
- 1 -

اإلسالمیة العلومكلیة العلوم اإلنسانیة و

قسم الحضارة اإلسالمیة 

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحضارة اإلسالمیة 

اللغة والدراسات القرآنیة: تخصص 

دین ـنورالاط ـباب العی: من إعداد المترشح 

الجياللي سلطاني: الدكتور األستاذ :إشراف 

2015- 2014السنة الجامعیة 

رآنيــــــــالقصــــالن
ویةــــبنیةـــــــدراس



- 2 -

ــــــــــــــــــــرتقدیــــــــشكر و

ه علــى إجنــاز هــذوأعــانينقــدرينأوالشــكر جلاللــه ســبحانه وتعــاىل الــذي احلمــد هللا رب العــاملني،

.أمجعني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن واالهاألطروحة، والصالة والسالم  على أشرف خلق اهللا 

ا يف وصوهلتر اجلهود اليت سببكستذ ت األطروحة أن أأن متبعد حتم علي الوفاء فقد ...وبعد

أن العمـل قـد مت علـى مـا هـو عليـه وهـيأن أذكرهـا، مـن أجد يف نفسي كلمـة ال بـد ، و إىل شاطئ األمان

فيهــا إىل اهللا وهــذه الكلمــة أتوجــه.عليــهأوًال وبفضــل الــذين كانــت هلــم األيــادي البــيض تعــاىلبفضــل اهللا 

, واستنصحته فنصحين, ىل كل من قصدته فأعانينو إ...من أفادين من العلم حرفاإىلالشكر و بالدعاء

.دعاء من القلب بان جيزيه اهللا عين خري اجلزاء, وحدثته فصدقين

والرعايــة ،والتهــذيب الــدقيق،رج إىل النــور لــوال التوجيــه الســديدختــن أه األطروحــة،مــا كــان هلــذف

ا ،الفائقة كـان ملالحظاتـه القيمـة األثـر الكبـري يف إظهـار و ، اجلـياليل سـلطاينأستاذي الدكتور اليت مشلين 

، نيحىت أصبح البحث مثرة يانعة بني أيدي القـراء والبـاحث،وتشجيعه،أشرافه عليَّ علىفضًال األطروحة،

العظيمـةفله مين جزيـل الشـكر واالمتنـان، اعرتافـا بـاجلهود الظروف واأليام العصيبة اليت أحاطت به،رغم

مـْن : (فقـد قيـل؛ وحيمل من تلمـذيت لـه حّبـاً واحرتامـاً مـا دمـت حّيـاً ،وسيظل فضله يطوق عنقي، والكرم

.فشكراً لكرمه، وما جيزيه عين غري شكري،)علمين حرفاً ملكين عبداً 

الذين رافقوا خطوات حبثي أوًال إخويت وأختاي،، و ينالعزيز وال يفوتين أْن أذكر من أسريت والديَّ 

يـت عملـي وقدمتـه بالصـورة الـيت هـي عليـه اآلن، هم اهللا اجـز ف... بأول وشاركوين مهوم اصطباري حـىت أ

.واسأله تعاىل أن يقدرين على رّد أفضاهلم ومواقفهم اجلميلة. عين كل خري

شرفوا على قراءة أامتناين الصادق إىل أعضاء هيئة املناقشة من األساتذة األفاضل الذين أتقدم بو 

،ومـن مـدَّ يـد العـون واملسـاعدةمجيعـا، زمالئي األخيـاروأشكر ومراجعة هذا البحث لتسديده وتصويبه ،

ــة العلــوم اإلنســانيلعــاملني يف والشــكر موصــول ل.وأســدى خدمــة هلــذا البحــث ة والحضــارة مكتبــة كلي

ويف مقدمتهم زوجيت الفاضلة ، والسيدة احملرتمة سلطاين  ملا أبدوه من عون يف إعارة املصادر ؛اإلسالمية

ا .واملراجع وتيسريها، إذ كانوا خري عون على توفري املصادر وإعار
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داء االٕه

ومل يستغـِن عنه ، وتنطق احلكمة من نواحيه، من استغىن عن الناس كّلهم،من يتفجر العلم من جوانبهإىل

ـــــد ـــ ــــ .صلى اهللا عليه وسلمسيدي رسول اهللا، أحـــ

إليك يف زمن خبسوا حقك، وأهانوا كتاب ربك، فزادك ذلك رفعة وتألقا

.أهديك مثرة جهدي حبا وعرفانا، نصرة ووالء

.الكرمي نزل به القرآنإىل عاشقي احلرف العريب اليت و 

. وإىل األهل الذين صربوا على انشغايل عنهم بشغلي العلمي

.-أطال اهللا يف عمرمها -إىل والدي الكرميني 

.أدام اهللا ودهم ... إىل إخويت وأخوايت

م عالقة قرابة أو صداقةو  ...إىل كل من تربطين 

... إىل وطين احلبيب اجلزائر 

ذه ا .مثرة جهد سنني، عرفاناً جبميلهم لدراسة املتواضعة ،أتقدم إليهم 

باب العياط نورالدين
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املقدمـــــــــــــــــــــــة
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باحثه سطرت لكون مهو نظر يف موضوع قدمي جديد، قدمي"بنية النص القرآني"النظر يف

وأحقاب غابرة، مما يرتد بالناظر فيه إىل قرون املفسريناجللة منمن العلماء املتقدمني وعلى يد السلف 

بالباحث أن ض رت فيُ مما ،ودالالته، وهو جديد لكونه متعلق بالقرآن الكرمي املتجدد يف معانيه سالفة

��ÓöYX]A[((النظر يف آلياته ووسائله باملقدار الذي يكون به مستجيبا لقوله تعاىلضرورة يقتضيانهجيسلك م

æuobsdYöF\qö]ôEÓ�öF$æuAÓ§ØsöaZW>j@]A ((؟) التعبري باملضارع هو تعبري من أغراضه الداللة على ف، )82، اآلية النساءسورة

.املنهج و املطالبة بتجدد التدبر مرتبطة بتجدد النظر و االستمرارية

فإن هذا أصل من أصول النظر يفرض على ،بر له ارتباط مبا جد من املعارفوإذا صح أن التد

، ويف هذا العلومومتابعة التطورات احلاصلة يفا املنهج مواكبة املعرفة احلديثةالبحث والباحثني يف هذ

ا يف ناالسياق يتجه حبث إىل رصد ما ميكن اإلفادة منه من املعرفة املتجددة واالستهداء ببعض إشكاال

ا من البنية الداخلية للنص دومنا إغفال أو جتاوزالقرآين سبيل قراءة ثانية، تستمد شرعيتها وضرور

ا و املتقدمةهج المنل دراسة بنيوية –النص القرآني ، فكان موضوع املعاصرةال جري أعمى وراء نظري

على الرغم من إمياننا بصعوبة هذا –من خالله االقرتاب من القرآن الكرمي مقاربة منهجية حاولت –

فهم السائد يف الفكر اإلسالمي للنص القرآين مع الفكر لرتسم معامل يلتقي فيها ال-االقرتاب وخطورته

املس بقداسة فحسب بل جتاوزه إىل حد –الفهم التقليدي –احلداثي الذي جنح للتمرد ال على نظريه 

النقيضني الستحالة ذلك نقصد اجلمع بنيوعندما نقول بالتقاء معاملهما ، فإننا الالنص القرآين نفسه 

والكشف عن إمكانية االستفادة من املناهج على اختالف قرآن الكرمي عنهما، منطقيا ،ولكن لرفع ال

.خدمة للنص القرآين ليس إال ا األيديولوجية واملعرفية تنوعها وتعدد مشار

لقد جاء هذا املوضوع انتصارا للنص ال للمناهج، وإن كانت العلمّية تقتضي العكس، 

والعتقادنا بقداسة القرآن الكرمي وأنه النص الوحيد املغاير لباقي النصوص على اختالف أجناسها، 

ومن هذا املنطلق حاولت هذه الدراسة أن تنظر يف. يصبح معها كل شيء يتجه إليه وهو ال يتجه لغريه

ا مثارة يف الشكل، غري أن التجدد احلاصل  بنية النص القرآين، مثرية مجلة من اإلشكاالت، وان بدت أ

دوما يف قراءة النص القرآين يعيد نسجها وفق رؤى ومناهج متجددة يف املضمون على حنو ما يقتضيه 
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؟ما هي حدود الفهم ماهي البنيات املشكلة للنص القرآين: املنهج العلمي ونظرياته احلديثة ، ومنها

النسيب للنص املتعايل ؟ هل ضرورته تقتضي جعل النص القرآين متساويا مع غريه من النصوص حىت 

تدرك دالالته، أم أن الفهم جيب أن يراعي خصوصيات النص الداخلية لينطلق منه إىل اخلارج، وهل 

ت حتليل اخلطاب املعاصرة وآليات استوىف القرآن الكرمي حقه من القراءة والتأويل  وهل تسعفنا منجزا

القراءة من القيام بفتوحات جديدة،مل يدركها السلف، وهل هذه القراءة املتجددة حتقق لنا الوعي 

.الصادق ال الزائف بالقيمة العلمية والضرورة العملية اليت ينشدها النص القرآين يف قارئيه ؟ 

تا، بل حتيل بشكل مباشر إىل نظام العالقة إن هذه اإلشكاالت ال تتخذ طابعا فنيا أو تقنيا حب

مع اهللا والوعي بالذات، أي إشكاالت تطال فلسفة النص الديين ومنه النص القرآين بالتحديد، ال مبعىن 

ما يوفره النص من رؤى كلية حول الوجود والعامل، بل مبعىن الرؤى والكليات اليت مت نسجها حوله بطريقة 

ما أصبح يصطلح عليه بالقراءة احلداثية تلك اليت أصبحت حتكم نظرتنا إىل التفسري والتأويل، وأحيانا 

.النص وتنظم عالقتنا به وتراقب أي نشاط معريف داخله 

كون الدراسات القرآنية مل تنل " بنية النص القرآين"ومن األسباب اليت دفعتين إىل البحث يف 

، وتكاد الدراسات املعاصرة، )بستمولوجياال(نصيبها من التأليف خصوصا ما تعلق باجلانب املعريف 

ومنها احلداثية للنص القرآين أن تكون حكرا على جمموعة من الدارسني الذين يف الغالب األعم كان 

يضاف إىل ذلك أن أصحاب التخصص أنفسهم مل يتحرروا مما تكوينهم العلمي خارج التخصص 

وخ واحملكم واملتشابه والقراءات القرآنية  أو يف صنف فيه األقدمون يف باب علوم القرآن كالناسخ واملنس

باب التفسري من جهة اإلعجاز البياين واللغوي وأبقي الباب مغلقا على كثري من املعارف القرآنية اليت قد 

.تكون أوجها أخرى إلعجازه  فضال على فاعليته يف احلياة 

قمنا من خالله برصد وتتبع كل ميتقوي، حتليلياستقرائي أما املنهج اليت اعتمدته هذه الدراسة 

ما ارتبط مبحاور هذه الدراسات ومباحثها بعرض األفكار  والنظريات حول الدرس القرآين وتقوميها 

وجتاوز ما ال تسمح به هذه الدراسة على اعتبار أن كثريا من هذه اآلراء والنظريات هي يف احلقيقة جزء 

أي ال خدمة للنص،  دخال لتحقيقها،خدمة للر من مشاريع مؤسسة مسبقا جعلت النص القرآين م

.يف القراءات املعاصرة" األنسنة " كمشروع 
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، بأربعة "لنص القرآني دراسة بنيويةا"وكان نتيجة هلذا املنهج وسريا على خطواته حتدد حبثنا 

، أردنا منبالخصائص العامة للنص القرآنيفصول تفرض نفسها يف تقسيم هذا البحث، أوهلا ما تعلق 

ا القرآن الكرمي عن غريه من النصوص مبا فيها النصوص الدينية املقدسة،  خالهلا حتديد امليزة اليت انفرد 

تلك اليت جعلت احلديث عن القرآن ال يستقيم دون املرور عليها، واألكثر من ذلك أن هذه اخلصائص 

نت القرآن،وبني من حاول تباينت آراء الدارسني حوهلا، بني من طلب الرجوع إليها قبل أي دراسة مل

جتاوزها العتبارها متثل عائقا ابستومولوجيا ألي حماولة تقرتب من النص القرآين، وشكل الوحي مبا خيتزن 

من محولة دينية غيبة أوىل هذه اخلصائص، باإلضافة إىل مسألة النبوة وطريقة تلقي الوحي ،مرورا  

طلح عليه بالتارخيية، والقول يف النهاية بأنسنة النص بأسباب النزول، تلك اليت أثارت إىل اليوم ما أص

.وتفريغه من كل معطى غييب 

البنية : ليبحث من داخل النص وفق مباحث ثالثة"بنية النص القرآني "وجاء الفصل الثاين 

وكذا النظام اللغوي يف القرآن، كاشفا على أنظمة أخرى - بكل أشكاهلا–القصصية، البنية املعرفية 

جاوز اللغة وحتفظ للقرآن قداسته كنص متعال، تلك األنظمة اليت تنتهي إىل اتساع دائرة اإلعجاز تت

القرآين اليت طاملا تأسست وإىل اليوم على اإلعجاز اللغوي والبياين فقط، مما يتيح للمفسر بعد التعرف 

للجانب اللغوي والبياين العتقادنا أن إمهاهلا واالنتصار . عليها الكشف عن مراتب معان عليا يف النص

هما–يف القرآن وحدمها  أغرق الدرس القرآين بقياس القرآن الكرمي على مثال سابق عليه -على ضرور

وهو النص األديب الشعري بالتحديد، فكان العمل فيه منصبا على الكشف عن مبادئ النظم القرآين من 

عرية واألدبية على الرغم من أن العرب مل خارج النص وليس من داخله بالرجوع إىل االستعماالت الش

وجاء الكشف عن البىن األخرى .يستطيعوا تصنيف نوعه وطبيعته فال هو شعر وال هو نثر وال هو خطابة

املشكلة للنص، القصصية واملعرفية وكذا النظام اللغوي، كرّد على بعض الطروحات اليت ربطت القصص 

يتصل بالعقل رغبة منها يف تسوية النص القرآين مع غريه من القرآين بالفكر األسطوري، وألغت كل ما 

.النصوص 

فهو قراءة يف آليات "النص القرآني من التأويل إلى القراءة المعاصرة :"أما الفصل الثالث

ا  القراءة والتأويل، فرضتها طبيعة النص املقروء وهو القرآن الكرمي النص املؤسس لألمة اإلسالمية وحضار

اليت إليها تعود كل حماوالت التأصيل، بل والتجديد أيضا، كما فرضتها أسئلة شىت بعضها ينبع واملرجعية 
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من طبيعة النص نفسه، وبعضها ينشأ من تطور الزمن وتوليده لألسئلة، مما يدعو إىل إعادة النظر يف 

فكان . اث الديين التفسري ومنهجياته، وبعضها يرجع يف جذوره إىل أفكار وافدة هلا أشباه ونظائر يف الرت 

يف احلقل اإلسالمي، عارضني ألهم التأويلهذا الفصل متنقال عرب آليات متنوعة لفهم النص، مبتدئني بـ

ال اخلصب لتعدد الرؤى -خبالف التفسري - التصورات واملفاهيم اليت دارت حوله، ووجدنا فيه  ا

املدارس اإلسالمية ، مما جعل فهم النص وتباينها إىل درجة القول بنفيه وعدم جوازه كما طرحته بعض 

.تعدد الرؤى التأويلية القرآين يتعدد ب

مرورا باهلرمنيوطيقا احلديثة وفهم النص، عرجنا على أهم املدارس الغربية يف التأويلية املعاصرة عرب 

سية آليات التفسري اليت حاولت جتاوز فهم النص من خالل العالقات النحوية والرتكيبية إىل رصد نف

الذي خيتزنه مراد املؤلف ، وكان الغرض من هذا العرض هو " معىن املعىن"واضع النص ، كاشفة عن 

ا اإلمساك بالرتسانة املفاهيمية لدى  الوصول إىل الغاية اليت حاولت القراءة املعاصرة أن تصلها من حماوال

.املدارس الغربية وجرها للتعامل مع النص القرآين 

بالوقوف على القراءة املعاصرة للنص القرآين ، ليس وقوفا الغرض منه التأريخ لنختم هذا الفصل

ا هذه القراءة  هلا ، أكثر من حماولة الوقوف على األسس املنهجية واأليديولوجية ، واجلرأة اليت شحنت 

ه ،كان أبرزها حماولة التسوية بني عموم النصوص ، دون فصل بني املقدس وغريه على اعتبار أن هذ

. التسوية  خطوة حنو التجرد والعلمية ، كما تدعي البنيوية ذلك 

، مستعريا منوذجي حممد أركون، ونصر حامد نماذج من القراءة الحداثية: وجاء الفصل الرابع

أبو زيد، ملا أثاراه من جدل معريف ال يزال صداه مستمرا إىل اليوم، تكّشف من خالل عدة أوجه لعل 

املباشر مع النص القرآين بآليات ومناهج حتليل اخلطاب، متنوعة ومعاصرة، كانت أبرزها هو التعامل 

ما للنص القرآين أكثر جرأة ومباشرة، حاوال جتاوز   البنيوية والتفكيكية واهلرمنيوطيقا أمهها، وجاءت قراء

طبيعة النص كل موروث تفسريي، ونقده وأحيانا طعنه، وفق رؤية غربية مبتورة السياق الثقايف والفكري ل

أت هلذا الغرض أبرزها علوم القرآن، فكان لنا وقفة القرآين، دون االعتماد على العلوم اإلسالمية اليت أنش

افتهما  .مع هذين النموذجني لتفكيك الرؤية واملنهج ، وتوضيح مدى 

وقد استقت، والبّد للباحث من اإلشارة إىل أهم الدراسات اليت عرضت موضوعه أو بعضا منه

ا من مصادر ومراجع كثرية متنوعة، أمهها كتب التفاسري واملؤلفات األخرى اليت تناولت ، الدراسة ماد
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روح املعاين يف تفسري القرآن الكرمي لآللوسي، الكشاف للزخمشري ، مثل كتب وعلومهدراسة القرآن

احلديثةالقرآنيةراسات الد، و الربهان يف علوم القرآن للزركشي،املفردات يف غريب القرآن لألصفهاين،

كالوحي وداللته يف القرآن والفكر اإلسالمي لعبد الستار األعرجي  املعىن القرآين بني التفسري والتأويل، 

تنوعت اليت واملصادر اللغوية القدمية ألمري عباس، اهلريمونيطقا والنص القرآين نقد وجتريح لسمري محيد، 

ا، وقد أفدتما بني كتب  ومن .رت إليه من نصوص متعلقة باملوضوعمنها مبا أشااللغة ومعجما

. بالنصوص واألمثلة التطبيقيةاألطروحةأغنت اليت مراجع معاصرة يف القراءة احلداثية للنص القرآين

كمفهوم النص، دراسة يف علوم القرآن، االجتاه العقلي يف التفسري، النص والسلطة واحلقيقة لنصر حامد 

...، الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد ، حملمد أركون التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديينوالقرآن منأبو زيد، 

ال أنكر أنه واجهتنا صعوبات أثناء البحث، وهي من األمور االعتيادية اليت تواجه الطالب يف 

ا يف رحلته العلمية، كان من أمهها املراجع اجلديدة اليت تتعلق بالدراسة، تلك اليت كنا جند  إعال

االنرتنيت، وال جندها يف املكتبات الوطنية، مما اضطرنا للرتيث حىت يتسىن لنا احلصول عليها من خارج 

الوطن وقد كلفتنا الوقت الكثري للحصول عليها كان ذلك على حساب إمتام هذه الدراسة يف الوقت 

ل يومية، نتحاشى أن ندخل وهناك بعض املسائل العالقة كاألسرة، وما يصاحبها من مشاغ. املناسب

.فيها احرتاما ملقام العلم 

يف اخلتـــام ال يســــعين إال أن أمحــــد اهللا عــــزَّ وجــــل علـــى عونــــه يل، وأن أتقــــدم بالشــــكر اجلزيــــل و

صـاحبين مـع إذ،معـيهأشـيد بصـنيع، و على توجيهاته القيمةالجياللي سلطاني. د. أألستاذي املشرف 

إىل دفع معنوي، فكان حيثين على املضي قـدمًا تحتجا، ولطاملا كلهحبثي، ولقيت عنده التشجيعنشأة 

كـرب يف األمـة األثـرها يل، وكانـت ملالحظاتـه القيِّ اأبـدإال و دخر نصحاً أو مالحظـة ا ايف مراحل حبثي، فم

،ليشـرف علـى مراجعـة مـا أدونـه مـن فصـول،كنت آخذ من وقته القسط الكبـريقد  تدرجي يف البحث، و 

ال فصال، بل كلمة كلمة، وتفضله يف إبداء املالحظـات واآلراء القيمـة فيهـا، فقـد كـان خـري ومتابعتها فص

وال أنسى مجيله، ووفاءه . ى أطروحيتمل يأل جهدا يف اإلشراف عل، و أستاذ لتلميذه، وخري مفيد ملستفيده

...الشكر واالمتنانكل مين  لهو جزاه اهللا خريا، ،يل، وتعبه معي
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ٔول  : الفصل ا

لنص القرٓيناخلصائص العامة
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ظاهرة الوحي القرآني   : المبحث األول 

ميثل القرآن الكرمي املورد األساس يف دراسة الوحي بوصفه أدق وأهم نص موحى من اهللا تعاىل، 

الكرمي أكثر الكتب فهو وثيقة مهمة يف التعرف على الفهم اإلسالمي للوحي وما ميثله ، والقرآن 

.له وأنواعه ومصدره ومتلقيهالسماوية حديثا عن الوحي وطبيعته وبيان وسائ

.1فقد ورد ذكر الوحي بلفظه الصريح وبصيغه املتعددة يف مثانية وسبعني موضعا

اإلشارة واإلمياء، كما يطلق على اإلهلام الذي يقع يف النفس، وهو : ميكن القول بأنه يطلق يف اللغة على

.أخفى من اإلمياء

. 2هو إعالم يف خفاء، ولذلك صار اإلهلام يسمى وحيا: قال ابن منظور

اإلشارة، والكتابة، واملكتوب، والرسالة، واإلهلام، والكالم اخلفي، وكل ما ألقيته : الوحي: 3باديآوقال الفريوز

. بعثه وأهلمه: إىل غريك، وأوحى إليه

ذا املعىن اللغوي Bö]óEö÷�EöÓ�÷o%&Aæo, ((:كالوحي إىل أم موسىاإلهلام الفطري لإلنسان،: ويتناول الوحي 

ëê�]j;`A³ø}£Aëê�Òzpöb�æu%&Aù�ö�EöùmRO�÷t]A(
4

ê�Q�÷o%&Aæo\�eYöFæt�]j;`APhö÷�MöóEöj@]APu%&A�ù^qöøZ��NF¢QAævöù�`gBÓöYERöÑ�>j@]A((اإلهلام الغريزي للحيوان، كالوحي إىل النحل-1

LBö�Fpöb�EbYöFævù�æoPsöÓÑ�Î{yj@]ABd�ù�æoæup.{zPsö÷mÓ�öF((
5.

æÑ�Ósö]Z�ÓöYXê�]iÓn©ù�öù�÷pö]ZXævöù�R_CAÓsö÷�ù�>j@]A ((:اإلشارة السريعة على سبيل الرمز كإحياء زكريا عليه السالم-2

ëê�Q�÷o%&BÓöYX¨b~P�÷�Eö]j;`Au%&A>Apöb�³`YEæzL��ÓsÌö�bYöFLBö³�Eöø{yÓnæo((6.

747- 746، ص م 1978حممد فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ،مادة وحي، دار الفكر ، بريوت -1
. ه1302، بوالق، 1ابن منظور، لسان العرب، مادة و ح ي ، طبعة-2
410ت ،ص. ، بريوت، دار اجليل، د.، باب الياء فصل الواو4آبادي الفريوز حمي الدين عمر بن يعقوب، القاموس احمليط، ج-3

7سورة القصص ،اآلية -4
68سورة النحل ، اآلية - 5
11سورة مرمي ، اآلية - 6
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du;`Aæoæv�Eöø #<Óö�EöÎ{yj@]Aæupöb�pöb�Eö]jëê�]j;`A÷~P�«<F,BÓö�Eöçj÷o%&A((سالشر يف نفوس الناتزيينهوسوسة الشيطان و -3

$÷~.ö�pöajùq#<ÓÑ�b�Eöçj((
7.

8ما يلقيه اهللا إىل مالئكته من أمر-4
))Ì̂r;À�<öù�pb�öF\�eYöFæt�]j;`Aù��\ö�«<Eö]×i<Ó�>j@]A�²çZöF%&A÷~.ö�öÓmÓ�>ApöaôEö³`YEöö]�EÓöYXæv�öFù^qj@H

>A$pöaóEöÓ�AÓ§((
9.

حكى كماغريهن تُعِلم إنسانًا بأمر ختفيه علىكما يطلق على اإلعالم بالشيء يف اخلفاء، وهو أ-5

�çjü\̂q\ö�æoB]óEö>iöÓmöÓÑ�±Ph.ö�çj»§Ê�PöYEö]ZöFLA³o.qöÓnæv�Eöø #<Óö�Eö\{zPxZöF�ø�@]A³PvRöÑ�>jAæo�ööø�pb�öFb̈~b�.O�÷mÓYöFê�]j;`AÀõ�ö÷mÓYöF\((اهللا تعاىل

\Ubsö>Z�aZt`g÷pö]ZW>j@]A$LAtobsöaZn((10.

.ووحي اهللا إىل أنبيائه هو ما يلقيه إليهم من العلم الضروري الذي خيفيه عن غريهم-6

عالم واخلفاء واإلرسال كانت قامسا معاين اإلأن أكدت ) مفهوم الوحي(إّن إطالقات اللغة على 

ويكاد املفسرون يتفقون يف تعريفهم للوحي من حيث املفهوم .11مشرتكا بني املعاين املتعددة للوحي

يعلم اهللا من اصطفاه من عباده كل ما أراد اطالعه عليه من ألوان اهلداية "الشرعي القرآين له على أنه 

نبياء ، مما جعل لفظ الوحي خيتص مبا يلقى إىل األ12معتادة للبشروالعلم لكن بطريقة سرية خفية غري 

، فإن قيد ذلك على خالف هذا ز أن تطلق الصفة بالوحي إال لنيبال جيو " عليهم السالم دون غريهم

، حىت كالم عن كل ما أوثر من كالماانفردوعلى هذا كانت للوحي خصائص13املعىن كان جائزا

، وأما هذه اخلصائص هي دون كالم اهللا وفوق كالم البشر، الذي يعتربيه وسلمنفسه صلى اهللا علالنيب 

 :

121سورة األنعام ، اآلية -7
.34م ،ص1995مناع القطان، مباحث يف علوم القرآن، مكتبة وهبة ، القاهرة ،: انظر-8

12سورة األنفال ، اآلية - 9
112سورة األنعام ، اآلية - 10

.10ص،2001العلمية ، بريوت ،، دار الكتب 1عبد الستار جرب محود األعرجي ، الوحي وداللته يف القرآن والفكر اإلسالمي، ط-11

91م ،ص 1995،دار الكتاب العريب،بريوت ، 1،ط1العرفان يف علوم القرآن ،جالزرقاين حممد عبد العظيم ،مناهل-12
ط ، مطبعة النعمان ، النجف .، د5الطوسي أو جعفر حممد بن احلسن ، حتقيق أمحد العاملي ، التبيان يف تفسري القرآن بالقرآن ،ج-13

.421م ،ص 1969، العراق ،
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:  أوال نسبته إلى اهللا

ا مع ما يف الوحي  ا وتتالءم إمكانا إنه ال جند أية جهة أخرى غري اهللا ميكن أن تنهض صفا

لقدرات البشرية أو أية ا،ألنه يستمد من قدرة مطلقة تتعاىل على ق لكل مستويات القدرة احملدودةمن خر 

كالم "، فما يأيت به الوحي من معارف وأعمال ال ميكن أبدا تفسريه إال بإثبات أن الوحينسبة أخرى

وعندما منعن النظر يف هذا الوحي ، 14"واس الظاهرية والعقل أن تصل إليهمساوي غري مادي ليس للح

إننا ننجذب فيه إىل حقيقة عميقة ختاطب فينا مكنونات ا عن كل ما حييط بنا و مبعارفنا جند فيه متيز 

، قوة مهيمنة حتيط خارجة عن ذواتنا ومستويات عاملناوخفايا ال تسرب غورها إال قوة مطلعة على سرائرنا 

.بأسرار الوجود كله

موضعا للجدل انطالقها، كانت يف خمتلف فرتات هلذه املميزات فإن النبوات، والوحي أساسها

مثلت حدثا استثنائيا ارتبطت مبا وراء هذا العامل من خالل اتصاهلا بقوى غري منظورة تنتمي إىل واخلالف 

م ومعارفهم عجزت عقول الناس أن  عامل خمتلف عما ألفه البشر عامل انعكس يف سلوك األنبياء وحيا

امهمتستوعبها بل انتهت إىل  .باجلنون أحيانا وبالسحر أحيانا أخرى ا

آيات القرآن إىل نفسه، بأنه هو الذي اىل ينسب وبصراحة ويف كثري من املوارد إن اهللا تع

.وحاهأوحاها، وأن القرآن ليس إال هذا الذي أ

�çjü\^q\ö�Ê�<öø�pb�öF\�ö÷�Eö]j;`A�]j;`Aæoæv�öFù^qj@]Avöù�\�ùöiö÷YEö]ZXfb/@]A.[s�öF[PsöÓm>j@Hb~�Eöø�öÓ�>j@H{15.}\�çjü\̂q\ö�æo\{:تعاىلقال

,Bö]óEö÷�EöÓ�÷o%&A\�ö÷�Eö]j;`ALBö�obtævö³ù�$B]ZöFPsö÷�]ABÓ�\�DóE.ö��`tÌqö]�F_cD#<]ôEöø�>j@]ABÓ�]��æobv#<Ó��öF�ø�@]A{16.},Bö]óEö÷�EöÓ�÷o%&A\�ö÷�Eö]j;`A

A\^q#<Ó�æuAÓ§ØsöaZW>j@]Au;`Aæo\�DóE.ö�vöù�©ù�ùöiö÷YEö]ZXævù�]jæv�EöùöìYW#<]Zm>j@]A{17.

}æ�ø�o£Aæod�]j;`AA\^q#<öÓ�buAÓ§ØsöaZW>j@]A~.ö�ætùq̂ZöF�øÕ�©ù�ö̀YöFévöÓ�æo$]Zlö]iÓYöF{18.

98، ص م 1973، دار الزهراء للطباعة والنشر ، بريوت ، 1الطباطبائي حممد حسني ، القرآن يف اإلسالم ، ترمجة أمحد احلسيين ، ط-14
3سورة الشورى ،اآلية -15
52سورة الشورى ،اآلية -16
3سورة يوسف ، اآلية -17
19سورة األنعام ، اآلية -18
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}PhöaZX,BÓ�NZöF¢Ablö̀YEö�NöF%&ABÓ�ëê�öQ�pb�öFd�]j;`Avöù�å�Pö³YöFdt{19.

إن اآليات الدالة على أن القرآن وحي من اهللا، هي بنفسها تشري إىل أن نزول القرآن هو من 

قبله تعاىل، و أي احتمال أن يكون املراد من الوحي اإلهلي ذاك اإلهلام القليب والوحي النفساين فهو 

، مما يدل »وحيال«بدل كلمة » النزول، التنزيل، اإلنزال«، تدفعه اآليات اليت استعملت مصطلح مردود

، وال خيتص هذا بوحي القرآن، وإمنا وسلمن خارج نفس النيب صلى اهللا عليهعلى أن اإليصال إمنا كان م

gM[sö]ZöF\�ö÷�Eö]iÓnæ_D#<]ôEöø�>j@]A³PTÓ�>jB`YöFLBöZXÐùq\�b�BÓ�²çjævö÷�EöÓYöFåù�ö÷�öF\qÓ�öF*g][söZöF%&Aæo*{:يشمل التوراة واإلجنيل أيضاً، قال تعاىل

]��?ö�öFÉt÷pöNôEj@]A*h�ERöÑ�ZöF�ø�Aæo{20.},BöNZöF¢A,Bö]óEö>j][söZöF%&A\�ö÷�Eö]j;`Aæ_D#<]ôEöø�>j@]A³PTÓ�>jB`YöFÓ~.ö�÷�]ôEöçjæv÷�EöÓYöFPwBMöóEöj@]A{21.}B]óEö>jM[sö]ZöFæo

\�ö÷�Eö]iÓnæ_D#<]ôEöø�>j@]ALBóEö#<Óö�Eö÷YEöùö�F±Ph.ö�²çj¾§Ø�ö\{z{
22.}·h�öF[PsóEö]�Fvö³ù�R_´Cdtæv�Eöù�]i#<öÓm>j@¢A{23.}BNZöF;`Abv÷�]ZöFB]óEö>jM[sö]ZöFÓsÌö�Ðùq̂j@]A

BNZöF;`Aæo'b�ö]jæupöaO ö`YW#<Ó�]j{24.}u;`Aæo÷~aôEöóE.ö��PYX¿_D÷�öFætBd�³ù�B]óEö>jM[sö]ZöFê�]iÓnB]ZöFùqö÷YEöÓn>Apöa�FBÓöYX¾��ætpcöy`YöFvö³ù�©ù�ùöiö>�Eö³ù�{25.

واآلية األخرية هي اآلية املعروفة بآية التحدي، اليت تطلب من الناس أن يشحذوا مهمهم حملاولة 

هذا التحدي وعدم معارضة البشر له دليل على أن ومثلاإلتيان ولو مبثل سورة واحدة من القرآن، 

.القرآن من اهللا 

ل شائع وإبالغ املخاطب هو استعمامث إن استعمال مفردة التالوة للداللة على القراءة 

الوحي معىن ولفظا هو يف أكثر من موضع للداللة على أّن ةومتداول، وقد استعمل اهللا تعاىل هذه املفرد

�çjü\̂rb�pöaiö>ôEö]Z\{:منه تعاىل öF\�ö÷�Eö]iÓnævöù�ø�D#<Ó�öF]��@]APsÌö�Ðù^qjAæoø~�Eöø�öÓ�>j@¢A{26.}\�ö>iùö�F.�D#<Ó�öFAÓ§çf/@HBÓ�pöaiö>ôEö]ZöF

\�ö÷�Eö]iÓn$³PTÓ�>jB̀YöF\�NZöF;`Aæoævù�]jæv�EùöiæzØsöb�>j@]A{27.

203سورة األعراف ، اآلية -19
3سورة آل عمران ، اآلية - 20
103سورة النساء ، اآلية -21
89سورة النحل ، اآلية -22
44سورة احلاقة ، اآلية -23
9سورة احلجر ، اآلية -24
23سورة البقرة ، اآلية -25
58سورة آل عمران ، اآلية - 26
252سورة البقرة ، اآلية - 27
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هذه اآليات، وباإلضافة إىل داللتها على مساوية القرآن، تدل على أن نزوله نزول لفظي، وأن التالوة إمنا 

.هي من اهللا واملالئكة

اهللا عليه وآله وسلموهناك آيات تدل على أن التالوة هي من النيب صلى 

}höaZX÷pöNjÓ§,B\{zfb/@]ABÓ�'b�öa�F÷pö]iö]�F÷~.ö�ö÷�Eö]iÓn]�¥�æo~.ö�ö#ö�öFÉt>r%&A©åù�ö̀YöF{28.

}-höaZX>AÓpö]jBöÓmö]�F+hö>�öF]ABÓ�Ó}dsöÓ�÷~.ö�eYöFæt$̈b~.ö�ö÷�Eö]iÓn{29.

}\�]ZöFpöaiÓè<<ö÷yÓ�öFæovÓn�ù̂råPvö÷�Eö]ZöFØsö]ZW>j@¢A-höaZX>Apöaiö>�F%&Bæz~.ö�ö÷�Eö]iÓnb�ö>óEö³ù�IAsÌö�ù̂r{30.

}æu%&Aæo>AÓpöaiö>�öF]A$æuAÓ§ØsöaZW>j@]APvÓ�ÓöYX?¬Òqö]ôEö÷�¢QABÓ�NZöF;`BÓöYX�ùqö]ôEö÷�Ó�öF©åù�øy÷YW]óEöçj{31.

، فال ميكنه أن يكتب أية نسخة ليقرأ منها، مما يعين أن النيب  إذ إن النيب كان أّميا،والداللة هنا أوضح

.الوحيجاءه اميتلوكان 

b�öN'{، وهي نفسها تنسب ألفاظ الوحي إىل اهللاهوكالماهللاهناك آيات تصف القرآن بأنه قول ZöF;`A+g÷pö]ZW]j

¿gpcözætÀ~�öFPs\ö�{32،}'b�öNZöF;`Aģ÷pö]ZW]j·hÌ�ÓöYX{33 .

�Jöa�öFPsö>ZWöaóEæz]��ÓöYXëê�ÒyóEö]�F\{: الكرميوهناك آيات أَُخر تدل على أن قراءة القرآن هي منه تعاىل إىل النيب 

{34.}A\^r;`BÓöYXb�ö#<]ZöF%¤AÓsö]ZX÷lö̀YEöö�NFBÓöYX'b�]ZöFAÓ§ØsöaZX{35.

لثانية تأمر النيب مبتابعة القراءة له، مما واآلية األوىل خترب أن اهللا سُيقرئ القرآن للنيب، وتنهاه عن نسيانه، وا

.من اهللا تعاىليثبت النزول اللفظي للقرآن

16سورة يونس ، اآلية - 28
151سورة األنعام ، اآلية -29
83سورة الكهف ، اآلية -30
92سورة النمل ، اآلية -31
40سورة احلاقة ، اآلية -32
13سورة الطارق ، اآلية -33
6سورة األعلى ، اآلية -34
18سورة القيامة ، اآلية -35
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:نسبة القرآن إلى الملك: ثانيا 

: إىل امللك» نزول القرآن«هناك بعض اآليات يف القرآن تنسب 

}*g][sö]ZöFù�ö̀YöFb�oesj@¢Abv�Eöù�]��@Hê�]iÓn\�ö`YEö>iö]ZXæup.ö�ö]ôEöçjævöù�æv�öF`tù^qóEöb�>j@]A{36.

}'b�ö]jM[sö]ZöFb�obtPw.qöaZW>j@Hvöù�\�³`YöFdt³PTÓ�>jB`YöF{37.}-höaZXvöÓ�æuB\ö�LA³o.qöÓn*h�öFPsö÷YERöÑ�²çj'b�öNZöF;`BÓöYX'b�ö]jM[sö]ZöFê�]iÓn

\�`YEö>iö]ZX{
38.

يف الوحي تارة باسم الروح األمني، وروح القدس، وأخرى باسم » واسطة«ويتضح منها وجود 

، واآليات اليت u;`AÓpa�N��;`A¸�÷�æoê�Q�pb�öF'b�öÓ�NiÓn.q�öFùq\{z?¬ÉpöaZW>j@H{39÷{:وبعضها ملك شديد القوىجربائيل، 

o.̂r¾��dsöù�?¬Épö]ôEö÷zBÓöYX(6)Ópa�æoPTöbYXa��B`YöFê�Qiö÷n]��@¢A(7)d~a�FB]ZöF]rê�Qö²j\qö]ôEöÓöYX(8)æuB]�ÓöYX{: تلتها خترب عن رؤية امللك

æ_CB]ZXPvö÷�Eöæz÷pö]ZXæo%&Aê�QZöF>r]A(9)ëê�Q�÷o%&BÓöYXê�]j;`A©ù�ùqö÷YEöÓn,BÓ�ê�Q�÷o%&A(10)BÓ�æ_C\^q\ö�arA]JpöbYW>j@]ABÓ�ª?¬%QAÉt(11)'b�ö]ZöFobsö#<Ó�aôEöÓöYX%&A

ê�]iÓnBÓ�?¬ÉsÓ�öF(12)Ìqö]ZWö]jæob�AQ§ÉtI��]jÌ[sö]ZöF?¬Ésö>Z�Ö(13)\qöóEöùnù��ætÌqøzê�É�]ôEöóEöb�>j@¢A{40.

ويف مقام التحليل .د رآه النيب على صورته احلقيقيةويرى املفسرون أن هذا امللك هو جربائيل، وق

ردة بواسطة امللك على العنصر املادي للنيب »القرآنحقيقة «هلذه النقطة نشري إىل أن نزول  الكرميا

العرفانية؛ إذ قد برهن فيهما أن صلى اهللا عليه وسلم  أمر منسجم متام االنسجام مع املباين الفلسفية و

واملوجودات األخرى إمنا اكتسبت ،»احلقيقة احملمدية«اإلهلية هو أول وجود ممكن صدر من الذات

إن جربائيل :جتليات هلذه احلقيقة، والقولوبواسطتها، فاملالئكة بأمجعهم ما هم إال معاليل و الوجود منها

رَّدة«ىيتلق وينقلها إىل اجلسد املادي للنيب حممد صلى اهللا » احلقيقة احملمدية«للقرآن من » احلقيقة ا

الغيب، وأخذ القرآن مباشرة عليه وسلم ال يتناىف مع القول بإمكان اتصال النفس النبوية مباشرة بعامل 

.منها

193سورة الشعراء ، اآلية -36
102سورة النحل ، اآلية -37
97سورة البقرة ، اآلية -38
5-4سورة النجم ، اآليتني -39
14-6سورة النجم ، اآلية -40
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:عالقته بالغيب : اثالث

كما ميثل الوحي يف حد ذاته ظاهرة خفية يف مفهومها إذ أن كل الدالالت اللغوية تذهب إىل 

وحى إليه بالكالم حيي به وحيا، وأوحى إليه "، كما يذهب إىل ذلك الكسائياعتبار الوحي مبعىن اخلفاء

.41"خيفيه عن غريهأن يكلمه بكالم وهو

أحدثها الوحي يف ثقافتهم، مما جعل للبشر سابق معرفة باملعارف اليتينفرد أيضا بكونه مل يكن

خاصية الغيب ترتبط بالوحي كأحد أهم اخلصائص الفريدة فيه، ومرد الغيب هللا تعاىل، هلذا يذهب 

، وإمنا العقولءةال تقتضيه بداأنه ما ال يقع حتت احلواس، و "الراغب األصفهاين إىل القول يف الغيب

إذ ة عن احلس البشري احملدود املقيد، فهو غيب بالنسبة لإلنسان،فمعارفه غائب، 42"يعلم خبرب األنبياء

:قال تعاىل،43"فإنه ال يغيب عنه شيءتعاىل يقال للشيء غيب وغائب باعتباره بالناس ال باهللا"يقال

))-höaZXê�QiÓYöF�Pö³YöFætæo$÷~.ö�MöóEöÓö�Eöùö�FB]ôEö]jb~ùöi#<ÓnR_D÷�Eö]Zm>j@H]��c_C.[sö÷mÓ�öFb�ö>óEöÓn+gB]ZWö>�Eöù�¾��dt\^r�PYXø�CÔÓp#<Ó�föyj@¢A]��æo�PYXPõ�÷t]��@¢A

]�¥�æobsö]ZmÌ�%&Avöù�\�çjü\̂r]�¥�æobsÓöYEÌö�%&AN��;`A�PYX¿_D#<]ôEöø�Àv�Eö`YEöe�{44، أما ما يشمل عليه يف إطالق لفظ الغيب

.45"اهللا سبحانه وتعاىل وآياته الكربى الغائبة عن حواسنا ومنها الوحي: مما ال يقع عليه احلس فهو 

أخرب يف عدة من يف أن الوحي من خالل القرآن،ة لهويتأكد ارتباط الوحي بالغيب وكونه وسيل

مل يستطع العقل البشري إدراكها وغابت عن واحلوادث،نباءآياته عن أمور مهمة تتعلق مبا يأيت من األ

ا منه سبحانه وتعاىل  وهي من اختصاصات اهللا تعاىل فال سبيل ملعرفته إال،البشر قبل ورود الوحي 

b�\qöóEöùnæob�ùö�FBæYWÓ�R_D÷�Eö]Zm>j@H]��,Bæ�b�]iö÷mÓ�öFN��;`A$Ópöa�b~]iö÷mÓ�öFæoBÓ��PYX³PsÓöYEö>j@¢AåPsö÷�ÓöYEö>jAæo'{:ال اهللا تعاىل يف كتابه العزيز ق

ذيب اللغة، حتقيق-41 1964، الدار املصرية للتأليف والرتمجة ، مصر ، 5عبد اهللا درويش ،ج : األزهري أبو منصور حممد بن أمحد ، 

296م ،ص
1961القاهرة ،مطبعة احلليب ،حممد سيد كيالين ،: األصبهاين الراغب ، احلسني بن حممد ، املفردات يف غريب القرآن ، حتقيق -42
366،ص ، 

366املصدر نفسه ، ص-43
3سورة سبأ ، اآلية -44
45م ، ص1973،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، بريوت  لبنان ، 3، ط1الطبطبائي حممد حسني ، امليزان يف تفسري القرآن ،ج-45
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BÓ�æoc�aZWö÷y]�FØvöù�»��ö]ZXætdoN��¢ABæ�b�]iö÷mÓ�öF]��æo¾��ödYEöÓ�ø�D#<Ó�aiöaO¡�PYXPõ�÷t]��@¢A]��æo¿_D>¡æt]��æo½x`YöFBÓ�öFN��¢A�PYX¿_D#<]ôEöø�

Àv�Eö`YEöe�{46.

سان بعض األنبياء عليهم السالم،آيات قرآنية كرمية على لتبقى مالحظة فيما يتعلق بورود 

�höaZXN�¥�.�ùöi÷�%&A�öööøy÷YW]óEöçjLBömö÷YW]ZöF]��æoIA³s\O�N��¢ABÓ�Ó§,B\{z$fb/@]A÷pö]jæo.�DóE.ö{:في معرفتهم بالغيب، قوله تعاىلتن

b~]iö÷n%&Aæ_D÷�Eö]Zm>j@H.�CØsö]�EÌö�ö]ôEö÷z]��ævöù�Psö÷�Eö]Z�>j@]ABÓ�æoæ�ùóEföyÓ�$b§�p°öyj@]AæuñAB]ZöF]AN��;`A¸s�öFù^q]ZöF¸sö�Eø{yÓYöFæoÀ}÷pö]ZWùö²jæupöaóEù�pb�öF{47     .

ا هي تعين التبعية يف علم الغيبفهذه اآليات الكرمية ال تنفي اإلخبار بالغيب عن غريه تعاىل مطلقا وإمن

أي أن علم الغيب منفي عن البشر مبعىن أن ، 48"مه بتعليم اهللاعلَ فهو تعاىل يعلم الغيب لذاته وغريه ي"

، فاآليات نافية أن يكون علمهم للغيب بعلم بشرية أعلى من طبيعة عموم البشريكون علمهم له طبيعة

مبعىن انكشاف الغيب هلم بتعليم إهلي من طريق الوحي فهو من اهللا "الكسيب"ذايت وليست بنافية للعلم 

.وهو من البشر إخبار بالكسبعلم،سبحانه 

ويأيت ،�çjü\̂rævöù�ù§,BÓöYEöZöF]AR_D÷�Eö]Zm>j@¢Aù�ö�Eø�paZöF$\�ö÷�Eö]j;`A{49\{ما أكدته آيات أخرى كقوله تعاىلوهذا

املالئكة و األنبياء عليهم السالم يف مرتبة متقدمة يف تلقيهم الوحي ومنه الغيب عن اهللا تعاىل فيما يعرف 

fا{:بتعبري القرآن الكرميباالصطفاء b/@¢�PYW �Ó�öFævöù�ù��\ö�«<Eö]×i<Ó�>j@]A�ï�cözbtævù�æoåPwBMöóEöj@]Adu;`A]f/@]AÂlö�Eöù�æz

¸sö�ER�ÓYöF{50}b~ùöi#<ÓnR_D÷�Eö]Zm>j@H]��ÓöYXbsöP�ö>O b�öFê�]iÓn¯ù�ö`YEö÷�Eö]ZnIAqöÓ�%&AN��¢APvöÓ�ê�ÒO�]�F÷t¢QAvöù�¿gpcözdt'b�öNZöF;`BÓöYX.�öaiö÷yÓ�öFévöù�

Pvö÷�EöÓYöFù�ö÷�öF\qÓ�öFØvù�æo©ù�ö̀YWö>iö] Z�LAq\�æt{51 ويف اآلية األخرية تقييد يف إظهار الغيب إال للرسول إذ تشري اآلية ،

،52"ال كل مرتضىصطفى للنبوة خاصة ،ال يطلع على الغيب إال املرتضى الذي هو امل"إىل أن اهللا تعاىل

مرتبط باستعداد فطري اختص به األنبياء يهم عليهم السالم،يبقى أن مسألة االصطفاء وإلقاء الغيب إل

59سورة األنعام ، اآلية -46
188سورة األعراف ، اآلية -47
53، ص20الطباطبائي حممد حسني ، امليزان يف تفسري القرآن ، ج-48
44سورة آل عمران ، اآلية -49
75سورة احلج ، اآلية -50
27-26سورة اجلن -51
، دار املعرفة للطباعة والنشر ، بريوت  4الزخمشري جار اهللا ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،ج-52
172،ص
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مث أن مسألة ،53"خصائص النبوة غري املكتسبة"دون سواهم وهو عصمتهم ألنه منعليهم السالم

هم يشمل وظيفتبلنبياء عليهم السالم بالغيب وفقط،االصطفاء ال يفهم منها هو اختصاص األ

، وإال فال معىن ملعرفة الغيب، لذاتههم الرسايلئبالغيب يف حدود أداصبح معرفتهم تلالتبليغية،الرسالية و 

Ó~]iö÷mÓö�Eùö²ju%&A\qö]ZX>ApöaZmö]i÷YöF]Aø�D]:iö#<æz`t÷~P�³`YöFæt&�BÓ�%&AæoBÓ�`YöF÷~P�÷�öF\qö]jê�Ò�÷�%&Aæo{:هلذا جاء خطاب اهللا تعاىل صرحيا

dh.ö�»§Ø�ö\{zLAr\qöÓn{54.

:شبهات حول فكرة الوحي

أثريت كثريا من الشبهات حول الوحي ،من املستشرقني وغريهم، ممن ينتسبون إىل دائرة 

اإلسالم، وسنحاول معاجلة هذه الشبهات انطالقا من البنية الفكرية اليت أسست عليها مثل هذه 

.جماال ال يتسع له مثل هذا البحث املقوالت دون التعرض إىل التشخيص الذي قد يأخذ

أن عملية الوحي مستحيلة الوقوع وذلك بسبب التباعد بني العامل العلوي والعامل السفلي، بالقول: أوال

فاألول روحي لطيف، والثاين متكدر مادي كثيف، وحيث ال واسطة بني اجلانبني فال ميكن أن تكون 

55هناك عالقة واتصال بينهما

:يأيت من خالل إثبات ثالث مقدماتهذه الشبهةواإلجابة على 

أن هذه النظرة مبنية على كون العامل ماديًا جمرداً، وهي الرؤية اليت شاعت يف الوسط الغريب يف -1

، وتطورت لتستقر مع مونتسيكيو وفولتري وروسو على بدايات النهضة احلديثة عند التصادم مع الكنيسة

مذهب فكري "دعو إىل اإلميان باهللا من غري اعتقاد بديانات منزلة وهوالقول  بالدين الطبيعي الذي ي

. 56"ومصدره العقل الفردي... يدعو إىل اإلميان بدين طبيعي، مبين على العقل التجرييب ال على الوحي

.وبالتايل فإننا لو أثبتنا عكس ذلك وأن العامل مادي روحي ملا بقي هلذا اإلشكال جمال 

181هـ ،ص 1367، 5رضا حممد رشيد ، الوحي احملمدي ، دار املنار ، القاهرة ، ط-53
28سورة اجلن ، اآلية -54
بكار حممود احلاج جاسم ، األثر الفلسفي يف التفسري ، : ينظر تقسيم العامل إىل علوي وسفلي ، وجمموع اآلراء الفلسفية فيه ،كتاب -55
وما بعدها ؟291م ، ص 2008،دار النوادر ، بريوت ، 1ط

21م ،ص 1992، بريوت ، ، دار املؤرخ العريب1عبد اهلادي الفضلي ، أصول البحث ، ط-56
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سان مادي روحي، بل أساس تركيب اإلنلعامل السفلي مزدوج ومتداخل بشكل دقيق،إننا نثبت بأن ا-2

لإلنسان احلقيقي التام اخللقة، وهلذا إذا ما نزعت الروح حيدث مستقالوحدهادياملمعىن للوجودإذ ال 

.طلق عليه بأنه إنسان باملعىن األعم أحىت وإننقص يف إنسانية اإلنسان احلقيقية، 

وهلذا فإن اإلشكال ال يشملنا وبالتايل فهو ساقط ال أقل بالنسبة لنظرتنا حنن للعامل - حنن نعتقد

وهو الذي يؤهله لالرتباط بالعامل الروحاين، فهو من جوهريبأن وراء البعد املادي لإلنسان بعد آخر –

ففيما لكرمية،اجهة مرتبط بالعامل العلوي ومن جهة أخرى مرتبط بالعامل السفلي وهذا ما بينته اآليات 

وفيما يتصل ، Ìqö]ZW]jæoB]óEö>ZWö]iö]Z�æv#<æyZöF�ø�@]Avöù�¾��ö]iö]:icözvö³ù�Àv�Eöø¡((57((:تعاىلولهيتصل باجلانب املادي ق

�\d~a�Fb�ö#<]ZöF%¤B\{yZöF%&AIBZWö>iö]Z�$Ósö]Z�Aò((باجلانب الروحي قال سبحانه Ósö#<ÓöYEö]ôEöÓöYXfb/@]Abvæy÷�%&Aæv�EöùZWùöi#<]Z�>j@H((58.

أي إذا أثبتنا بأن لإلنسان بعدا ،فإذا ثبت لدينا بأن اإلنسان خلق من بعدين مادي وروحي

إذ ميكن أن يتصل تصال بني العامل العلوي والسفلي،يرتفع اإلشكال الذي يقول بامتناع االفإنه روحيا،

.لديهذيالروحي اللطيف الاجلانبالعامل العلوي الروحي اللطيف باإلنسان من خالل 

.عنه انفكاكهالقد ثبت يف الغرب الوجود احلقيقي للروح وتالزمها لإلنسان وعدم -3

وهو نعكس األمر بعد حني،االعامل الغريب ا شاع الفكر املنكر لوجود الروح يفملوذلك بأنه 

وسرت م 1846ح يف أمريكا سنه فلما ظهرت آية الرو "متامًا ما ذكره حممد فريد وجدي يف دائرة املعارف 

منها إىل أوروبا كلها وأثبت الناس بدليل حمسوس وجود عامل روحاين آهل بالعقول الكبرية واألفكار 

ن كانت يف عداد األضاليل الثقافية تغري وجه النظر يف املسائل الروحانية وحييت مسألة الوحي بعد أ

.59"القدمية

.لروح انتفى أصل اإلشكال وارتفع املانع من إمكانية الوحي لفإذا ثبت لديهم الوجود احلقيقي 

12سورة املؤمنون ،اآلية -57
13سورة املؤمنون ، اآلية -58
713م ،ص 1971،دار املعرفة للطباعة والنشر ، بريوت  3، ط10حممد فريد وجدي ، دائرة معارف القرن العشرون ج-59



- 21 -

ية أخرى وهي تتعلق بكيفية بعد أن أثبت النافون لوجود الروح وجودها احلقيقي ،ترّقوا إىل إشكال: انيثا

م حاولوا ، الوحي أي أقروا مسألة الوحي ولكنهم فسروها تفسريًا غامضًا وخاطئًا ،والسبب يف ذلك أ

.على أساس الطريقة املقررة دينيالى قاعدة العلم التجرييب الالبحث فيها ع

وكان خالصة ما توصلوا إليه هو أن الوحي عبارة عن إهلامات روحية تنبعث من داخل الوجود،

وهي اليت تنفث يف ،ات الطيبة الفجائية يف ظروف حرجةأي الروح الواعية هي اليت تعطينا تلكم اإلهلام

ربونه وحياً من اهللا سبحانه وتعاىل، وقد تظهر نفس تلك الروح القابعة وراء أجسامهم روع األنبياء ما يعت

ا من مالئكة اهللا هبطت عليهم من السماء ،وما م متجسدة خارجًا فيحسبو هي إال جتٍل لشخصيا

ديهم إىل خري ا،مهم ما مل يكونوا يعلمونه من قبل، فتعلالباطنية ،أمتهملطرق هلداية أنفسهم وترقية و

.وليس بنزول ملك من السماء ليلقي عليهم كالماً من عند اهللا سبحانه

أن يقابله بشر أو يتصل به خملوق، وأن -جل وعال-ن اهللاأ:وقد كان دليلهم على ذلك

م يق ،ابلون اهللا أو يستمعون إىل كالمهاملالئكة مهما قيل يف روحانيتهم وجتردهم عن املادة فال يعقل أ

ويستدعي عدم التنزيه املطلق الالئق بشأنه، وألن املالئكة كله يقتضي حتيزًا يف جانبه تعاىل،ألن هذا  

.مهما ارتقوا فال يكونوا أعلى من الروح اإلنساين اليت هي من اهللا نفسه فمثلهم ومثلها سواء 

:عليه باملالحظات التاليةوالردولكن الكالم ميكن مناقشته 

إن .؟..،أي كيف متت عملية اإلثباتالذي ال ميكن أن تؤكده التجربة رثبت هذا التصو كيف أُ -1

.أيضابأن كالم غريهم إدعاء فإن هذا الكالم ال يتجاوز كونه إدعاءوعلى افرتاضذلك جمرد إدعاء،

.!الروح لطيفة فكيف خضعت للتجربة العلمية؟ ف

م مقتنعون بأصل التوجيه الالمادي وهو إثبات لبداية -2 م الطريق، إن قوهلم هذا يكشف أ إذ أ

، ووجدوا من واقع اإلنسان شخصية وراء هذا العامل بالعقولمليءبوجود عامل آخر اقتنعوا من كل ذلك

.أخرى وراء شخصيته الظاهرة 

فالوحي ال يقتضي ، تام بل هو مصادرة واضحةاهم غرين الدليل الذي استندوا إليه يف إثبات دعو إ- 3

م قاسوا العامل الالمادي مبقاييس اكما زعموا ولعل مرجع هذ)املكان والزمان(التحيز اإلشكال إىل أ

.ختص العامل املادي وهلذا قالوا بالتحيز
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ولذا فإن ما نعتقد من حقيقة للوحي ال يقتضي التحيز، بل على العكس من ذلك متاماً، فإن

بل إننا نعتقد بأن ما طرحوه من أشكال هو .طرحناها هي أبعد ما تكون عن ذلكنظرية الوحي اليت

.لوعدم القدرة واإلمهابذاته احملذور، ألن انقطاع التوجيه بني العاملني يقتضي العبث يف اخللق

ب احملرفة مما إن الذي دفعهم هلذا التحليل هو السعي إلجياد حل ملا وجدوه يف كتب أهل الكتا-4

.يتناقض مع العلم 

م اطلعوا على القرآن ورأوا أنه كيف يتوافق مع العلم  وكيف يدعو إىل التفكري العلمي واملعريف يف ولو أ

م متاما  .أكثر آياته لتغريت نظر

وتلقي الوحيوةالنب: المبحث الثاني 

إىل الوجود انطلقإذا كان الوحي يعلمه اهللا لنبيه بواسطة ملكه جربائيل وهذا التعليم الذي 

، فهو ليس بشري الغايةه إهلي املصدر اصطفائي الوسيلة،، إنهو تعليم إهلي اصطفائي" اقرأ"بعبارة

BöNZöF;`A,{:قال اهللا تعاىل يف قرآنه الكرمي، ولكنه كمانشأ من تآليف البشر وفلسفتهمتعليما بشريا اجتماعيا 

b�ö#<]óEö>j][söZöF%&AIBZöFÔÓ§ØsöaZXLB³�Eö̀YöFÓsöÓn÷~.ö�öNiÓmNjæupöaiùZWö÷mö]�F{60،وهو النيب من لدنه تعاىل، فكيف يكون املتلقي األول ،

تمع باهللا يف مقام الالكرمي صلى اهللا عليه وسلم، كيف يتصل اإلنسان يف م ، فالنيب املصطفى غيبقام ا

صلى اهللا عليه وسلم الذي يتلقى باستعداداته ووعيه البشري وحيا إهليا فريدا ولطيفا هلو حقا مقام 

م،اإلعجاز لقد شكل هذا االتصال بني الوحي والنيب، جدال واسعا بني واحلرية لدى الناس بكل توجها

. علماء املسلمني ومفسريهم فضال عن غريهم 

اهللا الكرمي يفصل يف هذا اإلشكال ويؤكد يف كثري من اآليات أن النبوة فضل من لكن القرآن 

Ì�D]jB]ZX÷~b�]jb̈~b�aicözbtu;`Abv÷�NZöFN��;`A¸sö\{yÓYöF{:عز وجل وليست كسبا من العبد، ومن هذه اآليات قوله تعاىل

÷~.ö�öaiö>�Eö³ù�dvø�ö]:jæo]f/@]Aevb�Ó�öFê�]iÓnØvöÓ�b§,B\{yd�öFØvöù�©åù�ùrBÓöYEöùnBÓ�æoæuB\ö�,Bö]óEö]ju%&A~.ö�Óö�Eöùö�FBNZöF½v#<] >icöy`YöFN��¢APuÌ^r;`Bö`YöF

$çf/@¢A�]iÓnæoçf/@]APhöM�Ópö]ôEöÓö�Eö>iÓöYXæupöaóEù�pöb�>j@¢A{61،صهم بالنبوة فضل اهللا الختصااملوجبجعلوا":البيضاويقال

أن النبوة عطائية وأن ترجيح بعض اجلائزات على بعض مبشيئة اهللا ، وفيه دليل على ومنه غليهم

2سورة يوسف ، اآلية -60
11سورة إبراهيم ، اآلية -61
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الوحي هلا ، ال ينفي القول بأن النفس النبوية املصطفاة لتلقيعلى أن هذا العطاء من اهللا.62"تعاىل

.ة النبوة عن سائر النفوس البشريةبعد تلبسها بصفقدرات وخصائص متيزها 

تصال بعامل غريب عن عاملها وهو األفق األعلى لتستمد فالنفس النبوية لكي تكون هلا ملكة اال

أثر حبيث تكون يف ذروة فيه الذي منه الوحي ال بد هلا من استعداد فطري حمض ليس للكسب وحده 

اهللا الشهود كتشهد من أمال"كشاف حجاب هذا العامل الغريب حيثقادرة على احتمال اناإلنسانية،

.63"ه أو حتسسه بعصي الدليل والربهانالعيان ما مل يصل غريها إىل تعقل

اية الناس إىل احلق وألن مقام االصطفاء الرباين ليس ألي كان، خلطورته وأبعاده لعل أمهها هد

، فمن خيتاره احلق ملكاشفته على عامل الغيب يقتضي أن يكون من سنخ هذا العامل فيتضح تبارك وتعاىل

هلداية وطريقها باإلنذار مبا تأيت به إال بتوافر ثالث خصائص أن النيب ال ميكنه إقامة نبوة بوظيفتها يف ا

ا ال : روح النبوية عن سائر األرواح وهيتتميز 

ا فوق حدود القوى - ا تتصرف يف الطبيعة وأنظمتها اخلفية باملعجزة اليت تكون الطاقة اليت تقوم  أ

.والطاقات البشرية 

ا متتلك العصمة كملكة - .أ

ا ترتبط - املادتني السابقتني ، وىل لكيان النبوة حيث تتوقف عليه، إذ هو املادة األبعامل الغيبأ

ا عن سائر البشر، إذ .وألن االتصال به روح املعجزة وحياة العصمة  ومتيز النيب خاصية أخرى خيتلف 

ه املادي احملدود، اإلنسان يف حالة االتصال بعامل الغيب ال بد له من اخلروج عن القيود اليت تربطه بعامل

أما النيب فهو ال حيتاج إىل اخلروج من عامل اجلسد املادي إىل عامل الروح الغييب من أجل إدراك الغيب 

.64واالطالع عليه من خالل تلقي الوحي

: خلصائص املميزة لقوى النيب بثالثالرازي االدينوحيدد اإلمام فخر

، مكتبة 3الرازي ،أبو عبد اهللا فخر الدين ،أسرار التنزيل وأنوار التأويل ، حتقيق عبد الرمحن عمرية ،و عبد املنعم فرج درويش ،،ج -62
157م ،ص2000، القاهرة ، 1ركايب ،ط

415م ، ص1972عبده حممد ،األعمال الكاملة ، حتقيق حممد عمارة ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بريوت -63
18رضا حممد رشيد ، الوحي احملمدي، ص-64
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، سريع االنتقال منها إىل املطالب من غري غلط تعاقلة وهو أن يكون كثري املقدمايف قوته ال-1

.يقع له فيها 

، ويكون خمربا ويسمع كالم اهللايف قوته املتخيلة وهو أن يرى يف حال يقظته مالئكة اهللا تعاىل-2

..عن املغيبات الكائنة واملاضية 

األكمه أن تكون نفسه متصرفة يف مادة هذا العامل فيقلب العصا ثعبانا واملاء دما ويربئ-3

ذه القدرات والقوى وامللكات تكاملت النفوس النبوية وصارت أوعية نقية مهيأة .65واألبرص بإذن اهللا

ـــــكن لغريهم إليها من سبيل متثلت ببنعم وألطاف مل يوخمتصةلتلقي الفيض اإلهلي  الوحي والتكليم " ـــ

ه كامللك والشيطان واللوح احملفوظ والقلم ، وما أخربهم بواملالئكة ومشاهدة اآليات الكربىونزول الروح 

.66"ئر اآليات اخلفية على حواس الناسوسا

ة عرفها التاريخ الديين حيمل الوحي احملمدي بني ثناياه مالمح أعظم معجز :خصائص الوحي المحمدي

وقص ، ي مجع بني كل صور الوحي لألنبياء، ونقل عنهم ما كان قبله من وحي، فالوحي احملمداإلنساين

مما كان م م  وكشف عن كثري من جزئيات ن قصص األنبياء مع أممهم وشعو ، وبني مراحل دعوا

ا القرآن الكرمي أنه حيتل الصدارة  " وتفاصيل الناس الذين تلقوا الوحي من األنبياء ولعل امليزة اليت ينفرد 

الكرمي ألي وحي إىل األنبياء ، واألكثر من هذا أن ذكر القرآنومرتبة وأفضلية خبصائصه وأشكالهكما

BöNZöF¢A,Bö]óEö÷�EöÓ�÷o%&A,{:قال اهللا تعاىل،67"ي احملمدي أو خامتة للداللة عليهاآلخرين يرد دائما إما مدخال للوح

\�ö÷�Eö]j;`A,BÓ�\ö�,Bö]óEö÷�EöÓ�÷o%&Aê�]j;`AÀ�paZöFæv�áö;`ö<<��Eö̀YEMöóEöjAæoévöù�©$ù�ùqö÷mÓYöF,Bö]óEö÷�EöÓ�÷o%&Aæoëê�]j;`AÓ~�Eöù�ÔÓsö÷YöF;`A*h�Eöùm#<Ó�÷z;`AæoæT#<Ó�÷z;`Aæo

æ_CpöaZWö÷mÓ�öFæoù�BÓöYE÷z]��Aæoê�Òy�Eùnæoæ_Cpe�öF%&Aæo\xaZöFpb�öFæoæuobsö#<Ó�æo$æv#<Ó�÷�Eö]icözæoB]óEö÷�Eö]�FAÓ§æo]r'boA]rLAtpbYöF]Zt{68

: القول بالوحي النفسي 

فإننا جند الوحي رفيقا أمينا هلذا النيب ،وسلمصلى اهللا عليه ميكر حلياة النيب اليف دراسة متأنية 

املوحى إليه، يصعب معه الدارس أن جيد حلظة الفصل بني حياته اخلاصة وحياته املسؤولة، بل من 

، بل كل لوحي، عاشه منفصال عن ظاهرة اوسلمالعجيب فعال اجلزم أن ما عاشه حممد صلى اهللا عليه 

523م،ص1966،مكتبة األسدي ، طهران ،2الرازي أبو عبد اهللا فخر الدين ، املباحث املشرقية يف علم اإلهليات والطبيعيات، ،ج-65
330،ص2الطباطبائي حممد حسني ، امليزان يف تفسري القرآن،ج-66
123حي وداللته يف القرآن الكرمي والفكر اإلسالمي  ، ص األعرجي ستار جرب محود، الو -67
163سورة النساء ، اآلية -68
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،ال يسأل، ينفذ و قاد بأن النيب كان مأمورا حمتسباته كانت تشع بالوحي، مما دفع بالبعض إىل االعتحيا

مهمته التلقي واألداء مستقال بذاته ويبقى اجلمع بني حياته العامة واخلاصة من اختصاصه بتوجيه من اهللا 

.تعاىل، وبعناية من وحيه 

د وهب نفسه للوحي مبلغا أمينا ورسوال كرميا، إال أن مع أننا نلمس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ق

.شخصيته حقيقة والوحي حقيقة أخرى 

، نتيجة جتلي األحوال الروحيةوهو و أبرز ما أثري حول الوحي احملمدي، القول بالوحي النفسي 

ته أي أنه ناتج عن تأمالوسلم أو انطباع إلهلامه،القرآن فيض من خاطر حممد صلى اهللا عليه "وأن 

ة عن هذه النظرية مأثور ،69"وسبحاته الروحيةوخواطره الفكرية الشخصية،

املوحى يفيض من نفس النيبموحاصلها أّن الوحي إهلا،70»إميل درمنغام«،وفصلها»ونتييهم«املستشرق

، وقوة إميانه باهللا وبوجوب عبادته، منازع نفسه العالية، وسريرته الطاهرةوذاك أن. إليه ال من اخلارج

يتجلى يف ذهنه، ، يكون هلا يف مجلتها من التأثري ماما سواها من عبادة وثنية، وتقاليد وراثيةوترك

عليه من ، إرشادا إهليا نازاليعتقد وجوبهوُحيدث يف عقله الباطن، الرؤى واألحوال الروحية فيتصور ما

الغيب، وقد يسمعه يقول يلقنه ذلك، يعتقد أنه ملك من عاملالسماء بدون وساطة، أو يتمثل له رجل

مظهر ، كما يرى ويسمع مثل ذلك يف املنام الذي هويرى ويسمع ما يعتقده يف اليقظةذلك ولكنه إمنا

أو ملك ألقاه على يف روعه،لقيأه كالم من مظاهر الوحي، عند مجيع األنبياء، فكل ما خيرب به النيب أن

.فهو خرب صادق عندهمسعه 

فتح الباب أمام مجلة من املفكرين أصحاب القراءة - الوحي النفسي–هذا الفهم للوحي لعلو 

احلداثية للنص القرآين حماولني إفراغ الدين من كل ما له عالقة بالغيب، وربطه باإلنسان، يصرح حسن 

ليس موضوعا "، ليصبح النيب حبسب تصوره 71"بل هو البناء املثايل للعاملليس دينا"حنفي بأن الوحي

فإنه موضوع الوحي فقط ووسيلة تبليغ ال غاية، أما الوحي م أصول الدين ،ألنه وسيلةمستقال لعل

م ، 1996، دار الدعوة للطبع و النشر والتوزيع االسكندرية ،1ماضي ،حممود ، الوحي القرآين يف املنظور االستشراقي ونقده ،ط-69
123ص
وما بعدها 123املرجع نفسه ،ص - 70
، 1م ، املركز العريب للبحث والنشر ، القاهرة ،ط1987الرتاث والتجديد ،مكتبة األجنلو املصرية بالقاهرة ، حنفي حسن ، -71

86م، ص1،1981م،طبعة دار التنوير ، بريوت ،ط1980
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، وحياول هشام جعيط يف  72"مستقل غري مشخص وإدخال الرسول كجزء من الوحي تشخيص للوحي

ـــــكتابه الذي خصه لتأسيس رؤيته اخلاصة للوحي والذي عنونه ب "، القرآن النبوةالوحي: السرية النبوية"ـــ

وحي موجودة عدة مرات يف القرآين لوصف ماهية اخلطاب "يلتقي مع القائلني بالوحي النفسي فكلمة

القرآين وعالقة اهللا بالنيب حممد واإلهلامات املوجهة إىل األنبياء من قبله ويبدو من القرآن أن الوحي اإلهلي 

يفسر كيف حيدث التأثري ، مث73"إىل هؤالء جيري بصفة داخلية وبدون وعي كامل، أي كتأثري نفسي

ائيا النفسي  والوحي إمنا هو هجوم مباغت "للين مركزا على احلالة النفسية للمتلقي مهمال قيمة الوحي 

يف الفرتة املدنية ، وقد يكون الوحي مستوحى أي مطلوبا ومعان مطبوعة بالغرييةداخل الضمري أللفاظ

، وأن يتكلم النيب عن اهللا ووحدانيته ونظام أو وحي إهليملمكن أال توجد رؤيا وكان من ا...ومرتقبا يف آن

بدرجة أقل و " ماين"، وكان هذا شأن آلخر والعبادات واألخالق من لدنه، وجيد من يتبعهالكون واليوم ا

.74"البوذا"و" زرادشت"شأن 

ا بعض هذه النظرية الإن  قة املستشرقني، وتبعهم فيها معظم احلداثيني ما هي يف احلقييت جاء 

اأخذالفكر االستشراقي والفكر احلداثي غري أنوالوحيتكرار ملقاالت العرب اجلاهليني يف النبوةإال

استغرقوا أناسرجال الوحيبصورة نظرية حديثة براقة تتمحور يف أنوشربما أكل الدهر عليهبعرض

م عقودا ينقل القرآن الكرميإّن .همحسوأمامالدهر حىت رأوها ماثلة يف خياهلممن يف التفكري يف أمنيا

م على النيبلنا أن ا نتاج األحالم العذبة الالكرميمن مجلة مقاالت العرب وافرتاءا يت  َوصم شريعته بأ

hÓYöF>A�pöajB]ZX.{D#<]ZmÌO�%&AÇ~]:iö÷�%&APhÓYöFb�?ö�öFÉsö]ôEö÷öYX¢QA-hÓYöF-:((قال تعاىل.تتجلى على لسانه وبصره، مثود خاطرهكانت ترا

Ópa�¸sùnB\{zB]óEöùö�FBÓö�Eö>iÓöYX¾��öÓ�öFBÓè<ö`YöF,BÓ�\ö�*høz÷t£Aæupöajdo]��@]A((75ا جاَء به من خمتارًا فيمإّن النيب ليس:أي قالوا

تعاىل وقد رد.و الرؤى جتري على لسانه،وإمنا هو وحي األحالمالكتاب، وشرعه من األحكام،

�ø~÷Ñ�MöóEöjAæoA\̂r;À?¬ÉpöÓ�(1)BÓ:((بقولهمتهم من دون أن يذكرموضع آخر من كتابهعمهم هذه يف امز 

dh\O�÷~.ö�öbYEöø�#<\�BÓ�æo?¬Épö]Zn(2)BÓ�æobTöø óEÓ�öFPvÓnª?¬Épöæ�>j@¢A(3)÷u;`AÓpa�N��;`A¸�÷�æoê�Q�pb�öF(4)'b�öÓ�NiÓn.q�öFùq\{z

?¬ÉpöaZW>j@H(5)o.̂r¾��dsöù�?¬Épö]ôEö÷zBÓöYX(6)Ópa�æoPTöbYXa��B`YöFê�Qiö÷n]��@¢A(7)d~a�FB]ZöF]rê�Qö²j\qö]ôEöÓöYX(8)æuB]�ÓöYXæ_CB]ZXPvö÷�Eöæz÷pö]ZXæo%&A

87م ،ص 1988، بريوت ،1،ط1حنفي حسن ، من العقيدة إىل الثورة ،دار التنوير،ج- 72
17،  ص2008، دار الطليعة ، بريوت ،4ية ، الوحي والقرآن والنبوة ، طجعيط هشام ،يف السرية النبو -73
69جعيط هشام ، املرجع نفسه ،ص -74
5سورة األنبياء ، اآلية -75
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ê�QZöF>r]A(9)ëê�Q�÷o%&BÓöYXê�]j;`A©ù�ùqö÷YEöÓn,BÓ�ê�Q�÷o%&A(10)BÓ�æ_C\^q\ö�arA]JpöbYW>j@]ABÓ�ª?¬%QAÉt(11)'b�ö]ZöFobsö#<Ó�aôEöÓöYX%&Aê�]iÓnBÓ�?¬ÉsÓ�öF

(12)Ìqö]ZWö]jæob�AQ§ÉtI��]jÌ[sö]ZöF?¬Ésö>Z�Ö(13)\qöóEöùnù��ætÌqøzê�É�]ôEöóEöb�>j@¢A(14)BÓ�\qöóEöùna��MöóEöÓÑ�ª?¬Éo%¤BÓ�>j@H(15)Ì̂r;À�\{yö>ZmÓ�öF]��ætÌqö±øyj@]A

ê�Ò{yö>ZmÓ�öFBÓ�(16)BÓ�]ZkA]Ztbs\�ÓöYEö>j@]ABÓ�æoê�QZmö]¡(17)Ìqö]ZW]j?¬%QAÉtævöù�ø�D#<Ó�öFAòù�ö³`YöFætª?¬Ésö÷YE.ö�>j@¢A((76

يدور حول معرفة مباشرة ملوضوع قابل للتفكري، يرى أنهإن املتمعن ملفهوم الوحي النفسي 

، وأيضا غري قابل ملوضوع ال يشغل التفكريواملطلقة والوحي اإلهلي جيب أن يأخذ معىن املعرفة التلقائية

وسلم بالوحي قد كان ، ويقني النيب صلى اهللا عليه ال تنتج عند صاحبها يقينا كامالواملكاشفة. للتفكري

ا غري شخصيةمع وثوقه بكامال، كما أن الوحي اإلهلي 77"وطارئة وخارجة عن ذاتهأن املعرفة املوحى 

وقد فرق املستشرق األملاين ،78"جتاوز نطاق عقلهن عن احلقائق اليت هو الفصل الذي يكشف به اإلنسا

، فاعترب الوحي ريقا فيه مزج بني الواقع والتصوفبني الوحي واإلهلام تف) 1930-1836(تيودور نولدكه 

.79"خاصا باألولياء إذ ال يوحى إليهمواإلهلام ، خاصا باألنبياء 

ين ضوئه جند عبد القاهر اجلرجاعلىهذا التلقي هو امللك و ، وطريقإن طريق الوحي هو التلقي

، يلقى يف نفس اإلنسانكالشيءو قد كان على سبيل اإلهلام:" يذهب إىل أن من قال بأن الوحي

80"عاذ باهللا منه فإنه طريق لإلحلادويهدي له من اخلاطر واهلاجس الذي يهجس يف القلب فذلك مما يست

معطية وذات ذات متكلمة آمرة : ختضع لتصور حواري علوي بني ذاتنيا إن عملية الوحي اإلهلي إمن

من مظاهر الوحي، الذات املتكلمة، ، مل يتفق يوما أن تشاكلت يف مظهر 81"خماطبة مأمورة متلقية

. ، فهما متغايرتان يتحدا يف صورة واحدة على اإلطالقومل والذات املخاطبة يف قالب واحد،

18-1:سورة النجم ، اآليات - 76
الفكر ،دمشق ،دار الفكر ، اجلزائر ،دار4مالك بن نيب ، الظاهرة القرآنية ،ترمجة عبد الصبور شاهني ، ط: ينظر -77

167م،ص1987،
570،ص1973، دار الكتب اللبنانية بريوت،1،ط2صليبا مجيل ، املعجم الفلسفي ،ج-78
م ؟1933،مادة دين، تعريب عبد احلميد يونس ومجاعته  القاهرة ، 9تيودور نولدكه، دائرة املعارف اإلسالمية األملانية ،ج -79
، دار 2، حتقيق حممد خلف اهللا وحممد زغلول سالم ،ط) ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن (الرسالة الشافية اجلرجاين أبو بكر عبد القاهر، -80

156م ،ص 1968املعارف ، مصر ،

194، صاملرجع السابقبن نيب، مالك -81
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صلى اهللا عليه وسلم، ولكنها خاصة بالنيبظاهرة مرئية ومسموعةلوحي اإلهلي إن ظاهرة ا

ري أن يستعمل حاسيت البصر وسلم يرى ويسمع حينما يوحى إليه من غفكان صلى اهللا عليه "وحده، 

فكان يرى الشخص ويسمع الصوت مثل ما نرى الشخص ونسمع الصوت غري أنه ما كان والسمع،

، ولو كانت رؤيته ومسعه بالبصر والسمع املاديتني كما نستخدمهاره ومسعه املاديتنييستخدم حاسيت بص

والنقل "، ن ما جيده مشرتكا بينه وبني غريه، فكان سائر الناس يرون ما يراه، ويسمعون ما يسمعلكا

، ومن حوله ال وحى إليه، فيالوحي، وهو بني الناسشدةكثريا ما كانت تأخذه فك القطعي يكذب ذل

.وقد يفسر هذا على أنه حالة ذاتية، 82"شاهدون شخصا يكلمهرون بشيء وال ييشع

كلي :أن عمى األلوان قسمان" ذلك وقريب يف تفسري هذه الظاهرة ما يعرف بعمى األلوان

، إلحساس البصري سليما من االضطراب، فالكلي هو العجز عن التمييز بني األلوان مع بقاء اوجزئي

منوذجية مثال يقدم لنا صورة 83ه أو عن متييز ذلك اللون عن غريهواجلزئي هو العجز عن إدراك لون بعين

شعاعات الضوئية اإلهناك جمموعة من".األلوان بالنسبة لكل العيونبعضترىضوئها أنال ميكن يف

ا كانت كذلك الضوء البنفسجي ال تراها أعيننا، وفوقدون الضوء األمحر ، وال شيء يثبت علميا أ

، كما حيدث يفأو أكثر حساسية أمام تلك األشعةتوجد عيون ميكن أن تكون أقلجلميع العيون  فلقد

.84"حالة اخللية الضوئية الكهربائية

ث ظاهرة الوحي توصل بصدق الرؤية والسمع عند حدو طيلة ثالثة وعشرين عاما نيب الكرمي فال

الشريف وعينيه وجبينه، من تظهرت أمارات خارجية تبدو على وجههوكانتإىل اليقني القطعي،

أصداء أو أصوات كما يف وقد يرافق ذلك دوي جبسمه أوشحوب أو احتقان أو تصبب عرق،

ومل يكن هلذه األمارات اخلارجية أي تأثري على حقيقة شعوره الداخلي إطالقا أو تغري يف 85"الروايات

.السالم الصالة و ليه وعيه أو فقدان للذاكرة ، فما هي إال عوارض ال متس جبوهر نفسه ع

317،ص15الطباطبائي ، امليزان يف تفسري القرآن ،ج-82
108،ص2،جمجيل صليبا ، املعجم الفلسفي -83
178،ص املرجع السابقمالك بن نيب ، -84
، رواية السيدة عائشة 6م ص1969دار الفكر ، بريوت ،1ينظر البخاري أبو عبد اهللا حممد بن امساعيل ، صحيح البخاري ،ج- 85

رضي اهللا عنها عن أحوال النيب صلى اهللا عليه وآله عند نزول الوحي
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، حني مراجعتهم هلذه الدالئل النفسية إىل القول ل هذا ذهب بعض النقاد املستشرقنيورمبا ألج

ا أثرت يف تلقي الوحي بشكل جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يتأثر كالمه مبثل هذه احلاالت مما  بأ

وهذا الرأي يشمل خطا مزدوجا حني يتخذ "ي وخيتلط عليه مبا جيد يف نفسه يولد إرباك يف دالالت الوح

، ولكن من الضروري أن ه على الظاهرة القرآنية مبجموعهامن هذه األغراض اخلارجية مقياسا حيكم ب

، فإذا ي ال ميكن أن يفسر أي تعليل مرضيالذبل كل شيء الواقع النفسي املصاحبنأخذ يف اعتبارنا ق

، بينما يتمتع الرجل دنا أن الوجه وحده هو الذي حيتقنوجنظرنا إىل حالة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

كامال خالل حبيث يستخدم ذاكرته استخداما  عقلية ملحوظة من الوجهة النفسية،حبالة عادية  وحبرية

، هذا وعي املتشنج وذاكرته خالل األزمة، فاحلالة إذن ليست تشنج، على حني ميحي األزمة نفسها

. 86" هو الطابع اخلارجي املميز للوحي،نفسية يف أساسها،وحالة معينةبني ظاهرةالتالزم امللحوظ 

الذي الزمهم جتاه النيب كان طبيعيا للمستشرقني أن يذهبوا يف الوحي مثل هذا املذهب للحقد 

وسلم فقد كان الوحي على حد زعمهم أثرا لنوبات الصرع اليت تعرتي الرسول صلى اهللا عليه ،الكرمي

أفاق من نوبته ، فإذا يسيل منه العرق وتعرتيه التشنجات، وخترج منه فيه الرغوة، و صوابهفكان يغيب عن 

ما يف هذا الزعم من الكذب ورغم.87"املؤمنني ما يزعم أنه وحي من ربه، وتال على ذكر أنه أوحي إليه

أنفسهم انربوا للرد فالطريف أن املستشرقني منزلة النيب صلى اهللا عليه وسلم واالفرتاء والغض املتعمد من 

Williamعلى مزاعم بعضهم ولعلل أبرز هؤالء السيد وليم موير Muiler)1819-1905 (حياة "يف كتابه

ة الوحي ، لقد فند هذا الباحث مزاعم املستشرقني وعقب على ظاهر Life of Mohammad"حممد

الوحي على هذا النحو اخلاطئوتصوير ما كان يبدو على حممد يف ساعات ":وأعراضها اخلارجية بقوله

بل هو تصيبه أي ذكر ملا مر به أثناءها،فنوبة الصرع ال تذر عند منمن الناحية العلمية أفحش اخلطأ

، هلا، وال يذكر شيئا مما صنع أو حل به خالبعد إفاقته من نوبته نسيانا تاماينسى هذه الفرتة من حياته 

، ومل يكن ذلك ذه أعراض الصراع كما يبثها العلم، هالعطلر والتفكري تتعطل فيه متامألن حركة الشعو 

ك األثناء تنبها ال عهد للناس ، بل كانت تنتبه حواسه املدركة يف تلا يصيب حممد العريب أثناء الوحيمم

، مث نزول الوحي مل يكن ك على أصحابه، وما يتلوه بعد ذلما يتلقاه–غاية الدقة –كر بدقة ، يذ به

182ص السابقاملرجع مالك بن نيب ، -86
18م ،ص1972بكري الشيخ أمني ، التعبري الفين يف القرآن ، دار الشروق ، بريوت ، -87
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بل كثريا ما حيدث والنيب صلى اهللا عليه نبه اإلدراك الروحي غاية التنبه بوبة احلسية مع تيقرتن حتما بالغي

.88"وسلم يف متام يقظته العادية 

:     النبوة و الوحي 

، دون املرور على حبث النبوة والذي يعد مفصليا احلديث عن الوحي وتلقي النيب لهال نستطيع

املتداخلة بني املتلقي والرسالة، ولعله يغنينا عن كثري من اإلشكاالت اليت قد يف فهم كثري من العالقات 

وليس إال موصل لرسالة معينة أم أنه يتدخل يف ،إرادة املتلقي اإلذعان والتلقيتستوقفنا من قبيل هل

بوة الن؟ يصدر عن اهللا وما يصدر عن البشرعملية اإلبالغ ؟ ما هي حدود التدخل ؟ ما الفاصل بني ما

عز –فعلى األول معناه املخرب عن اهللاجلمع أنباء والنيب مشتق من النبأ أو النبوة ، وهو اخلرب وامن النبأ

فاع عن ، ألن النبوة هي االرتمعناه املكانة العالية الرفيعةوعلى الثاينألنه أنبأ عنه وأخرب-وجل

.89"األرض

اوعرف ابن حزم لمهم ، فعتعاىل بالفضيلة،ال لعلة إال أنه شاء ذلكقوم قد خصهم اهللابعثة ":النبوة بأ

دي يف صحة النبوة ويشرتط املاور ،90"اهللا تعاىل العلم بدون تعلم، وال تنقل يف مراتبه وال طلب له

صفا بالفضائل النفسانية، ثانيا إظهار معجز يدل على أوال أن يكون مدعي النبوة مت: الشروط التالية

، صدق دليل على صحة نبوتهال، و املعجز دليل على صدقهكأن يكون،  هصدقه، ويعجز البشر عن مثل

.91"لنبوة مل يصر بظهور املعجزة نبياثالثا أن يقرتن باملعجز دعوى النبوة فإن مل يقرتن باملعجزة دعوى ا

اإلسالم إىل إعطاء تعريف للنبوة، ويذهب جل فالسفة:في رأي الفالسفة المسلمينالنبوة واألنبياء

تستعد به ألن تفيض عليها "ل النفس الناطقة بتعبري ابن سينا، يتعلق بكمايكاد يكون اختصاصي

19بكري الشيخ أمني، التعبري الفين يف القرآن ،ص -88

ت.، دار صادر ،د1ابن منظور حممد بن مكرم ،لسان العرب ، مادة نبأ،ط-89
، دار 1امللل و األهواء و النحل، حتقيق حممد إبراهيم نصر وعبد الرمحن عمرية ،ج الفصل يفابن حزم علي بن أمحد بن سعيد ، -90

140م ،ص 1986اجليل ، بريوت ،
،دار الكتاب العريب بريوت ، 1املاوردي أبو احلسن علي بن حممد ،أعالم النبوة ، حتقيق حممد املعتصم باهللا البغدادي ،ط-91

56،ص  1987
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يتفق فالسفة اإلسالم مع مجهور املسلمني ،و 92"والفسادالبقاءاملعارف من العقل الفعال لصالح عايل

اأن تكون ":وسلم يفحول خواص النيب صلى اهللا عليه  اإلنسان له قوة قدسية تعين البصرية اليت يرى 

، الرابعة ظهور األفعال اخلارقة على يديه: حقائق األشياء وبواطنها، الثانية اإلطالع على املغيبات الثالثة

.93"رؤية املالئكة بصور يتحملها النيب حىت يسمع كالم اهللا تعاىل

من قبيل أن يكون تام األعضاء، نيب، خصال فاضلة جتب على اليضاف إىل هذه اخلصائص

العبارة حمبا للتعلم واالستفادة، حمبا للصدق وأهله، كبري ، حسنجيد الفهم، جيد احلفظ، الفطنة والذكاء

، غري شره على األكل القياد،وال مجوحا،وال جلوجا،قوي العزميةعدال غري صعبالنفس حمبا للكرامة،

.94"ليهاملنكوح ،أعراض الدنيا هينة عواملشروب و 

،تبقى اإلشارة إىل أن فالسفة اإلسالم، يركزون يف صفة النبوة على نفس النيب وقوة خميلته

وارتقائه عرب جمموع من الكماالت حىت يصل إىل ما يعرف بالعقل الفعال الذي عنده صور األشياء 

إلنسان إىل مراتب فبعد أن يرتقي ا"،أي حقيقة ال مشوبة فيها  وهو موجد املعقوالت ومفيضها،بالفعل

، فيتصل املستفاد، مث العقل العقلية اليت تبدأ بالعقل بالقوة، مث العقل بامللكة، مث العقل بالفعلاإلدراكات 

.95"هو العقل املستفاد بالعقل الفعالأعالها و 

اهللا تعاىل بإذناإللقاء اخلفي من األمر العقلي "ويؤكد هذا املعىن ابن سينا يف تعريفه للوحي بأنه 

، ويتم هذا اإللقاء حبسب اين سينا عرب ثالث 96"يف النفوس البشرية املستعدة لقبول مثل هذا اإللقاء

A\qÓÑ�ÓpÓöYXLAqö÷YEöÓnØvö³ù�,Bö]ZöFùrBÓöYEöùnb�ö#<]óEö÷�Eö]�FAÓ§L��öÓ�÷�æt {:، فاألول دل عليه قوله تعاىلهارعقلي واطالع وإظ:صور

د اهللا ، تسع رسائل يف احلكمة والطبيعيات رسالة يف إثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثاهلم ،مطبعة هندية ابن سينا احلسني بن عب-92
124هـ ،ص1326بالقاهرة ،

10م ، ص 1926، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آباد ، اهلند ،1الفارايب حممد بن حممد ، رسائل الفرايب ،ط-93
، الغزايل أبو حامد معارج القدس يف مدارج معرفة النفس 70ت ، دار الشعب ، القاهرة ،ص.ط ،د.ده حممد ، رسالة التوحيد ،دعب-94
143م ،ص1927، مطبعة السعادة ، مصر ،1،ط
رف العثمانية ، حيدر آباد ، مطبعة جملس دائرة املعا1الفرايب حممد بن حممد ،رسائل الفرايب ، الثمرة املرضية مقال يف معاين العقل،ط-95

.39م ،ص 1926، اهلند ،
،مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آباد ، اهلند 1ابن سينا احلسني بن عبد اهللا ، رسالة يف الفعل واالنفعال وأقسامها،ط-96

3هـ ،ص 1353،
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Øvö³ù�B]ZöFùqöóEöùnb�ö#<]óEö÷�NiÓnæovöù�BNZöF.qöNjLB�>iùn{97 والثاين دل عليه قوله تعاىل}b~ùöi#<ÓnR_D÷�Eö]Zm>j@H]��ÓöYXbsöP�ö>O b�öFê�]iÓn

¯ù�ö`YEö÷�Eö]ZnIAqöÓ�%&A(26)N��¢APvöÓ�ê�ÒO�]�F÷t¢QAvöù�¿gpcözdt'b�öNZöF;`BÓöYX.�öaiö÷yÓ�öFévöù�Pvö÷�EöÓYöFù�ö÷�öF\qÓ�öFØvù�æo©ù�ö̀YWö>iö]Z�LAq\�æt{98

"99.

حماولة لإلجابة عن وظيفة النيب هل أنه جمرد متلقي، لدى الفالسفة املسلمني،كان هلذا الطرح

ملية االتصال بني الواجب ، مث اإلجابة أيضا عن عون أي تدخل منه يف عملية التبليغ، فينفذ ديؤمر

ات اإلهلية، ، وهو االتصال بالذإىل ما هو أعلى، بل أرقى العلورتقاء ملا هو دون ، كيف يتم االواملمكن

، ردا حماولة للتوفيق بني العقل والنقل، وإثبات النبوة بالدليل العقلي، كان يضاف إىل هذا أن طرحهم

.على منكريها باألصل 

بد وأن يكونوا أن األنبياء عليهم الصالة والسالم ال" يذكر الرازي: لنبوة واألنبياء في رأي المفسرينا

، ا القوى اجلسمانية فهي إما مدركة، وإما متحركةمتميزين عن غريهم يف القوى الروحانية واجلسمانية ، أم

، ولقد  واس الظاهرة فمنها القوة الباصرةأما احل. املدركة فهي إما احلواس الظاهرة، وإما احلواس الباطنةأما

وسلمهذه الصفة ويدل عليه قوله صلى اهللا عليه خمصوصا بكمالوسلمكان الرسول صلى اهللا عليه 

اإن اهللا زوى يل األ" وتراصوا فإين صفوفكم اأقيمو " وقوله عليه السالم،100"رض فرأيت مشارقها ومغار

.101"أراكم من وراء ظهري

إين أرى ما ترون وأمسع ما تسمعون أطت السماء :" وسلمالقوة السامعة ويدل عليه قوله صلى اهللا عليه 

لو تعلمون ما أعلم وحق هلا أن تئط ما فيها موضع أربع إال وملك واضع جبهته ساجدا هللا واهللا

جتم إىل الصعدات جتأرون إىل اهللا، ، وخلر لضحكتم قليال، ولبكيتم كثريا، وما تلذذمت بالنساء على الفرش

65سورة الكهف ، اآلية -97
26سورة الجن، اآلیة - 98
3املصدر السابق، صابن سينا ،-99

، ضها ببعض، حتقيق فؤاد عبد الباقيباب هالك هذه األمة بع: صحيح مسلم ،كتاب الفنت وأشراط الساعة مسلم بن احلجاج ،-100
ت .ط ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، ،د.د

ط ، دار القلم ، بريوت .الناس عند تسوية الصفوف ،د، صحيح البخاري ، كتاب اآلذان ، باب إقبال اإلمام على حممد بن امساعيلالبخاري -101

.م 1987،
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ونظري هذه القوة لسليمان عليه السالم يف قصة النمل قال ،102"لوددت أين كنت شجرة تعضد

��[�ëê�NôEöÓ�,A\̂r;À>A÷pö]�öF%&Aê�]iÓnùrAæoPhö÷�MöóEöj@¢AÌ�D]jB]ZX·��ö]iö÷�]ZöFBæ�e�öF%&B�#<öÓ�öF+hö÷�MöóEöj@]A>ApöaiöaZ�>r®H÷~.ö�ö]óEöø�#<æyÓ {:تعاىل

÷~.ö�MöóEöÓ�öø ö÷�Ó�öFbv#<Ó�÷�Eö]icöz'b�arpöaóEöbÑ�æo÷~a�æo]��æuobsöbmöÌ{yÓ�öF{103،ن كالم النمل وأوقفه على فاهللا تعاىل أمسع سليما

ومنها قوة الشم كما يف حق يعقوب عليه السالم حني شم ريح ، وهذا داخل يف باب تقوية الفهم،معناه

Bd�]jæoø�D]i\�ÓöYXbsö�Eöùm>j@¢A*gB]ZX¨b~a�pbYöF%&A�ç²ZöF;`A.qRöÑ�]�ä�æ��öF̀tæVcözpb�öF]�¥�÷pö]ju%&A{:يوسف عليه السالم قال تعاىل

Puo.q±öùóEööæYWööa�F{104 ، ا من مسرية أيام . فأحس 

ا عقالعلى أن احلكمة من بعثة األنبياءيبقى التنبيه إذا توقف عليها إقامة ،، تدفع إىل القول بوجو

qö]ZW]jB]óEö>iæz÷t]AB]óEö]icözbtø�D#<]óEö³`�EöÓöYEö>jB`YöFB]óEö>j][söZöF%&Aæob~b�öÓmÓ�æ_D#<]ôEöø�>j@H\{:العدل واحلكم بني الناس بالقسط لقوله تعاىل

æuA][sö�Eöù�>jAæoÓ}pöaZWÓö�EöçjcwBMöóEöj@]A$ù�ö÷yùZW>jB`YöF{105،اصد النبوة قيام العدل بني الناسفاآلية تشري إىل أن من مق ،

يصرح البيضاوي ناس لإلميان باهللا وباليوم اآلخر،، باإلضافة إىل دعوة التلفون فيهفيما خيوبيان وجه احلق 

�ï�cözetæv�öFPsÐø{yÓöYEöe�æv�öF`tù^qóEöb�æoN��ö]Ú�Eöçjæup.ö�Ó�öFPwBMöóEöiçj�]iÓnçf/@]AÁ��ödÑ�b�\qö÷mÓYöF$Phcözesj@]A{تعليقا على اآلية الكرمية

æuB\ö�æofb/@]AIA[s�öF[PsöÓnLB��Eöø�öÓ�{106 ،" وفيه تنبيه على أن بعثة األنبياء عليهم الصالة والسالم إىل الناس

اضرورة لقصور الكل عن  فاآلية ":لوسيوقال اآل107"إدراك جزئيات املصاحل، واألكثر عن إدراك كليا

" :الطباطبائيقول وي108"وأن العقل ال يغين عن ذلكظاهرة يف أنه ال بد من الشرع وإرسال الرسل،

مر بأرة الداعية إىل الصالح والسعادة فمن الواجب يف العناية أن ميد النوع اإلنساين مع ما له من الفط

، ء املستوجبة لتدبريها أحسن تدبريفربوبيته تعاىل لكل شي،آخر تتلقى به اهلداية اإلهلية، وهو النبوة

ط منشورات الشريف الرضي ، .، سنن الرتميذي ، كتاب الزهد عن الرسول، حتقيق عبد الرمحن عمرية ،دالرتميذي حممد بن عيسى-102
م 1989

18سورة النمل ، اآلية -103
94سورة يوسف ، اآلية -104
25سورة احلديد ، اآلية -105
165سورة النساء ، اآلية -106
51،ص2الرازي ،أبو عبد اهللا فخر الدين ،أسرار التنزيل و أنوار التأويل،ج -107
، 1994، دار الكتب العلمية بريوت ، 1، ط3اآللوسي حممود ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،ج -108
193ص
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ودعوته الناس الناس، بإرسال رسل منهم إليهم،بتستدعي أن تعىنغايته السعيدة،وهدايته كل نوع إىل

م يف الدنيا واآلخرة صاحلبلسان رسله إىل اإلميان والعمل ال . 109"ليتم بذلك سعاد

يرتبط مبا يعرف عند وسلم، وحتتم بعثته ووجوب إرساله فمعىن لزوم وجود النيب صلى اهللا عليه 

ومبا أن اهللا تعاىل واجب ،ب من حيث اإلجيادباطه مبا هو واجالفالسفة باإلمكان الذي يقتضي ارت

ه إذ العقل بعد استقالل:"اهللا مصدرها لضرورة النبوة عقال، يصبح لزاما أنالوجود، والنبوة ممكن الوجود

قبيح ذاتا،وأن بعض األمور كالعدل حسن ذاتا وبعض األمور كالظلم بإدراك احلسن والقبح يف اجلملة،

وإثبات األمساء وحدة الذاتية له حبيث ال عديل له،لكل موجود ممكن وإثبات الوبعد إثباته املبدأ األزيل

الرسالة هلداية الناس إىل وإثبات احلسن للنبوة و العليا كاحلياة والعلم  والقدرة،احلسىن والصفات 

ثبات ، وإال الكتاب هو اهللا احلكيم، وإثبات أن املبدأ الوحيد لتعيني النيب وإرسال الرسل وإنز صالحهم

110"بالقانون مثال إما واجب أو ممكنأنه سبحانه فوق أن حيكم عليه شيء، إذ ذلك الشيء املعرب عنه

. والرسالة ظاهرة منه سبحانه وتعاىل ة صادرة عن اهللا تعاىل بالضرورة فال حمالة تكون النبو 

ا تتصل باإلنسان ، وأنه كيف إلنسان ممكن الوجود أن يتلقى الوحي واستماعه من اهللا واجب أما أ

، لكن اهللا به ومرتبط بأحكامه الغيبيةفهذا مقام اختص. سبحانه وتعاىل بال وسيط أو بوسيطالوجود 

، على اعتبار أن شرف النبوة أو ميلكها امللك مثالحمل البحث قد يقع على كون هل اإلنسان ميكن نيل 

م من املستهللا آهلةاختذوا من دون االذين  بل ختتص النبوة يف حيل لإلنسان أن يرقى إىل النيب، رأوا أ

} �BÓ�\�?ö�öFÉsö]ZöFN��;`ALAs\{yÓYöFB]óEö]iö>�Eö³ù{حيث قالوا لك ،امل
111.

}æu;`A¨b~aôEZöF]AN��;`A¸s\{yÓYöFB]óEöaiö>�Eö³ù�æuo.q�öFPsöa�Fu%&AB]ZöFoÏqc�]�FBd�ÓnæuB\ö�.qöbYEö÷mÓ�öFB]ZöFaJo,BÓYöFAÓ§{112}BÓ�æo ælö]óEöÓ� \wBMöóEöj@]A ÷u%&A 

>A�pöaóEù�pe�öF Ì̂r;À b~a�Ó§,BÓÑ� ª?¬Òqöb�>j@H N�¥�;`A ÷u%&A >A�pöajB]ZX {\DöÓmÓYöF%&A fb/@]A LAs\{yÓYöF �ï�pcözdt{113، كبريةهؤالء  لدىاالعتقادومفارقة

ا مطلقا، ا أجل من أنصورا أن اإلنسان ال يالئم النبوةإذ كيف تحيث أن العقل ال يقبل  تنال ، أل

عنها قد منحوا الربوبية ، مع أن هؤالء الذين منعوا النبوة لإلنسان ومنعوهاإلنسان أو يناهلا اإلنسان

26، ص12القرآن ،جالطباطبائي ، امليزان يف تفسري -109
31هـ  ،إيران ،ص 1378، دار اإلسراء للنشر ، 1اآلملي عبد اهللا اجلوادي ، الوحي والنبوة ،،ط-110
27سورة هود ، اآلية -111
10سورة إبراهيم ، اآلية -112
94سورة اإلسراء ، اآلية - 113
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يقبله عقل عاقل،هية للحجر مما ال، ومنع النبوة لإلنسان وإعطاء األلو لألوثان،وأعطوا األلوهية لألصنام

م ال يتصورون اإلنسان إال يف حدود احلس وخالصة معرفتهم  وعلة هؤالء يف مثل هذا االعتقاد أ

ن الروح لعلموا أولو حترك العقل مبستوى أرفعحمكوم حبكم املوجود املادي وفقط،ومنتهاها أن اإلنسان 

، ، وصار به مسجودا للمالئكةوتعلم به أمساءه احلسىنفصار به خليفة هللالذي نفخه اهللا يف البشر،

، غافال عن روحه لسالم إال بدنه املخلوق من الطنيمل ير من آدم عليه اإبليس الذيإتباعالمتنعوا من 

رد الذي هو من عا فجنود الشيطان ال يرون من البشر إال شأنه "مل األمر الذي مداره به كن فيكون،ا

م لو عرفوا امللك وما له من من دعواه النبوة،فلذا استوحشواواملشي يف األسواقادي من األكل امل كما أ

النزاهة عن احلياة البشرية لعلموا أنه ال يكون رسوال إال النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي يراه مبلكوته 

.114"ويتحمل ما يتنزل هو به من الوحي

- ص والواقع جدلیة الن–أسباب النزول : المبحث الثالث 

ا - الباحثنيقلية حتكي نزول الوحي، وقد شغلتا ننصوص"أسباب النزول"ُمتثل سياقات لكو

وذلك يف إطار تعاملهم مع نصصور،العمرعلى- ة حتيط بالنص القرآينة واجتماعيّ ثقافية وتارخيي

بامتداد علم التفسري، حىتمتّد اكان هلا حضور بارزفاملصحف وحماولة بيان مسائله وتدّبر قضاياه،

ا من شروط التفسري وفهم القرآناشتهر أنه ال غىن للمفسر عنها، وعد .وا العلم 

، بل لعلها أمهها أسباب النزول من أهم املباحث"وإذا كانت مباحث علوم القرآن ذات خطر فــإن

ألن هذا املبحث قد حف بكثري من الشبهات والشوائب اليت حاول كثري من أعداء ،على اإلطالق

.115"إىل حنر الشريعة سهامهم املسمومةاإلسالم وخصومه قدميا وحديثا أن يصوبوا منها 

:تعريف أسباب النزول

نزلت اآلية أو اآليات متحدثة عنه أو مبينة حلكمه ما":هوالزرقاين سبب النزولاإلمام عرف 

واملعىن أنه حادثة وقعت يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو سؤال وجه إليه، فنزلت اآلية يام وقوعهأ

27اآلملي عبد اهللا ، الوحي والنبوة ، ص -114
249م ،ص2008، مركز الناقد الثقايف ، دمشق 1اإلجتاه العلماين املعاصر يف علوم القرآن ،طأمحد حممد الفاضل، -115
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الدكتور داود عرف ، و 116"أو اآليات من اهللا تعاىل ببيان ما يتصل بتلك احلادثة، أو جبواب هذا السؤال

عن األحداث التارخيية والوقائع اليت كانت من العلم الذي يتكفل بالكشف«:العطار سبب النزول

على أنه " مباحث يف علوم القرآن"، وقدمه الدكتور صبحي الصاحل يف كتابه 117"دواعي النص القرآين

.118"ما نزلت اآلية أو اآليات بسببه متضمنة له أو جميبة عنه أو مبينة حلكم زمن وقوعه"

وإن اختلفت التعابري فيما بينهم ونالحظ أن كل هذه التعريفات تصب يف مصب واحد

ومن .المي، وجاء الوحي القرآين حللهافسبب النزول عندهم هي أمور وحوادث يف عصر التشريع اإلس

ا  خالل التعريفات السابقة ال نستطيع أن نعد أحداث األمم السالفة املاضية من أسباب النزول أل

ينكر على الواحدي يف ذكره أن سبب نزول أحداث تارخيية سبقت عصر الوحي، ولذا نرى السيوطي 

والذي يتحرر من سبب النزول أنه ما ":بشة هلدم الكعبة قال يف اإلتقانسورة الفيل قدوم أبرهة من احل

نزلت اآلية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره الواحدي يف سورة الفيل من سببها قصة قدوم احلبشة به، فإن 

و من باب اإلخبار عن الوقائع املاضية كذكر قصة نوح وعاد ذلك ليس من أسباب النزول يف شيء بل ه

ليس سبب اختاذه خليال))َواختذ اهللا إبراهيم خليال((:ومثود وبناء البيت وحنو ذلك وكذلك ذكره يف قوله

.119"ذلك من أسباب نزول القرآن كما ال خيفى

ـــــ.لنزولوشأن اسبب النزول: لتفريق بني مصطلحنيإىل ابعض الباحثنيلذلك عمد  أسباب " فـ

االنزول أي السبب الداعي والعلة املوجبة لنزول قرآن ب ألن » شأن النزول«: وهذا أخص من قوهلم.شأ

رآن آية وسورة من السبب يف مصطلحهم بعد أن كان الشأن يعين األمر الذي نزل القالشأن أعم موردا

مبواضع اعتباره كما يف أكثرية قصص املاضني واإلخبار عن أمم لتعاجل شأنه بيانا وشرحا أو اعتبارا

من قدسيتهم، فنزل مشوهة وكادت متّس كرامتهم أو حتطسالفني أو عن مواقف أنبياء وقّديسني كانت 

ام  م مبا يرفع اإلشكال واإل القرآن ليعاجل هذا اجلانب ويبني الصحيح من حكاية حاهلم والواقع من سري

.دس أولياء اهللا الكراموينزه ساحة ق

89م ،ص 1995، دار الكتاب العريب ،بريوت  1، ط1الزرقاين ،حممد عبد العظيم ، مناهل العرفان يف علوم القرآن ، ج-116
21ص1995طبوعات ، بريوت ،، مؤسسة األعلمي للم3،ط1داود العطار ، موجز علوم القرآن ، ج-117
132م ، ص 1977، دار املاليني ، بريوت ، 10صبحي الصاحل ، مباحث يف علوم القرآن ، ط-118
94م ، ص 1996، دار الفكر ، لبنان ،1،ط1السيوطي جالل الدين ، اإلتقان يف علوم القرآن ج-119
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أن األول يعين مشكلة حاضرة حلادثة عارضة، الفارق بني السبب والشأن اصطالحاوعليه ف

كانوملا  . 120"والثاين مشكلة أمر واقع سواء أكانت حاضرة أم غابرة وهذا اصطالح وال مشاحة فيه

ة للمشاكل اليت كانت تعيق كان يف الوقت نفسه حيدد احللول الصحيحالقرآن الكرمي كتاب هداية للناس

الكرمي صلى حركة الدعوة اإلسالمية الفتية يف خمتلف مراحلها وجييب على التساؤالت اليت يتلقاها النيب 

ويعلق على مجلة من األحداث والوقائع اليت كانت تقع يف حياة الناس ليوضح موقف ،اهللا عليه وسلم

أسباب مباشرة وقعت يف عصر ن اآليات القرآنية بلذا نزل قسم مالرسالة من تلك األحداث والوقائع 

حال أو سؤاال استدعى اجلواب وتطلبكمشكلة تعرض هلا النيب والدعوة واقتضى نزول القرآن فيهاالنبوة 

ضرار بقصد أو واقعة كان ال بد من التعليق عليها وذلك من قبيل ما وقع يف بناء املنافقني ملسجد عنه، 

ا إذ ، فقد كانت هذه احملالفتنة اولة من املنافقني مشكلة تعرضت هلا الدعوة وأثارت نزول الوحي بشأ

æv�öFù^qj@¢A>Ao.^qö]Z��NöFQ]ALAqRöÑ�ö÷yÓ�LAtAÓsRO�LAsö÷YW.ö�æoÃBZW�öFPsö÷YWö]�Fæoæv÷�EöÓYöFæv�EöùóEöù�pöb�>j@]ALArB\�÷t;`AæoØvÓ�²çj:((جاء قوله تعاىل

æ_CætBÓ�]f/@]A'b�ö]jpcözætæovöù�$+h÷YEö]ZXdvbYWùöi÷�Óö�Eö]jæoæu;`A,Bö]ZöF>ræt]AN��;`A$ê�QóEö÷yb�>j@]Afb/Aæo.qæ�Ì{yÓ�öF÷~b�NZöF;ÀæupbYöFù^q#<\ö�]j((121 .

وملعرفة أسباب النزول أثر كبري يف فهم اآلية والتعرف على أسرار التعبري فيها ألن النص القرآين 

ياغته وطريقة التعبري فيه وفقا ملا يقتضيه ذلك السبب فما مل يعرف وحيدد املرتبط بسب النزول، جتيء ص"

فعن هشام بن عروة "مثال ذلك ما أورده صاحب املوطأ و ، 122"ى أسرار الصياغة والتعبري غامضةقد تبق

du;`A((أرأيت قول اهللا تعاىلاملؤمنني وأنا يومئذ حديث الّسن قلت لعائشة أم : بن الزبري عن أبيه أنه قال

BæYWf�j@]AØsöÓ�>jAæo]��æovöù�Psö«<E�#<<Óm\{z$çf/@¢AØvÓ�ÓöYXdÑ�Ó�\�D÷�EÓöYEö>j@]APo%&AÓsöÓ�]ôEö÷n¢QA]��ÓöYXæ�B]óEöbÑ�ù�ö÷�Eö]iÓn÷u%&A\UdpöN d�öF$BÓ�P�̀YöF((123 ،

ما  فقالت عائشة رضي اهللا عنهافم لكانت كال، لو كان كما تقول:ا على الرجل شيء أال يطّوف 

ما جون أن يطوفوا ، وكانوا يتحر ية يف األنصار كانوا يهلون ملناة، إمنا نزلت اآلفال جناح أن ال يطوف 

، مؤّسسة النشر اإلسالمي ، 1تلف شؤون القرآن الكرمي ،جحممد هادي معرفة، تلخيص التمهيد، موجز دراسات مبّسطة عن خم-120
.113-112إيران ، ص

107سورة التوبة اآلية -121
45م ص 1995، 03احلكيم حممد باقر ، علوم القرآن، دار التعارف للمطبوعات ، بريوت ، لبنان ، ط- 122
158سورة البقرة اآلية -123



- 38 -

إن نزل اهللا تعاىل ، فلما جاء اإلسالم سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فأبني الصفا واملروة

.124"طوف يهماليه أن يالصفا واملروة من شعائر اهللا فمن حج أو اعتمر فال جناح ع

الصفا واملروة، دون أن تصرح بوجوب ذلك، فاآلية ركزت على نفي اإلمث واحلرمة عن السعي بني

واجلواب على هذا السؤال ميكن معرفته عن ، دون أن تعلن وجوب الّسعي،فلماذا اكتفت بنفي احلرمة

نه من عمل اجلاهلية كما ي ألطريق ما ورد يف سبب نزول اآلية من أن بعض الصحابة تأمثوا من السع

فنزلت اآلية مبلحظ بياين رائع تنفي هذه الفكرة من أذهان الصحابة وتقر يف اآلن نفسه أن الصفا أوردنا 

. واملروة من شعائر اهللا فسبب النزول ساعد على فهم السر البياين يف التعبري القرآين 

ونظرا لقيمة أسباب النزول فقد خصها مجاعة من العلماء بالتأليف كعلي بن املديين، والواحدي 

والسيوطي،وجعل اإلمام الشاطيب معرفة أسباب النزول الزمة ملن أراد علم القرآن، واستدل على ذلك 

معرفة مقاصد  فضال عن –أحدمها أن علم املعاين و البيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن :" بأمرين

إمنا مداره على معرفة مقتضيات األحوال،حال اخلطاب من جهة نفس اخلطاب أو –كالم العرب 

املخاطب، أو املخاَطب، أو اجلميع، إذ الكالم الواحد خيتلف فهمه حبسب حالني، وحبسب خماطبني، 

لك، وكاألمر يدخله وحبسب غري ذلك كاالستفهام لفظه واحد، ويدخله معان أخر من تقرير وتوبيخ وغري ذ

ا  معىن اإلباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها، وال يدل على معناها املراد إال األمور اخلارجة، وعمد

مقتضيات احلال، ومعرفة األسباب رافعة لكل مشكل يف هذا النمط، فهي من املهمات يف فهم الكتاب، 

ه واإلشكاالت، ومورد للنصوص الظاهرة مورد وهو أن اجلهل بأسباب التنزيل موقع يف الشب: الوجه الثاين

125"اإلمجال حىت يقع االختالف  وذلك مظنة وقوع النزاع 

ه ورد كل شاردة وواردة يف القرآن الكرمي إىل سبب بعين،أن اإلفراط بالقول بأسباب النزولعلى 

، وهي حوادث القرآنسرين بتطلب أسباب نزول آيأولع كثري من املف" فيه إجحاف يف حق القرآن الكرمي

، وأغربوا يف ذلك حلكايتها أو إنكارها أو حنو ذلكيروى أن آيات من القرآن نزلت ألجلها لبيان حكمها أو

فكان أمر أسباب نزول .. وأكثروا حىت كاد بعضهم أن يوهم الناس أن كل أية من القرآن نزلت على سبب 

لى غاربه خطر عظيم يف فهم ر عنه وإرسال حبله ع، وكان يف غض النظالقرآن دائرا بني القصد واإلسراف

311م ،ص1981منشورات دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت ، لبنان ،، 02مالك ، املوطأ ، ،ط -124
295- 294، دار املعرفة ، بريوت ،ص3الشاطيب إبراهيم بن موسى اللخمي ، املوافقات ،حتقيق عبد اهللا دراز ،ج-125
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صفة اهلداية كما أن الوهم بأن القرآن الكرمي ال تنزل آياته إال ألجل حوادث، خيلع عنه،126"القرآن

األقدمني ، وهي باعرتافحول النصقرائن مما"لصالح األمة مجعاء كما خيلع عنه امتداده األزيل، إن 

ا ما تالف فيها قدمي  وخالصة ما، واالخأنفسهم ال ختلو من وهم انتهى إليه قوهلم يف أسباب النزول أ

وتبقى أسباب النزول بالنسبة .127"نزلت إال أيام وقوعه وليس السبب فيها مبعىن السببية احلكمية العلية 

بيان جممل أو إيضاح خفي وموجز، ومنها ما يكون وحده تفسريا ومنها ما يدل "..للمفسر مما يساعد على

ا تأويل اآلية أو حنو ذلكملفسر على طلب األدلة الا .128"..يت 

هل السبب الذي استدعى نزول اآلية ل املطروح هوالسؤا:العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب

هل أن ما ينزل من القرآن لسبب من األسباب يقتصر : خيصص أو يقيد املدلول القرآين هلا؟ وبعبارة أخرى

على ذلك السبب فيما أفاد من حكم ومدلول؟ أم يتعداه إىل غريه من األمور والوقائع املطابقة؟

ذا أن السبب الذي " فظ ال خبصوص السببالعربة بعموم الل"اتفق علماء األصول على أن وأرادوا 

ينزل إثره الوحي ال حيبس التشريع وال يقيده، وإمنا يكون ذلك السبب جمرد مثري لنزول الوحي فيشمله احلكم 

وإىل هذا ،129السببالنازل ويبقى هذا احلكم على عمومه سارياً على كل الوقائع واألحداث املماثلة لذلك

وواجب اخللق، عاملني يهديهم إىل واجب االعتقادالقرآن نزل هدى لل":ميزانه قالطبائي يفاملعىن أشار الطبا

وواجب العمل وما بينه من املعارف النظرية حقائق ال ختتص حبال دون حال وال زمان دون زمان، وما ذكره 

موم التشريع، من فضيلة أو رذيلة أو شرعه من حكم عملي ال يتقيد بفرد دون فرد وال عصر دون عصر لع

ا ألن وما ورد من شأن النزول ال يوجب قصر احلكم على الواقعة لينقضي احلكم بانقضائها وميوت مبو

.130البيان عام والتعليل مطلق

والدليل على ذلك " العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب"وال ريب يف صحة هذه القاعدة

جاء يف الدر .بعموم آيات نزلت على أسباب خاصةهو احتجاج الصحابة وغريهم يف وقائع عديدة 

46ص، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، اجلزائر01جبن عاشور حممد الطاهر ، تفسري التحرير والتنوير ،-126
23، ص 2004، دار املعارف ،القاهرة ، 8،ط01جعائشة عبد الرمحن ، التفسري البياين للقرآن الكرمي ،-127
47بن عاشور طاهر، تفسري التحرير والتنوير ، ص - 128
79ينظر ، تفصيل رأي األصوليني ، مناع القطان ، مباحث يف علوم القرآن ،ص-129

.42،ص1امليزان يف تفسري القرآن، جالطباطبائي حممد حسني ، -130
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كر حممد بن  الشعب عن أيب سعيد املقربي أنه ذ املنثور عن سعيد بن منصور وابن جرير والبيهقي يف 

م أمر من إن هللا عبادا: هللاإن يف بعض كتب: القرظي فقالكعب ألسنتهم أحلى من العسل وقلو

أعليَّ جيرتئون؟ ويب : جيرتون الدنيا بالدين، قال اهللا تعاىل، لبسوا لباس سوك الضأن من اللنيالصرب

هذا يف كتاب : القرظيفقال حممد بن كعب.حريانمنهمبعثن عليهم فتنة ترتك احلليم يغرتون؟ وعزيت أل

قد عرفت فيمن : سعيدفقال.131يةاآل))ævù�æoPwBMöóEöj@]AØvöÓ�\�bYERöÑ�÷me�öF'b�öaj÷pö]ZX�PYXù��?pÓö�EöÓ�>j@¢ABÉö�EöZ>öFÏqj@¢A((اهللا

.132"إن اآلية تنزل يف الرجل تكون عامة بعد: أنزلت؟ فقال حممد بن كعب

ة جدال كبريا يف أثارت جمموعة من الدراسات املعاصر :من أسباب النزول إلى تاريخية النص القرآني

ا، أخذا وردا، نقاش احىت يومنا هذا، ومم، تتفاعل حدةا و الوسط الثقايف والديين، وما زالت تداعيا

.يف جمال أسباب النزول، سنلقي ضوًءا على أبرزهاسطرته هذه الدراسات بعض مالحظات

ذه الدراسات قد ورد يف إطار ض ألسباب النزول يف هيف البداية ال بد أن نشري إىل أن التعر 

ا أعمومشاريع كان غرضنظريات ليت ترتبط مبجمل من أسباب النزول بل من علوم القرآن، واأصحا

طار املالحظات أو البحث يف أسباب النزول إالرتاث اإلسالمي وإعادة النظر فيه، لذا مل يتعد

باب، وعليه فما خمتلف جوانب هذا التتحول إىل حبوٍث حتقيقّية تعاجلة، من غري أناإلشارات العام

ته من نالساحة الثقافّية، أكثر مما تضمالحظات هو ما فرضته من جدال يفض هلذه امليدفعنا إىل التعر 

. حمتوى يرتبط بأسباب النزول

و ملا كان موضوع الوحي يف اإلسالم يدرس مقرتنا مببحث أسباب النزول حىت يستعان على 

أنه لو مل تقع تلك صار يعتقد بأنه ارتبط بأسبابه ارتباط علة مبعلوهلا، مبعىن"فهمه مبعرفة تلك األسباب

األسباب ملا كان هناك وحي، وملا بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم، وبالتايل ربط النص بسبب نزوله 

.133"على هذا النحو وهذا هو معىن تارخيية النص الديين

204سورة البقرة ، اآلية -131
572،ص1993، دار الفكر ، بريوت ، 1السيوطي عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين ، الدر املنثور ، ج-132
،، منشورات ضفاف ، بريوت ، 01العمري مرزوق ، إشكالية تارخيية النص القرآين يف اخلطاب احلداثي العريب املعاصر ط-133

414م ، ص 2012منشورات االختالف ، اجلزائر ، دار األمان ، الرباط ، 
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: مفهوم النّص : "ة نصر حامد أبو زيد، يف كتابهتقوم نظري: مالحظات نصر حامد أبو زيد- أ 

ظاهرة : " دلية بني النص والواقع، بناء على أنعلى أساس االعتقاد بالعالقة اجل"القرآندراسة يف علوم

مل تكن ظاهرة مفارقة للواقع أو متثل وثبا عليه وجتاوزا لقوانينه، بل جزء من مفاهيم -القرآن–الوحي 

ا  ا وتصورا ال أنّ ،134"الثقافة ونابعة من مواضعا يزودنا من النزول علم أسباب "ويعترب يف هذا ا

خالل احلقائق اليت يطرحها علينا مبادة جديدة ترى النص استجابة للواقع تأييدا أو رفضا وتؤكد عالقة 

وأوىل املالحظات اليت أبداها، تأكيده كثرة اآليات املرتبطة 135"احلوار واجلدل بني النص والواقع

احلقائق اإلمربيقية املعطاة عن النّص :"يقولنادرة، بأسباب النزول، حبيث كانت اآليات النازلة ابتداًء 

سبب خاّص استوجب إنزاهلا، وأنآية أو جمموعة من اآليات نزلت عند أّن كل(...) تؤكد (...) 

136.اقليلة جد-أي بدون علة خارجية-اآليات اليت نزلت ابتداء 

، نفسهقرآينالف أسباب النزول من خالل النصا املالحظة الثانية فتقوم على أساس اكتشاأم

"من غري العودة إىل الروايات، فبعد أن تساءل النزول ماذا نفعل حني ال نستطيع حتديد أسباب : 

للنصوص، وهذه لنزول ليست سوى السياق االجتماعيأسباب ا: "، ذكر أن"حتديدا حامسا جازما؟

، 137"النص، ميكن كذلك الوصول إليها من داخلميكن الوصول إليها من خارج النصاألسباب كما

إال االستناد إىل الواقع اخلارجي" أسباب النزول"م مل جيدوا وسيلة للوصول إىل معضلة القدماء أ"وأن 

يكشف حتليلها عن ما هو ميكن أن يتنبهوا إىل أن يف النص دائًما دواالوالرتجيح بني املرويّات، ومل 

.138"خارج النص

: نقد ورد 

وما ميكن أن نقوله هنا ، ن ندرة اآليات اليت نزلت ابتداءً وحديثه عق مبالحظته األوىل فيما يتعل

، يستدعي التوقف وحيتاج إىل توضيح ودقة أكثر ليكون أكثر موضوعية وعلمية" قليلًة جدا: "هتعبري أن

ذلك أن معظم علماء اإلسالم أثبتوا بأن هناك آيات مل يعرف هلا سبب النزول وهي كثرية  وعلى هذا 

38م ،ص1990لكتاب ، نصر حامد أبو زيد ، مفهوم النص، دراسة يف علوم القرآن ، اهليئة املصرية العامة ل-134
109املرجع نفسه ،ص -135
109نفسه ، ص-136
126نصر حامد أبو زيد ، مفهوم النص، دراسة يف علوم القرآن ،ص -137
126املرجع نفسه ،ص - 138
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قسم نزل ابتداًء، وقسم نزل عقب واقعة أو : ن تصنيف آيات القرآن الكرمي إىل قسمني األساس كا

القرآن الكرمي قسمان قسم نزل من اهللا ابتداء غري مرتبط بسبب من األسباب : " سؤال يقول الزرقاين

م نزل اخلاصة، وإمنا هو حملض هداية اخللق إىل احلق، وهو كثري ظاهر ال حيتاج إىل حبث وال بيان وقس

، فأين هذه القلة اليت تومهها أبو زيد، إال أن تكون قراءته 139"مرتبطا بسبب من األسباب اخلاصة 

ارتباط "انتقائية ألجل الوصول إىل أن النص القرآين خاضع ألسباب كانت وراء تنزله، مما يعين حبسبه 

دف التأسيس لتارخيية النص الديين والرتكيز على االرتباط النص بسبب نزوله وإمهال ما عدا ذلك، 

.140"باألسباب، ألن األسباب دنيوية تارخيية، ميكن االعتماد عليها

ال يعين التسليم ، وأن ما نزل من القرآن معظمه بسبب فهذابكثرة األسبابوحىت لو سلمنا

ع بشكلها بالنتيجة اليت يريد أن خيلص إليها أبو زيد ودعواه يف مسألة العالقة اجلدلّية بني النّص والواق

"بالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السب"فقد وضح علماء اإلسالم وفق قواعد أصولية،املغلق،

عن ا حديثه وأم. ، احلكمة من القول بأسباب النزول كما أوضحنا من قبل"الوارداملورد ال ُخيّصص"أو

دعوى ى اليتعدقا ومفاجئا، إال أنه المكالما من، فهو وإن كان  استكشاف األسباب من داخل النص

هل يكشف ذلك عن ا وراءه من التحليل، ولكن إىل إقامة الدليل، فصحيح أن النص يكشف عم

.فبني األمرين بـَْون شاسع!احلادثة التارخيية اليت نزل بسببها؟

" التشريع"واألخطر فيما ذهب إليه أبو زيد، أنه ربط أسباب النزول ليس باألحكام العملية 

إىل املسائل االعتقادية متجاوزا أسباب النزول نفسها إىل التارخيية، وحجته يف ذلك فقط، بل تعداها 

ا، وحبسبه  إذا قرأنا نصوص األحكام "أن العقيدة ارتبطت بتصورات أسطورية، ناجتة عن اعتقاد مجعي 

مبا من خالل التحليل العميق لبنية النصوص، ويف السياق االجتماعي املنتج لألحكام والقوانني، فر 

قادتنا القراءة إىل إسقاط كثري من تلك األحكام، بوصفها أحكاما تارخيية، كانت تصف واقعا أكثر مما  

نة مبستوى الوعي وبتطور  ذه القراءة التارخيية هي تصورات مر كانت تصنع تشريعا، وحىت العقائد 

107،ص1الزرقاين حممد عبد العظيم ، مناهل العرفان يف علوم القرآن ، ج-139
418، ص مرجع السابقالعمري مرزوق ، -140
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على كثري من مستوى املعرفة يف كل عصر، والنصوص الدينية قد اعتمدت يف صياغة عقائدها 

. 141"التصورات األسطورية يف وعي اجلماعة اليت توجهت إليها باخلطاب

شكل مبحث أسباب النزول أهم املواضيع اليت أنعشت دعوى :مالحظات محمد أركون - ب

أمهها ربط اآليات القرآنية "تارخيية النص القرآين عند أركون، لقد تناول هذا املوضوع من عدة جوانب 

ربط لغتها بلغة العرب إبان فرتة نزول الوحي مع تركيزه على الصفة املتغرية للغة، ما يشكل بالوقائع، و 

عائقا أمام مسلمي اليوم الستيعاب القرآن على النحو الضروري، مث االهتمام املفرط بقضية ترتيب سور 

.142"القرآن حبسب تاريخ نزوهلا 

إن "ل السائد يف علوم القرآن مؤكدا ويف مسألة أسباب النزول يبدو أن أركون يتفق مع القو 

السبب ليس إال حجة أو ذريعة من أجل إطالق حكم أو أمر أو تثبيت معيار معني أو حترمي شيء 

، مث خيلط بني أسباب النزول والقصص ووضعهما يف سياق واحد ألجل تأكيد القول 143"حمدد

ر لنا سبب نزول كل آية من آيات أن القصص العديدة تشكل اخللفية األسطورية اليت تفس" بالتارخيية

ا تدلنا على إجابات . 144"القرآن والواضح من هذا التصور هو أن أركون ال يفهم من أسباب النزول كو

وهذا جوهر القول –الوحي عن أسئلة الواقع وقضاياه، يرشدها ويقومها كما فهمها العلماء، بل حبسبه 

يدل على أن الوحي يف فرتة نزوله كان يساير الواقع ويتكيف وفقه أو خيضع له –بتارخيية النص القرآين 

كان املسلمون قد أنشؤوا "هلذا جنده يؤيد ارتباط كل آيات القرآن الكرمي بأسباب معينة، ومن ذلك قوله 

علما يبحث عن حتديد أسباب النزول اخلاصة بكل آية، ولكن هذه األسباب ال تشمل مجيع األحوال 

ومؤاخذته هنا أو اعرتاضه منصب . 145"تعلقة بالوضع العام للخطاب، بل هي بعيدة جدا عن ذلكامل

على عدم مشول تلك األسباب لكل األحوال املتعلقة بالوضع العام للخطاب ال على عدم مشوهلا لكل 

106نصر حامد أبو زيد ، نقد اخلطاب الديين ، ص-141
، أنوار للنشر والتوزيع ، 1العباقي احلسن ، القرآن الكرمي والقراءة احلداثية ،دراسة حتليلية نقدية إلشكالية النص عند حممد أركون ط-142

235م ، ص2010الدر البيضاء ، املغرب ،
، مركز اإلمناء القومي، بريوت ، املركز الثقايف العريب، الدار 2ترمجة هشام صاحل ، طأركون حممد ، الفكر اإلسالمي، قراءة علمية ، -143

265م ،ص 1996البيضاء ، 
، 2005،دار الطليعة ، بريوت ، 2أركون حممد ،القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين ، ترمجة هاشم صاحل ،ط-144
30ص

115-114ري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين ،ص أركون حممد ،القرآن من التفس-145
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.اآليات 

: نقد ورد 

النزول، واحلقيقة إن أول ما ميكن أن نالحظه على أركون أنه جعل القصص القرآين أحد أسباب

فالقصص اليت يتحدث عنها أركون، "أن القصص القرآين مل يكن سببا لنزول القرآن ألنه مل يتزامن معه 

ويصل سندها إىل كعب األحبار أو وهب بن منبه وظفها كثري من املفسرين إلعطاء بعض التفاصيل عما 

اب النزول فهي ذات موضوع آخر ، أما أسبتورد يف القرآن الكرمي من قصص حتت اسم اإلسرائيليا

.وهذا اخللط فقط ألجل تأكيد نظريته حول تارخيية النص القرآين . 146"خمتلف عن هذا 

هذا من جهة ومن جهة أخرى هل نزول القرآن الكرمي كان مرتبطا ارتباطا تاما بأسباب معينة 

ذا أحد ممن تصدى للتأليف يف علوم القرآن وخباصة لوالها ما كان لينزل؟ يف حقيقة األمر مل يقل 

م حتدثوا عن وقائع ومناسبات تزامنت مع نزول تلك اآليات ،أو آيات "أسباب النزول، كل ما هنالك أ

ا تسحب عليها كما  نزلت جوابا عن أسئلة ،أو ربطوا بني آية سابقة النزول ونازلة الحقة لظنهم أ

.147"انسحبت من قبل على مثيلتها

رفقة جمموعة من الباحثني 148"اإلسالم واحلداثة"كتاب مجاعي يف: مالحظات حسن حنفي-ج

الوحي "احلداثيني يعرض حسن حنفي بشكل مفصل، وأكثر عمقا وحتليال ألسباب النزول بعنوان 

، ومن العنوان يتضح ابتداء اجتاه حسن حنفي يف حماولة ربط 149"-دراسة يف أسباب النزول–والواقع 

نزول للقول بتارخيية النص القرآين، معززا ذلك من خالل مقدمات الوحي بالواقع من خالل أسباب ال

أن كل آيات الوحي نزلت يف حوادث بعينها، وال توجد آيات أو سور مل تنزل بال "تأسيسية مفادها 

و السبب هو الظرف أو احلادثة أو البيئة اليت نزلت فيها اآلية، وإذا كان لفظ النزول يعين . أسباب

إن كثرة احلديث ...أسفل فلفظ السبب إمنا يعين الصعود من أسفل إىل أعلىاهلبوط من أعلى إىل

أسبقية الواقع على الفكر، " أسباب النزول"اخلطايب عن واقعية اإلسالم إمنا ينشأ من هذا املوضوع وهو

236العباقي احلسن ، القرآن الكرمي والقراءة احلداثية ،ص -146
237املرجع نفسه ،ص ، العباقي احلسن -147
أدونيس ، حممد أركون ،حليم بركات ،حممد بنيس ،كمال بالطة ، حسن حنفي ، بلند احليدري ، إلياس اخلوري ، فؤاد إسحاق-148

اخلوري ، مالك شبل ، هشام شرايب ، عادل ضاهر ، جابر عصفور ، عزيز العظمة ، حممد مكية ، اإلسالم واحلداثة ، ندوة ومواقف، 
.م 1990،دار الساقي ، لندن ،01ط

133املرجع نفسه ،ص -149
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تمع أوال والوحي ثانيا  الناس أوال، القرآن ثانيا، احلياة أوال و  الفكر ثانيا وأولوية احلادثة على اآلية ،ا

"150.

إن مثل هذا الطرح هو أحد املباين النظرية حلسن حنفي حول الرتاث باعتباره تعبريا فكريا عن 

ظواهر كل عصر وأنه تدوين نظري للمتغريات الفكرية يف ذلك العصر نافيا أن يكون الرتاث أمرا 

ــــــ ـــــ والنظريات الكالمية املختلفة عن العمل، املفاهيم "مساويا، بل تكّونا تارخييا وتطورا اجتماعيا، فــ

واإلميان  والكفر، والفسق، والعصيان، والنفاق، ومسألة اإلمامة، هي تنظري حلوادث سياسية كان الناس 

، وهو ناظر دوما إىل الظروف الزمانية ومتناسب معها، بل هو بذاته جزء من هذا 151"خيتلفون فيها

ذا يص ل إىل نتيجة وهي أن الدين وأصله ليس سوى فرض إمكاين ال الواقع الذي يتوىل تفسريه، وهو 

يوجد إال من خالل التفاسري التارخيية للمفسرين، مما نتج عنه أن تكون هذه التفاسري خمتلفة، وأحيانا 

. متعارضة، وكل واحد منها مبثابة ردة فعل لآلخر، ألن التاريخ وظروف احلضارة ليست أمرا ثابتا 

: نقد ورد 

اء نظرة على كتب التفسري من أوهلا إىل آخرها، مما صنف يف القرون املاضية، يدحض إن إلق

دعوى وجود أسباب النزول لكل آية من كتاب اهللا عز وجل، فما قرن منها بذلك قليل مقارنة مبا ورد 

باملائة من آيات القرآن، وعند الواحدي 14آية، أي 888يتعدى عند السيوطي"جمردا عنه وال 

.152"باملائة من آيات القرآن 7.5آية ، أي 472النيسابوري 

القائلة بأن الرتاث نتاج تفاعل تارخيي حمض  فهذا حيتاج إىل دليل، ورده أما مباين نظرية حنفي 

الكرمي، فإذا كانت هو اخللط احلاصل بني النتاج الفكري الديين والنص التأسيسي وخاصة منه القرآن 

التفاسري اختلفت وتنوعت حلد التباين أحيانا وهي فعال إنتاج تارخيي إنساين، ال يعطي أن النص 

136-135حنفي حسن ، الوحي والواقع ، دراسة يف أسباب النزول ، ضمن كتاب ، اإلسالم واحلداثة ،ص -150
341م ، ص 1988حنفي حسن ، مهوم الفكر والوطن ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ، -151
ر الفكر ، دمشق سورية ، دار الفكر املعاصر ، ، دا1عمارة حممد ، النص اإلسالمي بني االجتهاد واجلمود والتارخيية ،ط-152

20م، ص 1998بريوت،لبنان ، 
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املعرفة الدينية هو إدراك البشر وفهمهم للوحي وليس الوحي نفسه، ذلك أن الوحي "القرآين كذلك، فــ

ر العاديني هو فهم وتفسري نفسه متيسر فقط لألنبياء عليهم السالم، وما هو بني أيدي البش

، يضاف إليه أن املدارس اإلسالمية ليست منتجة للفكر الديين، بل هي كاشفة عنه 153"للوحي

وتفسره من خالل مناهج تفسريية خاصة، أما املؤثرات االجتماعية والثقافية والتارخيية يف عرضها 

ة، والدليل الواضح أن هذه املدارس يف لألسئلة، يتم اجلواب عنها يف ظل األفكار واألصول الدينية الثابت

ا تفسري الواقع ترجع دوما للنص القرآين باعتباره املالذ الوحيد لفهم املتغري وتفسريه وال تتجاوزه،   حماوال

كما هو واضح من تاريخ التفسري، فلم يقل كل من تناول التفسري القرآين أنه ينطلق من بديل عن 

مه، مما يعين هناك الثابت يف العملية املعرفية الدينية، وال ميكن أن القرآن رغم اختالف الرؤية يف فه

.يكون غري النص القرآين 

.م 2003منشورات إسراء ، إيران ، أمحد واعظي ، مركز . اآلملي جواد ، منزلة العقل يف هندسة املعرفة الدينية ، تر-153
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:الفصل الثاين 

ــــــــــــــة النص القرٓين بن
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هلا بنية أخرى ذات بنية عقالنية ؟ أم ذات بنية قصصية ؟ أم ذات البنيتني أو هل اخلطابات القرآنية

، وهذا ة ملقاربة بنية نص القرآن الكرمي؟ مما حيتم وفق هذه البين معرفة أهم األدوات املنهجية الالزم

اإلشكال يف أساسه إشكال منهجي رمبا دفع بالكثري من الباحثني ممن مسوا باحلداثيني إىل معاجلة النص 

. فصال مستقال القرآين وفق هذا التقسيم الذي أشرنا إليه مما سنخصص له

أما ملاذا حصرنا بنية النص يف البنيتني العقالنية والقصصية ، فريجع ذلك إىل تاريخ الفكر الغريب وإىل 

وهي نفس التحميالت اليت سريية الصراع احملتدم بني الكنيسة ودعاة التحرر من سلطتها املعرفية والتف

وا فرضها على النص القرآين كما ذهب إىل ذلك أثارها أصحاب القراءات احلداثية للقرآن الكرمي وأراد

استنادا يف استنتاجه هذا إىل i"بنية اخلطاب القرآين بنية قصصية " الباحثني املعاصرين حني أقر بأنبعض

، التوراة واإلجنيل من ناحية أخرى، وبينه وبنيية اخلطابية بني القرآن من ناحيةمبدأ االشرتاك يف البن

–يعضد هذه االفرتاض ،، مبا فيها القرآن الكرمينات كان بناؤها املعريف قصصيادياواعتبار أن كل ال

قصة سيدنا يوسف عليه السالم يف سورة يوسف اليت جاءت اآلية صرحية ومعربة عن السرد -حبسبه

bv÷�]ZöF°�ööaZW]ZöF\�ö÷�Eö]iÓnævæy÷�%&AP�\�ö]ZW>j@]A,BÓ�`YöF,Bö]óEö÷�EöÓ�÷o%&A\�ö÷�Eö]j;`AA\^q#<Ó�æuAÓ§ØsöaZW>j@]Au;`Aæo{القصصي يف قوله تعاىل

\�DóE.ö�vöù�©ù�ùöiö÷YEö]ZXævù�]jæv�EöùöìYW#<]Zm>j@]A{154

استعارة وفرض، عريف والثقايف للشعوب إىل اليوملعل التأثريات الفكرية اليونانية اليت طبعت الواقع امل

، مت استخالصها لغرض تفكيك اجلذور اليونانيةذاتLogos"لوغوس"وMythos"ميثوس"ثنائية 

.3سورة يوسف اآلية -154



- 49 -

بدافع تقليص دور الكتاب املقدس يف احلياة العامة للمسيحيني ص الديين وتقدمي تفسري أيديولوجيالن

. يف أوروبا 

: يف سياقات خمتلفة حكايات خرافيةتأيت مبعان متعددة155"الالند"كما أوردها"ميثوس"إن لفظة 

، وتتمثل فيها قوى الطبيعة يف صور كائنات شأ، ال تعتمد على الدقة والتمعنشعبية املنوهي حكايات

ا معىن رمزي شخصية ، ويكون أل .فعاهلا أو مغامرا

قة على وقد عد علماء الغرب أن الذهنية األسطورية هي سابقة على الذهنية الفلسفية ويالتايل ساب

سطورية على تأويل الرتاتبية  القدرة احلاكمة للذهنية األ، مما ينتج عن هذه الذهنية العلمية املعاصرة

انطالقا من التوظيف األيديولوجي –وتفسري النصوص وخباصة النصوص الدينية، حىت عد الدين

، والدين كانت تتداخلإن األسطورة والفلسفة، والسحر"ر الغريب السائدمالزما هلا يف الفك–لألسطورة 

، غالبا ما أطلق عليها اسم الذهنية طا معينا من التفكري أو الذهنية، منارعةمجيعها لتشكل جمتمعة أو متص

La Mentalité Confusionniste يف مقابل الذهنيةLa Mentalité Scientifique"156

بل هي ص القرآين خصوصا ليست نظرة بريئة،إن هذه الرؤية الغربية للنصوص الدينية عموما وللن

علماين الذي أطلق مضمرا موقفا أيديولوجيا مسبقا الغرض الواضح فيه هو نزع ال تنفك عن املشروع ال

، وتسوية النصوص كلها تهي به إىل نوع من دنيوية املقدس، لتنة والصفة املتعالية للنص القرآينالقدسي

. سواء كانت إهلية أو بشرية 

البنیة القصصیة في الخطاب القرآني : المبحث األول 

األخرى حىت وإن إن البنية القصصية للقرآن الكرمي ال ميكن تصنيفها ضمن األجناس األدبية 

منحتها له طبيعة النص ،متفرد له خصوصية لغوية وخطابية، ألن القرآن الكرمي نصتضمنت صيغا أدبية

أو أثره ، وال يتحدد عمله ن النص نفسه، فهو صادر عن الغيبذاته باعتبار أن أي نص يأخذ أمهيته م

ه من نوع ، مما يقتضي أن يكون تركيبصرة لنزوله وفقط، بل ميتد إىل اإلنسانية كلهايف توجيه احلياة املعا

نزل ، وال ميتلك القرآن من خصائص بيئته األوىل إال الظواهر اللغوية باعتبارهخاص يالئم هذه الصالحية

851-850م ص1996منشورات عويدات ، بريوت ، 1، ط2جموسوعة الالند الفلسفية ،: الالند أندريه -155
17م ،ص 1986، دار الطليعة ، بريوت ،3ط،خليل أمحد خليل ، مضمون األسطورة يف الفكر العريب -156
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ا العريب اللغوية ن الكرمي مصدر املعارف والدراسات ، وأكثر من ذلك أن يكون القرآبلغة العرب وأسلو

لقد تنبه الباحثون إىل أثر القرآن الكرمي يف نشأة العلوم العربية عامة ، ويف "اليت تأسست منه وألجله 

نشأة النقد والبالغة بصفة خاصة ، وحاولوا يف أحباث كثرية الكشف عن هذا األثر وحتديد معامله 

عرض األفكار أساليب من حيثباقي الكتب الدينية السابقة عليه انفراده عن يضاف إىل.157"وأبعاده

ج مزج الفكرة الواحدة بغريها مز "لرتتيب املوضوعي أو النوعي ولكنه، فلم يلتزم اوالتشريعات وصياغتها

ا ، تمع تتغري حياته تغريا مطردا ، فال يلبث على احلياة اليت نزل على أصحا مصورا هلا وال شك أن ا

ال األدبية ، هلذا ال ميكن أن يصنف أدبيا ضمن األشك158"دة وال جيمد على صورة حمددةل واححا

ة حتذوه وفقا ألشكاله وصيغه األنهاملعروفة ألسلوبية حىت يتحول إىل جنس مل تتكرر بعده نصوص مشا

يصبح من اخلطأ املنهجي والعلمي أن نتعامل مع  املصطلحات فإذا كان هذا حال النص القرآين ،معني

، ونعممها على النص باألدب فقطاألدبية اليت أسست من خارجه ويف مدارس أدبية ونقدية متعلقة 

مهية والتعريفية ضمن افآين بأبعاده املالقرآين بدل استنطاق النص من داخله واستكشاف املصطلح القر 

.املنت 

مصطلحات النص واحد من أبرز وأهم"القصة "ولعل مصطلح :رآنيةصطلح القصة القم-أ

القرآين والذي يشرتك أيضا مع املعجم االصطالحي للمدرسة األدبية، فضال عن الكتب الدينية املقدسة 

.للديانات السماوية ، التوراة واإلجنيل  وغريها 

، وقد وردت للداللة على يف القرآن الكرمي ستا وعشرين مرة ) ق،ص،ص(لقد تواتر ذكر مادة 

:معان خمتلفة أمهها 

gB]ZX\�çjü\̂rBÓ�BMöóEö.ö�©åøZlö÷YEö]ZöFAÎqö]�F÷tBÓöYXëê�]iÓnBÓ�ù�`tBQö�FAÓ§LB�\�]ZX*((تتبع خطى اإلنسان، مثل قوله تعاىل -أ

Ì�D]jB]ZXæo©ù�öùôEö>Z��øÕ�ù�öö�ÉR�aZXÌ�CÓsc�ÓöYEÓöYX©ù�ö̀Y((، و 159)) öFvÓn¿_DöaóEöbÑ�÷~a�æo]��æuobsöbmÌ{yÓ�öF((160.

ازنصر حامد أبو زيد، االجتاه العقلي يف -157 غرب ، ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، امل5،طالتفسري ، دراسة يف قضية ا
5م ،ص2003

14م،ص 1969أمحد خليل، دراسات يف القرآن ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بريوت لبنان -158
64سورة الكهف ، اآلية -159
11سورة القصص ، اآلية -160
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[bvö÷�NZöF°�ööaZW]ZöF\�ö÷�Eö]iÓn~a�%&BÓöYEö((احلكي واإلخبار واإلنباء، مثل قوله تعاىل - ب ZöF$³PTöÓ�>jB`YöF÷~b�NZöF;À¹��Óö�Eö>ôEö̀YX>ApöaóEöÓ�Aò

÷~P�³`YöFÓs̀YöF÷~b�#<]ZöFGrZ̀tæo¶¬qöa�((161،))du;`AA\^q#<Ó�Ópöb�]jc�\�]ZW>j@]A$eTöÓ�>j@HBÓ�æoPvöù�»�ö]:j¢AN��¢A$fb/@]Adu;`Aæo]f/@]AÓpöb�]j.[s�öF[PsöÓm>j@]A

b~�Eöø�öÓ�>j@H((162 ، وقد طغى املعىن الثاين على سائر املعاين عددا، إذ تذكر مادة)للداللة على ) ق،ص،ص

. أكثر األحيان باألنبياء ، واألقوام الغابرة احلكي واإلخبار يف أكثر من موضع ، وقد تعلق هذا املعىن يف 

:" القصة"فمصطلح وإذا ما تأملنا يف املعاجم اللغوية القدمية  اليت 163"احلديث أو األحدوثة" 

اخلرب إىل الدرجة اليت :وكلمة احلديث تعينمن املاضي  اتتعلق خبرب معني مت وانتهى يف الواقع وأصبح جزء

.164"أي انقرضوا )صاروا أحاديث(متداول حيث يقال حتول فيها املعىن إىل مثل 

ذا املعىن يف العرف اللغويفال االجتماعي عند العرب ترتبط بالواقع وباحلقيقة اليت يعكسها / قصة 

ىل الواقع من خالل حيثياته حيث تتحول إىل نص شفهي تداويل غايتها نقل مضامني حرفية تستند إ

د على الفعل االستكشايف قص ألن اجلذر املعنوي للكلمة يعتم، معيار الصدق كشاهد إثبات دقيق

ذا املعىن ليس فنا أو صنعة تسعى لبلوغ مجالية.165"أي تتبعه شيئا فشيئا: األثر أسلوبية يف فالقصة 

، بل هي نص كالمي يسعى ناقله كراوي على إيصاله بصورة كاملة وصحيحة فينتقل التأثري على املتلقي

، حيث يعكس مدى ارتباط نيه عند احلديث عن القصص القرآينهذا نفسه ما نع، و آخرمن فرد إىل

كلمة قص وقصص يف القرآن الكرمي يعنيان تتبع اخلرب واحلديث على "املعىن القصصي بالواقع وباحلقيقة فـ

.166"وجه احلق والصدق 

مطلع عليه نه إن الراوي يف القصص القرآين هو اهللا وهو ال حيتاج إىل تقصي اخلرب أو تتبعه أل

وهو يروي قصصا واقعية تستند dvf�aZW]óEö]iÓöYX~P�÷�Eö]iÓn$À~>iùm`YöFBÓ�æoBMöóEö.ö�æv�Eö`YEö«<F,B]Zn{167{بصورة كلية وشاملة

على الصدق احملض كمعيار يفرق بينها وبني القصص األخرى واليت حتولت إىل خرافات وأساطري 

13سورة الكهف ، اآلية -161
62سورة آل عمران ، اآلية-162
631، بريوت ،ص 19والعلوم ، طلويس معلوف ، املنجد يف اللغة واألدب -163
121لويس معلوف ، املنجد يف اللغة واألدب والعلوم ،ص-164
631املصدر نفسه ، ص-165
211قصص القرآن ص -166
7سورة األعراف اآلية -167
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bv÷�]ZöF°�ööaZW]ZöF\�ö÷�Eö]iÓnævæy÷�%&AP�\�ö]ZW>j@]A,BÓ�`YöF,Bö]óEö÷�EöÓ�÷o%&A\�ö÷�Eö]j;`AA\^q#<Ó�æuAÓ§ØsöaZW>j@]A{: وحكايات شعبية وتارخيية 

u;`Aæo\�DóE.ö�vöù�©ù�ùöiö÷YEö]ZXævù�]jæv�EöùöìYW#<]Zm>j@]A{168 .يقول فخر الدين الرازي يف معرض تفسريه لقوله تعاىل :

))du;`AA\^q#<Ó�Ópöb�]jc�\�]ZW>j@]A$eTöÓ�>j@HBÓ�æoPvöù�»�ö]:j¢AN��¢A$fb/@]Adu;`Aæo]f/@]AÓpöb�]j.[s�öF[PsöÓm>j@]Ab~�Eöø�öÓ�>j@H((169" القصص

، هذا 170"هو جمموع الكالم املشتمل على ما يهدي إىل الدين ويرشد إىل احلق ويأمر بطلب النجاة 

عاد خاصية اخليال والتأكيد على النقل األمني لألحداث، املفهوم الدقيق حبسبنا أقفل الباب مبكرا بإب

.وفرض شكال مباشرا للواقعية 

، وال تأريخ مبفهومه اجلامدن هذه الواقعية يف القصص القرآين ال تعين حبال يف البناء القرآين البيد أ

إال من حيث أنه أحداث يعنيها أن تكون تارخيا مبعىن الزمن املاضي املتوقف الذي ال عالقة له باحلاضر

،فهي إما صي كغاية خطابية جاءت من أجلها، إن هناك قصدية معينة للسرد القصوقعت ومضت

�çjü\̂ræF]Aùvöù�§,BÓöYEöZö?¬ÉsöaZW>j@¢A'b�°�öaZWö]ZöF\{إخباريةأو 171}P�c�>ZXBÓöYX\�\�]ZW>j@¢A÷~b�NiÓm]jæuobsöM�öæYWö]ôEÓ�öF{تنبيهية 

\�ö÷�Eö]iÓnBæ�>óEöù�¸~«<F,Bö]ZX·qö�ER�Ó�æo{172 أو نفسية}²�ï�ö.ö�æo°�ööaZWNZöF\�ö÷�Eö]iÓnævöù�ù§,BÓöYEöZöF]APhcözesj@¢ABÓ�.�D³`YEöö]�EöaZöF©ù�ö̀YöF

$\�]rA]JpöbYX\�Ó§,BÓÑ�æo�PYXù�ù^q#<Ó�eTöÓ�>j@¢A·��ö]O öùn÷pöÓ�æo?¬ÉsÌö�ù̂ræoæv�EöùóEöù�pöb�>içj{173 وعظيهأو}Ìqö]ZW]jæuB\ö��PYX

÷~P�R�\�]ZX·��Ósö÷YEöùn�çöj÷o²�øÕ�åR_D#<ÓöYEö>j]��@¢ABÓ�æuB\ö�LBö�E�öFùqöÓ�?¬Ésö]ôEö÷YWb�öFvø�ö]:jæoæT�öFùqÌ�]�F�ù^qj@]Aæv÷�EöÓYöFù�ö÷�öF\qÓ�öF*h�ER�÷YWö]�Fæo

±Ph.ö�¾§Ø�ö\{z¶¬qöa�æoL��öÓ�÷�ætæoÀ}÷pö]ZWùö²jæupöaóEù�pb�öF{174 .

مث إن التاريخ نفسه مبا حيمله من أحداث ووقائع ،قد تتلبسه الصحة أحيانا والغلط و الزيادة كما 

النقصان يف أحيان كثرية، يف حني جند القص القرآين حقا وإن كان يروي لنا أحداثا ووقائع وشخوص 

3سورة يوسف اآلية -168
62سورة آل عمران ، اآلية -169
703،ص ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت 3،ط2التفسري الكبري ، ج، الدينفخر الرازي-170
176سورة األعراف اآلية -171
100سورة هود اآلية -172
120سورة هود اآلية -173
111سورة يوسف اآلية -174



- 53 -

الصرحية يف تبيان هذه احلقيقة وأمكنة ،ألنه منزل من رب العاملني، وانطالقا من نصوص القرآن نفسه 

))du;`AA\̂q#<Ó�Ópöb�]jc�\�]ZW>j@]A$eTöÓ�>j@HBÓ�æoPvöù�»�ö]:j¢AN��¢A$fb/@]Adu;`Aæo]f/@]AÓpöb�]j.[s�öF[PsöÓm>j@]Ab~�Eöø�öÓ�>j@H((175.

مواد أخرى  ، واستبعد حتمل نفس الداللة املعنوية) قص(إن النص القرآين تعامل مع مواد مرادفة ملادة

، مما يؤكد أنه ند إليها إطالقا يف خطابه السرديمل يستحيثاية والرواية واخلرافة واألسطورة،كاحلك

، فإقصاؤه هلذه املواد اصة به تعطي دالالت تتعلق به فقطيؤسس لنفسه منظومة معرفية واصطالحية خ

ا مجيعا تنجرف إىل م الف خبال واالبتعاد عن الواقع،نطقة اخلييستند على مسألة منطقية واضحة هي أ

مثال يستخدمه النص القرآين بديال عن القص يف مجلة من " احلدث"بعض املصطلحات فمصطلح

Ìqö]ZW]jæuB\ö��PYX÷~P�R�\�]ZX·��Ósö÷YEöùn�çöj÷o²�øÕ�åR_D#<ÓöYEö>j]��@¢ABÓ�æuB\ö�LBö�E�öFùqöÓ�?¬Ésö]ôEö÷YWb�öFvø�ö]:jæoæT�öFùqÌ�]�F{اآليات 

�ùq̂j@]Aæv÷�EöÓYöFù�ö÷�öF\qÓ�öF*h�ER�÷YWö]�Fæo±Ph.ö�¾§Ø�ö\{z¶¬qöa�æoL��öÓ�÷�ætæoÀ}÷pö]ZWùö²jæupöaóEù�pb�öF{.

هالذي حيمل يف داللته معىن اخلرب ويعرض يف حالة مصدر وال يعتمد في" النبأ "وظف لفظ كما

�ö>iùö�Fævöù�ù§,BÓöYEöZöF]A\{ة كشفية كما يف قوله تعاىلإخباريعلى الفعل يف سياقاته حيث تصبح وظيفة النبأ 

R_D÷�Eö]Zm>j@¢A,Bæ��Eø�paZöF$\�ö÷�Eö]j;`ABÓ�\�DóE.ö�,Bæ�b�]iö÷mö]�F\�DZöF%&A]��æo\�b�÷pö]ZXvöù�Ph÷YEö]ZX$A\^qö#<Ó�$Psö`YEÌ�BÓöYXdu¢A]��öÓöYEöùZWö#<Óm>j@]A

æv�EöùZWöNôEöb�>içj{176.}bvö÷�NZöF°�ööaZW]ZöF\�ö÷�Eö]iÓn~a�%&BÓöYEö]ZöF$³PTöÓ�>jB`YöF÷~b�NZöF;À¹��Óö�Eö>ôEö̀YX>ApöaóEöÓ�Aò÷~P�³`YöFÓs̀YöF÷~b�#<]ZöFGrZ̀tæo

¶¬qöa�{177.

- نبأ-فالقرآن اعترب يف مواضع أن القص مساو للنبأ  مما يوحي أنه أصبح جزءا من مهام النيب

وعنصرا رئيسا من عناصر الوحي  وكأننا بالنص املقدس مجع يف صيغة املفرد، فهو نص تشريعي ونص 

م عقائدي ينظم صلة العبد بربه وهو أيضا نص قصصي خيربنا عن األمم واألنبياء مبختلف أمصاره

م وأحداث قصصهم يشكلون  قصة تقدم لنا صورة –مبا فيهم النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم –وأزما

. النيب املثال، أي اإلنسان املنشود، وهكذا تنقلب القصص قصة واحدة هي قصة اإلنسان املؤمن باهللا 

62سورة آل عمران ، اآلية -175

49سورة هود اآلية -176
13سورة الكهف اآلية -177
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د بأن البنية القصصية يف واالعتقاإن القراءة الكلية للقرآن الكرمي، تأىب ترجيح بنية على بنية فيه،

ي التنفيذي من اخلطاب القرآين هي الكل املتحكم يف نسق النص  يدعو إىل سلب اجلانب اإلجرائ

، يتحول ، وحبسب هذا املنحىقصص سردي فاقد لكل مفعول إجرائي، وجعله كتاباخلطابات القرآنية

وليس من شأنه سرد األحداث والوقائعدوره يفإىل قاص يقتصر–" فعال ملا يريد"اهللا تعاىل –املتكلم 

�ø�D]jB]ZXæoarpöb�Óö�Eö>j@¢A.qÓ�öFçf/@H$¹��ö]jpöaiö>ZmÓ{أن ينشأ حكما أو يقيم موقفا أو يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم 

\�DNiöaZn÷~P��öFùq÷�öF]A>ApöaóEöùmöajæoBÓ�`YöF>A$pöajBö]ZX-hÓYöFb�ü\qöÓ�öFPv#<]ôEö]¡pcöy÷YEöÓ�{178قد " موت املؤلف"، وقد يصبح حبسب مقولة

القصص وهذه اخلطورة اليت ينظرارئ،نستغىن عن املتكلم ونرتك األحداث يف القصة تؤول إىل فهم الق

.القرآين  

، وإن كان تاب تاريخكجيمع الدارسون أن القرآن ليس  يكاد :بين القصص القرآني والتاريخ- ب

والقرآن أعرض عن وقائع تارخيية ال تقدم فائدة فيه حوادث تارخيية ال شك فيها البعض يقول إن ما ورد

ومل تعن بذكر الوقائع ذا ليس من أهدافها،فهارخيية،لم تعرض لتتبع األحداث التفللقصة يف القرآن 

ى واألحداث بني األفراد واجلماعات واألمم فتحديد األماكن واألزمنة مل ختض فيه القصة القرآنية ويبق

، فهو موثوق على اإلطالقالقرآن مصدر تارخيي ال ريب أنه أصدق املصادر وأصحها "رغم ذلك 

، ويشري إىل أن التاريخ املقصود عنده التاريخ الذي جاء فيه القرآن الكرمي فحسب، مبعىن أن 179"السند

د التارخيي،القصص القرآين حني يتعرض لألمور التارخيية ال يذكرها متسلسلة، وال يسردها حسب السر 

.عربة والعظةولكن حيث توجد ال، ألن التاريخ يف القصص القرآين ال يعين بذاته

غلبة الشخصية على احلدث حيث يصري احلدث حيثما الغالب يف القصص التارخيي أو اخليايل،

صار الشخص احملرك يف القصة، وقد ختتزل كثريا من األحداث والوقائع ،حني يغيب حضور الشخصية 

ورية فيها، أما يف القصص القرآين ال جند موقفا من املواقف تستأثر به الشخصية وحدها، أو احلادثة احمل

ها، إمنا تلتقي الشخصية باحلادثة، أو احلادثة مع الشخصية، فينشأ من اجتماعهما مضمون، هو وحد

64سورة املائدة ، اآلية -178
38،ص1995، دار املعرفة اجلامعية ، مصر 01ن حممد بيومي ، دراسات تارخيية من القرآن الكرمي ، جمهرا-179
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م–أيا كانوا –فاألشخاص يف القصص القرآين "الذي يصبح بطل املوقف ، وإمنا ليسوا مقصودين لذا

.180"يعرض القرآن ما يعرض من شخصيات كنماذج بشرية يف جمال احلياة اخلرية أو الشريرة 

، ألنه ميتلك ص يرفض التجنيسالقرآن الكرمي نقلنا سابقا أن : إشكالية تجنيس القصة القرآنية-ج

ميكن جتنيسه وفق شكل أديب ذلك اللأدبية، هوية خاصة به فاملنت القرآين تضمن أشكاال أدبية وغري 

لية أو التارخيية أو األسطورية أو اخليا، مما يصعب تصنيف القصة القرآنية يف دائرة القصة الفنية أو حمدد

.الواقعية أو االجتماعية 

يرجع باألساس إىل طبيعة الدراسة جرى بشأن موضوع القصة يف القرآن إن االختالف الذي 

اق حديثه عن فنية القصة يف سيمثال، وهذا ما نلمسه فيما ذهب إليه خلف اهللاوناليت تبناها الباحث

ي أو القصة التارخيية اليت ، فذكر أن القرآن حيتوي على ألوان من األقاصيص منها اللون التارخيالقرآنية

تطلب فيه اليت يعتربها ليست عرضا تارخييا ية من أمثال األنبياء واملرسلني،حول الشخصيات التارخيتدور 

فيكون حبسب ، 181، وإمنا هي عرض أديب يطلب فيه التأثرية الواقعية احملققة للصدق العقلياملطابق

، أو البحث عن مصاديق التاريخ، ية، نفي أن تكون القصة القرآنية املراد منها احلقيقة التارخيخلف اهللا

خصائص معروفة لدى هج التارخيي من ي مبا ميثله املنوحىت لو مل يكن القرآن الكرمي غرضه السرد التارخي

املؤرخني، بيد أنه ال ينفي هذا أن ما أورده النص القرآين من القصص يعد مصدرا تارخييا، ومادة ميكن 

. للمؤرخني االشتغال عليها 

أما نفي خلف اهللا إمنا جاء ألجل جر احلديث إىل جتنيس القصة القرآنية وفق القصة الفنية 

إال األحداث ، أو قصة ضرب املثال  فإن األحداث فيه ليستالقصة التمثيليةأن" دا يف القولمستطر 

اليت يقصد منها إىل البيان واإليضاح أو الشرح والتفسري، والذي ال يلزم فيه أن تكون أحداثه من احلقائق  

. 182"فقد يكتفي بالفرضيات واملتخيالت على حد تعبري األقدمني 

-40اخلطيب عبد الكرمي ، القصص القرآين يف منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبيقية لقصيت آدم، يوسف، دار املعرفة ،لبنان ،ص -180
41

163،ص 1999، مؤسسة االنتشار العريب ، بريوت ،04الكرمي ،طحممد أمحد خلف اهللا ، الفن القصصي يف القرآن -181
153-152حممد أمحد خلف اهللا ، الفن القصصي يف القرآن الكرمي ،ص -182
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:ل الزجاج يف قوله تعاىلو قيتعريف األسطورة يف :وهم المقاربةية بين األسطورة والقصة القرآن-د

)>A�pöajB]ZXæobsö�Eöø #<æz%&Aæv�Eöçjdo]��@H(183الوا الذي جاء به أساطري األولني، وقخرب البتداء حمذوف واملعىن

األباطيل،األساطري ..ورة كما قالوا أحدوثة وأحاديثأسطمعناه،سطره األولون، وواحد األساطري

يقال سطر فالن على ":قال الليث،أتانا باألساطري: أحاديث ال نظام هلا وسطرها ألفها وسطر علينا

. واألساطري األحاديث ال نظام هلا،184"فالن  إذا زخرف له األقاويل ومنقها

كر أما فيما يتعلق باألسطورة، وهل هي من األلفاظ الدخيلة على اللغة العربية أم هي أصلية، يذ 

الكلمات املستحدثة يف اللغة العربية واملضامني اليت استوعبتها األسطورة من"األستاذ فارس السواح أن 

وهذا االشتقاق لكلمة أسطورة .. هذه الكلمة من االستخدامات احلديثة تستند إىل مضامينها القدمية 

ا يف اللغات األوروبية فكلمة  يف اإلجنليزية والفرنسية وغريها مشتقة من mythيف العربية يقارب اشتقاقا

muthologiaوتعين قصة أو حكاية، وكان أفالطون أول من استعمل تعبري muthasاألصل اليوناين 

، وحبسب الباحث فإن 185"للداللة على فن رواية القصص، وهي حكاية مقدسة مؤيدة بسلطان ذايت

ه وتغذيته وترتبط بالطقوس، ليصعب معها معرفة األسطورة تنشأ من املعتقد الديين، وتعمل على توظيف

تمع دون املرور على الثالوث .املعتقد والطقوس واألسطورة : الظاهرة الدينية يف ا

وبدأ التفسري احلديث لألسطورة يف القرن التاسع عشر مع املستشرق الربيطاين ماكس مولر 

Max Muller ،مما "حتريفات لغوية "إليه، واعتربها الذي صنف األساطري وفقا للغرض الذي هدفت ) (

از وفسرت حرفيا  . 186يشي إىل أن األسطورة ابتكرت لإلبانة عن احلقيقة يف لغة جمازية، مث نسي ا

وبني "فتقول املوسوعة العربية امليسرة –وهنا حمل اإلشكال-أما عن عالقة الدين باألسطورة

،وهي تشري إىل معجزات األنبياء 187"األسطورة والدين عالقة، وكثريا ما حتكي الشعائر أحداث أسطورية 

أمثال، عمر نوح  والطوفان، وحتول نار النمرود مع إبراهيم اخلليل إىل برد وسالم،وقصة بلقيس وعصا 

5سورة الفرقان ، اآلية -183
لد -184 ،2007ص) من إىل س(3ابن منظور ، لسان العرب ، دار املعارف ، ا
58-56ص، 2002،دار عالء الدين ،سوريا 4السواح فراس ، دين اإلنسان حبث يف ماهية الدين ونشأة الدافع الديين،ط-185
16عبد اهلادي الفضلي ، أصول البحث ص -186
148م، ص 1965إبراهيم مدكور ورفقاؤه ،املوسوعة العربية امليسرة ،دار الشعب ومؤسسة فرانكلني ، -187
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ه نصوص القرآن الكرمي فضال عن نصوص الكتب الدينية، ومل موسى، وخلق الكون، وغريها مما أثارت

.ا على اعتبار أنه ال يؤمن إال مبا خيضع للتجربة أو املالحظة ) الوضعي(يسلم العلم احلديث 

إن العنصر األساس املفقود يف كثري من الدراسات احلديثة و املعاصرة  هو الفكر الديين ، 

يف جمال األسطورة ، وهذا راجع حبسب اعتقادنا إىل اللبس الذي طبع واحملاوالت البائسة حشره بغري حق

هذا الربط بني األسطورة والدين  وكذا اخللط يف مفهوم الدين بني الدين اإلهلي املتمثل يف الشرائع اإلهلية 

ا األنبياء عليهم السالم، ومصدرها الوحي اإلهلي، والدين البدائي املتمثل  يف اليت بعث اهللا تعاىل 

املعتقدات البدائية من عبادة املخلوقات كاإلنسان واحليوان والكواكب، ومصدره الوهم البشري وكذا 

الدين الطبيعي الذي قال به الفالسفة األنوار كأمثال فولتري، ومونتيسكيو، روسو، وهو مذهب يدعو إىل 

نكرا تدخل اهللا يف نواميس اإلميان بدين طبيعي مبين على العقل ال على الوحي، يؤكد على األخالقية م

واخلطأ يف اعتداد الدين مطلقا من األساطري جاء نتيجة اخللط وعدم . الكون، ومصدره العقل الفردي 

التفرقة بني األديان اإلهلية واألديان البدائية للتشابه بني النوعني يف ذكر احلوادث اخلارقة للعادة أو 

ا مل توثق، ومىت أدركنا الفرق يف أن ا"لنواميس الطبيعة ألسطورة حادثة غري موثقة، أو على أقل تقدير أ

ة لألسطورة،  وأن املعجزة يف الدين اإلهلي حادثة موثقة، ندرك وجه املفارقة، وهو أن جميء املعجزة مشا

اراة ملتطلبات الذهنية البشرية املعاصرة هلا  .188"إمنا من باب ا

عليه السالم حيث جعلت السحرة يؤمنون بأن ونأخذ مثاال لتقريب هذا املطلب، عصا موسى

م سحرة يدركون معىن السحر ويدركون الفرق بينه وبني ما سواه من  فعلها ليس من السحر يف شيء أل

إمنا هو من فعل قوة عليا ال ميكن أن تكون سوى -موسى أو غريه–أفعال، كما أنه ليس من فعل البشر

.æ�ùZW>j£BÓöYXa��ÓsöÓ�föyj@]ALAqödÑ�cöz>A�pöajB]ZXBMöóEöÓ�AÓ§R_´CÓsö`YöFæuobsö#<Ó�ê�Òzpöb�æo((189((اهللا جلت قدرته 

وهم يف حالة لإلميان لدليل قوي –السحرة –فتصوير القرآن الكرمي هلذه الطائفة من الناس

السحرة،كما وحتيلنا القراءة التحليلية لسجود . يضاف إىل الدليل العقلي، الفرق بني ااملعجزة واألسطورة

م يف القدرة على التمييز بني ما هو سحر  تصورها القصة القرآنية  أن اخلربة اليت أفادها السحرة من جتار

.وما هو ليس بسحر، وحتكيم العقل قادهم إىل اإلميان برب موسى واالستجابة لدعوته 

22،ص املرجع السابقعبد اهلادي الفضلي ، -188
70سورة طه ، اآلية -189
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م يف السحر، وهي مبثابة  لذي أشرنا إليه يف ا" التوثيق"تلك اخلربة تأسست لديهم نتيجة جتار

معرض التفرقة بني املعجزة واألسطورة، وقلنا أن األسطورة مل تؤسس على التوثيق، ولو استعرضنا اآلية 

الكرمية يف مشهد السحرة بالتفصيل، سنجد القرآن الكرمي، يشري إىل هذه املالحظ، رافعا بذلك اللبس 

æ�ùZW>j£BÓöYXa��ÓsöÓ�föyj@]ALAqödÑ�cöz>A�pöajB]ZXBMöóEöÓ�AÓ§R_´CÓsö`YöF((الذي سجله علماء االجتماع الديين، يقول املوىل تعاىل

æuobsö#<Ó�ê�Òzpöb�æo(69)*gB]ZX÷~aôEöóEöÓ�â@AÓ§'b�ö]j*h÷YEö]ZXæu%&Aæu\^rAò¨b~.ö�]j'b�öNZöF;`Ab~.ö�bsö�Eö`YE\ö�]j�ù^qj@Hb~.ö�öÓ�NiÓn$Ósö÷�±øyj@H

dvöÓmö²ø ]ZX]�Õ�ÓöYX÷~.ö�Ó�öFùq÷�öF%&A~.ö�ö]iöbÑ�÷t%&AæoØvö³ù�¾V]:iöøZ�÷~.ö�MöóEöÓöYEùö²i\�]�Õ�æo�PYXøko.^qöbÑ�PhöZ>�MöóEöj@¢Advb�]iö÷mö]ôEö]jæo,Bö]óEöe� öF%&AÏq\{z%&A

LBYöFA\^qöÓnê�QZW÷YöF%&Aæo(70)>ApöajB]ZXv]j\�Ósöùö�Fp�ZöFê�]iÓnBÓ�B]ZöFÓ§,BÓÑ�ævöù�ø�D#<]óEö³`�EÓöYEö>j@]A�ù^qjAæo$B]ZöFÓsö] ÓöYXPõ�ö>ZXBÓöYX,BÓ�\�DZöF%&A

å½õ�B]ZXBÓ�NZöF¢A�<öøO�>ZWö]�Fù�ù^q#<Ó�]��?pÓö�EöÓ�>j@¢A,BÉö�EZ>öFÏqj@]A(71),BöNZöF;`ABMöóEöÓ�AÓ§B]óEö³`YöFÓs`YöFÓsö̀YWö>ZmÓö�EöçjB]óEö]jB]óEö#öÉö�Eö#<] ]Z�,BÓ�æoB]óEö]ôEö÷�ÓsÌö�%&Aù�ö÷�Eö]iÓn

ævöù�$Psö÷�±øyj@]Abf/Aæo¸sö÷�Eö]Z�ëê�QZW÷YöF%&Aæo((190 فقوهلم،))v]j\�Ósöùö�Fp�ZöFê�]iÓnBÓ�B]ZöFÓ§,BÓÑ�ævöù�ø�D#<]óEö³`�EÓöYEö>j@]A (( هو يف حقيقة

ا، واالرتفاع "األمر ا إىل درجة اإلميان اليقيين  ا عن مستوى األسطورة التوثيق للحادثة الذي وصل 

"191.

:البنیة المعرفیة في الخطاب القرآني :المبحث الثاني 

ففي تلك إلنسان العريب املوضوعية املاضية،كان فهم القرآن قدميا ضمن خصائص تكوين ا

املرحلة اليت مت فيها التدوين الرمسي للعلوم واملعارف النقلية اليت دارت حول النص القرآين واحلديث 

، كانت العقلية البالغية واللغوية وما توحي به حنو اجتاه التجزئة ومالحظة املفردات أو اجلمل النبوي

طر عقلية اإلدراك املنهجي ، أما املرحلة الراهنة حيث تسيوحدات التعبري الصغرى هي السائدةباعتبارها 

ا الناظمة هلا بطرق حتليلية ونقدية لألمور ، وتربطها لعلمية املختلفةتوظف األطر ا، والبحث عن عالقا

فال بد من إعادة النظر يف علوم وسائل فهم النص " ،ات حضارية متشعبة وعالقات متنوعةمبوضوع

، وختليصه من كثري من أنواع التفسري ع مع الكون والتداخل املنهجي معهوخدمته وقراءته قراءة اجلم

.192"ديد بأسباب النزول واملتناسباتوالتأويل والربط من خالل إسقاطات اإلسرائيليات والربط الش

73-70سورة طه ، اآلية -190
23،ص املرجع السابق،عبد اهلادي الفضلي_ 191
111-110ص 2009دار الفكر العريب ، دمشق ، ، 01طه جابر العلواين ، حنو منهجية معرفية قرآنية ،ط-192
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ال التساع أفق النص القرآين اتساعا يليق مب قام إعجازه ويليق مثل هذا النظر يتيح فسح ا

Ó}÷pÓ�öFæo.{DÓmö÷YEö]ZöF�PYX±Ph.ö�¾��öd�£AIAqö�EP�\{z~P�÷�Eö]iÓnævö³ù�÷~P�øybYWZöF]AB]óEö÷è<�ERöÑ�æo{- صلى اهللا عليه وسلم–خبامتية النيب

\�`YöFIAqö�EP�\{zê�]iÓn$ù§]�¥�aJp�#<ööÓ�B]óEö>jM[sö]ZöFæo\�ö÷�Eö]iÓnæ_D#<]ôEöø�>j@]ALBóEö#<Óö�Eö÷YEöùö�F±Ph.ö�²çj¾§Ø�ö\{z¶¬qöa�æoL��öÓ�÷�ætæo?¬ÉsÌ{ybYöFæo

æv�Eöù�ùöiö÷yb�>içj{193 },BÓ�æo\�#<]óEö>iæz÷t%&AN��;`AL��ödYX¥Bö\ö�PwBMöóEöi²çjLAsö�Eø{yÓYöFLAs�öFùq̂]ZöFæodvø�ö]:jæoÓsö]�EÌö�%&APwBMöóEöj@]A]��

æupöb�]iö÷mÓ�öF{194،ج من خالهلا حقول ه حبيس النظرة التقليدية اليت عاشها العقل العريب وأنتؤ وليس إبقا

دا مفاهيم فهناك من يريد حبث القرآن ضمن سياق التطور التارخيي إلنتاج األفكار مقي"معرفية خاصة به

هو ما كان يف ذلك -مبىن ومعىن–، فالقرآن لديه عصر التنزيل وعصر التدوين الالحقالقرآن وداللته ب

، داد عن ذات املفاهيم بشكل تراكميالعصر وكل توليد الحق بالقياس وأشباهه إمنا هو من قبيل االمت

على أن للقرآن الكرمي .195"وبذلك حيكم على القرآن أن ليس من طبيعته دخول حقل معريف مغاير

القدرة املنهجية يف مواكبة حركة احلياة وتطورها وجماراة فاعلية الزمن الذي ال ينقطع من احلوادث 

�Böd{:جتليات قوله تعاىلوهذه القدرة من ومقتضيات احلضارة،ريات واالستجابة لشرائط التقدم،والتغ

B]óEö>¡dsÓöYX�PYXR_D#<]ôEöø�>j@¢Avöù�$¾§Ø�ö\{zd~a�Fê�]j;`A÷~P�³`YöFætæuobsö\{y÷�b�öF{196،}B]óEö>jM[sö]ZöFæo\�ö÷�Eö]iÓnæ_D#<]ôEöø�>j@]ALBóEö#<Óö�Eö÷YEöùö�F±Ph.ö�²çj

¾§Ø�ö\{z¶¬qöa�æoL��öÓ�÷�ætæo?¬ÉsÌ{ybYöFæoæv�Eöù�ùöiö÷yb�>içj{197

واعتبار اإلميان حالة ال ختضع يروج يف األدبيات املعاصرة فكرة التمييز بني اإلميان واملعرفة، 

املعرفة، فال يطلب حتصيله من خالل العقل، وال ضرورة ألن يقر العقل به، وهو ما يعين عدم ملقاييس

تدخل العقل باإلميان، وأن اإلميان ليس فعال للعقل، وإمنا هو نفساين يعرب عن تعبد حمض بنص مقدس 

وتلقي ونقل وانتقال ، ورمبا نتج عن هذه الفكرة يتلى من دون أي تفكري أو تفهم، بل جمرد تلقني 

تساؤالت جديرة بالبحث، حول ما إذا كانت املعرفة القرآنية مغايرة للمعرفة العلمية أو العقلية؟ وهل 

.املعرفة القرآنية تسعى إلثبات حقائق أو لتوصيف اإلميان ؟

89سورة النحل اآلية -193
28سورة سبأ اآلية -194
دار اهلادي للطباعة والنشر ، 01ط-أسلمة العلوم الطبيعية واالنسانية–حممد أبو القاسم حاج محد ، منهجية القرآن املعرفية -195

84م  ص2003والتوزيع ، بريوت لبنان ، 
38سورة األنعام اآلية -196
89سورة النحل اآلية -197
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بطريقة تكشف عن دوره الكبري لقد حتدث القرآن الكرمي عن العقل : العقل في القرآن الكريم-أ

، ولعل القرآن الكرمي أكثر الكتب السماوية الذي خص العقل انته الواسعة يف التصور اإلسالميومك

{ذه الكيفية الالفتة للنظر  +hö]�EöÓ�æoæv�öFù^qj@H>AobsöæYW\ö�Phö]�EöÓ�\ö��ù^qj@¢AbTöùmö>óEÓ�öFBÓ�`YöF]��blöÓ�ö÷yÓ�öFN��;`A¶§,BÓnar

$¶§,A\qùZöFæoÍ~c�º~Ìö�bYöF¸�÷�bn÷~b�ÓöYX]��æupöaiùZWö÷mÓ�öF 198}~b�>óEù�æoØvöd�æupöbmöù�]ôEö÷yd�öF$\�ö÷�Eö]j;`A\�DZöF%&BÓöYX%&Ablöù�ö÷ya�Fd~°�j@H

÷pö]jæo>ApaZöFB\ö�]��æupöaiùZWö÷mÓ�öF199}÷~]iÓöYX]A>Aobsö�EøyÓ�öF�PYXPõ�÷t]��@¢Aæup.ö�ö]ôEöÓöYX÷~b�]j¸_CpöaiöaZXæupöaiùZWöö÷mÓ�öF,Bæ�̀YöFæo%&A¸uA\^rAò

æupöbmöÓ�ö÷yÓ�öF$Bæ�̀YöFBæ�NZöF;B̀ÓöYX]���Ó�ö÷mö]�Fbsö#<\�÷YöF]��@]Avø�ö]:jæo�Ó�ö÷mö]�Fc_CpöaiöaZW>j@]A�çôEöj@H�PYX`to.q°�j@¢A{200}]��

÷~.ö�]ZöFpöaiùôEö#<]ZWb�öFIBmö�Eöù�ÓÑ�N��¢A�PYX¶¬söaZX»��ö]óEf�Ó�e�÷o]AØvöù�ù§,AætdoåÆt.qöbÑ�~b�cöz%¤BÓYöF÷~b�]óEö÷�EöÓYöF$·q�öFùq\{z÷~b�bYEøy÷�]�FLBmö�Eöù�ÓÑ�

÷~b�bYöFpöaiöa ZXæo$ê�²QôE\{z\�çjü\̂r÷~b�NZöF%&B̀YöF¸}÷pö]ZXN��æupöaiùZWö÷mÓ�öF[201

س للعقل من داخل التصور نظرية تؤس،"يف القرآنالعقل "حولتفرعت نظريتان متعارضتان

الفكر ، ترى يف العقل أنه  احللقة اليت متتد على مساحة اإلسالمي، وأخرى من خارجه، فالنظرية األوىل

وهو حديث القرآن عن العقل " العقل اإلسالمي"ء النبوة، ما ولد، يف اللحظة اليت مت فيها انتهااإلسالمي

، ومناشدة امللكإن إبطال اإلسالم للرهبنة ووراثة "دور ما بعد ختم النبوة الذي يفرتض به أن يؤدي

القرآن للعقل والتجربة على الدوام وإصراره على النظر يف الكون والوقوف على أخبار األولني بوصفها من 

حلة وهذا ال يعين انتهاء مر ،202"مصادر املعرفة اإلنسانية، كل ذلك صور خمتلفة لفكرة انتهاء النبوة 

، ولكن يفهم من ذلك أن للقرآن الكرمي حمل الغيب، أو إحالل العقل وبداية مرحلة العقلالوحي 

جتعل من اخلطاب القرآين معادال للوحي اإلهلي يف التاريخ وبديال عنه يف مرحلة ختم اتساعا و إطالقية 

.ب القرآين النبوة، تلك املرحلة اليت كان فيها لسبب النزول وفعل النيب حضور يف اخلطا

وهذه اإلطالقية إمنا تتجلى عرب منهجية القرآن املعرفية واليت قاربت عصر النزول مبا هو واقع 

ذه املعاجلة التارخيية إىل القيم القرآنية امل،حمسوس وبذلك كان ، طلقة اليت كلف الناس مبقاربتهالتنتقل 

171سورة البقرة اآلية -198
42سورة يونس اآلية -199
46سورة احلج اآلية -200
14سورة احلشر اآلية -201
م 2012دار ذاكرة الناس للنشر ، منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ، اجلزائر ، حممد إقبال ، جتديد الفكر الديين ،-202
156،ص
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تصح ل. تتعاىل عليه وتشده إىل املستقبلالقرآن الكرمي خطابا يعاجل احلدث التارخيي بلغة ومنهجية 

خروج العقل من حالة التوليد الذايت للمفاهيم إىل اكتشاف النسق املرجعي "منهجية القرآن املعرفية هي

، لتطبيقات يف خمتلف احلقول األخرىويؤطر إلنتاجها حبيث حيكم ا،الذي حياكم هذه املفاهيم نفسها

ظريات حتولت بدورها إىل إطار مرجعي وليس جمرد صياغة فاملنهج هو خالصة قوانني حتولت إىل ن

203"موضوعية للتفكري

من خارج التصور اإلسالمي منشؤها غريب استشراقي ومن يدور يف فهي أما النظرية الثانية 

أن املقصود –حسب زعمهم –وهذا يدلرد بصيغة إمسية يف القرآن الكرمي،تتصور أن العقل مل ي،فلكه

��[�D#<Ó�öF]��ßÀ}÷pö]ZWùö²jæupöaiùZWö÷mÓ�öF{204،}÷~a�bsö]�EÌö�%&Aæo¾{يف القرآن"يعقلون"فعلية غة المن استخدام الصي

æupöaiùZWö÷mÓ�öF{205}du;`Ads\{zR_´C,AæoÎqj@]A\qóEöùnçf/@]Ae~°�j@¢Ab~Ìö�bYEö>j@Hæv�öFù^qj@H]��æupöaiùZWö÷mÓ�öF{206، على هي للداللة

معتربا"لونأفال يعق"وله تعاىل، كما أشار حممد أركون يف سياق قراءته لقالعقلمفهوم آخر غري مفهوم 

، وإمنا يعين التعرف على الشيء هلذه العبارة يف القرآن ال يعين مفهوم العقل كما نعرفهأن املعىن التزامين"

ا بكل بساطة كأو التحقق من حقيقة موجودة سابقا فاملسلم يتعرف عليها انت موجودة منذ األزل، أل

شارحا عبارة رتجم هاشم صاحل،ويعلق امل، 207"وممارسة سلوكية مناسبةمث يتمثلها داخل رؤية دينية عامة

، فليس هناك أي معرفة استكشافية أو جديدة بالنسبة للعقل املؤمن التقليدي"كون يف هامش الكتابأر 

وبالتايل وص وعرف مرة واحدة وإىل األبدلنصيف الكون لسبب بسيط هو أن كل شيء كان قد ذكر يف ا

ص حىت علم الذرة فإن مهمة املؤمن هو أن يتعرف عليه من جديد على ضوء ما حفظه من النصو 

، ومعىن كلمة عقل يف القرآن هو هذا وال شيء آخر إنه معىن أصلي ايتمولوجي موجود يف النصوص

اطي الذي خلعه عليه املسلمون بعد دخول الفكر ، وليس ذلك املعىن االسقالعربيةينتمي إىل شبه اجلزيرة 

.208"قي إىل الساحة العربية االسالميةاإلغري

35،صاملرجع السابق،حممد أبو القاسم حاج محد-203
164اآلية سورة البقرة-204
103سورة املائدة اآلية -205
.22سورة األنفال اآلية -206
م10،1990دار الساقي ، بريوت ،ص ،1طهاشم صاحل ،. ، ترالفكر اإلسالمي ، نقد واجتهاد حممد أركون ، -207
28، صالفكر اإلسالمي ، نقد واجتهاد حممد أركون ، -208
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حقيقة العقل ومراتبه وكيفية تأثره وتأثريه،أن القرآن الكرمي أَْوىل اهتمامًا كبريًا لبيان والواقع 

ي إىل إدراك الذي يؤدللتطور واالشتداد والرتقي،ولكن عرب اهتمامه بالعقل العملي، وهو العقل القابل 

انب التطبيقي يف الوعي فالعقل يف القرآن ميثل اجل، وإدراك الباطل الالزم اجتنابه،احلق الواجب اتباعه

ال العقل لذاته وحسب،، واملتحرك ى أن املخاطب فيه اإلنسان الفاعلوصيغته الفعلية داللة علاإلنساين،

استخدمها فإنه جاء بصيغة إمسية يف املرتادفات اليتية،د ورد يف القرآن بصيغة الفعلوإذا كان العقل ق

ö�]jæo�PYXP�B\�ùZW>j@¢A·��?pÓö�EöÓ��çöj÷o£B�#<öÓ�öF.~÷{العقل،كاللبأدق تعبريا منهووماالقرآن وهي تعين العقل

R_D#<ÓöYEö>j]��@¢A{209 َ،}>Aoardo][sö]�Fæodu;`BÓöYXÓsö÷�Eö]Z�ùrAM[söj@]A$?¬Épö>ZWöNôEj@¢APupöaZWö�NFAæo�çöj÷o£B�#<öÓ�öFR_D#<ÓöYEö>j]��@¢A{210والنهى}>Apöai.ö�

>AÓpöÓn÷tAæo¨$b~.ö�öÓ�#<ÓmZ>öF]Adu;`A�PYX\�çjü\̂r¾�D#<Ó�öF]��ß�çöj÷o²�øÕ�ê�É��öóEj@¢A{211}÷~]iÓöYX%&Aùqö÷�Ó�öF÷~b�]jÓ~\ö�B]óEÌö�ö]i÷�]A~b�]iö÷YEö]ZX

ævö³ù�PuobsöaZW>j@]Aæup.{y÷�Ó�öF�PYX¨$b~P�ùóEöø�#<æyÓ�du;`A�PYX\�çjü\̂r¾�D#<Ó�öF]��ß�çöj÷o²�øÕ�ê�É��öóEj@¢A{212.

، ليلفت النظر إىل ل للتأكيد على ضرورة إعمال العقلفالقرآن الكرمي إمنا حتدث عن أفعال العق

ذا يتجلى العقل عند اإلنسان العقلية ال تتعلق بالصيغة االمسية إن القضايا "أن قيمة العقل هي أعماله و

وقد يشري القرآن الكرمي يف أحيان كثرية إىل إمعان النظر . 213"علقها بعمل العقل ودوره الفعليقدر ت

، بل دون ذكر للفظ العقل أو صيغه "تعقلون"شارة املباشرة إىل صيغة والعقل يف مسائل ضرورية دون اإل

لقياس ، كما هو شأن االل حكم خفيكشف من خ، ولكن يثري العقل من خالل إصدار حكم ين

pö]jæuB\ö�,BÓ�P��Eö̀YX¹��æ�çjAÓ§N��¢Afb/@]A$Bö]�F\qæyæYW]jæv#<Ó�÷YEcöyÓöYXçf/@]AR_´Cæt|PwØsöÓm>j@¢ABd�Ón÷{العقلي ففي قوله تعاىل

æupöbYWR�Ó�öF{214 ، ففرض وجود وفيها استدالل القياس باملخالفة ، حدة ونفي الشركفاآلية ترد يف إثبات الو

مه يستلزم وجود ، وألن الوجود غري منتف وغري فاسد يف نظاإىل فساد وبطالن وانتفاء الوجودإهلني يؤدي

تثري العقل ،A>ApöaZWùöiöaZ�Øvöù�Psö÷�Eö]Zn»§Ø�ö\{z÷}]Ab~a�æupöaZWùöi#<]Z�>j@H{215&%{÷{، وكذلك اآلية الكرمية إله واحد مدبر له

أن يكونوا قد خلقوا من غري شيء  ، فإماارة إىل أنه ال بد لكل ممكن خالق، فهي تستنبط قياساباإلش

179سورة البقرة اآلية -209
197البقرة اآلية سورة -210
54سورة طه اآلية  -211
128سورة طه اآلية -212
17،ص 1980حممد علي اجلوزو ، مفهوم العقل والقلب يف القرآن والسنة ، دار املاليني ، بريوت -213
22سورة األنبياء اآلية -214
35سورة الطور اآلية -215
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، عندها يتعني االحتمال وهو غري معقول، أو يكونوا هم اخلالقون، وهو مستحيل ألنه يلزم للتناقض

æv�öFù^qjAæoæupöbnÌqö]�Fvöù�Puoarçf/@¢A]��æupöaZWöaiöZ>�Ó�öF{بطالن االحتمالني األولني فيكونون خملوقني، ويف قوله تعاىل

LBè<<÷�Eö\{z÷~a�æoæupöaZWö]iöZ>�b�öF{216 فالذي حيتاج يف خلقه على خالق ال ميكن أن خيلق غريه.

ملتطلبات الواقع حيرز كينونته الواقعية من استجابته الفعليةهنصوصبإن القرآن الكرمي:الواقعية- ب

، ولعل نزوله التدرجيي إمنا كان تعبريا عن حماكاته الواقع واقعي، فهو من هذه اجلهة متشكل وحركته اليومية

، كان اجلواب القرآين فيها إثر حركة السؤال يف ه وقضاياه وتدل على ذلك عدة آياتومعايشته ألوضاع

ZöFpöaiÓè<<ö÷yÓ�öFPvÓn$ù��öNiù�]��@¢A-höaZXæ�ù�.�D�EöùZXÔæpöÓ�PwBMöóEöiçj[�\{سياق الواقع وأيضا ملعاجلة قضايا يفرضها الواقع 

$³RÑ�Ó�>jAæo{217،}\�]ZöFpöaiÓè<<ö÷yÓ�öFA\̂rBÓ�$æupöaZWö̀YWóEöb�öF-höaZX,BÓ�~aôEö>ZWöæYWZöF%&AØvö³ù�¿sö÷�Eö]Z�Pv÷�öF\qçjÔÓp>iùöiÓöYXæv�Eö`YöFÓsö>ZX]��Aæoê�Q�#<]ôEÓö�Eö>jAæo

Pv�Eöø�#<æyÓ�>jAæoPv÷YöFAæo$Ph�Eö`YEföyj@¢ABÓ�æo>ApöaiöÓmö÷YWö]�FØvöù�¿sö÷�Eö]Z�du;`BÓöYX]f/@]A©ù�ö̀YöF¸~�EùöiöÓn{218}\�]ZöFpöaiÓè<<ö÷yÓ�öF,A\̂rBÓ�dhø�£A

$÷~b�]j+höaZXdhø�Öb~.ö�]j.�D#<ÓöYEö³`�EöN j@HBÓ�æo~aôEö÷�NiÓnævö³ù�ø�`tAÓpöÓÑ�>j@]Aæv�Eö`YEöùö²i\ö�b�dvb�]ZöFpöb�ùö²iöÓmöa�FBd�öù�b~.ö�Ó�NiÓn$bf/@H

>Apöai.ö�ÓöYX,Böd�öù�ævÌö�æy÷�%&A÷~.ö�ö÷�Eö]iÓn>Aobs.ö�Ì^rAæoÓ~ö÷zQHçf/@]A$ù�ö÷�Eö]iÓn>ApöaZWö�NFAæo$]f/@Hdu;`A]f/@]Abl�öFPsæzR_CBæyø�>j@H{219

،}�]ZöFpöaiÓè<<ö÷yÓ�öFPvÓnù��öÓnBföyj@¢AæuBd�öF%&A$Bæ�ö#�EÒzØsöb�PhöaZXBÓ�NZöF¢ABæ�öb�>iùn\qöóEöùnå�Pö³YöFæt]��Bæ��Eùö²iÓÑ�b�öF,Bæ�ùôEö>ZXÓpçjN��;`A$Ópöa�Ì�D]iöa ZW]ö�F

�PYXø�CÔÓp#<Ó�föyj@¢AåPõ�÷t]��Aæo]��¨b~.ö�ö�Eöùö�FBö]�FN��;`A$L��ö]ôEö>ZmÓYöF\�]ZöFpöaiÓè<<ö÷yÓ�öF\�NZöF%&B\ö�¹³�ö̀YWÓ�$Bæ�>óEöÓnPhöaZXBÓ�NZöF¢ABæ�b�>iùn

\qöóEöùnçf/@]Advø�ö]:jæoÓsö]�EÌö�%&APwBMöóEöj@]A]��æupöb�]iö÷mÓ�öF220. ني النص القرآين وغريه من باوتغاير اهلذا جند متايز

نسان وبنائه وفق املنظور اإل، تفرضها رسالة القرآن وهدف الوحي املتمثلة يف إعادة صياغة النصوص

، ال ينفي أن يكون فيما ميثله من حركة اإلنسان فيههذا البناء وإن أخذ الواقع حقال للتجربة.الرباين

، وال يعين الزمن واملكان يف هذا الواقع مكونان للنص القرآين كأي جا لغريه من حقول التجارب اآلتيةمنوذ

لكي ال يتحدد القرآن الكرمي بغري الطريقة اليت تنزل فيها،ولعل احلكمة يف مجع،نص تكون بفعليهما

ذا املنطقهذا الكتاب ذه الطريقة اليت وصلنا بذلك الزمان، ويفهم  ، وعلى هذا األساس جاء مجعه 

20سورة النحل اآلية -216
189سورة البقرة اآلية -217
215سورة البقرة اآلية -218
4سورة املائدة اآلية -219
،187األعراف اآلية سورة -220
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على ذلك الكتاب متعاليااألمر الذي تطلب أن يكون هذا ،كون كتابا لكل األزمنة واألمكنةعليه، لي

.ل به، وتنزل فيه منجماً بني عصريه املكي واملدينالذي اتصالزمان،

وهذا ال يعين بالتأكيد االنقطاع عن ذلك الزمان، وعن تلك السياقات التارخيية حبوادثها 

ووقائعها، واليت عرفت يف علم التفسري بأسباب النزول، وعدت شرطًا من شروط تكوين املعرفة باآليات 

ا، وإمنا النظر إىل تلك احلوادث والوقائع على عاين الكلمات واأللفاظالقرآنية، ومب ا وتفسريا وتأويال

فالقرآن الكرمي مل يكن تبيانًا لكل شيء لذلك الزمان فحسب، وإمنا .قاعدة أن املورد ال خيصص الوارد

B]óEö>jM[sö]ZöFæo\�ö÷�Eö]iÓnæ_D#<]ôEöø�>j@]ALBóEö#<Óö�Eö÷YEöùö�F±Ph.ö�²çj¾§Ø�ö\{z¶¬qöa�æoL��öÓ�÷�ætæo{.تبيانًا لكل األزمنة حىت قيام الساعة

?¬ÉsÌ{ybYöFæoæv�Eöù�ùöiö÷yb�>içj{221، وهلذه الغاية مجع القرآن بغري الطريقة اليت تنزل فيها، يف حني كان األوىل أن

لكن احلكمة اإلهلية اقتضت أن جيمع بطريقة ال تتحدد وتنحصر جيمع بنفس الرتتيب الذي تنزل فيه،

.مورد خاص، ليكون نبعاً لروح املعاصرة يف كل األزمنةأومعني، أو مكان معني،بزمان 

" نظرية املعرفة "ميثل احلس واحدا من أهم مصادر املعرفة كما تطرحها : الحس في القرآن الكريم -د

ا تعىن بالبحث يف طبيعة املعرفة ومصادر  احلصول ها وطرائقها وإمكان إىل جانب العقل والوحي ذلك أ

، وإذا كانت الفلسفة تتجه إىل نفس منحى نظرية املعرفة يف الكشف عن اآلليات والطرق عليها

الوسائل والطرق على فإن التصور اإلسالمي ينظر إىل،ين، وتفرق بني الوسيلة واملصدرللتحصيل اليقي

ا املبدأ .Ó~NiöÓnævö#<æyZöF�ø�@]ABÓ�÷~]j÷~]iö÷mÓ�öF{222{" مبدأ الوجود"، وترجع األصل املعريف إىل اهللا تعاىلأ

نف و ، واألوهي مشاعر اإلنسان كالعني واألذن، العلم باحلواساإلحساس:قال ابن منظور

، وعرف 223"والسمعس وهي الطعم والشم والبصر واللمس، املشاعر اخلماللسان واليد وحواس اإلنسان

ا يقال واحلواس املشاعر اخلمس،عراض احلسية،القوة اليت تدرك األالراغب األصفهاين احلاسة بأ

الفالسفة على تعريف وقد درج ،224"أحسسته فحقيقته أدركته حباسيت، وأماحسست وأحسست

89سورة النحل اآلية -221
5سورة العلق اآلية -222
.50ـ49، ص6ابن منظور ، لسان العرب ، ج-223
القاهرة مطبعة احلليب ،حممد سيد كيالين : األصبهاين الراغب، احلسني بن حممد ، املفردات يف غريب القرآن ، حتقيق -224

116ص.م1961،
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ا ا يدرك اإلنس:" احلاسة بأ ، وما يطرأ على اخلارجة عنهاألشياءان واحليوان قوة طبيعية يف اجلسم و

، وقد نشأ عن االعتماد على وسيلة احلس ما عرف باملذهب احلسي 225"غرياتجسمه من ت

)Sensationalism(اليت ، وهي وحدها س هي املصدر الوحيد جلميع معرفناأن احلوا"وهو مذهب يرى

ويقابل العقالنيةاملعقول إىل احملسوس،املذهب، ويرد هذا تفصل يف قيمة هذه املعارف

)Rationalism("226 .

أنواع احلواس إىل ظاهرية وإذا كانت الفلسفة ذهبت يف احلواس مذاهب متشعبة وقسمت 

غريه من املذاهب ، مما نتج عنه تنوع واختالف يف الرؤى داخل املذهب احلسي نفسه فضال عن وباطنية

رد نظرة وال أفاالهتمام احلاصل يف تقسيم احلواس،، فإن منهج القرآن الكرمي مل يول ذلك املعرفية األخرى

، فالسفة أن خيصصوا له مذهبا مميزايف خصائصها وطرق حتصيلها للمعرفة بالشكل الذي يستطيع ال

أساس باعتبار القرآن الكرمي كتاب هداية وليس كتاب فلسفة لذلك أبرز منهجه يف ذكر احلواس على

ال يعين هذا التقسيم ، وعليه 227"ر عملها دون أن يتحدث عن تكوينهاإذ أظهقيمتها املعرفية اإلدراكية،

ل احلواس يف ميدان يف مسألة اهلداية القرآنية شيئا ألن املؤدى النهائي بالنسبة ملنهج القرآن هو إعما

واحلديث عن .واالعتقاد باهللا تعاىل ومبا خلق، ومنها احلقيقة اإلهلية والتوجه إىل اإلميانإدراك احلقائق

، يكاد يتفق عليها كلطلق ابتداء من قاعدة قرآنية هامةينفة يل املعر احلواس يف القرآن وتأثريها يف حتص

وهي عن معرفة األشياء ، وهي أن النفس البشرية يف أول اخللقة خاليةاملشتغلني بتفسري القرآن وعلومه

f{: مستعدة الكتساب املعرفة، وذلك باستعانة احلواس، مستدلني على ذلك بقوله تعاىل b/Aæo

~.ö�öÓÑ�Ósö>Z�%&Aévö³ù�Pupöa bYöF÷~.ö�öùôEö#<æ�öd�£A]��æupöb�]iö÷mö]�FLBèö<<÷�Eö\{z*höÓmöÓÑ�æob~.ö�]jælö÷�föyj@HÓsö#<\�÷YöF]��Aæo]��\q`;<<÷öYX]��Aæo

÷~.ö�öNiÓm]jæuobs.ö�öÌ{yö]�F{228.

..65جممع اللغة العربية، املعجم الفلسفي، ص-225
.175، صنفسهاملرجع-226
.549ص،راجع الكردي، نظرية املعرفة بني القرآن والفلسفة-227
78سورة النحل اآلية -228
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عز –فاهللالقة خالية عن املعارف والعلوم ،أن النفس اإلنسانية ملا كانت يف أول اخل" فاملعىن

ا املعارف والعلومأعطى اإلنسان هذه احل-وجل لف عن النظرة ا التصور خيتهذ، و 229"واس ليستفيد 

، فيذهب املنهج القرآين يف املعرفة إىلبأن مصدر املعرفة التجربة ابتداءالقائلة " احلسية"الفلسفية الغربية 

فالعلوم الكسبية لناقل مع احلاكم تتأسس املعرفة ، مضافا إليها العقل يف تفاعل االتأكيد على أن احلواس

ا إال بواسطة العلوم البديهيةال ميكن اكتس ، وحصول هذه العلوم البديهية إمنا حيصل عند حدوث ا

ا  ا وتصور حمموال اوحدوث هذه التصورات إمنا هوتصور موضوعا ، بسبب إعانة احلواس على جزئيا

، وكان السمع والبصر أول احلواس األصلي حلدوث هذه العلومي السبب فكانت احلواس اخلمس ه

230"حتصيال للتصورات وأمهها 

، وهي ملعرفة بعواقب األشياء وخواتيمهاكما أن القرآن الكرمي يعترب احلس أو التجربة حيددان ا

ن جيمع فقد استخدم اإلنسان التجربة مثال حني كادى اإلنسان العادي فضال عن غريه الطريقة املثلى ل

من ، وكلما متكن من حتقيق أكثر النفع يكون أكثر اقرتابا ا ويأكلها ليميز النافع من الضارالنباتات وجير

hÓ�b̈~.ö�]ZöFpöbmöÓ�ö÷yÓ�öFÌ̂r;ÀæupöbnÌqö]�F÷o%&A-{على لسان إبراهيم اخلليلوهو نفسه منهج القرآن الكرمياحلق،

b̈~.ö�]ZöFpöbmöæYWóEöÓ� öF÷o%&Aæuoa³s.O�Ó�öF{231 جتاه كل ما يدور على أنه حرر إرادة اإلنسان بتحرير حواسه وعقله

:جتاه التجرييب يف القرآن الكرمي، فكانت مجلة من القواعد ميكن أن نستجلي منها االحوله

f{يقول اهللا تعاىل: تسخري اهللا تعاىل الكون لإلنسان- 1 b/@¢A�ù^qj@HæTö]iö] Z�ø�CÔÓp#<Ó�föyj@]A\õ�÷t]��Aæo*g][söZöF%&Aæo

ævöù�ù§,BÓ�föyj@]A¶§,BÓ�æÑ�Ósö>Z�%&BÓöYX©ù�ö̀YöFævöù�ø�CÔÓsöÓ�öN�Ej@]ALBöZX>Zt̀t$÷~.ö�NjÓsöZN�æzæob~.ö�]j\�ö>ibYW>j@Hæ¬Psö÷Ñ�]ôEöçj�PYXPsö÷�ÓöYEö>j@¢A

©$ù�Psö÷�%&B̀YöFÓsöZN�æzæob~.ö�]jÓsö#<æ�Z>öF]��@H{232.

: ، يقول تعاىلأمام اإلنسان يف صورته املتحركةحيث يعرض الكون: الواقعي حلال الكونالعرض - 2

}¬Ósö]�Fæo\õ�÷t]��@]AL��\qöù�BÓ�,A\^r;`BÓöYXB]óEö>j][söZöF%&ABæ�÷�Eö]iÓnÓ§,BÓ�>j@]AÌ�CM[sö]ôEö÷�Q]AÌ�DÓYöFætæoÌ�D]ôEöÓöYEöZöF%&Aæovöù�±Ph.ö�ÇÑ�÷o]Zt

،دار املعرفة للطباعة والنشر ، بريوت ، 2،ط14ججامع البيان يف تأويل آي القرآن ،الطربي أبو جعفر حممد بن جرير ، -229
152، صم1972

233ص14جالتحرير والتنوير ،،طاهر بن عاشور-230
73-72سورة الشعراء اآلية -231
33-32سورة إبراهيم اآلية ،-232
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ÀÑ��EP�ÓYöF{233،}cx÷�Î{yjAæo�Psö÷Ñ�]�F¿³sö]ZWö]ôEö÷yb�çj$Bæ�Nj\�çjü\̂rbs�öFùqö>ZWö]�F[Ps�öF[PsöÓm>j@Hø~�EùöiöÓm>j@¢A(37)bsöÓ�]ZW>jAæob�ö#<]ZöF÷tÎqö]ZX*gZ`tB]óEöÓ�

ê�NôEöÓ�\rBÓnPupöbÑ�Øsöbmö>jB\ö�ø~�öFùqö]ZW>j@¢A(38)]��cx÷�Î{yj@]A�öçZmÓöYEöóEÓ�öF,Bæ�]ju%&A\�`tÌqöa�FÓsöÓ�]ZW>j@]A]��æo+hö÷�Ej@]AbT`YöFBæz

$t̀BÉ�MöóEöj@H·³h.ö�æo�PYX¾�]iÓöYXæupöb�ÓöYEö÷yÓ�öF{234.

أي أن اهللا تعاىل دفع اإلنسان الستخدام حواسه وعقله من خالل اآليات املتحدثة : فاعلية اإلنسان- 3

، بل 235"، يفقهونآليات لقوم يعقلون، يتفكرونإن يف ذلك "ىل عن الكون واملختتمة مبثل قوله تعا

höaZX>Aobsö�Eøz-{وجتعل آيات القرآن الكرمي املهمة العملية لإلنسان هي القيام بدوره الفاعل يف الكون واحلياة 

�PYXPõ�÷t]��@¢Ad~a�F>Aobsöa  ZöF®]AæV÷�E\ö�æuB\ö�a��ÓöYEöùZW#<Ónæv�Eö`YöFÐù^q\ö�öb�>j@H{236،}�ùq̂j@]A*höÓmöÓÑ�b~.ö�]j\õ�÷t]��@H�ï�pöaj\̂r

>Ap.{y÷�BÓöYX�PYXBæ�̀YEöø�B]óEöÓ�>Apöai.ö�æovöù�©$ù�öùZX>Zt³t̀ù�ö÷�Eö]j;`Aæobtp.{y�öóEj@¢A{237

ومسألة وذلك يف إشارة القرآن الكرمي إىل االطراد والسببية بني احلوادثتعليم منهج البحث التجرييب،- 4

bf/AæobtÐùqö]ZWb�öF*h÷�Ej@H$ætBæ�MöóEöjAæo{يف ذكره للحوادث املختلفة ،الكميات واملقادير كالعد، والوزن، اإلحصاء

{238،}B]óEö>iöÓmöÓÑ�æo*h÷�Ej@]AætBæ�MöóEöjAæoPvö÷�Eö]ôEÓ�öFAÓ§,Bö]ZöF÷pöÓ�Ó�ÓöYX]��öÓ�öFAÓ§Ph÷�Ej@]A,Bö]óEö>iöÓmöÓÑ�æo]��öÓ�öFAÓ§t̀BÉ�MöóEöj@]AL��ÓsR�÷YEöb�>ApöaZmö]ôEö÷YEö]ôEùö²j

�ï�öÌO�ÓöYXvö³ù�÷~.ö�³`YöFdt>Apöb�]iö÷mö]ôEöçjæo]r\qöÓnævö�EöùóEö±øyj@]A$æ_CBæyø�>jAæodh.ö�æo¾§Ø�ö\{zb�ö#<]óEö>if�ÓöYX�ï�ö�ER�÷YWö]�F{239، كما

�fb/AæoæTö]iö]Z�dh.ö�¾��ödYöF,A]rvö³ù�$¾§,Böd{أشار إىل فكرة التصنيف اليت تعد من أهم قواعد املنهج التجرييب 

~b�>óEöù�ÓöYXØvöd��ööø{y÷�d�öFê�]iÓn©ù�öùóEöö> ÓYöF~b�>óEù�æoØvöd��ööø{y÷�d�öFê�]iÓnPv÷�Eö]i÷Ñ�`t~b�>óEù�æoØvöd��ööø{y÷�d�öFëê�]iÓnåÀlöÓYöF÷t%&AbTöaiöZ>�Ó�öF

bf/@HBÓ�$b§,B\{yÓ�öFduñA]f/@]Aê�]iÓn±Ph.ö�¾§Ø�ö\{z¸s�öFùqö]ZX{240

5سورة احلج اآلية -233
40-38سورة يس اآليات -234
.ولكنها قبل أن تبلغ العقل البد أن متر باحلساستخدام العقل ،هذه اآليات وإن كان ظاهرها الدعوة إىل -235
11سورة األنعام اآلية -236
15سورة امللك اآلية -237
20سورة املزمل اآلية -238
12سورة اإلسراء اآلية -239
45سورة النور اآلية -240
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لقد دعا القرآن الكرمي إىل استخدام أداة النظر احلسية ملالحظة التغريات الطارئة والنفاذ منها إىل 

�o%&A�ù^qjB\ö�dsöÓ�ê�]iÓn¾��öÓ�öFØsö]ZXæ�ù�æo¹��öÓ�öFPoBö]Z÷{تعاىل كما يف مسألة إحياء املوتىاالستدالل على قدرة اهللا 

ê�]iÓnBæ�öø{zobsöbn*gB]ZXê�Q²ZöF%&A©P�÷�b�öFù�ù^q#<Ó�fb/@¢A\qö÷mÓYöF$Bæ�ùö�F÷pöÓ�b�ö]�FBÓ�%&BÓöYXbf/@H]��ö]Jö�öF>Böù�À}BÓnd~a�F'$b�öö]�EööÓmÓYöF*gB]ZX÷~\ö�$\�D>�Eö`YEö]j

*gB]ZX.�D>�Eö`YEö]jIB�÷pÓ�öF÷o]A\õ�ö÷mÓYöFåÀ}÷pÓ�öF*gB]ZXhÓYöF\�D>�Eö`YEöNj]��ö]Jö�öF>Böù�À}BÓnPsöaO ZöFBÓöYXê�]j¢A\�öù�BÓmö]¡\�`YöFAÓs\{zæo÷~]j$G�MöóEöæy]ôEÓ�öF

PsöaO ZöFAæoê�]j¢A\�`tBQ�ø�\�ö]iÓmö÷Ñ�]óEùöjæoL��öÓ�öFAÓ§åPwBMöóEöi²çjPsöaO ZöFAæo�]j¢Aø~#<]O öùm>j@]AæV÷�E\ö�BÓ�bsø{yóEöaZöFd~a�FBÓ�pcöyÌö�]ZöF

$LB�÷�]jBd�]iÓöYXævö�dEÓöYEöö]�F'b�ö]j*gB]ZXb~]iö÷n%&Adu%&A]f/@]Aê�]iÓn±Ph.ö�¾§Ø�ö\{z¸s�öFùqö]ZX{241،ي فهذه صورة الشكل املنهج

كما جاء الرد على سؤال إبراهيم عن كيفية إحياء املوتى حسيا جتريبيا قائما .املوصل إىل احلقيقة األخروية

Ì{على التجربة واملالحظة  ^r;`Aæo*gB]ZXb~�Eù�ÔÓsö÷YöF;`AR_´Cæt�çZöF̀t%&AæV÷�E\ö�P�÷�a�F$ê�Qö�F÷pöÓ�>j@¢A*gB]ZX÷~]jæo%&Aåvù�pöa�F*gB]ZXê�QiÓYöF

vø�ö]:jæodv«<EöÓ�ö> Óö�Eùö²jå�PöYEö>iö]ZX*gB]ZX\^qöaZ�ÓöYXL��öÓmÓYöF÷t]Aævö³ù�Psö÷�EöN j@]Adva�Øsc�ÓöYX\�ö÷�Eö]j;`Ad~a�F-höÓmö÷Ñ�Q]Aê�]iÓn±Ph.ö�ÀhÓöYEöÓÑ�dvb�>óEö³ù�

LA§Ì[söbÑ�d~a�Fdvb�bn>r®]A\�]óEö�Eöùö�FBÓ�öF$LB�Eö÷mæzÓ~]iö÷nAæodu]A]f/@]A¹[s�öF[PsöÓn¸~�Eöø�öÓ�{242يد ، على أن يف قصة إبراهيم جتس

وضع فرضيات حلل شكلة،القائم على اإلحساس باملشكلة  حتديد املواضح للمنهج التجرييب احلسي،

Ì{كم وهذا ما تنطبق عليه اآلياتمث فحصها واختيار فرض الفروض وأخريا إصدار احلاملشكلة، ^r;`Aæo*gB]ZX

b~�Eöù�ÔÓsö÷YöF;`Aù�ö�Eö`YöF�øä�æt]ZtAÓ§.^qöøZ�NôEö]�öF%&AIB�B]óEÌ�%&A$I��æ�öçjAòæ�ù²ZöF¢A\�?ö�öFÉt%&A\�öÓ�÷pö]ZXæo�PYXÀh]:i\O�Àv�Eö`YEöe�(75)\�çjü\̂q\ö�æo

=�PsaZöFÓ~�Eöù�ÔÓsö÷YöF;`A\�Cp.ö�ö]iÓ�ø�CÔÓp#<Ó�föyj@]APõ�÷t]��Aæoæup.ö�Óö�Eöçjæoævöù�æv�EöùóEöùZXpöb�>j@]A(76)Bd�]iÓöYXdvÓÑ�ù�ö÷�Eö]iÓn+h÷�Ej@¢AAQ§Ét

LBYE\ö�÷p\ö�*gB]ZXA\^q#<Ó�å�Pö³YöFæt,Böd�]iÓöYX*hÓöYX%&A*gB]ZX]�¥�°_Dø�£Aæv�Eöùöi`YX]��@H(77)Böd�]iÓöYXAÓ§ætÓsöÓ�]ZW>j@]ALBZnZ̀tBÓYöF*gB]ZXA\^q#<Ó�å�Pö³YöFæt

,Böd�]iÓöYX*hÓöYX%&A*gB]ZXv«<Eö]j÷~Nj�çZöFùqö÷�Ó�öF�Pö³YöFætdv]ZöFp.ö�]�ä�ævöù�ø}÷pö]ZW>j@]Aæv�Eöç²j¥BföO�j@¢A(78)Böd�]iÓöYXAÓ§æt\x÷�Î{yj@]AL��ö]ZnZ`tBÓYöF*gB]ZX

A\^q#<Ó��Pö³YöFæt,A\q̂#<Ó�$bsÓöYEÌö�%&A,Bd�]iÓöYXÌ�D]iÓöYX%&A*gB]ZXø}÷pö]ZW#<Ó�öF�ç²ZöF;`A¸§=�PsÓYöFBd�³ù�æup.ö�PsÌ{ya�F(79)�ç²ZöF;`A.�D÷�ödÑ�æoæ�P�÷Ñ�æo�ù̂qiçj

Ósö] ÓöYXø�CÔÓp#<Ó�föyj@]A\õ�÷t]��Aæo$LBöYW�EöùóEöÓ�,BÓ�æoB]ZöF%&Aævöù�æv�Eöø�PsÌ{yb�>j@]A{243.

فالقصة تشري إىل اعتماد إبراهيم اخلليل خلطوات املنهج العلمي الذي يبدأ من اإلحساس بوجود 

الل واخلرافة اليت وقع مث حددها مبشكلة الضع، وهي ضرورة وجود خالق للوجود مشكلة قائمة يف الواق

259سورة البقرة ، اآلية -241
260سورة البقرة ، اآلیة -242
79-74م ، اآلية سورة األنعا-243
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يق أداة حسية ، عن طر ها واحدة بعد األخرى، وفحصتقل إىل وضع فرضيات خلالق الوجود، وانفيها أهله

وهي ضرورة وجود ، انتقل إىل فرضية رابعة توصله إىل بطالن كل تلك الفرضياتوحني ) البصر(وهي 

، وغريه كثري خالق هلذا الوجود، ليس كمثله شيء، فتحققت سالمة هذه الفرضية، وحصل اليقني العلمي

املسائل العقيدية إقرار كثري من من اآليات القرآنية اليت عادة ما يستخدم القرآن الكرمي منهجه احلسي يف

، فقد أرشد اهللا تعاىل موسى عليه السالم إىل استخدام يف مسألة رؤيته تعاىل يف الدنيا، كمااملتعلقة باهللا

، ومنه يصل املرء إىل حقيقة اجلبل  حال جتلي اهللا سبحانه لهأداة النظر ملالحظة التغري الذي سيطرأ على 

Bd�]jæoÓ§,BÓÑ�ê�Òzpöb�B]óEöùôEö#<]ZW�Eöù�çj'b�öÓ�Ni\ö�æo'b�öeYöFæt*gB]ZXR_´CætÊ�öçZöF`t%&APsöaO ZöF%&A$\�ö÷�Eö]j¢A*gB]ZXv]j�öçóEö#ö�öFÉsö]�F{استحالة الرؤية 

bvø�ö]:jæoPsöaO ZöF®H�]j¢APhÓöYEöÓÑ�>j@]APu;`BÓöYXdsö]ZWö]ôEö÷z¢QA'b�ö]ZöFB]�öÓ�\U÷pæyÓöYXå�öçóEö#ö�öFÉsö]�FBd�]iÓöYXê�²QiÓÑ�]�F'b�öeYöFætPhÓöYEöÓÑ�>iùöj'b�ö]iöÓmöÓÑ�LBö±�]r

dsö]Z�æoê�Òzpöb�$LBöZWöùm\�,Böd�]iÓöYX\SBÓöYX%&A*gB]ZX\�ö]óEö#<Ó�÷YEcöz.�D÷YEööa�F\�ö÷�Eö]j;`A,Bö]ZöF%&Aæo+gdo%&Aæv�EöùóEöù�pöb�>j@H{244.

ا أحد مصادر املعرفة ها بعنوان أضمن آيات كثرية الطبيعة وأجزاءيعرف اهللا سبحانه يف : الطبيعة 

du¢A�PYXPT>iö]Z�ø�CÔÓp#<Ó�föyj@¢APõ�÷t]��Aæo{ر يف تفاصيل عامل اخللق ة، ويدعونا إىل التأمل والتفكاإلنساني

RV]:iöùôEö>Z�AæoPh÷�Ej@¢At̀BÉ�MöóEöjAæo¾�D#<Ó�öF]��ß�çöj÷o²�øÕ�R_D#<ÓöYEö>j]��@¢A{245،ة الوجود وآثار كيفي")خلق(املراد من مفردة و

خلق السموات ة فإنوأفعال احلركة والسكون واختالف الليل والنهار، ال وجودها وظهورها، ويف النتيج

ف اهللا عندما يعر وعليه ، 246واألرض واختالف الليل والنهار تشتمل على أكثر آيات اهللا تعاىل احملسوسة

من هذا ر فيه ليكسب علماً خاصادعو اإلنسان إىل التفكآياته حمسوسة فهو يبأنسبحانه عامل الطبيعة 

يلة هذه املعرفة وهي ومن جهٍة أخرى يشري القرآن الكرمي إىل وس.هو معرفة اهللا تعاىلاملصدر املعريف

f{وسيلة احلس b/Aæo~.ö�öÓÑ�Ósö>Z�%&Aévö³ù�Pupöa bYöF÷~.ö�öùôEö#<æ�öd�£A]��æupöb�]iö÷mö]�FLBèö<<÷�Eö\{z*höÓmöÓÑ�æob~.ö�]jælö÷�föyj@H

Ósö#<\�÷YöF]��Aæo]��\q`;<<÷öYX]��Aæo÷~.ö�öNiÓm]jæuobs.ö�öÌ{yö]�F{247 ،،كوسيلتني فاآلية الشريفة ذكرت العني واألذن

ما، خصوصا أنوختصيصهما بالذكر ألمهيَّتهما" حسيِّتني للطبيعة مقصود اآلية ال الحنصار الوسائل 

143سورة األعراف ، األية -244
190سورة آل عمران ، اآلية -245
136، ص 4، جامليزان يف تفسري القرآنالطباطبائي، حممد حسني، -246
78سورة النحل ، اآلية -247
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ة كبرية يف هذا لوسائل املختلفة ألجل معرفة احلق والتكليف، وما له أمهيّ هو التأكيد على االستفادة من ا

ال هو العني واألذن والقلب، هلذا جاء ورودهم يف اآلية الشريفة .248ا

أن ينال خمتلف اإلنسان يستطيع عرب طرق خمتلفة استفادته من النّص القرآين هو أنما ميكن 

ة مربوطة باملوضوعات د نوع الطرق هي املعرفة اليت يراد الوصول إليها فإذا كانت املعرفوما حيداملعارف،

فبحسب . ، وكذلك احلال يف سائر املوضوعاتهذه املعرفة سوف تكون حّسية أيضاوسائل احلّسية فإن

.موضوع والسري مبا يناسبه ب اعتماد الوسيلة املناسبة لكلالرؤية القرآنية جي

:النظام اللغوي في القرآن الكریم : المبحث الثالث

تمع العريب رفة متميزةمع-ولو بشكل حمدود–شروطها القرآنية وفقأسست اللغة  ، انتقلت با

ولقد كان االنتقال . من حالة سكونية على يد أصحاب املعلقات يف الشعر اجلاهلي، إىل معرفة متحركة

لعود الدائم إىل تلك اللغة ال بوصفها أداة معرفية بل بوصفها موضوعا باملعرفة بوساطة اللغة مشروطا با

سئلة الوجود واألخالق واملصري  وهو جييب عن ذلك بشكل مجايل، جييب عن أ"للمعرفة، فالنص القرآين 

اللغة ليست جمرد ، وهذه ين ال بد لفهمه من فهم لغته أوالأع–وهلذا ميكن وصفه بأنه نص لغوي فين

، وهي عينها 249"، وللكون أصال وغيبا ومآالحتمل رؤيا معينة لإلنسان واحلياةوإمنا راكيب مفردات وت

، وجعلت منه ظاهرة تتمايز عن كل النصوص السابقة والالحقة بوصفها رؤية اليت أرادها القرآن الكرميال

BöNZöF;`Ab�ö#<]óEö>j][söZöF%&AIBZöFÔÓ§ØsöaZXLB³�Eö`YöFÓsöÓn÷~.ö�öNiÓmNj,((؛ل بوساطة املمارسة اللسانية العربية للتواصلالتعقدعوة إىل

æupöaiùZWö÷mö]�F((250،))A\^q#<Ó�æoºuBæyçj·³�`YöFÓsöÓnºv�Eö`YEöe�((251 .ا يعين االنتقال بالنشاط العقلي من طور السكون م

ه، وهذا يعين إىل طور احلركة الفاعلة سواء ما يتعلق ببنيات ذلك النشاط أم ما يتعلق مبكوناته وأدوات

.إمكان ذلك النشاط أو دعوته إىل العناية بالعالقات بني األشياء فضال عن عنايته باألشياء أنفسها

136ص ،املصدر السابق الطباطبائي، -248
20،ص ، دار اآلداب ، بريوت النص القرآين وآفاق الكتابة أدونيس ،-249
2سورة يوسف ، اآلية -250
103سورة النحل ، اآلية -251
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ل التسمية الرئيسة للنص بدليادة تنظيم العالقات بني الكلمات،إن املعىن القرآين القائم على إع

تعين دعــوة العقل إىل قراءة العالقات ،252مجعضمَّ أو مبعىن) قرن( أو ) قرأ(شتقة من وامل) قرآن(القرآين

ا ما ميكن أن يقال عنهابني األشياء مث توظيف تلك القراءة يف حتصيل أمناط جديدة من الفهم، أقل  أ

ا كي تنسجم مع التأسيس القرآين  ا ومقوال ا وإجراءا أمناط عالئقية يُراد هلا أن تعمل على تعديل أدوا

ا على صيغة جديدة حملتوىللممارسة اللغوية ال املعرفةيت صارت ممارسة نصية بامتياز، تنطوي يف مكنو

. ومعىن املعروف املنبثق من الصفة النوعية للشيء املدَرك ومن الطبيعة البنيوية لقرآنية النص

نصأمامأنفسناجند"داخل النص القرآين نفسه حيث أننا تلك املمارسة ال تفهم أو تقبل إال 

قواعدمنخارج،منمعيارهيأخذالنصإنه. بتسميتهاألدبيةاألنواعمعايريتسمحالأويسمي،ال

مما جيعل االلتفات إىل اإلشكال التايل يبدو بديهيا حول ،253"فيهداخليمعيارهوإمناحمددة،ومبادئ

من جهة أن القرآن الكرمي ؟ باألنواع األدبية املتعارف عليهاماهي طبيعة اللغة القرآنية اليت ال تتسمى 

الداللةمتحرك،ومكانزمانيفيتجلىمطلقابوصفهوهو،ينتهيواليبدأوال،معناهيدركالمطلق

.254"التاريخعربونقرؤهنستشفهالذيالتاريخوراءماإنه،املتزمنةاألبديةإنه،ايةبالمفتوح،

نظمهيئةأوبهخاصةبرمزيةنزلأنهيعينالاهللاإىلالكرميالقرآننسبة: الدينيةواللغةالوحي-أ

عربياقرآنانزلبل،اإلدراكعنمعانيهوحتجبالقارئأوقي تلفهم املتربكسرية،أوغامضةوتركيب

تتمكنحىتبشري قالبيفمسكوبكالمأنهيعينمبيناكالماوكونهبالعربيةنطقمنلكلمبينا

التارخييةالوقائعدائرةيفاهللاكالمإدخاليعينالبشربلسانوالنطقاإلنسان،إىلالبلوغمناهللاكلمة

الكالمقواننيجعلأيضاويعينالبشريةالتعابريكلقسراإليهاتنتمياليتالدائرةوهياحملسوسة،

وليس العكس، فاملسلمون األوائل الذين شكلوا النواة الصلبة للدعوة اهللاكالمعلىقياساينطبقالبشري

اإلسالمية، آمنوا بالقرآن الكرمي ليس بوصفه فتحا يف آفاق املعرفة الكونية وأسرار اإلنسان ونسقا فلسفيا 

وا فيه  ورأ...آمنوا به بوصفه نصا بيانيا امتلكهم "مغايرا ملا كان موجود يف املعارف البشرية آنذاك، ولكن 

م، متاهوا معه، لغة  م من داخل، وباللغة تغريت حيا كتابة ال عهد هلم مبا يشبهها، باللغة تغري كيا

127ص،ابن منظور ، لسان العرب -252
28النص القرآين وآفاق الكتابة ،ص أدونيس ،-253
29-28النص القرآين وآفاق الكتابة ،ص أدونيس ،-254
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وتعبريا، فصار هو نفسه وجودهم، كأن اللغة هنا هي اإلنسان، ال بوصفها أداة تصل بينه وبني العامل  

.255"بل بوصفها ماهية له 

س طبيعة اللغة الدينية عموما و وطبيعة اللغة لذلك نلمس اختالفا جوهريا عميقا حني ندر 

القرآنية على وجه اخلصوص، ونكاد جنزم أن اللغة العربية بالنسبة للقرآن الكرمي لغة مقدسة إذا ما قورن 

، فاللغات الدينية األخرى ال ينطبق "املقدس"املقدس بلحاظ األديان الكربى اليت تشرتك يف خصوصية 

ا مقدسة بالنسبة  فهناك نوعان من التقاليد، أحدمها يتأسس "للغة القرآن حبسب التقاليد الدينية عليها أ

والذي هو نفسه كلمة اهللا ورسالة ... على موجد التقليد، والذي يعترب فيه متلقي الوحي هو املتجسد 

السماء، يف مثل هذه التقاليد ال توجد لغة مقدسة ألن اجلسد أو الشكل اخلارجي للموجد هو الشكل 

. 256املسيح نفسه كلمة اهللا-ظاهري لكلمة اهللا ففي املسيحية مثالال

وما ينطبق على املسيحية ينطبق على البوذية حيث معىن الدين يعترب بوذا هو التجسد نفسه 

ويف التقليد اإلسالمي حيث املؤسس للوحي يدعى رسول لتلك الكلمة يف احلقيقة، وليس الكلمة عينها 

جيب أن يكون هناك لغة حمفوظة مقدسة ..أن املؤسس ليس هو الكلمة ويف مثل هذا الدين حيث "

وموصولة بشكل ال يقبل االنكاك مبحتوى الرسالة، وخمتارة بعناية فائقة كاملة، لتعابريه، إن ألفاظ 

وكلمات مثل هذه اللغة املقدسة تعترب أجزاء من الوحي، وتؤدي نفس الدور يف مثل هذا الدين ، متاما  

.257"سد املسيح يف املسيحيةكما يف حال ج

أياللغةبنفسآخرنصأيونقرأ،الكرميالقرآنلغةنقرأوحنننلمسها،واضحةمفارقةهناك

املعقولية،وحمدودةحسيةالبشريللنصاالعتياديةاللغةأناخللوصإىلحتيلنااملفارقةتلكالعربية،اللغة

ااعتيادية،الباألخصالقرآينالنصومنهالدينيةاللغةبينما تتسعالاليتالدينيةالتصوراتمننابعةأل

احلسيةالتجربةوراءماعلىللتعبريننتقلحنيأمااحملسوسة،جتاربنامنالنابعةاالعتياديةالتعابريهلا

واإليصالالتلقييفآخرتعبرينظامابتكارإىلحباجةفإنناالقرآنية،اللغةحالهوكماواالجتماعية،

.املألوفالتعبريوجتاوزواالتصال،

22-21،ص أدونيس ، املرجع السابق-255
10، القرآن كلمة اهللا ، مصدر املعرفة والفعل ، تعريب موسى صفوان ، جملة احملجة ، بريوت ، دار اهلادي ، عنصر سيد حسني-256

18م ،ص2004،
19-18نصر سيد حسني ، املرجع السابق ،ص -257
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ومن املغالطات اليت حاول البعض أن يلحقها بالنص القرآين هو ربطه من جهة اخلصوصية 

بالشعر اجلاهلي، واالحتكام لفهم مدلول اخلطاب إىل ما أنتجه الشعر اجلاهلي من لفظ ومعىن، وهذا 

وجتعله يستعني بالشعر لفرض هيمنته وسطوته على يقلل من قيمة القرآن الكرمي كخطاب جديد مغاير، 

إنه نص خيتار ما يوافقه ويقبل ما خيدم :"الواقع والثقافة كما ذهب إىل ذلك حامد أبو زيد بالقول

امجه .258"مصلحته يف إطار تبليغ دعوته، ويرفض النصوص اليت تعارضه و

العقائديمضمونه-خاصة–مضمونا بوصفهأولغويةمادةبوصفهالقرآينالنصأحدثلقد

،اآلخرةواحلياة،واألكوان،اإلنسانخلق،الغيبعاملمفرداتمنايتصلوماباإللوهيةاملتعّلق

عربذلكعلىبترتولقدالعقلية،البنيةيفمث،العربيةاالجتماعيةالبنيةيفكبريةوحتوالتتغريات

للمعىنجديدةصياغةمن،ذلكمنبسببالبدوكان،العريبلدىاملعىنلبنيةثورة هائلةريخالتا

كانت النظرة إىل "اليت تشكلت يف البيئة العربية حيث واجلزئيةالبسيطةواملفاهيماألطرتلكتتجاوز

اللغة سحرية إن صح التعبري ويف بيئة البحث القرآين كانت النظرة إىل اللغة عقلية متزنة دقيقة ومولعة 

ها، مها بيئتان أو نظرتان خمتلفتانبالتمييز بني األشياء  .259مهما يبلغ تشا

از وجد لزخرفة اخلطاب وتزيينه كما درج لدى : مجازية اللغة القرآنية - ب إنه من اخلطأ اعتبار ا

از طريقة جديدة إلدخال معاين جديدة غري مألوفة إىل اللغة،كما يف اللغة  العامة من الناس، بل يعد ا

ازالقرآنية املشبعة  از تتجلى يف أنه صراع بني كلمتني يتم استعماهلما بطريقة "باالستعارة وا فوظيفة ا

تعكس معنامها االعتيادي حيدث صدمة عند القارئ ويدفعه إىل البحث عن معىن جديد لتلك الكلمات 

.260"حييل إىل جتربة جديدة وخمتلفة عن املعىن احلريف

از ال يعين احلديث عن  نظام لغوي موازي لنظام لغوي آخر منشأه احلقيقة، بل واحلديث عن ا

هو نظام لغة واحدة، يتسع لكل جماالت التعبري والتصوير، ويغطي عامل الشهادة كما عامل الغيب، 

از–احلقيقة (ليصبح معها القول بوجود ثنائية متقابلة  ، وتنافس داليل بينهما، كالم ال يصح على )ا

النظام واحد وقواعد التعبري ومبادئ التعبري موحدة، وهي قادرة " القرآين، فـاألقل عند احلديث عن النص

140نصر حامد أبو زيد ، مفهوم النص ،ص -258
395،صم1990،نادي األديب الثقايف ، جدةقدي ، ال، بني بالغتني ،ضمن كتاب قراءة ثانية لرتاثنا النمصطفى ناصف-259
م ، 48،2011-47وجيه قانصو ، الوحي واللغة الدينية ، قضايا اسالمية معاصرة ، مركز دراسات فلسفة الدين ، بغداد العدد-260
172ص
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على خلق تصورات لعامل الغيب وعامل احلضور، مع فارق تقين وفين يف التعبري عن كال العاملني داخل 

از  . 261"النظام اللغوي الواحد ، وهو الفارق بني تقنية احلقيقة وا

ال بشكل لعل املعركة اليت دارت بني  العلماء قدميا حول هذا التصور والفصل بني احلقيقة وا

از كقول ابن جين م أحيانا إىل حد املغالة يف ا اعلم أن أكثر "جعلهما حقيقتني متمايزتني، ذهب 

از . 262"اللغة مع تأمله جماز الحقيقة  و أنكر البعض حصوله يف القرآن بدعوى صيانة كتاب اهللا من ا

از من "أخ الكذب"أنه على اعتبار ، ويفضي إىل االلتباس على املخاطب، وأغلب من أنكر ا

از إىل جانب احلقيقة  وعلى الرغم . 263األصوليني، على أن البالغيني وازنوا بني الرأيني، فقالوا بوقوع ا

از من عدمه وخاصة يف القرآن الكرمي ،فإن النظرة اليت نلمسه ا وحنن نقر من هذا التباين حول وقوع ا

از أن يقدم حقائقها عجز اللفظ يف حقيقته أن يقدمها،  از يف اللغة القرآنية، فنحن ال ننتظر من ا با

از –ومنها اللغة القرآنية –بل ما تقدمه اللغة الدينية  ليس أشياء أو حقائق، فهذه تتناوهلا التقنية "عرب ا

واحلب واملشاعر والقيم، وهذه احلقائق تبقى غري معرب العلمية، ولكن عامل احلياة واألشخاص واجلمال 

.264"عنها ما مل تقدم بصيغ وتراكيب جمازية 

مث إن عناية العرب مبجاز القرآن كانت الرتكيز على براعة القرآن يف التعبري عن املعىن، ما يعكس 

غة والبيان يكفي أن عناية العرب عموما باللفظ على حساب املعىن ميثل هذا الطرح كثري من علماء البال

ليس الشأن يف إيراد املعاين ألن املعاين يعرفها العريب والعجمي والقروي والبدوي  "نورد قول العسكري أنه 

ائه  .265"وإمنا هو جودة يف اللفظ وصفاته وحسن 

فالتحرر من ضيق األفق اللفظي، واالنطالق يف جماالت اخليال والتأثر بالوجدان النفسي، 

از فرارا من مجود اللفظ إىل واالتساع يف بتعبري " فائض املعىن"رحاب اللغة، كان أساسا الستعمال ا

ازية املتحدة بني حركة الشعور وحركة املعىن،  ريكور، ذلك الفائض الذي اختزنته حقا لغة القرآن ا

278ص 2011دار الفارايب ،بريوت ،،1،طمن التفسري إىل التلقيوجيه قانصو ، النص الديين يف اإلسالم ،-261
448م ،ص 1953اخلصائص ، دار الكتب املصرية ، القاهرة ،،2ابن جين أبو الفتح عثمان ،ج -262
از يف القرآن الكرمي  ، ينظر كتاب -263 ، حملمد حسني الصغري ، "جماز القرآن ، خصائصه الفنية وبالغته العربية "لتفصيل حول مسألة ا

م 1999دار املؤرخ العريب ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ،
94-84ص ،2003بول ريكور ، نظرية التاويل ، مركز الثقايف العريب ، بريوت ، لبنان -264
، دار الفكر 02، حتقيق البجاوي وأبو الفضل، ط، الكتابة والشعرالصناعتنياحلسن عبد اهللا بن سهل، أبو هالل العسكري-265

73-71،ص العريب، لبنان 



- 75 -

سانية عن املعىن جعلت  للكلمات هلا ظالال وحوارا ال تنفصل عن الشعور اخلارجي يف جتربة احلياة اإلن

ا البالغية والداللية  .الداخلي يف قو

جيعله يتجاوز القراءة الشكلية إىل –خاصة يف اللغة القرآنية –إن احلضور الوجداين للمتلقي

از ومدى قدرته  معايشة النص كمستمع مشارك، إىل القراءة املعززة باملثريات البالغية يف اللغة و منه ا

.    موضوع النص والوعي أو الشعور، ليتوحد الوعي باملوضوع على خلق التفاعل بني

إن استناد النص القرآين يف عملية الفهم و اإلفهام إىل لغة التواصل العادية عند :رمزية اللغة القرآنية -ج

خاص به، تقره " فائض يف املعىن"العرب ال يلغي اإلقرار بوجود أنظمة متوازية ، حييل كل نظام فيه إىل 

حالة من االهتمام "غة الرمزية، وهي مسة اللغة الدينية عموما ومنها اللغة القرآنية، ألن الدين هو الل

باملطلق فال ميكن لإلميان أن يعرب عن نفسه إال بعبارات رمزية فقط، حبيث ال يكتفي التعبري الرمزي 

دالالت عميقة و إثارات باإلشارة إىل ما وراء الذات املعربة، بل يكون الرمز نفسه، مبا خيتزنه من 

.266"وجدانية،شريكا حقيقيا للمرموز إليه، ما يعين أن لغة اإلميان، وبالتايل اللغة الدينية لغة الرموز

جيمع "وال يفهم من الرمز الفكر األسطوري يف اللغة الدينية كما حاول أركون إيهامنا، بل الرمز 

حنن نتحدث عن رموز مزدوجة املعىن أو رموز .. بني بعدين أحدمها لغوي واآلخر يف مرتبة غري لغوية 

ذات معان أوائل ومعان ثوان فنحن ال نرى يف الرمز داللته األولية، بل داللته الثانوية اليت هي الوسيلة 

وهذا ما تطرحه املدرسة العرفانية يف الفكر . 267)معىن املعىن(، أو )فائض املعىن(اجليدة للدنو من 

نص القرآين بني العبارة واإلشارة بناء على التفرقة بني كلمات البشر اإلسالمي، حيث ميزت يف ال

ذات داللة عرفية تواضعية، وداللتها ليست كائنة فيها  –اللغة البشرية –كلمات البشر"وكلمات اهللا فـ

ا الثا) أصيلة(كينونة أصالة، أما كلمات اهللا فداللتها داللة ذاتية  ا تستند يف داللتها إىل أعيا بتة، أل

وجند الطرح الرمزي يتوسع، عندما ينظر للغة القرآنية، . 268"فداللتها داللة كائنة فيها كينونة أصالة 

ا وجودية، تنعكس فيها موجودات العامل اآلفاقي، "حبسب باطنها  فهي لغة إهلية وجودية،حروفها وكلما

268نصو ،النص الديين يف اإلسالم ، من التفسري إىل التلقي ، صاوجيه ق-266
96- 95،صالتأويلبول ريكور ، نظرية -267
،مؤسسة اإلنتشار العريب ، بريوت ، 01املعىن القرآين بني التفسري والتأويل ، دراسة حتليلية معرفية يف النص القرآين، طعباس أمري، -268

291، ص2008لبنان، 
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امه، وكذلك فإن أجزاء العامل هي األنفسي وتستمد قوة داللتها الرحبة من قوة العلم اإلهلي وثباته ودو 

269."مبثابة احلروف القرآنية والكلمات واجلمل ، ولكن بنحو الرمز واإلشارة 

ى يف باطنه، غري أن حقيقته تتجل" باطن وظاهر"تستند املدرسة العرفانية على القول أن الوجود 

ال للتمييز بني  طابقوا بينها وبني الظاهر، ومستوى مستوى الداللة اللغوية اليت : مستويني "مما فتح ا

، ونقلت عملية الفهم واإلدراك من املستوى اللغوي 270"الداللة اإلشارية اليت طابقوا بينها وبني الباطن

إىل املستوى الكشفي بلغة استعارية جمازية، الغرض منها جتاوز احلرفية لالستغراق يف عامل اإلشارة والرمز، 

على اعتبار مقولة . إىل استنطاق دالالت جديدة داخل اللغة نفسهامؤسسة للعقل التأويلي الساعي 

الوجودية، اليت جتعل االرتباط باملطلق، حيتاج إىل كسر العائق اللغوي احلريف الذي هو يف النهاية " الوحدة"

ية ولكن بتأويلها  ومنه باتت اللغة القرآن-اللغة -حيجب الوجود اإلهلي عن الوجود اإلنساين، ال بإلغاء

رد "أكثر الوسائط ارتباطا وجوديا بني الذات اإلهلية والذات اإلنسانية، ولكن عرب اإلشارة والرمز وذلك بـــــ

. 271" الشيء إىل باطنه على مستوى الوجود ، ورد معىن كلمات اهللا اللفظية إىل معانيها الوجودية

ا، جتعلها قابلة للتعدد  على مستوى الظاهر، هذا ما أقره وحبكم أن اللغة حتمل قوة داللية يف ذا

از، و دفع باجلرجاين التأكيد على أن  هذه املعاين اليت هي اإلستعارة، والكناية، "البالغيون بقوهلم با

ا يكون از، من يعدها من مقتضيات النظم، وعنها حيدث و هذه . 272"والتمثيل، وسائر ضروب ا

املبكر ملشكلة الفهم على مستوى اللغة  فلجأت إىل الرمزية، املعرفة دفعت باملدرسة العرفانية إىل اإلدراك

إن اإلنسان ينطق بالكالم، يريد به معىن واحدا من املعاين "يقول ابن عريب كاشفا على مشكلة الفهم 

اليت يتضمنها الكالم ، فإذا فسر بغري مقصود املتكلم من تلك املعاين،فإمنا فسر املفسر بعض ما تعطيه 

.273"إن كان مل يصب مقصود املتكلمقوة اللفظ  و 

517-516بريوت ، لبنان ، ص2014،احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي مركز،01ط،علي أمري جابر ،فلسفة التأويل-269
272،ص1990بريوت، مركز الدراسات الوحدة العربية،،03طبنية العقل العريب،،د عابد اجلابريحمم270
305،ص نفسهاملرجع -271
دار الكتاب العريب ، ، قيق حممد االسكندري وحممد سعود ، حت2، دالئل اإلعجاز يف علم البيان ،طأبو بكر عبد القاهر اجلرجاين -272

393م ،ص 1998بريوت ، 
، منشورات اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 2ط،01،جلفتوحات املكية ،حتقيق عثمان حيي، احمي الدينبن عريب ا-273

136،ص1990
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إن اللغة الرمزية يف مقاربة النص القرآين تنطلق من الظاهر، لتكشف عن حقيقة الوجود، 

فتحدث املعاين فينا حبدوث تأليفها الوضعي، وما "فالقرآن صورة الوجود و املعىن، تتجلى لغته يف الوجود 

ا، ال ، فهذه اللغة 274"حبكم االتفاق وال حبكم االختياروقع فيها الوضع يف الصور املخصوصة إال لذا

ا نزلت بلسان البشر،فإن يف باطنها تكشف عن حقائق وجودية  وإن خضعت للعرف يف ظاهرها،أل

. مطلقة، كلما تسىن لإلنسان أن يرتقي إىل املستوى الوجودي الذايت ال االعتباري 

كرب اليت تواجه التعامل مع النص القرآين، هو  لعل املشكلة األ:في اللغة القرآنيةالبحث الداللي -د

اليت أراد اهللا تعاىل إبالغها عباده من خالل نصه الشريف عرب تعدد " الشرعية"كيف الوصول إىل الداللة 

يف ظل - هذه القراءات -القراءات التفسريية اخلاضعة لعلم العربية وقواعدها، واليت نشأت أصال 

وفيها مساحة واسعة لتعدد وجهات النظر يف فهم ظواهر كالم العرب، تصورات بشرية مادة وحتليال، 

تصل إىل التباين والتعارض، هلذا تربز احلاجة إىل بذل اجلهد يف تقدمي منهج جديد لتفعيل السمة البارزة 

يف النص املقدس، وهي كونه كالما يفسر بعضه بعضا يف دائرة الكل، تكون لغة القرآن فيه هي السبيل 

ن من صيغ اللفظ، وتدبر سياقها اخلاص آالقرآنية باستقراء كل ما يف القر ملح الداللة "من خاللإىل ذلك

.275"ن كله آة والسورة وسياقها العام يف القر يف اآلي

) املعىناللفظ،(فك جدلية الزوج يشتغل علىتأصيل البحث الداليل للكلمة القرآنية ال إن 

ومقدمة النطالق معركة إعجازه يف ، يف فهم النص القرآينوالذي كان من كربيات الفكر االعتزايل 

دراسة العالقة بات مهه، املتجدد البحثالسؤال أين يكمن هذا اإلعجاز يف اللفظ أو املعىن؟ لكن 

متجاوزا الفكرة القدمية القائلة بأفضلية أحدمها على القائمة بينهما يف انتزاع الصورة األدبية منهما،

عا إىل الذائقة الفنية القائمة على استكناه اجلمال والروعة فيما يقدمه النص القرآين اآلخر، وإخضاعهما م

يا  كالم مشحون شحنا قو "مبا يعرف بالصورة األدبية وهيالبحث الداليلبطرفيه اللفظ واملعىن ،ومنه جاء 

ا أي أجتمل يف تضاعيفها فكرة أو عاطفة حركة،ظالل،يتألف عادة من عناصر حمسوسة خطوط،ألوان

جي وتؤلف يف جمموعها كال ، وأكثر من انعكاس الواقع اخلار توحي بأكثر من املعىن الظاهر

11، ص 01، جعائشة عبد الرمحن، التفسري البياين للقرآن -275
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، فالصورة األدبية اليت يبتغيها أداة فنية تستوعب أبعاد اللفظ واملعىن مبا هلما من خصائص 276"منسجما

.،وما بينهما من عالقة يصعب معها الفصل بينهما

يقول اخلطايبىن، ال تتوفر ألي عمل أديب تتميز بدقة اختيارها ومطابقتها للمعواأللفاظ يف البيان القرآين 

ذه األشياء الثالثة لفظ حامل، ومعىن به قائم ورباط هلما ناظموإمنا يقوم الكال"يف هذا املقام  وإذا . م 

أفصح وال تأملت القرآن وجدت هذه األمور منه يف غاية الشرف والفضيلة حىت ال ترى شيئا من األلفاظ 

أما املعاين فال .من نظمه ، وال ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تالؤما وتشاكالجزل وال أعذب من ألفاظهأ

ا هي اليت تشه اخفاء على ذي عقل أ ، والرتقي إىل أعلى درجات الفضل من د هلا العقول بالتقدم يف أبوا

ا ا وصفا .277"نعو

البالغة القرآنية يف حصر أحباثها يف املعاين والبيان والبديع بيد أن ما آلت إليه البالغة وخباصة 

ا اجلافة وأنواع كل قسم مبفرده أفق وتلك الصورة األدبية د ذاك اجلمال الفين للنص القرآين،وضروب تقسيما

رت العرب قدميا جبمال القرآن وروعته وهم ينظرون كيف خ لص لغتهم من الوحشي والغريب اليت 

أقحمت فيها كثري من أحباث ال عالقة هلا ات فلسفية وكالمية ومنطقية،تلك البالغة من نزعما ساد "بسبب

ا الفنية وأفاضت عليها مجودا وجفافا أعجزها  عن أن تدرك أدبيا يف ذوق بالغرض األديب وضيقت دائر

تعد عن النمط يبرب،وملا كان القرآن الكرمي ميثل الذروة البيانية يف املوروث البالغي عند الع،278"دارسها 

ويستقل استقالال تاما يف مداليله فال أثر فيه لبيئة أو إقليمية أو زمنية، فهو احملور الرئيس اجلاهلي يف ألفاظه 

.لدى البحث الداليل باعتباره نصا عربيا ذا طابع إعجازي وكتابا إهليا ذا منطق عريب 

البنائي من بنيات تستمد نشاطها طابع داليل خاص،والرتكيبة اللفظية للقرآن الكرمي لغة اجتماعية ذات 

حىت عادت لغة مسيطرة يف عمقها الداليل لدى عامة الناس يف الفهم األويل ،وعند ،بالغية متجانسة

لغة تبتعد عن الوحشي الغريب وتقرتب من السهل املمتنع ذلك من خالل صة العلماء يف املعاين الثانوية خا

.لفرد واألمة ، ذلك ما افرز حضارة متميزةالتعامل اللغوي املوجه ل

192م ،ص1971روز غريب ، متهيد يف النقد احلديث ، دار املكشوف، بريوت ، لبنان، - 276
24اخلطايب أبو سليمان محد بن حممد ، بيان إعجاز القرآن  ،ص -277
ني يف العامل ، أصدرها باإلنكليزية والفرنسية واألملانية أئمة املستشرق،04،ج " مادة بالغة"أمني اخلويل، دائرة املعارف اإلسالمية ،-278

أمحد الشنتاوي، عبد احلميد ، النسخة العربية إعداد وحترير إبراهيم زكي خورشيد ، .. ويشرف على حتريرها هوتسما ، ليفي بروفنسان 
80، دار الشعب ، القاهرة ، دت ، ص يونس
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يف الكالم ألفاظ "اختيار اللفظ املناسب للموقع املناسب عمود البالغة القرآنية وقد اعترب اخلطايب

ا متساوية يف إفادة بيان مراد اخلطاب كالعلم واملعرفة  واحلمد  متقاربة يف املعاين حيسب أكثر الناس أ

واألمر فيها ويف ترتيبها عند .. حنومها من األمساء واألفعال واحلروف والصفاتو ... والشكر وبلى ونعم 

ا عن صاحبتها يف بعض معانيه ا وان كانا علماء أهل اللغة خبالف ذلك الن كل لفظة منها خاصية تتميز 

.279"قد يشركان يف بعضهما 

شري إىل ثالث ظواهر مهمة يفواستنادا إىل هذا املفهوم الدقيق يف التمييز بني داللة لفظ ولفظ ن

متجنبني اخلوض يف البحث الداليل والتعريفات اخلاصة بأقسام الداللة من ،داللة الكلمة يف القرآن الكرمي

.  280صوتية وهامشية وإحيائية ،ألن ذلك له جماله يف نظرية النقد العريب

طبيعة ا جاء متناسقا مع مقتضيات احلال و ن الكرمي لأللفاظ يف داللتها إمنآإن اختيار القر : الظاهرة األوىل-

: املناسبة من خالل عدة أوجه

، فهو يعمد إىل تستوعب غريها وال يستوعبها غريهاوجه يريد به القرآن الكرمي صيغة معينة حلال معينة -

كما يف قوله ،املقاربة أو املوافقة أو الدارجةاختيار اللفظ الدقيق هلذه الغاية فيتبناه دون سواه من األلفاظ 

æv�öFù^qjAæo>A�obsöæYW\ö�÷~b�ai#<Ó�÷n%&AÆ_CAÓsæy\ö�¾��öÓmö�EöùZẀYöFb�öbYEøy÷�Ó�öFbuBÓè<<ö÷�NO j@Hµ§,BÓ�ëê�NôEöÓ�A\̂r;À÷~]j'b�Ó§,BÓÑ�b�ÌqRöÑ�Ó�öF((تعاىل

LBè<<÷�Eö\{z\qöÓÑ�æoæo]f/@]A'b�\qóEöùnb�ö#�EÉö³YXÓpÓöYX'$b�öÓYöFBæyø�fb/Aæobl�öFPsæzR_CBæyø�>j@H{281 . فاهللا تعاىل أراد الظمآن بكل ما حتمله

ا،الكلمة يف تضاعيفها األول )السراب(مكان)الرائي(كلمةفلو جاءتية والثانوية من دالالت خاصة 

إليه ن أشد فاقةألن الظمآ) الظمآن ( قال حيسبه الرائي ماء مل يقع قوله "ال تؤدي الداللة املطلوبة فلوهيف

.282"وأعظم حرصا عليه

فال يتكلف إال اخلداع من بعيد وقد ال يكون حباجة إليه فالرائي على افرتاض قد يرى السراب 

البصري أما الظمآن فانه يتعب ويكدح ألجل الوصول إىل املاء حىت إذا وصل إليه وإذا الذي حسبه ماء  

.كان سرابا فتكون احلسرة أعظم واحلاجة اشد 

29ن ، صآبيان إعجاز القر اخلطايب، - 279
، دار الثقافة للطباعة " الصورة الفنية يف الرتاث النقدي و البالغي" ينظر مثال كتاب الدكتور جابر أمحد عصفور الناقد األديب -280

م 1976والنشر ، القاهرة 
39سورة النور ، اآلية -281
246، ص أبو هالل العسكري، الصناعتني - 282
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القرآن الكرمي االتساع املرتامي فيكون اختياره األلفاظ ذات داللة مبستوى هذا االتساع وجه يريد به-

BÓ�æovöù�¾��ödYöF,A\r�PYXPõ�÷t]��@¢AN��;`A�]iÓnçf/@]ABæ�aZX>Zt̀tb~]iö÷mÓ�öFæo{والشمولية مث االستيعاب الكامل هلا، ففي قوله تعاىل

BÓ�dsö]ZWö]ôEö÷yb�$Bæ�Ón]r÷pö]ôEö÷yb�æo·³h.ö��PYX¿_D#<]ôEöø�Àvö�Eö̀YEöe�{283.

ألفاظ ،"كتاب"،"كل"،"مستودعها"،"مستقرها"،"رزقها"،"اهللا"،"األرض"،"دابة":اآليةفاأللفاظ الواردة يف

عامة وشاملة مبا يتناسب وعمومية املعاين وهي يف تراصفها تفيد العموم الذي ال خصوص معه تتجه حنو 

معه، فالدابة مثال تستوعب كل مركبة من خلق اهللا مما دب على األرض ودرج من اإلطالق الذي ال تقيد 

.اإلنس واجلن والطري واألنعام والوحوش وكائنات ال نعرفها فنالحظ عمومية ومشولية يف داللة لفظ واحد 

لة بذلك ، فانه خيتاره بذاته لتلك الدالء اخلاص الكامن وراء داللة اللفظوجه يريد به القرآن اإلحيا-

يتبني أن القرآن الكرمي مل، ê�NôEöÓ�b~a�F÷taZtÓs̀YöFB]ZWÓ�>j@H{284{يف سورة التكاثر) زرمت(للفظ اإلحياء فبنظرة معمقة

وهذا االستعمال يوحي بداللة حسية قد ال ينبئ عنها ظاهر اللفظ ويبدو أن ،يورد الزيارة إال يف هذه اآلية

فقال حينما مسع اآلية على فطرته الصحراوية"هذا امللحظ الشاخصالتفت إىل قدأعرابيا مرهف احلس

.285"فان الزائر منصرف ال مقيم بعث القوم للقيامة ورب الكعبة،:

ويف التعبري عن املوت بالزيارة ملحظ بياين بالغ القوة فاستعمال :"يف هذا املقامعائشة عبد الرمحنتقول 

ذا املعىن صريح اإلحياء  دون ) زرمت(وهذا اإلحياء ينفرد به لفظ ،اإلقامة يف القرب ليست دائمةبأن الزيارة 

إىل غري ذلك من ألفاظ تشرتك كلها ) قربمت أو سكنتم املقابر(غريه ،فال ميكن أن يؤديه لفظ آخر كان قال 

ا زيارة  بعث أو إقامة مؤقتة يعقبها يف الداللة على ضجعة القرب، ولكن يعوزها سر التعبري الدال على أ

.286"ونشور

ا: الظاهرة الثانية- بل األلفاظ منضمة إىل إن اختيار األلفاظ يف القرآن الكرمي ال يراد به األلفاظ لذا

ذا اللفظ دون سواه بغض النظر عن االعتبارات البديعية األخرى، املعاين ، حبيث ال يتحقق املعىن املراد إال 

ورمبا كانت هذه ،وال املعاين ذات أولوية على حساب األلفاظفال األلفاظ ذات أولوية على حساب املعاين 

06سورة هود ، اآلية -283
02، اآلية سورة التكاثر -284
507، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة ص 02، ، ط05أبو حيان التوحيدي ، البحر احمليط ، ج -285
206، ص 01عائشة عبد الرمحن ، التفسري البياين ، ج-286
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)أمني اخلويل(بل من أهم ما عنيت به مدرسة األمناءالتفسري،يفاملعاصر الظاهرة من قضايا املنهج البياين 

ىل فهي ختتلف مع مجلة العلماء الذين يرون عناية القرآن باأللفاظ راجع إيف التعامل مع النص القرآين أدبيا،

ومع توافر هذه الفنون يف القرآن ،العناية بأصناف البديع وفنون احملسنات اللفظية املتوفرة يف القرآن بكثرة

ا، ا غري مقصودة لذا وإمنا جاءت بتناسقها ضرورة بيانية يقتضيها مجال القول على خالف النصوص فإ

نات تصرف عادة النص عن الديباجة والذائقة األدبية األخرى من شعر ونثر واليت غالبا ما تكون مثقلة مبحس

ا أوردت هكذا سواء حال األسجاع املتناثرة هناة كماالفني أحققت الغرض املعنوي وهناك يف النثر العريب فإ

.إطالقاأم مل حتققه

ال "ولكنحنو وبالغة،بالعلوم األدبية من ةفردات واملركبات مستعينبحث يف املتفالقراءة املعاصرة

ا أدن يلون التفسري كما احلال القدمي، وال لو الصنعة النحوية عمل مقصود لذاتهعلى أن اة من ، بل على أ

ستعماالت ، والنظر يف اتفاق معاين القراءات املختلفة لآليات الواحدة ،والتقاء االأدوات بيان املعىن وحتديده

تعىن ه املركبات ليست هي تلك النظرة الوصفية اليت، مث على إن النظرة البالغية يف هذاملماثلة يف القرآن كله

بل على أن النظرة البالغية هي النظرة ..أن ما يف اآلية منه كذا وكذا ، وترجيحبتطبيق اصطالح بالغي بعينه

.287.."األدبية اليت تتمثل اجلمال القويل يف األسلوب القرآين وتستبني معارف هذا اجلمال 

بل مها ى وجه ومهمة معنوية على وجه آخر،يه مهمة لفظية علمث إن القرآن الكرمي ليس ف

يف "الفاصلة"دون النظر إىل جزء على حساب جزء،حىت قضيةمقرتنان معا يف أداء املراد من كالمه تعاىل

اية الفقرات والسجع يف النثر العريب ال تتحكم يف داللة اللف ظ كما هو متعارف القرآن الكرمي واليت تقابلها 

وذلك من دالئل إعجاز القرآن الكرمي يف مجعه بني الصيغة اجلمالية للشكل والداللة ،األدب العريبيف 

b~.ö�ö#�EÉ�>j]Absöa�FB]�öNôEj@H(1){"التكاثر"دائما يف سورة"املقابر"فاختيار القرآن الكرمي للفظعىن،اإلحيائية يف امل

ê�NôEöÓ�b~a�F÷taZtÓs̀YöFB]ZWÓ�>j@H{288، كما يظن من يعتقد )التكاثر واملقابر(اق الفاصلة عند الراء يف كلميتالتفمل يأت

�N��\ö{بدليل أن القرآن الكرمي سيهمل يف اآليات الالحقة الفاصلة متاما لينتقل إىل النونبالتعبري املسجوع،

\U÷pæzæupöb�]iö÷mö]�F(3)d~a�FN��\ö�\U÷pæzæupöb�]iö÷mö]�F{289، وقد جتد "على هذا االختيارعائشة عبد الرمحن وتعقب

436، ص " مادة تفسري "أمني اخلويل، دائرة املعارف -287
2-1سورة التكاثر ، اآلية -288
4- 3سورة التكاثر ، اآلية - 289
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الصيغة البالغية يف استعمال املقابر هنا جمرد مالءمة صوتية للتكاثر وقد حيس أهل هذه الصنعة وحنن معهم 

، الذي أراه أن مال للفظ املقابر يف آية التكاثرفيها نسق اإليقاع وانسجام النغم،لكن أهذا كل ما يف استع

هناك ..مقربة وهي جمتمع القبور لبالغي اللفظي ملحظا بيانيا يتصل باملعىن،فاملقابر مجع وراء هذا امللحظ ا

محيث جمتمع القبور، وهذه الداللة من .. وحمتشد الرمم ومساكن املوتى على اختالف أعمارهم وطبقا

قرب ومقربة من فبقدر ما بني مبا هي مجع القبور،) القبور(لفظ السعة والعموم والشمول ال ميكن أن يقوم

تفاوت يتجلى إيثار البيان القرآين املقابر على القبور حني يتحدث عن غاية ما يتكاثر به املتكاثرون وحني 

بلغت إىل مصريه هذه احلشود من الناس يلهيهم تكاثرهم عن االعتبار بتلكم املقابر اليت هي جمتمع املوتى 

.290"ومساكن الراحلني الفانني 

لمة القرآنية استطاع أن يكشف ذاك التزاوج الفين الرائع بني اللفظ واملعىن البحث الداليل للكف

ولكن لغاية أكرب ويصل إىل براعة القرآن الكرمي يف تسخري اللفظ ال لغاية إيقاعية ونسق موسيقي فحسب،

الحقة ، تلك الغاية اليت تبقى عرب األجيال المكنت من إعجازه البالغيوأعمق ولرمبا نفسها الغاية اليت 

. تبحث عن امللحظ البياين

بدء باحمليط الطبيعي الذي يعيشه ،اإلنسان لنقله إىل دائرة اإلدراكتدرج القرآن الكرمي مع : الظاهرة الثالثة-

، فجاء أن يكون اهلدف األمسى لكل إنسانويؤثر فيه إىل املثايل الرحب الذي حيياه وال يراه والذي جيب

به إىل املثالية احلقة لريتقيدة كمبادئ أولية لإلدراك،القرآن به من الطبيعة واملااللفظ ذو داللة هامة ينتقل

تمع العريب يف صحرائه مث الناحية املثالية اليت ينبغي  فالقرآن ميثل ناحيتني، مها الناحية الواقعية اليت حيياها ا

.291"أن تكون هدفا ومقصدا

احل إدراكية عقلية وحسية يأخذ من خالهلا بأسباب يف انتقاله باإلنسان عرب مر فالقرآن الكرمي 

æv�öFù^qjAæo>A�obsöæYW\ö�÷~b�ai#<Ó�÷n%&AÆ_CAÓsæy\ö�¾��öÓmö�EöùZẀYöFb�öbYEøy÷�Ó�öFbuBÓè<<ö÷�NO j@Hµ§,BÓ�ëê�NôEöÓ�A\^r;`A{قوله تعاىلففيالطبيعة احمليطة به،

÷~]j'b�Ó§,BÓÑ�b�ÌqRöÑ�Ó�öFLBè<<÷�Eö\{z\qöÓÑ�æoæo]f/@]A'b�\qóEöùnb�ö#�EÉö³YXÓpÓöYX'$b�öÓYöFBæyø�fb/Aæobl�öFPsæzR_CBæyø�>j@H{292 ،هذه الصورة األّخاذة ففي

فأرض ،فنحن أمام عناصر جماز عريب النوعاملنبسطة واخلداع الومهي للسرابيتجلى سطح الصحراء العربية

وما بعدها207، ص 01عائشة عبد الرمحن ،التفسري البياين للقرآن ، ج- 290
32أمحد خليل ، دراسات يف القرآن ، ص - 291
39سورة النور ، اآلية -2

355، ص الظاهرة القرآنية مالك بن نيب ،-3
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مبا تلقيه من خالل تبدد ستخدم خداع الّسراب املغّم لنؤكدحني نمساؤها قد طبعا عليه انعكاسها الصحراء و 

اية حياته غضب اهللا الاهلائل لدى إنسان خمدوعالوهم شديد يف موضوع السراب الكاذب ينكشف يف 

293"سراب احلياة...
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: الفصل الثالث 

ٔویل ٕاىل القراءة  النص القرٓين من الت

احلداثیة
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نظریة التأویل اإلسالمي : المبحث األول 

ا الفكر اإلسالمي عموما واملعارف القرآنية أتعد مس لة التأويل من أهم املسائل اليت عين 

ة والعرفان والفقه وأصول خصوصا إذ أن هلا تأثريا يف دوائر معرفية متعددة كالتفسري والكالم والفلسف

م ربطوا بنيوالشائع عند املفكريني . الفقه فكرة التأويل الغربيني الذين عنوا بالدراسات اإلسالمية أ

ل القرآين حيث جعلوا التأويعند املفكريني اإلسالميني أيضا ، وانتشر هذا التصور حىت والعلوم الباطنية

ئر ، مع أن التأويل باإلضافة إىل معناه اللغوي له معىن اصطالحي يف مجيع الدوايرادف التفسري الباطين

واخللط بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي أدى إىل .ضال عن دائرة املعرفة القرآنية املعرفية املتقدمة ف

. اشتباه يف فهم وتفسري النصوص الدينية عموما والنص القرآين خصوصا 

ن هذا الباب وم..الشيء ، أما األول وهو مبدأأول ابتداء األمر وانتهاؤه:" قال ابن الفارس: التأويل لغة

يؤول إليه ما:يقول))hÓ�æuobsöaO óEÓ�öFN��;`A'$b�ö]i�öFPoBö]�F-((، وهو عاقبته وما يؤول إليه وذلك قوله تعاىلتأويل الكالم

فسره، : تأويال، وأولهدبره وقدره: وأول الكالم وتأوله:" قال ابن منظور294"يف وقت بعثهم ونشورهم

ا َيأِِْ ((وقوله عز وجل م ما يؤول إليه:وقيل، أي مل يكن معهم علم تأويله))ْم َتْأِويُلهُ َوَلمَّ معناه مل يأ

�æ_CÎ^q\ö�æv�öFù^qj@]Avöù�$÷~P�ùöiö÷YEö]ZXØsöaO ZöFBÓöYXæV÷�E\ö((ىل، ودليل هذا قوله تعاأمرهم يف التكذيب به من العقوبة

æuB\ö�a��ÓöYEöùZW#<Ónæv�Eöù�ùöi#<NO j@H((295 جع وصار إليه، ، أي ر يؤول إىل كذاهو من آل الشيء : األثريقال ابن

، لفظ، نقل ظاهر اللفظ عن وضعه األصلي إىل ما حيتاج إىل دليل لواله ما ترك ظاهر الواملراد بالتأويل

يقال : التأويل واملعىن والتفسري واحد، قال أبو منصور: باس أمحد بن حيي عن التأويل فقالوسئل أبو الع

اظ أشكلت بلفظ واضح ال إشكال ، فكأن التأويل مجع معاين ألفلحتهأؤوله إذا مجعته وأصألت الشيء 

وذلك رد ، ومنه املوئل الذي يرجع إليه التأويل من األول أي الرجوع إىل األصل، وقال الراغب 296"فيه

.297"الشيء إىل الغاية املرادة منه علما كان أو فعال ، واألول السياسة اليت تراعى مآهلا 

مطبعة مصطفى البايب احلليب ، 1،ط1حتقيق عبد السالم حممد هارون، جبن فارس أبو احلسني أمحد ، معجم مقاييس اللغة ، -294

160هـ ،ص 1404مصر،
39سورة يونس ، اآلية -295
264، ص1ابن منظور ، لسان العرب ، ج-296
.31أيب القاسم احلسني بن حممد الراغب األصفهاين ، املفردات يف غريب القرآن ، ،ص -297
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، ومعىن التأويل فأصله يف اللغة من األولوأما " :هذه املعاين بقوله)ه794ت(ركشي يوجز الز و 

Ó}÷pÓ�öF�çö�FBÓ�öF'b�öai�öFPoBö]�F((298((ة يف املراد به كما قال تعاىلإالم تؤول العاقب: ما تأويل هذا الكالم ؟ أي: وهلمق

�çjü\̂r+h�öFPoBö]�FBÓ�÷~]j\ ((:، أي صار إليه ، وقال تعاىلآل األمر إىل كذا: ، ويقالتكشف عاقبته: أي

löø ö÷y]�Fù�ö÷�Eö]iödnLAsö÷YE\�((299.

آية مخسة عشر، توزعت على مرةسبعة عشراستعمل القرآن الكرمي هذه املفردة :اصطالحا التأويل 

:ا للقوللفظ التأويل فيهجاء: حاالت  احلالة األوىلثالثوميكن تصنيف هذه اآليات إىلسور،سبعو 

�Ópa�=�ù^qj@]A*g][söZöF%&A\�ö÷�Eö]iÓnæ_D#<]ôEöø�>j@]Ab�ö>óEöù�·�D#<Ó�öFAÓ§¹�D#<Ó�]�ö÷�e�dva��}£AR_D#<]ôEöø�>j@Hbsö]Z�£Aæo$·�D#<æ�ö`YEö#<\{y]ôEöb((: وهي

Böd�%&BÓöYXæv�öFù^qj@]A�PYX÷~P�̀YöFpöaiöaZX·Zlö÷�öF]Ztæupöbmö`YEöNôEÓö�EÓöYXBÓ�Ó�ÓöYEö#<\{yö]�Fb�ö>óEöù�Ó§,Bö]ZmöùôEö÷YöFQHù��ö]óEö>ôEö̀YW>j@]AÓ§,Bö]ZmöùôEö÷YöFAæo©åù�ùöi�öFPoBö]�FBÓ�æob~]iö÷mÓ�öF

¨b�ö]i�öFPoBö]�FN��;`A$af/@]AæupöaZ�øzÔdsjAæo�PYXø~>iùm>j@¢AæupöajpöaZWÓ�öFBMöóEöÓ�AÓ§©ù�ö̀YöF·³h.ö�Øvö³ù�ùqöóEöùn$Bö]óEö³`Y öFætBÓ�æobsöM�Îq̂öÓ�öFN�¥�;`A>Apöaj÷o£A

R_D#<ÓöYEö>j]��@H((300 ،))~b�#<]óEöö÷è<�ERöÑ�¿_D#<]ôEöø�`YöFb�ö#<]óEö>if�ÓöYXê�]iÓn½~>iùn¶¬qöa�L��öÓ�÷�ætæoÀ}÷pö]ZWùö²jæupöaóEù�pb�öF(51)-hÓ�æuobsöaO óEÓ�öF

N��;`A'$b�ö]i�öFPoBö]�FÓ}÷pÓ�öF�çö�FBÓ�öF'b�öai�öFPoBö]�F+gpöaZWÓ�öFæv�öFù^qj@Hb�pcöy]ZöFvöù�+h÷YEö]ZXÌqö]ZXÌ�CÓ§,BÓÑ�+hcözbtB]óEö³`YöFæt³PTÓ�>jB̀YöF((301 ،))÷}%&A

æupöajpöaZWÓ�öF$b�ö#ö�öFÉsö]ôEö÷öYXQ]A-höaZX>Apöa�FBÓöYX¾��ætpcöy`YöF©ù�ùöiö>�Eö³ù�>Apöbn>rAæoPvöÓ�~aôEö÷mö] ö]ôEö÷z¢QAvö³ù�Puoarçf/@¢Au;`A÷~aôEöóE.ö�æv�EöùZXùq#<\�

(38)-hÓYöF>ApbYöFÎ^q\ö�BÓ�`YöF÷~]j>Apöa ö�Eø�b�öF©ù�öù�>iùm̀YöFBd�]jæo÷~P�ùö�FBÓ�öF'$b�öai�öFPoBö]�F\�çjü\^q\ö�æ_CÎ^q\ö�æv�öFù^qj@]Avöù�$÷~P�ùöiö÷YEö]ZX

ØsöaO ZöFBÓöYXæV÷�E\ö�æuB\ö�a��ÓöYEöùZW#<Ónæv�Eöù�ùöi#<NO j@H((
302.

gB]ZXA\^q#<Ó�.SAÓsö`YX�öçóEö÷�EöÓYöF$\�öùóEö÷�EöÓYöFæo*((: وهي اآليات اليت جاء التأويل فيها خمتصا بالفعل وهي : احلالة الثانية 

\�bè<�Eö³`YEö]ZöF£BæzPh�öFPoB]ôÈYöFBÓ�÷~]jlù�]ôEö÷y]�Fù�ö÷�Eö]iödnIAsö÷YE\�(77)Böd�]Aa��ö]óEö�Eö̀YWföyj@]AÌ�D]ZöFB]�ÓöYXæv�Eöø�#<æyÓ�çjæupöaiÓ�÷mÓ�öF�PYX

Psö÷�ÓöYEö>j@¢AÏ�Cræt%&BÓöYXæu%&ABæ�ÓöYEö�Eöùn]AæuB\ö�æo~a�Ó§,Aætæo·�ùöiöd�.^qöaZ�BÓ�öFdh.ö�»��ö]óEö�Eö̀YWæzLBYEöÌ�]Zn(78)Böd�%&Aæob~]:i<aZm>j@]A

æuB]�ÓöYXb�ÔæpöÓYöF%&APv÷�öEö]óEù�pöb�,Bö]óEö�Eöø{y]Z�ÓöYX÷u%&ABÓ�b�]ZWø�Øsöe�öFLBóEö#<Óö�Eöö>Zmöa¡LAsö÷YW.ö�æo(79),Bö]ZöF>ræt%&BÓöYX÷u%&ABÓ�b�]jÐùqÓöYEöe�öFBÓ�b�eYöFætLAsö÷�Eö]Z�

53سورة  األعراف اآلية -298
82سورة الكهف ، اآلية -299
7سورة آل عمران ، اآلية -300
53- 52سورة األعراف ، اآلية -301
39-38سورة يونس، اآلية  - 302
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b�ö>óEö³ù�L��?p\ö�]Ztæ_CÓsö>ZX%&AæoLB�÷�bt(80)Böd�%&AæobtA\qRöÑ�>j@]AæuB]�ÓöYXPvö÷�EöÓ�]:i<aZmçjPvö÷�EöÓ��EöùôEööÓ�öF�PYXù��ö]óE�öFùqöÓ�>j@¢AæuB\ö�æo'b�ö]ôEö÷�]�F

·[sóE\ö�BÓ�b�NjæuB\ö�æoBÓ�a�pbYöF%&ALB�ùöi#<\�]rAæt%&BÓöYX\�eYöFæt÷u%&A,Bö]Zmaiö÷YEöd� öFBÓ�a�Îq.{z%&ABÓÑ�PsöZ>�]ôEö÷yÓ�öFæoBÓ�a�][sóE\ö�L��öÓ�÷�æt

vö³ù�$\�³`YöFdtBÓ�æo'b�öaôEö>iÓmÓöYXævÓnå�Psö÷�]A\�çjü\̂r+h�öFPoBö]�FBÓ�÷~]jlöø ö÷y]�Fù�ö÷�Eö]iödnLAsö÷YE\�((303،))>ApöbYX÷o%&Aæo*h÷�E\ö�>j@HA\̂r;À

÷~aôEö>iø�>ApaZöFZ`tæoPwB] ö÷yaZW>jB̀YöFåø~�EöùZWö]ôEö÷yb�>j@¢A\�çjü\̂r¸sö÷�Eö]Z�bvæy÷�%&Aæo�ï��öFPoB]�F( (304،))Bæ�e�öF%&B�#<öÓ�öFæv�öFù^qj@]A>A�pöaóEöÓ�AÓ§

>Apöbmö�Eöø¡%&A]f/@H>Apöbmö�Eöø¡%&Aæo*gpcözdsj@H�çöj÷o£AæoPsö÷�]��@¢A$÷~.ö�óEöù�u;`BÓöYX÷~aôEö÷n][sö#<]óEö]�F�PYX¾§Ø�ö\{zb�o�rbsÓöYX�]j;`Açf/@]A`gpcözdsjAæo

u;`A÷~aôEöóE.ö�æupöaóEù�pöa�Fçf/B`YöFø}÷pÓö�Eö>jAæoåPsöøZ�]��@¢A\�çjü\̂r¸sö÷�Eö]Z�bvæy÷�%&Aæo�î��öFPoBö]�F((305.

�çjü\̂q\ö�æo\�ö�Eö̀YEö]ôEö÷Ñ�Ó�öF\�eYöFæt\((:اليت حتدثت عن تأويل الرؤيا وهيوهي اآليات: احلالة الثالثة 

\�öb�ùö²iöÓmb�öFæovöù�Ph�öFPoBö]�Fù{D�öFùrBÓ�]��@¢Ae~ùôEöb�öFæo'b�ö]ôEöÓ�÷mùZöF\�ö÷�Eö]iÓnëê�]iÓnæo`gAÓ§æ_CpöaZWö÷mÓ�öF,BÓ�\ö�Bæ�d�ö]�öF%&Aëê�]iÓn

\�÷�öFÓpÓYöF%&Avöù�+h÷YEö]ZXÓ~�Eöù�ÔÓsö÷YöF;`A$æT#<Ó�÷z;`Aæodu;`A\�dYöFætº~�EùöiÓn¸~�Eöø�öÓ�((306))\�çjü\̂q\ö�æoBMöóEöM�öÓ�æVcözpöb�Eöçj�PYX

Põ�÷t]��@¢A'b�öÓ�ùö²iöÓmöaóEöçjæovöù�Ph�öFPoBö]�F$ù{D�öFùrBÓ�]��@¢Abf/Aæoº_DçjB]Znëê�]iÓn©ù�Psö÷�%&Advø�ö]:jæoÓsö]�EÌö�%&APwBMöóEöj@]A]��

æupöb�]iö÷mÓ�öF((307 )).*h]Z�]ræob�öÓmÓ�æv÷Ñ�±øyj@HåPv#<Óö�Eö]ôEöÓöYX*gB]ZX,BÓ�a�.qöÓ�%&Aæ�ù²ZöF;`Aæ�ùóEö#ö�öFÉt%&AbsR�ö÷n%&A$LAsö÷�]Z�*gB]ZXæobsö]Z�]��@]Aæ�ù²ZöF;`A

æ�ùóEö#ö�öFÉt%&A+hù�÷�%&AæS÷pÓöYX�öööøz¤%AætLA[sö÷YEöaZ�+h.ö�Bö]�Fbsö÷�EööN j@H$b�ö>óEöù�B]óEö÷è<�Eö³`YEö]ZöF¯ù�ùöi�öFPoB]ôE`YöFBNZöF;`A\�ö#ö�öFÉsö] ZöFævöù�æv�EöùóEöøy÷�b�>j@]A(36)

*gB]ZX]��BÓ�.ö�ö�Eöùö�FBÓ� öF¸}BÓmö]¡¯ù�öùóEö#<]ZX]ZtØsöa�FN��;`ABÓ�.ö�öa�F¤%BdYEö]ZöF©ù�ùöi�öFPoB]ôÈYöF*h÷YEö]ZX÷u%&A$BÓ�.ö�Óö�Eöùö�FBd�öFBÓ�.ö�çjü\̂rBd�öù��öçóEöÓ�NiÓn

$æ�³`YöFæt�²çZöF;`A.�DÌö�Ósö]�F]��öNiöù�À}÷pö]ZXN��æupöaóEù�pb�öFçf/B`YöF~a�æoù��ÓsöøZ�]��B`YöF÷~a�æuobsö`YW#<\ö�((308

))>A�pöajB]ZX.{D#<]ZmÌO�%&AåÀ~]:iö÷�%&ABÓ�æobv÷�]ZöFPh�öFPoB]ôÈYöFø~]:iö÷�]��@¢Aæv�Eöù�ùöi#<öÓm`YöF(44)*gB]ZXæo�ù^qj@]ABÓÑ�]ZöFBÓ�b�>óEöù�Ós\ö�MrAæo\qö÷mÓYöF

»��öd�£A,Bö]ZöF]A~.ö�öbè<�Eö³`YEö]ZöF£A©ù�ùöi�öFPoB]ôÈYöFPupöaiøz÷t%&BÓöYX((309   .ælÓöYXætæoù�ö÷�öFÓpÓYöF%&A�]iÓn|PwØsöÓm>j@]A>Aoesö]Z�æo'b�ö]j$LAqödÑ�cöz*gB]ZXæo

82-78سورة الكهف ، اآلية ،-303
35سورة اإلسراء، اآلية - 304
59سورة النساء ،اآلية -305
6سورة يوسف، اآلية -306
21سورة يوسف، اآلية -307
37-36يوسف ، اآلية سورة -308
45-44سورة يوسف ، اآلية -309
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ø�DÓYöF%&B�#<öÓ�öFA\^q#<Ó�+h�öFPoB]�Fæ�#öÉö�öF÷§btvöù�+h÷YEö]ZXÌqö]ZXBæ�]iöÓmöÓÑ��Pö³YöFæt$LBöö²ZWöÓ� ((310.))R_´Cæt\qö]ZX�öçóEö]ôEö÷�Eö]�FAòævöù�R�ö>ib�>j@]A

�öçóEö]ôEö÷�NiÓnæovöù�Ph�öFPoBö]�F$ù{D�öFùrBÓ�]��@¢AÓsöø¡BÓöYXø�CÔÓp#<Ó�föyj@]APõ�÷t]��Aæo\�DZöF%&A©³P�çjæo�PYXBÉö�EZ>öFÏqj@¢Aù��ÓsöøZ�]��Aæo�öçóEödYXÓpö]�F

LB�ùöiö÷yb��öçóEö>ZWø�>j%&Aæoæv�Eø�ùöi#<f�jB`YöF((311.

إىل ، قسم علماء املسلمني  يف فهمهم للتأويلالت الثالثإن هذا التصنيف احلاصل يف احلا

احلالة ، وخباصةيل، رمبا كان البارز فيها اجتاهان رئيسيني اختلفا يف اصطالحهم على كلمة التأو اجتاهات

، واجتاه ثاين يذهب إىل اعتبار "املعىن واملفهوم"، فاجتاه يرى أن التأويل من مقولة األوىل من اآليات

ص ، بل هو من األمور العينية اليت تعتمد عليها النصو املفاهيم املدلول عليها باأللفاظالتأويل ليس من 

، فهو هاالقرآنية حمكمها ومتشاوأنه موجود جلميع الآلياتمواعض وأحكام،القرآنية من حكم و

.والتفسري واحد 

سري كان التأويل عند املتقدمني من علماء العربية واملفسرين مرادفا ملعىن التف:التأويل بمعنى التفسير 

ووقف أبو ،312"تفسري الكالم الذي ختتلف معانيه:التأول والتأويل":بالقول) هـ175ت(ذكره اخلليل

وقوله ، 314"التفسري واملرجع: التأويل"BÓ�æob~]iö÷mÓ�öF¨b�ö]i�öFPoBö]�FN��;`A$af/@]A((313((تعاىلعند قوله ) هـ210ت(عبيدة

، كما اعتمد 316"نظرون إال بيانه ومعانيه وتفسريههل ي"أي hÓ�æuobsöaO óEÓ�öFN��;`A'$b�ö]i�öFPoBö]�F((315-((تعاىل

317..."تفسريه كل آية يقول القول يف تأويله تعاىلفعند ،"التفسري"لفظ التأويل مبعىن ) هـ310ت(الطربي 

100سورة يوسف، اآلية -310
101سورة يوسف ، اآلية -311
369م ،ص1986، حتقيق املخزومي والسامرائي ، دار الشؤون الثقافية ودار الرشيد  بغداد ، 2، ط1اخلليل بن أمحد ، العني ،ج-312
7سورة آل عمران ، اآلية -313
86م ،ص1954الناشر حممد سامي اخلاجني ، القاهرة ، 1،ط1أبو عبيدة ، جماز القرآن ،حتقيق حممد فؤاد سزكني ،جبن املثىن-314
53سورة األعراف ، اآلية -315
216بن املثىن أبو عبيدة ، املصدر السابق ،ص -316
ر املعرفة للطباعة والنشر ، بريوت ، ،دا2،ط14الطربي أبو جعفر حممد بن جرير ، جامع البيان يف تأويل آي القرآن ،ج-317

5،7،11،12،15،17م ص1972
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وأما معىن التأويل يف كالم العرب ، فإنه التفسري " :فيقولليؤكد هذا املعىن صراحة ،ويقصد به تفسريها

.318" صريواملرجع وامل

وأما التأويل "د إىل رأي بعض العلماء واملفسرينهذا املعىن بعدما يستن) ه728ت(يؤكد ابن تيمية 

، فيكون أحدمها تفسري الكالم وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أو خالفه:معنيانلفظ السلف فله يف

جماهد أن العلماء هو الذي عناه-واهللا أعلم–، وهذا عند هؤالء متقاربا أو مرتادفاالتأويل والتفسري 

ويل ، واختلف أهل التأكذاالقول يف تأويل قوله: د بن جرير الطربي يقول يف تفسريه، وحمميعلمون تأويله

ىن مغايرا ملا كان متعارفا على أن التأويل أخذ يف العصور املتأخرة مع.319"يف هذه اآلية،ومراد التفسري

.تشعبت معانيه عند أهل كل صنعة من صناعات العلم عليه خيتلف عن معىن التفسري

حبيث عاد اللفظ حقيقة ثانية فيه بعدما  وقد شاع هذا املعىن: التأويل بمعنى المخالف لظاهر اللفظ 

كان حبسب املعىن اللغوي مطلق اإلرجاع، وميثل هذا الرأي املتأخرين من الفقهاء واحملدثني واملتصوفة 

بيان احتمال اللفظ للمعين الذي ادعاه، وبيان الدليل "واملتكلمني وغريهم، ويصبح املتأول أمام وظيفتني

الظاهر، وهذا هو التأويل ،الذي يتنازعون فيه يف مسائل الصفات، إذ املوجب للصرف إليه عن املعىن 

صنف بعضهم يف إبطال التأويل أو ذم التأويل أو قال بعضهم آيات الصفات ال تؤول، وقال اآلخر بل 

جيب تأويلها، وقال الثالث بل التأويل جائز يفعل عند املصلحة ويرتك عند املصلحة، أو يصلح للعلماء 

.320"إىل غري ذلك من املقاالت والتنازعدون غريهم، 

صرف اآلية إىل معىن موافق ملا :" عامة املفسرين على أن التأويل هويكاد جيمع:التأويل عند المفسرين

كما يذكر ،  321"للكتاب والسنة من طريق االستنباطقبلها وما بعدها ، حتتمله اآلية ، غري خمالف 

ذي إذا كان احملتمل العن معناه الظاهر إىل معىن حيتمله،صرف اللفظ :"بأنهالتأويل"التعريفات"صاحب

لدى معظم ، وهذا ما يرجح له داللة ظاهرة من اللفظ مباشرةفالنص.322"يراه موافقا للكتاب والسنة 

204،ص6املصدر نفسه ، ج-318
108هـ ، ص 1408، حتقيق عبد الرمحن عمرية ، دار الكتب العلمية ، بريوت 2ابن تيمية تقي الدين ، التفسري الكبري ،ج-319
108،ص2،جالسابقاملصدر ، ابن تيمية تقي الدين -320
، 159ركشي بدر الدين ، الربهان يف علوم القرآن ،ص الز -321
50م ،ص1988،دار الكتب العلمية ،بريوت،3اجلرجاين الشريف علي بن حممد ،التعريفات ،،ط-322
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واليت تكتشف بفعل مجلة من أدوات العقل  وأما ما حيتمل فيه أكثر من داللة، املفسرين على أنه تفسري

ظاهر إىل غريه من املعاين فكل ما عدل من املعىن الصريح والأو وفق القرائن املصاحبة للفظكاالستنباط

، أو 323"صرف اآلية إىل ما حتتمله من املعاين ":ملفسرين تأويال، فالتأويل إذنلك حبسب اذاخلفية، عد 

ه له بشروط لتأويل وختصيص، ولعل ابن رشد كان أكثر وضوحا يف تعريف ل324"تفسري باطن اللفظ" هو 

ازية من غري أن خيل ":حيث قال ومعىن التأويل هو إخراج داللة اللفظ من الداللة احلقيقية إىل الداللة ا

ذلك بعادة لسان العرب يف التجوز ، من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو الحقه أو مقارنه أو غري 

ازي .325"ذلك من األشياء اليت عدت يف تعريف أصناف الكالم ا

،الفا بينا عن معناه لدى املفسرينالتأويل عند علماء األصول ال خيتلف اخت:التأويل عند األصوليين

ة، كآيات ، فهو عند املفسرين وابيد أن االختالف يرجع يف موضوعه ملتكلمني يعاجل النصوص املتشا

"):ه478ت(اجلويين ل إمام احلرمني قا.326"يتناول األحكام التكليفيةوعند األصوليني الصفات،

هو محل اللفظ "):ه631ت(وقال اآلمدي 327"ىل ما إليه مآله يف دعوى املتكلمالتأويل رد الظاهر إ

تبيني بعض ":وعرفه السرخسي احلنفي بأنه.328"على غري مدلوله الظاهر مع احتماله له بدليل يعضده

.329"ة املراد باملشرتك بواسطة الرأيما حيتمل املشرتك بغالب الرأي واالجتهاد أو هو ما تصري إليه عاقب

احتمال يعضده دليل، يصري به أغلَب على الظن من املعىن الذي يدل على :"عرفه الغزايل بقولهكما 

وعرفه ابن 331"هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصري به املرجوح راجحاً ":وقال الطويف.330"الظاهر

148الزركشي ، املصدر السابق ، ص-323
176السيوطي ،االتقان يف علو م القرآن ، ص -324
يما بني احلكمة والشريعة من االتصال ، حتقيق حممد عمارة ،دار املعارف مصر ابن رشد أبو الوليد ، فصل املقال ف-325

32م،ص1972،
وما بعدها136م ،ص 1958أبو زهرة حممد ، أصول الفقه ،دار الفكر العريب ، القاهرة -326
ـه1399اجلويين عبد امللك بن حممد ، الربهان يف أصول الفقه ، حتقيق عبد العظيم الديب ، قطر - 327
50م، ص1985، دار الكتب العلمية ، بريوت 3اآلمدي علي بن حممد ، اإلحكام يف أصول األحكام ،ج-328
128، دار املعرفة ، بريوت ،ص 1السرخسي مشس الدين أبو بكر ، أصول السرخسي ، حتقيق أبو الوفاء البغدادي ،ج-329
387دار صادر ،بريوت ، ص ، 1،ط1الغزايل أبو حامد ، املستصفى من علم األصول ،ج-330
، ، مؤسسة الرسالة، بريوت 1، ط1الطويف جنم الدين أبو الربيع سليمان،شرح خمتصر الروضة ،حتقيق عبد بن عبد احملسن الرتكي،ج-331

558م،ص1978
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ومن املعاصرين جند ، 332"املعىن املرجوح لدليل يقرتن بهصرف اللفظ من املعىن الراجح إىل ":تيميه بأنه

تبيني إرادة الشارع من اللفظ بصرفه عن ظاهر معناه املتبادر ي الدريين اختار يف تعريفه بأنهالدكتور فتح

.333"إليه إىل معىن آخر حيتمله بدليل أقوى يرجح هذا املعىن املراد

اعتبار التأويل خالف األصل ألنه اخذ باالحتمال ويتبني من هذه التعريفات اشرتاكها مجيعاً يف 

املرجوح حسب عبارة بعضهم، وبغري الظاهر حسب عبارة اآلخرين، وأنه لذلك ال بد ان يسنده دليل 

تكون داللته أقوى من داللة الظاهر، أوجب صرفه عنه إىل غري مدلوله، وأن قوة الدليل تكون بغلبة الظن 

تهد وهي متحصلة بالقرا .ئنعند ا

هو وجود إشكال يف –حبسب األصوليني -والسبب الذي جيعل املؤول يتحول إىل املعىن اخلفي

، 334"املعىن الظاهر كأن يدل على التشبيه أو التجسيم أو التعارض أو غري ذلك من املعاين املشكلة 

وسلم، لى اهللا عليه أما هذا التحول أو التأويل جيب فيها االستناد إما إىل اآلثار املنقولة عن الرسول ص

از والصحابة رضي اهللا عنهم، ويسمى بالتأويل باألثر وإما أن يستند فيه إىل قواعد اللغة وأساليبها يف ا

واالستعارة والكناية ، وغري ذلك من أساليب اللغة ، وهو ما يسمى بالتأويل اللغوي ، وقد يستند ذلك 

فاملفسرون واألصوليون .التأويل العقلي: ما يطلق عليه والتحول إىل نظر العقل وبراهينه واستدالالته وه

.متفقون على معىن التأويل وعلى شروطه ، غري أن كال من الفريقني يستخدمه يف ميدان ختصصه 

عىن واحد على مدار عقود من ملا شاع القول بأن التفسري والتأويل مب: الفرق بين التفسير والتأويل 

جهل بأبسط أدوات ، واعتربوا أن االعتقاد بتطابقهما،تأخرين هذا القولهضم كثري من امل، مل يالزمن

قد نبغ يف زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بني :" بورياحىت قال ابن حبيب النيسوآليات التفسري 

: ، مما يشي بوجود فوارق بينهما و ميكن أن جنملها يف النقط التالية 335"التفسري والتأويل ما اهتدوا إليه

ن حممد بن قاسم ابن تيمية أبو العباس تقي الدين أمحد ، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، مجع وترتيب ،عبد الرمحن ب-332

288،ص 13،رسالة األكاليل يف املتشابه والتأويل ،ج
189ص م، 1985، الشركة املتحدة للتوزيع، دمشق،2فتحي الدريين ، املناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي يف التشريع اإلسالمي، ط-333

203دراسات يف الفرق والعقائد ص -334
176السيوطي ، اإلتقان يف علوم القرآن ،ص -335
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، األلفاظيف استعماله، وأكثر من التأويلالتفسري أهم" األمهية بتعبري الراغب األصبهاينمن جهة -1

.336"وأكثر استعمال التأويل يف املعاين 

كالبحرية والسائبة و الوصيلة وإن التأويل "من جهة االستعمال، فالتفسري يستعمل يف غريب األلفاظ-2

األصفهاينوهو رأي أيب مسلم حممد بن حبر مل ويستعمل مرة عاما ومرة خاصا أكثره يف اجل

.337)ه37ت(

" أنإىل) ه323ت(ور حممد بن حممد ، أبو منصمن جهة القطع واالحتمال، وقد ذهب املاتريدي-3

يل ، فإن قام دلادة على اهللا أنه عين باللفظ هذاالتفسري القطع على أن املراد من اللفظ هذا  والشه

، والتأويل ترجيح أحد احملتمالت بدون القطع بالرأي وهو املنهي عنهال فتفسري، وإبه فصحيحمقطوع 

.338"والشهادة على اهللا 

از-4 تعريفه للتأويل بأن املراد ، كما ذهب إليه اللغويون من أمثال ابن منظور يفمن جهة احلقيقة وا

ليصبح 339"حيتاج إىل دليل لواله ما ترك ظاهر اللفظ نقل ظاهر اللفظ عن وضعه األصلي إىل ما:" منه

از، خبالف التفسريالتأويل   . ، فيحمل اللفظ على معناه احلقيقي كل ما صرف من احلقيقة إىل ا

از-5 ، بل يذهب أبو طالب التغليب كما يف من جهة الظاهر والباطن، وهو أخص من احلقيقة وا

كتفسري الصراط "أو جمازا اإلتقان للسيوطي إىل أن التفسري يتناول وضع اللفظ سواء كان حقيقة 

بالطريق، والغيث باملطر،و التأويل تفسري باطن، مأخوذ من األول، وهو الرجوع لعاقبة األمر، فالتأويل 

ومثاله 340"املراد ألن اللفظ يكشف املراد، والكاشف دليليل والتفسري إخبار عن دلإخبار عن املراد 

تفسريه أنـه من الرصد، ويقال رصدته، du¢A\�dYöFætùrB\�Øsù�>jB̀YEö]j((341((الفجـر قولـه تعاىل يف سـورة

149، ص2الزركشي ، الربهان يف علوم القرآن ، ج-336

149املصدر نفسه ،ص -337

176السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن ، ص-338
34، ص13ابن منظور ،لسان العرب ، ج-339
وما بعدها 176،ص4السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن، ج- 340
14سورة الفجر ،اآلية -341
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مفعال منه وتأويله التحذير من التهاون بأمر اهللا، وقواطع األدلة تقتضي بيان املراد منه : رقبته،واملرصاد

.خالف وضع اللفظ يف اللغةعلى

، والتأويل واعترب أن التفسري قطعي الداللة، كما رجحه بعض املتأخرينمن جهة النص واالجتهاد-6

التفسري نصوص قاهلا " ـ، أما الثاين على االجتهاد الظين فلة باعتبار األول متوقف على النصظين الدال

.342"كل ما تطارح عليه الظنلتأويل هو  واالرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم 

، أن التفسري علم رواية يعتمد على اآلثار املنقولة عن الرسول والذي يستخلص من هذه األقوال

اد من معرفة صلى اهللا عليه وآله وسلم والصحابة رضوان اهللا عليهم ، أما التأويل فهو علم دراية يستف

األخر واستنباط املعاين معاين اللفظ على املعاين، وهو ميكن املؤول من ترجيح أحد علم اللغة وأساليبها

، فيما يقوم التأويل بالتصرف يف األلفاظ وبيان الغامض من معانيها، كما يقوم التفسري أيضا بشرح اخلفية

. املعاين وتوجيهها إىل خالف ما يقتضيه الظاهر من اللفظ لوجوب ضرورة االقتضاء 

تأويل ليس فقط خيتلف عن يذهب بعض املفسرين إىل اعتبار ال: العيني التأويل بمعنى المصداق 

ال للمقارنة بينهما لوجود الفارق، وأن للتأويل وجود إذ ال جم،)جنسه(التفسري  بل أيضا ليس من سنخه

ن أن التأويل خيتص ، وما قيل عند العلماء مسري قد يهتم بالظاهر واخلفي أيضا، كما أن التفخارجي

، بل اللفظ وال املفهوم، والتأويل ال يتناول الء ال خيرج من كونه أيضا تفسرياهو عند هؤ ، فباملعىن اخلفي

كما ورد يف القرآن الكرمي قول يوسف التأويل هو ما حيدث خارج اللفظ من حتقق املصداق يف الواقع

خارجي جاء  أن ما وقع وأصبح له وجود أي ø�DÓYöF%&B�#<öÓ�öFA\^q#<Ó�+h�öFPoB]�Fæ�#öÉö�öF÷§bt((343((ألبيه عليهما السالم 

حلديث شيء خيتلف عن ، وتأويل اخيتلف يف معناه عن تفسري الرؤيامث إن تأويل الرؤياكتأويل لرؤياي

، التأويل مشتق من األول مبعىن الرجوع والعودة إىل العني والواقع اخلارجي وتأويل احلديث تفسري احلديث

60م ،ص 1972عبد العزيز السيد األهل، من إشارات العلوم يف القرآن ، دار النهضة احلديثة ، بريوت ،-342

100سورة يوسف ،اآلية -343
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مبعىن أن ))ايؤيهذا تأويل ر ((، وقوله هنية إىل الواقع اخلارجي والعيينلذمبعىن إرجاع  املعاين واملفاهيم ا

.344"عامل املنام أصبح هلا وجود خارجيالصور الذهنية اليت رأيتها يف 

ذا الرأي ومتيز عمن سبقه يف مفهوم التأويل ووظيفته وبىن تفرده ذاك مستلهما  وانفرد ابن تيمية 

) القرآن(، فاإلحاطة بعلمه 345))hÓYöF>ApbYöFÎ^q\ö�BÓ�`YöF÷~]j>Apöa ö�Eø�b�öF©ù�öù�>iùm̀YöFBd�]jæo÷~P�ùö�FBÓ�öF'$b�öai�öFPoBö]�F-((قوله تعاىل

ختتلف عند ابن تيمية عن اتيان تأويله، فاإلحاطة بعلمه هي معرفة معاين الكالم، أما إتيان تأويله فهو 

ومعانيه اللفظية، ومثة املخرب به عنه، وهذا هو الوجود نفس وقوع املخرب به بوساطة الكالم، فثمة اخلرب 

العيين اخلارجي للكالم، وبناء عليه يرى ابن تيمية أن معرفة اخلرب هي التفسري، أما معرفة ما أخرب عنه 

، أما )) مل حييطوا بعلمه((التفسري هو الصورة العلمية، بدليل" اخلرب أو املخرب به فهي التأويل  بتعبري آخر

م تأويله((يل فهو احلقيقة اخلارجية بدليل التأو  م حتققه العياين يوم القيامة)) وملا يأ . 346"أي وملا يأ

احلقيقة الواقعية اليت تستند "هو حني عرف التأويل بأنه"تفسري امليزان"يف الطباطبائيوتبعه يف ذلك 

هاد جلميع، وأنه موجو لقرآنية من حكم أو موعظة أو حكمةإليها البيانات ا ، اآليات حمكمها ومتشا

ا وأنه ليس من قبيل املفاهيم املدلول عليها باأللفاظ بل هي من األمور الواقعية املتعالية عن  أن حتيط 

، فهي  لتقريبها من أذهاننا بعض التقريب،قيدها اهللا سبحانه بقيد األلفاظ، وإمناشبكات األلفاظ

ا املقاصد ب ما يناسب فهم السامع،كما قال اهللا وتوضح حبسكاألمثال تضرب ليقرب 

ومن مث فإن تأويل ، "R_D#<]ôEöø�>jAæoPv�Eö`YEöb�>j@¢A(1)BNZöF;`Ab�ö#<]óEö>iöÓmöÓÑ�IBZöFÔÓ§ØsöaZXLBö³�Eö̀YöFÓsöÓn÷~.ö�öNiÓmNjæupöaiùZWö÷mö]�F((347((تعاىل

وإن مل يكن مدلوال لآلية مبا هلا من ، فهولول اآلية نسبة املمثل إىل املثلأمر خارجي نسبته إىل مداآلية

348"الداللة لكنه حمفوظ فيها نوعا من احلكاية واحلفظ 

، وال ي حتقيق الفهم وتوسعته أو جتديدهإن الغاية من التأويل على اختالف املنظور يف طبيعته ه

إىل النسبة ، فإذا كان املفهوم بمن حماوالت كشف املفهوم وإيضاحهيكون حتقيق ذلك الفهم إال مبزيد

، وإذا كان الوجود يف األعيان ووجود يف األذهان-اخلارج–عيان وجود يف األصاحب الفهم ذا وجودين

22م ،ص1999، 6اآلملي جوادي ، التفسري والتأويل ، قضايا إسالمية معاصرة ،مركز دراسات فلسفة الدين بغداد ،العدد -344
39سورة يونس ، اآلية -345
وما بعدها 88،ص2ابن تيمية ، التفسري الكبري ، ج-346
4-2سورة الزخرف ، اآلية -347
52،ص 3الطباطبائي ، امليزان يف تفسري القرآن ، ج-348
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، اتضح أن اإلحالة إىل املعىن ا يتصف به الوجود الذهين من خفاء، مقارنة مباألصل وهو الظاهرهو 

مث اتضح أن التأويل هو رد املعىن الذهين إىلا من اإلحالة إىل الوجود الذهين اخلارجي العياين أكثر ظهور 

، باعتبار أن التأويل يف اللغة من األول ج بالداللة من خفائها إىل وضوحها، وعليه فهو خرو املعىن العياين

. وهو الرجوع والرد إىل األصل 

، ال جيعيات املتحققة يف العامل اخلار وبالتايل يصبح النص القرآين عند املسلمني حاكيا عن الواق

، ومن هنا ينفصل طريق ات أو سلسلة من احلكايات املثريةجمرد جمموعة من النصائح واملواعظ والتوصي

م إىل املفاهيم واملقوالت الدينية عن الغربيني   عند –ولعل .كما سيأيت الحقاعلماء املسلمني يف نظر

ويؤكده فعندما يتحدث القرآن األمثال يف القرآن خري دليل حيقق مصداق هذا الطرح -هؤالء املفسرين

Böd�%&BÓöYX.qÓYöFM[sj@]A((ء ومكوث ما ينفع الناس يف األرضالكرمي عن املاء والزبد مشريا إىل ذهاب الزبد جفا

_cDÓ�Ì^qÓö�EÓöYX$¶§,BæYWöbÑ�Böd�%&AæoBÓ�blöæYWöóEÓ�öF\wBMöóEöj@H.{D.ö�ö÷�Óö�EÓöYX�PYXåPõ�÷t]��@¢A\�çjü\^q\ö�c_CPsÌO�Ó�öFbf/@H*gBö]�Eö÷�]��@H((
، إمنا 349

، حبيث العقول ال تعاىل وأنه أمر سام وحمكم وحكيميلفت بذلك إىل علو مرتبة القرآن الكرمي عند اهللا

ومن تفضل اهللا وحمبته جعله كتابا مفصال عربيا إىل عمقه وباطنه - وسيلةمن دون –ميكنها الوصول 

فاحملصل من "ه يف التأويلوهنا يبني الطباطائي جوهر نظريت. بيان عريب حىت يتفكر فيه الناس وأنزله ب

، مبنزلة الروح من اجلسد، واملتمثل اآليات الكرمية أن وراء ما نقرأه ونعقله من القرآن أمرا هو من القرآن

عارف القرآن املنزل يه م، وهو الذي تعتمد علالذي يسميه تعاىل بالكتاب احلكيم، وهو من املثال

، وهذا بعينه التأويل املذكور قطعة وال املعاين املدلول عليها، وليس من سنخ األلفاظ املفرقة املومضامينه

ويظهر امتناع وبذلك تظهر حقيقة معىن التأويل ،عليه النطباق أوصافه ونعوته عليهيف اآليات املشتملة 

.350"س غري املطهرة التأويل عن أن متسه األفهام العادية والنفو 

ذا التصور، هو مدى قدرة املؤول على معرفة وتشخيص العامل  وتبقى مسألة حتقيق التأويل 

يف تفسري كالمه -املؤول–ال يسلك"مراد اهللا من أسرار الوجود وأناخلارجي فضال على التعرف إىل

ف كالمه تعاىل مع كالم غريه يف ، وليس اختاليف تفسري كالم غريه من املخلوقنيتعاىل الطريق املسلوك 

فيه مجيع ما ، فإمنا هو كالم عريب روعيد اجلمل وإعمال الصناعات اللفظيةحنو استعمال األلفاظ وسر 

17سورة الرعد ، اآلية -349
54ص3الطباطبائي ، امليزان يف تفسري القرآن ، ج-350
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، وإمنا االختالف من حهة املراد واملصداق الذي ينطبق عليه مفهوم الكالم يراعى يف كالم عريب

الصطالحية ، ميكن التوقف عند املالحظات اآلتية التأويل اللغوية واوقوفا على ما تقدم من معىن.351"

:اإلطار الذي حكم حركة التأويل يف الفكر الديين والفلسفي عند املسلمني حول

ىتعاطتالتأويل آلية -ب، وبدرجة أخص هو النص القرآين حتديدا موضوع التأويل هو النص اللغوي-أ

.، والوصول به إىل غايته األصلية أللفاظ والكالميان ما تشابه من ا، ومنهجية حبث غايتها تبمع النص

صلي ضمن سياقاته اليت جاء وإمنا يلجأ إليه لعلة يف فهم اللفظ األليس التأويل هو األصل،- ت

.ذلك اللفظ يف هذا السياق بالذات، أو يف استخدامضمنها، وليس لعلة يف اللفظ ذاته

أي ما يثريه النص من إشكالية تدفع إىل جتاوز املعىن، على التأويل هو سياق املؤول نفسهالباعث - ث

.، أو إىل جتاوز املعىن األول الذي يتبادر إىل الذهن الظاهر

اللفظ الذي بل إن هذا ويلها عيب أو نقص يف أساس وضعها ليس يف اللفظ أو العبارة املراد تأ-ج

ضمن هذه السياقات . اء فيهمل واألصح يف موضعه الذي جهو اللفظ األكأثار إشكالية التأويل،

وإصالح للفظ مع املقاصد الكلية واألساسية للسياق نفسه الذي ورد ، يصبح التأويل عملية مجعمجيعها

352"فيه هذا اللفظ 

:تارخييه من مجلة ما يستدعي التأويل هناك ثالث حقائق يف القرآن الكرمي و: ضرورة التأويل

.انتقال القرآن من الرتتيب املواكب ألسباب النزول إىل الرتتيب املوجود يف املصحف -

.احتواء القرآن على أساليب وتعابري جمازية يستدعي فهمها جتاوز الظاهر ووضع اللغة-

ة ظنية الداللة - .احتواء القرآن على آيات متشا

78ص3الطباطبائي ، امليزان يف تفسري القرآن ، ج-351
خالد أبو حيط، إشكالية التأويل املعاصر عند حممد شحرور ،ضمن كتاب ، التأويل واهلرمنوطيقا ، : لتفصيل هذه النقاط ينظر -352

114،ص1،2011الفكر اإلسالمي ،بريوت ،طدراسات يف آليات القراءة والتفسري ، جمموعة من املؤلفني ،مركز احلضارة لتنمية
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كيفية النزول الزمين حسب يف ترتيبه استنادا إىل  مر القرآن الكرمي مبرحلتني: ترتيب النص القرآين - 1

، وقد واستقراره ككتاب متعبد بتالوته، حافظا لكالم اهللا كمرحلة ثانية، األسباب، وهو املرحلة األوىل

داول الشفهي إىل التقيد صاحب هذا االنتقال من الرتتيب الزمين إىل الرتتيب النهائي انتقال من الت

،وانتقال من خصوص السبب إىل عموم اللفظ ، هور املستمعني إىل مجهور القراءمجوبالتايل من الكتايب 

، وأدرك العلماء قدميا فحوى هذا 353"عربة بعموم اللفظ ال خبصوص السببوذهب اجلمهور إىل أن ال

أكثر لطائف القرآن مودعة يف "هم كما ذكر ذلك فخر الدين الرازياالنتقال وتأثريه يف عملية الف

وما "معىن أن الداللة اليت ينتجها املنطوق ختتلف عما ينتجها املكتوب بالضرورة 354"والروابطالرتتيبات 

يفة القراءة يف ميكن أن يعطي وزنا لفكرة العالقة بني إرادة املنطوق يف القول وبني الكتابة ، هو وظ

.355"لتأويلإقحام مفهوم ا، والواقع أن الكتابة تستدعي القراءة تبعا لعالقة ستسمح لنا بعالقتها بالكتابة

، متوقفا يف حدود ه صرف اآلية إىل معىن موافق ملا قبلها وبعدهانمفهوم التأويل بأهلذا جاء كما سبق يف 

.السياق املؤطر لآلية ، أي يف حدود احملايثة لنصوص القرآن 

از - 2 از اختلفتداللةنإ: ا از عندكلمةتعينإذوالبالغيني،املَفسرينعندمصطلح ا أيب ا

وتوجيه التَّفسري والتَّأويلُ "وهيتعبرياِتهيفالقرآنكهايسلاليتالطريقة"القرآنجماز"عبيدة يف كتابه 

356"الكالم
ازكلمةالبالغةعلماءبهحدالذياالصطالحياملعىنمنعمأاملعىنوهذا،  دورويأيت. ا

از،مفهومبلورةيفواضحاً املعتزلة اليتالقرآنية،اآلياتمنالكثريتأويلمناضطروا إليهمابسببا

ازعلىفحملوهاالتوحيدمبدأوالسيماالعقائدية،أصوِهلممعظاهرهايتناىف اسم اجلاحظوأطلق،357ا

از، مناملستخلصةالفنِّيةالصورةعلىهذه التَّسمية،فأطلَق البيانية،الصورةعلىكتاباتهبعضيفا

25ص1الزركشي الربهان يف علوم القرآن ،ج-353
36املصدر نفسه ،ص -354
م 2004، مكتبة دار األمان، الرباط ،1حممد برادة وحسان بورقية ،ط: تر" أحباث التأويل"، من النص إىل الفعل بول ريكور-355

96،ص
م 1954،منشورات حممد سامي أمني اخلاجني الكتيب مصر ، 1،ط1ينظر أبوعبيدة معمر بن املثىن، جماز القرآن تعليق حممد فؤاد سزكني ،ج-356

، 18،ص

محادي صمود، التفكري البالغي عند العرب أسسه وتطوره إىل القرن السادس اهلجري ، املطبعة الرمسية  منشورات اجلامعة التونسية، -357

370،ص 1981



- 98 -

البالغيةالفنونمجهرةعنيعربخرىمواضع أيفوجندهللحقيقة،املقابلاملعىنعلىأطلقهاكماالكالم،

ازوالتمثيل،والتشبيه،االستعارة، از(نفسهوا 358)با

از  ازإذاللغوي،التطورحركةمتهاحتظاهرةفا القدميةاملعاينمناأللفاظنقلإىليعمد با

مرتبطلها،فهوكجوانبهايفاحلياةتطوريةحتمتفرضهالتَّطور اللغويأنوطاملا.اجلديدةاملعاينإىل

ازيفاحلاصلاللغويالتطورحصروقد359دفعهإىلسبيلالكثريةبعوامل :أنواعثالثةيفا

منذلكإىلوماالعبارات،وتكويناجلملوتركيبباأللفاظصلةالقواعد املتّ يلحقالذيالتَّغيري-1

.والصرفاالشتقاققواعد

ما  بعضعلىإالتطلقفالالعام،معناهاخيصصكأنه،نفسالكلمةمعىنيلحقالذيالتَّطور-2

خر آمعىنعلىفتطلقالقدمي،معناهاَخترج مناخلاص،أويعمم مدلوُهلاأو،قبلمنعليهُتْطَلُق كانت

.فيهزاجماكانتأنبعداجلديد،املعىنهذايفحقيقةوتصبح ما،بعالقةبهترتبط

.360العربيةمنةاملتشعبالعاميةاحملادثةلغاتيفحدثكمااألساليب،لحقيالذيالتَّطور-3

إذا كان التفسري ميكن ربطه باحملكم من القرآن الكرمي ،فإن ذلك يصعب مع : متشابه القرآن - 3

وما كان يشكل احلقل العام والوحدة الدنيا اليت ينصب "الضيق،املتشابه ألسباب عديدة تتجاوز مفهومه 

، كان هناك معىن ابه  فحيثما كانت األشياء تتشابه، وحيثما كان هناك تشابهعليها التأويل هو التش

. ا تأويل املتشابه فهو مبعىن توجيهه حيث يقبله العقل ويرتضيه الشرعأم، 361"وكان باإلمكان احلفر وراءه

ام رّمب وهذا قد يكون للريب، كما يف أعمال ا كان مثريايف عمل متشابه، حيث أحاطت به هالة من إ

ا صاحب موسى، حيث أثار من ريب :ه ليقوم باستيضاحه عن جلي األمر مستنكرا عليه تارة بقولهقام 

�bè<�Eö³`YEö]ZöF£BæzPh�öFPoB]ôÈYöF\((: املّربرةفكانت اإلجابة) )لقد جئت شيئا نكرا((:وأخرى) )جئت شيئا إمراَلَقْد ((

،مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ، مصر 1،ط5ينظر أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، احليوان، حتقيق عبد السالم حممد هارون،ج-358

23م ،ص1938،

135م ،ص1963،مكتبة األجنلو املصرية ،2إبراهيم أنيس ، داللة األلفاظ ، ط -359
از يف البالغة العربية ،ط-360 17م ،ص1974، دار الدعوة ،سوريا ،1مهدي صاحل السامرائي، ا

44م،ص2008،دار توبقال، املغرب،2أمحد السطايت وعبد السالم بنعبد العايل ،ط:ميشال فوكو ،جينيالوجيا املعرفة ،تر-361
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BÓ�÷~]jlù�]ôEö÷y]�Fù�ö÷�Eö]iödnIAsö÷YE\�((362. ات ورفع ة الكشففهو مضاف إىل كونه عمليوأّما تأويل املتشا

ام عن وجه اآلية، فإن أو الشبهات املثارة حوهلا أيضاً فهو أخصه يف نفس الوقت يعىن بدفع الشبهةاإل

:363احملكم واملتشابه أقوالوقد ذكر يف.من التفسري

�Ésööý]j%&Aº_D#<]ôEöø�\�DÓ�ø�ö÷�Ö'b�öaôEö#<Ó�öFAòd~a�FÌ�D]íR�bYXvöù�÷u.qNj½~�Eöø�öÓ$((:اىلأن القرآن كله حمكم لقوله تع-

¼sö�Eö`YEö]Z�((
احملكمة واآلية احملكمة هي املتقنةالسورة"يعين هذا أن عناصره املكونة له هي احملكمة 364

f((لقوله تعاىل ،وأنه كله متشابه،365الواضحة b/@¢A*gM[sö]ZöFævæy÷�%&Aù{D�öFùqöÓ�>j@]ALBYEö#<]ôEöø�LB�̀YEö#<\{y]ôEöe�((366" إذا

ه ر أ 367"، وصعوبة املفاضلة بني أجزائهمتاثل آياته يف البالغة واإلعجازدنا بتشا

ا لقولوأن منه - �Ópa�=�ù^qj@]A*g][söZöF%&A\�ö÷�Eö]iÓnæ_D#<]ôEöø�>j@]Ab�ö>óEöù�·�D#<Ó�öFAÓ§¹�D#<Ó�]�ö÷�e�dva((ه تعاىلحمكما ومنه متشا

�}£AR_D#<]ôEöø�>j@Hbsö]Z�£Aæo$·�D#<æ�ö̀YEö#<\{y]ôEöb�((368 ،باإلحكام والتشابه يف آية وهنا ملا اجتمع الوصف لآليات

، وأن ما يوصف بالتشابه ال يوصف يوصف باإلحكام ال يوصف بالتشابهيقتضي لزوما أن ما"واحدة

جل ربطهما مربرا واضحا أل،واملتشابه يف هذه اآلية الكرميةمصطلحي احملكمووجد ،369."باإلحكام

.بالتأويل

78سورة الكهف ، اآلية -362
68،ص2الزركشىي ، الربهان ،ج-363

1سورة هود ،اآلية -364

302،ص1970،اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر2، ط1جممع اللغة العربية ،معجم األلفاظ القرآن الكرمي ،ج-365

23سورة الزمر ، اآلية -366

281م ،ص 1977، دار املاليني ، بريوت ، 10الصاحل صبحي ، مباحث يف علوم القرآن ، ط-367
7اآلية سورة آل عمران ، -368
15حممد تومي ، احملكم واملتشابه يف القرآن الكرمي ،شركة الشهاب ، اجلزائر ،ص -369
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":الهرمینوطیقا"المبحث الثاني ، الـتأویل في الفكر الغربي 

، ففي عصر والنصوص الدينيةبإشكالية قراءة الكتابات املقدسةارتبط التأويل يف الفكر الغريب 

اإلصالح الديين، وبدء بكتابات رجال الالهوت القرن السابع عشر الربوتستانت من األملان الذين طوروا 

ممنهج فهم ال يف ، بدأ يتبلور موقف الثورة على سلطة الكنيسة كتاب املقدس لتدعيم أساس الهو

ا حلر  تثبيت " ري من املشكالت التأويلية من مثل، وبدأت الكنيسة تواجه الكثية القراءةمسألة مصادر

اإلجنيل املنقول شفويا بواسطة الكتابة ، وتشكل جمموعة الشرائع السماوية ويف آن واحد تعريف العالقة 

.370"بني العهد القدمي والعهد اجلديد وصياغة العقائد األوىل مبساعدة مفاهيم الفلسفة اإلغريقية 

، بداية نشأة التأويل تعلقة بفهم النص الديين املسيحيامل" اهلرمينوطيقية"كانت هذه املشكالت 

، اليت هي فن تفسري النصوص املقدسة:"ماع ثالثة فنون يف التأويل وهياملعاصر والذي تشكل من اجت

وفن قيقة الربانية املغلفة يف النص فرع أساسي بالنسبة ألدبيات الكتاب اليت تستهدف الكشف عن احل

) فقه اللغة (، والفيللوجيا العام ملعيار مرن على حالة خاصةالتأويل التشريعي الذي يرمي إىل تطبيق املعىن

ومعىن ذلك أنه ال "حررة من تبعيتها اخلالصة لالهوتاليت تفرض نفسها بوصفها أول علوم اإلنسان املت

، تأويل النصوص املقدسة  التأويل التشريعي القانوين: التأويلالثة أنواع من ميكن فصل نشأة التأويل عن ث

. وفقه اللغة

اهلرمنيوطيقا هي مشتقة "يقول عبد الوهاب املسريي :يقا جذور المصطلح ودالالت المعنيالهرمنيوط

ا ذلك اجلزءHermeuinمن الكلمة  من مبعىن يفسر أو يوضح من علم الالهوت، حيث كان يقصد 

املعين تأويل النصوص الدينية بطريقة خيالية ورمزية تبعد عن املعىن احلريف املباشر، ةالدراسات الالهوتي

. 371"وحتاول اكتشاف املعاين احلقيقية واخلفية وراء النصوص املقدسة

إىل اعتبارها تدل على التفسري أيضا " غادامري"ويذهب أحد أقطاب اهلرمنيوطيقا املعاصرة 

يف اهليلينية املتأخرة ليدل على التفسري العلمي أو HermeneusوHermeneiasلـهكذا تطور املعىن املعريف "

25،ص 2004، سنة 2حممد املتقن ، يف مفهومي القراءة والتأويل ، جملة عامل الفكر ، الكويت ، العدد -370
www .almessiri .comمقال املوضوعية والذاتية ، موقع عبد الوهاب املسريي : املسريي عبد الوهاب -371
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ا إىل معىن التفس372"املؤول املرتجم ري بغض النظر عن جذرها ، وبالتايل ترجع اهلرمنيوطيقا يف أول دالال

يف العصور الوسطى، حتول املصطلح من جمال تفسري النص األسطوري إىل جمال تفسري الكتب .اللغوي 

فكتب "املقدسة، وانصرف اهتمام املفسرين إىل وضع القواعد اليت ميكن بواسطتها فهم الكتاب املقدس

يضع قواعد لغوية من أجل " املسيحياملعلم املسيحي، أو الفقيه"كتابه الرائع " أوغسطني"القديس 

، وقد قسمت 373"على اعتبار أن النص الديين نفسه حوى تناقضا يف داخله..تفسري النص الديين 

املعىن احلريف واملغزى األخالقي :املعاين يف عصره تلك اليت يبحث عنها املفسر للكتاب املقدس إىل أربعة 

.ت الكتب املهتمة ببيان مناهج تفسري النص الديين والداللة الرمزية والتأويل الباطين، مث توال

ا حركة " والسياسةرسالة يف الالهوت"لته الشهرية يف رسا"سبينوزا"الفيلسوفمع اليت توج 

النقد الديين يف الغرب بعمق طال جذور الكتاب املقدس من حيث صدق نسبة النصوص إىل قائلها و

، يضاف إليه أن عن قدسيتهااا جيردها كال أو جزء، ممان عليهالتأويل والتحريف املمارس، واوثوقيتها

يمنة وسلطة الكنيسة باسم كان عصر خماض النهضة والدخول يف فلسفة األنوار بالتحرر من ههعصر 

سبينوزا هو الديكاريت الوحيد الذي استطاع أن يطبق املنهج الديكاريت "إىل أنويذهب كثريونالدين،

االت  مما جعله أي جمال الدين وجمال السياسةاليت استبعدها ديكارت من منهجه،تطبيقا جذريا يف ا

امه بالكفر بالرغم من دفاعه عن نفسه  وتوضيحه  عرضة لالضطهاد واالستبعاد وحماوالت االغتيال وا

.374"، وليست كفرا وهرطقة ه وآرائه باعتبارها نقدا ومراجعةملواقف

، الدار العربية للعلوم ، 2هانس غيورغ غادامري ، فلسفة التأويل ، األصول ، املبادئ، األهداف ، ترمجة ،حممد شوقي الزين ،ط-372

62م، ص،2006نشورات االختالف ، اجلزائر ،بريوت ، واملركز الثقايف العريب ، املغرب ، م
م ، ، 1999حسن حنفي ، اهلرمنيوطيقا والتفسري ، قضايا إسالمية معاصرة ، مركز دراسات فلسفة الدين ، بغداد العدد السادس ،-373

56ص

م 1981األجنلو مصرية ، مصر ،، مكتبة 3حسن حنفي ، مراجعة فؤاد زكريا ، ط: سبينوزا ، رسالة يف الالهوت والسياسة ، ترمجة -374

339-331،ص
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-الكتاب–أال ننسب إليه : "حها سبينوزا يف تفسري الكتاب هيوكانت القاعدة العامة اليت اقرت 

، ويقوم منهجه على األسس اأية تعاليم سوى تلك اليت يثبت الفحص التارخيي بوضوح تام أنه قال

:التالية 

ا أسفار الكتاب املقدس،واليت اعتاد مؤلفوها التحدث للغة وخصائصها الفهم طبيعة ا–أ  يت دونت 

.فيدها النص حسب االستعمال الشائع، وبذلك ميكن فحص كل املعاين اليت ميكن أن يا

نستطيع العثور حىتجتميع آيات كل سفر وتصنيفها حتت موضوعات أساسية عددها حمدود - ب

ملة املتعلقة باملوضوع نفسه ، وبعد ذلك جتمبسهولة على مجيع اآليات  ة وا أو ع كل اآليات املتشا

.اليت تعارض بعضها البعض

اخلاصة اليت حفظتها لنا جيب أن يربط هذا الفحص التارخيي كل كتب األنبياء جبميع املالبسات-ج

ومن هو ؟ ويف أي مناسبة  ،رية مؤلف كل كتاب  وأخالقه، والغاية اليت كان يرمي إليها، أعين سالذاكرة

الظروف اخلاصة ؟ وبأي لغة كتبه ؟ كما جيب أن يقدم هذا الفحصويف أي وقت؟ وملنكتب كتابه ؟ 

كيف مجع أوال ؟ وما األيدي اليت تناولته ؟ وكم نسخة خمتلفة معروفة عن : بكل كتاب على حدة

ت مجيع الكتب املقننة يف جمموعة كيف مجع: إدراجه يف الكتاب املقدس وأخرياالنص؟ ومن الذين قرروا

.375"واحدة 

تفسريه اجلديد للكتاب املقدس يف إطار " مارتن لوثر"تاريخ وضع م 1517انطالقا من سنة 

حركات اإلصالح الديين، وكانت مجلة اجتهاداته منصبة على التفسري، معتقدا أن الكتاب املقدس واضح 

مسيحي قارئ للتوراة واجب االحتياز على معىن فرض على كل "فقط يف معناه احلريف فقط، ولذا 

مع البقاء مستقال عن سلطة التقليد القدمي الشائع للتفسري وبالتايل عليه استخدام فهمه الدقيق ) لكلمة(

.376"اخلاص به

246-244سبينوزا ، رسالة يف الالهوت والسياسة ،ص -375
هانز روبرت ياوس ، علم التأويل األديب ، حدود هو مهامه، ترمجة ، بسام بركة ، العرب والفكر العاملي ، مركز اإلمناء القومي ، -376

57،ص 1988بريوت ،العدد الثالث ، 
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وانتقل من جمال علم الالهوت إىل " يف تطبيقاته " اهلرمنيوطيقا"يف العصر احلديث اتسع مفهوم 

تشمل كافة العلوم اإلنسانية كالتاريخ  وعلم االجتماع، واالنرتوبولوجيا، وفلسفة دوائر أكثر اتساعا 

جعل الفيلسوف األملاين شالير ماخر م 19ففي بداية القرن 377"اجلمال، والنقد األديب والفلكلور

)schleiermacher()1768-1834 ( التأويل عاما لكل النصوص متجاوزا النص املقدس وناقدا االقتصار

املنهج الفيلولوجي، فليس مهما عند شالير ماخر أن يكون النص املقدس جتليا للروح املطلق أو على 

تعبريا عن التعايل، بل يفهم النص الديين يف حد ذاته بوصفه نصا حيتاج إىل الفهم شأنه شأن النص 

اهلرمينوطيقا األديب أو التارخيي، فمعظم مؤرخي الفكر يرجعون الفضل لشالير ماخر يف أنه نقل مصطلح 

من دائرة االستخدام الالهويت، ليكون علما أو فنا لعملية الفهم وشروطها يف أي نص لغوي، فالنص 

إىل اللغة –يف جانبه اللغوي –وسيط لغوي ينقل فكر املؤلف إىل القارئ وبالتايل فهو يشري "عنده 

عالقة بني اجلانبني فيما يرى شالير إىل الفكر الذايت ملبدعه، وال–جانبه النفسي -بكاملها، ويشري يف 

. 378"ماخر عالقة جدلية 

ومبا أن التفسري الالهويت كان خمتصا بتفسري الكتاب املقدس فمن الطبيعي أن يكون اهتمامه 

م ترتكز على مباحث األلفاظ واملعاين والبيان،  منصبا على فهم لغة النص، األمر الذي جعل استدالال

تم بفقه اللغة لتفسري النصوص وتوضيح الغموض ورفع مما جعل اهلرمنيوطي"  قا تنحو منحى لسانيا 

اللبس الذي يسببه قدم املخطوطة،وبالتايل يصبح اهلرمنيوطيقي عاملا لغويا بامتياز يوظف علمه يف تفكيك 

ومع شالير ماخر، يبدأ عهد جديد لتأسيس . 379"النص الديين من أجل بيان الغامض وتوضيحه

تؤسس لنظرية الفهم الصحيح،ليس للنص الديين فحسب وإمنا النص يف كل " ا احلديثة اهلرمنيوطيق"

، والفلسفية، واألدبية، وبدأت معها عملية التفسري تأخذ ةأبعاده االجتماعية والسياسية والقانونية والتارخيي

املناهج البنيوية، واللسانية وعلم الدالالت واإلشارات على "اجتاه العلوم اإلنسانية ومناهجها فطبقت 

الكتاب املقدس،حبيث مل يعد هناك فرق بني الكتاب املقدس، بني النص الديين والنص اللغوي، والنص 

13م،ص1992، املركز الثقايف العريب ،بريوت ، ،2د أبو زيد ، إشكاليات القراءة وآليات التأويل ، طنصر حام-377
20املصدر نفسه ،ص -378
، دار اهلادي للطباعة والنشر 1معتصم السيد أمحد ، اهلرمنيوطيقا يف الواقع اإلسالمي ، بني حقائق النص ، ونسبية املعرفة ، ط-379

22م ، ص2009بريوت ، 
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رخيي والنص القانوين ، فهذه كلها نصوص ختضع لعلم واحد هو علم تفسري النصوص األديب، والنص التا

"380 .

التأويلية املعاصرة بالقدر الذي  تنتناول بشكل خمتصر أهم الفلسفا:الفلسفات التأويلية المعاصرة 

.يتنب لنا ما ميكن أن يكون له حضور يف الفكر اإلسالمي كفاعلية لفهم النص القرآين 

:وطيقا الرومانسية الهرمني-1

أن يؤسس " شالير ماخر"أراد لقد : )1834-1768" (شالير ماخر"الفهم وسوء الفهم عند 1-1

الفهم النحوي ألنواع العبارات والصور اللغوية الثقافية : أوال " ل كنظرية من خالل حمورين هامنيللتأوي

ا ومتعني بواسطتهااليت يعيش فيها املؤلف، وت الفهم الفين أو النفسي لذهنية : ثانيا. فكريه مشروط 

املؤلف اخلاصة أو لنبوغه اخلالق، وهو يف هذين احملورين يتبع املفكرين الرومانسيني، الذين يرون أن 

.381"أسلوب تعبري الفرد على الرغم من أمهيته وقراءته، يعكس روحية وإحساسا ثقافيا أوسع

، وإذا كانت النظرة التقليدية "ير ماخرشال"حمورية يف أي عملية تأويلية حبسب " الفهم"فمسألة 

تنطلق من إمكانية الفهم لكل شيء، مما ال تدع جماال لتأسيس منهج مينع اإلنسان من الفهم اخلاطئ، 

يفتح الباب دائما إلمكانية وجود معان غري مكتشفة وهو "فبحسبه جيب القبول مببدأ سوء الفهم ألنه 

وألن النص ليس 382"ل عملية اهلرمنيوطيقا أو الفهم غري منتهيةخبالف إمكانية الفهم النهائي، مما جيع

جمرد وصف أو تصوير يستمد وجوده من اخلارج فحسب، وإمنا أيضا مفعما حبياة اآلخر عندما يعكس 

التجربة الداخلية للمبدع، وتكون اللغة وقتها وسيطا لنقل تلك التجربة، ويصبح الفهم متحققا حباصل 

61حسن حنفي ، اهلرميوطيقا والتفسري ،ص -380
شيت ، املدرسة التأويلية ، ضمن كتاب ، التأويل واهلرمنوطيقا ، دراسات يف آليات القراءة والتفسري ، تأليف جمموعة من -381 أمحد 

176،ص 2011، مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ، بريوت 1املؤلفني ،ط

29اهلرمنيوطيقا يف الواقع اإلسالمي ،بني حقائق النص ، ونسبية املعرفة ،ص معتصم السيد أمحد ، -382



- 105 -

حيل املؤول حمل املؤلف، ويعيش نفس التجارب واألفكار اليت  "فهم القائل بأن اجلمع بني فهم اللغة و 

.383"كانت سببا يف ميالد هذا النص أو األثر، ليدرك حلظة انبثاق املعىن وتوجه القصد

يكتمل عندما تتحقق عملية الفهم عرب أوال امتالك الفهم الشامل " شالير ماخر"والبناء هلرمنيوطيقا 

اللغوية وما حيدثه النص يف كلية اللغة  وتكون املعرفة املتضمنة يف النص حينها نتاجا والدقيق للصور 

للغة، وثانيا الوعي الفين والنفسي بذهنية املؤلف بإعادة بنائه التارخيي، واكتشاف تأثري اللغة يف التعبري 

باعتبار كونه جتربة عن أفكاره الداخلية، ليغدو املقصود هو فهم املؤلف وليس فهم النص، أو فهم النص

ومن هنا كان يرى أن فهم النص هو فهم الفرد، وليس فهم قاعدة أو قانون "حية عن حياة املؤلف 

. 384"معني

، والبعد املنهجي يف نظريته  وسنجد يف املبحث "شالير ماخر"لقد أمجلنا القول يف هرمنيوطيقا 

ءة احلداثية للنص القرآين نرتك نقد هذه الالحق حضور هذا املنهج يف الوسط اإلسالمي، أو يف القرا

.النظرية حلني مقاربتنا هلا يف احلقل اإلسالمي

"شالير ماخر"قد أثرت آراء ل: )Dilthey)) (1833 -1911" لتايدي"ي هرمنيوطيقا الفهم ف- 2- 1

حيث حبث عن منهج للتفسري والفهم الصحيح يف جمال العلوم "ويلهلم ديلتاي"يف الفيلسوف األملاين

.اإلنسانية

أثرت فيمن جاء ،جديدة فيهاالتأويلية الرومانسية وفتح آفاقاوهو الشخصية املهمة الثانية يف عامل 

باألخص ث حدث تطور كبري يف علم املنهج ويف القرن التاسع عشر، حي"ديلتاي"لقد نشأ . بعده

والفلسفات الشائعة "امليتافيزيقيا"زعزعة وحماولتها يف أسس العلوم وأصوهلا وأنظمتهاالفلسفيالتأمل 

يف عصره النظرية القائلة حيث راجتيف القرن التاسع عشر، ، بفعل تأثري الفكر التجرييب وشيوعه ذاكآن

وهو الطرح الذي أسس له .ىنبأن القضايا اليت ال تقبل التجربة، كالقضايا امليتافيزيقية فهي فارغة من املع

، فرباير 16حممد شوقي الزين ، الفينومينولوجيا وفن التأويل ، فكر ونقد ، جملة ثقافية شهرية ، الرباط ، املغرب السنة الثانية ، العدد -383

76م ، ص1999
، الدار العربية للعلوم ، بريوت، لبنان ، منشورات االختالف ، 1إىل نظريات القراءة ، طشريف عبد الكرمي ، من فلسفات التأويل-384

29م ،ص 2007اجلزائر ، 
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جعل التعاليم الدينية تابعة للقوانني األخالقية، ووفقا لذلك سيصبح الدين املنبثق "حني Kant" كانط"

من األخالق دينا أخالقيا،وبالتايل سيكون الدين األخالقي هذا دينا عاطفيا وجتريبيا وشهوديا  أي أنه 

الق، وبعبارة أخرى ال ترى نظرية التطور الديين يف فلسفة  سيجري حتويل الدين وفق هذا التصور إىل أخ

كانط أصالة للدين ومن هنا فإن اللغة الدينية هي لغة األحاسيس والتوجيهات فيما اللغة العلمية هي لغة 

.  385"الوجود والواقع

ضرورة لقد رأى الوضعيون أن اخلالص الوحيد لتأخر العلوم اإلنسانية عن العلوم الطبيعية يكمن يف 

، سعياً للوصول إىل قوانني كلية يقينية، م الطبيعية على العلوم اإلنسانيةتطبيق نفس املنهج التجرييب للعلو 

منهما خيضع لنفس املعايري املنهجية يف ل اإلنسانيات، لقد آمنوا أن كالوجتنباً للذاتية وعدم الدقة يف جما

وميكن باملثل ،عمليةلها مثل احلقائق الفيزيقية واقعية و االستدالل والشرح، ورأوا أن احلقائق االجتماعية مث

.قياسها

الفهمهو شكل من أشكالالتأويلن تأويل الرتاث املكتوب فهذافهلرمنوطيقيا باعتبارهااتقدم

بواسطة حواسنا الصريورة اليت بواسطتها تعرف ما هو داخلي عن طريق عالمات نراها من اخلارجي أ

l’explicationالشرح / فإذا كان التفسري " العلوم الطبيعة يةالذي هو خاصالشرحفالفهم يتعارض مع.

وإذا  . compréhension" الفهم"هو غاية العلوم الصحيحة ، فإن املدخل املشروع للعلوم اإلنسانية هو 

. 386"احلياة كانت مهمة العلوم أن تفسر الطبيعة فإن غاية األحباث اإلنسانية هي أن تفهم تعبريات 

وذلك بتحويل "الفهم"وبناء على هذا يرتتب لقيام مشروع تأويلي جديد هو رد الوضع املعريف لعملية 

موضوعه من دراسة ظواهر الطبيعة إىل دراسة اإلنسان لذاته كظاهرة فردية  بوصفه ذاتا تارخيية، فالذات 

فهم اإلنسان بوصفه موجودا تارخييا "هوالتارخيية يتجلى من خالهلا املظهر املوضوعي والتارخيي، فالفهم

يف جوهره، يتألف وجوده من سلسلة متصلة من احللقات حتتوي على ماض وحاضر ومستقبل، وتقع يف 

عالقات مع اآلخرين ومع الطبيعة، وعليه فليس هناك معطى مباشر، بل هناك دائما معطيات مرتبطة 

حممد تقي فعايل ، تفسري النصوص املقدسة يف قراءتني ، دراسة يف اهلرمينوطيقا املعاصرة ،من خالل كتاب ، الـتاويل واهلرمنوطيقا ، -385

18ص 
، دار النهضة العربية ، بريوت 1هم الفهم ، مدخل إىل اهلرمنيوطيقا ، نظرية التأويل من أفالطون إىل جادامر ،طعادل مصطفى ، ف-386

28،ص 2003،
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إىل العلوم من غايات خمتلفة لفهم يدفع للنظربني التفسري واإن هذا الفرق . 387"بالزمان واملكان

ا جمردةالطبيعي ا يف كو ما اإلنسانية منها غايتها اإلدراك الفين واإلنساين ونتوصل هلا من أة تكمن غايا

.القيم واملعاين االجتماعية

وآرائه اإلنسان نفسه ـ لذلك ألجل التعرف على اإلنسان اآلخر ا أن موضوع العلوم اإلنسانية هومبو 

وأعماله وإبداعاته، البد من إحياء جتربته وإحياء الظروف التارخيية واالجتماعية والسياسية للمؤلف، البد 

أن يعيش املفسر والباحث الفضاء الذي عاشه اآلخر ليفهمه والبد من التعرف على أعماله وآثاره الباقية 

شرتكون يف البشرية، وإمنا االختالف يف الظروف وغري الباقية، من طريقة عالقاته باآلخرين ومبا أن البشر ي

ففي رأيه ألجل ،تارخيية لآلخر، فسيكون مثل اآلخرالتارخيية، فإذا أمكن أن يعيش املفسر الظروف ال

معرفة اآلخر البد أن يكون هو بنفسه اآلخر، وكلما اقرتب منه أكثر، فسيكون فهمه له أكثر، لذلك 

ا ."يلزم إحياء جتربته والعيش يف الفضاء الذي عاشه فاإلنسان يتعلم ويكتسب خربة من أفعاله، واليت 

الفهم كلما كانت / تكون املعرفة هكذا..حيصل له فهم اآلخر، وذلك عرب ممارسته التعبري عن اآلخر

املمارسة  كما أننا ال نعرف اآلخر إال مبعرفة وفهم ذواتنا اليت عربها يتحول الفهم الذي كان / التجربة 

اية  .388"تأويال ويرحتل مؤسسا تأويال جديدا إىل ما ال 

لتجربة ألن النص وعي خارجي، يسحبنا لنعيش خالله ا) النص(وميكن التوصل لذلك مبساعدة 

فما هو مشرتك وما يقوم على الصالحية املشرتكة للرموز اللغوية ميكن " م فيهااحلياتية لآلخرين ونساه

من وجود االثنني يف واحد  التطابق املتبادل والتمسك بالالهوية للواحد مع اآلخر، يف العالقة احلوارية 

.389"األناتتحقق عالقة ديالكتيكية للعام واخلاص دون أن يتم نسيان هوية

قصد املؤلف وهو معىن مستقل قد تطابقه ميثلهطعي وموضوعي للنص، ويعتقد ديلتاي بوجود معىن ق

التعرف على الطرق املوصلة التفسريات وقد ال تطابقه، لذلك فلقصد املؤلف أمهية كبرية والبد من 

ائي للنص(يعتقد بوجود كما .إليه اد املؤلف وقصده، ولكن على مر ، وأكد كثريا، ومعىن معني)معىن 

51م ،ص 1998،دار الطليعة ،بريوت ، 1نبيهة قارة ، الفلسفة والتأويل ،ط-387
م 2008، منشورات االختالف ،اجلزائر العاصمة ،01بارة عبد الغين ، اهلرمينوطيقا والفلسفة ، حنو مشروع عقل تأويلي ،ط-388

190،ص
لس األعلى للثقافة ، القاهرة ، 1يورجن هابرماس ، املعرفة واملصلحة ، ترمجة حسن صقر ، مراجعة إبراهيم احلديري ، ط-389 ، ا

152م ،ص 2002
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وكلما تعرف املفسر على فضائه أمكنه أكثر أن يفهمه . التعرف عليه يستلزم إحياء جتربة املؤلف وفضائه

.املؤلفولكنه يعتقد أنه رمبا كان فهم املفسر للنص أفضل من فهم. وأن يعرف فكره أكثر

:الهرمنيوطيقا الفلسفية -2

)Martin Heidegge)1889-1976مارتن هيدجر أنطولوجيا الفهم 1- 2

هيدجر وأعماله الفلسفية ولكنها طورت وطرحت كنظرية علمية مناهلرمنيوطيقا الفلسفيةتبدأ

يف اجتاه التأويلية وأهدافها وجديااوقد أحدثت حتوًال رئيس). غادامر(لتفسري النص من قبل تلميذه 

فيما بعد، ومتثلت آراؤه يف التأويلية على النحو التايل األكرب يف أذهان الباحثنياألثرووظائفها، وكان هلا 

:

ا من علم املنهج إىل هدف فلسفيأقام هيدجر التأويلية على أساس فلسفي ، حيث ذهب وانتقل 

إىل انه البد من رفع مستوى علم اهلرمنيوطيقا من جمال علم املنهج والتعرف عليه إىل جمال الفلسفة، 

وص أو منهج عام منهج لفهم النصمنهجه، فبدال من البحث حول العلم و لذلك غري من وظيفة هذا 

أو املعيار لتقومي الفهم الصحيح عن غريه، البد من البحث للعلوم اإلنسانية، أو عن النظرية التفسريية

.عن معىن الفهم والتفسري نفسه وحقيقته، فهذا هو نفسه موضوع البحث

" ل على الكشف عن احلقيقة قبل أي عملية معرفة أخرى فـإذ مدار فلسفة هيدجر كلها كانت تشتغ

وطاملا أن الفلسفة ، 390"حقيقة الوجود سابقة على الوعي واملعرفة اإلنسانية وأكثر منهما بداءة وأساسية

.هي فهم الوجود، فالبد أن يستفاد من التأويلية يف جمال فهم الوجود

" الدازاين"وبتعبريه " نة اإلنسانكينو "وفهم الوجود ال يتأسس حبسب هايدجر بعيدا عن

)Dasein(391 ا اللحظة اليت يتشكل فيها فهم " الدازاين"، ففي اللحظة اليت يتشكل فيها فهم هي ذا

الوجود، وتصبح العملية التأويلية لفهم الوجود مبا فيه الوجود اإلنساين ليس الوعي به وفق املقوالت 

214عادل مصطفي ، فهم الفهم ، مدخل إىل اهلرمنوطيقا ،ص -390
، وقد استخدمة هيدجر للتعبري عن الوجود اإلنساين املتعني ، وهو " الوجود هناك"تعبري أملاين يعين حرفيا ) Dasein" (الدازاين"-391

لتوكيد الوحدة بني " الوجود يف العامل "وجود مدمج يف عالقة باألشخاص واألشياء احمليطة بعامل املرء ومن هنا يطلق عليه هيدجر أيضا 

ينظر عادل مصطفي ، فهم الفهم ، مدخل إىل اهلرمنوطيقا ،هامش ص " ء الفصل الديكاريت بني الذات واملوضوع اإلنسان والعامل وانتفا

217
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الشيء الذي يقابلنا ، الواقع الذي يصادفنا، الفهم عند اإلنسانية الكاملة فينا، ولكن هو انكشاف 

فهو جزء ال يتجزأ من البنية نفسها للوجود "هيدجر ليس جمرد قضية معرفة ميكن إبعادها وجتاوزها، 

اإلنساين، ألنين ال أعيش إنسانيا إال وأنا أقذف نفسي باستمرار إىل األمام، معرتفا ومستوعبا 

وجتدد . 392"ذا يعين أن الطبيعة اإلنسانية تتشكل بالتاريخ أو الزمان وه.. الحتماالت وجود جديدة 

مالحقة الوجود  يكسب الفهم مرتبة وجودية جديدة، ما يعين حتوال مستمرا وصريورة دائمة يف هذه 

.الكينونة، فحيثما كان اإلنسان باعتبار الوجود ، كان الفهم باعتبار الوجود أيضا 

لعل اللغة كما "من خالل اللغة املعربة عن هذا الوجود اآلخرين يتجلىالوجودي مع كما أن التواصل

يعتربها هيدجر من أهم العناصر يف الوجود اإلنساين فهي أساسية له اللغة هي أيضا أداة اتصالنا مع 

.، وال معىن للتواصل إذا مل يكن هناك تالق يف املعىن واإلدراك والفهم 393"العامل ومع اآلخرين

ة يف هرمنيوطيقا هيدج، وهو اللغة والنص، فقد اعترب هيدجر اللغة لسان الوجود الناطق لعل أهم نقط

باعتبارها الكاشف للعامل، فأصبح هلا دورها احملوري احلاضر يف عملية الفهم، ولكن ليس كما فهمت  

غري كوسيط بني الذات واملوضوع إمنا باعتبارها حقيقة وجودية كاشفة عن حقيقة وجودية، ومن هنا يت

مسار اهلرمينيوطيقا الكالسيكية الذي كان ينظر إىل النص بوصفه تعبريا ذاتيا كما يف الرومانسية أو 

"دلتاي"بوصفه متوضعا لنفسية املؤلف اخلاصة كما عند ومن هذا املنطلق كان هيدجر يرفض كل " 

أي (اخلية اخلاصة، ويرى فيهاأشكال التفسري النفسانية والذاتية اليت تربط اللغة بذاتية اإلنسان وجتربته الد

.394"حمض جتل حلقيقة العامل مبا هو كذلك ) اللغة

ليصبح النص األديب أو العمل اإلبداعي عموما هو جتلي حلقيقة الوجود، ال مبعىن صناعة الوجود بل 

فالوجود الذي يكشف ذاته لإلنسان من غري وسيط هو ذاته يظهر ويتكشف من "اكتشافه والتعبري عنه 

.395"اللغة املعربة عن احلقيقة املنكشفة ، وبالتايل تتسم اللغة بسمة احلقيقة ظهورا وخفاءخالل 

213-212تري إجليتون ، النقد والنظرية األدبية ، نقال عن عبد الغين بارة ، اهلرمينوطيقا والفلسفة ،ص -392
77صإبراهيم أمحد ،إشكالية الوجود والتقنية عند هيدجر ،-393
، الدار العربية للعلوم ، بريوت، لبنان ، منشورات االختالف ، 1شريف عبد الكرمي ، من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة ، ط-394

111م ،ص 2007اجلزائر ، 
47معتصم السيد أمحد ،اهلرمنيوطيقا يف الواقع اإلسالمي ص-395
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يبقى هذا التصور هلرمنيوطيقا هيدجر بعيدا عن احلس املعريف العلمي الذي أسس على مبدأ املنهج 

ا ال جند واملوضوع، وترك النص وحده يعرب عن وجوده، فهو أقرب للفهم الوجداين منه للفهم العلمي، لذ

هيدجر يقدم لنا خطوات منهجية معينة لفهم النص حىت ال يقع يف الدور، وهو قبوله ملا رفضه مسبقا 

. أي الفصل بني الذات واملوضوع 

)Hans Georg Gadamar)1990-2002:غادامير:فلسفة فهم الفهم2-2

الذي صدر كتاب "ديثة، فهو العام، حدثا عاما يف تاريخ تطور اهلرمنيوطيقا احلم1960عام ميثل 

ة الفهم فبني دفيت جملد واحد قدمت مراجعة نقدية لنظريهانس جورج غادامري،ملؤلفه " احلقيقة واملنهج"

حديثة قائمة على أنطولوجيا أساسا باإلضافة إىل هرمنيوطيقا فلسفة "هيدجري"التارخيي من منظور

كان هيدجري قد أسس لفلسفة فهم الوجود من خالل ميثل غادامري وريث فكر هيدجر، وإذا  396"اللغة

الفلسفة الوجودية، ونقده الدعاءات املوضوعية، فإن غادامري تفرد بدعوته إىل إنشاء أنطولوجيا جديدة 

ضرورة ختليص عملية الفهم من الطابع النفسي الذي ومستها به "تتجاوز فهم الوجود إىل فهم الفهم بــ

ر وضرورة فصل النص عن ذهنية املؤلف وروح العصر الذي ينتمي إليه مث رومانطيقية دلتاي وشاليرماخ

اضرورة حتويل االهت ا اخلفية ويف بعدها التارخيييف حيثمام إىل عملية الفهم يف حد ذا . 397"يا

وينطلق غادامري من مالحظة أساسية تذهب إىل أن النص األديب أو العمل اإلبداعي هو يف 

ليس شكال مجاليا جمردا  والنص له استقالليته اخلاصة اليت انفصلت عن نفسية حقيقته مضمون معريف و 

املبدع ليحقق وجوده اخلاص كما طرحه هيدجر، فالتجلي الوجودي للمبدع كما يف الفلسفة الوجودية 

هي عند غادامري وجود موضوعي يكسبها حالة الثبات واالستقالل إذا حتولت بفعل الكتابة إىل نص 

ا يستقل النص، بفعل الكتابة عن كل العناصر النفسية اليت تولد عنها، ويصبح حامال وهكذ"أديب 

ومن هنا .398"حلقيقته ولتجربته املعرفية اخلاصة اليت يفصح عنها من خالل شكله املوضوعي الثابت

مبقاصد أن املطلوب يف عملية الفهم االهتمامتوصلنا ملعطيات مهمة يف هرمنيوطيقا غادامري تتلخص يف 

، مما يسرتعي االهتمام بالكتابة باعتبارها جتسيد للنص وتثبيت للخطاب النص وليس مبقاصد املؤلف

275اهلرمنيوطيقا ،صادل مصطفى ، فهم الفهم ، مدخل إىلع-396
36عبد الكرمي شريف ، من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة ، دراسة حتليلية نقدية يف النظريات الغربية ص -397
38،ص نفسه، املرجع -398
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بعيدا عن كل اجلوانب النفسية اليت يتولد عنها ، فال يبحث يف النص عن مقاصد املؤلف وأهدافه ، 

. 399"ال يفهم مبا هو تعبري عن حياة ، بل مبا يقوله حقا"فالنص 

م النص بعيدا عن قائله، فهي املرحلة الثانية من تاويلية غادامري فهو يرى أن للنص أما كيف نفه

تفاعل بني أفق النص من خاللالقدرة على امتالك املعىن بعيدا عن مبدعه، وتتضح هذه القدرة وتتناغم 

.املتلقيوأفق 

املنطق احلاكم على تقوم على اجلدل بني املتلقي والعمل، و "وجودية"عملية الفهم عملية مشاركة ف

احلوار واجلدل منطق السؤال واجلواب، يبدأ السؤال من املفسر والنص جييب، وهذه األسئلة تنطلق من 

وحياول وقناعاته ومعلوماته وتوقعاته،قبلياتهعن ولكن النص أحيانًا يسأل املفسر،األفق املعريف للمفسر

النص بل رمبا صححت على لىسر معلوماته عس دائمًا يفرض املفتصحيحها خالل عملية احلوار، فلي

ضوء النص، فيعتقد غادامر بأن املفسر ألجل أن يستفيد من النص البد له من أسئلة وتوقعات 

.من النص يستهدف حصول اإلجابة عليها

-وهو الفهم املطابق لواقع النص-يعدم إمكان وجود التفسري املوضوعي واحلقيقي والواقعول

بني املفسر والنص وتأثري الوعي الفكري واألفق املعريف للمفسر وخلفياته وآرائه الختالف الزماينل

.أبدا التوصل لفهم جمرد عن تأثري وعي املفسريتحققفال ،وأحكامه املسبقة

ال ميكن احلكم فوجود معيار لتقييم التفسريات املتعددة، اليت طرحت للنص كما أن صعوبة

اطل أو ترجيح تفسري على آخر، إذ ال يوجد تفسري ثابت معني على أن هذا التفسري صحيح وذاك ب

يات املفسر، فيكون نسبياً أيضًا خبلفكل معيار يطرح يكون بدوره متأثرالقصد املؤلف يكون هو املعيار، و 

تفسريات متعددة للنص الواحد بعدد املفسرين  فال يوجد تفسري ) وجود(وكل ما ميكن قوله هو 

.قصد املؤلف يكون معياراً موضوعي حقيقي معني ك

واملعىن عند غادامري ليس حقيقة تارخيية تنتمي إىل املاضي ميكن استخالصها بالبحث عنها، 

طاملا اإلنسان يفهم ضمن سياقه التارخيي وجتربته اخلاصة ومفاهيمه املسبقة،فاملؤول للنص ليس له 

م،ص 1988سنة ،3غادامري ، اللغة كوسيط للتجربة والتأويل ، ترمجة أمال أيب سليمان ، جملة العرب والفكر العاملي ، العدد -399

26
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يح أن ينقل املاضي إىل احلاضر لفهمه اإلمكان اخلروج من أفقه ليعيش أفقا آخر يف املاضي،وإمنا الصح

يعين تطبيقه على وضعيتنا ، ففهم النص م لديه يتخذ دائما داللة التطبيقفالفهضمن املعطى الراهن، 

وهذا عكس كل املدارس اهلرمنيوطيقة اليت حتاول إدراك املعين وهو يف سياق املاضي، ودخول ، الراهنة

اخللفيات الثقافية واالجتماعية والتجارب اخلاصة له يف انتزاع املؤول يف صناعة املعىن للنص معناه دخول

إن النهج العلمي الصارم حني "املعىن من النص تلك اليت كان املنهج التارخيي يعتربها تناقض املوضوعية 

يطال املؤرخ بالتخلص من أهوائه ونوازعه وكل ما يشكل أفق جتربته الراهن ال يفعل أكثر من أن يرتك 

النوازع متارس فعلها يف اخلفاء بدال من مراجعتها باعتبارها عوامل أصيلة يف تأسيس عملية مثل هذه 

. 400"الفهم

وينكر الفصل بني الفهم واللغة، ويرى أن حقيقة الفهم لغوية، إن ويؤكد غادامر على دور اللغة،

غة نوع من النظرة الفهم حيصل داخل اللغة، كل فهم مفسر وكل تفسري مرتبط باللغة، ويف رأيه إن كل ل

لغة تأثريها الكبري ، إن لذلك ال ميكن فصل أنفسنا عن اللغةللعامل ويرى بأن عامل أذهاننا حماط باللغة، ل

مل جيد غادامري غري اللغة مبا هي جوهر التفكري الفلسفي عند أستاذه هيدجر واألساس "يف حدث الفهم

الذي يقوم عليه مشروعه اهلرمينوطيقي، مبا هو مشروع أنطولوجي بالدرجة األوىل،يسعى فيما يسعى إىل 

أن جعل اللغة وسيطا بني اإلنسان والوجود، أو باألحرى القول إن الوجود حني يتكشف ال يسعه إال

.401"يفصح عن ذاته لغة 

على أن أكثر ما تثريه هرمنيوطيقة غادامري وتسرتعي اإلنتباه حقا هو اعتبار النص عندما ينفصل 

عن مبدعه، ميلك محولة واسعة ومتحركة من املعاين الغري متناهية، خبالف لو بقي حبيس رؤية مبدعه، 

هم، فيتغري املعىن باستمرار، مما يفتح آفاق يكون ضمن معيارية حمددة  تلك احلمولة تؤسس لنسبية الف

النص ويتجدد كلما جتددت القراءة باستمرار ومن جيل إىل جيل ومن عصر إىل عصر  فاملعىن يتحقق 

مبضمون النص وليس بقصدية املؤلف،ألن النص ميكن أن منتلكه من خالل اللغة ولكل العصور فهو 

مدلوله التأويلي،عندما يصبح هذا الرتاث تراثا مكتوبا، الذي يبلغ ببعده اللغوي أقصى"جزء من الرتاث 

كل ما هو يكون،إذ أنه يف شكل املكتوب.فبالكتابة تكتسب اللغة ملكة االنفصال عن فعل تشكلها 

41نصر حامد أبو زيد ، إشكاليات القراءة وآليات التأويل ،ص -400
318عبد الغين بارة ، اهلرمينوطيقا والفلسفة ،ص -401
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، وذلك مبقدار ما يكون منقول معاصرا ألي حاضر، مثة إذا يف الكتابة، تواجد فريد للماضي يف احلاضر

.402"على إدراك كل تراث مكتوبالوعي حاضرا قادرا طوعا 

لقد بدأت بوادر نقل تلك التجربة التأويلية إىل واقع النص القرآين مع بعض املفكرين الذين 

اعتربوا تأويلية غادامري تفتح الطريق أمام تأسيس جديد للمعىن القرآين، لعل أبرز هؤالء نصر حامد أبو 

ينيوطيقا اجلدلية عند غادامري بعد تعديلها من وتعد اهلرم" زيد حيث يقول عن هرمنيوطيقية غادامري 

خالل منظور جديل مادي، نقطة بدء أصيلة للنظر يف عالقة املفسر بالنص ال يف النصوص األدبية 

ونظرية األدب فحسب، بل يف إعادة النظر يف تراثنا الديين حول تفسري القرآن منذ أقدم العصور وحىت 

للنص القرآين ومن -من خالل ظروفه  –أثري رؤية كل عصراآلن لنرى كيف اختلفت الرؤى، ومدى ت

.403"جانب آخر نستطيع أن نكشف عن موقف االجتاهات املعاصرة من تفسري النص القرآين

:لنص القرآنيحداثیة للاالقراءة : المبحث الثالث 

يف تشكيل ر األساس شكلت قراءة النص القرآين حمور الدراسات احلداثية العربية، باعتباره العنص

توظيف وإذا كان القدماء قد عاجلوا النص القرآين باعتباره مصدرا لالستثمار التشريعي وال.العقل العريب

فإن القراءات احلداثية قد سعت إىل تأسيس نوع من القطيعة املعرفية العلمي داخل الزمن البشري،

مما وسم هذه القراءات بطابع . قلنةواملنهجية مع الكتابات القدمية حتت دعاوى التجديد واألنسنة والع

التجرؤ على قداسة النص الديين وإخضاعه لسلطة املنهجية العقالنية حبثا عن جتاوزه معرفيا ونقله من 

.مستوى التعايل واملفارقة إىل االعرتاف باتصاليته وخضوعه ملؤثرات الزمن الطبيعي

الغرب الذين عاجلوا النصوص وقد سار الباحثون العرب على خطى أساتذة التفسري النصي يف

عبارةذلك أن . الدينية يف بعدها البشري الطبيعي دون اإلحالة على متيزها اإلنشائي أو أصلها املفارق

تفيد التحديد الزمين دون اإلشارة إىل أية مرجعيات فلسفية، "اجلديدة"أو "املعاصرة"أو "القراءة احلديثة"

رد أنه حديث أو مع العلم أنه ال ينبغي إدانة كل ت عامل مع القرآن يف العصر احلديث أو املعاصر 

حبيث يكون الزمن هو معيار " القدامة"أو " احلداثة املعكوسة"معاصر، وإال وقعنا من حيث ال نشعر يف 

25غادامري ، فن اخلطابة وتأويل النص ونقد األيديولوجية ، العرب والفكر العاملي ،ص -402
49وآليات التأويل ،ص نصر حامد أبو زيد ، إشكاليات القراءة -403
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القيمة، ويكون الفرق الوحيد بني فلسفتنا وفلسفة احلداثة هو أن هذه األخرية تقدس الزمن اآلين بينما 

ود إىل الزمن ال ماضيا وال من املاضي، واحلقيقة أن قيمة األفكار ومعيار التفضيل بينها ال يعنقدس الز 

مع عليه يف حقل معريف معنيآنيا، .وإمنا يعود إىل مدى التزامها باملنهج العلمي املوضوعي ا

التعامل مع فليس املقصود إذن هو رفض كل االجتهادات احلديثة أو املعاصرة أو اجلديدة يف 

ا جديدة غري معهودة، ألنه ليس   القرآن الكرمي وتفسريه، وليس مبعث احلذر من هذه القراءات هو كو

منه، وإمنا املقصود تلك القراءات املرتبطة بفلسفة احلداثة اليت تقوم على اآلنية امتوجساكل جديد مردود

يعين أنه هما اختلفت طبيعتها عن طبيعته،مالزمنية، وعلى إسقاط الفلسفات الغربية على النص القرآين

من املمكن منهجيا وجود اجتهادات تفسريية حديثة أو معاصرة تتجاوز االجتهادات القدمية، مع التزامها 

" ليس يف اإلمكان أفضل مما كان: "باملنهج العلمي املسطر يف أصول التفسري وقواعده، ولذلك فمقولة

القرآن والتفسري، أي يف أنواع من علوم القرآن كأسباب النزول واملكي إمنا تصح جزئيا فقط يف جمال علوم 

لقرب من حبيث يكون ايف التفسري..ق باالجتاه األثري واللغويوكل ما يتعل....واملدين والناسخ واملنسوخ

الذي االجتماعي،نشأت حديثا كاالجتاهعلى خالف اجتاهات تفسريية أخرىمضافةزمن الرسالة قيمة

قادرة ....املسلمني من تأسيس نظريات قرآنية يف النفس واالجتماع والسياسة واالقتصاد والرتبيةسيمكن

على مواجهة التحدي احلضاري وجتاوزه بالكشف عن اإلعجاز القرآين يف العلوم اإلنسانية، وكذلك 

ب املنظور التفسري العلمي الذي أثبت أن الكتاب املسطور القرآن العظيم ال يتناقض أبدا مع الكتا

.ن الكو 

وتتجلىدالالتهتتكشفمنهاوانطالقاقائما،كيانايتجسداحتققهوشرطالنصعلةالقراءة

يشملوعامابه،للتذكريحاجةالأنهيبدوالذياحلدإىلهيايبداألمرهذاكانوإذا.وآثارهأبعاده

وأنالقراءة،إىلالدعوةكانمنهنزلماأولوأنالسيماوأحقأوىلاإلهليبالنصفهوالنصوص،كل

AÓsö>ZXQ]Aø~ö÷zB`YöF\�³`YöFæt�ùq̂j@]AæTö]iö]Z�((404¤%((.القراءةأمركانمنهاإلنسانتلقاهأمرأول

1سورة العلق ،اآلية -404
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عنهااالنصرافأوتنكبهامستقبحنيالقراءة،لنداءاملختلفةمراحلهميفاملسلموناستجاب

وتعددتالنظرواتسعالوقوفوالتفكر،فطالالتأملإىلذاتهالوحيخطابمعوانسجامابإحلاحداعني

.مقاصدهمومتايزرؤاهم،واختالفم،اتكوينبتنوعومتايزتمناهجهموتنوعتمقراءا

اتصلالذيالرتاثالسيمااإلسالميالرتاثبهمتيزلهنظريالغىنذلككلنتيجةوكان

إىلوالمؤلفاته،وعددالرتاثهذامتونحجمإىلفقطردهميكنالغىن.مباشرااتصاالبالقرآن الكرمي

مابقدرفحسب،التالقحوالتفاعلعلىاوقدر أفكارهتنوعإىلحىتوالاملمتدة،الزمنيةمساحته

احللولتقدميو تعاطاهااليتاإلشكاالتوطبيعةعاجلهااليتالقضايانوعيةإىلجوهرهيفيؤول

.أجنزهااليتواملقرتحات

ءة المعاصرة والبنيوية اللسانية القرا-1

على وتعين البناء أو الطريقة، وكذلك تدل) بىن(من الفعل الثالثي) بنية(كلمةتشتق: مفهوم البنية

ويف النحو العريب ،405اليت ُشّيد عليهاوالكيفية اليت يكون عليها البناء، أو الكيفيةمعىن التشييِد والعمارة

ا وحدات اللغةةتتأسس ثنائي . دث فيها ، والتحوالت اليت حتالعربيةاملعىن واملبىن على الطريقة اليت تُبىن 

.ولذلك فالزيادة يف املبىن زيادة يف املعىن، فكل حتول يف البنية يؤدي إىل حتول يف الداللة

لها حتمل معىن يف أص) بنية(ألن كلمة،تيةوالبنية موضوع منتظم،له صورته اخلاصة ووحدته الذا

موع والكل من خالِل عالقته ر متماسكة، يتوقُف كل منها على ما عداه، ويتحددمن ظواهاملؤلفا

.مبا عداه

ت البنية هي التنظيم الداخلي للنص املربز للخطاب الذي يكشف عن طبيعة العالقاف

، واملقصود من البنية يف احلديث بنية كربى وأخرى صغرىوتنقسم إىل، والتفاعالت القائمة بني وحداته

ويطلق ،ل جتريدي للداللة الشاملة للخطاب، وهي متثيصغرىعن طبيعة اخلطاب هو البنية الكربى دون ال

لد التاسع، ط: ينظر -405 ، دار صادر للنشر، بريوت، و إبراهيم أنيس 1ابن منظور، العّالمة أيب الفضل مجال الدين، لسان العرب، ا
، و عبد الوهاب 32، ص ت.ط، د.، و زكريا إبراهيم، مشكلة البنية، دار مصر للطباعة، د72، ص 1وآخرون، املعجم الوسيط، ج

، و مصطفى السعدين، املدخل اللغوي يف نقد الشعر 8م، ص 1989ط، .جعفر، البنيوية بني العلم والفلسفة، دار املعارف، مصر، د
.11ت، ص .ط، د.قراءة بنيوية، منشأة املعارف، مصر، د
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، 406"لية وترتبط مبوضوع اخلطاب الكلي، البنية الكربى ذات طبيعة دالأيضا" منطق اخلطاب"عليها 

ذاته بل قيمته بالعالقات مع ترى البنيوية من خالهلا أن الشيء ليس له قيمة بتلك الداللة الشاملة اليت

اقدة للداللة يف ، شأن النص الواحد يتشكل من جمموع النصوص املستقلة املختلفة عن غريها الفغريه

ا الداخلية ووجودها يف سياق انعزاهلا . ، فالبنية الكربى هي اجلامعة لألجزاء من خالل عالقا

تنتمي إىل جمال الفهم والتفسري اإخلطاب الكربى ذات طبيعة داللية فوانطالقا من أن بنية ا

االختياراحلذف(يف الوصول لألبنية الكربى، وأما القواعد العامة املفسر والقارئ على النصهيضفيالذي

، مما يعين أن النص ات يف خدمة الفهم وتاليا للتفسريسوى أدو تفليس407"أو البناءالتعميم والرتكيب

اك املعىن وفق رؤية  أو اخلطاب وفق هذا التصور هو املقدرة التفسريية أو التأويلية اليت تعىن بقضية إدر 

ضاف االنتماء األيديولوجي ، يكونية للمفسر، الباحث عن البنية الكربى، وكذا األدوات املعرفية للمفسر

قادرا على توضيح النص أو إدراكهوحده) ا وتركيبا، معجمصوتا(اللغوي ، حيث ال يبقى النظام للمفسر

ــفـ ـ ــ اهر نص ظ...وجهة ما بعد االستظهار ،ما قبل االستظهار البشريجهةن،ان أو جهتاللنص جانب" ــ

بتعيني ما يقدر على إظهاره منه وإمنا يقوم املدرك بذاته ليس للمدرك إال تعيينه، وآخر غري ظاهر بذاته 

يد ، بوصفهما املوئل الوحاجلملة/ ت الداللية الصغرى اللفظور معىن ال يرتكز على الوحداكما أن ظه...

به واملهيئة أو املسهمة يف ، بل أن ظهور معىن ما مرتبط ارتباطا وثيقا بغريه من املعاين احمليطة للمعىن

ذه احلقيقة يعين،، وإال فإنظهوره .408"النصي للمعىنجمافاة التكوين مما يعينعدم االعتداد 

أت يف الغرب يف القرن التاسع عشر، فكرة غربية ولدت ونش" موت املؤلف"مقولة ": موت المؤلف"

حبسب –وكان هذا،"اإللهموت"إلعالن الذي رفعه عنخلصها يف ا"نيتشه"اقرتن ظهورها بفلسفة 

العشرين تبلورت هذه الفكرة ويف القرن ،409410"رتاف بوحدانية اإلنسان يف العاملمبثابة االع-غارودي

ولقيت انتشارا به وبأمهيته وجدواه يف احلياة ،، وعدم االعرتافع مدلوهلا ليشمل نفي الفاعل عامةواتس

واسعا يف الفلسفة الفرنسية املعاصرة وخاصة عند االجتاه البنيوي وما بعد البنيوية الذي أصبح منهجا جمردا 

256،ص م1992، الكويت 164صالح فضل،بالغة اخلطاب وعلم النص ، عامل املعرفة -406
260، 257املرجع نفسه ،ص -407
129-128، ص2008، بريوت ،01املعىن القرآين بني التفسري والتأويل ، عباس أمري ، دار االنتشار العريب ط-408

5،ص 1985روجيه غارودي ، البنيوية فلسفة موت اإلنسان ، ترمجة جورج طرابشي ،دار الطليعة ، بريوت ، -409
5،ص 1985روجيه غارودي ، البنيوية فلسفة موت اإلنسان ، ترمجة جورج طرابشي ،دار الطليعة ، بريوت ، -410
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أصبح "وبذلكالتفاعل العام والشامل مع الوجود،حصيلة واليت هيبعيدا عن تأثري ذات اإلنسان الفاعلة 

، بل بالعالقات الشكلية اليت ارخيية واالجتماعية، التال عالقة له بكينونة اإلنساناملنظور البنيوي للوجود 

ا ذاتيا دون فعل اإلنسان  رد لألشياء اليت تتشكل دالال . 411"تعتمد املنهج اجلمايل ا

إىل التخلي عن م1968كتبه سنة ،  412"موت املؤلف"يف مقال له عن" بارثالنرو "لقد دعا

و إنساين عن جمال العمل إبعاد كل ما هو ،املؤلف ونبذ كل ما من شأنه أن يربطنا بأصل الكالم ومصدره

لغرض ودون البحث عن اعن جمال احلياة وحكمت مبوته،" لهاإل"، كما أبعدت احلداثة واإلبداع

على األقل عندنا حنن طبعا –الغري بريئة واليت دفعت مبثل هذه اآلراء، ملثل هذا الطرحاأليديولوجي 

ولنقبل بالقول أن ما دفعهم إىل هذه الرؤية هو أن جتد هلا تروجيا وتنظريا يف الفكر اإلسالمي -املسلمني

، بل قصد املؤلفولو كان خارج دائرة البحث عن إمكانات الداللة اليت ميكن أن يتضمنها النص حىت

ا تبحث عن ثراء النص وخصوبته، يفاءة على الضد مما قصده صاحب النصحىت ولو جرت القر  ، أ

االت الرحبة إلمكاناته و  أو جعله ينطق بكل شيء من غري حتديد فهي تتعمق يف النص الستكشاف ا

انات ات بوجود امكضمن قيود قد تتسع أو تضيق كما قد تتالشى أحيانا ، لذلك تعرتف هذه األدبي

.بل كل فهم جير إىل فهم آخر مغاير، غري متناهية للفهم والتأويل

ال ع للنص عن شروط الظرفية وقيودها ترفي" والقول مبوت املؤلف ليس إال  ومن مث فتح ا

النص لكي يدخل النص إىل آفاق اإلنسانية العابرة للزمان واملكان ، حيث Textuality) (لنصوصية 

لنص واإلبداع هو األصل الذي يلتقي عنده املؤلف والقارئ ، ولن يتسىن للنص أن يأخذ مداه يكون ا

.413"يستقل عن سلطة املؤلف وهيمنته نمع القارئ ومع التاريخ إال بعد أ

على القرآن الكرمي حبيث ندرس القرآن بغض النظر عن أنـه كتـاب ومن اخلطورة مبكان تطبيق هذه الفكرة

اهللا تعـاىل أي أن ننسـى القداسـة الـيت يســتمدها مـن كونـه إهليـا، والنتيجـة هــي مسـاواته بكـل النصـوص ممــا 

.)من اإلنسان" (أنسنته"يعين 

83غارودي ، البنيوية فلسفة موت اإلنسان ،ص -411
.1985روالن بارت، موت املؤلف ،ترمجة عبد السالم العايل ،جملة املهد، العدد السابع ،السنة الثانية ،عمان، -412
11-10، ص11994الن بارث ، نقد وحقيقة ، ترمجة منذر عياشي ، مركز اإلمناء احلضاري ، بريوت ، طرو -413
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ن لـذلك يفضـل نصـر حامــد أ،مـن املســلماتتصـبح يف عــرف القـراءة املعاصـرة " األنسـنة"وهـذه

الـذي يكـون لفظـه وم الذي استعمل به عند األصـوليني،ليس باملفه"يطلق على القرآن الكرمي اسم النص 

وإمنــا حســب املفهــوم املتــداول بــه يف الــدرس اللســاين عنــد أصــحاب التيــار احتمــالدليلــه وال يتطــرق إليــه

تـــداخل خيوطـــه الـــذي يـــدل علـــى معـــىن النســـيج يف) Texte(البنيـــوي، وهـــو مـــا يقابلـــه اللفـــظ األعجمـــي 

ـــــــه414"وتشـــــــابكها تعـــــــين " Texte"كلمـــــــة نـــــــص: "، وهـــــــذا املعـــــــىن هـــــــو مـــــــا قصـــــــده روالن بـــــــارث بقول

ونشدد داخل النسيج على الفكرة التوليدية، اليت ترى النص يصنع ذاته ويعتمل ما يف ذاتـه عـرب ...النسيج

ا عنكبوت تذوب هـي  ـا يف اإلفـرازات تشابك دائم ال تنفك الذات وسط هذا النسيج، قابعة فيه كأ ذا

ــــا علــــم نســــيج  املشــــيدة لنســــيجها، ولــــو أحببنــــا اســــتحداث األلفــــاظ، ألمكننــــا تعريــــف نظريــــة الــــنص بأ

.415"العنكبوت

" املبــني"وكــذلك فعــل حممــد أركــون  حــني قــدم التحليــل الســيميائي واأللســين علــى أســاس الفــتح 

لق أو نعطل كل األحكام الالهوتيـة سوف نع"ليس إال، يقول " نصا"للخطاب القرآين من خالل اعتباره 

الــــيت تقــــول بــــأن اخلطــــاب القــــرآين يتجــــاوز التــــاريخ كليــــا إىل أن نكــــون وضــــحنا كــــل املشــــاكل اللغويــــة ، 

. 416"والسيميائية والتارخيية واالنرتوبولوجية اليت أثارها القرآن كنص

أصـــبح الـــوحي أنمنـــذ":إىل القــول"ص القـــرآين وآفـــاق الكتابـــةالــن"أدونـــيس يف كتابـــهويــذهب

موجوداً يف لغة، ومنذ أن حتول إىل نـص مكتـوب، صـار بوصـفه كتابـة هـو املـتكلم، أي صـارت اللغـة هـي 

.لقد جعل بنية النص القرآين اللغوية هي الذات املتكلمة بعد كتابته417"الذات املتكلمة

كـــل يلغـــيوهكـــذا يتحـــول الـــنص القـــرآين إىل بنيـــة لغويـــة ونصـــية، والتأكيـــد علـــى البنيـــة النصـــية 

املتمثلـة يف اجلانـب الرتبـوي والعقـدي واالقتصـار علـى الوظيفـة اللغويـة واجلماليـة الوظائف املعرفيـة والعمليـة 

الشـيء الـذي ،لتلقـي الـنص القـرآين عنـد اجليـل األول يقـوم علـى أسـاس التـداول والعمـ"أن مـع فحسـب

2، ص، دار البيارق عمان، بدون تاريخ، اهلرمنوطيقا والنص القرآين نقد وجتريح،محيد مسري"414-

.6263ص،1،1988طالنص، ،ترمجة فؤاد صفا واحلسني سبحاز،دار تبقال البيضاء،لذةروالن بارث،415-
م ، 1،2001هاشم صاحل ، دار الطليعة ، بريوت ،ط: حممد أركون ،القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين ، تر-416
21ص
42،ص 1993أدونيس، النص القرآين وآفاق الكتابة ، بريوت، دار اآلداب، -417
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يفهم منه أن النصية مل تكن خاصية للقرآن وهو يتنزل أول مـرة، بـل كـان نصـا منفتحـا علـى الواقـع يتلقـى 

.418"للتنفيذ والعمل

وإذا كان اجلدل احملتدم يف االجتاهات الغربية املعاصرة املعنية بفهم النص وتأويله تنحصر يف 

، فإن والنص ومل تول اهتماما للمؤلفالقارئرة بني ذاتية حتديد فعل الفهم والتأويل ضمن العالقة الدائ

الفهم وما عليه اخلطاب بني" التطابق"اإلشكالية اليت تناسب قراءة النص القرآين هي البحث عن حدود 

، وإال قد واملقروءالقارئ، وهو ما يستدعي معرفة صاحب النص دون التوقف عند حدود دائرة القرآين

َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ((فمثال ال ميكن فهم النص القرآين القائلاالت عقلية،يفضي األمر إىل استح

أراد التخلي عن هذه املعرفة وقصد ئفلو أن القار ،صاحب هذا اخلطابمبعزل عن معرفة419))

لنص نعلم يقينا بأن صاحب ا،نتائجحبسب االعتبارات اللغوية الصرفةلكان ميكن أن يستنتج،املتكلم

وهذا حمال على اهللا ،وخلق ما هو أعظم قدرة وقوة ،ال يقصدها مثل أن اهللا قادر أيضا على إفناء ذاته

.مما يقتضي حضور قصد املتكلم يف الكالم -جل وعال–

واليت من املصطلحات الوافدة عن الغرب)(Intertextualithyالتناصيعد:و القرآن الكريمالتناص 

ذا املصطلح تولد نص واحد من نصوص بدأت تنتشر يف  األدب العريب احلديث، ويُقصد 

ا " جوليا كريستيفا"البلغارية الناقدة وقد حتدثت عنه ،420متعددة مقاربة سيميائية : نص الرواية(يف كتا

ل وكأخرنصوصمنذ مأخو لتعبرينصلداخالتقاطع"وتقصد به م1970عام ) لبنية خطابية متحولة

بأن العالمة ال حتمل "متأثرة ببنوية سوسري القائلة .421"عنهل حتويأوآخرلنصامتصاصهونص

ا بل تكتسبه من البنية العالئقية اليت جتمعها مع العالمات األخرى داخل املنظومة اللغوية  معناها بذا

اته الواحدة، اليت هي أيضا مؤسسة اجتماعية وثقافية تسبق كالم املتكلم أو نص املؤلف وجتعل كلم

.30ص.حلميد مسري،" اهلرمنوطيقا والنص القرآين نقد وجتريح"418-
120سورة املائدة ، اآلية -419
، دار 102: مارك أجنينو ، ترمجة أمحد املديين : مقال ضمن كتاب يف أصول اخلطاب   النقدي -مفهوم التناص يف اخلطاب النقدي اجلديد -420

.م1987، 1الشئون العامة بغداد ، ط

236السعودية، ص،جدةم 1996أيلول عدد،عالماتجملة،بركاتوائلترمجة،سومفيلليون،اجلديدوالنقدناصيةالت-421
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يف Poliyphonyيف أول األمر على تعدد األصوات وكان معىن التناص مقصورا. 422"ومعانيه متوقعة

رد وبني أصوات احلروف نفسها الشعر بأبسط معىن اشتقاقي له ، وهو االزدواج يف النظم بني اإليقاع ا

نظائرها يف نصوص أخرى الداخلية للكلمات مع معانيها أومث تطور معناه ليدل على تشابك املعاين 

.خارج القصيدة، مث تطور هذا األمر حىت وصل إىل املعىن املصطلح عليه

.423عبارة عن عدد من النصوص يف نص واحد دون حدود لزمن أو مكانالتناصوهذا يدل على أن 

ا ومتخل فيه عدة نصوص أخر يقوم خالهلا فالنص تتدا ثلها وحتويرها ومناقضتها أحيانا،باستيعا

فالنص ال ميلك أباً واحداً وال جذراً واحداً ، بل هو نسق من اجلذور، وهو ما يؤدي " :وكما يقول دريدا 

اية األمر إىل حمو مفهوم النسق واجلذر إن االنتماء التارخيي لنص ما ال يكون أبدًا خبط مستقيم . يف 

. 424"عدة أعمارئماً من هذا املنظور التفكيكي لهفالنص دا

هل باإلمكان تطبيق فكرة التناص على النص القرآين ، الذي هو كالم اهللا ؟ فمبدأ التناص ال 

يؤمن حبدود النص، كيف ما كان ، وال يأبه بالقائل كائن من يكون، ليصبح معها ال معىن أللوهية النص 

به مجاليته وقدرته القرآين وفرادته، كما ال معىن لوحدة النص الداخلية اليت تكفل له التماسك والتناغم و

إن لن يكن غرضهم هو رفع هذا –إن هذا اإلشكال عند احلداثيني يصبح ال معىن له .على التأثري 

جتليات البنيوية يف التعامل احلداثي مع اآليات وهو من –اإلشكال، مادامت النصوص عندهم متساوية 

أما األلسنيات احلديثة وعلم "مد أركون قال حم.التناصإخضاع القرآن الكرمي ملفهوم وأبرزها القرآنية 

السميائيات فيتيحان لنا اكتشاف احليوية اخلاصة بكل نص يعيد مزج واستخدام العناصر املتفرقة 

ذا الصدد أن  واملستعارة واملفتعلة من سياقها النصي السابق، وذلك ضمن منظورات جديدة، وميكننا 

ب السردي يفتتح جتربة جديدة للتأله عن طريق استخدام نبني يف كل قصة رواها القرآن كيف أن اخلطا

. 425"املواضيع واملشاهد وحىت املفردات املستعارة من نصوص سابقة

394وجيه قانصوه ، النص الديين يف اإلسالم من التفسري إىل التلقي ،ص-422
45م،ص1993، الكويت، 3عبد اهللا الغذامي، اخلطيئة والتكفري، دار سعاد الصباح ط-423

.238: بالغة اخلطاب -424
.145ص، الفكر اإلسالمي نقد واجتهادحممد أركون ، 425-
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فأركون مل ينظر إىل القرآن الكرمي من جهة أنه يعرض ملا ورد يف الكتب السماوية ألجل أن 

يف القرآن ما يتفق مع بعض من الطبيعي أن يرديصحح ويؤسس لنظرة مغايرة متاما للنصوص السابقة ف

وعندما جند ما جاء يف الكتب السـماوية السابقة، ألن القرآن جاء مصححا ومقوما ومستدركا عليها، 

القرآن الكرمي حييل إىل النصوص التوحيدية السابقة له ويقيم نسبا وقرابة بينه وبينها   وال سيما التوراة 

ا من مصدر واحد هو اهللا تع اىل، فما جيمع القرآن الكرمي وغريه من الكتب السماوية ليس واإلجنيل، فأل

ا إنتاج ما حييل إليه ويضعه داخل سياق "مجعا اعتباطيا بل هو عبارة  عن فاعلية خاصة بالقرآن، يعيد 

جديد وفضاء داليل خمتلف ينزع عنه تارخييته وقدمه الزمين، وخيلق فيه طاقة تأثري وفاعلية جديدة ختدم 

، ويشري القرآن 426"اجلديد من مسعاه النتزاع االعرتاف وخلق حيزه الوجودي اخلاصحدث الوحي 

IAqö÷næoù�ö÷�Eö]iÓnLBö²ZWÓ��PYXù��ö#�öFÉt÷pöNôEj@¢APh�ERöÑ�ZöF�ø�Aæo$PuAÓ§ØsöaZW>jAæoævöÓ�æoê�ÉöYX÷o]A©ù�ùqö÷�öÓm`YöF((الكرمي إىل ذلك بكل وضوح 

ævöù�$çf/@]A((427،)),Bö]óEö>j][söZöF%&Aæo \�ö÷�Eö]j;`A æ_D#<]ôEöø�>j@]A ³PTÓ�>jB̀YöF LBöZXÐùq\�b� BÓ�²çj æv÷�EöÓYöF ù�ö÷�öF\qÓ�öF ævöù� R_D#<]ôEöø�>j@]A IBóEöù�÷�Eöæ�b�æo 

$ù�ö÷�Eö]iÓn(428،)),Bö]óEö>j][söZöF%&Aæo \�ö÷�Eö]j;`A æ_D#<]ôEöø�>j@]A ³PTÓ�>jB̀YöF LBöZXÐùq\�b� BÓ�²çj æv÷�EöÓYöF ù�ö÷�öF\qÓ�öF ævöù� R_D#<]ôEöø�>j@]A IBóEöù�÷�Eöæ�b�æo 

$ù�ö÷�Eö]iÓn((429 وهنا تأكيد على وحدة املصدر من جهة واكتساب مشروعية للخطاب القرآين ومنحه قوة،

تأثري وهيبة، من خالل التأكيد على أنه مل يأت من ال شيء أو منعزال ومنفصال عن السياقات اليت 

. سبقت 

، فيمـــا مســـاه التنـــاصركـــون مـــا ذهـــب إليـــه مـــن إخضـــاع القـــرآن الكـــرمي ملفهـــوم وقـــد أكـــد حممـــد أ

، مضــيفا هــذه املــرة عناصــر أخــرى 430"التداخليــة النصــانية بــني القــرآن والنصــوص األخــرى الــيت ســبقته"ب

هـذه املــدة الطويلــة : "هــي القصـص والروايــات واألسـاطري القدميــة، قــال-حسـب رأيــه-تسـاهم يف التنــاص

موعتـان النصـيتان الكبريتـان اللتـان تتمتعـان حبضـور  جدا سوف تشمل لـي س فقـط التـوراة واإلجنيـل ومهـا ا

كثيـــف يف القـــرآن، وإمنـــا ينبغـــي أن تشـــمل كـــذلك الـــذاكرات اجلماعيـــة الدينيـــة الثقافيـــة للشـــرق األوســـط 

406وجيه القانصوه ، النص الديين يف اإلسالم ،ص - 426
111سورة التوبة ،اآلية -427
48سورة املائدة ، اآلية -428
157سورة األعراف ، اآلية -429
40حتليل اخلطاب الديين، صحممد أركون ، القرآن من التفسري املوروث إىل -430
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، إن مفهوم التناص كما يف البنيوية يدل على مسة النقص يف الطبيعـة البشـرية، ألن اإلنسـان ال 431"القدمي

يســـتطيع إنشـــاء أي شـــيء مـــن العـــدم، مبـــا يف ذلـــك النصـــوص، لـــذلك فمفهـــوم التنـــاص صـــحيح بالنســـبة 

بكــل للنصـوص األدبيــة واإلنســانية عمومــا، أمــا بالنســبة لــنص مصـدره إلــه نــؤمن باتصــافه بــالعلم املطلــق، و 

. إسقاط مفهوم التناص البنيوي على كالمه-واحلالة هذه-صفات الكمال واجلالل، فإنه ال يُتصور

:بين المنهج والنص القرآني 

لعله من األنسب اإلشارة مبدئيا إىل أن ما اصطلح عليه باملناهج املعرفية طرحت يف كتابات 

والنظرة التارخيية لفهم اللغة وتفسري النصوص،سائل املعاصرين املتصلة بالقرآن باعتبار هذه املناهج و 

اليت ظهور وتطور البنيويةمث تداوهلا وثيق الصلة بوانتشارها،توصلنا إىل أن رواج هذه املناهج املتأنية

ا سلسلة أو منظومة من القواعد املتفاعلة اليت ال تت وقف أبدا عن توليد نظرت إىل النصوص على أ

التفسري حتديدا أضحى منذ عقود جماال من نقول أن الدراسات القرآنية وعلأوليس بدعا معاين جديدة،

.لتخصيب كل جديد أو قدمي يظهر يف ميدان ما يصطلح عليه بالعلوم اإلنسانية 

من حدود اآلليات وروح إذا انطلقح منهجي يف قراءة النص القرآين ،وإذا كنا ال نعيب أي اقرتا 

وهي لب املناهج ستزادة من فهم املضمون وتقدميه،ثل سبيال وطريقا لالألن مثل هذه احلالة متالقانون،

خروج "ليصبح معها املنهج ،لذي ميثل مذهبا معرفيا أو فلسفيالكن الكالم إمنا يرتبط باملنهج اعموما 

العقل من حالة التوليد الذايت للمفاهيم إىل اكتشاف النسق املرجعي الذي حياكم هذه املفاهيم نفسها 

ت حتولت بدورها إىل إطار مرجعي ،وليس ، فاملنهج هو خالصة قوانني حتولت إىل نظرياإلنتاجهاويؤطر 

.432"رد صياغة موضوعية للتفكريجم

طريقه إىل الفكر اإلسالمي يف العصور املتأخرة مل يقدم فاحلقيقة أن املنهج العلمي الذي وجد 

معطياته العلمية دون مقابل، وإمنا جاء أيضا بالفكر الوضعي الذي جيرد الغيب من قيمته ويصر على 

وبلغ األمر ببعض املفكرين املسلمني يف القرن األخري إىل القول بأن رؤية اإلسالم للكون هي "إمهال الدين

، وقد ساق سورة الكهف كمثال على حضور قصص 40حممد أركون ، القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين ،ص -431

ولذلك جند يف سورة واحدة هي سورة أهل الكهف أصداء واضحة لثالثة قصص سابقة هي : "الشرق األوسط القدمي يف القرآن الكرمي فقال

هكذا جند ثالث مرجعيات ثقافية قدمية واية االسكندر الكبري اإلغريقية قصة أهل الكهف املسيحية ،وملحمة غلغاميش اآلشورية ، ور : 

.  40حممد أركون ،املرجع السابق، هامش صفحة "متداخلة مع النص القرآين أو موظفة فيه 
15،ص م1981، دار التعارف ، بريوت  لبنان ، –يف القرآن السنن التارخيية–املدرسة القرآنية ، الصدر حممد باقر -432
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ا والطريق إىل اكتشاف حقائقه هو نفس املنهج التجرييبرؤية االجتاه الو  ال شك يف أن 433"ضعي ذا

دينا إىل قوانني ونظم حتكم الكون، غري أن القرآن الكرمي يطالبنا بأكثر من ذلك، فهو  العلوم التجريبية 

æupöb�]iö÷mÓ�öFLAsP�#<]O¡ævö³ù�ù��?pÓö�EöÓ�>j@]A((يتحدث عن الغيب وينهانا عن االكتفاء مبالحظة ظواهر عامل الطبيعة 

BÉö�EZ>öFÏqj@¢A÷~a�æoPvÓnù��ÓsöøZ�]��@¢A÷~a�æupöai`YWö#<]Zn((
434 .

أمام هذا التباين بني الرؤية القرآنية وغريها من الرؤى الغربية الوضعية يضع القرآن الكرمي منهجه 

للقارئ، واستعباده لذاته، مبحاولته ربط اخلاص، متجاوزا املناهج اليت حاولت أن تقتل املؤلف انتصارا 

إميان بإهلية املؤلف وعلمه "القارئ باهللا، ذلك الربط الذي اصطلح على تسميته يف أجبدية القرآن باإلميان 

ا مسلمة جتعل من  وحكمته، وأن الكتاب كتاب هداية، وهي هداية باقية وصاحلة إىل يوم الدين  إ

ن معا، الثقة بأن وراء تلك الكلمات إرادة اخلالق اليت أريد أن أعتنقها موقف املؤمن تعبديا ومعرفيا يف آ

ا الفاعلة يف احلياة والتاريخ  -حلظة نزول القرآن–فالرابط بني اللحظة التارخيية األوىل 435"وأكون أدا

يف هو إمياين بأن النص هو كلمة اهللا، وأن هلذه الكلمة معىن يعنيين"–حلظة تلقيه –واللحظة اآلنية 

حيايت هنا واآلن، ولوال هذا اإلميان الحنبس املعىن يف القيمة األدبية أو اجلمالية أو التارخيية ، ولفقد النص 

. 436"قيمته الدينية ، أي تلك الطاقة احملولة لإلنسان و العابرة للتاريخ 

تستوعب ومسألة الربط بني اهللا واإلنسان هو أن ينطلق اإلنسان من اهللا ليعود إليه يف حركة 

العالقة بني الدين والثقافة اإلنسانية يف كل عصر من العصور مرتابطة  "اهلدف والوسيلة ،حيث أن 

كالرتابط بني السؤال واجلواب يف عملية التحاور، املسائل واملشكالت األساسية اليت تنبثق من أرضية 

املوضوع اخلارجي إىل ن قرآموقف ال، ويتجه 437"تقافية حمددة إن هي إال أسئلة بانتظار إجابات دينية 

يستنطق القرآن الكرمي يف قضية من القضايا ،مث إن هذا االستنطاق يف الدراسات القرآنية وكأن الباحث

وع من موضوعات نظره على موضفسر فريكز امل) "بالنظرية(هو الذي يؤسس مبا يعرف يف العلم احلديث 

46م ، ص2003، ،دار اهلادي للطباعة والنشر والتوزيع ، بريوت ، 1كلشين حممد، من العلم العلماين إىل العلم الديين، ط-433
7سورة الروم ، اآلية -434
، مركز 2011، صيف وخريف 48- 47معاصرة ، بغداد ، العدد املقراين عدنان ، التجربة الدينية والنص ، قضايا إسالمية -435

16دراسات فلسفة الدين  ، ص
17املقراين عدنان ، التجربة الدينية والنص ، ص -436
، دار اهلادي للطباعة والنشر 1عبد اجلبار الرفاعي ، ط. مصطفى ملكيان ، العقالنية واملعنوية ، مقاربات يف فلسفة الدين ، تر-437
565م ، ص 2005وزيع ، بريوت ، والت
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نساين حول ذلك  االجتماعية أو الكونية ، ويستوعب ما أثارته جتارب الفكر اإلاحلياة العقائدية 

، وما قدمه الفكر اإلنساين من حلول وما طرحه التطبيق التارخيي من أسئلة ومن املوضوع من مشاكل

وهو يستهدف من يب فاملفسر يسأل والقرآن جيويبدأ معه حوارا .. نص القرآين نقاط فراغ ، مث يأخذ ال

. 438"ك أن يكتشف موقف القرآن الكرمي من املوضوع املطروح ذل

حيمل ال مبعىن أنه التجربة البشرية والقرآن الكرميأنه يوحد بنيالقرآين املنهج واجلديد يف

، بل مبعىن أنه يوحد بينهما يف سياق واحد لكي يستخرج نتيجة هذا السياق التجربة البشرية على القرآن

.ميكن أن حيدد موقف القرآن جتاه هذه التجربة أو املقولة أو النظريةاملفهوم القرآين الذي

19، ص –السنن التارخيية يف القرآن –حممد باقر الصدر ، املدرسة القرآنية -438
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مناذج من القراءة احلداثیة

ٔرون ٔبو زید–محمد  امد  نرص 
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: محمد أركون والقراءة التفكیكیة : المبحث األول 

اإلسالمي هو حمورية ومركزية القرآن لعل امليزة اليت شدت أركون يف مشروعه النقدي للعقل 

ذلك أن كل بىن املقدس تدور يف حركة لولبية حول حمور مركزي هو القرآن "عند املسلمنيالكرمي

م اليومية وال خيضعو 439"الكرمي نه للدراسة والفحص ، فهو يعترب أن املسلمني يستهلكون القرآن يف حيا

الفكر اإلسالمي هو اعتبار النص القرآين غنيا ، يف حني أن أول خطوة لتحديث العلمي احلديث

، 440"أي أنه معروض للفكر اإلنساين أن يتأمله ويفكر فيه دون انقطاع "ومنفتحا على عدة احتماالت 

مي  وحماولة قراءته فكان موقفه من القرآن الكر 

الظاهرة " لفظأوال الالفت لكتابات أركون أنه يورد : بين الظاهرة القرآنية والظاهرة اإلسالمية-أ

متكررا ويطلقه إطالق املسلمات وجيعله بديال عن املصطلح الشائع واملعروف منذ بعثة نبينا "القرآنية 

ا رؤيته التفكيكية ، سوف حيدد من خالهلرمي، لغاية مقصودةالك" القرآن"وهو وسلمحممد صلى اهللا عليه 

يف التاريخ، آن كحدث حيصل ألول مرة أقصد القر :" ، فالظاهرة القرآنية جييب أركون للنص القرآين

وهذا ،441"متاماد لي التارخيي خلطاب شفهي يف زمن وكان حمدالتج: وبشكل أدق ما يلي

قبل أن ،442"للقرآن الكرمي قد رافق املمارسة التارخيية للنيب باعتباره فاعال اجتماعيا"الشفهي"اخلطاب

.–كونبتعبري أر –ويقصد به املصحف، "غلقةاملدونة النصية الرمسية امل"ينتقل إىل مرحلة التدوين

مل تأخذ العناية ىل مرحلة اخلطاب املدون والكتايبوالفرتة املمتدة من مرحلة اخلطاب الشفهي إ

الكاملة من الدراسة سواء منها التفسريية لدى املفسرين املسلمني املهتمني بأسباب النزول والناسخ 

من الدراسة االستشراقية تلك اليت تنهج املنهجية الفيلولوجية والسوخ مما يتيح بلورة أحكام فقهيةواملن

. الوضعية والتارخيية  

162ص 2005، 01خمتار الفجاري ،نقد العقل اإلسالمي عند حممد أركون دار الطليعة ،بريوت ط-439
93،ص 1990، لندن 1لساقي طهاشم صاحل،دار ا.حممد أركون، الفكر اإلسالمي، نقد واجتهاد، تر-440
22000حممد اركون ، قضايا يف نقد العقل الديين ، كيف نفهم االسالم اليوم ، تر هاشم صاحل ،دار الطليعة ، بريوت ط-441
186،ص
186املصدر نفسه ،ص -442
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يف ظروف متغرية وخمتلفة، أمام تلك املرحلة الشفهية اليت جتعل اخلطاب الذي تلفظ به النيب

نت ، قد انتهت وال ميكن الوصول إىل معرفة احلالة األولية للخطاب مهما كامجهور حمدد من البشر

ا ال تعكس احلقيقة كما هي خ وحياول صوصا بعد وفاة أصحاب تلك املرحلة،حماوالتنا لقراءة املدونة أل

-" املدونة النصية الرمسية املغلقة"أركون التأكيد على أن االنتقال من مرحلة اخلطاب الشفهي إىل مرحلة 

اللغوية اليت " التالعبات"اب ومل يتم إال بعد حصول الكثري من عمليات احلذف واالنتخ،-أي املصحف

يف عملية تسقطة، حبيث كثري من اخلطابات الشفهييف مسألة نقل الشفهي إىل الكتايبحتصل عادة 

عفمصحف ابن مسعود مثال ضاع يف عملية اجلمع اليت متت يف ظروف حامية من الصرا "الكتابة 

ذا ما أثالسياسي على السلطة واملشروعية، .443"لفيلولوجي االستشراقيبته النقد اوحيتج 

حبسب –إن القراءات اليت عنت بدراسة القرآن :القراءات الحداثية للنص القرآنيمنهج

، ينسحب هذا احلكم هي قاصرة عن بلوغ املستوى النقدي، فملطلوبمل تف الغرض العلمي ا-أركون

، وكلها ال خترج عن أيضادراسات اإلسالمية قدميها وحديثها، كما الدراسات االستشراقية على كل ال

ليبشر ءات ، يبحث فيها عن مكمن القصور التصنيف الذي وضعه أركون مقسما إياها إىل ثالث قرا

.بقراءته النقدية 

، وكل ما اث التفسريي الذي خلفه املسلمونوهي تعين حبسب أركون كل الرت :القراءة اإليمانية-1

اإلميان ويثبته يف نفوس عامل مع القرآن الكرمي يرسخ هو كل ت"عن القرآن الكرمي وبعبارة أخرى دون 

القرآن ( األوىل النصوص التأسيسية: األوىل،تص هذه القراءة مبيزتني مالزمتنيوخت، 444"املؤمنني

دوغمائي "ت أو مستويات االستخدام اإلمياين، حمصورة داخل إطار، فكل أمناط القراءا)واحلديث

، وال جيوز للقراءة أن تتمرد ا حمكومة بالنص التأسيسي األولأي أla clôture dogmatique"مغلق

تشرح النصوص التفسريية الثانوية اليت: الثانية.والتأويلالنصوص كيف ما كانت درجة التحليلعلى هذه 

، فهذه التفاسري اإلسالمية اليت فرضت نفسها كأعمال أساسية أسهمت يف النص التأسيسي وتعلق عليه

188-187حممد اركون ، قضايا يف نقد العقل الديين ، كيف نفهم االسالم اليوم ص -443

120بوعود ، الظاهرة القرآنية عند حممد أركون ، صامحد -444
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حة جممع ، صحيوص تفسريية أرثوذكسية أي مستقيمةي للرتاث احلي متارس دورها كنصالتطور التارخي

.445"عليها من قبل رجال الدين

ن مناقشتها أو حتول دو اعتقاديةالهوتيةحبسب أركون حتكمها جمموعة مسلماتهذه القراءة 

، و ظاهرة خ، والنقدتمراريتها على حنو تتخطى التاريواسوهي اليت حتفظ بقاءهاجعلها حمل التشكيك،

الوحي أسست ملبادئ  ال متس وال جيب النظر إليها بغري النظر املتعارف عليه لدى كل املدارس 

، وتقضي ظاهرة الوحي أن يكون هناك نص متعايل أبلغه اهللا إىل البشر من قبل النيب سالمية بتنوعهااإل

حممد صلى اهللا عليه وسلم عرب لغة بشرية متعارف عليها متكن الناس من فهمها دون أن يكون للنيب 

ثاين " النص القرآين"، ليشكل باخلطاب املوحى إليه من جهة اهللاتدخل يف النص إال من جهة التلفظ 

كما يكمل كل النصوص الدينية اليت سبقته  ، الذي يسيطر ويهيمن علىللقراءة اإلميانيةأهم مرتكز

السابق له ، ويصحح التحريف الذي حلق التوراة واإلجنيل مما حيكم بأنه ال ميكن الرجوع للمحرف 

. واالعتماد عليه مع وجود الكامل الذي ال لبس فيه وال اختالف 

: ستند عليها القراءة اإلميانية ويصعب معها املناقشةأهم املسلمات اليت ت

، وال ميكن احلديث عنه إال من خالل الكلمات اليت اختارها هو أن اهللا موجود، وعني ذاته-1

.نفسه واستخدمها يف كالمه 

) صلى اهللا عليه وسلم(أن اهللا تكلم إىل مجيع البشر آخر مرة باللغة العربية عن طريق النيب حممد -2

.

الكرمي " القرآن " المه استقبل ومجع ودون يف مدوة صحيحة هيأن ك-3

كالمه تعاىل يقول كل شيء عن الوجود اإلنساين والطبيعي، أي أنه بيده كل شيء القضاء -4

. والقدر واملصري، حبيث ال ميكن لإلنسان أن يرفضه يف أي شيء

.أخرى من أي جهة أخرى أن كل ما يقوله اهللا تعاىل هو عني احلقيقة، وال يقابلها حقيقة -5

65حممد أركون ، الفكر األصويل واستحالة التأصيل ، ص-445
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كلوا ، وشذين تلقوا الوحي عن النيب مباشرةكل ما صدر عن اجليل األول أي املؤمنني األوائل ال-6

، وبالتايل هم جتلي حقيقة اهللا وحتديدها، هو معرفة احلقيقة الصادرة عن اهللاجليل األول أو الصدر األول

.

عملية تأويلية، أصبح كل شخص أمام نص فتح الباب ل) وسلمصلى اهللا عليه (إن وفاة النيب -7

، وكل قراءة جيب أن تنطلق من اإلميان حىت ل وهذا النص هو كالم اهللا املطلقصامت قابل للقراءة والتأوي

.يتحقق الفهم ، كما أن حتقق الفهم يفضي إىل اإلميان 

، )يلولوجلياالف(م اللغة التارخيي ، وعلوإن جمموع العلوم املؤسسة يف الفكر اإلسالمي من حن-8

، وبالتايل فهي تتيح استخالص إىل املعىن وانتاجهتعمل على تأسيس تقنيات الوصول،واملنطلق والبالغة

. 446"احلقيقة اليت تضيء عقل اإلنسان وإرادته وأعماله من النص الذي ميثل كالم اهللا 

مستويات الوحي ن أن هناك مستويني م-حبسبه- كونأمام مجلة من هذه املسلمات يكتشف أر 

ائي  حمفوظ يف اللوح،مت اخللط بينهما، كالم إهلي أزيل، ل على األرض بصفته اجلزء ووحي منز ال 

هو الذي خضع لعملية التسجيل ، وهذا األخري ملرئي واملمكن التعبري عنه لغويا، وممكن قراءتهوااملتجلي،

.447"االستداللية والتالعبات الفكرية الشعائر والطقوس،بواسطة عدد من"وقدس

احملافظة على إن القراءة اإلميانية تعتمد الرفض لكل ما من شأنه االقرتاب من املقدس ألجل 

، والعقل اإلسالمي إىل اليوم ال يزال ينظر إىل الرتاث احمليط بالنص القرآين واملنبثق منه على أنه اإلميان

ن أن القراءة اإلميانية للنصوص التأسيسية كما ، ويعترب أركو تمعمثايل ومتعايل على معطيات التاريخ وا

عملت على توليد املعىن وكشفه عملت كذلك على توليد اآلثار اجلانبية للمعىن من تصورات وتركيبات 

فة أسطورية أو أيديولوجية أحلقت مع املعىن األول والزمته حبسب الفئات االجتماعية وأمناط الثقا

ا فالطربي الذي يكتب يعطي تفسريه بكل سهولة وارتياح " مث " يقول اهللا تعاىل"تفسريه يف ومستويا

، فإن الطربي ال يعي إطالقا أن التفسري الذي بطبصفته التفسري احلقيقي لكالم اهللا كما أراد اهللا بالض

122-121ص ) من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين(حممد أركون ، القرآن -446
20-19حممد أركون ، القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين ص-447
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يت اختذها ، كما هو مرتبط باملواقع األيديولوجية والعقائدية البط بنوعية ثقافية وحاجيات جمتمعةينتجه مرت

.448"هو بالذات كفقيه جمتهد

فيما وهي القراءة اليت تأسست يف حقل البحث االستشراقي : روبولوجيةثالقراءة التاريخية األن- 2

" نولدكه"أعمال خنبة من املستشرقني أمثال، ترمجتهاارتبط بتاريخ القرآن وبنيته، ومناهج تفسريه

ما،، كان أر "بالشري"و ما على انتهاك احملرمات اليت كانت "كون قد أبدى إعجابه امللحوظ  لقدر

،449"متنع االقرتاب منها أكثر مما جيب، و إلسالمية على الدراسات القرآنيةتفرضها األرثوذكسية ا

أحاط فاملستشرقون يف املرحلة التارخيوية والفيلولوجية وحدهم الذين استطاعوا كسر الطوق الذي

مدعوما بقوة اهليمنة ، كان يف أوج انتصاره–نظر أركون يف–بالدراسات القرآنية، ألن العقل العلمي

، ويقدم أركون مناذج هلذه القراءة متمثلة يف تراجع ذلك بفعل األصويل املتشدد، أما اليوم فقداالستعمارية

مقاربات لدراسة القرآن 1988، مطبوعات اكسفورد اريخ تفسري القرآن ألندريو ريبنيمقاربات لدراسة ت"

فهذه ، 450"1966، كتاب مجاعي بإشراف ستيفان ويلد روتليدج، لندن، القرآن بصفته نصاهلاوتنغ، 

ا ،كما  ختضع ملنهجية واحدة هي املنهجية التارخيوية الفيلولوجية اليت سيطرت أركون يؤكدالكتب ونظريا

فاستمرارية االشكاليات على االستشراق الكالسيكي طيلة القرن التاسع عشر وحىت وقت قريب،

ريات الفي . 451، كلها أشياء تسيطر على هذه الدراسات لولوجية والفضول املعريف اهلامشيالتارخيية وا

. ذلك أن القرآن يتطلب تطبيق كل املناهج عليه وليس فقط املنهجية الفيلولوجية التارخيوية 

عن القراءتني تشكل هذه القراءة حبسب أركون البديل : القراءة األلسنية والسيميائية األدبية-3

السابقتني، اللتني تعانيان من ثغرات منهجية كبرية  أمهها أن املعايري املطبقة يف القراءتني السابقتني ال 

ويستمد من كون صوب املعرفة اللغوية احلديثة،وهنا يتجه أر "نسجم مع املناهج اللغوية احلديثة،ت

Algirdasالسيميائيات اليت دشنها أجلريداس غرمياس Julien452سيمياء ألن ال،على وجه اخلصوص

.235حممد أركون ، الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد ، ص -448

44حممد أركون ، الفكر اإلسالمي واستحالة التأصيل ، ص-449
128أمحد بوعود ،الظاهرة القرآنية عند حممد أركون ، ص -450
44حممد اركون ، الفكر االسالمي واستحالة التاصيل  ص-451
)Sémantique structurale("الداللة البنيوية "ينظر كتابه -452
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مث كل املواد الثانوية اليت وبني املواد املقروءة األولية،اليت تتخذ مسافة بينها يطمح إىل اإلعادة النقدية،

453"أنتجها الرتاث يف آن معا

لقد صارت "فلم تعد اللغة حبسب الفكر األلسين املعاصر تعبريا مباشرا على العامل احلسي 

ا ال تعرب عناهيم والتصورات الذهنية الثقافيةقة بني اللغة والعامل حمكومة ألفق املفالعال العامل ، إ

تاجه يف جمال التصورات يعاد ان-إن كان له وجود–، ألن هذا العامل اخلارجي املوضوعي القائم

، 454"الثقايف نفسه، وقد أحدث هذا التصور ثورة يف عالقة الفكر بالواقع ويف طبيعة النظام واملفاهيم

بني الشيء ، أوال يوجد تطابق بني االسم واملسمىففي السيميائيات عكس التصور التقليدي يف اللغة 

أو االسم، وهي أساسية تتداخل يف كل عملية تواصل، وإمنا هناك ثالثة عناصر واإلسم الذي يدل عليه

ته حيصل الربط بني لي الذي بواسط، وهناك التصور الذهين العقلكلمة مث الشيء املادي أو املسمىا

بل ويف جتدده ، داخل عوامل كثرية يف تشكل املعىنوانطالقا من هذا املنظور اجلديد، تت.االسم واملسمى

املرجعية األوىل له ، وفق الشروط الثقافية والتارخيية فاخلطاب الديين الذي يتخذ من القرآن الكرمياملستمر

نظر حمددة من املنظور األلسين على أنه كل نطق أو كتابة حتمل وجهة، ميكن قراءته يف يف اإلسالم

الظروف ، وتفرتض نية التأثري على السامع أو القارئ مع األخذ بعني االعتبار كلالكاتب أو املتكلم

أن النص رسالة من الكاتب إىل القارئ فهو خطاب الكاتب يريد "، ومعىن ذلك واملمارسات اليت مت فيها

، والقارئ يتلقى هذه الفكرة أو الوجهة من ر معينة يف موضوع معني وهذا خطابجهة نظأن يقدم و 

، وبالطريقة اليت خيتارها بفعل العادة أو بوعي وإرادة وهذا تأويل النظر  كما يستخلصها هو من النص

.455"اخلطاب أو قراءة له

ن الكرمي يعرتف بوجود آقبل أن يعطي أركون تصوراته النظرية إلجناز قراءة ألسنية أدبية للقر 

عندما نتحدث عن العجيب املدهش يف القرآن، فإن ذلك "، تتلخص هذه الصعوبة يف أننا صعوبة كربى

زها اعتمادا على النصوص يعين أننا سنطبق عليه بالضرورة مناهج التحليل األلسين األديب، اليت مت اجنا

عمر حسن القيام، أدبية النص القرآين، حبث يف نظرية التفسري، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، فرجينيا ، الواليات املتحدة -453
120، ص 2011األمريكية ، الطبعة األوىل ، 

80نصر حامد أبو زيد ،النص والسلطة واحلقيقة ص _454
10،ص1994، 5حممد عابد اجلابري ، اخلطاب العريب املعاصر ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ،ط-455
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مث يعرف اللغة الدينية 456"هو أوال لغة دينية يلمتاما كالتوراة واإلجنهذا يف حني أن القرآناملكتوبة،

ا  جممل التظاهرات والصياغات املعربة للروح الدينية من حركات وكالم وشعائر، مث فيما بعد من كتابة "بأ

لص أنه ال تزال تنقصنا ليخ.457"قتها املطلقة باملطلق الذي نعيشهاليت ترتجم الروح بوساطتها عال

. الت لفك وحتليل بدقة لغة كهذه ، وعلم الدالاأللسنيات

ذا  لقد انطلق أركون يف قراءته للنص القرآين من موقع رمزية اللغة الدينية وجمازها وهي 

از الذي حتتويه مما جيعل رض صورا رمزية غري مباشرة للحياةالتوصيف تع ، حبكم كثرة التمثيل وا

از"يل هي لغة التمث- سفة اللغةحبسب فال–لغة الدين "اإلمساك باحلقيقة صعبا ذلك أن  وليست " ا

الدينية ال سيما يف الكتب املقدسة ليست املعاين وأن املفاهيم املضمنة يف الكلماتلغة احلقيقة 

وكانت الفكرة األساسية يف التفكري األلسين لدى أركون هو ، 458"املقصودة يف االستخدامات العرفية

، وأن أي حبث يف هذه اخلصوصية يقتضي البدء مبسلمة أساسية صيةبأن اللغة القرآنية متتلك خصو القول 

، وهذه القدرة حتتاج من الباحث إىل "املطلق"والتارخيي والنسيب إىل اآلينمفادها قدرة اللغة على حتويل

.حتليل آليات تلك اللغة اليت مبقدورها أن حتدث هذا التحول 

ومتييزه عن غريه من النص القرآين وبنيتهحتديد خصائص إن القراءة اللسانية تعمل على 

، ال من جهة تفوق اخلطاب القرآين على غريه كما طرحته نظرية خلطابات األخرى يف اللغة العربيةا

فإن أي مقاربة أدبية للقرآن الكرمي بنبغي أن تبتدئ باستعادة نقدية لألدبيات اليت دارت حول "اإلعجاز 

خصائص أدبية متنح القرآن تفرده األديب ومسوه البالغي مما ، فبحسب أركون فإن هناك 459"اإلعجاز

، وبعبارة نصر حامد أبو لكرمي مع األجناس األدبية األخرىيستحيل وفق التحليل األلسين قياس القرآن ا

، عندما أوضح أن طرح جنسا أدبيا فريدا حبد ذاته، وهو مفهوم تبناه طه حسنيالقرآن الكرمي ي"زيد فإن 

فلغة القرآن لغة دينية وكل ما هو ديين ينتهي إىل ،460"، إنه قرآن ال هو بالشعر وال بالنثرالكرميالقرآن

ريب حممد أركون ، الفكر اإلسالمي ، قارة علمية ، ترمجة هشام صاحل ، بريوت ، الدار البيضاء ، مركز اإلمناء القومي ، املركز الثقايف الع456
27،ص 1996، 2، ط
190املرجع ،صنفس -457
مصطفوي حممد ، نظريات لغة الدين وإشكاليتنا املعرفة والتبييني ، جملة احملجة ، لبنان ، معهد املعارف احلكمية ، -458
117م،ص 10،2004ع

72حممد أركون ، الفكر اإلسالمي ، قراءة علمية ،ص -459
127-126نقال عن ، عمر حسن القيام ، أدبية النص القرآين ،ص -460
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ية ، والـتأويل هو األداة اإلجرائى الرمز وحده يتحمل محولة املعىناملطلق حيث يتجاوز احملدود ويبق

كله قابل للتأويل –مبا فيه القرآن الكرمي –ليصبح بعدها أي نص ديين الوحيدة أيضا يف تفكيك الرمز 

"لتجاوز القراءات احلرفية للقرآنقول بالقراءة األلسنية األدبية للقرآنالدفعهوالقراءة حبسب أركون ، مما 

وأداة ضغط على كل مقاربة ألسنية أو لمني اليت أصبحت جزءا من العقيدة الرمسية الالهوتية للمس

ح أركون مجلة من الركائز ألجل إعادة قراءة القرآن وعليه يقرت 461"سيميائية داللية أو أدبية للنص املقدس

:الكرمي وفق شروط حددها وهي 

ضوء وهو يف هذه املرحلة األوىل ال حيدد منهجا منضبطا لفهم القرآن وتفسريه يف :المرحلة اللسانية- 1

، وترك طرح املنطق اللغوي يف فهم النصوص، بل يقتصر جل كالمه على املطالبة باللسانيات احلديثة

يتعني علينا التخلي هنا عن كل قراءة "فلبلوغ املعىن " بنية الكالم القرآين"علوم اللسان العريب للبحث يف 

–نا اآليات وفق التصنيف املعجميفحىت لو رتبية للفهم املعتاد وللمنطق النحوي،خطية تعطي األولو 

رة جتاوز النظم البالغي الكتشاف فإنه سيظل مطروحا علينا بالضرو -كما فعل حممد فؤاد عبد الباقي

وهدفه من وراء مطالبته بطرح املنطق اللغوي هو إحالل تصوره " نظام أكثر أمهية هو النظام البنيوي 

ق اللغة واملقتضى أنه علينا األخذ بالتفسري الرمزي بدل فهم اآليات حسبما يقتضيه مطل"الذي مؤداه 

مرسل (سيميائيتها اخلاصة على مستوى بنيتها الكلية من جهة باعتبار أن للغة القرآنية من معىن الكالم،

أو على مستوى خماطبتها للوعي الكلي عن طريق القلب أو )تأويل–مجاعة –مستقبل –وسيط –

.462اللب والشعور من جهة أخرى 

خطاب ذو بنية "القرآنأنصرح أركون غري ما مرة : القرآنيفي الخطاباألسطوريةالبنية- 2

فهي "فهو يسوي بني الوحي واألساطري التأسيسية كما يسميها وجيعلها يف حقل داليل واحد ،"أسطورية

دف إىل  ويتحول كل ...، وهي مبثابة احلكايات التدشينية التأسيس الذايت لألمة أو للجماعةتفاسري 

نفى بالنسبة إىل يما خيص امل، وهذا هو احلال فىل حلظة تأسيسية عظمى لقدر مجاعيذلك فيما بعد إ

إن اخلرافة والتحريف يعربان عن ..ة بالنسبة إىل حممد ، أو اآلالم بالنسبة إىل املسيح أو اهلجر موسى

املبالغات والشطحات والتحوالت واالحنرافات التأويلية والتمويهات التنكرية اليت تصيب األساطري 

62حممد أركون ، الفكر اإلسالمي واستحالة التأصيل ،ص -461
72قراءة علمية ، ص: حممد أركون ، الفكر اإلسالمي -462



- 134 -

يتجنب الفهم وحىت،463"قابل للتعديل، وهذا املعىنإن الوحي خيلع املعىن على الوجود...التأسيسية 

القرآن بأنه ، وال يسقط القرآن يف مقالة اجلاهلني القدامى زمن النبوة ملا وصفوااملتداول لألسطورة

وعليه جيب تصحيح ما ذهب إليه الناس سطورة التبست دائما مع اخلرافة يقرر بأن األ"أساطري األولني "

ا ينبغي يف الفكر العريبمل يفكر فيها بعد كم"بنية"،"أسطورة"،"خطاب"إن مفهومات "فهمهم هلايف

ولن تؤدي املناقشة إىل أية نتيجة صاحلة إذا ما متسك هذا الطرف املذكور بإحكام فقه اللغة املعاصر،

.464"اخلطي واستخدام القرآن ملفهوم األسطورة –التقليدي والتاريخ الروائي 

رمزي لفهم واستيعاب الكالم -أو قراءة-تبين تفسريلوخيلص بعد تقرير ما سلف إىل الدعوة

اعتبار أن األسطورة من املصطلحات القابلة على. ذي البنية األسطورية الذي يتشكل منه القرآن ؟؟ 

ا تتجاوز يولوجياللصرف والتحويل إيد ا املعرفية أ ولذلك مل تستقر يف تعريف أحادي ثابت، وسر قو

لتجاوز حيفظ هلا االستمرارية والبقاء حىت وإن كانت احلادثة األسطورية مثال التاريخ إىل املطلق،وهذا ا

دائما إىل الوراء يرجع"كون التأويل طريقها لالستمرارية فالفكر األسطوريويوليدة حلظة تارخيية معينة،

النظام رات وجود لكن املعايش أبدا ملرب )املنسي(لكنه حي،أي حنو األصل املمحوحنو تاريخ مضى،

يصعد باستمرار حنو أصول هذا الفكر األسطوري ال ميكن أن يبدو إال فكرا الزمانيا،احلاضر للعامل

بكل اخلصائص اليت جندها يف أنظمة التصورات ، وهو يتميزيعري أسسها التوليدية واملتزامنة، و األشياء

راوح مكانه مقرونا باخلرافة فمفهوم األسطورة يف التداول العريب ال يزال ي،465"الدينية والفلسفية

من قبل بعد رد االعتبار هلايأيت اهتمام أركون باألسطورة،و ،466واألباطيل، وكل ما هو خارج احلقيقة

بعدما حوصرت قهرا يف حقل الثقافة الشعبية واخليال اخلرايف، وحبسب أركون،يكون األنثربولوجيا الثقافية

:تعليم احلقيقة، وفق مناذج حمددة نلخص أمهها كالتايل القرآن الكرمي قد اعتمد على األسطورة ألجل 

فريى يف القصص القرآين أنه يؤثر حبسب املتلقي وتفاعله مع القصة القرآنية سواء : قرآينالقصص ال-أ

بوعي إذا كان اكتسابه للحدث عن طريق الوعي التارخيي أو خبيال أسطوري وذلك مبدى انشداده إىل 

45-44حممد أركون ، من فيصل التفرقة إىل فصل املقال ،ص-463
10،ص2،1996حممد أركون ، تارخيية الفكر العريب االسالمي ،ترمجة هاشم صاحل مركز االمناء القومي بريوت ط-464
210حممد أركون ، تارخيية الفكر العريب االسالمي ص -465
وقالوا الذي جاء به أساطري األولني ، معناه سطره : خرب البتداء حمذوف واملعىن ) وقالوا أساطري األولني(قال الزجاج يف قوله تعاىل -466

ينظر ابن منظور لسان ...ري ، األباطيل ، أحاديث ال نظام هلا األولون ، وواحد األساطري ، أسطورة كما قالوا أحدوثة وأحاديث ، األساط
لد  2007ص) من ذ إىل س(3العرب ـ حتقيق دار املعارف ، ا
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للقصص " الصياغة األدبية"األديبكان اإلخراج "حىت وإن-سب أركونحب-القصص حبكم قداسة النص

ا اكتفت ؤسسة للوجود وشكلت نظرة اإلنسان،قد متكنت من توصيل حقيقة كينونية مالقرآين أم أ

. 467)املسيحيوناليهود،اجلاحدون العرب،(املعارضنيباحملاجة اجلدالية لرفض

يبقى وعي املتلقي مرهونا للقصص أو بالتصوير الفين هلامبعىن بغض النظر عن الوظيفة التارخيية

ليؤكد يف األخري أن وظيفة قصص األنبياء يف القرآن ليست عرض .بالقداسة اليت ميتلكها النص ابتداء

ا فقطالنماذج األخ ، وإمنا تقوية الرؤيا األخروية والتوجه إىل وعي مفتوح على القية اليت جيب االقتداء 

.468"واملتقبل له واملنغمس فيه" شملدهالعجيب ا"

تتنازعه قيمتان يتداخل من خالهلما التاريخ باألسطورة يف " املؤمنون"يرى أركون أن مفهوم: املؤمنون- ب

إن هذا املفهوم حييلنا إىل مفهوم األمة،أي األمة الروحية للمخلوقات البشرية اليت كانت قد "القرآن، يقول

عندئذ ليس فقط بأمة فوق تارخيية وإمنا بأمة ما وراء التاريخ وذلك ألن إن األمر ) احلق(ملست احلقيقة 

ون ليسوا وهؤالء يف النهاية يستدرك أرك،469"املؤمنني سوف يبعثون يوما من قبورهم من أجل حياة أبدية 

وهاجروا بعد ذلك من مكة إىل املدينة ،فشكلوا جمتمعا "اإلسالم امليتافيزيقي"سوى جمموعة بشرية تلقوا

.470وهكذا تلتحم األسطورة بالتاريخ ... تارخييا مزودا بدولة 

هو ،رآين يريد القرآن من خالل إظهارهيرى أركون أن مبدأ احلق أو احلقيقة كمفهوم ق: فكرة احلق- ث

ــــفـرفع التاريخ العادي إىل مستوى متعايل ــــ ، كمحل لتظاهرات النماذج التاريخ املروي من قبل اهللا"ــ

Paradigmesة الكينوني existentiaux ا احملركة من التاريخ والوجود أو مبثابة مناذج عليا ينبغي أن يقتدي 

.471"الوجود البشري ، إنه يساهم يف أسطرة التاريخ العادي للبشر

القرآن عند أركون " قراءة "أما املرحلة الثالثة اليت تتطلبها إعادة ": التقليدي"تقومي الرتاث التفسريي - 3

Portée et" بالتفاسري التقليدية"فتخص تقومي ما اصطلح عليه  Limited des exégèses

traditionnellesومتارس والب لغويةدود النقل والسرد يف قتتجاوز يف مهمتها حتلك التفاسري اليت مل ،

130حممد أركون، الفكر اإلسالمي ، قراءة علمية ، ص-467
152أمحد بوعود ،الظاهرة القرآنية عند حممد أركون ،ص -468
132ءة علمية ،صحممد أركون،الفكر اإلسالمي قرا-469
132املصدر نفسه ،ص -470
131حممد أركون،الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،ص-471
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ا حكاية متواصلة ومستمرة متارس اإلقصاء ضد اإلعتزال والفلسفة العقلية، ناهيك عن وظيفتها كأ

فبحسبه أننا ال زلنا نفضل استهالك األدبيات التفسريية الكالسيكية ،472للمعىنالتوظيف األيديولوجي

القرآين ولد العديد من التفسريات والتأويالت والنص دون أي حماولة القيام بدراسة علمية هلذه التفاسري،

اءة برتاكمها أدت حلجب حقيقة هذا النص، فكانت مثل هذه األسباب وغريها الدافع أن نتخذ قر 

وتنمية ملكة النقد، بدل إشباع473جتاوز حاجز السياج الدوغمائيأوال :جديدة تراعي املسائل التالية

مع اخلطابات األيديولوجية 474إحداث القطيعة اإلبستومولوجيايا ثان،الروح اإلميانية يف نفوس املؤمنني

سانيات االستفادة من املناهج احلديثة يف النقد األديب واللثالثا وأخريا املوجهة إىل املخيال االجتماعي

.لتجاوز منطوق اخلطاب والبحث عن مضمونه والكشف عن آليات اشتغاله احلديثة 

حامد أبوزید " الهرمونیطیقیا"القراءة التأویلیة : المبحث الثاني

نص لغوي ميكن "امد أبو زيد النص القرآين بأنه يعرف نصر ح: مفهوم النص القرآني عند أبو زيد- 1

إن "فه أيضا بأنه منتج ثقايف إذ يقول، ويعر 475"ثقافة العربية نصا حمورياأن نصفه بأنه ميثل يف تاريخ ال

.476"منتج ثقايفلنص يف حقيقته وجوهرها

القرآن الكرمي يصف نفسه بأنه "ويا فهذا ينتهي إىل أنه رسالة وأما كون النص القرآين نصا لغ

فالنص . 477"، أو نظام لغويل بني مرسل ومستقبل من خالل شفرةرسالة والرسالة متثل عالقة اتصا

الرسول حممد صلى اهللا عليه وهو ذا املعىن هو رسالة من املرسل اهللا سبحانه وتعاىل إىل املستقبل األول

فإن النصوص و حيمل بصفته رسالة نظامه اللغوي، وهو اللغة العربية، أما كونه منتجا ثقافيا وه.وسلم 

35حممد أركون ، الفكر األصويل واستحالة التأصيل ،ص -472
La clôtureمن ال يقبل نقاش األفكار املعتربة لديه صاحلة ، وخيرتع أركون مصطلح السياج الدوغمائي املغلق : الدوغمائي-473

dogmatique ويعين به العقلية األرثوذكسية املسجونة داخل نظام عقائدي مغلق ال يناقش وال ميس ، ويقصد أن العقائد اإلميانية ،
ا وما عداها باطل ، ينظر هامش مرتجم كتاب ، حممد ٍأكون ، الفكر األصويل واستحالة  تسجن صاحبها فال يرى احلق إال فيها و

42التأصيل،ص
paul Robert ,Leمن أجل حتديد أصلها وقيمتها ووظيفتها، ينظر ) قيمتها-مناهجها-مبادئها(دراسة نقدية للعلوم -474

grand Robert de le langue francaise ,2é éd.VUEF Paris ,2001 ;tome3,p104
ريب للطباعة والنشر والتوزيع ، بريوت نصر حامد أبوزيد ، مفهوم النص ، دراسة يف علوم القرآن ، املركز الثقايف الع-475
9،ص3،1996،ط
24املصدر نفسه،ص-476
24نفسه ،ص-477
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ائية يف حل لت خالل فرتة زادت على ، بل هي نصوص لغوية تشكظة واحدةالقرآنية مل تلق كاملة و

املتعني يف الواقع والثقافة بقطع النظر عن أي وجود تشكلت فإننا نقصد وجودها وحني نقول"العشرين 

478"لعلم اإلهلي أو يف اللوح احملفوظسابق هلما يف ا

إن املنهج الذي يتبناه أبو زيد يف تعامله مع النص القرآين يظهر :أبو زيدكيفية قراءة النص عند - 2

، جيمع بني دراسة 479توليديوهو منهج بنيوي " دراسة يف علوم القرآن:مفهوم النص"خصوصا يف كتابه 

ا ،أو جتسدا بنائيا يعيد بناء معطيات الواقع والثقافة  النص من الداخل بوصفه بنية لغوية قائمة بذا

العربيتني يف نسق جديد ودراسة النص من اخلارج بوصفه منتجا ثقافيا من نتاج الواقع بكل ما ينتظم هذا 

.وثقافيةصادية واجتماعية وسياسيةالواقع من أبنية اقت

فية دراسته فهو بذلك حيدد كيعندما عرف النص القرآين، بأنه نص لغوي، ومنتج ثقايف،و 

من دراسته سبحانه وتعاىل"اهللا"رسل، إذ أن قوله منتج ثقايف يعين استبعاد املللنص حسب هذا املفهوم

، فمن للدرس العلميميكن أن يكون موضعا وملا كان املرسل يف حالة القرآن ال "، إذ يقول العلمية

الطبيعي أن املدخل العلمي لدرس النص القرآين مدخل الواقع والثقافة الذي ينتظم حركة البشر 

ذا املعىن  املخاطبني بالنص وينتظم املستقبل األول للنص وهو الرسول، والثقافة اليت تتجسد يف اللغة، 

حلقائق األمربيقية، ومن حتليل هذه احلقائق ميكن يكون البدء من دراسة النص بالثقافة والواقع مبثابة بدء با

احلقائق اليت نعرفها من " وحيدد مفهوم الواقع عنده بأنه.480"أن نصل إىل فهم علمي لظاهرة النص

التاريخ وهو احلقيقة العينية امللموسة اليت ميكن احلديث عنها وعلينا أن نضع يف االعتبار أن الواقع مفهوم 

ويشمل املتلقي األول للنص ومبلغه كما الجتماعية والسياسية والثقافية قتصادية واواسع يشمل األبنية اال

لكن القول أن النص منتج ثقايف ميثل بالنسبة للقرآن مرحلة التكون ... يشمل املخاطبني بالنص

واالكتمال وهي مرحلة صار النص بعدها منتجا للثقافة مبعىن أنه صار هو النص املهيمن املسيطر الذي 

اس عليه النصوص األخرى وتتحدد به مشروعيتها  إن الفارق بني املرحلتني يف تاريخ النص هو الفارق تق

25، صمفهوم النص نصر أبو زيد ، -478
، دار العودة 1مقاربة بنيوية تكوينية ،ط: حممد بنيس، ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب: ملزيد من املعلومات عن هذا املنهج ، ينظر -479

ال شحيد، يف البنيوية الرتكيبية ، دراسة يف منهج لوسيان غولدمان، ، دار ابن رشد للطباعة والنشر ، ، مج1979بريوت ، 
1982.بريوت،

24نصر حامد أبوزيد ، مفهوم النص ، دراسة يف علوم القرآن ، ص-480
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للثقافة وتغيريه هلا ، ولكن علينا دائما أن نكون على بني استمداده من الثقافة وتعبريه عنها وبني امداده

481....."وعي بأن القول بوجود مرحلتني 

ليس باملفهوم الذي ، يفضل أن يطلق عليه اسم النص،القرآنحينما يتحدث نصر أبو زيد عن 

استعمله األصوليون الذي يكون لفظه دليله وال يتطرق إليه احتمال، وإمنا حسب املفهوم املتداول يف 

الذي يدل على ) texte(الدرس اللساين وعند أصحاب التيار البنيوي، وهو ما يقابله اللفظ األعجمي 

يف بنائه وتركيبته بنسيج "بارت"ههخيوطه وتشابكها ، حىت أنه كان يشبمعىن النسيج يف تداخل

.العنكبوت

: تاريخية القرآن عند أبو زيد- 3

يبدأ أبو زيد يف شرح مفهوم التارخيية بعرض مطول وهو مبثابة :جدلية حدوث وقدم القرآن الكرمي-أ

أرجع ذلك إىل طبيعة القرآن املتأرجحة ، وقد ا دواعي النظرة التقديسية للقرآنمقدمة يكشف من خالهل

يف معتقد املسلمني بني كونه قدميا أو حمدثا  مستعينا يف توضيح هذه الفكرة بكل األدبيات الكالمية اليت 

متيز بني صفة الذات وصفة الفعل، ليخلص بطريقة إحيائية إىل أن االعتقاد بقدم القرآن وأزليته، هو 

ائيا السبب الكامن وراء تقديس القرآن الكالم –هكذا مت دمج القرآن "وإعطائه مفهوما إهليا مطلقا 

، فما دامت تلك الصفات قدمية أصبح من عامة  ويف صفة العلم خاصةيف الصفات اإلهلية–اإلهلي 

ـــــ والقول بـ.482"السهل االستنتاج بأن القرآن كذلك قدمي  ـــ عن هو يف احلقيقة رفعه" قدم القرآن"ــ

، هلذا اجتهد أبو زيد إلبطال هذا القول ألجل أن يؤسس لدنيوي أو اإلنساين، وجعله متعاليااملستوى ا

إذا كان الكالم اإلهلي فعال كما سبقت اإلشارة إليه ، "للطبيعة البشرية للنص القرآين بوصفه نصا تارخييا 

أي التارخيي والقرآن الكرمي  فإنه ظاهرة تارخيية ألن كل األفعال اإلهلية أفعال يف العامل املخلوق احملدث 

. 483"نه واحد من جتليات الكالم اإلهليكذلك ظاهرة تارخيية من حيث أ

، ومن دونه تفقد التأويلية أساسي ومفتاح لكل قراءة تأويلية، هوإن مثل هذا االستنتاج

ا، إذ أ معناه جاز ، واحلكم بأن القرآن الكرمي ظاهرة تارخييةن الزمين ذو طبيعة نسبية ومتحركةمربرا

25املرجع نفسه ، ص -481
74- 73،ص2000الدار البيضاء ، املغرب، 4عريب، طنصر حامد أبو زيد، النص والسلطة واحلقيقة ، املركز الثقايف ال-482
75نصر حامد أبو زيد،  النص والسلطة واحلقيقة ،ص -483
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مما يستلزم اخللوص إىل أن املعىن –النسبية واحلركة –ع القرآن الكرمي يف إطاره الزمينللمتأول التعامل م

، وإمنا يتشكل املعىن بصورة دائمة ومستمرة تبعا للحالة حيمله النص ليس موجودا يف املاضيالذي 

السعي القول بأن النص القرآين تارخيي، و واحلقيقة. ماعية اليت تناسب كل مرحلة زمنيةالثقافية واالجت

تصوير منط واحدا للعالقة بني القرآن والزمن واعتبار النص وداللته جزء منهغرضالإلثبات هذا الزعم 

.من الزمن ، ومنه تصبح طبيعة الداللة من طبيعة الزمن متغرية ومتحركة 

مبا أن و ثبات تارخيية القرآن، ابالثقافة هو إن املراد من عالقة اللغة : قة اللغة بالثقافة والواقععال- ب

مهما –النصوصنأل"يصبح القرآن حينها معطى ثقافيا ،اللغة معطى ثقايفو القرآن نص لغوي، 

تستمد مرجعيتها من اللغة ومن قوانينها، ومبا أن اللغة متثل الدال يف النظام –تعددت أمناطها وتنوعت 

.484"كل النصوص تستمد مرجعيتها من الثقافة اليت تنتمي إليها الثقايف، ف

ن نقطة االرتكاز لدى أبو زيد يف استدالله على تارخيية النص القرآين هو اللغة ونظامها الداليل إ

ا نظام من العالمات، فهي تقدم العامل من جهة وعالقتها بالثقافة من جهة أخرى إذ يصور  اللغة مبا أ

ا مل"بشكل رمزي  ا بالضرورة نظام يعيد تقدمي العامل بشكل رمزي، إ ا كانت اللغة نظاما للعالمات فإ

وسيط من خالله يتحول العامل املادي واألفكار الذهنية إىل رموز والنصوص اللغوية ليست إال طرائق 

ا ملا هو مغايرا متامسيعتمد مفهوماومن هذا التصور،،485"لتمثيل الواقع والكشف عنه بفاعلية خاصة

يف قراءة أيب زيد إذ أن الوحي- كالم اهللا–يف حتديده ملفهوم الوحي متعارف عليه يف احلقل اإلسالمي 

ليس نفسه كما صورته النصوص املفسرة للقرآن الكرمي من اتصال املالك جربائيل عليه السالم بالنيب من

يصفه أبو زيد ، الذية ذهن النيبا االتصال هو من حركيوإمنا هذ،دون أن يكون للنيب دخل يف ذلك

حيث :"ثل املعطى يف الواقع بواسطتها ، ليتميب برتمجة املعطى املوحي إىل لغةيقوم النأنفالوحيبالفعال،

لك إىل تتلقى نفس النيب بناء على هذا التصور من امللك رسالة ذات شفرة خاصة حيوهلا النيب بعد ذ

.486"رسالة لغوية

86نصر حامد أبو زيد، النص والسلطة واحلقيقة ،ص -484
25نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص ،ص -485
50نصر حامد أبو زيد ، مفهوم النص ، ص-486
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أرضية فإنه باإلمكان التصرف يف النص تفسريا وتأويال من قبل من ميتلك أدوات ومبا أن اللغة هنا 

وهو فهم النيب ملا أدرك يف ،كون الكالم بشري صادر عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم،هذا العمل

يثة يف ، باستخدام املناهج احلده نقدياإذ هو كالم عريب كأي نص أرضي ميكننا التعامل مع،ذلك املنام

" أوحى"، وهو إذ ينتصر أبو زيد هلذا الرأي فألنه استفاد من املعىن القدمي للفعل اولة لقراءته يف الواقعحم

.487"اإلشارة واهلمس يف اخلفاء "يف اللغة اليت سادت قبل اإلسالم وهي مبعىن 

ويبدو أن السعي احلثيث الذي بذله أبو زيد ألجل إخراج القرآن الكرمي إىل حالة ثقافية وخلع

يث ال ميكن فهمه إال من ، حبقداسة عنه بتحويله إىل نص إنساين، مير عرب قناة الثقايف واللغويال

أن منظومة لغوية ما " ـــ، أو على األقل ميكن اإلقرار بالثقافة تكاد أن تتطابق مع اللغة، وألن خالهلما

فعندها 488"همري ريقة تفكوبالتايل يف طله،تؤثر يف طريقة رؤية أهلها للعامل ويف كيفية مفصلتهم

وهذا هو بالتحديد ما تنادي به اهلرمنيوطيقا من جعل لغة رجع الوحيد لفهم القرآن الكرمي تصبح اللغة امل

وإذا كانت النصوص الدينية نصوصا بشرية حبكم انتمائها للغة" النص هي الطريق الوحيد لتوليد املعىن 

مبعىن أن ها  فهي بالضرورة نصوص تارخيية ،تشكلها وإنتاجهي فرتة والثقافة يف فرتة تارخيية حمددة،

، من هذه الزاوية متثل اللغة وحميطها الثقايف اللغوي الثقايف الذي تعد جزء منهداللتها ال تنفك عن النظام 

.489"مرجع التفسري والتأويل 

التأويل، بفعل يؤكد أبو زيد أن الرتاث اإلسالمي ضخم التفسري على حساب : هرمنيوطيقا أبو زيد_ج

التنازع بني البنية السلطوية، اليت اعتمدت التفسري لتقدمي تصور واحد للنص، وبني النزعة العقلية 

اشتمال النص الواحد على تصورات متعددة ، وعليه فإن الفكر املنفتحة، اليت ترى من خالل التأويل 

لنص إىل حقل للعمل العقلي دون أي الديين ال يصل إىل قمة املعطى الثقايف والفكري، إال إذا حتول ا

مؤسسا بذلك للتأويل باعتباره املدخل الوحيد للعمل العقلي احلر يف قيد سلطوي، وخباصة سلطة الرتاث

وبأنه حركة ذهنية ال ختضع لوسائط خارجية ،وإمنا انتقال من الذات للموضوع بشكل مباشر، ،النص

" التأويل"و"التفسري"الحظنا يف التفرقة اللغوية بني "ئطخبالف التفسري الذي ال يتحقق قوامه إال بالوسا

وهي الوسيط الذي ينظر فيه " التفسرة"حتتاج إىل " التفسري"أن مثة فارقا هاما بينهما يتمثل يف أن عملية 

ينظر الفصل األول ، مبحث الوحي-487
141، 1991،بريوت 1حممد عابد اجلابري ، الرتاث واحلداثة ، املركز الثقايف العريب ، ط-488
198نصر حامد أبو زيد ، نقد اخلطاب الديين ، ص-489
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املفسر فيصل إىل اكتشاف ما يريد، يف حني أن التأويل عملية ال حتتاج دائما هذا الوسيط، بل تعتمد 

.490" عاقبتها"الظاهرة أو يف تتبع " أصل"ركة الذهن يف اكتشافأحيانا على ح

ذا التصور يفتح أبو زي قدمه للنص من ، وما ميكن أن تد النص على جمموع تعدد التأويالتو

وفاعلية قد ال حبسبه متغري ومتوتر وليس ثابتا مما مينح النص حياة–، ألن املعىن حياة وحركة إحيائية

يغلق أفق النص يف ، مما جيعله ميكن أن ينفك عن واقعه املعاصرألن كل مفسر ال، جندها يف التفسري

، لذلك يؤكد أبو زيد على أن أهم يف الرتاث الديين يف مجيع مراحلهما يلزم إعادة النظر حدود الواقع 

اميزة للحضارة العربية اإلسال يد ، ويذهب لتأك)التأويل(وبالتايل هي حضارة ) نصال(حضارةمية أ

املصطلح األمثل للتعبري عن "فسرين أنفسهم يستخدمونه باعتبارهإىل اعتبار قدامى امل" التأويل"فاعلية 

، ألجل هذا السبب 491عمليات ذهنية على درجة عالية من العمق يف مواجهة النصوص والظواهر

جاء يف احلذف ا ، وكذلك فعله سيبويه حني جعل كل مير الطربي مثال يف تفسريه كثريااستخدمه ابن جر 

واخلارج عن ذلك من قبيل بل حديثه عن اجلاري على سنن العرب ولغتهم ، "التأويل"واإلضمار من قبيل

.492بل يعد نصر أبو زيد قضية التأويل عند سيبويه أوسع من حدود الدراسة اليت يتبناها،التأويل

يوضح أبو زيد فكرة خالل طروحات األقدمني وهي عديدة وبعدما يشرعن التأويل من 

من هذا املنطلق نتعرض لفلسفة : ا النص القرآين من جديد فيقولاليت يريد أن يقرأ" التأويل"

اهلرمنيوطيقا يف الفكر الغريب احلديث آملني أن تضيء لنا بعض جواب القصور يف رؤيتنا الثقافية العامة،

بالنص أو قا تلك العالقة اليت تربط املفسر ، وهو يقصد باهلرمنيوطي493"ويف رؤيتنا للعمل األديب خاصة

، وكل هذه التسميات تدل على أعمدة املثلث الذي دور املتلقي يف النص، أو عالقة القارئ بالنص

.والقارئ ها من خالهلا، وهي املؤلف، والنصشيدت اهلرمنيوطيقا فلسفت

إن "املثلث، بشكل الفتلذا سنجد أبو زيد يف قراءته التأويلية للنص القرآين يستحضر هذا 

اكتشاف عالقات اآليات والسور ليس معناه عالقات مستقرة كائنة ثابتة يف النص، بل معناه تأسيس 

من هنا قد يعتمد . ا يتم اكتشاف عالقات أجزاء النصعالقة بني عقل املفسر وبني النص، من خالهل

232نصر حامد أبو زيد ، مفهوم النص ،ص -490
193التأويل ،ص نصر حامد أبو زيد ، إشكاليات القراءة وآليات -491
216نصر حامد أبو زيد ، إشكاليات القراءة وآليات التأويل ،ص -492
14املرجع نفسه ،ص -493
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يعتمد مفسر آخر على بينما نص ليكشف من خالهلا عالقات خاصة مفسر على بعض معطيات ال

معطيات أخرى فيكشف عن منط آخر من العالقات، إن العالقات أو املناسبات بني أجزاء النص 

، لتصبح 494ليست يف حقيقتها إال وجها آخر للعالقة بني عقل املفسر أو القارئ وبني معطيات النص

، مما الفهماقعه اخلاص، الختالف بتنوع القارئ وو نوعها حينهاوت، لفهم هي احملركة لعملية القراءةعملية ا

له من أجل ، وال يوجد نص إال وميكن تأويضرورة للنص"يستدعي حركة دائمة للتأويل، الذي يصبح

، بل يقي إىل معىن جمازي لقرينة، وال يعين التأويل هنا إخراج النص من معىن حقإجياد الواقع اخلاص به

. 495"مضمون معاصرهو وضع مضمون معاصر للنص ، ألن النص قالب دون 

لعل أمهها اعتبار ، لقناعات يف حقل الدراسات اللغويةوتعتمد التأويلية املعاصرة على مجلة من ا

وكلما تقدم النص يف الزمن صار غامضًا بالنسبة لنا ، ينقل فكر املؤلف إىل القارئ النص وسيط لغوي

ليدي يف وموضوعيا لنقل املعىن كما هو املنحى التقفيًا للغة غري قادرة أن تكون وسيطًا و بناء على أن ا

الدينية اإلسالمية، وصرنا أقرب إىل سوء الفهم منا / يف الالهوتية املسيحيةالدراسات اللغوية وخصوصا

.وضروريةفاالحتياج لقواعد الفهم للنفاذ إىل معىن النص مسألة ملحة.إىل الفهم

ي يشري إىل اللغة، وهو املشرتك الذي جيعل عملية جانب موضوع: جانبانيتقامسه ويف أي نص 

الفهم ممكنة، وجانب ذايت يشري إىل فكر املؤلف ويتجلى يف استخدامه اخلاص للغة الذي يتفرد به 

التارخيي والتحدي الذي يراه رواد اهلريمنيوطيقا هو حترر القارئ من ذاتياته وأفقه . ويكون إبداعه اخلاص

، املؤلف يف حماولة فهمها يف سياق املؤلف، واضعا نفسه موضع وضوعّيا تارخييّ الراهن ليفهم النص فهما م

، ويصبح ملكا للقارئ يتماهى مع أفق املعىن وتنتج القراءات يتحرر النص من مؤلفه حلظة إنشائهوعليه 

ائي حبكم التعدد املستمر قارئوتتعدد بفعل السياقات الثقافية لل .، ومن مث ال معىن 

ال حتمل داللة موضوعية مستقلة عن املتلقي، فاملدلول وحضوره ضوء أصالة القارئ فاللغة يف 

. لزمانهو ما تثريه الكلمات يف ذهن املتلقي، وهو بدوره خاضع للثقافة الساكنة يف ذهنه، وهي رهن ا

161-160نصر حامد أبو زيد ، مفهوم النص ،ص -494
1،1992نصر حامد أبو زيد ، اخلطاب الديين رؤية نقدية ، سلسلة دراسات إسالمية ، دار املنتخب العريب ، بريوت ، ط-495
116،ص
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م، فاملعىن املتولد من النص،وهكذا هو احلال مع القرآن فهو نص موجه ألناس يف سياق ثقايف خاص 

.496هو الناشئ من تفاعل النص والذهنية الثقافية يف سياق زمين

النواة املركزية "وهو يف حقيقة األمر" أنسنة الوحي"ينظر أبو زيد ملفهوم: أنسنة النص القرآني-د

ملطلوبة واملقصد املراد ألطروحة املشروع الفكري الذي يسعى لتأسيسه، فهذه النواة هي الغاية ا

ليست سوى وسائل وأدوات خادمة هلذا املسعى وبانية عداه من مفاهيم وقضاياوكل ما حتقيقه،

.497"ألركانه

لكنه من حيث أنه يتعرض له العقل اإلنساين وهو نص ديين ثابت من حيث منطوقه،فالقرآن 

إن الثبات من صفات املطلق واملقدس، أما اإلنساين دالالتهوتتعددفقد صفة الثبات،يصبح مفهومًا ي

والقرآن مقدس من ناحية منطوقه، لكنه يصبح مفهومًا بالنسيب واملتغري، أي من جهة . فهو نسيب متغري

، وتفعيل هذا الطرح عند أبو زيد ، حيدده من خالل ما 498اإلنسان، ويتحول إىل نص إنساين يتأنسن

صته هو ضرورة ، وخال499"دوائر اخلوف"الذي أورده مفصال يف كتابه " منهج القراءة السياقية "أمساه 

ليه الذي يدل ع" املغزى"وبنيوالدالالت التارخيية املستنبطة من السياق من جهة،" املعاين"التمييز بني 

ذلك أنه مع تغري ."أي يف زمن املفسر من ناحية أخرى،االجتماعي للتفسري، املعىن يف السياق التارخيي

تنطلق من أساس ثابت هو املقصد اجلوهري حنتاج إىل قراءة جديدةبسات واألحوال،الظروف واملال

القارئ يف فعل التفسري ، وحضورع عند أبو زيد يف تطبيقه لألنسنةواملثال التطبيقي الشائ.500"للشريعة 

يُوِصيُكُم الّلُه ِيف َأْوَالدُِكْم ((:ونصيب البنت كما وضحته اآلية الكرمية " اإلرث"، هو مسألة والتأويل

ْنيِ لِلذََّكِر ِمْثُل َح  التحليل وحياول ابو زيد من خالل هذه اآلية أن يعطى قراءة تستند على 501))ظِّ األُنثـَيـَ

تمع العريب قبلي،وفق مببدأينالتارخياين  ، أوالمها حتليل الظرف االجتماعي املرافق لوالدة احلكم، فا

86-80نصر حامد أبو زيد ، النص ، السلطة ، احلقيقة ، ص -496
حيي رمضان ،املقاربة اهلرمسية للوحي ، قراءة يف اخلطاب الالديين لنصر حامد أبو زيد ، إسالمية املعرفة ، السنة السادسة عشر ، -497

18م ، ص2011/هـ1432، شتاء 63بريوت ، لبنان ،العدد 
.93، ص 1992دار سينا للنشر، : ، نقد اخلطاب الديين، القاهرةنصر حامد أبو زيد-498
ــ ص 202، ص2004، 4املركز الثقايف العريب، ط: قراءة يف خطاب املرأة، الدار البيضاء: ، دوائر اخلوفنصر حامد أبو زيد -499

218
69،ص قراءة يف خطاب املرأة: ، دوائر اخلوفنصر حامد أبو زيد -500
11ء ، اآلية سورة النسا-501
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يف الزواج وسيلةه يفضل التباعدف إىل ذلك أناضي. وإحدى نزاعاته هي حول املراعيميتهن الرعي

فتوريث البنات خيلق توترات على حقوق الرعي، ومع مالحظة عادة تعدد الزوجات إلنشاء التحالفات،

تمع العريب ذكوري فما متلكه املرأة يؤول بطريقة أو وفر مناخافهذه ت لرتكيز الثروة عرب النساء، ألن ا

وهذا يقتضي . والثاين الغوص يف غاية احلكم واالحتكام إليها فيما يستجد من ظروف.بأخرى للزوج

أوضاع الناس، فإذا ما تغريت تلك األوضاع واألحوال فاملؤمن يف حل أن يكون القرآن حني نزوله معاجلا

.!من تلك الفروض القرآنية، فهي ال تعنيه وال تشمله

أة وحقوقها، يف حتليل النصوص املتعلقة باملر "اقيةالقراءة السي"استخدم أبو زيد منهجكما 
يف الم والثقافة العربية واإلسالميةاملهامجون لإلس"وانتهى إىل أن كثريا من األحكام اليت يستند إليها

ا القرآن :ولنتابعه يف خطواته502مسألة حقوق املرأة مل تكن تارخييا من التشريعات اليت أتى 

حقوق اإلنسان ن الوصول إىل موقف اإلسالم من مسألة إ:لنزولسياق ا:اخلطوة األوىل
،ال بد أن يتم عرب عملية مقارنة تارخيية بني وضع حقوق املرأة قبل اإلسالم وبني وحقوق املرأة خصوصا

وبينهما ما قبل وما بعد اإلسالم منطقة مشرتكة متثل منطقة االلتقاء قوق اجلديدة اليت شرعها اإلسالماحل
.بني القدمي واجلديد، يؤسس اجلديد من خالهلا قبوله املعريف يف وعي الناس الذين خياطبهم الوحي

التحليل للفروق بني جديد الرسالة ومنطقة العبور كالوسيط هو :القارئسياق:اخلطوة الثانية
إعادة زرعه يف السياق التارخيي الذي فارقه من خاللاستعادة املعىن األصلي للخطابيةما يسمى بعمل

الذي يدل عليه املعىن يف » املغزى«أي . منذ أربعة عشر قرناً، يسمح للقارئ العصري تشكيل املعىن
.االجتماعي يف زمن املفسر-السياق التارخيي 

مقاصد التشريع، مثل مقولة املساواة بني الرجل استثمار:مقاصد التشريع: اخلطوة الثالثة
ا للتمييز بني املعىن أمنوذجا تطبيقي"مرياث البنت"ويف،503واملرأة هي مقصد من مقاصد اخلطاب القرآين

504واملغزى والنصوص األساسية والثانوية

األنثى أقل من تعطى ثر من ضعف نصيب األنثى، وأاليُعطى الذكر يف املرياث أكأال: اآليةمعىن-1
.نصف حظ الذكر

214ص -206، دوائر اخلوف، ص نصر حامد أبو زيد -502
215-209نقد اخلطاب الديين، ص نصر حامد أبو زيد ،-503
235-231أبو زيد، دوائر اخلوف، ص -504
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إن املساواة مقصد من مقاصد التشريع، ونصوص املساواة اإلنسانية والدينية بني النساء : املغزى-2
والرجال نصوص قطعية، وعليه فإن هذه النصوص السابقة تسمح للمجتهد بتقرير أن املساواة بني الذكر 

.واألنثى ال ختالف حدود اهللا

التسوية بني الرجال والنساء يف املرياث، على أساس أن الواقع املعاصر يفرض ضرورة: االجتهاد- 3
.ذلك

واة اليت هي مقصد أصلي وهدف أمسىفهو يقرر أن كل اجتهاد يف سبيل حتقيق هذه املسا
إمنا هو اجتهاد مشروع، أما االجتهاد املخالف لالجتاه املقاصدي أو التأويل الذي يقف، للحياة الدينية

إن .فكالمها يف دائرة اخلطأ املعريف بصرف النظر عن النوايا الطيبةعلى أفق اللحظة التارخيية للوحي
املساواة معناها أن التسوية بني احلد األقصى للذكر واحلد األدىن لألنثى ليس فيها خمالفة ملا حده اهللا، 

االت اليت ُفهمت فهما قاومن البديهي أن تشمل تلك التسوية ك صرا يف الفقه اإلسالمي، انطالقًا ل ا
.من تصور أن قيمة املرأة نصف قيمة الرجل قياساً على مسألة املرياث 

ألحباثه حنو تفسري منطي االقرآن خلق مسارا قسري" أنسنة"زيد من إن املوقف الذي يتبناه أبو 

امتداده يف اخلطاب يكشف عن" املنهج اهلرمينوطيقي"إن تتبع مسارللوحي وملنابع القرآن املفرتضة،

يف املنهج وأكثر فاعلية يف تقويض بنية تعايل القرآن وهيمنته، عريب املعاصر مع تطوير أكثر عمقاال

وتقويض النظام املعريف واألخالقي والقانوين املتولد من املرجعية القرآنية واضح أن سلب التعايل يتجاوز 

ائيةالعلمية إىل اعتماد فرضية انتفاء النسبة اإلهلية فالعلمية إن اقتضت نزع القداسة فلن . بصورة 

، وهنا بداية اخلطأ الذي )االنتماء البشري(تقتضي ربطه بسياقه الزمين إال على أساس تلك الفرضية 

.توالت منه أخطاء ال تنتهي 

: قراءة على القراءة الحداثیة : المبحث الثالث 

املختلفة حول فهم بنية النص القرآين ال خترج عن اإلشكال الوارد دوما كلما االجتاهاتإن كافة 

يريد حبث "؟ فهناك منن ونسبية التلقي التارخيي البشريتعاملنا معه، هو كيف منيز ما بني مطلقية القرآ

صر ل وعالقرآن ضمن سياق التطور التارخيي إلنتاج األفكار مقيدا مفاهيم القرآن ودالالته بعصر التنزي

هو ما كان يف ذلك العصر وكل توليد الحق بالقياس –مبىن ومعىن -التدوين الالحق، فالقرآن لديه

وأشباهه إمنا هو من قبيل االمتداد عن ذات املفاهيم بشكل تراكمي، وبذلك حيكم على القرآن أن ليس 
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رخيانية يأخذ مبفهوم التاال لى النقيض متاما،ويقابله تصور ع،505"من طبيعته دخول حقل معريف مغاير

امتداده يف الزمان واملكان عرب حقول معرفية إمكانيةوكالمها أغلق على القرآن ومتايز احلقب املعرفية،

.متعددة ومتنوعة 

فمن هنا كانت إشكالية تعدد القراءات للنص الديين ومنه النص القرآين، من أعقد اإلشكاالت 

تفرز وجهات عرف على مراد املخاطب، واملتكلم،م، فمحاوالت التاليت تواجه البناء املعريف يف اإلسال

نظر متعددة، بتعدد اخللفيات الناظرة للخطاب، وإن مل تكن هذه اإلشكالية من خمتصات النص القرآين، 

إمنا هي معضلة كل خطاب معريف أيديولوجي، ووجوب ختصيص البحث حلل هذا اإلشكال، على 

، نابع من كونه، يرتكز على خلفية عقائدية، تكسب النص حالة مستوى النص القرآين بشكل خاص

.من القداسة، والعصمة، باعتبار أنه وحي إهلي

ظهرت يف أواخر القرن ليتوتشكل القراءات املعاصرة للقرآن الكرمي إحدى أهم االجتاهات ا

القراءات حاولت أن تلكوأجانب،العشرين، وبدايات القرن الواحد والعشرين من خالل مسلمني

واجس خمتلفة عن تلك اهلواجس اليت انطلق منها  تتجاوز القراءات السابقة والكالسيكية للنص القرآين 

:ميكن أن جنملها فيما يلين واملفسرون طوال العهود السابقة،علماء القرآ

، وللعلوم اإلنسانية السائدةعرفية للمعارفثورة العلوم واملعارف البشرية اليت غريت كثريا من اهلندسة امل-أ

حيث تولت البحث والنظر يف الدين والنصوص الدينية والقضايا االجتماعية السبق يف هذه العملية،و 

ا، فعلم النفس مثال اقتطع من تلك الظاهرة وجهها انطالقا من النظرة الظاهرية لتلك األمور،املتصلة 

هذه اخلربة الدينية مبا هي "دينية كما يعيشها الناس، وحددوتناول بالتحليل والتعليل اخلربة الالذايت،

جمموع بىن ذهنية ودوافع وأمناط سلوكية، ومواقف وتصورات أحدثها يف نفسية الفرد اعتقاده باهللا وانتماؤه 

موعة الدينية  .506"إىل ا

حممد أبو القاسم حاج محد ، منهجية القرآن املعرفية ، أسلمة العلوم الطبيعية واإلنسانية ، دار اهلادي للطباعة والنش والتوزيع -505
84-83م ، بريوت ، لبنان ،ص 012003،ط
23م ص2002اخلوري بولس ، يف فلسفة الدين ،دار اهلادي بريوت لبنان -506
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والتحليل بالتعليل"تناولو الظاهرة الدينية وجهها املوضوعي كما أن علم االجتماع اقتطع من 

موعة مىت ، كة واألمناط السلوكية اجلماعيةالتصورات املشرت  ا حياة ا ونظام الفرائض والنظم اليت تتميز 

.507"اعتقدت باهللا 

، وأشكاهلا وحتوهلا وانتشارها يف إطار احلياة االجتماعية من خالل وتناول علم التاريخ نشأة األديان

يت جعلت الفكر الديين كذا مع باقي املعارف والعلوم املعاصرة ، ال، وهتاريخ األديانالنظرة املقارنة ل

.، وخباصة النص الديين منطلقا هلا

فالتصور احلديث ال يفرتض الدين رسالة وخربا، بل يفسره بوصفه حقيقة مستقلة، وموضوعات 

ا  ة وتفسريها من إن وصف الظواهر الديني"هذا التصور ال عالقة هلا بصحة الرساالت الدينية أو بطال

، بينما جند يف الرؤية التقليدية أن البحث الديين الرؤية اجلديدة للدراسات الدينيةأهم أهداف البحث يف

.508يستهدف تعاليم الدين وتفسريها وتربيرها والربهنة على صدقها

الدارسني ، إذ وجه ذهنية الكثري من ، واإلسالم منه خباصةعامل الدراسات اإلستشراقية حول الدين- ب

" أمنوذجا معرفيا"وأصبحت نتاجات املستشرقني ين يف البحث عن الظاهرة الدينية املسلمني املعاصر 

لكثري من الدراسات الالحقة لباحثني مسلمني أصحاب خلفية معرفية غربية يف البحث عن الدين 

فهو يناقش القضية الدينية كان متأثرا باالستشراق من الناحية املنهجية "فالفكر احلداثي .والنص الديين 

.509"رخيية تسيطر عليها لغة االستشراقوفق رؤية استشراقية سسيولوجية تا

ددين، أن املعارف الدينية -ج عامال الزمان واملكان، حيث اعترب الكثري من الباحثني املسلمني ا

لقدماء وبني للمسلمني أصبحت من املاضي، مؤكدين على وجود مسافة فكرية واسعة بني ما أصله ا

تمعات  النظرة التارخيية للدين ، وهذا ما يتطلب من وجهة نظر هؤالءاملعاصرةاملعتقد الديين السائد يف ا

يقف املسلم املعاصر بني زمنني ."، جيسد موقفا حمافظا وماضوياوتطوره  واعتبار ما أنتج على منط املاضي

سالم يف حلقته القرآنية زمن التنزيل األول على حممد زمن التأسيس الروحي لإل: يتباعدان بوترية متسارعة 

24-23ين ،صاخلوري بولس ، يف فلسفة الد-507
للدراسات الدينية والفلسفية  (أمحد قراملكي ، تعريب سرمد الطائي ،مناهج البحث يف الدراسات الدينية، معهد املعارف احلكمية -508
85،ص
عالء هاشم مناف ، إبستمولوجيا النص ، بني التأويل والتأصيل ، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ، لبنان ، -509

213،ص2011
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صلى اهللا عليه وآله وسلم، من جهة وزمنه اخلاص املزدحم بالنصوص والتساؤالت والتحديات، من جهة 

ثانية، وبني اللحظتني التارخييتني تقف سلسلة من األفهام واألنساق املعرفية التارخيية، حتول بني املسلم 

.510"بة الروحية للجيل األول من املسلمني باملعىن اخلاص للكلمة املعاصر وبني التجر 

فهذه العوامل وغريها بلورت بروز ظاهرة القراءات املعاصرة واملتحررة للفكر الديين وللنصوص 

. زيد الدينية ، لعل أبرزها كما درسنا يف املبحثني السابقني ، حممد أركون ، ونصر حامد أبو

: مالحظات منهجية على مشروع أركون - 1

حممد أركون واحد من أهم املتعاملني مع كتابات املستشرقني يف الوقت الذي ادعى نقده هلم -1- 1

وتأسيسه لرؤية مغايرة لطرحهم، فهو يعرتف هلم باجلميل  وممتنا هلم على اجلهود اليت بذلوها يف دراسة 

باجلميل جهود ومكتسبات رواد االستشراق من أمثال أحيي بكل اعرتاف": الرتاث اإلسالمي، يقول

كما وينبغي " ...جولدسيهر"و" فريدريك شوايل"و"تيودور نولدكه "و" هوبري غرمي"و" يوليوس فيلهاوزن "

م الذين واصلوا على نفس الدرب من أمثال  وليام "و" بالشري"و" رودي باريت"أن حنيي جهود تالمذ

مام هذا االعرتاف هلؤالء، مع أن العديد منهم عرفوا بالتحامل على ، والغريب أ511"إخل "....وات 

.اإلسالم، فأين املوضوعية والعلمية اليت يتوخاها أركون ؟

أخذ باألفكار واملفاهيم ، بقدر ماأثر يف شخصيته باملذاهب واألشخاصإن حممد أركون مل يت-2- 1

أنذلك حبيث يصعب ضبطه،وغزير،ل مكثف، وإن كان استثماره لكل ذلك قد جاء بشكوالعلوم

ت اليت به عن اخلطابات األخرى لكثرة اللغايتبني خطابه املستقل الذي يتميزيكاد ال":قارئ أركون

ما حيشده من املفاهيم ا واملناهج اليت يستخدمها واألعالم الذين يتقمصهم ومن فرطيتحدث 

، هذا 512"االت إىل خمتلف املراجع واملناهجنجد أنفسنا مع نص بسيل ال يتوقف من اإلحواألدوات ل

.األمر أوقع أركون يف نوع من الدعاية للمناهج الغربية 

،صيف وخريف 48-47عدنان املقراين ، التجربة الدينية والنص من التنزيل إىل التنزيل الثاين ، قضايا إسالمية معاصرة ، العدد -510
4، مركز دراسات فلسفة الدين ، بغداد ،ص2011

32حممد أركون ، الفكر األصويل واستحالة التأصيل ، ،ص-511
84،ص2005، 4الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، املغرب ، بريوت ، لبنان ،طعلي حرب ، نقد النص ، املركز-512
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براهني قاطعة د مشروعه أنه ال جيةعن نفسه وعن طبيعحممد أركون كما أعلن كم من مرة هو-3- 1

ائية للمشكالت اليت ينظر فيها، بل األمر عنده ال يتعدى ، وال يعطي حلوالعلى املسائل اليت يعاجلها

ذا ال513"ق للبحث أو تقدمي اقرتاح فرضيات للعملإثارة النقاش أو شق طر  يقرر مذهبا وال يبين ، فهو 

اليت تقتضي الوقوف على النتائج لبناء النظرية ومنها تأسيس للقانون ، فأين العلمية يف قراءته نسقا علميا

.؟

ألن "بدء من التسمية فهي ليست بريئة "الظاهرة القرآنية"ما القضايا اليت أثارها أركون خبصوصأ-4- 1

مثقلة بالشحنات اإلميانية ،ال تساعد على القيام مبراجعة نقدية ،حتتاج إىل ) القرآن(التسمية األخرى 

سوية كالم اهللا تفكيك ،إن أركون يتضايق من كل شيء له عالقة باإلميان، من هنا يأيت حرصه على ت

.514"تعاىل بكالم البشر  وهذا ما ال يقبله عاقل من أي ديانة كان 

إن أركون وفق تقسيمه لقراءات القرآن إىل القراءة اإلميانية، ومحل بشدة عليها، سؤال ملح يطرح -5- 1

هل يصبح نفسه، ما الفائدة من قراءة القرآن إذن إذا كان اإلميان ملغى من دائرة التفكري القرآين، بل

قراءة للقرآن أية داللة إذا فرغ من مسألة اإلميان وهي أعظم مسألة يف االعتقاد اإلسالمي، إن ال

التشريعي واألخالقي، وحتويله إىل وعاء للنص القرآين تفريغ النص من مضمونه االعتقادي و " األركونية"

يه املعاين واملقاصد اليت يراها مهيأ لكل قارئ أن يصب فغفار 

يف الدراسات املعاصرة ويراها األنسب للقرآن، " فتحا مبينا"يشيد أركون بالقراءة األلسنية ويعدها -6- 1

والعجيب أنه يقر بأن املدارس األلسنية مل تبلغ 515واختارها يف قراءته لسورة الفاحتة، وغريها من السور

علوم أن مدارس علم ومن امل" من النضج ما يؤهلها لقراءة من هذا احلجم، وهذا ما يفسره قوله

ا ال تزال يف طور التشكل 516"األلسنيات هي اآلن يف طور التشكل والبلورة  ، إال أنه مع إقراره بأ

يقدم على توظيفها وإسقاطها على القرآن يف كثري من قراءاته اإلسقاطية، وهو ما يقلل القيمة العلمية "

، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضار ، املغرب ، بريوت ، لبنان )نقد الذات املفكرة (علي حرب ، املمنوع واملمتنع -513
126،ص2،2000،ط
154أمحد بوعود ، الظاهرة القرآنية عند حممد أركون ، ،ص-514
وما بعدها 111ينظر حممد أركون ، القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين ، ص-515
121املرجع نفسه ،ص -516
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واألكثر غرابة أن يصدر من أركون . 517"عربها هلاته القراءات، ويشكك يف سالمة النتائج احملصل عليها 

حنن واعون يف الواقع بالنواقص أو نقاط الضعف اليت تعرتي "وهو الذي يدعي الصرامة والعلمية قوله 

ما يعين أن النتائج حمكوم 518"القراءة األلسنية، وخباصة عندما تطبق على ما يدعى الكتابات املقدسة 

.عليها من قبل بالنقصان والضعف 

" القرآن"وقصد احلصول على أكرب مستوى من التجرد واحلياد، عمد أركون إىل تعويض لفظ -7- 1

، ويرجع سبب ذلك حبسبه "واملنطوقة اللغوية"، 519"املدونة النصية "مبصطلحات أخرى ، مثل " اآلية"و

دية إىل ما حتمله تلك املصطلحات األصيلة من شحنات الهوتية ، تقف حاجزا أمام الدراسات النق
520.

معطيات العلم األلسين على الوحي، مبصطلحات أخرى وليدة حقل معريف إن حماولة اسقاط

النص والشروط الالزم توافرها يف املفسر أو مؤولدون االستعانة باألدوات التقليدية للتفسريخمتلف، 

مثل هذه القراءةالقواعد فو املتشابه، والناسخ واملنسوخ وغريها من واحملكمالقرآين كعلم أسباب النزول

تتجاوز علوم القرآن مهما امتلكت من املناهج احلديثة ألن هذا مدعاة إىل التسيب يف فهم أنليس هلا 

تعترب موضوعا إشكاليا يف مجيع املعارف النظرية عامة، "، فضال على أن املناهج نفسها النصوص

ن جهة ، ولعدم امكانية حسم تعددها أو واإلنسانية منها خاصة لصعوبة حتديدها بدقة ومبوضوعية م

ا يف تلك املعارف من جهة أخرى .521"وحد

تنزع القراءة األلسنية عند أركون بإفراط إىل إسقاط خصائص النص األديب البشري على النص -8- 1

الديين، وإلغاء كل مميزات النص الديين، حىت باتت خصائص املرسل مصدر النص مطابقة عنده يف 

وحيث إن النص األديب الذي أنتج يف سياقات معينة يصعب إجياد االنسجام يف متنه، إذا احلالتني، 

احلسن العباقي ، القرآن الكرمي والقراءة احلداثية ، دراسة حتليلية نقدية إلشكالية النص عند حممد أركون ، أنوار للنشر والتوزيع عبد-517
252،ص01،2010، الدار البيضاء ، املغرب ، طالرمحن لفقيه

112حممد أركون ، القرآن من التفسري إىل حتليل اخلطاب الديين ،ص -518
املدونة هي املصطلح العريب املقابل للمصطلح "مصطلح لساين يقول عنه هاشم صاحل ، مرتجم كتب أركون للعربية ، -519

موعة النصية ، فالقرآن مشكل من جمموعة نصوص (Corpus)الفرنسي : هامش املرتجم .خمتلفة الطول ) أو سور(وكان ميكن ترمجته با
.114حممد أركون ، القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين ،ص 

119ينظر هامش ، حممد أركون ، القرآن من التفسري إىل حتليل اخلطاب الديين ،ص -520
12مصطفوي حممد ، أساسيات املنهج واخلطاب يف درس القرآن وتفسريه ، ،ص-521



- 151 -

استمر تأليفه ردحا من الزمن، نظرا إىل فعل الزمن واملكان يف اإلنسان املبدع ، فكذلك الشأن يف القرآن 

منسجما، قد يبدو غري معقول أو املمكن أن يكون اخلطاب القرآين متجانسا و "الذي يقول فيه أركون

، واملتمعن يف مثل هذا الطرح عند أركون يرجعه 522"خاصة إذا علمنا أنه استمر على مدى عشرين عاما 

إىل مبدئه ومقوالته يف حماولة التسوية بني القرآن الكرمي وكل اخلطابات النصية ، وباألخص منها الكتب 

من خالهلا علماء الالهوت الغربيني ، واليت أخضعت للدراسات النقدية  وصل )التوراة واإلجنيل(املقدسة 

جرى ...وحيا إعجازيا بل كانت نتاجا رائعا للخيال اإلنساين اخلصب "إىل اعتبارها نصوصا ليست 

، كما ذهب الفيلسوف 523"تصورها على مدى جيلني أو ثالثة أجيال، قبل حنو ستة وعشرين قرنا 

إىل نفي صفة الكتاب املقدس " السياسةرسالة يف الالهوت و "اليهودي سبينوزا يف رسالته املشهورة 

مجع من خالل روايات موجودة عند كتاب متعددين، ويف بعض "بالسماء، وعده كتاب تاريخ وأنه 

.524"األحيان كان يقتصر على نسخها ونقلها دون اللجوء إىل فحصها أو ترتيبها 

ان علماء الالهوت إن جتاهل أركون خلصائص النص القرآين يضعه يف حمل انتقاد شديد  وإذا ك

الغربيني قد أرجعوا الكتب املقدسة لديهم إىل النتاج اإلنساين، فهذا ما مل حيصل مع القرآن، إال من 

خالل أركون، فالثابت عند املسلمني أن النص القرآن كتاب مساوي، ومل يصلنا أي رأي أنه أنتج من قبل 

م نفسه، وهي النتيجة اليت يرفض أركون أشخاص معينني، بل حىت من النيب حممد صلى اهللا عليه وسل

ا  تمعات الكتاب املقدس، حبسب تعبريه، ومصرا على سحبها على "التسليم  منقبا عن تاريخ مشرتك 

.525"القرآن الكرمي مع استحالة الطعن يف ربوبيته وأحادية مصدره

وتتحدد هذه وجود مشكلة تعرتض سبيل فهمنا للنص القرآين،"األركوين"ض اخلطاب يفرت -9- 1

ني النص ، وبصلى اهللا عليه وسلمق بني النص املقروء يف زمن نزوله على النيباملشكلة يف وجود فر 

ويصرح أركون بأن املقدس الذي نعيش عليه أو معه اليوم ال عالقة له املكتوب بني دفيت املصحف

.أيام النيبباملقدس الذي كان للعرب قبل اإلسالم، وال حىت باملقدس الذي كان سائدا 

114حممد أركون ، القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين ،ص -522
وصها إسرائيل فنكلشتاين ، نيل إشر سيلربماين ،التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها، رؤية جديدة إلسرائيل القدمية وأصول نص-523

23،ص01،2005ن سوريا ،ط\املقدسة على ضوء اكتشاف علم اآلثار ،ترمجة وتعليق ، سعد رستم ، األوائل للنشر والتوزيع 
سبينوزا باروخ، رسالة يف الالهوت والسياسة ،ترمجة وتقدمي حسن حنفي ، مراجعة فؤاد زكريا دار الطليعة ، بريوت ، لبنان ، -524
283،ص 04،1997ط

256العباقي ، القرآن الكرمي والقراءة احلداثية ،صاحلسن-525
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واالطالقية ونزع صفة النص الديين من مفاهيم العامليةحمتوىإىل تفريغ تدعو التارخيية والقراءة

اخللود والصالحية لكل زمان ومكان عنه، وذلك بغية االلتفاف على حقيقة كونية القرآن من خالل 

والنظر إليه باعتباره نصا تارخييا حمكوما بشروط تارخيية وظرفية يزول بزواهلا، وتعمل ،إحالته إىل التاريخ

على ربط القرآن بسياقات تنـزله، وتفسري معانيه تفسريا تداوليا قاصرا من خالل اخلوض يف مسألة 

.وغريها من القضايا"املكي واملدين"و"الناسخ واملنسوخ "و"أسباب النـزول"

إىلاخلطاب القرآين حبسب تعبري أركون هي العودة بالقرآن بشكل علمي" خنةأر "فالغاية من

يف بداية اخلاصة حبياة القبائل يف مكة واملدينة، والسياسيةاللغوية واالجتماعية ، قاعدته البيئوية والعرقية

يتغري فهمه وهذا اجلهد جيد مشروعيته يف القول بأن القرآن الكرمي خطاب تارخييالقرن السابع امليالدي

ومعناه مع تغري الزمان واملكان، وبناء على ذلك فما جاء فيه من عقائد وشرائع تتغري وتتبدل مع تبدل 

الزمان واملكان، وهذا التبدل ال يقصد منه هنا املرونة يف االجتهاد الفقهي املواكب ملتغريات الواقع عرب 

لشرعي لكل زمان ومكان، فهو وقيت، مبعىن أنه به عدم صالحية احلكم ايعينالزمان واملكان مبقدار ما 

جاء لوقت قد مضى، ومل يعد يتالءم مع الوضع احلايل، وبالتايل، جيب أن تتغري تفسرياته مبا يناسب 

ا أن ذلك أن قراءة النص القرآين كنص،! الوضع املستجد حمكوم بسقف التاريخ والثقافة من شأ

.د سوف يساهم يف تعرية النصة للتالعبات الفكرية، وهذا النقتكشف لنا عن اخللفية السياسية والثقافي

لقد وقع أركون وغريه من احلداثيني يف التباس كبري، خلطوا فيه بني مستويني من املعرفة 

املستوى األول وهو الوحي، فكل ما أوجده اهللا تعاىل وشرعه، بصفته شريعة ودينا كان يف دائرة .الدينية

ا شائبة   فكل ما يرجع إىل الوحي فهو معصوم، وتلقيه يكون الوحي، وتكون معرفته م عصومة ال يشو

العصمة يف مرحلة التلقي والعصمة يف مرحلة احلفظ، : يرافق املراحل الثالث للعصمة "تلقيا معصوما 

والعصمة يف مرحلة اإلمالء، فالوحي معرفة يلهما اهللا لنبيه دون سواه، ويرتتب على ذلك، أن ألفاظ 

ن ومعانيه هي عني الوحي اإلهلي، والنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يفهم الوحي نفسه من دون القرآ

أما املستوى الثاين فهي املعرفة النقلية، وهو جماهلا غري جمال الوحي، وليست معصومة، 526اشتباه

هو إدراك البشر : "لنقلوهي املعرفة اليت تتشكل خلف ستار عبارات الوحي واآليات اإلهلية واملراد من ا

وفهمهم للوحي وليس الوحي نفسه، ذلك أن الوحي نفسه متيسر فقط لألنبياء املعصومني عليهم 

19جوادي اآلملي ، منزلة العقل يف هندسة املغرفة الدينية ، تنظيم وحتقيق ،أمحد واعظي ،مركز منشورات إسراء ، قم ، إيران ،ص -526
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وهذا اخللط بني املستويني  جعل .527"السالم، وما هو بني أيدي البشر العاديني هو فهم وتفسري للوحي

فإذا قلنا .النقلية   وهذا أصل اإلشكال القول بالتارخيية يصدق على املعرفة الوحيانية كما على املعرفة 

ال جند من يستوعبه إال املعصوم وهو النيب -حىت على مستوى قبول هذا اإلدعاء -بتارخيية القرآن، فهي

.صلى اهللا عليه وسلم 

:مالحظات على أبوزيد- 2

ومن ،بيانه وبالغتهويا من حيث ذا كان النص القرآين نصا لغإ: بني النص الديين والنص األديب -1- 2

ءته جد من أجلها هذا النص تستدعي قراة، فإنَّ الظروف والغايات اليت و حيث إمكاناته اللغوية واجلمالي

وإن أنارت -حذر اختزاله، فالدراسة اللسانية اللغوية مثًال للنص القرآين قراءة ملمَّة جبميع اجلوانب،

ا ستكون قاصرة -جوانب من هذا النص َّ .نصلل" الغائي"راك اإلطار الشمويل عن إدفإ

ا مث إنَّ تناول النص القرآين بالدراسة وفق مناهج قراءة النصوص األدبية كما تشكَّلت يف ثقافا

نص إعالمي ا كما قد يتجاهل الناقد الفوارق بنيق بني النص الديين واألديب، متاماألصلية، يلغي الفوار 

هرية بني النص الديين ميكن ببساطة اكتشاف فروق جو و. معنيلقالب منهجيونص شعري مثًال والء

ام على الدارس املو والنص األديب، يتحت-منه خصوًصااحملكم - من اإن عدد. ضوعي إدراكها ومراعا

ا كانت بعض التصورات األدبية ناجتة اخلصائص تقر  ب بني النص األديب والنص الديين والفلسفي، ورمبَّ

ا ص الديين والفلسفي بالنص األديبنأساًسا عن التباس ال حيث يكون استعمال اللغة استعماًال خيرج 

ازي واالستعاري، لكن هذه  اخلاصية ليست كافية للتسليم بأنعن املألوف للوصول إىل درجة التعبري ا

.النص الديين أو الفلسفي يستدعي نفس التأويل الذي منارسه على النص األديب

به يف عمقه الغيبـي والتارخيي حيمل خصوصية متيزه ومتتد- بوجه خاص-القرآين النص إن 

حيمل ألنَّ النص القرآين" يف خيط واحد، وجيمعها ته يف املاضي واحلاضر واملستقبلليتواصل مع مسري 

د فضاء النص األديب عند حلظٍة ينتهي فيها صفة اليقني املطلق، وكل ما عداه يدور يف فلكه، بينما يتحدَّ

والنص الديين فعٌل يف التاريخ، فعٌل امتدادي حيمل طابع السيطرة املطلقة على .. دأ نصٌّ جديدليب

181املرجع نفسه ،ص-527
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ائية للعامل تُفسِّره وتغيـِّرُه، بينما حيمل النص األديب حمدوديَّته يف  األفكار األخرى، وهو رؤية ذات نزعة 

.528"ةأيًضا نسبيته الذاتية والتارخييالتفسري والتغيري، وحيمل 

، اليت جتعل منه جمموعة من العالمات املغلقة اليت ال ميكن فك بهإن للنص استقالليته اخلاصة–2- 2

ـــ معناها إال إذا كانت "من خالل دراسة العالقات القائمة بني عناصره اللغوية والداللية املكونة له ف

يت ال ميكن الكشف عنها إال العربية هي هوية القرآن اللغوية  فإن النص القرآين له خصوصيته اللغوية ال

، ذلك أن النص القرآين كان جامعا ألنواع القول 529" من داخل النص وليس من قواعد اللغة ومبادئها 

ينمو يف فضاء متعدد االجتاهات، وأوجد يف القرآن "السابقة دون أن ينخرط ضمن أحد منها ، جعلته 

دميه للفروقات األدبية ومجعه ألنواع الكتابة  مجيعا، فلم يرتدد يف كتابة ما سبقه بشكل خمتلف ، خاصية 

مضيفا إمكانيات إىل النحو ومستحدثا طرائق جديدة يف الربط بني العبارات ، واصفا نفسه يف الوقت 

.530"ذاته بأنه خامتة الرساالت السابقة ، وخامت الكالم ، مقدما نفسه بوصفه كتابا شامال كامال 

ومنه النص القرآين أمهية بالغة ليس لكونه نصا مقدسا يكتسب النص الديين يف اإلسالمي 

فحسب ميثل ارتباط السماء باألرض ، وإمنا ملا ميثله من منط معريف متميز وفعال يف كل مساحات املعرفة 

اليت تفرضها الضرورة الزمنية ، ومن هذه الزاوية ميثل النص القرآين أول متايز بينه وبني األشكال املعرفية 

عليها البشر ، وألن النص يف التصور البشري مهما امتلك من تناسق ومتانة يف الداللة إال اليت تعارف

أنه حمكوم بعوامل الزمن اليت تفرض تطورا دالليا للنص ، وهذا جوهر النظرة اهلريمونطيقا ليصبح النص 

على النص ليس بوصفه عندها معربا عن املعرفة وليس منتجا هلا ، أما يف التصور اإلسالمي فرتتكز املعرفة 

فحني يستخدم اهللا اللغة العربية يف التنزيل فإنه " مستنبطا للمعرفة فحسب بل ومنتجا هلا أيضا 

يستخدمها وفق مستوى إهلي يقوم على اإلحكام املطلق فال يكون يف القرآن مرتادفات توظيفا ضمن 

متناهي الدقة، فلكل  ) يلمصطلح دال(جناس وطباق، إذ تتحول الكلمة ضمن االستخدام اإلهلي إىل

:لويبحبث منشور يف موقع ا. »حممد أركون ومشروعه النقدي«: بوراس، حممد-528
http://alarabnews.com/alshaab

288وجيه قانصوه ، النص الديين يف اإلسالم ، من التفسري إىل التلقي ، ص-529
36-19أدونيس ، القرآن وآفاق الكتابة ،ص _530
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كلمة يف القرآن داللتها املفهومية املميزة، وذلك خالفا لالستخدام البشري البالغي العفوي ملفردات اللغة 

"531 ،

فإذا كانت اللغة يف املفهوم الشائع وما حتمله من خصائص، ترتبط ارتباطا مباشرا خبصائص 

ور فكل أمة تتكلم كما تفكر ، وهذا جوهر األمة اليت تتكلمها من زاوية الوسيط الذهين للتص

ينبغي أن -ومنه التصور القرآين خاصة-اهلرمونيطيقا أو الـتأويلية املعاصرة، فإن اللغة يف التصور الديين 

، BÓ�\�DóE.ö�,Bæ�b�]iö÷mö]�F\�DZöF%&A]��æo\�b�÷pö]ZXvöù�Ph÷YEö]ZX$A\^qö#<Ó�{532{فالقرآن الكرمي يقول" ال تأخذ على عواهلها 

أقوال وأفعال ودعاء، متفتحة : ولكن يف القرآن هلا معىن خاص ..فكلمة الصالة ال تعين غري الدعاء

الصالة حقيقة يف الدعاء جماز، يف أقوال : بتكبري خمتتمة بتسليم ، ولذلك اضطر األصوليون أن يقولوا 

از كوسيط، وبعضهم قال ال الصالة حقيقة شرعية، نقلها :مفتتحة بتكبري خمتتمة بتسليم ،فأدخلوا ا

.533"الشارع من الغة إىل الشريعة لتصبح حقيقة شرعية 

بصفته مؤسسا للنص، وأنزلته إىل جمّرد ناسخ للغة، وقطعت " موت املؤلف"رفعت البنيوية شعار 3- 2

رد جمفاملؤلف. لك إلعالن والدة القارئبني املؤلف والنص، ممّهدة بذالفاعليةبذلك كل الصالت 

. الواقعيمستخدم للغة، واللغة هي اليت تتكلم وتبدع املعىن باالرتكاز إىل أفق القارئ الثقايف وظرفه 

ان التنزيل اإلهلي للتأويل البشري حبيث ميكن القول بأن  وبإخضاع النص للقارئ ينكشف لنا حتمية ار

اإلنساينل يف دائرة الفهم ذلك أن النص القرآين مبجرد أن حيتك بالعقل البشري يدخ،آن قد تأنسنالقر 

قف النسيب الذي متليه اخلربة اآلنية والتجربة املرحلية واملو بوخيضع للسريورة التارخيية واالجتماعية احملكومة 

فاملعرفة الدينية جهد إنساين لفهم الشريعة مضبوط "مما يلغي وجود تصور ثابت لإلسالم ظروف العصر

ومنهجي ومجعي ومتحرك ودين كل واحد هو عني فهمه للشريعة ، أما الشريعة اخلالصة ، فال وجود هلا 

534"إال لدى الشارع عز وجل

97فة العلوم الطبيعية واإلنسانية ، صحممد أبو القاسم حاج محد، منهجية القرآن املعرفية أسلمة فلس-531
49سورة هود ، اآلية -532
، مركز دراسات فلسفة الدين 06،1999طه جابر العلواين ، منهجية التعامل مع القرآن الكرمي ،قضايا إسالمية معاصرة ، العدد -533

169، بغداد ، العراق، ص 
2002، دار اجلديد منتدى احلوار العريب ، بريوت، لبنان، 1دالل عباس ،ط: سروش عبد الكرمي ، القبض والبسط يف الشريعة، تر-534

30، ص 
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ه عنصرا قرآنيا ثابتا قابال واملعضلة هنا تكمن يف أننا لسنا خمولني باحلديث عن املعىن بوصف

لالستهالك والتوظيف، وإمنا ميكن أن نتحدث عن حقيقة النص املتمثلة حصرا بفهم القارئ وقراءته له، 

ص أبعادا جديدة مل احلاصل من خالل تراكم معريف يضفي على النوإبداعهالقارئ إنتاجفنتحدث عن 

بوصفه اإلنسانخمتزنة يف داخل اإلنسان، وأن قبل، وهذا يعين أن حقيقة النص وروحه تكن منظورة من

املعىن واقعا أوسع من "فـ.املعىن احلقيقي فيه مبا يتناسب وروح العصرباستخالصقارئا للنص مكلف 

املعىن الذي قصده املؤلف وذلك ألن اآلفاق التارخيية لألشخاص متفاوتة، مبعىن أن لكل شخص جتربته 

اآلخرين، وهذا ما يساعد بدوره على تباين املعاين اليت ينتزعها عن ذاته وعن العامل ختتلف عن جتارب

ذا تتمثل حقيقة النص يف نطاق الشرح والفهم فحسب، أما شكل ، 535"األفراد من النص الواحد

وبعبارة واحدة علينا أن ندرك أن .عىن له، وال حياة له بدون الروحالنص فيغدو مبثابة اجلسد الذي ال م

اه" النص"قد نسخ" فهم النص" .وأ

بذلك أصبح و". موت النص"على يد البنيوية، أعلنت التفكيكية الحقا " موت املؤلف"بعد 

. ، فهو الذي يسهم يف إنتاج النص، ويضفي عليه املعاين والدالالتمتحكما يف املعىنالقـارئ مبفرده 

لقارئ هي يف أن جيري على ومهمة ا. مبثابة حقل ثري بالدالالت املضمرة واملعاين اخلفيةالنص يصبح و 

ائي يستقر عليه الفهم، وهذا ما يضفي  النص عمليات حفر وتنقيب ضمن سريورة ال تعرتف حبد 

وحينئذ لن يكون هناك أي نص . املشروعية للتأويل باعتباره يعمل يف جمال مفتوح غري قابل لالختزال

ي على خمزون داليل هائل وفضاء إحيائي مبنأى عن التأويل، مبا يف ذلك النص القرآين نفسه والذي حيتو 

ا محال أوجهالقراءة إىل جانب كونه نصابإمكانياتحافل  وتنبع مشروعية التأويل من الفراغ . متشا

الذي أصيب به النص وأفقده ثقل املركز، وحّوله بذلك إىل إشارات ودوال حتتاج اىل مرجعية تضفي 

.عليها املعىن

يف املناهج األلسنية، بات النص القرآين وفق النظرة اهلرمينوطيقا خارج أمام هذا التطور امللحوظ 

صناعة املعىن،فهو مستقيل،كما أصبح اهللا مصدر النص الغائب األكرب يف نصه،ولو أدرك احلداثيون أن 

صورة الغياب عالمة على جالل املرسل، وإشارة إىل تفلت اخلطاب من كل حتديد ، ألن احلضور إقبار "

وتعدد القراءات التأويلية للخطاب القرآين ، هي تعبري ال عن ... قتل جلمالياته الالمتناهية للخطاب و 

68شبسرتي حممد ، االجتهاد الكالمي ، قضايا إسالمية معاصرة ،دار اهلادي للطباعة والنشر ، بريوت ،ص -535
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إذا كانت الداللة القرآنية تستجيب حلضور القارئ ، يف زمنه اخلاص ، ...زمن نزوله وإمنا عن زمن تلقيه 

ا داللة صائرة وليست منتهية ومهاجرة يف الزمن وليست ثابتة فيه ، حية مت حركة ، وليست ساكنة فأل

"536.

م ، 2008، منشورات االختالف ،اجلزائر العاصمة ،01ا والفلسفة ، حنو مشروع عقل تأويلي، طعبد الغين بارة ، اهلرمينوطيق-536
420ص

اخلامتة 
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طرف خالصتها ونتائجها ،وها حنن ملزمون ها حنن نصل إىل الطرف اآلخر من الدراسة ، وهو

تكوينا جديدا ، نالقي مبوجبه بني ما فرقناه يف فصوهلا ومباحثها مالقاة تتجاوز ذلك هابتكوين نص

:التفصيل ، سعيا إىل ما ميكن أن يكون نسخة أخرى هلذه الدراسة ، وهي موزعة على نقاط متتالية 

صلى اهللا عليه (حممد عة البيانية ملعجزة النيب اخلامتأكدت التجربة التارخيية، وأكدت الطبي-1

قامت على قاعدة ذلك النص وال ميكن أن تُبعث من جديد وتسود » نص«أن حضارتنا حضارة ) وسلم

ا«مرة ثانية يف عاملية جديدة إال من خالل قراءة جديدة، فعليها مرة ثانية  ا » أن تقرأ باسم ر وتقرأ ور

ا قراءات متجددة للنص و األكرم الذي علم بالقلم ضا املنطوي على  القرآينسيبقى عنوان حضارتنا و

.كل حقائق الكون والتاريخ واإلنسان، املتضمن ألسرار الوجود واحلياة وما بعد احلياة

من حلقات الرتاث الديين للمسلمني سيسجن نفسه يف دائرة تارخيية حلقةوالذي ينظر للقرآن -2

ت البحث نفسها اليت النص القرآين، وسيلغي من اعتباره البعد الغييب، وخيضعه بالتايل آلليات وأدوا

يعتمد عليها يف فهم النصوص الدينية التارخيية، وسينطلق يف رؤيته للقرآن من مقاربته إياه بوصفه أحد 

. الكتب املادية املقدسة، دون تدقيق ومتييز بني القرآن وسائر الكتب األخرى عمومًا والعهدين خصوصاً 

.كما هو شأن التأويل يف الفكر الغريببية لفهم القرآنهذه الرؤية ستقود صاحبها لتطبيق اهلرمنيوطيقا الغر 

ا خاصة من أنصار االجتاهات احلداثوية يف  وهنا تكمن املفارقة اليت استعصى على الكثري استيعا

ا تدرجييكيف ميكن لكتاب أو نص نزل يف مكان وزمان حمددين، ورصد حركة أمة تشكلت : التفسري

ا ودولتها ا وحركتها وقيامها وهجر !ا على التقادم والتالشيعصيأن يبقى صاحلًا .. والحق نشأ
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لقد غاب عن أولئك البعد الغييب يف القرآن ومصدره املتعايل على التاريخ والزمان واملكان فالقرآن وإن  

لكن من ) سنة23(التنزيل ا يف حركة نزوله وأسبابه ومن حيث رعايته للنيب وأمته طوال مدةتارخييكان 

.حيث مصدره اإلهلي هو غييب متعاٍل 

(كاالزدواجية يف اإلنسان«هذه الطبيعة املزدوجة  + مادة+ زمان + مكان :  بني التارخيية .)روح) 

، هذه االزدواجية )منشؤه الغييب(والتعايل ) حوادث وظروف مادية+ مكان + زمان (التارخيية : والتعايل

.درة على التجدد دائماً واالستمرار يف العطاء واهلداية والتعليمهي اليت منحته الق

فاملنهج ال بد أن من خالل املنهج ،القرآناملدارس احلداثوية مع املقاربة األولية حلقيقة اصطدمت- 3

يغطي كل األبعاد من جهة مضامنية ويتحرك يف أكثر كتابايتماهى مع موضوع البحث فكيف ندرس  

.إخل... تشريعي، تكويين، مبنهج أديب أو هرمنيوطيقي، أو تفكيكيلساين، : من أفق

، اليت تتماوج يف آين اليت تراكمت عرب حقب متتاليةوالناظر آلليات الفهم والتفسري للنص القر - 4

ا تيارات بني طريف نقيض، بني مركزية تارخيية، حترك النص ضمن أفق تارخيي، ال  الساحة املعاصرة تتجاذ

قع إال أن وتبلور يف التجربة األوىل، وحينها ليس أمام الوافيها غري جتلي واحد، قد جتسدلنصحيتمل ا

فصل بينه وبني ماضيه، ويف مقابل ذلك مركزية احلاضر وعصرنة املاضي، يف يذييتجاهل عامل الزمن ال

ة األوىل والثانية، صورة فكرية تالحق حىت صرخات املوضة، وبينهما أمناط ثقافية متذبذبة، بني مركز الدائر 

كما أن الوسطية ليست هي اخليار األمثل، ألن املشكلة ال تدور حول التفريط أو اإلفراط، وإمنا يف 

نفس حتريك النص القرآين حول هذه املركزيات، فليس املاضي أو احلاضر هو مرتكزًا لفهم النص، وإذا 

عرفة اإلسالمية ترجع إىل البحث عن مركزيات أمعنا النظر يف هذه املركزيات جند أن أساس املشكلة يف امل

إلحالة فهم النص خارج عن إطار النص، مبعىن أن النزاع بني التجديديني والتقليديني هو نزاع خارج عن 

اختصاصات النص، فالنص قضية حمايدة ال ينتسب إىل زمان أو مكان حمدد حىت يكون النزاع بني أن 

منا ال بد من البحث عن مركزية أخرى تتمتع بنفس حيادية يدور النص حول املاضي أو احلاضر، وإ

النص، يف رؤية تكاملية تنظر لكل الوحدات الزمنية يف أفق عرضي واحد، ليس ألي وحدة حق األولية 

أو احملورية، كما الشمس تشرق بضيائها على الواقع دون أن متتاز فرتة زمنية خباصية جتعلها مركزًا 

ذا نسجل أول م. للشمس الحظة منهجية أمام التيارات اإلسالمية اليت انطلقت من املاضي أو و

فهم لإلسالم يف عمق مراده، وحنن حنتجب عنه حبجاب احلاضر لفهم النص، ألننا ال ميكن أن نصل إىل
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الزمان واملكان، فكما أننا ال نبصر الشمس بالواقع، وإمنا الواقع هو الذي يُبصر بالشمس، فكذا ال ميكن 

ر اإلسالم برؤى زمان أو مكان معني، وإمنا الواقع هو الذي جيب أن يتبلور ويتشكل وفقًا لرؤى أن نبلو 

اإلسالم، وال يتحقق ذلك إال بإجياد مركزية للفهم متتلك نفس حيادية النص، لتخرج من سلطة الزمان 

قرآين  وفق واملكان، ألن اإلسالم كإرث تارخيي أو كفهم معاصر، ما هو إال حماوالت لفهم النص ال

معطى زماين ومكاين، فالتحفظ الذي نبديه هو يف التفكيك بني ما حيمله النص من معىن، وبني املعاين 

اليت أنتجتها جتارب ضمن معطيات خاصة لفهم النص، وهذا ال يعين جتاوز ما قيل وإمنا عدم الوقوف 

هو مسامهة كبرية يف حل نانظر ورية يف عنده واعتباره الصورة املثالية والنهائية لإلسالم، فاكتشاف هذه احمل

مشكلة املعرفة اإلسالمية، وهذه الدراسة هي رسم للخطوات األوىل أو هي فتح الباب إلثارة هذه 

.املشكلة

، ال بد أن نبحث عن تلك اآلليات اليت القرآينكون لنا انطالقة جديدة يف فهم النص تولكي - 5

ا الكفيلة جبعل القرآن مشرفًا ومهيمنًا على الزمان واملكان، تكشف عن القيم والسنن املبثوثة فيه، أل

فالضرورة املوضوعية جتعلنا أمام خيارين أوهلما أن يتشكل النص وفق الواقع الزماين واملكاين، وبالتايل 

ري ذلك الزمان واملكان ومن مث الرتاث الذي يقف حاجزاً أمام البنية التطورية للنص، وإما سأيصبح النص

الوحي، وذلك عندما ميتلك النص خاصية إشراقية تسمح حبرية عارفيتشكل الزمان واملكان وفقًا ملأن

ة ال بد أن احلركة للواقع بكل مكوناته يف أفق عقلي يستوعب كل خصوصيات املرحلة، ويف هذه احلال

مركزيتها واضحة ومرتتبة يف شكلها اهلرمي لكي تتحقق، احلكم،السنن،القيم،تكون تلك البصائر

تم به املنهجيات التفسريية والتأويلية .ويصح الرجوع إليها، وهذا ما مل 

ال بد من نقاش حول اآلليات املطروحة لفهم النص يف الفكر ولكي تتضح تلك املركزية 

مث نبني أن احلدود الغامضة بينهما كانت وراء إشكاالت املعرفة،وهي التفسري والتأويل والقراءةاإلسالمي

،نالحظ ذلك مثال يف اختالف مفهوم مما قلص حدود االستفادة منهاإلسالمية وخبصوص فهم النص

.التأويل يف احلقل املعريف اإلسالمي من هذه الدراسة

فهم بنيةاختيار آخر يف أي ه بعني االعتبار يف بناء منهج أوأكثر من عامل ال بد من أخذهناك- 6

.القرآن الكرمي

.املتعايل لكتاب اهللا العزيزاملصدر : أوالً 
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تمع والتاريخالطبيعة،فهو يغطي قضايا،تنوع احملتوى القرآين:ثانياً  والنبوة،واأللوهية،واإلنسان،وا

.، واملاضي واحلاضر واملالئكةوالغيب،واملعاد واآلخرة،

وهي الغاية اليت تسبق  الظلماتهداية الناس والعاملني وإخراجهم من اهلدف املركزي هلذا الكتاب: لثاً ثا

كل غاية يراد منها الوصول إىل مراد النص 

حتكي عن معان ظالف،وليس جمرد أليس كأي بيان آخراملوقع الوجودي اخلاص هلذا الكتاب فهو: رابعاً 

أن فهم القرآن الكرمي احلداثيني ادعاء بعض من هنا نستغرب من .ومكنونات يف نفس املتكلم فحسب

أن عملية هؤالءلقد أغفل . أديب صرف عابرنصوكأن القرآن جمرد ، ل من يفهم اللغة العربيةمتاح لك

ذا املوقع الوجودي للقرآن الكرمي وراء الوجود اللفظي احل سي الفهم يشرتط فيها إىل جانب االعتقاد 

، ��ÓöYX%&AæuobsödYöF\qö]ôEÓ�öFæuAÓ§ØsöaZW>j@]A÷}%&Aê�]iÓn¼_CpöaiöaZX,Bæ�öajBæYWö>ZX]A((537[((امتالك الصفاء القليب والروحي، والكتيب للقرآن

))N��\ö�hÓYöFæuAdtê�]iÓn~P�̀YöFpöaiöaZXBöd�>ApaZöFB\ö�æupöbYEøyÌö�Ó�öF((538

تستوجب ، إن خصوصية التعايل وألوهية املصدر القرآين والطبيعة الفريدة لكتاب اهللا عز وجل

إذاً ال بد من سنخية بني طبيعة القرآن .اليت تصبح مالزمة املفسر أو القارئ للنص القرآين هذه القابليات

vÓ�ÓöYX%&Aæ�Ós\{zfb/@]A((وشخصية املفسر ليصل إىل روح القرآن وجواهره ومعانيه) يف بعدها الغييب(املعنوية 

'b�ætÌq\�ø~]:iö÷z�ø�öçjÓpöb�ÓöYXê�]iÓn¿tpaZöFvö³ù�©åù�ö³`YöFdt·h÷�öFÓpÓöYXù��Óö�Eöøy#<]ZWö>i²çj~b�bYöFpöaiöa ZXvö³ù�PsÌö�ù̂r$çf/@¢A\�«<E]×jØo£A�PYXÀh]:iö\O�

½v�Eö`YEöe�((
539

بشكل أساس القراءات احلداثية للقرآن الكرمي، أي تلك اليت تتوسل وجهتاخللفيات الفكرية اليت - 7

علوم، ومناهج، وآداب، وفنون، وفلسفات، منالغربية،ينتمي إىل عامل احلداثة بكل ما هو حداثي، 

سواء من منطلق كون النصوص الدينية املقدسة واحدة يصح على مجيعها ما .وغري ذلك... ونظريات

جارب والسياقات التارخيية واحدًا، وكون الت-أيضاً –أو من منطلق كون العقل الناقد يصح على إحداها،

.واحدة

24سورة حممد ،اآلية -537
14سورة املطففني ،اآلية -538

22سورة الزمر، اآلية - 539
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الفوارق واخلصوصيات واملميزات اليت حتكمت يف بنية كل نص كل ذلك مع القفز على 

لدرجة خييل للدارس معها أن مثة رغبة قوية يف التسوية، بني النصوص املقدسة ووجهت مساره التارخيي،

تتحول النصوص مثومن . حبيث ال يبقى بينها نص صحيح يصدق ويهيمن ويشهد باحلق على ما سواه

رخيي ال فرق بينه وبني سائر املوروثات األخرى مادام التعديل البشري قد طرأ الدينية إىل إرث ثقايف تا

، وهي نفسها الطروحات اليت روج هلا حممد أركون ، ونصر حامد أبو زيد، وأسست ملا أصبح يعرف عليه

".أنسنة النص الديين " يف أدبيات القراءة احلداثية ب
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- 164 -
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v،م1988،دار الكتب العلمية بريوت،3،طالتعريفاتاجلرجاين الشريف علي بن حممد.
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.، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت 3،ط2، جالتفسير الكبير-

v ، حتقيق حممد المقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصالفصلابن رشد أبو الوليد ،
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vم1981، منشورات دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت ، لبنان 02ط،الموطأ، مالك.

vالناشر حممد سامي 1،ط1،جحتقيق حممد فؤاد سزكني،مجاز القرآن، بن املثىن أبو عبيدة

.م1954، القاهرة ، اخلاجني

v ت.د،دار صادر1،طلسان العرب،حممد بن مكرمأبو الفضل مجال الدين ابن منظور

:قائمة المراجع

v ، دار ، 1، طالوحي وداللته في القرآن والفكر اإلسالمياألعرجي عبد الستار جرب محود

.م 2001،الكتب العلمية ، بريوت

v ، إيرانهـ1378، دار اإلسراء للنشر ، 1، طالوحي والنبوةاآلملي عبد اهللا اجلوادي،
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مركز منشورات إسراء ، واعظي ، تنظيم وحتقيق ،أمحدرفة الدينيةعمنزلة العقل في هندسة الم-

قم ، إيران

v ،مركز الناقد الثقايف ، 1طالعلماني المعاصر في علوم القرآناالتجاهأمحد حممد الفاضل

.م2008، ،دمشق

v اهليئة املصرية العامة للكتابرآنمفهوم النص، دراسة في علوم الق، نصر حامدأبو زيد ، ،

.م1990

اعة والنشر والتوزيع  ، املركز الثقايف العريب للطب3ط،، دراسة في علوم القرآنمفهوم النص-

م1996،بريوت 

، املركز الثقايف العريب ، الدار 5ط،، دراسة في قضية المجازاالتجاه العقلي في التفسير-

.م2003البيضاء ، املغرب ، 

.م 1992، املركز الثقايف العريب ،بريوت 2ط،إشكاليات القراءة وآليات التأويل-

.م1992،القاهرة،نقد اخلطاب الديين، دار سينا للنشر-

م2000، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء  4ط،النص والسلطة والحقيقة-

م2004املركز الثقايف العريب ، : ، الدار البيضاء4، طقراءة في خطاب المرأة: دوائر الخوف-

،، بريوتسلسلة دراسات إسالمية، دار املنتخب العريب،1ط،الخطاب الديني رؤية نقدية-
م1992

vكمال بالطة  حسن حنفي، بلند ،حممد بنيس،حليم بركات،أدونيس، حممد أركون

هشام شرايب، عادل ضاهر، جابر احليدري، إلياس اخلوري، فؤاد إسحاق اخلوري، مالك شبل، 

، ندوة ومواقف، دار الساقي ، 01ط،اإلسالم والحداثة، حممد مكية ، عصفور، عزيز العظمة

.م 1990لندن 

.، بريوت، دار اآلدابالنص القرآني وآفاق الكتابةأدونيس، -

v ، الدينية ،دار ذاكرة الناس للنشر، منشورات وزارة الشؤون تجديد الفكر الدينيإقبال حممد

م2012،اجلزائر، 01ط

v،دراسة تحليلية معرفية في النصالقرآني بين التفسير والتأويل،المعنىأمري عباس

.م2008لبنان، ،العريب، بريوتاالنتشار، مؤسسة 01ط،القرآني
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vم 1963،مكتبة األجنلو املصرية، 02ط،داللة األلفاظ، أنيس إبراهيم

v في أصول مقال ضمن كتاب -في الخطاب النقدي الجديدمفهوم التناص ،أجنينو مارك

.م1987، دار الشئون العامة بغداد ، 1، طترمجة أمحد املديين : الخطاب النقدي

v ، م1972، دار الشروق ، بريوت التعبير الفني في القرآنبكري الشيخ أمني.

vم2008، النوادر، بريوت، دار 1ط،األثر الفلسفي في التفسير، بكار حممود احلاج جاسم.

vمنشورات01ط، نحو مشروع عقل تأويلي، الهرمينوطيقا والفلسفةبارة عبد الغين ،

م 2008االختالف ،اجلزائر العاصمة ،

v ، م2010، منشورات الزمن ، الدار البيضاء ،الظاهرة القرآنية عند محمد أركونبوعود أمحد

vاجلزائرشركة الشهاب ،الكريمالمحكم والمتشابه في القرآن ، تومي حممد.

v2008،بريوت، دار الطليعة، 4ط،، الوحي والقرآن والنبوةفي السيرة النبوية،جعيط هشام

.م

vم1980، بريوت ، دار املالينيمفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة، اجلوزو حممد علي.

v،بريوت، ،مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،01ط،فلسفة التأويلجابر علي أمري

2014لبنان،

vمركز الدراسات الوحدة العربية ، بريوت 03،طبنية العقل العربي، اجلابري حممد عابد ،

.م1990،

.م1994بريوت ،، مركز دراسات الوحدة العربية5ط،الخطاب العربي المعاصر-

.م1991الثقايف العريب ،بريوت ، املركز1ط،التراث والحداثة-

vاملركز 1،طم 1987مكتبة األجنلو املصرية بالقاهرة ،1،طالتراث والتجديد،حسنحنفي ،

.م1981دار التنوير ، بريوت ،،م1980العريب للبحث والنشر ، القاهرة ، 

.م1988،دار التنوير ، بريوت ،1،ط1، جمن العقيدة إلى الثورة-

م1988طباعة والنشر والتوزيع، القاهرة دار قباء لل، هموم الفكر والوطن-

vاملركز الثقايف العريب ، الدار 2،ط)نقد الذات المفكرة (الممنوع والممتنع ، حرب علي ،

م2000،، املغرب ، بريوت ، لبنان ءالبيضا
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ملغرب ، بريوت، لبنان ، ، الدار البيضاء  ا، املركز الثقايف العريب4ط،نقد النص، حرب علي-
م2005

v ، م1995، ارف للمطبوعات  بريوت ، لبنان دار التع،03، طعلوم القرآناحلكيم حممد باقر

.

v واالنسانيةأسلمة العلوم الطبيعية–منهجية القرآن المعرفية ، حممد أبو القاسمحاج محد -

.م  2003بريوت لبنان ، دار اهلادي للطباعة والنشر والتوزيع ،01ط

v،البالغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس الهجريالتفكير محادي صمود ،

.م 1981املطبعة الرمسية ، منشورات اجلامعة التونسية، 

vدار الطليعة ، بريوت 3، طمضمون األسطورة في الفكر العربي، خليل أمحد خليل ،

.م1986،

vم1969،بريوت لبنانالنهضة العربية للطباعة والنشر ، داردراسات في القرآن، خليل أمحد.

v

v،ومه مع دراسة تطبيقية لقصتي القصص القرآني في منطوقه ومفهاخلطيب عبد الكرمي

.لبنان، دار املعرفة ،يوسفآدم،

vمؤسسة االنتشار العريب ، 04ط،الفن القصصي في القرآن الكريم،خلف اهللا حممد أمحد

م1999بريوت ،

vم2002،لبنان،بريوت، ،دار اهلادي في فلسفة الدين، اخلوري بولس

vالشركة ،2ط،المناهج األصولية في االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسالمي، الدريين فتحي

.م1985املتحدة للتوزيع، دمشق

vهـ1367، القاهرة  دار املنار، 5ط،الوحي المحمدي، رضا حممد رشيد

v2003،، لبنانالعريب، بريوت، مركز الثقايف نظرية التاويل، ريكور بول

v مكتبة دار 1طحممد برادة وحسان بورقية : تر"أبحاث التأويل"من النص إلى الفعل ،

.م2004األمان، الرباط،

vم1971، دار املكشوف، بريوت ، لبنان، تمهيد في النقد الحديث، روز غريب.

v ، م1958، ،دار الفكر العريب ، القاهرة أصول الفقهأبو زهرة حممد
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vدار النهضة احلديثة ، بريوت من إشارات العلوم في القرآن، السيد األهل عبد العزيز ،

.م1972،

v دار عالء 4،طبحث في ماهية الدين ونشأة الدافع الديني،دين اإلنسان فراس،السواح،

م 2002الدين ،سوريا 

vم1974،دار الدعوة ،سوريا ،01،،طالمجاز في البالغة العربية، السامرائي مهدي صاحل.

vدار البيارق عمان، بدون تاريخالهرمنوطيقا والنص القرآني نقد وتجريح، مسري محيد ،

vالدار العربية للعلوم1، طمن فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، شريف عبد الكرمي ،

.م2007اجلزائر ،ريوت، لبنان، منشورات االختالفب

vم1977، بريوت، دار املاليني10، طعلوم القرآنمباحث في ،الصاحل صبحي.

vدار التعارف ، بريوت –السنن التاريخية في القرآن –المدرسة القرآنية ، قرالصدر حممد با

م1981لبنان 

v ، دار الزهراء للطباعة 1، ترمجة أمحد احلسيين طالقرآن في اإلسالمالطباطبائي حممد حسني ،

.م 1973والنشر ، بريوت ، 

vم 1973بريوت ، لبنان  مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، 3ط،1ج،الميزان في تفسير القرآن

.

vم1997، بريوت مؤسسة األعلمي للمطبوعات،1،ط1،جالميزان في تفسير القرآن

vحتقيق حممد عمارة ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، األعمال الكاملة،عبده حممد ،

.م 1972بريوت 

.ت.ط ، دار الشعب ، القاهرة ،د.،دالتوحيدرسالة -

vالشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، اجلزائر، تفسير التحرير والتنويربن عاشور حممد الطاهر ،.

vالقاهرة ، ،دار املعارف،8،ط01، جالتفسير البياني للقرآن الكريم، عائشة عبد الرمحن
2004

vللمطبوعات ، بريوت األعلميمؤسسة،3ط،1ج،موجز علوم القرآن،داودالعطار

،1995.
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vإشكالية تاريخية النص القرآني في الخطاب الحداثي العربي المعاصر، العمري مرزوق،

، منشورات االختالف ، اجلزائر ، دار األمان ، الرباط ، ، منشورات ضفاف، بريوت01ط

.م2012

vدراسة تحليلية نقدية إلشكالية النص ، القرآن الكريم والقراءة الحداثية، العباقي احلسن

، الدار البيضاء ، املغرب أنوار للنشر والتوزيع عبد الرمحن لفقيه، 01ط، عند محمد أركون

م2010،

vدار الفكر ، دمشق 1طالنص اإلسالمي بين االجتهاد والجمود والتاريخية،عمارة حممد ،

.م1998لبنان  سورية ، دار الفكر املعاصر ، بريوت،

v 2009، دار الفكر العريب ، دمشق ، 01ط،نحو منهجية معرفية قرآنية، طه جابرالعلواين.

vم1993دار سعاد الصباح ، الكويت، ، 3، طالخطيئة والتكفير،عبد اهللالغذامي،

vم 1992لبنان ،بريوت ،دار املؤرخ العريب،01، طأصول البحث، الفضلي عبد اهلادي.

v2005دار الطليعة ،بريوت ، ، 01، طاإلسالمي عند محمد أركوننقد العقل،الفجاري خمتار

v ، دار الفارايب 1، طالنص الديني في اإلسالم ،من التفسير إلى التلقيقانصو وجيه،

.م2011،بريوت ،

v ، م1998،دار الطليعة ،بريوت، 1،طالفلسفة والتأويلقارة نبيهة.

vاملعهد العاملي 1ط، نظرية التفسير، بحث في القرآنيأدبية النص، القيام عمر حسن ،

م2011، ملتحدة األمريكية ، الواليات اللفكر اإلسالمي، فرجينيا

v ،دار اهلادي للطباعة والنشر 1، طمن العلم العلماني إلى العلم الدينيكلشين حممد، ،

م2003والتوزيع ، بريوت ، 

v،1995، مكتبة وهبة ، القاهرة ،مباحث في علوم القرآنمناع القطان

vدار الدعوة للطبع و 1،طالوحي القرآني في المنظور االستشراقي ونقده، ماضي،حممود

.م 1996والتوزيع االسكندرية ،النشر 

vتلخيص التمهيد، موجز دراسات مبّسطة عن مختلف شؤون القرآن ، معرفة حممد هادي

.سة النشر اإلسالمي ، إيران، مؤس1ج،الكريم

v ، بريوت19ط، اللغة واألدب والعلومالمنجد في معلوف لويس ،.
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vدار املعرفة اجلامعية ، مصر 01، جدراسات تاريخية من القرآن الكريم، مهران حممد بيومي ،

1995.

vز ، مرك1،طدراسات في آليات القراءة والتفسيرالتأويل والهرمنوطيقا ،، جمموعة من املؤلفني

.م 2011،، بريوتاحلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي

vبين حقائق النص ، ونسبية المعرفةالهرمنيوطيقا في الواقع اإلسالمي، معتصم السيد أمحد ،

.م2009بريوت ،، دار اهلادي للطباعة والنشر ،1، ط

vنظرية التأويل من أفالطون إلى فهم الفهم ،مدخل إلى الهرمنيوطيقا ،، مصطفى عادل

م 2003دار النهضة العربية ، بريوت ،1،طجادامر

vمركز 01ط،أساسيات المنهج والخطاب في درس القرآن وتفسيره،مصطفوي حممد ،

.م 2009احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بريوت  

v ، دار التنوير للطباعة والنشر بستمولوجيا النص ، بين التأويل والتأصيلإمناف عالء هاشم ،

م2011والتوزيع ،بريوت ، لبنان ، 

v ، عبد اجلبار الرفاعي ، . ترالعقالنية والمعنوية ، مقاربات في فلسفة الدينمصطفى ملكيان

م2005بريوت ، اهلادي للطباعة والنشر والتوزيع ، دار 1ط

vالنادي األديب بين بالغتين ،ضمن كتاب قراءة ثانية لتراثنا النقدي، مصطفىاصف ن ،

.م1990،الثقايف ، جدة

:الكتب المترجمة 

vترمجة هاشم صاحل القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني،أركون حممد ،

.2005، دار الطليعة  بريوت ، 2،ط

م1996،القومي بريوتاإلمناءمركز ،2ط،صاحلترمجة هاشم، اإلسالميتاريخية الفكر العربي -

.م1990، بريوت هاشم صاحل، دار الساقي.، تر، نقد واجتهادالفكر اإلسالمي-

.م1990،لندندار الساقي ، 1هاشم صاحل ، ط.، تر، نقد واجتهادالفكر اإلسالمي-

،دار الطليعة 2ط،هاشم صاحل:، تر، كيف نفهم االسالم اليومقضايا في نقد العقل الديني-

.م2000، بريوت 
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، مركز اإلمناء القومي، بريوت ، املركز 2، ترمجة هشام صاحل، طة علميةاء، قر الفكر اإلسالمي-

م1996الثقايف العريب، الدار البيضاء ، 

هاشم صاحل ، : ، ترنحو تاريخ آخر للفكر اإلسالميالفكر األصولي واستحالة التأصيل،-

م1999، بريوت،، دار الساقي01ط

v،رؤية جديدة حقيقتها،اة اليهودية مكشوفة على التور ،نيل إشر سيلربماينإسرائيل فنكلشتاين

ترمجة وتعليق، ،إلسرائيل القديمة وأصول نصوصها المقدسة على ضوء اكتشاف علم اآلثار

.م2005سوريا ،،األوائل للنشر والتوزيع ،01طسعد رستم 

vم1994بريوت ، ،مركز اإلمناء احلضاري 1ط،عياشيمنذر:تر،نقد وحقيقة،بارث روالن .

م1992سوريا ، ، مركز اإلمناء احلضاري ، حلب 1ط، ترمجة منذر عياشي ،لذة النص-

م1988املغرببقال و دار ت،1سني سبحاز،ط، ،ترمجة فؤاد صفا واحلالنصلذة-

v ،مراجعة فؤاد ،ترمجة وتقدمي حسن حنفي04،طرسالة في الالهوت والسياسةسبينوزا باروخ ،

.م 1997،ر الطليعة  بريوت، لبنان زكريا دا

vحممد شوقي ،ترمجة، المبادئ، األهداففلسفة التأويل، األصول، غادامري هانس غيورغ

منشورات االختالف ، املغرب،بريوت،واملركز الثقايف العريب،، الدار العربية للعلوم،2زين ،طال

.م2006اجلزائر ،

vدار الطليعة ، بريوت ، ، ترمجة جورج طرابشي البنيوية فلسفة موت اإلنسان، غارودي روجيه

.م 1985

v دار 2يل ،طأمحد السطايت وعبد السالم بنعبد العا:تر،جينيالوجيا المعرفة،ميشالفوكو،

.م2008توبقال، املغرب،

v معهد املعارف ، تعريب سرمد الطائيمناهج البحث في الدراسات الدينية، قراملكي أمحد ،

.، بريوت  لبنان احلكمية للدراسات الدينية والفلسفية

vدار الفكر، اجلزائر،دار 4ط،،ترمجة عبد الصبور شاهني القرآنيةالظاهرة،مالك بن نيب،
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