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 متهيد:
يف ظل التغريات اليت نلمسها فإن العامل يعج بركام هائل من ضبابية فكرية 

أن تطال كل شيء؛ وسط زخم فلسفي خيتلط فيه احلق ابلباطل، وتيار فكري حياول 
تتحطم على يديه صخرة الثوابت الدينية، حىت ابت املسلم غري قادٍر على الرؤية 

 السديدة لكثرة األفكار الوافدة اليت أحدثت هذه الضبابية الشديدة.
ومع كثرة األفكار والدعوات اليت اتسمت مبنهجية حديثة، واليت عملت على 

ر عن املدلوالت اللغوية يّل النصوص واخلروج على ضوابط وأصول فهمها، بغض النظ
هلذه النصوص وقيمتها الشرعية، فإهنم ابتكروا فكرة قراءة معاصرة للنص القرآين، 

 إلخراج معانيه من إطارها الشرعي إىل معاٍن خمتلفة بفهوم متباينة. 
إن التاريخ اإلسالمي يزخر جبهود عظيمة يف تفسري النص القرآين،  

إطار منضبط خيالف القراءة املعاصرة ألصحاب  واستخالص أحكامه وحماولة تفسريه يف
قراءة النص القرآين قراءة معاصرة، إعادة  التيار احلداثي واليت تعالت دعواهتم إىل ضرورة

حتت ستار الرغبة يف اإلصالح والتجديد، واهلدف احلقيقي من ذلك هو هــدم الدين 
 وتفكيكه.

خيل أصياًل واألصيل دخياًل، وقد برزت حماوالهتم لتزوير املفاهيم وجعل الد    
حيث استوردوا مناهج غربية، ووظفوا أدوات أنتجت رؤية مغايرة، وأحدثت بُعدًا بني 

 النص القرآين والواقع.  
 هلذا سوف ينتظم احلديث يف هذه الدراسة حول النقاط التالية.  

 أواًل: مفهوم احلداثة
يقال:  ،يث: نقيض القدمياحلد، و 1 احلداثة مشتقة من احلديث مبعىن اجلديد    

يقول األزهري:  وحداثة، وأحدثه، فهو حمدث وحديث، حدث الشيء حيدث حدوثً 
 .2شاب حدٌث فيت السن، رجل حدث السن وحديثها بني احلداثة واحلدوثة 

ْلَيْأُتوا و   ورد استعمال كلمة حديث يف القرآن الكرمي، كما يف قوله تعاىل:)فـَ
ْثلحهح إحْن َكا َدحيٍث مح على عجز البشر عن  ، وفيه داللة[34لطور: سورة ا] نُوا َصادحقحنَي(ِبح

 .3مبثله اإلتيان
: " من أحدث يف أمران هذا يف السنة مبعىن االبتداع، لقول النيب  كما جاء

، ومن هنا ميكننا القول أبن احلداثة أتيت مبعىن اجلديد، ، وأتيت يف 4ما ليس منه فهو رد "
 عىن االبتداع يف الدين.إطار التحدي، وتستخدم مب

أما مفهوم احلداثة يف االصطالح؛ فريى أحد علماء االجتماع الغربيني أهنا" بناء        
الكون املتناهي يف الصغر يف الكون  –صورة عقالنية للعامل الذي يدمج اإلنسان ابلطبيعة 
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 اإلنسان وترفض كل أشكال الثنائية بني اجلسد والنفس وبني عامل -املتناهي يف الكرب
، وهو  هبذا جيعل العقل حكمًا يف كل مناحي احلياة، رافضًا ِبسب 5والعامل املفارق"

اعتقاده النصوص املقدسة، بينما يرى أحد مفكري فرنسا أن احلداثة "حركة دينية هتدف 
، 6إىل تفسري جديد للعقائد وللمذاهب الرتاثية لتتمشى مع اكتشافات التفسري احلديث"

 أيضاً يصب يف تغليب العقل وحتكيمه. وهذا التعريف
هلذا فهي تقوم على "مبدأ الصراع بني النظام القائم على السلفية والرغبة 

، وعلى هذا فهي مذهب فكري أديب علماين، ُبين على 7العاملة لتغيري هذا النظام "
أفكار وعقائد غربية، ويهدف إىل إلغاء مصادر الدين، وما صدر عنها من عقيدة 

، وحتطيم كل القيم الدينية واألخالقية واإلنسانية ِبجة أهنا قدمية وموروثة، لحُتبىَن وشريعة
احلياة على اإلابحية والفوضى والغموض وعدم املنطق والغرائز احليوانية، وذلك ابسم 

 .8احلرية، والنفاذ إىل أعماق احلياة
قالين واحلداثة يف الفكر الغريب تدور حول التجديد الفكري والتطور الع 

وجعلها سلطة تعلو العقائد الدينية، وال ختتلف هذه النظرة عنها يف العقلية العربية وإن 
اختلفت الرؤى ِبسب املوروث الثقايف والبيئة احمليطة، لكن احلداثيني العرب مل حيققوا 
املستوى املأمول حيث يقول أحدهم: مل ترتفع بعُد إىل مستوى عاٍل، فهي تستوحي 

 .9لب املصداقية خلطاهبا من احلداثة األوروبية اليت تتخذها أصاًل هلاأطروحاهتا وتط
وخنلص إىل أن مثت انسجام بني مدلول احلداثة يف اللغة واالصطالح، فهما 

 يدوران حول حالة النشوء لفكرٍة أحدثت ثورًة على كل ما هو قدمي. 
 ثنياً: نشأة التيار احلداثي

احلداثي إغفال السياق التارخيي لوالدة هذا الفكر يف ال ميكن للباحث يف الفكر          
احملضن الغريب، حىت يتسىن له التعرف على املالمح األساسية واجلذور التارخيية له، 
وبقليل من النظر ميكننا القول: إن الفكرة احلداثية ليست من بنات أفكار رواد احلداثة 

نية يف العصور الوسطى، وهي الثورة العرب، وإمنا هي استرياد غريب، بدأت ابلثورة الدي
اليت محلت لواء ما يسمى )اإلصالح الديين(، وال ميكن فهم جوهر هذا اإلصالح، 
والتعرف على أسبابه إال ابلرجوع إىل اتريخ الكنيسة يف ذلك الوقت، وما فعلته يف حياة 

اء الناس حىت حولتها إىل كابوس، حيث قتلت اإلبداع وحّرمت التفكري وجّرمت علم
ذاك العصر، فخرج من عباءة هذا التسلط الكنسي الفكر العلماين الذي انبثق منه 

 التيار احلداثي وغريه من األفكار اليت كانت مبثابة ثورة على الدين الكنسي.
 األسباب اليت أدت إىل ظهور اإلصالح الديين    

 فقدان الثقة يف الكنيسة   -1
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لفكر احلر بنقد الفكر الكنسي، قام علماء مسيحيون ُكُثر من أصحاب ا    
ومن االنتقادات الفاضحة اليت وجهت للكنيسة: "أن رجال دينها يعيشون حياة الرذيلة 
والشهوات، وحيتكرون املتع الدينية داخل أسوراها، يف حني يدعون الناس إىل حياة الزهد 

أن  ، بل بلغ "خطر رجال الكنيسة10والتقشف، واعتربوها رأس الشر وأساس الفساد"
، وقد كتبت إحدى األمريات 11النساء كن أيخذن خناجر معهن حني يذهنب لالعرتاف"

إنين ال أجهد نفسي يف البحث عن مقر البالط البابوي، فرائحته النتنة تصلين  للبااب:"
 ، وهذا الواقع يرسم مدى الفساد الذي كان ينخر يف جسد الكنيسة .12أينما كنت"

 للفكر الكنسي منو البحث العلمي املضاد -2
ومن العوامل اليت كانت اختبارًا صعبًا للكنيسة منو البحوث العلمية اليت     

أسفرت عن حقائق كونية ابلغة األمهية، وكان هلا نصيب من الصحة، ففي مقدمة هذه 
، واليت تقضي أبن الشمس مركز الكون، وأن األرض 13 الكشوف نظرية )كوبرنيك(
كواكب، وقد كانت هذه النظرية مبثابة القذيفة اليت فجرت تدور حوهلا، وكذلك بقية ال

هيكل الكنيسة ووضعتها أمام أعقد مشكلة يف اترخيها الوسيط، األمر الذي جعلها 
تسارع إىل إلقاء القبض عليه وتقدميه حملاكم التفتيش، وهو يف سن الشيخوخة، مث تبىن 

طا هبا خطوة واسعة إىل األمام العامل الفلكي "جاليليو" النظرية الفلكية السابقة، وخ
فاخرتع جهاز )املرقب( أو )التلسكوب(، فأسرعت الكنيسة إىل إلقاء القبض عليه، 

م، وازداد تدهور الكنيسة وتداعت 1642للمحاكمة، وكانت وفاته سنة  أيضاً  وقدمته
معارفها واحدة بعد األخرى، فصارت تتخبط إزاء هذه النظرايت والكشوفات العلمية 

، فوجد الناس بديالً 14ذت موقفًا معاداًي لكل من يغرد خارج السرب الكنسيحىت اخت
 لطغيان الكنيسة يف البحث العلمي الرافض للدين، املمتدح لسيادة العقل.

هذه بعض األسباب اليت أدت إىل ظهور الفكر اإلصالحي؛ الذي حارب 
نهج ليجابه الكنيسة اجلمود الديين يف العصور الوسطى، وقد تبلور فيما بعد كأسلوب مم

والتسلط البابوي، يتضح ذلك من خالل عرضي للشخصيات الغربية الرائدة اليت 
أّصلت هلذا الفكر الثائر على النصوص املقدسة، واليت كان يّصدرها قساوسة الكنيسة 

 يف وجه االبداع والفكر. 15الكاثوليكية
 أبرز رواد التيار احلداثي يف الغرب:

، ورفض القراءة الرمزية، وكان  17أسس املذهب الربوتستنيتالذي  16مارتن لوثر -1
يرمي إىل تفاعل القارئ بكل حرية مع اإلجنيل كمرجع ومعيار للممارسة الدينية، 
ِبيث يستمد مفاهيمه من خالل املعىن الظاهر املباشر للنص متجاوزًا يف ذلك 

وأظهر" أنه  ،18سلطة الكنيسة الكاثوليكية وفسادها، وما كانت تفرضه من معان
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، 19ميكن اخلالص خارج الكنيسة، وأنه ميكن أتويل الكتاب املقدس أتوياًل عقلياً"
وهذه كانت بداية املرحلة األولية يف نزع القداسة عن النص الكتايب يف إطار أديب، 
حيث قدم لوثر العقل على النقل، وجعله حكمًا على النصوص املقدسة، مستهدفاً 

فكان أول من فتح اجملال لالنقضاض على النصوص بذلك اإلصالح الديين، 
 الدينية. 

الذي ورث الروح العدائية للنصوص املقدسة من مارتن لوثر، لكنه  20ابروخ سبينوزا -2
، مث أخذ يفرق بني 21حاول يف بداية األمر أن خيلق عالقة بني العقل والنص

ليس خادماً الالهوت والعقل، قائاًل: " الالهوت ليس خادمًا للعقل، والعقل 
لالهوت، بل إن لكل منهما مملكته اخلاصة، فالعقل مملكته احلقيقة واحلكمة، 

، وبعدها حكم على الكتاب املقدس أبنه قد 22والالهوت مملكته التقوى واخلضوع "
 .23أتثر ابلظرف التارخيي واالجتماعي املرافق لعملية التدوين
كار أوحى هللا هبا إىل أنبيائه مث أكد أن النص الكتايب هو عبارة عن معاين وأف

صاغوها هم بلغتهم اخلاصة، تنحصر يف األمر بطاعة هللا والعدل واإلحسان، انزعاً 
  .24هبذا قدسية النص

وهبذا كان سبينوزا أول من جترأ على نزع القداسة عن النصوص الدينية، 
 يف الغرب. ولذلك ميكن اعتباره  املؤسس الفعلي حلركة نقد الكتاب املقدس اليت متت

الذي قـَّعَد قواعد النقد الكتايب ابستعمال املنهج التارخيي، وقد  25 مانويل كانتإ -3
انتصر هليمنة العقل وتقدميه على النص بعد نزع قداسته، مما جعل النص يُفهم 

 .26حسب رغبة القارئ يف فهمه، سائرًا يف ذلك على خطى لوثر وسبينوزا
ابلغ األثر يف مسألة فهم النص، حيث أخرج الذي كان له  27مث جاء شالير ماخر -4

من دائرة االستخدام الالهويت ليكون  28 فن أتويل الكتاب املقدس )اهلرمنيوطيقا(
علمًا مستقاًل  لفهم سائر النصوص، وابلتأمل يف منهجه جند اختالف منهجيته يف 

ومل يغفل أتويل النص عن سابقيه، ألنه اعتمد إدراك املنهج النفسي للمؤلف ابتداًء "
عن اجلانب املوضوعي اللغوي، فكال اجلانبني بنظرة صاحل كنقطة بداية لفهم النص، 

 . 29وجيب على القارئ أن يكون ذا موهبة وقدرة تنبؤية  متكنه من فهم النص"
الذي أحيا الفكرة التأويلية من جديد للنص املقدس عن طريق  30فلهلم دلتاي -5

إىل البعدين اللغوي والنفسي اللذين أكد  ، فهو هبذا يضيف31املنهج التجرييب"
عليهما شاليرماخر بعدًا ثلثًا هو التجربة اليت يعيشها متلقي النص ليكون شريكاً 

 للقائل.
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الذي جاء مبفهوم مغاير ملا كان عليه دلتاي، حيث جعل نظريته  32مارتن هيدغر -6
بعدًا فلسفياً تبحث عن معىن الفهم نفسه وحقيقته، وهو هبذا أعطى نظرية التأويل 

يقوم على حموري فهم لغة النص ومسألة الوجود، ومهمة الفهم عنده هي "السعي 
إىل اكتشاف ما مل يقله النص من خالل ما يقوله ابلفعل، وهذا الفهم للغامض 
املسترت يتم من خالل اجلدلية القائمة بني التجلي واالختفاء وبني الوجود والعدم، 

أو النص يستقل عن مبدعه، وهتدر ذاتية منشئه إهداراً ويعين ذلك أن العمل الفين 
 يُفهم فهماً ابطنياً. 33اتماً يف سبيل أن يصبح النص جتربة وجودية"

امتداًد لفلسفة هيدغر؛ ليصف النص ابلعمل الفين  34مث جاء هانز جورج غادامري -7
ما املتغري يف فهمه حسب السياق التارخيي أو حسب مزاجية القارئ أو املتلقي، ك

أنه يرفض "فكرة التخلص من النوازع واألهواء الذاتية اليت حتول دون الرؤية 
املوضوعية، ألن هذه النوازع بنظره هي اليت تؤسس موقفنا الوجودي الراهن الذي 

، مؤكدًا هبذا املعىن أيضًا على نزع قدسية 35ننطلق منه لفهم املاضي واحلاضر معاً"
ملؤلف، ِبيث يصبح النص ملكًا للقارئ يتصرف النص وحتررية الفهم ونظرية موت ا

 فيه كيف يشاء.
الذي اختذ نفس منهج هيدغر يف فلسفة الوجود إال أنه "يعول كثرياً  36بول ريكور -8

، والرمزية اليت عناها ريكور ينتج عنها بعد تدوين النص 37على املعىن الرمزي"
صًا يعين أن املعىن املتضمن إمكانية التعددية التأويلية، هلذا قال: "النص ابعتباره ن

فيه قد أمسى مستقاًل إزاء قصد الكاتب، إزاء حالة اخلطاب األوىل واملرسل إليه 
األول، ومتثل النية الوضع واملرسل إليه األصلي موقع ميالد النص، عندئذ تفتح 

 . 38إمكانيات أتويل متعددة من طرف النص الذي حترر"
 لديهم هو خضوع ب يرى بوضوح أن العامل املشرتكالغر  واملتأمل لفكر الفالسفة      
 هي النص مع القارئ فمهمة واستدعائه، استنطاقه على وقدرته القارئ ألفق النص

ومراميه أم  املؤلف مبقاصد صلة ذات تكون أن يهم وال من التأويالت املتعددة، التمكن
 .املؤلف يريده كما ال القارئ، يريده ما ِبسب الفهم أصبح لذلك ال،

والسؤال الذي يفرض نفسه، هل أمثر انقضاض احلداثة على السلطة الكنسية 
 مردودًا إجيابياً؟ 

إن الواقع يؤكد عكس ذلك، حيث حدثت الفوضى بكل ما حتمله هذه 
الكلمة من معىن، شهد بذلك أحد الكّتاب الغربيني حني قال: "وأفضى التحرر من 

حد الفوضوية، فقد كان االنضباط العقلي  سلطة الكنيسة إىل النزعة الفردية حىت بلوغ
 .39واألخالقي والسياسي يرتبط يف أذهان الناس ابحلكومة الكنسية"
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إن هذه اجلرأة يف نزع قداسة النص قد أنتجت جرأة على عدم احرتام املدلول  
احلقيقي للنص، فانتشرت يف اجملتمعات الغربية بعد سقوط سلطة النص الديين؛ جمموعة 

السيئة كالزان، والعالقات اجلنسية املثلية بني شواذ الرجال وشواذ النساء،  من العادات
بل صارت مثل هذه العالقات مقبولة رمسياً، كما انتشرت أمراض العصر كاإليدز وغريه، 
 وانتشرت كذلك املخدرات، وحتطمت القيم اإلنسانية على املستوى األسري واجملتمعي. 

 اإلسالمي؟ كيف انتقلت احلداثة إىل العامل
بعد احلديث عن اجلذور التارخيية للتيار احلداثي، يتبني لنا أن هذه الثورة     

يف الشرق، مما  احلضاري تخلفالو  الفكري طحنطاطاال هاقد صاحبالعلمية يف الغرب، 
جعل الشرق مطمعًا للغرب، لنشر ثقافته، وجعله نسخة من الصورة الغربية، فحاول 

الصليبية على  بو احلر خالل االحتالل العسكري عن طريق ترويج منتجه الثقايف من 
العامل اإلسالمي واحلملة الفرنسية على مصر، واالستشراق الذي يعين عكوف علماء 
 الغرب على دراسة علوم الشرق هبدف التشكيك يف الدين، واالرساليات التبشريية اليت

عتقد النصراين داخل ركزت على التعليم واستهداف الشباب وصغار السن لزرع أسس امل
، والبعثات الشرقية لتلقي العلوم الغربية، عن طريق جمموعة عربية ليس قلوب املسلمني

عندهم احلصانة الكافية من العلم الشرعي الذي حيميهم من الشبهات، ومن العقيدة اليت 
حتميه من الشهوات، فتعلقوا بقيم الغرب، واتبعوا عاداته، فصارت حياهتم على النمط 

لغريب يف التقاليد وطرق التفكري، وكان املستشرقون قد أعدوا بدهاء انتظارًا هلذه الفرصة ا
طعواًن ضد االسالم، واليت مل جتد جوااًب عند املغرتبني، فتعلقت هذه الشبهات يف قلوب 
املستغربني، مث عادوا هبا إىل أوطاهنم بعد أن جترعوها، فلفظوها يف صورة تبلورت كأهنا 

دة فانبهر الناس هبم حىت وصفوهم ابلرموز يف شىت اجملاالت األدبية أفكار جدي
 .40والسياسية واالجتماعية وغريها

إن الفكرة احلداثية قد انتقلت للعامل اإلسالمي بقصد تقويض االسالم 
واالنقضاض على تراثه وهتميشه، بل واستبدال منهجه ابملناهج العقلية، وتغليب العقل 

حلرية والتجديد الفكري، وإعادة قراءة الرتاث مبناهج مستوردة من على النقل، وادعاء ا
الغرب بغية تشويه حقيقته، حتت ضغط الزعم أبن الرغبة هي الوصول إىل فكٍر يواكب 
التطورات ومستجدات العصر، وهي يف حقيقتها مل تكن سوى خطة لتغريب عقول العامل 

 االسالمي.
 أهم رموز احلداثة يف العامل العريب 

عد عرضنا لوسائل وطرائق احلداثيني النتقال احلداثة من الغرب إىل الشرق؛ ب
الذين محلوا على عاتقهم نشر ثقافة  -وهم ُكثُر –البد أن نتعرف على أهم الرموز 
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الفكر التأويلي للنصوص الشرعية داخل اجملتمع اإلسالمي، ونذكر منهم على سبيل 
 املثال: 

فرنسية وعمره سبع سنوات، وتشرب الثقافة ، اجلزائري تعلم ال41حممد أركون -1
الغربية، ومل يتعلم اللغة العربية إال متأخرًا، راهن على قراءة اإلسالم العريب بلغة 

، وهو علماين يدعو إىل التعامل 42-نقدية صارمة-فرنسية، ومبنهجية علمية حتليلية 
 ، 43 مع اإلسالم والقرآن والسنة ابملقاييس الغربية

نهج واحد يف نقده لإلسالم، إمنا اختذ تعددية املناهج النقدية لتعددية املصادر ال يلتزم مبو 
؛ ألنه ينظر إىل اإلسالم على 44اليت يعود إليها، واختالف احلقول املعرفية اليت ينهل منها

أنه كهنوت كاملسيحية يف العصور الوسطى، هلذا يتعامل معه كما تعامل فالسفة الغرب 
لقرآن صراحًة أبنه ضرب من األساطري ومليء ابملغالطات التارخيية، يتهم امع الكنيسة، و 

، ويّدعي أن احلديث النبوي مل يصبح مصدراً 45متهيدًا إلخضاعه ألدوات النقد احلديثة
 46ثنياً للتشريع بعد القرآن إال يف القرن الثاين اهلجري، ِبيلة من اإلمام الشافعي

الني، إضافة إىل أنه يصفهم ابجلمود واالنغالق وهنا أيضًا يسم العلماء ابحملت      
الفكري، بينما ميتدح املستشرقني ويفتخر مبناهجهم اليت تؤدي إىل التقدم يف جمال الثقافة 

 .47اإلسالمية والفكر العريب
أستاذ جامعي سوري، تناولت أعماله الفلسفية السياسة وقضااي  48طيب تزيين -2

، صاحب مشروع الثورة على 49فكرية يف العامل العريبالرتاث، ليبلغ هبا مبالغ الثورة ال
 الثوابت الدينية، ويعتقد أن القرآن مل جُيمع يف مصحف إال بعد موت الرسول 

ببضع سنني، مببادرة أوىل صدرت عن عمر بن اخلطاب ،ويؤكد أن عملية اجلمع يف 
 ، 50عهد عثمان بن عفان حدث هلا اخرتاق يف نص القرآن ابلزايدة أو النقصان

كما يرى يف "اإلقرار بوجود حديث نبوي مكتمل لفظًا ومعىًن، مسألة تفتقد       
 .51املصداقية الوثيقية احلديثة، أو على األقل تستثري حتفظاً وشكاً شديدين"

املصري الذي نشأ نشأة يسارية، مراهنًا ابلفلسفة الثورية على  52حسن حنفي -3
واإلسالمية اترة أخرى، حىت إنه يعد من  إحداث ثورة داخل الثقافة العربية اترة،

، ومن أهم مقرتحاته انصهار املذاهب اإلسالمية يف 53 مؤسسي )اليسارية اإلسالمية(
، هلذا أطلق مشروعه التنويري داخل الثقافة العربية 54بوتقه فكرية عصرية واحدة

منذ السبعينات، ويرتكز على : إعادة دراسة أصول اإلميان على أسس عقلية، 
والتنكر جلميع الغيبيات مبا يف ذلك احلساب واليوم اآلخر، وختم الرسالة يعين 
نضج العقل واستقالله عن الشرع، إذ إن العقل استطاع أن يصل بنفسه إىل اليقني، 
ومن حقه أن يغري ويبدل يف الدين مبا يتناسب مع روح العصر، وكذلك هتوين عقيدة 
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الفاسدة، وانتقاص علم السلف وازدراء  أهل السنة واجلماعة ورفع شأن العقائد
 55تراثهم، وفتح ابب النظر يف آرائهم

ويتفق مشروعه مع مشروع تزيين يف الثورة على الثوابت الدينية، والنصوص          
القرآنية، واألحاديث النبوية، فمشروعه هو حتويل الدين إىل املادية احملسوسة بعيدًا عن 

يه على استقاللية العقل وقدرته على التغيري حسب متطلبات املعاين الروحية، كما أكد ف
 العصر بعيدًا عن الشرع.

السوري الذي يؤمن بنظرية داروين يف أصل اخللق أبن اإلنسان  56حممد شحرور -4
أصله قرد، هلذا حاول التوفيق بني هذه النظرية اليت أثبت العلم بطالهنا وبني آايت 

ن افرتاءاته أيضًا أن التوراة واإلجنيل غري حمرفني القرآن الكرمي يف خلق اإلنسان، وم
وأن مفسري القرآن اعتمدوا عليهما يف تفسريمها للقرآن، وقد خادع لتمرير فريته 
أبن إعجاز القرآن هو يف أن نصه جاء قاباًل لتأويالت خمتلفة تتطور مع تطور 

وحياً؛  ليست اإلدراك اإلنساين يف خمتلف العصور، كما زعم أن سنة الرسول 
لذلك هنى عن كتابتها، وقرر أنه ال يصح االعتماد عليها كمصدر من مصادر 

 . 57 التشريع
، وهذا ما جعل 59املصري الذي يعتقد أن الدين من صنع البشر 58نصر أبو زيد -5

إحدى احملاكم املصرية تقضي بردته والتفريق بينه وبني زوجته، مث أوغل يف اهتام 
إذا كانت مشولية الدين، أو سيادة سلطة النصوص هي النصوص الشرعية قائالً: "

اليت أدت إىل ضمور مفهوم الرتاث ووقوفه عند حدود الرتاث الديين، فإن آلية 
توليد النصوص هي املسؤولة عن جعل الرتاث الديين اإلطار املرجعي الوحيد للعقل 

 .60العريب"
، يهدف مبنهجه 61ج ثقايف" كما يرى أن النص القرآين "يف حقيقته وجوهره منت         

هذا إىل تزكية العقل ونزع قداسة النص القرآين، ألنه املرتكز األساسي يف ثقافة املسلم، 
 وهو نفس اهلدف الذي يصبو إليه قرانؤه، لكن بوسائل خمتلفة.

وقائمة رواد التيار احلداثي تطول يف عاملنا العريب، فمنهم املصري واجلزائري 
سوداين ... الذين يبثون مسومهم يف أوساط املثقفني واملراكز العلمية، والسوري واللييب وال

فضاًل عن اهتمامهم ابلوصول إىل مراكز صناعة القرار واختاذه، ِبيث يؤثرون يف اجملتمع 
 من قاعدته إىل قمته. 
 هدف التيار احلداثي 

اقنة الغرب إن األمة اإلسالمية تتعرض اليوم حلمالت ثقافية ممنهجة، خطط هلا ده     
الصلييب، شراكة مع بعض أبناء املسلمني من احلداثيني، وجعلوا من قضية القراءة 
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اجلديدة للقرآن الكرمي معرتكًا ثقافيًا دارت حوله كتاابهتم ودراساهتم؛ متذرعني بلباس 
الفكر العقلي واملنطق العلمي، وهم يف حقيقة األمر يقصدون توجيه السهام القاتلة، 

سالم برمته، أو على األقل تشويه حقائقه، فعمدوا للطعن يف القرآن الكرمي للنيل من اإل
 والسنة النبوية.

 أواًل: ما يتعلق ابلقرآن الكرمي 
أخذ احلداثيون يف استهداف القرآن من خالل ترويج مجلة من املقوالت تتمثل       

يل هذه املقوالت على إمجااًل يف بشرية القرآن، وأسطورية خطابة، وال هنائية معانيه، وتفص
 النحو اآليت:

بشرية القرآن: يعتقد احلداثيون أن القرآن الكرمي بشري املصدر، أو حتول إىل 
صيغة لغوية إنسانية، ويؤكدون هذا يف كتاابهتم اليت ننقل منها نصوصًا تؤكد 
زعمهم، حيث يقول حممد شحرور عن القرآن: "الذكر هو حتوُّل القرآن إىل صيغة 

، ويعين يف تعريفه للذكر أنه حتّول عند نزوله  62انية منطوقة بلسان عريب"لغوية إنس
إىل صيغة بشرية بعد أن كان إهلياً، ويؤيده يف هذا نصر أبو زيد حيث قال: "النص 

حتول من كونه نصًا إهليًا ؛  –أي قراءة النيب له حلظة الوحي  –منذ حلظة نزوله 
 .63ول من التنزيل إىل التأويل"وصار فهماً )نصاً إنسانياً (؛ ألنه حت

وإذا كان فلسفة الغرب قد ادعوا أن الكتاب املقدس إمنا نزل كأفكار إىل        
، فإن احلداثيني بكالمهم هذا أن ينقلوا نفس 64األنبياء فصاغوها هم بلغاهتم

 قد أتى به من عند نفسه. الفكرة اليت تؤكد بشرية القرآن وأن النيب 
القرآين: اختذ احلداثيون وسيلًة أخرى للطعن يف القرآن وتشويهه،  أسطورية اخلطاب  

، بينما يؤكد بعضهم أن القصة يف 65فعرفه أحدهم أبنه "نٌص ذو بنية أسطورية"
، وضربوا لذلك أمثلة كثرية منها قصة عمر نوح عليه 66القرآن الكرمي مسألة أسطورية

ظواهر امليثية )األسطورية( واليت السالم املذكورة يف القرآن الكرمي فهي ضرب من ال
تتناسب مع تفكري الناس يف القرن السابع امليالدي، بيد أهنا تبدو بعيدة عن املفاهيم 

، والسبب يف وصف القرآن الكرمي ابألسطوري هو 67واملتصورات احلديثة لعصران
 التأكيد على بشريته، هلذا نرى حممد أركون قد ربط بينه وبني التوراة فقال:" إن
احلكاايت التوراتية واخلطاب القرآين؛ مها منوذجان رائعان من مناذج التعبري امليثي أو 

، وهذا الربط يف زعمهم يبني أثر السابق ) التوراة( يف الالحق وهو 68األسطوري"
)القرآن الكرمي(، ومبا أن الكتب املقدسة مليئة ابألساطري فكذلك القرآن مليء هبا 

 أيضاً.
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تيار فكري جارف يريد أن أيخذ العقل اإلسالمي بعيدًا عن تقديس  إننا أمام      
القرآن، منطلقًا به إىل التصديق أبن القرآن مليء ابخلرافات واألساطري، ليفقد حمبته 
وتعظيمه وقداسته يف نفوس املسلمني، ويثنيهم عن العمل أبحكامه وتوجيهاته، فيسهل 

 انتقاده.
 عىن(: حتررية فهم القرآن )ال هنائية امل

التحررية يف فهم معاين اآلايت القرآنية هو بيت القصيد عند التيار احلداثي، فالنص      
عندهم يفهمه القارئ كيف يشاء، وهذه هي نفس الفكرة اليت قاتل فالسفة الغرب من 
أجلها، هلذا يقول حسن حنفي: "النص ليست له ثوابت بل هو جمموعة من املتغريات، 

، وهذا القول يؤصل التجديد يف قراءة النص القرآين حسب 69نفسه"يقرأ كل عصر  فيه 
الرؤية العصرية حىت وإن خالفت الثوابت القرآنية، وجاء أحد الرواد بتأكيدات على هذا 

، 70املعىن حيث قال: "النص التأسيسي قابل نظراًي لعدد غري حمدود من التأويالت"
 فهم حسب إرادة كل قارئ.ويقصد ابلنص التأسيسي القرآن الكرمي الذي يُ 

ويوافق أحد رواد التيار احلداثي على هذا املعىن فيقرر أن القرآن "نص مفتوح 
على مجيع املعاين وعلى كل البشر، وال ميكن لتفسري أن يستنفذه بصورة هنائية، ..ويُقرأ 

 71قراءات ختتلف ابختالف امليادين العلمية واالسرتاتيجيات الفكرية"

القول إن التيار احلداثي قد توصل إىل النتيجة اليت كان يسعى ومن هنا ميكننا 
إليها وهي التعامل مع القرآن الكرمي على أنه نص ميكن قراءته قراءة ثقافية، وفهم معانيه 

 فهماً غري متناٍه.
 
 

 ثنياً: ما يتعلق ابلسنة النبوية
إن احلداثيني ينطلقون يف التعامل مع السنة؛ من خالل إسقاط حجيتها ونبذ    

قدسيتها، ونزع صفة الوحي عنها، وانفصامها عن القرآن، ومن مّث انتقادها؛ فيطعنون 
 فيها من خالل ما أييت:
 :الطعن يف مكانة النيب 

ورجل  على أنه شخصية اترخيية إصالحية، إن احلداثيني ينظرون إىل النيب    
مثايل ابلغ فيه أتباعه؛ لدرجة وصلت إىل حد األسطورة، وهذا ما دفع أركون ليقول عن 

والبيئة اليت نشأ فيها: "التاريخ النفسي أو اخليايل لتلك البيئات  تكوين شخصية النيب 
االجتماعية املختلفة اليت سامهت برتوشات أو مسحات متتالية يف تصعيد الشخصية 

انت حملمد، وحتويلها إىل شخصية رمزية مثالية ُعليا؛ تتجاوز معطيات التارخيية اليت ك
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الواقع والتاريخ، وهكذا مت االنتقال من مرحلة حممد احلقيقي أو التارخيي إىل حممد املثايل 
الذي يتجاوز التاريخ، مث ترّسخت هذه الصورة الفوق اترخيية وأصبحت تُتَخذ منوذجاً 

ل أجيال املؤمنني منذ ذلك الوقت وحىت يومنا هذا، مث أعلى للتأمل واحملاكاة من قحبَ 
أصبحت هذه الصورة األسطورية املضّخمة اليت شّكلتها األجيال املتتالية من املسلمني 

 .72حتجب عنا الصورة احلقيقية أو التارخيية"
وانتفاء  والنظرية األركونية بوصفها )حممد التارخيي( تعين انتقاص النيب 

له بشرًا عاداًي خيطئ ويصيب، وحيقق جناحات كما يرتدى يف الوحي عنه، وجع
 . اإلخفاقات، ويهدف هبذا إىل إسقاط هيبة النيب 

 الطعن يف السنة:
ويبدأ الطعن يف السنة النبوية من مرحلة التدوين، حىت أن أحدهم قال:"إن 

وأْمَره  شأن احلديث لعجيب حقًا فلقد احتفظ هو ذاته مبا يفيد هني الرسول عن تدوينه،
، وجهل هذا 73أبال ُيكتب عنه سوى القرآن، أي مبا ينسف مشروعه من األساس"

، 74قد هنى عن كتابة احلديث يف بداية األمر حىت ال خيتلط ابلقرآن الكاتب أن النيب 
، وكان لبعض الصحابة صحف كتبوها أبيديهم مساعًا من فم 75مث أمر بكتابته بعد ذلك

 .77عّلق على هذه اجلزئية أبن ما ُدّون كان على سبيل التربك . لكنه76مباشرة النيب 
واحلقيقة أنه مل تكن كتاابت الصحابة على سبيل التربك وإمنا كانت بغرض 

قد اغتنم طاقات الصحابة فمنهم من كان يكتب كعبد هللا بن  احلفظ، مث إن النيب 
أن السنة قد ُحفظت  ، وهذا يؤكدعمرو بن العاص، ومنهم من كان حيفظ كأيب هريرة 

يف السطور والصدور، لكن احلداثيني يّدعون أن تدوينها كان متأخراً،  يف عهد النيب 
فقال أحد روادهم:"ولقد كانت بداايت تدوين احلديث متزامنة وتدوين سائر العلوم 

 .  ، اليت جاء تدوينها بعد عشرات السنني من موت النيب78واملعارف"
حجية السنة ألنه بسبب: "الصراعات السياسية اليت  هلذا ادعى تزيين عدم 

، حىت 79واكبت مجع احلديث؛ أصبح من الصعب الوصول إىل النص احلديثي األصلي"
، بدليل "أن ميكن انتقادها، وكيف ال وأركون يزعم أن السنة هي من ابتكار حممد 

إال عام  الوثئق اليت ميتلكها تثبت أن أول استخدام لتعبري )السنة( مل حيصل
أن األحاديث "حازت قدسية يف املذهب  81، بينما يرى سيد القمين80م"700هـ/80

 .82السين ترفعها فوق القرآن كرامة وفعاًل وقدسية"
ويهدف احلداثيون بعد هذا الطعن يف القرآن والسنة إىل متزيق ثقة املسلمني يف 

 من املسلمني. دينهم، ليسهل انتقاد النصوص الشرعية دون أّي مقاومة فكرية
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نبتٌة غربية مستوردة، انتقلت بنفس الفكر إىل  ةاحلداثوبعد هذا الطرح أخلص إىل أن     
العامل اإلسالمي مع اختالف األمساء، من سبينوزا، وشالير ماخر، وهيدغر، إىل حممد 
أركون، وحممد شحرور، وطيب تزيين، وحسن حنفي وغريهم ، كما أهنا ظهرت يف الغرب 

لط الكنسي، ووجود الكتب الدينية احملرفة اليت عارضت العقل، لكن ال بسبب التس
 يوجد يف العامل اإلسالمي ما يستدعي تطبيقها ألن الظروف خمتلفة. 

والتيار احلداثي الغربية يهدف إىل بناء قاعدة داخل اجملتمع اإلسالمي لتقويض         
تراثه، واستبدال منهجه ابملناهج اإلسالم، وإبعاده عن حياة املسلمني، واالنقضاض على 

العقلية، وتغليب العقل على القرآن والسنة، وإعادة قراءة الرتاث بغية تشويه حقيقته، 
من خالل فكٍر يزعمون مواكبته للتطورات واملستجدات العصرية، لكنه يف احلقيقة دعوة 

الكرمي إىل تغريب عقول العامل اإلسالمي، فراحوا يعملون على نزع قداسة القرآن 
ومساواته بكالم البشر، فيلوون عنق النصوص بتفسريات ومعاٍن ال حتملها اآلايت، 
لتخدم أهدافهم، ومن مث تكون اخلطوة املمهدة للتعامل مع القرآن الكرمي كنص بشري 

 يطبق عليه مناهج وأدوات نقدية غربية.
 لدراسات اجلامعية،، واواإلعالمية املراكز العلمية، واملؤسسات البحثية كما أوصي     

من خطر ما يبثونه من التوعية أن يسلطوا الضوء على هذه األفكار، و اإلعالم وغريها 
 .مسوم

 هذا وإن كان من توفيٍق فلله الفضل واملنة، وإن كان من زلٍل فمين ومن الشيطان،
 .واحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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