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 ممخص البحث 

َر ر، وأصمي وأسمـ عمى مف َأنَذَر وَبشّ الَحمُد هلل الذي أنزؿ القرآف العظيـ ِعبرة لمف َتَدبّ          
 َسيدنا محمد صمى اهلل عميو وعمى آلو الطيبيف الطاىريف، وأصحابو الُغر المياميف ، أما بعد :

 :  أهمية الموضوع

تعد كتابات أركوف مف أوسع الكتابات أنشارا وقبواًل في األوساط الغربية والشرقية المعادية 
لإلسالـ ، وقد ترجمة كتابات أركوف إلى العربية ، فكاف لزامًا عمى الباحثيف مف عمماء المسمميف 

، ومما يرفع مف تناوؿ تمؾ الكتابات بالنقد والتمحيص ، وبياف حاليا في ميزاف الشريعة اإلسالمية 
قيمة تمؾ الكتابات أف أركوف  يعد مف أبرز تالمذة الُمستشرقيف ، َوَما َتزاُؿ أفكارهُ َوأطروحاتوُ ُمتبناة 

و ممف َجاء َبعدُه مف الغربييف الُمشتغميف بالدراساِت اإلسالمية ومف التيار  ، مف معاصريو
مى تشكيِؿ الرؤية االستشراقية حوؿ الحداثي في العالـ اإلسالمي  ، وفي كتاباتو سعى أركوف ع

( بأسموب ماكٍر ، حاشدًا لذلؾ الغث والسميف . َومف ىذه الرؤية القرآف الكريـ والنبي محمد )
َينطمؽ أركوف لسمِب الوحي اإلليي عف القرآف الكريـ  ، ُمستعماًل بذلؾ َمناىج الُمستشرقيف ، 

لِو إفَّ القرآف َوثيقة تاريخية ُتوضح الرؤية حوؿ خاصة َمنيج النقد التاريخي ، َوالذي يرى مف خالبو 
انتقاؿ تمؾ الحقبة المحمدية وما نزؿ فييا  ( َوحقبتِو وال تتعداىا ، ويدعي إفَّ حياة النبي محمد )

ثية إعادة قراءة النص احسب رؤية أركوف الحدبمف نصوص دينية  إلى عصرنا ىذا يتطمب 
عطائو القرآني ، والذي يعني فيو تفريغ النص ا لقرآني مف محتواه ومعانيو المنزلة مف اهلل تعالى  وا 

 معاني تتوافؽ مع رؤية أركوف المعاصرة .

 سبب اختيار الموضوع : 

اخترُت الكتابة في ىذا الموضوع ِلما رأيُت مف كثرة األخطاء التاريخية و المنيجية في       
بات أركوف وما فييا مف أثر سيء مقابؿ الرواج الواسع التي القتيا كتا في مصنفات أركوف ،

أركوف نقؿ فكرا خطيرا في جؿِّ جوانبو  أال وىو الفكر  ومغالطات عميمة ، ىذا فضاًل أفَّ 
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االستشراقي . فرأيت مف الواجب عمّي أف أقوـ بذلؾ العمؿ لكشؼ تمؾ األخطاء واالنحرافات 
 كتابات أركوف . تضمنتياالتي 

  ،مجموعة مف التحديات عمى المستوى الداخمي والخارجي فالقرآف الكريـ يواجو حالياً        
تعرض فييا لميجمات مف أعداء اإلسالـ مف المستشرقيف ومف سار عمى نيجيـ باعتباره 
أساس الديف ، وكاف مف أشد تمؾ اليجمات ما طرحو أركوف في كتاباتو ،  وعميو انتدب 

، ذلؾ ألفَّ ( )سيد المرسميف محمد  الباحث نفسُو لمدفاع عف القرآف الكريـ والذود عف سيرة
أف  عف ذلؾ ؾ فييا . فضالً يتشكالآراء أركوف في القرآف الكريـ تستيدؼ العقيدة اإلسالمية و 

بالشمولية والدقة  في اغمبيا ال تحظىقد الدراسات التي تناولت أركوف  الباحث يرى : إفَّ 
التي يطرحا أركوف ويؤسس ليا في والمنيج السميـ الذي يعوؿ عميو في ردَّ الُشبو الخطيرة 

مساىمة بسيطة تصب في االتجاه العممي بمثابة كتاباتو ، ولذلؾ كاف ىذا البحث المتواضع 
 لمجيود السابقة في الكشؼ عف منيج أركوف ومغالطاتو الفكرية والتاريخية .

 مشكمة البحث :

ممي، إذ يتوقؼ عمى ُتعُد خطوة اإلحساس بمشكمة البحث أولى الخطوات في أي بحث ع      
تمؾ الخطوة الخطوات الالحقة إلنجاز البحث، مثؿ نوع المنيج العممي الذي سيتبع في انجاز 
ىذا البحث واألدوات البحثية المطموبة، وطبيعة المعمومات المراد جمعيا، ومشكمة البحث ىي 

ث أف ىناؾ قضية أو موقؼ أو فكرة تحتاج إلى البحث، وتنبثؽ مشكمة البحث مف إدراؾ الباح
 شيئًا معينًا يحتاج إلى التوضيح والتحميؿ والشرح والتفسير.

مشكمة  فّ إومف خالؿ متابعة الباحث لكتابات أركوف حوؿ القرآف الكريـ ، وبناًء عميو ف       
البحث األساسية تحددت بالسؤاؿ اآلتي : كيؼ تعامؿ أركوف مع القرآف الكريـ ؟ ومف أجؿ 

الباحث صاغ عددًا مف األسئمة  ة إزاء مشكمة البحث األساسية فإفّ الوصوؿ إلى إجابات محدد
 الفرعية وعمى النحو اآلتي:

 ػ ما المنطمقات التي انطمؽ منيا أركوف في تعاممو مع النصوص القرآنية . 1
 ػ ما المصادر التي اعتمد عمييا أركوف في كتاباتو . 2
 القرآني . ػ ما المناىج التي استعمميا أركوف في تناوؿ النص 3
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ػ ما ىي األنماط األسموبية التي اعتمد عمييا أركوف في تقريره لمنتائج واألطروحات التي  4
 في كتاباتو . تبناىا

ػ ما النتائج التي توصؿ ليا أركوف في كتاباتو ، وما أبعاد تمؾ النتائج وخطورتيا عمى  5
 العقيدة اإلسالمية .

 منهجية الباحث في بحثه  :
كَزت الدراسة عمى توضيح منيجية أركوف حوؿ القرآف الكريـ ، وذلؾ مف خالؿ َترَ         

و ، َوعرِض الموضوع عمى شكِؿ َمباحٍث قرآنية ، اتبع فييا الباحث المنيج ئراآلتفكيؾ ال
التحميمي ، وذلؾ بانتقاء نماذج ُمتنوعة مف مقوالت أركوف وأطروحاتو حوؿ القرآف الكريـ ، ثَـّ 

عمميًا موضوعيًا ػػػ مف ناحية المصادر التي اعتمد عمييا أركوف والنتائج التي  الرد عمييا َرداً 
 توصؿ إلييا ػػػػػ ُمستندًا إلى شواىٍد مف األدلة العقميِة و النَّقمية عبر منيٍج عممي وموضوعي

و عممي ىذا ليس اصطيادا لألخطاء ، و إنما ىو عمؿ  وفؽ مناىج البحث المتداولة . عمى
ادؼ ، رّكز عمى نقد مشرع  أركوف الفكري وذلؾ مف جانبّيف ، ىما : األخطاء عممي نقدي ى

التاريخية و األخطاء المنيجية المتعمقة بطريقة الفيـ و الكتابة العممية ، و ىما جانباف مف 
 األىمية بمكاف ، قاـ عمييا قسـ كبير مف المشروع االركوني المنحرؼ.

 هيكمية البحث :

الدراسة أف يكوف اإلطار العاـ لمبحث ، َبعد ىذه المقدمة التي َبيف َيدي  اقتضت َمنيجية       
 القارئ الكريـ أف َجعمُت بحثي  في ثالث  فصوؿ . َيسبقيا تمييد : 

 التعريؼ بحياة الكاتب محمد أركوف  ( .في َففي التمييد : َميدُت لمبحث ) 

 كتاباتو  ( َويضـُ ثالثة مباحث : : )  المنيج األركوني في عنونتوأّما الفصؿ األوؿ : فقد 

 ثة  ( .اَفأّما المبحث األوؿ : َفقد تناولت فيو : ) أركوف ومشروع الحد

 َوأّما المبحث الثاني  : فقد تناولت فيو : ) عالقة أركوف باالستشراؽ  ( .

 عالقة أركوف بأىؿ البدع والضالؿ ( . بيافَوكاف المبحث الثالث : ) 
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تحت عنواف :) أركوف ومنيجيتو في القرآف الكريـ ( وقد قسمتو عمى  الفصؿ الثاني : جاءوَ 
 ثالثة مباحث :

 المبحث األوؿ عف : )  أركوف وتاريخ القرآف الكريـ  وتدوينو وجمعو ( .جاء 

 . ( أركوف والوحي القرآني األوؿ) أّما المبحث الثاني فجاء عف : 

 (. ة القرآف الكريـفتناوؿ نظرة أركوف حوؿ لغ ) أما المبحث الثالث :و 

 (.فتناوؿ رؤية أركوف لترتيب القراف الكريـ ) المبحث الرابع :  جاءو 

): أركوف وتفسير اآليات القرآنية( . وقسمتو عمى ثالثة مباحث  واف عنبجاء الفصؿ الثالث : ثـ 
: 

 المبحث األوؿ عف : ) نظرة أركوف لمقصص القرآني وعالقتيا  باألساطير(  تناولت

لمبحث الثاني فكاف عف : ) القصص القرآني وعالقتيا بالقصص التورانجيمي  عند َوأّما ا
 أركوف( .

 في حيف كاف المبحث الثالث عف : ) أركوف وقصة أصحاب الكيؼ ( 

 ثَُـّ كانت الخاتمة والتي تضمنت أبرز النتائج . 

كرمو ، َوما كاف فَما كاف مف صواب في ىذه الدراسة فيو : مف اهلل تعالى بفضمِو َوَمنِّو وَ 
 .مف زلٍؿ وخطأ فمني ومف الشيطاف  ، وأسألوُ سبحانو المغفرة والصفح إنَّو ولي ذلؾ والقادر 

 َوالَحمُد هلل رب العالمين 

 

 
 التمهيد
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 والتي ساىمت في تشكيؿ برز المحطات التي مرَّ بيا ، أو  أركوفالتمييد حياة محمد  ستعرضي       
  .ف الكريـ آفي كتاباتو حوؿ القر  أركوفي سار عمييا برز المعالـ المنيجية  التأ

 : (1)ركونأحياة محمد 
ـ مف عائمة 1928ولد محمد أركوف في تاوريت ميموف في منطقة القبائؿ الكبرى بالجزائر عاـ       
، دخؿ المدرسة االبتدائية، لكنو غادر ىذه المنطقة في سف التاسعة ليمتحؽ بأبيو الذي كاف  بربرية
دكانًا لمبضائع في منطقة عيف العرب )قرية يكثر فييا الفرنسيوف بالقرب مف مدينة وىراف(، يممؾ 
لغتو األصؿ األمازيغية اضطر إلى تعمـ العربية والفرنسية جنبًا إلى جنب، وتأثر بخالو المنتمي  وألفَّ 

الثانوي في  إلحدى الطرؽ الصوفية، وكاف يحضر معو مجالس الصوفية في تمؾ القرية ثـ أتـ تعميمو
ـ، بعد ذلؾ دخؿ الجامعة لدراسة األدب العربي في جامعة العاصمة 1945مدرسة مسيحية عاـ 

ـ دخؿ جامعة السوربوف 1954ـ، وفي األوؿ مف نوفمبر عاـ 1954 - 1950الجزائرية ما بيف 
في عاـ ـ، و 1968ـ، قدَّـ رسالتو لدرجة الدكتوراه عف ابف مسكويو عاـ 1956ليقدـ امتحانو في عاـ 

ـ أصبح أستاذًا لمفكر اإلسالمي في جامعة السوربوف، وأستاذًا زائرًا في عدد مف الجامعات 1971
والمعاىد العالمية، والسيما معيد الدراسات اإلسماعيمية في لندف، وكاف لو اىتماـ واضح بالفكر 

 ..ـ أسس معيدًا لمدراسات اإلسالمية في فرنسا.1999الباطني، وفي عاـ 
 توحيايجد أف ، والمتأمؿ في ىذه النبذة الموجزة لحياة محمد أركوف، بجانب عوامؿ أخرى        

االجتماعية وتكوينو العممي كاف ليا األثر الواضح في تكويف خمفيتو الفكرية، فقد درس المرحمة 
الثانوية في مدرسة تنصيرية، وحضر الحمقات الصوفية، ودرس في السوربوف عمى عدد مف 

 .(1)بالفكر الباطني اً واضح اً الفرنسييف، وكاف لو اىتمام المستشرقيف
 ركوني في كتاباته الفصل األول : المنهج األ 

، المنيج الحداثي العمماني  اإلسالميالعالـ  إلىالذيف ُصدِّروا  الحداثييف برزأمف  أركوفيعد        
ويعمقوا في مقابؿ  األمة أصابالذي  والضعؼ ف الكريـ ، ويزيدوا مف الوىفآوالقر  باإلسالـليشككوا 

 : معالـ المنيج االركوني عمى ثالثة مباحثبرز أيمكف تقسيـ  ية ، وذلؾ الييمنة الغربية المسيح
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 المبحث األول : محمد أركون والحداثة 
      ، فالحداثة مصطمح الحداثة قبؿ أف نذكر موقؼ أركوف مف الحداثة ، البد أف نعرؼ ب

 (Modernisme) نتاجات المجتمعات المتقدمة في السياسة واالقتصاد واالجتماع.  )): ى طمؽ عمت
وما يميز ىذه المجتمعات التي تتسـ بالحداثة، مقارنة بالمجتمعات التقميدية، ىو قدرتيا عمى االبتكار 
والتغيير. ويعد التغيير ىذا قيمة حداثية نقيضيا المحافظة، وىي القيمة األساسية في المجتمعات 

 .(1)ية((التقميد
استراتيجية شمولية يتبعيا العقؿ مف أجؿ  : )) يانّ إعمى  الحداثة أركوفويعرؼ الدكتور محمد       

السيطرة عمى كؿ مجاالت الوجود والمعرفة والممارسة عف طريؽ إخضاعيا لمعايير الصالحية أو 
ة، فال يمكف األخذ عمى شمولية العممية الحداثي أركوف يشددفي تعريفو ىذا ، و (2)عدـ الصالحية((

ويمزـ مف ىذا خضوع المجتمع بكؿ مجاالتو لمحداثة التي يبشر  ببعض عناصر الحداثة دوف بعض .
 ليا أركوف . 

ثة التي اد يمكف حصره في معنى محدد ، فالحيخضع لمعديد مف المفاىيـ ، والومفيـو الحداثة       
 تقـو عمى اآلتي : أركوفيريدىا 

 ة محسوسة بالنسبة لإلنساف.يعد اإلنساف مشكم - 1
 مسؤولية معرفة الواقع تقع عمى عاتؽ الشخص. - 2
الفيزيائية واالقتصادية  -تشكؿ معرفة الواقع جيدًا مستمرًا مف أجؿ تجاوز القيود البيولوجية - 3

 والسياسية والثقافية.
 المغمؽ. (3)يئماغتيدؼ ىذه المعرفة إلى الخروج خارج السياؽ الدو  - 4
ىذا المسار بمسيرتيف، األولى: مسار الصوفي في حركتو الروحية المتواصمة باتجاه اهلل،  يشبو - 5

فالحداثة تشترط معرفة الواقع، كما  ،( 1)ومسار الباحث الذي يرفض التوقؼ عند نتائج بحثية معينة

                                                 
 . 8/82ـ : 2003ريا ، ، سو 1ػ الموسوعة العربية ، ىيئة الموسوعة العربية في الجميورية العربية السورية ، ط 1  

،   2، ترجمة ىاشـ صالح ، دار الساقي بيروت لبناف ، طػ أيف ىو الفكر اإلسالمي المعاصر ، محمد أركوف   2
 181: ـ  1995

يتوقؼ عند حد معرفي معيف، وال يعمؿ عمى إجراء التعديالت والتغييرات ػ الفكر الدوغمائي : ىو الفكر  الذي    3
لمعرفية ، ألنو يعتقد أنو يمسؾ بالحقيقة لوحده . ينظر قضايا في نقد العقؿ الديني كيؼ نفيـ والمراجعة النساقو ا

  133اإلسالـ اليـو ، محمد أركوف ، ترجمة ىاشـ صالح ، دار الطميعة بيروت  :
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عالقة بيف ، فإنو يتجو إلى دراستو دراسة مباشرة ممثاًل بمحاور واقعية عديدة، لعؿ منيا الأركوفيرى 
ميووسة ومبالغ ىذه العالقة قد تعرضت إلى محاوالت أدلجة  فَّ إاإلسالـ وأوربا والغرب<، إذ يرى >

، لذلؾ يطالب بحؿ ىذه اإليديولوجيا الكثيفة مف أجؿ إحالؿ الصورة التاريخية >الواقعية< محؿ فييا 
 .(2)اإليديولوجية، مف خالؿ تطبيؽ المنيج النقدي لتحميؿ ىذه العالقة 

والكتب السابقة تعاني مف سياؽ واحد ، ويضع القرآف مع الكريـ القرآف  يرى أركوف : إفَّ ولذلؾ       
 ىانقدأىمية و ،  وكميا خاضعة لمفيـو الحداثة وآلياتيا  مف الثبوت والدراسة واحد األناجيؿ في مستوى

ال يمكف  -كؿ المعاني الذي يمسخ كؿ الحقائؽ و  -. وعممو ىذا النقدي السمبي النافي ىا تجديدو 
بحاؿ أف يكوف مذىبًا فكريًا بدياًل ؛ بحيث يحؿ محؿ شيء مف الفرؽ أو الجماعات التي وجدت عمى 

؛ ذلؾ أنو يمغي الجميع ويرى العدمية المسمميف الساحة اإلسالمية وليس بأسموب يمكف قبولو مف ِقبؿ 
جحود بكؿ شيء لف يكوف أبدًا بدياًل التي يقدميا ، فالعدمية ىي البديؿ أو التجديد ، فالشؾ وال

ضرورة النظاـ في حياة  -مع ىذا  -لإليماف ، إذ ىذا العدـ ال يكوف دينًا وال يبني خمقًا ، وىو يرى 
الناس ويرى أىمية القوانيف وىذه القوانيف عنده تنشئيا الضرورة االجتماعية ، لكف أي مجتمع وأية 

يكوف لإلسالـ سمطة عميو؛ لذا فميس لإلسالـ أف يسف أي  قوانيف ، أما المجتمع فال يرى أركوف أف
قانوف في ذلؾ المجتمع إذ ليس لإلسالـ في نظره أي قانوف وال عالقة بالوجود ، وىو قد بذؿ وعصر 
كؿ سمومو وآفات الممحديف في الغرب لينكر المصادر أواًل ثـ لو افترض إثباتيا فميس ليا حقائؽ وال 

و لـ يكف ا فيـ منيا معاني فتمؾ المعاني جاءت لمحاجة والضرورة ؛ ألنّ معاني تمس الناس ، ثـ إذ
يا : إن تفكير أركوف وأسموب تعاممو مع النصوص ولذلؾ يمكف القوؿ : إفىناؾ قوانيف في المجتمع. 

 ال تستند ألي حقيقة عممية .تجديدية عدمية ل تخضع
 ني : محمد أركون واالستشراق االمبحث الث

مف أبرز تالميذ المستشرقيف في تصدير مناىجيـ المنحرفة في تعامميـ مع اإلسالـ يعد أركوف      
وشريعتو وقرانو ، منطمقاً مف ذات المنطمقات المعادية لإلسالـ التي انطمؽ منيا المستشرقوف ، ولذلؾ 

روبير كاسبار و"كمود  :المستشرقيف والمنصريف مف أمثاؿ  ظيرت عالقة أركوف الوطيدة بأساتذتو
ىو أحد أعضاء "مجموعة باريس" التي يرأسيا األب "روبير كاسبار"، وىما  فرى ، واألب جيفريجي

                                                                                                                                                 
، دار  ػ ينظر القرآف مف التفسير الموروث إلى تحميؿ الخطاب الديني ، محمد أركوف ، ترجمة وتعميؽ ىاشـ صالح  1

 123ـ   : 2005،   2الطميعة بيروت ، ط
رادات الييمنة ، محمد أركوف ، ترجمة ىاشـ صالح ،  دار  -ػ  ينظر اإلسالـ، أوروبا، الغرب  2 رىانات المعنى وا 

 5ـ  : 2001،  2الساقي ، ط
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مف رجاؿ الالىوت المسيحي. يؤمف "كاسبار" بأىمية الحوار مع اإلسالـ وفًقا لما يدعيو: "باالحتراـ 
ف جماعة المتبادؿ"، وأىمية "البحث التاريخي" الذي يؤكد عميو أركوف. وتعمؿ "مجموعة باريس" ضم

المسيحي. تضـ ىذه المجموعة "فرانسوا سميث فمورنتاف" و"جاف  -أوسع في البحث اإلسالمي 
 ..المبير" و"كمود جيفري".

احتضف "كاسبار" المفكر العمماني المعروؼ "محمد أركوف"؛ ليكوف عضًوا في "مجموعة         
"ألركوف"، وىذا األخير يحتـر باريس" ىذه؛ أما أىمية "األب جيفرى" فتكمف في أنو صديؽ شخصي 

"جيفري" ويبجمو كثيرًا، ويتردد عميو ويستمع آلرائو، بؿ يتوؽ بشدة إلى معرفة تعميقاتو ومالحظاتو 
عمى أفكاره. وفي كممات مميئة باإلعجاب المشوب باالستجداء يصؼ "أركوُف" "األَب جيفري" فيقوؿ: 

تحدث بكؿ حرية مع األب كمود جيفري"، " تركت قممي يجري عمى ىواه كما أفعؿ عادة عندما أ
وعنده الجواب عف كؿ شيء، فيو يستحسف كالمؾ، أو يعدؿ منو، أو يصححو أو يكممو، ولكنو نادًرا 
ما يرفضو. أريد أف أوجو إليو أمنية وطمًبا .. أتمنى لو يجد الوقت المناسب لمرد عمى كالمي. واألب 

الئؿ الذيف خطوا خطوة ىامة نحو تشكيؿ ما يسميو: جيفرى كما يصفو "أركوف" أحد الالىوتييف الق
نما يدمجو داخؿ رؤية ديناميكية حية".  ..بػ"الىوت الوحي"، ال يستبعد "القرآف"؛ وا 

وقد عقد الدكتور نعماف السامرائي مف جامعة الممؾ سعود مقارنة بيف ما قدمو إدوارد سعيد         
تب التي تناولت قضايا متشابية حوؿ العالقة بيف مف آراء في كتابو )االستشراؽ( وغيرىا مف الك

وبيف ما كتبو محمد أركوف. وفي الكتاب يتعجب المؤلؼ مف باحث اسمو ، العالـ اإلسالمي والغرب 
محمد وينتسب إلى اإلسالـ ويكتب عنو بأسموب المستشرقيف والحاقديف منيـ بصفة خاصة، حيث 

دح كؿ فكر منحرؼ، وكؿ نحمة ىدامة، وفي مقابؿ يقوؿ السامرائي عف أركوف: "ومف ىنا وجدتو يم
ذلؾ يشف الغارة عمى كؿ فكر إسالمي، وعمى الخصوص فكر أىؿ السنة" وىذه العبارة تختزؿ كؿ 

 .(1) اإلسالـمنيج اركوف في كتاباتو حوؿ 
ساعدت بشكؿ عممي في تقدـ  بأنيا إسياماتيـيمتدح أركوف كتابات المستشرقيف ويصؼ و       

كتب  . و قولو ىذا اعتراؼ منو بأفَّ (2)القرآنية ، و )) تقدـ معرفتنا العممية بالقرآف ((الدراسات 
المعرفة الصحيحة  المستشرقيف ىي الكتب العممية اليامة عنده ، و ىذا زعـ باطؿ مردود عميو ، ألفَّ 

وال ، ألنو بالقرآف ال نجدىا في مؤلفات المستشرقيف و تالمذتيـ ، و إنما نجدىا في القرآف نفسو أ

                                                 
  128ػ  127ػ ينظر الفكر العربي والفكر االستشراقي ، د . نعماف السامرائي :   1
الفكر األصولي واستحالة التأصيؿ نحو تاريخ آخر لمفكر اإلسالمي  ، محمد أركوف ، ترجمة ىاشـ صالح  ػ ينظر  2

  39ـ  : 1999،  1، دار الساقي بيروت ، ط 
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يحمؿ تاريخو في ذاتو . و نجدىا أيضا في السنة النبوية الصحيحة الموافقة لو ثانيا ، و في التراث 
 اإلسالمي الصحيح ثالثا .

 ()وقاؿ عف المستشرقيف: إنيـ )) ُيقارعوف المسممات و الفرضيات اإلسالمية ، باليقيف العمموي    

))(1) 
الصراعات اليائجة التي حصمت بيف  بقولو :  اإلسالـانية عمى لميجمة الشيط أركوفويميد        

نا قد أصبحنا عمى المسيحية األوروبية و بيف العمـ الحديث ، سوؼ تحصؿ مع اإلسالـ ، و ربما ك
ال ُيفرؽ فييا أنو تو الباطمة إلى األدياف ينظر مبنى  فَّ إل،  غير موضوعي.و قولو ىذا  (2)أبوابيا اآلف 

، بمعنى أنو ال ُيفرؽ بيف اإلسالـ و الديانات األخرى ، األخرى  و األدياف الباطمة بيف الديف الحؽ
فبما أنو حدث صراع ىائج في الغرب بيف المسيحية و العمـ الحديث ، فإنو سيحدث نفس الشيء مع 
اإلسالـ و العمـ الحديث ، و قولو ىذا باطؿ مردود عميو ، ألف ذلؾ لف يحدث مع اإلسالـ ، في 

لعمـ الصحيح و الفيـ الصحيح لإلسالـ . مع العمـ أف القرآف الكريـ و السنة النبوية الصحيحة ضوء ا
، و في القرآف الكريـ مساحات واسعة جدا تتكمـ عف العمـ :  قة لو ، ىما منبع العمـ الصحيحالمواف

 . و قانوناً  و منيجاً  موضوعاً 
 فَّ إ :ىجيـ في دراسة اإلسالـ، ويدعيمنا عمى المستشرقيف، ويطري أركوف يمتدحلذلؾ و       

االستشراؽ اآلف : ىو وحده الذي يؤدي إلى تقدـ الدراسات في مجاؿ الثقافة اإلسالمية والفكر 
 .(3) ولدزيير وجوزيؼ شاختجالعربي، كما كاف عميو الحاؿ أياـ 

ف كاف أركوف عند تقديمو لمشرعو الذي يتعمؽ بالدراسات اإلسالمية الذي يس        ميو التطبيقات وا 
، إال  (2)المنيجية االستشراقية الكالسيكية المغرقة في وضعيتيا وتاريخويتيا  و، ينتقد في (1)اإلسالمية 

 نو ال يتعدى إال أف يوافؽ المستشرقيف في مناىجيـ وأقواليـ . إ

                                                 
   ، ػػ  كثيرًا ما يستعمؿ أركوف) حرؼ الواو ( في تعبيره عف األفكار ، كما في قولو : عمموي ، والشعبوية

وية ..ألخ ، واركوف عند استعمالو ألسموب إدخاؿ حرؼ الواو في مفرداتو التعبيرية ، ييدؼ  واالسالموية ،  والتاريخ
مف وراء ذلؾ لفرض ىيمنة فكرية عمى القارئ والتعالي عميو بكؿ غريب وجديد ، فضاًل أفَّ أسموبو ىذا يخالؼ 

 المتعارؼ عميو والمشيور مف كالـ العرب .
،  2، محمد أركوف ، ترجمة ىاشـ صالح ، مركز اإلنماء القومي بيروت ، ط ػ تاريخية الفكر العربي اإلسالمي  1

 253ـ  :  1996
 86اإلسالـ أوربا ،أركوف :  ػ ينظر  2
،  1ػ ينظر مف االجتياد إلى نقد العقؿ اإلسالمي ، محمد أركوف، ترجمة ىاشـ صالح ، دار الساقي بيروت ، ط  3

  30ـ  : 1991
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عبد  عمي وحامتدكا وفي ىذا السياؽ يمتدح أركوف أقرانو ممف سار عمى ُخطى المستشرقيف ،       
الرازؽ عمى ما أورده في كتابو )اإلسالـ وأصوؿ الحكـ(، ويدعي أنو لـ يكف لمخالفة اإلسالمية أساس 

 .(3)ديني، وأنيا صنعت لنفسيا وجيًا دينيًا بواسطة الفقياء
ومصدره ، فيقوؿ محمد أركوف في  باإلسالـبمنيجو الذي يسعى لمتشكيؾ  أركوف يصرحو      

يف ال يزالوف متمسكيف بالنصوص الشرعية: " نحتاج إلى مائة مؤسسة معرض حديث عف مواجية الذ
 ما قالو يرددوثالثيف سنة لمتمكف مف زحزحة المسمميف عف التمسؾ بحرفية النصوص..". وىو بذلؾ 

ترجمتو لمقرآف المجيد مف أف قولو  فيقالو بالشير المستشرقيف ، ويحذوا حذوىـ ، فنجده يردد ما 
َوَلِبثُوا ِفي َكْيِفِيـْ َثاَلَث ِماَئٍة ِسِنيَف َواْزَداُدوا } سورة "الكيؼ":  يإذا أحببَت( فتعالى )أو قوؿ محمد 

المستشرقيف وال يفارقيـ ال لفظا وال معنى .  تذتواأس، و في مقولتو ىذه ال يختمؼ عف  { ِتْسًعا 
ا ِفي َكْيِفِيـْ َثاَلَث ِماَئٍة َوَلِبثُو كيفيـ: } ي بقييا أصحاب الكيؼ ف يوكذلؾ عندما يتكمـ عف المدة الت

{، وىنا يردد ما قالو بالشير دوف تثبت منو ، فيقوؿ : إف فييا شذوذا لغويا، إذ  ِسِنيَف َواْزَداُدوا ِتْسًعا
رأييـ ىكذا: "ثالثَمائةِ سنٍة" ال "ثالثمائٍة سنيف"، وىو ما يرتبوف عميو  يأف يكوف الكالـ ف يكاف ينبغ
 .(4)فتراضات حوؿ شروط أو ظروؼ تثبيت النص" كما يقوؿ بالشيرالعديد مف اال افتراض "

 المبحث الثالث : أركون والتصوف وأهل البدع والضالل 
يمجد في تقبمو لمفكر المبتدع ، ولذلؾ  واضحاً  نشأ أركوف في بيئة صوفية ، وكانت ليا أثراً        
فال يمكف أف نتكمـ عف اإلسالـ    )) البدع والضالؿ ويمتدح تفسيراتيـ الباطنية فيقوؿ: أىؿأركوف 

دوف أف نخصص فصال كامال لمتيار التقي المتزىد المدعو في اإلسالـ بالصوفي ، وىو تيار فكري 
يمتمؾ معجمو المغوي والتقني الخاص بو ، كما يمتمؾ خطابو المتميز ونظرياتو المتفردة ... إف 

بة المعاشة نتيجة المقاء الحميمي والتوحيدي التصوؼ في مقصده النيائي األعمؽ يمثؿ أوال : التجر 
ويقوؿ عنيـ : )) وليذا السبب وصفوا تجربتيـ بأسموب مؤثر  .(5)((بيف المؤمف واإللو الشخصي 

                                                                                                                                                 
  57ػػػ  55لعربي واإلسالمي ، أركوف : ػ ينظر تاريخية الفكر ا  1
 77ػ ينظر الفكر األصولي ، أركوف :  2
ػ ينظر حوار البدايات مع محمد أركوف، وىو حوار أجراه معو محمد رفرافي، منشور في مجمة )الفكر العربي   3

  86ـ : 1989المعاصر( في عددىا الصادر في سبتمبر )أيموؿ( 
 148الموروث إلى تحميؿ الخطاب الديني  :  ػ ينظر : القراف مف التفسير  4
 153ػ الفكر اإلسالمي نقده واجتياده ، أركوف، ترجمة ىاشـ صالح، المؤسسة الوطنية لمكتاب الجزائر :   5
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،  (1)وحذاقة في التحميؿ تفرض إعماليـ حتى يومنا ىذا عمى الباحثيف في عمـ النفس الديني((
 . (2)والتفسيرات الباطنية لمصوفية ويستطرد أركوف في تضخيـ دور القراءات الرمزية

ف الكريـ آالقر  أعداءمف البدع والضالؿ  أىؿمف  األوائؿ ألسالفو ودعوتو أركوفتصريح و       
بالتفسيرات الرمزية والمذىب الرمزية لدى أيضا تتعمؽ  اتمنيجو لو امتداد فَّ إ، ف ()األميف والنبي 

حقيقة زائفة ال يجب الوثوؽ بو بؿ يجب إزالتيا وصواًل فرويد، وماركس، ونيتشو، والتي ترى أف الرمز 
إلى المعنى المختبئ وراءىا. فيي مجرد وسيمة إلحادية لمثورة عمى كؿ غيبي مقدس، وأف الوحي 

 ..مجرد أسطورة ال حقيقة لو. -كما يزعموف  -اإلليي 
شف أركوف ىجومًا ، في اإلسالـف المؤسِّسيف في صدر آفقياء القر  موقفا مف ركوفأل ولذلؾ كاف       

عنيفًا عمى الفقياء والمفسريف، ويكيؿ ليـ العديد مف السباب والشتائـ مما ال يتفؽ بحاؿ مع الطابع 
التاريخي العممي الموضوعي الذي يّدعي تقمصو في أبحاثو وكتاباتو، ومف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ 

كيز عميو ىو ذلؾ الزعـ المفرط قولو: الشيء الذي ينبغي أف يحظى باىتمامنا ىنا وينبغي التر 
والغرور المتبجح الذي يّدعيو الفقياء بأنيـ قادروف عمى الّتماس المباشر بكالـ اهلل، وقادروف عمى 

ـ بصفة –، وقولو (3)الفيـ المطابؽ لمقاصده العميا ثـ توضيحيا وبمورتيا في القانوف الديني واصمًا إياى
تيازية المشرعيف تصبح أكثر وضوحًا وجالء عندما : "سوؼ نرى فيما بعد أف ان-)االنتيازية(

. ويدعي أف الفقياء كانوا يعتمدوف في صدر اإلسالـ (4)يتنطعوف لتعييف اآليات الناسخة والمنسوخة"
عمى آرائيـ الشخصية في تقريرىـ األحكاـ الفقيية فيما يتعمؽ باألحداث والوقائع المستجدة، ثـ ُيضفوا 

. ويتيميـ بالتالعب باآليات القرآنية، فيقوؿ: "إف المشرعيف مف (5)رعية)ُيسبغوا( عمييا الصفة الش
البشر )أي الفقياء( قد سمحوا ألنفسيـ بالتالعب باآليات القرآنية مف أجؿ تشكيؿ عمـ لمتوريث 
يتناسب مع اإلكراىات والقيود االجتماعية االقتصادية الخاصة بالمجتمعات التي اشتغؿ فييا الفقياء 

 .(6)األوائؿ"
–بػ )األرثوذكسية( الذي يعني  جميور المسمميف  صرُّ في معظـ كتبو عمى وصؼ منيجويُ        
الجمود واالنغالؽ الفكري؛ وفرض تفسيرىـ لنصوص الكتاب والسنة بالقسر والقوة وعده  -في نظره

                                                 
 154ػ الفكر اإلسالمي نقده واجتياده ، أركوف :   1
  159ػػ  157ػ الفكر اإلسالمي نقده واجتياده ، أركوف :   2
  16ػػ  15جتياد إلى نقد العقؿ اإلسالمي ، أركوف : ػ  ينظر مف اال 3
 38ػ  ينظر مف االجتياد إلى نقد العقؿ اإلسالمي ، أركوف :  4
  76/  58/  57ـ :  1985،  3ػ  ينظر الفكر العربي ، أركوف ، ترجمة عادؿ العّوا ، منشورات عويدات ، ط  5
 67 ػ مف االجتياد إلى نقد العقؿ اإلسالمي ، أركوف :  6
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يديولوجية التفسير الوحيد الصحيح المستقيـ، وما عداه ىرطقة وضالاًل. ويدعي أنيـ يمارسوف رقابة أ
صارمة عمى كؿ الفئات االجتماعية وعمى كؿ مستويات الثقافة في البالد اإلسالمية، مما حد كثيرًا 

 .(1)مف حرية البحث والتعبير، وأدى بالتالي إلى تأخر الفكر اإلسالمي
 ن الكريم آومنهجيته في القر  أركونالفصل الثاني : 

بع المنيجية االستشراقية في القرآف أي جديد ، فيو اتلـ يكمف لمنيجية أركوف في تعاممو مع         
 و مع القرآف الكريـ . وقد توسؿ أركوف بعبارات رنانة ووسائؿ شتى لتقرير منيجو .تعامم

 وجمعه  وتدوينه الكريم  نآوتاريخ القر  أركون:  األولالمبحث 
  الكريـ : فآوتاريخ القر  أركوف

،  الكريـ وتاريخو  فآفي تعاممو مع مصدر القر  (2)عمى منيج النقد التاريخي أركوفيعتمد   
تعبر عف حياة النبي محمد صمى اهلل عميو وسمـ وحقبتو  ف الكريـ وثيقة تاريخيةآالقر  ديع ألنوذلؾ 

ـ عف مصدر القر  ف الكريـ ، والذي آالتاريخية ،  وىذا المنيج شاع استعمالو عند المستشرقيف في بحثي
نجيميةراتية يمثؿ عندىـ عدد مف مصادر تو  والتراث العربي  وغيرىا مف  األساطيرعف  فضالً  وا 

ف آاالستشراقية وتطبيقيا عمى القر  يةفي استيراد المنيج أركوفالمصادر المزعومة ،  ولذلؾ سعى 
ينبغي القياـ بنقد تاريخي لتحديد أنواع الخمط والحذؼ واإلضافة )) :  أركوفالكريـ ، ولذلؾ يقوؿ 
ية التي أحدثتيا الروايات القرآنية بالقياس إلى معطيات التاريخ الواقعي والمغالطات التاريخ

ىذا المنيج يدرسوف اإلسالـ في حدود الحقبة الزمنية التي ظير فييا وفي  فأتباع،  (3)((المحسوس
ضوء البيئة االجتماعية والثقافية التي عمؿ عبرىا مع التأكيد عمى نسبية وعدـ اتساع قواعده 

 بؽ عمى حقب زمنية الحقة.ومفاىيمو لتط
بجديد فالتاريخية ىي  يأتِ عمى مفيـو >التاريخية<، وىو بيذا المصطمح لـ  أركوفويؤكد        

تعبير فضفاض عف منيج النقد التاريخي ، فاركوف يجيد التالعب بالمصطمحات التي توىـ القارئ 

                                                 
  27ػ  ينظر مف االجتياد إلى نقد العقؿ اإلسالمي ، أركوف :  1
ػ منيج النقد التاريخي ىو: " عبارة عف ترتيب وقائع تاريخية أو اجتماعية وتبويبيا وترتيبيا، ثَـّ اإلخبار عنيا   2

لـ الحاج، دار المدار والتعريؼ بيا باعتبارىا الظاىرة الفكرية ذاتيا " . ينظر نقد الخطاب االستشراقي، ساسي سا
 166/  1ـ.: 2002اإلسالمي، الطبعة األولى 

ـ: 1996، 2ػ الفكر اإلسالمي قراءة عممية ، أركوف ، ترجمة ىاشـ صالح ، مركز اإلنماء القومي بيروت ، ط  3
203 
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ويميز الدكتور ىاشـ صالح بيف   . (1)بتشجيع الدراسات التاريخية أركوفوتؤثر فيو ، ولذلؾ يطالب 
، التي تعني: دراسة التغير والتطور الذي يصيب البنى  L'historicitéمفيومي : التاريخية  

والمؤسسات والمفاىيـ مف خالؿ مرور األزماف وتعاقب السنوات، وبيف مفيـو : التاريخوية  
L'historicismeفي القرف التاسع عشر وأوائؿ  التي انتشرت،  (2)، فيي مرتبطة بالفمسفة الوضعية

القرف العشريف، وتعني: دراسة التاريخ وكأنو محكـو بفكرة التقدـ المستمر في اتجاه محدود وثابت 
ومعروؼ سمفًا ، أما التاريخية فال تتنبأ بأي تحرؾ مسبؽ لمتاريخ في اتجاه معيف، بؿ تترؾ حركة 

 .(3)التاريخ المستقبمية مفتوحة باتجاه كؿ االحتماالت 
: بمنيج التاريخية ، الذي اعتمده في دراساتو  لمقرآف و السنة ،  أركوفولذلؾ فاف ما يسميو        

فيو يرى إف القرآف الكريـ محكـو بظروفو التاريخية الزمانية و المكانية التي نزؿ فييا ، فال يتجاوزىا 
تو التاريخية التي ظير و ال يخرج عف قيودىا الصارمة ، فكؿ شيء مشروط بتاريخيتو أو بمحظ ،

 .( 4)فييا 
المستشرقيف ػػػ القوة  أساتذتومف  أخذىانظرية ػػػ التي ميعطي ل أف أركوفوفي ىذا السياؽ يحاوؿ        

تحاوؿ أف تمنع اتباعيا مف تطبيؽ المنيجية  األخرى واألدياف اإلسالـ فيو يصور لمقارئ إفَّ  واألىمية
العقائد الدينية ُتحاوؿ حماية حقائقيا مف  المقدسة ، فيو يرى : إفَّ  التاريخية في التعامؿ مع الكتابات

الحقائؽ الدينية ال تتطابؽ مع الحقائؽ الواقعية مف تاريخية  مناىج النقد و البحث التاريخي ؛ ذلؾ ألفَّ 
حاولوف العمماء مف كؿ األدياف ، بما فييا اإلسالـ ، يُ  ، أو فمكية ، أو فيزيائية ، أو غيرىا ، لذا فإفَّ 

ركوف في مقولتو ىذه تعمد الوقوع في أ. و (5)منع تطبيؽ المنيجية التاريخية عمى النصوص المقدسة
                                                 

الطميعة بيروت  ػ ينظر قضايا في نقد العقؿ الديني كيؼ نفيـ اإلسالـ اليـو  ، أركوف ، ترجمة ىاشـ صالح ، دار   1
 :71 
(  والذي يرى أف الفكر البشري ال  Auguste Comteالمنيج الوضعي : ىو مذىب ينسب إلى أوغست كونت )   2

يستطع أف يكشؼ عف طبائع األشياء وال عف أسبابيا القصوى وغاياتيا النيائية، بؿ يستطيع أف يدرؾ ظواىرىا 
ىي المعرفة المبنية عمى الواقع والتجربة، أما في مجاؿ الفمسفة فيو وعالقاتيا وقوانينيا، أي أف المعرفة الصحيحة 

يسعى إلى تعويض التفسير الالىوتي الذي يقـو عمى السببية المتعالية والتفسير الميتافيزيقي الذي يقـو عمى تصور 
مصطمحات بسيط واحد، فالتفسير الوضعي يقـو عمى القانوف الذي يؤسس المعرفة عمى الوقائع: ينظر معجـ ال

 487ـ : 2004والشواىد الفمسفية، جالؿ الديف سعيد، دار الجنوب تونس 
  24ػ ينظر تاريخية الفكر العربي اإلسالمي ، أركوف :   3
 193ػ ينظر الفكر األصولي واستحالة التأصيؿ ، أركوف :   4
رادات الييمنة ، أركوف ، ترجمة  5 ىاشـ صالح ، دار الساقي بيروت ،  ػ ينظر اإلسالـ أوربا الغرب رىانات المعنى وا 
  75ـ  : 2001،  2ط 
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ف آ، فكالمو ليس لو قيمة عمية في مجاؿ القر  األخرى باألدياف اإلسالـمغالطة واضحة ، بمساوية 
لُمنطمؽ ليس لو تاريخ ، ومف ىذا ا ()فالقرآف الكريـ تَـّ حفظو وتدوينو في حياة الرسوؿ ، الكريـ 

في دراستيـ لمعيد القديـ والعيد الجديد حيث َمّرت  (1)بالمعنى الذي فيمُو عمماء نقد التورانجيؿ
نصوص العيديف بمرحمة تاريخية طويمة قبؿ تثبيت النص، َوىي فترة تصؿ إلى ألؼ عاـ بالنسبة 

صود بعبارة )تاريخ النص( عند عمماء لمعيد القديـ وأربعة قروف بالنسبة لمعيد الجديد، َوىذا ىو المق
َف في فترة نقد التورانجيؿ، َوىي عبارة مف الصعب تطبيقيا عمى نص القرآف الكريـ الذي ُحفظ وُدوَّ 

، ولـ َيمرَّ بمراحؿ تطور وتحريؼ وتغيير تؤدي إلى تثبيت لمنص كما حدث  ()نزولو عمى الرسوؿ 
ني المسافة التاريخية الفاصمة بيف زمف نزوؿ النص لكتب الييود والنصارى، وعبارة تاريخ النص تع

، لذلؾ فإفَّ مف أبرز معالـ ىذا المنيج: اعتماده االستقراء الناقص، الذي (2)وبيف زمف تثبيت النص
يعتمد عمى األحداث البارزة والتي تؤدي غالبًا إلى الخطأ في الحكـ، فضاًل عّما َيصدر عف ىذا 

في الغالب عمى مسائؿ تاريخية قديمة ليست لدينا جميع  المنيج مف أحكاـ جازمة ُمستندة
ف التوراة ىي مصدر موثوؽ إ : يناقض نفسو في كتاباتو ، فيو يزعـ أركوف أف ، فضالً ( 3)ُمستنداتيا

يا نو في مقولتو السابقة ُيعمـ حكمو عمى كؿ الكتب الدينية بما فييا التوراة ، بأنَّ أصحيح ، في حيف 
تتطابؽ مع حقائؽ التاريخ و الفمؾ و الفيزياء ؟ . فاركوف ال يتورع في مناقضة تضـ حقائؽ دينية ال 

 أساتذتومف  أركوفوغاياتو ، والتناقض وعدـ االستقرار اقتبسو  أىدافو، إف كاف ذلؾ يخدـ  أقوالو
. وفي الحقيقة فاف  أغراضيـالمستشرقيف الذيف اشتيروا بوقوعيـ بالتناقضات والمغالطات التي تخدـ 

ػػػػ اهلل تعالى وعدلو وقدرتو  بإلوىيةالممبسيف والمشككيف  بأستاذفيو يتصؿ  أعمؽذا المنيج امتداد لي
مف الييود الذيف قاؿ اهلل تعالى فييـ : } َيا َأْىَؿ اْلِكَتاِب ِلـَ  وأتباعوعميو مف اهلل ما يستحؽ ،  ػػػػ ابميس

                                                 
)التورانجيؿ( ىي:  كممة اختارىا، د. أمجد يونس الجنابي لتحؿ محؿ كممة )الكتاب المقدس(، وذلؾ لما في ػ  1

األخيرة مف إشكاؿ في إطالقيا عمى الكتاب الذي يجمع )التوراة( و )اإلنجيؿ(، ولتسميمنا كمسمميف بما أصابيما مف 
تحريؼ كبير، فالتورانجيؿ كممة منحوتة وفؽ إمكانية النحت في المغة العربية، وىي تعبر بدقة عف المقصود مف دوف 

، 59أف نمجأ إلى إلصاؽ صفة المقدس فيو. ينظر آثار االستشراؽ األلماني في الدراسات القرآنية، د. أمجد يونس: 
والجديد ىي مف قوؿ النصارى، فالييودية ال ترى في العيد فضال عف أف القدسية المنسوبة لمكتاب بعيديو القديـ 

الجديد أيُّ ُقدسية، فقدسية ىذا الكتاب خاصة بالنصرانية، أما المسمموف فيعتقدوف أف الكتاب المقدس الوحيد اليـو ىو 
لمقراف الكريـ،  القراف الكريـ الُمطير مف كؿِّ عبٍث و تحريؼ، فضاًل عف ذلؾ أفَّ المستشرقيف ال يروف أيُّ ُقدسيةٍ 

 فالمعاممة بالمثؿ أولى ..
  108ػػ  107ػ ينظر آثار الفكر االستشراقي في المجتمعات اإلسالمية ، د . محمد خميفة حسف :   2
 168ػ  167ػ ينظر النقد األدبي أصولو ومنيجو، سيد قطب :   3
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ـْ َتْعَمُموفَ َتْمِبُسوَف اْلَحؽَّ ِباْلَباِطِؿ َوَتْكتُُموَف اْلحَ  . واستمرارا ليذا المنيج يقوؿ  (71)عمراف  آؿ {ؽَّ َوَأْنُت
أي إثارة اإلشكاالت و  -عف نفسو : إنو كاف يطمح بأف ُيخضع اإلسالـ لمدراسة و األشكمة  أركوف

 . (1)، باالعتماد عمى نتائج العمـو اإلنسانية عمى غرار ما حدث لممسيحية في أوروبا -الشبيات حولو
الروايات  بيف معطيات القرآف الكريـ وبيف التاريخ ، فقد زعـ : إفَّ  فاركوف ال يرى توافقاً       

التاريخية القرآنية أحدثت أنواعا مف الخمط و الحذؼ ، و اإلضافة و المغالطات بالقياس إلى 
ي كعادتو ال ف الكريـ ، والذآعف ىذا االفتراء عمى القر  . فضالً  (2)معطيات التاريخ الواقعي المحسوس

ية ، و نسمييا : اركوتمبيس أفه بؿ مجرد تمبيسات يشكميا ، والتي يمكف ايقدـ دليال واضح عمى دعو 
لكننا في  حقائؽ عممية مجردة ، إلىعائمة ال تستند  مصطمحات ومفاىيـ إنتاجتماشيا مع منيجو في 

 ركوف فا أركوف ،  ىذا المصطمح ال نتجنى عمى أركوف وال نبتعد عف التوصيؼ الدقيؽ لمنيجية
يعرؼ جيدا أف  القرآف الكريـ ليس كتابا في التاريخ ، و إنما ىو كتاب ىداية انزلو اهلل تعالى لبني 

،  واألخالؽالحالؿ و الحراـ ، و التربية  أحكاـ، فيو اليداية و الرشاد مف : أخبار األنبياء و  اإلنساف
ر مف الحقائؽ العممية و التاريخية ، التي ذكرىا اهلل لكنو في الوقت ذاتو أشتمؿ القراف الكريـ عمى كثي

ف في ىذا آفي رسالتو الخالدة ، فما ذكره القر  ()لمنبي محمد تأيدمتعددة في مقدمتيا  ضإلغراتعالى 
 بيا . وأمثالو أركوفالصدد حقائؽ عممية ال لبس فييا ،  ولو كاف فييا مف ذلؾ شيئا لطار بيا 

َمْت ِمْف َلُدْف الكراـ : } ف آي كتابو عف القر فاهلل تعالى حيف قاؿ ف     الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آَياتُوُ ثَُـّ ُفصِّ
مقاـ التحدي  يبسيف فوغيره مف الممّ  أركوفتضع  اآليات. وغيرىا مف  -1سورة ىود-{  َحِكيـٍ َخِبيرٍ 

ما،  األبمجبالحؽ  يأتوا أف فأماالذي ال مفر منو ،  كما  أركوف، لكف  ججمالمتميعمنوا باطميـ  أف وا 
الخطيرة التي  األمورلمتشكيؾ والتمبيس ، وىذا بال شؾ مف  إالقاؿ يتوسؿ بيكذا مناىج ال لشيء 

المواجية العسكرية مع الغرب ، فاليزيمة الفكرية التي  أنيكتياالتي  األمةتؤثر سمبا عمى عقيدة 
صح التعبير  إفية و ، فاالركوتمبيس الحقائؽ العممية والتاريخية إلىال تستند  لألمة أركوفيصدرىا 

التي  اإلسالمية األمةتعمؿ عمى تشكيؾ المسمميف في عقائدىـ وبالتالي تعميؽ السيطرة الغربية عمى 
تمر في ىذا الوقت بغيبوبة وسبات عميؽ ، يعمؿ العمماء الراسخوف عمى نيضتيا واالنتصار ليا 

 فكريا وتصحيحيا .
في استعمالو منيج النقد التاريخي ، فيو ينقض  مزاعمو السابقة  أركوفومما يدلؿ عمى تخبط      

البحث التاريخوي األكاديمي أنيؾ نفسو مف دوف جدوى ، مف  عندما قاؿ : و ليذا السبب أقوؿ بأفَّ 

                                                 
  16ػػػ  10ير الموروث ، أركوف : ، وينظر القرآف  مف التفس  25ػػ  22ػ ينظر الفكر األصولي ، أركوف :   1
 203ػ ينظر الفكر اإلسالمي ، أركوف :   2
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اجؿ تقميص الصحة اإلليية لمخطاب القرآني ، و ذلؾ عف طريؽ اإلكثار مف ربطو بالمرجعيات 
ؼ يؤكد فشؿ الدراسات االستشراقية و تالمذتيـ في سعييـ المعادي في . فيذا االعترا (1) القديمة

 إخضاععف القرآف الكريـ ، و  الذي يؤدي لسمب الوحي اإلليياستعماؿ منيج النقد التاريخي  و 
 ف لممقاييس والمعايير البشرية.آالقر 

: ىنا نجد أنفسنا بتعبير جماعي وكاف افتراضاتو مقررة عند القراء ، فيقوؿ   أركوفويفترض       
. فيذه  المشكمة الوىمية ال (2)الذي أصبح نصا  -أي القرآف-أماـ المشكمة الضخمة لمكالـ الشفيي 

عند المستشرقيف ، ألنو ال توجد في تاريخ القرآف الكريـ أية مشكمة ضخمة و ال بسيطة  إالنجدىا 
 تتعمؽ بتدوينو و حفظو .

 ن الكريم  :آوتدوين القر  أركون
 اً فيف الكريـ بشكؿ يوحي ويشير لدعوى التحريؼ ، واف تحر آقضية تدويف القر  أركوفيتناوؿ         

القرآف مرَّ بمرحمتيف ، األولى :  التدويف ، فاركوف يرى : إفَّ  أثناء القرآنيفي النص   حدثوتدخالً 
 . (3)سمي، و الثانية : مكتوبة مغمقة ناجزة نيائية تمت زمف التدويف الر  ()شفوية زمف النبي 

القرآف الكريـ لـ تكف لو إال مرحمة واحدة  لمتاريخ ، ذلؾ ألفَّ  وتزيفاً  ومقولتو تتضمف تحريفاً         
،  ()بيد الرسوؿ و ُمغمقاً  في السطور ، و مفتوحاً  فقط ، كاف فييا محفوظا في الصدور ، و مكتوباً 

، فيو عمؿ ال ُيمثؿ مرحمة  و أما جمعو فقد كاف في زمف أبي بكر ، و توحيده في زمف عثماف
جديدة ، و إنما عمؿ شكمي تنظيمي تكميمي لممرحمة األولي . و األدلة عمى ذلؾ واضحة ناصعة في 

 دليؿ تاريخي يؤيد دعواه   . أليال يسند قولو  أركوفالتاريخ ، في حيف 
ـ :إف النص ف الكريـ وتدوينو ، فيزعآفي التمبيس والتشكيؾ حوؿ جمع القر  أركوفويستمر        

.  (4)القرآني الشفوي ُدّوف كتابة في ظروؼ تاريخية لـ  ُتوّضح حتى اآلف ، و لـ ُيكشؼ عنيا النقاب 
ف الكريـ ، ىي دعوى باطمة ال آبعدـ وضوح الظروؼ التاريخية التي دّوف فييا القر  أركوففدعوى 
ومشاركة غامضة مف كاتبي  ىناؾ تدخالً  أفنو بعبارتو تمؾ يوحي ويشير أ دليؿ ، فضالً  إلىتستند 

لكي ال تكشؼ المؤامرة المفترضة في مخيمة  إخفاؤىاتمؾ المشاركة قد تعمد  فَّ ا  ف الكريـ ، و آالقر 

                                                 
 100ػ القرآف مف التفسير الموروث ، أركوف :   1
 146ػ ينظر الفكر اإلسالمي ، أركوف :   2
  337/  205/  131ػ ينظر الفكر األصولي ، أركوف :   3
 41ػ ينظر الفكر األصولي ، أركوف :   4
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، و تاريخو  ()، فالقرآف الكريـ لو مرحمة واحدة كاف فييا محفوظا و مدونا زمف رسوؿ اهلل   أركوف
 منيا .معروؼ ثابت موثؽ في ظروؼ عادية لمغاية ، ذكرنا طرفا 

إثارة الشكوؾ و الشبيات  إلى عمد، يَ  أركوف إلييامف المدرسة االستشراقية التي ينتمي  انطالقاً و       
ذاتو مف دعوى تحريؼ  السياؽالتي تصب في  أساليبوالتي يروج ليا و يبنى عمييا أوىامو ، ومف 

ا كانت األناجيؿ ُدونت فيما بيف ف ، كما  في مقارنتو بيف األناجيؿ و بيف القرآف ، فقاؿ : إنو إذآالقر 
سنة  30سنة ، مف موت المسيح ، فإف القرآف أيضا لو مرحمة شفوية عندما ًدّوف بعد  100 - 70

والفرضيات ، فال مجاؿ  األباطيؿ. و مقولتو تحتوي عمى  (1)حسب التراث المعروؼ عمى حد زعمو
وثيقا ، فإذا كانت األناجيؿ ُدونت ما بيف لممقارنة بيف األناجيؿ و القرآف الكريـ متنا و إسنادا و ت

و ليست ليا أسانيد ، فإف أمر القرآف الكريـ يختمؼ  -عميو السالـ-سنة ، مف وفاة المسيح 70-100
.  و ُمسنداً  و محفوظاً  ، ووصمنا بالتواتر مكتوباً  ()تماما ، فيو قد ُحفظ و ُدوف كمو زمف رسوؿ اهلل

افة مف خرافات أركوف الذي ال يمؿ مف التعمؽ باألوىاـ و نفخيا ، أما حكاية الثالثيف سنة ، فيي خر 
زمف رسولو اهلل صمى  كامالً  فو روايات صحيحة تؤكد قطعا بأف القرآف ّدو  وقد سبؽ أف ذكرنا أخباراً 

لميجرة  11في سنة   ()اهلل عميو وسمـ ، و ُجمع زمف أبي بكر في نفس السنة التي ُتوفي فييا النبي
 30سنة ، و ليس  14ىجرية ، فبينو و بيف وفاة رسوؿ اهلل  25صحفو زمف عثماف سنة ، و ُوّحد م

لكي  ()سنة بعد وفاة النبي  25المصحؼ كاف قد استغرؽ  ذكر : إفَّ  أركوف أف سنة ، فضالً 
يكوف منيجا الركوف في تمبيسو عمى القارئ إف  أف. وىذا التناقض ال يعدوا (2)اكتمؿ زمف عثماف 

 ؟.  وأغراضو أىدافواتو ومغالطاتو تؤدي لو مصمحة ومنفعة في تحقيؽ كانت تناقض
 ن الكريم  : آوجمع القر  أركون

،  وأرضاهف وجمعو لمخميفة الراشد عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو آتدويف القر  أركوفينسب       
القراف  اؼإضعوىذه النسبة لسيدنا عثماف لـ تكف اعتباطا وتخبطا منو ، فاركوف قصد مف مقولتو 

الفترة الزمنية لمتدويف والجمع كمما كانت شبية  تأخرتالكريـ والسير في اتجاه التحريؼ لو ، فكمما 
نسبة الجمع  أركوفكما ىو الحاؿ مع التورانجيؿ في تدوينيا وجمعيا ، ولذلؾ قصد  أقوىالتحريؼ 

ا بتجميع ُمختمؼ األجزاء والتدويف لسيدنا عثماف ، فقد زعـ أركوف : إف عثماف اتخذ  قرارا نيائي
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و الشيادات الشفوية التي أمكف التقاطيا مف أفواه الصحابة األوؿ ، فأدى ذلؾ إلى  المكتوبة سابقا ،
 .(1)تشكيؿ نص متكامؿ ُفرض نيائيا بأنو المصحؼ الحقيقي لكؿ كالـ اهلل 

ليؿ لو عميو مف التاريخ و ، ففيو افتراء ُمتعمد ال د الواضحةنة و في مقولتو مف المغالطات البيّ       
و أي دليؿ تاريخي لتقو مال مف االستنتاج العقمي، فنسب جمع المصحؼ لسيدنا عثماف  ، ولـ يسند ل

 وكذلؾ أفىو سيدنا الصديؽ رضي اهلل عنو ، مف جمع القراف الكريـ  أف، والمعروؼ مف الروايات 
و بال سبب ، و إنما ىو َفعؿ ذلؾ  سيدنا عثماف عندما قرر توحيد المصحؼ لـ يكف ذلؾ عمال فردياً 

رضي -حذيفة بف اليماف إفعندما حدث خالؼ بيف المسمميف في القراءات و الحروؼ ، فقد روي 
جاء إلى عثماف و أخبره بما حدث مف خالؼ بيف المسمميف حوؿ القرآف عندما شيد فتح  -اهلل عنو

يختمؼ المسمموف في الكتاب كما  ىجرية ، و طمب منو اإلسراع لوضع حؿ قبؿ أف 25أرمينيا سنة 
اختالؼ الييود و النصارى . فجمع عثماف الصحابة الذيف كانوا بالمدينة ، و تشاور معيـ فييا ، 

عمى مصحؼ واحد ، فال تكوف فرقة و ال اختالؼ ، فوافقوه و قالوا لو : ِنعـ ما رأيت  اإلجماعفكاف 
 .(3)كتمؿ زمف عثمافيلكي  ()بعد وفاة النبيسنة  25المصحؼ استغرؽ  بأفَّ  أركوفقوؿ  وأما. (2)

مف -و تدويناً  و حفظاً  المصحؼ اُكتمؿ متناً  حقيقة تاريخية ، ألفَّ  أليال يستند  أركوففكالـ        
، فجمعو أبو بكر ،  (4)، فعندما توفي تركو كامال ، مف دوف جمع ()، زمف رسوؿ اهلل  -دوف جمع

فالجمع الذي حدث زمف أبي بكر ، و التوحيد الذي تَـّ زمف ،  -رضي اهلل عنيما-و وحده عثماف
عثماف ، لـ يكف ليما أي تأثير في محتوى القرآف و متنو ، مف حيث الزيادة أو النقصاف . فالذي 

مف  أكثرحدث ىو أمر شكمي خارجي تنظيمي توثيقي يصب في خدمة النص و الحفاظ عميو ، ال 
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كاف ينظر نزوؿ اآليات القرآنية  () عميو وسمـ ، إف رسوؿ اهلل ػ والحكمة مف عدـ جمع النبي محمد صمى اهلل  4

ويتوؽ لنزوليا عميو ، وانو كاف ينتظر نزوليا آلخر لحظة ، فمـ يجمع القراف الكريـ في كتاب واحد لعدـ عممو متى 
خباره مف اهلل تعالى منذ  نزوؿ الوحي األوؿ عميو أ ف اهلل تعالى قضى تنزؿ عميو آخر آية قرآنية عميو ، مع عممو وا 

باف تكوف تمؾ اآليات النازلة عميو كتابا كما في الكتب السابقة بؿ وأكمؿ منيا وأعظـ ، فقد قاؿ تعالى في سورة 
ـْ إِ المدثر وىي أوؿ سورة نزلت بكامميا عمى النبي محمد  : }َوَما َجَعْمَنا َأْصَحاَب النَّاِر ِإالَّ َماَلِئَكًة َوَما َجَعْمَنا ِعدَّ  الَّ تَُي

اَب الَِّذيَف ُأوُتوا اْلِكتَاَب َواْلُمْؤِمُنوَف{ ، وفي ِفتَْنًة ِلمَِّذيَف َكَفُروا ِلَيْستَْيِقَف الَِّذيَف ُأوُتوا اْلِكتَاَب َوَيْزَداَد الَِّذيَف آَمُنوا ِإيَماًنا َواَل َيْرتَ 
وصحبو أف الرسالة  ()في إشارة إلى النبيىذه  اآلية قرف اهلل تعالى أىؿ الكتاب بالرسالة اإلسالمية والمؤمنيف ، 

 اإلسالمية سينزؿ عمييا كتابا كما حدث لألنبياء واألمـ مف قبمو .
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ف الكريـ مف غير بينة وال حجة آالقر  حوؿيرجفوف ويمبسوف  والزيغالكفر  أىؿذلؾ وال اقؿ ، لكف 
 مقبولة .
 المدة التي حددىا الكتماؿ النصمنيا : عدـ الدقة في تاريخية  اتفي مغالط أركوفكما وقع       

( سنة ، وىي مدة  25:  )إف اكتماؿ النص كاف عمى مدى  -حسب زعمو-القرآني ، فيو يقوؿ 
وحد  ما عند رضي اهلل عنو  ( ىجرية ، و عثماف11توفي سنة ) ()النبي ، ألفَّ  دقيقةغير 

 ( سنة . 25( سنة و ليس ) 14( لميجرة ، فيكوف الفارؽ الزمني )  25المصاحؼ كاف ذلؾ عاـ ) 
ببضع سنوات راح  ُيشكؿ نسخة رسمية  ()عثماف بعد موت النبي : إفَّ  أركوفويذكر        
 البطالف ، فيو إغفاؿ لما ما قاـ بو أبو بكر الصديؽ ، فضالً . وىذا واضح  (1) -المصحؼ -لموحي

كما ىو الغالب عند   9-3انو استعمؿ عبارة : بضع ، والبضع في المغة العربية ىو العدد ما بيف : 
سنوات مف  9إلى  3المغة ، و عميو فيكوف عثماف قد شّكؿ المصحؼ حسب زعـ أركوف ما بيف  أىؿ

، وىذا كالـ غير دقيؽ  ، ألف عثماف شرع في توحيد  -السالـ عميو الصالة و-وفاة الرسوؿ
 أفسنوات مف وفاتو . فضال  9أو  3، و ليس بعد () سنة مف وفاة رسوؿ اهلل 14المصحؼ بعد 

عمؿ فردي قاـ بو  بأنو أركوفالصحابة ومشاركتيـ ال كما يصور  بإجماعتوحيد المصاحؼ مضى 
 باألصحابالطاعنيف  ضالؿالبدع وال أىؿ همصدر  أساساً لشبو ليذه ا أفسيدنا عثماف ، وفي الحقيقة 

 رضي اهلل عنيـ .
 

 األول  القرآنيوالوحي  أركونالمبحث الثاني : 
، ويصور تمؾ الحادثة  ()الذي ُأنزؿ عمى النبي محمد  األوؿلحظة الوحي  أركوفيتناوؿ       

المستشرقيف ،   أساتذتومد رؤيتو مف ، مست القرآنيموحي ل ةاإللييالصفة  عنيا بتصوير بشري ينزع
، عف تمؾ المحظة : بالحداثة التي أنشأت أنظمة معرفية وفقيية وقانونية وعقائدية أركوف ولذلؾ يعبر 

األنظمة الجاىمية ، بحسب القرآف، ثـ تأسس تراث آخر أنتج حوؿ لحظة و تخالؼ األبنية القديمة 
 .(2)رة متواصمة الحداثة ىذه، تطور وتراكـ وتغير تاريخيًا بصو 

ال تخفى  أبعاداً بالمحظة الحداثية ، وليذا التعبير الخبيث  األوؿ القرآنيفاركوف يصور الوحي       
وتطور  أنش القرآني، فالنص  ف الكريـآالقر  وأبدعت أنتجتعمى ذي لب ، فالمحظة الحداثية ىي التي 

 شؼَ بمقولتو السابقة كَ  أركوفف أ، فك وفأركمف تمؾ المحظة الحداثية كما يزعـ  بشكؿ تراكمي انطالقاً 

                                                 
 190ػ ينظر الفكر اإلسالمي ، أركوف :   1
 39ػ ينظر  تاريخية الفكر العربي اإلسالمي ، أركوف :   2



ػػػػػ القرآن الكريم في كتابات أركون ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػ: ػ ػػػػػ   ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ  ػ

 

)25( 

تمؾ  التي تمت اآليات كؿَّ  فَّ أ، و  حداثياً  ف ذلؾ الوحي كاف تعبيراً ا  ، و  القرآني الوحي عف حقيقة
  ورفضاً  بالتراث الذي جاء انعكاساً  أركوفكما يعبر عنيا  أوكانت مرتبطة بيا ،  المحظة الحداثية 
ف الكريـ وسمب الوحي آؤسس لمفيـو بشرية القر ي وأقوالوحاتو كؿ اصطالفاركوف بلمبيئة الجاىمية ، 

 .  ومف قبم المشركوف، وىي المعركة ذاتيا التي خاضيا  اإلليي
تمؾ الحادثة ، بينت بشكؿ واضح الحالة الشعورية التي  أوردتالروايات التاريخية التي  أفَّ  فضالً      

حدثنا )) مف أشيرىا ما رواه البخاري بقولو: و   اإللييحيف تمقى الوحي  ()انتابت النبي محمد 
يحيى بف بكير قاؿ: حدثنا الميث عف عقيؿ عف ابف شياب عف عروة بف الزبير عف عائشة أـ 

مف الوحي الرؤيا الصالحة في النـو فكاف ال يرى  ()المؤمنيف أّنيا قالت: أوؿ ما بدىء بو رسوؿ اهلل
وىو  -رؤيا إال جاءت مثؿ فمؽ الصبح ثَـّ ُحبب إليو الخالء وكاف يخمو بغار حراء فيتحنث فيو 

الميالي ذواِت العدد قبؿ أف ينزع إلى أىمو ويتزود لذلؾ ثـ يرجع إلى خديجة فيتزود لمثميا  -التعبد 
. قاؿ: فأخذني فغطني  فجاءه الممؾ فقاؿ اقرأ قاؿ: ما أنا بقارئحتى جاءه الحؽ وىو في غار حراء 

حتى بمغ مني الجيد ثـ أرسمني فقاؿ اقرأ قمت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بمغ مني 
الجيد ثـ أرسمني فقاؿ اقرأ فقمت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثـ أرسمني فقاؿ }اْقَرْأ ِباْسـِ َربَِّؾ 

{ ، فرجع بيا رسوؿ اهلل الَّ  يرجؼ فؤاده فدخؿ  ()ِذي َخَمَؽ. َخَمَؽ اإِلْنَساَف ِمْف َعَمٍؽ. اْقَرْأ َوَربَُّؾ اأَلْكَرـُ
عمى خديجة بنت خويمد رضي اهلل عنيا فقاؿ: زمموني زمموني، فزمموه حتى ذىب عنو الروع فقاؿ 

. (1) ((كال واهلل ما يخزيؾ اهلل أبدًا لخديجة وأخبرىا الخبر )لقد خشيت عمى نفسي(، فقالت خديجة: 
  وناقمالوحي مف  النبي محمد بينت كيؼ تمقى إذ () األكـروىذه الرواية تبيف الحالة الشعورية لمنبي 
ف تمؾ الحادثة نابعة مف نفسو وذاتو صمى اهلل عميو أب أركوفجبريؿ عميو السالـ ، ال كما يصور 

 وسمـ .
 الكريم ن آلقر ولغة ا أركونالمبحث الثالث : 

: القرآف كاألناجيؿ  ينظر أركوف إلى القرآف الكريـ مف الناحية المجازية المغوية ، فزعـ أفَّ       
فَّ و ليست إال مجازات عالية تتكمـ عف الوضع البشري .  ىذه المجازات ال يمكف أف تكوف قانونا  ا 

ـ الكبير ىو اعتقاد الناس بإمكانية تحويؿ ى واضحا . و أفَّ  ذه التعابير المجازية إلى قانوف شغاؿ الوى
المجاز األركوني  . إفَّ (2)و فعاؿ ، و مبادئ محددة ، ُتطبؽ عمى كؿ الحاالت و في كؿ الظروؼ

كؿ ما في القرآف حقائؽ ، وىي عمى نوعيف :  ، ألفَّ  المزعـو ال وجود لو في القرآف الكريـ أصالً 
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: ات المحكمات ىف أـ الكتاب . و النوع الثاني نوع واضح بّيف سماه اهلل تعالى : اآلي : األوؿ
يتضمف ىو أيضا حقائؽ ، لكنو يحتمؿ عدة معاف ، و نحتاج لفيميا إلى بحث و تدبر و عمـ غزير 
، لمعرؼ معانيو ، وقد ال نصؿ إلى معرفتو ، وىذا النوع يتعمؽ باآليات المتشابيات ، التي يتعمؽ بيا 

 . تعالى و ابتغاء تأويمو ، و ال يعمـ تأويميا إال اهلل الذيف في قموبيـ زيغ ابتغاء الفتنة
مسألة المجاز في القرآف ال يصح النظر إلييا إال مف داخؿ القرآف نفسو ، و ليس  فَّ أ فضال ً        

بما  في كتاب اهلل تعالى . و المجاز األركوني ال وجود لو أصالً  مف خارجو كما فعؿ أركوف ، ألفَّ 
و آيات بينات ، فإنو إذا سّممنا بوجود المجاز المغوي في بعض آيات  و حقائؽ أف القرآف كمو عمـو

نَّا َلَصاِدُقو  سورة  -َف{ القرآف ، كقولو تعالى :}َواْسَأِؿ اْلَقْرَيَة الَِّتي ُكنَّا ِفيَيا َواْلِعْيَر الَِّتي َأْقَبْمَنا ِفيَيا َواِ 
ما ىو أسموب مف أساليب التعبير ينفييا ، و إنَّ  ىذا المجاز ُيعبر عف الحقيقة و ال ، فإفَّ -82يوسؼ/

و مجاز محكـو بمحكمات الكتاب و ثوابتو . و ليس ىو عف الحقيقة في القرآف الكريـ ، مع العمـ أنَّ 
و مجازات عالية ال تُفيـ و غير ُمحكمة ، و ال محددة و ال ثابتة ، و مف ثـ ال كما زعـ أركوف ، بأنَّ 

ة صحيحة ، فيذا افتراء عمى الكتاب و السنة و التاريخ .و ال يخفى عنا أف يمكف االحتكاـ إليو بطريق
، عندما زعـ أف  الكريـ حكاية المجاز التي أثارىا أركوف ىنا ، ىي نفسيا حكاية المتشابو في القرآف

آياتو ُمتشابية ال يوجد معيار ثابت واضح لفيميا . و قد أبطمنا زعمو ىذا ، وىو ىنا أثارىا مف جديد 
 باسـ المجاز المغوي الواسع غير المحدد .

الخطيرة ، فيو في مقولتو  األبعادف الكريـ فيو مف آفي كالمو عف المجاز في القر  أفَّ  فضالً       
الناس   فَّ أب  أركوفالوىـ الذي يدعيو  وأمامف معانيو ودالالتو ،   القرآنييسمب المحتوى والمضموف 

دليؿ عميو فعمماء المغة يشبيوف العربية بالكائف الحي الذي يدرس  تقنف المغة العربية ال أفيريدوف 
 حقائؽ ازات واالستعارات تطغى عمى الالمج إفَّ يرى  في حيف أركوفبسياقاتو وظروفو التي تحيط بو ، 

 في القرآف الكريـ  
مف  ػػػػ وأنيـ جميعاً القرآف مجازا واستعارات،  يف لـ يتنبيوا إلى أفَّ  مسمميفالعمماء ال ويدَّعى إفَّ       

باضية حيف  يكانوا يأخذوف كالـ النص عمى حقيقتو وكأنو خاٍؿ مف المجاز. ىذا ف ػػػػ سنة وشيعة وا 
. (1)بالمجاز، بؿ وينفجر بالمجازات واالستعارات الخارقة والرائعة مميء الدينيأننا نعمـ أف النص 

، بؿ  واإلشاراتالتي تحتوي المجازات  يرالتفاسوىذا االستقراء غير دقيؽ فقد كتبت الكثير مف كتب 
موضع آخر فيقوؿ  يف مقولتو السابقةالبدع اشتيروا بالتفسيرات الباطنية ؟ و أركوف يناقض  أىؿ إف

لـ ُيْدَرس  ..القرآف وتجميمو  يقد ُدِرس كثيرا بصفتو أداة أدبية إلغناء األسموب ف ))و : عف المجاز إنَّ 
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 يووسيمة لكؿ التحويرات الشعرية والدينية واإليديولوجية الت بصفتو محالً  اإلبستمولوجى عدهِ بُ  يف أبداً 
مف المفسريف مف كاف يتناوؿ القرآف تأويال رمزيا باطنيا  عف اعترافو بأفَّ  ، فضالً (1)((تصيب الواقع

. والمجاز باألسموب الذي يريده أركوف أبعد بكثير مف (2)مقابؿ مف يأخذونو عمى ظاىره وحرفيتو  يف
االختالؼ في  اإلتقافلمجاز الذي حدث فيو الخالؼ بيف المسمميف كما ذكر العاّلمة السيوطّي في ا

الذي عميو الجميور ىو القوؿ بوقوعو، وقد أنكر الظاىرية وقوع  " و إفَّ  وقوع المجاز في القرآف
بف احمد بف أنكره محمد المجاز في القرآف، ومف الشافعية أنكره أبو العباس القاص، ومف المالكية 

نما يحتاج إلى المجاز مف ال  منداد يزخو  ". وقالوا" أف المجاز أخو الكذب والقرآف منزه عف الكذب، وا 
ىذا االتجاه ، فقاؿ: وىذه شبية باطمة، فمو سقط  أصحابيحسف التعبير. وقد رد السيوطّي عمى 

لمجاز أبمغ مف الحقيقة، ولو المجاز مف القرآف سقط منو َشْطُر الُحسف فقد أتفؽ البمغاء عمى إفَّ ا
وجب خمّو القرآف مف المجاز وجب خموَّه مف الحذؼ واالختصار والتوكيد والتشبيو وغيرىا". لكف 

 . (3)ف وسمب معانيو ودالالتوآيقصد منو انتفاء مضموف القر  أركوف إليوالمجاز الذي يرمي 
جاء بمناسبة خمط أركوف وليس ىذا مكاف الحديث عف المجاز وال الخالؼ فيو . لكف        

ال يتحرج وتناقضو؛ إذ يقوؿ : القرآف حقائؽ نزلت قديمًا ثـ يرجع ويقوؿ مجازات عالية . إف أركوف 
  مف مناقضة أقوالو إف كانت في سياؽ التمبيس واإلشكاؿ عمى القرآف الكريـ . 

  الكريم  نآوترتيب القر  أركونالمبحث الرابع : 
اقية لتغيير ترتيب القرآف الكريـ ظنِّا منيـ أنيـ يستطيعوف أف يرتبوه قامت محاوالت استشر         

حسب النزوؿ التاريخي، ولكف ىذه المحاوالت باءت بالفشؿ الذريع لعدـ اعتمادىـ عمى روايات 
، تيدؼ لتشكيؾ فيو  لإلسالـصحيحة موثوقة ، فضال عف ارتباط تمؾ المحاوالت بمنطمقات معادية 

طريقة ترتيب القرآف غير  ويزعـ : إفَّ  القرآنيليشكؾ بالترتيب  أركوفطمؽ ، ومف ىذه النظرة ين
منسجـ ، و ال متجانس في تركيبو و ترتيبو ، فيقوؿ  : )) قد يبدو مف غير المعقوؿ أو المحتمؿ أف 

و استمر عمى مدى عشريف عاما ، خاصة إذا ما عممنا أنَّ  و منسجماً  يكوف الخطاب القرآني متجانساً 
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المستشرقيف وذلؾ بقولو : )) طالما عاب عميو  أساتذتو إلىواركوف في ىذه الدعوى يشير . (1)((
 . (2)الباحثوف فوضاه ((

القرآف الكريـ ُمحكـ مترابط البناء  ف الكريـ  ، فقد ذكر اهلل تعالى أفَّ آبالقر  ناً و مقولتو ىذه طع       
ف بيف يديو و ال مف خمفو ، قاؿ سبحانو : } ، أسموبا و تركيبا ، معنى و لفظا ، ال يأتيو الباطؿ م
، وقاؿ تعالى  } كتاب ُفصمت  -1سورة ىود/-كتاب ُأحكمت آياتو ثـ ُفصمت مف لدف حكيـ خبير { 

، و أنو كتاب }اَل َيْأِتيِو اْلَباِطُؿ ِمف َبْيِف َيَدْيِو َواَل  -3سورة ُفصمت/-آياتو قرآنا عربيا لقـو يعمموف {
ْف َحِكيـٍ َحِميٍد{ ِمْف َخْمِفِو َتنزِ   . -42سورة فصمت/ -يٌؿ مِّ

الذيف  الباحثيف عابوا عمى القرآف فوضاه ، ىو قوؿ فيو تعميـ غير صحيح ، ألفَّ  قولو بأفَّ و        
البدع والضالؿ ، و إال  أىؿالمستشرقيف ومف سار في ركبيـ مف  أساتذتوقالوا ذلؾ في القرآف ىـ 

بحثوا في تناسؽ القرآف و انسجامو ،و ترتيب سوره و آياتو  -ا و حديثا قديم-كثيرا مف الباحثيف  فإفَّ 
،و أظيروا كثيرا مف أسراره و إعجازه و تماسكو ، كالسيوطي في أسرار ترتيب القرآف ، و محمود 
الكرماني في أسرار التكرار في القرآف ، و سيد قطب في ظالؿ القرآف ، و فاضؿ السامرائي في 

و محمد الزفزاؼ في كتابو التعريؼ بالقرآف و الحديث . والبقاعي في نظـ الدرر . لمساتو البيانية ، 
ونسبة  القرآنيالترتيب لمنص  بإساءةفي كالمو اتياما لمنبي محمد صمى اهلل عميو وسمـ  أففضال 

ال، ()الترتيب لمنبي محمد  فما معنى كالمو : )) قد يبدو مف غير المعقوؿ أو المحتمؿ أف يكوف  وا 
. (3)(( ، خاصة إذا ما عممنا أنو استمر عمى مدى عشريف عاماً  و منسجماً  خطاب القرآني متجانساً ال

مف اهلل تعالى ال تدخؿ فيو لمنبي محمد صمى اهلل  ىو توقيفياً  األمةعند عمماء  القرآنيةوترتيب السور 
 في قولو : ))إفَّ  زيد بف ثابت كما إلىالمستشرؽ بروكمماف فينسب ترتيب السور  أماعميو وسمـ . 

ب في ىذا الجمع السور حسب طوليا، وابتدأ بأطوليا، بعد الفاتحة التي وضعيا عمى رأس زيدًا رتَّ 
السور كميا، وعمى ىذا المنواؿ جمع القرآف أيضا أبي بف كعب، والمقداد ابف عمرو، وعبد اهلل بف 

 ناقالً  إالما ىو  أركوف أفتبيف التي  األمثمة. وغيرىا مف (4)مسعود، وأبو موسى األشعري ... (( 
وصحبو في  ()مف المستشرقيف ، الذي قالوا بترتيب السور مف النبي تذتواأسومغالطات  ألفكار
 ف وتكويف صياغاتو .آلتحريؼ القر  إشارة
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سورة  التوبة  :إفَّ  أركوفوجيمو وعدـ دقتو ، ويتضح ذلؾ بقوؿ  أركوفومما يدلؿ عمى مغالطات      
.  (1)حسب الترتيب التاريخي 115، ادعى أنيا تحتؿ في الواقع رقـ :  19لقرآف برقـ : المرتبة في ا

سورة  115سورة ، و ليس  114، فالمعروؼ أف عدد سور القرآف   أركوفبيف جيؿ و ىذه المقولة تُ 
متعمدا  أركوفيكوف  أف، وال ندري ىؿ تعمد أركوف ذلؾ عمى عادتو ، أـ أخطأ فيو ؟ ، وال يستبعد 

 أركوفالمستشرقيف في كؿ مغالطاتيـ واتياماتيـ ، فمعؿ  أساتذتومغالطتو لعدد السور ، فيو يتبع  في
 أفيجد  أركوف آلراءلو ترتيبا وسورا تزيد بالعدد المعروؼ لسور القراف ، وىذا ليس ببعيد فالمتتبع 

مف  أخفيتورا ىناؾ س أفالبدع  أىؿالبدع والمستشرقيف الذيف نقموا عف  أىؿمصادرىا تترد بيف 
 . عـاالمز  رضي اهلل عنيـ وغيرىا مف الصحابة

  القرآنية اآلياتوتفسير  أركونالفصل الثالث : 
يتناوؿ ىذا الفصؿ منيجية أركوف في تعاممو مع اآليات القرآنية بمختمؼ موضوعاتيا ،        

 وخاصة في مجاؿ القصص القرآني . 
  ساطيرواأل القرآنيوالقصص  أركون:  األولالمبحث 
 فَّ أ، و  القرآنيلمقصص  األسطوريمف موضع في كتاباتو عمى البعد  أكثرفي  أركوفيؤكد          

في القرآف بعد أسطوري ،  والحكايات الخرافة ، كما في قولو : إفَّ  األساطيرمصدر تمؾ القصص ىو 
، فيقوؿ:   اإللييةلة وبيف الرسا األسطورةبيف  أركوف. ويربط (2)و رمزي ليما فيو أىمية كبرى حاسمة

اشتداد الضمير غير المجزأ وجيد العقؿ الذي يرفده مقابمة اإليماف إلنفاذ الشروط النظرية  ))إفَّ 
إلحياء التعاليـ الصحيحة لمرسالة اإلليية والرجوع إلييا، ويبقى أف ىذا الجيد قد عمؿ عمى استمرار 

 .(3)لتاريخ((الرؤية األسطورية، عمى حساب معرفة وضعية باإلنساف وبا
فيقوؿ: ))فال يمكف نقؿ كالـ ذي بنية  باألسطورةيربط الديف عمى العمـو  أركوف إفَّ بؿ          

أسطورية إلى مجرد كالـ داؿ، بدوف افتقار قصي لجممة معقدة مف المفاىيـ، ومف الضروري المرور 
 .(4)(بالتحميؿ األدبي، الذي يفترض ىو ذاتو دراسة عممية لدالالت كالـ ديني(

و عمى سامعيو تؤدي ب القرآنيالقصص  تأثير أف أركوفيذكر  القرآنيوفي سياؽ القصص         
تعطي نتيجتيف في ىذا  القرآنيالوعي التاريخ ، فالقصص  أو،  األسطوري التأثيرالخضوع تحت  إلى

                                                 
 147كوف : ػ ينظر الفكر األصولي ، أر   1
  109ػ ينظر الفكر اإلسالمي ، أركوف :   2
دوارد سعيد، نعماف السامرائي:   3  96ػ الفكر العربي والفكر االستشراقي بيف محمد أركوف وا 
دوارد سعيد، نعماف السامرائي :   4  43ػ الفكر العربي والفكر االستشراقي بيف محمد أركوف وا 
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وعي تاريخية ، كما في قولو : ))إف تأثير ىذه القصص عمى  وأخرى أسطوريةالمجاؿ : نتيجة 
يا إما تتمقى عف طريؽ الوعي األسطوري سامعي القرآف مختمؼ بحسب طريقة التمقي؛ أي أنَّ 

في  األسطوري زعـ. ويؤكد ىذا ال(1)الدوغمائي )األصولي المنغمؽ(، أو عف طريؽ الوعي التاريخي((
ستخداـ ىذه اآلية تحيؿ إلى نوع مف اال قولو : ))ىناؾ مفيومات خمسة تتيح لنا أف نوضح كيؼ أفَّ 

 . (2)األسطوري لمتاريخ، واستخداـ تاريخي لألسطورة((
:  أقوؿعمى المسمميف غيرتيـ عمى كتاب اهلل تعالى كما في قولو  : )) وعندما  أركوفويعيب        

لـ  أنيفي حيف  األمورالبنية فاف المسمـ يولوؿ ويثور وينادي بالثبور وعظائـ  أسطوريف خطاب آالقر 
 .(3)يسبب أي مشكمة (( أومعادة أقؿ شيئا خارقا ل

ا فيما يتعمؽ بالبعد األسطوري المزعـو ، فيو ادعاء باطؿ مف أساسو ، يرفضو القرآف و أمّ        
الكريـ رفضا مطمقا ، كاف عمى أركوف أف يذكر لنا أمثمة مف ىذا البعد األسطوري المزعـو في القرآف 

ني الحكايات الباطمة التي ال أصؿ ليا ، وأركوف في األسطورة في المغة العربية تع ، مع العمـ أفَّ 
وصفو القرآف تصريحًا أو تعريضًا باألسطورة أو الفكر األسطوري، مرددًا دعاوى كفار قريش في 
ِليَف  وصفيـ لمقرآف الكريـ كما ورد في كتاب اهلل تعالى عمى لسانيـ، قاؿ تعالى: }َوَقاُلوا َأَساِطيُر اأْلَوَّ

 [.5َي تُْمَمى َعَمْيِو ُبْكَرًة َوَأِصياًل{ ]الفرقاف: اْكَتَتَبَيا َفيِ 
(  وىي: " قصة خرافية َيسودىا الخياؿ، تبرز قوى الطبيعة  Mythو مصطمح األسطورة )        

في صور كائنات حية ذات شخصية ممتازة وينبني عمييا األدب الشعبي ...تستخدـ في عرض 
 .(4)أسطورة الكيؼ عند أفالطوف " مذىب أو فكرة عرضًا شعريًا قصصيًا مثؿ 

 ، ألفَّ  مردود ،  يرده القرآف الكريـ جممة و تفصيالً  باألسطورة ـف الكريآودعوى ارتباط القر       
القصص التي فيو ، وصفيا اهلل تعالى بأنيا حؽ ، كقولو تعالى : )) نحف نقص عميؾ نبأىـ بالحؽ 

، و )) إف  - 3سورة يوسؼ/-القصص ((، و )) نحف نقص عميؾ أحسف  -13سورة الكيؼ/-((
-، و )) تمؾ مف أنباء الغيب نوحييا إليؾ ((  - 62سورة آؿ عمراف/ -ىذا ليو القصص الحؽ ((

 . -1، و )) و الذي ُأنزؿ إليؾ مف ربؾ الحؽ ((سورة الرعد/ -49سورة ىود/

                                                 
 130، اركوف : ػ  الفكر اإلسالمي نقده واجتياده   1
 130ػ الفكر اإلسالمي ونقده ، أركوف :   2
  347ػ  346ػ اإلسالـ والحداثة ، أركوف :   3
ـ. : 1983ىػ ػػػػػ  1403المعجـ الفمسفي، مجمع المغة العربية، تصدير إبراىيـ مدكور، المطابع األميرية، القاىرة  ػ  4
13 
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، ثـ  () ييب النبتكذ يفالذيف استعمموىا ف يالمشرك مفأركوف قد أخذ كممة "األساطير"         
شاع ليا اآلف ولـ نعد  يالقديـ وأعطاىا معنى الخرافة، وىو المعنى الذ يأفرغيا مف محتواىا المغو 

و ال يستعمؿ ىذه الكممة بيذا ، بؿ ادعى أنَّ  اركوفغيره، فضال عف أف نقصده. ثـ لـ يكتؼ  ينفكر ف
غيير المصطمحات اإلسالمية ص عمى تاستعمميا بو القرآف. كما أنو حر ي الذ يئبالمعنى الس

يتسمؿ إلى عقوؿ قرائو المسمميف المقصوديف بكؿ ىذه  يبمصطمحات أنثروبولوجية وألسنية ك
ىذه  (). وقد تناوؿ ىاشـ صالحيء مف انتقاده وتكذيبو لموحيفال يثيرىـ شيرددىا  االفتراءات التي
ـ مصطمحات ألسنية  : الحيادية العممية فقاؿ في أحد تعميقاتو اتصؼ النقطة، ولكنو  إف أركوف يستخد

محضة لمتحدث عف القرآف، فيو يقوؿ: "المنطوقة" أو "العبارة المغوية" بدال مف "اآلية القرآنية"، 
ّية" بدال مف "القرآف"... نة النَّصِّ  ويقوؿ: "المدوَّ

 أساطيرو لو افترضنا تسرب بعض التفاصيؿ إلى معارؼ العرب البدائية مف نَّ أعف ذلؾ  فضالً       
ّية التورانجيؿ وغيرىا ، ىؿ كاف يستطيع محمد  نة النَّصِّ أف يثؽ بكؿ بساطة في عمـ   ()المدوَّ

الجماىير، وىو الذي كاف يقؼ ِمّما يرويِو موقؼ التحدي؟ ونظرًا ألفَّ األفكار التي كانت رائجة في 
شركيف والصابئيف ورجاؿ ىذا المجتمع الديني الكبير لـ يكف ليا اتجاه واحد، بؿ كاف لكؿ مف الم

الديف والفرس والييود والنصارى أسموبيـ الخاص في عرض الحقيقة، ففي أي فريؽ مف ىؤالء كاف 
  ()يستطيع أف يضع ثقتو؟ وعمى أي دعوة مف ىذه المتناقضات يعتمد؟ َوىب أنَّو  ()الرسوؿ 

اىب المعاصرة، فأي خميط ، مف تمؾ المذ َحرَص عمى أف َيقصَّ عمينا عقيدة كؿ طائفة، وكؿ مذىب
 .  (1)مخيؼ كنا سنجده في القرآف الكريـ

  أركونوالتورانجيل عند  القرآنيالمبحث الثاني : القصص 
 فيو،  مف منظور استشراقي  وعالقتيا بالقصص التورانجيمي القرآنيمقصص أركوف ل ينظر       

مف  القرآنيالقصص  ()ي محمد المستشرقيف في دعوى اقتباس النب أسيادهفي ىذه العالقة يتبع 
معدلة عف مف نسخة  أكثركوف ت أفعدو تال  القرآنيالقصص  إفَّ  أركوفالتورانجيؿ ، فيدعي 
و توجد مؤثرات خارجية في القصص القرآني ، أتتو مف مصدر يدعى : بأنَّ  والقصص التورانجيمي ، 

                                                 
  ؿ العديد مف كتب أركوف الى العربية ، بؿ وعمؽ عمييا وصدَّر ػ ىاشـ صالح : باحث سوري مقيـ في باريس ، نق

 ليا . 
 ػ ينظر مقاؿ : الميزلة االركونية ، د . إبراىيـ عوض ، ينظر الرابط :  1

http://alarabnews.com/alshaab/2005/30-09-2005/awad.htm 

http://alarabnews.com/alshaab/2005/30-09-2005/awad.htm
http://alarabnews.com/alshaab/2005/30-09-2005/awad.htm
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ات ، واإللغاءات و اإلضافات، موثوؽ و صحيح ىو التوراة ، و بالتالي إدانة األخطاء و التشويي
 . (1)التي ُيمكف أف توجد في النسخة القرآنية بالقياس إلى النسخة التوراتية

عمى ىذه الدعوى  األمثمةبيا ، ومف  أركوفمقتبسة مف المستشرقيف ، فقد سبقوا  أركوفومقولة        
لقد أفاد مف تاريخ  : )) في قولو (  عف موضوع القصة القرآنيةGoldziherجولدتسير )  وقال ما، 

العيد القديـ، وكاف ذلؾ في أكثر األحياف عف طريؽ قصص األنبياء، لُيذكِّر عمى سبيؿ اإلنذار 
والتمثيؿ، بمصير األمـ السالفة الذيف سخروا مف رسميـ الذيف أرسميـ اهلل ليدايتيـ ووقفوا في طريقيـ، 

، في حيف (2)((بوصفو آخرىـ عيدا وخاتميـ وبيذا انضـ محمد إلى سمسمة أولئؾ األنبياء القدماء 
لقد زاد إنتشار الحكايات التوراتية في مكة والمدينة  )):  Montogmery Wattمونتجمري وات   قاؿ

زمف محمد، ومف الطبيعي أّف نتوقع أّف زيادة المعرفة بيا البد أف ينعكس في القرآف الكريـ، وال شؾ 
طبيعة الّناس الذيف يتوجو إلييـ القرآف بالحديث، أولئؾ الّناس  أف القرآف الكريـ كاف يضع في اعتباره

 .(3) ((الذيف لـ تصؿ إلييـ المعرفة إال شفاىة ... 
ذا فكرنا في العناصر األخرى التي ُيمكف أف يكوف النبي محمد قد  ))ويقوؿ رودي باريت:         وا 

دعوتو؛ فيمكُف القوُؿ إفَّ القصص  استمّدىا مف الموروث المسيحي والييودي، واعتبارىا جزءًا مف
 (4) ((البيبمي كاف أحد تمؾ العناصر، والذي يظير في أشكاٍؿ معدلةٍ  في سور قرآنيٍة كثيرة

ي مستند حقيقي صريح ، وىذه الدعوة تدور حوؿ ما وجد مف ألودعوى االقتابس ال تستند       
فالتوافؽ بيف القرآف الكريـ وبيف  ف الكريـ ،آقصص القر بيف توافؽ جزئي بيف قصص التورانجيؿ و 
ىو توافؽ في أصؿ الحدث والقصة، أما في ء السابقيف التورانجيؿ وخاصة في قصص األنبيا

التفاصيؿ فالفروؽ كبيرة وظاىرة ال َيقدر ذو قمب أف ُيغمض الفكر عنيا، وىنا يتجمى امتياز القرآف 
ة القرآف بالتورانجيؿ عالقُة تصديؽ بصورة ، لذلؾ يمكف القوؿ: إفَّ عالق(5)وتفوقو عمى ىذه الكتب 

ا َأْنَزْلَنا  عامة في مجاؿ القصص، فقد أشار القرآف إلى ذلؾ في قولو تعالى: }َفِإْف ُكْنَت ِفي َشؾٍّ ِممَّ
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ػ العقيدة والشريعة في اإلسالـ، اجناس جولد تسيير، ترجمة: د. محمد يوسؼ موسى، د. عمي حسف عبد القادر،   2

  15و عبد العزيز عبد الحؽ، دار الكتاب العربي بمصر، الطبعة الثالثة، )ب ػػػػػ ت( : 
ـ المعاصر، مونتجمري وات، ترجمة د. عبد الرحمف عبد اهلل الشيخ، مطابع الييئة ػ  اإلسالـ والمسيحية في العال  3

  95ػػ  94ـ : 1998المصرية العامة لمكتاب 
 67ـ  :  2009،  1ػ محمد والقراف ، وردي باريت ، ترجمة رضواف السيد ، الدار العربية ناشروف بيروت ، ط  4
القرآف الكريـ، د. أحمد محمد فاضؿ، مركز الناقد دمشؽ، الطبعة  ػ ينظر االتجاه العمماني المعاصر في عمـو  5

  390ـ : 2008األولى 
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وَنفَّ ِمَف اْلُمْمَتِريَف{ سورة ِإَلْيَؾ َفاْسَأِؿ الَِّذيَف َيْقَرُءوَف اْلِكَتاَب ِمْف َقْبِمَؾ َلَقْد َجاَءَؾ اْلَحؽُّ ِمْف َربَِّؾ َفاَل َتكُ 
 . 49يونس : 

وىنا يجب أف نقرر إفَّ كوف القرآف الكريـ ُمييمنًا عمى الكتب السابقة بما فييا التوراة           
واإلنجيؿ، يعني أّنو ُيرجع كثيرًا مف الحقائؽ التاريخية إلى نصابيا بعد أف تعرضت لمتحريؼ والزيادة 

واب في كؿ صغيرة وكبيرة مف الوقائع التي قصيا بصدؽ وحؽ ودقٍة والنقصاف، ويكشؼ عف الص
متناىية ألنَّو كالـ اهلل المحيط عمما بالماضي والحاضر والمستقبؿ }َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَؾ اْلِكَتاَب ِباْلَحؽِّ ُمَصدًِّقا 

 (1).  48ِلَما َبْيَف َيَدْيِو ِمَف اْلِكَتاِب َوُمَيْيِمًنا َعَمْيِو{ سورة المائدة 
كما يزعـ  -يساوي بيف الخطاب القرآني والتوراة، ويصفو بالخطاب األسطوري  أركوف أففضال      

الحكايات التوراتية والخطاب القرآني ىما نموذجاف رائعاف مف نماذج التعبير  إفَّ  »فيقوؿ:  -
عنيا بالحكاية  وقصص التورانجيؿ كما في تعبيره القرآني. ففي مساواتو بيف القصص (2)« األسطوري

 كما يزعـ . األسطوري، واف كالىما مستقياف مصادرىما مف ذات المنبع 
 الكهف  أصحابوقصة  أركونالمبحث الثالث : 

الكيؼ مف المنظور االستشراقي ، فيو لـ يذىب  بعيدًا عف  أصحابقصة  أركوفيتناوؿ         
يردد مزاعـ مف فيو التوراة واإلنجيؿ، الموقؼ االستشراقي مف القصص القرآني في زعميـ نقميا عف 

الكيؼ : ))ننتقؿ اآلف إلى النقطة  أصحابسبقو مف المستشرقيف، فيقوؿ في سياؽ حديثو عف قصة 
الثالثة مف موضوعنا: وىي التداخمية النصانية بيف القرآف والنصوص األخرى التي سبقتو، وىنا نريد 

وذلؾ ضمف منظور المدة الطويمة جدًا، بحسب تعبير  أف نقـو بقراءة تاريخية أفقية لمخطاب القرآني،
المصطمح الشيير لممؤرخ الفرنسي فيرناف بروديؿ، وىذه المدة الطويمة جدًا سوؼ تشمؿ ليس فقط 
التوراة واإلنجيؿ، وىما المجموعتاف النصيتاف الكبيرتاف المتاف تتمتعاف بحضور كثيؼ في القرآف، أو 

نما ينبغي أف تشمؿ كذلؾ الذاكرات الجماعية الدينية الثقافية لمشرؽ األوسط  في الخطاب القرآني، وا 
القديـ، وبيذا الصدد يمكف القوؿ إف سورة الكيؼ تشكؿ مثاًل ساطعًا عمى ظاىرة التداخمية النصانية 
الواسعة الموجودة أو الشغالة في الخطاب القرآني، فيناؾ ثالث قصص ىي: أىؿ الكيؼ، وأسطورة 

                                                 
ػ الشبة االستشراقية ، عبد السالـ بكاري الشبو االستشراقية في كتاب مدخؿ إلى القرآف لمدكتور محمد عابد   1

 265ـ : 2009ىػ 1340عة األولى الجابري، عبد السالـ بكاري، الصديؽ بوعالـ، الدار العربية لمعمـو بيروت، الطب
  210ػ تاريخية الفكر العربي اإلسالمي ، أركوف :   2
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الخضر[ ورواية اإلسكندر األكبر ]ويقصد: بو ذي القرنيف[ وجميعيا تحيمنا إلى  غمغاميش ]يقصد بو:
 .(1)المخياؿ الثقافي المشترؾ واألقدـ لمنطقة الشرؽ األوسط القديـ((

الكيؼ بقولو : ))تفسير سورة الكيؼ حيث  أصحابقصة  أسطوريةبدعوى  أركوفويصرح          
آووا إلى الكيؼ ىي مف قبيؿ القصص األسطورية، أي  ينتيي إلى القوؿ بأف قصة الفتية الذيف

القصص التي تعتني بعبقرية التشكيؿ والتركيب واإلبداع، والمقدرة عمى اإلحياء وتقديـ العبرة لمناس، 
 .(2)أكثر مف اىتماميا بمطابقة الواقع والتاريخ((

 أصحابصة ، فاركوف ينسب مصدرية قفاضحة عممية مغالطات  عمىفمقولتو تحتوي         
قولو عف القصص  أفَّ يسند دعواه بمستند تاريخي ، فضال  أفالبيئة الشرقية مف دوف  إلىالكيؼ 

الذاكرة الجماعية العتيقة لمشرؽ  ييا "مغروسة عميقا فتحتوى عمييا سورة "الكيؼ" مف إنَّ  يالت
ظير فييا ...، وىو  يلتلمبيئة ا يالقرآف ليس إال النتاج المخيال األوسط" ، فيو بمقولتو يقرر ، أفَّ 

إلييا، إنما  يينتم يقد استمد ىذه القصص الثالث مف تراث البيئة الت ()محمدا عندما يدَِّعى أفَّ 
يقولو المستشرقوف، الذي ال يكّؼ أبدا عف التنفج بأف منيجو يتجاوز مناىجيـ  يردد ىنا أيضا ما

-Ashab alىج. فيذا ىو كاتب مادة "ويصؿ إلى نتائج ال يستطيعوف أف يتوصموا إلييا بيذه المنا
Kahf" أصحاب الكيؼ"، فى الطبعة الثانية مف :Encyclopaedia of Islam يقوؿ إف "محمدا ،"

قد ألَـّ بيذه الحكاية وكثير غيرىا مف الحكايات ذات األصوؿ الييودية والنصرانية، ثـ تمثَّميا واتخذ 
 (3)القرآف أداة لمتربية األخالقية". يمنيا ف
الكيؼ ، ومف ىؤالء  أصحابالمستشرقيف طرحوا ىكذا شبيات حوؿ قصة  أفَّ فضال        

ف مف األدب المسيحي )وليس آىي قصة اقتبسيا  القر المستشرؽ تسداؿ ولويس ماسنيوف ، فقالوا : 
في التورانجيؿ (. وىي تحكي عف فتية آمنوا باهلل وجاىدوا في سبيمو وفضموا العزلة عمى ارتكاب 

ومختصر القصة أف فتية في زمف سابؽ قد وّحدوا اهلل وآمنوا بو مخالفيف قوميـ ولما شعروا  الخطيئة.
بالخطر لجؤوا إلى كيؼ وباتوا فيو مع كمب ليـ. وأراد اهلل أف يجعميـ آية مف آياتو، فناموا في كيفيـ 

ف وتسع سنيف، ثـ بعثيـ فأفاقوا مف سباتيـ واتصموا بالناس، لكف الزمف  ةثالثمائمدة  قد تغير وا 
. .. وىكذا سار (4) العممة التي استعمموىا كانت قد تغيرت أيضًا فاكتشؼ الناس اآلية وتيقنوا قدرة اهلل

                                                 
  221ػػ  220تاريخية الفكر العربي اإلسالمي ، أركوف :  ػػ 1

 171ػ النص الديني والتراث اإلسالمي ، احميدة النيفرة :   2
 ػ مقاؿ : الميزلة االركونية ، د إبراىيـ عوض .  3
 بعنواف : لويس ماسنيوس مف موقع  : وكيبيديا الموسوعة الحرة ػ ينظر مقاؿ   4
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ف الكريـ آاالتيامات واالفتراضات حوؿ القر  إطالؽالمستشرقيف في  أساتذتوعمى خطى  أركوف
 صدؽ دعواىـ . عمى اً معتبر  يقدموا دليالً  أفوقصصو مف دوف 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ((( الخاتمة ) ))
الحمُد هلل عمى َما أعانني بو إلنجاِز ىذا البحث ، والصالة والسالـ عمى سيد المرسميف وعمى         

 آلو وأصحابو أجمعيف .
أفكارِه المتعمقة أبرز حوؿ القرآف الكريـ ،  ومناقشِة  أركوفَبعَد ىذه الجولة في كتابات  محمد         

 : ى النتائج اآلتيةبالقرآف الكريـ ، انتييت إل
في كتاباتو التي  التأثرمنيا وتمقى فييا تعميمو وثقافتو ، ويظير ىذا  أبالبيئة التي نش أركوف تأثرػ  1

 سارت عمى منواؿ المستشرقيف ومف عمى نيجيـ .
سقاطوفي كتاباتو لتقرير منيجو الحداثي  أركوفػ سعى  2 عمى النصوص الدينية عمى العمـو ،  وا 

 عمى وجو الخصوص . رآنيةالقوالنصوص 
،  اإلسالميةقي ومنيجو في التعامؿ مع النصوص افي كتاباتو لمفكر االستشر  أركوفر دَّ ػ صَ  3

 شتى . ووسائالً  مستعمال لذلؾ مناىجاً 
  ، مف الصوفية وغيرىـ مف أىؿ البدع والضالؿ بالتفسيرات الباطنية المنحرفة ، أركوف تأثرػ  يظير  4

 . القرآنيسير وخاصة في مجاؿ التف
ف الكريـ ، متوسال لذلؾ بمناىج أساتذتو المستشرقيف ، وال آػ يسعى أركوف لنزع القدسية عف القر  5

 سيما منيج النقد التاريخي ، وتطبيقو عمى تاريخ القرآف الكريـ ومصدره.
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ثية غيرت ادعمى الوحي القرآني األوؿ ،  وَيعُد تمؾ الحادثة لحظة ح ػ ُيسقط أركوف نظريتو الحداثية 6
 مف األنظمة المعرفية والقانونية  والعقائدية لممجتمع الجاىمي وقتئذ . 

ز بيا عف التورانجيؿ ، وال يثبت يػػ يسمب أركوف مف القرآف الكريـ كؿ مميزاتو وخصائصو التي تم 7 
 لتمؾ المميزات إال احتفاظ القرآف الكريـ بمغتو العربية كما يزعـ . 

 ، وىو في ذلؾ يوافؽ وال منسجماً  غير متجانساً في ترتيب سوره القرآف الكريـ  فَّ أػ يدعي أركوف  8
 أساتذتو المستشرقيف .

ف الكريـ عمى أنو رؤية أسطورية ، بؿ ويتعدى في دعواه إلى نسبة آػ يذىب أركوف في تقديـ القر  9
  كؿ األدياف باألسطورة ، وال يفرؽ في مقولتو بيف اإلسالـ وبيف بقية األدياف . 

ػ يعيب أركوف ويستنكر دفاع المسمميف وغيرتيـ عمى القرآف الكريـ ، فاركوف ال يكتفي بالطعف  10
بالقرآف الكريـ بؿ يريد أف يتقبؿ المسمموف الفتراءاتو مف دوف أف يكوف ليـ أي موقؼ لنصرت 

 عقائدىـ ودينيـ .
نسخة معدلة مف التورانجيؿ . بؿ ػ يردد أركوف مزاعـ المستشرقيف في أف القرآف الكريـ ما ىو إال  11

 ويساوي بينيما في مجاؿ التعبير األسطوري كما يزعـ أركوف .
ػػ يصرح أركوف بدعوى أسطورية قصة أصحاب الكيؼ الواردة في القرآف الكريـ ، مف دوف يقدـ  12

ري المزعـو دليال مقبوال ، ويكتفي فقط بنفي ارتباطيا بالوحي اإلليي ، ويقرر انتسابيا لممجاؿ األسطو 
. 
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 المصادر والمراجع

 القرآف الكريـ 
االتجاه العمماني المعاصر في عموـ القرآف الكريـ، د. أحمد محمد فاضؿ، مركز الناقد دمشؽ،  (1

 ـ.2008الطبعة األولى 
ف ،جالؿ الديف السيوطي ، تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ، الييئة المصرية آاإلتقاف في عموـ القر  (2

 .ـ1974مة لمكتاب ، طبعة العا
آثار االستشراؽ األلماني في الدراسات القرآنية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى الجامعة العراقية عاـ  (3

 ـ، د. أمجد يونس عبد مرزوؾ.2012
آثار الفكر االستشراقي في المجتمعات اإلسالمية، د. محمد خميفة حسف، دار روتابرينت مصر،  (4

 ـ.1997الطبعة األولى 
ر االستشراقي في موقؼ محمد أركوف مف القرآف الكريـ ،إعػػػداد د. محمد بف سعيد السرحاني ، األث (5

 .ندوة القراف الكريـ في الدراسات االستشراقية إلىبحث مقدـ 

رادات الييمنة ، أركوف ، ترجمة ىاشـ صالح ، دار الساقي  (6 اإلسالـ أوربا الغرب رىانات المعنى وا 
 .ـ  2001،  2بيروت ، ط 

إلسالـ والمسيحية في العالـ المعاصر، مونتجمري وات، ترجمة د. عبد الرحمف عبد اهلل الشيخ، ا (7
 ـ.1998مطابع الييئة المصرية العامة لمكتاب 

تاريخ األدب العربي، كارؿ بروكمماف، ترجمة عبد الحميـ النجار، اإلدارة الثقافية بجامعة الدوؿ  (8
 .1968العربية، القاىرة 

لعربي اإلسالمي ، محمد أركوف ف ترجمة ىاشـ صالح ، مركز اإلنماء القومي تاريخية الفكر ا (9
 .ـ   1996،  2بيروت ، ط

حوار البدايات مع محمد أركوف، وىو حوار أجراه معو محمد رفرافي، منشور في مجمة )الفكر (10
 .ـ1989العربي المعاصر( في عددىا الصادر في سبتمبر )أيموؿ( 

مدخؿ إلى القرآف لمدكتور محمد عابد الجابري، عبد السالـ بكاري، الشبو االستشراقية في كتاب (11
 . ـ2009ىػ 1340الصديؽ بوعالـ، الدار العربية لمعموـ بيروت، الطبعة األولى 

صحيح البخاري، أبو عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ ابف المغيرة الجعفي البخاري، دار (12
 صادر بيروت )ب ػػػػ ت(.

، 2قراءة عممية ، أركوف ، ترجمة ىاشـ صالح ، مركز اإلنماء القومي بيروت ، ط الفكر اإلسالمي(13
 .ـ1996
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 المؤسسة الوطنية لمكتاب الجزائر.الفكر اإلسالمي نقده واجتياده ، أركوف، ترجمة ىاشـ صالح، (14

الفكر األصولي واستحالة التأصيؿ نحو تاريخ آخر لمفكر اإلسالمي  ، محمد أركوف ، ترجمة ىاشـ (15
 .ـ  1999،  1لح ، دار الساقي بيروت ، ط صا
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