
 الّنص القرآني بين التأويلية والتأويل 

 ومستقبل العقائد

 خولة جهاد دمبري                                                                      

 دكتوراه عقيدة ل م د                                                                         

، مبادئا وأهدافا؛ يف علوما ومناهجا اإلسالميةلمنظومة املسرية الّتحديثّية لشّكل هاجس الّتجديد يف       
طرحت بدخوهلا مناهج جديدة خارجة  إدخال أواستحداث  إىلمواجهة الّتحديّات ومواكبة املستجدات 

فسي احلضارية والعمران النّ  خلصوصيةواليت قد تتصادم وا اإلسالميةرضية عن األإشكالية االختالف واملغايرة 
 نّصهومصدرية وقيومية قدسية ومركزية هذه املسرية؛ "القرآن الكرمي" ب لصاحب تشكّ األصيل، والّذي 

داثة رحاله حتت دثار احلأرسى جديد التّ  يف طرح مناذج ّتهافتولكن ال، ابت املتعايل واملفارقالثّ الوحياين 
حتديث  إىلعوة بالدّ  اإلسالميةمناهجها وفلسفاهتا على الرؤية  بعض ، وإسقاطالغربية واقتباس روحها مجلة

بصفة عامة  ين والرتاثيآيين القر ص الدّ النّ انطالقا من  مبنطق يتجاوز الغيبّية ؛ الرؤىوقولبة  ،املفاهيماجلذور و 
لبنية ثقافية  اخاضعواعتباره نّصا  ،ينوعقلنة الدّ  تسنأنرخنة و أب ؛قطيعة معرفية وروحية عنه إىليف دعوة 

وهو "يف هذا املنظور ال يعدو أن  الّنمطية، اليومية معتمدا على قوانني اللغة العربية وإشكاالتهدة بواقعيته حمدّ 
يكون نتاجا للظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت أسهمت يف تشكيله، ممّا جيعله عارضا يف 

، وجتاهل أّن "النص الّديين يكتسب يف 1دواعي تشكّله" تأثريه، حمصورا يف بيئة نشأته، غري منفّك عن
اإلسالم أمهية بالغة، ليس لكونه نّصا مقدسا ميثل ارتباط الّسماء باألرض فحسب، وإمنا ملا ميثّله من منط 
معريف متميز وفعال يف كّل مساحات املعرفة اليت تفرضها الضرورة الزمنية... ومن هذه الزاوية ميّثل النّص 

 .2أول متايز بينه وبني األشكال املعرفية اليت تعارف عليها البشر"الديين 

ووفقا هلذا التمايز اجته العقل اإلنساين إىل نقد موروثه الثّقايف يف تيار الّنقد العام الذي مشل فصوال      
توافر  معرفية تراكمت عرب التاريخ صعودا إىل تفتيت وتفكيك املقّدس يف حماولة لبعث حركته من جديد مبا

عليه الراهن من فلسفات ومناهج، فــ"شّكل تفاعل املتلّقي مع الّنص املقروء يف املوروث الفكري العريب، 

                                                           

، 1نقد القراءات وتأصيل علم التدّبر القرآين، ط_ قطب الريسوين، النص القرآين من هتافت القراءة إىل افق التدّبر: مدخل إىل  1
 .012_022م، ص 0212_1341منشورات وزارة االوقاف، والشؤون االسالمية، املغرب، 

، دار اهلادي، بريوت، لبنان، 1معتصم السيد امحد، اهلرمنيوطيقا يف الواقع االسالمي بني حقائق النص ونسبية املعرفة، ط_  2
 7 ص م،0222هـ_1342



رصيدا تراكميا لعملية القراءة وهو الّرصد الذي يستمد أصوله الفكرية واإلجرائية من املرجعية الفلسفية 
ة العربية عرب مراحل تطّورها" وكانت البداية والّدينية اليت تؤطر فكر املتلقي للخطاب املنجز يف الثقاف

باهلجمات االستشراقية يف القرنني األخريين واّليت صّدعت جدار علوم الوحي بنطحات احلداثة، ما تسببت 
يف إحداث شقوق تسرب منها نوع من الوعي الذايت بوجوب شحذ اهلّمة يف استنباط املناهج واألّدلة 

ضاري عقيدة وشريعة ألمة اإلسالم والرّد على هجمات الطعن يف صدق اجلديدة للّدفاع عن املوروث احل
وحجّية نبّوة النيب _صلى اهلل عليه وسلم_ وصحة رسالته من خالل إجراء قراءات جديدة تنسف السنة 
الصحيحة بغية الوصول إىل القول بشرية القرآن وتارخيانيته، وقد كانت اهلجمات جريئة واضحة قوية تستند 

هافت قوة وضعفا، ال زال يتخبط العامل اإلسالمي بسببها، لكّنها من جهة أخرى جعلته يستفيق ألدلة تت
 وإثبات مغالطاهتا. من غيبوبته يف مواكبة اجلديد

ومبا أن القران الكرمي حمور العلوم ومعطياهتا واملرجعية األوىل يف نشأهتا وإسقاطاهتا املعرفية السياسية     
فقد كان القضاء على هذا التكتل بالضرب يف القرآن يقتضي إزاحتها عرب طرق واالجتماعية وغايتها؛ 

معاصرة حيث ختتلط فيها املناهج والفلسفات اجلديدة املقتبسة من أرضية غربية املشرب،  فراحت تطبق 
سقاطها املناهج كاالنتثروبولوجيا، الظاهراتية، التفكيكية، السيميائيات وعلم الداللة يف النصوص احلديثية وإ

يف حبث جديد لعلل السند واملنت معا من اجل تقليص احلجم اهلائل للمرويات، ونسف ثاين مصدر من 
مصادر اإلسالم، ممّا أفقدها فاعليتها عند شباب اليوم ومتكنهم من زحزح الثقة يف مصدرهم الثاين، والعبث 

اهلل بصفته قائلها والتشكيك يف بالسنة وحجيتها قد سفه حضورها طيلة قرون وانتقل بالتجرؤ على رسول 
أنّه ينطق عن هوى، مّث املضّي إىل القرآن تدرجييا يف دعوى جتديد العقل واخلطاب الّديين واالنفتاح على 
قراءة جديدة له مبنحيني: يقصي األول قداسته وغيبيته وبالتايل حضوره اخلالد زمكانيا وحشره يف ركن 

عن كّل مالبساته وبرته عن علومه وقراءته من الّداخل فقط باالعتماد التاريخ واملاضي، أو استحضاره بعيدا 
 على بنيته الذاتية.

ورفع راية هذه الرؤية من املفكرين؛ حداثيون مّمن أطلق عليهم عبد اجمليد الّنجار "الباطنيون اجلدد" يف       
كما عمدوا اللجوء إىل استحضارها   كتابه "القراءة اجلديدة للّنص الديين"؛ تبنوا جذور احلضارة الغربية مجلة،

ومن  وإلباسها قصرا على املنظومة اإلسالمية برؤيتها اخلاصة ومرجعيتها املقدسة والدخول مبناهج وآليات،
ما مييز هذه و يف قراءة الّنص القرآين،  1لهرمنيوطيقاأو احملدثة أو ما يدعى با التأويلية الحديثةهذه املناهج 

                                                           

املسيحي، خصوصا بعد أن طرحت  هو اجتاه فلسفي وجودي حتليلي نشأ يف أحضان الالهوت املسيحي، لتفسري النص الديين_ 1 
املتعاطي للتفسري املسيحي من غري الكنسيني أو اإلكلريوس، هذه املشكالت  جمموعة من القضايا املشكلة املتعلق باإلجنيل، على



ين اإلسالمي بشكل غري مسبوق، وتبنيها خطاهبا الفج وجرأهتا على الدّ  _جارالنّ اليت يعرض هلا _املدرسة 
منهجية وأدوات التحليل االستشراقي الغريب يف تفسري النصوص الدينية بالقراءة التفكيكية من زاوية العلوم 

ة، والرمزية، وإدخال التارخيية، واهلرمنيوطيقا، والنسبي :األدبية واإلنسانية للطعن يف قدسية النص الديين مثل
صوص الوضعية يين هبذا التفسري جمموعة من النّ ص الدّ بعض املعادالت والقوانني الرياضية، حىت يغدو النّ 

 .1متكن من قراءته وبناءه من جديد من خالل مجلة من املقاصد واملعاين ذاتية القراءة

 ،عام بنحو اإلسالميةالعلوم نتاج ى علاليوم تشّكل هذه القراءة دون وضع الضوابط تأثريا سلبيا و      
حديثي يف حماولة لتطويره فيما لذي مشله املشروع التجديدي التّ واّ  بنحو خاص، علم الكالم املعاصروعلى 

، من خالل إعادة بناء هندسته املعرفية، يف ضلعها املنهجي بالّتدقيق، وفق مناهج يدعى بالكالم اجلديد
 مع املنهج القرآين يف إثبات العقائد. إنسانية واجتماعية وجتريبية تتحد

 وجيب أن نتفق _يف البداية_ على أمرين:     

وعدم االقتصار يضع املعىن العقدي والّديين يف االعتبار،  ين أن _ يتحّتم على املتعامل مع الّنص القرآ1
ا هو دالالت ومفاهيم وإمنّ  ص القرآين "ليس جمرد ألفاظ لغوية،النّ  ألنّ  ،2ص القرآينعلى ما هو لغوي يف النّ 

ليس كل نص حيتاج إىل تفسري واستنطاق  هكما أنّ ،  3متثل إرادة املشرع يف كل نص ومقصده من التشريع"
ايت من النّص أو الكاتب مل يتضح بيانه الذّ للفهم فيما وسيلة إاّل  4فما التأويلدومنا سبب يستدعيه، بالقوة 

 .خيضع هلا الّنص الواضح واملبنّي قطعيا ودالليا نفسه وليس غاية

                                                                                                                                                                          

العهد القدمي والعهد اجلديد، للتباعد اللغوي بني  عن طريق الكتابة، وتعريف العالقة بني تثبيت اإلجنيل املنقول شفويا :يف تلخص
اجلديد، وللتباعد اللغوي بني الكلمة يف أصل وضعها واالستعمال اجلديد، كذا االعتقاد بوجود معىن خفي وراء    العهد القدمي والعهد

)اهلرمنيوطيقا( ومؤلفه )دان هاور(  إلجنيل، وأول كتاب ألف يف هذا اجملال امسهل املعىن السطحي، والنعدام الثقة يف القراءة الوحيدة
ذكر فيه مناهج وقواعد لتفسري الكتاب املقدس، عبد الرحيم بودالل، مقال بعنوان: االجتاه اهلريمنيوطيقي واثره  م،1563طبع عام 

 http://ebn-khaldoun.com/article_details.php?article=576على الدراسات القرآنية، 

الدكتور عبد اجمليد  الديينوالقراءة املتهافتة للنص  الباطنيون اجلدد ،ص الديينالقراءة اجلديدة للن حممد العواودة، عرض كتاب: _ 1
 .0225صدار مركز الراية للتنمية الفكرية، النجار، 

http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=4848 
 .11_16، سورة يونس_  1
 . 42 دراسة الطربي للمعىن، -2
 . 00،املناهج األصولية لفتحي الدريين -3
غة: الرتجيح، تقول أوله اليه رجعه، أّما عند علماء الالهوت: فهو ول وهو يف اللّ مشتق من األ(: anagogiqueالتأويل )_  4

 .043معانيها اخلفّية، مجيل صليبا، مرجع سابق، ص تفسري الكتب املقّدسة، تفسريا رمزيا أو جمازيا، يكشف عن 



_ أن التأويل عمل ضروري يف توضيح الغامض، على عكس التفسري الذي يزيد اآلية وضوحا 0
وبيانية وليس البحث يف ما وراءها فيما قد حيتمله النص من أوجه بعد أن ضبطت قواعد لتفسري القرآن، 

بعد الفتوحات اإلسالمية، باعتماد أّول لتفسري القرآن بالقرآن مّث بسبب العجمة اليت حلقت باللسان العريب 
املأثور والرأي، وقد يتداخل هذين األخريين، فيستعمل أصحاب الرأي اآلليات التأويلية لالجتاه الثّاين 
والعكس صحيح، فهما ينطلقان من أسباب الّنزول وداللة اآليات واملناسبات وغريها من املنطلقات، وكذا 

قائق التارخيية واملعطيات اللغوية، لكن قد تنقل _يف اجتاه الرأي والتأويل_ الّلغة من الّداللة املرجعية إىل احل
 بعيدا عن حمتمالهتا األكثر وضوحا. 1الّرمزية، خيضع فيها الّنص القدمي لشروط إنتاجه اجلديدة

من الرّتاث املنتقاة الّنصوص  وراء االستتارعلى  تدعيم توّجههميف  مفكرو احلداثة اليوميصّر و     
كّل ما يربز وجهة   استثمارمنهجه، و و العقالنية واإلعالء من مقام العقل  متجيداإلسالمي، ويف 

 به لتفعيل املمارسات العقلّية ىتأويلّية الغزايل وابن رشد... الّصوت اّلذي ينادم كاختاذهم  نظره
املتحررة يف جتديد الّدين وحتريره من ربقة الّتقليد القدمي األصويل وإضفاء قراءة تأويلية جديدة للنّص 
 الّديين والرّتاثي وإخراجه يف حّلة جديدة مبتورة عن تراكمات الساّبقني وإشاعة روح جديدة متاشيا مع

نشأت يف حجر الفلسفات العقلية  املناهج الفلسفية املعاصرة الغربية اليتاالنفتاح العلمي املادي و 
 والتنويرية واإلنسانية.

قد أمجعت معظم املذاهب اإلسالمية على القول بالّتأويل تصرحيا أو تعريضا، ويف عدد من و     
الّنصوص واملشكالت، وعلى تفاوت بينهم يف االقتصاد والّتوّسط والّتوّغل، ومع اتفاق الفرق على 

الوجود الّذايت، والوجود احلّسي، والوجود اخليايل، والوجود العقلي، الّدرجات اخلمس يف الّتأويل: 
والوجود الّشبهي، واتفاقهم أيضا على جواز ذلك الّتأويل موقوف على قيام الربهان على استحالة 

ابن رشد هو: "إخراج داللة الّلفظ من الّداللة احلقيقية إىل الّداللة اجملازية، من  والتأويل عند، 2الظّاهر
                                                                                                                                                                          

من املصطلحات املختلف عليها ، ويعترب أي رجع إليه وما آل األمر مرجعهمشتق من آل يؤول إذا رجع تقول آل األمر إىل كذا  وهو
، كما يراد به احلقيقة اليت يؤول إليها التفسريويراد به  والسنة القرآنيطلق يف  يف علوم الدين والقرآن عند املسلمني فمنهم من قال:

ى قسمني: األول: بيان مراد املتكلم، وهذا هو التفسري. الثاين: تأويل الكالم هو الرجوع به إىل مراد املتكلم، وهو عل .األمر أو اخلرب
وهناك من قال بأن التفسري غري التأويل مثل قول  .املوجود الذي يؤول إليه الكالم، أي ظهور املتكلم به إىل الواقع احملسوس

 )الثعليب(:التفسري بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو جمازاً، والتأويل تفسري باطن اللفظ
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84. 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84


ري أن خيّل ذلك بعادة لسان العرب يف الّتجّوز، من تسمية الّشيء بشبيهه أو سببه أو الحقه أو غ
، مع اإلمجاع على 1مقارنه، أو غري ذلك من األشياء اّليت عددت يف تعريف أصناف الكالم اجملازي"

بطريق يقيين  وجوب إخراج بعض األلفاظ عن ظاهرها بالّتأويل، كما نّبه على أّن ما ثبت فيه اإلمجاع
 .مل يصّح فيه الّتأويل

هو اجلمع بني املعقول _إن صّح التعبري_ " لعريبأويل ااملقصد من الّتأويل القائم على قانون "التّ ف    
ُهَو لقوله تعاىل: " واملنقول، وليس إحالل املعقول حمّل املنقول، وختصيصه بعقول الرّاسخني يف العلم،

فََأمَّا الَِّذيَن يف قـُُلوهِبِْم  ِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاتٌ ِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت حُمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ الْ الَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك الْ 
َنِة َوابِْتَغاَء تَْأِويِلِه  َوَما يـَعْ  رَّاِسُخوَن يف اْلِعْلِم َوال  َلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَّهُ زَْيٌغ فـََيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفتـْ

أّما يف عامل الغيب فيجب أخذ  2"َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُولُو اأْلَْلَبابِ  بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبِـَّنايـَُقوُلوَن آَمنَّا 
درًء للّتجاوز، ...وغريها من القضايا  3الّنصوص على ظواهرها، مع الّتأكيد على االقتصاد يف الّتأويل

أتاح ، إذ "فيها ابن رشد يف كتابه: "فصل املقال فيما بني احلكمة والّشريعة من اّتصال" اّليت فّصل
اخلطاب القرآين للعقل أن يتأول يف ما عرض من اآليات اليت تساوت فيها خصائص لفظية 

اللة، كإيهام وجود تناقض، أو قراءة تصحيفية للفظ، أو اشتقاق معكوس انعكست على الدّ 
 .4"ذلك مما عرف يف حقل أصول الفقه باملتشابه مقابل احملكمللكلمة، وما إىل 

بالوقوف على الظّاهر عند الّنصوصيني، والّتفريط يف حتّرر  اإلفراطوقد تراوح واقع الّتأويل بني    
موت تطبيق نظريّة أو إلغاء الّدين و  من جهة الّتأويل العبثي لكّل تنزيل من طرف الباطنّية وشطحاهتا

كالمها ال تعرف و ، اليّت ختضع لسلطة القارئ فقط من جهة اخرى أويلية املاديّة الغربيةاملؤّلف بالتّ 
حتكمها الّذاتية، فالثّانية اّدعت تبيّن الّتأويل الّرشدي اّلذي كان شعلة الّتنوير يف كما ضوابط وحدود  

بدل الّدين  الوضعي عيأوروبا مبعناه اهلريمينوطيقي "علم الّتأويل والّتنوير"، "إلحالل الّدين الطّبي
اإلهلي لتوظيف الّنموذج الغريب يف الّتقّدم والّنهوض، بدل الّنموذج اإلسالمي يف الّنهضة 
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توثيق  يف 2، فاملنهج اإلسالمي جيعل من الّتأويل سبيل من سبل وعي اإلنسان املسلم1واإلصالح"
احملدودة عن وصفها، ومنهج يقف على إدراكه للغيبّيات اّليت تقصر الّلغة الّدنيوية معاقده اإلميانية و 

يف ثنئّية الثابت  دون إهدار حّق كّل منهما البشري الوسطّية املتمّيزة بني الّنّص الّديين واالجتهاد
 واملتغرّي.

و"يقف أمربتو إيكو )عامل السيميائيات االيطايل( عند حالتني يرى أهنا أرقى شكلني عرفهما      
 التأويل ومها:

فيها التأويل حمكوما مبرجعياته وحدوده يف الّزمان واملكان وبضوابطه الذاتية، _ حالة يكون 1
أو بأصول حضارية متتزج داخلها السياسة باملنطق والتاريخ، ويف هذه احلالة يظهر التأويل مشكال من 
سلسلة من اإلحاالت قد تبدو ال متناهية، حبيث حتيل كّل عالمة على عالمات أخرى، ولكن هذه 

ت غري مطبقة يف النهاية، بل ختضع العتبارات الكون اإلنساين املتصل بغايات معينة، إهّنا اإلحاال
باختصار حالة من التأويل نسبية، فاإلحاالت فيها غري حمكومة بنقطة بداية ومتجهة حنو هناية 

 بعينها.

اإلحاالت _ حالة ثانية يدخل فيها التأويل متاهات ال حتكمها غاية أو هدف حبيث تبدو 0
 .3مطلقة ال ضابط هلا، وال حد ألبعادها حبيث تصبح غاية التأويل هي اإلحاالت حبد ذاهتا"

يربز موضوع اهلرمنيوطيقا بوصفه علما ومنهجا معرفّيا يبحث يف مسائل الّنّص من حيث طبيعته و      
، وأهّم نقطة مثرية عية والنفسيةوالبىن اجملتم وتكوينه والّصلة الرّابطة بينه وبني مبدعه وعالقته بالّتقاليد

اّليت تؤّكد عليها اهلرمنيوطيقا ضمن الّدعوة للقراءة املفتوحة واملتجّددة  "النسبّية املعرفية"للجدل هي 
للّنّص، حبيث حيّق لكّل قارئ حينها الفهم من غري أن يكون ألحد حّق احتكار احلقيقة، ودون 

عليها خصوصا وأهّنا دخيلة على املنهجية  الوقوف على حّد هنائي ومطلق؛ وهذا ما يعاب
وأدخلت والغيبّية اإلسالمية، فقد طبقت بداية على الّتوراة واإلجنيل وجّردهتما من القداسة واملطلقية 
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نصوصهما يف جدلّية مع الواقع، وحكمت عليهما بالّتارخيانية والنسبّية وتقرير هذه األخرية حقيقة 
باحلقائق الثّابتة وتستسلم ملقتضى الظّرف البشري يف املعرفة، ممّا  "فاهلرمنيوطيقا ال تعرتف ،وحيدة

جيعل الّنّص اإلهلي حمكوما ضمن تصّور زماين ومكاين خيلقه املفّسر، وبالّتايل تلغي أّي حماولة إلسناد 
، وقد وجد هذا 1أّي فكرة إىل الّدين، بل ال ميكن خلق تصّور معريف ميكن وصفه بأنّه فكر دييّن"

ج _الّداعي لنسبية معرفّية_ أنصارا يف الوسط اإلسالمي استندوا عليه يف فهم جديد للّنص املنه
حممد و  4ونصر حامد أبو زيد 3، من أمثال حسن حنفي2الّديين وفقا ألفق املرحلة ومقتضيات العصر

وسعيهم حنو للقرآن الكرمي، واإلسالميات التطبيقية غريهم من القائلني بالظّاهريّات الّتفسريية أركون و 
القراءة وطرائقها، وقد تكون الّتداخالت غري  إشكاليةوطرح  "تأويل معاصر"تأسيس مشروع 

، العموم ضبوطة بني مصطلحات الّتفسري والّتأويل وتباينات املفاهيم وتطّوراهتا ما بني الرّتادفامل
 .ملعرفة اإلسالميةامنطلقات يف  مشكالتاالحتواء والّتكامل وغري ذلك؛ وما جرّته من واخلصوص، و 

وإن كان "الواقع اهلرمنيوطيقي يف الواقع اإلسالمي ال يتحّرك بصورة منفصلة عن املشروع العام      
وال ينفصل عن املساعي اّليت تعمل على تشكيل وعي  )...( اّلذي يسعى لتجديد اخلطاب الّديين

ع معريف يكون اإلسالم فيه حاضرا جديد يتجاوز الّصورة الّتقليدية املوروثة، وذلك بغية إجياد واق
ومعاصرا" إاّل أّن اإليديولوجية مل تسلم منه ولن تنتج إاّل وعيا مؤدجلا خُيضع الّنّص له ما يغّيب 
احلقائق املطلقة يف الّنص اإلهلي وحيّل حمّلها الّنّص البشري وما سيجرّه من تطّرف وجتاوز لالعتقاد 

        ،ممّا يعين أنسنت الّدين... وغريها من القضايابل معيارهتا قي مقاغيبا وشهادة، وكذا وضعية القيم 
وقد اعتمدت مدخل القول أن القرآن كان خاضعا للرؤية اجلزئية والضيقة يف تفسري آياته وتأويلها، غري يف 
املفّسرين واملتكلمني قد استخرجوا _مثال يف جمال العقيدة _كل اآليات الدالة على وجود اهلل وصفاته 

أوصاف النبوة ومقتضياهتا وآيات املعاد والبعث واليوم اآلخر بأحداثه وتأويل صفاته أو تفويضها كما هو و 
معلوم، يف وحدة موضوعية لبيان وجود اهلل وصفاته وأفعاله ومتعلقات اإلميان به وارتباطه باألركان اإلميانية 
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يف وحدة جتمع بني اإلميان وآثاره النفسية والسلوكية واالجتماعية وخترج برؤية متكاملة للعقيدة  التابعة له
 اإلسالمية من خالل استقراء جممل آياهتا مسطورة ومنظورة تصرحيا وتأويال.

زنه مبيزان الّتوازن والوسطّية و ع كّل عمل عقلّي و يشجت وقد اتفق اجملددون يف اإلسالم على    
، مع فتح األبواب أمام مدارك العقل كرؤية ثابتةال حىّت ال يشّذ إىل االنغالق أو التفّلت  واالعتد

بالّدعوة للعقالنّية املؤمنة، وإعادة ضبط قضّية تعارض العقل والّنقل وقضية الّتأويل وكذا االجتهاد مع 
جر فيه على العقل، الّنّص؛ يف حماولة للعودة بالعصر الّذهيب وهو زمن عمر بن اخلطاب، الّذي مل حي

 عصر العلم واحلريّة واحلضارة.

ولقيت مشاريع القراءات احلداثية للنص القرآين مقاومة عنيفة من لدن علماء اإلسالم الذين       
استنتاج واستكشاف و   عملوا على الكشف عن سقطات هذه املناهج يف التطبيق ومزالقها يف التنظري

ملناهج الغربية املنشأ كما سبق يف ا ختّوفهم وتريّثهم يف قبوليف  ونمصيب وهم ،1داللة النصوص
واّليت توافقت وواقعها وظروفها وإدراك   اهلرمينوطيقا ونفس األمر مع الّسيميائّيات والّلسانيات اجلديدة

مضامينها ونتائجها اّليت ال تدخل يف املشرتك اإلنساين العاّم، وتتوّقف عند اخلصوصّية احلضاريّة 
م واملسلمني، فالقرآن عندنا مقّدس متعال من رّب منزّه عن كّل صفات الّنقص، ال يعلم لإلسال

تأويله إاّل الرّاسخون يف العلم ممّن ارتضاهم اهلل لتلك املهّمة، وال حيتاج تطبيقات الّنقد الّسافر كما 
 يف شك "ال ، واسيةاّليت مورست على الكتب املقّدسة واّليت أفقدهتا القداسة وبالّتايل مهّمتها األس

 ومعرفة املعرفية واألسس أساس الفرضيات على يقوم السماوي النص وقراءة الكرمي القرآن تفسري أن
 يف تأثريها حيث من الفرضيات هذه يف النظري والفلسفي التأمل يعد... إذ  والنبوة والوحي الوجود

 بعض عمد وقد، اهلرمنيوطيقي الفلسفي التفكري ما يشغل مجلة من النص، وتفسري فهم رقعة
 فهم مقولة جعل إىل الفلسفي اهلرمنيوطيقا حساسيات من بتأثري  املعاصرين الدينيني املستنريين

هد شبسرتي، عبد الكرمي من أمثال: حممد جمت 2وتفكريهم" لتأملهم السماوي موضعا النص وتفسري
 .وغريهم سروش، ونصر حامد أبو زيد
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ل املسرية الكالمية املعاصرة  بتشكّ  ةمؤثر  وعلى مستوى آخر تعترب مناهج القراءات التأويلية؛ إشكالّية     
من هذه  املدافع الّناقد علم الكالم موقفكمنهج مّتبع يف الّدراسات اجلديدة لعلم الكالم، كما يقف 

قضّية معاصرة من  حني صارت متّثل واإلنسانية طعن مبصدرية كل العلوم اإلسالميةملا توّجهه من القضية 
يف عقيدة الّتوحيد، ني السنة وهو الركن الركّ الرسالة و ة والعصمة و قضاياه وما ينجر عنها من طعن بالنبوّ أهّم 

اجع عن هذا التَّصوُّر معاَذ اهلل؛ ففي التَّوحيد املنزَّه املطَلق تتجلَّى اليت قال عنها أركون: " ...أنا ال أقول بالرتَّ
ا أقول بإعادة تأويله؛ أي تأويله بشكلعبقر  ... وهنا خمالف ملا ساد يف العصور الوسطى يَُّة اإلسالم؛ وإمنَّ

اث اإلسالمّي كلِّه، ولتأسيس الهوت جديد يف ، وبناء على أّن 1"اإلسالم يكمن الرِّهاُن األكرُب ملراجعة الرتُّ
املشكل املنهجي الكبري الذي تطرحه مقاربة ّل "النتائج املستقاة خاضعة للمناهج املطبقة سلبا وإجيابا، يظ

"املتكلمني اجلدد" هو افرتاض القطيعة بني النص موضوع الدرس )النص الديين( ومناهج التأويل  صنف
فهذا احلكم ال يستقيم لسببني ة( والسرديات اخلارق املطبقة عليه )العلوم اإلنسانية النابذة للمسلمات الغيبية

ما بالتداخل النظري والقيمي بني النص الديين والعدة التأويلية اليت تتناوله، ويتعلق رئيسيني، يتعلق أوهل
ثانيهما بطبيعة املناهج التأويلية ذاهتا اليت حيملها "أركون" مضامني تعبوية حبيث تكون بديال عن النص 

 .2"الديين نفسه

الكالمي مبعىن أن املتكلم قد يستعني  ليلمرحلة يف بناء الدّ  يعترب التأويلأّما يف جمال علم الكالم ف   
بالتأويل أحيانا يف بناء دليله وهو يف ذلك ال خيرج عن النّص إذ يبقى عنده متعاليا بينما يف التأويلية األمر 

ص القرآين، فالّنص منتج خاضع جلملة من خمتلف متاما فال معىن فيها للتعايل أو املفارقة اخلاصة بالنّ 
وترى اهلريمينيوطيقا أّن هذا النّص بعد أن صار خطابا مكتوبا ال حمكوم هبا،  ظروف واملالبسات وهوال

أنين قصدت كذا وكذا بل كل  :مل يعد من حّقه أن يقول ؛وصاية ألحد عليه حىّت صاحب النص نفسه
 يقرأ ويفهم منه ما يشاء حسب ذهنّيته.

درجة من املوضوعية حبيث تثمر الفصل  فالتأويل الكالمي له قواعده املعروفة والغرض منها الوصول إىل   
، وهنا بالّذات يربز بني ذات املتكلم والنص، بينما يف التأويلية يكون التأكيد على الّذاتية هو سيد املوقف

، وتأويلها إىل أركان 036خطر العبث باالستدالالت النقلية يف تبيان أركان اإلميان الستة يف آية البقرة: 
د حسن حنفي يف كتابه من العقيدة إىل الثورة، كما العبث بآيات وجود اهلل اجتماعية أخرى كما أور 
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وصفاته يف توصيف إله جديد خاضع لرؤية احتادية أو حلولية وتطبيق النظريات العلمية على آيات اخللق 
يب أن والكون، وكذا تغيري جذري ملعاين اجلّنة والنار والتساهل بقضّية البعث واحلساب، ولكّن األمر االجيا

اهلل عز وجل جعل لتثبيت العقيدة وترسيخها طرقا أخرى غري النقل، إذ يعرف اهلل بالفطرة ويعرف البعث 
قرآين فهو حيمل يف باطن آياته وواضحها باحلس والتجربة، وعن طريق الكون وكماله وانتظامه، أما النص ال

م والتجربة الذاتية والفطرة الربيئة يف البحث نفس املعاين ويقود إىل نفس الطريق اليت يقود إليها العقل السلي
َ هَلُْم أَنَُّه احلَْقُّ أَوملَْ َيْكِف  " عن املعبود، يقول عز وجل: َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا يف اآْلفَاِق َويف أَنُفِسِهْم َحىتَّ يـََتبَـنيَّ

صفاء ونقاء العقيدة وفطرهتا، بفصلها عن "، والتدّخل اإلنساين شّوه ِبَربَِّك أَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ 
األحكام، إذ رفع األمر بإتيان الطاعات واالقتصار على احملبة والرجاء والرتّفع عن املمارسات السلوكية 

 والتعبدية، هلو هدم للّدين مجلة، فاإلسالم عقيدة وشريعة ومقاصد.

النصوص الرتاثية للعلوم اإلسالمية  منتستقي منهجها  1"نيوطيقا عربيةاليوم عن "هرم احلديث ويطرح  
التفسري واحلديث، وهي علوم باإلضافة أمهات علوم الوحي كعلوم  ،وتسعني بعلوم اآللة كأصول الفقه

نشأت خدمة للنص القرآين تدور يف حموره حتديدا وضبطا يف كيفية التعامل معه واستنباط األحكام 
ردا على بغيبيته،  ت العقلي والتجاوز للمقدس واملفارقبعيدا عن التفل منه واملقاصد الشرعية والعقدية

املستند الذي "استند إليه أصحاب هذه القراءات احلداثية أن يف جمال نقد النص تستوي النصوص وتتماثل 
اثل مع  تستمد مرجعيتها من الوحي تتمظر عن جنسها أو نوعها أو مصدرها، فالنصوص اليتبصرف الن

ذا ما ن كل النصوص تستمد مرجعيتها من الثقافة اليت تنتمي إليها" وه، ألالنصوص اليت ينتجها البشر
حيقق التماثل والتجانس بني مجيع النصوص من حيث املقاربة املنهجية. يلغي االفرتاق واالختالف و 

دينية كانت أم بشرية حمكومة بقوانني ثابتة واملصدر اإلهلي ال خيرج عن هذه القوانني ألهنا   "فالنصوص
 3. 2ست منذ جتسدت يف التاريخ واللغة فالنصوص ثابتة يف املنطوق متحركة ومتغرية يف املفهوم،...تآن

قراءة النصوص الدينية يف هذه القراءات  عبثيةكتور البوطي على هذا التوجه يف الدّ  ولقد وصف
حتت ما يسمى بالقراءة املعاصرة للنص نزل وحيا من اهلل قبل  ا لنشهد هجمة شرسة على القرآنفقال: " إنّ 

انون فقه فكيف يستوعب املنطق وق لتخاطب املعهودة بني العرب آنذاك،مخسة عشر قرنا مبقتضى أصول ا
صوص التارخيية ملا يسمى بالقراءة املعاصرة الختفى التاريخ واندثر لو جاز إخضاع النّ  اللغة هذا الكالم،
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ولكن  ثني مل يقدم بعد على هذه التجربة،واحلمد هلل فإن أحدا من الباح ،ة احلاضر باملاضيوالنقطعت صل
ظاهرة هذا اجلنون تظهر فقط يف إخضاع القرآن دون غريه هلذه القراءات العصرية اليت تفصله عن تارخيه 

م يف قوله: "إهنّ  كما أكد ذلك الشيخ القرضاوي ،1وتقطع الصلة بينه وما يعنيه به صاحبه املتكلم به...
إهنا قراءة ال  ويقرؤونه بقراءة يسموهنا معاصرة، إهنم يفسرون القرآن ا أن يعيدوا تفسري وقراءة القرآن،يريدو 

وال مبا جاء عن الصحابة من تفاسري وال مبا جاء عن  رسول عليه السالم من أحاديث،تبايل مبا صدر عن ال
 اجديد ايريدون أن يكونوا هلم فهم فسري األمة طوال العصور،وال عن م التابعني وال مبا جاء عن التابعني

 .2إىل دين جديد"

يف مداخلة ألحد املفكرين الفرنسيني على وبشأن هذا يف وجهة نظر خارق الّنسق اإلسالمي، 
أعتقد أن الفكرة احملورية حملمد ": "أرنالديز"حماضرة ألقاها حممد أركون يف فرنسا، يقول هذا املفكر وهو 

أركون، واليت طاملا تناقشنا حوهلا يف املاضي هي التَّالية: لقد وجدت يف تاريخ اإلسالم تركيبات تيولوجية 
ا بدّ وقانونية وتشريعية مجّ  هت التعاليم القرآنية اليت كانت منفتحة وغنية متعددة لت وشوّ دت، ورمبَّ

وأعتقد أنه إذ يقول ذلك الدين... ا وتفكر فيها حىت يوماالحتماالت، واليت ميكن للبشرية أن تتأمل هب
يقول أشياء صحيحة، ولكنَّين سأدافع ولو للحظة عن كل أولئك الفقهاء والعلماء واملفسرين الذين طاملا 

ر حممد أركون بأنَّ هؤالء الفقهاء كانوا نشيطني جًدا، وأهنم درستهم، وعاشرت نصوصهم، سوف أذكّ 
؛ إىل درجة أنَّه يصعب علينا اليوَم حىت باسم العلوم اإلنسانية حركوا النصوص القرآنية وأنعشوها بتفاسريهم

املفسرون يف العصر الكالسيكي لإلسالم  "مث يقول: " أن جند فيها شيًئا آخر جديًدا غري الذي وجدوه ...
كانوا قادرين على أن يستخرجوا من اآليات القرآنية كل ما هو مقال، أو متضمن فيها تقريًبا، وهلذا السبب 

ول: إن املسلمني احملدثني الذين يستعريون املناهج الغربية، كان أحرى هبم أن يكتفوا مبناهج أسالفهم من أق
ستخلصوا من اآليات القرآنية ما توصلهم إليه هذه املناهج م اقة نفسها ألهنالقدماء، فهي توصلهم بالدّ 

 .3"التابعة للعلوم اإلنسانية واليت يتغىن هبا حممد أركون
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ص القرآين وهو املرجعية األوىل لالستدالل تؤثر على النّ  تأويلية مبا ذكرناه من مفاهيم _عامة_وال     
النقلي والعقلي لقضايا العقيدة، وكذا اخلطاب الكالمي املؤسس على رؤى األولني واملتأخرين يف 

 اعني يف تطبيقاهتستكما أهّنا هذا تفاع والتبيني ألصول العقائد،  الصياغة اللغوية واملفهومية يف الدّ 
على أنه علم اإلنسان وهو العلم  عرف بشكل عاميو  Anthropology)وجي باملنهج االنثروبول

الذي يسعى لدراسة جمرى التطور اإلنساين من الناحيتني البيولوجية والثقافية والقوانني واملبادئ اليت 
حتكم هذا التطور واالرتباطات اليت بني اجلوانب الطبيعية املختلفة لإلنسان وبني عادات الشعوب يف 

كما يطرحه نصر حامد أبو زيد   ا(،عات معينة دون غريهاليت متيز جمتم واألمناطاملاضي واحلاضر 
وتأثريها يف العقيدة  حممد أركون يف استنطاق البنية البيولوجية واالجتماعية والنفسية لإلنسان العريبو 

راسات الكالمية سيجيب عن فرضيات يف مالبسات ، كما أن عرض هذا املنهج يف الدّ الثيولوجية
ذ نزول اإلسالم، ويلقي الضوء على تكوين املتكّلم أوال واملخاطب تشكل العقائد عند اإلنسان من

قد ارتبط بفلسفة الدين واالهليات املسيحية  علم الكالم املعاصر حيث أن، بنتائج علم الكالم ثانيا
تعاجل أهم  ا، كما تظهر حنياحلديثة واختلط دخول املناهج إليه من الثيولوجيا إىل االنثروبولوجي

ن وهذا يستدعي رؤية واضحة لتكوّ  ،م القدمي وهي مركزية اإلنسان واستخالفه وتأليههقضيتني بالكال
ودفاعا يف الرباهني  اإلنسان البيولوجي والنفسي واالجتماعي وعالقته بالدين والعقيدة إميانا

واالستدالالت اجلديدة للشبهات اجلديدة، وحيّث حممد أركون على استعمال وسائل التحليل 
جي لدراسة اجلماعات املختلفة واليت ترزح حتت حكم الّسلطة السياسية والّدينية املبطنة االنثروبولو 

بااليديولوجيا لتربير أفعاهلا وسيطرهتا املطلقة على الشعوب، فاالنثروبولوجيا _حسب رأيه_ تقف 
 ضد االيديولوجيا اليت غلفت التاريخ لفرتات زمنية متعاقبة.

معادلة النص  -كما يرى النجار  -هؤالء املفكرون يف قراءهتم اجلديدة ولكن يبقى أخطر ما يعتمده     
وحضارية وحقوقية هي احلكم الذي حيتكم إليه يف تبني  ةافيقما جيري به الواقع من قيم ث والواقع حبيث جتعل

داللة النص الديين ويف استبدال األحكام املستفادة من النص مبقتضى تلك األدلة مبا يقتضيه الواقع اجلاري 
وخطر بأوضاعه املتغرية على الدوام، فال يكون حبسب هذه القراءة للنص الديين مضمون موضوعي ثابت، 

القيم والقوانني السائدة يف هذا  حني تصبحإليه القراءة اجلديدة هبذا التأويل الواقعي، املآل الذي تنتهي
، لتبقى مهمة النص الديين مقصورة على التوجيه الروحي يت يؤول على أساسها النص القرآينالواقع هي ال

 .1دون حمددات األحكام
شّوه العالقة بني  وإنسانيانتجت فهما نسبيا أقد  االجتهادية؛ والفهوم صاحلداثية للنّ وهذه القراءات      
فـ "هذا النوع من الرؤية  ،واإلنسانبني اهلل والعامل  التوحيدية الكونية اإلسالميةرؤية وتشويش ال واإلنساناهلل 
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والتحليل لآليات القرآنية يغلق الباب دون أي نوع من أنواع االستشهاد واالستدالل باآليات القرآنية يف 
أو معريف ... مادامت عبارة عن كالم مضطرب وناشئ عن احلماسة املفرطة من شخص  موضوع علمي

أسكرته أحداث البعثة واالنبعاث، كما يرى حممد جمتهد شبسرتي من أن األحكام والشرائع والعقائد ردود 
 دون أن فعل انفعالية لعصر البعثة وجهت التعبد اجلاهلي من األوثان إىل اهلل، مع مسحة توحيدية من النيبّ 

تكون تشريعا من اهلل، وهكذا لن يعود "الكتاب" مصدرا صاحلا كمرجعية يف أي حقل من حقول املعارف 
 القرآنية األدلةذلك على  ، ووجب البحث يف تأثري1اإلسالمية، ال يف بيان العقائد، وال استنباط األحكام

تعريف اليف  مبضموهنا العقلي والتجرييب والّروحاينلرباهني الّنقلية ايف استصدار  واألساسبنة ل اللّ اليت تشكّ 
 أنخصوصا  اخلطاب الكالمي املعاصركما أهّنا تشّكل  ،املشرب اإلهليةثبات والدفاع عن العقيدة اإلو 

 ما وإهليته من قداسته من اجلدل اجلاف والتجريد املطلق فما بالك واليوم جيرد النصّ  الكالم القدمي قد عاىن
 اإلطاراركيولوجيا يتنّصل من تفكيكيا  تأويال أو إيديولوجيالعقائد وتوظيفها مجلة يف قلبها على ا ينذر خبطر

 بايدولوجياعن التفسريات الكالسيكية املبطنة االبستمولوجية القطيعة مع الزمكاين لنزول الوحي ومالباساته 
 التحرريّة...سية االجتماعية الثورية والسيا ناإلنسااملذهب والسلطة بل جعلها خاضعة حلاجة 

 ذي يعترب الّسمة األساسية للعلمالّ املنهج أزمة اليوم هي أزمة كما جيب االعرتاف يف األخري أّن      
 إذ الحيث وجدت هذه املناهج املعاصرة طريقها إىل األرضية اإلسالمية بسبب هذا العجز الواضح، 

حتّصل العلوم ال ف ،ميكننا احلديث عن علم قائم بذاته بدون منهج يفصح عنه وجيلي صورته
على استخالص املعارف وتقنني األنساق  قدرهتامتاسك مناهجها، ومن عمق و  من مصداقيتها إاّل 

بل يذهب البعض إىل أن العلم منهج قبل أن يكون موضوعا أو جمموعة من املعارف أو  ،املنتجة هلا
وأهدافه وبناء إدراك متني  آماله وتطلعاتهحيقق اجملتمع  هباالوسيلة األوىل اليت نظريات، كما ميثل ال

خاصة والعلم اإلنساين ه و الوحي وعلومحن لواجباته والتزامه الشرعيليم والفهم السّ أقرب لليقينية 
 .عامة

كما تفرض املوضوعية قبول هذه املناهج مبدئّيا حتت دثار الّنقد والتقومي والغربلة، كما تعاملت     
األمة اإلسالمية واملعتزلة خصوصا مع الفلسفة اليونانية واملنطق األرسطي يف قبول املوافق ورفض 

هلل سبحانه قضت سّنة ااملخالف، تبعا لضوابط موضوعية ومرجعية يضعها خمتصون وربانيون، إذ 
، وهذا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا"نا "وجعلوتعاىل مبثاقفة احلضارات فيما بينها إذ يقول عّز من قائل: 

، وأّن تعّدد الّشعوب وتنّوعها مدعاة للّتعارف والتواصل واهر يف املعرفة اإلنسانيةالقح من أبرز الظّ التّ 
 ال الّصراع والتناحر.
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ثارة نقاط مهمة وتوجيه اهتمام الباحثني حنوها إرتأيت أن أورد وكغاية أمسى للملتقيات يف إ   
اإلشكاليات يف منتهى املقال عّلها جتد األذن الصاغية بعد حماوليت يف تسليط ضوء على خطر هذه 
القراءة على الدين اإلسالمي ومرجعيته، وجتديد الّدعوة إىل هرمنيوطيقية إسالمية عربية ختدم وتتحد 

ديد للقرآن لعصرنا ألنه واجب حنو األجيال القادمة وحتقيق شهودنا احلضاري، يف إنشاء تفسري ج
 ومهّمة عبادية يف االستخالف.

 ؟علم الكالم اجلديدأن تشّكل التأويلية خطرا على التأويل حال تطبيقها الشامل يف يكمن هل  _

يف مقابل النسبية  ليقينيةبشكل موضوعي أقرب إىل ا كيف ميكن الوصول إىل معىن النص القرآين_ 
 يف اطار الوحدة املطلقية ؟ املتجدد والبناء االختالفحتقيق  العبثية الالمتناهية، و

 هل باستطاعة املؤول الوصول للمقصد اإلهلي يف القران وهو املفطور على النقصان؟_ 

 هل هذه القراءات ببطاناهتا القبلية ستحتل مكان النص كما حدث مع الثورة على الالهوت_ 
 املسيحي؟

يـَْوَم يَْأيت تَْأِويُلُه يـَُقوُل الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن قـَْبُل َقْد َجاَءْت  يـَْنظُُروَن ِإالَّ تَْأِويَلهُ  َهلْ يقول عّز وجل: "    
َر الَِّذي   ُكنَّا نـَْعَمُل َقْد َخِسُروا ُرُسُل رَبِـَّنا بِاحلَْقِّ فـََهْل لََنا ِمْن ُشَفَعاَء فـََيْشَفُعوا لََنا أَْو نـَُردُّ فـَنَـْعَمَل َغيـْ

ُهْم َما َكانُوا يـَْفتَـُرونَ   .1"أَنـُْفَسُهْم َوَضلَّ َعنـْ

 مت حبمد اهلل
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