗ حإلٔٔخْ أْ ٠لىُ رخٌؼيي، ففٟ طٍه حٌٍلظش ِٓ ِٕطٍك ِخىٞ، 

ٚك١ّٕخ  ِٓ حٌؼـِ، ٠وٍك حإلٔٔخْ رخٌظّٕٟ ػخٌّخ ِؼخ١ًٌخ، ٠ظلمك ف١ٗ ِخ غخد ػٕٗ فٟ ػخٌّٗ حٌٛحلؼٟ،

٠ؤطٟ حٌليحػٟ ٠ٚلخٚي ىٍحٓش حٌٕٜٛٙ حٌّميٓش، فبٔٗ ٠ظٕخٌٚٙخ وٕٜٛٙ طخ٠ٍو١ش أىر١ش ِِٕٚػش 

خٌظخٌٟ ٠و٠ؼٙخ ٌـ١ّغ أٔٛحع حٌظؤ٠ًٚ حٌظٟ ال طَحػٟ حٌمٛحػي حٌٍغ٠ٛش، ٚحٌظٟ طفَٔ حٌٕٚ حٌميحٓش، ٚر

رلٔذ لٜي حٌمخٍة ٌٙخ ال رلٔذ َِحى ٛخكذ حٌٕٚ، فٙٛ ٠ُـُٛ ٌٍمخٍة حٌظالػذ رخٌٕٜٛٙ 

ال  »فخٌّؼخى ٚح٢هَس، ١ٌٔض ػٍٝ كمخثمٙخ رظؼز١َ كٔٓ كٕفٟ رً ٟ٘  ٚطؤ٠ًٚ ِؼخ١ٔٗ ٚفك ٘ٛحٖ،

غ ِخى٠ش ٚكٛحىع فؼ١ٍش ٚػٛحٌُ ِٛؿٛىس رخٌفؼً فٟ ِىخْ ِخ ٠ؼ١٘ٙخ حإلٔٔخْ فٟ ط١َ٘ اٌٝ ٚلخث

ُِخْ ِخ، رً ٟ٘ رٛحػغ ٍٓٛو١ش ٚىٚحفغ ٌٍفؼً ٌٍظؤػ١َ ػٍٝ حٌٍٔٛن ٚحٌلغ ػٍٝ حٌطخػش طَغ١زًخ 

س أهَٜ ًٍ س، ٚط١َ٘زًخ طخ ًٍ  «طخ
(42)

ٚوّخ أْ ِؼخٟٔ ٌٖ٘ حٌٕٜٛٙ ِظيفمش ػٕيُ٘ ِٓ حٌ٘ؼٍٛ  .

ٛخىٍس ِٓ حٌّـظّغ فٟ ٌلظش طخ٠ٍو١ش ِخ، فٟٙ ػٍٝ كي ظَٚف حؿظّخػ١ش  حإلٔٔخٟٔ، فٟٙ ١ٌٚيس

طؤطٟ ِٓ حٌّـظّغ، ٚرخٌظخٌٟ ال طىْٛ كمخثك ػخرظش ٚػخِش ٚٗخٍِش رً طظغ١َ طزؼخ »لٛي كٔٓ كٕفٟ 

ٚطىْٛ ١َِٚ٘ش رّٔظٜٛ حٌؼٍُ فٟ وً ِـظّغ ٚريٍؿش ٍل١ٗ ف١ّخ ٠ظؼٍك رخٌميٍس  ٌظغ١َ حٌّـظّؼخص،

ٚحالٔظمخي ِٓ ِٔظٜٛ حٌلْ ٚحٌظّؼ١ً ٚحٌظو١١ً، اٌٝ ِٔظٜٛ حٌؼمً ٚحٌٕظَ ػٍٝ حٌظٕظ١َ 

 «ٚحٌزَ٘خْ
(43)

ف١ٕش هٍمٙخ حٌو١خي حٌ٘ؼزٟ   ، اْ حٌّؼخى ٚفك ٌ٘ح حٌّفَٙٛ فٟ ٔٙخ٠ش حٌّطخف ٍٛٛس 

فٟٙ فٟ حٌٕٙخ٠ش أكىخَ ل١ُ  » حالؿظّخػ١شص فٟ فظَحص ِليىس ال ُحٌض طظطٍٛ كٔذ حٌّظغ١َح

ططخرمٙخ ِغ حٌٛحلغ، رً ٟ٘ طـَرش  ح١ٌٌْٜٕٙٛ حٌّطٍٛد ِٓ ٌٖ٘ ١ٌٚٔض أكىخَ ٚلخثغ، ٚ

                                                           

.، ص، الماهرة، ط:أبو زٌد، نصر حامد، نمد الخطاب الدٌنً، سٌنا للنشر،  ()

.ص، حنفً، من العمٌدة إلى الثورة، مرجع سابك، ج ()

.-/حنفً، حسن، المرجع السابك، 



 

 
حإلٔٔخْ حٌّغظَد فٟ ٚلض أكٛؽ ِخ ٠ىْٛ ف١ٗ غٍٝ حٌَٙٚد ِٓ ٚحلؼٗ اٌٝ ٚحلغ ِؼخٌٟ ٠وٍي ف١ٗ 

 «طـَرظٗ حٌّؼخٗش هالئفٔٗ فٟ ػخٌُ ٠ٜٕؼٗ ِٓ 
(44)

. 

ٚػٍٝ فَٝ حٌظ١ٍُٔ رؤْ ح١ٌَٛ ح٢هَ فىَس حهظَػٙخ حإلٔٔخْ، فبْ ٌٖ٘ حٌفىَس طزمٝ أِؼً     

وخْ ريحث١خ ٌلخؿش  ح١ٌَٛ ح٢هَ ػٕيِخأْ حإلٔٔخْ هٍك فىَس ف١َٟش ِّىٕش رخٌٕٔزش ٌٍؼمً. ٚىػٜٛ 

ٛخكزض حإلٔٔخْ لي٠ّخ ِٚخ طِحي  ح١ٌَٛ ح٢هَ حؿظّخػ١ش غ١َ ٍِّٔش، ففىَس ٍَٟٚٚس ٚؿٛى

 َٚٓش فٟ حٌفطَس حإلٔٔخ١ٔش ٚال ػاللش ٌٙخ رظمخىَ حٌِِخْ ٚحُى٠خى حٌّؼخٍف. ٚٓظزمٝ ِغ

ٚال ٠ٔظط١غ أْ ٠ٕفه ػٓ ٌ٘ح  حٌّٔظمزً ٚح١ٌَّٜ حٌّٕظَ، حإلٔٔخْ ِوٍٛق ػٍٝ ٔلٛ ٠زلغ ػٓٚ

  رخٌزلغ فٟ ٌ٘ح حألَِ.حألَِ، فٙٛ ػخرض كظٝ ػٕي حٌّالكيس ري١ًٌ أُٔٙ ِ٘غٌْٛٛ ػٍٝ حٌيٚحَ 

 

 اىمىهج اىهشميىىطيقي: اىثاىث اىمثحث

 ِفَٙٛ ح١١ٕٛ١ٌَِٙمخ حٌّطٍذ حألٚي:  

طف١َٔ حٌٕٜٛٙ حٌّميٓش حٌظٟ ٟ٘ فَع أٓخٟٓ رخٌٕٔزش ألىر١خص  فٓ»طؼظزَ ح١١ٕٛ١ٌَِٙمخ   

«حٌىظخد، حٌظٟ طٔظٙيف حٌى٘ف ػٓ حٌلم١مش حٌَرخ١ٔش حٌّغٍفش فٟ حٌٕٚ، ٚفٓ حٌظؤ٠ًٚ حٌظ٠َ٘ؼٟ
 

(45)
" فٓ و٘ف حٌوطخد فٟ حألػَ حألىرٟ ، رّؼٕٝ آهَ فخ١١ٕٛ١ٌَِٙمخ

(46)
. 

ٟ حٌط٠َمش حٌٛك١يس حٌّّىٕش حٌظٟ ِٓ فٙٚرٌٌه أٛزلض ح١١ٕٛ١ٌَِٙمخ طو٠غ وً ٟٗء ٌٍظؤ٠ًٚ،    

هالٌٙخ ٔٔظط١غ لَحءس أٞ ٔٚ وخْ ِٓ حٌٕٜٛٙ حٌي١ٕ٠ش ٚحٌ٘ؼ٠َش ٚحٌفٍٔف١ش ٚحٌظخ٠ٍو١ش رً ٚأٞ 

ٔٚ ٠لىٟ ػٓ حإلٔٔخْ 
(47)

. 

                                                           

، ظاهرة التؤوٌل الحدٌثة فً الفكر العربً المعاصر، مركز التؤصل للدراسات زالسٌف، خالد بن عبد العزٌ

.م، صهـ، والبحوث، ط

، رٌكور، بول، من النص إلى الفعل، ترجمة دمحم برادة، عٌن للدراسات االجتماعٌة، الماهرة، مصر، ط ()

.م، ص

.دمحم شولً الزٌن، منشورات االختالف، الجزائر، ص :غادامٌر، هانس، فلسفة التؤوٌل، ترجمة ()



 

 
خ ٠ٍّه فّٙخ ػٓ حٌؼخٌُ ٚحٌظَحع ٚحإلٔٔخْ، ٚطئٚي حٌمَحءحص      ًِ ح١١ٕٛ١ٌَِٙم١ش كظٝ طغيٚ ِفٙٛ

٠ٚظَن ٌٍمخٍة ِٕٙؾ طؼخٍِٗ ِغ حٌٕٚ وٛؿٛى طخ٠ٍوٟ، ِّٚخٍٓش ٌٍىْٛ ٚحٌٛؿٛى فٟ ١َٚٗ 

اِىخْ ُِخ١ٔش، ٚطٜزق حٌمَحءس رؼي ًٌه ػ١ٍّش طؤ١ٍ٠ٚش ٚطف٠َ١ٔش ٌٍٛؿٛى ٚحٌىْٛ 
(48)

. 

ُ حٌّ٘ظغ١ٍٓ رؼٍُ ح١١ٕٛ١ٌَِٙمخ فٟ حٌؼخٌُ حٌؼَرٟ، ٚلي أٔـِ ٠ؼظزَ َٜٔ كخِي أرٛ ٠ُي ِٓ أ٘    

َ فٟ ِـٍش فٜٛي 1981ٕٓش  حٌٕٚ َٔ٘صىٍحٓش رؼٕٛحْ" ح١١ٕٛ١ٌَِٙمخ ِٚؼ٠ٍش طف١َٔ 

ح٠ٌَّٜش، ٚرؼي أْ ػَٝ حٌفَق ر١ٓ ح١١ٕٛ١ٌَِٙمخ ٚحٌظف١َٔ، ٚحٌزلغ ػٓ ٔٛػٟ حٌظف١َٔ فٟ 

ٌلي٠غ ٟ٘ ؿَٛ٘ ٌٚذ ٔظ٠َش حٌّؼَفش فٟ طَحػٕخ حٌؼَرٟ، ً٘ذ اٌٝ أْ حٌظؤ١ٍ٠ٚش فٟ حٌؼَٜ ح

ِلخٌٚظٙخ ٚٛف فؼً حٌمَحءس ألٞ ظخَ٘س طخ٠ٍو١ش أٚ فٍٔف١ش أٚ أىر١ش أٚ ١ٓخ١ٓش أٚ حلظٜخى٠ش ٚفٟ 

ٓز١ً ًٌه ٠ٟٛق ٗال٠َِخهَ أْ حٌظؤ٠ًٚ ٠ظطٍذ ِؼَفش رخٌٍغش حٌظؤ٠ًٚ حٌٍغٛٞ حٌٕلٛٞ 
(49)

. 

ُ طمً َِس ٚحكيس ٚأْ وً طؤ٠ًٚ ٘ٛ فٟ ك١ٓ ٠َٜ ػٍٟ كَد  اْ حٌظؤ٠ًٚ ٠ؼٕٟ أْ حٌلم١مش ٌ    

اػخىس طؤٚي، أٚ ٠ؼ١ٓ وّخ فٟ حٌلخٌش حإلٓال١ِش أْ حٌٛكٟ ٌُ ٠مً َِس ٚحكيس...، فبْ حٌظؤ٠ًٚ ٠ٕزٕٟ 

ػٍٝ حٌفَق ٚحٌظؼيى ٠ٚفظَٝ حالطٔخع فٟ حٌٍفع ٚف١ٞ حٌّؼٕٝ، ٌٌٌه ِٓ غ١َ حٌّّىٓ أْ طىْٛ 

ٓز١ً ًٌه ٠ٟٛق ٗال٠َِخهَ أْ حٌظؤ٠ًٚ حٌلم١مش أكخى٠ش حٌـخٔذ، أٚ ٠ىْٛ حٌظؤٚي ٔٙخث١ًخ ٚفٟ 

٠ظطٍذ ِؼَفش رخٌٍغش حٌظؤ٠ًٚ حٌٍغٛٞ حٌٕلٛٞ
 (50)

، ٠ٚز١ٓ ػٍٟ كَد حٌفَق ر١ٓ حٌظف١َٔ ٚحٌظؤ٠ًٚ 

٠ٛكٟ اٌٝ حٌى٘ف ػٓ َِحى حٌّئٌف ِٚؼٕٝ حٌوطخد  »ِٓ ٚؿٙش ٔظَٖ، ف١ؼَف حٌظف١َٔ رؤٔٗ 

«ٚغخٌزًخ ِخ ٠ٔظؼٍّٗ حٌٍٔف١ْٛ ٚىػخس حٌظطخرك ِغ حألٛٛي
 (51)

٘ٛ  » ، أِخ حٌظؤ٠ًٚ ف١ؼَفٗ رمٌٛٗ:

                                                                                                                                                                      

، دار الشروق، الماهرة، مصر، ط، موسوعة الٌهود والٌهودٌة والصهٌونٌة، بعبد الوهاالمسٌري،  ()

.، صم، ج

السعٌدانً، خالد، إشكالٌة المراءة فً و. انظر: الطعان، العلمانٌون والمرآن الكرٌم، مرجع سابك، ص

م، هـ،الفكر العربً اإلسالمً المعاصر: أركون نموذجا، رسالة ماجستٌر، جامعة الزٌتونة، تونس، 

.ص

.، نصر حامد، الخطاب والتؤوٌل، مرجع سابك، صأبو زٌد ()

حرب، علً، التؤوٌل والحمٌمة، لراءات تؤوٌلٌة فً الثمافة العربٌة، دار التنوٌر للطباعة والنشر، بٌروت،  ()

.م، صلبنان، 

، لمغرب، طحرب، علً، الممنوع والممتنع نمد الذات المفكرة، المركز الثمافً العربً، الدار البٌضاء، ا ()

.صم، 



 

 
َٛف حٌٍفع اٌٝ ِؼٕٝ ٠لظٍّٗ، أٗ حٔظٙخن ٌٍٕٚ، ٚهَٚؽ رخٌيالٌش، ٌٌٚٙح فٙٛ ٠٘ىً حٓظَحط١ـ١ش 

أً٘ حالهظالف ٚحٌّغخ٠َس، ٚرٗ ٠ىْٛ حالرظيحع ٚحٌظـي٠ي أٚ حالٓظجٕخف ٚاػخىس حٌظؤ١ْٓ، ِٚؤُق 

«ِخ ٠َ٠ي أْ ٠مَأٖ حٌظؤ٠ًٚ أٔٗ ٠ٛٓغ حٌٕٚ رٍٜٛس طـؼً حٌمخٍة ٠مَأ ف١ٗ وً
 (52)

، فخٌظف١َٔ 

رِػّٗ غَٟٗ حٌظطخرك ر١ٓ فُٙ حٌمخٍة ٚلٜي حٌّئٌف، فٙٛ لخثُ ػٍٝ حفظَحٝ ٚؿٛى ِؼٕٝ ػخرض 

فٟ حٌٕٚ، ٚحٌّطٍٛد اظٙخٍٖ، أِخ حٌظؤ٠ًٚ ٘ٛ حٌزلغ ػٓ ِؼٕٝ ِلظًّ ر١ٓ ػيس ِؼخٟٔ ٚػيَ 

 ٍر٢ حٌٕٚ رلم١مش ٚحكيس أٚ ِؼٕٝ ٚحكي.

 ري يسرخذمها اىحذاثيىن في هزا اىثاب: األدواخ اى اىمطية اىثاوي:

 ال ٔٙخث١ش حٌّؼٕٝ(: )حٌٕٚ حٌّفظٛف  – 1

٠ٕطٍك حٌليحػ١ْٛ ِٓ ىػٛحُ٘ ٌٖ٘ فٟ ؿؼً حٌٕٚ ِفظًٛكخ غ١َ هخٟغ ٌظف١َٔ ِليى، رً ٘ٛ     

ًٍ طـَرظٗ  لخرً ٌىً ِؼٕٝ، طظـيى ف١ٗ حٌظؤ٠ٚالص ٠ٚىؼَ ف١ٗ حٌّؼٕٝ، فٍىً لخٍة حٌلك فٟ طف١َٖٔ ٌٚى

خ ىالالص ؿي٠يس ِفظٛكش ِٚطَىس حٌوخٛش ف ًّ ٟ فّٙٗ، فخٌٕٜٛٙ طٕظؾ ىحث
(53)

،ٚ حٌمَآْ حٌى٠َُ 

ٔٚ ِفظٛف ػٍٝ ؿ١ّغ حٌّؼخٟٔ ػٍٝ كي طؼز١َ أٍوْٛ فال ٠ّىٓ ألٞ طؤ٠ًٚ أْ ٠ٔظٕفٌ ِؼخ١ٔٗ 

 .ر٘ىً ٔٙخثٟ

 

 ِٛص حٌّئٌف:    – 2 

ِغ ١ٗٛع حٌؼي١ِش فٟ حٌفىَ حٌغَرٟ ٚططٍٛ حٌّٕخ٘ؾ حٌز٠ٛ١ٕش ٚحٌظفى١ى١ش فٟ لَحءس حٌٕٚ، فمي     

حٌّئٌف كظٛطٗ، ٚأٟلٝ ِـَى ِٔظويَ ٌٍغش، فٙٛ ١ٌْ ِٕ٘جًخ ٌٙخ، ٚغ١َ ِلظىَ ٌّؼٕخٖ، رً ١ٌْ 

ْ ٜٓٛ ٔخٓن ٌٍغش، ٌٍٚمخٍة حٌزلغ ػٓ حٌّؼٕٝ، أىٜ ًٌه وٍٗ فٟ حٌٕٙخ٠ش الٓظزؼخى حٌّئٌف ٚاػال

ِٛطٗ 
(54)

. 

                                                           

.المرجع السابك، ص ()

.صمرجع سابك، تٌزٌنً، النص المرآنً أمام إشكالٌة البنٌة والمراءة،  ()

. سابك، صالبازغً، سعد، دلٌل النالد األدبً، مرجع  ()



 

 
ك١غ حٔظمٍض ِمٌٛش ِٛص حإلٌٗ حٌظٟ ٗخع فٟ حٌفىَ حٌغَرٟ ٌِٕ ػٍٜٛ ح٠ٌٕٙش كظٝ َٛف     

١ٔظ٘ٗ رٙخ اٌٝ حٌٕمي حألىرٟ فؤػٍٓ حٌٕمخى ٚػٍٝ ٍأُٓٙ ٍٚالْ رخٍص ػٓ ِٛص حٌّئٌف ك١غ َٛف 

ًٔخ ٌٍٕٚ، ٌٌٚح ٌُ ٠ؼي فٟ ِميٍٖٚ أْ ٠ّخٍّ طٍه حأل ٌمي»لخثاًل  رٛس ِخص حٌّئٌف رٛٛفٗ ِئٓ

حٌَحثؼش" 
(55)

. ٚفٟ ىػٛطٗ اٌٝ طفؼ١ً ٔظ٠َش ِٛص حٌّئٌف ٠ئوي أٍوْٛ أْ حٌَّ٘ٚع حٌظؤ٠ٍٟٚ 

ٌُ ٠ؼي ٠ظؤْٓ رؼ١يح ػٓ حإلٔٔخْ فٟ ٍٛٛطٗ حٌّطٍمش، رً  حٌّؼٕٝ»ٌٍفىَ حٌليحػٟ ٠مَٛ ػٍٝ أْ 

ٟ أٛزق ِٓ أظخؽ حإلٔٔخْ فٙٛ ٕٛخػش ر٠َ٘ش، ...... ٌٚ٘ح ػىْ حٌفىَ حٌي٠ٕٟ، ألْ حٌفىَ حٌي٠ٕ

٠ـؼً لخثً حٌٕٚ أٞ هللا ٘ٛ ِلٍٛ ح٘ظّخِٗ، فٟ ك١ٓ ٠ـؼً حٌفىَ حٌظؤ٠ٍٟٚ حإلٔٔخْ حٌّظٍمٟ رىً ِخ 

 «٠ل٢١ رٗ ِٓ ٚحلغ حؿظّخػٟ ٚطخ٠ٍوٟ ٘ٛ حٌّلٍٛ ٚٔمطش حالٔطالق
(56)

. 

فؼٕيِخ ٠ؤطٟ حٌليحػٟ ٌظف١َٔ ٔٚ غ١زٟ وخإل٠ّخْ رخٌّالثىش، فبٔٗ فٟ طؤ٠ٍٚٗ ال ٠وَؽ ػٓ ػخٌُ   

ٌُ ٠ؼي هخًٍؿخ ػٓ ٕٓٓ حٌطز١ؼش، رً ٛخٍ ١ز١ؼ١ًخ، ٚٛخٍ لخراًل ٌٍظف١َٔ  »حٌلْ، فؼخٌُ حٌغ١ذ 

حٌؼٍّٟ" 
(57)

ّغ ،  فخإل٠ّخْ رخٌّالثىش رِػُّٙ طٍٜٛ ًٕٟ٘، ٠ٕظؾ ػٓ حٌظٍٜٛحص ح١ٌٌٕ٘ش فٟ حٌّـظ

أّٓخء طؼزَ ريالٌظٙخ ػٍٝ حٌظـَرش حإلٔٔخ١ٔش، رً أٙخ أٌفخظ ٠ؼزَ رٙخ  »فٟ ظَف هخٙ، فٟٙ 

حإلٔٔخْ ػٓ طـخٍرٗ فٟ حٌل١خس، ػُ طظلٛي حألّٓخء اٌٝ ِؼخْ ػُ اٌٝ أ١ٗخء ػُ اٌٝ أٗوخٙ ػُ 

طٜزق ِميٓخص ٚفخػالص فٟ حٌؼخٌُ ٟي حإلٔٔخْ أٚ ِؼٗ ١زمًخ ٌؼٛح١ف حإل٠ـخد ٚحٌٍٔذ 

 «حٌو١َ ٚحٌَ٘ ٚحٔفؼخالص
(58)

حٌزؼغ ػٕي )كٔٓ كٕفٟ( ٔـي أْ  ٚح١ٌَٛ ح٢هَ ٚفٟ ِٔخثً حٌّؼخى. 

فخٌزؼغ رؼي حٌّٛص ال ٠ّىٓ أْ ٠ٍظمٟ ِغ ِخ ٘ٛ ِٛؿٛى فٟ حٌٕٜٛٙ حٌَ٘ػ١ش رلخي ِٓ حألكٛحي، 

ال ٠ىْٛ حٌزؼغ »ػٕي كٔٓ كٕفٟ ١ٌْ رؼؼًخ كم١م١ًخ ٚػٛىس حٌَٚف ١ٌٔض كم١م١ش، ٠مٛي كٔٓ كٕفٟ: 

٠ش طظلَن ف١ٙخ حٌـزخي ٚطّٛؽ ف١ٙخ حٌزلخٍ، ٚطوَؽ ٌٙخ حألؿٔخى، رً ٠ىْٛ حٌزؼغ ٘ٛ ٚحلؼش ِخى

رؼغ حٌلِد ٚرؼغ حألِش، ٚرؼغ حٌَٚف، فٙٛ ٚحلؼش ٗؼ٠ٍٛش طّؼً ٌلظش ح١ٌمظش فٟ حٌل١خس فٟ 

« ِمخرً ٌلظش حٌّٛص ٚحٌٔىْٛ
(59)

 . 

                                                           

.صم، ، بارت، روالن، لذة النص، ترجمة منذر العٌاشً، مركز اإلنماء، بارٌس، ط ()

.مصطفى، األنسنة والتؤوٌل فً فكر دمحم أركون، مرجع سابك، ص ()

.م، ص، طالنٌهوم، الصادق، اإلسالم فً األسر، رٌاض الرٌس للكتب والنشر، دمشك،  ()

.، صجسابك، حنفً، من العمٌدة إلى الثورة، مرجع  ()

.صحنفً، من العمٌدة إلى الثورة النبوة المعاد، مكتبة مدبولً، مرجع سابك،  ()



 

 
ٚحٌزؼغ ػٕي كٔٓ كٕفٟ ١ٌْ ؿّٔخ١ًٔخ ٚال ٍٚكخ١ًٔخ رً ٘ٛ أٔخٟٔ هخٌٚ ػٍٝ كي لٌٛٗ ك١غ     

فخٌّؼخى ١ٌْ ؿّٔخ١ًٔخ أٚ ٍٚكخ١ًٔخ رً حٌّؼخى أٔخٟٔ هخٌٚ طى٘ف ػٓ ٍغزش حإلٔٔخْ فٟ »٠مٛي: 

« ِمخِٚش حٌّٛص ٚحٓظَّحٍ حٌل١خس ػٓ ٠َ١ك أفؼخٌٗ فٟ حٌي١ٔخ ٚآػخٍٖ فٟ حٌٕخّ
(60)

 . 

٠ش ِٓ حٌزؼغ ٚحٌَٕ٘ ػٕي كٔٓ كٕفٟ ٟ٘ كغ حٌٕخّ ػٍٝ حٌو١َ ٚارؼخىُ٘ ػٓ حٌظٍُ ٚحٌغخ    

فخإلػخىس ٚكَ٘ حألؿٔخى حٌغخ٠ش ِّٕٙخ حٌظَغ١ذ ٚحٌظ١َ٘ذ ٚكغ حٌٕخّ فٟ ك١خطُٙ ػٍٝ حٌؼيي »

« ٚارؼخىُ٘ ػٓ حٌظٍُ كظٝ ٠ٍٜق كخٌُٙ فٟ حٌي١ٔخ
(61)

 . 

زخٍس ػٓ حٌَٚكخ١ٔخص حٌّٛؿٛىس فٟ حٌٕفْ، أكّي حٌمزخٔـٟ اٌٝ حػظزخٍ ح١ٌَٛ ح٢هَ ػ ف١ّخ ٠ٌ٘ذ   

ٚحٌظٟ لي ال ٠ٕظزٗ حإلٔٔخْ ا١ٌٙخ ٌ٘يس طؼٍمٗ رخٌي١ٔخ، فخٌلٔخد ٚحٌَٜح١ ٚح١ٌِّحْ ٚحٌـٕش ٚحٌٕخٍ 

 ١ٌٔض فٟ ح٢هَس ٚأّخ ٟ٘ فٟ حٌي١ٔخ.

كمخثك ِّٙش لي غفً ػٕٙخ حٌّلممْٛ ٚػٍّخء »ٚٔظ٠َظٗ فٟ ح١ٌَٛ ح٢هَ لخثّش ػٍٝ أْ ٕ٘خن     

ٟٚ٘: طُٛ٘ ػخِش حٌٕخّ أْ حٌل١خس ح٢هَس ٟ٘ ك١خس رؼي حٌل١خس حٌي١ٔخ، ٚحٌلم١مش ٟ٘ فٟ حٌىالَ 

ػَٟٙخ أٞ ِٛؿٛىس ِؼٕخ فٟ ػخٌُ حٌٍّىٛص، أٚ ػخٌُ حٌغ١ذ ٌىً فَى، اً ػخٌُ حٌٍّىٛص ٘ٛ حٌؼخٌُ 

حٌَٚكٟ حٌٌٞ ٠ّظي فٟ حإلٔٔخْ، ٌىٓ حإلٔٔخْ ِلـٛد ػٓ ٚؿٛى حٌٍّىٛص رلـخد حٌطز١ؼش 

ٟٗء ٠َحٖ فٟ ٠َٛ حٌم١خِش ِٓ حٌـٕش ٚحٌٕخٍ ٚحٌَٜح١ ٚح١ٌِّحْ ٚغ١َّ٘خ ٟ٘ كمخثك  ٚحٌّخىس، فىً

ىَّقَْذ وخٔض ِٛؿٛىس ِؼٗ فٟ حٌل١خس حٌي١ٔخ ٌٚىٕٕخ ٔؼ١ٖ فٟ غفٍش ػٕٙخ، ف١مخي ٌإلٔٔخْ ٠َٛ حٌم١خِش  

زَا ْه َهَٰ ًَ َحِذيذ   ُمىَد فِي َغْفيٍَح ّمِ  (22: ق)  فََنَشْفىَا َعىَل ِغَطاَءَك فَثََصُشَك اْىيَْى
(62)

. 

فخٌؼخٌُ ح٢هَ ِٛؿٛى فٟ وً فَى، ٚحٌؼخٌُ ح٢هَ ػٕيٖ ٘ٛ حٌؼخٌُ حٌَٚكٟ حٌّّظي فٟ حإلٔٔخْ،     

ٌٚىٕٗ لي ٠لـذ رخٌظّٔه رخٌطز١ؼش ٚحٌّخىس 
(63)

. ٌٌح فّؼَفش حٌغ١ذ ػٕي حٌمزخٔـٟ ال طظُ ػٓ ٠َ١ك 

ً ٚأّخ ػٓ ٠َ١ك حٌٛؿيحْ حٌؼم
(64)

 حٌّٛؿٛى فٟ حٌٕفْ حإلٔٔخ١ٔش.  

                                                           

 .حنفً، من العمٌدة إلى الثورة النبوة المعاد، مرجع سابك، ص ()

.صحنفً، من العمٌدة إلى الثورة النبوة المعاد، مكتبة مدبولً، مرجع سابك،  ()

، ٌة العاللٌة وأزمة الوجدان، دار االنتشار العربً، بٌروت، طإشكال -المبانجً، أحمد، هللا واإلنسان ()

.، ص

.انظر: المرجع السابك، ص ()



 

 
٠فَٔ ِٓ رخد حٌَِِ ٚ٘ٛ ِؼٕٝ طو١ٍٟ ال ٠ٔظٕي اٌٝ ى١ًٌ  ُػٕي٘ فؤكٛحي ح١ٌَٛ ح٢هَ ٚحٌزؼغ    

ِٚوخٌف ألَِ ِؼٍَٛ ِٓ حٌي٠ٓ رخ٠ٌٍَٚس كًٜ حالؿّخع ػ١ٍٗ ِٕٚخلٞ ٠ٌَٜق ح٠٢خص حٌمَآ١ٔش 

 ٚحألكخى٠غ حٌٕز٠ٛش.

ٌُ ٠ظىٍفٛح ػٕخء ى١ًٌ ٚحكي ػٍٝ ِخ ً٘زٛح ا١ٌٗ، ف١ٍْ ٌُٙ آ٠ش أٚ كي٠غ ٚحكي ٠ئ٠ي لٌُٛٙ  رً أُٙ

رزؼغ حألِش أٚ حٌلِد، ٚلٌُٛٙ ٌ٘ح طؤ٠ًٚ ظخَ٘ٞ رخ١ٕٟ ال ٠ّىٓ أْ ٠ظفك ِغ حٌٕٜٛٙ ِٓ 

ك١غ ىالٌش حٌٍغش ٚاؿّخع حألِش ػٍٝ ِيٜ حٌؼٍٜٛ، ٚحٌٕٜٛٙ ٠َٛلش فٟ اػزخص حٌزؼغ ِٓ 

َّٔخَػشَ َءحط١َِش   ٝ: حٌمزٍٛ، ٠مٛي طؼخٌ َّْ ٱٌ أَ َٚ   ٠ ٍَ َ ٠َز  الَّ  َّْ ٱَّللَّ َ أ َٚ خ  َٙ ٌ  َذ ف١ِ ٓ فِٟ ٱ َِ ٍِ ؼَُغ  (.   7)حٌلؾ:   مُزُٛ

٠ٌٚ٘ذ حإلِخَ حٌَحُٞ اٌٝ أْ حٌزؼغ ِٓ حٌّٔخثً حٌظٟ ٚلغ ػ١ٍٙخ حإلؿّخع رـّغ حألؿِحء رؼي 

طفَلٙخ 
(65)

حٌـّغ ر١ٓ أىخٍ حٌّؼخى حٌـّٔخٟٔ، ٚر١ٓ حإللَحٍ رؤْ ». فؤً٘ حإلٓالَ ػٍٝ حإللَحٍ رٗ ٚ

حٌمَآْ كك ِظؼٌٍ؛ ألْ ِٓ هخٝ فٟ ػٍُ حٌظف١َٔ، ػٍُ أْ ٍٚٚى ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش فٟ حٌمَآْ، ١ٌْ 

« رل١غ ٠مزً حٌظؤ٠ًٚ
(66)

ٌٖ٘ حألفىخٍ حٌظٟ لخي رٙخ وً ِٓ كٔٓ كٕفٟ ٚأكّي حٌمزخٔـٟ لخثّش ػٍٝ . 

 ١َٔحص ٠ٍِِش.طف

ٌٖٚ٘ حٌيػخٜٚ ٌُ ٠ٌوَٚح ٌٙخ ى١ٌاًل ٚحكيًح، فظزمٝ ِـَى ىػٜٛ ٠ىفٟ فٟ ٍى٘خ حٌّٕغ ٚػيَ         

ىْٚ حٌلخؿش اٌٝ حالٗظغخي رٌوَ حألىٌش ػٍٝ رطالٔٙخ، ألْ حالٗظغخي رخالٓظيالي ػٍٝ رطالْ حٌظ١ٍُٔ 

ٚحٌّٕخظَس  آىحد حٌزلغمٍَ فٟ طحٌيػٜٛ لزً حٓظيالي حٌّيّػٟ ػ١ٍٙخ ٌَٟد ِٓ حٌؼزغ وّخ 
(67)

   .

                                                                                                                                                                      

هو الشعور الباطنً بوجود هللا واالٌمان به وتمدٌسه والخشٌة منه وما ٌتفرع  تعرٌف المبانجً للوجدان: ()

على هذا االٌمان من حاالت روحٌة وجواذب عاطفٌة وشعور إنسانً نبٌل، واألصل فً هذا الشعور هو 
. وجود هللا فً أعماق النفس اإلنسانٌة وتجلٌه لإلنسان بؤشكال مختلفة من التجلً المباشر وغٌر المباشر

.، ص، المبانجً، أحمد، التوحٌد والشهود الوجدانً، دار االنتشار العربً، بٌروت، ط

انظر: الرازي، دمحم بن عمر، محصل أفكار المتمدمٌن والمتؤخرٌن من الحكماء والمتكلمٌن، تحمٌك: حسٌن ( )

 .، ص، آتاي، دار التراث، الماهرة، ط:

عمر، األربعٌن فً أصول الدٌن، تحمٌك: احمد حجازي السما، مكتبة الكلٌات  الرازي، فخر الدٌن دمحم بن ()

 .األزهرٌة، الماهرة، ص

انظر: عبد الحمٌد، دمحم محً الدٌن، رسالة اآلداب فً علم آداب البحث والمناظرة، دار الطالئع للنشر  ()

.ص، والتوزٌع، الماهرة ط: بال، 



 

 
حٌظفظخُحٟٔ ٌإلِخَ « حٌؼمخثي حٌٕٔف١ش»َٗف فٟ 

(68)
حٌلٛحّ »ألٓزخد حٌؼٍُ ٟٚ٘ ػالػش:  ر١خْ 

ح١ٌٍّٔش، ٚحٌوزَ حٌٜخىق، ٚحٌؼمً، رلىُ حالٓظمَحء، ٚٚؿٗ ح٠ٌز٢ أْ حٌوزَ اْ وخْ ِٓ هخٍؽ 

«فخٌوزَ حٌٜخىق، ٚاال فبْ وخْ آٌش غ١َ حٌّيٍن فخٌلٛحّ، ٚاال فخٌؼمً
 (69)

. 

فخٌلٛحّ "هّْ : »" وْٛ حٌلٛحّ ح١ٌٍّٔش ٚحٌوزَ حٌٜخىق ٚحٌؼمً ىحٌش ػٍٝ حٌؼٍُ، رمٌٛٗ ٚأِخ    

: حٌّٔغ ٚحٌزَٜ ٚحٌُ٘ ٚحٌٌٚق، ٚرىً كخٓش ِٕٙخ اىٍحن أ١ٗخء ِوٜٛٛش، ٚ " حٌوزَ حٌٜخىق " 

أٞ حٌّطخرك ٌٍٛحلغ ٚ٘ٛ ػٍٝ ٔٛػ١ٓ هزَ ِظٛحطَ: ٚ٘ٛ حٌوزَ حٌؼخرض ػٍٝ إٌٔٔش لَٛ ال ٠ظٍٜٛ 

ّخ١ٟش، ٚحٌٕٛع حٌؼخٟٔ طٛح١ئُ٘  ػٍٝ حٌىٌد ٚ٘ٛ ِٛؿذ ٌٍؼٍُ وخٌؼٍُ رخٌزٍيحْ حٌٕخث١ش فٟ حألُِٕش حٌ

هزَ حٌَٓٛي حٌّئ٠ي ، ٚأِخ وٛٔٗ ِٛؿزخً ٌٍؼٍُ فٍٍمطغ رؤْ هللا أظَٖٙ رخٌّؼـَس، ٚحٌؼٍُ حٌؼخرض رٗ 

٠٠خٟ٘ حٌؼٍُ حٌؼخرض رخ٠ٌٍَٚس فٟ حٌظ١مٓ ٚحٌؼزخص، ٚأِخ حٌؼمً فٙٛ ٓزذ ٌٍؼٍُ أ٠٠خ، ِٕٚٗ ِخ ٘ٛ 

ِخ ٘ٛ حٓظيالٌٟ كخًٛ رخٌىٔذ  ٍَٟٚٞ ال ٠لظخؽ اٌٝ طفى١َ وىْٛ حٌىً أوزَ ِٓ حٌـِء، ِٕٚٗ

» 
(70)

. 

ٌٖ٘ ٟ٘ أٓزخد حٌؼٍُ أِخ حٌٛؿيحْ حٌٌٞ أىػخٖ ف١ٍْ ٓززًخ ِٓ أٓزخد حٌؼٍُ ٚال ٠ّىٓ اٌِحَ حٌغ١َ     

خ رخٌلْ ٚال رخٌٛؿيحْ ٚال رخٌؼمً ٚأّخ ٠ّىٓ حٌظًٛٛ اٌٝ  ًِ رٗ. ٚاػزخص ح١ٌَٛ ح٢هَ ١ٌْ ِؼٍٛ

رؼي طمي٠ّٗ حٌّؼـِس حٌيحٌش ػٍٝ ٛيلٗ ِؼَفظٗ رخٌوزَ حٌٜخىق حٌٌٞ ٠ؤطٟ رٗ حٌَٓٛي 
(71)

. 

 : ٚحألىٌش ػٍٝ اػزخص حٌزؼغ ٚاِىخٔٗ وؼ١َس  

 

                                                           

م(، من أئمة العربٌة والبٌان والمنطك ولد فً تفتازان -مسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازانً ) ()

من خراسان وتوفً بسمرلتند. من كتبه" شرح المماصد" و "تهذٌب المنطك". الِمنوجً، أبو الطٌب دمحم 
اف والشإون اإلسالمٌة، لطر صدٌك خان، التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول، وزارة األول

.ص، ، ط

التفتازانً، سعد الملة والدٌن مسعود بن عمر بن عبد هللا، شرح العمائد النسفٌة، تحمٌك: أحمد حجازي  ()

.ص ، ، طالماهرة، السما، مكتبة الكلٌات األزهرٌة، 

.ص مرجع سابك، التفتازانً، شرح العمائد النسفٌة،  ()

دار مكتبة  ،نزار حمادي :شرح معالم أصول الدٌن لإلمام الفخر الرازي، تحمٌك ،التلمسانً، شرف الدٌن ()

.ص ،، المعارف، بٌروت، ط



 

 
 حالٓظيالي رخٌٕ٘ؤس حألٌٚٝ:  -1

ُٓيًٜ  لخي طؼخٌٝ:     َن  ََ ُٓ أَْ ٠ُظ  ََٰٔ ٔ ِ َُٔذ ٱإل  َٰٝ  ٦٣أ٠ََل  َٕ  ّ ُ٠ ّّٖٟ ِٕ َِّ  ٓ ِِّ فَٗش 
ُ  ٠َُه ُٔط  َْ َػٍَمَٗش  ٦٣أٌََ َُّ َوخ ُ ػ

َٰٜ فََوٍََك  َّٛ َٔ ٰٓ  ٦٣فَ َٰٝ ُٔؼَ ٱأل  َٚ  ََ ِٓ ٱٌٌََّو َؿ١   ٚ َِّ ُٗ ٱٌ  ٕ ِِ  ًَ ؼَ ـَ ِ  ٦٣فَ ـۧ ٰٓ أَْ ٠ُل  َٰٝ ٍٍ َػٍَ ِي
ٌَِه رِمََٰ

ًََٰ َْ َٰٝ أ١ٌََ  طَ  ٛ َّ
 ٌ   َٟ ٱ

 (.  40)حٌم١خِش: 

ذّٖ   ٚلخي طؼخٌٝ:       ٠ ٍَ ُ  فِٟ  ُ ُّ اِْ ُوٕظ خ ٱٌَّٕخ َٙ ؤ٠َُّ
ٰٓ ُىُ ٠ََٰ ََٰٕ ِغ فَبَِّٔخ َهٍَم  زَؼ   ٌ َٓ ٱ حدّٖ  ِِّ ََ ٓ طُ فَشّٖ  ِِّ ٓ ُّٔط  ِِ  َُّ َُّ  ػُ ُ ػ

ٓ  َػٍَمَشّٖ  غَشّٖ  ِِ  ٠ُِّ  ٓ ِِ  َُّ ُ َوٍَّمَشّٖ  ػ َوٍَّمَشّٖ  ُِّ ُِ  َِ َغ١  َٚ  ًّٖ ٰٓ أََؿ َٰٝ خُٰٓء اٌَِ َ٘ خ َٔ َِ  َِ َكخ  ٍ َ َُّ فِٟ ٱأل  ُِٔم َٚ  ۡۚ ُ َٓ ٌَُى ّّٗ  ٌُِّٕز١َِّ َٔ ُِّٝ  َُّ ػُ

اٗل  ُ  ١ِف  ُؿُى َِ َٚ ُٔو     ُ ُٗيَُّو حْ أَ ٰٛٓ ٍُغُ ظَز  ٌِ  َُّ ُ ِي  ػ ٓۢ رَؼ  ِِ  َُ ٍَ اَل ٠َؼ  ٌَِى١   َِ ُّ ؼُ
 ٌ ًَِي ٱ  ٍ ٰٓ أَ َٰٝ ىُّ اٌَِ ََ ُ٠ ٓ َِّ ُٕىُ  ِِ َٚ  َٰٝ فَّ َٛ َ ٓ ٠ُظ َِّ ُٕىُ  ِِ

 ُّٖ  ٍ ٟ   ِػ َٗ   :(.  5)حٌلؾ 

ٚحٌ٘خ٘ي ِٓ ح٠٢ظ١ٓ حْ هللا طؼخٌٝ حٌٌٞ أٔ٘ؤ حإلٔٔخْ حٌٕ٘ؤس حألٌٚٝ لخىٍ أْ ٠ؼ١ي٘خ وّخ وخْ َِس     

 أهَٜ.

 حٌّٔٛحص ٚحألٍٝ ػٍٝ رؼغ حٌّٛطٝ ٚاك١خثُٙ ِٓ ؿي٠يحالٓظيالي روٍك  -2

ٰٓ أَْ ٠ُ  لخي طؼخٌٝ:  َٰٝ ٍٍ َػٍَ ِي
َّٓ رِمََٰ ِٙ ِم  ٍ َٟ رَِو ُ  ٠َؼ  ٌَ َٚ  َٝ  ٍ َ ٱأل  َٚ ِص  ََٰٛ ََّٰ َّٔ ٞ َهٍََك ٱٌ ٌِ َ ٱٌَّ َّْ ٱَّللَّ حْ أَ  ٚ ََ َ٠  ُ ٌَ َٚ ِ أَ ـۧ َٟ ل 

  َ ءّٖ لَِي٠  ٟ َٗ  ًِّ َٰٝ ُو ُۥ َػٍَ ٰٓۚۡ أَِّٗ َٰٝ َٰٝۚۡ رٍََ طَ  ٛ َّ
 ٌ  (.  33)حألكمخف:   ٱ

َْ  لخي طؼخٌٝ: ٛ ُّ ٍَ ِّ اَل٠َؼ  ََ ٱٌَّٕخ ؼَ َّٓ أَو  ِى
ٌََٰ َٚ  ِّ ِك ٱٌَّٕخ

 ٍ ٓ  َه ِِ  َُ زَ ِٝ أَو   ٍ َ ٱأل  َٚ ِص  ََٰٛ ََّٰ َّٔ ُك ٱٌ
 ٍ )غخفَ:   ٌََو

57  .) 

فخهلل طؼخٌٝ ٠ٌُوَ حٌٕخّ روٍك حٌّٔٛحص ٚحألٍٝ، ٚأٔٙخ أوزَ ِٓ هٍك حٌٕخّ ٚاػخىطُٙ ٌٍل١خس،     

 ٝ ِٕٙخ.ٔك ِخ ٘ٛ أىٍِٓ هٍك ٌٖ٘ حٌّوٍٛلخص حٌؼظ١ّش ٚأطمٓ ٕٛؼٙخ لخىٍ ػٍٝ ه اًح ال ٗه أْ

 حالٓظيالي ربك١خء حألٍٝ رؼي ِٛطٙخ: -3

َٝ رَؼ   لخي طؼخٌٝ:       ٍ َ ِٗ ٱأل  َٕخ رِ  ١َ١ ١ِّضّٖ فَؤَك  َِّ َٰٝ رٍََيّٖ  ُٗ اٌَِ ََٰٕ ُٔم  ََٓلخٗرخ فَ  َُ َق فَظُؼ١ِ ََٰ٠ َِّ ًَ ٱٌ َٓ  ٍ َ ٰٓٞ أ ٌِ ُ ٱٌَّ ٱَّللَّ يَ َٚ

 ٍُ ُٛ٘ ٌَِه ٱٌُّٕ خۚۡ َوٌََٰ َٙ طِ  ٛ َِ   :َ(.  9)فخ١ 

َّْ ٱٌَّ  لخي طؼخٌٝ:       اِ
رَض ۚۡ ٍَ َٚ ص   َِّ ظَ  ٘ خَٰٓء ٱ َّ  ٌ خ ٱ َٙ َٕخ َػ١ٍَ 

 ٌ َِ ؼَٗش فَبًَِحٰٓ أَٔ ِ٘ َٝ َهَٰ  ٍ َ ٜ ٱأل  ََ ٓۦٰ أَََّٔه طَ ِٗ ظِ ٓ  َءح٠ََٰ ِِ َٚ ٰٞٓ ٌِ

ءّٖ   ٟ َٗ  ًِّ َٰٝ ُو ُۥ َػٍَ ٰٓۚۡ أَِّٗ َٰٝ َ ط  ٛ َّ
 ٌ ِٟ ٱ ل  ُّ َ٘خ ٌَ ١َخ ٌَ  أَك   (. 39)فٍٜض:   لَِي٠

 فخإلك١خء حٌ٘خ٘ي ٌألٍٝ ح١ٌّظش ل١خّ ػٍٝ اك١خء حألِٛحص.  



 

 
ٌٖ٘ حٌمَحءس حٌؼزؼ١ش ٌٍٕٚ، ٚطل٠َٛ ِؼخ١ٔٗ حٌظخَ٘س ػٍٝ غ١َ ٚفك ١ِ٘جش ٌِِٕٗ ٓزلخٔٗ ٚطؼخٌٝ،   

َْ  لَحءس ِظٍٔطش ػٍٝ اٍحىطٗ، ٚارطخي ٌٛكيس حٌلم١مش حٌظٟ ٠ٍّىٙخ حٌٕٚ: ٚ َُ َْ أَفاَل ٠َظَيَرَّ َْ أَ آ َْ مُ ٌْ ح

 .  (82: حٌٕٔخء)  َػٍٝ لٍٍُُٛد أَْلفخٌُٙخ

  



 

 
 اىخاذمح

 :ح٢ط١شٚلي هٍٜض حٌيٍحٓش اٌٝ ؿٍّش ِٓ حٌٕظخثؾ 

حٌليحػش فٍٔفش أ٠ي٠ٌٛٛؿ١ش ظَٙص فٟ َِكٍش ِٓ َِحكً ح٠ٌٕٙش حٌغَر١ش فٟ أٍٚرخ،  -1

ٚليِض ٔفٔٙخ وزي٠ً فىَٞ ٚك٠خٍٞ ٌٍٍّٛٚػخص ٚحٌّؼظميحص ٚحٌظٍٜٛحص فٟ حٌؼٍٜٛ 

حٌٔخرمش ػ١ٍٙخ، ٚأّ حٌليحػش ٚؿَٛ٘٘خ لخثُ ػٍٝ طـَرش وً ٟٗء، فال كيٚى طّٕؼٙخ رخُٓ 

 حٌّلََ، ٚطَطىِ ػٍٝ ٔمطظ١ٓ: 

حٌمط١ؼش حٌّؼَف١ش ِغ حٌّخٟٟ ٚرٕخء ِٕظِٛش ِؼَف١ش ؿي٠يس، ٚحٌظٟ ٓخّ٘ض رٍٜٛس ِخ فٟ -    

 ػٍٛس ِؼَف١ش ؿي٠يس، ٔمٍض حٌل٠خٍس حٌز٠َ٘ش فٟ ٍُٓ آهَ ِٓ حٌّؼَفش.

ِلخٌٚش طمي٠ْ حٌؼمً ىْٚ ل١ي أٚ ١َٗ، ٔظؾ ػٕٗ ارؼخى حٌٕٚ حٌّميّ، فخٌَّؿؼ١ش حألٌٚٝ -    

 ػٍٝ حٌٕٚ. ٚحٌٕٙخث١ش حٌؼمً، ٚ٘ٛ حٌلخوُ كظٝ

حٌّفَٙٛ حٌليحػٟ حٌؼَرٟ لخثُ فٟ ِـٍّٗ ػٍٝ أىحط١ٓ، حٌظخ٠ٍو١ش ٚح١١ٕٛ١ٌَِٙمخ، كخٚي  -2

ِٕظَٚ٘خ ِٓ هالٌٙخ ىٍحٓش ٜٔٛٙ حٌٛكٟ. ٚؿًٙ ِؼظُّٙ رؤٛٛي ح٠ٌَ٘ؼش ٚلٛحػي٘خ 

حٌّٕٙـ١ش فٟ ٓزَ حٌٕٜٛٙ، وخٔض حٌٔزذ فٟ ٌـٛثُٙ اٌٝ أىٚحص حٌفىَ حٌغَرٟ فٟ طٕخٚي 

ٍحٓخطُٙ حٌمطؼٟ ِٓ حٌي٠ٓ ٚحٌؼخرض، فخٌظخ٠ٍو١ش فٟ ىٍحٓش حٌٕٚ حطوٌص حٗىخال حٌّميّ، ٍّٚٗض ى

ػيس ِٕٙخ ِخ ٘ٛ ِٔظمخس ِٓ حٌزلغ حٌّخٍؤٟ، اٟخفش اٌٝ ِخ طفَع ِٕٙخ ِٓ حألٕٔٔش ٚٔٔز١ش 

 حٌلمخثك، ططٍٛص اٌٝ حٌظوٍٚ ِٓ حٌمَآْ حٌى٠َُ فٙٛ هخٟغ ألػَ حٌِِخْ ٚحٌّىخْ.

طٍـؤ ا١ٌٗ حٌٕظ٠َخص حٌلي٠ؼش فٟ حٌظؤ٠ًٚ، ٚهٜٛٛخ ف١ّخ ٠ظؼٍك طؼي ح١١ٕٛ١ٌَِٙمخ أُ٘ َِؿغ  – 3

رّٔخٚحطُٙ ر١ٓ حٌٕٜٛٙ حٌز٠َ٘ش ٚحٌٕٜٛٙ حٌّميٓش ٚاٌغخء حٌـخٔذ حإلٌٟٙ فٟ حٌؼخ١ٔش، اٟخفش 

اٌٝ ط٠َ٘غ طخ٠ٍو١ش حٌفُٙ ٚحٌظؼيى حٌالٔٙخثٟ، ٍَِٚح رخٌمٛي رّٛص حٌّئٌف ٚالٔٙخث١ش حٌّؼٕٝ، وً 

ّخ فٟ ٔظ٠َش حٌظؤ٠ًٚ حٌلي٠ؼش، ِّخ كيح رخٌؼمً حٌليحػٟ حٌؼَرٟ اٌٝ ٌٖ٘ حٌٕظ٠َخص ٗىٍض ٍحفيح ِٙ

 طٍمفٙخ ِٚلخٌٚش حالٗظغخي ػ١ٍٙخ ِٓ ك١غ حٌظٕظ١َ ٚحإلػّخي. 

 

 



 

 
 اىرىصياخ

 ِٓ حٌظ١ٛٛخص حٌظٟ طّىٕٕخ ِٓ ِٛحؿٙش حٌفىَ حٌليحػٟ، ِخ ٠ٍٟ:    

حٓظزخلخً ٌوطَ ٚلٛع حألِش فٟ حال٘ظّخَ رخٌٛحلغ حٌّؼخَٛ ٚػيَ طَن حٌٔخكش ٌٍفىَ حٌليحػٟ، -1

 أك٠خْ حٌفىَ حٌليحػٟ حٌٙيحَ.

ٍَٟٚس ِظخرؼش حٌيٍحٓخص حٌليحػ١ش ٚحٌَى ػ١ٍٙخ رخٌّٕٙؾ حٌؼمٍٟ ح١ٌٍُٔ، ِٓ هالي أ٘خء َِحوِ -2

ِظوٜٜش ٌٍَى ػٍٝ حٌفىَ حٌليحػٟ حٌيه١ً، رظؤ١ٌف حٌىظذ ٚحٌّٛٓٛػخص ٚر١خْ ػظُ هطَ ٌ٘ح 

 حٌفىَ ػٍٝ حٌّـظّؼخص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 فهشس اىمصادس واىمشاجع:

حٌٕٚ ٚحٌٍٔطش ٚحٌلم١مش، حٌَّوِ حٌؼمخفٟ حٌؼَرٟ، حٌيحٍ (، 1995 )أرٛ ٠ُي، َٜٔ كخِي، -1
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