
 

 

 

 إلنسية وحداثة القراءة القرآنية: من إقبال إىل طه عبدالرمحنا
 أمحيدة النيفر

 
  (  م  1428هـ / 2007  شتاء ) العدد السابع عشر مجلة التسامح ، 

 

 

 –  م [ يف حماضراته الشهرية1938هـ /1357منذ أن أطلق حممد إقبال ]تـــ 
َس لفهم معاصر  –ثالثينات القرن املاضي  مصطلَح التجديد اإلسالمي املؤس ِّ

 للدين أتك د حتق ُق تطو ر نوعي  يف فكر املسلمني الديين. كانت اإلضافة اليت
عن مفهومني سائدين    مي زت خطاب التجديد هي إكسابه داللة تفصله هنائيا

كثريا ما اعُتربا مرادفني له : االجتهاد واإلصالح. أمهية التجديد عند إقبال  
كامنٌة من جهة أوىل يف الدائرة اليت رمسها له واليت تتجاوز اجملال الفقهي الذي 

ياسي الذي اعتنت به املدرسة ينكب  عليه اجملتهد واجملال املؤسسي الس
اإلصالحية. ما اقتضاه جمال التجديد عند إقبال متث ل يف مراجعات فكرية 
وعقدية أعادت النظر يف مسائل كربى كالوحي والنبو ة و الدين والزمان و 

واإلنسان. من جهة أخرى كان التجديد عنده ممنهجا بطريقة يعسر   املعرفة
إلسالمية رغم أن مه ها األساسي بقي اإلجابة اعتبارها مقطوعًة عن جذورها ا

عن متطلبات الفكر وكشوفات املعرفة اإلنسانية يف حلظتها احلديثة. من مث كان 
التجديد أفقا مغايرا أثراه التفاعل مع اآلخر لكن غايته كانت حفز املسلم على 

 الوعي بذاته.
التمايز عن  يف مسعى إقبال التجديدي هو أنه يف حرصه على  الال فت للنظر

القراءتني الفقهية واإلصالحية يف املوضوعات و اآللية ما استطاع أن يتجن ب 
جماَل تفسري بعض آي القرآن مقتحما بذلك جمال تربيز اجملتهد و املصلح. لكن 

إقبال يف مباشرته للنص القرآين مل ينظر إىل اآلايت القرآنية اليت تناوهلا بشكل 
اليت » الروح اجلديدة يف اإلسالم«ه و تلك مستقل عن الفكر الذي يؤسس ل

. يف هذا كان خمالفا للفقيه واإلصالحي اللذين كاان يف 1يسعى إىل بعثها
تفسريمها يتوخيان احملافظة منهجا وغاية، فاملسعى االجتهادي يرمي إىل اإلبقاء 



ت األوضاع، بينما يهدف اإلصالح إىل  على التماسك االجتماعي مهما تغري 
ضاع املؤسسات الكربى مبا يقل ِّص الفجوة احلضارية بني العامل مراجعة أو 

اإلسالمي يف حاضره وما ينبغي أن يكون عليه. القراءة اليت قد مها إقبال لبعض 
املواضيع القرآنية كانت مغايرة يف جوهرها العتمادها على مبدأ التطو ر وإقرارها 

تقل  متام االستقالل عن أبنه يف جمال املعرفة الدينية ال ميكن للمفكر أن يس
 الواقع املتحقق يف عامل التجربة.

فما نعثر عليه يف مدونة إقبال من مقاطع تفسريية جاء خمتلفا منهجا ونظاما 
أفهام آايت » يتدب ر«معرفي ا عما اعتاده عموم املفسرين، هو مل َيدَّعِّ فيها أنه 

. جند ذلك جلي ا يف القرآن بل كان يعمل على أن يتقد م تلك األفهام ليتجاوزها
   حديثه عن مسائل مثل اخلَْلق والشريعة والنبوة وهبوط آدم واملعاد واحلساب.

مل يقرتح يف مشروعه التجديدي أصوال » حممد إقبال«هذا ما جيعلنا نعترب أن 
جديدة لعلم التفسري بل رك ز عمله على مناذج من التأويل عد ها مدخال لوعي 

 ذايت بديل.
ك يوحي أبن التفسري ليس علما ُمْنَجزًا بقدر ما هو جهٌد معريف  هو يف فعله ذل

مفتوح يتمث ل عددا من اآلايت على أساس جدل بني املعرفة احلديثة والتجربة 
 الدينية الذاتية. 

هناك حاجة إىل وضع «جاء تصو ر إقبال التجديدي يف عبارة حمد دة حني قال: 
[ حاولُت بناء فلسفة إسالمية ابعتبار املعرفة الدينية يف صورة علمية...]لذلك 

املأثور من فلسفة اإلسالم، وابعتبار ما جرى على املعرفة اإلنسانية من 
 .2»تطو ر

لكن هذا املسلك احلداثي الذي يعيد بناء الفكر الديين يف اإلسالم عموما و 
الفهم القرآين خصوصا ظل  حمدود االنتشار. مع ذلك، فإن السعي املتجاوز 

مل ينقطع وإن كان متقط عا طوال النصف الثاين من القرن   الرتاثيللتمشي 
ظهرت حماوالت كانت من أمهها اثنتان : األوىل لفضل  العشرين، فبعد إقبال

الرمحن، و الثانية لطه عبد الرمحن. ما نسعى إىل إبرازه يف هذه الدراسة يعود إىل 
مفهوًما حد ِّ اي  يفصل بني لكوهنا   هذه اجلهود التجديدية بتناول مسألة اإلنسان



القراءة الرتاثية اليت تد عي املوضوعية املطلقة يف فهم النص القرآين وبني الفهم 
احلداثي الذي يربط بني اإلنسان وجتربته الوجودية واملعرفية وانفتاح اخلطاب 

   القرآين عليها.
 قصة أخرى لآلدمي

القرآين نتبني أننا إزاء مسألة  عندما نتدبر املوقع الذي حيتل ه اإلنسان يف البناء
إشكالية تعرض لإلنسان بوصفه هويًة مركَّبة يضيئها النص القرآين من زوااي 

 لإلنسان وللعامَل.  خمتلفة تتكامل مبا حيق ق تغيريا دالليا
من خالل هوي ة اإلنسان القرآنية تتحد د مجلُة مسائل ترتبط بتلك اهلوية ارتباطا 

ذات الوظيفة   (Key-termsل التعابري املفتاحية )قواي مما جيعلها من قبي
 . 3الرئيسة يف إبراز ما ميي ز النظرة القرآنية

هناك من انحية أوىل عالقة اإلنسان ابلعامَل مث عالقته ابلتاريخ . هذان البعدان 
يرتبطان ببعد أنتولوجي لإلنسان يكشفه كائًنا ذا وجود مطلق جمر د من كل تعيني 

 وحتديد.
هذه املستوايت الثالثة يظهر اإلنسان يف هويته القرآنية وقد انتصب  من خالل

سي ًدا للعامَل وحمر كا للتاريخ بفضـل تلك الكينونة املفارقة اليت جتعله يف عالقة 
بعيدا عن كل سياقِّ تناظٍر ضديٍ  معه أو عبودي ة  -تعاىل-استخالف هلل 

    ساذجة له.
فة اإلنسان هلل يف األرض، و هو املبدأ هبذه اهلوية القرآنية يتحقق مبدأ خال

 الذي جتس ده مسرية اإلنسان احلضارية و التارخيية.
مها الوجهان الل ذان يتجادالن: الوجه املفارق املتعايل الذي يكون فيه اإلنسان 

أمام هللا اخلالق املستخلِّف والوجه اإلنسي  لإلنسان بوصفه صانًعا للمعىن وحمققاً 
 التارخيية والفكرية املوضوعية. له من خالل الشروط

ما يؤديه التمع ن يف عموم اآلايت القرآنية املتعلقة ابلعامَل يضيء زاوية نظر أوىل 
لإلنسان حتددها ثالثة عناصر تتضافر عدة آايت على إبرازها. هذه العناصر 

   هي:
هناره وحباره نعين به أن العامل بسمائه وأرضه، جبباله وأوديته وأ َتْشِيَئة العاََل : -أ



ـٌر أبمره. هذه التشيئة  وما سواها من املفردات خملوٌق هلل خاضع لسلطانه مسخَّ
تنفي أيَّة قدرة أو فاعلية ذاتية لكل تلك األجزاء, وهذا ما جاءت تؤكده أكثر 

   من آية مثل:
 .4»هلل ملك السماوات واألرض خيلق ما يشاء« -
وكرها وظالهلم ابلغدو  وهلل يسجد من يف السماوات واألرض طوعا« -

 . 5»واآلصال
مؤد ى هذا العنصر األول يف اجملال الفكري واحلضاري هو إقامة عالئق 

موضوعية بني العامَل واإلنسان، فبه ترتاجع العقلية األسطورية اليت كانت تصوغ 
العامَل صياغة سحرية. يتم  ذلك عرب حتييده, وانسحاب كل القوى الروحية 

النسحاب الضروري مليالد معرفة جديدة. من هذه اجلهة يُعترَب الفاعلة منه وهو ا
اخلطاب القرآين قطيعة معرفية مع الشرك وكل املعتقدات اإلحيائية اليت سادت 
البالد العربية وغريها. إنه حتو ل ضخم ابلنسبة إىل اإلنسان إذ إِّن تشيئة العامَل 

اإلنسان إىل خصوصيته تُعترَب وسيطا إلنسانية اإلنسان، فبها وفيها يتعر ف 
اإلنسانية وتعدد أبعادها ومن مث تربز مكانته يف هذا العامَل الذي يصبح موضوعا 

 للبحث وجماال للفعل.
ُتربِّز اآلايُت القرآنية العديدة عنصرا اثنيا متعلقا  الزايدة املّطردة للكون: -ب

 ابلعامَل وخصائصه داحضة به ما كان معتمدا من معتقدات لدى طائفة من
أو » الطبع احمليي والدهر املفين«العرب كانت ال ترى سببا لوجود هذا العامَل إال 

هؤالء مل ََتْدِّهِّْم عقوهلم إىل اإلقرار ». معط ِّلة العرب«ما يسميه مؤرخو العقائد 
 ابخلالق والدار اآلخرة فكأهنم عطلوا هذه املعتقدات ومل يروا فيها أية جدوى.

 :عن هؤالء يقول القرآن الكرمي
وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما يهلكنا إال الدهر وما هلم « -

من مث جاء الرد  القرآين على هذا العقلية   .6»بذلك من علم إن هم إال يظنون
الثبوتية والقار ة معز ِّزًا رؤيًة مغايرة تقوم على َخـْلق ال يتوقف للعامَل و مسرية 

 د. و تزي  منفتحة ال تفتأ تنمو
 :-تعاىل–يقول 



 .7»يزيد يف اخللق ما يشاء إن هللا على كل شيء قدير« -
 . 8»وخيلق ما ال تعلمون  واخليل والبغال واحلمري لرتكبوها وزينة« -
 . 9»يسأله من يف السماوات واألرض كلَّ يوم هو يف شأن« -

ا تفعل هذه اآلايت وغريها حني تعرض صورة لعاملٍَ بعيٍد عن اجلمود والتوقف إمن
من خالل حقيقة العامَل املادي معىن ال يتـأتـ َى له   ذلك لتُــقِّــرَّ يف اإلنسان املؤمن

 أن يتجاهله إن أراد النجاة لنفسه. إنه قانون احلياة :
 . 10»أييها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا فمالقيه« -
تت ضح مكانٌة من تركيب العنصرين املاضيني  غائية العاََل وآفاق اإلنسان: -ج

جديدة لإلنسان يف اخلطاب القرآين ضمن حركية العامَل املادي  اليت ال تتوقف؛ 
فمن التأسيس الضروري للتسخري املتيح للتمكني من موقع اخلالفة يف عامَل 

  حيتل  اإلنسان موقع االستخالف، فتتجاوز -متسك به القدرة اإلهلية الواحدة 
واملهينة اليت انساقت فيها بعض األوضاع القدمية عالقته ابلعامَل احلدود الضيقة 

إىل العامَل املادي. عرب هذه البنية اليت تتيح سيادة على عامَل   من خالل نظرَتا
   اإلنسان على أفق طاملا حالت دونه احلواجز : أفق الكونية.  يسب ِّح هلل يشرف

سان قيمة أما من جهة عالقة اإلنسان ابلتاريخ فاخلطاب القرآين حيدد لإلن
الوجودية. اهلوي ة القرآنية لإلنسان جتعله    ليؤسس عليها منزلة اآلدمي» احلرية«

كائنا اترخيي ا مبعىن أن ه يفهم نفسه ليس من خالل التأم ل العقلي  بل من خالل 
 و املوضوعي ة للحياة اليت يكتسبها.   التجارب املتجد دة

ليت تقرن بني حرية اإلنسان وما ال أدلَّ على هذا املعىن من اآلية الكرمية ا
وما كان يل «حني يقول:   جيس د الشيطان جانبا منها  يتصدى له من عوائق

عليكم من سلطان إال  أن دعوتكم فاستجبتم يل فال تلوموين ولوموا 
 .11»أنفَسكم

بناء على هذا ال ميكن عد  هوي ة اإلنسان وإرادته ووعيه أشياء حمد دة سلفا بل 
أبن اإلنسان وهوي ته يف حالة ختَلُّق، وأبن ه ال يفهم نفسه إال  بطريق  األدق  القول

غري مباشر. بذلك يكون اخلطاب القرآين يف املستوى التارخيي لإلنسان إمنا هو 
 أتسيس حلرية اآلدمي قيمًة مركزية ملشروع استخالفه يف األرض.



رز حمددات هذا ما حدا مبحمد إقبال أن يفهم قصة نزول آدم يف ضوء أحد أب
إنسانية اإلنسان وهي احلرية. إنه يرى أن األهم  يف تلك القص ة هو إبرازها ألبعاد 

ذاتي ة اإلنسان يف منو ها من حالة بدائية إىل مرحلة أكثر تطو را، منوٍ  ينقله من 
مرتكِّزا على الشهوة الغريزيَّة ومقطوعا عن البيئة اليت يعيش فيها   وضع يكون فيه
ا صاحبة إرادة. على هذا إىل آخر يعي ف يه أنَّ له نفسا استيقظت لتدرك أهن 

يكون هبوط آدم هو ارتقاء ألنه حيق ق لإلنسان شعورا أبن ه ذو صلة عِّل ِّية 
آدم هي بداية » هبوط«وشخصي ة بوجوده. يف خطوة أخرية يقر ر إقبال أن قص ة 

فعل اإلنساين نشوء الذ ات احلر ة عن رغبة ورضا. ذلك أن  اهلبوط هو جتسيد لل
القائم على حر ية االختيار. إن ه اإلعالن عن بروز ذات متناهية هلا القدرة على 
أن ختتار. مث  إلمتام جوانب القص ة القرآنية يرى إقبال أن ما ورد من أكل من 

الشجرة ينبغي أن يؤوَّل ضمن هذه احلركي ة. فاإلنسان الذ ي أكل من الشجرة 
ث أراد أن يصل إىل مثرها من أقرب طريق ودون أي   )رمز املعرفة ( أخطأ من حي

عرب انتقاله إىل البيئة املالئمة إلبراز قواه   كدح. لذلك كان تصحيح اخلطأ
العاقلة عن طريق الك د وصناعة التاريخ . تلك البيئة اليت  حتق ق خصوصياته 

رب الصراع و الرضا بوصفه كائنا متميزا ابملعرفة واحلري ة ال ميكنه أن يفت ِّق ذاتَه إال  ع
 .12ابلتناهي

من هذا الرتابط بني جمايل عاملٍَ ال حيمل قداسة ذاتية وسيادٍة استخالفية لإلنسان 
حتق ُق انضباطا شامال للكون وحركية دائمة يربز إنساٌن جديٌد يتجاوز االنبهار 

بتعدد مظاهر احلياة وتشابك قواها واختالف خصوصياَتا. هذا اإلنسان يصبح 
إلنسانية   ه اجلديدة واملتجددة قطب الرحى وبؤرة تفاعالت عامَل هو َمْعــرَبٌ مبعارف

يكتشف به نفَسه ويصوغ من خالله استقالال واستيعااب ال يتوقَّفان.   اإلنسان
بذلك يكون مقصود العامَل وغائيته، يف اخلطاب القرآين، هو ابلدرجة األوىل 

 .13أنسنة اإلنسان وحترره
سان يف املشهد العام مبختلف مستوايته فيتأكد أنه تعبري عن أما عن موقع اإلن

ٍد دائٍم  عالقة إشكالية، أي أنه ليس هلا حل  هنائي وانجز. إهنا هوي ة قابلة لتجد 
   إذا أردان جتن ب فقدان اإلنسان رسالته ومعناه.



  املنهج: يف عالقة النّص ابلتاريخ
 يف ضوء اجلهود التجديدية اليت يف اخلطاب القرآين» اإلنسان«حني نعاجل مقولة 

نكون ابلضرورة مواجهني لقضية املنهج الذي   برزت يف العصر احلديث، فإن نا
ينبغي اعتماده يف تفسري النص. ما مـي ز املقاربة احلديثة يف تناوهلا مسألة 

  هو الطرح الذي جتاوزت به ما ظهر مبكرا من جهود املفسرين» اإلنسان«
لداللة القرآنية. لقد اجتهت عناية تلك احملاوالت بعبارات األوائل املهتمني اب

القرآن الكرمي وإشاراته بوصفها تربز وجوه إعجازه. ذلك كان شأن ما ُحر ِّر 
يف القرن الثالث اهلجري وما تاله وهي أعمال » معاين القرآن«خاصة من كتب 

تين أاثرت جدال حال دون تطو ر هذا املنحى التفسريي لصاحل هنج آخر يع
 ابلتتبع التفصيلي أللفاظ القرآن وتراكيبه. 

بعد قرون حاول بعض الدارسني يف العصر احلديث إحياء احملاوالت املتعث رة 
 .14ما عرف ابلتفسري املوضوعي  األوىل ابسم

لكن ما اختص ت به اجلهود احلداثية مقارنة مبا ظهر يف القرون اهلجرية األوىل مث 
حيني يف معاجلتهم املوضعية لقضااي قرآنية كان مع ما حرص عليه بعض اإلصال

 متمثال يف انطالقهم من نظرية يف املعجم القرآين. 
استعمل  -عليه السالم-خالصة هذه النظرية أن الوحي عند تنز له على الرسول 

ختتلف عما كان متداوال   لغة عربية كان ينقل بعض دالالَتا إىل معان جديدة
أسيس لنظرة جديدة إىل العامَل بني العرب مبا يُتيح الت

(Weltanschauung على هذا يكون الوحي قد أبدع معجما قرآنيا .)
خاصا بفضل حركية داللية وتصورية مل تُولِـّـها الدراسات القرآنية عناية ُتذكر عند 

 وضعها ضوابط التفسري و علوم القرآن. 
لنص املوحى حتد ث إلبراز هذا احلراك الداليل وحاجته إىل منهج جديد يتناول ا

  عن الوحي الذي خطا خطوة حداثية كربى إذ تدخَّل يف» فهمي جدعان«
التاريخ ليحرر العقلية العربية والفعل العريب من امليثولوجيا القدمية ومن سلطة 

اخلرافة والتقليد وأساطري األولني وليسلمها لسلطان السمع والبصر والفؤاد أي 
الطبيعية لتكتمل حبكمتها وابلكتاب لإلنسان إىل سلطات اإلدراك اإلنسانية 



 .15أسباب العلم والفعل السديد
املفكر اإليراين املعاصر » جمتهد شبسرتي«تواصال مع هذا التوج ه يقرتح 

ليكوَن علما يربط بني املنت وبني الواقعيات احملايثة له » علم النص«مصطلح 
دراسات القرآنية من دائرة ولرصد االنزايح الداليل عرب منهج حديث مبا خيرج ال

 . 16التقليد 
اليت تسعى إىل إرساء فكر ديين يعيد اكتشاف   مثل هذه التوجهات احلداثية

معاين القرآن وفق شروط الوعي املعاصر تنهل من روح احلداثة اليت ال ترى 
للحياة غائية حمددة خارج الوعي اإلنساين مؤكدة أن هذه الروح ال تتناقض مع 

 مل يتجاهل الشروط املوضوعية للسياق التارخيي.   الذيحراك الوحي 
جوهري يف الدين والثقافة اإلسالمي ة لكنه يقوم   بتعبري آخر فإن التعايل اإلهلي  

يف الوقت نفسه على نظرة إنسيٍَّة تنجز املشروع اإلسالمي. ذلك هو معىن 
آين االستخالف الذي جيعل اإلنسان اخلليفة مبدعا للمعىن بفضل خطاب قر 

 . 17يضع اآلدمي أمام هللا وليس يف سياق تناٍف أو تضاد معه
فإن لفظ   -إذا أردان تقدمي مثال على هذا اجلدل بني الوحي والتاريخ 

يف النص القرآين يصلح منوذجا متمي زا لضرب من العبارات املفتاحية » إنسان«
فرضه  يف املعجم القرآين اليت انزاحت من نسق معجمي سائد إىل نسق جديد

 اخلطاب القرآين.
 يف النص أو ال, ويف اخلطاب القرآين اثنيا ؟ » اإلنسان«كيف يتبد ى لنا 

مرة فهو من  65ذُكر لفظ اإلنسان يف النص القرآين مرات قليلة ال تتجاوز الــ
مرة(  2844من أهم األلفاظ القرآنية مقارنة بلفظة هللا )  هذه الناحية ال يعترب

 .18مرة(924( ولفظة أمن )مرة930ولفظة الرب  )
من جهة اثنية فإن السياق الد اليل الذي ترد فيه كلمة اإلنسان يتوز عه حموران : 

كفور   –عجول  -خصيم مبني  -يؤوس  -حمو ر اإلدانة الواضحة فهو ضعيف 
ة إىل . هذا شأنه يف أكثر من نصف اآلايت اليت تذكر اإلنسان. إضاف19-

هذا جند حمورا يتحد ث عن َخلقه وما أودعه هللا فيه من استعدادات متباينة: 
من صلصال، هذا إىل جانب أن  هللا عل َمُه  -من علق  -فهو من محأ مسنون 



 . 20البيان و عل مه ما مل يعلم
كيف ميكن أن نعاجل هذا اجلانب من النص واحلال أن عموم اخلطاب القرآين 

إلنسان وجهة أخرى إذ جيعله حيظى مبكانة متميزة فهو يتجه يف خصوص ا
 خليفة هللا وهو خماَطب ابلوحي؟ 

الذي ينطلق من الوعي » علم النص«ال بد هنا من العود إىل ما أشران إليه من 
خبصوصية الوحي وطبيعة اخلطاب اإلهلي للناس. يتأسس هذا العلم من مبدأ أن 

إلنسان فخاطبه ابلرسالة، و جعل نصَّها الديين هللا الذي جَتلَّى للعامَل قد جتل ى ل
غري منفصل عن اترخيه يف الوقت الذي تكون وظيفة الوحي تعاليا وحتر را من 
ذلك التاريخ. بعبارة أخرى: يعترب علُم النص أن  الوحي اإلهلي حني يتجس د 

 نص ا ال يستقل  متاما عن التجربة اإلنسانية وإن كانت غايُته جماوزََتا. 
، و أنه إذا أنعم »ال يسأم من دعاء اخلري«ينص  القرآن على أن  اإلنسان  حني

، فال بد أن نتذكر أو ال أن كلمة إنسان يف ال لغة »أعرض وأنى جبانبه«هللا عليه 
القرآنية قريبة العهد ابالستعمال اللغوي  العريب  القدمي الذي يتداول هذا اللفظ 

ن الضآلة واالنقطاع واخلروج عن قري  يف سياق استهجاين  ألن اإلنسان
. تساعُدان على التحقق من هذا املعاجُم اليت جند فيها أن  : 21اجلماعة

اإلنسان له مخسة معان أحدها األمنُلة، واثنيها ظِّل  اإلنسان، واثلثها رأس «
اجلبل، ورابعها األرض اليت مل تزرع وخامسها املثال الذي يُرى يف سواد العني 

  أو» الكنود«. ما ورد من اآلايت عن اإلنسان 22...»ن العني ويقال له إنسا
وثيق الصلة ابلنسق املعتمد يف الثقافة العربية السائدة آنئٍذ » يفُجُر أمامه«الذي 

وهو نسق يعترب التفرَُّد مهلكًة وُخسراان بينما يُعلي من شأن االنضواء يف العشرية 
ن للنزعة الفردية قائٌم يف والسعي جلمع شتاَتا. هذا الرتس ب التارخيي  املستهجِّ

النص القرآين رغم أن خطاب الوحي يريد ابستعماله إايه أن يزحزحه و يدفع به 
خارج هذا احلقل فيذكر أن اإلنسان هو أيضا ُمصٍغ إىل النصح وقابل للتوجيه : 

يف أحسن «وأنه ُخلِّق » على نفسه بصرية«وأنه » ووصينا اإلنسان بوالديه«
    .23»تقومي

هذه املواكبة اليت يكشفها لنا حبث اإلنسان يف النص مبنهج ميي ز بينه وبني 



اخلطاب جتعلنا ندرك أن الوحي يتفاعل مع الشروط املوضوعية التارخيية لكنه ال 
كان ال بد  من التفريق بني نص القرآن كمنت و بني    يقف عندها. من مثَ 

مل ذلك املنت وعامل النبو ة اليت خطاب القرآن الذي هو أوسع جماال ألنه مرتبط بعا
 استوعبت الوحي. 

صورة اإلنسان يف املنت إذن خمتلفة عنها يف اخلطاب القرآين، وهذا ما يؤكد 
احلاجة إىل منهج اترخيي لدالليات املعجم القرآين يسهم يف إعادة أتسيس حلرية 

 اآلدمي بوصفه قيمًة مركزية ملشروع استخالفه يف األرض.
م [ 1988هـ/1409ندرك دقة ما ذهب إليه فضل الرمحن ]تــ  عند هذا احلد  

أحد اجملددين احلداثيني املغمورين يف العامل اإلسالمي املعاصر يف اهتمامه خبطورة 
 املنهج القرآين ويف عالقته أبسئلة احلرية وإبنسي ة املشروع الثقايف يف اإلسالم. 

الذي يعتربه تواصال » ثاإلسالم وضرورة التحدي«يقول فضل الرمحن يف كتابه 
إنه ال سبيل إىل خالص ممكن إال إبحداث تغيري  –إقبال التجديدية   مع مسرية

يف التقاليد الثقافية، مثل هذا املشروع احملقق لتغري  اجتماعي  مرتبط ابلنزعة 
». أسلوب تفسري القرآن«العقلي ة يف اإلسالم تلك النزعة اليت ال تنفصل عن 

ا يرجع إىل ذلك أن  تعث رات احل اضر وعدم جناعة األدوات الفكري ة املعَتمدة إمن 
 .24»االفتقار إىل املنهج الصاحل لفهم القرآن نفسه«

 التجديد ، إبداٌع موصول
ما سبق أن ذكرانه من أن لفظ اإلنسان ال يعد  من أهم األلفاظ القرآنية ال يعين 

نسي ة ) ب القرآين ( غريب عن اخلطاHumanismأبي حال أن مفهوم اإلِّ
 وعن الثقافة اإلسالمية. 

إن االعتداد ابإلبداع اإلنساين وحبريته وفكره ينبغي َأالَّ ُيستفاد من عدد املرات 
أو من مجلة من اآلايت   اليت جرى فيها ذكر عبارة اإلنسان يف النص املوحى

 املعزولة عن بعضها بعضاً وعن اخلطاب القرآين بكامله.
احلداثية تنظر إىل   التذكري أبن الرؤية التجديدية يف هذا املستوى ال بد من

القرآن بوصفه نصًّا ذا بنية متمي زة ومنطق داخلي و أن  به عالقات بــينية تربط 
خمتلف الدالالت ضمن حقول و دوائر مفاهيمية واضعة بذلك تراتبية للمعاين 



أن  . هذه املنهجية تؤدي إىل أمرين : ال ميكن25املميزة للخطاب القرآين
نسي ة أو احلرية أو املواطنة أو الدولة ابلبحث عن  نسعى إىل مفاهيم حديثة كاإلِّ

عبارات اصطالحية حمددة تقابل ما توصل إليه الفكر اإلنساين يف صيغته 
احلديثة الغربية. من جهة اثنية ينبغي أال  نتوقع العثور على كل املفاهيم أو القيم 

 احلديثة ضمن اخلطاب القرآين.
يف اخلطاب القرآين إىل توقي » اإلنسان«فإننا حنتاج عند دراسة مفهوم لذلك 

أمهي ة اخلصوصية  -كلٌّ بطريقته   –ينكران   هذين املزلقني اللذين يتجاهالن أو
مبنهجه التوفيقي   الدينية والثقافية لإلسالم. ذلك ما وقع فيه الفكر اإلصالحي

يف املقابل كان   فكار العصرية.الساعي إىل إرساء أرضية نظرية تستسيغ أهم األ
هناك املزلق املناقض الذي وقعت فيه عدة دراسات استشراقية حني مل تعترب 

النص القرآين كتلة مستقلة ذات نظام خاص وخطاب ممي ز فلم تر فيه إال  تداخل 
       جمموعة مؤثرات بيئية حميطة به، وابخلصوص مؤثرات يهودية و مسيحية.

أن ما اعتمده التجديديون من منهج اترخيي داليل يف   هو ما نريد أن نُثبته
نسي ة القرآنية  معاجلة حداثية لإلنسان يف اخلطاب القرآين ينتهي إىل اإلقرار ابإلِّ

واإلبداع اإلنسانيني.   يف مقاومتها للتقليد واجلمود و يف االعتماد على احلرية
من كل أثٍر للمقدَّس هي من هذا اجلانب ال ترى ما يدعو إىل ضرورة التجر د 

نسي ة األوروبية يف عصر النهضة من   الديين قياسا على ما صاحب النزعة اإلِّ
 حرص على التخل ص من سلطة الكنيسة وقيودها الفكرية والالهوتية. 

نسي ة النظُر يف مجلة   من مث يصبح من الضروري عند البحث يف موضوع اإلِّ
 العام. الداليل   عبارات أسهمت يف تشكيل البناء

يشرتك » إنسان«ما ينبغي التنبيه إليه يف املوضوع الذي يشغلنا اآلن هو أن لفظ 
يف صياغة حقل داليل » الناس«و » أم ة«و » نفس«و » آدم«مع عبارات 

للمعجم القرآين يساعد على تبني  طبيعة اخلطاب القرآين املتعلق ببعده اإلنساين 
   ة يف السياق احلديث واملعاصر.والكوين مبا يساعد على فهم رسالته وخاص

هذه العبارات ال ميكن أن ُتدَرس يف انفصال عن بعضها بل ينبغي النظر إليها 
على أهنا عبارات مفتاحية يف نظام مفاهيمي متكامل صدم قدميا الذهنية العربية 



الدرس الداليل «إن وقع استيعاب  -املشركة وجتاوزها وهو قابل لإلسهام اليوم 
يف إثراء الوجود اإلنساين يف جانبني رئيسني: عالقة اإلنسان ابهلل و  -» للقرآن

    نظرة القرآن إىل العامَل.
وتغطيتهما للبعدين » آدم«و » اإلنسان«ما ذكرانه يف الفقرة السابقة عن لفظيت 

وذات   ذات االطراد األكرب» نفس«التارخيي واألنتولوجي تُــَتم ُِّمهما عبارة 
ن االستعدادات الكربى اليت يتمتع هبا اإلنسان لتحم ل املسؤولية التوجه املعرب  ع

يف رسالة التوحيد واالستخالف. هذه العبارة املفتاحية الثالثة اليت اسُتعملت 
يف تلك  -رغم تشعبها  -أكثر من مائتني وتسعني مرة يف صيغ خمتلفة تلتقي 

، تلك 26»و هو الذي أنشأكم من نفس واحدة«النفس الواحدة اجلامعة : 
يوم «وهي ذاَتا املسؤولة   ،27»ال ُتَكلَُّف نفٌس إال وسعها«النفس املكلَّفة 

. يف هذه العبارة ذات احلضور القوي  28»أتيت كل نفس جتادل عن نفسها
ا تغط ي عامَل الغيب وعامَل الشهادة  ضمن احلقل الداليل القرآين لإلنسان نتبني  أهن 

ال ينفك قائما يف هذا احلقل مهما اختلفت  مبا يربز الطابع األخالقي الذي
   الظروف واألزمنة.

لذلك فإن إضاءة هذه العبارة تنفي كل تضاد ميكن أن تُفهم على أساسه طبيعة 
العالقة بني هللا واإلنسان من جهة وهي يف الوقت نفسه تبدد كل سوداوية يف 

ُئ أمنا ال يقابله إال  ال إذ هي ال   شكر لفضل هللاالنظر إىل العامَل. هي بذلك تُنشِّ
 -تعاىل–تعبأ ابنقسام العامَل إىل شهادة وغيب بل تقر  قيمة العدل الكامل هلل 

        .-تعاىل–فتبـني  بذلك صميمية البعد األخالقي يف التصو ر القرآين هلل 
يف منظومة   يف النسق الداليل للقرآن حني تُـرَكَّب» النفس«ما تفيدان به عبارة 

هي كشفها جانبا أساسيا للخطاب القرآين يف » آدم«و » اإلنسان«مع متزامنة 
من انحية و يف نظرته إىل احلياة و العامَل من   خصوص عالقة اإلنسان ابهلل

 انحية أخرى.
أساسا بوحدة النص اليت تشرح تكامل املستوايت الثالثة اليت   إهنا عالقة مرتبطة

يف تكامله وخصوصياته  حتدد موقع شخصية اإلنسان ضمن تصو ر النص
 البنائية. 



هذا التعدد يف مستوايت الفهم الذي تقرتحه القراءة التجديدية مهمٌّ ألنه كفيل 
وهو الفيصل بني » وحدة اخلطاب وتعدد مستوايت النص«مبا ميكن تسميته 

املسلكني: السلفي والتجديدي أي بني من يرى أن  القرآن كتاب حاٍو لسور 
ومعامالت, ومن يرى فيه ذلك وأكثر إذ يعتربه كتاابً  مفص لة تتضمن عبادات

إهليا مفتوحا على التجربة الوجودية الكونية. ظاهراي ليس هناك تناقض بني 
الرؤيتني إال  أن  األوىل مطبوعة بطابع ثبويت  ال تويل كبري عناية ملا ميكن أن يعنيه 

ج محد : قدرات أن القرآن مصدر احلكمة الشاملة أو ما يسميه أبو القاسم حا 
القرآن يف عطاءات ُعصورية مستقبلية. مثل هذه الرؤية لطبيعة القرآن جتعل 
ا عن حاجيات األمة املتجددة مستنريا بـفـهم  املؤمن القارئ جتديداي أي معرب 

حلقيقة الرسالة احملمدية يف حلظة اترخيية   ونظريته اجملسدة  القرآن يف كليته
 حمددة.

جزء أساس من علم النص الذي ال » ستوايت النصوحدة اخلطاب وتعدد م«
يرى يف النص سدميا مرتاميا فال يقتصر على القول أبن القرآن هو نص داٍع 
لعقيدة التوحيد وملستلزماَتا السلوكية. إن ه يرى فيه أيضا النص احملموَل على 

دينامية متك ن املؤمن يف كل فرتة، من خالل قراءة توحيدية للنص، أن يتجاوز 
التعط ل يف بنيته الثقافية و أن يتدخ ل يف التاريخ ليسهم يف اكتمال   وعٍي مواقعَ ب

 حكمة اإلنسان ودعم أسباب علمه وتسديد فعله. 
هذه القراءة املهتم ة ابلبنية املرك بة للمنظومة القرآنية تتفط ن إىل أهنا أوجدت منطا 

شرة صفَة املركزية من العالقة بني اإلنسان وربه جتمع إىل كوهنا عالقة مبا
 29»فأينما تولوا فثم  وجه هللا«املؤسسية، هي مباشرٌة ال حتتاج إىل وسائط : 

. لكنها يف  30»كل نفس مبا كسبت رهينة«ومعها يكون اإلنسان فرداً : 
ذات الوقت عالقٌة مركزيٌة اجتماعية يكون فيها اإلنساُن مجاعًة ألنه ال يستقيم 

عرب مركزية حمددة تتطلب وجود اجلماعة له االستخالف يف األرض إال 
فول ِّ وجهك شطر املسجد احلرام وحيثما كنتم فول وا وجوهكم : «31املسلمة

    .32»شطره
مثل هذه القراءة احلداثية للنص املؤسس هي اليت يدعو هلا طه عبد الرمحن يف 



وواقع طرحه الذي ميي ز فيه بني روح احلداثة اليت تـُْبــَتكر من الداخل الثقايف 
 احلداثة الذي هو واحد من التطبيقات املمكنة لروح احلداثة. 

لذلك فهو يعترب أْن ال دخول للمسلمني إىل احلداثة إال حبصول قراءة جديدة 
للقرآن الكرمي ذلك أن القرآن هو سر  وجود األمة املسلمة وسر ُصنعها للتاريخ. 

وي أو قل: القراءة النبوية فإذا كان هذا الوجود والتاريخ ابتدآ مع البيان النب
للقرآن فاشرتعت بذلك الفعل احلداثي األول فإن استئناف هذا الوجود لعطائه 

ومواصلة هذا التاريخ ملساره ومن مَث  تدشني الفعل احلداثي الثاين، كل هذا ال 
 .33إال إبحداث قراءة أخرى جتدد الصلة هبذه القراءة النبوية  يتحقق

وعٍي ُتذكيه قراءُة جتربة الغرب احلداثية ومعرفة مناهجها  هبذا اجلدل يتحقق توليد
» اجملتمع املدين«و » الدولة«و » احلرية«و » اإلنسان«يف خصوص مسائل 

ليس إلعادَتا، فذلك أمر متعذِّ ر، بل الكتشاف الطرق الذاتية الفع الة اليت 
 تعتمد املرجعية اخلاصة يف مستوى التصو ر و القيم واألولوايت. 

يف خصوص اإلنسان مهم ألنه يف   الواقع احلداثي يف الغرب  ا انتهى إليهإن م
حرصه على جتاوز احلدود الدينية والعرقية والثقافية اجته إىل اإلنسان حصرا 

يستمد مرجعية » اإلنسانوي«فَحم َلُه الدفاَع عن حقوقه. مثل هذا اخلطاب 
ن كل املظامل انشئة عن اإلنسان من اإلنسان وحَده وهو يعترب يف الوقت نفسه أ

فقدان القيمة املوضوعية لإلنسان. لكن اإلشكال هو أن هذا اخلطاب جعل 
اإلنسان موضوعا للخصام وجَعَلُه خصما وَحَكًما: هو موضوُع احلقوق وهو 
الفاعُل فيها. وقد كان من املمكن تصوُّر جناعةِّ هذا اخلطاب لو أنه طُرح يف 

مكانٌة فعلية » النحن اجملتمعي«مة أو سياق حضاري كانت للجماعة أو األ
ومتثل حقوَقه صيغاً لألمن والطمأنينة والسعادة. السياق » اإلنسان«تناظر 

أبية مهمة حتويلية حلق » النظري اجملتمعي«احلضاري السائد ال يعرتف هلذا 
اإلنسان، ذلك أن فلسفة تلك احلقوق صيَغْت إلنسان غائيُته يف فـَْرَدانيته وليس 

حقوَقه  » النظري اجملتمعي«َمعي ته. فعندما ميارس الفرد املنعتِّق من ضغوط يف جُمتَ 
فإنه ال يفعلها إال ليزداَد استقاللية عن نَُظرائه يف اجملتمع بوصفه  -كإنسان 

 احملو ر الذي يستقطب كل اهتمامات اإلنسان.



اثي ابملقابل فإن اخلصوصية اإلسالمية املتعل قة ابإلنسان إذا عوجلت مبنهج حد
فإهنا ستكشف أمهية اإلفادة من  -كما وقعت اإلشارة إليه آنفا   -إبداعي 

معارف العصر لكنها تنتهي إىل القول أبن احلداثة حدااثت، و إىل ما يسميه 
ابعتبار أن روح احلداثة متأصلة إنسانيا » اإلبداع املوصول«طه عبد الرمحن: 

   َكر من الداخل.واترخييا وأهنا ال تُـنَقل من اخلارج إمنا تُبتَ 
مثل هذا التوجه يضع أمامنا مقطعا من املشروع الفكري الذي يواجه النخب 
العربية للعمل على االندراج فيه لكن ضمن مواقع املؤسسات املعرفية والبحثية 

اليت ينبغي أن تشهد تطو را حقيقيا يف العقود القادمة إذ بدوهنا ال يرتاكم الفكر 
 وال يتجدد الوعي.
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