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(قزاءة يف كتاب )عهىو انقزآٌ يف املُظىر احلذاحي يف كتاب قزاءة   

 قراءة في كتاب )علوم القرآن في المنظور الحداثي(

 (1)تيلوف: د. أحمد بوعود

  

                                                   

/ 12عؾـ عـفا: فازت هذه الؼراءة بالؿركز إول يف مسابؼة مققع تػسقر )قراءة يف كتاب(، والتل أُ  (1)

 . )مققع تػسقر(.م2119/ 6/ 15هـ الؿقافؼ 1441/ 11

 

يعّد الرجقع إلك الـتاج العؾؿـل السـابؼ واساهـتف 

اساهـــة جـــاّاة، خطـــقة لفـــا مركزيتفـــا وأهؿقتفـــا يف 

الـفقض بالعؿؾ العؾؿل وتطقيره، وآستؼاء بـف كحـق 

فضاءات أكثـر سيـااة وعؿًؼـا: و لـؽ لؿـا ُتتقحـف هـذه 

ــقة  ــقا ـ الؼ ـــ إاساك لؿ ــة م ــقة الؿفّؿ ــذا الخط يف ه

ـــامـ  ـــا، ومؽ ـــا ومتابعتف ـــل يجـــ  تـؿقتف ـــاج الت الـت

الضعػ والؼصقس التل يتقّج  الخطق إلـك تففقفـا: 

ـــ  ــع تػســقر إ ــفق هؾســؾة م ــلى مقق ــا است ـــ هـ وم

الؼـــراءات التؼقيؿقـــة لؾؿملػـــات يف مختؾـــػ فـــروع 

الدساهـات الؼرنكقـة، نمـًف مــ وساء  لـؽ ا هـفام يف 

قػ يف حؼــقل تســؾقط الضــقء عؾــك  اقعــة واقــع التــلل

الدساهات الؼرنكقة، وكشػ جقاك  الؼقة والضـعػ 

فقف، وتحديد مقا ـ الـضج والؼصقس، وكـذلؽ فـت  

ــة  ــة، والؿجــآت الؿعرفق ــاق الاحثق ــد مـــ أف العدي

لؾااحثقـ والداسهقـ: عرب ما ُتثقره هذه الؼـراءات مــ 

 إشؽآت ومؾحقظات.

 موقع تفسري

 الكتاب:بيانات 

عؾــقم الؼــرنن يف الؿـظــقس  اسم ااكتامم   ا

ــة ٔساء  ــة كؼدّي الحــدا؛ل: اساهــة تحؾقؾق

 الحدا؛ققـ يف الؼرنن الؽريؿ.

 ا. أحؿد بقعقا. اس ااملؤكف 

 صػحة. 231 عددااكصفح ت 

 أ روحة اكتقساه. نوعااملؤكَّف 

ااكنشر  ااس الؽؾؿة لؾـشر والتقزيع  دار

 .مصر الؼاهرة، –

 م.2115هـ/1436 سنةااكنشر 

 سقؿ الطاعة: إولك.
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(قزاءة يف كتاب )عهىو انقزآٌ يف املُظىر احلذاحي يف كتاب قزاءة   

 سرية عهًيت يىرشة: 

، أهتا  الػؾسػة والػؽر ا هفمل بجامعة (أحؿد بقعقا)صاح  الؽتاب 

عاد الؿالؽ السعدي بتطقان يف الؿغرب، مزج بقـ التؽقيـ الشرعل والػؾسػل: 

ا إولك فػل الدساهات الااحث حاصؾ عؾك اسجتل اكتقساه: أمّ  بحقث إنّ 

الشرققة، ا هفمقة، مـ وحدة التؽقيـ والاحث: تاسيخ إايان والحضاسات 

علوم القرآن يف »كر، باحث مقضقعف: بجامعة عاد الؿالؽ السعدي السالػة الذ  

، وأما الثاكقة ففل اسجة الدكتقساه يف «المنظور الحداثي: دراسة تحلولوة ىقدية

الػؾسػة، مـ وحدة التؽقيـ والاحث: الفقرمقـق قؼا يف الػؾسػة وإاب 

، كؾقة أااب والعؾقم ا كساكقة يف يـ، بجامعة هقدي محؿد بـ عاد اهللوالدّ 

القرآين: مقاربة تيويلوة مقارىة  الهورمونوطوقا والنص  »فاس، باحث مقضقعف: 

ابؾقم  :ؾ عؾقفا. ومـ شفاااتف التل تحّص «لمفهوم اإلىسان يف القرآن الكريم

ؼة يف الدساهات ا هفمقة، مـ وحدة التؽقيـ والاحث: الدساهات العؾقا الؿعؿّ 

الؼرنن الؽريؿ ومستقيات الدسس الؾغقي، مـ جامعة هقدي محؿد بـ عاد اهلل، 

ة القرآين عند محمد أركون: دراسة وصفو   تحلول النص  »باحث مقضقعف: 

 .«ةىقدي  

: مقاصد الشريعةولؾااحث كت  عديدة مـشقسة بالعربقة وإجـاقة، مـفا: )

البالغ النبوي (، و)فقه الواقع: أصول وضوابط(، و)من النظر إلى السلوك

 .(Muhammad prophet for our time)(، ووالبالغ السواسي



 

  

4 

(قزاءة يف كتاب )عهىو انقزآٌ يف املُظىر احلذاحي يف كتاب قزاءة   

 :متهيذ

قاؾَة الؿسؾؿقـ، يـفؾقن مِـ  همـُذ بزَغ كقسُ  -وٓ يزال-كان الؼرنن الؽريؿ 

ويؿتثؾقن ٕحؽامف ويـشروهنا، وقد  ،قن بػضائؾفغقهنا، ويتحؾ  قـ هداياتف وياؾّ َمعِ 

وهَعفؿ وجفَدهؿ يف تاؾقغ هداياتف وإسشاااتف الرحؿاكقة،  ڤاهتػرغ الصحابة 

 ومعاكِقف الـقساكقة، بعد أْن تؾؼ  
 
ر السؾقَؿ لؽتاب اهلل مـفَج التدبّ  ملسو هيلع هللا ىلصقا عـ الـال

سقره: كل ؾ والعؾقم التل يحتاجقهنا لتػاؾقا لفؿ الس  ، و ل  العزيز، فعّؾؿقه خَؾػفؿ

قـ الؼرنن العزيز، عِ الـفَؾ مـ مَ  -قهمع تاؾقغفؿ أيًضا ما تؾؼ  -يقاصؾ التابعقن 

 الذي ٓ تـػُد معاكقف وهداياُتف وأهراسه.

هذا  اكقةِ ْت لألمة ا هفمقة عؾقٌم لؾؼرنن الؽريؿ، هتدف إلك إبراز سبّ وهبذا صاسَ 

ف وأااؤها، وتضاُط وقراءاتُ  فـايِة ا لفقة التل حظل هبا جؿعُ والع الؽتاب العزيز،

كاظر يف الؼرنن العزيز تعّؾُؿ تؾؽ العؾقم  عؾك كّؾ  اًماالعؿؾقة التػسقرية، فؽان لز

كقن تؾؽ العؾقم ويجؿعقهنا يف وتؾؼقفا بدايًة. وما فتئ عؾؿاء ا هفم يدو  

مصـ ػاهتؿ، هقاء بتضؿقـفا مؼدمات تػاهقرهؿ و؛ـاياه، أو بنفراا عؾٍؿ مـ عؾقمفا 

 للقػ، أو بجؿِع أغؾاِفا يف مصـػاٍت، تحؿُؾ مسؿك: )عؾقم الؼرنن(.بالت

وقد تتابع التصـقػ يف )عؾقم الؼرنن(، فظفرت فقف مصـػات جؾقؾة، مـفا: 

)الربهان يف عؾقم الؼرنن( لؾزسكشل، و)ا تؼان يف عؾقم الؼرنن( لؾسقق ل، ومـ 

اين، و)إتؼان الربهان الؽتابات الؿعاصرة: )مـاهؾ العرفان يف عؾقم الؼرنن( لؾزسق

يف عؾقم الؼرنن( لػضؾ عااس. غقر أن هذا آهتؿام بعؾقم الؼرنن، لؿ يؽـ 
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(قزاءة يف كتاب )عهىو انقزآٌ يف املُظىر احلذاحي يف كتاب قزاءة   

يف الاحث فقفا،  وافرٌ  قاصًرا عؾك الؿسؾؿقـ، بؾ كان لؾؿستشرققـ كصقٌ  

، خصقًصا يف الؼركقـ الؿاضققـ: بػعؾ آحتفل الذي اػقا تراً؛ا ضخؿً فخؾ  

 الذي كان-ر بذلؽ الـتاِج الغربل حقـفا. وقد تل؛ّ كاكت تشفده الاؾدان ا هفمقة 

 احثقـ الحدا؛ققـ العرب والؿسؾؿقـعدٌا مـ الا -ؿاتف ومرجعقاتفيـطؾؼ مـ مسؾ  

يف كقػقة اساهة الؿقضقعات ا هفمقة  ؿ عـ  لؽ اختفٌف عؾك اختفففؿ، فـجَ 

 ة.بصػة عامة، والؿتعؾؼة بالؼرنن الؽريؿ بصػة خاّص 

أو التـاقف عؾك ما تضؿـتف بعض  ؿاء والااحثقـ، لؾراّ ى بعض العؾ؛ؿ اكربَ

مملػات الػؽر الحدا؛ل العربل، مؿا يخالػ بعض الؼضايا التل كاكت تتؾؼاها 

ؿات، ومـ هذه الؽت  التل بحثت نساء إمة ا هفمقة عؾك أهنا مـ الؿسؾ  

الحدا؛ققـ العرب يف قضايا عؾقم الؼرنن، كتاُب )عؾقم الؼرنن يف الؿـظقس 

ـ اوافع بق    ْ ة(، لألهتا  الااحث: أحؿد بقعقا: إِ الحدا؛ل: اساهة تحؾقؾقة كؼديّ 

ت الحدا؛ة بفا مع عصر الـفضة العربقة وا هفمقة، وبعد أن اخؾَ »بحثف قائًف: 

الؿسؾؿقـ، بدأت تظفر أهئؾة جقهرية بخصقص الرتاث ا هفمل، ومـف عؾقم 

عات الحدا؛ة؟ كقػ كتعامؾ معف يف زمـ قؾ: هؾ يـاه  ترا؛ـا تطؾاِ الؼرنن، مـ قَ 

 ا سفًضاالرتاث بدافع التحديث، إمّ الحدا؛ة؟ مـ هـا، بدأ الػؽر الحدا؛ل يتـاول 

 مجال عؾقم الؼرنن بإهئؾة كػسفاا تعديًف وتـؼقًحا. )...( ]غقر[ أن تـاول وإمّ 

ك الـاس ل إلز  يـ الؿـؾ خطقسة كاقرة: ٓتصالف بؽتاب اهلل تعالك وبلصؾ الدّ يشؽ  

قم الؼرنن محػقًفا بالؿخا ر. لؽـ سغؿ كان آقرتاب مـ عؾ لقفتدوا هبديف: لذا
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(قزاءة يف كتاب )عهىو انقزآٌ يف املُظىر احلذاحي يف كتاب قزاءة   

بالدساهة  -ومـ خفلفا الؼرنَن الؽريؿ- الؼرنن فؼد تـاول الحدا؛ققن عؾقمَ   لؽ

والتحؾقؾ والـؼد، مستخدمقـ أاواٍت غقَر إاوات التل عرففا الؿسؾؿقن يف 

ٕهؿ  الحدا؛ة. )...( وهذا الاحث، اساهةٌ  فجر ا هفم: إهنا أاوات اخرتعتفا

َتُرا  الؿشؽفِت الؿثاسَة  ةً قضايا عؾقم الؼرنن كؿا يتـاولفا الحدا؛ققن، اساهًة عؾؿقّ 

 .(1)«إلك أصقلفا الػؽرية والؿعرفقة

الاحقَث التل اسهت نساء الحدا؛ققـ يف الؼرنن العزيز  وكؿا هق معؾقم، فننّ 

بؿـفج  -كؿا هقليت- تـاول اساهات الحدا؛ققـ الااحثكثقرٌة، غقر أن -وعؾقمف 

ه يف الدساهات الشرعقة، كؿا أكف اسس أبحا؛فؿ يف إ اسها كؼدي َيِعز  وجقاُ 

الاحَث عـ الؼقل  -أ؛ـاء اساهة عؾقم الؼرنن-الؽؾل: بحقث لؿ يؽـ غرُضف 

الصقاب فقفا، بؼدس ما كان غرضف الاحث عـ الؿشرتك بقـ همٓء الحدا؛ققـ، 

ا هل الزاوية التل يـظرون هبا ومـ خفلفا إلك عؾقم الؼرنن، وهذا ما حؿؾ وم

ف بؼراءة الؼاسئ لؽتاب: )عؾقم الؼرنن يف الؿـظقس الحدا؛ل(، عؾك أن يخّص 

 تؼقيؿقة تربز محتقاه، وا شؽآِت التل أجاب عـفا، وأهؿ مزاياه.

  

                                                   

 .6-5عؾقم الؼرنن يف الؿـظقس الحدا؛ل، أحؿد بقعقا. ص (1)
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(قزاءة يف كتاب )عهىو انقزآٌ يف املُظىر احلذاحي يف كتاب قزاءة   

 حمتىياث انكتاب:

 المقدمةر الااحث يف : بحقث  كون وخاتمةمقدمة وباب   :احتقى الؽتاب عؾك

والجديد فقف، والؿـفج الذي هقتاعف يف بحثف، ؛ؿ  كر الخطة  اوافع الاحث

 الؿؼرتحة، وختؿ مؼدمتف بذكر الصعقبات التل اعرتضت الااحث.

الؿرتؽزات الحدا؛قة يف اساهة عؾقم )فؼد كان بعـقان:  الباب األولا وأمّ 

ـًا ؛ف؛ة ، أي: إصقل الؿعرفقة التل يس(الؼرنن تـد إلقفا الػؽر الحدا؛ل، متضؿ 

عـ الػؽر الحدا؛ل: بحقث  لاألو  مـفا مرتؽًزا: فؽان  فصقل، يشؽؾ كؾ  فصؾٍ 

ث الااحث عـ الحدا؛ة وكشلهتا يف الغرب، ؛ؿ اكتؼالِفا إلك العالؿ العربل تحدّ 

ؿام عـ الدساهات آهتشراققة: ُمْاِرًزا مدى اهت الفصل الثاينوا هفمل. وكان 

 الفصل الثالثالؿستشرققـ بالؼرنن الؽريؿ، وماهقِة الؼضايا التل بحثقها. وأما 

 فؽان الؿرتؽز هق تراث عؾقم الؼرنن عـد الؿسؾؿقـ.

ففق بعـقان: )قضايا عؾقم الؼرنن يف الؿـظقس الحدا؛ل: تحؾقؾ  الباب الثاينأما 

يف )الظاهرة الؼرنكقة  ل  األو  وكؼد(، وقد تضؿـ أسبعة فصقل: فجعؾ الااحُث 

: «الظاهرة الؼرنكقة»ومـاهج اساهتفا يف الؿـظقس الحدا؛ل(، تـاول فقف مصطؾ  

مـاهج التقاس الحدا؛ل يف  ماق ـًا ها  التسؿقة وأ؛اس الؿرتتاة عـ  لؽ، مع عرضِ 

ً؛ا فقف عـ  الفصل الثاين اساهة الظاهرة الؼرنكقة. وجعؾ  يف )كؿال الؼرنن(، متحد 

، وإعجاز ملسو هيلع هللا ىلصقة الـال لف صؾة بؽؿال الؼرنن: كلصؾ الؼرنن ومصدسه، وأمّ كؾ ما 

ض لؾطعقن التل يف )جؿع الؼرنن(: بحقث تعر   الفصل الثالث  الؼرنن. وجعؾ 
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(قزاءة يف كتاب )عهىو انقزآٌ يف املُظىر احلذاحي يف كتاب قزاءة   

يقجففا التقاس الحدا؛ل لظروف جؿع الؼرنن، وكَؼَد الشافات التل يقجفقهنا إلقف، 

؛ؿ جعؾ «. ع مـ الؼرننما ضا»سخ بشافة وكذا الحديث عـ سبط الحدا؛ققـ لؾـ  

يف )تاسيخقة الؼرنن(: ماق ـًا مػفقمفا، وسْبَط الحدا؛ققـ لفا بلهااب الـزول،  الرابع  

غا لؾحؽؿ «الفقرمقـق قؼا»مع الحديث عـ  : لؽقن الػؽر الغربل يجعؾفا مسق 

 عؾك كتاب اهلل العزيز بتاسيخقتف.

 ْذف انكتاب:

ا يف إحدى فِؼرات  ؾِف ؿَ أو ُج  -خصقًصا الؿؼدمة-كتابف ٓ كجد لؾااحث كصًّ

ـ   يف بعض كفمف إشاسًة إلك ما ياتغقف: و لؽ عـد  عؾك أهنا هدف الاحث، ولؽ

هذا الاحث اساهة ٕهؿ قضايا عؾقم الؼرنن كؿا يتـاولفا الحدا؛ققن، »ققلف: 

اساهًة عؾؿقًة َتُرا  الؿشؽفِت الؿثاسَة إلك أصقلفا الػؽرية والؿعرفقة، )...( 

ؼصقُا بإصقل الؿعرفقة: الؿرتؽزاُت التل يرتؽز عؾقفا الحدا؛ققن يف والؿ

 .(1)«قفؿ لفذه الؼضاياتاـ  

  

                                                   

 .6عؾقم الؼرنن يف الؿـظقس الحدا؛ل، أحؿد بقعقا. ص (1)
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(قزاءة يف كتاب )عهىو انقزآٌ يف املُظىر احلذاحي يف كتاب قزاءة   

 اإلشكاالث األساص نهكتاب:

 اس التل هقجق  عـفا يف بحثف، لؽـلؿ يـص الااحث عؾك ا شؽآت إه

  الذي تؿ   ِ 
لتل عالجفا ْكره، ومـ خفل الؼضايا امـ خفل الفدف الضؿـل

بعد تحديد ماهقة الؼضايا ) واضًحا أهنا تسلليادو -واكربى لؾاحث فقفا  الؽتاب

 عـ: (التل أ؛اسها الػؽر الحدا؛ل

الؿـطؾؼات والؿعايقر التل كان يستـد الػؽر الحدا؛ل العربل إلقفا وتؼقا  ●

إصقل )تصقسه: ٓهتخفص كتائج بحثف، وهق ما كان يعرب عـف الااحُث كثقًرا بـ

 . (الؿعرفقةالػؽرية و

ـتفا اهتؼاء مااتف، وكقعقة إ اسي  والؿقضقعات التل تضؿ   ومصااس ●

 تؾؽ الؿصااس.

اون غقرها، ومدى تقافؼفا  -تحديًدا-اختقاسه لؿعالجة هذه الؼضايا  ةعؾّ و ●

 أو اختفففا مع نساء الؿستشرققـ.

 اساهةِ بعد -وٕجؾ ا جابة عـ هذه ا شؽآت: كان واجًاا عؾك الااحث 

بؾ ا لؿاُم بالػؽر الغربل وفؾسػتف:  آ فعُ  -ػات الحدا؛ققـ العربممل  

 : إ  الغرب هق الؿرجع لؽّؾ (1)«ف عؾك أصقل الحدا؛ة ومؽقكاهتا وأبعااهالؾتعر  »

                                                   

 .7. صعؾقم الؼرنن يف الؿـظقس الحدا؛ل، أحؿد بقعقا (1)
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(قزاءة يف كتاب )عهىو انقزآٌ يف املُظىر احلذاحي يف كتاب قزاءة   

الحدا؛ة. كؿا أن الااحث اسس بعض أهؿ الؿملػات آهتشراققة، التل  كـ تاـ  مَ 

ػة بالعربقة أو هقاء ا :لاحث والتللقػتـاولت الؼرنن الؽريؿ وعؾقَمف با لؿمل 

ان إلؿاُم الااحث هباتقـ وقد أعكجؾقزية والػركسقة، ٕجـاقة: كا بالؾغات ا

بحقث بؾغ عدا هذه  ،عؾك آهتػااة مـ الؿملػات إجـاقة مااشرة الؾغتقـ

الؿملػات إجـاقة الؿذكقسة يف )ٓئحة الؿصااس والؿراجع( ؛ؿاكقة عشر مملًػا، 

 .كجؾقزية كؿا مرّ كؿا أن لف إصداًسا بالؾغة ا 

وقد كاكت هذه ا شؽآت مداس الاحث، خصقًصا ا شؽال إول: ٕكف 

ـٌ لإِلشؽالقـ أخريـ وهؿا خاامان لف، وٕكف  غايُة الاحث  -أيًضا-متضؿ 

ـ، وفقؿا يؾل و؛ؿرتف، وهل إشؽالقة ظاهرة آستااط بلهداف الؽتاب كؿا هق بق  

 بقان لؽقػقات مؼاسبة الؿملػ لفذه ا شؽالقة وتعامؾف.

املُطهقاث واملعايري انيت كاٌ يستُذ انفكرز احلرذاحي انعرزل هنيهرا وانريت  ىرهرّ يف       

 أحباحّ:

ِت وإهَس التل يؼقم عؾقفا تصقس الؿرتؽزا  كر الااحث يف الااب إول

الػؽر الحدا؛ل لؿعالجة قضايا عؾقم الؼرنن، وهل: الػؽر الحدا؛ل الغربل، 

والدساهات آهتشراققة لؾؼرنن الؽريؿ، وتراث عؾقم الؼرنن عـد الؿسؾؿقـ. 

ـَ الااحث العقامَؾ  -مػصًف - وأ؛ـاء حديثف عـ الػؽر الحدا؛ل الغربل، بّق

ا؛ة يف الغرب، التل ابتدأت مـذ الؼرن الرابع عشر لؾؿقفا: الرئقسة لظفقس الحد

والتل كاكت سا  فعٍؾ ضد اهتاداا الؽـقسة وفساا سؤاها وأحؽامفا، واكحطاِط 
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(قزاءة يف كتاب )عهىو انقزآٌ يف املُظىر احلذاحي يف كتاب قزاءة   

الػؽر إوسبل جراءها: وتؾؽ العقامؾ هل: حركة ا صفح الديـل، والػؾسػة 

لؿصدس، غقر أكف س سباين  االعؼفكقة وا كساكقة، التل كاكت ترى الؽتاب الؿؼدّ 

هذه »؛ؿة تحريػ اعرتاه، أو أكف كتاج بشري، يـشد زسع الؼقؿ وتقحقد الؿجتؿع. 

العقامؾ التل كاكت وساء ظفقس الحدا؛ة يف العالؿ الغربل، هقؽقن لفا أكرب أ؛اس 

ة فقؿا يتعّؾؼ وأخطرها عؾك الػؽر الغربل يف الؼرون الؿقالقة إلك الققم، خاّص 

ت سؤى الؿستشرققـ، ؿَ ي  ايـ، )...( وهل التل حؽَ بالؿقاقػ مـ الديـ، أ

ريـ الحدا؛ققـ العرب والؿسؾؿقـ، يف تعامؾفؿ مع ا هفم وكذلؽ سؤى الؿػؽ  

 .(1)«، والؼرنِن خاصةاعؿقمً 

وَىعيت األطاريح واملىضىعاث انيت  ضًُتها  ،يصادر استقاء انفكز احلذاحي ياد ّ

  هك املصادر:

 الحدا؛ل يف معالجة قضايا عؾقم الؼرنن، فننّ ا بخصقص مصااس الػؽر أمّ 

ػت لّ الؿصدس إهاس هق: الدساهات آهتشراققة لؾؼرنن الؽريؿ، هقاء التل أُ 

مـذ عفد الرتجؿات إولك لؾؼرنن الؽريؿ مـ لدن الؽـقسة، ؛ؿ الدساهات 

كتققاوس  :إخرى التل بحثفا مستشرقق الاعثات إوسبقة إلك الاؾدان ا هفمقة

دكف، وجقلد تسقفر، أو مـ خفل الؿقهقعات آهتشراققة التل كان يشاسك كقل

يف تللقػفا عدا مـ الؿستشرققـ يف شتك الؿقاايـ، وقد كان يف الؾجـة آهتشاسية 

                                                   

 .32عؾقم الؼرنن يف الػؽر الحدا؛ل، أحؿد بقعقا. ص (1)
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(قزاءة يف كتاب )عهىو انقزآٌ يف املُظىر احلذاحي يف كتاب قزاءة   

كصر حامد أبق زيد » حدى تؾؽ الؿقهقعات، بعُض الحدا؛ققـ العرب، مـفؿ 

 .(1)«)جامعة لقدن(، ومحؿد أسكقن )جامعة السقسبقن(

راققة قد كاكت أبرز الؿقضقعات التل تضؿـتفا تؾؽ الدساهات آهتشو

أصؾ الؼرنن، والؼراءات الؼرنكقة، وجؿع »هل:  ،الااحثة يف الؼرنن الؽريؿ

. وكؿا هق مفحظ، فنن هذه (2)«الؼرنن، وترتق  الؼرنن، وما ضاع مـ الؼرنن

ؽقؽ فقف: إ  الؼضايا يجؿعفا شلء واحد، وهق: سباكقة الؿصدس الؼرنين، والتش

س. تفا العؼؾقة إوسبقة تجاه الؽتاب الؿؼدّ هل امتداا لؾـزعة العدائقة التل تاـ  

 العرب. (3)«هذه إ روحات هتجد صداها يف نساء الحدا؛ققـ»

ويذي  ىافقها يع آراء  ،عهت اختيار انفكز احلذاحي ملعاجلت ْذِ انقضايا دوٌ غريْا

 :املستشزقني

هق بؿثابة آهتدٓل عؾك ما ُأجق  بف عـ الجقاب عـ هذا ا شؽال 

ا شؽالقـ السابؼقـ، وقد خصص لف الااحُث الااب الثاين كؾ ف، والذي تجاوز 

ها  اكتػاء بعض  أنّ  بجفءٍ  الرهالة، وقد بّقـ فقف الااحث لثَ ـحق ُز بحثف ؛ؾُ 

هق اكتػاء الؿستشرققـ -مـ عؾقم الؼرنن  ـةٍ لدساهة قضايا معقّ  الحدا؛ققـ العرب

                                                   

 .54. صعؾقم الؼرنن يف الػؽر الحدا؛ل، أحؿد بقعقا (1)

 . 55ص. الؿرجع السابؼ كػسف (2)

 .64الؿرجع السابؼ كػسف. ص (3)
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(قزاءة يف كتاب )عهىو انقزآٌ يف املُظىر احلذاحي يف كتاب قزاءة   

ل يف الـتائج التل ؾ  اف كُ ، وقد أاى هذا إلك تقافؼ ِش (1)بدساهتفؿ لفذه الؼضايا

اها التقاس الحدا؛ل العربل، والتل كّص عؾقفا الؿستشرققن قاؾفؿ، غقر أن تاـّ 

ؾ الااحث لؿ يؽتِػ بالتقافؼ يف الـتائج: وإكؿا بحث يف َمَرا  هذا التقافؼ، فتقّص 

الؼرنين، بالـظرة كػسفا التل ياحث  ػؽر الحدا؛ل العربل يـظر يف الـّص إلك أن ال

ة، أو الؿستشرققن يف الؼرنن الؽريؿ س بصػة عامّ هبا الػؽر الغربل يف كتابف الؿؼدّ 

الػؽر الحدا؛ل  عجاز الؼرنن  ة، يؼقل أحؿد بقعقا يف هقاق ساّ بصػة خاّص 

 د يف محاولة عؼؾـة كّؾ الؿؼؾ  تتض  نفة الػؽر الحدا؛ل »وبعض عؼائد الؿسؾؿقـ: 

هذه العؼائد بإها قر والخرافات.  ؿَ وَص  ائد، وإ ا لؿ يجد إلك  لؽ هاقًف العؼ

ـ هذا الصـػ: و لؽ تؼؾقًدا لؾحدا؛ة الغربقة، وعؿًف ات ففل عـده مِ ا الغقاق  أمّ 

 .(2)«بؿذه  العؼفكقة الؿااية

باحثٌة  ا شؽآت التل عالجفا الااحث عةَ  اق ومـ خفل ما هاؼ، يتاقـ أنّ 

فِة لاحقث الحدا؛ققـ، فؽاكت الؿؼاسبة  يف إصقل الؿعرفقة والػؾسػقة الؿقج 

الؿعتَؿدُة مـ لدن الااحث، مؼاسبًة فؾسػقة بؿـطؾؼات وأاوات شرعقة، ُمربَِزًة 

ـِ ٕغؾ  الاحقث الحدا؛قة.َط الؿـفجل والتؼؾقَد الؿؽتـػَ التخا    ْق

  
                                                   

 .126. صعؾقم الؼرنن يف الػؽر الحدا؛ل، أحؿد بقعقا (1)

 .148. صالؿرجع السابؼ كػسف (2)
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(قزاءة يف كتاب )عهىو انقزآٌ يف املُظىر احلذاحي يف كتاب قزاءة   

 شايا انكتاب:أبزس ي

 ااحث يف اساهة قضايا عؾقم الؼرننالذي هؾؽف ال يؿؽـ عد  الؿـفج الـؼدي

يـدس تقظقػ هذا   ْ أخص  مقزة لؾؽتاب: إِ -التل تـاولفا الػؽر الحدا؛ل بالاحث 

الؿـفج يف الدساهات الشرعقة، مؼاسكًة بالؿـفج القصػل، أو الؿؼاسن، أو 

 هاعده هذا عؾك:، وقد (1)التحؾقؾل، الذي يغؾ  عؾقفا

ـتــائج التــل هــاؼ إلقفــا لؾ -التــامّ  شــافِ - تؼؾقــد الحــدا؛ققـ العــرب إبــراز ●

اة يف عؾـقم الؼـرنن، فؽثقـًرا مـا كـان ا، ومـ خفل قضـايا متعـدّ الؿستشرققن عؿؾقًّ 

وهـــا يتاــّقـ »بعاــاسة:  اساهــة تؾــؽ الؼضــايا عـــد الحــدا؛ققـبعــد  يعّؼــ الااحــث 

مـا هـق غربـل، )...(  الحدا؛ل، والـزوع إلك كـّؾ  نفة التؼؾقد -مرًة أخرى-الؼاسئ 

، ومثؾفـا ققلـف: نفـة التؼؾقـد الحـدا؛ل (2)«وتؼؾقدهؿ فقؿا يؼقلقن بغقـر عؾـؿ واسايـة

. بؾ إكـف (3)«آكافاس بآساء الؿستشرققـ، واعتااس ما صدس مـفؿ صقاًبا يـاغل اتااعف»

لزمــقا بــف كــان يـعــك عؾــك الػؽــر الحــدا؛ل عــدم تقظقــػ الؿـــفج الـؼــدي الــذي أ

                                                   

أجرَيْت اساهة يف مـاهج الؿملػقـ، اشتؿؾت عؾك ا؛ـقـ وأسبعقـ كتاًبا مـ الؽت  التل كان عـقاُكفا، أو  (1)

التػسقر(، فؽان كصق  الؿـفج الـؼدي مـ تؾؽ الؿملػات: ؛ف؛ًة، يف حقـ غؾ  الؿـفج  جزٌء مـف: )أصقل

القصػل عؾك الااقل. اكظر: أصقل التػسقر يف الؿملػات: اساهة وصػقة مقازكة، إعداا: وحدة أصقل 

 وما بعدها. 389م(. ص2115هـ/1437(، )1الرياض، )ط:-التػسقر، مركز تػسقر لؾدساهات الؼرنكقة 

 .169عؾقم الؼرنن يف الػؽر الحدا؛ل، أحؿد بقعقا. ص (2)

 وغقرهؿا. 155-126. واكظر: ص129الؿرجع السابؼ كػسف. ص (3)
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(قزاءة يف كتاب )عهىو انقزآٌ يف املُظىر احلذاحي يف كتاب قزاءة   

هــق أن الػؽــر الحــدا؛ل العربــل لــؿ يســتطع  ومــا ُيمهــػ لــف»أكػســفؿ: إ  يؼــقل: 

 ّؼ آكػــفت مـــ سبؼــة تؼؾقــد الؿستشــرققـ، ولــؿ يســتخدمقا الؿـــفج الـؼــدي حــ

وا بــف الــدكقا صــخًاا. وهــذا عقــ  الحدا؛ــة مُ آهــتخدام،  لــؽ الؿـــفج الــذي مؾــ

 .(1)«العربقة الؿستقساة

التل كحتفا بعض  يف اهتعؿال بعض الؿصطؾحات لؽامـةإاساك الحؼائؼ ا ●

الحدا؛ققـ العرب، وعدم آكتػاء بؿا  كره الحدا؛ققن َتِعؾ ًة ٓهتخدامفا: 

ف الااحث بالدساهة: لؽقكف أكثر اوساًكا كؿصطؾ  )الظاهرة الؼرنكقة(، فاعد أن خّص 

هق  يف مصـػاهتؿ، تقصؾ الااحث إلك أن الغاية مـ إ فق هذا الؿصطؾ 

كػفت مـ هؾطة الؼرنن الؽريؿ وهقااتف، كؿا أن التعاقر بـ)الظاهرة( يجعؾ مـ آ»

ا قابًف ٕن ُتطّاؼ عؾقف كّؾ  : مستـًدا يف  لؽ إلك أن (2)«مـاهج الـؼد الؼرنن الؽريؿ كصًّ

كحت مصطؾ  )الظاهرة الؼرنكقة(، جاء عؾك غراس مصطؾ  )الظاهرة الديـقة( الذي 

مقضقًعا »اكاثؼ يف الغرب، كؿا أن معـك )الظاهرة( عـد الػفهػة، ُيراا بف ما كان 

يؼتصر فؼط عؾك ما هق مشاهد ومحسقس فؼط، وهذا يـػع يف الظقاهر  اماايًّ 

 .(3)«عد الغقالؿؽـ إهؼا ف عؾك الؼرنن الؽريؿ  ي الاُ ، وٓ يُ العؾؿقة الطاقعقة

                                                   

 .174. صعؾقم الؼرنن يف الػؽر الحدا؛ل، أحؿد بقعقا (1)

 .95الؿرجع السابؼ كػسف. ص (2)

 .96. صعؾقم الؼرنن يف الػؽر الحدا؛ل، أحؿد بقعقا (3)
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(قزاءة يف كتاب )عهىو انقزآٌ يف املُظىر احلذاحي يف كتاب قزاءة   

معظؿ الؼضايا التل تـاولفا الػؽر الحدا؛ل بالدساهة إلك  الـجاح يف ساّ  ●

أصقلفا الػؽرية والؿعرفقة، ومـفا سفض الااحث بعض الؿـاهج الؿؼرتحة مـ 

 قَة الـّص لدن الحدا؛ققـ لدساهة كصقص الؼرنن الؽريؿ: لؽقهنا ٓ تتػؼ وسباك

ْت دَ الؼرنين: مستـًدا يف  لؽ إلك أصؾ وجقا تؾؽ الؿـاهج، والغايِة التل ُوجِ 

ٕجؾفا. ومثال  لؽ محاكؿُة الؿـفج السقؿقائل الذي يدعق أسكقن إلك تقظقػف 

 (1)الؿـطؾؼ الرئقس لؾسقؿقائقات عـد كريؿاس»يف ففؿ الخطاب الؼرنين، فذكر أن 

الؼرنين فقف الؽثقر مـ  طاقؼفا عؾك الـّص هق الحؽاية الشعاقة: مؿا يجعؾ ت

ّٓ  ْت ما مـ كظرية ظفرَ  ْػ إلك  لؽ أنّ الؿغامرة. أِض   وتحؿؾ يف  قاهتا كزعات إ

يديقلقجقات والفقيات إخرى، يديقلقجقة التل أبدعتفا، قد ٓ تتػؼ وإإ

 .(2)«كؿا أن تطاقؼفا ٓ يـػصؾ عـفا

  

                                                   

 السقؿقائقات.هق ممهس عؾؿ  (1)

 .167عؾقم الؼرنن يف الؿـظقس الحدا؛ل. ص (2)
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(قزاءة يف كتاب )عهىو انقزآٌ يف املُظىر احلذاحي يف كتاب قزاءة   

 أْى املالحظاث:

 الؿفحظات عؾك الؽتاب: إ  الؽؿال هلل وحده، ومـفا:يؿؽـ  كر بعض 

 عذُّ  زاث عهىو انقزآٌ يٍ يز كشاث انفكز احلذاحي:

جعؾ الااحث تراث عؾقم الؼرنن عـد الؿسؾؿقـ مـ الؿرتؽزات التل اعتؿد 

عرض بعَض تؾؽ ف س قضايا عؾقم الؼرنن،عؾقفا الػؽر الحدا؛ل العربل يف تصقّ 

تـال  عـ ؛غرات مـفجقة، وتؽشػ رض مـاقشة وتلمًف تػ»الؼضايا التل يرى أهنا 

مـ قداهة الؼرنن الؽريؿ، يتؽئ عؾقفا الػؽر الحدا؛ل وآهتشراقل عؾك حد 

هل: )ما تؽرس كزولف(،  -(2)عؾك هاقؾ التؿثقؾ-. والؿااحث التل  كرها (1)«هقاء

)ما تلخر حؽؿف عـ كزولف، وما تلخر كزولف عـ حؽؿف(، )ترتق  السقس(، 

. لؽـ الذي يطؾع عؾك ما أوساه الااحث، يرى أن ما يتؽئ (3)سخ يف الؼرنن(و)الـ

عؾقف الااحثقن: إكؿا هل أققال ماثق؛ة يف تراث عؾقم الؼرنن، مع أققال أخرى ٓ 

لألققال يف مسللة  (أو غقره) مـ قداهة الؼرنن، ولقس اهتؼصاء السقق ل تؿّس 

التل  الؿحؿقاة يف الاحث العؾؿلفا مـ الخصال بثغرٍة مـفجقة، بؾ لعؾّ -ـة معقّ 

                                                   

 .81. صعؾقم الؼرنن يف الؿـظقس الحدا؛ل (1)

ّٓ »قال الااحث:  (2) لق أساا الااحث  ،أشقر إلك أّن تـاول هذه الؼضايا، إكؿا هق لؾتؿثقؾ فؼط ٓ الحصر. وإ

ـّ   .81. صالؿرجع السابؼ كػسف! «ٓحتاج إلك بحث نخر تتاع هذه الثغرات يف ُجّؾ قضايا هذا الػ

 وما بعدها. 81الؿرجع السابؼ كػسف. ص (3)
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(قزاءة يف كتاب )عهىو انقزآٌ يف املُظىر احلذاحي يف كتاب قزاءة   

و قل الاحث، والؿقضقعقة والحقاا، وإن كان مـ  ،عـ هعة آ فع تـؿّ 

د حقـ اتؽل أح-وقد أجاب الااحث كػسف  عؾقفا مع إيرااها. إفضؾ الراّ 

 -سحؿف اهلل-السقق ل »بنجابات، مـفا: أن  -الحدا؛ققـ عؾك بعض تؾؽ إققال

 .(1)«وآحتؿآت الؿؿؽـة وكلكف هـا يعرض فؼط لألققال

ًزا لؾحدا؛ققـ مرتؽَ  تراث عؾقم الؼرنن لؾؿسؾؿقـ مراا الااحث يف جعؾِ  ولعّؾ 

يرى أن العؿدة  يؼرأ الؽتاب إكؿا هق الؿرتؽز التاعل، ولقس بإصالة: فالذي-

ػف الؿستشرققن يف الدساهات ف الحدا؛ل الغربل، وما أل  يف  لؽ إكؿا هق التقّج 

 ؿقـاهتغفل آهتشراق لرواياٍت مقجقاة يف تراث الؿسؾ ولقس .الؼرنكقة

غ ها مـ مرتؽزاتف: ٕن تقظقػ تؾؽ الروايات إكؿا كان بنيعاز مـ عدّ  بُؿسق 

 الدساهات آهتشراققة، وبؿعايقر التقجف الحدا؛ل الغربل.

 يشكم انزبط بني املباحج، واإلحانت، وانتخزيذ احلذيخي:

ـفا التل بق   عرفقةبقـ الؿرتؽزات الػؽرية والؿ هقجد الؼاسئ معاكاًة يف الربط

الااحث يف الااب إول مـ الؽتاب، وبقـ الؼضايا التل اسهفا يف الااب الثاين: 

حقؾ عؾك تؾؽ الؿرتؽزات أ؛ـاء اساهة لؿ يؽـ يُ  -يف كثقر مـ إحقان- لكف لؽ ب

قة لقست يضعـا أمام قض أسكقن هذا ستصق  »: -مثًف -الؼضايا، مؽتػًقا بؼقلف 

                                                   

ا.131. صعؾقم الؼرنن يف الؿـظقس الحدا؛ل (1)  . بتصرف يسقر جدًّ
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(قزاءة يف كتاب )عهىو انقزآٌ يف املُظىر احلذاحي يف كتاب قزاءة   

- وقد يحقؾ .(1)«بجديدة، وهل تؾؽ الؿتعؾؼة بالشػفل والؽتابل لؾؼرنن الؽريؿ

ؼاسْن هذا الؽفم بؿا وْلقُ »مؽتػًقا بؼقلف:  -لؽـ مـ غقر إيعاز إلك سقؿ الصػحة

. كؿا أن الااحث (2)« ه  إلقف الجابري، أّي كتائج حؼؼ همٓء الؿستشرققن؟

لك مظاهنا، كؿا حدث عـد حديثف عـ ا صػحات مـ غقر أن يعزو إقسِ كان يُ 

 .(3)عـصر: )حركات ا صفح الديـل(

ا تخريج إحاايث أو أ؛اس القاساة يف الؽتاب، فؼد كان عؾك خفف أمّ 

الؿعتاا يف مـاهج الاحث العؾؿل الشرعقة: إ  لؿ يؽـ يحقؾ عؾك اواويـ السـة، 

كتاب )ا تؼان( بالعزو إلك  -اأحقاكً -مؽتػًقا ، (4)بؾف  كر اسجة الحديث

ـ ومَ »يؽتػل بؼقل:  -اأحقاكً -، بؾ (6)، أو )فت  الااسي( ٓبـ حجر(5)لؾسقق ل

لؾااحث مـفًجا مختؾًػا عـ مـاهج الؿحد؛قـ يف  . ولعّؾ (7)«يستؼصل التاسيخ

                                                   

 .93. صعؾقم الؼرنن يف الؿـظقس الحدا؛ل (1)

 .192الؿرجع السابؼ كػسف. ص (2)

 .19-18-17الؿرجع السابؼ كػسف. ص (3)

:  لؽ أن ٓئحة الؿصااس والؿراجع تضؿـَت 2119هـة  -عؾك أقؾ تؼدير-مع أن الرهالة كققَشْت  (4)

 كتًاا، ُ اَعْت يف السـة كػسفا.

 .168-153عؾقم الؼرنن يف الؿـظقس الحدا؛ل، أحؿد بقعقا. ص (5)

 .158الؿرجع السابؼ كػسف. ص (6)

 .151الؿرجع السابؼ كػسف. ص (7)
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(قزاءة يف كتاب )عهىو انقزآٌ يف املُظىر احلذاحي يف كتاب قزاءة   

وما »تحديد صحة الحديث وضعػف: إ  قال يف الروايات القاساة يف )ا تؼان(: 

الروايات التل تتعاسض مع كؿال الؼرنن سغؿ يلمؾف الااحث، هق فصؾ الؼقل يف 

َا يف )صحق  مسؾؿ( بؽقكف لؿ ، كؿا أكف اعرتض عؾك حديٍث وسَ (1)«؛اقت صحتفا

إلك تؿحقص الروايات الؿتعؾؼة بالؼرنن »؛ؿ اعا  !(2)ا يف )صحق  الاخاسي(يرِ 

، وٓ يؽػل أن يؽقن هـدها صحقًحا لؾحؽؿ عؾقفا: بؾ  :الؽريؿ ًٓ جؿًعا وكزو

 .(3)«ـظر إلقفا يف إ اس الرؤية الؼرنكقة الؽؾقةيج  ال

 يف بعض انذعاوي انعزيضت وهتىيهُها: اإليغالُ

، وجعؾفا السا  يف إيراا (4)(أزمة العؼؾ الؿسؾؿ)ومـ  لؽ تضخقؿ قضقة 

هؾ يؿؽـ تػسقر هذا بالجؿقا »بعض الؼضايا يف كت  عؾقم الؼرنن، كؼقلف: 

أن الؾحظة »ـ ، كؿا بق  (5)«تؾؽ الػرتة؟! والتؼؾقد الذي عرفف الػؽر ا هفمل يف

الزمـقة التل تـتؿل إلقفا كت  عؾقم الؼرنن، ]بدًءا مـ )فـقن إفـان( ٓبـ 

سؿك يف الػؽر ا هفمل بؼرن الجؿقا، )...( )ا تؼان([ هل ما يُ  الجقزي، إلك

                                                   

 .211. صؿـظقس الحدا؛ل، أحؿد بقعقاعؾقم الؼرنن يف ال (1)

 .86الؿرجع السابؼ كػسف. ص (2)

 .88الؿرجع السابؼ كػسف. ص (3)

 .عؾ ؾ هبذا كثقًرا مـ الؼضايا (4)

 .86الؿرجع السابؼ كػسف. ص (5)
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(قزاءة يف كتاب )عهىو انقزآٌ يف املُظىر احلذاحي يف كتاب قزاءة   

ويؿؽـ الؼقل: إن قرون التؼؾقد والجؿقا تؿثُؾ كؿق ًجا ٕزمة العؼؾ الؿسؾؿ، 

، ؛ؿ زعؿ الااحث: أن (1)«ضؿـ هذا السقاق التاسيخل جاءت كت  عؾقم الؼرننو

، فنن كت  «ُت إيؿاكف، أو تؾج بف يف عالؿ ا يؿانا  ـثَ ياتغل معرفًة كؼقًة تُ »الذي 

 -بؿا هل عؾقف أن-ولقست كت  عؾقم الؼرنن »عؾقم الؼرنن ٓ تػقده، قائًف: 

ـِ ه(2)«مؿا يساعد عؾك  لؽ قى كتاب )آكتصاس( لؾااقفين، ، ولؿ يستْث

و)مااحث يف عؾقم الؼرنن( لصاحل الصال . وقد كان مـ ن؛اس  لؽ اكتػاُء 

ه بـ)أزمة العؼؾ(، أو بذكرها ضؿـ مرجحاتف: بالتعؾقؾ يف سا   -أحقاًكا-الااحث 

عؾك فرض »: -إققال الؿرجقحة يف معـك القحل عـد  كر بعض-كؼقلف 

السقاق التاسيخل الذي اّون فقف ا تؼان  ل، فننّ احتؿال صحة ما عرضف السقق 

 محّؾ  :ؾؼُ كظر ومراجعة، إن لؿ كَ  )...( يجعؾ كثقًرا مـ أققال السقق ل محؾ  

 .(3)!«سفض

 عذو بياٌ بعض املصطهحاث انيت حتتاد هىل شزح:

ض عــ بقـان بعـض عـرِ ا لؿام القاهع لؾااحث بالػؾسػة الغربقة، جعؾـف يُ  لعّؾ 

ك لؽثقر مـ الداسهقـ يف العؾقم الشرعقة معرفتفا، مؿـا ٓ يتسـ  الؿصطؾحات التل 

                                                   

 .79. صعؾقم الؼرنن يف الؿـظقس الحدا؛ل، أحؿد بقعقا (1)

 .88الؿرجع السابؼ كػسف. ص (2)

 .131الؿرجع السابؼ كػسف. ص (3)
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(قزاءة يف كتاب )عهىو انقزآٌ يف املُظىر احلذاحي يف كتاب قزاءة   

ّٓ  الؼـــاسئ يعـــاين يف ففـــؿ بعـــض الػؼـــراتيجعـــؾ   بـــالرجقع إلـــك معـــاجؿ إ

الؿصطؾحات الػؾسػقة الغربقة، ومـ تؾؽ الؿصـطؾحات: )ا مربيالقـة الغربقـة(، 

، بســـتؿائقة()تققلقجقـــا(، )هقهـــققلقجقا(، )الػقؾقلقجقـــا(، )إس؛ق كســـل(، )إ

 إلخ.اكت(...كرتوبقلقجقا(، )الربوتست)بسقؽقلقجل(، )إ

 خامتت:

يؿؽـ عد  هذا الؽتاب إضافة كقعقة إلك مؽتاة الدساهات الؼرنكقة: بحقث 

يزيؾ الؾثام عـ الخاايا التل تستؽـ بقـ كثقر مـ قضايا عؾقم الؼرنن الؿثاسة مـ 

وبقاِن  والؿعرفقة، ؾ الحدا؛ققـ العرب: و لؽ بالؽشػ عـ أصقلفا الػؽريةاَ قِ 

 
ّ
لؾؿستشرققـ، وكؼِد التصقسات التل تحِػؾ هبا  -تؼريًاا- تؼؾقدهؿ الؽؾل

الػؽر الحدا؛ل  مصـػاهتؿ، واختااِس كجاعة الؿؼرتحات والؿـاهج التل يزُعؿ

أهنا بديؾ عؿا تؾؼقـاه عـ عؾؿائـا الؿتؼدمقـ، وتزيقِػ كثقر مـ اعاويفؿ  العربل

 وشافاهتؿ.

 

│ 
 


