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  املقدمة
احلمد � رب العاملني، الذي أنزل الكتاب وتكفل حبفظه إىل يوم الدين، والصالة 

 َخَلفٍ  ُكلِّ   ِمنْ  اْلعِْلمَ  َهَذا َحيِْملُ «والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدc حممد، القائل: 
ُفونَ  ُعُدولُُه، وعلى آله  ،)1(»اْلُمْبِطِلنيَ  نِْتَحالَ َوا اْجلَاِهِلَني، َوَ»ِْويلَ  اْلَغاِلَني، َحتْرِيفَ  َعْنهُ  يـَنـْ

  وصحبه أمجعني، وبعد:
، ، دراسة وحتليالً و»ويالً  فقد اهتم الباحثون على مر العصور �لنص القرآين؛ تفسرياً 

  وتعددت مناهجهم يف ذلك بتعدد خلفيا�م الثقافية واملعرفية، وتعدد زوا¥ الرؤية عندهم.
وكان من الباحثني املعاصرين من »ثر �ملناهج احلديثة يف نقد النصوص؛ كاملنهجية 
البنيوية واملنهجية التفكيكية واملنهجية التارخيية، وأراد تطبيق هذه املناهج على النص القرآين، 
بغرض الكشف عن البنية اللغوية هلذا النص وشبكة التوصيل املعنوية والداللية اليت ينبين 

النص القرآين من  غا فر حاولت إا، فنتج عن ذلك تفسريات حداثية للنص القرآين، عليه
حممد أركون وحسن  منهممضمونه، وقد تزعم هذه احلركة املعاصرة جمموعة من الباحثني 

  زيد وغريهم. حنفي ونصر حامد أبو
  أسباب اختيار املوضوع:

عن يف ر�نيته، وتزعم أنه كون هذه الدعوى موجهة إىل الوحي القرآين ذاته، حيث تط  -1
 ، وأنه خمتلط بكثري من ثقافات عصره.صلى هللا عليه وسلم نتاج البيئة اليت عاش فيها حممد

إظهار مدى التوافق بني دعاوى احلداثيني من املسلمني ودعاوي املستشرقني فيما يتعلق  -2
  �لطعن يف القرآن الكرمي.

بيان مدى خطورة مشروع حممد أركون الذي أصبح ميثل املنهجية احلداثية اجلديدة يف  -3
  .)2(بل اعتربه البعض أكرب الرواد ملا ميكن تسميته �الستشراق العريبأبرز جتليا�ا، 

                                              
 الفقه أهل من الرجل �ب، الشهادات كتاب  ،البيهقيو )، 9423، رقم (247ص/ 61ج ،البزار أخرجه )1(

 أيب. من حديث 209ص /10ج ،يغلط ألنه حديثه عن كفوا  فيقول احلديث أهل من الرجل عن   يسأل
  ضعيفة، كلها  كثرية  طرق من عديّ  ابن أوردها. قال القسطالين: "َعنـُْهم هللاُ  َرِضيَ  عمرو بن هللا وعبد, هريرة
 به جزم كما  حسنًا ويكون طرقه بتعّدد يتقّوى أن ميكن لكن الّرب، عبد وابن نعيم وأبو الدارقطين به صرّح كما
  .4ص/ 1ج البخاري صحيح لشرح الساري إرشادالقسطالين،  انظر: ".العالئي كيكلدي  ابن

  .29، ص17-16، عجملة اهلدىانظر: بريش، حممد الرجراجي، ماذا يريد حممد أركون،  )2(
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  مل أجد من أفرد القول �لتداخل النصي يف القرآن الكرمي �لتحليل واملناقشة. -4
  إشكالية البحث:

على دراسة دعوى التداخل النصي يف قصص  - حبول هللا تعاىل- العزم  وقد عقدت
سورة الكهف من خالل ما كتبه حممد أركون يف كتابه "القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل 

  اآلتية: األسئلة_دف اإلجابة عن اخلطاب الديين" 
  .ما مدلول التداخل النصي، وما أهداف نسبته إىل القرآن الكرمي؟. 1
  .ما مدى انسجام دعوى التداخل النصي يف القرآن الكرمي مع الفكر االستشراقي؟. 2
ومن القرآن  كيف تتسق هذه الدعوى مع موقف أركون من الرتاث اإلسالمي عموماً .  3

  .؟خصوصاً 
  .؟مبا يف اليهودية والنصرانية ما النتائج املرتتبة على مقارنة قصص سورة الكهف. 4
القرآين يف ذكر قصص  املعهودالتداخل النصي يف إطار دراسة ما مدى صمود دعوى . 5

  .؟وسريته عليه الصالة والسالمالسابقني، ودراسة شخصية الرسول 
  

  الدراسات السابقة:
مل أجد من cقش قضية القول �لتداخل النصي يف سورة الكهف عند حممد أركون، 

، والتحليل والنقد فهي كثرية جداً وأما البحوث اليت تناولت حممد أركون وأفكاره �لدراسة 
  وسأعرض لبعض ما اطلعت عليه منها:

حبث مقدم لنيل  ،منهج حممد أركون يف نقد الدين والرتاث اإلسالمي دراسة حتليلية نقدية -
ه إعداد 1431درجة املاجستري يف العقيدة جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين 

البحوث اجليدة اليت حاولت تتبع أفكار وآراء أركون عبدهللا بن حممد املالكي. وهو من 
يعترب من البحوث العامة اليت حاولت تتبع   ومناقشتها مناقشة علمية، إال أنه كما ذكرc سابقاً 

  كل أفكار الرجل.
املرجعية الفكرية ملشروع أركون احلداثي أصوهلا وحدودها، دراسة حتليلية نقدية مقارنة.  -

والعلوم  واالجتماعيةحبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه ختصص فلسفة، كلية العلوم اإلنسانية 
ة: اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر �تنة، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، السنة اجلامعي
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أن يثبت أن ما طرحه أركون من أفكار ونظر¥ت  الباحث أرادوفيه م. 2010-2011
اعرتافه بصعوبة مهما يف تنشيط وجتديد الفكر اإلسالمي، مع  جدير �الهتمام ويعترب إسهاماً 

إال أن هذه الدراسة كان جل اعتمادها على الدراسات االستشراقية  ،تطبيق ما ينظر له
ر يف نفس فلك ما يدعو له أركون، وغاب عنها الكتا�ت اإلسالمية والعلمانية اليت تدو 

  الرصينة اليت تعري املنهج الذي اعتمده أركون يف دراسته للرتاث.
األسطورة واملعرفة يف فكر حممد أركون، إعداد أمحد إبراهيم املصطفى الفارس، قدمت هذه -

دراسات العليا، اجلامعة األردنية، الرسالة للحصول على درجة املاجستري يف الفلسفة، كلية ال
م. وفيها حاول الباحث أن يبني أن األسطورة عند حممد أركون تعترب أحد أبرز 2000آب 

الطرق يف إنتاج املعرفة عن اإلنسان، وأÇا ليست فقط �ملعىن السليب السائد هلا، بل إÇا 
غاب عنها الكالم عن و حتمل على متنها بعدًا جمازً¥ ورمزً¥ حييل إىل معاين صحيحة، 

  التداخل بني النصوص الذي يدعيه أركون.
  منهج البحث:

تفكيك املوضوع إىل عناصره على الدراسة نقدية مقارنة، مبعىن أÇا تقوم  -1
مث بعد حبيث يصبح املوضوع معلومًا بشكل واضح وال يبقى فيه أي غموض، األساسية، 

ل اختبار عناصره تلك من حيث ذلك يتم تسليط النقد على ذلك املوضوع، من خال
تفسريي لتلك العناصر  ، مث صياغة منوذجها وسالمتها من التناقض والتنافراتساقها وانسجام

أو بيان ما يربط بني تلك العناصر، على أن يتم إخضاع كل ذلك إىل معيار اإلسالم متمثالً 
  يف الكتاب والسنة بفهم سلف األمة.

حملمد أركون، إال إذا كانت منصوصًا عليها احلرص على عدم إثبات فكرة  -2
 صراحة يف كتبه، ويف الغالب أعرب عن تلك األفكار بعباريت رغبة يف االختصار.

، وغالب ما كتبه  حممد أركون مل يكتب �لعربية إال cدراً  وأنوه هنا إىل أمر مهم وهو أن
هاشم صاحل، وكان أركون  كان �لفرنسية، وقد مت ترمجته إىل العربية بواسطة املفكر السوري

من أدق وأصح  -هو معلوم كما   -يراجع ترمجة كل فصٍل و�ب بعد انتهائه، وهذا النوع 
 وقد زكى أركون تلك الرتمجات يف أكثر من موضع من كتبه.  ،الرتمجات

  خطة البحث:
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  قسمت البحث إىل مقدمة وثالثة فصول وخامتة.
والدراسات السابقة  واألسئلة اليت جييب عنها، فبينت فيها أسباب اختياري له، أما املقدمة

  . وخطته ي فيه،ومنهج فيه،
  والفصل األول بعنوان: دعوى التداخل النصي: مدلوهلا وأهدافها وخلفيتها االستشراقية 

  وفيه مبحثان: 
  املبحث األول: مدلول دعوى التداخل النصي وأهدافها

  وفيه مطلبان:
  النصي املطلب األول: مدلول دعوى التداخل

  املطلب الثاين: أهداف دعوى التداخل النصي يف القرآن الكرمي
  املبحث الثاين: اخللفية االستشراقية لدعوى التداخل النصي

  وفيه مطلبان:
  املطلب األول: فلهاوزن ونظرية تعدد املصادر يف الكتب املقدسة.

  املطلب الثاين: نولدكه ونظرية تعدد املصادر للقرآن الكرمي.
 لثاين: عالقة دعوى التداخل النصي :لتوجه األركوينالفصل ا

  :انوفيه مباحث
  املبحث األول: شخصية حممد أركون ومنهجيته يف التعامل مع الرتاث

  وفيه مطلبان:
  املطلب األول: التعريف مبحمد أركون

  املطلب الثاين: منهجية حممد أركون يف التعامل مع الرتاث اإلسالمي
  يف فكر أركون التارخيانية للنص وعالقتها :لتداخل النصي املبحث الثاين: القراءة

  وفيه مطلبان
  املطلب األول: مفهوم التارخيانية وعالقتها �لتداخل النصي

  اآل�ر املرتتبة على ذلكاملطلب الثاين: مدلول التداخل النصي عند أركون و 
   يف قصص سورة الكهف الفصل الثالث: نقد دعوى التداخل النصي

  مخسة مباحث:وفيه 
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  .اليهودية والنصرانيةاملبحث األول: مقارنة قصة أهل الكهف يف القرآن مبا يف 
  :مطلبان وفيه

   القرآن يف الكهف أهل قصةاملطلب األول: 
  اليهودية والنصرانية يف الكهف أهل قصةاملطلب الثاين: 

  تعقيب
  .والنصرانيةاليهودية املبحث الثاين: مقارنة قصة اخلضر يف القرآن مبا يف 

  :مطلبان وفيه
  املطلب األول: قصة اخلضر يف القرآن 

  اليهودية والنصرانيةاملطلب الثاين: قصة اخلضر يف 
  تعقيب

  .اليهودية والنصرانيةاملبحث الثالث: مقارنة قصة ذي القرنني يف القرآن مبا يف 
  :مطلبان وفيه

  املطلب األول: قصة ذي القرنني يف القرآن 
  يف اليهودية والنصرانيةاملطلب الثاين: قصة ذي القرنني 

  تعقيب
القرآين يف ذكر قصص  املعهوداملبحث الرابع: نقد دعوى التداخل النصي من خالل 

  السابقني.
  وفيه مطلبان:

  املطلب األول: قصص وردت يف القرآن وغريه
  املطلب الثاين: قصص انفرد القرآن بذكرها

التداخل النصي من خالل شخصية الرسول عليه السالم  املبحث اخلامس: نقد دعوى
  وسريته.
  :Íيت ما لنقد فيه وأتعرض

  الطعن يف أميته صلى هللا عليه وسلم. -
  ادعاء »ثره صلى هللا عليه وسلم �حلنفاء. -
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  ادعاء »ثره صلى هللا عليه وسلم �لصابئة. -
  ادعاء »ثره صلى هللا عليه وسلم �ليهود والنصارى. -
  ادعاء »ليفه صلى هللا عليه وسلم للقرآن الكرمي -

   اخلامتة:
  وتشتمل على ما Íيت:

  .النتائج -
  .التوصيات -
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  دعوى التداخل النصي: مدلوهلا وأهدافها وخلفيتها االستشراقية :الفصل األول
  

  وفيه مبحثان: 
  املبحث األول: مدلول دعوى التداخل النصي وأهدافها

  اخللفية االستشراقية لدعوى التداخل النصياملبحث الثاين: 
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  املبحث األول

  مدلول دعوى التداخل النصي وأهدافها
  

  وفيه مطلبان:
  املطلب األول: مدلول دعوى التداخل النصي

  املطلب الثاين: أهداف دعوى التداخل النصي يف القرآن الكرمي
  

  املطلب األول

  مدلول دعوى التداخل النصي

  
ملفردات عنوان البحث، لتحديد نطاقه وطبيعته، وبيان  املطلب حتليالً نتناول يف هذا 
  املراد منه بتعريفه اللقيب:

  الفرع األول: حتليل املفردات:
 مصطلح (دعوى)  -أ

  مدلوهلا يف اللغة:
 لكن الذي يهمنا هنا معاين مصطلح الدعوى مشتقة من "دعو" وهلذه املادة معان كثرية،

  :)1(دالالت، وهي حتوم حول أربعة معان(الدعوى)، فالدعوى مصدر له عدة 
: وهي اسم ما يدعى، يقال: دعوى فالن كذا، أي قوله، ومنه قوله الفكرة والقضية •

، وذلك ملا )1("ُمْنِتَنةٌ  فَِإنـََّها َدُعوَها،... اْجلَاِهلِيَّةِ  َدْعَوىل ا �َ : "مَ صلى هللا عليه وسلم

                                              

مصطفى، إبراهيم، والز¥ت، و  ،مادة (دعا)، املصباح املنريالفيومي، و  ،)دعامادة (، لسان العربابن منظور،  )1(
 ..مادة (دعا)، املعجم الوسيطأمحد، وعبد القادر، حامد، والنجار، حممد، 
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لألنصار، وآخر يقول: ¥ للمهاجرين، فسماه (دعوى  يقول: ¥مسع البعض 
 اجلاهلية)، ألنه من أفكارها وعاد�ا عند التنازع.

لَِمينَ َوَءاِخُر دَۡعوَ   : قال تعاىل:الدعاء • ِ َرّبِ ٱۡلَعٰ َّbِ ُيونس[  ٰىُهۡم أَِن ٱۡلَحۡمد :
 ، أي دعاء أهل اجلنة تنزيه هللا وتعظيمه.]10

 يل يف هذا األمر دعوى ودعاوي.: يقال: الصلة •
: ادعيت على فالن كذا، وادعيت الشيء زعمته يل، والدعوى يف املطالبة بشيء ما •

 القضاء: قول يطلب به اإلنسان إثبات حق على غريه؟
(الفكر والقضية، الدعاء، الصلة والعالقة، املطالبة  منها معان عدةفلمصطلح "دعوى" 

ة يف حبثنا إال معىن الدعاء فإنه ليس مبراد، ألننا نريد بشيء ما) وهي كما ترى كلها مراد
التحدث عن منهج معني يف التعامل مع كتاب هللا، ميثل ألصحابه قضية يطالبون 
بتطبيقها، ويدعون ارتباطهم Óا وأÇم قادرون على تطبيقها، وهذه القضية املدعاة قد 

  تكون قابلة للصواب واخلطأ حىت يثبت أحدمها.
  االصطالح: مدلوهلا يف

الدعوى قول يلتزم االنسان إثباته مع دحض "جاء يف املعجم الفلسفي ما نصه: 
  .)2("االعرتاض عليه

نسمي العلم التصديقي الذي هو نسبة بني مفردين دعوى، اذا حتدى به : «)3(قال الغزايل
املتحدي ومل يكن عليه برهان، وكان يف مقابلة القائل خصم، فان مل يكن يف مقابلته 

  .)1(»خصم مسيناه قضية

                                                                                                                                  

. )3518: (رقم، 183ص ،4ج ،اجلاهلية دعوة من ينهى ما �ب املناقب، كتاب ،صحيحهيف  البخاريأخرجه  )1(
)، من 2584رقم ( ،19ص ،8جيف كتاب الرب والصلة، �ب نصر األخ ظاملًا أو مظلوماً،  ،صحيحهيف  ومسلم

 .حديث جابر رضي هللا عنه
  .561، ص1، جاملعجم الفلسفيمجيل صليبا،  )2(
 فاحلجاز، بغداد، إىل رحل. متصوف متكلم أصويل ،شافعي فقيه ،الغزايل حامد أبو حممد بن حممد بن حممد هو )3(

 "،الوجيز"و "،الوسيط"و "،البسيط": مصنفاته من .)هـ505، تويف سنة (طوس إىل وعاد فمصر ، فالشام
- 101ص / 4ج ،الشافعية طبقاتالسبكي، [انظر:  ."، وغريهاالدين علوم إحياء"و "،الفالسفة �افت"و

  .]247ص/ 7ج ،األعالم ،لزركليوا ،180
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: وعند أهل املناظرة: قضية تشتمل على احلكم املقصود إثباته �لدليل أو )2(وقال التهانوي
 إظهاره �لتنبيه، والقاصد واملتصدي لذلك أي إلثبات احلكم أو إلظهاره يسّمى مّدعيا

)3(.  
 مصطلح (التداخل):   -ب

  مدلوله يف اللغة:
والدخول نقيض اخلروج، ودخل يدخل دخوًال،  التداخل وهي تفاعل من مادة "دخل"،

، واملدخل: موضع الدخول، وداخلة الرجل: �طن أمره، َوتدّخل الشيء أي: دخل قليًال قليالً 
وتداخل املفاصل ودخاهلا: دخول بعضها يف بعض، وتداخل األمور: تشاÓها والتباسها، 

  )4(ودخول بعضها يف بعض.
  ما سنبحثه.االصطالح ك ن التداخل يفواملعنيان األخريان مها املقصود م

  مصطلح (النص): -ج
  مدلوله يف اللغة:

 : ما Íيت والنص له عدة معان، منها
 كقوهلم: نصت الظبية جيدها: أي رفعته.   الرفع:-
: كقولنا : نصَّ العروس، أي وضعها على املنصة. واملنصة :ما تظهر عليه العروس اإلظهار-

 لرتى.
 كقولنا : cصَّ غرميه، أي استقصى عليه وcقشه.:  منتهى الشيء وغايته-

                                                                                                                                  

 .27، صاملستصفى الغزايل، )1(
، تويف بعد سنة هندي �حث ،التهانوي العمري احلنفي صابر بن حامد بن علي بن أعلى حممدهو  )2(

  .)هـ1158(
 نزهة احلسين،انظر [ "، وغريها.اآل¥ت نسق يف الغا¥ت سبق"و "،الفنون اصطالحات كشافمن مصنفاته: "

  ]295ص/ 6ج ،األعالم ،لزركليوا، 804ص/ 6ج ،اخلواطر
 .786-785، ص1، جكشاف اصطالحات الفنون والعلومالتهانوي، حممد علي،  )3(
  .)دخلمادة ( ،القاموس احمليط الفريوزآ�دي،و  )،دخلمادة (، لسان العربانظر: ابن منظور، ) 4(
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ما « : يقال: نص احلديث ينصه نصا: رفعه أي أسنده. وقال عمرو بن دينار: اإلسناد-
 .)2(، أي أرفع له وأسند)1(» رأيت رجًال أنصَّ للحديث من الزهري

وكما ترى ال يوجد يف هذه املعاين معىن يتوافق مع ما حنن يف صدد البحث عنه، 
اللهم إال ما ذكر يف املعجم الوسيط، من أنه من املعاين املولدة، وجاء فيه: "النص: صيغة 

، وهو على هذا املعىن يتطابق مع ما حنن بصدد )3(الكالم األصلية اليت وردت من املؤلف"
  دراسته يف حبثنا هذا.

يتوافق مع ما يف املعجم، فقد ذكر يف  )4(البن حزم الظاهري مث وجدت كالماً 
"اللفظ الوارد يف القرآن أو السنة ×نه "اإلحكام" بعد تعريفه للنص كما عرفه االصوليون 

املستدل به على حكم األشياء وهو الظاهر نفسه"، قال: "وقد يسمى كل كالم يورد كما 
  .)5(قاله املتكلم به نصا"

 الداللة املعجمية لكلمـة "نـص"، فقال: "ال اجلمع بني )6(وقد حاول د. خليل املوسى
شك يف أن معاين (نص) يف القدمي غريها يف احلديث، وعند العرب غريها عند سواهم، وهذا 
أمر طبيعي تقتضيه التطورات والتغريات الزمنية واملكانية، اليت تطرأ على معاين األلفاظ 

، تتقاطع وتتالقى؛ فالرفع مثال  يعيد وسواها، ولكّن بعض هذه املعاين، وخباصة الثوابت منها
النص إىل صاحبه، والتحريك صفة من أهم صفات النص األديب، فهو حوار �لـداللة، أما 
اإلظهار ففيه معىن اإلجناز والتمام، وإذا كانت العروس تـَُنصُّ على املنصة لُرتى يف أمجل ُحّلة 

                                              

رقم  ،528ص ،1ج، �ب ما جاء يف الصالة قبل اجلمعةيف كتاب أبواب اجلمعة،  ،جامعه يف الرتمذيأخرجه ) 1(
)523.(  

 ).نصص( مادة احمليط، القاموس الفريوزآ�دي، )،نصصمادة (، لسان العربابن منظور، ) 2(
 .926، ص2، جاملعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم، والز¥ت، أمحد، وعبد القادر، حامد، والنجار، حممد،  )3(

 من. االسالم أئمة وأحد عصره، يف األندلس عامل ،حممد أبو الظاهري، حزم بن سعيد بن أمحد بن عليهو  )4(
). هـ456( يف سنة تويف. وغريها ،"األنساب مجهرة"و ،"احمللى"و ،"والنحل واالهواء امللل يف الفصل: "مصنفاته

  ].254ص ،4ج ،األعالم ،لزركليوا ،184ص ،18، جالنبالء أعالم سريانظر: [الذهيب، 
 .43، ص1، جاإلحكامابن حزم،  )5(
 خليل جريس املوسى، �حث وشاعر من سور¥، أستاذ األدب العريب احلديث يف جامعة دمشق، وعضو احتاد الكتاب العرب. هو )6(

 انظر: ."والدرامية الغنائية بني املتكاملة املعاصرة القصيدة" "،املعاصر العريب الشعر حركة يف احلداثة": مؤلفاته من
http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet/0531.htm  
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ناس إّال يف حالته اليت يراها وصورة هلا فكذلك شأن النص الذي ال خيرجه صاحبه إىل ال
مجيلة، ومن هنا كان معىن احلوليات يف الشعر اجلاهلي، ّمث إّن من معاين النص االفتضاح 
واإلشهار، ومنها قوهلم: ُوضع فالن على املنصة، أي افتضح واشتهر، ومن ذلك التحديد 

  .)1(والوصول إىل الغاية واملنتهى يف اجلودة والبالغة"
  الح:مدلوله يف االصط

  يف عرف األصوليني يطلق على معان:هو  :-�لفتح والتشديد- قال التهانوي: الّنصّ 
، ، حقيقة أو جمازاً أو مفسراً  كّل ملفوظ مفهوم املعىن، من الكتاب والّسّنة، سواء كان ظاهراً   -1

  .منهم للغالب ، اعتباراً أو خاصاً  عاماً 
الّنّص يف اللغة مبعىن الظهور. يقول  ألن، نّصاً يسمى الظاهر  من أن الشافعيعن ما ذكر  -2

  الظاهر.، فعلى هذا حّده حّد هوأظهرت هالعرب: نصت الظبية رأسها، إذا رفعت
، ال على قرب وال على بعد، كاخلمسة : ما ال يتطّرق إليه احتمال أصالً األشهر املعىن وهو -3

  آخر. مثال، فإنّه نّص يف معناه ال حيتمل شيئاً 
إليه احتمال مقبول يعضده دليل، أّما االحتمال الذي ال يعضده دليل فال ما ال يتطّرق  -4

خيرج اللفظ عن كونه نّصا، فكان شرط الّنّص �ملعىن الثالث أن ال يتطّرق إليه احتمال أصال، و�ملعىن 
الرابع أن ال يتطّرق إليه احتمال خمصوص، وهو املعتضد بدليل فال حجر يف إطالق الّنّص على هذه 

  .)2(ايناملع
  ويظهر من هذه التعريفات أن التعريف األول هو أقرب التعريفات إىل موضوع حبثنا.

  :يف الدراسات اللسانيةالفرع الثاين: مدلول مصطلح (التداخل النصي) 
يعترب مصطلح (التداخل النصي) من املصطلحات احلديثة اليت مت التواضع عليها يف 

 )3(وخاصة بعد انتقال الفلسفة األدبية والنقدية من البنيويةجمال الدراسات األدبية والنقدية، 
إىل ما بعد البنيوية، وما قدمه ذلك من جديد، سواء على مستوى اإلبداع، أو على مستوى 
التفسري، حيث إن "»مل النص على النحو الذي أرادته البنيوية يغلق أفق القراءة، وال يفتح 

                                              

  . انظر:823،عجريدة األسبوع األديباملوسى، "النص لغة واصطالحا"،  )1(
008.htm-http://www.awu.sy/archive/alesbouh%20802/823/isb823  

  .1696 - 1695ص، 2، جكشاف اصطالحات الفنون والعلومالتهانوي، انظر:  )2(
هي نظرية قائمة على حتديد وظائف العناصر الداخلة يف تركيب اللغة، ومبينة أن هذه الوظائف احملددة مبجموعة من  )3(

 .52، صاملعجم األديباملوازcت واملقابالت هي مندرجة يف منظومات واضحة. انظر: عبد النور، جبور، 
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وقد أصبح املصطلح صاحلاً ، )1(يل النص وإدراكه"النص على سياقات هلا أمهيتها يف حتل
  للتعامل مع النص القدمي واجلديد على حد سواء.

ومن املالحظ أنه مل يكن هناك اتفاق بني الباحثني يف األدب والنقد على مصطلح 
حمدد؛ فقد أطلق عليه العديد من املسميات منها "النص الغائب" و"التفاعل النصي" 

  النصوص املتداخلة" و"التناصية" و"التناصص" وغريها.و"التداخل النصي" و"
ويعترب مصطلح (التناص) هو أكثر هذه املصطلحات شيوعًا وانتشارًا يف جمال 

عليه، ألنه وقدمته الدراسات النقدية احلديثة، إال أين اخرتت مصطلح (التداخل النصي) 
راسة تتناول مفهوم التداخل حممد أركون يف كتا�ته، وهذه الد كتورد الاملصطلح الذي يفضله 

أن دراسة النص كموضوع لغوي يؤكد وجود بنية، لكنها بنية ال مركزيه  فيه ال شك ومماعنده، 
  وال تعرف االنغالق.

 قالفإc ال جند ما يشفي الغليل يف حتديده،  )التناص(و�لعودة إىل الداللة املعجمية ملصطلح 
جعل بعضه فوق  :ازدمحوا. و(َنَصَص املتاع) ):اجتماعهم تناصَّ القوم عند( :يف لسان العرب: "يقال

  )2(رفعه وأسنده إىل من أحدثه." ):نصَّ احلديث إىل صاحبه(بعض، و
يفيد املشاركة واملفاعلة والتعدية، إذ إنَّه "من الصيغ اليت ال حتدث إالَّ بني اثنني على  اً فهو إذ

  األقل، ومن مث فهذا املصطلح جيمع بني أمرين مها :
  هي: النص. ،مادة هذه التفاعل -1

 .)3(وهي: التفاعل ،طبيعة العالقة بني النصوص -2

أما من حيث كون ( التناص ) مصطلحًا ملعىن معني فإنه مل يعرف عند العرب Óذا االسم، 
يف صدورهم، حتت طائفة من املسميات،  مستقراً يف أذهاÇم  اً كن من حيث املفهوم، فقد كان قائمول

  مني، االقتباس، السرقات، وما إىل ذلك ) .منها (التض
على يد الباحثة  ، إالةالغربي ةاللساني اتسايف الدر  "التداخل النصي" مصطلحكذلك مل يستقر 

"منذ أن صرحت يف  وذلك ،)Julia Kristeva( الفرنسية ذات األصل البلغاري جوليا كريستيفا

                                              

 .184، ص ترويض النصالصكر، حامت،  )1(
  .مادة (نصص)، لسان العربابن منظور،  )2(
، ص 2ع ،7، مجملة علوم اللغة، "التناص بني القرآن الكرمي واحلديث الشريف"الفقي، صبحي إبراهيم، انظر: ) 3(

102.  
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�عتباره وظيفة تناصية تتقاطع فيه نصوص عديدة  )1(أواسط الستينات بتصورها عن النص كإيديولوجيم
  .)2(يف ا÷تمع والتاريخ، هيمن مفهوم التناص بشكل سريع ومثري"

بوصفه مصطلحًا مل يعرف إال يف الدراسات اللسانية الغربية، أمَّا  يكون التداخل النصيوÓذا 
ت عنه الدراسات يف األدب العريب  -كما تقدم-مصطلحات بعدة  القدمي من حيث املفهوم فقد عربَّ

التداخل النصي يف الدراسات اللسانية الغربية، مث نعرج موضع  تناول يف هذا املبحثوف أسفذا وعلى ه
 يف النصي التداخلبذكر مفهوم  ، وخنتمهعلى ذكر هذا املصطلح يف الدراسات اللسانية العربية املعاصرة

  .القدمية العربية اللسانية الدراسات
  النصي يف الدراسات اللسانية الغربية:التداخل  -1

"يف منتصف القرن العشرين انتقل االهتمام النقدي واألكادميي من العناية �ملؤلِّف إىل العناية 
بنتاجه األديب (املؤلَّف)، فاستحوذ النص على جل البحوث والدراسات األدبية؛ ومن هنا نشأت 

بني النظر¥ت النصية اليت انطلقت يف هذا السياق النظر¥ت النصية، وصار النص نفسه علماً؛ ومن 
  .)3(نظرية (التناص) أو التداخل النصي"

ومن هذا املنطلق، فقد كثرت الدراسات اللسانية اليت تعاجل هذه الظاهرة (دراسة النص) يف  
ابتدأها  )De Saussure()4كتا�ت علماء اللسانيات الغربيني، منها دراسة مهمة أجنزها دوسوسري (

م يف كتاب بعنوان 1971بعد ذلك سنة:  تمث مجع ،متفرقة كمقاالتم  1909م إىل 1906نة: س
أن سطح النص مكوكب، تبنيه وحتركه نصوص أخرى، حىت ولو   لهتبني فقد (الكلمات حتت الكلمات) 

  .)5(كن تسميته (حبفر¥ت النص)وهذا قاد إىل ما مي ،كانت جمرد كلمة مفردة
وكان هلم  التداخل النصيالذين درسوا ظاهرة الغربيني الباحثني أشهر من  ولكن الذي يعترب حبق

  :األثر البارز يف مجيع الدراسات اليت أتت بعده، هم كالتايل

                                              
 النصوص فضاء يف إليها حييل اليت أو فضائه يف عربها سيق اليت امللفوظات مجيع مع معني نص نظام تقاطع هو )1(

  .22ص ،النص علم ،جوليا ،يفاتكريس  انظر:. اخلارجية
  .93، صانفتاح النص الروائييقطني، سعيد،  )2(
 املؤمتر حبوث( ،"كريستيفا  وجوليا اجلرجاين القاهر عبد اإلمام بني التناص ظاهرة" ،رمضان الدين عالء السيد، )3(

 ،)العربية علوم إثراء يف وجهوده اجلرجاين القاهر عبد اإلمام، ×سيوط العربية اللغة لكلية األول الدويل العلمي
  . 1389ص

م) عامل لغو¥ت سويسري، مؤسس مدرسة البنيوية يف اللسانيات، 1913-1857فريديناند دي سوسري (هو  )4(
قل إىل الـعربية برتمجات من أشهر آ�ره: حبث يف األلُسنّية العامة (كتبه بـاللغة الفرنسية ونُشر بعد وفاته) وقد نُ 

  .9، صالبحث عن فردينال دو سوسريانظر: ميشال أريفيه،  متعددة.
  .5، صظاهرة الشعر املعاصر يف املغرببنيس، حممد، انظر: ) 5(
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  : )Mikhail Bakhtine( )1ميخائيل :ختني ( -
جاء �ختني من مدرسة الشكالنيني الروس وما قدمه من دراسات  دوسوسريبعد 

) وهو أصٌل ملصطلح التداخل النصي، يقول: "إن الكلمة Dialogismeمبفهوم احلوارية (
وهي تتجه حنو هدفها تدخل كل بيئة حوار مضطرب مليئة �لتوترات، بيئة من كلمات 

وتتداخل مع عالقات معقدة وتتملص من أخرى،  غريبة، من أحكام القيمة والتأكيدات.
  .)2(عة"ختتلط لبعض وتنفر من البعض اآلخر وتتقاطع مع جممو 

فرتى أنه جعل الكلمة تنفذ وتقيم يف الكلمات واجلمل وحتدث حوارًا مع الكلمات 
  األخرى، دون أن يطلق على هذه العملية لقباً معيناً.

مث يف موضع آخر أطلق على هذه العملية التفاعلية بني الكلمات واجلمل مسمى 
يوي دائما، واملتبدل دائما، يقول: إن الكلمة ليست شيئاً، ولكنها الوسط احلفاحلوارية، 

  .)3(والذي حيدث فيه التبادل احلواري
"فهو يقارب بكالمه  عليه السالمفكل خطاب عنده ال خيلو من احلوارية، إال خطاب آدم 

كان يستطيع أن يتجنب متاما   -ذاك املتوحد- األول عاملًا بكرًا مل يوضع موضع التساؤل، وحده آدم 
ملوضوع مع كالم اآلخرين. وهذا غري ممكن �لنسبة للخطاب البشري إعادة التوجه احلواري حنو ا

  .)4(امللموس، التارخيي، الذي ال يستطيع جتنبه إال بطريقة اصطالحية، ويف حدود معينة فقط"
فرتاه يذهب إىل أن التداخل النصي يضرب جبذوره إىل ما هو أعمق من املستوى االجتماعي أو 

، ألن عليه السالمذ احلياة األوىل على األرض، ومل يفلت منه سوى آدم التارخيي، ويشري إىل وجوده من
  .خبطاب بشري قبله، ومل يكن قد تكلم فيه بكونه بكراً يتسم  عاملاً  يعيشآدم كان 

ن �ختني كان له فضل السبق يف التأصيل ملفهوم التداخل إ :وعلى هذا فإنّه ميكن القول
  .الباحثني يف اللسانياتالنصي، وهو الذي استقر عليه أكثر 

                                              
فيلسوف ومنظر أديب روسي. عمل أستاذًا يف جامعة سارانسك،  )م1975- م1895( هو ميخائيل �ختني،) 1(

إبداع "، و"مشكالت يف شعرية دستويفسكي"، و"الفن واملسؤولية"منها:  مصنفاتهالنقدية، له » حلقة �ختني«وأسس 
املبدأ تزفيتان،  انظر: تودوروف،عاماً.  )80(، وقد cهز لك، وكانت وفاته قرب موسكو، وغري ذ"فرانسوا رابليه...

  .39-23، ص احلواري
  .362، صاملرا� احملدبةمحودة، عبد العزيز، ) 2(
  .62، صدراسات يف النص والتناصيةالبقاعي، حممد خري، انظر:  )3(

  .54-53، صاخلطاب الروائي�ختني، ميخائيل،  )4(
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مع نصوص أخرى، تلك هي الفكرة اليت تلقفتها الناقدة الفرنسية (جوليا   تقيم حواراً  اً فالكلمة إذ
النقاد أول من بلور هذا  كريستيفا) لصياغة نظرية التداخل النصي من �ختني، هلذا تعترب هي üمجاع

  .املفهوم
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  )Kristeva-Julia()1جوليا كريستيفا ( -
جاءت الباحثة جوليا كريستيفا واليت يعود الفضل يف اشتقاق مصطلح التداخل النصي وتروجيه 

م، 1966)، األوىل عام Tel Quelن يف جملة تيل كيل (امقالت فقد نشر هلاإىل جهودها البحثية، 
استخدام  أول ، وفيهما كانم1967 )عنوان: (النص املغلقبالثانية و عنوان: (الكلمة، احلوار، الرواية)، ب

  .)2(للمصطلح
هو تبادل نصوص، أو تناّص يف فضاء نّصي تلتقي فيه  -كريستيفاعند  - فالنّص 

جمموعة من امللفوظات املأخوذة من نصوص أخرى، ويُبطل أحدها مفعول اآلخر. تقول: 
"فالنص إذن إنتاجية وهو ما يعين... أنه ترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي فضاء نص 

  .)3( تتناىف ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى"معني تتقاطع و 
فالتداخل النصي عندها كما تقدم، هو: "تفاعل نصوصي حيدث داخل نص واحد، 
وميَكِّن من التقاط خمتلف املقاطع أو القوانني، لبنية نصية بعينها، بوصفها مقاطع أو قوانني 

وكل نّص "ينبين مثل  ؛ فهو تالقي نصوص تقرأ نّصًا آخر،)4(حمولة من نصوص أخرى"
  .)5(فسيفساء من االستشهادات، وكل نّص إمنا هو امتصاص وحتويل لنّص آخر"

فاملفهوم النظري للتداخل النصي عند كريستيفا يقوم على الفاعلية املتبادلة بني 
؛ فكل )6(النصوص، حيث إن كل نص هو يف آن واحد امتصاص وحتويل لنصوص أخرى

حصيلة مجلة من عمليات التفاعل بني النصوص اليت تدخل يف نص يف بنيته اإلنشائية هو 

                                              
 يف وأسهمت ، السوربون جامعة يف أستاذة عملت ،م1941 عام مواليد من األصل، بلغاريةفرنسية  cقدةهي  )1(

 ." وغريهاالشعرية اللغة يف ثورةو" ، "الروائي النص"علم النص"، و" عديدة منها: أحباث وهلا ،) كل  تل(  جملة
 انظر:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7_%
D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7  

  .61، صدراسات يف النص والتناصيةالبقاعي حممد خري، انظر:  )2(
 .21، صعلم النص كريسيتفا، جوليا،  )3(

 .401، صنظرية التناصيةدوبيازي، مارك،  )4(
 .83، صالسيميولوجياكريستيفا، جوليا،   )5(
 .203، هامش صما معىن مؤلف؟فوكوه، ميشيل، : انظر )6(
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وهو ما وصفته بقوهلا: "إن كل نص هو عبارة عن لوحة فسيفسائية من  ،)1(نسيجه
  .)2(االقتباسات وكل نص هو تشرب وحتويل لنصوص أخرى"

مث إن كريستيفا عندما أخذت مفهوم التداخل من �ختني مل تكتف �÷االت 
ان �ختني حيصر احلوارية فيها بل وسعت مفهوم التداخل النصي ليشمل اخلطابية اليت ك

الشعر، وتقول: إن "املدلول الشعري حييل إىل مدلوالت خطابية مغايرة، بشكل ميكن معه 
قراءة خطا�ت عديدة داخل القول الشعري، وهكذا يتم خلق فضاء نصي متعدد حول 

النص الشعري امللموس وهو ما نسميه فضاء  املدلول الشعري تكون عناصره قابلة للتطبيق يف
  .)3("نصياً  متداخالً 

وقد ميزت كريستيفا بني ثالثة أمناط من الرتابطات بني املقاطع الشعرية والنصوص 
  القريبة من صيغتها األصلية لشعراء سابقني، وهذه األمناط هي:

   النفي الكلي: -1
مثاله قول ، كلية، ومعىن النص املرجعي مقلو�ً   وفيه يكون املقطع الدخيل منفياً 

، إال أن هذا يذكرين بضعفي الذي أسهو وأc أكتب خواطري، تنفلت مين أحياcً ( �سكال:
�لقدر الذي يلقنين إ¥ه ضعفي املنسي، ذلك  عنه طوال الوقت، الشيء الذي يلقنين درساً 

يظهر بنص )، Lautréamont( لوتر¥مونجاء مث )، نين ال أتوق سوى إىل معرفة عدميأ
حني أكتب خواطري فإÇا ال تنفلت مين، (: فقالبعكس معناه،  فيه النص السابق ولكن

هذا الفعل يذكرين بقويت اليت أسهو عنها طوال الوقت، فأc أتعلم مبقدار ما يتيحه يل فكري 
  .)4() إىل معرفة تناقض روحي مع العدماملقيد، وال أتوق إال

  املتوازي:النفي  -2
قتباس االهو أن يظل املعىن املنطقي للمقطعني هو نفسه، إال أن هذا ال مينع أن مينح 

 مثاله قولللعاطفية والرومانسية اليت تطبع األول،  معاد¥ً  للنص املرجعي معىن جديداً 
جاء مث )، االنتباه النطفاء صداقة أصدقائناإنه لدليل على وهن الصداقة عدم ( ألروشفوكو: 

                                              

  .23، صتداخل النصوص يف الرواية العربيةمحاد، حسن، : انظر )1(
 .13، صعلم النصكريستيفا، جوليا،   )2(
  .78، صاملصدر السابق) 3(
  .78صاملصدر السابق، انظر:  )4(
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إنه لدليل على الصداقة عدم ( ورومنسية: عىن األول وزاده مجاالً قلب فيه املبنص  تر¥مونلو 
على ذلك: هكذا تفرتض القراءة  اً قيعلت ). قالت كريستيفااالنتباه لتنامي صداقة أصدقائنا

  .)1(جتميعا غري تركييب للمعنيني معا االقتباسية من جديد
  النفي اجلزئي: -3

حنن ( �سكال: مثاله قول، د فقط من النص املرجعي منفياً وهو أن يكون جزء واح
لنص السابق إال أنه نفي أخذ اف لوتر¥مون جاءمث )، ضيع حياتنا، فقط لو نتحدث عن ذلكن

 اً قيعلت )، قالت كريستيفابهجة، املهم أال نتحدث عن ذلك قطحنن نضيع حياتنا ب( جزء منه:
  .)2( معاعلى ذلك: هكذا يفرتض املعىن االقتباسي القراءة املتزامنة للجملتني

  وكذلك متيِّز كريستيفا بني نوعني من الّتناص:
  الّتناص املضموين. -1
  .)3(الّتناص الشكلي -2

ّن الّتناص يتصل بعمليات االمتصاص والتحويل اجلذري أو اجلزئي للعديد من أ نلحظ وهكذا
  .)4(�لرفض أو القبول يف نسيج النص األديب احملددالنصوص املمتدة 

 "التداخل النصي" من ملصطلحمث إن جوليا كريستيفا ملا الحظت بعض االستعماالت اخلاطئة 
 هحضوره الفعلي داخل النص، ختلت عن ىدمالتأثر والتأثري والبحث عن املصدرية واملرجعية و  جهة

  .)positionTrans)5مصطلح "التحويل/التنقلية/ حمله وأحلت
   

                                              
  .79املصدر السابق، صانظر:  )1(
  .79املصدر السابق، صانظر:  )2(
  .246، صعامل النصكاصد، سليمان، انظر:   )3(
  .122، صظواهر فنية يف لغة الشعرالسيد، عالء الدين، انظر: ) 4(
  .48، صالنص الغائبعزام، حممد،  )5(
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  )R.Barthes()1روالن :رت( -
يتمتع حببه للتميز والتخلص من اآلراء اجلامدة، وقد ظهر ذلك جليا  وكان روالن �تمث جاء 

يف حبوثه املعمقة حول النص، فهو ال يكتفي بتوضيح البىن اخلفية لنص ما، ولكنه يعاود بناءه بعد أن 
  هلذا كان له أثر �رز يف تطوير نظرية التداخل النصي.، )2(يكون قد فك رسالته حسب بنية جديدة

نسيج الكلمات املنظومة يف وهو "السطح الظاهري للنتاج األديب،  يعتربفالنص يف رؤية �رت 
  .)3(ما استطاعت إىل ذلك سبيال" ووحيداً  �بتاً  التأليف، واملنسقة حبيث تفرض شكالً 

مدركاً، ولكن أي جسم؟ "إن العلماء العرب، حني  مث إنه توسع يف نظرته للنص فعده جسماً 
أي جسد؟ إن لدينا ولكن . )4(يتحدثون عن النص، يستخدمون هذا التعبري الرائع: "اجلسد اليقيين"

إن هذا اجلسد الذي مث  ،شريح، وجسد لعلماء وظائف األعضاءعديدة، فلدينا جسد لعلماء الت أجساداً 
 لدينا أيضاً  ذلككلنحاة، والنقاد، واملفسرين، وفقهاء اللغة.  لنسبة ل�نص اليراه العلم ويتكلم عنه، هو 

من العالقات اجلنسية. وهو جسد ال تربطه �ألول أية صلة:  -حسب �رت– وهو مصنوع ،نص املتعة
هذه النريان "، )5(إنه ليس سوى القائمة املفتوحة لنريان اللغة إنه مكون من أجزاء أخر، وله تسمية أخرى،

   .)6(واألنوار املتناوبة، والسمات املتنقلة، املنظمة يف النص كأÇا البذور"احلية، 
يف الصورة األوىل تكلم عن النص الذي يهتم به النحاة وفقهاء اللغة �عتباره خلقة وضعية تراه 

انية فتكلم عن وجعله يف مقابل اجلسد الفسيولوجي الغري قابل للتوالد، أما يف الصورة الث رحقابلة للش
للكشف تتقاطع فيه  مفتوحًا قابالً  لالتصال الذي حيمل بذور التكاثر مما جيعله نصاً النص احلي القابل 

  ومضات اللغة اليت هي قابلة  لالنعكاس.
                                              

 فالنقد السيميائي، النقد إىل منه مث انتقل وي،يالبن لنقدل أ�ً  يعد ،)1915-1980( معاصر فرنسي cقدهو  )1(
انظر:  ." وغريهاالنص لذةو" ،"السيميولوجيا عناصرو" ،"أساطري": منها ،وله أحباث عديدة احلر،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86_%D
8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA 

  .164، صاألدبحنو علم فايول، روجيه، انظر:  )2(
  .16، صنظرية النص�رت روالن،  )3(
 به يفتتح الذي النسيب حكم من: "القائل احلامتي البغدادي املظفر بن احلسن بن حممد وصف إىل يشري )4(

 مثل مثلها القصيدة فإن عنه، منفصل غري به، متصال ذم، أو مدح من بعده مبا ممزوجا يكون أن كالمه  الشاعر
 غادر الرتكيب صحة يف ينه و اآلخر عن واحد انفصل فمىت ببعض، أعضائه بعض اتصال يف اإلنسان خلق

 الشعر حماسن يف العمدة رشيق، ابن: انظر". جسمه معامل وتَعفِّى ،)تنقصها( حماسنه تَتَخونُ  عاهة �جلسم
  .117ص ،2ج ،وآدابه

  .42، صلذة النص�رت، روالن، انظر:  )5(
  .42املصدر السابق، ص )6(
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هذا املفهوم للنص جيعل �رت ينحو إىل القول �ستقاللية النص عن كل ما حييط به ويؤثر 
النص فيكون النص هو  ؤلف، حيث يذوب املؤلف داخلتعود إىل فكرة موت امل االستقالليةهذه و عليه، 

السيد الذي يصنع املؤلف: "النص خيتارين، أداته يف ذلك ترتيب كامل لشاشات خفية، وتدبري منظم 
، إنه املؤلف، اخل، ويوجد اآلخر دائماً راجع وقابلية املقروء للقراءة...ملماحكات انتقائية: فثمة املفردات وامل

  .)1( س خلفه كما تكون آهلة اآلليات)يف وسط النص (ولي وإنه ليوجد ضائعاً 
يعطي السلطة للقارئ، الذي له ملكة التذوق،  - بنظرية موت املؤلف- فاملالحظ أنَّ �رت

، هو النص )الكتايب�لنص (وجيمع يف بوتقة الذات كل اآل�ر اليت تتكون الكتابة منها، وما يدعوه �رت 
، وإمنا هو منتج له، احلضور األديب، والقارئ هلذا النص ليس مستهلكاً الديناميكي احلي الذي ميثل 

من اإلشارات أو "من  جمموعةهذا النص ليس بنية من الدالالت ولكنه راءة فيه إعادة كتابة له، ألنَّ والق
استشهادات سابقة، تعرض موزعة، قطع،  مدوcت، صيغ، مناذج إيقاعية، ونبذ من الكالم 

  .)2(ألنَّ الكالم موجود قبل النص وحوله " االجتماعي...إخل،
 "حني يربط ربطاً  يفا يف تعريفها للنص والتداخل النصي، بل ويزيده وضوحاً تسيوهو يتفق مع كر 

جمهولة من نصوص  إىل فضائه صيغاً  -دون مؤلفه-يستدعي هو  بني نظرية النص بوصفه سيداً  واعياً 
ناص بوصفه متصورا مينح نظرية النص جانبها االجتماعي أخر، أو من سياقات أخر يشري إليها، وبني الت

  .)3(وفق ما جيعل النص نفسه يف تداخله مع نصوص أخر يف وضع املنتج"
  )Gérard Genette()4جريار جينيت ( -

يف تطوير الدراسات السابقة (لنظرية النص) اليت غطت  مسامهات مهمة جينيت لقد كان جلريار
  جديد أمساه (التعايل النّصي). وضوعمل �ستحداثهمرحلة السبعينات، وذلك 

، كما يتضمن احملاكاة واملعارضة، تضمن التداخل النصي بكل مستو¥تهوهذا التعايل النصي ي
  .)5(فالتعايل النصي عنده: "كل ما جيعل نّصاً يتعالق مع نصوص أخرى، بشكل ضمين أو مباشر"

  وقد حاول جريار أن حيصر أشكال (التداخل النصي)، فجعلها يف منطني: 

                                              
  .55املصدر السابق، صانظر:  )1(
  .38، ضمن كتاب دراسات يف النص والتناصية، ترمجة حممد خري البقاعي، ص نظرية النص�رت، روالن،  )2(
  .275-274، ص13، م51، ججملة عالماتاملغريب، حافظ، التناص..املصطلح والقيمة،  )3(
 خاص Çج بنيت الذي األدب من الفرنسية واملنظر أديب cقد وهو �ريس، يف م1930 يف ولد جينيت، جريارد )4(

  انظر: .البنيوية من الشعرية داخل به
  https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Genette  
  .31، صالنص الغائب، حممد عزام، )5(
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: يقوم على العفوية وعدم القصد، إذ يتم التسرب من اخلطاب الغائب إىل اخلطاب األول
  احلاضر يف غيبة الوعي. 

: يعتمد على القصد والوعي، فتشري صياغة اخلطاب احلاضر إىل نّص آخر، وحتدده والثاين
  .)1( يصل إىل درجة التنصيصحتديداً كامالً 

فرق بني  فقدمن سابقيه،  وحتديداً  أكثر حصراً  التداخل النصيملفهوم جريار  طرح لقد كان
  ما هو غري ذلك، فجاء يف أمناط ثالثة وهي:و شرعي الأشكال االقرتاض 

احة يف وهو األكثر صر ويصرح فيه �حلضور،  ،بّدقةو  مقطع ملؤلف حرفياً  اقرتاضهو و  االستشهاد: -أ
  أن تنشأ بني نص ونصوص أخرى. اليت ميكننوعية العالقات 

هو شكل غري شرعي هو عدم التصريح �ستعارة نص على الرغم من اقتباسه حرفياً، و  االنتحال: -ب
  من أشكال االقرتاض األديب، وحيط من مستوى املبدع وقيمته.

بعملية االستعارة اليت يفرتض أن تكون أخذ نص ال حبرفيته وال يصرح هو و  ":التلميح" عريضالت -ج
  .)2(حدثت بني نص وآخر، فشكلت حضوراً قد يكون صرحياً أو مضمراً 

 هأثر ظاهر على التداخل النصي فحولكان له لتعايل النصي الذي تبناه "جريار"  لملفهوم ا هذا
  :)3(وهي حمددة عنده خبمسة أنواع ه،إىل نوع من أنواع

  السرقة وغريمها.و يف نص آخر، كاالستشهاد،  الّتناص: وهو حضور نص -1
  املناّص: ويوجد يف العناوين، واملقدمات، وكلمات الناشر واخلواتيم والصور...اخل. -2
خر، يتحدث عنه دون أن  ما وراء النص): هو عالقة التعليق الذي يربط نصاً  أيامليتانص ( -3

  يذكره.
  .لنص السابقويل اليت جتمع النص الالحق �عالقة احملاكاة أو التحهو النّص الالحق:  -4
  .مناصياً  ، و»خذ بعداً أو تضميناً  داً معمارية النص: وهي عالقة صماء أكثر جتري -5

أن يرصد كل ما يتعالق فيه نص بنص آخر، دون  من خالل األمناط السابقةت حياول إن جين
فالنص يف  ،ديه إىل نصوص أخرىنفتاح النص وتعاجلزم بتحكم منط على آخر يف بنية النص، وذلك ال

نظره ال يعتمد على ذاته يف نسج فضائه الذي حيويه، وإمنا يستعني يف ذلك بعدد من اللبنات اليت 
  يستمدها من عوامل فنية أخرى، وهذا البناء معماريته.

                                              
  . بتصرف.39صانظر: املصدر السابق،  )1(
. 23، عجملة تواصللوكام، سليمة، "شعرية النص عند جريار جينيت من األطراس إىل العتبات"، انظر: ) 2(

  .34ص
  .117، صشعرية اخلطاب السرديعزام، حممد، انظر:  )3(
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، وذلك من يف نظر�ا للتداخل النصي لقد خلص حممد مفتاح ما نزعت إليه الدراسات الغربيةو 
  نحيني: خالل م

جلى يف آ�ر �ختني ومن »ثر به مثل كريستسفا و�رت يف بداية أمره، فهؤالء يتو " أديب: أوهلما
، وأن كل حمضاً  يذهبون، مع بعض االختالف بينهم، إىل أن النص األديب هو إعادة إنتاج وليس إبداعاً 

على سواها، ألن  )1(لبيةاالقغلبوا نص إمنا هو معضد أو قالب لنص آخر سابق عليه أو معاصر له، وإن 
واعرتاضية ساخرة من املتوارث يف السياسة  نظرية التناص منت وترعرعت يف خضم نزعة احتجاجية

  .)2("والثقافة
اليت ميثلها دريدا و�رت يف آخر أ¥مه وبول دومان  )3(يتجلى يف التفكيكية" فلسفي:هما £ني

لنسف بعض مقوالت املركزية األوروبية، مثل  النصيالتداخل وهارمتن وغري هؤالء، فقد وظفت نظرية 
مقولة احلضور، ومقولة االنسجام، ومقولة احلقيقة املطلقة، اليت حيتويها النص وحييل عليها، وأثبتت أن 
أي نص هو نسيج من أصوات آتية من هنا وهناك، من الشعر ومن الكتب املقدسة ومن لغات احلياة 

رأ قراءات متعددة.... ونتيجة هلذا شاع شعار موت املؤلف، وانتشرت اليومية، وأن أي نص ميكن أن يق
الدعوة إىل نسف كل مؤسسة، ومنها املؤسسات األدبية... فإن هذه النزعة تقوم على منطق املفارقة، أو 

  .)4(منطق اإلحراج، فهي ترفض تراث املركزية األوروبية"
  عاصرة:التداخل النصي يف الدراسات اللسانية العربية امل -2

على الساحة األدبية العربية، ومل يُعرف إال مؤخرًا يف  يعترب مصطلح (التداخل النصي) جديداً 
بعض الدراسات األدبية، وخاصة املغاربية منها، وذلك الحتكاك أصحاÓا �ملفاهيم واملناهج اجلديدة اليت 
نشأت يف الغرب، مث انتشر بعد ذلك واحتفى به النقاد العرب املعاصرون، ومتثلوه رؤية وتطبيًقا، وهذا من 

  .هم، وغري جينيت جريارو  ،رتوروالن � ،كريستيفا  جولياات نظرائهم يف الغرب، من أمثال: خالل مؤلف
غري أن هذا مل مينعهم من التأصيل هلذه الظاهرة، وذلك من خالل العودة إىل الرتاث العريب 

املعارضات، و السرقات، و االقتباس، و كـ (التضمني،   املعريف واالصطالحي معينهالقدمي، والنهل من 
النقائض، وغريها) �لشكل الذي حيصل معه التواصل الفكري بني القدمي واحلديث، إْذ إنَّ التداخل و 

                                              
  أي كونه قالب لنص آخر. )1(
  .84، ص4و3، ع10، مجملة فصولمفتاح، حممد، "دور املعرفة اخللقية يف االبداع والتحليل"، ) 2(
هي تعرية وسائل الفكر الذي ولد النظر¥ت والتشكيالت اإليديولوجية واألنظمة اإلميانية املعرفية، لنزع البداهة  )3(

، مقدمة هاشم 10، صالفكر اإلسالمي قراءة علميةعنها وتبيان نشأ�ا و�رخيها. انظر: أركون، حممد، 
  صاحل.

  .84املصدر السابق، ص) 4(
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"واحد من املفاهيم احلديثة اليت جتد هلا البذور اجلينية يف نقدc العريب القدمي، واليت تطرحها  النصي
  .)1(احملاوالت النقدية املعاصرة يف سعيها الدائب لتأسيس نظرية أدبية حديثة"

الثقافة العربية املعاصرة، خصصت له جملة "ألف"  مصطلح التداخل النصي إىل وصل وعندما
وهكذا تتابعت  .)2(عدد من الكتاب ا، وساهم فيه)التناص، تفاعلية النصوص(املصرية حمورًا حتت عنوان 
  الدراسات حىت يومنا هذا.

نذكر على سبيل التمثيل ال  النصيالتداخل الباحثني العرب الذين درسوا ظاهرة أشهر ومن بني 
  احلصر:

  :)3(حممد بنيس -
(ظاهرة يف كتابه  إىل اللغة العربية صطلحامل أول من نقل بنيس يعترب الشاعر والناقد املغريب حممد

  . )4(م، وقد ترمجه وقتها �لنص الغائب1979عام  )دراسة بنيوية تكوينية الشعر املعاصر يف املغرب
إلعادة إنتاجه من جديد، حبيث  اً رئيس رة النص)، وقد اعتربه شرطاً مبصطلح (هج مث استبدله

ذه الفاعلية تتم للنص يف الزمان واملكان مع خضوعه ملتغريات دائمة، ه يبقى هذا النص املهاجر ممتداً 
  .)5(من خالل القراءة، إْذ إنَّ النص الذي يفقد قارئه يتعرض لإللغاء اً وتزداد وهج

] النصي التداخل[ ملفهوم تناولنا كان"بقوله  لتداخل النصي)،�(مث إنه أخرياً استقر على ترمجته 
 ترمجة وهو العريب، النقدي اخلطاب يف املتداول على جديداً  املغرب يف املعاصر العريب الشعر ظاهرة يف

ملصطلح  وأن الرواج، كبرياً   لق رواجاً يمل  املسمى ×ن هذ هفااعرت  ، مع)Intertexualite")6 ملصطلح
برتمجته  تشبثاً  يبديالذي أصبح شائع االستعمال يف اخلطاب اللساين العريب، ولكنه رغم ذلك  التناص

                                              

  .137، ص ليل النصوصاللسانيات وحتبوحوش، رابح،  )1(
  .98، ص انفتاح النص الروائييقطني، سعيد، انظر:  )2(
، من  العريب العامل يف احلداثة شعراء أهم وأحد فاس، مدينة يف م1948 سنة ولد مغريب، شاعر ،بنيـس حممدهو  )3(

  . انظر:وإبداال�ا بنياته: احلديث العريب الشعركتبه: 
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/11/29/%D9%85%D8%AD%D9%

%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%B3-85%D8%AF  
جملة رمضان، إبراهيم عبد الفتاح، "التناص يف الثقافة العربية املعاصرة دراسة »صيلية ببليوجرافيا املصطلح"،  )4(

  .16، ص5، عاحلجاز العاملية للدراسات اإلسالمية والعربية
  .96، صحداثة السؤالبنيس، حممد، انظر:  )5(
  .183، ص3، جالشعر العريب احلديث، بنياته وإبداال§ابنيس، حممد،  )6(
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 Óا نستطيع اليت العالئق شبكة إنتاج يف يسهم ال" ما عداه من الرتمجاتذلك ×ن  ، معلالً األخرية
  .)1("غريه إىل مفاهيمي جهاز من أو أخرى إىل وحدة من االنتقال

 للعالقة اليت حتكم النص الالحق �لنص السابق مستو¥تكما حاول حممد بنيس، وضع ثالثة 
  :)2(هي املستو¥ت، وهذه (التداخل النصي)

تم فيه إعادة كتابة النص السابق بشكل منطي جامد، ال جديد فيه، حيث وياالجرتاري:  املستوى -1
  .بداعج وروح اإلخاٍل من التوه مع النصيكون التعامل 

حبقيقة النص االمتصاصي: ويتم فيه إعادة كتابة النص وفق متطلبات جتربته ووعيه الفين  املستوى -2
 ًcن األصلكحركة وحتويل ال ينفيامعه  ، فيتعامل الغائب شكًال ومضمو.  

الكاتب أو  حيث يفّجر الشاعر ،عد أرقى مستو¥ت التعامل مع النص الغائبياحلواري:  املستوى -3
وفق كفاءة فنية و ى حنو جديد يعيد كتابته علمث  كل شيء، فال تقديس لنص،  بتحطيم يقومو  ،مكبوته

  .عالية
ه وصف حني خاصةيف هذا املستوى  هلجته من صعد بنيس حممد أنحسين  املختارذكر   
 يؤاخذه انفك ما عنيفة إيديولوجية لغة وهي ،مقدس هو ما كل  ونسف حتطيم على والقدرة �لصالبة

 التداويل للمجال خيضعها تغيري أي عليها جيري أن دون الغرب من هااستعار  هأن والظاهر النقاد، عليها
  تيل( جتربة" يكرر" أن بذلك أراد وكأنه األصلية، مبفاهيمها املصطلحات تلك" اجرتار"ـب فاكتفى اجلديد

  .)3(القيم لكل واهلدم والنسف التمرد إىل دعو�ا يف) كيل
  :)4(حممد مفتاح -

وخاصة  -كما تقدم-ما ُكتب يف الدراسات الغربية  وقف على يعترب حممد مفتاح من أشهر من
 قام، لذلك للتداخل النصي مانعاً  جامعاً  كريستيفا، ورأى ×Çا مل تصنع تعريفاً الباحثة   ما دونته

                                              
  .183املصدر السابق، ص )1(
  .253، صظاهرة الشعر املعاصر يف املغرببنيس، حممد، انظر:  )2(
، 49، ع13، مجملة عالماتحسين، املختار، "التناص يف اإلجناز النقدي أمنوذج حممد بنيس"، انظر:  )3(

  .561ص
  الر�ط اآلداب، كلية  والنقدية، األدبية للدراسات أستاذ ،1942 عام البيضاء �لدار ولد مفتاح، حممد هو )4(

  . التنظري إىل القراءة من النص الشعري، اخلطاب حتليل: كتبه  من
انظر: 

http://www.alowais.com/ar/winners/winner.details.aspx?generic=140  



 

 26 

ليخلص إىل أنَّ عند من سبقه  من خمتلف التعاريف املذكورة التداخل النصيستخالص مقومات �
  .)1("نصوص مع نص حدث بكيفيات خمتلفةهو تعالق " التداخل النصي

تفاعل أي ال بد من وجود تفاعل مبختلف أشكاله بني نص  -الدخول يف عالقة-فالتعالق 
يعتمد على حصافة القارئ  ، وهذا الردرد النصوص إىل أحدهاونص أو نصوص كثرية، عن طريق 

شيء ال مناص منه، ألنه ال  التداخل النصيومعرفته وحدَّة انتباهه، كما أّن الدارسني يتفقون على أّن 
فكاك لإلنسان من شروطه الزمانية واملكانية وحمتو¥�ما، ومن �رخيه الشخصي، أي من ذاكرته، فأساس 

  .)2(رفة هي ركيزة »ويل النص من قبل املتلقي أيضاً إنتاج أي نص هو معرفة صاحبه للعامل، وهذه املع
هو يف الشكل أو وهل  : عن طبيعة التداخل النصيؤالً است حممد مفتاحرح ذلك يطوبعد 

  املضمون، أو مها مًعا ؟
نرى الشاعر يعيد إنتاج  وذلك ألننايكون يف املضمون، التداخل النصي أّن وقد بني أن املتبادر 

ذا قوة  اً أو تعبري  اً درامي اً من نصوص مكتوبة وغري مكتوبة، أو ينتقي منها موقفصره، ما تقدمه وما عا
خارج الشكل، بل إن الشكل هو املتحكم يف املتناص واملوجه إليه،  ال مضمون ولكن يف احلقيقة ،رمزية
 اً ، وفهم العمل األديب تبعالتداخل النصيهدي املتلقي لتحديد النوع األديب وإلدراك الذي يوهو 
  .)3(لذلك

 اّن الشكل واملضمون مًعا مهأ على التساؤل املتقدم، هي: - يف احلقيقة- وعليه فإن اإلجابة 
دعي النص الغائب إىل املبدع، مما جيعل املتلقي يف حتدٍّ وهو يست التداخل النصييف  انتحكملذان يال

  .الشاهدالنص 
ي على الضبط صعمعقدة تست"ظاهرة لغوية التداخل النصي حممد مفتاح أّن له خلص الذي و 

  .)4(والتقنني، إذ يعتمد يف متييزها على ثقافة املتلقي وسعة معرفته وقدرته على الرتجيح"
  :)5(إىل ست درجات، وهي كالتايل التداخل النصييقسم كما أنه 

يف التطابق  مبعىن آخر هوتساوي النصوص يف اخلصائص البنيوية، ويف النتائج الوظيفية، و  هوالتطابق: -أ
  .الشكل واملضمون

                                              

  .121-120، صحتليل اخلطاب الشعريمفتاح، حممد،  )1(
  .123ملصدر السابق، ص نظر: اا )2(
  .130-129ص ،الشعري اخلطاب حتليل حممد، مفتاح،انظر:  )3(
  .131املصدر السابق، ص )4(
  .47، صمعامل املفاهيممفتاح: حممد، انظر:  )5(
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فينتج عنها  اليت تنتمي إىل آفاق ثقافية خمتلفة التفاعالت اليت حتدث بني النصوص، هوالتفاعل: -ب
  .نص آخر

منها، ولكن من غري  ، أو قصيدة لقصيدة أخرى واحتالهلا حّيزاً آخر التداخل: هو مداخلة نص لنص-ج
  تفاعل وامتزاج.

  Óويته وبنيته ووظيفته. مستقالً  فيها كل نص النصوص، يبقىجماورة وموازاة بني  هوالتحاذي: - د
محاذاة نكتة سخيفة آلية  ك،  أحياcً  يصري تباعداً  قدالتحاذي كما أن لتحاذي،  ا نوع منالتباعد: هو -ه

  .كرمية
ما ورد بعض ، كنقض القرآن الكرمي لصار تقاصياً  اهمد زاد، فإذا األويل التباعد هو نوع منالتقاصي: - و

  أشعار النقائض.ككتب السماوية، و يف ال
وآلت به هذه توسع يف كتابه (دينامية النص)، ب التداخل النصي سمفتاح در أن حممد كما 

إلعطاء التداخل النصي  - جرتار وإعادة اإلنتاج يف الثقافةاال يةإشكالعن  فيها جاباليت أ- الدراسة 
  .)1(كان نوعه تتحكم فيه احلوارية""إن كل خطاب مهما  ، حيث قال: جديدة هي (احلوارية)تسمية 

  : )2(صربي حافظ -
أن النص عادة ال ينشأ من فراغ، وال يظهر من فراغ، بل يظهر يف عامل مليء  صربي حافظ يرى

�لنصوص األخرى، ومن هنا فهو حياول احللول حمل هذه النصوص أو إزاحتها من مكاÇا، وخالل 
يف ظل نص أو نصوص أخرى، وقد يتصارع مع بعضها، عملية اإلحالل واإلزاحة هذه قد يقع النص 

وقد يتمكن من اإلجهاز على بعضها اآلخر ولكن ال يتمكن أبدا من إزالته كلية أو من إزالة بصماته 
  .)3(عليه

  :)4(التاليةيتم عرب املظاهر  عند صربي حافظ صينمث إن هذا التفاعل ال
على كتاب (فن الشعر) مل يطلِّع "يقول فيه: أنه  شخصيمثال  بضرب وعرفه النص الغائب: -أ

، ألن جديداً  بعد جتربة ثقافية معينة، ولكنَّه عندما قرأ كتاب (فن الشعر)، مل جيد فيه شيئاً  ألرسطو إال
  .)1(أن تعرف عليها يف مطالعته املختلفة" لهمعظم األفكار الواردة فيه سبق 

                                              

  .96، صدينامية النصمفتاح: حممد،  )1(
 الكلمة جملة حترير سأور  ،)1939( يف ولد لندن، جامعة يف املقارن واألدب املعاصرة العربية اللغة أستاذهو  )2(

  انظر: .اإللكرتونية
http://www.marefa.org/%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A_%D8%AD%D8%A7

%  
  .81، ص2، عجملة عيون املقاالتحافظ، صربي، "التناص وإشارات العمل األديب"، انظر:  )3(
  .133 - 128، ص12، علة اللغة واألدبجمقحام، حسني، "التناص"، انظر:  )4(
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حافظ  صربي للكثري من األعمال النقدية اليت قرأهاكتاب أرسطو مبثابة النص الغائب لقد كان  
  .يدري أن دون التناصية الظاهرة أبعاد عاشقد  يف جتربته هذه، فهو

احللول حملَّ عدة نصوص، أو إزاحتها من مكاÇا، ما نص حماولة من وهي  اإلحالل واإلزاحة: -ب
بصما�ا على ، وتستمر بعد تبلوره واكتماله، وترتك النصتخّلق للحظات األوىل الوهذه العملية تبدأ منذ 

  .)2(أزاحه أو حلَّ مكانهاملتلقِّي له القدرة على معرفة النص الذي  كونيأن  البد تهاالنص، وملعرف
خمتلفة، على عصور ترسبت فيه  )3(إن النص "عادة ما ينطوي على مستو¥ت أركيولوجية الرتسيب: -ج

دون وعي منه أو من مؤلفه، وحتول الكثري من هذه الرتسبات إىل مصادرات ، الواحد عقب اآلخر تناصياً 
وبديهيات ومواصفات أدبية، يصبح من الصعب إرجاعها إىل مصادرها أو حىت تصور أن مثة مصادر 

  .)4(حمددة هلا، فقد ذابت هذه املصادر كلية يف األc اليت تتعامل مع النص"
"يشرتطون  إذ - كما سيأيت- يف األدب العريب  قدامىالنقاد العند واضحة  ذه الفكرةه جندو 

على املبدع نسيان ما امتأل به من نصوص غريه، فليس لذلك من معىن غري ختزين وطمس معامل النص 
  .)5(السابق، حىت ال تربز بشكل كبري يف النص الالحق"

، صحيحاً  إن "بدون وضع النص يف سياقه يصبح من املستحيل علينا أن نفهمه فهماً  السياق: -د
وبدون فكرة السياق نفسها، يتعذر علينا احلديث عن الرتسيب، أو النص الغائب، أو اإلحالل 

من  -كالنص متاماً -واإلزاحة، أو غري ذلك من األفكار، ألن هذه املفاهيم تكتسب معناها احملدد 
  .)6(تظهر فيه وتتعامل معه" السياق الذي

، )به مفعوالً (، أي )املرسل إليه(ن القارئ مل يعد تلك الذات السلبية والثابتة املدعوة إ املتلقي: -هـ 
القراءة أصبحت فداللته،  ، يؤثر يف النص فيصنع)فاعالً ( يقع عليه فعل الكتابة فيعانيه، بل أضحىحبيث 

أن القارئ وهو ميارس فعل القراءة، أي  القارئ، ونص الكاتب.تدرك كتفاعل مادي حمسوس، بني نص 
  .)7(يتناص مع نصوص أخرى، حتدد بدورها طبيعة العالقة اليت يقيمها مع النص املقروء

                                                                                                                                  

  .81، ص2، عجملة عيون املقاالتحافظ، صربي، "التناص وإشارات العمل األديب"،  )1(
  .92املصدر السابق، صانظر:  )2(
هو املنهج احلفري، أي الدراسة األثرية يف أي جمال من ا÷االت، وعند أركون هو البحث العميق الذي ينبش  )3(

عن جذور العقائد والنصوص والنظر¥ت واألفكار ملعرفة كيفية تشكلها ونشأ�ا. انظر: عناين، حممد، 
  .51، صسالميمن االجتهاد إىل نقد العقل اال، أركون، 5، صاملصطلحات األدبية احلديثة

  .92املصدر السابق، ص )4(
  .131-130املصدر السابق، ص )5(
  .131، صالتناص وإشار�ت العمل األديبحافظ، صربي،  )6(
  .131صانظر: املصدر السابق،  )7(
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، قدر اجلدل الذي ، شغل احلداثيني مجيعاً نقد¥ً  أنه: "مل تثر كلمة جدالً  ويف اخلتام نشري إىل
رمبا يكون أحد أسباب اجلدل يف العربية هو غرابة املصطلح  )،Intertextuality(أ�رته كلمة 

 ًcترتجم إىل تناص النقدي الذي نقلت إليه، فأحيا،  ًcمانة نقل  أخرى ترتجم إىل بينصية، التزاماً  وأحيا×
  .)1(املصطلح من اللغة اإلجنليزية"

  
  التداخل النصي يف الدراسات اللسانية العربية القدمية : -3

أو  أو شعراً  اً نقد سواء كان، املتقدمون األديب الذي تركه لنا علماؤcأنية يف اإلنتاج إّن نظرة مت
  بعضها ببعض، وأنه ال غىن لالحق عن سابق. النصوصبني لعالقة ل واقد فطنجتد أÇم ، ةً بالغ

أّوهلا احلِفُظ من جنس ه: "وإحكاموهو يتحدث عن شروط عمل الشعر  )2(قال ابن خلدون
. فمن َقّل خريَّ احملفوظ من احلرِّ النقيِّ حىت تنشَأ يف النفس ملكة يُنَسُج على منواهلا، ويُتشعر العرب، 

ى املنوال يُقبل على ّمث بعد االمتالء من احلفظ وشحذ القرحية للنسج عل...حفظه أو ُعِدم مل يكن له شعرٌ 
يف النص  الذو�ن الغائبة لنصوصل يتسىنشرتط ابن خلدون هلذا احملفوظ النسيان حىت امث ، )3("النظم

لتمَّحي رسومه احلرفيَّة الظاهرة، إذ هي صادرة عن استعماهلا بعينها، فإذا نسيها وقد قال: "احلاضر، 
نتقش األسلوب فيها كأنَّه منوال يؤخذ �لنسج عليه ×مثاهلا من كلمات أخرى اتكّيفت النفس Óا 

  .)4(ضرورة"
نسيان نص يفضي إىل كتابة نٍص ألن  )،نسيان احملفوظ( يشرتطويالحظ هنا أنَّ ابن خلدون 

، وهذا هو معىن التداخل احملفوظ املنسيوهذا النص اجليد تكون قوته وضعفه حبسب ، آخر جديد
  .النصي

 ايف مقاربته ت، قد اهتدة املتقدمةالعربي ةاللساني اتسان الدر × أن يقالكن ميوبناء عليه 
  من أبرزها: وكانمجلة من املصطلحات، إىل اعتماد  النصي لظاهرة التداخل

   

                                              

  .316، ص املرا� احملدبةمحودة، عبد العزيز،  )1(
 خلدون، �بن املعروف املالكي، القاهري، مث التونسي األشبيلي احلضرمي، زيد، أبو حممد، بن الرمحن عبد هو )2(

 �رخيه: تصانيفه من ).هـ808( سنة وتويف. املالكية قضاء مصر يف وويل .حكيم اجتماعي، مؤرخ، أديب، عامل،
 شذرات ،العماد ابن: [انظر ".الربدة شرح"و ،"والرببر والعجم العرب أ¥م يف واخلرب املبتدأ وديوان العرب" املسمى
  ] .106ص/ 4ج ،األعالم ،لزركليوا ،145ص/ 2ج ،الالمع الضوءالسخاوي، و  ،76ص/ 7ج ،الذهب

  .626، صاملقدمةابن خلدون،  )3(
  .626املصدر السابق، ص) 4(
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  السرقات األدبية : -أ 
، أو صورة فنية أو اً شعر¥ً، أو شطر  سابق بيتاً أن يعمد شاعٌر الحق فيأخذ من شعر شاعر  يهو 

  .)1(فهي (نقل) أو(حماكاة) أو (افرتاض) ،حىت معىن ما
 - )2(ابن رشيق كما يقول-ن هناك فإ ،سرقةمث إنه ليس كل معىن أو لفظ مأخوذ من الغري يعد 

بعضهم من بعض، والتقوا عليها بقصد وبغري قصد، فهي  هلا الشعراء تناقلكثر معان متداولة وتشبيهات  
مبتدعاً، فإذا شاع  فيحصر، ويدعى صاحبه سارقاً  ليست من السرقة يف شيء، "ألنَّ املعىن يكون قليالً 

وتداولته األلسن بعضها من بعض، تساوى فيه الشعراء إّال ا÷يد، فإنَّ له فضله، أمَّا املقّصر فإنَّ عليك 
  .)3(درك تقصريه"

الذي خيتص به  السرقة إالَّ يف البديع املخرتع ال يعدون -كما يقول ابن رشيق-  مث إن العرب
تكال الاوأن ، التصاف البديع �لندرة واخلروج عن العادة مبا جادت به قرحية الشاعر والكاتب، القائل

 أوسط احلاالت -رشيق ابن- ختار لها مث، "على السرقة بالدة وعجز، وتركه كل معىن سبق إليه جهل"
 ،ساخلاً  كان  اللفظ بعض غري فإن سارقاً، كان  هو كما  بلفظه معىن أخذ من: احلذاق بعض هقالهي "ما و 

   .)4("حذقه دليل ذلك كان  وجهه عن قلبه أو ليخفيه املعىن بعض غري فإن
بقوله: "فما يدريك أّين اعتمدته، وكالم العرب  ةالسرق ن ا�مه بتعمدعلى م )5(وقد رد املتنيب

وآخذ بعضه من بعض، واملعاين تعتلج يف الصدور وختطر للمتقدم �رة،  ،آخذ بعضه برقاب بعض
  .)6("لمتأخر أخرى، واأللفاظ املشرتكة مباحةلو 

فمن الذي تعّرى من االشتباه، وتفرد �الخرتاع واالبتداع، ال أعلم " :)1(علي احلامتي أبوقال 
  .)2(وقد احتذى واقتدى، واجتذب واجتلب" اعراً جاهلياً وال إسالمياً إالَّ ش

                                              

  .105، صالنص الغائبعزام، حممد، انظر:  )1(
 مصنفاته: ومن .هـ456 سنة املتوىف األزدي، - املعجمة الشني وكسر الراء بفتح- رشيق بن احلسن علي أبو هو )2(

  . وغريها "العرب أشعار نقد يف الذهب قراضة"و "،األمنوذج"و "،العمدة"
  .]324ص ،18ج ،النبالء أعالم سري الذهيب،[: انظر

  .21- 20، صقراضة الذهب يف نقد أشعار العربابن رشيق،  )3(
  .281، ص2، جالعمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقدهابن رشيق، ) 4(
. العريب األدب مفاخر وأحد احلكيم، الشاعر: املتنيب الطيب أبو الكندي، الكويف اجلعفي ،احلسني بن أمحد هو )5(

 سنة وتويف. االسالميني أشعر يعده من األدب علماء ويف. املبتكرة واملعاين البالغة واحلكم السائرة االمثال له
  ].115ص/  1ج ،األعالم ،لزركليوا ،199ص/  16ج ،النبالء أعالم سريالذهيب، : [انظر .هـ 354

  .163، صالرسالة املوضحةاحلامتي، أبو علي بن احلسن،  )6(
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 مفرَّ وتقليد الالحق للسابق أمٌر ال  واملعاينبني األلفاظ نَّ التداخل أ وهو مهما يفيدك أمراً  اوهذ
  إبداع أديب. أيعلى  تفرض نفسهامنه، ألنَّ هذه الظاهرة 

ة من بعض، قريباستحداث أنواع للسرقة األدبية، وإن كانت معانيها  احلامتي علي أبولقد حاول 
 ،لاحنواأل ،االنتحال: نوعاً  عشر تسعةإال أنه كان مولعًا �الستكثار من التنويع والتقسيم، فعد هلا 

يف  اكرت شاال، االهتدام االصطراف، ،واالستلحاق االجتالب ،املرافدة املواردة، ،العقم املعاين اإلغارة،
 املعىن نقل ،املبتدع إحسان عن املتبع تقصري ،إحساÇما يف واملبتدع املتبع تكافؤ ،األخذ إحسان ،اللفظ

 املعىن كشف  ،السرقة إخفاء يف النظر لطيف من ،والتقصري اإلساءة يف والسارق السابق تكافؤ ،غريه إىل
  .)3(املنثور منظوم التلفيق، االلتقاط، ،بز¥دة وإبرازه

 اللفظ ذأخ وهو: النسخ: هي ،أنواع ثالثة السرقاتعد  السائر املثل يف )4(األثري ابن وكذلك
 إحالة وهو املسخ،: والثالث. املعىن بعض أخد وهو السلخ،: والثاين. عليه ز¥دة غري من برمته واملعىن
  .)5(، وعد حتت كل نوع أفرادا كثريةدونه ما إىل املعىن

  : التضمني -ب
  .)6(عند البلغاء اً مع التنبيه عليه إن مل يكن مشهور من شعر الغري،  اً وهو أْن يضمِّن الشاعر شيئ

  قول ابن املعتز:مثاله 
ـــــــــــــــــْت َوَال ُتْســـــــــــــــــِقِط    احلَيَـــــــــــــــــاَوَ¥ َرُب َال تـُْنِب

  
  )7(ِبِسْقِط اْلِلَوى بـَْنيَ الَدُخوِل َفَحْوَملِ 

  
   يشري الشاعر يف الشطر الثاين إىل معلقة امرئ القيس:

                                                                                                                                  
 مقتطفات" احلامتية الرسالة" له. بغداد أهل من نقاد، أديب: علي أبو احلامتي، املظفر بن احلسن بن حممد هو )1(

 تويف ذلك، وغري واالخبار، األدب يف" احملاضرة حلية"و املتنيب، شعر نقد يف" املوضحة" وامسها منها،
  .82ص ،6ج ،األعالم والزركلي،. 499ص ،16ج ،النبالء أعالم سري الذهيب،: انظر). ه388(

  .163املصدر السابق، ص )2(
  ، فراجعه لالستزادة من األمثلة واألقسام.258، ص ±ريخ النقد األديب عند العربعباس، إحسان، انظر:  )3(
 العالمة،: األثري ابن الدين شرف املوصلي، الشيباين الكرمي عبد بن حممد بن حممد بن هللا نصر بن حممدهو  )4(

  ).هـ 637( وتويف سنة .واألخبار والشعر واللغة النحو على وأقبل القرآن، وحفظ �ملوصل، فنشأ الوزير،
، النبالء أعالم سريالذهيب، انظر: [ ".والثمار الفواكه نعت يف بصاراأل نزهة"، و"السائر املثلمن مصنفاته: "

  ]125ص/ 7ج ،األعالم ،لزركلي، وا72ص /23ج
  إىل آخر الكتاب، فراجعه لالستزادة من األمثلة واألقسام.-345، ص2، جاملثل السائرابن األثري، انظر:  )5(
 .370، صاإليضاح يف علوم البالغةالقزويين، انظر:  )6(
  .197، صأشعار أوالد اخللفاء وأخبارهمالصويل،  )7(
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ـــــــــزِلِ    ِقَفـــــــــا نـَْبـــــــــِك ِمـــــــــْن ِذْكـــــــــَرى َحِبيـــــــــٍب َوَمْن
  

  )1(ِبِســـــــْقِط اْلِلـــــــَوى بـَـــــــْنيَ الـــــــَدُخوِل َفَحْوَمـــــــلِ 
  

  االقتباس:  -ج
 على ال احلديث أو" )2("هللا كتاب  آ¥ت من آية أو آية من كلمة  كالمه  املتكلم ضمنيُ  أن هو"

من ميثل شكًال  -حسب حممد عزام-  من بيت شعري بلفظه وحمتواه، وهو اً . أو أن Íخذ شعر )3("منه أنه
 تيح للمبدع أن حيدث انز¥حاً ي مما، يرتبط فيه املدلول اللغوي �ملفهوم االصطالحي، التداخل النصي

  .)4(من القرآن أو احلديث اً القداسة على صياغته بتضمينه شيئ دف إضفاء لون منÓيف خطابه،  اً حمدد
، فاألول ما  )مقبول، ومباح، ومردود(، Íيت على ثالثة أقسام: الكرمي إن االقتباس من القرآنمث 

 ا كان يف الغزل، وحنو ذلك، واملباح مصلى هللا عليه وسلمكان يف اخلطب واملواعظ والعهود ومدح النيب 
أما املردود فهو على ضربني: أحدمها ما نسبه هللا تعاىل إىل نفسه، واآلخر تضمني . والرسائل والقصص

  .)5(آية كرمية يف معىن هزل
  Íيت على نوعني: االقتباسأن كما 

  كقول ابن الرومي:  ،)6("نوع خيرج به املقتبس عن معناه األصلي إىل معىن آخر" -1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــْدحِ    يلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــِئْن َأْخَطـــــــــــــــــــــــــــــــــــْأُت ِيف َم

  َحاَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِيت  َلَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد أَنـَْزلْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َأْخطَــــــــــــــــــــــــــــــــــــْأَت ِيف َمْنِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكَ    َم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْريِ ِذي َزرْعِ    )7(بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواٍد َغ

  
إِنِّٓي أَۡسَكنُت ِمن رَّبََّنآ   :على لسان إبراهيم عليه السالم تعاىل هفقد استحضر الشاعر قول

مِ  يَِّتي بَِواٍد َغۡيِر ِذي َزۡرعٍ ِعندَ بَۡيِتَك ٱۡلُمَحرَّ   .اآلية ]37: إبراهيم[ ...ذُّرِ
  فإّن الشاعر كىنَّ به عن الرجل الذي ال يرجى نفعه، واملراد به يف اآلية أرض مكة.

كلمح البصر أو   "فلم يكن إال يف املقامة احللوانية: نوع ال خيرج به عن معناه األصلي، كقول احلريري -2
  ومثاله قول الشاعر: .)1(فإن احلريري كىنَّ به عن شدة القرب .)8(هو أقرب حىت أنشد فأغرب"

                                              

  .110، صديوانه، امرؤ القيس )1(
  .455، ص2، جخزانة األدب وغاية األربابن حجة،  )2(
 .381، ص1، جاإليضاح يف علوم البالغةالقزويين،  )3(
 .42، صالنص الغائبعزام، حممد، انظر:  )4(
 .455، ص2، جخزانة األدب وغاية األربابن حجة، انظر:  )5(
  .456، ص2املصدر السابق، ج )6(
  .394، ص2ج ،ديوانه ،ابن الرومي )7(
  .32، صاحلريري مقامات ،احلريري )8(
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  اخطَّــــــــــــــــــــ استقرضــــــــــــــــــــتَ  ي�لــــــــــــــــــــذِ  ينْلــــــــــــــــــــنَـ أَ 
  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربا¥ قالَّ َخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هللا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنَّ 
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينٍ  داينتمْ تَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إذا يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ 

  

  اهدوهَشـــــــــــــــــــــــ دقَـــــــــــــــــــــــ معشـــــــــــــــــــــــراً  وأشـــــــــــــــــــــــهدْ 
ــــــــــــــــــــــــعَ  ــــــــــــــــــــــــهِ  جلــــــــــــــــــــــــاللِ  تْ َن   الوجــــــــــــــــــــــــوه هيبت

  )2(فــــــــــــــــــــــــــــــاكتبوه ســـــــــــــــــــــــــــــمىمُ  أجـــــــــــــــــــــــــــــلٍ  إىل
  

  : التلميح-د
 ابن، حنو قول )3(سائر من غري ذكرههو أن يشار إىل قّصة معلومة أو شعر مشهور، أو َمَثٍل و 

  :املعتز
  داعواتَــــــــــــــــــــــــــ الــــــــــــــــــــــــــذينَ  ريةاجلِــــــــــــــــــــــــــ رىتَــــــــــــــــــــــــــأَ 
  لــــــــــــــــــــــــــــيبوقَ  قــــــــــــــــــــــــــــيمٌ مُ  نــــــــــــــــــــــــــــينأَ  مــــــــــــــــــــــــــــوالِ عَ 

  القـــــــــــــــو لِ رُحـــــــــــــــأَ  يف زيـــــــــــــــزِ العَ  اعِ َصـــــــــــــــ مثـــــــــــــــلَ 
  

  والِ الــــــــــــــــزَّ  وقــــــــــــــــتَ  احلبيــــــــــــــــبِ  ريِ َســــــــــــــــ عنــــــــــــــــدَ 
ــــــــــــــــــــــــــيهمُ  راحــــــــــــــــــــــــــلٌ    مــــــــــــــــــــــــــالِ اجلِ  مــــــــــــــــــــــــــامَ أَ  ف

  )4(الِ َحـــــــــــــــــــــــــالرِّ  يف اَمـــــــــــــــــــــــــ يعلمـــــــــــــــــــــــــونَ  وال م
  

 يشعروا مل وإخوته أخيه رحل يف الصاع جعل حني عليه السالم يوسف قصة إىل إشارة فيه هذا
  .بذلك

  : النقائض الشعرية - ه
أو  اً فيعمد اآلخر إىل الرد عليه هاجي ،اً أو مفتخر  اً ، هاجيبقصيدة وهي أن يتجه شاعر إىل آخر

 معانيه، ويردها عليه يفسد على األولمهه أن والقافية والروي الذي اختاره األول،  البحر اً ، ملتزماً مفاخر 
  .)5(مما يعرفه أو خيرتعه ، ويزيد عليهاإن كانت هجاء

يبين نصه (النص الالحق) على  حبيثلشاعر املناقض أن يرد على خصمه البد لالنقائض  ففي
ألن إسهام الشاعر األول يف "، التداخل النصيمن مظاهر  اً مظهر  وÓذا تكون(النص السابق)  نسق

  .)6( هو أكرب من إسهام الشاعر الثاين فيها"قصيدة الشاعر الثاين
  :)7(منها ،يف عدَّة أساليب) التداخل النصي يف (النقائض قد جتلىو 

                                                                                                                                  

 .164، صالسرقات األدبيةطبانة، بدوي، انظر:  )1(
، 114، ص3، جمعجم األد:ء، واحلموي، ¥قوت، 386، ص1، جاإليضاح يف علوم البالغةالقزويين،  )2(

  ).394الواساين الدمشقي، املتويف سنة (األبيات للحسني بن احلسن بن واسان، أبو القاسم ونسب 
  ،838، ص1، جاإليضاح يف علوم البالغةالقزويين، انظر:  )3(
  .245ص ،2ج الدهر، يتيمة الثعاليب،انظر:  )4(
 .4-3، ص±ريخ النقائض يف الشعر العريبالشايب: أمحد، انظر:  )5(
 .87، صالنص الغائبعزام، حممد،  )6(
 .32-27، صالنقائض يف الشعر العريب±ريخ الشايب، أمحد،  )7(
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حيث يضع الشاعر الثاين من معاين الفخر أو اهلجاء ما يناظر معاين الشاعر  موازاة املعىن:
  :جرير رهط على الفرزدق قوم يفضلو  ،، كما يف قول األخطل يهجو جريراً األول

ـــــــــــــــــــُب ِإنَّ ُجمَاِشـــــــــــــــــــًعا   اخســـــــــــــــــــأ ِإلَْيـــــــــــــــــــَك ُكلَْي
  َوِإَذا قَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَذْفَت َأَ�َك ِيف ِميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَاÇِِمْ 

  

  َوَأَ� الَفــــــــــــــــــــــــــــــَواِرِس نـَْهَشــــــــــــــــــــــــــــــًال َأَخــــــــــــــــــــــــــــــَوانِ 
  )1(َرَجُحــــــــــــــــوا، َوَشــــــــــــــــاَل أَبُــــــــــــــــوَك ِيف املِيــــــــــــــــزَانِ 

  
  Óا: يه �لرشوة اليت رشز غم، و رهط األخطلفضل بين شيبان على ×ن جرير  ناقضهف
  الَعبَــــــــــــــــــاَءِة ِإنَّ ِبْشــــــــــــــــــرًا قَــــــــــــــــــْد َقَضـــــــــــــــــــى َ¥ َذا

ــــــــــــــَدُعو  ــــــــــــــة َلْســــــــــــــتُ  اَف   ِمــــــــــــــْن َأْهِلَهــــــــــــــا مُ احلُكوَم
  

  َجتُـــــــــــــــــــــــــــــــــوَز َحُكوَمـــــــــــــــــــــــــــــــــُة الَنْشـــــــــــــــــــــــــــــــــَوانِ  َأال
َبانِ ِإنَّ احل   )2(ُكوَمـــــــــــــــــــــــــــَة ِيف بَـــــــــــــــــــــــــــِين َشـــــــــــــــــــــــــــيـْ

  
  وذلك ×ن يفسر الشاعر الثاين املعاين، ويوجهها الوجهة اليت يراه صاحلة.  توجيه املعىن:و 

  ق ورشوة، قال:ع "عيالن" ×نه بيع لألهل وارتزاوقف "جرير" ممل"الفرزدق"  ريفست همنو 
ـــــــــــْيٍس وَ  ـــــــــــْن قـَ ـــــــــــَت ِم ـــــــــــَمـــــــــــا أَْن ـــــــــــا َبحَ فـَتَـنـْ   ُدونـََه

  
  )3(َوَال ِمــــــــــــــْن َمتِــــــــــــــيٍم ِيف الــــــــــــــرُُّؤوِس اَألَعــــــــــــــاِظمِ 

  
   جرير بقوله: فناقضه

ــــــــــــــــــــْنيِ ُجمَاِشــــــــــــــــــــع َوِإّينِ َوقـَْيســــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــَن قـَ   َ¥ ْب
ــــــــــــ ــــــــــــُم الَكْهــــــــــــُف ال ــــــــــــْيٌس ُه   ِذي َنْســــــــــــَتِعُدهُ َوقـَ

  

  ْدَحِيت ِلَألَكـــــــــــــــــــــارِمِ ِمـــــــــــــــــــــ يفِّ َصـــــــــــــــــــــأُ  َكـــــــــــــــــــــرِميٌ 
  )4(لِــــــــــــَدْفِع اَألَعــــــــــــاِدي َأْو ِحلَْمــــــــــــِل اَألَعــــــــــــاِظمِ 

  
وذلك ×ن يكذب الشاعر الثاين دعاوي الشاعر األول يف معانيه فريدها، من  تكذيب املعىن:

  ذلك أن جريًرا قال يف هجاء الراعي:
ـــــــــــــــــــــــو ِإَذا َغِضـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــَك بـَُن   متَِـــــــــــــــــــــــيمٍ َبُت َعَلْي

  
  )5(م ِغَضــــــــــــــــــا�َ هــــــــــــــــــَحِســــــــــــــــــْبَت النَّــــــــــــــــــاَس ُكلَّ 

  
  العباس بن يزيد الكندي مكذً� معناه، بقوله: فناقضه

ــــــــــــــــــــــــــــــــا نكــــــــــــــــــــــــــــــــأت ِبَغْضــــــــــــــــــــــــــــــــَبِتَها ُذَ��  َلَقـــــــــــــــــْد َغَضـــــــــــــــــَبْت َعَلْيـــــــــــــــــَك بـَنُـــــــــــــــــو َمتِــــــــــــــــــيمٍ    َفَم

                                              

  .473، ص2، جطبقات فحول الشعراءابن سالم،  )1(
  .474، ص2، جطبقات فحول الشعراءابن سالم،  )2(
  .59ص ،2ج ،الكامل ،يزيد بن حممد ،املربد )3(
  .642ص ،1ج ،احلماسة املغربية ،السالم عبد بن أمحد ،التاديل )4(
  .25ص ،8ج ،األغاين ،الفرج وأب ،األصفهاين )5(
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  لَــــــــــــــــــــو اطََّلــــــــــــــــــــَع الُغــــــــــــــــــــرَاُب َعَلــــــــــــــــــــى َمتِــــــــــــــــــــيمٍ 
  

  )1(ْوَءآِت َشـــــــــــــــا�َوَمــــــــــــــا ِفيَهــــــــــــــا ِمــــــــــــــَن الَســــــــــــــ
  

قال ما  هوذلك ×ن Íخذ الشاعر الثاين معىن الشاعر األول فيقلبه لصاحله، من املعىن:قلب    
  ك األخطل:هال بلغه جرير ملا

  َوزَاَر الُقبُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَر أَبـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُو َمالِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكٍ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَن ُزوَّارَِه   )2(فََأْصــــــــــــــــــــــــــــــــــــَبَح أَْه
  

  أخذ الفرزدق املعىن فقلبه لصاحله ضد جرير، وقال:
  زَاَر الُقبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَر أَبـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُو َمالِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكٍ 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرِغْم العِــــــــــــــــــــــــــــــــــــَداِة َوأَْوَ�رَِه   )3(ِب

  
  : املعارضات الشعرية - و

وهي أن يقول الشاعر قصيدة يف موضوع ما، من أي حبر وقافية، فيأيت شاعر آخر فُيعَجب 
Ó فينسج على منواهلا أو مع احنراف عنه يسري أو كثري، دون املمتازة وصياغتها الفين هاانبجلذه القصيدة ،

هلجائه أو سبه، فاملعارض يقف من صاحبه موقف املقلد املعجب، ومناط املعارضة هو أن يتعرض 
  .)4(اجلانب الفين وحسن األداء

  ومن أمثلة ( املعارضات )، قول املتنيب يف قصيدته اليت ميدح فيها سيف الدولة:
  َعَلــــــــــــــى قَــــــــــــــْدِر َأْهــــــــــــــِل الَعــــــــــــــْزِم َ»ِْيت الَعــــــــــــــزَاِئمُ 

  
َكــــــــــــــــارِمُ َوَ»ِْيت َعَلــــــــــــــــى قَــــــــــــــــْدِر الِكــــــــــــــــرَ 

َ
  )5(اِم امل

  
   بقصيدة مطلعها: )6(أسامة بن منقذعارضها 

ـــــــــَوَرى َواَألَكـــــــــارِمِ  ـــــــــَك الَفْضـــــــــُل ِمـــــــــْن ُدوِن ال   )1(َحــــــــــاِمتُ  َحــــــــــاِمتٌ َمــــــــــا cََل َذا الَفْخــــــــــرَ َفَمــــــــــْن   َل

                                              
  .25ص ،8ج ،املصدر السابق )1(
  .371، صهديوانجرير،  )2(
  .331، صديوانهالفرزدق،  )3(
  .7، ص±ريخ النقائض يف الشعر العريبالشايب، أمحد، انظر:  )4(
  .201، ص1، جخزانة األدب وغاية األربابن حجة،  )5(
: الدولة مؤيد املظفر، أبو الشيزري، الكليب الكناين منقذ بن نصر بن مقلد بن علي بن مرشد بن أسامة هو )6(

 ه، 584 سنة دمشق يف ومات فلسطني، يف الصليبيني على محالت عدة وقاد الشجعان، العلماء ومن أمري،
  .الثمانني جتاوز وقد

  ".واحلصون القالع"و ،"والد¥ر املنازل"و ،"الشعر نقد يف البديع"و ،"اآلداب لباب: "هتصانيف من
  ].291ص/ 1ج ،األعالم ،لزركليوا ،165ص/ 21ج ،النبالء أعالم سريالذهيب، [: انظر
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 فيها تمازجي عالقات يف للدخول ثقافته يَهيِّئ أن الشاعر من ستدعيت املعارضات الشعريةإن 

على أساس النسج على منوال الشاعر املعارض، أي بناء نٍص الحق  ويكون هذا ،ماضية ونصوص نصه
  .التفاعل بني النصوص أي التداخل النصيمظاهر  حدأهذا و على غرار نٍص سابق، 
من خالل هذا الكم أرادوا  القدامى، نيالبالغيالنقاد و أن إىل  -يف األخري- صلوميكن أن خن

املتنوع من املصطلحات الدال على تداخل النصوص وتراكمها فوق بعضها البعض، الوقوف على مدى 
مقدار ما حوت من اجلدة واالبتكار أو مبلغ ما يدين به األدبية املنسوبة إىل أصحاÓا، و أصالة األعمال 

  .)2(عأصحاÓا لسابقيهم من املربزين من األد�ء من التقليد واالتبا 
   

                                                                                                                                  

 .274ص ،ديوان أسامة بن منقذ ،مرشد بن أسامة ،منقذ بنا )1(
  .3، صالسرقات األدبيةطبانة، بدوي، انظر:  )2(
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  املطلب الثاين

  أهداف دعوى التداخل النصي يف القرآن الكرمي
إن أهداف القائلني بدعوى وجود تداخل نصي بني القرآن الكرمي وغريه من الكتب السماوية 
والثقافات األرضية متنوعة، فبعضها راجع إىل أسباب تتعلق �ملوقف من القرآن الكرمي ذاته، وبعضها 

غالب، الثري ثقافة راجع إىل أسباب تتعلق �لنزعة التغريبية السائدة يف العامل اإلسالمي أو بعبارة أخرى »
، هذا بشكل عام، وتفصيله على )1(ابن خلدون يقولكما   �لغالب �القتداء أبداً  مولع املغلوبألن 

  :اآليتالنحو 
  التحرر من الطابع الديين يف فهم القرآن الكرمي:-1

عن املفاهيم الدينية،  يسعى مجع من الباحثني املعاصرين إىل إعادة قراءة القرآن الكرمي بعيداً 
حسب -، هلذا )2(العتقادهم أن التفسري الرتاثي يتعامل مع معاين القرآن يف اإلطار املعريف الدغمائي

فإن التفسريات الرتاثية مل تكن علمية وال تنطلق من فكر حر وعقلية تتقبل اآلخر، إمنا تصدر  -اعتقادهم
  جتدهم يدعون هلجرها والبحث عن جديد.من فكر حمدود ×طر منغلقة على ذا�ا، فلهذا 

ومع هذا يدعي أركون أنه يف حتليله للنص القرآين ال يريد إبطال التفاسري املوروثة، إمنا يريد لفت 
األنظار إىل قضا¥ أسلوبية تتعلق �لصفات اللسانية اللغوية وآالت العرض واإلقناع والتبليغ ميكن من 

 )3(النص، من حيث إنه مفهوم يشري للبنية اللغوية والسيميائيةخالهلا التوصل للمعىن املستفاد من 
  .)4(للنصوص ال للتأويالت الالهوتية العقائدية

وكذلك يسعى من خالل هذه القراءة اجلديدة لتحرير الفكر اإلسالمي من اإلطار الالهويت 
بعد ذلك لفرتات من  التارخيي الذي تبلور وانتشر يف الفرتة الكالسيكية من عمر االسالم، والذي تعرض

عشر امليالدي (السابع اهلجري)،  التقهقر والرتاجع يف فرتة اجلمود والتعصب املذهيب بعد القرن الثالث
  .)5(وحىت احملاوالت اليت جاءت بعد ذلك ما هي إال تكرار ملا كان يف الفرتة الكالسيكية املتقدمة

                                              

  .147، صاملقدمةابن خلدون، انظر: ) 1(
الدغمائية: "هي صفة من يثق بعقله وبنظر¥ته ويعرتف هلا بسلطان عظيم دون التفكري يف إمكان اشتماهلا على  )2(

 . 191اخلطأ والضالل" انظر: سعيد، جالل الدين، معجم املصطلحات والشواهد الفلسفية، ص
ض مظاهر الثقافة، كأنظمة لكل مظاهر الثقافة، كما لو كانت أنظمة للعالمة، اعتمادًا على افرتاهي دراسة  )3(

  .118، ص املعاصرة األدبية املصطلحات معجم ،سعيد ،علوش عالمات يف الواقع. انظر:
  .5، صالقرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديينأركون، حممد، انظر: ) 4(
  .43انظر: املصدر السابق، ص )5(
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الذي يف احلقيقة مثل اإلسالم يف مجيع -وتلحظ من هذا أن أركون يريد التحرر من هذا اإلطار 
لتشكيل فكر ديين منفتح على مجيع التجارب البشرية دون أي قيود دينية، ألن األنظمة الدينية  - مراحله

  مستمرة يف احتكار فهم النصوص و»ويلها. - يف زعمه-األصولية 
، ؟ القرآن اليومكيف نقرأ   :فمن األمثلة على هذا التحرر قول أركون يف فصل عقده حتت عنوان

: "لننتقل اآلن إىل ما يدعوه الناس عموماً متحرراً  حداثياً  وهو يريد أن يعرف لنا القرآن الكرمي تعريفاً 
، ولكن بسبب ، جتد أنه يعرتف ×ن الكالم املنزل من هللا تعاىل يسمى عند عامة األمة قرآcً )1(�لقرآن"

اللة على املمارسة الشعائرية، كالتالوة التعبدية ×لفاظه ملعاين دينية وللد أن هذه الكلمة أصبحت شعاراً 
واليت عليها املسلمون منذ مئات السنني، جعلت من الصعوبة مبكان "أن نرى القرآن يف ماديته اللغوية 

، فلهذا كانت هذه )2(وتراكيبه النحوية واملعنوية ومرجعياته التارخيية املرتبطة ببيئة شبه اجلزيرة العربية"
  حباجة إىل تفكيك مسبق يبني عن معانيها ودالال�ا ألÇا يصعب استخدامها وهي Óذه الصورة. الكلمة

صلى هللا عليه للكشف عن حالة القرآن يف زمن النيب  -حسب أركون-وهذا التفكيك املسبق 
لة اليت كان فيها عبارة عن نص شفهي، مث اختفت هذه احلالة منذ أن مت االنتقال منها إىل املرح وسلم

مث �لطباعة احلديثة �نية، مما جعل  وانتشار املصاحف بنسخ اليد أوالً  -اليت ليست مضمونة- الكتابية 
النصانية أو املغرقة يف التزامها حبرفية النص تنسى أو تتناسى احلالة  )3(أصحاب املنهجية الفيلولوجية

  النصوص.األوىل، وتساعد على صعود سلطة رجال الدين وهيمنتها على تفسري 
هذا القرآن ينبغي أن يسمى: "�خلطاب النبوي: أي أن وبعد هذا التفكيك يتوصل أركون إىل 

ذلك اخلطاب الذي يقيم فضاء من التواصل بني ثالثة أشخاص": أي ضمري املتكلم أي الذي ألف 
هلذا اخلطاب احملفوظ يف الكتاب السماوي. مث ضمري املخاطب األول أي الناقل بكل إخالص وأمانة 

اخلطاب والذي يتلفظ به ألول مرة (هو النيب)، مث ضمري املخاطب الثاين أي الذي يتوجه إليه اخلطاب 
  .)4((هو الناس)

ومبعىن آخر هو: ما "يطلق على النصوص ا÷موعة يف كتب العهد القدمي واألcجيل والقرآن،  
  .)5(يفات و»ويالت الهوتية عقائدية"كمفهوم يشري إىل البنية اللغوية والسيميائية للنصوص، ال إىل تعر 

                                              

  .29ص ،الفكر األصويل واستحالة التأصيلأركون، حممد،  )1(
  .29، صالفكر األصويلصاحل: هاشم، هامش  )2(
 معجم ،سعيد ،علوشهي طرق تستهدف إجناز نص، وتسهيل قراءته ونقده، بضمان شرعيته اللغوية. انظر:  )3(

  .171، صاملعاصرة األدبية املصطلحات
  .29، صالفكر األصويلأركون: حممد، انظر:  )4(
  .5، صاملوروث إىل حتليل اخلطاب الديينالقرآن من التفسري أركون: حممد، ) 5(
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 اختص اليت والدينية العقائدية رسالته عن وجتريده الكرمي، القرآن يف لغوي هو ما على القتصاراف
 الكتب، من غريه عن الكرمي القرآن Óا يتميز اليت والفعالية القوة عناصر من كثرياً   يعطل أن شأنه من Óا،
  .)1(واحد آن يف وعقائدية لسانية رسالة فهو

وعليه فإن استعمال مصطلح (اخلطاب النبوي) بديًال عن القرآن الكرمي، ال خيلو من دالالت 
  قدحية، واحتماالت تفسريية يقصد Óا أمور:

  زحزحة تفرد النص القرآين، وقطع صلته �ملصدر الر�ين.  -
  إدخال النص القرآين يف دائرة النصوص احملرفة، وعده نسخة منقحة من التوراة واإلجنيل.  -
  .)2(تغيري وظيفة النيب صلى هللا عليه وسلم من مسار التبليغ إىل مسار اإلنشاء، وهذا عني االفرتاء -
  ي:النصالنقد  اهجتطوير من -2

جمال املناهج املعتمدة يف البحث، وذلك يسعى دعاة القراءة املعاصرة إلحداث طفرة معرفية يف 
×خذهم يف االعتبار ما أضافته املدارس النقدية احلديثة من نظر¥ت واكتشافات ووسائل إلثبات احلقائق،  

الدينية والثقافية وعلم النفس  )4(والسوسيولوجيا )3(كعلوم اللسانيات والسيميائيات واالنرتوبولوجيا
األد¥ن كعلم مقارنة األد¥ن وعلم �ريخ األد¥ن، فإÇا قد أثبتت فاعلية عالية ، ومناهج علوم )5(التارخيي

- يف نتائجها عند تطبيقها على كتب العهدين القدمي واجلديد، من قبل الباحثني الغربيني، فما املانع 
من االستفادة منها يف دراسة النص القرآين بعد إجراء تعديالت تفرضها خصوصيات  -حسب أركون

  .)6(كر وا÷تمع االسالميالف

                                              

  .148-131، ص113، عكتاب األمةزنكي، صاحل قادر، "البعد املصدري لفقه النصوص"، انظر:  )1(
  .231، صالنص القرآين من §افت القراءة إىل أفق التدبرالريسوين، قطب، انظر:  )2(
س البشري، مث إنه تطور بعد ذلك وارتبط بعلم اآل�ر (األنثروبيولوجيا): يقصد به أصالة الدراسة املقارنة للجن )3(

واللغو¥ت وغريها من الدراسات املتعلقة �إلنسان، ويف العصر احلاضر تفرعت إىل عدة جماالت ملقابلة التطور 
وهي عند أركون دراسة مجيع الرتا�ت الدينية بنفس الطريقة وتطبيق نفس  .اصل يف دراسة اإلنسان، وا÷تمعاحل

وهامش املرتجم، حممد أركون،  .22، صقاموس علم االجتماعانظر: غيث، حممد عاطف، جية عليها. املنه
  .141، صالقرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين

علم يهتم بدراسة ا÷تمعات وا÷موعات اإلنسانية والظواهر االجتماعية. انظر: جممع اللغة العربية، املعجم  )4(
  .124صالفلسفي، 

  .7، صالقرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديينأركون: حممد، ) 5(
  .43صانظر: املصدر السابق،  )6(
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 مل يستفد من التطوروبني أنه كان تقليد¥ً وأنه أول من نقد االستشراق  ولقد اعترب أركون نفسه
من تلك  كما املدارس اإلسالمية التقليدية مل تستفد  يف مناهج العلوم اإلنسانية،الكبري الذي حدث 

   املناهج يف تعاملها مع النصوص كذلك.
(اإلسالميات  جديد، وهو فهومي يتجاوز االشكاالت يف تلك املناهج، أتى مبولك مث إن أركون

ما ، يف مقابل املتقدمة ق مجيع مفاهيم العلوم اإلنسانيةيتطب من خالهلا ميكن اليتاملنهجية التطبيقية) أي 
املنهج ، أو )1(جياالذي يستخدم مناهج تقليدية وخصوصًا الفيلولو  ، أيالكالسيكية إلسالمياتأمساه �

  .)2(الوصفي احملض فقط
وإذا أردc معرفة منهجية أركون يف ما أمساه االسالميات التطبيقية بصورة دقيقة، البد أن نبني 

السلبيات يف  فإنه جتنب هذه ،)يةاالستشراق( الكالسيكية اإلسالميات املالحظات اليت Íخذها هو على
  :)3(كاآليت  منهجيته، وهذه املالحظات هي

 الشعوب عند وخصوصًا تلك املنتشرة لإلسالم، ةشفهيال اتتعبري ال وأ اتمارسمجيع أنواع امل إمهال -1
  . وغريهم الرببر مثل  كتابة  للغتها ليس اليت
 واالجتماعات اليومية اللقاءات كل  يف ة،حمكي لكنو  ةمكتوب غريال ةاملعاشية اإلسالم العادات إمهاهلا-2

 البحث عملية يفمع ما هلا من أمهية كبرية  اخل،...واجلامعات واملدارس املساجد يف امللقاة والدروس
  العلمي.

 السيطرة بسبب وذلك ،نفسه الوقت يف ةحمكي غريالو  ةمكتوب غريال ةاملعاشية اإلسالم العادات إمهاهلا -3
  اخل.... الواحد احلزب وهيمنة املواطنني على )4(اإليديولوجية

 أدى مما منوذجي، غري أنه على إليه ينظرالذي  اإلسالم عنت اليت كتبت كتا�ال أو اتؤلفامل إمهال-4
 العقائدي الغىنوإمهال األقلية الشيعية، ويرى أركون أن  ،ةالسنأي  األغلبية üسالم فقط االهتمام إىل

  .حديثة جهود بواسطة إال االهتمام دائرة حتت يوضع مل الشيعي لالجتاه
 امليثولوجيات :مثل ، اليت تشكل احلقل الديين أو املرتبطة به،اللغوية غري )1(السيميائية األنظمة إمهال-5
املدن وفن العمارة والديكور وفن الرسم... إىل غري ذلك من  وتنظيم واملوسيقى -أي األساطري-

                                              
، ويطبق عادة على نصوص احلضارة القدمية للتحقق من صحتها واشتقاقها الكلمات أصول عن يبحث علمهو  )1(

 حممد، أركون،و  .1761ص/ 3ج املعاصرة، العربية اللغة معجم احلميد، عبد خمتار أمحد عمر،انظر:  ونسبتها.
  ، تعليقات هاشم صاحل.251ص واجتهاد، نقد اإلسالمي، الفكر

  .51، ص±رخيية الفكر العريب اإلسالميأركون: حممد، انظر: ) 2(
  .49-48املصدر السابق، صانظر:  )3(
 حممد، عناين، هي جمموعة من األفكار واملعتقدات واملذاهب اخلاصة بعصر أو جمتمع أو طبقة اجتماعية. انظر: )4(

 .42ص ،احلديثة األدبية املصطلحات
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بسبب أن علماء االسالميات الكالسيكية قد قصروا دراسا�م على الفكر املنطقي (ثيولوجيا،  ،األنظمة
  قانون) الذي متت دراسته كجزء من �ريخ األفكار. فلسفة،

س اإلسالم ضمن منظورين در ي هوف: - حسب أركون– اإلسالميات التطبيقيةمنهج أما عن 
  :متكاملني

اإلسالم الذاتية وعالقته  يهدف إىل إبراز خصائصالذي  ،: منظور علم األد¥ن املقارنأوالً 
واهلجومي جتاه األد¥ن  االفتخاريل موقفه استبداؤدي به إىل ت ةجديد رؤية �ألد¥ن األخرى يف ضوء

  بدرجة معقولة من املوضوعية. نرت مقو متفهم  وقفمباألخرى، 
آين حملك النقد واليت �دف إىل إخضاع النص القر  ،: منظور علوم اإلنسانيات احلديثةو£نياً 

وذلك من ، üنتاج املعىن وتوسعاته وزوالهأللسين، وللتأمل الفلسفي املتعلق ا، وللتحليل التارخيي املقارن
  . )2(اليت ما زالت تؤثر يف تفكري البعض منا حىت اليوم ،جل جتاوز املرتكزات املعرفية للعصور الوسطىأ

يقول نصر حامد أبو زيد: "ال خشية من أن نطرح القرآن للمناهج احلديثة يف الدراسة...فهي 
  .)3(القرآن مل يستطع العلماء اكتشافها"متكننا من اكتشاف مستو¥ت عميقة يف 

   

                                                                                                                                  
  .41تقدم تعريفها، ص )1(
  .56، ص±رخيية الفكر العريب اإلسالميأركون، حممد، انظر:  )2(
  .69ص ،م1996 ،450 ع ،العريب جملة زيد، أبو نصر. د مع حوار خالد، سامل، )3(
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  التفكري يف الالمفكر فيه: -3
يسعى أصحاب القراءة املعاصرة إىل إ�رة اإلشكاالت العويصة املتعلقة �لرتاث، وهي ما يسميه 

، أي جعل الشيء ذا إشكال بعد أن كان يبدو أمرًا بديهياً، ألن هنالك أشياء كثرية )1(أركون �ألشكلة
فيها بسبب حمدودية النظام املعريف أو خوفًا من اإليديولوجيا املسيطرة، أو ألن الفكر وصل إىل  ال مفكر

املسائل القدمية من إطارها املقيد  )2(منطقة ال ميكن سربها وحتديدها، وتتم عملية اإل�رة للتفكري: بزحزحة
هلا بسبب الدراسة احلرفية جلوهرها، أو بتغيري اإلشكاليات عن طريق النظر للمشكلة من زاوية جديدة 

  .)3(واستخدام منهجية جديدة
: أي )4(فمن أخطر األمثلة واليت متت إ�ر�ا عن الالمفكر فيه، هي: املكانة الالهوتية للوحي

ألن الوحي كان  -حسب حممد أركون-مسألة ال جيرؤ أي مسلم على مناقشتها قداسة الوحي، وهي 
على مدى قرون هو املصدر األعلى حلياة املسلمني، وقد أغلق النقاش فيه واختزل إىل ما يدعى 
بـ(املستحيل التفكري فيه)، إال ما جاء به املعتزلة من دعواهم حول خلق القرآن، مما سبب اندالع صراع 

وبني أهل السنة حول هذه املسألة، ووصل ذروته يف زمن اإلمام أمحد بن حنبل وهو ما يعرف  مرير بينهم
اليت فرضها من قبله (املأمون والواثق) بقرار سياسي،  احملنة رفع املتوكل استخلف فلمامبحنة خلق القرآن، 

لفرتة الطويلة ومل يستطع أي مفكر إسالمي إعادة فتح املوضوع بعد ذلك وإىل اآلن مع مرور هذه ا
كانت حتتوي على إمكانية نظرية كامنة وواعدة، إال   -كما يقول أركون-عليها، مع أن منهجية املعتزلة 

أغلق املناقشة حول املوضوع، مع أÇا "مسألة مفتاحية  - املسيطر قدميًا وحديثاً -أن املوقف السين 
  .)5(يدة جداً من جمتمعات العامل"وأساسية �لنسبة للحياة الدينية والفكر الديين يف جمتمعات عد

وقف موقفًا سلبيًا ورافضًا ملناهج التحليل األلسين والنقد األديب  -أي املوقف السين- وكما أنه 
الراسخة لكيفية فهم  )6(احلديثة املطبقة على اخلطاب القرآين، بسبب أÇا تنال من "املكانة األرثوذكسية

  .)1(أو تصور ظاهرة الوحي"

                                              

  .10-9، صهامش الفكر اإلسالمي قراءة علميةصاحل: هاشم، انظر:  )1(
الزحزحة: هي كل  تغيري لإلشكاليات التقليدية، أو كل مقاربة جديدة للمشكالت املطروحة تزيح املقار�ت  )2(

حلركة ثقافية وفكرية و�رخيية. انظر: أركون، السابقة لتحل حملها، وتعين كذلك إحداث اخللخلة أو الرجة احملدثة 
  ، من تعليقات هاشم صاحل.14حممد، الفكر اإلسالمي قراءة علمية، ص

  .22، صالفكر األصويل واستحالة التأصيلأركون: حممد، انظر:  )3(
 .11، صالقرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديينأركون: حممد، انظر: ) 4(
 .12سابق، صاملصدر ال )5(
به يف االصطالح التصلب العقائدي الشديد. انظر: هامش املرتجم، يقصد معناها الرأي املسقيم أو الصحيح، و  )6(

  .50، صقضا� يف نقد العقل الديينحممد أركون، 
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لزحزحة هذه القداسة عن القرآن هي بطرح تساؤالت نقاشية  - عند أركون-املثلى والطريقة 
ضغط على الفكر  كيفتدور يف جمملها: حول املؤلف، وحول النص، وكيف جتلى على غريه؟، و 

واستلبه؟، وعن املكانة اإلهلية ملضمون النص، وعن تناسب االستشهاد للموضوع، وعن الظرف الذي 
يتم السكوت عنه متامًا لصاحل سيادة وعي قد »سس  -حسب أركون- كل ذلك استشهد به من أجله،  
  وأنتج احلقيقة النهائية.

واملشروح من قبل   "حنن نريد للقرآن املتوسل إليه من كل جهة، واملقروء :يقول يف هذا السياقو 
 ن يصبح موضوعاً كل الفاعلني االجتماعيني املسلمني، مهما يكن مستواهم الثقايف وكفاء�م العقائدية، أ

 )2(، والتحر¥ت اجلديدة املتعلقة مبكانته اللغوية والتارخيية واألنرتوبولوجية والتيولوجيةللتساؤالت النقدية
والفلسفية، نطمح من جراء ذلك إىل إحداث Çضة ثقافية عقلية، وحىت إىل ثورة تصاحب اخلطا�ت 

  .)3(النضالية العديدة، من أجل أن تفسر منشأها ووظائفها ودالال�ا، ومن مث من أجل السيطرة عليها"

                                                                                                                                  
  .12املصدر السابق، ص )1(
  .217ص، الظاهرة القرآنيةهي دراسة األسئلة املتعلقة �لدين. انظر: بوعود، أمحد،  )2(
  .246، صالفكر اإلسالمي قراءة علمية ،حممد أركون، )3(



 

 44 

ليكون لوحي اتجاسر على إىل ال -نوالهحممد أركون ومن سار على م- هذه التساؤالت دفعت 
املفكر ( القرآن الكرمي يف حيز وضع وخاصة عندمامع نظريته يف الفهم اجلديد للنص القرآين،  منسجماً 

توهم أن نص القرآن الكرمي فقادته هذه التساؤالت مثًال إىل ، )الالمفكر فيه(، بعد أن كان يف حيز )فيه
لمني، يقول: "حنن نعلم كيف أÇم راحوا يشذبون "قراءات القرآن" تعرض للتالعب من قبل العلماء املس

تدرجيياً، لكي تصبح متشاÓة أو منسجمة مع بعضها بعضاً، لكي يتم التوصل إىل إمجاع 
  .)1(أرثوذكسي"

 األساطري، استعمال يف بلورة أفكار أتباعه يشبه طريقة القرآن ن أسلوب× وكذلك إىل القول
 الفكر طريقة بنفس يبلور أو ينجز القرآن أن كيف  لتبيني ،بنيوي بتحليل القيام ينبغي" :يقولف

  .)2("متبعثرة قدمية أساطري على يشتغل الذي ،األسطوري
 النقد ذهب لقد" :يف معرض قبوله هلذا الكالم يقولف ،قصورفيه  شفتكا  القرآن أسلوب أنو 
  .)3("القرآن يف األسلوبية النواقص وكشف التقاط حد إىل الفيلولوجي

 ،ميكن اكتشافها ×دىن نقد �رخيي علمية وأخطاء �رخيية مغالطات فيه القرآن أن ويرى كذلك
 اليت التارخيية، واملغالطات واإلضافة، واحلذف، اخللط، أنواع لتحديد �رخيي بنقد القيام ينبغي" :فيقول

  .)4("احملسوس الواقعي التاريخ معطيات إىل �لقياس القرآنية الروا¥ت أحدثتها
املفهوم السائد  والنص القرآين إىل أن يزحزحل أصحاب القراءة املعاصرةسعى ي يف Çاية األمر

ه على أنه ظاهرة طبيعية كسقوط املطر، أو هبوب و ه، ويفسر و للوحي عند املسلمني اليوم ويتجاوز 
 .ال مؤثراً فيه، )6(للواقع ، كما سعى هذا التيار إىل أن يكون النص القرآين �بعاً )5(الريح

  إصالح الواقع املتخلف لألمة العربية واإلسالمية: -4
م) 1970 -م1945خضعت أغلب الدول اإلسالمية لالستعمار يف الفرتة بني عامي (

تقريباً، وعانت يف سنوات النضال هذه الكثري للحصول على االستقالل السياسي، ولكن ال أحد ينكر 
املنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا انفتاح كبري على احلضارة  أن يف هذه الفرتة حصل لشعوب هذه

على النقد التارخيي احلديث الذي جتلى أثناء عصر النهضة  - حسب أركون- الغربية، إال أن االنفتاح 

                                              

  .111، صالفكر اإلسالمي قراءة علميةأركون: حممد،  )1(
  .203املصدر السابق، ص )2(
  .201املصدر السابق، ص) 3(
  .203املصدر السابق، ص )4(
 ، وتعليق املرتجم يف اهلامش.98املصدر السابق، صانظر:  )5(
  .98ص ،علمية قراءة اإلسالمي الفكر حممد،: أركونانظر ) 6(
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م) والذي كان سببًا يف انفتاح وتطور ا÷تمعات الغربية مل حيصل كما هو مؤمل 1940 -م1830(
  وت احلضاري احلاصل بني ا÷تمعات اإلسالمية وا÷تمعات الغربية. ، مما يعكس التفا)1(له

ويرى أركون أن التخلف احلاصل يف األمة اإلسالمية بسبب "أن الدراسات القرآنية تعاين من 
، هلذا البد من تطبيق )2(»خر كبري �لقياس إىل الدراسات التوراتية واإلجنيلية اليت ينبغي أن نقارÇا Óا"

أنه ال  - فإنه يرى-النقد التارخيي احلديث، لتشمل ا÷االت اليت خلع عليها التقديس كالقرآن منهجية 
يزال يلعب دور املرجعية العليا يف ا÷تمعات، ومل حتل حمله أي مرجعية أخرى حىت اآلن، وكل ما خلع 

  .)3(ملرتبة األصولعليه التقديس الحقاً كالقانون املستلحق من قبل الشريعة، وكتب احلديث اليت رفعت 
وهذا غريب من أركون كيف يقلب األمور، فإن العكس هو الصحيح والتاريخ شاهد على 

 ملاو  وعمراcً؛ حضارةً  وأعظمها األمم، أقوى واكان  �لقرآن مستمسكني كانوا  ملاذلك، وهو أن املسلمني 
  .وختلفوا تقهقروا ،�لقرآن متسكهم ضعف

أن سبب ختلف املسلمني هو إضفاء القداسة على التفسري البشري  )4(ويرى حممد شحرور
للنص القرآين، وحسب رأيه جيب جتاوز هذا األمر ليصبح الشخص قادرًا على فهم النص مبا يالئم 
جمتمعه ومرحلته الزمنية، فريى أن األمة حباجة إلصالح ثقايف ديين أكثر من حاجتها إلصالح سياسي، 

حسب -وروثة ُوضعت يف زمن كان االسالم فيه قو¥ً، فاإلصالح الذي حنتاجه ألن اآلراء الفقهية امل
جيب أن يكون دينيًا جذر¥ً، لذا كان من الضرورة مبكان إعادة النظر يف األساسيات اليت تشكل  -رأيه

ثوابت الدين، حيث إننا ال زلنا نعيش يف املاضي وعلى آراء أcس مات أكثرهم قبل أكثر من ألف عام  
  .)5(شافعي وغريهكال

   

                                              

  .23-22، صالفكر األصويل واستحالة التأصيلأركون: حممد، انظر:  )1(
  .23املصدر السابق، ص )2(
  .23املصدر السابق، صانظر:  )3(
 اهلندسة يف السوفيايت االحتادم، تلقى تعليمه اجلامعي يف 1938 دمشق ، ولد يفديـب شحـرور حممدهو  )4(

 جمال يف كتب  عدة له .üيرلندا دبلن جامعة من والدكتوراه املاجستري على صلح م، مث1964 عام املدنية
 إسالمية دراسات( سلسلة ضمن كتبعدة   أصدرو  ،م1967 حرب بعد القرآن دراسة يف بدأو  .اختصاصه

 عام) القيم منظومة-واإلميان اإلسالم(و .م1990 عام) معاصرة قراءة – والقرآن الكتاب.( :، منها)معاصرة
 http://www.shahrour.org/?page_id=2انظر املوقع الرمسي حملمد شحرور:  .م1996

  .م2004/ 09/ 14 ، "حوار أجراه مع حممد شحرور" ،حسوانظر:  )5(
dyny-slh-dwn-sysy-slh-fy-ml-l-shhrwr-https://ar.qantara.de/content/mhmd   
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  املبحث الثاين

  االستشراقية لدعوى التداخل النصياخللفية 
إن القول �لتداخل النصي وغريه من النظر¥ت املعاصرة مل تنبع من فراغ بل سبقها  
كثري من الدراسات اليت مرت مبراحل متعددة حىت تبلورت هذه األقوال وأصبحت نظر¥ت 

  النصوص املختلفة.قابلة للتطبيق وحتاكم إليها 
وأهم هذه الدراسات هي الدراسات اليت قام Óا املستشرقون، فقد كان للمدرسة 
االستشراقية أثر كبري على العديد من النظر¥ت واألحباث، وسنستعرض يف هذا املبحث 

 ذلك من خاللو شخصيتني كان هلما أثر على من بعدمها يف نقد الكتب املقدسة كلها، 
  :بني مهالمط

  املطلب األول

  فلهاوزن ونظرية تعدد املصادر يف الكتب املقدسة

عنه الكثري نتج ، مما جداً  ةمبكر كانت بدايتها نقد الكتب املقدسة  ل العلمية ركةاحل إن
اجتاهات النقد "ما بني املناهج التارخيية، مثل: النقد املصدري من البحوث النقدية يف شىت 

املناهج األدبية، مثل: النقد األديب والنقد التحريري ونقد والنقد الشكلي والنقد التارخيي، و 
  .)1(الرتاكيب والنقد القصصي ونقد ما بعد الرتكيب"

وقبل  ،نقد العهد القدمي من أبرز من تكلم يفإال أن الباحث األملاين فلهاوزن يعد 
مح الكالم على مفهوم نظريته يف التعامل مع الكتب املقدسة سنلقي الضوء على بعض مال

  قبل ذلك. )2(من سريته

                                              

  .9-8، صالقدمي: دراسة تطبيقية على سفري صموئيل األول والثايننقد العهد سامل، شريف حامد،  )1(
. واملنجد: صالح الدين، 410- 408، صموسوعة املستشرقنيانظر ترمجته: بدوي: عبد الرمحن،  )2(

. والعقيقي: جنيب، 113-107، صترامجهم وما أسهموا به يف اٍلدراسات العربية- املستشرقون األملان
اآلداب العربية يف . وشيخو، 260، ص8، جاألعالم. والزركلي، 725-724، ص2، جاملستشرقون

  .83، صالربع االول من القرن العشرين
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): مؤرخ لليهودية ولصدر اإلسالم، Julius Wellhausenْوزن (اِفْلهَ  هو يوليوس
، وقد قيل: "لقد قدر لتيودور )1(دس (العهد القدمي)، أملاين مسيحيوcقد للكتاب املق

  . )2(نولدكه ويوليوس فلهاوزن أن يرفعا لواء زعامة االستشراق يف أملانيا دون منازع"
يف سكسونيا السفلى على Çر  )Hameln(هاملن  مدينةيف  م1844 عامولد يف 

وكان أبوه قسيسًا لتلك البلدة، كانت بدايته التعليمية ضعيفة وعليها حتفظ من قبل  ،الفيزر
معلميه، فقد كتب أحدهم على شهادته املدرسية: إنه يفتقر إىل أكرب قدر من اخليال، وظل 

هو يف جامعة جوتنجن كتاب إليفالد حول �ريخ بين إسرائيل، هكذا حىت وقع بني يديه و 
فالقى يف نفسه هوى شديداً، يقول يف ذلك: إنين مل أكن أفهم املشاكل الالهوتية، ولكن ما 
مهين كان إيفالد، وكذلك الكتاب املقدس الذي كنت ملمًا بدقائقه، ويقول كذلك: لقد 

  .)3(ة غالباً آنذاكأنقذين إيفالد، أc الذي كنت أقابل �لسخري
الذي كان من أبرز العلماء  م)1875 – 1803( لدادرس على يد إيفمث 

)، ومنه تعلم هذا Göttingen(جوتنجناملشتغلني �للغات السامية وبنقد التوراة يف جامعة 
  .)4(الفن

يف جامعة جريفسفلد، لكنه سرعان ما  للعهد القدميصار أستاذاً  م1872ويف سنة 
دس والتاريخ لي عن منصبه هذا بسبب ما أ�رته كتا�ته يف نقد الكتاب املقاضطر إىل التخ

   .)5(املقدس من جمادالت
م cل فلهاوزن درجة الدكتوراة يف الالهوت من جامعة جوتنجن 1874ويف عام 

  .)6(بدراسة حول الفريسيني والسدوسيني
م بدأت سلسلة األعمال الكبرية اليت أكسبت فلهاوزن مكان 1876ويف عام 

القيادة يف أحباث العهد القدمي والد¥نة اإلسرائيلية، وكانت �كور�ا دراسته حول »ليف 

                                              

  .260، ص8، جاألعالمالزركلي، انظر:  )1(
  .408، صموسوعة املستشرقنيبدوي: عبد الرمحن،  )2(
  .091-107، صاملستشرقون األملاناملنجد: صالح الدين، انظر:  )3(
 .940، صموسوعة املستشرقنيبدوي: عبد الرمحن، انظر:  )4(
 .410ص انظر: املصدر السابق، )5(
  .410ص انظر: املصدر السابق، )6(
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التوراة مع كتاب القضاء. وهكذا توالت أحباثه النقدية الباحثة عن احلقائق والوقائع التارخيية 
  .)1(احلقة

م ُعني أستاذًا يف كلية الالهوت يف جامعة ماربورغ، وفيها كذلك 1885ويف عام 
انتقلت اهتماماته من نقد العهد القدمي إىل نقد اإلسالم والشعر العريب، ونتج عن ذلك 

  . )2(العديد من األحباث
يف جامعة ألحباث العهد القدمي يف كلية الفلسفة صار أستاذًا  م1892مث يف سنة 

الفرتة بعد أن انتهى من املؤلفات العربية، اختذ لنفسه مهمة تفسري ويف هذه  جيتنجن،
األcجيل الثالثة األوىل، وانتهى منها يف فرتة وجيزة، وكان هلا أثر بليغ يف فهم اإلجنيل، 
وأظهر من خالل اكتشافه لثغرات عديدة يف اإلجنيل أن أقدم رواية متوارثة، كانت آرامية 

  .)3(األصل
وفاته يف وعاش يف جيتنجن حىت  عن العمل األكادميي تقاعدم 1913مث يف سنة 

  .)4(م1918يناير سنة  7
  مؤلفاته:

  أ ـ يف ±ريخ اليهود ونقد الكتاب املقدس (العهد القدمي):
  يف كتابني: ا املوضوعهذحول وعّرب عن آرائه 

، مث نقحه وعدل فيه وأصدر م1878يف برلني سنة  أول مرة طبعة "�ريخ إسرائيل" -1
  ."املدخل إىل �ريخ بين إسرائيل": وبعنوان جديد هو م1883طبعة �نية يف سنة 

  .م1885طبع سنة:  "،سفار التارخيية يف الكتاب املقدس»ليف األسفار الستة واأل" -2
  ب ـ نقد األ½جيل:

  :منها عديدة، وقد كتب يف هذا الباب مؤلفات
  ).م1874 طبع سنة:» (الصدوقيونالفريسّيون و «-

  ـ يف ±ريخ اإلسالم والعرب:جـ 
                                              

  .091، صاملستشرقون األملاناملنجد: صالح الدين، انظر:  )1(
  .410، صموسوعة املستشرقنيبدوي: عبد الرمحن، انظر:  )2(
  .113ص ،األملان املستشرقون الدين، صالح: املنجدانظر:  )3(
  .410، صموسوعة املستشرقنيبدوي: عبد الرمحن، انظر:  )4(
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   :عديدة من أشهرهاب كت  يف هذا البابأّلف و 
ترمجه  قدو  .)م1903 طبع سنة:( "السياسية الدينية يف صدر اإلسالمأحزاب املعارضة " -

أحزاب املعارضة السياسية الدينية يف صدر «عنوان: ب د عبد الرمحن بدوي إىل العربية
  ».اإلسالم: اخلوارج والشيعة

  .)1(ـ ويقصد Óا: الدولة األموية "لدولة العربية وسقوطهاا" -
   املقدسة الكتب يف املصادر تعدد نظرية

استقت منها ماد�ا، وهذا االفرتاض وإن كان مسبوقاً  )2(يفرتض فلهاوزن وجود مصادر للتوراة
إليه من قبل العديد من الباحثني يف هذا ا÷ال، إال أنه أضاف إىل تلك الدراسات العديد من 
اإلضافات، منها اهتمامه بتحديد الفرتة الزمنية لكل مصدر من تلك املصادر، وكذلك البحث يف تطور 

ها، "وقدرته على الربط بني التحليل األديب للمصادر والتاريخ الديين الد¥نة اليهودية من خالل مصادر 
  .)3(لبين إسرائيل"

اعترب فلهاوزن أن املصادر تعكس "مراحل يف تطور الد¥نة اإلسرائيلية: بدأت �لد¥نة الطبيعية 
نة يف املصدر العائلية يف مادة املصدر اليهوي اإللوهيمي، وصوال إىل حركة اإلصالح الديين ومركزية الد¥

، وقبل احلديث عن هذه املراحل البد أن نلقي الضوء على مدلول املصادر عند )4(التثنوي والكهنويت"
  فلهاوزن.

                                              

 موسوعة الرمحن، عبد: بدوي .83ص ،العشرين القرن من االول الربع يف العربية اآلداب شيخو،انظر:  )1(
 يف به أسهموا وما ترامجهم-األملان املستشرقون الدين، صالح: واملنجد. 410-408ص املستشرقني،

  .113-107ص العربية، اٍلدراسات
)، الذي يتحدث Cenesisسفر التكوين تتكون التوراة من األسفار اخلمسة األوىل من العهد القدمي، أوهلا () 2(

عن أصل العامل والبشر، ويتتبع �ريخ تكون نواة الشعب العربي وحيكي هجرات أجدادهم إىل فلسطني وأخرياً 
، ويروي -عليه السالم-)، الذي يسود أحداثه شخص موسى Exodusسفر اخلروجإىل مصر. و�نيها (

) Leviticusالالوينيقصة الفرار من مصر وإعالن الشريعة من جبل سيناء. و�لثها ورابعها (
)، ويشتمالن على مزيد من أحكام الشريعة، وأغلبها مما ميت إىل الطقوس،. وآخرها Numbersالعددو(
يورد أحكامًا أخرى للشريعة على أÇا آخر ما فرضه موسى قبل  )، الذيDeuteronomyسفر التثنية(

األسفار على مرأى عينيه. انظر: وايف، علي عبد الواحد،  -على حسب زعمهم-وفاته بينما أرض امليعاد 
  .15- 14، صاملقدسة يف األد�ن السابقة لإلسالم

  .162، صنقد العهد القدميسامل، شريف حامد، ) 3(
  .170السابق، ص املصدر )4(
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تفرتض هذه النظرية أن اجلماعة اليهودية يف  :)Jahwist()1( املصدر األول: مصدر يهوي
القرن التاسع قبل امليالد اعتمدت على مصدر قدمي، "يصف قصة بين إسرائيل منذ بداية العامل وحىت 

، ويطلق عليه املصدر اليهوي ألنه يستخدم لفظة "يهوه" للداللة على إله بين إسرائيل، )2(غزو كنعان"
: 4)، و"تبدأ مادة هذا املصدر يف سفر التكوين (اإلصحاحJلرمز (وقد أشار له فلهاوزن يف نظريته �

ب)، وتنتشر مادته يف أسفار: التكوين واخلروج والعدد، �إلضافة إىل بعض الفقرات القليلة يف 2فقرة
  . )3(سفر التثنية"

هو الربط بني الدين والقومية، وذلك �الهتمام الواضح  ومن أهم ما يتميز به هذا املصدر:
مبفاهيم األرض وامللك والتفاخر �مللكية واململكة، وتفضيل احلياة الزراعية على احلياة البدوية، والثناء 

هو العصر  على انتصارات بعض ملوك بين إسرائيل، هلذا يَعترب املؤرخ اليهوي عصر داوود عليه السالم
  حتققت يف كل األفكار السابقة. املثايل الذي

"فعصر داوود عليه السالم Çاية لنظام قدمي، وبداية لنظام جديد، مت فيه تطويع الرتاث 
ليمكنه من املستقر لريكز على العنصر القومي، ويصور أن الرب يف صحبة شعبه  )4(اإلسرائيلي القدمي"

  على أرض كنعان. يف األرض، ومن هنا نشأة فكرة (أرض امليعاد) كمصطلح يطلق
ويعود إىل القرن الثامن قبل امليالد،  :)Elohist()5( املصدر الثاين: مصدر ألوهيمي

وألوهيم لفظة يقصد Óا اإلله وهي مقابل للفظة اليهوي املتقدمة، إال أن هذا املصدر يتخذ موقفاً 
 أشار وقدمعارضًا ملصدر اليهوه السابق، حبيث إنه يرجع الد¥نة اليهودية و�رخيها إىل الصورة األصلية، 

  املصدر. هذا إىل تنتمي) 23: العدد( يف مثالً  بلعام فأقوال ،)E( �لرمز نظريته يف فلهاوزن له
  :)6(ما Ìيتومن أهم ما يتميز به هذا املصدر، 

  الشعور الديين بطاعة هللا والوالء له، والتأكيد على التوحيد ورفض الوثنية. -
ضعف الصلة بني العناصر الدينية والعناصر القومية، حبيث إن املؤرخ اإللوهيمي يركز على االختيار  -

اإلهلي الديين وهو عبادة اإلله الواحد، وأن الوعد اإلهلي لبين إسرائيل مشروط �لتوحيد، فاملصدر 

                                              

 . حسن،  حممد خليفة،26-25، صمدخل نقدي إىل أسفار العهد القدميانظر: حسن، حممد خليفة،  )1(
  .180-179، صاجتاهات نقد العهد القدميوهويدي، أمحد حممود، 

  .170سامل، شريف حامد، نقد العهد القدمي، ص )2(
 .170السابق، ص املصدر )3(
  .179، صاجتاهات نقد العهد القدميحسن، حممد خليفة، وهويدي، أمحد حممود،  )4(
. حسن، حممد خليفة، 24-21، صمدخل نقدي إىل أسفار العهد القدميحسن، حممد خليفة، انظر:  )5(

  .178-175، صاجتاهات نقد العهد القدميوهويدي، أمحد حممود، 
  و»خري.. مع تقدمي 24-21املصدر السابق، صانظر:  )6(
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ًا يف عدم اهتمامه اإللوهيمي ال يربط بني األرض والدين كما يف املصدر اليهوي، ويظهر ذلك واضح
  الواضح بفكرة (أرض امليعاد).

االهتمام �لبعد األخالقي يف حياة بين إسرائيل، وذلك عن طريق توضيح الواجبات جتاه الرب،  -
واجلار، وغري ذلك، وكذلك يف القضا¥ التارخيية فمثًال عندهم أن اختيار يعقوب عليه السالم كان على 

رائيل هي السبب يف وقوع اهلزمية على يد العمالقة والكنعانيني، أساس أخالقي، وأن خيانة بين إس
وكذلك االهتمام بتربئة إبراهيم ويعقوب عليهما السالم من األخطاء املنسوبة إليهما، اهلدف منه إبراز 

  البعد األخالقي املسيطر على النظرة اإللوهيمية.
وأحكامهم على األمور، واملصدر اإللوهيمي  - عليهم السالم  -االهتمام الشديد üبراز رؤية األنبياء  -

، ووصل به احلال بسبب -عليهم السالم  -هو الوحيد الذي نسب النبوة إىل إبراهيم ويوسف وموسى 
إىل إعالن الرغبة يف أن تتحول مجاعة من بين إسرائيل إىل مجاعة من األنبياء، وعلى كل  - شدة االهتمام

  كيز على الرتاث املوسوي.فإن املصدر اإللوهيمي مييل إىل الرت 
فتح الباب واسعا أمام بين إسرائيل إلعالن توبتهم على ما اقرتفوه من أخطاء، فاخلالص عند  -

املخلص، وهذا فيه »كيد على العالقة  اإللوهيمي يتم عن طريق التوبة والندم ال عن طريق املسيح
وقفا ضد الكهنوت بسبب توسطه بني املباشرة بني العبد وربه، هلذا جتد املصدر اإللوهيمي يتخذ م

  اإلنسان وربه ورفضه للمباشرة يف العالقة بينهما.
نظرته للمصريني أكثر تساحمًا من نظرة بقية املصادر، فهو يعترب اجلواري املصر¥ت مسؤوالت عن  -

هم خروج بين إسرائيل من مصر و إنقاذ حياة أطفال بين إسرائيل ومن بينهم موسى عليه السالم، ويصور 
 ، وكذلك)1("اْلِمْصرِيِّنيَ  ِعُيونِ  ِيف  الشَّْعبِ  ِهلَذا نِْعَمةً  َوأُْعِطي: "بقولهعلى عالقة طيبة �لشعب املصري، 

  .)2("الشَّْعبِ  َوُعُيونِ  ِفْرَعْونَ  َعِبيدِ  ِعُيونِ  ِيف  ِمْصرَ  َأْرضِ  ِيف  اً ِجدّ  اً َعِظيم َكانَ   ُموَسى الرَُّجلُ  اً َوأَْيضقوله: "
يفرتض أن اجلماعة اليهودية  :)Deuteronomy()3( الثالث: املصدر التثنوياملصدر 

ق م، هو أساس  622يف القرن السابع قبل امليالد اعتمدت على كتاب قدمي عثر عليه يف اهليكل سنة 
، واملقصود �لتثنية: أي تثنية القانون الذي تلقاه موسى عليه -الكتاب األخري من التوراة-سفر التثنية 

  .)D( �لرمز نظريته يف فلهاوزن له أشار وقدالم يف سيناء، أي تكملتها �لتشريعات اإلهلية، الس

                                              

  انظر: .21 ، فقرة3 اإلصحاح سفر اخلروج،، العهد القدمي )1(
-Al-Exodus/Sefr-Books/02-Testament-Old-takla.org/pub_oldtest/Arabic-http://st

Khoroug  
  .3 ، فقرة11 اإلصحاح املصدر السابق، )2(
 ،حسن،  حممد خليفة .29-28، صمدخل نقدي إىل أسفار العهد القدميحسن، حممد خليفة، انظر:  )3(

  .183-182، صاجتاهات نقد العهد القدميوهويدي، أمحد حممود، 
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   :)1(ما Ìيت املصدر، هذا به يتميز ما أهم ومن
حماولته التوفيق بني املصدرين اإللوهيمي واليهوي، فهو حيتفظ �الجتاه القومي العنصري لليهوه  -

  و�ملثالية األخالقية لإللوهيمي.
يعتقد بعض النقاد: أن »ثري اإللوهيمي على التثنوي أكرب بكثري من »ثري اليهوه، ومن مظاهر هذا  -

التأثري استخدامه أللفاظ اإللوهيمي، ووصف اإلله �لعدالة والرمحة، وأخذ الربكات واللعنات اإللوهيمية 
  حسب الوضع الديين لبين إسرائيل.

)، والرتكيز -عليهم السالم-(إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف عدم االهتمام �ء بين إسرائيل، كـ -
  على موسى عليه السالم وجعله الشخصية احملورية الوحيدة اليت تدور حوهلا مجيع املفاهيم.

من مظاهر »ثره �ملصدر اليهوي: ربطه بني اإلله والشعب واعتبار بين إسرائيل (شعب هللا  -
  هم لوصا¥ الرب.املختار)،وأÇم امتلكوا األرض حبفظ

ويعود إىل القرن اخلامس قبل امليالد،  :)Priestly()2( املصدر الرابع: املصدر الكهنويت
الذين عكفوا على حترير املصدرين  - وعلى رأسهم عزرا-ومسي �لكهنويت ألنه من عمل كهنة اهليكل 

اإللوهيمي واليهوي، فزادوا عليهما إضافات كثرية زعموا أÇا موجودة يف اهليكل املدمر، وهو Óذا يعترب 
ثبيت نصوص الكتب األربعة األوىل من التوراة احلالية، وهي كتب آخر املصادر زمنياً، واملسئول "عن ت

  .)P( �لرمز نظريته يف فلهاوزن له أشار وقد، )3(التكوين واخلروج والالويني والعدد"
  : )4(ما Ìيت املصدر هذا به يتميز ما أهم ومن

الرتكيز بشكل �رز على الشعائر والفروض الدينية واألحكام التشريعية، كقوانني السبت واخلتان  هو -
  والوصا¥ واملواسم الدينية، وغريها.

استغالل األحداث التارخيية للتدليل على التشريعات وتربيرها، بعكس املصادر السابقة اليت قدمت  -
  قوانني والتشريعات املستمدة منها.على ال - كما هو املنطقي- األحداث التارخيية 

  من )�Rلرمز ( يشار له قام Óذا العمل الذي احملرر، و النهائية التوراة نسخة يف املصادر هذه تمجعمث 
  .عزرا كان  ويقال إن احملرر التوراة، جامع مبعىن )redactor( كلمة

   

                                              

  .183-182، صاجتاهات نقد العهد القدميحسن، حممد خليفة، وهويدي، أمحد حممود، انظر:  )1(
 . حسن،  حممد خليفة،28-26، صمدخل نقدي إىل أسفار العهد القدميحسن، حممد خليفة، انظر:  )2(

  .182-180، صاجتاهات نقد العهد القدميد حممود، وهويدي، أمح
  .28املصدر السابق، ص )3(
  .182- 181حسن، حممد خليفة، وهويدي، أمحد حممود، اجتاهات نقد العهد القدمي، صانظر:  )4(
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  اخلالصة:
  فلهاوزن، فيما Íيت:ميكن تلخيص ما توصلت له نظرية املصادر اليت ابتدعها 

  أن الكتاب املقدس مصدر إنساين، وليس عمال إهليا مقدسا لد¥نة العهد القدمي. -1
األسفار اخلمسة األوىل للعهد القدمي (التوراة) مت »ليفها بعد وفاة نيب هللا موسى عليه السالم بقرون  -2

ي بعضها مسي بـ(ـاليهوه) ويف بعضها عديدة، واستدلوا على ذلك كما تقدم �ختالفها يف تسمية اإلله فف
 خمتلفة أجزاء بني واألسلوب اللغة يف الواضحة لفروق�و  القصص، بعض تكراربو اآلخر بـ(ـاأللوهيم)، 

  .هامن
الكتابة الكهنوتية بتشريعا�ا املتعددة ما هي إال مرحلة أخرية من مراحل تطور العهد القدمي كعمل  -3

  إنساين.
التطور التارخيي لد¥نة  إىل إثباتهدف فلهاوزن من حتليله النقدي لألسفار اخلمسة األوىل �رخيياً، ي -4

، بدءًا من عبادة إله ةمرحل لكل زمينال تطورالبين إسرائيل القدمية، لذلك حاول أن حيدد بصورٍة أولّية 
، وفق ما جاء به األنبياء هللا وحده ال شريك له ديوحتواحد دون نفي وجود آهلة أخرى، إىل تفّهم 

  .)1(ذهيباملطابع الالضيقة ذات  كهنوتيةالحلرفية من ا فلهاوزن وانتهاًء مبا فهمه

إىل أنه متَّ جتميع املصادر األربعة يف كتاٍب واحد، هو العهد القدمي حوايل عام  توصل فلهاوزن -5
والثاين، فقد متَّ حتريرها خالل القرن األول ، أما األسفار املتأخرة مثل سفر املكابيني األول .م.ق 200

  .قبل امليالد

بناًء وذلك ، تيب الالهويت التقليدي القدميالرت  مت اقرتاح ترتيب جديد ألسفار العهد القدمي خالف -6
أسفار األنبياء، فاألسفار التارخيية، مثَّ ": على النحو التايل وهومن نتائج،  ى فلهاوزنعلى ما توفر لد

أسفار موسى اخلمسة مضافًا إليها سفر يشوع، لتتشكل التوراة من ستة أسفار بدًال من مخسة، مثَّ 
  .)2("حسب الرتتيب الزمين لتأليفهاُأضيفت إليها األسفار برتتيٍب منهجي حسب ماد�ا، وليس 

صادر على القرآن الكرمي والتاريخ اإلسالمي، اعتقادًا منه مث إن فلهاوزن حاول بعد ذلك تطبيق نظرية امل
أن ما طبق على التوراة واإلجنيل من نظر¥ت نقدية يصلح تطبيقه على القرآن الكرمي، فاهتم يف دراساته 

، والسبب يف ذلك )3("ذلك كل  يف الفاعلة والعوامل وتطورها، اإلسالمية العقيدة نشأة يف�لبحث "

                                              

  .9، صالتاريخ القدمي للشعب اإلسرائيليطومسون، توماس، انظر:  )1(
  .46، صالتوراة..التاريخ..التضليلإسرائيل: القمين، سيد،  )2(
  .21، صدراسة القرآن الكرمي عند املستشرقني ،خليفة حممد ،حسن )3(
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، )1(املستحيل للحياة االجتماعية والدينية لألمة أن تكون متجمدة و�بتة بدون تغيري"اعتقاده أنه "من 
  .)2(فهو يريد أن يطبق املنهج التارخيي

إال أنه مل تشتهر دراساته حول نقد القرآن الكرمي والتاريخ االسالمي، والذي اشتهر عنه هو نقده للتوراة 
وسأنتقل للكالم عن أملاين آخر اشتهر بنقده للقرآن الكرمي  واإلجنيل، هلذا لن أطيل معه يف هذه النقطة،

  .نولدكه تيودوريف كتابه "�ريخ القرآن" أال وهو املستشرق األملاين 
   

                                              

  .141، ص±ريخ نقد العهد القدميشازار، زاملان،  )1(
  .97الثاين، ص فصلالسيأيت الكالم عليه يف  )2(
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  املطلب الثاين

  لقرآن الكرمياسور ل الزمين رتتيبالنولدكه ونظرية 

  ):1(التعريف به
للدراسات النقدية عن القرآن واملؤسس احلقيقي  ،األملان لمستشرقنيل اً شيخ لدكهو ن يعدّ 

الكرمي، واملرجع ملن جاء بعده من األملان وغريهم، فاملستشرقون عيال على دراساته وخاصة كتابه اخلطري 
  .)2("�ريخ القرآن الكرمي"

وهي من -  )Harburg( جر هاربو  مبدينة م1836 من عام مارس يف لدكهنو  تيودور ولد
 لنجن مدينة يف الثانوية للمدرسة مديراً  يعمل أبوه كان  حيث ،-حالياً  هامبورجضمن مدينة 

)Linegen،(  وأسرة نولدكه أسرة عريقة وهلا انتشار واسع يف مشال غرب أملانيا ومنها العديد من
  .)3(الوجهاء

وقد استعد فيها  م)1853- 1849( بني عامي نولدكه املرحلة الثانوية درس هذه لنجن ويف
دراسة اآلداب  إ�Çا حيث �يأ له أبيه، إشراف حتتأنه كان  خصوصاً  اجلامعة، لدخول جيداً 

 جيتنجني جبامعة االلتحاق أراد ، مث ملا)والالتينية اليوcنية( الكالسيكية اآلداب خصوصاً و 
)Gotingen( لدفاإي هينرش هصديق إىل توصية خبطاب أبوه زوده ،م1853 يف )H.Ewald( 

 اللغة مببادئ �إلملام ذلك قبل بدأ قد نولدكه وكان ،- العربية وخصوصاً - الشهري اللغات السامية عامل
 اللغة سو در  نولدكه عليه فحضر ،وآداÓما والعربية العربية اللغتني دراسة إىل لدايفإ فوجهه ،العربية

 اخلاصة اآلرامية عن )Bertheau( برتو سو در  حضر كما  ،واحد دراسي فصل ملدة السر¥نية
 اآلرامية اللهجات سائر أما اجلامعة، إ�ن لدكهنو  درسها اليت الوحيدة اآلرامية وهي املقدس، �لكتاب

 بنفاي يد على السنسكريتية اللغة درس ذلك جانب وإىل. نفسه تلقاء من بعد فيما درسها فقد
)Benfay( كيل  جامعة يف وهو بعد فيما السنسكريتية دراسة واصل وقد )Kiel( أستاذاً  كان  حينما 

  .)4()م1872 - 1864( بني عامي فيها

                                              

. واملنجد، صالح الدين، 598- 595، صموسوعة املستشرقنيانظر ترمجته: بدوي، عبد الرمحن، ) 1(
  .121- 115، صترامجهم وما أسهموا به يف اٍلدراسات العربية- املستشرقون األملان

  .595ص ،املستشرقني موسوعة الرمحن، عبد بدوي،انظر:  )2(
  .115ص ،األملان املستشرقون الدين، صالح املنجد،انظر:  )3(
 .595ص ،املستشرقني موسوعة الرمحن، عبد بدوي،: انظر )4(
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، وكان يرجع الفضل فيه والرتكية الفارسية اللغتني دراسة -اجلامعة يف طالب وهو- بدأ كذلك
ألستاذه إيفالد الذي كان له »ثري كبري عليه يف بداية دراسته اجلامعية، وقد ظل تيودور مدينًا ألستاذه 

االنفصال عنه شخصياً، بسبب الضغط الشديد الذي كان طيلة حياته، رغم أنه اضطر فيما بعد إىل 
  .)1(ميارسه عليه يف العمل

 "نشوء وتركيب السور القرآنية" رسالته عن األوىل الدكتوراه على حصلم: 1856 عام ويف
 أعلنت حني ،1858 عام يف أي عامني،ب ذلك بعد فيما عميقة بدراسة سيخصه الذي املوضوع وهو

 ،هو ببحثه ذلك فتقدم املوضوع، هذا يف يكتب لبحث جائزة عن �ريس املخطوطات يف أكادميية
 ،آخرين بعامني ذلك وبعد ،فرنسي فرنك 1333 مبلغ على ذلك cلو  مع غريه، ةقامسم �جلائزة ظفرو 

: عنوان حتت الدراسة هلذه منقحة) �لالتينية رسالته وكانت( أملانية ترمجة تيودور نشر م،1860أي
 اشفايل تلميذه مع �لتعاون بعد فيما جداً  فيها توسع الطبعة وهذه ،»القرآن �ريخ«
)schwally()2(.  

. أملانيا خارج التنقل حياة بدأ العشرين، سن يف وهو األوىل الدكتوراه على حصل أن وبعد
 ويف فيينا، مكتبة خمطوطات يدرس) م1857 - 1856( عام قرابة قضى حيث ڤيينا إىل أوالً  فارحتل
 خصوصاً  الفرس، الصوفية لشعراء قراءةلو� والرتكية، الفارسية اللغتني üتقان اهتم نفسه الوقت
 م،1858 ربيع حىت م1857 خريف من فيها فأقام ليدن إىل انتقل هامن، مث )4(وعطار )3(سعدي

 أساتذةلقي خالهلا كذلك جمموعة من و  ،الوفرية العربية املخطوطات عكف خالهلا على ما فيها من
 Mathys de( فريس ودي) Junyboll( وبونبول )Dozy( دوزي: املتميزين كـ االستشراق
Vries( وكونن )Kuenenعلى حداثة  املستشرقني هؤالء مع قوية صداقة أواصر عقدله  )، مما أ�ح

                                              
 .659ص ،املصدر السابق: انظر )1(
  .611ص ،األملان املستشرقون الدين، صالح املنجد،: انظر )2(
 .هـ690 سنة وتويف. ايران يف الكبار الشعراء �لث هو. عبدهللا الدين مصلح بن الدين مشرف, حممد أبو هو )3(

 االخالق، يف فارسي منظوم" بوستان: "تصانيفه من .عبادة بن سعد للصحايب حملبته �لسعدي واشتهر
: انظر. فارسي ونثرا نظما ورسائله شعره ديوان فيه" كليات" االدب، يف ونظما نثرا فارسي" كلستان"

/ 6ج ،املؤلفني معجم رضا، عمر كحالة،و  ،462ص/ 6ج ،العارفني هدية �شا، إمساعيل البغدادي،
 .151ص

 طبيب، شاعر، صويف، الصويف، اهلمداين العطار الدين فريد شعبان بن مصطفى بن ابراهيم بن حممد هو )4(
 :انظر .الطري منطق الفتوح، مفتاح اللذات، جواهر ،cمه أسرار: تصانيفه من .ه 627 سنة وتويف. صيديل

/ 8ج ،املؤلفني معجم رضا، عمر كحالة،،  112ص/ 6ج ،العارفني هدية �شا، إمساعيل البغدادي،
  .209ص
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 )1(خويه دي: ، كـاهلولنديني املستشرقني من الصاعد اجليل من لداته على تعرف الوقت نفس ويف ،سنه
)de Goeje(، يونج ودي )de Jong( وأجنلمن )Engelmann(،  فكانت بينه وبينهم

 منم، مث 1909 يف وفاته حىت معه احلميمة الصداقة بقيت الذي األول منهما خاصة عالقة متميزة،
 طوال فيهااليت مكثت  العربية املخطوطات جمموعة على عكف حيث أملانيا يف جو� إىل ذهب ليدن
 ذلك له وسّهل خمطوطا�ا على عكف حيث برلني إىل - م1858 بريلإ يف- بعده مضى ،كامل  شهر

 وبقي، الغزايل ملؤلفات فهرساً  وضع من أول كان  الذي )R. Gosche( جوشه األملاين املستشرق
 بعمل إ�Çا كّلف  ونصف، امع ملدة برلني مكتبة يف مساعداً  عمل خالهلا ،م1860 سبتمرب حىت هافي

 يف - قلنا كما- بدأها اليت الرتكية اللغة دراسة مواصلة إىل دفعه مما هناك، الرتكية للمخطوطات فهرس
  .)2(، وبسبب خالف مع مدير املكتبة قدم استقالته وغادر عملهفيينا

 م1860 سبتمرب يف قام - ضعيفة طفولته منذ صحته كانت  وقد- للصحة وانتجاعاً مث إنه 
وقد  أشهر، ثالثة الرحلة واستمرت. الطريق طوال الرئيسية �لبالد وطاف ،روما حىت برلني من برحلة

ساعده على هذه الرحلة عم له غين، وقد كتب عن جتاربه وانطباعاته أثناء ترحاله يف رسائله اليت كان 
يرسلها إىل أستاذه إيفالد، وهي غنية �ملسائل العلمية يف املقام األول وإن كانت ال ختلو من آرائه يف 

 ديسمرب يف تنجنو ج جامعة مكتبة أمني مساعد عني إيطاليا من عاد أن وبعدنه األحداث العاملية، ثن إ
  .)3(ملدة عام ونصف كذلك الوظيفة هذه يف واستمر ،م1860

 يتعلق كله  وعمله ختصصه أن رغم واإلسالمية، العربية البالد إىل مطلقاً  يرحل مل أنه والعجب
  .وجغرافيتها و�رخيها وآداÓا البالد بتلك

للغات السامية  معيداً  بعدها عنيقدم أطروحة الكفاءة التدريسية اجلامعية ف م:1861 يناير ويف
 حنو يف ودروس ،»شعياإ سفر« عن التفسري يف دروس üلقاء لداإيف فكّلفه. الشهرية تنجنو ج جامعة يف

 الكتاب من القدمي العهد على القدمية والتفاسري »املشنا« دراسة إىل ذلك ودعاه العربية، اللغة
  .)4(املقدس

م: بعث نولدكه برسالة يودع فيها أستاذه إيفالد، واليت ظهر بعد ذلك أÇا  1869ويف عام 
 الوقت نفس يفكانت وداعاً Çائيا حيث بدأ بعدها االنفصال الشخصي بينهما، كما سبق أن ذكرc، و 

                                              
من أشهر املستشرقني وعلماء العربية يف هولندا،  م،1836رنرب عام هو ميشائيل ¥ن دي خويه ولد يف دو  )1(

املؤلفات اجلغرافية العربية حتت عنوان: املكتبة اجلغرافية العربية، يف  سلسلةم، من أعماله 1909 سنةوتويف 
  سبع جملدات.

 .711ص ،األملان املستشرقون الدين، صالح املنجد،: انظر )2(
 .659ص ،املستشرقني موسوعة الرمحن، عبد بدوي،: انظر )3(
 .596انظر: املصدر السابق، ص )4(
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 وبرلني وجو� وليدن فيينا خمطوطات بني من سخهن مبا مستعيناً  القدمي، العريب الشعر دراسة على قبلأ
 العرب شعر ملعرفة أحباث« كتابه  يف ُمجعت وأحباث مقاالت عدة ذلك مثرة وكانت. إليها رحالته إ�ن

  .)1(»القدماء
 وبقي) أملانيا يف األلزاس إقليم عاصمة( رتاسبورجس جامعة يف أستاذاً  عني م1872 ربيع ويف

لاللتحاق Óا، ويف  جامعاتعدة  من جاءته اليت املتكررة الدعوات من الرغم على م1920 حىت هافي
   .)2(املندائيةخالل هذه الفرتة أكمل عمله يف قواعد السر¥نية فخرج له: قواعد السر¥نية و 

يف اجلامعة،  احملاضرات بعض يلقي ذلك مع استمرإال  التقاعد إىل أحيل م1906 عام يفو 
وأبعدوا مجيع األملان من سرتاسبورج،   - بعد انكسار أملانيا-وعندما دخل الفرنسيون إىل أراضي األلزاس 

 اليت الطويلة الفرتة هذهإال نولدكه فلم يتعرضوا له بسبب مكانته والشهرة اليت اكتسبها يف العامل، وتعترب 
  .)3(االستشراق عامل يف إشعاعه وبؤرة ساتهودرا مكانته استقرار فرتة هي رتاسبورجس يف قضاها

 ميقلي )Karlsruhe( كارلسروهه  مدينة إىل مبحض إرادته لدكهو ن ارحتل م1920 ربيع ويف
 من األخرية السنوات العشر قضى ابنه منزل يفو  احلديدية، للسكة مديراً  آنذاك كان  الذي ابنه منزل يف

 بني بنني عشرة من األبناء وله ،م1930 ديسمرب 25 يف وفاته حىت ،يف يقظة فكرية �مة حياته
  .)4(وبنات

  تالميذه:
، )S.Fraenkelفرانكيـــــل ( يســـــ :مـــــن أشـــــهرهم املستشـــــرقني، كبـــــار  مـــــن عـــــدد عليـــــه تتلمـــــذ

 جشرتاســـري بر جـــو )، C.Brockelman( بروكلمـــان كـــارل، و )Fr.Schwally( شـــفايل فردريـــكو 
)G.Bergstrasser(.  

  مؤلفاته:
  املؤلفات، ومنها:من ألف العديد 

دراسات يف نقد العهد «. و»املؤلفات املختصة �لعهد القدمي« يف جمال الدراسات يف العهد القدمي:-
  .»القدمي

  .»حممد حياة«، و»القرآن �ريخ« يف جمال الدراسات العربية واإلسالمية:و -

                                              

  .97ص/ 3، جاملؤلفني معجمكحالة، عمر رضا،   .96ص/ 2ج ،األعالمانظر: الزركلي،  )1(
 .596ص ،املستشرقني موسوعة الرمحن، عبد بدوي،: انظر )2(
  .597انظر: املصدر السابق،  )3(
 .121ص ،األملان املستشرقون الدين، صالح املنجد،: انظر )4(
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  .)1(»السر¥نية احلديثةقواعد «و. »م اللغات الساميةلأحباث عن ع« يف جمال اللغات السامية:و -
  

   

                                              

  .97ص/ 3، جاملؤلفني معجموكحالة، عمر رضا،  .79ص/ 2ج ،األعالمانظر: الزركلي،  )1(
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  :الكرمي القرآن لسور الزمين التسلسلة نظري
لقد »ثر نولدكه يف دراسته النقدية عن القرآن الكرمي بعلم نقد العهد القدمي، وهو العلم الذي  
سبق تفصيله عند حديثنا عن فلهاوزن ونظريته، حيث إنه يعتمد على منهجية تقوم على دراسة املصادر 

  األدبية.واألبنية 
أصل «ويظهر هذا التأثر يف رسالته اليت أعدها للحصول على درجة الدكتوراه وكان عنواÇا: 

ليظهر »ثره  »�ريخ القرآن«، مث إنه زاد عليه إضافات كثرية وغري عنوانه إىل: »وتركيب سور القرآن
  مبنهجية نقد العهد القدمي بكل وضوح.

تم مبسألة إثبات �ريخ للنصوص املقدسة، فنجدها إن منهجية دراسات نقد العهد القدمي �
أوًال بدأت بتحديد �ريخ بداية نص التوراة وهي األسفار اخلمسة األوىل من العهد القدمي، مث انتقلت 

  بعدها لألسفار األخرى من العهد القدمي واجلديد.
وضعوا �رخياً وبناء على هذا سعى نولدكه لوضع �ريخ للقرآن الكرمي، كما سبق للباحثني أن 

للعهد القدمي واجلديد، وهذا الذي يسعى إليه يدعو �لضرورة إىل القول ×ن اإلسالم دين له �ريخ، وهنا 
هي مرور القرآن أو الدين اإلسالمي  -وسيأيت الكالم عليها- ال بد من بيان أن املقصود �لتارخيية 

  طل كما سنبينه يف موضعه.مبراحل نشأة وتطور كما يف الد¥cت الوضعية، وهذا معىن �
 )1(وترتكز نظرية نولدكه على "معاجلة عنصر الزمن من خالل التسلسل الزمين للسور القرآنية"

، وهي تشبه معرفة أوقات النزول اليت يتكلم )آنالقر  يف الزمين التسلسلنظرية (واليت ميكن أن نسميها 
خيتلفون معه يف املنطلقات والغا¥ت واألهداف، عليها العلماء املسلمون يف كتب علوم القرآن، إال أÇم 

  وسندع الكالم عن املقارنة بني الفريقني ونعود للكالم عن نظرية نولدكه.
لقد أوضح نولدكه منهجه الذي يعتمد عليه يف الوصول إىل التسلسل الزمين لسور القرآن، 

يف األسلوب واألفكار  وذلك من خالل مضمون السورة والذي يتم التعرف عليه عن الطريق التأمل
وخاصة املسندة منها،   )2(املبثوثة فيها، ومن خالل ما نقلته كتب السرية النبوية والتاريخ اإلسالمي

صلى هللا عليه  النيب زمن يف احلادثة والغزوات احلروب جعل حيثو�رخيه،  - رمحه هللا-كتفسري الطربي 
، )3(فيها القرآن من نزل ما �ريخ لفهممعيارا  الغزوات من اموأشباهه) اخلندق(و) بدر( كغزوة  ،وسلم

 وخاصة املسندة، الروا¥ت يف جاء مبا الوثوق عدم بسبب الطريق هذا على اعتماده بعدم صرح أنه إال

                                              

  .65، صالقرآن الكرمي يف دراسات املستشرقنيالغزايل، مشتاق بشري،  )1(
  .65السابق، ص انظر: املصدر )2(
  .88، صالدراسات القرآنية يف االستشراق األملاينالطرحيي: سحر جاسم، انظر:  )3(
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 واختالف تعارض بوجود العتقاده ،صلى هللا عليه وسلم النيب حياة من األوىل �لسنوات منها يتعلق ما
  .الفرتة تلك عن املروية الروا¥ت بني

وهنا تالحظ أمرًا خطريًا يف صنيع نولدكه وهو تشكيكه يف الروا¥ت املذكورة بكتب السرية 
وغريها لكي ليسقط منهجية االستدالل �ملنقول يف إثبات الزمنية، ولعل الذي دفعه إىل هذا األمر 

ول وهو النظر يف اعتقاده أنه لن جيد رواية صحيحة ختدم توجهاته، ومن مث جعل األولوية للجانب األ
، وبناء عليه )1(املضامني وغريها ملعرفة التسلسل الزمين، وهو جمال خصب للتحليل املنطقي وغري املنطقي
 السور قسمني:فقد قسم نودلكه سور القرآن الكرمي حسب التسلسل الزمين الذي توصل إليه إىل 

مراحل،  ثالث إىل املكية السور مث قسم املسلمني،املدنية، وهو يف هذا يتفق مع العلماء  والسور املكية،
  :)2(أربع مراحل، وهي كالتايل فيكون جمموعها

 السنة من أي الكرمي، القرآن بنزول تبدأ اليت السور وهي :األوىل) (املكية املرحلة األوىل سور   
 العلق، كالتايل:) سورة، وترتيبها حسب نولدكه  48وعددها ( اخلامسة، السنة حىت لبعثة،ل األوىل
 القدر، الضحى، الشرح، البلد، الليل، الفيل، التكاثر، املاعون، اهلمزة، الكوثر، قريش، املسد، املّدثر،

 االنفطار، الزلزلة، القارعة، املّزّمل، الربوج، العصر، التني، األعلى، القلم، عبس، الشمس، الطارق،
 املطّففني، القيامة، الفجر، الغاشية، النبأ، املرسالت، النازعات، العاد¥ت، االنشقاق، النجم، التكوير،
  .)3(الفاحتة الّناس، الفلق، الكافرون، اإلخالص،الرمحن،  املعارج، الواقعة، الطور، الذار¥ت، احلاقة،

  وجه املناسبة هلذا الرتتيب:
 :هو زمين، تسلسل أي من املكية األوىل املرحلة لسور ترتيبه خلو عن سبب نولدكه قال

"انعدام املعلومات التارخيية اليت تقود خطاc يف ذلك، وهلذا نود أن نوزعها حبسب مضموÇا إىل 
  .)4(جمموعات خمتلفة، معتمدين يف ترتيبها بقدر املستطاع على التطور التدرجيي لألسلوب ولألفكار"

ة على إىل أنه سيعتمد يف ترتيب سور القرآن وآ¥ته يف كل مرحل - كما تقدم- يشري نولدكه 
اجتهاده وفهمه ملضمون السورة والتطور التدرجيي ألسلوب السورة وما تتضمنه من أفكار ميكن أن 
يستشف منها الفرتة الزمنية اليت نزلت فيها، وقد حاول أن يعلل هلذا الرتتيب مع كل سورة، ومنعاً 

  لإلطالة سأكتفي بذكر أمثله لتعليالته تغين عن الباقي.
                                              

  .66، صالقرآن الكرمي يف دراسات املستشرقنيالغزايل، مشتاق بشري، )1(
، كتاب ±ريخ القرآن للمستشرق األملاين تيودور نولدكه ترمجة وقراءة نقديةانظر: الدقيقي: رضا حممد،  )2(

. والطرحيي: سحر 82-66، صدراسات املستشرقنيالقرآن الكرمي يف . والغزايل: مشتاق بشري، 221ص
  .110-88، رسالة دكتوراة، صالدراسات القرآنية يف االستشراق األملاينجاسم، 

 .81-71، ص±ريخ القرآننولدكه، انظر:  )3(
 .82، صاملصدر السابق )4(
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 ألن فيها ،الكرمي القرآن يف سورة أقدم) 96:القرآن يف ترتيبهاو ( العلق سورةأن  فمثًال اعترب
  نأل ،)74:ترتيبها( املدثر سورةمث بعدها »يت  .للنبوة صلى هللا عليه وسلم النيب تلقاها دعوة أول

 مبناسبة مرتبط املدثر أيها ¥ قوله:  وألن البعثة، أوائل يف تلز ن Çاأ تدل نفسها السورة كلمات
 سورةب وهكذا يستمر يف ذكر التعليالت للرتتيب الزمين لكل سورة، وخيتم هذه املرحلة .العلق سورة نزول

يف فرتة كانت قد التفت حول النيب صلى هللا عليه  - كما يعرب نولدكه- ألÇا نشأت ) 1:ترتيبها( الفاحتة
 اْهِدcَ   َنْسَتِعنيُ   نـَْعُبدُ  وسلم مجاعة صغرية، ويدل على ذلك استخدام صيغة املتكلم 

، هلذا )1(ألن فيها عبارات ترد كثريًا يف املرحلة الثانية اإلطالق، على األقدم ليست هاولكن �جلمع.
  . )2(حسن ختم املرحلة األوىل Óا

  :)3(مزا� بعدة املرحلة هذ يف السور أسلوب ويتميز
 وجعلته البعثة، من األوىل السنوات يف صلى هللا عليه وسلم النيب حركت اليت احلماسة عليه غلبت -1

  .إليه هللا أرسلهم الذين املالئكة يرى
  .�لشجاعة مليئا وكان واجلالل، العظمة عليه غلبت -2
  .الشعري والتنويع البالغي �لتصوير مفعم -3
 زاخرة لكنها وهادئة، بسيطة تعاليم بسبب مراراً  تتقطع اليت الشغوفة احلركة وتظهر قصرية آ¥ته -4

  .�لقوة
 الذي املعىن، يف غامض بشكل أحياcً  نفسها عن تنطق ومشاعره صلى هللا عليه وسلم النيب أفكار -5

  .شرحه يف يستفاض مما أكثر �إلمجال، إليه يلمح
 يف واحدة مرة مقابل يف )4()مرة 30( فيه ذكرت حيث السور، بدا¥ت يف القسم عبارات تكرار -6

  .املدنية السور
 والسادسة، اخلامسة السنتني نزلت يف اليت السور وهي :الثانية) (املكية الثانية املرحلة سور

 نوح، الصافات، القمر،) سورة، وهي: 21، وعددها (والثالثة األوىل سور بني وصل وهي متثل حلقة
 املؤمنون، امللك، اجلن، الزخرف، يس، ص، مرمي، احلجر، الشعراء، طه، ق، الّدخان، اإلنسان،
  .)5(الكهف الّنمل، اإلسراء، الفرقان، األنبياء،

                                              

  .99، ص±ريخ القرآننولدكه، انظر:  )1(
  .70-66، صالكرمي يف دراسات املستشرقنيالقرآن الغزايل: مشتاق بشري، انظر:  )2(
  .71-68السابق، ص انظر: املصدر )3(
  .75السابق، ص انظر: املصدر )4(
  .109- 108، ص±ريخ القرآننولدكه، انظر:  )5(
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  وجه املناسبة هلذا الرتتيب:
قال نولدكه : "تسمح سور هذه الفرتة بقدر أكرب من السهولة üخضاعها لشيء من الرتتيب 
الزمين، وال يصح هذا �لطبع إال بصورة عمومية، أما احليز الدقيق ...فال ميكننا حتديده هنا 

  .)1(�لتأكيد"
وقد شكك نولدكه بقصة انشقاق القمر  ،)54:ترتيبها( القمر بسورة املرحلة هذه تبدأفمثًال 

واعتربها خرافة، وأوهلا ×ن املقصود Óا اليوم اآلخر، ورد على من اعتربها مدنية، بسبب ما قيل من 
-1ت (، ألن اآل¥)37:ترتيبها( الصافات سورة مث). 54و 53وجود إشارة لوقعة بدر يف اآليتني (

 سورة مث وكذلك األسلوب والفاصلة واإليقاع، ،) تشدد على كفر املكيني �ليوم اآلخر واحلساب72
 رأي حسب السورة وتظهر العرب، أصنام على ر�عليه السالم  اً نوح نأ فيها ألن ،)71:ترتيبها( نوح

.وهكذا يستمر نولدكه يف ذكر تعليالته هلذا الرتتيب )2( أطول نص من مأخوذة قطعة وكأÇا نولدكه
، الثانية املكية املرحلة سورÓا  ختمت اليت هي )18:ترتيبها( الكهف سورةاعترب أن  وأخرياً الذي يراه، 

) قبلها جتيبان على األسئلة الثالثة اليت أعطتها اليهود لقريش من أجل 17فهي وسورة اإلسراء (ترتيبها:
لى هللا عليه وسلم. وأن القصص املذكورة فيها ما هي إال أساطري مأخوذة من األدب اختبار النيب ص

  ، وسيأيت تفصيل الرد على هذه الدعوى يف الفصل الثالث من هذا البحث.)3(العاملي
  :)4(مزا� بعدة املرحلة ههذ يف السور أسلوب ويتميز

 الطابع عليها يغلب اليت املتأخرة السور يف السكينة من كربأ قدر إىل العظيم احلماس من االنتقال -1
  .النثري

 الفرتة يفالذي كان  واحلماس واإل�رة العنيف اخليال حمل بشكل تدرجيي اهلادئ التأملحلول  -2
  .األوىل

 الطبيعة من مأخوذة كثرية  أمثلةذكر  بوساطة أفكاره يوضح نأ صلى هللا عليه وسلم لنيبل حماولة -3
  .والتاريخ

  .اململ واملرتبك أحياc اإلطناب اىل اجلنوح -4
  .يةلعقائدللقضا¥ ا الدائم التكرار -5
  .األقدم السور يف بكثافة كانت �رزة  اليت الشعرية الروحضعف  -6

                                              
  .108، صاملصدر السابق )1(
  .110السابق، ص انظر: املصدر ) 2(
  .72-71، صاملستشرقنيالقرآن الكرمي يف دراسات الغزايل: مشتاق بشري، انظر:  )3(
  .96-95، رسالة دكتوراة، صالدراسات القرآنية يف االستشراق األملاينالطرحيي: سحر جاسم، انظر: ) 4(
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  .ةيعاطفال السمة مما أضعف الوصفية السمة متليه -7
  .والسور اآل¥ت طول مما ساعد على تزايد اآل¥ت، هدوءيغلب عليها  -8
  .تباعاأل ومواساة األعداء وإنذار التعاليم إلثبات ،األنبياء حياة عن قصصال اإلطالة يف -9

أساليب  وبروز ،املتكررة األقسام مثلاليت كانت يف املرحلة السابقة  اء بعض األساليباختف - 11
  .جديدة خطابية

 هجرة حىت لبعثةل السابعة السنة من اليت تبدأ سوروهي ال :الثالثة) (املكية املرحلة الثالثة سور   
) سورة، 21، وعددها (املدنية السور من أسلوÓا قربي سور وهي دينة،امل اىل صلى هللا عليه وسلم النيب

 غافر، يوسف، إبراهيم، هود، الّروم، النحل، اجلاثية، فّصلت، السجدة، وترتيبها حسب نولدكه كالتايل:
 األنعام،، األحقاف األعراف، فاطر، سبأ، يونس، الشورى، لقمان، العنكبوت، الزمر، القصص،

  .)1(الرعد
  وجه املناسبة هلذا الرتتيب عند نولدكه

قال نولدكه عن تعليالته للتسلسل الزمين لرتتيب سور هذه الفرتة: "ونظراً إىل اختفاء التطور 
به الفرت�ن تقريباً يف سور الفرتة الثالثة تضعف لدينا إمكانية القيام برتتيب �رخيي هلا عما كانت تسمح 

  .)2(السابقتان"
) قد 23اآلية ( نأ نولدكه ويرى)، 32:ترتيبها( السجدة سورة هي املرحلة هذه أولفمثًال 

. مث بعد مدنيةمن اعتربها  خطأأ )20-18( اآل¥تأدخلت على النص ألÇا ال عالقة هلا به، وأن 
: مقاطع مخسة آ¥�ا إىل نولدكه قد قسمو  ،)7:ترتيبها( األعراف سورة تعداد السور كما سبق، ذكر

(  القدماء األنبياء إرسال ىلإ شريي) 102 - 59( والثاين ه،ئأبنا وحتذير آدم إغواء ثلمي) 58- 1(األول 
 بعد، فيما �ليهود حل وما موسى هللا نيب ىلإ شريي) 174-103( والثالث ،)شعيب و وصاحل نوح

 املصري حول فهو) 206-187( األخريو واخلامس  �، جمهول عدو يشري إىل) 186- 175(والرابع 
 حممد يكون فقد املقاطع، هذه بني وثيقة صالت وجود عدم من الرغم على أنه نولدكه ويؤكد األخري،

  .)3(مجعها بنفسه -حاشاهو - صلى هللا عليه وسلم
  :)4(مزا� بعدة املرحلة هذ يف السور أسلوب ويتميز

  .معاين واهية - كما يدعي- وتتضمن  األحيان، من كثري  يف اجلنوح إىل اإلطناب اململ -1

                                              

    .146- 129، ص±ريخ القرآننولدكه، انظر:  )1(
  .129، ص السابق، املصدر )2(
  .143، صالسابق انظر: املصدر )3(
  .96-95، رسالة دكتوراة، صالقرآنية يف االستشراق األملاينالدراسات لطرحيي، سحر جاسم، نظر: اا )4(
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  .تقريباً  نفسها الكلمات وترديد له، Çاية ال الذي التكرار -2
  .سلفاً  Óا يؤمن من الإ تقنع الحيث إÇا  والقوة، الوضوح ىلإ املذكورة الرباهني رافتقا -3
  .يف الغالب التنوع من القصصخلو  -4
  .نثرية أكثر يصبح الذي األسلوبسبب ب ،اآل¥تالالفت يف  طولال -5
  .الفاصلة إال املرحلة هذه يف الشعري القالب من يبق مل -6
  . النَّاسُ  أَيـَُّها ¥َ   :بقولاجلمهور  خماطبة -7

 ىلصلى هللا عليه وسلم إ النيب هجرة بعد نزل ما كل  وهي :املرحلة الرابعة (املدنية) سور
 النساء، الصف، عمران، آل حممد، األنفال، اجلمعة، التغابن، البينة، البقرة،، وهي كالتايل: دينةامل

النصر،  املمتحنة، التحرمي، الفتح، احلج، ا÷ادلة، الّنور، املنافقون، األحزاب، احلشر، الطالق،
  .)1(احلديد املائدة، التوبة، احلجرات،

  وجه املناسبة هلذا الرتتيب:
 على ائهحتو الًا زمني هترتيب استطاع قد هامن جزءاً  نعن ترتيب سور هذه املرحلة أ نولدكه ذكر

: "ال ميكن حتديد زمن نزوهلا إال على وجه التقريب، أما بعض نهفإ اآلخر اجلزء أما أكيدة، عناصر
  .)2(اآل¥ت األخرى فيمكننا أن نقول فقط أÇا نزلت يف الفرتة املدنية إمجاالً"

 سورة النماذج على تعليالته للرتتيب الزمين لسور هذه املرحلة، فمثًال عدونذكر هنا بعض 
 قبل اهلجرة بعد الثاين العام يف نزل منها األكرب اجلزءوأن  املرحلة، هذه سور كأول)  2:ترتيبها( البقرة
 تبدأ اليت السورمن  اÇوأل املكية؛ السور تشبه Çاأل ،)64:ترتيبها( التغابن سورة »يت مث، بدر وقعة
 وسورة) 59( احلشر وسورة) 57( احلديد سورةك  املسبّحات كل  �إلمجالو  ،)يسبح( وأ) سبحّ (ب

ختم قائمة سور هذه املرحلة  ) مدنية. وأخرياً 64( التغابن سورة) و 62( اجلمعة وسورة) 61( الصف
املنافقني الذين ال ينفقون )، ألÇا تشتمل على الدعوة للجهاد، والشكوى من 5:ترتيبها( احلديد سورةب

) على أن حممدًا صلى هللا عليه وسلم كان عند نزوهلا يف 22من أمواهلم يف سبيل هللا. وتدل اآلية (
  .)3(وضع سيئ حسب زعم نولدكه، هلذا يرجح كون زمنها بني وقعة أحد واخلندق

  :)4(مزا� بعدة املرحلة هذ يف السور أسلوب ويتميز

                                              

  .210-76، ص±ريخ القرآننولدكه، انظر:  )1(
  .١٥٥صاملصدر،  )2(
  .79-76، صالقرآن الكرمي يف دراسات املستشرقنيالغزايل، مشتاق بشري، ) 3(
  .101-100رسالة دكتوراة، ص، الدراسات القرآنية يف االستشراق األملاينالطرحيي، سحر جاسم، انظر:  )4(
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 النصارى وكذلك cدراً، إال هذه املرحلة يف احلرب عليهم أعلنت الذين للمشركني تعرضال عدم -1
  .املدينة عن بعيداً  يقيمون كانوا  الذين

  .احلدة من كبري  بقدر واليهودية ليهودعلى ا مو جاهل -2
  .املساحة يف هذه املرحلة من كبري  له حيز وهو ،الطابع التشريعي اآل¥ت غلب على -3
  .خطايب تزيني كل  من والسور آل¥تاللفظية ل خلو الصياغة -4
  .جدا cدر  النَّاسُ  أَيـَُّها ¥َ   خماطبة اجلمهور بقول: -5
  . آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها ¥َ  : النداءمجلة  لاستعما من اإلكثار -6
  .وأوامر وخماطبات قصرية تشريعات احتواءها على اآل¥ت على غلبي - ٧
  .واحدةال سورةال يف اآل¥ت مضمون تشابه بسببطول السور،  - ٨

  خالصة:
ونولدكه يف نظريته  تبني مما سبق أن ما قرره فلهاوزن يف نظرية تعدد املصادر للكتب املقدسة،

  حول القرآن وترتيب آ¥ته وسوره، كان له أثر ظاهر يف آراء حممد أركون، ويدل على ذلك ما Íيت: 
طبقًا للمنهج الفلهاوزين املرتبط �لبحث عن املصادر أنه حاول دراسة القرآن واإلسالم  -1

وعوامل النشأة والتطور، وظهر ذلك جليًا يف آراءه حول القرآن الكرمي، وتشكيكه املستمر يف مصدريته 
اإلهلية، ومن أمثلة ذلك قوله: "لننتقل اآلن إىل ما يدعوه الناس عمومًا �لقرآن، إن هذه الكلمة 

عمل الالهويت، واملمارسة الطقسية الشعائرية اإلسالمية منذ مئات السنني، مشحونة إىل أقصى حد �ل
إىل درجة أنه يصعب استخدامها كما هي، فهي حتتاج إىل تفكيك سابق، من أجل الكشف عن 
مستو¥�ا من املعىن والداللة كانت قد طمست، وكتبت ونسيت من قبل الرتاث التقوي الورع، كما من 

  .)1(وجية النهائية، أو املغرقة يف التزامها حبرفية النص"قبل املنهجية الفيول

كما أنه »ثر مبا كتبه نولدكه حول القرآن وترتيب آ¥ته وسورة، وقد حاول   -2
، كما سنبينه )3(وسورة الكهف )2(تطبيق ذلك على عدة سور من القرآن كسورة التوبة

فالفصل القادم من حبثنا هذا، ويكفي هنا أن أنقل لك نصًا واحدًا يدل على »ثره مبنهج 
نولدكه وما قرره يف كتابه �ريخ القرآن، قال أركون: "ينبغي القيام بنقد �رخيي لتحديد أنواع 

�لقياس إىل  اخللط واحلذف واإلضافة واملغالطات التارخيية اليت أحدثتها الروا¥ت القرآنية

                                              

  .29، صالفكر األصويل واستحالة التأصيلأركون، حممد،  )1(
  .147ص ،املصدر السابق )2(
  .148-147، صالقرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديينأركون، حممد،  )3(
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. وÓذا يظهر لنا وجبالء مدى »ثر حممد أركون �ملنهج )1(معطيات التاريخ الواقعي احملسوس"
  االستشراقي املعادي للقرآن الكرمي والشريعة اإلسالمية.

                                              
  .203املصدر السابق: ص )1(
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 عالقة دعوى التداخل النصي :لتوجه األركوين: الفصل الثاين

  
  :انوفيه مبحث

  نهجيته يف التعامل مع الرتاثاملبحث األول: شخصية حممد أركون وم
  يف فكر أركون املبحث الثاين: القراءة التارخيانية للنص وعالقتها :لتداخل النصي
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  املبحث األول

  شخصية حممد أركون ومنهجيته يف التعامل مع الرتاث
  وفيه مطلبان:

  املطلب األول: التعريف مبحمد أركون
  التعامل مع الرتاث اإلسالمياملطلب الثاين: منهجية حممد أركون يف 

 

  املطلب األول

  التعريف مبحمد أركون
، وترجع أصول )آث واعراب(هو حممد عرقون (أركون) بن الوcس من عائلة  امسه ونسبه:

عائلته إىل منطقة قسنطينة حيث إÇم اضطروا يف Çاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر 
حلماية بين يين، وقد حفظت الذاكرة الشفهية، ذكرى دقيقة لشخص امسه العريب،  للخروج منها طلباً 

من  لقانون الثأر املعروف يف منطقة املتوسط مث جلأ إىل بين يين هر�ً  يقال إنه قتل سبعة أشخاص تبعاً 
  .)1(االنتقام

فظ على واسم أركون هو عرقون، ولكن "لدى نقل امسه من العربية إىل الفرنسية صار امسه يل
، وشاع على هذا النحو املفرنس لدى نقله إىل )m.arkoun(النحو الذي يكتب فيه �لفرنسية 
(حممد أركون) عند الدارسني العرب، خصوصًا وأنه يظهر على هذا ـالعربية من جديد، فصار يعرف ب

  .)2(افه"النحو على دراساته وكتبه املرتمجة إىل اللغة العربية، مبا فيها ما عرب منها حتت إشر 
(بين  )3(م، يف قرية (�وريرت ميمون) ×عايل جبال جرجرة1928ولد عام  مولده ونشأته:
  .)4(كم جنوب شرق مدينة (تيزي وزو)، يف منطقة القبائل الكربى �جلزائر  30يين)، الواقعة على بعد 

                                              

  .285، ص األنسنة واالسالمأركون، حممد، انظر:  )1(
  .3، رسالة ماجستري، صالعلمانية يف فكر حممد أركونوزوز، فيصل عثمان إمساعيل،  )2(
  .101، صاالسالم..أورو:..الغرب رها½ت املعىن وإرادات اهليمنةأركون، حممد، انظر:  )3(
  :م20/9/2010، جريدة الرايةصاحل، هشام، "أركون من قاع الفقر إىل قمَّة اهلرم االجتماعي"، انظر:  )4(

 122741d17432/-9c10-4ca1-4dff-http://www.raya.com/Home/GetPage/f6451603
817de61f6a5f-9889-4e68-d050 -1f228dc7  
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سبب وقد نشأ يف أسرة كبرية تتكون من أب وأم وعشرة إخوة، تويف منهم اثنان يف الصغر ب
ضعف الرعاية الطبية، وكذلك حممد أركون كاد أن يهلك بذات السبب لوال عناية هللا مث مرور 

فقرية جدًا تسكن يف اجلزء  تهعائل كانتو ، تهم وإسعافه مما أجناه من املوت(األخوات البيض) بقري
العائالت اليت كانت ، فقد "كانت القرية واقعة على هضبة ومرتبة هرمياً: مبعىن أن )1(السفلي من القرية

كعائلة -تسكن يف أعلى اهلضبة، كانت هي األهم واألغىن، وأما العائالت اليت تسكن يف أسفل اهلضبة 
فكانت هي األفقر واألقل أمهية. وهكذا قسمت القرية إىل قسمني: الناس الذين فوق، والناس  - أركون

هو عن ذلك: "نشأت يف وسط ثقايف  ، يقولوكان املستوى التعليمي للعائلة ضعيف جداً ، الذين حتت
مل تكن والديت وال خااليت وال واحدة من أخوايت تعرف فيه القراءة والكتابة ومل يكن يفهمن العربية 
الفصحى، فلم يكن هلن وسيلة لفهم ما ينشر، ومع ذلك كانت هلن ذاكرة قوية مل أمتكن أc من 

  .)2(االحتفاظ مبا كن يذكرنه إال قليًال"
 تلك الفرتة مشكلة اهلوية واللغة، فقد كان يتحدث األمازيغية وينحدر من مناطق وقد عاش يف

بني أهل البلد  القبائل (الرببر)، وكان احمليط حوله يتحدث العربية والفرنسية، وكذلك كان الصراع حمتدماً 
هدت ×م عيين مواجهة ااألصليني واملستعمر الفرنسي، يقول: "منذ أن كان عمري ست سنوات ش

عنيفة مع الثقافة الفرنسية األكثر علمنة،... وبعد سنوات قليلة من ذلك التاريخ دخلت املدرسة الثانوية 
مع زمالئي اليهود  قمت بعد أن أصبحت أحتك يومياً ايف وهران، وتعقدت املواجهة الثقافية آنذاك وتف

  .)3(ناطقني �لعربية"واإلسبانيني وفرنسيي فرنسا (كما كنا نقول آنذاك)، و�لطبع مع زمالئي ال
للرزق إىل منطقة (عني األربعاء) جبنوب وهران، حيث كان له  ويف تلك الفرتة ارحتل أبوه طلباً 

، مث ده يف كل ما يتعلق بشؤون العائلةحمل صغري للبضائع، فكان هو �عتباره االبن األكرب ينوب عن وال
وأراد أن يعلمه مهنة التجارة يف  دكانه، لكي  يف سن التاسعة نقله أبوه معه إىل منطقة (عني األربعاء)،

يساعده ويعول عائلته، وكان يف نية الوالد أن مينعه من مواصلة دراسته، بسبب الفقر وعدم قدرته على 
قد كان لديه عم يدعى "احلاج العريب"، وكان متصوفاً "فقات تعليمه، إال أنه وحلسن حظه حتمل ن

لعّم فيما بعد، لوأقنعه برتك ابنه يواصل تعليمه، ومل ينس أركون هذا  وحيرتم العلم، وقد تدخل لدى والده
فقد أهداه كتابه الشهري "نقد العقل اإلسالمي" قائًال: "إىل ذكرى أيب وعمي احلاج العريب اللذين كشفا 

  .)4(يل عن األبعاد الروحية واإلنسانية لإلسالم"
                                              

  انظر: املصدر السابق. )1(
�للغة الفرنسية، ملحق ببحث: األسطورة واملعرفة يف فكر حممد أركون، الفارس،  السرية الذاتيةأركون، حممد،  )2(

  .3املصطفى، رسالة ماجستري، صهيم أمحد إبرا
  .101، صاالسالم.. أورو:.. الغرب رها½ت املعىن و إرادات اهليمنةأركون، حممد، ) 3(
  :م20/9/2010، جريدة الرايةصاحل، هشام، "أركون من قاع الفقر إىل قمَّة اهلرم االجتماعي"،  )4(
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  .)1(ضر معه جمالس الذكر يف تلك القريةو»ثر خباله املنتمي إلحدى الطرق الصوفية، وكان حي
قرية (�وريرت ميمون)، لكنه غادر هذه املنطقة يف سن  دخل املدرسة االبتدائية يف تعليمه:

ليلتحق ×بيه يف منطقة عني األربعاء، وألن لغته األصلية األمازيغية وهذه املنطقة خليط من  )2(العاشرة
الناطقني �لعربية والفرنسية فقد اضطر إىل تعلم العربية والفرنسية جنبًا إىل جنب، و×سرع ما ميكن حىت 

بية والفرنسية، وأن حوله، يقول: "وكان علي أن أتعلم بسرعة لغتني معًا العر  نميستطيع أن يواكب 
أقاسي ما تتحمله األقلية املطرودة واحملتقرة من جمموعتني من شرائح ا÷تمع، حيث تفرض لغتامها يف كل 
مكان يف ا÷تمع، و�لتايل فإن اهلامشية اليت كنت أشعر Óا يوميا كانت جتعل احلياة صعبة، وكان علي 

ي والذي كان يعاين منه مجيع املواطنني وبني االنسجام أن أفرق بني اهلجرة اليت سببها النظام االستعمار 
  .)3(بني العرب والرببر"

يف مدرسة مسيحية هي (معهد اآل�ء البيض)، اليت   ةمث عاد إىل قريته إلكمال دراسته الثانوي
كانت يف قرية (آية لربة) ا÷اورة لقريته، وبعد ثالث سنوات من الدراسة يف ذلك املعهد عاد مرة أخرى 

  .)4( وهران وأكمل دراسته الثانوية يف �نوية (�ستور)إىل
م التحق جبامعة اجلزائر يف العاصمة اجلزائر لدراسة اللغة العربية وآداÓا، وأمت 1949ويف عام 

  .)5(دراسته وحصل على شهادة الليسانس
يث ليتم تعليمه العايل ح - ندالع حرب التحرير الوطيناعشية - مث غادر اجلزائر إىل �ريس 

م على شهادة التربيز واألستاذية يف اللُّغة العربيَّة واألدب العرّيب، من جامعة 1955َحَصل سنة 
  .)6(السربون

مث �بع الدراسة يف نفس اجلامعة إلكمال دراسته العليا وحتضري شهادة الدكتوراه، وكانت 
رابع اهلجري/ العاشر امليالدي، أطروحته حتت عنوان: النزعة اإلنسانية والعقالنية العربيَّة يف القرن ال

م، وجتدر اإلشارة 1969حصوله على دكتوراه الدولة هذه يف سنة  نوفيلسوفاً. وقد كا مسكويه مؤرخاً 

                                                                                                                                

-9c10-4ca1-4dff-http://www.raya.com/home/print/f6451603
122741d17432/1f228dc7817de61f6a5f-9889-4e68-d050-   

  املصدر السابق.انظر:  )1(
  .378، صقارن لألد�ن التوحيديةحنو ±ريخ مأركون، حممد، انظر:  )2(
�للغة الفرنسية، ملحق ببحث: األسطورة واملعرفة يف فكر حممد أركون، الفارس،  السرية الذاتيةأركون، حممد،  )3(

  .3أمحد إبراهيم املصطفى، رسالة ماجستري، ص
  .378، صحنو ±ريخ مقارن لألد�ن التوحيديةأركون، حممد، انظر: ) 4(
  .378، صالسابق املصدرانظر:  )5(
  .378، صاملصدر السابقانظر:  )6(
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هنا إىل أن أركون كان يريد دراسة موضوع آخر غري هذا وهو عن املمارسات الدينية يف منطقة القبائل 
رنسي على تلك املنطقة منعه من ذلك، فغري موضوع الكربى، إال أن احلصار الذي فرضه املستعمر الف

  .)1(األطروحة فأصبحت عن مسكويه
ت سرتاسبورغ، كما كان يُعِطي بثانو¥ اً خالل فرتة دراسته عمل مدرس وظائفه وأنشطته:

داً مساع اً م). مث عمل أستاذ1959-م1956ة اآلداب بنَـْفِس املدينة يف الفرتة ما بني (بكلي اً دروس
  .)2()م1969-م1960السُّوربون بباريس ما بني سنة (جبامعة 

 - م1969أستاذًا حماضرًا جبامعة لُِيون الثانية ما بني ( عمل الدكتوراهوملا حصل على 
 - م1972معة �ريس الثامنة ما بني (ة جبام)، وأستاًذا للغة العربية واحلضارة اإلسالمي1972
  . )3( م)1979- م1978النوف ما بني ( �جلامعة الكاثوليكية بلوفان اً م)، وأستاذ1977

م)، 1985م)، وبرنستون (1969: لوس أجنلوس (كـ  جامعاتعدة ستاذًا زائرًا يف أوعمل 
م)، ويف برنستون مرة أخرى 1979- م1977م)، ويف برلني (1979- م1977ولوفان النيف (

  .)4(وغريها م) يف معهد الدراسات املتقدمة،1993- 1992(
ة حيث ملدة ثالثني سن ر اإلسالمي جبامعة السُّوربون اجلديدةالفكوكان يشغل كرسي �ريخ 

  .)5(ة Óاتقاعد، ومديراً ملعهد الدراسات العربية واإلسالمي
الر�ط، ك  أغلب مدن العامل املشهورة ات وشارك يف عدة مؤمترات يفاضر وألقى عدة دروس وحم

ابلس، وبريوت، ونيودهلي، وبكني، وفاس، واجلزائر العاصمة، وتلمسان، ويف تونس، والقاهرة، وطر 
وموسكو، وأوسلو، ولندن، وبرمنجهام، وأكسفورد، وهامبورج، وجنيف، وروما، ومدريد، ونيويوك، 

  ).6(وواشنطن، ولوس أجنيلوس، ومونرت¥ل، والبندقية، وغريها...

                                              

  .379-378، صحنو ±ريخ مقارن لألد�ن التوحيديةأركون، حممد، انظر:  )1(
  .195، صاإلسالم الغرب وحوار املستقبلحمفوظ، حممد، انظر:  )2(
  ، انظر:جائزة ابن رشد للفكر احلرموقع  )3(
 ar.html-rushd.org/pages/int/Awards/2003/documents/cv-http://ibn  
  ، انظر:جائزة ابن رشد للفكر احلرموقع  )4(
 ar.html-rushd.org/pages/int/Awards/2003/documents/cv-http://ibn  
  م، انظر:20/9/2010، جريدة الرايةصاحل، هشام، "أركون من قاع الفقر إىل قمَّة اهلرم االجتماعي"، انظر: ) 5(

122741d17432/1f228dc7 -9c10-4ca1-4dff-http://www.raya.com/home/print/f6451603
817de61f6a5f-9889-4e68-d050-  

  ، انظر:جائزة ابن رشد للفكر احلرموقع انظر:  )6(
 ar.html-rushd.org/pages/int/Awards/2003/documents/cv-http://ibn.  
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فته وقد طلبت منه مكتبة الكونغرس يف واشنطن أن حياضر فيها ملدة أسبوعني متواصلني. مث كلّ 
  .)1(رمسياً ببلورة برcمج النشاطات العلمية اخلاصة �لدراسات اإلسالمية

 اجلوائز واألومسة اليت حصل عليها:
اسات الشرق األوسط يف  جائزة ليفي ديال فيدا لدر  ،واء الشرف، ضابط �ملس األكادمييضابط ل-

  .)2(شرف من جامعة إكسيرت ةدكتورا ،كاليفورنيا
اجنيلوس يف كاليفورنيا "ديّال فيدا" وهي حتمل اسم املستشرق اإليطايل الشهري، منحته جامعة لوس -

وقد cهلا قبله املستشرق األملاين جوزيف فإن ايس، صاحب املشروع الضخم عن دراسة الالهوت 
  .)3(اإلسالمي وا÷تمع يف القرون اهلجرية الثالثة األوىل

  .)4(ر يف برلنيم) cل جائزة ابن رشد للفكر احل2003ويف عام (-
   

                                              

  م، انظر:20/9/2010، جريدة الرايةانظر: صاحل، هشام، "أركون من قاع الفقر إىل قمَّة اهلرم االجتماعي"،  )1(
 122741d17432/-9c10-4ca1-4dff-http://www.raya.com/Home/GetPage/f6451603

817de61f6a5f-9889-4e68-d050-1f228dc7  
  ، انظر:جائزة ابن رشد للفكر احلرانظر: موقع  )2(
 ar.html-rushd.org/pages/int/Awards/2003/documents/cv-http://ibn  
  م، انظر:20/9/2010انظر: صاحل، هشام، "أركون من قاع الفقر إىل قمَّة اهلرم االجتماعي"، جريدة الراية،  )3(

 122741d17432-9c10-4ca1-4dff-http://www.raya.com/Home/GetPage/f6451603
817de61f6a5f-9889-4e68-d050-/1f228dc7  

  .49، صحنو ±ريخ مقارن لألد�ن التوحيديةانظر: أركون، حممد،  )4(
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  :)1(مؤلفاته
إن حماولة استقصاء ما كتبه حممد أركون مهمة عسرية جداً، نظرًا لغزارة إنتاجه الكتايب، حيث 

واملقاالت املنشورة يف العديد من ا÷الت والصحف، وكذلك تعدد  واألحباثإن له العديد من الكتب 
غة الفرنسية، وقد تـُْرِجم بعضها إىل اللغات اليت كتبت Óا تلك النصوص، وإن كان أغلبها كتب �للُّ 

  ة، وسأذكر كل ما أمكنين الوقوف عليه منها، وخاصة ما ترجم إىل العربية:العربي
  .بريوت-دار عويداتم، 1979 ،سلسلة زدين علماً  ،عادل العّوا ترمجة د. ،الفكر العريب -1
  .بريوت-دار الفارايب م،1985 قلد.ترمجة علي امل ،اإلسالم بني األمس والغد -2
  .بريوت- مركز اإلمناء القومي م،1986 احل.ترمجة هاشم ص ،±رخيية الفكر العريب اإلسالمي -3
  .يل أمحد، بريوتترمجة خلم، 1986 ،اإلسالم، أصالة وممارسة -4
  .بريوت- مركز اإلمناء القوميم، 1987 ،احلترمجة هاشم ص ،الفكر اإلسالمي: قراءة علمية -5
مي �لتعاون مع مركز اإلمناء القو م، 1988 ،ترمجة هاشم صاحل ،اإلسالم األخالق والسياسة -6

  .بريوت-اليونيسكو
  .بريوت -دار الساقي م،1990،ة هاشم صاحلترمج ،الفكر اإلسالمي، نقد واجتهاد -7
  .بريوت -دار الساقيم، 1990، العلمنة والدين -8
ية، منشورات مركز دار النهضة العربم، 1990، ترمجة هاشم صاحل، اإلسالم األخالق والسياسة -9

  .اإلمناء القومي
  .بريوت -دار الساقي م،1991،ة هاشم صاحلترمج ،من االجتهاد إىل نقد العقل اإلسالمي - 10
ة هاشم ترمج ،فيصل التفرقة إىل فصل املقال: أين هو الفكر اإلسالمي املعاصر؟من  - 11

  .بريوت-دار الساقي م،1993،صاحل
  .بريوت -دار الساقي م،1995،ة هاشم صاحلترمج ،اإلسالم، أورو:، الغرب - 12
  .بريوت -دار الساقي م،1996،ة هاشم صاحلترمج ،نزعة األْنَسَنة يف الفكر العريب - 13
  .بريوت -دار عطيةم، 1996ة صياح اجلهيم، ، ترمج½فذة على االسالم - 14
  .بريوت-دار الطليعة م،1998،م صاحلترمجة هاش ،قضا� يف نقد العقل الديين - 15

                                              

  :جائزة ابن رشد للفكر احلرانظر: موقع  )1(
 ar.html-rushd.org/pages/int/Awards/2003/documents/cv-http://ibn 

  :مؤسسة حممد أركون للسالم بني الثقافاتوموقع 
arkoun.org/livre_mohammed_arkoun.html-http://www.fondation   
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  .بريوت- دار الساقي م،1999،ة هاشم صاحلترمج ،الفكر األصويل واستحالة التأصيل - 16
- دار الساقي م،2001،ة هاشم صاحلترمج ،يةمعارك من أجل األنسنة يف السياقات اإلسالم - 17

  .بريوت
-دار الطليعة م،2001،اشم صاحلترمجة ه ،من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين - 18

  .بريوت
دار م، 2008الشيخ حسني، ترمجة: عقيل  ،ما وراء اخلري والشر ،من منهاتن اىل بغداد - 19

  .بريوت-الفارايب
 - دار الطليعةم، 2010 ،ترمجة: هاشم صاحل ،االسالم املعاصر اهلوامل والشوامل حول - 20

  .بريوت
  .بريوت-دار الساقيم، 2011، حنو ±ريخ مقارن لألد�ن التوحيدية - 21
ة هاشم ترمج ،حنو اخلروج من السياجات الدوغمائية املغلقة ،حترير الوعي االسالمي - 22

  .بريوت- دار الطليعة م،2011،صاحل
  وفاته:

) يف م2010/ 14مساء الثال�ء، الرابع عشرة من سبتمرب، ( مع املرض، تويف وبعد معاcة
عن عمر يناهز  / سبتمرب) دفن يف العاصمة املغربية، الدار البيضاء،17العاصمة الفرنسية �ريس، ويف (

  .)1(عاماً  82
دت األمهية مبكان أن أحت ، أرى منأركونالدكتور حممد بعد أن انتهيت من الكالم على سرية و 
  �لرتاث اإلسالمي وطريقته يف التعامل معه. تهعن عالق

   

                                              

  : العربية BBCقناة موقع  :انظر )1(
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2010/09/100915_arkoun_tc2.shtml  
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  املطلب الثاين

  منهجية حممد أركون يف التعامل مع الرتاث اإلسالمي
  

من املثقفني العرب عن هويته و�رخيه، وتوجه بكل عدد يف منتصف القرن املاضي ختلى 
والوجودية والبنيوية وغريها, واختفى من جوارحه إىل الفلسفات األجنبية احلديثة، كاملاركسية والوضعية 

االجتاهات  -يف تلك الفرتة-، وسيطرت العربية اإلسالمية خطاب هؤالء كل ما يتعلق �لرتاث واهلوية
اليسارية على املشهد الثقايف، سواء يف اإلعالم بكافة وسائله، أو التعليم وخاصة املرحلة اجلامعية وما 

، بل وصل األمر إىل السيطرة على القرار السياسي، وكانت الظاهرة بعدها، أو يف حمافل األدب والفن
  البارزة يف تلك الفرتة هي االنقال�ت العسكرية اليت يتزعمها القوميون املتأثرون �ليسار والليربالية.

م، وبعد 1967 سنة ولكن بعد الصدمة اليت أحدثتها اهلزمية اليت تلقتها تلك األنظمة يف حرب
الذي منيت به هذه االجتاهات يف حتقيق التنمية والنهضة �إلنسان، وتقدمي األجوبة الفشل الذريع 

املقنعة لألسئلة اليت كان يطرحها الشباب يف تلك الفرتة، برزت أصوات عديدة تعلن فشل التجربة، 
  وعدم صالحيتها لقيادة األمة والنهضة Óا. 

ألصوات الداعية للعودة إىل الرتاث من �ريخ األمة بدأت خترج ا العصيبةويف تلك الفرتة 
والتاريخ واهلوية من جديد، والرجوع إىل الذات والتصاحل معها مث االنطالق من جديد، ولكن بنور من 

  الرتاث األصيل ال �العتماد على الثقافات املستوردة والدخيلة.
إىل اضمحالل  ن بدأ اجليل يعود إىل تراثه بقوة ووعي، وحتول املشهد من سيطرة اليسارإوما 

أن القطيعة  العلمانيةت النخب أدرك حىت دوره حبيث أصبح هو الطرف األضعف يف املعادلة اجلديدة،
الرتاث أصبحت غري جمدية، فعملت على إجياد موقف حداثي جديد من الرتاث، يرتكز على احتواء  عم

داثة والعلمانية ومتريرها على منطلقًا لتأصيل احل هالرتاث بدًال من استئصاله كما يف السابق، ويتخذ من
  الشعوب.

النخب ملواجهة التيار الرتاثي  تلك يقول نصر حامد أبو زيد عن هذه التوجهات اليت سلكتها
الصاعد: "اجتهت التيارات العلمانية إىل مواجهة احلاضر ليات ذات طابع عصري، لكنها أحست 

 سنداً "ري، فوجدت يف بعض اجتاهات الرتاث بضرورة طرح هذه اآلليات طرحًا يسوغ قبوهلا من اجلماه
لدى السلفيني إىل إطار مرجعي، بينما حتول عند العلمانيني إىل  -الرتاث- لتوجها�ا..، حيث حتول 

ن االستخدام أ"إذ بل ويعرتف أÇم كانوا ينفذون هذا االستغالل للرتاث لشرعنة التغريب:  ،)1(غطاء"

                                              

  .154، صنقد اخلطاب الديينأبوزيد، نصر،  )1(
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ي التنوير، وهو الذي عاقهم عن حتقيق انقطاع جذري عن النفعي الذرائعي للرتاث كان Çج مفكر 
  .)1(النقيض السلفي"

أن دعوات العلمانيني ملقاطعة الرتاث لن تنجح، بل  - من وقت مبكر-ولقد أدرك اجلابري 
فشلت يف صد هذه الصحوة الصاعدة، حيث إن تعلق األجيال �لرتاث يتصاعد يومًا بعد يوم، فكان 

"تسفر مثل هذه الدعوات عن نتائج عكسية متاماً؟ أمل يتعاظم مفعول السلطات  أمل: يقول متسائالً 
حًا يف . مث يقول مقرت )2(املذكورة، سلطات مرجعيتنا الرتاثية، حىت أصبحت تكتسح الساحة اكتساحاً"

لزمالئه من دعاة احلداثة: "إنه بدون التعامل النقدي العقالين مع تراثنا لن نتمكن قط  خطاب موجه
تعميم املمارسة العقالنية على أوسع قطاعات فكرc املعاصر، القطاع الذي ينعت بـ(األصويل) حينًا، من 

  .)3(وبـ(السلفي) حيناً آخر"
ومن هؤالء احلداثيني الذين أدركوا أمهية إعادة قراءة الرتاث قراءة جديدة واالنطالق منه لرتسيخ 

حممد أركون، إال أنه كان صاحب منهجية خاصة يف  اجلزائري األصلمبادئ العلمانية الغربية املفكر 
  .طلبنتناوله يف هذا املالتعامل مع الرتاث متيزه عن غريه من احلداثيني العرب، وهذا ما س

ولعل من املناسب قبل احلديث عن منهجية حممد أركون يف التعامل مع الرتاث اإلسالمي، أن 
  اإلسالمي؟نطرح هذا السؤال وهو: ماذا نقصد �لرتاث 

أي: ما  - مبعىن واحد-الرتاث مأخوذ من كلمة "وِرث"، والرتاث والورث واإلرث واملرياث 
 ٥ا َك َوِليّٗ لَّدُنفََهۡب ِلي ِمن  : عليه السالم، قال هللا تعاىل إخباراً عن زكر¥ )4(يورث من ماٍل وغريه

، أي يبقى بعدي فيصري له مرياثي. قال ابن ]6 ، 5: مرمي[  َءاِل َيۡعقُوبَۖ يَِرثُنِي َويَِرُث ِمۡن 
سيده: إمنا أراد يرثين ويرث من آل يعقوب النبوة، وال جيوز أن يكون خاف أن يرثه أقر�ؤه املال، لقول 

  .)5(» َصَدَقةٌ  فـَُهوَ  تـَرَْكَنا َما ، نُوَرثُ  الَ  األَنِْبَياءِ  َمْعَشرَ  ِإcَّ  «: صلى هللا عليه وسلمالنيب 

                                              
  .202املصدر السابق، ص )1(
  .568، صبنية العقل العريباجلابري، حممد عابد،  )2(
 .552املصدر السابق، ص )3(
  .200، ص2ج، لسان العربانظر: ابن منظور،  )4(
: رقم ،38ص ،4ج ،صاحبه برتس يرتس ومن ا÷ن �ب والسري، اجلهاد كتاب  ،يف صحيحه البخاريأخرجه  )5(

 .)1757: (قمر  ،151ص ،5ج، الفيء حكم �ب والسري، اجلهاد كتاب  ،صحيحهيف  ومسلم .)2904(
  له. اللفظو ) 6275: (رقم ،98ص ،6ج ،األنبياء مواريث ذكر الفرائض، كتاب، يف  الكربى يف والنسائي
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ة كالكتب واآل�ر علمّية وفنية وأدبّية، سواء ماديما خّلفه السَّلف من آ�ر  "كلفالرتاث إذن 
وغريها، أم معنوية كاآلراء واألمناط والعادات احلضاريّة املنتقلة جيًال بعد جيل، مما يعترب نفيًسا �لنسبة 

  .)1(لتقاليد العصر احلاضر وروحه"
¥ت واملعنو¥ت، فكل ما خلفه لنا من ، فهو يشمل املادأي أن مفهوم الرتاث واسع جداً 

كاآلراء واألفكار والعادات وغريها، يعد من   كالكتب واملؤلفات، أو معنو¥ً   سبقنا، سواء كان ماد¥ً 
  الرتاث.

وبعبارة أخرى فإن الرتاث هو: "تلك احلصيلة من املعارف والعلوم، والعادات والفنون، واآلداب 
عرب وهو نتاج جهد إنساين متواصل، قامت به مجوع األمة  ،التاريخ املادية اليت تراكمت عربواملنجزات 

، أصبحت هذه احلصيلة املسماة الرتاث تشكل مظاهر مادية ونفسية، التاريخ، وعرب التعاقب الزمين
  .)2(ومنطاً يف السلوك والعالقات، وطريقة يف التعامل والنظر إىل األشياء"

وأما الرتاث االسالمي، فهو: مصطلح يشمل كل ما أنتجته احلضارُة اإلسالمية وا÷تمعاُت 
املنتمية هلا من تراث، سواء أكان �لعربية أم الرتكية أم الفارسية، أم غريها من لغات اعتمدها املسلمون 

  يف صياغة إنتاجهم املعريف. 
م الشرعية وحدها، كالتفسري واحلديث والفقه واألمر هنا ال يقتصر على اإلنتاج املعريف يف العلو 

وم، سواء كانت وحنو ذلك، بل يتسع ليشمل كل ما خلَّفه العلماء املسلمون من مؤلفات يف خمتلف العل
جابر بن حّيان الكيميائية، ومؤلفات اخلوارزمي الر¥ضية، ومؤلفات الرازي وابن سينا  �لعربية، كمؤلفات

ملقدسي اجلغرافية، أو بغري العربية، كمؤلفات الفردوسي وعمر اخليام الطبية، ومؤلفات اإلدريسي وا
  .)3(وجالل الدين الرومي �لفارسية، وكمؤلفات ابن كمال �شا �لرتكية، وغريها كثري

وبعد هذا التعريف للرتاث االسالمي، نعود لصلب موضوعنا وهو احلديث عن املنهجية اليت 
  .)نقد العقل االسالمي(لقد جتسد منهجه يف مشروعه املسمى بـسلكها أركون يف تعامله مع الرتاث، 

فما املقصود �لعقل يف مشروع أركون ؟ عند تصفح ما كتبه، جند عنده عدة تعاريف للعقل، 
، )4(منها قوله: "العقل ليس جوهرًا �بتًا خيرج عن كل �رخيية وكل مشروطية، فللعقل �رخييته أيضاً"

، ويف تعريف آخر )5(عقل...تعين املنهج �ملعىن الدقيق والقوي للكلمة""كلمة ال إن :ويقول أيضاً 

                                              
  .2421، ص3، جمعجم اللغة العربية املعاصرةعمر، أمحد خمتار عبد احلميد،  )1(
  .108، صاإلسالم الغرب وحوار املستقبلحمفوظ، حممد،  )2(
  . (بتصرف).19، ص1، عجملة تراثياتاحللوجي، عبد الستار، "هذا هو تراثنا"، : انظر )3(
  .237ص، واجتهادالفكر اإلسالمي، نقد أركون، حممد،  )4(
  .241املصدر السابق، ص )5(
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للعقل، يقول: "يف احلقيقة هو املصدر والعامل يف كل ما يعرب عنه اإلنسان، ويبلِّغه بلغة من اللغات، 
  ،)1(وهو املسؤول عن عملية تركيب املعاين وإنتاج مجيع املنظومات، أو األنساق السيميائية"

ف من هذا املشروع هو دراسة املنهج، أي األصول ال املسائل الفرعية، يقول أركون أي أن اهلد
أخرى: "ليس االهتمام ، وعرب عن ذلك اجلابري بعبارة )2(عن ذلك: "قد ختتلف، ولكن اجلذور واحدة"

  وهذا هو املنهج. )3("األفكار�ألفكار ذا�ا، وإمنا �ألداة املنتجة هلذه 
أخطر املشاريع اليت تناولت الرتاث، ذلك لكونه يتناول �لنقد  إن مشروع أركون يعد من

األصول اليت تستنبط منها العقيدة والشريعة، أي أنه ومبعىن آخر ينقد ما يسميه �لعقل التأسيسي، وهو 
الكتاب والسنة، يقول علي حرب عن منهج أركون يف النقد: "فإنه يعود إىل األصول والبدا¥ت منقباً 

يخضعها للنقد والتفكيك مبينًا لنا كيف جرت األمور على أرض الواقع، وبكالم آخر: إنه مستنطقاً، ف
يعود إىل طور التأسيس، أي إىل عهد النبوة، لتبيان كيفية تشكله وجتذره �رخيياً... ومن هنا فإن أركون 

األول، أي ال يقتصر على نقد األحاديث والتفاسري، بل يتوغل يف نقده وتفكيكه وصوًال إىل األصل 
  .)4(إىل الوحي القرآين"

ويقول كذلك: "مشروع أركون ميتاز على املشاريع األخرى بكونه مشروعًا جذرً¥ يطال �لنقد 
والتفكيك األصول والفروع، املرحلة التأسيسية واملراحل اليت تليها، اخلطا�ت القدمية واخلطاب 

  .)5(املعاصر"
اآلليات اليت يستخدمها يف نقد النص يصلح تطبيقها  وأركون يف مشروعه لنقد الرتاث يعترب أن

مع أي نص، فال فرق بني ما هو إهلي وما هو بشري، فالكل عنده سواء، يقول عن ذلك: "ال ينبغي 
أن يكون هناك فرق يف املعاملة، فما ينطبق على املسيحية ينبغي أن ينطبق على اإلسالم، وهذا ما 

  .)6(وتدريسي" أبرهن عليه شخصياً من خالل كتا�يت
لعمله داخل الرتاث، إذ اعترب أن كل ما أنتجه العقل اإلسالمي شفهياً   أي أنه مل يضع حداً 

كان أو كتابياً، فلسفيًا أو دينياً، جيب التوقف عنده والبحث يف أسسه، مع االنتباه إىل املسكوت عنه، 
  والالمفكر فيه.

                                              

  .XV، صمن فيصل التفرقة إىل فصل املقالأركون، حممد،  )1(
  .279، صالفكر اإلسالمي: نقد واجتهادأركون، حممد:  )2(
  .11، صتكوين العقل العريباجلابري، حممد:  )3(
  .62، صنقد النصحرب، علي،  )4(
  .131، صاملمنوع واملمتنعحرب، علي،  )5(
  .145، صاإلسالم أورو: الغربأركون، حممد،  )6(
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، -أي أصول الفقه وعلوم العربية-ة وكذلك هو يدعو إىل جتاوز املناهج اإلسالمية القدمي
وكذلك املنهج الفيلولوجي الذي كان سائدًا عند املستشرقني، فيقول: "إن معارفنا التقليدية غري الدقيقة 

  .)1(ينبغي جتاوزها"
مناهج املستشرقني، من  ) موقف أركونأهداف دعوى التداخل النصي(تقدم معنا يف وقد 

 cها.جتاوز  إىل هاألسباب اليت دعتوذكر  
 فقد تناوله يف ثنا¥ استعراضه لكتاب الرسالة لإلمام الشافعي ،أصول الفقهموقفه من علم أما 

 بداية تعترب كذلك الفقه، وهي بعلم أصول ما يسمى لتأسيس األوىل الذي اعتربه احملاولة -رمحه هللا-
 الفكر حيكم الذي النظام تتضمن اشتغاله، واليت آليات »سست امن خالهلو  ،اإلسالمي العقل تشكل

 اإلسالمي، إال أن هذا اإلجناز العظيم الذي مت على يد اإلمام الشافعي �تفاق علماء األمة ال يرضي
من »صيل لألدلة األصولية اليت Óا تستنبط األحكام - أن ما قام به الشافعي أركون، فقد اعترب  حممد

وأن هذه األدلة  ،)2("وار منهجية معينة"قد ساهم يف سجن العقل اإلسالمي داخل أس - الشرعية
هذه هلذا األمر، وتغفل أن  ا ال تقيم اعتباراً Çألإلغاء التارخيية يف الواقع، يف سوف متارس دورها والقواعد 

احلاجيات العابرة  حىت الشافعي مل يراعو  ،النصوص مقطوعة عن بيئتها األصلية األوىل اليت ظهرت فيها
فإنه قد أراد احلط من قيمة االجتهادات الشخصية أركون عن ما فعله الشافعي: "مث قال ، هاخلاصة بزمن

  .)3("من رأي واستحسان
�لقيم  هامل يكتف بشحن - حسب أركون- ولكي يثبت الشافعي تلك القواعد ويقويها 

 عن طريق تقنيات االستدالل، أي استنباط القواعد" ةومقدس ةمتعالي امنا جعلهإخالقية الدينية، و األ
أي أنه جعل املرجع يف  .)4("التشريعية والقانونية �العتماد على جمموعة نصية cجزة إهلية أو نبوية

  اعتماد األدلة والقواعد األصولية هو الكتاب والسنة. 
 الكتابهي: و ، الشافعي ذكرهااليت  -املتفق عليها- أصول الفقه األربعةأدلة أن ويرى أركون 

القانون املدعو ال ميكن االعتماد عليها وأÇا غري قابلة للتطبيق، ألن "، والقياس، اإلمجاع، و والسنة
 ً cن بشكل عام، أما عهذا  .األربعةأي  )5("املبادئكان قد تشكل زمنيًا قبل ظهور هذه   إسالمياً قانو

اء كلها، أم إمجاع الفقه  لكن أي إمجاع ؟، هل هو إمجاع األمة": ، فقال متسائًال بشكاإلمجاع

                                              

  .44، ص±رخيية الفكر العريب اإلسالميأركون، حممد،  )1(
  .74املصدر السابق، ص )2(
 .74املصدر السابق، ص )3(
  .74أركون، حممد، �رخيية الفكر العريب اإلسالمي، ص )4(
 .   297املصدر السابق، ص )5(
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"احليلة الكربى اليت أ�حت شيوع  أنه ، وقال عن القياس)1("أية مدينة ؟؟، و  فحسب، وفقهاء أي زمن
"، وألنه يستعمل إلجياد حلول للحاالت غري املنصوص ذلك الوهم الكبري ×ن الشريعة ذات أصل إهلي

  .)Ó)2ذا الشكل يتم تقديس كل القانون املخرتع""عليها، فإنه 
وبسبب القيود والشروط اليت وضعها ملن يريد أن يتعامل مع النصوص  ويرى أن الشافعي

  .)3(وجيتهد يف استنباط األحكام، قد احتكر هذه الوظيفة لنفسه وملن بعده من العلماء التقليديني

  مناقشة ونقد تعقيب:
ية يف  أصول مبا أصله اإلمام الشافعي من قواعد يعتدّ  الويظهر من هذا كله أن حممد أركون 

هلا يف احلقيقة، ويرى أن البديل هو  وإلغاء نسف هو حوهلا رأي من هابدأ مابل إن  ،كتابه الرسالة
النظرة املصلحية اليت أحياها الشاطيب Óدف "ختفيف حدة النظرية الصارمة ألصول الفقه، وذلك 

بني ضرورة ، وأن الشاطيب أراد كذلك أن يصاحل ما )4(�ستبداهلا مبفهوم جديد هو مقاصد الشريعة"
  احملافظة على جوهر الشريعة وإمكانية استيعاب املتغريات االجتماعية من جهة أخرى.

بشيء مل يسبق إليه، فكل ما قاله عن  يف هذه املسألة مل Íت - رمحه هللا- احلقيقة أن الشاطيب و 
  له فضل يف اجلمع والرتتيب يف نسق شبيه �لنظرية. كان  املقاصد هو مسبوق إليه، إال أنه
وأنه مل يكن  املقاصد، موضوع إىل أشارواقد  هقبل علماءوجود كثري من الومما يدل على ذلك 

يُِريدُ  ، فإنه ذكر عندما فّسر قوله تعاىل: )5(اإلمام أبو بكر اجلصاصمثًال  منهمغائبًا عن أذهاÇم، ف

ُ ِليُبَيَِّن لَُكۡم َويَۡهِديَُكۡم ُسَنَن ٱلَِّذيَن ِمن  َّbأن هناك رأً¥ يرى أن معىن ]26: النساء[  َقۡبِلُكمۡ ٱ ،
ذلك هو "بيان ما لكم فيه من املصلحة، كما بينه هلم، وإن كانت العبادات والشرائع خمتلفة يف نفسها، 

  . )6(فإÇا متفقة يف �ب املصاحل"

                                              
  .297املصدر السابق، ص )1(
  .297املصدر السابق، ص )2(
  .213املصدر السابق، صانظر:  )3(
  .170املصدر السابق، ص )4(
 رحل إماما، كان  وقته، يف احلنفية ر+سة إليه نتهتا �جلصاص، املعروف ،الرازي بكر أبو علي، بن أمحد هو )5(

 سنة تويف. يقبل فلم اخلطاب عليه وأعيد فامتنع، القضاء يلي أن يف خوطبو  ،األفاق من الطلبة إليه
: [ انظر ".الصغري اجلامع شرح"و  ،"الكرخي خمتصر شرح"و ،"القرآن أحكام: "تصانيفه من ).ه370(

  ].156ص/ 1ج ،األعالم ،لزركلياو  ،84ص/ 1ج ،املضية اجلواهرالقرشي، 
 .126، ص 3، ج أحكام القرآناجلصاص، أبو بكر،  )6(
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االختصاص، وإمنا هو ، فإنه قال: "ومن قال واحلالة هذه، ال أثر هلذا )1(ييناإلمام اجلو  :و�نيهم     
أمر وقائي، فقد cدى على نفسه �جلهل مبقاصد الشريعة، وقضا¥ مقاصد املخاطبني، فيما يُؤمرن به و 

، وقال كذلك: "وملا حتقق متيز األصول خبواصها، ومتيزها مبقاصدها، وصارت القواعد  )2(يُنهون عنه"
  . )4(عبارة مقاصد الشرع مراراً ، و قد كرر اجلويين )3(كلها يف التكليف حتت ربقة واحدة"

، فإنه قال: "ألc رددc املصلحة إىل حفظ مقاصد الشرع، )5(اإلمام أبو حامد الغزايل و�لثهم:
  .)6(ومقاصد الشرع ُتعرف �لكتاب والسنة واإلمجاع"

   

                                              
 جمتمع ،الشافعي أصحاب أعلم من ،احلرمني üمام املعروف املعايل، أبو ، اجلويين هللا عبد بن امللك عبد هو )1(

 إمام له قيل فلهذا املذهب، طرق وجيمع ويفيت يدرس و�ملدينة سنني أربع مبكة جاور وغزارته، إمامته على
 يف" اإلرشاد"و ،"الشامل"و ،"املذهب دراية يف املطلب Çاية: "همصنفاتمن  ).ه 478( سنة وتويف. احلرمني
 السبكي،و  ،617ص/ 17ج ،النبالء أعالم سريالذهيب، : [انظر .الفقه أصول يف" الربهان"و الدين، أصول

  .] 306ص/ 4ج، األعالم ،لزركليوا ،249ص/ 3ج ،الشافعية طبقات
 .624، ص2، جالربهان يف أصول الفقهاجلويين،  )2(
  .590، ص2املصدر السابق، ج )3(
 .688، وص24، ص2. ج206. وص133، ص1املصدر السابق، ج )4(
 حجة: عنه الذهيب قال. متصوف متكلم، أصويل، ،شافعي فقيه ،الغزايل حامد أبو حممد بن حممد هو )5(

: مصنفاته من ).هـ505( سنة وتويف. املفرط والذكاء التصانيف، صاحب الزمان، أعجوبة اإلسالم،
 أعالم سريالذهيب، : [انظر ".الدين علوم إحياء"و ،"الفالسفة �افت"و ،"الوجيز"و ،"والوسيط ،"البسيط"

/ 7ج  ،األعالم ،لزركليوا ،180-101ص/ 4ج ،الشافعية طبقات السبكي،و  ،322ص/ 19ج ،النبالء
  ].247ص

 .179، صاملستصفىالغزايل، أبو حامد،  )6(



 

 84 

  املبحث الثاين

  القراءة التارخيانية للنص وعالقتها :لتداخل النصي يف فكر أركون
  األول: مفهوم التارخيانية وعالقتها �لتداخل النصياملطلب 

  املطلب الثاين: مدلول التداخل النصي عند أركون واآل�ر املرتتبة على ذلك

  املطلب األول

  مفهوم التارخيانية وعالقتها :لتداخل النصي

احثني، لقد نشأت فكرة التارخيية أو التارخيانية يف احلقل املعريف الغريب، وتبلورت على يد الب
لتنتقل من معناها البسيط يف عرض حوادث املاضي، أو إصدار أحكام معينة عليه، إىل معان وأبعاد 

  جديدة، وتصبح منهجا تفسري¥، ونظرية شاملة يف احلياة.

إىل مكانه  خَ رَ ): وÍيت على عدة معان منها: أَ خَ رَ (التارخيية) مأخوذة من التاريخ، وأصله من: (أَ 
وحدد  خ احلادث: فصل �رخيه،رَّ خ الكتاب بكذا: بني وقته وحدد �رخيه، وأَ رَّ مبعىن: حن، وأَ  وخاً رُ أُ Íْرَخ 

  .)1(وقته. والتأريخ: تسجيل هذه األحوال. ويقال فالن �ريخ قومه أي: إليه ينتهي شرفهم ور+ستهم

  :أما داللة (التاريخ) يف االصطالح
اإلسالمي والفكر الغريب، ونظراً لذلك فسأبني فتختلف حبسب اختالف رؤية التاريخ بني الفكر 

  معىن التاريخ لكل رؤية �نفراد على النحو اآليت:
  
  
  داللة التاريخ يف الفكر اإلسالمي. -أ 

قصة لل الشفهية الرواية ء األمر بواسطةريخ يف الفكر اإلسالمي يف ابتدا عن التاريعبلقد كان الت
إليه مث أضيف  ،هم أي معاركهموأ¥م ،م، أمثاهلهمأشعار  نقل يف العرب يف اجلاهليةكطريقة ادثة  احلأو 

                                              
. )أرخمادة (، املعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم، والز¥ت، أمحد، وعبد القادر، حامد، والنجار، حممد، انظر:  )1(

 .)أرخمادة (، لسان العربوابن منظور، 
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كل ،  السري، وعلم الرجالمن  ذلك كتب يف  وما، والسرية النبوية، )1(الشريف ذلك احلديث النبوي بعد
 مت مادنعي العباس العصر يفذلك كان مادة �رخيية غزيرة، إال أنه مل يصطلح عليه �صطالح التاريخ إال 

  .)2(الشفهية الروا¥ت تلك تدوين
  وقد عرف بعدة تعريفات:

×نه: "خرب عن االجتماع اإلنساين الذي هو عمران العامل، وما يعرض لطبيعة يعرفه ابن خلدون ف
ذلك العمران من األحوال، مثل التوحش، والتأنس، والعصبيات، وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على 

لبشر ×عماهلم، ومساعيهم من ومراتِبها، وما ينتُحله ا بعض، وما ينشأ عن ذلك من امللك، والدول،
  .)3(ب، واملعاش، والعلوم، والصنائع، وسائر ما حيدث يف ذلك العمران بطبيعته من األحوال"الكس

  .)5(من حيث التعيني، والتوقيت" ،×نه: "فن يبحث عن وقائع الزمنعرفه ف )4(السخاويما أ
   

                                              

  .20، صعلم التاريخ عند املسلمنيروزنتال، فرانز، انظر:  )1(
 .20انظر: املصدر السابق، ص )2(
  .41، صاملقدمةابن خلدون،  )3(
 واحلساب الفرائض يف مشارك مؤرخ، حمدث، مقرئ، فقيه السخاوي، اخلري أبو الرمحن، عبد بن حممد هو )4(

 ،"الشفيع حبيب على الصالة أحكام يف البديع القول: "تصانيفه من ). هـ902( سنة وتويف والتفسري،
 ،العماد ابنو  ،2ص/ 8ج ،الالمع الضوءالسخاوي، و [انظر:  ."التاسع القرن أعيان يف الالمع الضوء"و

  .]67ص/ 7ج ،األعالم ،لزركليوا ،15ص/ 8ج ،الذهب شذرات
  .19، صإعالن التوبيخ ملن ذم التاريخالسخاوي،  )5(



 

 86 

  الغريب:أما داللة التاريخ يف الفكر 
 ) اإلغريقية، وهو تعبريIstorya)، املأخوذة من كلمة، (historyبكلمة ( التاريخ فيعرب عن

املواطن يف اليوcن، مما يتعلق �لبالد، والعادات،  يقصد منه البحث عن املعرفة اليت �مُّ  خاص
 ،حمموماً  سياً ، وسيافكر¥ً  نشاطاً واملمارسات السياسية، حيث كانت اليوcن يف ذلك الوقت تعيش 

على معرفة األحداث اليت رافقت منو هذه  رةو صمق)  Istoryaوسرعان ما أصبحت كلمة (
  .)1(الظواهر

  وقد عرف التاريخ يف الفكر الغريب احلديث بعدة تعريفات:
أو  سواء قام به األفراد ،الوصف األديب ألي نشاط إنساين �بت" ×نه :)2((فرانز روزنتال) هعرفف - ١

  .)3(أو فرد، ويؤثر على تطورها" ، والذي يتجلى يف تطور أية مجاعةاجلماعات
معرفة خمتلف األحوال املتحققة �لتتايل يف املاضي " ×نه :فعرفته موسوعة الالند الفلسفيةأما  -2

أنه ليس كل حدث ، أو لغة؛ ذلك ، أو مؤسسة، أو علماً بواسطة أي موضوع معريف سواء كان شعباً 
ن الوقائع أل ،، بل التاريخ مزيج من املتوالياتألنه وقع فحسب، وحتقق يف الزمن اً بشري يعترب �رخي

  .)4("اً املفككة ال تشكل �رخي
كقاسم   فإن هذا يعترب ،عبارة عن خرب، ورواية حلدث معني لتاريخا كون  ومما سبق تالحظ ×ن

والفكر الغريب، إال أن الفكر اإلسالمي قد تفرد �إلسناد، فاألخبار جيب  مشرتك بني الفكر اإلسالمي
أن ختضع ملعايري الصحة والصدق، لقبوهلا أو رفضها، يف حني انفرد الفكر الغريب �لتطور التارخيي، 

ية يف األخبار، دون التعويل على صحة اخلرب من الناح أساسياً  فاملقارنة والتحليل واالسرتداد تلعب دوراً 
  .)5(الو�ئقية

  أما مصطلح التارخيية، فيعرف بعدة تعريفات منها:

                                              

، موسوعة الالند الفلسفيةالالند، أندريه، و . 17- 16، صعلم التاريخ عند املسلمنيروزنتال، فرانز، انظر:  )1(
 .560- 558ص

متخصص �لرتاث اإلسالمي، من مؤلفاته: "علم التاريخ عند املسلمني"  أملاين، فرانز روزنتال، مستشرق )2(
  انظر: و"مناهج البحث العلمي عند املسلمني".

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2_%D8
%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84 

  .18ص، علم التاريخ عند املسلمنيروزنتال، فرانز،  )3(
 .605، صموسوعة الالند الفلسفيةالالند، أندريه،  )4(
  .292-291، صالعلمانيون والقرآنالطعان، أمحد، انظر:  )5(
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"املنهج الذي ينطلق من النص التجرييب املباشر، مث يعود بعدها إىل الداللة الواقعية أنه  – ١
  ).1(للنص الذي انطلق منه"

لواقع "استيعاب النص كما هو �لنسبة إىل واقعه املوضوعي، وإىل ترابطات اأنه عبارة عن  – ٢
  .)2(االجتماعي اخلفي"

إÇا "وجهة النظر اليت تنظر إىل العامل بوصفه جمال فعل اإلنسان �عتباره الكائن الوحيد الواعي، 
  .)3(ومن مث ال يكون هناك جمال للحديث عن أي معرفة أو خربة إال �لنسبة لإلنسان"

وعليه فإÇا تتوافق مع ما  ويتضح من التعريفات السابقة »كيدها على التفسري الواقعي للنص،
سبق من أن النص هو الناقل للحدث، واملنعكس عنه، وعليه فإن �رخيية النص تعين تفسري النص يف 

  ضوء رؤية األحداث التارخيية يف بعدها الواقعي.
 أو اخلرايف عن مميز �رخيي هو ما لكل صفة: هي وبعبارة أخرى ميكن أن نقول ×ن التارخيية

 التطور عن cشئ حاضر نتاج أنه على معريف موضوع كل  إىل النظر هي التارخيية نزعةوال" اخليايل،
 شيء لكل ×ن :يقول الذي جوزيف رينان الفرنسي الكاتب من جذورها الفكرة هذه وتستمد التارخيي،

  .)4("طبيعية نظرة ذات تكون أن جيب التارخيية الدراسات وأن إنسانياً، تفسرياً  التاريخ يف
  بني التارخيية والتارخيانية:الفرق 

هناك وجهة نظر يتبناها حممد أركون يفرق فيها بني التارخيية، والتارخيانية (أو التارخيوية) على 
اعتبار أن: التارخيية طريقة للبحث تتوجه إىل دراسة التغري والتطور الذي يصيب البىن واملؤسسات 

يف حني أن التارخيانية: رؤية تقرر حتمية التطور، واملفاهيم من خالل مرور األزمان وتعاقب السنوات، 
وتنفي حرية الفرد، وتتحاشى األحكام األخالقية، وتؤله التاريخ يف شخص دولة، أو طبقة، أو فرد، 

  .)5(وتدعو إىل الرضوخ، واالنقياد
 هذا التقسيم ال طائل كبري إنو التارخيية والتارخيانية مبعىن واحد،  يرى أنولكن أغلب الباحثني 

  .)6(إىل التارخيانية كاجتاه فلسفي" اً يث إن "التارخيية كمنهج تؤدي حتمفإن املآل واحد، ح ،هئمن ورا

                                              

  .49، صصراع التأويالتريكور، بول،  )1(
  .131، صدراسات يف الواقعيةلوكاتش، جورج،  )2(
 .15، صاملعجم الفلسفياحلنفي، عبد املنعم،  )3(
، 27، عجملة العلوم العربيةعبد الرحيم، علي حيىي نصر، "نظرية التناص وخصوصية النص القرآين"،  )4(

  .212ص
  .23، هامش ص±رخيية الفكر العريب اإلسالميأركون، حممد، انظر:  )5(
 .349، ص مفهوم التاريخالعروي، عبدهللا، ) 6(
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م)، كما يف ١٨٧٢) عام (critqueوقد ظهر مصطلح (التارخيية) ألول مرة يف جملة نقد (
يف Çاية القرن الثامن عشر،  )2(تبلور على يد (فيكو)، مث )1(قاموس (الروس) الكبري للغة الفرنسية

وليست القوى الغيبية كما يتومهون،  ،وذلك حني نص على أن: البشر هم الذين يصنعون التاريخ
من خالل  يرى أنأنه فالتاريخ كله بشري من أقصاه اىل أقصاه، وأن اللغة هي مرآة الشعوب، كما 

. حيث تقوم فلسفته )3( مراحل تطور ا÷تمعتبني بدورها اليتو  ،النصوص التارخيية يتبني لنا تطورات اللغة
  لغة حمدثة، كاآليت: تمع فيهيف كل عصر يتخذ ا÷و التارخيية على اعتبار ثالثة عصور، 

والذي تكون السلطة فيه دينية، وتسود فيه العبودية، والقسوة، وتتصف اللغة فيه  أوال: عصر اآلهلة:
املسيحية  -حبكم د¥نته- صنع البشر، ولكنه يستثين  �لسرية املقدسة، وعليه يرى أن كل األد¥ن من

  ليجعلها الدين الوحيد املستثىن من التارخيية.
  �لرمزية كما يف األشعار. فيه وتتصف اللغة £نًيا: عصر األبطال:
�للغة  هالذي يتحرر فيه من اآلهلة واألبطال، ويكتسب ثقته بنفسه، ويعرب عن £لثا: عصر اإلنسان:

  .)4(الشعبية كما يف لغة الرسائل
  إن بلورة فيكو هلذا املفهوم ال يعدو كونه نتيجة لتحوالت كبرية مر Óا الفكر الغريب.

مث  عليه، معينة أحكام إصدار أو املاضي، حوادث عرض يف ةبسيط التارخيية فكرة بدأت لقدو 
 النظر وجهة" إÇا احلياة، يف شاملة ونظرية ،تفسري¥ً  منهجاً  تصبحأو  جديدة، وأبعاد معان إىلانتقلت 

 هناك يكون ال مث ومن الواعي، الوحيد الكائن �عتباره اإلنسان فعل جمال بوصفه العامل إىل تنظر اليت
  .)5("لإلنسان �لنسبة إال خربة أو معرفة أي عن للحديث جمال

عن �ريخ نشوء املفهوم وتطوراته عرب استقراء املراحل  ةلذا من املناسب أن /خذ حملة ولو خمتصر    
  اليت مر Óا الفكر الغريب مع النص، وهي على النحو اآليت:

  .)6(املرحلة األوىل: املقاربة بني العقل األرسطي، والنص اإلجنيلي يف القرون الوسطى

                                              

  .116، صالفكر اإلسالمي قراءة علمية: أركون، حممد، انظر )1(
مؤلفاته: "مبادئ علم جديد عن الطبيعة  من، ه) من أبرز فالسفة عصر 1744-1688جيام �تيستا فيكو ( )2(

  .131نظر: أطلس الفلسفة، بيرتكونز مان وآخرون، صااملشرتكة بني الشعوب". 
 .48-47، صالقرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديينصاحل، هاشم، هوامش كتاب انظر: ) 3(
، فلسفة التاريخ عند فيكو. وأبو السعود، عطيات، 375، صدراسات فلسفيةحنفي، حسن، انظر:  )4(

  .55ص
  .15، ص املعجم الفلسفياحلنفي، عبد املنعم،  )5(
  .75-65، صأطلس الفلسفةكونزمان، بيرت، وآخرون، انظر:   )6(
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وممثليها الذين  فقد متيزت الفلسفة يف القرون الوسطى بكوÇا فلسفة مسيحية بكل توجها�ا، 
  كانوا رجال دين، ومن هنا كانت األطروحة األساسية يف البحث هي العالقة بني اإلميان، واملعرفة. 

واليت بدأت بعد القرن التاسع، ومتيز  )1(السكوالئية)هي (أشهر ممثلي هذه املرحلة  ويعد
رين بشكل تعليمي. وكانت يف منهجها �لعودة إىل العلوم املتوارثة، ونقدها بشكل عقالين، ونقلها لآلخ

 )م1200-800(بني العام آخر فيما  بدايتها منغمسة يف النقاش حول الكليات، إال أÇا أخذت بعداً 
بعد »ثرها �لثقافة اإلسالمية، وما حوته من الفلسفة، وأمنته من نقل، وتطوير للفلسفة اليوcنية من 

يف القرنني الثاين عشر، والثالث عشر، و عززت فيها  تها. واليت أدت إىل Çض)2(خالل الفلسفة الرشدية
، )4(، و(اآل�ء الدومينيكان))3(الفلسفة األرسطية مما أدى إىل نشوء اخلالف بني (اآل�ء الفرنسيسكان)

 ،دى إىل حماكمة الفلسفة وحماربتهامما أ ،بني املسيحية، والفلسفة األرسطيةوذلك بسبب عدم التوافق 
  .)5(بل وحماربة كل رؤية فلسفية

  .)6(األدب اإلنساين يف عصر النهضةاملرحلة الثانية: رفض فلسفة السكوالئية والتحول إىل 
فقد متيزت هذه املرحلة ×Çا عصر التجريبية، واالكتشافات العلمية، والثورة اإلنسانية اليت تقف 

ففي القرنني اخلامس،  ،جر الهويتضد الفلسفة (السكوالئية)، وترى أÇا سفسطة منطقية، وحت
  والسادس عشر متثلت النواة األوىل لعملية التحوالت اليت طالت الكنيسة وسلطتها الدينية.

على يد (فرانسيس  )7(ولعل أبرز ما متيزت به هذه املرحلة هو »سيس (املنهج التجرييب)
صحيحة إال �الستقراء، وأن كل ما . الذي أكد من خالله أن أي معرفة ال ميكن أن تكون )8(بيكون)

  سوى ذلك هو أوهام.

                                              
ويقصد Óا تلك الفئة من األساتذة املسيحيني  -مدرسة-) scholaالسكوالئية: مصطلح مشتق من كلمة ( )1(

اليت تعاملت مع العلوم يف املدارس اليت أسسها شارل الكبري يف القرون الوسطى، وتبنت فلسفة أرسطو كمنهج 
  .65، صأطلس الفلسفةمنطقي يف نقد العلوم املتوارثة. انظر: كونزمان، بيرت، وآخرون، 

ح ألعمال أرسطو، وقد حاول ابن رشد التوفيق بني الفلسفة واإلسالم ، ومن أبرز نسبة إىل ابن رشد: الشار  )2(
  .77، ص أطلس الفلسفةمؤلفاته: "�افت التهافت". انظر: كونزمان، بيرت، وآخرون، 

  .65، ص أطلس الفلسفةأتباع أوغسطينيوس. انظر: كونزمان، بيرت، وآخرون،  )3(
  رسطي.القساوسة الذين cصروا االجتاه األ )4(
  .65، صأطلس الفلسفةكونزمان، بيرت، وآخرون، انظر:   )5(
  .101-93، صانظر: املصدر السابق )6(
املنهج التجرييب: الطريقة اليت يقوم Óا الباحث بتحديد خمتلف الظروف واملتغريات للظاهرة للتوصل إىل قانون،  )7(

  .141، صالبحث العلميكلي حيكمها. انظر: قندليجي، عامر، 
  .95، صأطلس الفلسفةفرانسيس بيكون: من مؤلفاته: (اآللة اجلديدة ). انظر: كونزمان، بيرت، وآخرون،  )8(
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  .)1(وقد قام بنقد تعاليم النص املسيحي بناًء على ذلك، واعتربها أوهام متوارثه
ونتيجة ملا سبق فقد تعرض النص املقدس يف هذه املرحلة إىل االستبعاد التدرجيي، وصار النص 

ملرحلة �لية �لنسبة للفكر  كل هذا كان متهيداً   ،التجرييب ملعرفة إال عرب املنهج، وال يعتد �حياكم عقلياً 
  .)3(، عرب عنها �لفلسفة املثالية)2(الغريب

املرحلة الثالثة: رفض التقاليد واملرجعيات، يف (عصر التنوير) من أواخر القرن السابع عشر، 
  .)4(وطوال القرن الثامن عشر

 الثقةالفكر التنويري يتجه حنو هذه املرحلة نتيجة إخضاع النص للعقل، مما جعل  تشكلتفقد 
املطلقة �لعقل، وخاصة بعد أن ارتفعت األنساق الفلسفية والر¥ضية، وÇوض علم الفلك، وامليكانيكا، 

 اً طبيعي اً والكيمياء، وظهور االكتشافات، واالخرتاعات الكربى اليت غريت النظرة إىل الكون �عتباره عامل
 خلق العامل. كما ارتبطت النظرة الطبيعية للكون بقوانني احلركة اآللية (امليكانيكية)، وأن هللا اً ال متناهي

وهذه النظرة تقر ×ن الطبيعة ميتة جامدة، ومادامت هكذا، فإنه ميكن السيطرة عليها  ،يتدخل بهمث ال 
  .)5(والتحكم فيها؛ �كتشاف القوانني اليت تعمل وفقها

 وعليه فقد ازداد الوثوق بتفوق العقل ومبا نتج عنه من اكتشافات مقابل التصور املسيحي
إصدار مفاهيم جديدة متناسبة مع  واهلدف منها، كما سادت روح النقد للمتناقضات القدمية؛ التقليدي

املقدس)، ومل تاب حمل (الك )6(حيل العقل حمل الكنيسة، وحتل (املوسوعة الفرنسية)كي هذه املرحلة، ل
  .)Ó)7ذه النظرة �لكون فقط بل تعدى ذلك إىل اإلنسان حيث أصبح حمكوماً  قاً يعد األمر متعل

                                              

  .95، صأطلس الفلسفةكونزمان، بيرت، وآخرون، انظر:   )1(
  .22، ص±ريخ الفلسفة الغربيةرسل، برتراند، انظر:  )2(
(املثالية): تصور فلسفي يقوم على أن املعرفة تعين قيام العقل بدوره يف حتديد املعطيات الواقعية من خالل  )3(

  .208، صقاموس علم االجتماعمبادئ ومقوالت ضرورية وعامة وقبلية. انظر: غيث، حممد عاطف، 
  .133-103ص .95، صأطلس الفلسفةكونزمان، بيرت، وآخرون، انظر:   )4(
  .142- 141، صالنص من القراءة إىل التنظريمفتاح، حممد، انظر:  )5(
م، üشراف: ديدرود املبري، وقد مجعت بني دفتيها مفكرين وكتاب ميجدون 1705ظهرت املوسوعة عام  )6(

العقل، وينظرون إىل التقدم يف املعرفة كمسلمة بديهية، ورفعت راية اإلميان �لعقل الشامل. انظر: أبو السعود، 
  .202، صلسفة التاريخ عند فيكوفعطيات، 

، الفلسفة احلديثة، كرم، يوسف، 202، صفلسفة التاريخ عند فيكوانظر: أبو السعود، عطيات،  )7(
  .192ص



 

 91 

، واليت كان هلا )2((الد¥لكتيك)ـ، واليت عرفت ب)1(كما ظهرت يف هذه املرحلة (فلسفة هيجل)
العامل، كما أن التاريخ  أكرب األثر على التاريخ؛ إذ ترتكز هذه الفلسفة على مبدأ أن العقل يسيطر على

وأن هدف التاريخ الكلي هو أن يصل إىل الروح الكلية، اليت  ،الكلي قد جرى تبعًا إلشارة العقل
لذا  ،الذين حيققون أهداف الروح الكلية - الشخصيات السياسية- تستخدم أفعال األفراد من البشر 

  .)3(�رخيياً  ة دوراً على الشعب طاعتهم؛ وعلى ذلك منح لألبطال، والقومية األملاني
ومن جهة �نية أخذت صفة الدين ُمتحى عن التاريخ، وبدأ االهتمام �لتعليم السياسي، وراح 

مال جباستبعد االهتمام  كما  ،رب أن املؤرخ خادم للدولةعتتيت ال املظهر الكوين يضعف أمام النظرة املركزية
ال يعاجل إال  صبحفأوانغلق التاريخ على نفسه  ،الو�ئق املكتوبة�للجوء إىل وذلك الوحدة اإلنشائية، 

   ).4(ع العظماءمشاري
وقد رافقت هذه املرحلة تغريات يف الرتكيبة االجتماعية بصعود الطبقة الوسطى؛ وانتهاء مرحلة 

عن  لدراسة الظواهر االجتماعية دراسة علمية بعيداً جادة ر حماوالت و ظه ، مما ساعد علىاإلقطاع
  ).5(ة، والهوت التاريخأيديلوجية الكنيس

  .)6(املرحلة الرابعة: ظهور الفلسفة الواقعية، ابتداًء من القرن التاسع عشر إىل Öاية القرن العشرين
على يد (كارل وقد »سست  ،حيث تعد الفلسفة املاركسية أبرز من يعرب عن هذه املرحلة

جلملة من القوانني تشكل ما تسميه ، ورفاقه، ومفادها: أن ا÷تمعات خاضعة يف تطورها )7(ماركس)
(املادية التارخيية)، وتقوم على أن منط إنتاج احلاجات املادية للمجتمع هو احملدد يف Çاية ـهذه النظرية ب

والدولة  ،الكادحون، أو املنتجون املباشرونالتحليل حلياة البشر، وأن الفاعلني الرئيسيني يف التاريخ هم 

                                              
م)، فيلسوف أملاين، بروستانيت شديد التأثر �لغنوصية، 1831-1770هو: جورج وهلام فريدريش هيجل، ( )1(

أطلس فينومنولوجيا الروح). انظر: كونزمان، بيرت، وآخرون، من مؤلفاته (موسوعة العلوم الفلسفية)، و(
  .153، صالفلسفة

(الد¥لكتيك): فكرة تقوم على أن احلقيقة تنمو وتتطور من خالل املتناقضات، إذ أن كل قضية حتمل  )2(
  .117، صقاموس علم االجتماعنقيضها. انظر: غيث، حممد عاطف، 

أطلس . وانظر: كونزمان، بيرت، وآخرون، 153، صالتاريخ عند فيكوفلسفة أبو السعود، عطيات، انظر:  )3(
  .206، صالفلسفة

  .41، صقيمة التاريخهورس، جوزف، انظر:  )4(
  .41املصدر السابق، صانظر:  )5(
 .239-206، صأطلس الفلسفةكونزمان، بيرت، وآخرون، انظر:   )6(
م)، مؤسس نظرية املادية التارخيية، من مؤلفاته: "رأس املال"، واشتهر مبقولته 1883- 1818كارل ماركس (  )7(

  .171-169، ص أطلس الفلسفةعن الدين: "إنه إفيون الشعوب". انظر: كونزمان، بيرت، وآخرون، 
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قات هو حمرك التاريخ، وسيؤدي ، وصراع الطباالجتماعية املهيمنة اقتصاد¥ً دمة الطبقة خلهي جهاز 
من قبل الدولة، أو الفرد، أو  تمع اخلايل من االستغالل، سواء، وظهور ا÷)1(إىل قيام (الربوليتار¥) اً حتم

  .)2(الطبقات االجتماعية
ليس ب، ألن نص التاريخ ا يظهر من اخلطاممقرأ كما كشفت املاركسية أن حقيقة التاريخ ال تُ 

  الرسم اخلافت، واملبهم ملعلوالت بنية البنية. هو ، بل )3((اللوغس) منهيتكلم  نصاً 
، إÇا تقطع اً متام -املطلق- القطيعة مع الدين  إن النظرة لدى ماركس للتاريخ تعمل على

وبني ماهية األشياء، املشاركة الدينية بني (اللوغس) والكائن، وبني العامل وخطاب معرفة العامل، 
  .)4(وقراء�ا

أصول التاريخ احلديث إىل (ماركس)، حيث يرى: أنه مباديته  )5(لذا يرجع (ميشال فوكو)
التارخيية أخرج التاريخ من ثوبه الكالسيكي إىل التاريخ احلديث، والذي أصبح بعد التبعثر يف احلوادث 

حلضارة ما، واملبدأ املادي الذي يتحكم يف جمتمع يرمي إىل الشمول، ويسعى إىل استعادة الصورة العامة 
من ا÷تمعات، والداللة اليت تعم ظواهر حقبة زمنية، والقانون الذي يشرح االرتباط القائم بينها ونوا�ا 

  .)6(املركزية
واملعقولية اليت كانت تثار حول  وبه اجلديد من السؤال عن الغائيةلقد ختلص التاريخ يف ث

ج ونسبية املعرفة التارخيية، كما تطور النظر إىل النص التارخيي بناًء على تطور املنه صريورة التاريخ،
النص، مثل: ليدرس Óا  هيت يصادفها يف غري ميدانيلتقي �لقضا¥ ال الً التارخيي، حيث أصبح حق

                                              
يني الذين (الربوليتار¥): هم الطبقة الدنيا يف ا÷تمع، ويف املاركسية له معىن خاص وهم: طبقة العمال الصناع )1(

  .324، صقاموس علم االجتماعيبيعون قوة عملهم للرأمسايل. انظر: غيث، حممد عاطف، 
  .11-10، صنظر�ت املعرفة التارخيية ،اهلادي ،التيموميانظر:  )2(
(اللوغس): يقصد به العقل الكلي الذي يسري بوصفه نفساً يف املادة اخلالية من الصفات، وهو بذلك يؤثر يف  )3(

  .55-33، صأطلس الفلسفةتطورها. انظر: كونزمان، بيرت، وآخرون، 
  .494-493، صنظر�ت املعرفة التارخيية ،اهلادي ،التيمومي )4(
م)، من مفكري ما بعد البنيوية، من مؤلفاته كتاب "حفر¥ت املعرفة". انظر: 1984-1926ميشال فوكو ( )5(

  .239، صأطلس الفلسفةكونزمان، بيرت، وآخرون، 
  .13، صحفر�ت املعرفةفوكو، ميشال، انظر:  )6(
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ن اختزاهلا يف ، واليت ميك)2(، والتحليل األديب، أو دراسة (األسطورة))1(وبيولوجيا)، و(األلسنيات)رت (األن
  .)3((البنيوية) كما يرى ذلك (ميشال فوكو)

البعد اإلنساين، ومن مث كان كل  جانب فإن التارخيية أضفت على احلدث التارخيي وعلى هذا
  لنصوص. انص هو أثر من آ�ر اإلنسان، تتالشى معه قداسة 

حياولون افة اإلسالمية، الذين نقلوا هذا املفهوم إىل الثق العرب هلذا نرى الكثري من احلداثيني
 �عتباره القرآين النص بني ساغ هلم أن يساووا كيف  أدري ولست على القرآن الكرمي، إسقاطه جاهدين

من حدوث ونقص، يف تطبيق هذه النظر¥ت  صاحبه مسات بكل يتصف بشري نص مع ،ر�ين املصدر
   الغربية عليه؟.

اطه بلحظة زمنية "فكرة �رخيية القرآن وارتب بنوات نالعرب الذياحلداثيني ويعترب أركون من أشهر 
، كما حتدث عن أمهيتها وضرورة فهم اإلسالم يف ضوئها، ألÇا "أصبحت الالمفكر )4("و�رخيية معينة

ما قد حصل  ، أما مفهوم التارخيية عنده، فتعين أن "حد�ً )5(فيه األعظم �لنسبة للفكر اإلسالمي"
�لفعل، وليس جمرد تصور ذهين، كما هي احلال يف األساطري، أو القصص اخليالية، أو الرتكيبات 

  .)7(أÇا تعين "التحول والتغري، أي حتول القيم وتغريها بتغري العصور واألزمان"و ، )6("اإليديولوجية
 أركون ن رهانإويوضح علي حرب تعريف التارخيية عند أركون بصيغة خمتصرة، فيقول: "

 ...إدخال التارخيية إىل ساحة الفكر العريب اإلسالمي، :هو األساسي فيما يبذله من جهود متواصلة،
والتارخيية تعين أن لألحداث واملمارسات واخلطا�ت أصلها الواقعي وحيثيا�ا الزمانية واملكانية، 

                                              
نفسها العلم الذي يرى أن اللغة نسق من العالمات تتعلق الواحدة منها �ألخرى، فدالله العالمة ال تقوم ب هي )1(

، أطلس الفلسفةبل تتحدد �ستمرار عرب عالقات النسق الذي حيتويها. انظر: كونزمان، بيرت، وآخرون، 
  .239ص

معنيان: اخلرافة، أو اعتبار املأثور الشعيب جسمًا حيتوي نسيجه على القيم واملعتقدات، وتتم  ا(األسطورة): هل )2(
قاموس علم صور والرموز. انظر: غيث، حممد عاطف، دراسته يف علم االجتماع على أنه نسق معرب عن ال

  .22، صاالجتماع
  .12، ص حفر�ت املعرفة ،ميشيل فوكو،انظر:  )3(
  .212، ص الفكر اإلسالمي، قراءة علميةأركون، حممد،  )4(
  .48، ص القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطابأركون، حممد،  )5(
  .48املصدر السابق، ص  )6(
  .26، ص من االجتهاد إىل نقد العقل اإلسالميأركون، حممد،  )7(
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فاهيم للتطور والتغري، أي قابليتها وشروطها املادية والدنيوية، كما تعين خضوع البىن واملؤسسات وامل
  .)1(للتحويل والصرف وإعادة التوظيف"

  مناقشة ونقد تعقيب:
وذلك  ةمنطقي غريو  غري ممكنة الشرعي النص نقد يف التارخيية استخدامنريد أن نؤكد هنا أن 

  :أمور لعدة
 اإلنسان بني احلقوق وكذلك للوجود، الرؤية يف �بتة عناصر على يقوم اإلسالمي الفكر أن -أ

  .ميتاز �ألصالة واملعاصرة فكراً  جيعله مما وجمتمعه، وخالقه
 وحصول كوين،  قدري هو وما إنساين، هو ما بني العالقة يضبط اإلسالمي الفكر أن - ب

 إىل ويدعوه اإلنسان، فاعلية يقرر اإلسالم إن بل ،يف شيء اإلسالممن  ليساخللط بينهما عند الناس 
 فكراً  وال ،جرب¥ً  فكراً  اإلسالمي الفكر فليس ،هماترك على هوحياسب الدؤوب، والعمل الدائم، التفكر
  .حقه حق ذي كل  يعطي متزن فكر هو بل ،»ملياً 

تتوفر فيه  ال وهو ،اإلجنيل هو الغرب يف التحديث حركة عليه قامت الذي النص أن -ج
 الكرمي، القرآن خبالف العقلي، لنقد� إال هنصوص من للتحقق وسيلة فال ،شروط النقد اإلسنادي

  :أمران للمقام أنسبها من أمور بعدة هالمتياز  ،فاسد يف حقه فالقياس
  .تواترامل الشفهي الثبوت - 1
  .عنه املنعكس ال للواقع، املؤسس املضمون - 2

  الكرمي القرآنارخيية على القول :لت ىاألثر املرتتب عل

 يمكنف الكرمي، القرآن على -وغريه كما عرفه أركون- التارخيية مفهوم أثرأما إذا أردc بيان 
  :مسائل عدة عرب هإجياز 

  الكرمي القرآن قداسة نفي: األوىل املسألة
 الثقايف السياق �عتبار البشري؛ الوضع إىل اإلهلي الوضع من اآل¥ت حتويل خالل من وذلك

 إليها تنتمي اليت الثقافة ملقتضيات وفقاً  إنتاجه مت نص جمرد القرآين النص يصبح" حيث ،القرآين للنص
 التعلق رتبة من لينز  حبيث اخلاص، الثقايف ال÷ا هذا إىل �لرجوع إال يفسر أو يفهم، أن ميكن وال لغته،

  .)2("�لنسيب التعلق رتبة إىل �ملطلق

                                              
  .65، ص نقد النصحرب، علي،  )1(
  .180، صروح احلداثةعبد الرمحن، طه،  )2(
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فإن  األخرى، النصوص عن متيزه ميزة بال للدراسة قابالً  نصاً  الكرمي القرآن اعتبار يتم وعليه
عمل  أجل من ال،÷ا تفتحقد  -كما يقول أركون- الفكر مراحل من جديدة �رخيية كمرحلة  العوملة

 احلفر ملنهجية نظام كل  ختضع وهي التاريخ، عرب البشر على سيطرت اليت األنظمة بني مقارcت
ويؤكد أن  ،الظاهرة السطحية احلقائق عليها انبنت اليت األساسيات عن لكشفل العميق، األركيولوجي

 أو زائل، بشري وغريه ل،منز  إهلي أنه حبجة احلقيقة، أنظمة من نظام أي استثناء ميكن ال املرة هذه"
 يف األركيولوجي واحلفر التارخيي، النقد ملنهجية ختضع سوف الدينية الرتا�ت فجميع ال، ،عرضي دنيوي

  .)1("األعماق
 اإلنساين �لقارئ ربطه ويتم مصدره، عن منفصالً  يصبح القرآين، النص فإن ذلك على وبناءً 

 إمجالياً  نصاً  القرآين النص يصري" وعليه -مقاصده معرفة معه يستحيل الذي غيابه- املؤلف موت حبجة
 الً فض غريه، على لتأويل ميزة وال ،متناهية غري »ويالت ويقبل متعددة، احتماالت على ينفتح وإشكالياً 

  . )2("أو تلك آليةذه اهل األصلي املدلول مبعرفة االنفراد أو احلقيقة حيازة أحدها يدعي أن عن
  .القرآنية اآل�ت عقلنة عرب الغيبيات نفي: الثانية املسألة

 اجلن،السحر، واحلسد، و  عن تتحدث كاليت  للعقل املصادمة اآل¥ت جتاوز خالل من وذلك
 فال وعليه اإلنساين، الوعي أطوار من طور على �رخيية شواهد �عتبارها البعث وأهوال والنار، واجلنة،
  .)3(التارخيية ملرحلتها التصورات هذه جتاوز يصح

  .الشرعية األحكام على اآل�ت داللة نفي: الثالثة املسألة
  :يلي ما أبرزها ×مور ذلك على واحتجوا وزمنها، ا،�وبيئا ظروفها، على اآل¥ت بقصر وذلك

 ال، و�رخيي حمدد سبب عن اآلية أن على ول،النز  كأسباب  القرآن علوم يف مبسائل االستدالل - 1
  .مطلق بشكل تعديه ميكن

 اللغة إن: "أركون يقول كما  والسياسية، االجتماعية، الوضعية حبسب التفاسري يف) النسبية( اعتبار - 2
 ننتقل عندما وأما املعاش، �لواقع ووثيق مباشر بشكل مرتبطان -القرآن نزول حلظة أي- آنذاك والفكر

 املفسرين جند فإننا الراهنة أو السكوالستيكية، أو الكالسيكية، املرحلة يف أنتجت اليت التفاسري إىل
حجة  عندئذ تصبح اليت القرآنية �آل¥ت أخرى أزمان إىل تنتمي اليت والتصورات املقوالت، يعاجلون
  .)4("حتتمل ال ما اÇوحيملو  تقوله، أن هي تريد ما ال ،قوله يريدون ما خالهلا من املفسرون يقول وذريعة

                                              

  .10، صالقرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطابأركون، حممد،  )1(
  .180، صروح احلداثةعبد الرمحن، طه، ) 2(
  .184، صروح احلداثةعبد الرمحن، طه، انظر:  )3(
  .16، ص±رخيية الفكر العريب اإلسالميأركون، حممد،  )4(
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  . الباطنية األخالقيات يف القرآن حصر: الرابعة املسألة
 �ألساس موجهة وإرشادات نصائح، صورة يف احلداثيني عند القرآنية التوجيهات ترد" حيث

. )1("هديها على سلوكهم وإتيان خبالقهم، عالقتهم مراعاة على حتثهم ،وسرائرهم املسلمني، ضمائر إىل
 املوروثة، الطقوس كل  من والتخلص التدين، حتديث من البد بل للتدين حمدد منط يوجد فال وعليه

  .)2(الفرد حرية مع تتعارض اليت والقسرية
  عالقة التارخيية :لتداخل النصي:

إن عالقة التارخيية �لتداخل النصي هي من عالقة اجلزء �لكل، ولكي يصل الباحث للقول 
 وذلك ،املراد دراسته للخطابمن أن يقوم بدراسة �رخيية أفقية  -حسب أركون-�لتداخل النصي البد 

تعين أن  ، )بروديل فريcن( الفرنسي ملؤرخا خمرتعها تعبري حبسبوهي  ،)الطويلة املدةنظرية ( ضمن
"هناك ظواهر أو نصوصًا ال ميكن فهمها إذا ما وضعناها داخل املدة القصرية أو املتوسطة، وإمنا ينبغي 
أن نضعها ضمن شرحية زمنية طويلة قد تصل إىل ألف سنة أو حىت ألفي أو ثالثة آالف سنة ورمبا 

نص القرآين، فال ميكن فهمه ، "وهذا هو معىن تفسري احلاضر عن طريق املاضي، أما ما خيص ال)3(أكثر"
 واإلجنيل، التوراةجيداً إال إذا موضعناه داخل إطار املدة الطويلة للتاريخ، أي تلك اليت تشمل ليس فقط 

  .)4(السابقة عليهما" القدمي األوسط لشرقأيضاً أد¥ن ا وإمنا
كل ما فهو خاضع ل وعليه ،حتول النص إىل منتج بشري فيعين ذلكإذا قلنا بتارخيية النص 

، خرىاألنصوص �ل أي التأثري والتأثرلتداخل النصي قبوله لختضع له النصوص البشرية األخرى ومنها 
   .وسيأيت الرد على هذا يف املطلب التايل

   

                                              

  .187، ص روح احلداثةعبد الرمحن، طه،  )1(
  .187املصدر السابق، صانظر:  )2(
  .40، أركون، صالقرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديينهامش  )3(
  .40السابق، ص راملصد )4(
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  املطلب الثاين

  مدلول التداخل النصي عند أركون واآل£ر املرتتبة على ذلك

وبينـــا مدلولـــه يف الدراســـات الغربيـــة الـــيت ، )1(لقـــد تقـــدم معنـــا الكـــالم عـــن مـــدلول التـــداخل النصـــي
تعترب مصدراً للمصطلح، مث بينا مدلولـه يف الدراسـات اللسـانية العربيـة، إال أننـا يف هـذا املطلـب حنـاول أن 
نفهم مدلوله عند حممد أركون، والذي يظهـر أنـه ال خيتلـف عمـا قررتـه جوليـا كريسـتيفا ومـن جـاء بعـدها، 

، حيــث -نعتقــد أنــه مقبــول عنــد أركــون ألن املــرتجم ال خيــرج عــن مفاهيمــه-فقــد ذكــر مــرتجم كتبــه تعريفــاً 
 -كــالنص القـرآين مــثالً -) وتعــين أن نصـاً مـا intertextualiteقـال: "التـداخل النصــي، و�لفرنسـية (

قــد يتــأثر �لعديــد مــن النصــوص الســابقة لــه كــالنص التــورايت والــنص اإلجنيلــي، بــل وحــىت مــا قبــل التــوراة 
مـع الـنص القـرآين، ويسـتوعبها هـذا األخـري  -أو مقـاطع منهـا-هكـذا تتـداخل هـذه النصـوص واإلجنيل. و 

  .)2(حىت تصبح جزءاً ال يتجزأ منه"

فتجد أن مصطلح التداخل النصي عنده، عبارة عن »ثر نص ما �لعديد من النصوص السابقة 
يف قوهلا  )3(كما سبق  النظرة هذه على تؤكد كريستيفا، و ال يتجزأ منه له حبيث يستوعبها وتصبح جزءاً 

 ملفوظات وتتناىف تتقاطع معني نص فضاء ففي نصي، وتداخل للنصوص، ترحال أنه" بـ النص عن
  ـ)4("أخرى نصوص من مقتطعة عديدة

ه يعترب مظهراً يف التعامل مع آ¥تالتداخل النصي  ملفهوم الكرمي القرآن إخضاع اعترب أركون أنو 
: "أما األلسنيات احلديثة وعلم السميائيات، فيتيحان لنا اكتشاف فقال ،البنيوية جتليات مظاهر من

احليوية اخلاصة بكل نص يعيد مزج واستخدام العناصر املتفرقة واملستعارة واملفتعلة من سياقها النصي 
السابق، وذلك ضمن منظورات جديدة، وميكننا Óذا الصدد أن نبني يف كل قصة رواها القرآن كيف أن 

لسردي يفتتح جتربة جديدة للتأله عن طريق استخدام املواضيع واملشاهد، وحىت املفردات اخلطاب ا
  .")5(املستعارة من نصوص سابقة

                                              
 .10الفصل األول، ص )1(
  .40، صالقرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديينأركون، حممد،  )2(
  .17ص )3(

 .21، صعلم النص كريسيتفا، جوليا،  )4(
 .145، ص1998، 3، نقد واجتهاد، دار الساقي، بريوت، طالفكر اإلسالميأركون، حممد،   )5(
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حسب - التداخل النصي عناصر أخرى تساهم يف  عن طريق إضافةأركون ما ذهب إليه  مث أكد
سوف تشمل ليس  جداً هي القصص والروا¥ت واألساطري القدمية، قال: "هذه املدة الطويلة و  -رأيه

فقط التوراة واإلجنيل، ومها ا÷موعتان النصيتان الكبري�ن اللتان تتمتعان حبضور كثيف يف القرآن، وإمنا 
. وكمثال على )1("ينبغي أن تشمل كذلك الذاكرات اجلماعية الدينية الثقافية للشرق األوسط القدمي

 املوجودة الواسعة النصانية التداخلية ظاهرة على ساطعاً  مثالً  تشكل الكهف سورةذلك اعترب أركون أن "
: به يقصد[ غلغاميش وأسطورة الكهف، أهل: هي قصص ثالث فهنا القرآين، اخلطاب يف الشغالة أو

 املشرتك الثقايف املخيال إىل حتيلنا ومجيعها ،]القرنني ذي به: ويقصد[ األكرب اإلسكندر ورواية] اخلضر
 جتدوذكر يف موضع آخر القصص الثالث املتقدمة، وأÇا " .)2("القدمي األوسط الشرق ملنطقة واألقدم

، مث ذكر ما يدعي أنه مصدر هلذه القصص ز¥دة على ما سبق، فقال: )3("القرآن يف واضحة أصداء هلا
  .)4("يضاف إىل ذلك بطبيعة احلال »ثريات التوراة، واألcجيل، والصابئني، واحلكا¥ت العربية القدمية"

ذكر أركون عن سبب جميء هذه القصص أنه قد تشاÓت إ�رات النيب صلى هللا عليه وسلم كما 
واحدة  )5(اخليالية مع تلك اليت أ�رها أنبياء التوراة أو يسوع املسيح، ألÇا تنتمي لبىن أنثربولوجية

 تشكيالت القرآين لقصصا . أي أن)6(للمخيال الذي ساد الفضاء العقلي ملنطقة الشرق األوسط
 »سيسها يف وتساهم مجاعية، ذات أو فئة كل  ×صول اخلاصة األساطري يبلور الذي املخيال لفاعلية
  .)7(هويتها وإجناز

الذي  كخيال األديب  ،أسطوري خيال - حسب أركون- القرآين  القصص أي ومبعىن آخر فإن
 الفين للخيال بل يرتك ا÷ال مفتوحاً  التارخيي �لصدق يلتزم خيالياً، فإنه ال تصويراً  حادثة ما تصوير يريد

  .ةلفنيمن الناحية ا اً بدعم العمل اإلنساين املتأثر بكل املورو�ت احمليطة به وبقدر هذا املخيال يكون

 فيلمن » الكتاب هذا أن أي القرآن، ببشرية القولهي  هلذه الرؤية األركونية املنطقية ةجينتال إن
  وسيأيت الكالم على ذلك يف األثر املرتتب على القول �لتداخل. ،صلى هللا عليه وسلم النيب

                                              

  .40، صاملوروث إىل حتليل اخلطاب الديينالقرآن من التفسري أركون، حممد، ) 1(
 .94، صالفكر اإلسالمي نقد واجتهادأركون، حممد،  )2(
  .84، انظر: هامش الفكر االسالمي قراءة علمية، 86-69، صقراءات يف القرآنكتاب   )3(
  .84، املصدر السابق )4(
  .261-260ص ،اإلسالمي العريب الفكر ±رخيية ،حممد ،أركونانظر:  .البشر بني املشرتكة االجتماعية أي )5(
  .260، ص±رخيية الفكر العريب اإلسالميأركون، حممد، انظر:  )6(
  .214، صاإلسالم وملحمة اخللق واألسطورةالربيعو، تركي علي: انظر:  )7(
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يف  يهر،تز  كجولد  املستشرقني، من عددمواقف  مع عدة جوانب يف توافقي هذا أركون وموقف
 األنبياء؛ قصص طريق عن األحيان أكثر يف ذلك وكان القدمي، العهد �ريخ من حممد أفاد لقد" :هلقو 

  .)1("طريقهم يف ووقفوا رسلهم من سخروا الذين السابقة األمم مبصري والتمثيل اإلنذار سبيل على ليذكر

 حممد، أمجلها اليت القصص كمختلف  السابقة الكتب يف ورد ما هنا كان": كذلك  ويقول
  .)2("متداخل وجه على وأحياcً  اإلجياز منتهى يف وقدمها

 اليهودية من مستمد بدين يبشر كان": عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه )3(فنسنكقول و 
 ملكذِّيب حدث مبا قومه لينذر واإلجنيل التوراة يف املذكورين األنبياء قصص يردد كان  مث ومن والنصرانية،

  .)4("حوله من القليلني أتباعه وليثبت قبله الرسل

يالحظ على أركون توافقه مع املستشرقني يف أكثر الدعاوى اليت يدعوÇا ضد القرآن والشريعة، 
 عدم هو عليهم هيعيب فإن أكثر ماوأما نقده املتكرر هلم فهو منصب على اآلليات ال النتائج والغا¥ت، 

  .احلديثة العلوم األلسنة تتيحها اليت واملنهجية املعرفية اإلمكانيات بكل األخذ

  مناقشة ونقد تعقيب:

إن التداخل النصي الذي يتحدث عنه حممد أركون وأمثاله بني قصص سورة الكهف يف القرآن 
وغريه من الكتب السماوية والثقافات البشرية اليت كانت سائدة يف عصر النيب صلى هللا عليه وسلم أو 

رد ما يتفق مع القرآن الكرمي أو إىل تفصيل، فإن كان يقصد أن  حيتاجقبله، موضوع جممل والقول فيه 
يف أجزائها اليت مل تطلها يد التحريف، من �ب التشابه، بعض ما جاء يف الكتب السـماوية السابقة، 

الكرمي أوردها من  القرآنألن املصدر الذي تنهل منه واحد وهو املصدر اإلهلي، فكالمه صحيح، فإن 
ى صدقها وثبو�ا القطعي سواء وردت يف الكتب �ب ذكر الوقائع التارخيية كما هي، مما يدل عل

                                              

  .15، صالعقيدة والشريعة يف اإلسالمتزيهر، أجنتس جولد،  )1(
  .75، صاإلسالمية يف التفسري اإلسالمياملذاهب تزيهر، أجنتس جولد،  )2(
 �حلديث عناية وكانت له ،ليدن جامعة يف العربية اللغة أستاذ كان  ،هولندي مستشرق فنسنك أرندجان هو )3(

  .289ص/ 1ج ،األعالم الزركلي،انظر:  ).م1939( وتويف النبوي،
 وكتب. جملدات أربعة منها فأمت ،"االسالمية املعارف دائرة" حترير وتوىل ،"السنة كنوز  مفتاح": تصانيفه ومن

 ،املؤلفني معجموكحالة، عمر،  ،289ص/ 1ج ،األعالمانظر: الزركلي،  .خمتلفة جمالت يف كثرية  مقاالت
 .224ص/ 2ج

  .91، نقالً عن: أمحد غراب، رؤية إسالمية لالستشراق. ص٣، صالعقيدة اإلسالميةفنسنك،  )4(
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َوأَنَزۡلنَآ  السماوية السابقة أو حىت يف الثقافات الشعبية السائدة، وهو الذي ورد يف قوله تعاىل:  

َب بِٱۡلَحقِّ إَِلۡيَك  قٗ  ٱۡلِكتَٰ ِب ا لَِّما بَ ُمَصدِّ ، قال ]48: املائدة[   َوُمَهۡيِمنًا َعَلۡيهِۖ ۡيَن يَدَۡيِه ِمَن ٱۡلِكتَٰ
 ¥ إليك، أنزلناه الذي الكتاب أنزلنا: تعاىل ذكره يقولعند تفسري هذه اآلية: " )1(ابن جرير الطربي

  .)2("هلا حافظاً  عليها، اً أمين هللا، عند من حق أÇا عليها اً وشهيد قبله، للكتب اً مصّدق حممد،

أو ثقافات  لأو اإلجني التوراة من هاستمدأما إن كان يقصد أن القرآن الكرمي استنسخها أو ا
 األمم السابقة، فكالم �طل، بدليل أن كثريًا من القصص اليت وقعت يف القدمي األوسط الشرق منطقة
 الكتب يف على ما شاهداً  بذلك القرآن فكان، عليه كاً ستدَر ومُ  ماً قوَّ ومُ  حاً صحَّ مُ ذكرها يف القرآن جاء 

ذَا ٱۡلقُۡرَءاَن  : قال تعاىل السماوية، ِءيَل أَۡكثََر ٱلَِّذي ُهۡم ِفيِه  َيقُصُّ َعَلٰى بَِنيٓ إِنَّ َهٰ ٓ إِۡسَرٰ

  ولو كانت مستمدة منها جلاءت مشاÓة هلا حرفياً. ،]76: النمل[  يَۡختَِلفُونَ 

ولعل من املناسب هنا ومن �ب الدقة العلمية يف الرد على االحتمالية األخرية اليت هي دعوى 
س القرآن من غريه من الكتب، أن نربز جوانب التباين بني القصص القرآين وبني القصص يف التوراة اقتبا

  واإلجنيل، وهي كالتايل:

اختالف منهج القصص يف القرآن عن املنهج القصصي يف التوراة واإلجنيل، من حيث  -1
ًا يف القرآن، فاعًال يف مصدر القصة (هللا يف القرآن، الرواة يف األخرى)، واخليال القصصي (منعدم

)، والتصريح والتلميح (االهتمام يف غريه األخرى)، والتشخيص البياين (واضحًا يف القرآن، غامضاً 
�لتفاصيل النفسية للشخصيات دون األمساء يف القرآن، والعكس يف غريه)، والتجريد الزماين واملكاين 

غريه)، والتنويع بني اإلمجال والتفصيل (حبسب احلكمة (ال يذكر يف القرآن إال ما كان حمور¥ً، بعكس 
  .)3(يف القرآن، عكس غريه)، وشكل خامتة القصة (يغلب عليها العربة يف القرآن، عكس غريه)

                                              
 �لسنن عاملا فقيها، كان  العلماء، أكابر من ، مؤرخ ومفسر،الطربي جعفر أبو يزيد، بن جرير بن حممد هو )1(

 سنة وتويف. جرير بن حممد من أعلم األرض وجه على أحداً  أعلم ما: خزمية ابن قال وأخبارهم، الناس ×¥مو
 ،"القرآن »ويل آي عن البيان جامع"و الفقه، يف "البسيط"و ،"الفقهاء اختالف" :تصانيفه من ).ه 310(
/ 6ج ،األعالم ،لزركليوا ،267ص/ 14ج ،النبالء أعالم سريالذهيب، : [انظر .األصول يف "التبصري"و

  ] .294ص
  .377، ص10ج ،Øويل آي القرآن عنجامع البيان  ،الطربي )2(
  .98-93، صالغارة على القرآن الكرميعبد احملسن، عبد الراضي حممد، انظر:  )3(
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تباين أهداف القصص يف القرآن عنها يف التوراة واإلجنيل، فبينما يعترب الكتاب املقدس كتا�ً  -2
قصة يف القرآن، �دف لغا¥ت أخرى كاالستدالل على التوحيد، أو �رخييًا لشعب معني، فإننا جند ال

تثبيت النيب صلى هللا عليه وسلم، أو بيان مواطن احلق يف أمر خمتلف فيه، أو العظة واالعتبار، أو إقامة 
  .)1(احلجة والربهان

تفرد القرآن مبرو¥ت قصصية خاصة، إما üيراد قصص كاملة مل ترد يف شيء من الكتب  -3
لسابقة، كقصة صاحل وهود وشعيب، أو بذكر تفصيالت لقصص موجودة فيها لكنها مل تعرف هذه ا

التفاصيل، كأمر هللا املالئكة �لسجود آلدم، وقصة أصحاب السبت ومسخهم قردة، وبعض تفاصيل 
  .)2(قصة سيدc إبراهيم اخلليل عليه السالم

غريه، حيث ثبت اختالف متوÇا كما يف نتائج املقارنة بني القصص املتناظرة يف القرآن و  -4
قصة يوسف عليه السالم، كما أثبت العلم قصص القرآن دون كثري من قصص التوراة اإلجنيل، كما يف 

  .)3(رواية خلق العامل، وقصة الطوفان

وعليه فيظهر جليًا متيز القصص القرآين وأنه ال ميكن أن يكون اقتبس شيئًا من غريه من الكتب 
  ثقافات السائدة كما يزعم أركون ومن على شاكلته.السابقة وال

وأما ما يتعلق بقصص سور الكهف اليت أشار إليها أركون فسيأيت الرد على دعواه مفصًال يف 
  الفصل التايل üذن هللا تعاىل.

   

                                              
  .103-101السابق، صاملصدر انظر:  )1(
  .101-98املصدر السابق، صانظر:  )2(
  .116-101املصدر السابق، صانظر:  )3(



 

 102 

  القول :لتداخل النصي يف قصص القرآن ىاألثر املرتتب عل

 ببشرية القول النصي حبسب املفهوم األركوين هو إن أبرز اآل�ر املرتتبة على القول �لتداخل
 صلى هللا عليه وسلم النيب إ�رات تشابه هو يف القرآن القصصإيراد  سبب يرى أن أركون ، ألنالقرآن
 هو اليت بعثوا فيهايف املنطقة  ساد الذي خيالوأن امل ،السابقون نبياءاأل أ�رها اليت تلك مع اخليالية

 مها - عنده-القرآين  واخلطاب التوراتية فاحلكا¥ت ة،مجاع أو فئة بكل اخلاصة األساطري الذي يبلور
 عميقاً  مغروسة" الكهف سورةاليت حو�ا  قصصال وأن ،)1(األسطوري التعبري مناذج من رائعان منوذجان

  .)2("األوسط للشرق العتيقة اجلماعية الذاكرة يف

üرجاع التشابه بينها للتشابه بني البيئة الثقافية وهو Óذا حياول تفسري األمر تفسريًا ماد¥ً، 
واالجتماعية (التشابه األنرتبولوجي)، ألنه يريد االنتقال من النظرة التنزيهية للقرآن القائلة بتفرده عن 

ليحقق القطيعة املعرفية  -أي االجتماعية املشرتكة بني البشر-الثقافات السابقة إىل النظرة األنرتبولوجية 
  .)3(ةاملنشود

 يورد مل القرآن ألنوهذا الكالم مردود على أركون عموماً، ويف قصص سورة الكهف خصوصاً، "
صلى هللا  الرسول إىل قريش كفار  وجهه الذى التحدي على اً ردّ  أوردها بل ابتداًء، الثالث القصص هذه

 اْحلَاِرِث، ْبنَ  النَّْضرَ  قـَُرْيشٌ  بـََعَثتْ  «: قال ،رضي هللا عنهما عباس ابن عنفقد روي  )4(عليه وسلم"
 ِصَفَتُه، َهلُمْ  َوِصُفوا ُحمَمٍَّد، َعنْ  َسُلوُهمْ : َهلُمْ  فـََقاُلوا ِ�ْلَمِديَنِة، يـَُهودَ  َأْحَبارِ  ِإَىل  ُمَعْيطٍ  َأِيب  ْبنَ  َوُعْقَبةَ 

 َحىتَّ  َفَخَرَجا. األَنِْبَياءِ  ِعْلمِ  ِمنْ  ِعْنَدcَ  لَْيسَ  َما ِعْلمُ  َوِعْنَدُهمْ  اَألوَِّل، اْلِكَتابِ  أَْهلُ  فَِإنـَُّهمْ  ِبَقْولِِه، َوَأْخِربُوُهمْ 
 قـَْوِلِه، َوبـَْعضَ  أَْمَرهُ  َهلُمْ  َوَوَصُفوا ،صلى هللا عليه وسلم ا1َِّ  َرُسولِ  َعنْ  يـَُهودَ  َأْحَبارَ  َفَسأَُلوا اْلَمِديَنَة، َقِدَما
َناُكمْ  َوَقدْ  التـَّْورَاِة، أَْهلُ  إِنَُّكمْ : َوقَاالَ   َسُلوهُ : يـَُهودَ  َأْحَبارُ  َهلُمْ  فـََقاَلتْ : َقالَ  َهَذا، َصاِحبَـَنا َعنْ  لُِتْخِربُوcَ  ِجئـْ
: رَأَْيُكمْ  ِفيهِ  فـَُروا ُمتَـَقوٌِّل، َفالرَُّجلُ  يـَْفَعلْ  ملَْ  َوِإنْ  ُمْرَسٌل، َنِيبُّ  فـَُهوَ  Óِِنَّ  َأْخبَـرَُكمْ  فَِإنْ  Óِِنَّ، َ/ُْمرُُكمْ  َثَالثٍ  َعنْ 

 َعنْ  َوَسُلوهُ . َعِجيبٌ  َحِديثٌ  َهلُمْ  َكانَ   َقدْ  فَِإنَّهُ  أَْمرِِهمْ  ِمنْ  َكانَ   َما اَألوَِّل، الدَّْهرِ  ِيف  َذَهُبوا ِفتـَْيةٍ  َعنْ  َسُلوهُ 
 َأْخِربَُكمْ  َفِإنْ  ؟ ُهوَ  َما الرُّوحِ  َعنِ  َوَسُلوهُ  ،نـَبَـُؤهُ  َكانَ   َما َوَمَغارِبـََها، اَألْرضِ  َمَشارِقَ  بـََلغَ  َطوَّاٍف، َرُجلٍ 

 فَأَقْـَبلَ  .َلُكمْ  َبَدا َما أَْمرِهِ  ِيف  فَاْصنَـُعوا ُمتَـَقوٌِّل، َرُجلٌ  فـَُهوَ  ُخيِْربُْكْم، ملَْ  ُهوَ  َوِإنْ  َفاتَِّبُعوُه، َنِيبُّ  فَِإنَّهُ  ِبَذِلَك،

                                              

  .210، ص±رخيية الفكر اإلسالميأركون، حممد، انظر:  )1(
  .151، صالقرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديينأركون، حممد،  )2(
  .261-260، صالعريب اإلسالمي±رخيية الفكر أركون، حممد: انظر:  )3(
  ؟، انظر:القرآن: خميال مجاعي أم وحى إهلىعوض، إبراهيم،  )4(
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َناُكمْ  َقدْ : قـَُرْيشٍ  َمْعَشرَ  ¥َ  :فـََقاالَ  قـَُرْيٍش، َعَلى َمكَّةَ  َقِدَما َحىتَّ  َوُعْقَبةُ  النَّْضرُ  َنُكمْ  َما ِبَفْصلِ  ِجئـْ  َوبـَْنيَ  بـَيـْ
صلى هللا عليه  ا1َِّ  َرُسولَ  َفَجاُءوا Óَِا، فََأْخبَـُروُهمْ  أُُموٍر، َعنْ  َنْسأََلُه، أَنْ  يـَُهودَ  َأْحَبارُ  أََمَرcَ  َقدْ  ُحمَمٍَّد،
: صلى هللا عليه وسلم ا1َِّ  َرُسولُ  َهلُمْ  فـََقالَ  ِبِه، أََمُروُهمْ  َعمَّا َفَسأَُلوهُ  َأْخِربcَْ، ُحمَمَّدُ  ¥َ : فـََقاُلوا ،وسلم

 َمخْسَ  صلى هللا عليه وسلم ا1َِّ  َرُسولُ  َفَمَكثَ  َعْنُه، فَاْنَصَرُفوا َيْستَـْثنِ  َوملَْ " َعْنهُ  َسأَْلُتمْ  ِمبَا َغًدا ُأْخِربُُكمْ "
َلًة، َعْشَرةَ  َرائِيلُ  Íَْتِيهِ  َوالَ  َوْحًيا، َذِلكَ  ِيف  ِإلَْيهِ  ا1َُّ  ُحيِْدثُ  الَ  لَيـْ  َمكََّة، أَْهلُ  أَْرَجفَ  َحىتَّ  ،عليه السالم َجبـْ
 ىتَّ َوحَ . َعْنهُ  َسأَْلَناهُ  ِممَّا ِبَشْيءٍ  ُخيِْربcَُ  الَ  ِفيَها َأْصَبْحَنا َقدْ  َعْشَرةَ  َمخْسَ  َواْليـَْومَ  َغًدا، ُحمَمَّدٌ  َوَعَدcَ : َوقَاُلوا
 َجاَءهُ  ُمثَّ . َمكَّةَ  َأْهلُ  ِبهِ  يـََتَكلَّمُ  َما َعَلْيهِ  َوَشقَّ  َعْنُه، اْلَوْحيِ  ُمْكثَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا1َُّ  َصلَّى ا1َِّ  َرُسولُ  َأْحَزنَ 

َرائِيلُ  هُ  ُمَعاتـَبَـُتهُ  ِفيَها اْلَكْهِف، َأْصَحابِ  ِبُسورَةِ  َوَجلَّ، َعزَّ  ا1َِّ  ِمنَ  السََّالُم، َعَلْيهِ  َجبـْ  َعَلْيِهمْ  ُحْزنِهِ  َعَلى ِإ¥َّ
َيةِ  أَْمرِ  ِمنْ  َعْنهُ  َسأَُلوهُ  َما َوَخبَـرُ  وِحۖ  لُوَنَك َعنِ َويَسۡ  : َوَجلَّ  َعزَّ  ا1َِّ  َوقـَْولُ  الطََّواُف، َوالرَُّجلُ  اْلِفتـْ ٱلرُّ

َن  وُح ِمۡن أَۡمِر رَبِّي َوَمآ أُوِتيتُم ّمِ   .)1(» ]85: اإلسراء[   ٱۡلِعۡلِم إِالَّ َقِليٗال قُِل ٱلرُّ

 علم عنده ليس النيب صلى هللا عليه وسلم أن على يقني كانوا  اليهود أحبار أن فدل ذلك على
إذ لو كانوا يعلمون Óم أو هي من  Óم، علم على تكن مل نفسها قريشاً  أنكما   األشخاص، Óؤالء

 تهتطاع�س يكونس وإن حممدًا صلى هللا عليه وسلم تراثنا، من ذلك إن لليهود لقالواخمياهلم اجلمعي، 
 من الوحي يتلقى إنه قوله يف تكذيبه وهو أال التحدي، من املراد حيصل فلن األسئلة على اإلجابة
  . السماء

صلى  الرسول يتهم كان  وهو ممن احلارث بن النضر فيه كان  القرشي الوفد أنمث أمر آخر وهو 
 على حريصاً  يكون أن بد ال النضر فإن هوعلي ،)2(األولني أساطري قرآنه يف يقص إمنا ×نه هللا عليه وسلم

                                              

، 271-269، ص2، جالدالئل، والبيهقي يف 592، ص17، ججامع البيانيف أخرجه ابن جرير الطربي،  )1(
 )،2309رقم ( 154ص/ 4، جاملسنديف  أمحد اإلمام أخرج فقد ،أصل للقصة ولكنرجل مبهم،  وفيه

 حسن حديث: الرتمذي عنه قال üسناد وغريمها )3140، رقم (208، ص5، جاجلامعيف  والرتمذي
 الرجل، هذا عنه نسأل شيئاً  أعطوc: لليهود قريش قالت: قال: عنهما هللا رضي عباس ابن ، عنصحيح

وُح ِمۡن أَۡمِر َويَسۡ  : تعاىل هللا فأنزل الروح، عن فسألوه الروح، عن سلوه: فقالوا وحِۖ قُِل ٱلرُّ ُلونََك َعِن ٱلرُّ

َن ٱۡلِعۡلِم إِالَّ قَِليٗال   أويت ومن التوراة، أوتينا ، كثرياً   علماً  أوتينا: قالوا ]84:  اإلسراء[  رَبِّي َوَمآ أُوِتيتُم ّمِ
ِت رَبِّي َلَنِفدَ قُل لَّۡو َكاَن ٱۡلَبۡحُر ِمدَادٗ  : هللا فأنزل كثرياً،  خرياً  أويت فقد التوراة َكِلَمٰ ُت ا لِّ ٱۡلبَۡحُر َقۡبَل أَن تَنفَدَ َكِلَمٰ

 رجاله: "453ص/ 13ج: الباري فتحوقال احلافظ يف  .]109: الكهف[  ارَبِّي َوَلۡو ِجۡئَنا بِِمۡثِلهِۦ َمدَدٗ 
  ".حنوه عباس ابن عن آخر وجه من إسحاق ابن عند وهو مسلم رجال

  .503، ص13ج ،البيان جامع ،انظر: ابن جرير )2(
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-يصل إليها  أن ميكن اليت األولني أساطري عند اليهود من جنس من Óا يعود اليت األسئلة تكون أال
  .صلى هللا عليه وسلم حممد علمُ  -حسب زعمه

 العتيقة اجلماعية الذاكرة يف بعمق مغروسة" عن قصص سورة الكهف أÇا أركون قول أما
 أن اليهود أحبار فكر ما صحيحاً  كان  لو ألنه كالم مردود عليه،  فهو ،"األوسط الشرق لشعوب
 هذا مثل على يقدم ال فاإلنسان السؤال، Óذا صلى هللا عليه وسلم الرسول حتدي على قريشاً  حيّرضوا

 فاتت قد النقطة هذه أن هبمث  ،اجلواب يف ينجح لن اخلصم أن موقن وهو إال اخلطري التحدي
 من أي إىل اإلشارة من خيلو وهو اجلاهلي، الشعر أيضا وعندc قريش؟ مشركي تفوت أفكانت اليهود،

 ويف الكهف، مكان حتديد ويف ،)الرقيم( كلمة  شرح يف املفسرين حتري نفسر كيف  مث. الثالث احلكا¥ت
 ذو بلغها اليت البالد مواضع على التعرف ويف نفسه، ملوسى بل الصاحل للعبد احلقيقية الشخصية معرفة

 اجلماعية الذاكرة( أو )اجلماعي املخيال( نظرية من جيعل هذا كل  إخل؟... قابلهم الذين واألقوام القرنني
  . )1(كاهلباء املنثور  )األوسط الشرق لشعوب

  مميزات النص القرآن

القرآن الكرمي عن غريه من النصوص سواء كانت نصوص لعل من املناسب ذكر ما متيز به 
  مقدسة لألمم األخرى أو نصوص بشرية، ونذكر منها ما يتعلق ببحثنا، وهي:

أن القرآن الكرمي جنس من القول خمتلف عن املعهود من األجناس األدبية اليت عرفها  -1
بيل النثر ذي السجعات، وال هو اإلبداع اإلنساين، فال هو من قبيل الشعر ذي القوايف، وال هو من ق

من قبيل الرواية واملسرحية، وعلى الرغم من اشتماله على القصص، إال أÇا فيه مغاير ملا عرفه اإلبداع 
اإلنساين، وقد قدمنا بعضًا من خصائصها، فقد اشتمل على العديد من اآلليات الفنية اليت ال مثيل هلا 

ها، وللنفوذ إىل أهدافه، ذلكم هو القرآن الكرمي الذي له من واليت وظفها خلدمة أغراضه الدعوية وغري 
النظام اللغوي ما مل يتماثل فيه معه غريه، وله من النظم ما مل يشبهه فيه نص عداه، ونظمه و»ليفه الغري 

  .)2(معهودين لدى العرب مها مكمن تفرده ودليل إعجازه

                                              
  إبراهيم، القرآن: خميال مجاعي أم وحى إهلى؟ انظر: ،عوضانظر:  )1(
 2005/awad.htm-09-http://alarabnews.com/alshaab/2005/30  
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ن القداسة والرفعة ما لقائله سبحانه وتعاىل، أنه كالم رب العاملني، منه بدأ وإليه يعود، وله م -2
وفكرة مصدريته اإلهلية، ظاهرة فيه ظهور الشمس يف رابعة النهار، فهو إما يتحدث إىل الرسول صلى 

 ،  النَِّيبُّ  أَيـَُّها ¥َ  هللا عليه وسلم، أو يتحدث عنه، أو يصدر أمراً أو Çياً، أو خيرب أو ينذر، فتقرأ 
َنا ِإcَّ  ،  الرَُّسولُ  أَيـَُّها ¥َ   َما بـَلِّغْ  ،  ِإلَْيكَ  أُوِحيَ  َما اْتلُ   ،أَْرَسْلَناكَ  ِإcَّ  ،  ِإلَْيكَ  َأْوَحيـْ

  .)1(، إىل غري ذلك ِإلَْيكَ  أُْنزِلَ 

ِلَك أَۡوَحۡيَنآ  أنه نزل على قلب حممد صلى هللا عليه وسلم وحياً منجماً، قال تعاىل:  -3 َوَكذَٰ

ا لِّتُنِذَر أُمَّ ٱۡلقَُرٰى َوَمۡن َحۡولََها إِنَّا   ، وقال أيضاً: ]7: الشورى[  ..إَِلۡيَك قُۡرَءانًا َعرَبِيّٗ

ۡلَنا َعَلۡيَك ٱۡلقُۡرَءاَن تَنِزيٗال  هُ َوقُۡرَءانٗ    ،]23: اإلنسان[   نَۡحُن َنزَّ ِلتَۡقَرأَهُۥ َعَلى ا فََرۡقَنٰ

هُ تَنِزيٗال  ٱلنَّاِس َعَلٰى ُمۡكثٖ  ۡلَنٰ   . )2( ]106: اإلسراء[   َوَنزَّ

إِنَّا نَۡحُن   أنه خيتلف عن غريه من الكتب املقدسة يف أن هللا تعاىل تكفل حبفظه، فقال: -4

ِفُظونَ  ۡكَر َوإِنَّا لَهُۥ لََحٰ ۡلنَا ٱلذِّ ، فهو مل يتعرض ألي ز¥دة أو نقصان من يوم أن ]9: احلجر[  َنزَّ
يومنا هذا، أما غريه من الكتب السماوية فهي وإن كان أصلها من عند هللا، إال أÇا تعرضت أنزل إىل 

 .)3(للتحريف والتبديل والتغيري، وهي حقيقة يقر Óا أصحاÓا كما تقدم معنا فضًال عن خصومها

  إطالق مصطلح التداخل النصي على القرآن

إطالق مصطلح  يصح هل ، وهو:يفرض نفسه بقوة - قبل أن خنتم هذا املبحث-  مث هنا سؤال
أنه ال يصح  - والعلم عند هللا-الذي أميل إليه ؟ أم ال التداخل النصي على القرآن الكرمي وإثباته فيه

وميكن أن ، عموماً  واإلنسانية األدبية يف غريه من النصوص وجيوز خاصة القرآن الكرمي إطالقه على
  :مبا يليستدل على ذلك ي

كما يف البنيوية يدل على مسة النقص يف الطبيعة   مصطلح التداخل النصيفهوم إن م -1
مفهوم إن مبا يف ذلك النصوص، لذلك ف ،البشرية، ألن اإلنسان ال يستطيع إنشاء أي شيء من العدم

تصف املمصدره هللا تعاىل، الذي لنص ا، أما اليت مصدرها بشريلنصوص ا يصلح مع النصي التداخل
  .معه ذلك ق، وبكل صفات الكمال واجلالل، فإنه ال يُتصور�لعلم املطل

                                              
 .202ص ،املصدر السابقانظر:  )1(
 .320ص ،املصدر السابقانظر:  )2(
  .203املصدر السابق: صانظر:  )3(
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تعمل نظرية التداخل النصي من خالل حمورين، مها: االستدعاء والتحويل، فالنص يتكون  -2
عرب استدعاء نصوص عديدة، يتم دجمها وفق شروط بنيوية خاضعة للنص اجلديد، مث إن النص املدمج 

وص املختلفة يف النص املتشكل، وهذا يستلزم �لضرورة أن خيضع لعملية حتويلية معقدة لصهر النص
يكون مثة نص سابق ونص الحق، وهذا ال يصح يف النص القرآين ألنه يتناىف مع القول بقدم كالم هللا 

  .)1(تعاىل، ويؤدي إىل القول خبلقه

أو غري فإن قيل: ما تقولون فيما تضمنه القرآن من مقوالت حمكية عن أشخاص سواء كانوا عر� 
  عرب؟

فنقــول: هــذه املقــوالت احملكيــة علــى قســمني، قســم نــزل بــه القــرآن قبــل أن يوجــد مــن تكلمــوا Óــا 
َس��َيقُوُل ٱلسُّ��فََهآُء ِم��َن   أصـًال، مثـل مــا صـوره القـرآن حــديثاً عـن اليهـود عقــب حتويـل القبلـة، بقولــه:

، فقـد نزلـت اآليـة قبـل فعـل ]142: البقـرة[  ۡيَه��ۚا ُه��ۡم َع��ن ِقۡبلَ��تِِهُم ٱلَّتِ��ي َك��انُواْ َعَل ىٰ ٱلنَّاِس َما َولَّ 
، ووصـفوا �لسـفهاء، }َسـيَـُقولُ  القول منهم، بدليل استخدام حرف السني الذي يدل على االستقبال 

  .)2(مث ملا نزلت اآلية مل ينكره أحد، فكيف يصح القول �لتداخل النصي يف مثل هذه احلالة؟

به أصحابه، من �ب ذكر الوقائع التارخيية كما وقعت، ولكن وقسم جاء يف القرآن بعد أن تكلم 
صاغ تلك العبارات ×سلوبه وبطريقته، ال �لصياغة اليت جرت على ألسنة األشخاص، ألنه كما  القرآن

 ال واعتبارات بكيفيات حتكى إمنا الكرمي القرآن يف املنقولة املقاالت مجيع: ")3(قال اإلمام أبو السعود
 كان  إذا فيما البشر عن املعجز الكالم صدور ألمكن وإال ،حتماً  Óا تكلم من مراعا�ا ىعل يقدر يكاد

                                              

، ص 27، عجملة العلوم العربية، "نظرية التناص وخصوصية النص القرآين"، عبد الرحيم، علي حيىيانظر:  )1(
205 -206 ،210. 

  .207-206ص ،املصدر السابقانظر:  )2(
 يف القضاء تقلد. وشاعر ومفسر وأصويل حنفي فقيه. السعود أبو العمادي، مصطفى بن حممد بن حممد هو )3(

: تصانيفه من ).هـ 982( سنة وتويف .زمانه يف احلنفية ر+سة إليه انتهت. اإلفتاء إليه أضيف مث ، القسطنطينية
 ابن: [انظر ".الطالب حتفه" و الفقه، يف"  األجماد �افت"  و ،"الكرمي الكتاب مزا¥ إىل السليم العقل إرشاد"

/ 7ج ،األعالم ،لزركليوا ،31ص/ 3ج السائرة والكواكب ،398ص/ 8ج ،الذهب شذرات ،العماد
  ].288ص
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، فالقرآن يتصرف يف حكاية أقواهلم، سواء ما كان منه معر�ً أو عربياً خالصاً حىت يبلغ )1("كالماً   احملكي
  .)2(به حد اإلعجاز، فإنه ال يلتزم حكاية ألفاظهم بل حيكي حاصل كالمهم

 

   

                                              

  .218، ص3، جإرشاد العقل السليمأبو السعود،  )1(
 ،27، عجملة العلوم العربية، "نظرية التناص وخصوصية النص القرآين"، عبد الرحيم، علي حيىيانظر:  )2(

 .207ص
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 يف قصص سورة الكهف نقد دعوى التداخل النصي: الفصل الثالث

  
  مخسة مباحث:ويشتمل على 

   .اليهودية والنصرانيةاملبحث األول: مقارنة قصة أهل الكهف يف القرآن مبا يف 
  .اليهودية والنصرانيةاملبحث الثاين: مقارنة قصة اخلضر يف القرآن مبا يف 

  .اليهودية والنصرانيةاملبحث الثالث: مقارنة قصة ذي القرنني يف القرآن مبا يف 
  القرآين يف ذكر قصص السابقني. املعهودمن خالل نقد دعوى التداخل املبحث الرابع: 

 الصالة من خالل شخصية الرسول عليهنقد دعوى التداخل املبحث اخلامس: 
  السالم وسريته.و 
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  املبحث األول

  اليهودية والنصرانيةمقارنة قصة أهل الكهف يف القرآن مبا يف 
دراسة مقارنة  ةقصة أصحاب الكهف والرقيم يف الد¥cت السماوية الثالثدراسة من خالل 

إذا أردc إثبات أحقية رواية على أخرى، وانتفاء ، خاصة األمهية ذاتالكثري من األمور لنا يتضح 
  :ن حديثنا عنها من خالل مطلبنيالتداخل النصي املزعوم، وسيكو 

  املطلب األول

  يف القرآن الكرميأهل الكهف قصة 
 اليهودإن قصة أصحاب الكهف والرقيم قد وردت يف القرآن الكرمي يف صورة إجابة عن أسئلة 

وصرفه عن دعوته، وقد وردت هذه القصة على  النيب صلى هللا عليه وسلمأرادوا تعجيز  نالذي
جممل يظهر العربة من القصة ويفي بغرض حدوثها، والوجه الثاين: وجه تفصيلي : وجه )1(وجهني

ومبا يثبت قدرة هللا تعاىل املطلقة ومشيئته اليت ال راد ملا  ،ألحداثها مبا يتم الفائدة واملنفعة من القصة
عض قضت، كل ذلك يف سياق قصصي بليغ يعجز األد�ء والفصحاء أن Íتوا مبثله، ولو كان بعضهم لب

  . )2(ظهريا
العقل  اق تفصيلية حيتاج إليهئوال شك أن إتيان القصة يف سياق موجز ال تصريح فيه حبقا

-، ومنها وجل عز هللا ايعلمه غا¥ت لهوغري ذلك،  ،واسم الكلب ولونه ،، كذكر أمساء الفتيةاملادي
   .)3(و معادهمد على الناس يف معاشهم أتعو  -يف هذه التفصيالت-ال منفعة  أنه - وهللا أعلم

صحاب الكهف، وإن مل تذكر الد¥نة اليت كان الفتية يدينون Óا املتعلقة ×والقصة القرآنية 
 بلفظ صريح، إال أÇا ذكرت أÇم كانوا على اإلميان اخلالص الذي ال ينازعه شك، كما قال تعاىل: 

ُهۡم ُهدٗ  ۡحُن َنقُصُّ َعَلۡيَك َنَبأَُهم بِٱۡلَحّقِۚ إِنَُّهۡم ِفۡتَيةٌ نَّ  ، ]13: الكهف[  ىَءاَمنُواْ بِرَبِِّهۡم َوِزۡدَنٰ
عنهم، أو أهل مكة üيعاز من أهل  صلى هللا عليه وسلمومبا أن أهل الكتاب هم الذين سألوا رسول هللا 

أن يكون منهج الفتية هو اليهودية أو النصرانية، ومبا أن كتب التشريع وكتب احتمال كبري ف ،الكتاب

                                              

 2/841، ص2، جقصص سورة الكهف يف الد�½ت السماوية الثالثعافية، إبراهيم ثروت، انظر:  )1(
  بتصرف.

  .344، صمباحث يف علوم القرآنالقطان، مناع، : انظر )2(
  . 63-62، صنراه يف سورة الكهف القصص اهلادف كمااملدين، حممد، انظر:  )3(
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 وغريها كاألcجيل  القدمية النصرانية املصادر وال -كما سيأيت-عن القصة  هودي مل تذكر شيئاً التاريخ الي
كما ذكرها القرآن - ، مبعىن أن د¥نتهم عليه الصالة والسالمكد حدوثها بعد املسيح دل ذلك على »ف

تبديل فيها وال قة اليت ال هو النصرانية احل فاالحتمال املرجح هي اإلسالم، أما منهجهم -الكرمي
  .)1(حتريف

 والقصة يف القرآن مل حتدد عدد الفتية، وإمنا ذكرت االختالفات حول عددهم، قال تعاىل: 
ثَٞة  ابِعُُهۡم َكۡلبُُهۡم َوَيقُولُوَن َخۡمَسةٞ َسَيقُولُوَن ثََلٰ اَساِدُسُهۡم َكۡلبُُهۡم  رَّ َوَيقُولُوَن  بِٱۡلَغۡيبِۖ  َرۡجَمۢ

ا يَۡعلَُمُهۡم إِالَّ َقِليلۗٞ رَّبِّٓي ۡم َكۡلبُُهۡمۚ قُل َوثَاِمنُهُ  َسۡبَعةٞ   آءٗ تَُماِر ِفيِهۡم إِالَّ ِمرَ َفَال  أَۡعلَُم بِِعدَّتِِهم مَّ
ِهٗر  ۡنُهۡم أََحدٗ َظٰ هذه اآلية ليست كما يتصور مث إن  .]22: الكهف[  ا ا َوَال تَۡستَۡفِت ِفيِهم ّمِ

 إن ، بلأهل الكهف عدديف  فحسب تالف أهل الكتابالبعض أÇا إخبار من هللا عز وجل �خ
، إذ جتد الكثري من املفسرين حيربون قراطيس كثرية مليئة كذلك  سرى إىل املسلمني االختالف

�الختالف والتضارب حول عد�م، حىت ال يكاد خيتلف حديثهم حول قصة أصحاب الكهف عن 
إال أن أكثر املفسرين على أÇم سبعة و�منهم كلبهم، ، )2(الرواية يف املصادر السر¥نية والنصرانية املختلفة

 القولني ضعف ملاكذلك و  رابع، ليوجد قو  ال أنه على ذلك فدل ،فقط أقوال ثالثة حكىألن هللا 
ا : بقوله األولني  ال فإنه يعرفه، ال مكان إىل يرميالذي ك  علم، بال قوالً : أي  بِٱۡلَغۡيبِۖ  َرۡجَمۢ
ۡم َوثَاِمنُهُ  : بقوله قرره أو عليه وسكت الثالثالقول  حكى مث قصد، فبال أصاب وإن يصيب، يكاد

  :مث إن آية االختالف يف العدد هذه، )3(لواقعاملطابق ل هو وأنه صحته، على فدل َكۡلبُُهۡمۚ 
ثَٞة  ابِعُُهۡم َكۡلبُُهۡم َوَيقُولُوَن َخۡمَسةٞ َسَيقُولُوَن ثََلٰ فيها ] 22: الكهف[  ... اخلَكۡلبُُهمۡ َساِدُسُهۡم  رَّ

إن اختالف الناس كان  مثالعصر كان عصر اضطهاد، وفرار إىل اجلبال والكهوف،  ذلكإشارة إىل أن 
حول عدد الفتية وليس يف وجود الكلب من عدمه، بل إن الثابت أن الكلب كان مع هؤالء سواء كانوا 

ثَٞة   ،مرات ويف ذكره عدةثالثة أو مخسة أو سبعة،  ابِعُُهۡم َكۡلبُُهۡم َسَيقُوُلوَن ثََلٰ  َخۡمَسةٞ  ،رَّ

، ما يدل على أنه منهم ما صحبهم، وال خيفى ما ۡم َكۡلبُُهۡمۚ َوثَاِمنُهُ  َسۡبَعةٞ  ، َساِدُسُهۡم َكۡلبُُهمۡ 
  : "إن من أحب أهل اخلري cل من بركتهم،)4(ذلك من اإلغراء بصحبة أهل اخلري، قال ابن عطية يف

  .)1(كلب أحب أهل فضل وصحبهم فذكره هللا يف حمكم تنزيله"

                                              

  .09ص/ 15ج ،التأويل حماسن ، مجال الدين،لقامسيانظر: ا )1(
  ، وما بعدها.13، صØمالت يف قصة أصحاب الكهفالشرقاوي، أمحد حممد، انظر:  )2(
   .471ص/ 5ج ،القرآن العظيم تفسري ،كثري  ابن، و 450ص/ 21ج ،الغيب مفاتيح ،الرازيانظر:  )3(
 كان.  األندلسية �لبالد القضاة أحد. غرcطة أهل من احملاريب، حممد أبو عطية، بن غالب بن احلق عبد هو )4(

 سنة وتويف. الفهم وحسن الذهن توقد يف غاية أديباً، لغو¥ً  حنو¥ والتفسري، واحلديث �ألحكام عارفاً  فقيهاً 
 .شيوخه وأمساء مرو¥ته ذكر يف" برcمج"و ،"العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر: "تصانيفه من ).ه542(
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العصر كان عصر اضطهاد، ومن مث كان الفرار  ذلكإىل أن  -كما سبق-وتشري هذه اآلية 
، وإذا سلمنا أن هذه القصة قد حصلت يف فجر النصرانية أي يف أمرًا طبيعياً  على ضياعه �لدين خوفاً 

أن النصرانية قد عانت   للشك ، فإن التاريخ يثبت مبا ال يدع جماالً المعليه السعهدها األول بعد املسيح 
إىل عهد  عليه السالمعهد املسيح  منكثريًا من اليهود والرومان، فقد اضطهد قياصرة الرومان متتابعني 

املوحدين من النصارى، وبلغ ذلك االضطهاد مبلغًا مل يعرفه التاريخ  )Diocletian()2دقلد¥نوس (
 وسائر الكهان، على القبض üلقاء وأمر املقدسة، كتبها  وإتالف الكنائس Óدم أمر، حيث من القسوة

 �لسياط أجسادهم مزقت أن بعد الكثريون واستشهد �لنصارى، السجون فامتألت الدين، رجال
   .)3(الشهداء عصر: عصره مسي وقد احلديد، مبناشري ونشرت احلديدية، واملخالب

على - )Nero()4املوحدين إىل اضطهاد كافة النصارى، فنريون (اضطهاد من  واانتقلمث 
وا�مهم ×Çم هم الذين أحرقوا روما  ،أهاج الشر عليهم، وأنزل البالء والعذاب Óم - سبيل املثال

عذاً� أليمًا هلم، فقد تفنن هو وأشياعه يف  من حياته بع األخريةفأخذهم جبرير�ا، وكانت السنوات األر 
هذا العذاب، حىت لقد كانوا يضعون بعضهم يف جلود احليواcت، ويطرحوÇم للكالب فتنهشهم، 

 مطلية �لقار وجعلوهم مشاعل يستضاء Óا، وكان هو نفسه يسري وصلبوا بعضهم، وألبسوا بعضهم ثيا�ً 
 .)5(البشريةيف ضوء تلك املشاعل 

 أول كانف ،حمرمة د¥نة النصرانية أن أعلنزاد اضطهادهم، ف )Trajan()6ويف عهد تراجان (
 ألÇم ،السرية االجتماعات مبنع أمر قدف ،النصرانية النتشار حداً  يضع لكيمث إنه  ،ذلك علني امرباطور

 وأرسل �ملوت، منهم كثريال على حكمو  ،االضطهاد من هر�ً  اخلفاء يف �لصالة عاد�م جرت قد
حىت جاء عهد  Óموقد استمر هذا البالء ، روما يف مرباطوريةاال احملكمة إىل اآلخر البعض

                                                                                                                                

 ،األعالم ،لزركلي، وا175ص املفسرين طبقات ،587ص/ 19ج ،النبالء أعالم سريالذهيب، : [انظر
  ] .53ص/ 4ج

 .504، ص3، جاحملرر الوجيزابن عطية:  )1(
م 305 عام. ويف النصارىمتيزت فرتته األخرية �ضطهاد  روماين،مرباطور ا، تيانس غايوس أوريليوسديوقليهو  )2(

  .198، ص2، جمعجم أعالم املوردانظر: البعلبكي،  تنازل عن العرش.
 .223، صأهل الكهف يف التوراة واإلجنيل والقرآنا÷دوب، أمحد علي، انظر:  )3(
 امرباطور روماين، متيز عهده �لطغيان والوحشية، أحرق روما وا�م املسيحني بذلك فاضطهدهم، مث يف عام )4(

  .461ص ،3ج ،املورد أعالم معجم البعلبكي، م) انتحر. انظر:68(
  .29ص ،حماضرات يف النصرانية ،زهرة وأبانظر:  )5(
م)، أطاح مبملكة األنباط، وعمل على حتسني 117-98هو ماركوس أولبيوس تراجانوس، امرباطور روماين ( )6(

  .138، ص1، جاملوردمعجم أعالم م. انظر: البعلبكي، 117حال الفقراء، تويف 
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اعرتف فيه رمسيًا �لد¥نة  أصدر مرسوماً  إنه ، حيثفكان ُمينًا وبركة على النصارى )1((قسطنطني)
  .)2(النصرانية

والتنكيــل علــى أيــدي الرومــان واليهــود منــذ ومــوجز القــول: أن النصــرانية القــت العنــاء والعــذاب 
 نفســه، إذ 4مــروا عليــه لقتلــه، فأجنــاه هللا مــنهم، حيــث قــال تعــاىل:  عليــه الســالم عيســى عصــر املســيح

ِك��ن ُش��بِّهَ َوَقۡولِ  َص��َلبُوهُ َوَلٰ ِ َوَم��ا قَتَلُ��وهُ َوَم��ا  َّbِهۡم إِنَّا َقتَۡلَنا ٱۡلَمِسيَح ِعيَسى ٱۡبَن َمۡرَيَم َرُسوَل ٱ 
ۡنهُۚ َم��ا لَُه��م بِ��هِۦ ِم��ۡن ِعۡل�� لَُهۡمۚ َوإِنَّ ٱلَِّذيَن ٱۡختََلفُواْ ِفيِه َلِفي َشكّٖ  َوَم��ا َقتَلُ��وهُ ٍم إِالَّ ٱتِّبَ��اَع ٱلظَّ��ّنِۚ ّمِ

ا   .]157: النساء[  َيِقيَنۢ
-فبناء أن نرجح يف أي وقت ذهب فيه الفتية إىل كهفهم، ويف أي وقت خرجوا،  أردcوإذا 
م)، وهو العام الذي 33النصرانية والتنكيل مبؤمنيها، قد بدأ منذ عام ( اضطهاد من كون -على ما سبق

على األرض، وبدأ العذاب يزداد شيئًا فشيئًا حىت جاء نريون  عليه السالمانتهت فيه رسالة املسيح 
)Nero) م) فنكل �لنصارى أشد تنكيل، استمر احلال كذلك إىل أن جاء عصر امللك 64) سنة

، وحكم حىت ألغراض خاصة) الذي آمن �لنصرانية ال ملكانتها، ولكن Constantineطني (قسطن
حىت  ،م)، وحينئذ بدأت النصرانية تستعيد عافيتها وتقف على سوقها وتنمو يومًا بعد يوم337سنة (

سادت معظم أرجاء املعمورة، لكن ذلك مل حيدث بني عشية وضحاها بل و يف مجيع األحناء ذاع صيتها 
، وبعد أن أصبحت النصرانية هي املسيطرة خرج الفتية من كهفهم ×مر من هللا تعاىل، طويالً أخذ وقتًا 

  .)3(م) أو قبل ذلك أو بعده بقليل360وكان ذلك حوايل سنة (
 يت مكثها الفتية يف كهفهم، فقال تعاىل: مث إن القصة يف القرآن الكرمي أخربت عن املدة ال

َث ِماْئَةٖ  ، أي: أن املدة اليت لبثها ]25: الكهف[  اِسِنيَن َوٱۡزدَادُواْ تِۡسعٗ  َوَلِبثُواْ ِفي َكۡهِفِهۡم ثََلٰ
ويف احلكمة من ز¥دة التسع، الفتية يف الكهف هي ثالث مائة سنة، وازدادوا عليها تسعًا أخرى، 

هذه التسع هي الفرق بني السنة القمرية والسنة الشمسية، فالسنوات الثالمثائة قوالن: األول: أن 
املدة اليت احتيج ا أÇ. والثاين: )4(ث مائة وتسع سنني �حلساب القمري�حلساب الشمسي تكون ثال

الدعوة، ذلك أن االنسان بعد النوم العميق الذي إليها حىت يستطيع الفتية االستيقاظ والقيام للعمل و 

                                              
م) يعترب أعظم األ�طرة الرومان، تنصر عام 337-312امرباطور روماين ( .األول أو الكبريقسطنطني هو  )1(

 ،2ج ،املورد أعالم معجم البعلبكي،: انظر .م337م، فكام أو امرباطور روماين مسيحي، تويف عام 313
  .م348ص

  .231، صالتوراة واإلجنيل والقرآنأهل الكهف يف ا÷دوب، أمحد علي، انظر:  )2(
  .32-29ص  ،حماضرات يف النصرانية ،زهرة وأبانظر:  )3(
  .150ص/ 5ج ،القرآن العظيم تفسري ،كثري  ابنانظر:  )4(
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يعقب التعب والنصب يكون حباجة إىل بعض الوقت ليستعيد خالله نشاطه الطبيعي، والسنوات التسع 
  .)1(هي املدة اليت تتناسب مع الثالمثائة سنة حىت يستعيد الفتية نشاطهم

تلمس املوقع من خالل ما ورد يف  فيمكنموقع الكهف، و حتديد البلدة اليت كان Óا الفتية  وأما
، وكانوا على اإلميان املطلق الذي عليه السالمبعد عيسى  فالفتية يف الراجح أÇم كانواالقرآن الكرمي، 

ُهمۡ نَّ    وصفهم هللا به يف قوله:  ۡحُن َنقُصُّ َعَلۡيَك نَبَأَُهم بِٱۡلَحّقِۚ إِنَُّهۡم ِفۡتَيةٌ َءاَمنُواْ بِرَبِِّهۡم َوِزۡدَنٰ

، والشك أن إمياÇم هذا كان على أ�رة من نيب، مما جعل اإلميان يرسخ يف ]13: الكهف[ ىُهدٗ 
قلوÓم، ويستعدون للتضحية من أجله Óجران دار قومهم وما هم فيه من الشرك �� تعاىل وعبادة 

 حتمل الفتية أعباء ، ومن مثةالعقدي اتاألو�ن والتقرب إليها �لذ�ئح والنذور... وغري ذلك من االحنراف
الدعوة لدين هللا تعاىل، إذ قد أمجعوا أمرهم أن هللا رب السموات واألرض هو الذي يستحق العبادة 

َورَبَۡطَنا  ، حيث قال تعاىل: غريه ما هي إال حمض افرتاء وكذب وحده ال شريك له، وأن عبادة
هٗ َقاُمواْ َفَقالُواْ رَبَُّنا  قُلُوبِِهۡم إِذۡ  َعَلىٰ  ِت َوٱۡألَۡرِض َلن نَّۡدُعَواْ ِمن دُوِنِهۦٓ إَِلٰ َوٰ ۖا لَّقَۡد َربُّ ٱلسََّمٰ

، وإذا ارتضينا هذا املنهج ظهر لنا بكل وضوح أن الفتية كانوا يف ]41: الكهف[  ا َشَطًطاقُۡلَنآ إِذٗ 
خر يف آلا والظاهر كذلك أن الكهف هو، عليه السالمفلسطني مهبط الوحي والرساالت، ومقر املسيح 

هلا فقط، فهو �بع هلا، وأقرب إليها من أية مدينة  يف حدودها أو جماوراً  فلسطني، وسواء كان داخالً 
، ومما يدل على ذلك أÇم ملا استيقظوا بعثوا أحدهم إىل املدينة لشراء الطعام، ولقنوه احلذر )2(أخرى

ۡم َفٱۡبَعثُٓواْ أََحدَُكم بَِوِرقِكُ  ، حيث قال تعاىل على ألسنتهم: أحد واحليطة حىت ال يطلع على خربهم
ِذِهۦٓ إَِلى ٱۡلَمِديَنةِ  ۡنهُ َولۡ  ا َفۡلَيۡأتُِكم بِِرۡزقٖ َفۡليَنُظۡر أَيَُّهآ أَۡزَكٰى َطَعامٗ  َهٰ بُِكۡم َيتَلَطَّۡف َوَال يُۡشِعَرنَّ ّمِ

  .]91: الكهف[   أََحدًا
ن خمطوطات عبارة ع يكون أنوميكن  ،)3(الكتابة الكرمية هو قصتهم الرقيم يف من الظاهرمث إن 

شرائعهم اليت كانوا يتعبدون هللا على طريقتها، وأنه مشتق من الرقم الذي هو النقش، وهذا يدل على أن 
الرقيم غري الكهف الذي عطف عليه يف اآلية الكرمية، إال أنه متعلق ×صحاب الكهف، ووجوده يف 

  - على األرجح- ية يوضح أنه من األسرار اليت مبعرفتها تتضح بعض مالبسات القصة، وهؤالء الفتية اآل

                                              

  .231، صأهل الكهف يف التوراة واإلجنيل والقرآنا÷دوب، أمحد علي، انظر:  )1(
 مدينةأن  -وهو رأي كثري من املفسرين-، وعنده 91ص/ 15ج التأويل حماسن ، مجال الدين،لقامسيانظر: ا )2(

  ، ويسميها بعضهم أفسوس.الشام طرابلس أعمال من طرسوس هلا يقال أهل الكهف
  الطربي. جرير ابن اختيار ، وذكر أنه391، ص5، جتفسري القرآن العظيمابن كثري، انظر:  )3(
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، عليه السالمكانت حمافظة على أمر دينها وشريعة نبيها موسى   اليتيهودية ال )1(من فرقة األسينينيكانوا 
والنفوذ واهليمنة يف أيدي وكانت تؤمن �لبعث، ومل تكن متتلك السلطة أو النفوذ، وإمنا كانت السلطة 

، فظلت األوىل على أمر نبيها حمافظة على شرائعه ووصا¥ه، بل )2(فرقة أخرى، وهي فرقة الصدوقيني
ذلك حفاظًا عليه من الضياع، متخذة هلا مقراً يف اجلبال حىت ال يضايقها أحد يف دينها،  بكتابةقامت 

سالته، ألنه هو املبشر به يف رقيمهم، فزاد حقد اليهود اتبعوه وآمنوا بر  عليه السالموملا أن جاء املسيح 
على ضياع مملكتهم،  وأتباعه خوفاً  عليه السالماآلخرين عليهم، وملا كان الرومان يضطهدون املسيح 

تكربًا وعناداً، وزاد ذلك االضطهاد بعد  عليه السالموظاهرهم على ذلك اليهود الذين رفضوا رسالته 
، فقد ارتد من ارتد من هؤالء املضطهدين وثبت على دينه من ثبت، فأراد هللا رفع املسيح إىل السماء

أن من استمسك به وجلأ إليه فإنه cصره ال حمالة، وقد جتلى ذلك الدرس  تعاىل أن يثبت للناس مجيعاً 
جل فقد آواهم ×ن ضرب على آذاÇم يف  عز و يف شأن فتية أهل الكهف هؤالء، إذ ملا التجئوا إليه 

على نصرة هللا  قاطعاً  ساطعًا وبرهاcً  م سنني عددا، ليبعثهم بعد ثالمثائة سنة وز¥دة، ليكونوا دليالً كهفه
  .)3(تعاىل ألوليائه، وعلى أن هللا تعاىل حييي من يف القبور ال حمالة وال شك يف ذلك

 نيتبيل�ملرو¥ت اإلسرائيلية،  من االستعانة ني املسلمنين واملؤرخياملفسر  أكثر بعضوقد 
ال ختتلف البتة عن  للقصة اليت يسوقوÇا يف كتبهم ة القرآنيةروايالكادت ف، أهل الكهفتفاصيل قصة 

اليت تلبست Óا يف روح روايتهم للقصة ال فقدمما أالرواية يف املصادر السر¥نية والنصرانية املختلفة، 
  .)4(القرآن

  املطلب الثاين

  والنصرانية يف املصادر اليهودية الكهف أهل قصة
  يف املصادر اليهودية: الكهف أهل قصة: أوالً 

                                              
هي طائفة منشقة عن اليهودية، فرت بدينها من احلكم املكايب الصدوقي أوًال، والفريسي �نيًا، واعتزلت يف  )1(

اجلبال، واشتهروا �ملتطهرين لكثرة ولعهم �لنظافة، ويتوقع أن ما اكتشف يف كهوف قمران راجع هلم. انظر: 
  .264، صالفكر الديين اإلسرائيلي أطواره ومذاهبهظاظا، حسن، 

فرقة يهودية ترجع إىل صدوق أحد تالميذ انتيجنوس السوخي أحد كبار كهنة اهليكل الثاين، الذي عاش حوايل  )2(
ق م، وقيل: يرجع إىل صدوقيم كلمة غبرية مبعىن العادلني واألبرار، وهي تشبه فرقة املعتزلة عند  300سنة 

  .259-256، صومذاهبهالفكر الديين اإلسرائيلي أطواره املسلمني. انظر: ظاظا، حسن، 
  .2264ص /4ج ،يف ظالل القرآنقطب، سيد، انظر:  )3(
  .39-38، صأهل الكهف يف التوراة واإلجنيل والقرآنا÷دوب، أمحد علي، انظر:  )4(
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�لرجوع إىل املصادر املعتمدة يف الد¥نة اليهودية يتضح أن أسفار العهد القدمي، وإن شئت 
قرآن قلت: شرائع اليهود كافة مل تشر من قريب أو بعيد إىل قصة أصحاب الكهف الوارد ذكرها يف ال

كلها قد خلت ف، )1(كذلك كتب التاريخ اليهودية وكتب احلاخامات اليهود، بل ومل تشر إليها  الكرمي
من إشارة واحدة إىل هذه القصة العظيمة اليت تدل على قدرة هللا تعاىل، وأنه يبعث من يف القبور، وما 
أودع هللا فيها من الكرامات الباهرة هلؤالء الفتية، مما يدل على أÇا مل تقع يف عصر اليهود قبل زمن 

أو بعده  عليه السالم، إذ لو حدثت يف ذلك العصر أو قبل ذلك يف زمن موسى عليه السالماملسيح 
يف التوراة أو  -ولو من بعيد- لكان مثة إشارة إليها  -عليه وعلى نبينا الصالة والسالم- فيما قبل املسيح 

واالستشهاد يف سبيل  ةيف أسفار األنبياء أو املكتو�ت عن هذه القصة اليت متثل أروع أمثلة التضحي
  .)2(احلفاظ على الدين والعقيدة

لكن الكثري من الباحثني يف جمال الدراسات اليهودية يرجحون أن األوضاع االجتماعية والدينية 
والسياسية اليت أشارت إليها القصة القرآنية حول هؤالء الفتية مع قومهم تتشابه إىل حد كبري مع 

املبشر به، وآمنوا به  األوضاع االجتماعية والدينية والسياسية لفرقة األسينيني الذي كانوا ينتظرون املسيح
كان ملا أرسل واعتنقوا دينه، فازداد االضطهاد والتنكيل والتعذيب الواقع عليهم من السلطة احلاكمة اليت  

فرقة الصدوقيني، مما أجلأهم إىل االختباء يف الكهوف بعيدًا عن أعني الناظرين حىت ال ينكشف  ميثلها
كهوف (الكهوف اليت اكتشفت حديثاً، وعرفت �سم  أمرهم فيفتنون يف عقيد�م ويف إمياÇم، وهذه

  .)3() قد تكون هي مقرهمكهوف البحر امليت(أو  )قمران
  يف املصادر النصرانية: الكهف أهل قصةاً: ني£

 ، وإمنا كان)4(يف املصادر النصرانية القدمية كاألcجيل وغريها قصة أصحاب الكهف ذكرمل تُ 
، وقد ذكرها الشاعر مار يعقوب يف القرن السادس امليالدي السبعة)�سم (قصة النيام  هلا أول ذكر
هو نفسه جيمس و م) يف قصيدة له �للغة السر¥نية، تبلغ أربعة وسبعني بيتاً، 521( )5(السروجي

  .)1(صةقالالساروغي الذي ذكرته أكثر الدراسات اليت تناولت 

                                              

  .162-159، ص1، جقصص سورة الكهف يف الد�½ت السماوية الثالثعافية، إبراهيم ثروت، انظر:  )1(
  .58-57، صأهل الكهف يف التوراة واإلجنيل والقرآنا÷دوب، أمحد علي، انظر:  )2(
، وما 851، ص2، جقصص سورة الكهف يف الد�½ت السماوية الثالثعافية، إبراهيم ثروت، انظر:  )3(

  بعدها.
  .851ص ،2، جاملصدر السابق )4(
 يعترب. والهويت وشاعر السر¥نية املسيحية الكنائس لدى قديس ،)م521-م451( السروجي يعقوب مار )5(

 �لكنائس اخلاصة �لقداديس تتلى أعماله تزال ال حيث السر¥ن، الشعراء أهم من السر¥ين أفرام جبانب
انظر:  .السر¥نية
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يف كتابه (اضمحالل االمرباطورية الرومانية)، فقال: "فعندما تعرض  )2(وقد أورد القصة جيبون
املسيحيون الضطهاد االمرباطور ديكيوس، اختبأ سبعة من النبالء الشبان مبدينة أفسوس داخل كهف 
فسيح غائر يف سفح جبل جماور للمدينة، وهناك قضى عليهم الطاغية �هلالك ×ن أصدر أوامر ×ن 

كهف إغالقًا حمكمًا بكومة من األحجار الضخمة، وللحال راح الشبان يف يغلق عليهم مدخل ال
سبات عميق طالت مدته بصورة معجزة إىل مائة وسبعة ومثانني سنة دون أن تتأثر قوى احلياة فيهم، ويف 
Çاية الفرتة أزاح عبيد أدوليوس الذي آل إليه مرياث اجلبل تلك األحجار الضخمة ليشيدوا Óا بناء 

، ونفذ ضوء الشمس إىل داخل الكهف فكان إيذاcً �ستيقاظ النيام السبعة، وشعر هؤالء النيام ريفياً 
�جلوع بعد نوم ظنوه ساعات قليلة، فقرروا أن يعود واحد منهم سرًا إىل املدينة لشراء ما حيتاجون إليه 

لده املألوف من خبز، ووقع اختيارهم على جامبليكوس، ومل يستطع الشاب أن يتعرف على منظر ب
لديه، وزادت دهشته عندما رأى صليبًا كبرياً منقوشًا على الباب الرئيسي مبدينة أفسوس، وارتبك اخلباز 
عندما شاهد ملبسه الغريب ومسع لغته القدمية، مث قدم له جامبليكوس عملة عتيقة من عهد ديكيوس 

يف أن الشاب قد عثر على كنز خفي،  على أÇا العملة املتداولة يف االمرباطورية، وهنا ار�ب اخلباز
فساقه أمام القاضي، وترتب على ما دار بني الرجلني من استفسارات أوضحت القصة املذهلة، وهي أن 
قرنني من الزمان تقريبًا قد انصرما منذ أن فر الشاب وأصدقاؤه من غضب الطاغية الوثين، وسارع إىل 

واحلكام والشعب، بل االمرباطور ثيودوسيوس نفسه،  ز¥رة كهف النيام السبعة أسقف أفسوس والكهنة
وما أن منح هؤالء السبعة بركتهم للحاضرين وقصوا عليهم قصتهم حىت وافتهم املنية يف سكون 

، وقد ذكرت القصة يف دائرة املعارف لألخالق والد¥cت بنفس املعىن إال أÇا زادت بعد أمر )3(وهدوء"
ت الفتية فيه، أمر كذلك ×ن: "يكتب مسيحيان أحدمها االمرباطور بسد مدخل الكهف ليمو 

Theodor  واآلخرRufinus  ا حتتÇقصة هؤالء الشهداء الشباب على لوحة من معدن، ويدفنا
احلجارة اليت سد Óا الغار" مث ذكرت أÇم بعد أن عرفوا بقصة الفتية ذهبوا لرؤيتهم يف الكهف، "فريتقون 

                                                                                                                                

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%
D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A  

 .92، صأهل الكهف يف التوراة واإلجنيل والقرآنا÷دوب، أمحد علي، انظر:  )1(
 تعلم. قراءاته يف Çماً  كان  ولكنه منظمة، دراسة طفولة يف يدرس مل إجنليزي، مؤرخ جيبون، إدواردهو  )2(

: انظر". وسقوطها الرومانية اإلمرباطورية اضمحالل: "تصانيفه من).م1794( سنة وتويف. ولوزان ×كسفورد
  .1280ص/ 3ج ،امليسرة العربية املوسوعة العلماء، من جمموعة

  .179-178/ ص2، جوسقوطها الرومانية االمرباطورية اضمحاللإدوارد،  ،جيبون )3(
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رصاصيتني تصدقان قصة الشاب، فيدخلون الكهف وجيدون زمالءه  قمة اجلبل، وهناك جيدون لوحتني
  .)1(أحياء...اخل"

الكاثوليكية واملصرية تتفق يف كثري من األمور مع القصة  الدراساتوقصة أصحاب الكهف يف 
 مالكاً ، أو � أو ر�ً  ابناً  عليه السالمالسر¥نية، إال أÇا ختتلف معها يف أن الفتية كانوا مؤمنني �ملسيح 

للسموات واألرض، واكتفت القصة الكاثوليكية واملصرية ×ن الفتية خافوا أن يرتدوا عن إمياÇم �ملسيح 
  .)2(دون حتديد نوع ذلك اإلميان عليه السالم

على عدد فتية  -ممن تناول القصة من النصارى عموماً -ومل يتفق املؤرخون السر¥ن أو غريهم 
، فتارة يقولون إÇم ستة أشخاص، وإمنا تضاربت أقواهلم وتناقضت كثرياً أهل الكهف والرقيم حتديداً، 

و�رة يقولون سبعة، و�رة مثانية، و�رة تسعة، حىت إن املؤرخ الواحد رمبا يذكر ترجيح أكثر من رأي يف 
على أن مدينة أفسوس كانت هي موطن هؤالء الفتية، وأÇم  آن واحد، إال أÇم كادوا أن جيمعوا عموماً 

م)، وظهر أمرهم بعد بعثهم يف عهد 251- 249( )3(قد هربوا يف عهد االمرباطور الروماين داقيوس
يف  كبرياً   م)، ومع ذلك فقد اختلفوا اختالفاً 450-408( )4(االمرباطور البيزنطي ثيودوسيوس الصغري

ئل منها، وال دليل املدة اليت مكثها الفتية يف كهفهم، وتشعبت أقواهلم وآراؤهم يف ذلك إىل أقوال ال طا
  .)5(عليها، وال سند للوصول إليها

امليالدي، مما يعين أن  السادسوغري خاف أن الزمن الذي أرخ فيه هلذه القصة كان يف القرن 
الذي جعل قصة أصحاب  يءوبلغت أوجها يف ذلك الوقت، الش عقيدة التثليث قد انتشرت وترعرعت

طرت عليها اخلياالت، و»ثرت بفن يصرانية عامة قد سالكهف والرقيم يف املصادر السر¥نية والن
  .)6(خلدمة مزاعم الكنيسة آن ذاك وكرست ،األسطورة

                                              

  .28، أبو احلسن الندوي، صالصراع بني املادة واإلميانموسوعة دائرة املعارف لألخالق واألد¥ن، نقالً عن  )1(
  .221، صالسابقانظر: املصدر  )2(
 الثوار، رأس على نفسه وضع ذلك من بدالً  لكنه األعرايب، فيليب ضد فتنة إلمخاد أرسل. روماين إمرباطور هو )3(

 على القوط إغارة صد حياول وهو قتل. بشدة املسيحيني اضطهد. إمرباطوراً  وأصبح وقتله، فيليب وهزم
  .1512/ ص3ج ،امليسرة العربية املوسوعة العلماء، من جمموعة: انظر). م251( سنة وتويف. مويسيا

 ،فرتة أخته مع فحكم م،450-م408 سنة من الشرق يف الرومانية األمرباطورية راس الثاين ثيودوسيوسهو  )4(
 حتصني اعماله اول كان).  450-416( منفرد حكم مث األرثوذكسية املسيحية إىل دفعته اليتهي و 

 ، وتنسيقه الروماين القانون مجع يف وشرع. هذا يومنا حىت قائماً  معظمه يزال وما ضخم بسور القسطنطينية
  .الزمن من قرن بعد يوستنيانوس العمل هذا اجنز وقد

  .78أهل الكهف بني العدة واملدة، صزاهدة، عطية، انظر: ) 5(
  بعدها بتصرف.، وما 228، صأهل الكهف يف التوراة واإلجنيل والقرآنا÷دوب، أمحد علي، انظر:  )6(
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  مناقشة ونقد تعقيب:
ال تكاد تتفق مع القصة الواردة يف  املصادر النصرانيةو�جلملة فإن قصة أصحاب الكهف يف 

حقيقة البعث بعد املوت، أما �قي تفصيال�ا فغري صاحلة لألخذ منها،  إال يف إثباتالقرآن الكرمي، 
ألÇا تتضارب وال تتفق، وتتباعد وال تقرتب، وخترج القصة من ثوب اإلميان اخلالص إىل ثياب الكفر 

  .)1(الصريح
فإن قيل: إن الذي أثبت للناس أن النيام السبعة هم أنفسهم أهل الكهف، وجود صحيفة من 

  ت يف صندوق من حناس، وجد معهم، وقد كتب يف الصحيفة خربهم.رصاص كان
قلت و�� التوفيق: لو سلمنا بصحة وجود صحيفة من رصاص كانت معهم وكتب فيها 
خربهم، فمىت كتبت هذه الصحيفة ؟ فإن قلتم: كتبوها قبل نومهم، فهذا �طل ألن الشخص الذي 

تغري املعامل واختالف العملة النقدية وغري ذلك مما يدل  أرسل إىل القرية ليجلب الطعام استغرب ملا رأى
على أنه مل يكن عنده علم مسبق �لوضع اجلديد، وإن قلتم كتبوها بعدما أفاقوا من نومهم، فهذا �طل 
أيضًا ألÇم مل ميكثوا إال مدة قصرية قبل قبض أرواحهم، وكانت أمورهم خالل هذه الفرتة مضطربة 

  وملكهم خبربهم وازدحامهم على الكهف لرؤيتهم ومعرفة أمرهم. بسبب علم أهل املدينة
كما تقدم عند -فإن قيل: إن الذي كتب الصحيفة مل يكن معهم يف الكهف، فقد ذكر 

 عند اهاوضعو  صحائف على الفتية إميانقصة  كتباقد   ،شخصني كان عند االمرباطور أن - جيبون
  للفتية. اً إكرام الكهف مدخل

تباه هو القصة كاملة، فهذا �طل، ألنه ادعاء للغيب، وإن كان جمرد قلت: إن كان ما ك
األمساء وذكر بعض أخبارهم، فلماذا يكتب قصة هؤالء الفتية �لذات؟ مع العلم أن امللك قد اضطهد 
وعذب غريهم الكثري، من رجال ونساء وقد يكون فيهم بعض األطفال، فمن هو األوىل ×ن يكتب عنه 

  لد أمره؟يف هذه احلالة وخي
مث لو سلمنا صحة هذه الدعوى، فأين هذه الصحيفة املدعاة؟ وملاذا مل حتتفظ Óا الكنيسة ؟ 
مع العلم أÇا كتبت على لوح من رصاص، مما جيعل من الصعب تصديق خرب تلفها أو ضياعها، 

للتلف، والكنيسة كما هو معروف عنها حتتفظ مبا هو أخف وزcً من الصحيفة كأوراق وأخشاب قابلة 
وكذلك مبا هو أقل أمهية وقداسة، فكيف حافظت على تلك األشياء ومل تستطع أن حتافظ على لوح 
رصاصي ضخم؟ مما جيعلنا أمام احتمالني ال �لث هلما، إما إن تكون القصة اليت رواها مجيس 

يف ذلك  الساروجي خمتلقة وغري صحيحة، وإما أن تكون الصحيفة فيها أمور ال تالئم آراء الكنيسة

                                              

  .841، ص2، جقصص سورة الكهف يف الد�½ت السماوية الثالثعافية، إبراهيم ثروت، انظر:  )1(
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الوقت، كالقول ببشرية عيسى وأنه جمرد نيب ورسول وليس جزءًا من اإلله، وÓذا تبطل عقيدة 
  .)1(التثليث

واألمر اآلخر الذي يضعف القصة السر¥نية، ادعاؤها أن الكهف الوارد يف القصة هو كهف 
آن يتبني لنا مدينة أفسوس، وعند مقارنة مواصفات هذا الكهف مبواصفات الكهف الوارد يف القر 

بطالن القصة السر¥نية، فقد قام (شارلس هورتون) أحد خرباء األمم املتحدة بفحص كهف أفسوس، 
  :)2(وتبني له اآليت

  أن الشمس تدخل من �به فتطول كل من بداخله، ألنه يقع يف الشمال الشرقي. -1
  أنه ال توجد بداخله فجوة تسمح ألحد �الختفاء فيها. -2
  د فوقه وال �لقرب منه أي أثر ملسجد (ملعبد) أو غريه.أنه ال يوج -3
  أنه مل يعثر بداخله على أي أثر ملدافن دفن Óا أحد. -4

وحىت لو استبعدc ما ورد يف القرآن الكرمي من أوصاف للكهف، فإنه يكفينا من األوصاف ما 
�الختباء فضًال عن النوم فيه، مما ذكره اخلبري األممي وهو كون الكهف ال فجوة بداخله تسمح للفتية 

  . )3(يف بطالنه يعين أن الفتية قضوا كل هذه املدة وقوفاً، وهذا مما ال يشك
   

                                              

 .86، صأهل الكهف يف التوراة واإلجنيل والقرآنا÷دوب، أمحد علي، انظر:  )1(
 .106، صانظر: املصدر السابق )2(
  .106، صانظر: املصدر السابق )3(
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  املبحث الثاين

  :اليهودية والنصرانيةمقارنة قصة اخلضر يف القرآن مبا يف 
 لب هذه القصة ومغزاها إثبات قصور اخللق مهما مست عقوهلم وكثرت علومهم أمام علم هللا

، ويف هذا املغزى برهان ملن تدبر على أن الذي له هذا العلم احمليط، شيءعز وجل وإحاطته بكل 
العلم احملدود والتتبع الناقص، فإذا أنبأ هللا  أصحابوالتدبري احملكم ال ينبغي أن يتناقض أو يعارض من 

القلوب ×ن نبأه هو جل أن وراء هذه احلياة حياة أخرى، فيجب أن يصدق وتقر العقول وتؤمن عز و 
احلقيقة الواقعة ال حمالة، وأن ما نعلمه من أمورc وأحوالنا ال ينبغي أن يقاس مبا ال نعلمه، مما غاب ومل 

  .)1(تتهيأ إلدراكه عقولنا
وفتاه مع العبد الصاحل اخلضر، تلك القصة اليت لن جيد الباحثون  عليه السالمإÇا قصة موسى 

ا وأركان أحداثها إال فيما ورد يف القرآن الكرمي، وسنتعرف على تلك ما يشفي غليلهم من تفاصيله
مما له تعلق Óا،  اليهودية والنصرانية، مث نشفع ذلك مبا ورد يف كتب القصة ونستعرض حماورها يف القرآن

  وذلك يف املطالب اآلتية:

  املطلب األول

  قصة اخلضر يف القرآن الكرمي
لقرآن الكرمي متناسبة مع سياق اآل¥ت السابقة عليها يف يف ا عليه السالم وردت قصة اخلضر

صلى  النيبسورة الكهف، فاستكبار اليهود واستعالؤهم جعلهم حيرضون أغنياء قريش على عدم اتباع 
أو اجللوس بني يديه مع الفقراء والعبيد، واقرتحوا عليهم أن يطلبوا منه إذا أراد أن جيلس  هللا عليه وسلم

، إال أن معهمبعينه، ال جيلس فيه الفقراء واملستضعفون ومن شاÓهم  ن خيصص هلم يوماً إليهم ليدعوهم أ
نزل يف فكان أول ما ، )2(، وعاد وقّرب إليه الضعفاءصلى هللا عليه وسلم أىب أن يفعل ذلكرسول ال

                                              

  .97-96، ص الصراع بني اإلميان واملاديةالندوي، أبو احلسن، انظر:  )1(
قال: ُكنَّا مع النَّيبِّ صلى هللا عليه وسلم ِستََّة  عن سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه: صحيحه يف مسلم أخرجه )2(

وكنُت َأc واُبن مسعوٍد نفٍر، فقال املشركون للنيب صلى هللا عليه وسلم: اْطُرْد هؤالِء ال َجيَْرتئون علينا، قال: 
يِهما-ورجل من ُهَذْيل وبالٌل وَرُجَالن  فَوَقَع يف نفس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما شاء هللا  -لسُت َأمسِّ

  َوۡجَههُۖۥ ةِ َوٱۡلَعِشّيِ يُِريدُوَن َوَال تَۡطُرِد ٱلَِّذيَن َيۡدُعوَن رَبَُّهم بِٱۡلَغدَٰو   أن يقَع، فحدََّث نفَسه، فأنزل هللا:
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وسعة يف  واقعية عن ذلك كمثل الرجلني اللذين آ�مها هللا ماالً  أمثالا يؤكد هذه احلقائق، ذكر مم السورة
ثَٗال َوٱۡضِرۡب  : تعاىل لو قيالرزق، إذ  ُجَلۡيِن َجَعۡلَنا ِألَ لَُهم مَّ بٖ  رَّ  َحِدِهَما َجنَّتَۡيِن ِمۡن أَۡعَنٰ

ُهَما  ۡنهُ َشيۡ َءاتَۡت أُُكلََها َولَۡم  ۡينِ ِكۡلتَا ٱۡلَجنَّتَ  ٣٢ا َوَجَعۡلَنا بَۡينَُهَما َزۡرعٗ  بِنَۡخلٖ َوَحَفۡفَنٰ ۚا تَۡظِلم ّمِ
لَُهَما  ۡرَنا ِخَلٰ ، فشكر أحدمها وكفر اآلخر فعاقبه هللا على كفره ]33 ، 32: الكهف[ ا نََهٗر َوفَجَّ

َۡصَبَح يَُقلُِّب َكفَّۡيِه َعلَٰى َمآ أَنَفَق ِفيَها َوِهَي َخاِوَيةٌ َعَلٰى َوأُِحيَط بِثََمِرهِۦ  وتكربه بقوله:    َفأ

احلياة الدنيا وزينتها وما تؤول إليه من االضمحالل  لمثوك، ]42: الكهف[ ...اخلُعُروِشَها
ثََل ٱۡلَحَيٰوةِ  والزوال، حيث قال:  هُ َوٱۡضِرۡب لَُهم مَّ ِمَن ٱلسََّمآِء َفٱۡختََلَط بِهِۦ  ٱلدُّۡنَيا َكَمآٍء أَنَزۡلَنٰ

َۡصَبَح َهِشيمٗ  ُحۗ َوَكاَن ٱَنَباُت ٱۡألَۡرِض َفأ َيٰ ُ َعَلٰى ُكّلِ َشۡيءٖ ا تَۡذُروهُ ٱلّرِ َّb ۡقتَِدًرا : الكهف[  مُّ
من قصة ابليس وتكربه ورفضه للسجود آلدم، عندما أمر هللا  . مث ساق سبحانه وتعاىل جزءاً ]45

ِٓئَكِة ٱۡسُجدُواْ َوإِۡذ قُلۡ  املالئكة �لسجود له، فقال:  ٓ إِۡبِليَس َكاَن ِمَن  َنا ِلۡلَمَلٰ ِألٓدََم َفَسَجدُٓواْ إِالَّ
يَّتَهُۥٓ  َفَفَسَق َعۡن أَۡمِر رَبِّهۗٓۦِ ٱۡلِجّنِ  َِّخذُوَنهُۥ َوذُّرِ ۚ◌ بِۡئَس  آءَ أَۡوِلَي أََفتَت ِمن دُوِني َوُهۡم لَُكۡم َعدُوُّۢ

ِلِميَن بَدَٗال  تع الرائع الذي يثبت قلب النيب ا، وهكذا استمر هذا السياق امل]50: الكهف[  ِللظَّٰ
وقلوب أصحابه، ويتوعد املعاندين هلذا الدين بسوء املنقلب وعاقبة الو�ل، حىت  صلى هللا عليه وسلم

هذه القصة ومتتاز وفتاه وخربمها مع العبد الصاحل،  عليه السالموصل القصص القرآين إىل قصة موسى 
سورة خبالف بعض القصص الذي يذكره هللا تعاىل يف سورة على هذه الوردت مجلة واحدة يف بكوÇا 

   .يف مواضع أخرىاالختصار واالقتضاب مث يبسطه  وجه
ٰىهُ َالٓ أَۡبَرُح َحتَّٰىٓ أَۡبلَُغ َمۡجَمَع ٱۡلبَۡحَرۡيِن َوإِۡذ َقاَل ُموَسٰى ِلَفتَ  بقوله تعاىل: القصة قد ابتدأت ل

ِلَك أَۡمِرۚي  َوَما فََعۡلتُهُۥ َعنۡ  ، واختتمت بقوله تعاىل: ]60: الكهف[  اأَۡو أَۡمِضَي ُحقُبٗ  ذَٰ

، ومل تفصح اآل¥ت القرآنية عن حقيقة موسى ]28: الكهف[  اتَۡأِويُل َما لَۡم تَۡسِطع عََّلۡيِه َصۡبٗر 
الذي يف القصة، كما مل تفصح عن حقيقة فتاه أو العبد الصاحل الذي قاباله، مما دفع بعض املفسرين 

بسب  أم غريه؟ عليه السالميل إىل الشك يف حقيقة موسى، وهل هو موسى بن عمران نيب بين إسرائ
بينما أتت السنة النبوية شارحة ، )1(أنه وارد يف سياق املتعلم، فكيف يتعلم النيب من العبد الصاحل

هو موسى بن  ومفسرة ملا أÓم يف القرآن الكرمي، فتبني من ضمن كثري مما تبني أن موسى الذي يف القصة
  عليه السالم. نون، وأن العبد الصاحل هو اخلضر، وأن فتاه هو يوشع بن )2(عمران عليه السالم

                                                                                                                                

 بن سعد فضل ِيف  �ب الصحابة، فضائل كتاب)  2413: (رقم ،127ص ،7ج . انظره يف:]52: [األنعام
  ..عنه هللا رضي وقاص أيب

  .685ص/ 2ج ،الكشاف ،لزخمشريانظر: ا )1(
 .266، صقصص األنبياءابن كثري، انظر:  )2(
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 أن يزعم البكايل نوفاً  إن: عباس البن قلت: قال جبري، بن سعيدفقد جاء يف احلديث عن 
 عن ،كعب  بن يبأُ  حدثنا ،هللا عدو كذب:  فقال آخر؟ موسى هو إمنا إسرائيل، بين مبوسى ليس موسى

 َأcَ،: فـََقالَ  ؟ َأْعَلمُ  النَّاسِ  َأيُّ : َفُسِئلَ  ِإْسَرائِيَل، َبِين  ِيف  اً َخِطيب َقامَ  ُموَسى َأنَّ : وسلمصلى هللا عليه  النيب
 َأيْ : َقالَ  ِمْنَك، أَْعَلمُ  ُهوَ  اْلَبْحَرْينِ  ِمبَْجَمعِ  َعْبدٌ  ِيل  بـََلى،: لَهُ  فـََقالَ  ِإلَْيِه، اْلِعْلمَ  يـَُردَّ  ملَْ  ِإذْ  َعَلْيهِ  ا1َُّ  فـََعَتبَ 
، َا ِبِه، ِيل  َوَمنْ  َربِّ ، َأيْ : ُسْفَيانُ  قَالَ  َوُرمبَّ  ِمْكَتٍل، ِيف  فـََتْجَعُلهُ  ُحوً�، َ»ُْخذُ : قَالَ  ؟ ِبهِ  ِيل  وََكْيفَ  َربِّ

ُثَما َا َمثَّ، وَ فـَهْ  اْحلُوتَ  فـََقْدتَ  َحيـْ  َوفـََتاهُ  ُهوَ  اْنطََلقَ  ُمثَّ  ِمْكَتٍل، ِيف  َفَجَعَلهُ  ُحوً�، َوَأَخذَ  َمثَّْه، وَ فـَهْ : َقالَ  َوُرمبَّ
 ِيف  َفَسَقطَ  َفَخرَجَ  احلُْوُت، َواْضَطَربَ  ُموَسى، فـََرَقدَ  ُرُؤوَسُهَما، َوَضَعا الصَّْخَرَة، أَتـََيا َحىتَّ  نُوٍن، ْبنُ  يُوَشعُ 

وتِ  َعنِ  ا1َُّ  فََأْمَسكَ  ،َسَر�ً  اْلَبْحرِ  ِيف  َسِبيَلهُ  فَاختََّذَ  اْلَبْحِر،  َهَكَذا فـََقالَ  الطَّاِق، ِمْثلَ  َفَصارَ  اْلَماِء، ِجْريَةَ  احلُْ
َلِتِهَما بَِقيَّةَ  َميِْشَيانِ  فَاْنطََلَقا الطَّاِق، ِمْثلُ   َلَقدْ  َغَداَءcَ  آتَِنا: لَِفَتاهُ  َقالَ  اْلَغدِ  ِمنَ  َكانَ   ِإَذا َحىتَّ  َويـَْوَمُهَما، لَيـْ
دْ  َوملَْ  ،اً َصبنَ  َهَذا َسَفرcَِ  ِمنْ  َلِقيَنا  ِإذْ  أَرَأَْيتَ : فـََتاهُ  َلهُ  قَالَ  ا1َُّ، أََمَرهُ  َحْيثُ  َجاَوزَ  َحىتَّ  النََّصبَ  ُموَسى جيَِ
 ،اً َعَجب اْلَبْحرِ  ِيف  َسِبيَلهُ  َواختََّذَ  أَذُْكَرُه، َأنْ  الشَّْيطَانُ  ِإالَّ  أَْنَسانِيهِ  َوَما احلُْوَت، َنِسيتُ  َفِإّينِ  الصَّْخَرةِ  ِإَىل  َأَويـَْنا

 َرَجَعا ،اً َقَصص آَ�رِِمهَا َعَلى َفاْرَتدَّا نـَْبِغي، ُكنَّا  َما َذِلكَ : ُموَسى َلهُ  قَالَ  ،اً َعَجب َوَهلَُما ،َسَر�ً  لِْلُحوتِ  َفَكانَ 
 َوَأىنَّ : فـََقالَ  َعَلْيِه، فـََردَّ  ُموَسى، َفَسلَّمَ  بِثـَْوٍب، ُمَسج6ى َرُجلٌ  فَِإَذا الصَّْخَرِة، ِإَىل  انـْتَـَهَيا َحىتَّ  آَ�َرمهَُا، يـَُقصَّانِ 
 ُعلِّْمتَ  ِممَّا لِتُـَعلَِّمِين  أَتـَيـُْتكَ  نـََعْم،: َقالَ  ؟ ِإْسَرائِيلَ  َبِين  ُموَسى: قَالَ  ُموَسى، َأcَ : َقالَ ! ؟ السََّالمُ  ِ×َْرِضكَ 

 ِهللا، ِعْلمِ  ِمنْ  ِعْلمٍ  َعَلى َوأَْنتَ  تـَْعَلُمُه، الَ  ا1َُّ  َعلََّمِنيهِ  ِهللا، ِعْلمِ  ِمنْ  ِعْلمٍ  َعَلى ِإّينِ  ُموَسى، ¥َ : قَالَ  ،اً َرَشد
 ملَْ  َما َعَلى َتْصِربُ  وََكْيفَ  ،اً َصربْ  َمِعيَ  َتْسَتِطيعَ  َلنْ  ِإنَّكَ  :َقالَ  ؟ أَتَِّبُعكَ  َهلْ : قَالَ  أَْعَلُمُه، الَ  ا1َُّ  َعلََّمَكهُ 

 َأنْ  َكلَُّموُهمْ   َسِفيَنٌة، Óَِِما َفَمرَّتْ  اْلَبْحِر، َساِحلِ  َعَلى َميِْشَيانِ  َفاْنطََلَقا ،اً ِإْمر  :قـَْولِهِ  ِإَىل  ،اً ُخربْ  ِبهِ  حتُِطْ 
ِفيَنةِ  ِيف  رَِكَبا فـََلمَّا نـَْوٍل، ِبَغْريِ  َفَحَمُلوهُ  اخلَِْضَر، فـََعَرُفوا َحيِْمُلوُهْم،  َحْرفِ  َعَلى فـََوَقعَ  ُعْصُفوٌر، َجاءَ  السَّ
، أَوْ  نـَْقَرًة، اْلَبْحرِ  ِيف  فـَنَـَقرَ  السَِّفيَنِة،  ِعْلمِ  ِمنْ  َوِعْلُمكَ  ِعْلِمي نـََقصَ  َما ُموَسى، ¥َ : اخلَِْضرُ  َلهُ  قَالَ  نـَْقَرتـَْنيِ

َقارِهِ  اْلُعْصُفورُ  َهَذا نـََقصَ  َما ِمْثلَ  ِإالَّ  هللاِ   ُموَسى يـَْفَجأْ  فـََلمْ : قَالَ  ،اً حَلوْ  فـَنَـزَعَ  اْلَفْأسَ  َأَخذَ  ِإذْ  اْلَبْحِر، ِمنَ  ِمبِنـْ
 َسِفيَنِتِهمْ  ِإَىل  َعَمْدتَ  نـَْوٍل، ِبَغْريِ  َمحَُلوcَ  قـَْومٌ ! ؟ َصنَـْعتَ  َما: ُموَسى َلهُ  فـََقالَ  ِ�ْلَقدُّوِم، َلْوًحا قـََلعَ  َوَقدْ  ِإالَّ 

ًئا ِجْئتَ  َلَقدْ  َأْهَلَها، لِتُـْغرِقَ  َفَخَرقـْتَـَها  الَ : َقالَ  ؟ اً َصربْ  َمِعيَ  َتْسَتِطيعَ  َلنْ  ِإنَّكَ  أَُقلْ  أَملَْ : قَالَ  ،اً ِإْمر  َشيـْ
 اْلَبْحرِ  ِمنَ  َخَرَجا فـََلمَّا ،َياcً ِنسْ  ُموَسى ِمنْ  اُألوَىل  َفَكاَنتِ  ،اً ُعْسر  أَْمرِي ِمنْ  تـُْرِهْقِين  َوالَ  َنِسيتُ  ِمبَا تـَُؤاِخْذِين 

َياِن، َمعَ  يـَْلَعبُ  ِبُغَالمٍ  َمرُّوا بـْ   َأَصاِبِعهِ  ِ×َْطَرافِ  ُسْفَيانُ  َوَأْوَمأَ - َهَكَذا بَِيِدهِ  فـََقَلَعهُ  ِبَرْأِسهِ  اخلَِْضرُ  فََأَخذَ  الصِّ
ًئا ِجْئتَ  َلَقدْ  نـَْفسٍ  ِبَغْريِ  زَِكيَّةً  نـَْفًسا أَقـَتَـْلتَ : ُموَسى َلهُ  فـََقالَ  -اً َشْيئ يـَْقِطفُ  َكأَنَّهُ   أَُقلْ  أَملَْ : قَالَ  ،اً ُنْكر  َشيـْ
 َلُدّينِ  ِمنْ  بـََلْغتَ  َقدْ  ُتَصاِحْبِين، َفالَ  بـَْعَدَها َشْيءٍ  َعنْ  َسأَْلُتكَ  ِإنْ : َقالَ  ،اً َصربْ  َمِعيَ  َتْسَتِطيعَ  َلنْ  ِإنَّكَ  َلكَ 
 َأنْ  يُرِيدُ  اً ِجَدار  ِفيَها فـََوَجَدا ُيَضيُِّفومهَُا، َأنْ  فَأَبـَْوا َأْهَلَها، اْسَتْطَعَما قـَْريَةٍ  أَْهلَ  أَتَـَيا ِإَذا َحىتَّ  فَاْنطََلَقا، ،اً ُعْذر 

،  َماِئالً  يَْذُكرُ  ُسْفَيانَ  َأْمسَعْ  فـََلمْ  فـَْوُق، ِإَىل  اً َشْيئ َميَْسحُ  َكأَنَّهُ   ُسْفَياُن، َوَأَشارَ ( َهَكَذا بَِيِدهِ  َأْوَمأَ  َماِئًال، يـَنـَْقضَّ
َناُهمْ  قـَْومٌ : قَالَ ) َمرَّةً  ِإالَّ   َعَلْيهِ  َالختََّْذتَ  ِشْئتَ  َلوْ  َحاِئِطِهمْ  ِإَىل  َعَمْدتَ  ُيَضيُِّفوcَ، َوملَْ  ُيْطِعُموcَ، فـََلمْ  أَتـَيـْ
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صلى هللا عليه  النَِّيبُّ  َقالَ . اً َصربْ  َعَلْيهِ  َتْسَتِطعْ  ملَْ  َما بَِتْأِويلِ  َسأُنـَبُِّئكَ  َوبـَْيِنَك، بـَْيِين  ِفرَاقُ  َهَذا: َقالَ  ،اً َأْجر 
َنا ا1َُّ  فـََقصَّ  ، َصبَـرَ  َكانَ   ُموَسى َأنَّ  َوِدْدcَ : وسلم صلى هللا عليه  النَِّيبُّ  قال: ُسْفيان قال .َخَربِِمهَا ِمنْ  َعَليـْ
َنا يـَُقصُّ  َصبَـَر، َكانَ   لَوْ  ُموَسى، ا1َُّ  يـَْرَحمُ : وسلم  ُكلَّ   Íَُْخذُ  مَِّلكٌ  أََماَمُهمْ  :َعبَّاسٍ  اْبنُ  َوقـَرَأَ  .أَْمرِِمهَا ِمنْ  َعَليـْ
  .)1(»ُمْؤِمنَـْنيِ  أَبـََواهُ  وََكانَ  اً َكاِفر   َفَكانَ  اْلُغَالمُ  َوأَمَّا َغْصًبا َصاِحلَةٍ  َسِفيَنةٍ 

، وقد ورد يف صحيح البخاري علة تلقيبه أن اخلضر لقب له وليس امساً كما بينت السنة 
إمنا ُمسي اَخلِضَر، : «وسلمصلى هللا عليه قال: قال رسوُل هللا  ،رضي هللا عنه�خلضر؟ فعن أيب هريرة 

  . )2(»ألنه جلس على فـَْرَوة بـَْيضاَء، فإذا هي تـَْهتَـزُّ من َخْلِفه خضراءَ 
 على أن موسى يف القرآن قاطبة ال يقصد به إال موسى )3(و�جلملة فقد أطبق علماء التفسري

رسول بين إسرائيل، ولو قصد غريه لكان ذلك عن طريق آية أو عالمة متيزه عن رسول بين  عليه السالم
إسرائيل املعهود يف القرآن الكرمي، وعليه فإن الذين شككوا يف كون موسى الذي يف القصة ليس هو 

لزعيم الرسول املعروف ال شك أÇم »ثروا ×قوال أهل الكتاب، الذين تكربوا وأنفوا أن يكون نبيهم ا
القائد والرسول الذي كلمه هللا تعاىل يلجأ إىل غريه ممن هو دونه يف املرتبة ليتعلم منه، مما محلهم على 

واستعالء،  وبطراً  تزييف حقائق هذه القصة وجعلها ضمن دواوين األساطري واحلكا¥ت والنوادر تكرباً 
، ولرمبا كان عليه السالمموسى يب هللا نمنهم أن ذلك املقام الذي هو مقام التعلم يغض من مكانة  وظناً 

ومن مث  عليه السالمإمياÇم Óا يلزمهم التواضع واخلشوع، وذلك من شأنه أن يقود إىل اإلميان �ملسيح 
  .)4(صلى هللا عليه وسلماإلميان مبحمد 

ولعل إخفاء اسم اخلضر يف هذه القصة القرآنية للداللة على تواضع هذا العبد الصاحل، ونكران 
أن العبد الذي جعله هللا تعاىل مبثابة األستاذ األكرب له ليس علمه وال ما  عليه السالم ذاته، ليعلم موسى

، ومن هنا يظهر أن )5(�لنسبة إىل علم هللا تعاىل احمليط بكل شيء مذكوراً  أطلعه هللا تعاىل عليه شيئاً 

                                              

 البحرين جممع أبلغ حىت أبرح ال لفتاه موسى قال وإذ �ب القرآن، تفسري كتاب  ،صحيحه يف البخاري أخرجه )1(
 كتاب  ، يفصحيحه يف مسلم وأخرجه .)4725: (رقم ،88ص ،6ج ،أحقاب ومجعه زماc حقبا أمضي أو

  .)2380: (رقم ،103ص ،7ج ،السالم عليه اخلضر فضائل من �ب الفضائل،
 ،4ج ،السالم عليهما موسى مع اخلضر حديث �ب األنبياء، أحاديث كتاب  ،صحيحه يف البخاري أخرجه )2(

  .)3402: (رقم ،156ص
 ،لبغويوا ،353ص/ 2ج ،الليث أيب تفسري ،السمرقنديو  ،66ص/ 18ج ،البيان جامع ،لطربيانظر: ا )3(

  .202ص/ 3ج ،التنزيل معامل
القصص ، وما بعدها. املدين، حممد، 97-97، صالصراع بني اإلميان واملاديةالندوي، أبو احلسن، انظر:  )4(

 .179، صكما نراه يف سورة الكهفاهلادف  
  .47، صرحلة من أجل العلم، موسى واخلضرالسماك، أمحد زين العابدين، انظر:  )5(
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هلا منظور  عليه السالم وسىأحداث القصة تبدي جبالء أن مجيع األمور اليت حدثت للخضر مع م
، من الناس ، وليس ذلك بغريب عن حياة الناس فالسماء إذا أمطرت أزعج ذلك كثرياً خفيظاهر وآخر 

، وبذلك يتوقف الناس عن سفرهم، وتتوقف أعماله وجتارا�م، -مثالً -  حيث تتوقف رحالت الطائرات
على أقوام آخرين، فتنبت األرض وخيرج الزرع وتسقى الدواب، فيكون  ورخاءً  بينما جتد ذلك سعداً 

هو هللا جل جالله، أو من  بذلك ظاهر املطر خيتلف عن �طنه، واملطلع على مآالت تلك األمور مجيعاً 
  .)1(أطلعه على ذلك من خملوقاته

راد به هو التقاء من كالم املفسرين أن امل األقربمث إن جممع البحرين الوارد يف القصة الكرمية 
حبر القلزم (األمحر) ببحر األردن أو ما جاورمها من التقاءات مما يدخل يف احليز اجلغرايف حمليط رسالة 

، وبذلك تستبعد آراء من قالوا إن جممع البحرين يف صعيد مصر �لقرب من )2(عليه السالمموسى 
ألقوال الكثرية اليت ال حصر هلا وال اخلرطوم، أو عند جبل طارق، أو يف األندلس أو غري ذلك من ا

  ، ذلك أنه ال سبيل إىل حتديد هذا املكان إال من وجوه:)3(طائل من ورائها
والذي أثناء هذه الرحلة،  عليه السالمأوهلا: حتديد املكان الذي يفرتض أنه كان وجهة موسى 

د أن يكون ذلك يف أنه ينبغي أن يكون صحراء مصر يف زمن التيه، وبذلك يستبع يغلب على الظن
   .لسطني يف حال افرتاض دخوله إليهامصر قبل خروجه منها أو بعد جميئه إليها، أو يف مدين، أو يف ف

بعثه هللا إىل بين إسرائيل، وكان يف مصر، ومنها  عليه السالم، فموسى حميط رسالته بيان: ها�ني
 فمجمع البحرين يشبه أن يكون يف هذا احمليط، وليس خارجاً  خرج �جتاه األرض املقدسة فلسطني، إذاً 

  عنه، وهللا تعاىل أعلم.
و�جلملة فليس ألحد أن يتحدث يف هذه القصة عن التفاصيل الدقيقة اليت مل Íت يف القرآن 

ك ميلكون السفينة، ونوع مسكنتهم، واسم املل نكأمساء املساكني الذي  ،وال يف السنة حتديدها وال تعيينها
، واسم الغالم املقتول، وامسي أبويه، واملنطقة الذي كان وراءهم ومن شأنه أخذ كل سفينة صاحلة غصباً 

عن قتل الغالم، واسم القرية اليت أبت ضيافة موسى  اليت كانوا Óا، وما الذي أبدهلما هللا به عوضاً 
  اليتيمني أصحاب الكنز..الغالمني، وحقيقة الكنز الذي ×سفل اجلدار، واسم عليهما السالمواخلضر 

وغري ذلك من أمور متعلقة Óذه الرحلة العلمية، مما مل Íت له ذكر يف القرآن وال يف السنة، إذ إن العربة 
والفائدة إمنا تكمن يف مدلوالت القصة وحكمها وأسرارها كما هي العادة يف كل القصص القرآين، ال 

األخبار الواردة يف كتب  أغلب وحتديدها، مما يدل على أنيف تعيني أمور وأشياء ال فائدة من ذكرها 

                                              

 وما بعدها. 8، ص القصص اهلادف كما نراه يف سورة الكهفاملدين، حممد، انظر:  )1(
 .502-501، ص1، جقصة سورة الكهف يف الد�½ت السماوية الثالثت، عافية، إبراهيم ثرو انظر:  )2(
 .153، ص15، جتفسري املراغياملراغي، و ، 201، ص4، جأضواء البيانالشنقيطي، انظر:  )3(
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التفسري والتاريخ حول حتديد األمور السالفة الذكر هي من اإلسرائيليات اليت ال تستند إىل علم وال إىل 
  .)1(هدى وال إىل كتاب منري

وصلت إىل حد ، جداً وقد احتلت شخصية العبد الصاحل يف الفكر اإلسالمي مكانة كبرية 
، وأنه هو الذي ما زال حياً  األكثر من العلماء إىل أنه ذهبالف يف حياته ونبوته وغري ذلك، فقد اخل

هذا من اخلطأ الصريح، إذ مل يرد إال أن احملققني من العلماء عذوا ، )2(سيكذب الدجال يف آخر الزمان
، فمن أين استقى مل يكن فيهما ما يفيد ذلك ذافإ ،)3(نص واحد يف القرآن أو السنة يقول ببقائه

أصحاب هذه اآلراء آراءهم؟ بل ظاهر السنة املطهرة يدل على استحالة بقائه، فقد أخرج مسلم يف 
 صلى هللا عليه وسلم،قال: مسعُت رسوَل هللا  رضي هللا عنهمن حديث جابر بن عبد هللا  ،صحيحه

، وأْقِسُم �� ما على تسألوين عن الساعة ؟ وإمنا علُمها عند هللا: «- قبل أن ميوت بشهر- يقول 
  .)4(»األرض من نَفس منفوسة اليوَم Íيت عليها مائُة سنة وهي َحيَّة يومئذ

رمحه هللا: "وهذا احلديث وأمثاله مما حيتج به من ذهب من األئمة إىل أن  )5(قال ابن كثري
  .)6(اخلضر ليس مبوجود اآلن"
وما  صلى هللا عليه وسلم النيبميان برسالة ائه فليس له حميد عن اإلذعان واإلوعلى فرضية بق

  .)7(آخر الزمان عند نزوله يف عليه السالمعيسى  أنو شهجاء به من عند هللا تعاىل كما 
أم ويل من أولياء  ،أم نيب ،هل هو رسول ،العلماء يف شأن العبد الصاحل ت آراءاختلفكذلك و 

بدليل  )8(عليه السالمهللا تعاىل فقط ؟، واألصح أنه نيب أمره هللا تعاىل بتبليغ ما آ�ه من علم إىل موسى 
  . ]28: الكهف[  َوَما فََعۡلتُهُۥ َعۡن أَۡمِريۚ قوله تعاىل على لسانه: 

                                              

 .187، صاإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسريهبة، حممد بن حممد، أبو شانظر:  )1(
 .180، صالفتاوى احلديثةاهليتمي، ابن حجر، ، و 178ص/ 1ج ،االمساء �ذيبانظر: النووي،  )2(
 .16-15، صالزهر النضر يف حال اخلضرالعسقالين، أمحد بن علي، انظر:  )3(
 سنة مائة »يت ال« :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى قوله �ب الصحابة، فضائل كتاب  ، يفصحيحه يف مسلم أخرجه )4(

  .)2538: (رقم ،187ص ،7ج ،»اليوم منفوسة نفس اْألرض وعلى
 حمدث مفسر. كثري  �بن املعروف الشافعي، الدمشقي مث البصروي الفداء، أبو كثري،  بن عمر بن إمساعيل هو )5(

 من. )هـ 774(وتويف سنة  .واأللفاظ املعاين أهل عمدة واحلفاظ، العلماء قدوة كان:  العيين قال حافظ، فقيه
 شذرات ،العماد ابن: [انظر ".العظيم القرآن تفسري"و ،"البخاري صحيح شرح"و ،"والنهاية البداية: "تصانيفه
 ] .283ص/ 2ج ،املؤلفني معجم رضا، عمر كحالة،و  ،231ص/ 6ج ،الذهب

  .270، ص6، جالبداية والنهايةابن كثري، ) 6(
 .44، صموسى واخلضر علما الظاهر والباطناملراكيب، حممود، انظر:  )7(
  .685ص/ 2ج الكشاف، الزخمشري،: انظر )8(
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و ويل أعن املازري: "اختلف العلماء يف اخلضر هل هو نيب  رمحه هللا تعاىل نقالً  )1(قال النووي
، فدل على أنه ]28: الكهف[  َوَما فََعۡلتُهُۥ َعۡن أَۡمِريۚ  ؟ قال: واحتج من قال بنبوته، بقوله: 

  .)2(، ويبعد أن يكون ويل أعلم من نيب"عليه السالم علم من موسىأنيب أوحي إليه، و×نه 
: لكين ]28: الكهف[  َوَما فََعۡلتُهُۥ َعۡن أَۡمِريۚ   قوله تعاىل، وقال ابن كثري يف تفسري

  . )3(أمرت به، ووقفت عليه، وفيه داللة ملن قال بنبوة اخلضر"
عليه السالم  üلياس هكذا تسرتسل الروا¥ت واألقوال يف ذكر ما حدث للخضر كقوهلم بلقائهو 

صلى هللا ، وأنه جاء يف التعزية بوفاته هللا عليه وسلمصلى التقى �لنيب  وكونه، )4(يف موسم احلج كل عام
أنه يلتقي و لصحابة كعمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب رضي هللا عنهما، � التقى، وأنه عليه وسلم
  .)5(دليل من كتاب أو سنة يسعفهال  إىل غري ذلك مما، ولياء والصاحلني ليعلمهم ويرشدهمببعض األ

على عرف نتو  يف القصة بحثأن ن منه اه والعبد الصاحل ال يلزمإن إمياننا بقصة موسى وفت
، وإمنا يلزمنا تنقيتها من كل ما شاÓا وعكر صفو الصحيحةالسنة  تابعلى غري ما ورد يف الك تفاصيل

    .)6(يف كتاب هللا تعاىلكما   بديعال كماحملسلوب ألإعجازها وورودها �

                                              
 رحل واللغة، واحلديث الشافعي الفقه يف عالمة. الدين حميي زكر¥، أبو النووي، مري، بن شرف بن حيىي هو )1(

 املنهاج" و يكمله، مل" املهذب شرح ا÷موع: "تصانيفه من. )هـ 676( سنة وتويف. زمنا Óا وأقام دمشق إىل
 ،األعالم ،لزركليوا ؛165ص/ 5ج ،الشافعية طبقاتوالسبكي، : [انظر ".احلجاج بن مسلم صحيح شرح

  ].185ص/ 9ج
 .136، ص15، جشرح مسلمالنووي،  )2(
  .187، ص5، جتفسري القرآن العظيمابن كثري،  )3(
 .107، صالزهر النضر يف حال اخلضرالعسقالين، أمحد بن علي،  )4(
موسى واخلضر علما الظاهر . وانظر: املراكيب، حممود، 246، ص2، جالبداية والنهايةابن كثري، انظر: ) 5(

 .155، صالزهر النضر يف حال اخلضر، العسقالين، أمحد بن علي، 29-28، صوالباطن
 .109-107، ص اخلضر بني الواقع والتهويلرمضان، حممد خري، انظر:  )6(



 

 128 

  املطلب الثاين

  والنصرانيةقصة اخلضر يف اليهودية 
  :ةقصة اخلضر يف اليهوديأوًال: 

كالتوراة العربانية والسامرية والرتمجة العربية للعهد القدمي، وترمجة   يةصادر اليهودامل�لبحث يف 
وغري ذلك من  والتعليق عليها، التوراةشرح خمطوطات البحر امليت، والكتب احلديثة اليت تولت 

تبني أنه ال ذكر ، عن قصة موسى وفتاه وخربمها مع العبد الصاحل اليت وردت يف القرآن الكرمي املصادر،
قصة  )2(يف املصادر اليهودية األخرى مثل األجاداه ولكن وجد، )1(املذكورة هلذه القصة يف املصادر

النيب وشخص آخر تدور أحداثها وتطورا�ا بني الياهو حيث ، القرآنية القصة هتضمنتشبيهة متامًا مبا 
للنص األجادي فقد متت أحداث القصة من خالل رحلة قام Óا  يدعى: يوشع بن الوي، وطبقاً 

 يشوع ة طلب منه صديقه الريبمر (ذات  ونصها:ليوشع، االثنان، حيث قام الياهو بدور املعلم الناجح 
 أن هو ءإيليامن  الريب ن كل ما طلبه اأن حيقق له أمنية يطلبها منه، فوافق إيلياء ... وك الوي بن

 اشرتط عليه ولكنه ,الصطحاب صديقه معه إيليا األرض، واستعد اءحنأ يف هالو جت يف تهمبرافق له يسمح
عندما وصل . فوافق الريب وانطلقا معاً  مهما بدا له غريباً، شيء أبداً  عن هيسأل ال أن, واحداً  شرطاً 

واحدة، وأكرمت  بقرة سوى الدنيا حطام من لكمت ال, فقري مرأةالصديقان إىل أول مدينة نزال عند ا
الصباح  ويف املرأة وفاد�ما ومل تدخر جهدًا يف إكرام ضيفيها فأكال وشر� و�� ليلتهما يف منزل املرأة،

املرأة العجوز،  بقرة متوت يدعو الرب أن ءإيليا عند مغادر�ما منزل املرأة فوجئ الريب يشوع بصديقه
ه هي املكافأة اليت تستحقها هذه املرأة الطيبة أهذوعندما مسع يشوع كاد جين وفكر يف نفسه قائًال: 

 لأسي مل الريب لكن ،البقرة املرأة إال وماتت منزل نيغادرا وما كادا" ؟على حسن ضيافتها لنا وإكرامنا 
غين موسر ولكنه  رجل ة أخرى فنزال عندوأمسك لسانه بعد جماهدة مع نفسه. مث أتيا مدين ،إيليا

ويف  طعامًا وال شرا�ً  هلما يقدم مل خبيل...وعلى الرغم من أÇما قد �� ليلتهما يف منزل الرجل، فإنه
متهدمًا فدعا  الرجل صباح اليوم التايل وبينما الصديقان على وشك مغادرة املنزل وجدا جدارًا يف بيت

 ءإيليا تصرف منجين  يشوع الريبمًا وكأنه مبين للتو، وعندها كذلك كاد سلي اجلدار الرب ليقيم إيلياء

                                              

-1/423، ص2، جالسماوية الثالثقصص سورة الكهف يف الد�½ت انظر: عافية، إبراهيم ثروت،  )1(
424.  

 أو الصلوات أو األدعية أو الوعظية القصصية أو األخالقية اجلوانب تعاجل اليت التلمودية والقطع الفقراتهي  )2(
 اليهود موسوعةانظر: املسريي، عبد الوهاب،  .حاملاشي وصول يف األمل عن التعبري أو املقدَّسة األرض مديح
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  كما وعده فلم يسأله. مث انطلقا معًا حىت إذا أتيا إىل مدينة أخرى ودخال  لسانه أمسك ولكنه, ..
يف هذا  املتعّبدينعندما طلب من  ولكنمزخرفًا وجمهزًا ×فخم األ�ث واملتاع،..  فيها وجداه كنيس

الكنيس تقدمي الطعام الشراب وهلما �عتبارمها عابري سبيل قد أÇكهما طول السفر، رفض الناس 
 علىالتايل بينما الصديقان  الصباح ويف متعللني ×Çم ال جيدون هم أنفسهم ما Íكلون أو يشربون،..

 ".ءرؤسا" يكونوا مجيعاً ل البلدة مسع يوشع صديقه يدعو الرب لكي يرفع أهل هذا الكنيس مغادرة وشك
عن سبب تصرفه، كما  إيلياء سؤاله من نفس لبذل جمهود كبري ملنع يشوع الريب اضطر ةلث�مرة و 

أهلها وأحسنوا معاملتهما وأكرموا وفاد�ما،  اهمضّيفف مث أتيا مدينة رابعة .تعاهدوا منذ بداية الرحلة
ة"، واحد اً رأسالرب ألهل املدينة ×ن جيعلهم " ءيلياإ وعند مغادر�ما هلذه املدينة يف الصباح التايل دعا

: فأجاب إيلياء الغريبة. تصرفاتال كل هذه  سببعن  ءإيليا وعند ذلك مل يطق الريب يشوع صرباً وسأل
أن مييتها فدعوته لكي مييت بقر�ا بدًال  رر ق الرب أن علمت قد ين، فإبقرةأما املرأة الفقرية صاحبة ال"

وأردت أال حيصل عليه  كنز  حتت اجلدار كان  فقد, الغين البخيل صاحب اجلدار لرجلا أما ..,منها
البخالء فقد دعوت الرب ليجعلهم مجيعًا  الكنيسأما أصحاب الكنيس . متحجر القلب البخيل ذلك

 أما أهل البلدة الطيبة فإين دعوت الرب لكي جيعلهم. حىت تتفرق كلمتهم وتنحط حاهلم رؤساءو  رؤوساً 
لكن وحيث أننا  .، أي جيعلهم متفقني وال يكون بينهم خالف حىت تنصلح حاهلم."ةدواح رأسا"

  .)1()تعاهدc على أال تسألين عن شيء وإال فاقتك.. فالبد أن نفرتق اآلن
  يتضح لنا اآليت: السابق،ومن خالل سرد القصة 

من حيث جوهرها، أما التفاصيل فتختلف  يةتشبه القصة القرآن همالقصة اليت وردت فيأن ا -1
 :يتويتضح ذلك فيما Í ،كبرياً   اختالفاً 

، وأما القصة القرآنية فقد حدثت مع العبد الصاحل جادية هو الياهو النيبأن بطل القصة األ -أ
 الذي مل يفصح القرآن عن امسه.

يف القصة القرآنية هو  هو يوشع بن الوي، بينما الذي تبع العبد الصاحل الياهوأن الذي تبع  -ب
  وفتاه يوشع بن نون. عليه السالمموسى 
أن شخصية الياهو النيب حتتل مكانة مرموقة و�رزة يف الفكر الديين اليهودي، حيث إÇم  -2

  يعتقدون أنه:
  وسيظل إىل Çاية العامل. ما زال حياً  - 
  يعلم بواطن األمور وأسرارها. - 
  كل عام مرة أو أكثر.  إليشعجيتمع مع  - 

                                              

  .203-201، ص3، جأساطري اليهود لويس، جنزبرج، )1(
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    . )1(مع األصفياء واألتقياء ليعلمهم شريعة الرب جيتمع دائماً  - 

 أخربت اوجودها وحدوثها، ولكن ليس كمحقيقة أن وجود أثر للقصة يف اليهودية دل على  -3
 �ريخ يف فعلوا كما  هلا، وتزييف للحقائق حتريف من اليهود به اتصف اوذلك ملجادية، ألبه الرواية ا

وإمنا كما أخرب به القرآن الكرمي، كيف ال وقد تبني للعامل كله صدق القرآن الكرمي  ،وغريهم األنبياء وسري
 الذي جاء به. صلى هللا عليه وسلموصدق نبوة حممد 

 :النصرانيةيف قصة اخلضر £نياً: 
وفتاه والعبد الصاحل،   عليه السالم �لنظر يف كتب النصرانية للبحث عن وجود أثر لقصة موسى

�عتبارها املصدر األساس للتشريع يف النصرانية، وكالنسخة  كاألcجيل أو كتب العهد اجلديد عموماً 
... والرتمجة العربية ألسفار العهد اجلديد وإجنيل بر�c وإجنيل تومااآلرامية للعهد اجلديد والنسخة العربية 

ذكر أو أثر لقصة موسى وفتاه والعبد الصاحل يف النصرانية وغريها من كتب النصرانية يتضح عدم وجود 
  كما يف اليهودية، سواء كان املقصود حدوثها يف اليهودية أو يف النصرانية.  )2(أو ما شاÓها

تتشابه من cحية االتباع والتعلم  عليه السالم غري أن العهد اجلديد وردت فيه قصة للمسيح
 ُمثَّ  .1( ونص هذه القصة هو: ختتلف معها يف شخصيات القصة،و  والصرب عليه مع القصة القرآنية،

َلًة، َوأَْربَِعنيَ  نـََهارًا َأْربَِعنيَ  َصامَ  َما فـَبَـْعدَ  .2 .ِإْبِليسَ  ِمنْ  لُِيَجرَّبَ  الرُّوحِ  ِمنَ  اْلبَـّرِيَّةِ  ِإَىل  َيُسوعُ  ُأْصِعدَ   َجاعَ  لَيـْ
 .4.»ُخبـْزًا احلَِْجارَةُ  هِذهِ  َتِصريَ  َأنْ  فـَُقلْ  هللاِ  اْبنَ  ُكْنتَ   ِإنْ : «َلهُ  َوَقالَ  اْلُمَجرِّبُ  ِإلَْيهِ  فـَتَـَقدَّمَ  .3 .َأِخريًا

 ُمثَّ  .5.»هللاِ  َفمِ  ِمنْ  َختْرُجُ  َكِلَمةٍ   ِبُكلِّ  َبلْ  اِإلْنَساُن، َحيَْيا َوْحَدهُ  ِ�ْخلُْبزِ  لَْيسَ : َمْكُتوبٌ : «َوقَالَ  فََأَجابَ 
 فَاْطرَحْ  هللاِ  اْبنَ  ُكْنتَ   ِإنْ : «َلهُ  َوقَالَ  .6 اْهلَْيَكِل، َجَناحِ  َعَلى َوَأْوقـََفهُ  اْلُمَقدََّسِة، اْلَمِديَنةِ  ِإَىل  ِإْبِليسُ  َأَخَذهُ 

 َجرٍ ِحبَ  َتْصِدمَ  الَ  ِلَكيْ  َحيِْمُلوَنكَ  أَ¥ِديِهمْ  فـََعَلى ِبَك، َمالَِئَكَتهُ  يُوِصي أَنَّهُ : َمْكُتوبٌ  ألَنَّهُ  َأْسَفُل، ِإَىل  نـَْفَسكَ 
 َجَبل ِإَىل  ِإْبِليسُ  أَْيًضا َأَخَذهُ  ُمثَّ . 8.»ِإهلَكَ  الرَّبَّ  ُجتَرِّب الَ : أَْيًضا َمْكُتوبٌ : «َيُسوعُ  َلهُ  قَالَ . 7 .»رِْجَلكَ 

يعَ  َوَأرَاهُ  ِجد6ا، َعال يَعَها هِذهِ  أُْعِطيكَ : «َلهُ  َوقَالَ . 9 َوَجمَْدَها، اْلَعاملَِ  َممَاِلكِ  مجَِ  َوَسَجْدتَ  َخَرْرتَ  ِإنْ  مجَِ
هُ  َتْسُجدُ  ِإِهلكَ  لِلرَّبِّ : َمْكُتوبٌ  ألَنَّهُ ! َشْيَطانُ  ¥َ  اْذَهبْ : «َيُسوعُ  َلهُ  َقالَ  ِحيَنِئذٍ . 10 .»ِيل   َوْحَدهُ  َوِإ¥َّ

  .)3()َختِْدُمهُ  َفَصاَرتْ  َجاَءتْ  َقدْ  َمالَِئَكةٌ  َوِإَذا ِإبِْليُس، تـَرََكهُ  ُمثَّ . 11 .»تـَْعُبدُ 
ليجربه من قبل الرب،  عليه السالمالقصة: أن إبليس أخذ رسول هللا عيسى بن مرمي  هذهمفاد 

وهذا يعين أن يتعلم منه املسيح، ويعلل النصارى ذلك أنه خاض مثل هذه األحداث مع الشيطان لكي 

                                              

  .603-587ص ،اليهودي الديين الفكر يف واثره الياهو النيب ،عطية سعيد علي، :انظر )1(
  .475-474ص ،2، جقصص سورة الكهف يف الد�½ت السماوية الثالثعافية، إبراهيم ثروت، انظر:  )2(
  . انظر:11-1، فقرة 4إجنيل مىت: اإلصحاح ، العهد اجلديد )3(
 takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=50&chapter=4&q-http://st  
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يعلمهم كيد الشيطان، وهذا ما ال تقبله العقيدة الصحيحة وال الفطر والعقول السليمة، ومع متسك 
  اليت يرفضون قبوهلا. عليه السالمالنصارى Óذا النص، فإنه يدل داللة واضحة على بشرية املسيح 

  

  مناقشة ونقد تعقيب:
أن قصة اخلضر عليه السالم مأخوذة من قصة  -)1(كما تقدم معنا- لقد ادعى حممد أركون 

فلن جيد فيها شيئًا يشبه قصة العبد الصاحل  )2(جلجامش األسطورية، والذي يطالع (ملحمة جلجامش)
أن أفهم  مع نيب هللا موسى عليه والسالم وفتاه اليت قصها لنا القرآن الكرمي، ولقد حاولت يف بداية األمر

وجه الشبه بني القصتني الذي يرمي إليه حممد أركون فلم يظهر يل، وبعد التأمل تبني يل أنه يقصد ما 
ني واملفسرين وغريهم من القول خبلود اخلضر، وأنه شرب من ماء احلياة، وأنه شاع عند كثري من الباحث

حيضر حلل كثري من املشاكل، كما كان حال جلجامش الباحث عن اخللود واحلاضر يف كل وقت حلل 
  املشاكل اليت تعرض للناس.

ا جيعل ويظهر كذلك أن القرآن الكرمي قد انفرد Óذه القصة عن غريه من الكتب السماوية، مم
  القول �قتباسها من الكتب السابقة ضر�ً من التخرص والقول بغري علم.

   

                                              
  .113انظر: ص )1(
  .، د ط، دتملحمة كلكامشانظر: �قر، طه،  )2(
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  املبحث الثالث

  لقرآن مبا يف اليهودية والنصرانيةمقارنة قصة ذي القرنني وÌجوج ومأجوج يف ا
  

يف احلد من صراع املادية يف احلياة،  درساً متثل قصة ذي القرنني يف القرآن الكرمي 
، فذو القرنني رجل قوي عامل، سخر هللا سبحانه له كل شيء، ومكن له يف األرض متكيناً 

هُ ِمن ُكّلِ َشۡيءٖ  : عز وجلفقال  : الكهف[  اَسَببٗ  إِنَّا َمكَّنَّا لَهُۥ ِفي ٱۡألَۡرِض َوَءاتَۡيَنٰ
األسباب والوسائل، فقام على توسيع فتوحاته ، فهو رجل امتلك أعظم مقدار من ]84
، ومع هذه العظمة والقوة، فهو رجل مؤمن بربه، خاضع له، مؤمن �ليوم )1(وغر�ً  شرقاً 

اآلخر ساع ملا ينجيه من أهوال ذلك اليوم، مقر بضعفه، رحيم بعباد هللا تعاىل، داع إىل احلق 
ع وسائله وذخائره خلدمة اإلنسانية وcصر ألصحابه، يستخدم كل مواهبه وجهده وقوته ومجي

وتكوين ا÷تمع الصاحل، وإعالء كلمة هللا تعاىل وإخراج الناس من الظلمات إىل النور، ومن 
عبادة الناس واملادة إىل عبادة الواحد األحد، فقد فتح مشارق األرض ومغرÓا، وحكم فيها 

مما قام به، وإمنا كان  لنفسه شيئاً ×مر هللا تعاىل، واتبع يف كل ذلك األسباب، لكنه مل ينسب 
ذَا ِمن َفۡضِل رَبِّي  حني قال:  عليه السالمكسليمان   َءأَۡشُكُر أَۡم أَۡكفُُرۖ َوَمنيَۡبلَُوِنٓي لِ َهٰ

، مث بلغ إىل ]40[النمل:   َكِريمٞ  َشَكَر َفإِنََّما َيۡشُكُر ِلَنۡفِسِهۦۖ َوَمن َكَفَر َفإِنَّ رَبِّي َغِنيّٞ 
ال يكادون  فوجد هناك أقواماً  ]93: الكهف[  بَۡيَن ٱلسَّدَّۡينِ  مكان عرفه القرآن �سم 

، فطلبوا منه أن حيميهم من فساد األمم ا÷اورة واليت تعرف بيأجوج ومأجوج يفقهون قوالً 
، )2(األمم يفصل بينهم وبني تلك فعاوÇم وعاونوه، وأمدهم خبططه وفكره، حىت بىن هلم سوراً 

َحتَّٰىٓ إِذَا بََلَغ بَۡيَن ٱلسَّدَّۡيِن َوَجدَ ِمن  حيث يقول سبحانه عن ذلك يف كتابه العزيز: 

ذَا ٩٣ يََكادُوَن َيۡفَقُهوَن َقۡوٗال  الَّ ا  دُونِِهَما َقۡومٗ  ُجوَج َوَمأۡ ٱۡلقَۡرَنۡيِن إِنَّ َيۡأُجوَج  َقالُواْ َيٰ
َقاَل َما  ٩٤ا نَۡجعَُل َلَك َخۡرًجا َعَلٰىٓ أَن تَۡجَعَل بَۡيَنَنا وَبَۡينَُهۡم َسدّٗ َفَهۡل  ُمۡفِسدُوَن ِفي ٱۡألَۡرِض 

ةٍ أَۡجعَۡل بَۡينَُكۡم وَبَۡينَُهۡم َرۡدمً ِه رَبِّي َخۡيٞر َفأَِعينُوِني َمكَّنِّي ِفي َءاتُوِني زُبََر ٱۡلَحِديِدۖ  ٩٥ا بِقُوَّ

                                              
 ، وما بعدها.110، صالصراع بني اإلميان واملاديةالندوي، أبو احلسن، انظر:  )1(
 .29، ص القصص اهلادف كما نراه يف سورة الكهفاملدين، حممد، انظر:  )2(
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دََفۡينِ  َحتَّٰىٓ إِذَا َساَوٰى بَۡينَ  أُۡفِرۡغ َعَلۡيِه  ا َقاَل َءاتُوِنيٓ َقاَل ٱنفُُخواْۖ َحتَّٰىٓ إِذَا َجَعَلهُۥ نَاٗر  ٱلصَّ
عُٓواْ  ٩٦ا ِقۡطٗر  عُواْ َلهُۥ َنۡقبٗ فََما ٱۡسَطٰ   .]97- 93: الكهف[  اأَن َيۡظَهُروهُ َوَما ٱۡستََطٰ

  وستتم معاجلة هذه القصة �ملنهج التحليلي املقارن يف املطالب اآلتية:

  األول املطلب

  وÌجوج ومأجوج يف القرآن الكرمي قصة ذي القرنني

ورد ذكر نبأ ذي القرنني يف القرآن الكرمي يف سورة الكهف دون غريها من السور، 
 « وقد قدمناه وفيه:  صلى هللا عليه وسلمرسول هللالسؤال على رد الوكان ذكره يف سياق 

 َك َعن ِذي ٱۡلقَۡرَنۡيِنۖ قُلۡ لُوَنَويَسۡ  قال تعاىل:  ،» اَألْرضِ يف  َطوَّافٍ  َرُجلٍ  َعنْ  َسُلوهُ : فقالوا

ۡنهُ ِذۡكًرا ، وقصة هذا الرجل تبني أن هللا ]83: الكهف[  ... اخل اآل¥تَسأَۡتلُواْ َعَلۡيُكم ّمِ
تعاىل ميكن لبعض عباده ويوفقه للعمل اخلريي املثمر، واإلصالح الذي يعم نفعه، ويبقى 

، وأقدره على أن حيول بني أهل قد مكن هللا له وآ�ه من كل شيء سبباً أثره، فذو القرنني 
استطاع أن يقيمه حبول هللا  الفساد مع فسادهم، وÍخذ على أيديهم، فجعل دوÇم سداً 

وقوته ومتكينه، مما يدل على أن قوة الرجل وطموحه وعلو مهته سخرها يف خدمة اإلنسانية 
كما - ، ولقد اتسعت فتوحات ذي القرنني)1(ظاملنيبعكس الطغاة واملفسدين والغزاة ال

وامتدت إىل أقصى الشرق (مطلع الشمس) وإىل أقصى الغرب (مغرب الشمس)  -سبق
للعتاة  للضعفاء، قاهراً  للحق، cصراً  منتصراً  مصلحاً  فكان يف كل تلك الفتوحات صاحلاً 

ا  األقو¥ء، ومنهجه يف ذلك كما ذكره هللا تعاىل:  ۡوَف نُعَذِّبُهُۥ ثُمَّ يَُردُّ َمن َظلََم َفسَ َقاَل أَمَّ

ِلحٗ  ٨٧ا ا نُّۡكٗر َفيُعَذِّبُهُۥ َعذَابٗ رَبِّهِۦ  إَِلىٰ  ا َمۡن َءاَمَن َوَعِمَل َصٰ آًء ٱۡلُحۡسَنٰىۖ ا َفَلهُۥ َجزَ َوأَمَّ
وواصل تلك الفتوحات حىت وصل  ،]88-87: الكهف[ ا َوَسَنُقوُل َلهُۥ ِمۡن أَۡمِرَنا يُۡسٗر 

وحشية مهجية وراء اجلبال، ذكرها القرآن وعرفها �سم (Íجوج ومأجوج)، فرأت  ىل أمةٍ إ
هذه األمة اليت تعيش يف فجوة من جبلني أن الفرصة ساحنة، وأن هللا تعاىل قد قيض هلم 

، فطلبوا منه أن جيعل هلم وقاية تقيهم من فساد هؤالء الوحوش قو¥ً  صاحلاً  وساق إليهم ملكاً 
فوافقهم على ما طلبوا، واستعمل وسائله الكثرية يف بناء سد حيول بينهم وبني املفسدين، 

                                              

 ، بتصرف.103، صØمالت يف قصة أصحاب الكهفالشرقاوي، أمحد حممد، انظر:  )1(
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مبا آ�ه  Íجوج ومأجوج، وعرضوا عليه يف سبيل ذلك األموال، لكنه مل يقبلها منهم، مستغنياً 
، واكتفى منهم مبساعد�م له بسواعدهم وما )1(هللا سبحانه من اخلري الكثري واملال الوفري

َقاَل َما َمكَّنِّي ِفيِه  من احلديد والفوالذ، حيث قال تعاىل على لسانه:  يوجد يف بالدهم

ٍة أَۡجعَۡل بَۡينَُكۡم وَبَۡينَُهۡم َرۡدمً رَبِّي َخۡيٞر َفأَِعينُوِني  ، وتعاون اجلميع ]95: الكهف[  ابِقُوَّ
 ، امللك الصاحل حبكمته وصناعه، وأهل البالد ×يديهم وحديدهم وفوالذهم: يف بناء السد

دََفۡيِن َقاَل ٱنفُُخواْۖ َحتَّٰىٓ إِذَا َجَعَلهُۥ َناٗر  ا َقاَل َءاتُوِني زُبََر ٱۡلَحِديِدۖ َحتَّٰىٓ إِذَا َساَوٰى بَۡيَن ٱلصَّ
بناء السد، ومت املشروع، وأمن القوم ، و�يأ ]96: الكهف[  اأُۡفِرۡغ َعَلۡيِه ِقۡطٗر  َءاتُوِنيٓ 

عُٓواْ أَن  ، حيث قال تعاىل: )2(مكر أعدائهم وراء اجلبلني الشاخمني والسد املنيع فََما ٱۡسَطٰ

عُواْ َلهُۥ َنۡقبٗ    .]97: الكهف[  اَيۡظَهُروهُ َوَما ٱۡستََطٰ
والقرآن الكرمي مل يصرح لنا ×مور كثرية عن هذا الرجل، بل أخرب بقليل عنه من كثري، 

ۡنهُ ِذۡكًرا قال تعاىل:  قليلة ليست هي  أي: أموراً ] 83: الكهف[  ُقۡل َسأَۡتلُواْ َعَلۡيُكم ّمِ
كل مسرية حياته، وعلى الرغم من أن هذه األمور اليت ذكرت يف القرآن الكرمي عن هذا 

، إال أننا مع )3(ال طائل كبري من ورائهااتح العظيم فيها غنية وكفاية عن اخلوض يف أمور الف
 قد خاضوا يف هذهذلك جند بعض املفسرين واملؤرخني، بل وأصحاب الدراسات احلديثة 

لوقوف على لحماولة  يف، من ورائها فائدة عمليةكثرية ال وأتوا راء  القصة وهذه الشخصية 
  :ذه األقوال وبيان ما فيهاه شهروال مفر لنا من استعراض أو القرنني، حقيقة من هو ذ

كثري من املفسرين وأصحاب   وعليهاملقدوين،  بن فليبس القرنني هو اإلسكندر اذأن    -1
إال أنه ، )5(وجدي فريدومن املتأخرين  ،)4(ذا الرأي الفخر الرازيهل انتصرو  السري والتواريخ،

من خالل الدراسات اليت تتبعت هذا املوضوع تبني فساد هذا الرأي من وجوه كثرية، منها: 
شهر الفالسفة رسطو أأل ، وكان تلميذاً وإمنا كان وثنياً  أن اإلسكندر املقدوين مل يكن مؤمناً 

                                              

 . 139، صذو القرنني وسد الصني من هو وأين هو ؟الطباخ، حممد، انظر:  )1(
 .229-228، ص واحلاكم الصاحلذو القرنني القائد الفاتح رمضان، حممد خري، انظر:  )2(
  .18ص/ 16ج ،والتنوير التحرير الطاهر، عاشور، ابن )3(
 .495-493، ص21، جتفسري مفاتيح الغيبالرازي، انظر:  )4(
  .324، ص1، جالعشرين القرن معارف دائرة ،فريد حممد ،وجديانظر:  )5(
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يفتح سكندر، ومل اإل عنوادعى الربوبية لنفسه حسب ما ورد يف القصة السر¥نية  ،)1(ذاكآن
مشارق الغرب وال مغارÓا وال بالد ما بني السدين، ومل حيكم يف األرض مبا أمر هللا سبحانه 
به، ومل يقم ببناء سور فاصل حيول بني Íجوج ومأجوج وبني بالد ما بني السدين، ليقيهم 
فسادهم، فتبني من خالل كل ذلك فساد الرأي الذي يقول إن ذا القرنني هو اإلسكندر 

  .)2(املقدوين
اإلمام  به قالوممن ملوك اليمن،  من غريهالقرنني هو الصعب احلمريي، أو  اذأن    -2

 لفظةوأن " العرب، أشعار يف ذكره كثرل عريب هأن علماءال عند التحقيق أن وبني )3(املقريزي
 أشعار ومن أشهر ما روي من ،)4("اليمن ملوك العرب ألقاب من القرنني وذو عربية، ذو
  :×جداده فخري احلمريي تبع قول عربال

  مسلمـــــــاً  جــــــدي القــــــرنني ذو كــــــان  قــــــد
ــــــــــــــي واملغـــــــــــــارب املشـــــــــــــارق بلـــــــــــــغ   يبتغـ
ــــــرأى   غروÓــــــا عنــــــد الشــــــمس مغيــــــب ف

  

ــــــــــــدين ملكــــــــــــاً  ــــــــــــه ت ــــــــــــوك ل   وحتشــــــــــــد املل
  مرشـــــــــــد حكـــــــــــيم مـــــــــــن أمـــــــــــر أســـــــــــباب

  )5(حرمــــــــــد و9ط خلــــــــــب ذي عــــــــــني يف
  

واعتمد  ،يف رسالة له يف املوضوع )6(الشيخ حممد راغب الطباخمن املتأخرين هذا الرأي  تبىنو 
ما فيه من هنات �رخيية كثرية، خاصة  وهو كتاب فيه ،وهب بن منبهعن على كتاب "التيجان"  )1(هافي

                                              
 .264ص ،2ج اللهفان، إغاثة القيم، ابن. 318ص النبوية، السنة منهاج تيمية، ابن: انظر )1(
  .865ص ،2ج ،الثالث السماوية الد�½ت يف الكهف سورة قصص ثروت، إبراهيم عافية،انظر:  )2(
 يف مشارك حمدث، مؤرخ، ،املصري األصل البعلي املقريزي العباس، أبو القادر، عبد بن علي بن أمحد هو )3(

: تصانيفه من ).هـ 845( سنة وتويف.  فأىب دمشق قضاء عليه وعرض القاهرة، حسبة ويل العلوم، بعض
 شذرات ،العماد ابن: [انظر ". امللوك دول معرفة يف السلوك"و ،"واآل�ر اخلطط بذكر واالعتبار املواعظ"

/ 1ج ،األعالم ،لزركليوا ،221ص/ 2ج ،الالمع الضوءالسخاوي، و  ،254ص/ 7ج ،الذهب
  ] .172ص

  .285ص، 1، جاملواعظ واالعتباراملقريزي،  )4(
 إعراب ،مصطفى أمحد بن الدين حميي ،درويشو  .332، ص17ج ،دمشق مدينة ±ريخابن عساكر،  )5(

 �ملاء املختلطة احلمأة :والثأط ،الطني وهي احلمأة :بضمتني واخللب. وقال: "21، ص6ج ،وبيانه القرآن
  ."األسود الطني :واحلرمد ،وتفسد رطوبة فتزيد

، واشتغل �لتجارة قرأ على علماء حلب، ،مؤرخ حليب ،بن حممود بن هاشم الطباخ احلليب هو حممد راغب )6(
سنة  حبلب يفتو يف الصحف وا÷الت، وال سيما جملة (ا÷مع العلمي العريب) وكان من أعضائه. و  وكتب كثرياً 
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وأن �ريخ اليمن القدمي ال ميكن الوثوق به، المتالئه �لقصص اليت هي أقرب إىل األساطري منها إىل 
 ملوك التبابعة أخبار يف كافة  ينقلونه ما للمؤرخني الواهية األخبار ومنقال ابن خلدون: " ،)2(احلقيقة
 وكذلك...املغرب بالد من والرببر أفريقية إىل �ليمن قراهم من يغزون كانوا  أÇم العرب وجزيرة اليمن

 ،وأثخن فهزمهم الرتك ولقي ،وأذربيجان املوصل كلَ مَ  أنه ...كرب  أبو أسعد وهو اآلخر تبع يف يقولون
 بالد من الصغد بالد وإىل فارس بالد بنيه من ثالثة أغزى ذلك بعد وأنه ،كذلك  و�لثة �نية غزاهم مث

 أخاه فوجد الصني إىل املفازة وقطع ،مسرقند إىل البالد األول فملك ،الروم بالد وإىل النهر وراء الرتك أمم
 الصني ببالد وتركوا �لغنائم مجيعاً  ورجعا الصني بالد يف فأحننا ،إليها سبقه قد مسرقند إىل غزا الذي الثاين
 ،ورجع الروم بالد ودوخ فدرسها قسطنطينية إىل الثالث وبلغ ،العهد هذا إىل Óا فهم ،محري من قبائل
  .)3("املوضوعة القصص ×حاديث وأشبه والغلط الوهم يف عريقة الصحة عن بعيدة كلها  األخبار وهذه

أعناق كثري من النصوص  يلِّ إىل  احتاجأنه الشيخ الطباخ  يظهر من حبثالذي و 
مل  علمًا أنهالقرنني هو الصعب احلمريي،  واألحداث، للتدليل على ما ذهب إليه من أن ذا

من ملوك اليمن قد فتح مشارق األرض  يشتهر عند أحد من أهل التاريخ وال السري أن أحداً 
ن سور الصني العظيم من أ )5(الشيخ إليه ذهبأن ما ، كما )4(ومغرÓا وبالد ما بني السدين

فهو رأي هو املقصود �لردم املذكور يف القرآن الكرمي وأنه من احلديد والنحاس املذاب، 
  .)6(سور الصني العظيم مبين من احلجارة�طل ألن 

من املتأخرين  هذا الرأي تبىن، وقد )7(القرنني هو كورش الفارسي ملك فارس اأن ذ   -3
وقد استدل على ذلك مبا ورد يف التوراة من نصوص تفيد  ،)1(أبو الكالم آزاد أ�دي الزعيم

                                                                                                                                

و"ذو  ،نبياء"بتاريخ األبناء و"عظة األ ،شهباء"من تصانيفه: "إعالم النبالء بتاريخ حلب ال .)هـ1370(
  .]124، ص6ج ،األعالم ،لزركلي[انظر: االقرنني والسد"، وغري ذلك. 

  .94-71، ص؟وأين هو ؟من هو ،ذو القرنني وسد الصنيانظر: الطباخ، حممد راغب،  )1(
  .207-16، صذو القرنني القائد الفاتح واحلاكم الصاحلرمضان، حممد خري، انظر:  )2(
  .12ص ،قدمةامل، خلدون ابن )3(
  .865، ص2، جقصص سورة الكهف يف الد�½ت السماوية الثالثعافية، إبراهيم ثروت، انظر:  )4(
  .212ص، ؟وأين هو ؟من هو ،ذو القرنني وسد الصنيانظر: الطباخ، حممد راغب،  )5(
، 3، عجملة الدارةالعسكر، عبدهللا بن إبراهيم، "ذو القرنني بني اخلرب القرآين والواقع التارخيي"، انظر:  )6(

 .31- 24ه، ص1398
  .98، ص5، جاحلديث التفسري ،عزت ،دروزةانظر:  )7(
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 من عليه اطلع ما إىل �إلضافة، أن كورش ملك مشارق الشمس ومغارÓا، وأنه كان مؤمناً 
 املنعوتة املغولية القبائل أذى ملنع السد وبنائه كورش  أعمال عن قدمية فارسية مدوcت
لتمثال األثري الذي وجد يف إيران يعلوه �ج ذو �كذلك كما استدل    ،)2(ومأجوج بيأجوج

، إال أنه من خالل الدراسات اليت اعتنت )3(قرنني، ومكتوب أسفل هذا التمثال ذو القرنني
، وأنه مل يفتح مشارق األرض وال ، بل كان وثنياً Óذا املوضوع تبني أن كورش مل يكن مؤمناً 

مل يقم ببناء سد بني Íجوج ومأجوج وبني بالد ما بني السدين، كما أن نصوص أنه مغرÓا، و 
  . )4(للواقع التارخيي تهامصادم يف أغلبها ثبتت Çاألالتوراة ال ميكن االعتماد عليها، 

يعلوه �ج ذو قرنني، ومكتوب وأنه التمثال الذي وقف عليه يف إيران (إىل أما �لنسبة 
 على أسطوانة منيف نفس الوقت  كذلك  ، فإنه قد عثر)رننيأسفل هذا التمثال ذو الق

على نفسه اره قر إبنفسه وآ�ئه، و  هر افتخاحرية العبادة و عن لملك كورش لن عالإ فيهااخلزف 
  .)5(أنه يقوم على تقدمي القرابني لآلهلة

 هذا تبىن وقد ،)يت هوانق شي تسني( وامسه الصني ملوك أحد هو القرنني ذا أن   -4
: منها ×مور، ذلك على واستدل )6(التونسي، عاشور بن الطاهر حممد العالمة اإلمام الرأي

 رؤوسهم شعر تطويل مسا�م من وأن ،وسياسة وصنائع تدبري أهل ×Çم عرفوا الصني أهل أن
 Íجوج ردم من اليوم فتح اقرتب قد شر من للعرب ويل« حديث وأن ضفريتني، يف وجعلها
 مأÇ فتعني بغداد يف املغول يد على العرب سلطان والبز  قد حتقق )7(»هكذا ومأجوج
 يف الصني بالد وأن. العظيم الصني سور هو القرآن يف املذكور الردم وأن ،ومأجوج Íجوج

                                                                                                                                
املسلمني يف اهلند أ¥م حركتها التحررية. ولد  ءزعماأبو الكالم آزاد: من  حميي الدينهو أمحد بن خري الدين، )  1(

ويف أ¥مه استقلت اهلند  ،كان من أعضاء حزب املؤمتر اهلنديفعاد مث األزهر. Óا مث يف  درسو مبكة. 
). وتوىل ر+سة الربملان، مث وزارة املعارف إىل أن تويف. من تصانيفه: "تفسري للقرآن الكرمي" �ألردية. م1947(

  ].122، ص1ج ،األعالم ،لزركليانظر: [ابوة" و"من دالئل الن
  .98ص ،5ج ،احلديث التفسري عزت، دروزة،انظر:  )2(
  .866ص ،2ج ،الثالث السماوية الد�½ت يف الكهف سورة قصص ثروت، إبراهيم عافية،انظر:  )3(
  .866ص ،2ج املصدر السابق،انظر:  )4(
  .866ص ،2ج املصدر السابق،انظر:  )5(
 .124ص ،15ج والتنوير، التحرير الطاهر، عاشور، ابن: انظر )6(
  .162، صخترجيه سيأيت )7(
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 أهل يكون أن جرم فال ،املصلح املشرع" شيوسو نفو ك" بدين متدينة كانت  العصر ذلك
  وأفسد عمره آخر يف حالته ساءت امللك هذا أن التاريخ كتب  من ويؤخذ .صاحلني شريعته
   .)1(كتباً   وأحرق علماء وقتل كثرياً 

وإين ألعجب من اإلمام ابن عاشور كيف رجح هذا القول مع ظهور بطالنه، 
 إىل سفره بعد العزيز القرآن يف لقيل" ،ويكفي إلثبات ذلك أنه لو كان من أهل الصني

، وظاهر القرآن يدل على أنه ليس من )2("وطنه إىل كالراجع  املشرق، إىل َرَجعَ  إنه: املغرب
 هم املغول. وأما قوله (أن بينهما ما أهل من هو وإمنا املغرب، أهل من والأهل املشرق 

)، فهذا تناقض، ألن سور الصني سور هو القرآن يف املذكور الردم وأن ومأجوج Íجوج
إمنا هو مينع املغول من أرض الصني ال مينع املغول من أرض العرب، فال داعي لنقبه، 

  وأحرق علماء وقتل كثرياً   وأفسد عمره آخر يف حالته ساءت امللك هذا( الصني. وأما كون
  ) فهو يتعارض مع الظاهر من حال ذي القرنني امللك العادل املصلح.كتباً 

هذا الرأي الباحث السعودي  تبىن، وقد )3(القرنني هو أخناتون امللك املصري اذأن  -5
على ما ذهب ليدلل تكلف كثريًا ، وقد محدي بن محزة اجلهين، وهي دراسة حديثة جداً 

�، بل كان  من وجوه كثرية، منها: أن امللك أخناتون مل يكن موحداً  �طل رأي إال أنه، إليه
سور فاصل بني وال مغارÓا، ومل يقم ببناء  األرض من عباد إله الشمس، ومل يفتح مشارق

ذهب إىل أن الردم املذكور يف القرآن أنه ، كما )Í)4جوج ومأجوج وبني بالد ما بني السدين
  ، وهذا فاسد كما سبق.)5(عظيمسور الصني ال جزء معني من الكرمي هو

أنه ال ميكن الوصول إىل معرفة  ما سردcه من أقوالوالذي يتضح ويتبني من خالل 
حقيقة هذه الشخصية اليت ورد ذكرها يف القرآن الكرمي، وعرفت على مدى التاريخ بلقب 

لكشف  فائدة(ذي القرنني)، وال شك أنه لو كان من وراء الوقوف على حتديدها ومتييزها 
  .من قصته ما فيه العربة والفائدة حقيقتها، لكن هللا جل وعال إمنا ذكرعن هللا لنا 

                                              

  .125-124ص ،15ج ،والتنوير التحرير ،الطاهر ،عاشور بناانظر:  )1(
  .355، ص4ج ،البخاري شرح الباري فيضالكشمريي، أنور شاه،  )2(
 .72، صفك أسرار ذي القرننياجلهين، محدي بن محزة، انظر:  )3(
  .866ص ،2ج ،الثالث السماوية الد�½ت يف الكهف سورة قصص ثروت، إبراهيم عافية،انظر:  )4(
  .353، صفك أسرار ذي القرننياجلهين، محدي بن محزة، انظر:  )5(
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أما عن Íجوج ومأجوج فقد وردت إشارات إليهم يف القرآن الكرمي وذلك يف سورة 
ذَا  الكهف ضمن قصة ذي القرنني السالفة الذكر، َوَمۡأُجوَج ٱۡلقَۡرَنۡيِن إِنَّ َيۡأُجوَج   َقالُواْ َيٰ

  اتَۡجَعَل بَۡينَنَا وَبَۡينَُهۡم َسدّٗ ُمۡفِسدُوَن ِفي ٱۡألَۡرِض فََهۡل نَۡجَعُل َلَك َخۡرًجا َعَلٰىٓ أَن 
َحتَّٰىٓ إِذَا فُتَِحۡت َيۡأُجوُج  وورد هلم ذكر كذلك يف سورة األنبياء،  ،]94: الكهف[

ن ُكّلِ َحدَبٖ  كما وردت إشارات إليهم يف ،  ]96: األنبياء[  ِسلُونَ َين َوَمۡأُجوُج َوُهم ّمِ
عن  رضي هللا عنهحديث أيب سعيد اخلدري السنة النبوية، منها ما أخرجه البخاري من 

يـَُقوُل ا1َُّ َعزَّ َوَجلَّ: َ¥ آَدُم، فَـيَـُقوُل: لَبـَّْيَك « قال:  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 
ُر  َيَدْيَك, َقاَل: يـَُقوُل: َأْخرِْج بـَْعَث النَّاِر. َقاَل: َوَما بـَْعُث النَّاِر ؟ قَاَل:  يفَوَسْعَدْيَك, َواْخلَيـْ

ِمْن ُكلِّ أَْلٍف ِتْسَعِمائٍَة َوِتْسَعًة َوِتْسِعَني. قَاَل: َفَذاَك ِحَني َيِشيُب الصَِّغُري, َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت 
ا ُهْم ِبُسَكاَرى, َوَلِكنَّ َعَذاَب ا1َِّ َشِديٌد. َقاَل: فَاْشَتدَّ َمحٍْل َمحَْلَها, َوتـََرى النَّاَس ُسَكاَرى َومَ 

ُجوَج َذِلَك َعَلْيِهْم. قَاُلوا: َ¥ َرُسوَل ا1َِّ أَيـَُّنا َذِلَك الرَُّجُل ؟ فـََقاَل: أَْبِشُروا َفِإنَّ ِمْن Íَُْجوَج َوَمأْ 
  .)1(»أَْلًفا َوِمْنُكْم َرُجٌل 

أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-املؤمنني زينب بنت جحش  ما أخرجه من حديث أمو 
ال إله إال هللا ، وَيٌل لِْلَعَرِب من َشّر قد «، يقول: دخل عليها فزعاً  صلى هللا عليه وسلم

 ،- َبِعِه: اإلÓام واليت تَلِيهاوَحلََّق ×صْ -اقْـتَـَرب، فُِتَح اليوم من َرْدم Íجوَج ومأجوَج مثُل هذه 
ُت َجْحٍش: فقلت: ¥ رسول هللا أَنـَْهِلُك وفينا الصاحلون ؟ قال: نعم، إذا  فقالت زينب بن

  .)2(»َكثـَُر اْخلََبثُ 
عن رسول هللا  رضي هللا عنهوكذلك ما أخرجه مسلم من حديث النواس بن مسعان 

عَ «... يف خرب الدجال يف حديثه الطويل، حيث قال فيه:  صلى هللا عليه وسلم ُث هللاُ َويـَبـْ

                                              

 ،8ج، عظيم شيء الساعة زلزلة إن وجل عز قوله �ب الرقاق، كتاب،  صحيحهيف  البخاريأخرجه ) 1(
 النار بعث أخرج آلدم هللا يقول قوله �ب اإلميان، كتاب  ،صحيحه يف ومسلم ).6530ورقم ( ،110ص
  .)222: (رقم ،139ص ،1ج ،وتسعني وتسعة تسعمائة ألف كل  من

: رقم ،137ص ،4ج ،ومأجوج Íجوج قصة �ب األنبياء، أحاديث كتاب  ،صحيحه يف البخاري أخرجه )2(
 ،ومأجوج Íجوج ردم وفتح الفنت اقرتاب �ب الساعة، وأشراط الفنت كتاب  ،صحيحه يف ومسلم ).3346(

  .)2880: (رقم ،165ص ،8ج
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رَِة َطَربِيَّةَ ، فَـَيُمرُّ أََوائُِلهُ ِمْن ُكلِّ َحَدٍب يـَْنِسُلونَ  ، َوُهمْ َج َوَمْأُجوجَ Íَُْجو  وَن َما ، فـََيْشرَبُ ْم َعَلى ُحبَيـْ
  . )1(»ْد َكاَن Óَِِذِه َمرًَّة َماٌء...اخل: َلقَ َميُرُّ آِخرُُهْم فَـيَـُقولُونَ ، وَ ِفيَها

وج ومأجوج هلم صفات ختتلف عن أن Íجتشري إىل ل اقو وأما ما عدا ذلك من أ
صفات البشر، وأن أطواهلم وأعراضهم ختتلف عن املألوف، وأن أشكاهلم غري أشكال البشر 

   .)2(، وال طائل من ورائهامن علم اال دليل عليه أقوال فهيالعاديني، 
والسؤال الذي يفرض نفسه هل السد الذي بناه ذو القرنني ال يزال موجوداً، وخلفه 

  ومأجوج، أم أنه زال ِمن مكانه وتفرق َمن وراءه ؟.Íجوج 
قدميًا وحديثًا أن Íجوج ومأجوج الوارد ذكرهم يف القرآن  العلماءكثر أالذي عليه 

الكرمي يف سورة الكهف هم الذين كانوا وراء السد أو الردم الذي بناه ذو القرنني، وأÇم 
َحتَّٰىٓ   :حسب ما ورد يف آية األنبياءسيظلون على تلك احلالة حىت Íذن هللا هلم �خلروج 

ن ُكّلِ َحدَبٖ  ، وهو الذي ]96: األنبياء[  ِسلُونَ َين إِذَا فُتَِحۡت َيۡأُجوُج َوَمۡأُجوُج َوُهم ّمِ
 هذاقال الشنقيطي عن املتقدم،  رضي هللا عنهورد كذلك يف حديث النواس بن مسعان 

 خروج مرمي ابن عيسى إىل يوحي هللا ×ن صلى هللا عليه وسلم النيب تصريح فيه" :احلديث
 خمالف فهو زمان منذ اندك قد السد أن ...يدعي فمن الدجال، قتله بعد ومأجوج Íجوج

   .)3("هلا وجه ال صرحية خمالفة صلى هللا عليه وسلم النيب به أخرب ملا
 ما يدل على القرآن يف وأنه ال يوجد اندك، قد القرنني ذي سد نأ )4(ويرى آخرون

يف  القرنني ذي مرادوأن  ،روجاخل من هلم مانعاً  كونهما يدل على   وال ،القيامة يوم إىل بقائه
ن رَّبِّۖي َفإِذَا َجآَء َوۡعدُ رَبِّي َجَعَلهُۥ دَكَّآَءۖ  : تعاىل قوله ذَا َرۡحَمٞة ّمِ : الكهف[ َقاَل َهٰ
 ،بقو�م والغرور اإلعجاب أو السد، هذا مبناعة االغرتار عدم على األمم تلك تنبيه" ]98

                                              

 ،196ص ،8ج، معه وما وصفته الدجال ذكر �ب الساعة، وأشراط الفنت كتاب،  صحيحهيف  مسلمأخرجه  )1(
  ).2936رقم (

 .304-300، صذو القرنني القائد الفاتح واحلاكم الصاحلرمضان، حممد خري، انظر:  )2(
  .344، ص3، جأضواء البيانالشنقيطي، حممد األمني،  )3(
وأنور شاه الكشمريي كما  ،23ص ،16، جالتأويل حماسنمنهم العالمة مجال الدين القامسي كما يف تفسريه  )4(

رسالة Ìجوج والشيخ عبد الرمحن السعدي كما يف  .358ص، 4ج ،البخاري شرح الباري فيضيف 
  .271، صومأجوج
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 إىل يبقى السدّ  هذا أن ذلك من يستنتج أن يصح فال ،هللا قوة جبانب يذكر شيء ال فإÇا
, موجوداً  السد هذا وكان, كان  وقت: أي يف القيامة قامت إذا أنه صرحيه بل القيامة، يوم
، عهده قدم إذا كالزالزل  ،أخرى ×سباب قبلها يدك أن فيجوز »خرت إذا وأما, دكاً  هللا دّكه

   .)1("ذلك ينايف ما اآلية يف وليس ،قلنا كما  الربكانية وكالثورات
 ،مباشرة االندكاك عقيب يكون همخروج أن كذلك ما يدل على  القرآن يف وليس

 عدَّ صلى هللا عليه وسلم  النيب أن ترى أال، "وعد كما  اندك قدو  فقط، �ندكاكه وعد فيه بل
 فهل القسطنطينية، وفتح املقدس، بيت وفتح األرض، وجه من قبضه: الساعة أشراط من

 يكون ال خروجهم أن: فيه نعم ،النص يف فكذلك متفاصلة، فاصلة بينها أو متصلة، تراها
   .)2("ذلك فيه فليس اخلروج، عند إال كيند ال إنه أما االندكاك، بعد إال

 منه فاملراد] 96: األنبياء[ إخل...َوَمۡأُجوجُ َحتَّٰىٓ إِذَا فُتَِحۡت َيۡأُجوُج  : قوله وأما
. انفجر إذا املضغوط أو احملبوس الشيء خيرج كما  األرض، يف وانتشارهم بكثرة خروجهم
 هم بل ،هلم �ب ال ومأُجوج Íجوج وكذلك ،البالد فتحوا قولكك  جماز فُِتَحۡت  وقوله: 

  .)3(ينسلون حدب كل  من
غري املراد  الكهف سورة يف ومأجوج بيأجوج املراد أن - وهللا أعلم-والذي يظهر يل 

 أراح قدو  اهلمجية، الرببرية األمم تلك من قبيلة Óم يف سورة األنبياء، فإÇما يف سورة الكهف
 حمجوزين صاروا سداً  دوÇم جعل ×ن" ،وبسببه القرننيذي  عصر يفهم شرور  من الناس هللا

صلى هللا عليه ه يف زمن النيب ابتداؤ استطاعوا نقبه، وقد كان  حىت )4("وراءه ظلوا مث وراءه،
صلى هللا  هللا رسول أن - عنها هللا رضي- جحش بنت زينبيف حديث  وسلم فقد تقدم لنا

تَـَرب، قد َشرّ  من لِْلَعَربِ  وَيلٌ  هللا، إال إله ال: «يقول فزعاً، عليها دخل عليه وسلم  فُِتحَ  اقـْ
 خرجوا. مث "»تَلِيها واليت اإلÓام: ×ْصَبِعهِ  وَحلَّقَ  ،هذه مثلُ  ومأجوجَ  Íجوجَ  َرْدم من اليوم

 واختلطوا البشر، مع انصهروا مث ومن ذلك، غري أو البحار أو اجلبال عرب ×خرى أو بطريقة

                                              

  .23ص ،16، جالتأويل حماسنمجال الدين،  ،القامسي )1(
  .358ص، 4ج ،البخاري شرح الباري فيضالكشمريي، أنور شاه،  )2(
 .23ص ،16، جالتأويل حماسنمجال الدين،  ،القامسي )3(
  .868ص ،2ج ،الثالث السماوية الد�½ت يف الكهف سورة قصص ثروت، إبراهيم عافية، )4(
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ه ذكر  ملا وفقاً  والتتار والرتك املغول عقبهم من يكون أن ومن احملتمل ،)1("�نية مرة معهم
  البعث األول.هو ، وميكن أن نعترب هذا )2(بعضال

 ،أولئك نسل منشعوب وأمم  مفإÇ -وميثل البعث األخري- األنبياء سورة يف وأما
 خيرجون يف آخر الزمان فينشرون الفساد يف األرض، ويدل على ذلك قوله تعاىل يف اآلية: 

 )3(أي أرسلت كما فسرها قتادة ُفتَِحۡت  فقوله:  ، َحتَّٰىٓ إِذَا فُتَِحۡت َيۡأُجوُج َوَمۡأُجوجُ 
 َحتَّٰىٓ إِذَا فُتَِحۡت َيۡأُجوُج َوَمۡأُجوجُ   :وجل عز قوله: "السمرقندي الليث وأبوغريه، قال 

تٖ   :كقوله  ،أرسلت يعين  َن ٱلسََّمآءِ  لَفَتَۡحَنا َعَلۡيِهم بََرَكٰ  يعين ]96: األعراف[  ّمِ
ن ُكّلِ   .أرسلنا  من ونشزة أكمة كل  من أي] 96: األنبياء[  ِسلُونَ َين َحدَبٖ َوُهم ّمِ
   .)4("خيرجون األرض

رضي هللا  مسعان بن النواس حديث من -كما تقدم- " مسلم" أخرجه ما وكذلك
َعثُ : «...فيه قال حيث ،صلى هللا عليه وسلم هللا رسول عن عنه  َوَمْأُجوَج، Íَُْجوجَ  هللاُ  َويـَبـْ
َرةِ  َعَلى َأَوائُِلُهمْ  فَـَيُمرُّ  يـَْنِسُلوَن، َحَدبٍ  ُكلِّ   ِمنْ  َوُهمْ   آِخُرُهمْ  َوَميُرُّ  ِفيَها، َما فَـَيْشرَبُونَ  َطَربِيََّة، ُحبَيـْ

، فعرب عن خروجهم األخري �لبعث تفسريًا لكلمة » اخل...َماءٌ  َمرَّةً  Óَِِذهِ  َكانَ   َلَقدْ : فـَيَـُقوُلونَ 
  يف اآلية املتقدمة. فُتَِحۡت  

 املذكورون نفسهمأ هم الكهفسورة  يف املذكورين ومأجوج Íجوج أن افرتضنا ولو
  األرض، يف مكان كل  من ال السد، وراء من مجيعاً  خروجهم يكون أن لزمل األنبياء سورة يف

ن ُكّلِ َحدَبٖ  : األنبياء آية تشري إليه كما   .]96: األنبياء[  ِسلُونَ َين َوُهم ّمِ
 الناس، من معينة فئة واوليس املؤمنني لغري وصف ومأجوج Íجوج إن: قائل قال فإن

 ا1َّ  يقول وفيه رضي هللا عنه اخلدري سعيد أيب عن -املتقدم- احلديث ذلك على ويدل
 أَْلفٍ  ُكلِّ   ِمنْ : َقالَ  ؟ النَّارِ  بـَْعثُ  َوَما: َقالَ . النَّارِ  بـَْعثَ  َأْخرِجْ : « عليه السالم آلدم سبحانه
 الرَُّجُل؟ َذِلكَ  أَيـَُّنا ا1َِّ  َرُسولَ  ¥َ : َقاُلوا. َعَلْيِهمْ  َذِلكَ  فَاْشَتدَّ : قَالَ  مث. َوِتْسِعنيَ  َوِتْسَعةً  ِتْسَعِمائَةٍ 

                                              
  .868ص ،2ج ،املصدر السابق )1(
 ،19ص/ 16ج، تفسري املراغياملراغي، و  ،24ص/ 16ج ، التأويل حماسن ، مجال الدين،لقامسيانظر: ا )2(

  .133ص/ 15ج ،والتنوير التحرير ،الطاهر ،عاشور بنا
  .369، ص2ج ،سليمان بن مقاتل تفسري سليمان، بن مقاتل احلسن، أبوانظر:  )3(
  .441ص ،2ج ،حبر العلومتفسري  ،الليث وأب ،السمرقندي )4(
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 مقابلة يف جعلهم فقد ،)1(» َرُجلٌ  َوِمْنُكمْ  أَْلًفا َوَمْأُجوجَ  Íَُْجوجَ  ِمنْ  فَِإنَّ  أَْبِشُروا: فـََقالَ 
  .فئة واوليس وصفٌ  ومأجوج Íجوج أن على ذلك فدل النار، بعث طلب عندما املؤمنني

  قلت و�� التوفيق: جياب عن هذا مبا Íيت:
 آدم ذرية من همآدم، قال ابن كثري: " ذرية من Íجوج ومأجوج أن على العلماء اتفقأوًال: 

 «: وفيه -ولكن بلفظ آخر- سعيد أيبحبديث  ذلك على استدل مث ،)2("نعلمه خالف بال
 ِإنَّ  :ِبَصْوتٍ  فَـيُـَناَدى ،َوَسْعَدْيكَ  رَبـََّنا لَبـَّْيكَ  :يـَُقولُ  ،آَدمُ  ¥َ  :اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َوَجلَّ  َعزَّ  ا1َُّ  يـَُقولُ 

  مث إÇم تناسلوا إىل شعوب وقبائل. .)3(» النَّارِ  ِإَىل  بـَْعثًا ُذرِّيَِّتكَ  ِمنْ  ُختْرِجَ  َأنْ  Íَُْمُركَ  ا1ََّ 
 أَْلفٍ  ُكلِّ   ِمنْ : َقالَ  ؟ النَّارِ  بـَْعثُ  َوَما: َقالَ  ،النَّارِ  بـَْعثَ  َأْخرِجْ « �نياً: قوله أول احلديث: 

، ويدل ومأجوج بيأجوج اً صاخ ليسو  األمم مجيع يف عامهذا  ،» َوِتْسِعنيَ  َوِتْسَعةً  ِتْسَعِمائَةٍ 
 صلى هللا عليه وسلم النيب عن رضي هللا عنه هريرة أيبمن رواية أخرى  عليه ورود احلديث

  َربِّ  ¥َ  :فَـيَـُقولُ  ،ُذرِّيَِّتكَ  ِمنْ  َجَهنَّمَ  بـَْعثَ  َأْخرِجْ  :فيقول « :وفيه ،ومأجوج Íجوجدون ذكر 
  ِمنْ  ِمنَّا ُأِخذَ  ِإَذا ا1َِّ  َرُسولَ  ¥َ  :فـََقاُلوا ،َوِتْسِعنيَ  ِتْسَعةً  ِمائَةٍ  ُكلِّ   ِمنْ  َأْخرِجْ  :فـَيَـُقولُ  ،ُأْخرِجُ  َكمْ 
َقى َفَماَذا )4(َوِتْسُعونَ  ِتْسَعةٌ  ِمائَةٍ  ُكلِّ   ِيف  اْلبَـْيَضاءِ  َكالشََّعرَةِ   اْألَُممِ  ِيف  أُمَِّيت  ِإنَّ  :قَالَ  ،ِمنَّا يـَبـْ

  .)5(»اْألَْسَودِ  ثَّورِ ال
 َرُجلٌ  َوِمْنُكمْ  أَْلًفا َوَمْأُجوجَ  Íَُْجوجَ  ِمنْ  فَِإنَّ  أَْبِشُروا: فـََقالَ  «وقوله يف آخر احلديث: 

صلى هللا عليه  النيب أعلمهم الصحابة على ذلك اشتد وملا، قال فيه تقي الدين السبكي: "»
 اخلالئق دتعُ  إذا أي ،واحداً  ومنهم ألفاً  ومأجوج Íجوج من ×ن اخلالئق كثرة  من وسلم

 الذي الواحد وال ،النار بعث منها املخرج األلف تلك إىل إشارة هو وليس ،كذلك  جدواوُ 

                                              
  .160تقدم خترجيه يف ص )1(
  .129ص/ 2ج ،والنهاية البدايةابن كثري،  )2(
  ).4741، رقم (97، ص6، جسكارى الناس وترى �ب، احلج سورة ،القرآن تفسري كتابأخرجه البخاري،   )3(
اختلفت النسبة يف بعث النار ففي حديث أيب سعيد من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون ويف حديث أيب  )4(

 ما هي -أي رواية أيب هريرة- الروايةِ  تلك يف النِّسبة أن :بينهما والتوفيقُ هريرة من كل مائة تسعة وتسعون "
 فيض " انظر: الكشمريي،معهم ومأجوج Íجوج َضمّ  بعد فهي البخاري، عند ما وأما. واملسلمني الكّفار بني

  .331ص/ 5ج البخاري صحيح على الباري
  ).6529، رقم (110، ص8، جاحلشر كيف  �ب، الرقاق كتاب،  البخاري أخرجه )5(
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 Íجوج ذكر وإمنا، وقال كذلك: ")1("اخللق كثرة  لبيان مبتدأة قسمة هو بل ،منها يبقى
 من يكون وقد ،رجاؤهم ليقرب ،اآلالف وعدد اخللق كثرة  لبيان ،احلديث آخر يف ومأجوج
  .)2("اجلنة يدخلون آحاد منهم يبقى مسلمون ومأجوج Íجوج

 ¥َ  فـَيَـُقولُ  « رضي هللا عنه، وفيها: حصني بن عمران�لثاً: وردت رواية أخرى للحديث عن 
 ِمائَةٍ  ِتْسعُ  أَْلفٍ  ُكلِّ   ِمنْ  :فـَيـَُقولُ  ،النَّارِ  بـَْعثُ  َوَما َربِّ  ¥َ  :فَـيَـُقولُ  ،النَّارِ  بـَْعثَ  ابـَْعثْ  آَدمُ 

 َرَأى فـََلمَّا ،ِبَضاِحَكةٍ  أَبََدْوا َما َحىتَّ  اْلَقْومُ  فـَيَِئسَ  ،اْجلَنَّةِ  ِيف  َوَواِحدٌ  النَّارِ  ِيف  َوِتْسُعونَ  َوِتْسَعةٌ 
 ُحمَمَّدٍ  نـَْفسُ  فـََوالَِّذي َوأَْبِشُروا اْعَمُلوا :قَالَ  ×َِْصَحابِهِ  الَِّذي صلى هللا عليه وسلم ا1َِّ  َرُسولُ 
 َبِين  ِمنْ  َماتَ  َوَمنْ  َوَمْأُجوجُ  Íَُْجوجُ  ،َكثـََّرَ�هُ   ِإالَّ  َشْيءٍ  َمعَ  َكانـََتا  َما َخلِيَقتَـْنيِ  َلَمعَ  إِنَُّكمْ  بَِيِدهِ 
ُدونَ  الَِّذي بـَْعضُ  اْلَقْومِ  َعنْ  َفُسّرِيَ  :قَالَ  ،إِبِْليسَ  َوَبِين  آَدمَ   الَِّذي فـَوَ  َوأَْبِشُروا اْعَمُلوا :فَـَقالَ  ،جيَِ

 ِذَراعِ  ِيف  َكالرَّْقَمةِ   أَوْ  اْلَبِعريِ  َجْنبِ  ِيف  َكالشَّاَمةِ   ِإالَّ  النَّاسِ  ِيف  أَنـُْتمْ  َما بَِيِدهِ  ُحمَمَّدٍ  نـَْفسُ 
ابَّةِ     .)3(»الدَّ

أي خملوقتني، فهذا يدل على أÇم فئة معروفة وليسوا وصفاً للكفار على  »َخِليَقتَـْنيِ  «وقوله: 
 املذكورة النسبة أن على -أي احلديث- فدلاختالف شعوÓم وقبائلهم، قال الكشمريي: "

  .)4("الكفار مع ومأجوج Íجوج قوم انضمام بعد
   

                                              

  .546ص/ 2ج ،اهفتاو  ،السبكي )1(
  .546ص/ 2ج املصدر السابق، )2(
 رقم، 231ص/ 5ج صحيح، حسن: وقال احلج، سورة ومن �ب التفسري،، كتاب الرتمذي أخرجه )3(

)3168(.  
  .341ص/ 6ج ،البخاري شرح الباري فيضالكشمريي، أنور شاه،  )4(



 

 145 

  املطلب الثاين

  يف اليهودية والنصرانيةقصة ذي القرنني وÌجوج ومأجوج 

  
  :يف اليهوديةقصة ذي القرنني وÌجوج ومأجوج أوًال: 

من خالل البحث يف مصادر اليهود املختلفة كالتوراة العربانية والسامرية والرتمجة 
 من ذلك وغري عليها، والتعليق التوراة شرح تولت اليت احلديثة والكتبالعربية للعهد القدمي، 

يف القرآن  هيذي القرنني مع Íجوج ومأجوج كما  لقصة تضح عدم وجود ذكري، املصادر
 ، وإمنا يوجد بعض النصوص اليت تشري إىل هذا اللقب، وإىل بعض األوصاف اليت)1(الكرمي

Íجوج ومأجوج، وعلى الرغم من ذلك  وكذلك توجد إشارات إىل جاءت يف القرآن الكرمي،
السور الفاصل من بناء القرنني  وذ العمل الذي قام بهال تنوه تلك اإلشارات اخلاصة Óم إىل 

 ملك كورش  أن ،إشعياء سفرومن تلك اإلشارات ما جاء يف وبني األمم ا÷اورة،  همبين
 ومسيحاً  مؤمناً، كان  وأنه ومغرÓا، األرض مشارق ملك وأنه قرون، ذا كان  ومادي فارس

 يـَُقولُ  هَكَذا .1ونصه: ( األرض، يف العدل ونشر تعاىل هللا عبادة إىل يدعو كان  وأنه �،
 َأُحلُّ، ُمُلوكٍ  َوَأْحَقاءَ  أَُممًا، أََماَمهُ  َألُدوسَ  بَِيِميِنهِ  أَْمَسْكتُ  الَِّذي ِلُكوَرشَ  ِلَمِسيِحِه، الرَّبُّ 
َتحَ  دُ  َواهلَِْضابَ  ُقدَّاَمكَ  َأِسريُ  َأcَ « .2.تـُْغَلقُ  الَ  َواألَبـَْوابُ  اْلِمْصرَاَعْنيِ، أََماَمهُ  ألَفـْ رُ . أَُمهِّ  أَُكسِّ

ِديدِ  َوَمَغالِيقَ  النَُّحاِس، ِمْصَراَعيِ   اْلَمَخاِبِئ، وَُكُنوزَ  الظُّْلَمةِ  َذَخائِرَ  َوأُْعِطيكَ  .3.أَْقِصفُ  احلَْ
 يـَْعُقوَب، َعْبِدي َألْجلِ  .4.ِإْسَرائِيلَ  ِإلهُ  ِ�مسَِْك، يَْدُعوكَ  الَِّذي الرَّبُّ  أcََ  َأّينِ  تـَْعِرفَ  ِلَكيْ 

 الَ . آَخرُ  َولَْيسَ  الرَّبُّ  َأcَ  .5.تـَْعرُِفِين  َلْستَ  َوأَْنتَ  َلقَّبـُْتكَ . ِ�مسِْكَ  َدَعْوُتكَ  ُخمَْتارِي، َوِإْسرَائِيلَ 
 لَْيسَ  َأنْ  َمْغرÓَِِا َوِمنْ  الشَّْمسِ  َمْشِرقِ  ِمنْ  يـَْعَلُموا ِلَكيْ  .6.تـَْعرِْفِين  ملَْ  َوأَْنتَ  َنطَّْقُتكَ . ِسَوايَ  ِإلهَ 

 أcََ . الشَّرِّ  َوَخاِلقُ  السََّالمِ  َصاِنعُ  الظُّْلَمِة، َوَخاِلقُ  النُّورِ  ُمَصوِّرُ  .7.آَخرُ  َولَْيسَ  الرَّبُّ  َأcَ . َغْريِي
  .)2()هِذهِ  ُكلِّ   َصانِعُ  الرَّبُّ 

                                              

  .657-656ص ،2ج ،الثالث السماوية الد�½ت يف الكهف سورة قصص ثروت، إبراهيم عافية،انظر:  )1(
  . انظر:7-1، فقرات 45، اإلصحاح سفر أشعياء، العهد القدمي )2(

takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapters.php?book=29&from=1&to=66-http://st   
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نبوءة رأى فيها دانيال كورش يف صورة كبش قوي ذي قرنني،  دانيال سفروورد يف 
ْلَشاصَّرَ  ُمْلكِ  ِمنْ  الثَّالِثَةِ  السََّنةِ  ِيف . 1قال: (  الَِّيت  بـَْعدَ  ُرْؤ¥َ  َدانِيآلَ  أcََ  ِيل  َظَهَرتْ  اْلَمِلِك، بـَيـْ
 قـَْرcَنِ  َوَلهُ  النـَّْهرِ  ِعْندَ  َواِقفٍ  ِبَكْبشٍ  َوِإَذا... .3...،الرُّْؤ¥َ  ِيف  فَـرَأَْيتُ  .2.االْبِتَداءِ  ِيف  ِيل  َظَهَرتْ 
 َغْر�ً  يـَْنَطحُ  اْلَكْبشَ  رَأَْيتُ  .4.َأِخريًا طَاِلعٌ  َواَألْعَلى اآلَخِر، ِمنَ  أَْعَلى َواْلَواِحدُ  َعالَِياِن، َوالَقْرcَنِ 
َنَما .5.َوَعظُمَ  َكَمْرَضاتِهِ   َوفـََعلَ  يَِدِه، ِمنْ  ُمْنِقذٌ  َوالَ  ُقدَّاَمهُ  َحيَـَوانٌ  يَِقفْ  فَـَلمْ  َوَجُنو�ً  َوِمشَاالً    َوبـَيـْ
الً  ُكْنتُ   اَألْرَض، َميَسَّ  َوملَْ  اَألْرضِ  ُكلِّ   َوْجهِ  َعَلى اْلَمْغِربِ  ِمنَ  َجاءَ  اْلَمْعزِ  ِمنَ  بِتَـْيسٍ  ِإَذا ُمَتَأمِّ

نَـْيهِ  بـَْنيَ  ُمْعتَـبَـرٌ  قَـْرنٌ  َولِلتـَّْيسِ   ِعْندَ  َواِقًفا رَأَيـُْتهُ  الَِّذي اْلَقْرنـَْنيِ  َصاِحبِ  اْلَكْبشِ  ِإَىل  َوَجاءَ  .6.َعيـْ
ةِ  ِإلَْيهِ  َورََكضَ  النـَّْهرِ   َعَلْيهِ  فَاْسَتَشاطَ  اْلَكْبِش، َجاِنبِ  ِإَىل  َوَصلَ  َقدْ  َورَأَيـُْتهُ  .7.قـُوَّتِهِ  ِبِشدَّ

 اَألْرضِ  َعَلى َوَطَرَحهُ  أََماَمُه، اْلُوُقوفِ  َعَلى قـُوَّةٌ  لِْلَكْبشِ  َتُكنْ  فَـَلمْ  قـَْرنـَْيِه، وََكَسرَ  اْلَكْبشَ  َوَضَربَ 
ْعزِ  تـَْيسُ  فتَـَعظَّمَ  .8.َيِدهِ  ِمنْ  ُمْنِقذٌ  لِْلَكْبشِ  َيُكنْ  َوملَْ  َوَداَسُه،

َ
ا امل   .)1()ِجد6

 اْلَكْبشُ  أَمَّا .20تراءى له، وعرب رؤ¥ه بقوله: ( عليه السالممث ذكر بعد متام الرؤ¥ أن جربيل 
 َواْلَقْرنُ  اْلُيوcَِن، َمِلكُ  اْلَعاِيف  َوالتـَّْيسُ  .21.َوَفاِرسَ  َماِدي ُمُلوكُ  فـَُهوَ  اْلَقْرنـَْنيِ  َذا رَأَيـَْتهُ  الَِّذي

نَـْيهِ  بـَْنيَ  الَِّذي اْلَعِظيمُ  فعرب له أن الكبش ذا القرنني هو كورش ملك  .)2()اَألوَّلُ  اْلَمِلكُ  ُهوَ  َعيـْ
  فارس، وقرcه مملكتا فارس، والتيس ذو القرن الواحد هو اإلسكندر املقدوين.

أن هذه إىل من بعيد  إحياء ولو من مع ما يف هذه اإلشارات املنقولة يف التوراة
أسفار  وححظ أن شر نللقرآنية، لكن مع صفات ذي القرنني يف القصة ا صفات تتطابقال

العهد القدمي مل تشر إىل أن كورش الفارسي هو ذو القرنني الذي ملك مشارق األرض 
له ولشخصيته،  ومغارÓا، وإمنا كل ما ذكر فيها عن كورش ال يعدو أن يكون متجيداً 

  .)3(لسماحته مع اليهود، خاصة املنفيني من �بل ومساحه هلم �لعودة إىل أرض إسرائيل
 يف العدل ونشر تعاىل هللا عبادة إىل يدعو كانو  مؤمناً،(كان أما ادعاء أن كورش 

أثبتت وثنية كورش احلقائق التارخيية أن  -يف املطلب السابق-فقد تقدم معنا  )األرض

                                              

  . انظر: 8-1، فقرات 8: اإلصحاح سفر دانيال، العهد القدمي )1(

-http://st
takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=34&chapter  

  .21-20فقرات ،اإلصحاح املصدر السابق، )2(
  .666ص ،2ج ،الثالث السماوية الد�½ت يف الكهف سورة قصص ثروت، إبراهيم عافية،انظر:  )3(
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للشك على خمالفة  تربهن مبا ال يدع جماالً ل -وغريهامن خالل النقوش األثرية - الفارسي 
د ما ورد يف القرآن الكرمي بشأن حتريفها، حيث قال التوراة للواقع التارخيي، األمر الذي يعض

ِسَيةۖٗ َفبَِما نَۡقِضِهم  تعاىل:  ُهۡم َوَجَعۡلنَا قُلُوبَُهۡم َقٰ قَُهۡم َلعَنَّٰ يثَٰ ُفوَن  ّمِ َواِضِعهِۦ  ٱۡلَكِلَم َعنيَُحّرِ مَّ

ُرواْ َونَُسواْ َحظّٗ  ا ذُّكِ مَّ ۡنُهۡم إِالَّ َقِليٗال  َخآِئَنةٖ بِِهۦۚ َوَال تََزاُل تَطَِّلُع َعلَٰى ا ّمِ ۡنُهۡمۖ ّمِ َفٱۡعُف َعۡنُهۡم  ّمِ
َ يُِحبُّ ٱۡلُمۡحِسِنينَ  َّb13: املائدة[  َوٱۡصَفۡحۚ إِنَّ ٱ[.  

فقد ذهبت بعض الدراسات اليهودية املتأخرة ومل يرد ذكر لذي القرنني القرآين إال يف 
صفها لسرية و إىل أن اإلسكندر املقدوين هو ذو القرنني، و�لغت هذه الدراسات يف 

  .)1(ري روبنييف هذا الرأي مرتمجو القرآن الكرمي للعربية كـ:ابن مشيش وأو  اإلسكندر، وتبعها
الكثري من  -يف أسفار العهد القدمي-أما �لنسبة ليأجوج ومأجوج فقد وردت 

، وأÇم عبارة عن جمموعة قبائل عليه السالمن نسل ¥فث بن نوح م مأÇ اليت تفيدنبوءات ال
مهجية متوحشة تسكن أقاصي الشمال يف القوقاز وأرمينيا، أطلق عليهم اليوcنيون اسم 
(سقطيم)، وأÇم قوم مفسدون سيظهرون برتوس وجمان... وغري ذلك من أدوات 

   .)2(احلروب
أنه ال توجد إشارة واحدة  ذكروا فيها على مجيع تلك املواضع اليت من املالحظ لكن

تشري إىل عالقتهم بذي القرنني، أو أÇم كانوا يغريون على بالد ما بني السدين، وأن ذي 
حيصن أهل تلك البالد من فسادهم وبطشهم كما ورد  فاصالً  القرنني أقام دوÇم سدًا منيعاً 

  يف القصة القرآنية.
  يف النصرانية: : قصة ذي القرنني وÌجوج ومأجوج£نياً 

ال خيفى أن زمن ذي القرنني يرجع إىل األزمنة القدمية، أي: ما قبل النصرانية، 
و�لرجوع إىل املصادر النصرانية املختلفة كالنسخة اآلرامية للعهد اجلديد، والرتمجة العربية 

عدم للعهد اجلديد وأcجيل بر�c وتوما و�بل والديداكي وغريها من كتب النصرانية يظهر 

                                              

  .667-666، ص2، جقصص سورة الكهف يف الد�½ت السماوية الثالثعافية، إبراهيم ثروت، انظر:  )1(
 سفر. و8-1: 5، 10-1: 1: سفر أخبار األ�م األول. و5-1: 10: سفر التكوينانظر للتوسع:  )2(

  . انظر:22- 13: 14: سفر إرميا. و29-1: 39، 23- 1: 38: حزقيال
takla.org/SiteMap/StTakla_Stile_Map_.html-http://st   
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، غري أن بعض املصادر )1(وجود أي إشارة إىل ذي القرنني الذي ورد ذكره يف القرآن الكرمي
تفيد ×ن االسكندر املقدوين هو ذو  (إحدى عظات يعقوب السروجي) السر¥نية الرتاثية

ونصها: (ركب اإلسكندر واملعسكر كله ومجيع  القرنني الذي ملك مشارق األرض ومغارÓا،
وا إىل بني البحر املننت والبحر الالمع، إىل حيث تدخل الشمس خادمة الرب، اجلنود، وذهب

وال تتوقف عن سريها ليًال أو Çاراً، وتطلع مباشرة فوق البحر، وحينما تقرتب من طلوعها 
يهرب الناس من أشعتها، وخيتبئون يف البحر خوفًا من أن حيرتقوا، وتعرب هذه الشمس يف 

، فالنص يشري إىل الشخصية العظيمة )2(ل cفذة السماء...)وسط السموات إىل حيث تدخ
اليت بلغت مشارق األرض ومغارÓا، وحيددها �إلسكندر، مث قال: (حتدث هللا بواسطة 
املالك قائالً: سأرفعك فوق كل ملوك وحكام العامل، هذه البوابة العظيمة اليت بنيتها يف هذه 

تنبأ إرمياء Óذا، ومسعت األرض ذلك، سوف  األرض ستغلق حىت »يت Çاية األزمنة فقد
، وهذا يشبه  )3(تفتح بوا�ت الشمال بنهاية العامل، ويف هذا اليوم سيأيت على األشرار شرهم)

  كثرياً ما جاء يف القرآن الكرمي من بناء السد الذي مينع جميء األشرار.
ون إليه، قال: مث يشري صراحة إىل Íجوج ومأجوج وما سيفعلونه يف العامل حني يرسل

(سيقوموا وينطلقوا وميلؤوا األرض بتجمعهم، �حلرب واألسر والشقاق، والدم واملذابح 
العظيمة، حني حيمى غضب الرب على األشرار، سريسل على األرض شعب Íجوج وشعب 

  مأجوج قبل Çاية العامل، سينطلقوا لتدمري األرض، وسيضطرب البشر، وترتعد اجلبال).
يف  وتقدم معنا املقدوين هو ذو القرنني، سكندر×ن اإل يقة السر¥نيةالوثتفيد هذه  

وقد بينا هناك بطالن  ،وحديثاً  قدمياً  هذا القول ومن قال به املطلب األول من هذا الفصل
من  ذو القرنني وهذا يتعارض مع ما كان عليهت وثنية االسكندر، و ثبهذا القول بسبب 

  به. واإلميان وتعاىل سبحانهتوحيد هللا 
إال يف  ،املصادر النصرانية على كثر�ا يف أي إشارة له ردم تلف Íجوج ومأجوجأما 

سفر يوحنا الالهويت يف نبوءة على لسان كاتب السفر تفيد خبروجهم للفساد يف العامل كله 

                                              

  .703، ص2، جقصص سورة الكهف يف الد�½ت السماوية الثالثعافية، إبراهيم ثروت، انظر:  )1(
  .707-705/ ص2املصدر السابق، ج )2(
  .711ص/ 2املصدر السابق، ج )3(
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 لُِيِضلَّ  َوَخيْرُجُ  .8.ِسْجِنهِ  ِمنْ  الشَّْيطَانُ  ُحيَلُّ  السََّنةِ  اَألْلفُ  َمتَّتِ  َمَىت  ُمثَّ  .7قال: ( آخر الزمان،
 ِمْثلُ  َعَدُدُهمْ  الَِّذينَ  لِْلَحْرِب، لَِيْجَمَعُهمْ  َوَماُجوَج، ُجوجَ : اَألْرضِ  َزَوا¥َ  أَْربَعِ  ِيف  الَِّذينَ  اُألَممَ 
 َوِ�ْلَمِديَنةِ  اْلِقدِّيِسنيَ  ِمبَُعْسَكرِ  َوَأَحاطُوا اَألْرِض، َعْرضِ  َعَلى َفَصِعُدوا .9.اْلَبْحرِ  َرْملِ 

 ال توجد إشارة واحدة يفلكن . و )1()َوَأَكَلتـُْهمْ  السََّماءِ  ِمنَ  هللاِ  ِعْندِ  ِمنْ  cَرٌ  فـَنَـَزَلتْ  اْلَمْحُبوبَِة،
املصادر النصرانية تفيد أن ذا القرنني كانت له عالقة Óم البتة، أو أنه كان هلم دور يف 

يف إقامة السد املانع بينهم وبني تلك البالد املتضررة من  ، مما كان سبباً الفساد قدمياً 
  فسادهم.

  مناقشة ونقد :تعقيب

من خالل ما سبق يتضح جليًا أن القرآن الكرمي قد تفرد من بني الكتب السماوية 
مبا تناولته من أحداث وخاصة ما يتعلق بيأجوج ومأجوج، أما  )2(األخرى بقصة ذي القرنني

لسر¥نية والذي يعترب مشاÓاً كثرياً ملا ورد يف القرآن الكرمي، فإن يف القلب ما ورد يف الوثيقة ا
شك من هذه الوثيقة خاصة إذا علمنا أن راوي هذه الوثيقة هو يعقوب السروجي، وقد 
انفرد هو بروايتها دون �قي الكتب السر¥نية، مث ملاذا ينفرد يعقوب السروجي برواية قصة 

  ية قصة أهل الكهف؟ذي القرنني وقبلها بروا
واألمر اآلخر فإن هذه الوثيقة تنص على أن ذا القرنني هو اإلسكندر املقدوين، 

  وهذا �طل كما بينا سابقاً، وذلك ألنه مشرك وذا القرنني كان مؤمناً �� تعاىل.
 أن لنا حيق الواسع يف تعيني شخصية ذي القرنني االختالف هذا وأمام حننمث 
 من عداه ما وتزييف تعيينه تقرب أحوال" قصتهضوء اآل¥ت اليت تناولت  يف نستخلص

 ذلك يف األمر بل األقوال هذه أصحاب بني من تعيينه على االقتصار جيب وليس األقوال،
  : عنها حميد ال صفات تعطى القرآنية القصة وهذه ،أوسع

  .عادالً  صاحلاً  ملكاً  كان  أنه -1
  .هللا من ملهماً  كان  أنه -2

                                              

  . انظر:9-7، فقرة 20، اإلصحاح يوحنا رؤ¥ ،العهد اجلديد )1(
 takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=76&chapter=20&q-http://st  
 .210، صالظاهرة القرآنيةنيب، مالك،  )2(
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  .شاسعه أقطاراً  مشل ملكه أن -3
  .محئة عني وهو جمهوالً  كان  مكاcً  املغرب جهة من فتوحه يف بلغ أنه -4
 الشرقية اجلهتني غري ملكه مشله مما جهة يف كانت  وأÇا ومأجوج، Íجوج بالد بلغ أنه -5

  .أسبابه مبلغ استقراء يقتضيه كما  بينهما وسطاً  فكانت والغربية
  .آخرين قوم وبني ومأجوج Íجوج بني حيول سداً  أقام أنه -6
 قوم بالد يفسدون كانوا  وأÇم فساداً  األرض يف عائثني كانوا  هؤالء ومأجوج Íجوج أن -7

  .امللك هلذا موالني
  .والبناء احلديد يف متقنة صناعة أهل قوم معه كان  أنه -8
  .النزول سبب عليه دل كما  إمجالياً  علماً  األحبار إال يعلمه ال دقيق خفي خربه أن -9

أحد ممن تقدم ذكره يف  )1("القرنني ذو يكون أن نفيت األحوال هذه مجيع تدبرت إذا وأنت
الوارد ذكره يف القرآن شخصية مستقلة عمن  األقوال السابقة، وأن الصحيح أن ذا القرنني

 من كثر× املقدوين اإلسكندر وذلك قبل اخلليل عليه السالم إبراهيم زمن وأنه كان يف ذكروا 
ومال إىل هذا الرأي اإلمام البخاري كما يفهم من صنيعه يف الصحيح  تقريباً، سنة ألفي

  .)2(وانتصر له احلافظ ابن حجر، ×دلة كثرية
أما قصة Íجوج ومأجوج فقد تفردت الرواية القرآنية عن سائر املرو¥ت يف الكتب 

 بني ما بالد على يغريون كانوا  وأÇم القرنني، بذي عالقتهمت ذكر  السماوية األخرى، حيث
 فسادهم من البالد تلك أهل حيصن فاصالً  منيعاً  سداً  دوÇم أقام القرنني اذ وأن السدين،
 كله  العامل يف للفساد سبب خروجهم�إلشارة إىل أن  النصراين دراملص واكتفى .وبطشهم

  .الزمان آخر
   

                                              
  .124ص ،15ج ،والتنوير التحرير ،الطاهر ،عاشور بنا )1(
  .383- 382، ص6ج ،الباري فتح ،حجر ابن )2(
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  املبحث الرابع

  القرآين يف ذكر قصص السابقني املعهودنقد دعوى التداخل النصي من خالل 
لقد استعرضنا يف املباحث السابقة قصص سورة الكهف مقارنة مبا ورد مشاÓًا هلا يف املصادر 
األخرى كالتوراة واإلجنيل، وبينا ما فيها من اإلعجاز الذي جيعل القول �قتباسها من الكتب املتقدمة  

  رص �لباطل. كالتوراة واإلجنيل وغريمها، نوعاً من التخ
وز¥دة يف إبراز الرباهني الدالة على نقد دعوى التداخل النصي بني قصص القرآن وبني غريها 

، سنذكر أمثلة من القصص اليت مل تذكر يف سورة الكهف ومنها التوراة واإلجنيليف الكتب السابقة 
  هذا املبحث إىل مطلبني: ونقارÇا مبا ورد يف املصادر األخرى لنزيد البحث عمقاً وإتقاcً. وسنقسم

  .وغريه القرآن يف وردت قصص: األول املطلب
  .بذكرها القرآن انفرد قصص: الثاين املطلب

  وبيان ذلك على النحو اآليت:

  املطلب األول

  قصص وردت يف القرآن وغريه
  وسنضرب لذلك عدة أمثلة:

  )1(املثال األول: قصة آدم بني القرآن الكرمي والتوراة
وهو   ،أول خملوق بشري خلقه هللا تعاىل يف أنه قصة سيدc آدم عليه السالم ةتكمن أمهي

يز بنسبه وخباصة إذا كان يعتقد مت االفتخاركذلك أول نيب يف األرض، واإلنسان جمبول بفطرته على 
حبياته وتعبه  اً جيعل االهتمام مضاعف هو أبو البشر مجيعاً  وشرف هذه النسبة، وكون آدم عليه السالم

مث نقارنه مبا ذكر يف القرآن الكرمي، سالة، فلننظر كيف ذكرت التوراة حال آدم عليه السالم، ه للر ومحل
  .القرآن وغريه، وذلك من خالل عرض عدد من املواضع بني نرى الفارقل

نـَْعَمُل اِإلْنَساَن َعَلى ُصورَتَِنا  «َوقَاَل هللاُ:  .26: (، قولهيف سفر التكوينورد  -1
ع . وتلك هي أول وقفة لنا م)2(َفَخَلَق ُهللا اِإلْنَساَن َعَلى ُصورَتِِه. َعَلى ُصورَِة ِهللا َخَلَقُه) .27.َكَشَبِهَنا..

                                              
 التوراة من القرآن اقتباس دعوى(حممد صلى هللا عليه وسلم يف كتا�ت املستشرقني  العظيم، عبد املطعين،انظر:  )1(

 .1843-1839 ص م،2002 فرباير-ه1422 القعدة ذو ،74السنة ،11ج ،األزهر جملة ،)واإلجنيل
  انظر: .27-26، فقرة 1 ، اإلصحاحالتكوين سفر، العهد القدمي )2(
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ه، كشبه من ؟ كشبه هشبفمن هذا السياق جند أن هللا خلق اإلنسان كأول ذكر لإلنسان يف التوراة...
  صورة هللا.  هللا... على

تعاىل هللا عن ذلك - ىل صورته لعرف صورة هللا تعاىل إ وداللة هذا الكالم أن اإلنسان لو نظر
بل إن اإلنسان السوي احليي خيجل من ذكر تسمية  ،فأين التمييز إذاً بني املخلوق واخلالق؟ - كبرياً   علواً 

  ؟.خيل وجود مثلها يف هللا جل جاللهبعض أعضائه فهل يت
يف  مهمة إليها تلوح لنا أول قاعدةو�لرجوع فإنه النظرة اإلسالمية خبصوص هذه النقطة أما 

: الشورى[  ٱۡلَبِصيرُ  َس َكِمۡثِلهِۦ َشۡيٞءۖ َوُهَو ٱلسَِّميعُ لَيۡ  تعاىل عن نفسه:  قولههذا الباب، وهي 
إذن ملا نفى هللا تعاىل املثلية بدت على الفور مالمح التميز بني املخلوق واخلالق، فال يظن ] 11

هو خملوق من آالف املاليني من املخلوقات ال تفاضل بني مجيعها إال  بنفسه أمهية خاصة، بل اإلنسان
نَس  : عز وجلمبقدار طاعة هللا تعاىل وعبادته اليت خلقوا من أجلها، يقول  َوَما َخَلۡقُت ٱۡلِجنَّ َوٱۡإلِ

   .وهو خالف جوهري ،واضحو ختالف حقيقي وهذا أول ا] 56: الذار¥ت[  إِالَّ ِليَۡعبُدُونِ 
يتشابه مع هللا تعاىل يف اخللقة، والقرآن  أن آدم عليه السالم تدعيها احملرفة فالتوراة يف نسخت

 َس َكِمۡثِلهِۦ َشۡيٞءۖ َوُهَو ٱلسَِّميعُ َليۡ  الكرمي يّصرح ×ن هللا تعاىل ال يشبهه شيء من خملوقاته: 

  . ]11: الشورى[  ٱۡلبَِصيرُ 
يَع اْلبَـَهاِئِم َوطُُيوَر السََّماِء  .20(: كذلك، قوله  يف سفر التكوينوورد  -2 َفَدَعا آَدُم ×َِْمسَاٍء مجَِ

يَع َحيَـَواcَِت اْلبـَّرِيَِّة) قد تعلم أمساء البهائم والطيور ومجيع  عليه السالم، هذا النص يبني لنا أن آدم )1(َومجَِ
َعلََّم َءادََم ٱۡألَۡسَمآَء ُكلََّها ثُمَّ وَ  ل تعاىل: ااحليواcت الربية، فأين هذا مما ورد يف القرآن الكرمي؟ ق

ٓئَِكِة َفَقاَل أَۢنبِ  ِدِقينَ َعَرَضُهۡم َعَلى ٱۡلَمَلٰ َصٰ ُؤَالِٓء إِن ُكنتُۡم  ٓ  ،]31: البقرة[  وِني بِأَۡسَمآِء َهٰ
  . ةالتوراأمشل وأعم من حتديد بعض أمساء الكائنات احلية كما ورد يف   ٱۡألَۡسَمآَء ُكلََّها فلفظة 

   .آدم أمساء املالئكة واجلن وغريهم من خملوقاته؟ تعاىل م هللاهل علَّ ميكننا أن نتسائل وعليه 
ٱۡألَۡسَمآَء  مل يرد شيء يفيد ذلك، وأما يف القرآن فقد ورد ما يؤكد ذلك، بقوله:  ةالتورايف 

مل  لتكرمي سيدc آدم عليه السالمهذا فيه مزيد والشك أن ، بصيغتني من صيغ ألفاظ العموم  ُكلََّها
  .لتورايتخيرب به النص ا
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، مث )1(وََكاcَ ِكَالُمهَا ُعْرَ¥نـَْنيِ، آَدُم َواْمَرأَُتُه، َوُمهَا َال َخيَْجَالِن) .25(: التكوين سفرورد يف  -3
فَانـَْفَتَحْت َأْعيُـنـُُهَما َوَعِلَما أَنـَُّهَما ُعْرَ¥cَِن. َفَخاَطا أَْورَاَق ِتٍني َوَصنَـَعا  .7بعد األكل من الشجرة، نقرأ: (

  . )2(ألَنـُْفِسِهَما َمآزَِر)
بَنِ   فما هي النظرة القرآنية إىل هذا النص؟ يقول هللا تعاىل: ُن  ٓي َءادََم َال َيۡفِتَننَُّكمُ َيٰ ٱلشَّۡيَطٰ

ٓۚ َكَمآ أَۡخَرَج  تِِهَما َن ٱۡلَجنَِّة َينِزُع َعۡنُهَما ِلَباَسُهَما ِليُِريَُهَما َسۡوَءٰ َيَرٰىُكۡم ُهَو  إِنَّهُۥ أَبََوۡيُكم ّمِ
ِطيَن أَۡوِلَيآَء ِللَِّذيَن َال يُۡؤِمنُوَن  َيٰ : األعراف[ َوَقبِيلُهُۥ ِمۡن َحۡيُث َال تََرۡونَُهۡمۗ إِنَّا َجَعۡلَنا ٱلشَّ

27[.  
كاc مستورين، ولكن   - عليهما السالم-وجوهري جداً، فسيدc آدم وحواء نا كبري فالفارق ه

الشيطان أوقعهما فيما وقعا فيه من املخالفة اليت كانت سببًا لتعريهما، مث سارعا يف البحث عن السرت 
، ومعىن ]22: األعراف[ يَۡخِصَفاِن َعَلۡيِهَما ِمن َوَرِق ٱۡلَجنَِّةۖ َوَطِفَقا  الذي كان يسرتمها 

  العري. احملرفة التوراة يفالسرت، واألصل  يف القرآنذلك أن األصل 
بعكس التوراة اليت مل  ،على الفوركانت   عليه السالمتوبة سيدc آدم  أنالقرآن  يف ذكر -4

تٖ  ل تعاىل: و قي، أصالً يُذكر له فيها توبة  إِنَّهُۥ ُهَو  َفتَاَب َعَلۡيهِۚ  َفتََلقَّٰىٓ َءادَُم ِمن رَّبِّهِۦ َكِلَمٰ

ِحيمُ  اُب ٱلرَّ   ، والفاء للتعقيب الذي يفيد الفور والسرعة.]37: البقرة[  ٱلتَّوَّ
رَبَُّك  َوإِۡذ َقالَ  وكذلك القرآن يذكر أن هللا تعاىل استخلف آدم يف األرض، فقال:  -5

ٓئَِكِة إِّنِي َجاِعلٞ  َمآَء  َقالُٓواْ أَتَۡجَعُل ِفيَها َمن يُۡفِسدُ ِفيَها َويَۡسِفكُ  ِفي ٱۡألَۡرِض َخِليَفةۖٗ  ِلۡلَمَلٰ ٱلدِّ
ُس َلَكۖ َقاَل إِنِّٓي أَۡعلَُم َما َال تَۡعلَُمونَ  ، والتوراة ال ]30: البقرة[  َونَۡحُن نَُسبُِّح بَِحۡمِدَك َونُقَدِّ

يف  أظهر وأبلغفهذا  األرضن خليفة � تعاىل يف اكإذا  تذكر هذا على اإلطالق، والشك أن اإلنسان 
آدم هو السيد يف  جعل هللا تعاىلكما أن على املخلوقات فقط،   ومتسلطاً  التكرمي من أن يكون سيداً 

ٓ  َناَوُقلۡ  : ولهق ويفهم هذا منالبيت لتحمله أعباء املسؤوليات،  ادَُم ٱۡسُكۡن أَنَت َوَزۡوُجَك ٱۡلَجنَّةَ ـ� يَٰ

ِذهِ َوُكَال ِمۡنَها َرَغدًا  ِلِمينَ  َحۡيُث ِشۡئتَُما َوَال تَۡقرَبَا َهٰ : البقرة[  ٱلشََّجَرةَ َفتَُكوَنا ِمَن ٱلظَّٰ
حىت ال  عن بيت الزوجية، املسؤول األول أنه هو، فقدمه سبحانه وتعاىل على زوجته لكي يبني لنا ]35

  ختتلط األمور فيحدث التفكك األسري الذي نراه اآلن.
ٓئَِكِة إِنِّي  َوإِۡذ َقاَل رَبُّكَ  وقد ورد يف القرآن الكرمي أن هللا تعاىل أسجد املالئكة آلدم:  ِلۡلَمَلٰ

ِلُقۢ بََشٗر  لٖ ا َخٰ ن َصۡلَصٰ ۡن َحَمإٖ  ّمِ ۡسنُونٖ  ّمِ ۡيتُهُۥ َوَنَفۡخُت ِفيِه   َفإِذَا ٢٨ مَّ وِحي َفقَعُواْ  ِمنَسوَّ رُّ
ِجِديَن  ٓئَِكةُ ُكلُُّهۡم أَۡجَمعُوَن فََسَجدَ  ٢٩َلهُۥ َسٰ ٓ إِۡبِليَس أَبَىٰٓ  ٣٠ٱۡلَمَلٰ ِجِدينَ  أَن إِالَّ   يَُكوَن َمَع ٱلسَّٰ
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  . انظر:7: 3 املصدر السابق، )2(
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يف حني أنه مل يرد نص تورايت واحد يشري  ،إلظهار فضله ومزيد تكرميه وتشريفه ]31- 28: احلجر[ 
 نصيًا أو دعي تداخالً إىل هذا الشرف وهذا السمو والرفعة على اإلطالق، فهل لعاقل بعد هذا أن ي

لبديع ابىن فامل ،عىناملبىن و امل يفأفضل والقرآن الكرمي قد حوى كل ما هو  اقتباسًا بني التوراة والقرآن؟
يف وصف خصال  لقرآنأشار هلا ا ية اليتمالسا يناعاملركاكة النص التورايت، و ب ال يقارنلنص القرآين ل

هل بعد ال يشري النص التورايت إىل الكثري من جواهرها وأساسيا�ا، فلعمر هللا  عليه السالم سيدc آدم
  .البيان من إنكار ملنكر هذا

  )1(ةابني القرآن والتور  عليه السالم املثال الثاين: قصة يوسف
يف التوراة أن امرأة العزيز   عليه السالماألوىل اليت تبدو ألول وهلة يف قصة يوسف  اللفتةإن 

بقرار وضع يوسف يف السجن،  اللفتةراودت يوسف عن نفسه ليفعل Óا الفحشاء، وتنتهي تلك 
 القرآين حىت يتجلى لنا الفرق بني ما يليق منهما وما ال يليق يفمث نتبعه �لنص التورايت  لنصوسنورد ا
  .- عليهم الصالة والسالم-الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي  بيان حال

َها ِإَىل  .7: جاء يف سفر التكوين: (النص التورايت نَـيـْ َوَحَدَث بـَْعَد هِذِه األُُموِر َأنَّ اْمَرأََة َسيِِّدِه َرفـََعْت َعيـْ
َمِعي َما ِيف  َذا َسيِِّدي َال يـَْعِرفُ  ُهوَ «فََأَىب َوَقاَل الْمَرأَِة َسيِِّدِه:  .8». اْضَطجْع َمِعي«يُوُسَف َوَقاَلِت: 

ًئا  .9اْلبَـْيِت، وَُكلُّ َما َلُه َقْد َدفـََعُه ِإَىل يَِدي.  . َوملَْ ُميِْسْك َعينِّ َشيـْ لَْيَس ُهَو ِيف هَذا اْلبَـْيِت أَْعَظَم ِمينِّ
َرِك، ألَنَِّك اْمَرأَتُُه. َفَكْيَف َأْصَنُع هَذا الشَّرَّ اْلَعِظيَم َوُأْخِطُئ ِإَىل ِهللا؟ وََكاَن ِإْذ َكلََّمْت يُوُسَف  .10». َغيـْ

ُمثَّ َحَدَث َحنَْو هَذا اْلَوْقِت أَنَُّه َدَخَل  .11يـَْوًما فـَيَـْوًما أَنَُّه ملَْ َيْسَمْع َهلَا َأْن َيْضَطجَع ِجبَانِِبَها لَِيُكوَن َمَعَها. 
َفَأْمَسَكْتُه بِثـَْوِبِه قَائَِلًة:  .12ُهَناَك ِيف اْلبَـْيِت.  اْلبَـْيَت لِيَـْعَمَل َعَمَلُه، َوملَْ َيُكْن ِإْنَساٌن ِمْن َأْهِل اْلبَـْيتِ 

وََكاَن َلمَّا رََأْت أَنَُّه تـََرَك ثـَْوبَُه ِيف  .13فـَتَـَرَك ثـَْوبَُه ِيف َيِدَها َوَهَرَب َوَخرََج ِإَىل َخارٍِج. ». اْضَطجْع َمِعي!«
َنا ِبَرُجل «ْهَل بـَْيِتَها، وََكلََّمتُهْم قَائِلًة: أَنـََّها cََدْت أَ  .14َيِدَها َوَهَرَب ِإَىل َخارٍِج،  اْنُظُروا! َقْد َجاَء ِإلَيـْ

رَاِينٍّ لُِيَداِعبـََنا! َدَخَل ِإَيلَّ لَِيْضَطجَع َمِعي، َفَصَرْخُت ِبَصْوٍت َعِظيٍم.  وََكاَن َلمَّا مسََِع َأّينِ َرفـَْعُت  .15ِعبـْ
فـََوَضَعْت ثـَْوبَُه ِجبَانِِبَها َحىتَّ َجاَء  .16». ُه ِجبَاِنِيب َوَهَرَب َوَخرََج ِإَىل َخارِجٍ َصْوِيت َوَصَرْخُت، أَنَُّه تـََرَك ثـَْوبَ 

َنا «َفَكلََّمْتُه ِمبِْثِل هَذا اْلَكَالِم قَائَِلًة:  .17َسيُِّدُه ِإَىل بـَْيِتِه.  َراِينُّ الَِّذي ِجْئَت ِبِه إِلَيـْ َدَخَل ِإَيلَّ اْلَعْبُد اْلِعبـْ
َفَكاَن  .19». وََكاَن َلمَّا رَفـَْعُت َصْوِيت َوَصَرْخُت، أَنَُّه تـََرَك ثـَْوبَُه ِجبَاِنِيب َوَهَرَب ِإَىل َخارِجٍ  .18اِعَبِين. لُِيدَ 

                                              
 التوراة من القرآن اقتباس دعوى( حممد صلى هللا عليه وسلم يف كتا:ت املستشرقني العظيم، عبد املطعين، )1(

 ،1686 -1681 ص م،2002 فرباير-ه1422 القعدة ذو ،74السنة ،10ج األزهر، جملة ،)واإلجنيل
عباس،  ،116-110ص ،الكرمي القرآن على الغارة حممد، الراضي عبد احملسن، عبد:  وانظر .�ختصار

هل القرآن الكرمي  ،سامي ،عامري ،73-65ص ،قضا� قرآنية يف املوسوعة الربيطانيةفضل حسن، 
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، َأنَّ َغَضَبُه »ِحبََسِب هَذا اْلَكَالِم َصَنَع ِيب َعْبُدكَ «َلمَّا مسََِع َسيُِّدُه َكَالَم اْمَرأَتِِه الَِّذي َكلََّمْتُه ِبِه َقائَِلًة: 
ْجِن، اْلَمَكاِن الَِّذي َكاَن َأْسَرى اْلَمِلِك َحمُْبوِسَني  .20محََِي.  َفَأَخَذ يُوُسَف َسيُِّدُه َوَوَضَعُه ِيف بـَْيِت السِّ

  . )1(ِفيِه)
َودَۡتهُ ٱلَِّتي ُهَو ِفي بَۡيتَِها َعن نَّۡفِسهِۦ َوَغلََّقِت ٱألَۡۡبَوٰ  : قال هللا تعاىل: النص القرآين  بَ َوَرٰ

ِۖ إِنَّهُۥ رَبِّٓي أَۡحَسَن َمۡثَواَيۖ  َّbِلُموَن إِنَّهُۥ َال يُفۡ  َوَقاَلۡت َهۡيَت َلَكۚ َقاَل َمَعاذَ ٱ  َوَلَقدۡ  ٢٣ِلُح ٱلظَّٰ
ۡت بِِهۦۖ َوَهمَّ بَِها َلۡوَالٓ أَن  ِلَك ِلنَۡصِرَف َعۡنهُ ٱلسُّٓوَء َوٱۡلَفۡحَشآءَۚ َهمَّ َن رَبِِّهۦۚ َكذَٰ َءا بُۡرَهٰ ِمۡن  إِنَّهُۥ رَّ

يَا َسيِّدََها لَدَا ٱۡلبَاِبۚ َوأَۡلَف  َوٱۡستََبَقا ٱۡلبَاَب َوقَدَّۡت قَِميَصهُۥ ِمن دُبُٖر  ٢٤ِعَباِدنَا ٱۡلُمۡخَلِصيَن 
ٓ أَن يُۡسَجَن أَۡو َعذَاٌب أَِليمٞ  ًءابِأَۡهِلَك ُسوٓ َقاَلۡت َما َجَزآُء َمۡن أََرادَ  َودَۡتِني  َقاَل ِهيَ  ٢٥ إِالَّ َرٰ
ۡن  َعن نَّۡفِسۚي َوَشِهدَ َشاِهدٞ  ذِبِيَن َفَصدََقۡت َوُهَو ِمَن  إِن َكاَن قَِميُصهُۥ قُدَّ ِمن قُبُلٖ  أَۡهِلَهآ ّمِ ٱۡلَكٰ

ِدِقيَن ِمَن َكذَبَۡت َوُهَو َف  َوإِن َكاَن َقِميُصهُۥ قُدَّ ِمن دُبُٖر  ٢٦ ا َرَءا ٢٧ٱلصَّٰ قَِميَصهُۥ ُقدَّ  َفلَمَّ
ذَۚا َوٱۡستَۡغِفِري يُوُسُف أَۡعِرۡض َعۡن  ٢٨ ِمن َكۡيِدُكنَّۖ إِنَّ َكۡيدَُكنَّ َعِظيمٞ َقاَل إِنَّهُۥ  ِمن دُبُٖر  َهٰ

ِودُ َفتَ ي ٱۡلَمِديَنِة ٱۡمَرأَُت ِف  ۞َوَقاَل ِنۡسَوةٞ  ٢٩ ينَ ِلذَۢنِبِكۖ إِنَِّك ُكنِت ِمَن ٱۡلَخاطِ  َها ىٰ ٱۡلعَِزيِز تَُرٰ
لٖ  ِبينٖ  َعن نَّۡفِسِهۦۖ َقۡد َشَغفََها ُحب¢ۖا إِنَّا َلَنَرٰىَها ِفي َضَلٰ ۢن    :...إىل قوله تعاىل مُّ ثُمَّ بَدَا لَُهم ّمِ

ِت َلَيۡسُجنُنَّهُۥ َحتَّٰى ِحينٖ    . ]35-23: يوسف[  بَۡعِد َما َرأَُواْ ٱۡألَٓيٰ

، قراءة متأنية فاحصة، أن يلمس بنفسه ه ميكن ألي منصف عاقل قرأ النصنيوال شك أن
عن االقتباس والتطابق يف الكل أو يف البعض،  الفرق بني املصدرين بفروق يستحيل معها التداخل فضالً 
  وإليك بعض تلك الفروق اليت ال ختفى على ذي عينني:

أما يف  .األخرية املرة قبل كان  لسيده يوسف ونصح ،مراراً  حصلت املراودةيف التوراة  -1
  .رغبتها لينفذ يوسف على املرأة بعزم اقرتنتو  واحدة، مرة املراودة حصلتالقرآن ف

 جبانب ثوبه ترك يوسف أن: قوليو  األبواب، تغليق إىل اإلشارة من التورايت النص خيلو -2
أما  .بيتها أهل Óا أعلمت أن بعد القصة عليه وقصت زوجها قدوم انتظرت وهي العزيز وهرب امرأة

 من قميصه فقدت �خلروج هم قد يوسف وأن األبواب، غلقت العزيز امرأة ×ن يصرحف الكرمي القرآن
  .احلال يف �لشكوى املرأة فبادرت عليهما يدخل �لعزيز فوجئا الباب إىل وصال وحني اخللف،

أما  .العزيز لدى نفسه عن يدافع ومل العزيز، دخل حني موجوداً  يوسف يكن مليف التوراة  -3
 هي: وقال ،املرأة وشاية بعد نفسه عن دافع وقد العزيز، قدم حني موجوداً  كان  يوسفيف القرآن ف

    .نفسي عن راودتين

                                              

  انظر: .19- 7 ، فقرات39 : اإلصحاحالتكوين سفر، القدميالعهد  )1(
 takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=1&chapter=39&q-http://st  
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 بعد يوسف على غضبه اشتد العزيز إن وتقول الشاهد، حديث من التورايت النص خيلو -4
 بتلك العزيز اقتناع يذكر كما  د،هاالش شهادة تفصيل�ل يذكرف الكرمي القرآنأما  .املرأة قول مساع

  .خبطئها هلا وتذكريه مرأتهال ولومه الشهادة،
 رجال على أمره يعرض ومل السجن، يف يوسف بوضع احلال يف أمر العزيز نيف التوراة أ -5

  .وحاشيته العزيز بني مداولة بعد كان  يوسف بسجن القرار أن إىل يشريف القرآنأما  .حاشيته
 وما نفسه، عن فتاها مراود�ا على العزيز امرأة ملن الاليت النسوة حديث منالتوراة  ختلو -6

 تلك آخر إىل يوسف ينرأ ملا النسوة أولئك فيه وقع وما عليهن، �خلروج أمرته ملا اقناعهن به حاولت
 ودعو�ا منهن، العزيز امرأة موقف يذكر كما  �لتفصيل، النسوة حديث يذكرف الكرمي القرآنأما  .القصة
   .رغبتها تنفيذ على ومصرة. لديهن العذر ملتمسة إ¥هن

فهذه ستة فروق �رزة بني ما ورد يف القرآن الكرمي وما ذكر يف النص التورايت، و�لنظر الفاحص 
فقط، واختلفا بعد يف املصدرين يتضح لنا أÇما مل يتفقا حقيقة إال يف أصل الواقعة من حيث هي واقعة 

  :)1(ذلك يف كل التفاصيل، على أن مثة مالحظتني ال ميكن لنا أن نغفلهما
  مل يعرفه النص التورايت، ومن أبرز ذلك اجلديد: أوهلما: أن القرآن الكرمي أورد جديداً 

  شهادة الشاهد الذي هو يف أهل امرأة العزيز. -1
  حديث النسوة وموقف امرأة العزيز منهن. -2

ما: أن القرآن الكرمي قد صحح بعض األخطاء اليت وقعت يف النص التورايت، واليت من �نيه
  أبرزها:

له، وإمنا الذي وقع هو الذي قطعته  أن يوسف مل يرتك ثوبه لدى املرأة، بل كان مرتد¥ً  -1
  املرأة من اخللف، ليكون ذلك دليًال وعالمة على عفة يوسف وطهارته وهو ما شهد به الشاهد.

عدم غياب يوسف عند حضور العزيز، ودفاعه عن نفسه ×Çا هي من راودته عن نفسه،  -2
، وعدم اإلشارة إىل أنه دافع عن نفسه عند بعكس الذي جاء يف النص التورايت من أنه كان غائباً 

  العزيز.
  )2(من القرآن واإلجنيل -عليهما السالم-: بشارة زكر� بيحيي الثالثاملثال 

َعاِقرًا.  )2(ِإْذ َكاَنْت أَلِيَصاَ�تُ  َوَلٌد، )1(َوملَْ َيُكْن َهلَُما .7، قال: (جاء يف إجنيل لوقا النص اإلجنيلي:
ِمِهَما.  َنَما ُهَو َيْكَهُن ِيف نـَْوبَِة ِفْرقَِتِه أََماَم ِهللا،  .8وََكاcَ ِكَالُمهَا ُمتَـَقدَِّمْنيِ ِيف َأ¥َّ َحَسَب َعاَدِة  .9فـَبَـيـْ

                                              
 التوراة من القرآن اقتباس دعوى( حممد صلى هللا عليه وسلم يف كتا�ت املستشرقني العظيم، عبد املطعين،انظر:  )1(

 . 1686-1684 ص ،74السنة ،10ج ،األزهر جملة ،)واإلجنيل
 .1847-1844ص ، 74السنة ،11ج ،انظر: املصدر السابق )2(
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َر.  وََكاَن ُكلُّ ُمجُْهوِر الشَّْعِب ُيَصلُّوَن  .10اْلَكَهُنوِت، َأَصابـَْتُه اْلُقْرَعُة َأْن َيْدُخَل ِإَىل َهْيَكِل الرَّبِّ َويـَُبخِّ
فـََلمَّا َرآُه زََكرِ¥َّ  .12ِر. َفَظَهَر َلُه َمَالُك الرَّبِّ َواِقًفا َعْن ميَِِني َمْذَبِح اْلَبُخو  .11َخارًِجا َوْقَت اْلَبُخوِر. 

َعْت، َواْمَرأَُتَك «فـََقاَل َلُه اْلَمَالُك:  .13اْضَطَرَب َوَوَقَع َعَلْيِه َخْوٌف.  ، َألنَّ ِطْلبَـَتَك َقْد مسُِ َال َختَْف َ¥ زََكرِ¥َّ
يِه يُوَحنَّا.  ٌح َواْبِتَهاٌج، وََكِثريُوَن َسيَـْفَرُحوَن ِبوَِالَدتِِه، َوَيُكوُن َلَك فـَرَ  .14أَلِيَصاَ�ُت َسَتِلُد َلَك ابـًْنا َوُتَسمِّ

ِه َميَْتِلُئ ِمَن الرُّوحِ  .15 ، َوَمخْرًا َوُمْسِكًرا َال َيْشَرُب، َوِمْن َبْطِن أُمِّ  اْلُقُدِس. ألَنَُّه َيُكوُن َعِظيًما أََماَم الرَّبِّ
َويـَتَـَقدَُّم أََماَمُه ِبُروِح إِيِليَّا َوقـُوَِّتِه، لِيـَُردَّ قـُُلوَب  .17الرَّبِّ ِإِهلِهْم. َويـَُردُّ َكِثريِيَن ِمْن َبِين ِإْسَرائِيَل ِإَىل  .16

ا.  فـََقاَل زََكرِ¥َّ لِْلَمَالِك:  .18اآلَ�ِء ِإَىل األَبـَْناِء، َواْلُعَصاَة ِإَىل ِفْكِر األَبـْرَاِر، ِلَكْي يـَُهيَِّئ لِلرَّبِّ َشْعًبا ُمْسَتِعد6
ِمَها؟.  َكْيفَ « َأcَ «فََأَجاَب اْلَمَالُك َوقَاَل لَُه:  .19َأْعَلُم هَذا، َألّينِ َأcَ َشْيٌخ َواْمَرَأِيت ُمتَـَقدَِّمٌة ِيف َأ¥َّ

َرَك Óَِذا.  َرائِيُل اْلَواِقُف ُقدَّاَم ِهللا، َوأُْرِسْلُت ُألَكلَِّمَك َوأَُبشِّ تـَْقِدُر َأْن َوَها أَْنَت َتُكوُن َصاِمًتا َوَال  .20ِجبـْ
وََكاَن  .21». تـََتَكلََّم، ِإَىل اْليَـْوِم الَِّذي َيُكوُن ِفيِه هَذا، ألَنََّك ملَْ ُتَصدِّْق َكَالِمي الَِّذي َسَيِتمُّ ِيف َوْقِتهِ 

ِبَني ِمْن ِإْبَطائِِه ِيف اْهلَْيَكِل.  َتِظرِيَن زََكرِ¥َّ َوُمتَـّعجِّ  َيْسَتِطْع َأْن ُيَكلَِّمُهْم، فـََفِهُموا فـََلمَّا َخرََج ملَْ  .22الشَّْعُب ُمنـْ
  .)3(أَنَُّه َقْد رََأى ُرْؤَ¥ ِيف اْهلَْيَكِل. َفَكاَن يُوِمُئ ِإلَْيِهْم َوبَِقَي َصاِمًتا)

  :الكرمي القرآن
 ِمنهُۥۖ َقاَل َرّبِ َهۡب ِلي ُهنَاِلَك دََعا َزَكِريَّا رَبَّ   تعاىل: هللا: يف سورة آل عمران، قال أوالً 

يَّةٗ   إِنََّك َسِميُع ٱلدَُّعآِء  لَّدُنَك ذُّرِ
ٓئَِكةُ َوُهَو َقآئِمٞ  ٣٨َطيَِّبةًۖ يَُصلِّي ِفي ٱۡلِمۡحَراِب  َفَنادَۡتهُ ٱۡلَمَلٰ

ا بَِكِلَمةٖ  أَنَّ  َقۢ ُرَك بِيَۡحَيٰى ُمَصدِّ َ يُبَّشِ َّbَوَسّيِدٗ  ٱ ِ َّbَن ٱ نَ ا َوَنِبيّٗ ا َوَحُصوٗر ّمِ ِلِحيَن  ا ّمِ  ٣٩ٱلصَّٰ
مٞ َقاَل َرّبِ  ُ َيۡفعَُل َما  َوقَۡد بَلََغِنَي ٱۡلِكبَُر َوٱۡمَرأَِتي َعاقِٞرۖ  أَنَّٰى يَُكوُن ِلي ُغَلٰ َّbِلَك ٱ َقاَل َكذَٰ

ثََة أَيَّاٍم إِالَّ  َقاَل َرّبِ ٱۡجَعل لِّٓي َءاَيةۖٗ  ٤٠يََشآُء  َم ٱلنَّاَس ثََلٰ ۗا َوٱۡذُكر  َرۡمٗز َقاَل َءاَيتَُك أَالَّ تَُكلِّ
ِر َكِثيٗر  رَّبَّكَ    .]41 - 38: عمران آل[ ا َوَسبِّۡح بِٱۡلعَِشّيِ َوٱإلِۡۡبَكٰ
َنادَٰى  إِذۡ  ٢َك َعۡبدَهُۥ َزَكِريَّآ ِذۡكُر َرۡحَمِت رَبِّ  ١ٓكهيٓعٓص   يف سورة مرمي، قال تعاىل: :�نياً 

ۡأُس َشۡيبٗ إِنِّي َوَهَن ٱۡلَعۡظُم ِمنِّي َقاَل َرّبِ  ٣ا رَبَّهُۥ نِدَآًء َخِفيّٗ  بِدَُعآِئَك ا َوَلۡم أَُكۢن َوٱۡشتََعَل ٱلرَّ
ِلَي ِمن َوَرآِءي َوَكاَنِت ٱۡمَرأَِتي َعاقِٗر  ٤ اَرّبِ َشِقيّٗ  َك لَّدُنا َفَهۡب ِلي ِمن َوإِنِّي ِخۡفُت ٱۡلَمَوٰ

َزَكِريَّآ إِنَّا  ٦ا ٱۡجَعۡلهُ َرّبِ َرِضيّٗ َءاِل يَۡعقُوَبۖ وَ يَِرثُنِي َويَِرُث ِمۡن  ٥ا َوِليّٗ  ُركَ َيٰ ٍم  ُنبَّشِ بِغَُلٰ
مٞ  ٧ا لَۡم نَۡجعَل لَّهُۥ ِمن َقۡبُل َسِميّٗ  َيىٰ ٱۡسُمهُۥ يَحۡ  ٱۡمَرأَتِي َوَكانَِت  َقاَل َرّبِ أَنَّٰى يَُكوُن ِلي ُغَلٰ

ِلَك َقاَل  ٨ا َوَقۡد بَلَۡغُت ِمَن ٱۡلِكبَِر ِعِتيّٗ ا َعاقِٗر  َلۡقتَُك ِمن خَ َوَقۡد  رَبَُّك ُهَو َعَليَّ َهيِّنٞ َقاَل َكذَٰ
َث َلَيالٖ  تَُكلَِّم ٱلنَّاسَ َقاَل َءاَيتَُك أَالَّ  َقاَل َرّبِ ٱۡجَعل لِّٓي َءاَيةۖٗ  ٩ا َقۡبُل َوَلۡم تَُك َشيۡ  ا َسِويّٗ  ثَلَٰ

 ىٰ ۡحيَ يَ َيٰ  ١١ا َوَعِشّيٗ  أَۡوَحٰىٓ إَِلۡيِهۡم أَن َسبُِّحواْ بُۡكَرةٗ ٱۡلِمۡحَراِب َف َقۡوِمهِۦ ِمَن  َفَخَرَج َعلَىٰ  ١٠

                                                                                                                                
  يعين: زكر¥ وامرأته )1(
  يعين امرأة زكر¥ )2(
  انظر: .22-1 ، فقرات1 : اإلصحاحلوقا إجنيل، العهد اجلديد )3(
 http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=52&chapter=1&q  
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ةٖۖ  َب بِقُوَّ هُ ٱۡلُحۡكَم َصِبيّٗ  ُخِذ ٱۡلِكتَٰ ن لَّدُنَّا َوَزَكٰوةۖٗ َوَحَنانٗ  ١٢ا َوَءاتَۡيَنٰ ا  ١٣ا َوَكاَن تَِقيّٗ  ا ّمِ وَبَرَّۢ
ِلدَۡيِه َوَلۡم  ٌم َعَلۡيِه َيۡوَم ُوِلدَ َوَيۡوَم َيُموُت َوسَ  ١٤ا يَُكن َجبَّاًرا َعِصيّٗ بَِوٰ   َلٰ
  .]15 - 1: مرمي[ ا َوَيۡوَم يُۡبَعُث َحيّٗ 
تال ما ذكر من هذه مث النص اإلجنيلي مرات ومرات  لو قرأالقارئ املنصف أن هنا نالحظ 

أن يكون هذا النص  وعقلياً  أنه من املستحيل علمياً  تضح له جلياً ل هاالقصة يف اآل¥ت اليت أسلفنا
 ،عليهما السالممرمي يف شأن زكر¥ وحييي و آل عمران  يتسور  هلذه اآل¥ت اليت وردت يف اإلجنيلي مصدراً 

قائق ال وجود هلا البتة يف النص القرآنية حب النصوص�ملقارنة بني هذه النصوص يتضح انفراد و إنه  مث
  :)1(يت، ومن أبرزها ما Íياإلجنيل

  آل عمران:أوال: يف سورة 
، وهذا ما مل يرد يف النص قدم على ذكر البشارة قصة نذر امرأة عمران ما يف بطنها حمرراً  -1

  اإلجنيلي.
اإلخبار ×ن امرأة عمران ولدت أنثى وهي مرمي عليها السالم وكانت ترجو أن يكون  -2
  ومل يرد ذكر لشيء من ذلك يف النص اإلجنيلي. ،املولود ذكراً 
عندها  ه هوكان جيد  وكانملرمي، وما كانت جتده من الكرامات،  عليه السالمكفالة زكر¥   -3

  دون معرفة مصدره الذي أوصله إليها. ومل يرد شيء من ذلك يف النص اإلجنيلي. رزقمن 
لفظه، وليس له أي ذكر يف  �لدعاء املنصوص عليه وذكر القرآنُ  عليه السالم توجه زكر¥ -4

  النصوص اإلجنيلية.
  £نيا: يف سورة مرمي. 

الولد بعد أن وهن العظم  وهو طلبعلى دعاء ربه  عليه السالم السبب الذي محل زكر¥ -1
  املوايل من ورائه. والنص اإلجنيلي خيلو من ذكر ملثل ذلك. على فاخو ، هرأسيف  شيبالمنه واشتعل 
يعقوب. ومل يرد ذكر  يف دعائه وسؤاله للولد أن يرثه ويرث من آل عليه السالم نص زكر¥ -2

  لذلك يف النص اإلجنيلي.
. قومه عند خروجه من احملراب ×ن يسبحوا بكرة وعشياً  عليه السالم ما أرشد إليه زكر¥ -3

  وال وجود لذلك يف النص اإلجنيلي.
 عصياً  بوالديه ولن يكون جباراً  وأنه سيكون براً  عليه السالمالثناء على املولود اجلديد حيىي  -4

، وغري ذلك من الثناء عليه. ، وسالم عليه يوم ولد ويوم ميوت ويوم يبعث حياً  آ�ه احلكم صبياً وأن هللا
  ومل يرد ذكر لشيء من ذلك يف النص اإلجنيلي.

                                              
 التوراة من القرآن اقتباس دعوى( ،حممد صلى هللا عليه وسلم يف كتا�ت املستشرقني العظيم، عبد املطعين، )1(
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يرد هلا ذكر يف  كثرية جاءت يف القرآن الكرمي ومل  اتشك أن هذه تعقيبات واضحة، وإضاف وال
   .ةيالنصوص اإلجنيل

تكفل Óا القرآن الكرمي جتاه ما ورد يف النصوص اإلجنيلية والتوراتية من وبقيت مهمة أخرى 
قبلها وهي تصحيح بعض األخطاء واملفاهيم اليت وردت يف تلك النصوص، ومن ذلك على سبيل 

  :)1(املثال
عقوبة له من املالك، فصحح القرآن  عليه السالم الصمت الذي قام به زكر¥ اعترب اإلجنيل -1

ورد ذلك يف وأنبيه زكر¥، لالدعوى وجعل الصمت آية وعالمة على استجابة هللا تعاىل الكرمي هذه 
َم  َقاَل َرّبِ ٱۡجَعل لِّٓي َءاَيةۖٗ   النصني القرآنيني، ففي سورة آل عمران قال: َقاَل َءاَيتَُك أَالَّ تَُكلِّ

ثَةَ أَيَّاٍم إِالَّ َرۡمٗز   َرّبِ ٱۡجَعل ّلِٓي َءاَيةۖٗ َقاَل  ، ويف سورة مرمي: ]41: عمران آل[ ۗا ٱلنَّاَس ثََلٰ

َث لَيَالٖ َقاَل َءاَيتَُك أَالَّ    .]10: مرمي[  اَسِويّٗ  تَُكلَِّم ٱلنَّاَس ثََلٰ
حىت يعاقب من هللا تعاىل أو  عليه السالمل ما هو الذنب الذي اقرتفه زكر¥ ءوللقارئ أن يتسا

، يوجب هذه وكانت امرأته عاقراً  مسألته من أنه بلغ من الكرب عتياً  أثناءحباله  ارهقر إمن مالك؟ هل 
  .!!العقوبة؟

وجاء . حيىي ةدمن اهليكل إىل يوم وال عليه السالم حيدد مدة الصمت خبروج زكر¥ اإلجنيل -2
  هذا اخلطأ فحدد تلك املدة بثالثة أ¥م بلياليهن بعد اخلروج من احملراب. ححالقرآن الكرمي ليص

جيعل البشارة على لسان ملك واحد، بينما القرآن الكرمي جيعل البشارة على لسان  جنيلاإل -3
ٓئَِكةُ َوُهَو َقآئِمٞ   مجع من املالئكة:   .]39: عمران آل[ يَُصلِّي ِفي ٱۡلِمۡحَراِب  َفَنادَۡتهُ ٱۡلَمَلٰ

تنبأ Óا،  هو الذيأن املالك و من اختيار زكر¥  )يوحنا(أو  )حيىيـ(جيعل التسمية ب اإلجنيل -4
لَۡم نَۡجَعل  َيىٰ يَحۡ  ٱۡسُمهُۥ ، فقال: من هللا تعاىل إىل زكر¥ بينما القرآن الكرمي جيعل هذه التسمية وحياً 

  .]7: مرمي[ ا لَّهُۥ ِمن َقۡبُل َسِميّٗ 
 ملالك وقع عليه خوف واضطراب، وخالحني جاءه ا عليه السالم يذكر أن زكر¥ اإلجنيل -5

ن القرآن الكرمي عودc يف سرده لوقائع مثل هذه أن ألالقرآن من ذكر ذلك، وهو دليل على عدم وقوعه 
  :عليها يف واقعة السحرة مع موسى عليه السالميسجل االنفعاالت عند حدوثها، كما نص 

وَسىٰ  َفأَۡوَجَس ِفي َنۡفِسهِۦ ِخيَفةٗ  حني جاءته  وحكاها عن إبراهيم عليه السالم، ]67: طه[ مُّ
حرص القرآن على ف، ]52: احلجر[ َوِجلُوَن إِنَّا ِمنُكۡم  ضيوف  وهي على هيئةاملالئكة تبشره، 

  .ذكر االنفعاالت عند حدوثها يدل على أن زكر¥ مل يقع منه شيء من ذلك قطعاً 

                                              
 التوراة من القرآن اقتباس دعوى(حممد صلى هللا عليه وسلم يف كتا�ت املستشرقني  العظيم، عبد املطعين،انظر:  )1(
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اعرتت النص حريفات اليت تصحيحها وتشذيبها من التالقرآن الكرمي  اليت توىلخطاء األ بعض منفهذه 
  :)1(مهمتني جليلتني هذهه ات، وÓذا نسجل أن القرآن الكرمي أدى يف تعقباإلجنيلي

  كامًال.  أميناً  أوالمها: تصوير الواقعة املقصوصة تصويراً 
  من حتريفات احملرفني وانتحال املبطلني. اإلجنيلالثانية: تصحيح األخطاء اليت حلقت 

   

                                              
 التوراة من القرآن اقتباس دعوى(حممد صلى هللا عليه وسلم يف كتا�ت املستشرقني  العظيم، عبد املطعين،انظر:  )1(
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  ملطلب الثاينا

  بذكرهاقصص انفرد القرآن 
بسبب  هذا الدليل يعد من أبرز األدلة على نقد دعوى التداخل النصي يف قصص القرآن، 

وذلك يف حالة  ،)1(كون املصدر الذي يُدَّعى اإلفادة منه يَفتقد ملادة القصص اليت انفرد القرآن Óا
 املتقدمة الكتب يف Óا يتأُ  اليت على القصة تفاصيل ةüضاف األمر يتعلقإذا كان  ماالقصص الكاملة، أ

  فإن األمر يزيد قوة يف اإلثبات واإلفحام، فمن األمثلة على ذلك:
، )3(، ونيب هللا هود)2(قصص انفرد القرآن الكرمي بذكرها كاملة، مثل: قصة نيب هللا صاحل -1

  .)4(ونيب هللا شعيب
وهي كثرية إال أنين  تفاصيل دقيقة زادها القرآن الكرمي وانفرد Óا خمالفًا للتوراة واإلجنيل، -2

  سأكتفي ببعض األمثلة:
قُۡلَنا  َوإِذۡ  ما جاء يف القرآن من أمر هللا للمالئكة �لسجود آلدم وامتناع إبليس،  -أ

ٓئَِكِة ٱۡسُجدُواْ ِألٓ  ِفِريَن ِلۡلَمَلٰ ٓ إِۡبِليَس أَبَٰى َوٱۡستَۡكبََر َوَكاَن ِمَن ٱۡلَكٰ : البقرة[دََم َفَسَجدُٓواْ إِالَّ
34[.  

ما ورد يف القرآن الكرمي من حماورة بني نوح عليه السالم وابنه الكافر، وعدم ركوبه يف  -ب
  .)5(السفينة وغرقه، وحماورة نوح مع ربه

ما جاء يف القرآن الكرمي من خرب سحرة فرعون، وانقالب العصا إىل حية عظيمة والتقامها  -ج
  .)6(ودهم لهحلبال السحرة وعصيهم، مث إمياÇم �� تعاىل وسج

ما جاء يف القرآن من أن الشخص الثاين الذي أراد موسى عليه السالم أن يبطش به كان  - د
  .)1(، خبالف ما جاء يف العهد القدمي من أنه شخص عرباين)7(من أعدائه

                                              

  .103- 101، صالغارة على القرآن الكرميعبد احملسن، عبد الراضي حممد، انظر:  )1(
: والنمل ،18-17: وفصلت ،159-141: والشعراء ،68-61: وهود ،79-73: األعراف: مثالً  انظر )2(

  .15-11: والشمس ،5-4: واحلاقة ،45-43: والذار¥ت ،45-53
: القمر ،16-13: وفصلت ،140-123: والشعراء ،60- 50: وهود ،72-65: األعرافانظر مثًال:  )3(

   .8-6: واحلاقة ،18-21
  .38-36:والعنكبوت ،95-84:وهود ،92-85: األعرافانظر مثًال:  )4(
  .48-42انظر: سورة هود،  )5(
  .51- 32. الشعراء، 76-57انظر: سورة طه،  )6(
  .19 ،القصصانظر: سورة  )7(
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، خبالف التوراة )2(هو السامري لما جاء يف القرآن من أن الذي صنع العجل لبين إسرائي  -ه
  .)3(هارون عليه السالماليت تدعي أنه 

  .)4(من كالم عيسى عليه السالم يف املهد القرآن يف ما جاء - و
من صنع عيسى عليه السالم للشيء من الطني على شكل الطري فيصري  القرآن يف ما جاء -ز

  .)5(بعد ذلك طرياً üذن هللا
  .)6(من قصة املائدة اليت نزلت من السماء القرآن يف ما جاء -ح

   

                                                                                                                                

  :انظر .14-12 ، فقرة2 اإلصحاح، اخلروج سفر، العهد القدميانظر:  )1(
takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=2&chapter=2&q-http://st   

  .97-85  ،طهانظر: سورة  )2(
  . انظر:35 ، فقرة32 ، اإلصحاحاخلروج سفر، العهد القدميانظر:  )3(
 &chapter=32&qtakla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=2-http://st  
  .34-30 ،مرمي، 110 ،املائدة، 46 ،عمران آل سورة: انظر )4(
  .49 ،عمران آل سورة: انظر )5(
  .115- 112 املائدة، سورة: انظر )6(
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  اخلامس املبحث

   الرسول شخصية خالل من النصي التداخل دعوى نقد

  وسريته صلى هللا عليه وسلم
  
 قبل صلى هللا عليه وسلم النيب حياة فيه لبس ال واضح بشكل جيلي ما النبوية السرية يف إن

 من ال تعاىل، هللا عند من هو الكرمي القرآن من به جاء ما مصدر أن على قطعاً  يشهد مما وبعدها بعثته
 به جاء ما أن بعث ما أول ملكذبيه يعلن صلى هللا عليه وسلم كان  فقد غريه، من سهاقتب وال نفسه عند
 يعد القرآين املصدر وحدة عن اإلعالن وهذا قلبه، على األمني الروح به نزل تعاىل هللا من وحي هو

 النبوية السرية تزكيها شهادة ألÇا وذلك ،مصدر التلقي وثبوت وى،احملت صدق على موضوعية شهادة
  القطعي. الثبوت درجة إىل Óا وترتقي

  ،-عليه وسالمه هللا صلوات-  هللا عبد بن حممد امسه الذيالكرمي  الرجل هذا أن ذلك وبيان
 حياته، طوال أظهرهم بني وترعرع وشب نشأ الذين قومه يف واخللق واحلسب النسب معروف رجالً  كان
 بعثته بعد العداء cصبه من بذلك وشهد يكذب، ال أميناً  رجالً  كانأنه   قبل اإلسالم همعند تواتر ولقد

 الذي هلب أ� عمه وأن األمني،لصادق � بعثته قبل يلقب كان  أنه الصدد هذا يف يذكر أن ويكفي
 ونفس اجلن، من مس أو وهم به جاء ما أن ويدعي �لصدق، له يعرتف كان  العداوة أشد دعوته عادى
األعداء هو اآلخر لدعوة  دِّ لأل مكة الذي كان قبل إسالمه من أيب سفيان بن حرب سيد أه مع احلال
ذلك هرقل  على هاليت جاء Óا، ومع ذلك فقد شهد له �لصدق ملا استشهد صلى هللا عليه وسلمالنيب 

  .)1(عظيم الروم
 يف صفة النيب صلى هللا عليه وسلم: عنه هللا رضي عليقال ابن القيم تعليقًا على قول 

 كذبة  أعدائه من أحد عليه جيرب ومل ،له احملاربون أعداؤه به له أقر مما هذا: ")2("هلجة وأصدقهم"

                                              

: رقم ،8ص ،1ج ،هللا رسول إىل الوحي بدء كان  كيف  �ب الوحي، بدء ،صحيحه يف البخاري أخرجه )1(
 إىل يدعوه هرقل إىل َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى النيب كتاب  �ب والسري، اجلهاد كتاب  ،صحيحه يف ومسلم  ،)7(

  .)1773: (رقم، 163ص ،5ج ،اإلسالم
: رقم ،26ص ،6ج ،وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن املناقب أبواب ،جامعه يف الرتمذيأخرجه  )2(

  . حسن حديث وهو ، وقال:)3637(
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 وأهل مشركوهم احملار�ت ×نواع األرض أهل حاربه فقد ،به له كلهم  أوليائه شهادة دع ،قط واحدة
  .)1(كبرية  وال صغرية واحدة بكذبة فيه طعن الدهر من يوماً  منهم أحد وليس منهم الكتاب

 صلى هللا عليه وسلم النيبعادة أو عقًال أن يتصف  كن أن يقبلالتساؤل هنا: هل مي لنا وحيق
، مث يعمد إىل الكذب بعد ذلك، فيصنع كالماً - الناسمجيع الذي شهد له به -أربعني عامًا �لصدق 

  .؟من عند هللاÍخذه من غريه من الناس ويدعي أنه  نده أوع من
ن هذا االحتمال ال يقره عقل وال تقبله فطرة سوية وال عادة حمّكمة عرفت يف حياة اجلواب أ

على  ةً اتصفت به من دميومة الصدق شاهد السرية النبوية مبا هذهالناس، فلم يبق إذًا إال أن تكون 
صلى هللا عليه ل من عند هللا تعاىل بواسطة جربيل األمني على قلبه ×ن القرآن نز  ،صدق اإلعالن النبوي

  .)2(ليكون من املنذرين وسلم
ن دعوى التداخل النصي املزعومة تنبين على عناصر أساسية البد منها لتكتمل شروط إمث 

جاء �لقرآن من عند نفسه مقتبسًا إ¥ه من غريه  صلى هللا عليه وسلمحجة اإلدانة على فرض أن النيب 
   .وغريهم ،من يهود أو نصارى

وإثبات امتالكه لألدوات  صلى هللا عليه وسلم الطعن يف أمية النيب :ومن أهم تلك العناصر
سفار اليت يدعي أصحاب هذه الدعوى أنه اقتبس منها، لكن املكتسبة لالطالع املباشر على األالعلمية 
يعترب عقبة حتجم عنها ركائب املستشرقني  صلى هللا عليه وسلماإلسالمي على أمية رسول هللا التأكيد 

  .)3(ومن تتلمذ على أيديهم، إذ ال سبيل للعبور إىل إثبات دعواهم إال üبطال حقيقة هذه األمية
والسرية النبوية النبوي  احلديثو وأول ما يواجه هؤالء وأمثاهلم يف هذا الشأن أن القرآن الكرمي 

 ،فيما يتعلق بكل شؤون حياته صلى هللا عليه وسلم النيب أخبارهي املصادر التارخيية املعتربة ملعرفة 
لمستشرقني وال لتالمذ�م مدخل آخر هلذا املوضوع، وال أدوات أخرى موضوعية حامسة للبحث لوليس 

  .)4(فيه
يف وذلك الكتاب والسنة  ه وسلمصلى هللا علي هللا رسولاألمية إىل نسبة  نص علىقد و 

  :طريقنيحد ×تلك النصوص  معون لماعت ومن شايعهم ينياملستشرقإال أن مواضع عدة، 

                                              

  .183، صاألفهامجالء قيم، الابن انظر:  )1(
  .24ص، األخطاء القرآن الكرمي دراسة لتصحيح ،اإليسيسكو )2(
أكرم  ،، والعمري60-59ص ،هل القرآن الكرمي مقتبس من كتب اليهود والنصارى ،سامي ،عامريانظر:  )3(

  .40ص ،االستشراق والقرآن، ضياء
  بتصرف. 13-11 ص ،دفاع القرآن ضد منتقديه ،عبد الرمحن ،بدويانظر:  )4(
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وهو موقف أيسر مؤنة من  ،األول: رد النصوص واعتبارها افتعاًال إسالمياً، ال حقيقة �رخيية
ن حيث علمية املنهج وحجية cحية ترتيب املصادر والتوفيق بينها، لكنه يف نفس الوقت هو األعسر م

  در.ااملص
 وحماولة، ة)، ولكن مع رفض مضموÇا املباشرالثاين: قبول جممل النصوص التارخيية (اإلسالمي

  .)1(اليت وضعت هلا أصالة لف مدلوال�اامعاين ختاستنطاقها 
بٖ  قرأ قوله تعاىل: يإن من  ا َوَال تَُخطُّهُۥ بَِيِمينَِكۖ ِإذٗ  َوَما ُكنَت تَۡتلُواْ ِمن َقۡبِلهِۦ ِمن ِكتَٰ

نسبته صلى هللا عليه وسلم ، وأمثاهلا من اآل¥ت اليت تؤكد ]48: العنكبوت[  ٱۡلُمۡبِطلُونَ ¤َّۡرتَاَب 
إىل األميني، سوف يتقرر عنده ال حمالة بطالن دعوى أنه صلى هللا عليه وسلم درس أسفار أهل 

سكوت املخالفني له املرتبصني بدعوته ومبا جاء به، إذ مل الكتاب أو استنسخها، ومما يؤكد صحة ذلك 
ة سفك دمه وإيذائه بكل يتورعوا عن حماولخصومه وأعدائه املعاصرين له ممن مل  دُّ لأجيادله يف ذلك 

 صلى هللا عليه وسلم النيبيف علم أهل مكة بعدم دراية  ية، بل و»يت آ¥ت أخرى أصرحذاصنوف اإل
نُ  : قوله تعاىلكما يف ×سفار أهل الكتاب   يَمٰ ُب َوَال ٱۡإلِ : الشورى[  َما ُكنَت تَۡدِري َما ٱۡلِكتَٰ

ُ َما تََلۡوتُهُۥ َعَلۡيُكۡم َوَالٓ أَۡدَرٰىُكم بِِهۦۖ َفقَۡد َلِبۡثُت ِفيُكۡم ُعُمٗر لَّۡو شَ قُل  : ، وقوله]52 َّbن آَء ٱ ا ّمِ

اآل¥ت اليت تبطل أصل ، ويف مقابل جحد املعاندين ملنطوق هذه ]16: يونس[  ِهۦٓۚ أََفَال تَۡعِقلُونَ َقۡبلِ 
وهذه اآل¥ت دليل  :)2(ل اإلمام النحاسدعاويهم، يقول من استقام عنده منطق االستدالل من أمثا

على نبوته، ألنه ال يكتب وال خيالط أهل الكتاب، فجاءهم ×خبار األنبياء واألمم وزالت الريبة 
  .)3(والشك

مؤكدًا ومبينًا حقيقة هذه األمية مبا يقطع  صلى هللا عليه وسلممث Íيت صريح كالم رسول هللا 
يَّةٌ  ُأمَّةٌ  ِإ½َّ  « :لاق ،الشك �ليقني  اِإلبْـَهامَ  َوَعَقدَ  َوَهَكَذا َوَهَكَذا َهَكَذا الشَّْهرُ  َحنُْسبُ  َوالَ  َنْكُتبُ  الَ  ُأمِّ

  .)4(» َثالَِثنيَ  َمتَامَ  يـَْعِىن  َوَهَكَذا َوَهَكَذا َهَكَذا َوالشَّْهرُ  الثَّالَِثةِ  ِىف 

                                              
  .60ص ،هل القرآن الكرمي مقتبس من كتب اليهود والنصارى ،سامي ،عامريانظر:  )1(
 :منها مفيدة تصانيف له ،أديب مفسر، ،جعفر أبو املصري النحوي النحاس إمساعيل بن حممد بن أمحدهو  )2(

 "،التفاحة امسه النحو يف كتاب"و "واملنسوخ الناسخ كتاب"و "القرآن إعراب كتاب"و "الكرمي القرآن تفسري"
 ص ،1ج ،األعالم ،لزركلي، وا401، ص15ج ،النبالء أعالم سريالذهيب،  ه). انظر:338( سنة تويف

208 .  
  .392، ص4، جفتح القديرالشوكاين،  )3(
 ،حنسب وال نكتب ال وسلم عليه هللا صلى النيب قول �ب ، الصوم كتاب  ،صحيحه يف البخاري أخرجه )4(

 اهلالل لرؤية رمضان صوم وجوب �ب ، الصيام كتاب  ،صحيحه يف ومسلم  ،)1913: (رقم ،27ص ،3ج
  .، من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما)1080: (رقم ،122ص ،3ج ،اهلالل لرؤية والفطر
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الكتابة واحلساب فهم على جبلتهم أراد أÇم على أصل والدة أمهم مل يتعلموا " ابن األثري:قال 
بََعَث ِفي   تعاىل قوله ومنه ،عدمية أو عزيزة فيهم كانت  الكتابة نأل األميون: للعرب وقيل، األوىل

يِّ  ۡنُهمۡ ٱۡألُّمِ   .)1("]2: اجلمعة[  َن َرُسوٗال ّمِ
مبا مينع  صلى هللا عليه وسلمعلى لسان النيب جاء ففي هذا احلديث شرح حمكم ملعىن األمية 

إن األمية اليت كان عليها هي عدم الدراية ف ولفظية،خول يف مهاترات ومماحكات »ويلية من الد
حيث مث إنه  ،حفظ أحسن القرآن حيفظ كان  بل حفظه من يقرأ ال أنهال  فقط )2(�لكتابة واحلساب

 بت ومعاوية بن أيب سفيانبن � اختذ عدة كّتاب منهم اخللفاء األربعة ومنهم زيد قدثبت يف السرية أنه 
  بقوله: ،وهو ما عقده صاحب قرة األبصار )3(-رضى هللا عنهم أمجعني-

  لـــــــــــــهْ  الّكتــــــــــــاب مــــــــــــن كــــــــــــان  مــــــــــــن بيــــــــــــان
  والعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزبريُ  أيبٌ  زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ 

  وَعْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  امرٌ وَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتٌ 
  أَ�نِ  عَمـــــــــــــــــــــــــــــــ فيانَ ُســـــــــــــــــــــــــــــــ أيب وابـــــــــــــــــــــــــــــــنُ 

  اددَ الــــــــــــــــــــــوِ  خــــــــــــــــــــــوأَ  ســــــــــــــــــــــعودمَ  ابــــــــــــــــــــــنُ  مث
  

  َوَفضَّــــــــــــــــــــــــــــَلهْ  اَنــــــــــــــــــــــــــــربـُّ  ليــــــــــــــــــــــــــــهِ عَ  ىلَّ َصــــــــــــــــــــــــــــ
  الُفضـــــــــــــــــــــــــــــــــال لفـــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ اخلُ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــدانواخلَ 

ـــــــــــــــــــــــ   درُ الصَّـــــــــــــــــــــــ اللُ بِـــــــــــــــــــــــ لمانُ َســـــــــــــــــــــــ ارُ عمَّ
ـــــــــــــــــــــــــعِ  وابـــــــــــــــــــــــــنُ  ـــــــــــــــــــــــــبَـ  معاســـــــــــــــــــــــــتَ فَ  الربي   اينَي
  )4(اددَ ْقـــــــــــــــــــــــــاملِ  مـــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــــنهمْ  ومحـــــــــــــــــــــــــزةٌ 

  
 صلى هللا عليه وسلممنهم من كان يكّلفه النيب  - رضوان هللا عليهم أمجعني-وهؤالء الصحابة 

كلفه بكتابة كتبه إىل ملوك األرض يومنهم من  ،كلفه بكتابة بعض العهوديومنهم من  ،بكتابة الوحي
أنه  يرو عن أحد ممن يعتد بهومل ومنهم من استكتبه إىل عماله ووالته وُسعاته ...  ،ورؤوس الطوائف

قام بكتابة الوحي، بنفسه أو أنه كتب شئيًا من هذه الكتب مجيعًا بيده  صلى هللا عليه وسلم
ن حيسن مم يتعجبونمي، وإمنا كانوا الشخص األ ةأمي من يستغربون، ولذلك ما كان العرب )5(الشريفة

كان   ذاليس هو األصل يف عامة الناس، ولن معرفة هاتني الصنعتني كان استثناًء إذ إ ،الكتابة والقراءة
القرآن قد حدثنا ، و حقوقهم بذلكبل ويستبيحون  ،Óذه األمية يعريوÇمجريان العرب من اليهود وغريهم 

يِّ َقالُواْ َلۡيَس َعلَۡيَنا ِفي  ن اليهود حينما الكرمي ع مل كذلك ، و ]75: عمران آل[  َن َسِبيلٞ ٱۡألُّمِ
   .)6(إىل العرب ×حسن من نظرة اليهود تكن نظرة الفرس والروم

                                              

  .68، ص1ج ،األثر غريب يف النهايةابن األثري،  )1(
  .59ص ،اليهود والنصارى هل القرآن الكرمي مقتبس من كتب ،سامي ،عامري )2(
  .436، ص17ج ،الفتاوى جمموع ،تيمية ابن )3(
  .90-89، صبغية األبراراخلدمي، حممد احلسن،  )4(
  .60ص ،هل القرآن الكرمي مقتبس من كتب اليهود والنصارى ،سامي ،عامريانظر:  )5(
  .199ص ،قضا� قرآنية يف املوسوعة الربيطانيةعباس، فضل حسن، انظر:  )6(
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على تلك  تهلبيابغمل يكن مع العريب ولقائل من أولئك املستشرقني وأمثاهلم أن يقول إن ا÷ت
تمردون على عبادة األصنام وبعض األعراف وهم قوم من يسمون �حلنفاء مم فيه أcس كان  فقد ،احلالة

فِلَم  ،كانوا يتحدثون فيها عن قضا¥ الدين واليوم اآلخر واجلنة والنارأشعار  ولقد اشتهرت هلم  ،اجلاهلية
ر Óم واقتبس و»ث صلى هللا عليه وسلم الرسول ال يكون أولئك مصدرًا من مصادر القرآن أخذ عنهم

  .)1(؟منهم
  يف ا÷تمع اجلاهلي : نعم كان هناك من يسمون حنفاءنقول ،ولإلجابة على هذا االفرتاض

وأمية بن  ،وورقة ابن نوفل ،وزيد بن عمر بن نفيل صلى هللا عليه وسلم،كعبد املطلب جد رسول هللا 
السؤال الذي ، ولكن عليه السالمراهيم وغريهم ممَّْن كانوا يَدَُّعون أÇم على ملة إب ،..اخلالصلت.أيب 

التاريخ معركة كالمية فضًال عن معركة  هلم وهل سجل ؟»ثري هؤالء يف ا÷تمعمدى  مانفسه  يفرض
  .)2(ال شك وال ريب أنه مل يكن شيء من ذلك كله وبني غريهم من أبناء ا÷تمع اجلاهلي؟م حسية بينه
القرآن قد أفاد  أنعلى دل يفإن ذلك ال  ،عن بعض العقائد ون فيهاتحدثيما أشعارهم اليت أ

  :)3(وذلك ألسباب ثالثة ها،من
وإمنا فيه أحكام  ،اليوم اآلخرأو  قضا¥ األلوهية عن خبارإليس كله  أوهلا: أن القرآن الكرمي

  .هماليت ال جند هلا أي أثر يف أشعار وهي وتشريعات 
العلمي، ولو سلمنا  النقدبناء على معايري  قائليها،تلك األشعار إىل  ةالشك يف نسب: اه�ني
مع وأمية  ،ول الوحيذلك شعر أمية بن أيب الصلت الذي عاصر نز  منعول عليه ي اأكثر م بثبو�ا فإن

 أن والذي عليه كثري من الباحثني من الكتب السماوية، اً ذو أخمن شعره كان مزجيًا إأنه مل يدع النبوة ف
   .)4(العكس ال القرآن من أخذ واإلجنيل اةالتور  من أخذ كما  أمية

يف كل كلمة  صلى هللا عليه وسلم �لثها: أن العرب الذين نزل فيهم القرآن كانوا يرصدون النيب
حنة لتكذيب كانت فرصتهم السال املزعوم لو وجدوا جزئية واحدة تدل على هذا التأثرف، منهتصدر 

  .القرآن والطعن فيه

                                              
  .201-200ص ،املصدر السابقانظر:  )1(
  .201-200ص ،املصدر السابقانظر:  )2(
  .201-200ص ،املصدر السابقانظر:  )3(
 آراء إبراهيم، بن عمر رضوان،و  .144، صمدخل إىل القرآن الكرميدراز، حممد عبد هللا، انظر للتوسع:  )4(

  .259ص ،1ج ،وتفسريه الكرمي القرآن حول املستشرقني
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: وهو أنه كانت يف ا÷تمع ينشأ سؤال آخرنه من املمكن أن فإفإذا ما تركنا احلنفاء جانبًا 
 مصدراً  أولئك يكون ال فِلمَ  ،) وقد أشار القرآن إليهم يف أكثر من آية(الصابئة ىتدعاجلاهلي جمموعة 

  .)1(؟منهم واقتبس Óم و»ثر صلى هللا عليه وسلم الرسول عنهم أخذ القرآن مصادر من
ة كانوا حيجون إىل ئن اجلواب عن هذا التساؤل أليسر من سابقه، ذلك أن الصابإولعمر هللا 

مل يثبت أنه سافر إىل العراق فأىن له أن يلتقي  صلى هللا عليه وسلموالنيب حران يف العراق بدل الكعبة، 
وكانت طقوسهم الدينية عند طلوع الشمس وعند زواهلا  ،كانوا يعبدون النجوم والكواكبÓم، مث إÇم  
وكانوا يبيحون الزواج من بعض  ،وهي األوقات اليت Çى اإلسالم عن الصالة حينها ،وعند غروÓا

بل إن ا÷تمع  ،وكل عقائد هؤالء وعبادا�م يبعد كل البعد أن يقتبس القرآن منها شئياً  ،)2(احملارم
ال يصلح أن يكون مصدرًا هلذا القرآن الذي جاء ليصحح له قواعده اجلاهلي بكل أطيافه وفئاته 

  .)3(وعقائده حاًال ومآالً 
وهذا  ،ضية االقتباس من اليهود والنصارىويف البحث عن احتمال آخر ميكن أن نفرتض فر 

لَِّساُن  بََشٞرۗ  يَُعلُِّمهُۥقُولُوَن إِنََّما َوَلقَۡد نَۡعلَُم أَنَُّهۡم َي  : يف قوله تعاىله القرآن الكرمي االحتمال رد

ِبينٌ  ٱلَِّذي يُۡلِحدُوَن إَِلۡيِه أَۡعَجِميّٞ  ذَا ِلَساٌن َعرَبِّيٞ مُّ   .]103: النحل[  َوَهٰ
اضطر�م ظروف احلياة  قالئليهود أو نصارى قبل البعثة غري أفراد  هامل يكن في مكةإن مث 

ثبت مث إنه مل يوال يُعقل أن يكونوا مصدرًا من مصادر القرآن الكرمي،  ،للعمل Óا ليقوموا ببعض احلرف
مع أن أوقاته كلها كانت مستغرقة بني رحلة  أولئكعلى  يرتددكان   صلى هللا عليه وسلمأن رسول هللا 

عثة مدته األخرية قبل الب إنه يفمث  ،ملا تتطلبه أمور احلياة اليومية هقوملتجارة أو رعي لغنم أو جلوس مع 
لو افرتضنا أنه كان  خيرج إىل غار حراء فيتحنث فيه الليايل ذوات العدد، مث فكانحبب إليه فيها اخلالء 

ن Íخذوا من هؤالء ما يردون به على أكان üمكاÇم   ن قريشاً فإ يرتدد على بعض اليهود أو النصارى
اهة سقوط هذا االحتمال بد يتضح لك يهوعل ،لو كان عندهم شيء يؤخذ صلى هللا عليه وسلمالنيب 

  .)4(املنطقيةأمام أبسط القواعد 
قيل هلم: ، حالته التجارية إىل الشام واليمنر  فإن قيل: إنه اقتبس من اليهود والنصارى خالل

يف أسفاره مل يكونوا إال  صلى هللا عليه وسلمالذين كان يالقيهم النيب  أنهذا االحتمال يعكر عليه إن 
اشا يف �امة مل يذهب أبعد من سوق حب صلى هللا عليه وسلمالنيب  حيث إن ،من العرب املتنصرين

                                              

  .201ص ،قضا� قرآنية يف املوسوعة الربيطانيةعباس، فضل حسن، انظر:  )1(
  .80ص/ 1ج ،التأويل حماسن ،لقامسي، وا6ص/ 4ج ،امللل يف الفصل ،حزم ابنانظر:  )2(
  .201ص ،الربيطانية املوسوعة يف قرآنية قضا� حسن، فضل عباس،: انظر )3(
  .202-201ص ،املصدر السابقانظر:  )4(
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كان و عمه أيب طالب،  بصحبة ه، أما ُبصرى الشام فلقد ذهب إليها يف صغر وسوق غراش يف اليمن
أكثر الذين ُيالقيهم يف طريقه من العرب ما بني عابدي وثٍن أو معتنقي النصرانية، وعّباد الوثن ليس 

يد على الذي عند ا÷تمع املكي آنذاك، وعلى هذا فمعرفتهم عن الدين واألنبياء معرفة عندهم ما يز 
م أيضًا على األرجح شيء أكثر من ، أما العرب الذين اعتنقوا النصرانية فلم يكن عندهساذجة حمدودة

 اخذو عن نصارى تغلب: (مل Í يقول -رضى هللا عنه- بن أيب طالب علىكان وهلذا   ،خواÇم الوثنينيإ
   .)1(من النصرانية إال شرب اخلمر)

نفسه مستفيداً  صلى هللا عليه وسلمالنيب  القرآن من إنشاءهذا  أنوهي تبقى الفرضية األخرية 
   .تضافرة يف عصره وجمتمعةاملمن مجيع العوامل والثقافات 

 الكالمهذا  صلى هللا عليه وسلملماذا يؤلف النيب فنقول: لو سلمنا بصحة هذه الفرضية ف
العاملني أن Íتوا  هو نفسه وملاذا مل يتحدَّ  ،مث ينسبها إىل غريه ،وتلك اللوحة البيانية املذهلة ،العظيم

وكيف تنبأ �لغيوب الكثرية ، وكيف له أن حييط ×خبار األولني وأن يتوصل إىل علوم اآلخرينا، مبثله
مث ، يشهد وقوعه بصدقه إىل قيام الساعةاليت مألت صفحات كتابه، ومنها ما حتقق يف حياته ومنها ما 

حني يكتب كتا�ً  أحدهمأن املعهود عن البشر ، )2(فماذا نتوقع أن جند فيه؟ ،ا كتا�ً م شخصلو كتب 
 ،ليخلد بذلك ذكره ومفاخره متعاميًا �لطبع عن ذكر معايبه وأخطائه ،ميجد فيه نفسه ويعظم ذاته هنفإ

 صلى هللا عليه وسلمما سجله القرآن من عتاب لنبيه  ما كاتبٍ لتاريخ البشري مل يسجل عن  بل إن ا
أفعاله وصّوب ما  فيه لربَّر صلى هللا عليه وسلمعلى بعض ما فعله، ولو كان القرآن من إنشاء النيب 

، لكن آي القرآن جاء على خالف ما نعتاده من البشر رى من تلك األفعال مما ُعوتب فيهميكن أن يُ 
  .)3(يفوطرائقهم يف التأل

  مثًال: منها ،عديدة صلى هللا عليه وسلمواملواضع اليت عاتب هللا فيها نبيه 
-  ته زينب بنت جحشأمر ايستشريه يف طالق  رضي هللا عنه ملا جاء إليه زيد بن حارثة -

üمساكها مع أن هللا أعلمه أن زيداً سيطلقها وأÇا ستكون  صلى هللا عليه وسلمفأمره  - رضي هللا عنها
 صلى هللا عليه وسلم هفكشف القرآن ذلك الّسر معاتباً نبي ،وأّماً للمؤمنني صلى هللا عليه وسلمله  زوجة

ُ َعَلۡيِه َوأَۡنَع َوإِۡذ تَقُوُل ِللَِّذٓي أَۡنعََم ٱ بقوله:  َّb َۡمت  َ َّbَعَلۡيِه أَۡمِسۡك َعَلۡيَك َزۡوَجَك َوٱتَِّق ٱ

ُ َوتُ  َّbأََحقُّ أَن تَۡخَشٰىهُۖ  ۡخِفي ِفي َنۡفِسَك َما ٱ ُ َّbاألحزاب[  ُمۡبِديِه َوتَۡخَشى ٱلنَّاَس َوٱ :

                                              
  بتصرف. ،210 -209ص  ،السابقاملصدر  )1(
  .39ص ، تنزيه القرآن عن دعاوى املبطلني ،السقارانظر:  )2(
  .41-40صانظر: املصدر السابق،  )3(
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ًئا َكاِمتًا  صلى هللا عليه وسلم ُحمَمَّدٌ  َكانَ   َوَلوْ « : - رضي هللا عنها-، فتقول عائشة أم املؤمنني )1(]37  َشيـْ
  .)2(» يَةَ اآل َهِذهِ  َلَكَتمَ  َعَلْيِه، اُْنزِلَ  ِممَّا

نفر من سادات قريش فجعل يعرض عليهم  صلى هللا عليه وسلمدخل عليه ملا ومنها أنه  -
رضى هللا -اإلسالم وهو يطمع يف إسالمهم، وبينما هو كذلك إذ دخل عليه عبد هللا بن أم مكتوم 

وأقبل على السادة  صلى هللا عليه وسلمفجعل يسأله فاعرض عنه رسول هللا  ،وكان رجًال أعمى -عنه
أَن َجآَءهُ  ١َعَبَس َوتََولَّٰىٓ  هم، فجاء القرآن يعاتبه يف ذلك بقوله تعاىل: طمعًا يف إسالم

ٰىٓ  ٢ٱۡألَۡعَمٰى  كَّ ۡكَرٰىٓ  أَۡو يَذَّكَُّر َفتَنفََعهُ  ٣َوَما يُۡدِريَك َلعَلَّهُۥ يَزَّ ا َمِن ٱۡستَۡغَنٰى  ٤ٱلذِّ  ٥أَمَّ
ا َمن ٧ كَّىٰ َوَما َعَلۡيَك أَالَّ يَزَّ  ٦ َفأَنَت َلهُۥ تََصدَّىٰ   ٩َوُهَو يَۡخَشٰى  ٨َجآَءَك يَۡسَعٰى  َوأَمَّ
   .)3(]10 -1: عبس[  َفأَنَت َعۡنهُ تَلَهَّىٰ 

ملا سطر فيه مثل هذا، وهو ما  صلى هللا عليه وسلم النيبوال شك أن القرآن لو كان من كالم 
مرة أوحى هللا إىل النيب " اإلسالم):ر) فقال يف كتابه (دين (اليتن لفت نظر املستشرق اإلجنليزي الدكتور

ليخاطب رجًال غنيًا من ذوي النفوذ، وقد  ىألنه أدار وجهه عن رجل فقري أعم وحيًا شديد املؤاخذة؛
  .)4(نشر ذاك الوحي، فلو كان حممٌد كاذ�ً ملا كان لذلك الوحي من وجود)

، فال يظهر -عليه وسلمللنيب صلى هللا -  شخصية أي مشاعر فيه ال جندمث إن القرآن الكرمي 
صلى هللا وال جند فيه أي حديث يتعلق الم النيب  ،فيه حزن االستضعاف املكي وال نشوة النصر املدين

ال يتحدث عن موت زوجه خدجية وعمه أيب طالب أنه وأفراحه وآماله وتطلعاته، فكما  عليه وسلم
ال يذكر شئيًا عن  كما أنه  ،عام احلزنفيه  توفيا الذي العاماللذين حزن عليهما حزcً شديداً حبيث مسي 

رضى - صحابه أور الشخصية املتعلقة بزوجاته أو أو غري ذلك من األم مزواجه أو ميالد أوالده أو وفا�
بتسجيل السري واحلكا¥ت، لذلك مل يرد فيه ذكر اسم زوجة من  ، فالقرآن غري َمْعين-هللا عنهم أمجعني

بنائه وبناته، بل وال اسم عدو من أعدائه وال صاحب من أبن من ا أو صلى هللا عليه وسلمزوجاته 
  .)5(- رضى هللا عنه-أصحابه خال أ� هلب وزيد بن حارثة 

                                              
  .42ص، تنزيه القرآن عن دعاوى املبطلني ،السقارانظر:  )1(
 وهللا الناس وختشى مبديه هللا ما نفسك يف وختفي �ب القرآن، تفسري كتاب  ،صحيحه يف البخاري أخرجه )2(

 هللا قول معىن �ب اإلميان، كتاب  ،صحيحه يف ومسلم .)4787: (رقم ،117ص ،6ج ،ختشاه أن أحق
  .)177: (رقم ،110ص ،1ج ،أخرى نزلة رآه ولقد وجل عز

، دراسة لتصحيح األخطاء الواردة يف 43-42ص، تنزيه القرآن عن دعاوى املبطلني ،السقارانظر:  )3(
  .49ص ،الصادرة عن دار بريل يف اليدناملوسوعة اإلسالمية 

  .134ص ،قالوا عن اإلسالم ،عماد الدين ،خليلانظر:  )4(
  .40ص، تنزيه القرآن عن دعاوى املبطلني ،السقارانظر:  )5(
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بينما ذكر عيسى  ،إال مخس مرات صلى هللا عليه وسلممل يذكر اسم النيب  الكرمي بل إن القرآن
ليكون ذلك  ،مبا يربو على املائة مرة عليه السالموذكر موسى  ،�مسه مخسًا وعشرين مرة عليه السالم

  .)1(صلى هللا عليه وسلموليس كتاب حممد  قارئ للقرآن أنه كتاب هللا تعاىل برهاcً ساطعاً لكل

                                              
 .40ص ،املصدر السابقانظر:  )1(
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  اخلامتة
  النتائج: 

 املتعلقة أركون حممد الدكتور ألطروحة نقدية حتليلية مقاربة إجناز إىل البحث هذا سعى
  :اآلتية النتائج إىل انتهيت وقد الكهف، سورة قصص يف النصي �لتداخل

 جمال يف عليها التواضع مت اليت احلديثة املصطلحات من) النصي التداخل( مصطلح -1
  .البنيوية بعد ما إىل البنيوية من والنقدية األدبية الفلسفة انتقال بعد وخاصة والنقدية، األدبية الدراسات

 أعالمه من كوكبة  خالل من متت الغربية، اللسانية الدراسات يف النصي التداخل دراسة -2
 ،)جينيت جريار( إىل وصوالً ) �رت روالن(و) كريستيفا  جوليا(بـ مروراً ) �ختني ميخائيل(بـ بدءاً 

 نصوص إىل حتيلنا أخرى ونصوص أديب نص بني القائمة العالقات من جمموعة أنه إىل وخلصت
  .ببعض بعضها النصوص تعالق تثبت خارجية

 فيه كتب  من أبرز خالل من العربية، اللسانية الدراسات يف النصي التداخل دراسة متت -3
 مبصطلح هؤالء احتفى وقد ،)حافظ صربي( إىل وصوالً  ،)مفتاح حممد( ومروراً ) منيس حممد(بـ ابتداء

 خالل ومن القدمي، العريب الرتاث إىل العودة خالل من متثلوه أÇم كما  احتفاء، أميا النصي التداخل
 النصوص، تداخل التناص،( املصطلح دوال تعدد رغم النتيجة وكانت الغربيني، من نظرائهم مؤلفات

 عملية وأن والتأثري، التأثر عالقات هو واحد مدلول يف مجيعها تشرتك أÇا إال ،..)الغائب النص
  جوليا به جاءت عما خيرجوا مل فإÇم ذلك مع الفكر، üمعان إالَّ  تظهر ال الغالب يف معقدة التداخل

  .كريستيفا
 ،"املقدسة الكتب يف املصادر تعدد" فلهاوزن نظريةب النقدي ومشروعه »ثر حممد أركون -4

  ".الكرمي القرآن لسور الزمين الرتتيب" نولدكه ونظرية
 الكتب من شيء وال اليهودية، الكتب من شيئ يف الكهف أهل قصةتبني عدم ورود  -5

 يعقوب مار للشاعر قصيدة يف امليالدي، اخلامس القرن يف هلا ورود أول وكان املتقدمة، النصرانية
 عهود يف وإمنا السالم، عليه املسيح عهد يف حتدث مل أÇا أي السبعة، النيام بقصة وتسمى السروجي،

  .بعده
 القرآن يف الواردة القصة مع تتفق تكاد ال النصرانية يف الكهف أصحاب قصةتبني أن  -6

 إÇا بل القرآنية، القصة مع تتفق فال تفصيال�ا �قي أما املوت، بعد البعث حقيقة إثبات يف إال الكرمي،
  .الصريح الكفر ثياب إىل اخلالص اإلميان ثوب من القصة خترج

ما  أما القرآنية، القصة كثرياً   تشبه اليهودية املصادر يف عليه السالم اخلضر قصةتبني أن  -7
  .القرآنية القصة عن البعد كل  بعيدة فإÇا جلجامش كملحمة  األخرى املصادر يفورد 
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 يف الذكره وجود ال وكذلك التوراتية، املصادر يف القرنني ذي قصةذكر ل وجودعدم  -8
 املقدوين االسكندر من كون الرتاثية السر¥نية املصادر بعضإال ما ذكر يف  املعتمدة، النصرانية املصادر

  .القرآنية القصة يف ما مع تفاصيلها يف تتناقض روايتهم أن غري القرنني، ذو هو
واخلروج منه تبني أن Íجوج ومأجوج هلم بعثان للناس، البعث األول مت بعد هدم السد  -9

  ولعل غزو املغول للعرب وإسقاط اخلالفة ببغداد كان هو، والبعث الثاين سيتم عند قرب الساعة.
 ال أمر القرآن وقصص واإلجنيل التوراة قصص يف ورد ما بني أحياcً  بهتشا وجودتبني أن  - 10

 على األمثلة ومن وحرفوا، امفيه غريوا واإلجنيل التوراة أهل ولكن واحد، املصدر ألن وذلك ،هفي غرابة
  .اإلجنيل يف بيحيي زكر¥ وبشارة والتوراة، يف ويوسف وهابيل وقابيل آدم قصة ذلك

 يف ترد مل كاملة  قصص üيراد إما خاصة، قصصية مبرو¥ت تفرد الكرمي القرآنتبني أن  - 11
 فيها موجودة لقصص تفصيالت بذكر أو وشعيب، وهود صاحل كقصة  السابقة، الكتب من شيء
 ومسخهم السبت أصحاب وقصة آلدم، �لسجود املالئكة هللا كأمر  التفاصيل، هذه تعرف مل لكنها
  .عليه السالم اخلليل إبراهيم سيدc قصة تفاصيل وبعض قردة،

 ال مباتثبت  تعاىل هللا بعثه أن إىل نشأته من صلى هللا عليه وسلم النيب حياةتبني أن  - 12
 نأن يكون من إنشائه، أل ميكن ال الوحي من صلى هللا عليه وسلم به جاء ما أن للشك جماالً  يدع
فضًال عما فيه من معلومات وأخبار وما تضمنه من توجيهات وأحكام،  املعجز الكالم هذا ةغياص

  .مستقبلية، يستحيل أن يصدر من بشر
  :التوصيات
تبين اجلامعات ومراكز البحوث ملشاريع حبثية تعىن بدراسة ظاهرة القراءة املعاصرة للقرآن  -1

لتحديد كافة أبعادها، وكشف مجيع أهدافها، وذلك عن طريق وضع خطة علمية على شكل سلسلة 
  .يع اجتاهات مدرسة القراءة املعاصرةحبثية تغطي مج

حث طالب الدراسات العليا على تكثيف الكتابة يف موضوع مقارنة ما ورد يف القرآن  -2
الكرمي من قصص وأحكام مبا ورد يف الكتب السماوية السابقة، ألين ملست قلة يف البحوث من cحية 

  وضعفًا من cحية أخرى. 
 آله وصحبه وسلم تسليماً كثريا.وصلى هللا على سيدc حممد وعلى 

  



 

 175 

   قائمة املصادر واملراجع
 صاحل، هاشم: ترمجة ،اهليمنة وإرادات املعىن رها½ت الغرب..:و ور أ..االسالم: حممد أركون، -1
  .د ت) ،2ط الساقي، دار ،بريوت(
  ).م2010 ، د ط،بريوت ،الطليعة دار(. العزب حممود ترمجة ،واالسالم األنسنة...........،  -2
 الثقايف املركز ،البيضاء الدار( صاحل، هاشم: ترمجة ،اإلسالمي العريب الفكر ±رخيية...........،  - 3

  . )م 1996: 2ط العريب،
 حممد فكر يف واملعرفة األسطورة: ببحث ملحق الفرنسية، �للغة الذاتية السرية...........،  -4

 العليا، الدراسات كلية  األردنية، اجلامعة( ماجستري، رسالة املصطفى، إبراهيم أمحد الفارس، أركون،
  .)م2000 ،األردن

 الثقايف املركز البيضاء، الدار( صاحل، هاشم ترمجة ،علمية قراءة اإلسالمي الفكر...........،  -5
  .م)1996 ،2ط العريب،

  . )م1999 ،1ط الساقي، دار ،بريوت( ،التأصيل واستحالة األصويل الفكر...........،  -6
 الطليعة، دار ،بريوت( ،الديين اخلطاب حتليل إىل املوروث التفسري من القرآن...........،  -7
  . )م2005 ،2ط
 الساقي، دار ،بريوت( صاحل، هاشم: ترمجة ،التوحيدية لألد�ن مقارن ±ريخ حنو...........،  -8
  ).م2011 ،1ط
 املكتبة بريوت،( احلميد، عبد الدين حمي حممد. ت ،السائر املثل حممد، بن هللا نصر األثري، ابن-9

  ). م1995 دط، العصرية،
  ،4ط الطليعة، دار بريوت،( حنفي، حسنترمجة:  ،والسياسة الالهوت يف رسالة اسبينوزا، - 10

  .م)1997
 ،2ط الفكر، دار بريوت،( جابر، مسري. ت ،األغاين الفرج، أبوعلي بن احلسني  األصفهاين، - 11

  دت).
 ،5ط العلمية، الكتب دار بريوت،( الشايف، عبد مصطفى: حتقيق ،هديوان القيس، امرئ - 12

  .)م2004- ه1425
 الصادرة اإلسالمية املوسوعة يف الواردة األخطاء لتصحيح دراسة الكرمي القرآن اإليسيسكو، - 13
 ،املذاهب بني التقريب دار ،بريوت( علي، أبو توفيق حممد الدكتور: مراجعة ،اليدن يف بريل دار عن
      .)م2003 ،1ط



 

 176 

ترمجة: منذر عياشي، (بريوت، مركز اإلمناء احلضاري،  ،النص لذة :روالن :رت، - 14
  .م)1،1992ط

 حممد ترمجة والتناصية، النص يف دراسات كتاب  ضمن مرتجم حبث ،النص نظرية...........،  - 15
  . )م1/1998ط احلضاري، اإلمناء مركز ،¥سور - حلب( البقاعي، خري
  ).دت ط، د(الدوحة، وزارة الثقافة،  كلكامش،  ملحمة طه، �قر،- 16
 أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامع=البخاري صحيح إمساعيل، بن حممد البخاري،- 17

 طوق دار ،السعودية( الناصر، cصر بن زهري حممد. ت ،وأ�مه وسننه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
   .)هـ1422 ،1النجاة، ط

  )م1993، 3ط، للماليني العلم دار ،بريوت( املستشرقني، موسوعة عبدالرمحن، بدوي،- 18
 هللا عبد ت. ،األسرار كشف الدين، عالء والبخاري، أمحد، بن العزيز عبد حممد، بناو  البزدوي،- 19

  .)م1997 -هـ1418 ،1ط ،العلمية الكتب دار ،بريوت( عمر، حممد حممود
 طريفي نبيل حممد. ت ،العرب لسان لباب ولب األدب خزانة عمر، بن القادر عبد البغدادي،- 20

  .)م1998 دط، العلمية، الكتب دار بريوت،( اليعقوب، بديع واميل
 الرزاق عبد: حتقيق ،القرآن تفسري يف التنزيل معامل حممد، مسعود أبو بن احلسني البغوي،- 21

  ).هـ1420 ،1 ط العريب، الرتاث إحياء دار ،بريوت( املهدي،
 ضمن ،واألواخر األوائل سيد أمية نفى من على الوافر الشايف الرد حجر، بن أمحد البنعلي،- 22

 ،اإلسالمّية والشؤون األوقاف وزارة ،قطر( هللا، رمحه البنعلي بوطامي آل حجر بن أمحد الشيخ جمموعة
  .)م٢٠٠٧ ه،١٤٢٨

 العلمية، الكتب دار( قلعجي، املعطي عبد. د: حتقيق ،النبوة دالئل احلسني، بن أمحد البيهقي،- 23
  ).م 1988 - هـ 1408 ،1ط للرتاث، الر¥ن دار
  م).1988 ،2 ط ،العريب الثقايف املركز الر�ط،( ،السؤال حداثة :حممد بنيس، - 24
 دار البيضاء، الدار( ،)املعاصر الشعر( وإبداال§ا بنياته احلديث، العريب الشعر...........،  - 25

  . م)1990، 1ط توبقال،
  .)م1979 ،1العودة، ط دار ،بريوت( ،املغرب يف املعاصر الشعر ظاهرة - 26
 ،1ط ،للدراسات الفكر دار ،القاهرة( ،برادة حممد. ت ،الروائي اخلطاب :،ميخائيل :ختني - 27

  . م)1987
  ).م1996 ،2ط العربية، املؤسسة بريوت،( صاحل، فخري ترمجة، ،احلواري املبدأ...........،  - 28
  م).2007 ،1ط احلديثة، الكتب عامل، األردن( ،النصوص وحتليل اللسانيات رابح، بوحوش،- 29



 

 177 

 الفكر دار بريوت،( الداية، رضوان حممد. ت ،املغربية احلماسة السالم، عبد بن أمحد التاديل،- 30
  .)م1991 دط، املعاصر،

 معروف، عواد بشار. ت ،الكبري اجلامع=الرتمذي سنن عيسى، أبوحممد بن عيسى  الرتمذي،- 31
  .)م1996 ،1ط ،اإلسالمي الغرب دار ،بريوت(

 ،بريوت( دحروج، علي د حتقيق: ،والعلوم الفنون اصطالحات كشاف علي، حممد التهانوي،- 32
  .)م1996 ،1ط ،cشرون لبنان مكتبة
 الثاين النصف يف الغريب العامل يف التاريخ وفلسفات الّتارخيية املعرفة نظر�ت اهلادي، التيمومي،- 33
  .والفنون واآلداب للعلوم التونسي عم÷ا ،تونسم، 2008، 1ط معربة، خمتارات ،العشرين القرن من
، الوفاء دار، (اجلزار عامرو  الباز أنور، حتقيق: الفتاوى جمموع :احلليم عبد بن أمحد تيمية، ابن- 34
  ),م2005- هـ1426، 3ط

 ،1ط ،قرطبة مؤسسة (السعودية، سامل، رشاد حممد. د ت. ،النبوية السنة منهاج...........،  - 35
  ).هـ1406

 قمحية، حممد مفيد. د ت. ،العصر أهل حماسن يف الدهر يتيمة ،بن حممد امللك عبد الثعاليب،- 36
  .)م1983-ه1،1403العلمية ط الكتب دار ،بريوت(

 ،5ط (بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، ،العريب العقل بنية عابد، حممد اجلابري،- 37
  .)م1996

 الطليعة، دار بريوت،(ترمجة: جورج طرابيشي،  ،اإلنسان موت فلسفة البنيوية رجاء، جارودي،- 38
  .م)1985د ط، 

  ).1405 ،1، طالعريب الكتاب دار، (بريوت، األبياري إبراهيم ت. ،التعريفاتاجلرجاين، - 38
 ،2ط للكتاب، العاملية الشركة(بريوت،  احلاوي، إيليا وشروحه معانيه ضبط ،الديوان جرير،- 40

  .م)1995
 إحياء دار ،بريوت( ،القمحاوي صادق حممد ت. ،القرآن أحكام أمحد بن علي، اجلصاص،- 41

  .)ه1405 ط، العريب، الرتاث
 ،1ط العريب، الكتاب دار ،القاهرة( محدي، حسن: ترمجة ،اليهود أساطري لويس، جنزبرج،- 42

  .)م2007
  .)ه1418 ،4ط ،الوفاء دار ،مصر( ،الفقه أصول يف الربهان ،هللا عبد بن امللك عبد ،اجلويين- 43
  .م2007 ،2، طن د ،الر¥ض ،القرنني ذي أسرار فك محزة، بن محدي اجلهين،- 44



 

 178 

 اهليئة( سامل، سليم حممد: ترمجة وسقوطها، الرومانية االمرباطورية اضمحالل إدوارد، جيبون،- 45
  ).م1997 ،2ط للكتاب، العامة املصرية

 ،صادر دار بريوت،( جنم، يوسف حممد حتقيق ،املوضحة الرسالة احلسن، بن علي أبو احلامتي،- 46
  . م)1965 ط،د

 - ه1428 ،1ط حزم، ابن دار(بريوت،  ،والقرآن العلمانيون الطعان، إدريس احلاج،- 47
  . م)2008

  :علي حرب،-
  .م)1995دط،  العريب، الثقايف املركز البيضاء، الدار( واملمتنع، املمنوع- 48
  .)م2005 ،4ط ،العريب الثقايف املركز ،البيضاء الدار( ،النص نقد- 49
 اخلاجني، مكتبة القاهرة،( والنحل، واألهواء امللل يف الفصل سعيد، بن أمحد بن علي حزم، ابن- 50
  ).ه1271 دط،
 دط، املعارف، مطبعة بريوت،( ،احلريري مقامات ،علي بن القاسم حممد أبو احلريري،- 51

  .)م1873
  . )م د ت، د( ،القدمي العهد أسفار إىل نقدي مدخل ،خليفة حممد حسن،- 52
، 1، (دار الثقافة العربية، طالقدمي العهد نقد اجتاهات حممود، أمحد وهويدي،...........،  - 53

  م)2001- ه1422
 دار ،بريوت( فريد، أمحد: حتقيق ،سليمان بن مقاتل تفسري سليمان، بن مقاتل احلسن، أبو- 54

  .)م2003 ،1ط ،العلمية الكتب
 بريوت،( والنواظر، املسامع وÓجة اخلواطر نزهة العلي، عبد بن الدين فخر بن احلي عبد احلسين،- 56
  .)م1999 هـ، 1420 ،1ط حزم، ابن دار
 ط،د للكتاب، العامة املصرية اهليئة ،القاهرة( ،العربية الرواية يف النصوص تداخل حسن، محاد،- 57

  .  )م1998
  .  )م1990 ،2ط العريب، الثقايف املركز، بريوت( ،واإلديولوجيا الروائي النقد محيد، احلمداين،- 58
 ا÷لس املعرفة، عامل ،الكويت( ،التفكيك إىل البنيويه من احملدبة، املرا� العزيز، عبد محودة،- 59

  م).1998 دط، واآلداب، والفنون للثقافة الوطين
 ومكتبة دار ،بريوت( شعيتو، عصام ت. ،األرب وغاية األدب خزانة، حجه ابن احلموي،- 60

  .)م1987 دط، اهلالل،



 

 179 

 األرنؤوط شعيب: حتقيق ،حنبل بن أمحد اإلمام مسند الشيباين، حممد بن أمحد حنبل، ابن- 61
  .)م2001 - هـ1421 ،1ط ،الرسالة مؤسسة( وآخرون، مرشد عادلو 

  . )م1987 ،1ط املصرية، األجنلو مكتبة القاهرة،( ،فلسفية دراسات حسن، حنفي،- 62
   م)1990- 1410 ،1ط الشرقية، الدار القاهرة،( ،الفلسفي املعجم املنعم، عبد احلنفي،- 63
 احلسن، حممد بن حممد أبو. ت ،األبصار قرة شرح من األبرار بغية احلسن، حممد اخلدمي،- 64

  .)دم دت، ،2ط(
 ومن والرببر العرب ±ريخ يف واخلرب املبتدأ ديوان=خلدون ابن مقدمة الّرمحن، عبد خلدون، ابن- 65

  .م)2007 دط، الفكر، دار بريوت،( ،األكرب الشأن ذوي من عاصرهم
 اليمامة دار ،بريوتو  دمشق( ،وبيانه القرآن إعراب مصطفى، أمحد بن الدين حميي درويش،- 66
  .)هـ1415 ،4ط ،كثري  ابن ودار
 وقراءة ترمجة نولدكه تيودور األملاين للمستشرق القرآن ±ريخ كتاب حممد، رضا الدقيقي،- 67

  .)م2011 ،2ط ،اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة ،قطر( ،نقدية
 دط، العرب، الكتاب احتاد ،دمشق( ،والتطبيق النظرية بني واألسلوبية النص عدcن، ذريل، بن- 68

  .م)2000
، (عمان، األرcؤوط شعيب الشيخ üشراف ت. ،النبالء أعالم سري، أمحد بن حممد، الذهيب- 69

  ).م1985 - هـ1405، 3، طالرسالة مؤسسة
  .)دت دط، ،العريب الرتاث إحياء دار، (الغيب مفاتيح احلسني، بن عمر بن حممد الرازي،- 70
 ،طيبة دار الر¥ض،( ،وتفسريه الكرمي القرآن حول املستشرقني آراء إبراهيم، بن عمر رضوان،- 71
  .)م1992 ،هـ1413 ،1ط

 ،الرسالة مؤسسة بريوت،( علي، أمحد صاحل: ترمجة ،املسلمني عند التاريخ علم فرانز، روزنتال،- 72
  .)م١٩٨٣ ،2ط

 بريوت،( بسج، حسن أمحد: حتقيق ،الرومي ابن ديوان جريج، بن العباس بن علي الرومي، ابن- 73
  .)م2002 – ه1423 ،3ط ،العلمية الكتب دار
(املغرب، منشورات وزارة  ،التدبر أفق إىل القراءة §افت من القرآين النص قطب، الريسوين،- 74

  . م)2010-ه1،1431األوقاف والشئون اإلسالمية، ط
 ،املتحدة اجلديد الكتاب دار ،بريوت( عياشي، منذر: ترمجة ،التأويالت صراع بول، ريكور،- 75
  . )م٢٠٠٥ ،1ط



 

 180 

 القاهرة،( إبراهيم، الفضل أبو حممد. ت ،القرآن علوم يف الربهان هللا، عبد بن حممد الزركشي،- 76
  ).م1957 -هـ1376 ،1ط وشركائه، احلليب الباىب عيسى العربية الكتب إحياء دار
  ).م2002 ،15ط ،للماليني العلم دار بريوت،( ،األعالم الزركلي،- 77
 مجادى ،113ع األمة، كتاب  ،الدوحة( ،النصوص لفقه املصدري البعد قادر، صاحل زنكي،- 78

  .ه)1427 األوىل،
  .)م1966 ،3ط ،العريب الفكر دار ،القاهرة( ،النصرانية يف حماضرات أمحد، بن حممد زهرة، أبو- 79
 ،1، طالعريب الرتاث حياءإ دارالقاهرة، ( ،السبع املعلقات شرح أمحد، بن حسني الزوزين،- 80

  .)م2002- هـ1423
، 1(الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، ط ،دراسة يف علوم القرآن النص مفهوم: نصر أبوزيد، - 81

  . م)2014
  . م)1995 ،1ط العريب، الثقايف املركز البيضاء، الدار( ،احلقيقة السلطة، النص،...........،  - 82
  ).م1995 ،3ط مدبويل، مكتبة(القاهرة،  ،الديين اخلطاب نقد...........،  - 83
 ،والثاين األول صموئيل سفري على تطبيقية دراسة القدمي، العهد نقد حامد، شريف سامل،- 84

  . )م2011 ،1ط ،مدبويل  مكتبة  القاهرة،(
، العلمية الكتب دار(بريوت،  ،والنظائر األشباه ،علي بنعبد الوهاب  ،الدين ±ج السبكي،- 85
  .)م1991- ه1411 ،1ط

 حممد الفتاح عبد.ود الطناحي حممد حممود. د: حتقيق ،الكربى الشافعية طبقات ...........، - 86
  .)هـ1413 ،2ط ،هجر دار ،القاهرة( احللو،
 روزنثال، فرانز. ت ،التاريخ أهل ذمّ  ملن :لتوبيخ اإلعالن عبدالرمحن، بن حممد السخاوي،- 87

  ).م1986-هـ1407 ،1ط الرسالة، مؤسسة بريوت،(
  (اإلسكندرية، منشأة املعارف، دط، دت). ،فيكو عند التاريخ فلسفة عطيات، السعود، أبو- 88
  ، دط، دت).اإلسالمي العامل رابطة(مكة،  ،املبطلني دعاوى عن القرآن تنزيه السقار،- 89
  .)م2015 (الر¥ض، ط، ،احلداثي التأويل ،عمر بن إبراهيم ،السكران- 90
 ،بريوت( مطرجي، حممود.د: حتقيق العلوم، حبر إبراهيم، بن حممد بن نصر الليث أبو السمرقندي،- 91
  .)م2000 - هـ1420 ،1ط ،الفكر دار
  .)م2001 ،1ط البيارق، دار عمان،( ،وجتريح نقد القرآين والنص اهلرمنوطيقا محيد، مسري،- 92



 

 181 

 ،كريستيفا  وجوليا اجلرجاين القاهر عبد اإلمام بني التناص ظاهرة :رمضان الدين عالء السيد،- 93
 يف وجهوده اجلرجاين عبدالقاهر اإلمام(  ×سيوط العربية اللغة لكلية األول الدويل العلمي املؤمتر حبوث(

  . )م2014-هـ1430 دط، ،)العربية علوم إثراء
  .)م2000 ،2ط الثقافة، لقصور العامة اهليئة مصر،( ،الشعر لغة يف فنية ظواهر...........،  - 94
 ،القاهرة( ،الكرمي القرآن تفسري من وموقفه احلديث العلماين التيار الدين، Óي مىن الشافعي،- 95
  .ه)1429 ،1ط اليسر، دار
. ت ،والصالحية النورية الدولتني أخبار يف الروضتني إمساعيل، بن الرمحن عبد شامة، أبو- 96

  .)م1997/ هـ1418 د، ط الرسالة، مؤسسة بريوت،( الزيبق، إبراهيم
 ،2ط ،املصرية النهضة مكتبة القاهرة،( ،العريب الشعر يف النقائض ±ريخ أمحد، الشايب،- 97

  .)م1954
 دمشق،( ،الغربية احلداثة لفكر البنيوية واألسس الغربية الفلسفة ±ريخ عادل، حممد شريح، أبو- 98
  .م)٢٠٠٧ ،1ط ،الفكر دار
 ،التفسري علم من والدراية الرواية فين بني اجلامع القدير فتح حممد بن علي، الشوكاين،- 99

  ).هـ1414، 1، طالطيب الكلم دارو  كثري  ابن دار ،بريوتو  دمشق(
  .)م2002 ،1، طلنشرل مرييت ،القاهرة( ،املعاصرة النقد مناهج صالح، ،فضل-100
 بريوت،( فاعور، علي: حتقيق الفرزدق، ديوان فراس، أبو صعصعة بن غالب بن مهام الفرزدق،-101

  ).م1987 – 1407 ،1ط العلمية، الكتب دار
 كتب  حممد مري كراتشي،( ،احلنفية طبقات يف املضية اجلواهر حممد، بن القادر عبد القرشي،-102
  .)دت دط، خانه،
 دار دمشق،(  يوسف، رمضان خري حممد: ت ،الرتاجم ±ج الدين، قاسم زين ُقطُلوبغا، ابن-103
  ).م1992- هـ1413 ،1ط القلم،
  .)م1994-هـ1414 ، دط،للكتاب العاملية الشركة بريوت،( ،الفلسفي املعجم مجيل، صليبا،-104
.. إجراءات: املعاصر النقد يف النصي للتحليل دراسة: النص ترويض حامت، الصكر،-105

  .)م2007 دط، .للكتاب العامة املصرية اهليئة، القاهرة( ،ومنهجيات
، ت. أبو عبيدة مشهور هو؟ وأين هو؟ من الصني، وسد القرنني ذو راغب، حممد الطباخ،-106

  م).2003- ه1412، 1حسن، (الكويت، دار غراس، ط
  . ه)1376 ، دط،مصر Çضة مكتبة(القاهرة،  ،األدبية السرقات بدوي، طبانة،-107



 

 182 

 الكتب دار بريوت،( ،وامللوك األمم ±ريخ=الطربي �ريخ :جرير بن حممد جعفر أيب الطربي،-108
  .)م2005 ،3ط ،العلمية
، شاكر حممد أمحد: ، تجامع البيان عن Øويل آي القرآنتفسري الطربي= ،........... -109

  ).م2000-هـ1420 ،1، طالرسالة مؤسسة(بريوت، 
 وزارة( دكتوراة، رسالة ،األملاين االستشراق يف القرآنية الدراسات جاسم، سحر الطرحيي،-110
 الصغري، حسني حممد د :إشراف الفقه، كلية  الكوفة، جامعة العلمي، والبحث العايل التعليم

  .)م2012
- ه1428، 1(الر¥ض، دار ابن حزم، ط ،النص ±رخيية والقرآن العلمانيون أمحد، الطعان،-111

  .م)2007
 ،بريوت( سوداح، علي صاحل: ترمجة ،اإلسرائيلي للشعب القدمي التاريخ توماس، طومسون،-112
  .م)1995 ،1ط والتوزيع، للنشر بيسان
  .م )1404، 1، طاحلديث دار ،القاهرة( ،األحكام أصول يف إلحكاما حزم، ابن الظاهري،-113
 ،1ط، العريب التاريخ مؤسسة ،بريوت( ،والتنوير التحرير الطاهر، حممد عاشور، ابن-114

  ).م2000/هـ1420
، (مبادرة البحث والنصارى اليهود كتب  من مقتبس الكرمي القرآن هل سامي، عامري،-115

  العلمي ملقارنة األد¥ن، دط، دت).
  ).م1983 ،4ط الثقافة، دار ،بريوت( ،العرب عند األديب النقد ±ريخ إحسان، عباس،-116
(عمان،  ،شبهات ورد مطاعن نقد الربيطانية املوسوعة يف قرآنية قضا� حسن، فضل عباس،-117

  دار البشري، دط، دت).
  .م)2009 ،1ط صفحات، دار(دمشق،  ،احلداثية والقراءة الكرمي القرآن احلسن، العباقي،-118
  .م)2006 ،1ط العريب، الثقايف املركز ،البيضاء (الدار ،احلداثة روح طه، الرمحن، عبد-119
  .)م1984 ،2ط ،للماليني العلم دار، بريوت( ،األديب املعجم جبور، النور، عبد-120
  .)م2005 ،4ط ،العريب الثقايف املركز البيضاء، الدار( ،التاريخ مفهوم عبدهللا، العروي،-121
 العرب، الكتاب حتادا دمشق،( ،العريب الشعر يف التناص جتليات الغائب، النص :حممد عزام،-122

  . م)2001، 1ط
 دط، العرب، الكتاب احتاد منشورات(دمشق،  ،السردي اخلطاب شعرية...........،  -123

  .م)2005



 

 183 

 من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة ±ريخ احلسن، بن علي عساكر، ابن-124
  .)م1995 دط، ،الفكر دار ،بريوت( العمري، غرامة بن عمر ت. ،األماثل
 عبد السالم عبد ت. ،العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر غالب، بن عبداحلق عطية، ابن-125
  .)م1993 -هـ1413 ط، د ،العلمية الكتب دار ،لبنان( حممد، الشايف
  . )م1964 ،3ط املعارف، دار، القاهرة( ،املستشرقون جنيب، العقيقي،-126
 الكتاب دار البيضاء، والدار بريوت( ،املعاصرة األدبية املصطلحات معجم سعيد، علوش،-127
  ).م1985 ،1ط وسوشربيس، اللبناين
 ،1ط، الكتب عامل ،القاهرة( ،املعاصرة العربية اللغة معجم ، احلميد عبد خمتار، أمحد، عمر،-128

  .)م2008
، 1الدوحة وبريوت، روا¥ للدراسات وابن حزم، ط(، والقرآن االستشراق ضياء، أكرم العمري،-129

  .)ه2013
 منشورات البيضاء، الدار( ،ونقد حتليل أركون حممد عند القرآنية الظاهرة أمحد، بوعود،-130
  ).م2010 دط، الزمن،
، 3، (القاهرة، الشركة املصرية العاملية للنشر، طاملصطلحات األدبية احلديثةعناين، حممد، -131

  م.2003
، ط، نينوى دار(دمشق،  بورايو احلميد عبد، ترمجة: التناص إىل مدخل بييقي، �cيل غروس،-132

  م).2012
 عبد السالم عبد حممد: حتقيق ،األصول علم يف املستصفى حامد، أبوحممد بن حممد  الغزايل،-133

  .)هـ1413 ،1ط ،العلمية الكتب دار بريوت،( الشايف،
، 1مشق، دار النفائس، طد( ،املستشرقني دراسات يف الكرمي القرآن بشري، مشتاق الغزايل،-134

  .م)2008- ه1429
 ،1ط اجلامعية، املعرفة دار ،اإلسكندرية( ،االجتماع علم قاموس ،عاطف حممد غيث،-135

  .)م2006
 ،مصر( هارون، عبدالسالم ت. ،اللغة مقاييس معجم ،أبو احلسن زكر¥ بن أمحد فارس، بنا-136

  .)م1972 ،2ط ،وأوالده احلليب مصطفى مؤسسة
 النص يف دراسات كتاب  ضمن ،املعاصر النقد اجتاهات األدب، علم حنو روجيه، فايول،-137

  .)م1998، 1ط احلضاري، اإلمناء مركز ،¥سور -حلب( البقاعي، خري حممد ترمجة والتناصية،



 

 184 

 ،2ط ،العريب الثقايف املركز بريوت،ترمجة: سامل يفوت، ( ،املعرفة حفر�ت: ليميش فوكو،-138
  .)م1987

 وآخرون، فوكو مؤلفني جمموعة املؤلف، الرواية القصة كتاب  يف ،مؤلف؟ معىن ما...........،  -139
  .)م1990 ط،د ،شرقيات دار القاهرة،( دومة، خريي ترمجة

–1426 ،8، طالرسالة مؤسسة ،بريوت( ،احمليط القاموس يعقوب، بن حممد الفريوزآ�دي،-140

  .م)2005
، العلمية املكتبة بريوت،( ،يف غريب الشرح الكبري املنري املصباح حممد، بن أمحد ،الفيومي-141

  .)دت ط،د
 الكتب دار، بريوت( ،السود عيون �سل حممدت.  ،التأويل حماسن الدين، مجال القامسي،-142
  ).هـ1418 ، 1، طالعلميه
 - 1387 ،3ط العريب، الكتاب دار( ،القرآن ألحكام اجلامع أمحد، بن حممد القرطيب،-143

  م).1967
 دار بريوت،( عطوان، فوزي حتقيق ،البالغة علوم يف اإليضاح الرمحن، عبد بن حممد، القزويين،-144
  . م)1998 ،4ط ،العلوم إحياء
 صحيح لشرح الساري إرشاد امللك، عبد بن بكر أىب بن حممد بن أمحد القسطالين،-145

  ).هـ1323 ،7ط األمريية، الكربى املطبعة مصر،( ،البخاري
 إحياء دار ،مصر( عبدالباقي، فؤاد حممد ت. ،مسلم صحيح احلجاج، بن مسلم القشريي،-146
  .م)1991، 1، طوشركاه احلليب البايب عيسى العربية الكتب
  م).1998 دط، قباء، دار ،القاهرة( ،التضليل التاريخ التوراة، إسرائيل، سيد، القمين،-147
 التقليدية املعلومات مصادر واستخدام العلمي البحث التجرييب، املنهج عامر، قندليجي،-148

  .م)2008 ،1ط اليازوي، دار عمان،( ،واإللكرتونية
 عبد الدين حمي حممد ت. ،وآدابه الشعر حماسن يف العمدة :رشيق بن احلسن القريواين، -149

  .)م1981-ه 1401 ،5ط ،اجليل دار سور¥،( احلميد،
 الفكر دار لبنان،( موسى، منيفت.  ،العرب أشعار نقد يف الذهب قراضة...........،  -150

  .)م1991 ،1ط اللبناين،
 حامد حممد ت. ،الشيطان مصائد من اللهفان إغاثة :بكر أيب بن حممد ،اجلوزية قيم ابن -151
  .)م1975 ،2ط املعرفة، دار بريوت،( ،الفقي



 

 185 

 األرcؤوط شعيب ت. ،األ½م خري حممد على الصالة فضل يف األفهام جالء...........،  -152
  .)م1987 – 1407 ،2ط ،العروبة دار ،الكويت( األرcؤوط، القادر وعبد

 الرتاث إحياء دار، (القاهرة، شريي عليت.  ،والنهاية البداية ،عمر بن إمساعيل ،كثري  ابن-153
  .)ه1408، 1، طالعريب
، 2ط توبقال، دار ،البيضاء الدار( الزاهي، فريد :ترمجة ،النص علم ،جوليا فا،يكريست-154

  .م)1997
 ،)نـمـوذجـا الـتـكـرلـي فـؤاد( السردية األساليب يف بنيوية دراسة، النص عامل ،سليمان كاصد،-155

  .م)2003، 1ط ،الكندي دار ،عمان(
  .)تط، دد(القاهرة، مؤسسة هنداوي،  ،احلديثة الفلسفة±ريخ  يوسف، كرم،-156
 الكتب دار(بريوت،  ،البخاري على صحيح الباري فيض شاه، أنورحممد  الكشمريي،-157
  م).2005- ه1426 ،1، طالعلمية
 منشورات بريوت،( خليل، امحد خليل: ترمجة ،الفلسفية الالند موسوعة أندريه، الالند،-158

  .)م٢٠٠١ ،2ط عويدات،
 اجلامعية املؤسسة بريوت،( بلوز، cيف: ترمجة ،الواقعية يف دراسات جورج، ،لوكاتش-159

  .م)1985-1405 ،3ط ،للدراسات
 دار القاهرة،( إبراهيم، الفضل أبو حممد. ت ،واألدب اللغة يف الكامل يزيد، بن حممد املربد،-160
  .)م1997-  هـ1417 ،3ط العريب، الفكر
 -ه1431 ،1ط العصرية، املكتبة بريوت،( ،امليسرة العربية املوسوعة العلماء، من جمموعة-161

  ).م2010
 ،العريب الثقايف املركز وبريوت، البيضاء الدار( ،املستقبل وحوار الغرب اإلسالم حممد، حمفوظ،-162

  ).م1998 ،1ط
، 1ط احلضاري، اإلمناء مركز ،حلب( ،ةيوالتناص النص يف دراسات البقاعي، ريخ حممد،-163

  .)م1998
، 1، (القاهرة، دار الشروق، طوالصهيونية واليهودية اليهود موسوعة الوهاب، عبد املسريي،-164

  .م)1999
 ،الوسيط املعجم حممد، والنجار، حامد، القادر، وعبد أمحد، والز¥ت، إبراهيم، مصطفى،-165

  . )ت د ط، د الدعوة، دار ،القاهرة(



 

 186 

، دراسة القيم الرتبوية يف قصص سورة الكهف، دراسة حتليلية مقاصديةمعروف، سعاد، - 166
ماجستري، (كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم اإلنسانية، شعبة العلوم اإلسالمية، ختصص 

  م).2014-2013 تفسري وعلوم القرآن، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، السنة اجلامعية
 املركز بريوت،و  البيضاء الدار( ،)التناص اسرتاتيجية( الشعري اخلطاب حتليل :حممد مفتاح،-167
  .م)1992، 3ط العريب، الثقايف
 العريب، الثقايف املركز وبريوت، البيضاء الدار( ،واقعي Øويل حنو: معامل املفاهيم...........،  -168

  .م)1999 ،1ط
 ط العريب، الثقايف املركز وبريوت، البيضاء الدار( ،)وإجناز تنظري( النص دينامية...........،  -169

  . م)1990 ،2
 ،1، طللنشر املدارس ،البيضاء الدار( ،التنظري إىل القراءة من النص...........،  -170

  . )م2000
 الكتب دار بريوت،( ،واآل£ر اخلطط بذكر واالعتبار املواعظ علي، بن أمحد املقريزي،-171
  .)هـ1418 ،1ط ،العلمية
 ،العربية دراساتال يف به أسهموا وما ترامجهم األملان املستشرقون الدين، صالح املنجد،-172

  .م)1978 ،1ط اجلديد، الكتاب دار بريوت،(
 عامل بريوت،( ا÷يد، عبد حامد -  بدوي أمحد أمحد ت. ،هديوان مرشد، بن أسامة منقذ، ابن-173

  .)م1983 – 1403  ،2ط الكتب،
 م،2009 ،1ط البقاعي، خري حممد: ترمجة ،سوسري دو فردينال عن البحث أريفيه، ميشال-174

  .بريوت اجلديد، الكتاب دار
 املنعم عبد حسن. ت ،الكربى النسائي سنن=الكربى السنن شعيب، بن أمحد النسائي،-175
   .)م2001-ه1421 ،1ط ،الرسالة مؤسسة بريوت،( شليب،
  . دت) ،1ط ،صادر دار ،بريوت( ،العرب لسان ،مكرم بن حممد منظور، ابن-176
، 1ط أدcور،-كونراد  مؤسسة ،بريوتترمجة: د. جورج �مر، ( ،القرآن ريخ± تيودور، نولدكه،-177

  م).2004
  .)دت ط، د ،احلليب البايب مطبعة ،القاهرة( ،احلديثة الفتاوى حجر، ابن اهليتمي،-178
  .م)1986 ،3، طعويدات منشورات ،بريوت( ،التاريخ قيمة جوزف، هورس،-179
(القاهرة، مكتبة Çضة  ،لإلسالم السابقة األد�ن يف املقدسة األسفار الواحد، عبد علي وايف،-180

  .م)1964-ه1384، 1مصر، ط



 

 187 

  .)م1971 ،3ط ،املعرفة دار، لبنان( ،العشرين القرن معارف دائرة فريد، حممد وجدي،-181
 اجلامعة( ماجستري، رسالة ،أركون حممد فكر يف العلمانية ،إمساعيل، ،عثمان فيصل وزوز،-182

  .)م1996، األردن العليا، الدراسات كلية  األردنية،
 الثقايف املركز وبريوت، البيضاء الدار( ،)والسياق النص(الروائي النص انفتاح :سعيد يقطني،-183
  م). 2001، 2ط العريب،
 ،1ط العريب، الثقايف املركز البيضاء، الدار( ،السردي والرتاث الرواية...........،  -184

  .م)1992
  اäالت:اجلرائد و 

  .م2011 مارس ،40ددعال ،الرافد جملة ،"التناص ماهية" عبداجلبار، األسدي،-185
- ه1408 ،17- 16ع اهلدى، جملة أركون، حممد يريد ماذا الرجراجي، حممد بريش،-186

  .م1987
  .         م1986 ،2العدد  ،املقاالت عيون جملة ،"األديب العمل وإشارات التناص" صربي، حافظ،-187
 ،النقد يف عالمات جملة ،"بنيس حممد أمنوذج النقدي اإلجناز يف التناص" املختار، حسين،-188

  .م2003 سبتمرب- ه1424 رجب ،13لد ا÷ ،49 ددعال
  . م2003 يناير ،1العدد  ،تراثيات جملة ،"تراثنا هو هذا" الستار، عبد احللوجي،-189
لد ا÷( ،النقد يف عالمات جملة عبدالرحيم، الرمحويت :ترمجة ،"التناصية نظرية" مارك، دوبيازي،-190

  .          )م1996 سبتمرب األديب، الثقايف جدة cدي جدة، ،السادس
 ببليوجرافيا »صيلية دراسة املعاصرة العربية الثقافة يف التناص" الفتاح، عبد إبراهيم رمضان،-191

  .م2013نوفمرب- ه1435 حمرم العدد اخلامس، ،العاملية احلجاز جملة ،"املصطلح
  .م1996 ،450دد عال ،العريب جملةسامل، خالد، حوار مع د. نصر أبو زيد، -192
 ا÷لد ،اللغة علوم جملة ،"الشريف واحلديث الكرمي القرآن بني التناص" إبراهيم، صبحي الفقي،-193

  .م2004 الثاين، العدد السابع،
  . م1997 ديسمرب ،12 ددعال ،واألدب اللغة جملة ،"التناص" حسني، قحام،-194
 ،تواصل جملة ،"العتبات إىل األطراس من جينيت جريار عند النص شعرية" سليمة، لوكام،-195

  .اجلزائر -عنابة خمتار، �جي جامعة، م2009 جانفي، ،23 عددال
 لشؤون العامة اهليئة القاهرة،( مدكور، إبراهيم: تصدير الفلسفي، املعجم العربية، اللغة جممع-196
  .م1983 دط، األمريية، املطابع



 

 188 

 القرآن اقتباس دعوى( املستشرقني كتا�ت  يف وسلم عليه هللا صلى حممد العظيم، عبد املطعين،-197
  .م2002 فرباير-ه1422 القعدة ذو ،74السنة ،11اجلزء ،األزهر جملة ،)واإلجنيل التوراة من

 العدد العاشر، ا÷لد ،فصول جملة ،"والتحليل االبداع يف اخللقية املعرفة دور" حممد، مفتاح،-198
  .م1992 يناير والرابع، الثالث
 ،عشر الثالث ا÷لد ،عالمات جملة ،"والقيمة املصطلح..التناص" الدين، مجال حافظ املغريب،-199
  .م2004 مارس - ه1425 حمرم ،51 اجلزء

 ،823دد عال ،ديباأل سبوعاأل جريدة ،"واصطالحا لغة النص" خليل، املوسى،-200
  .م7/9/2002

 ،القطرية الراية جريدة ،"االجتماعي اهلرم قمَّة إىل الفقر قاع من أركون" مقال، ،صاحل، هشام-201
  . م،20/9/2010 املوافق - هـ12/10/1431 االثنني

  املواقع االلكرتونية:
  .م2004/ 09/ 14حسو، أمحد، "حوار أجراه مع حممد شحرور"، -202

 dyny-slh-dwn-sysy-slh-fy-ml-l-shhrwr-https://ar.qantara.de/content/mhmd  

  السرية الذاتية حممد أركون، موقع ابن رشد.-  203
 ar.html-rushd.org/pages/int/Awards/2003/documents/cv-http://ibn 

  .الثقافات بني للسالم أركون حممد مؤسسة وموقعمؤلفات حممد أركون، -204
 arkoun.org/livre_mohammed_arkoun.html-http://www.fondation 

   م.2010/أيلول=سبتمرب /15 ،العربية BBC قناة موقعوفاة حممد أركون، -205
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2010/09/100915_arkoun_tc2.shtml 

 القبطية الكنيسة، األرثوذكسي القبطي تكالهيمانوت األنبا موقعالعهد القدمي والعهد اجلديد، -206
  .مصر األرثوذكسية،

takla.org/Bibles/BibleSearch/search.php-http://st  

  :انظر إهلى؟ وحى أم مجاعي خميال: القرآن إبراهيم، عوض،-207
 2005/awad.htm-09-http://alarabnews.com/alshaab/2005/30  

  :الرمسي املوقع ،شحرور حممد-208
 http://www.shahrour.org/?page_id=2  

  .م2009/ريفربا/06 ،"واخلطاب النص مفهوم" ح،يمصاب حممد،-209
4022.html-v15-art/4022-and-http://www.nashiri.net/articles/literature  



 

 189 

  

  



 

 190 

  املالحق
 

جداول  مثل املستند تناسب مع حمتوىت الصفحات اليت ال توي املالحق علىحت
منط أو  أي وغريها. ميكن استخدام رموز برجمة، استمارات املوافقة، ،اخلطا�ت، البياcت

  :يفهالوحيدة  أما املتطّلبات. لحقامل يف حجم للنص

 رقم امللحق العنوان،: (أ)رقم امللحق : التالية للمالحق استخدام العناوين •
  اخل. العنوان،: )ب(

  .كما يف املنتهي  يف املالحق  اهلوامش •

  .فهرس احملتو¥ت يفوعناوينها  املالحق جيب أن تظهر •


