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يف اببنينينينيب وسنينينينيبعة وصنينينينيوف سننينينينياوف ال وويجنينينينيور عبنينينينيد اجملينينينينيد النجنينينينيار  نينينينيا ر  ال نينينينيرا   الت ويلينينينينية 

و ني  ال نيرا   النيد  نيد  هىل ه نيدار دااسنيي الي ينينية وااتملنية واسنيتبدا ا اجلديد  للنص الديين؛ 
 بداات أخرى، بعيد  كل البعد عن م اصد النص األصلية. 

 ذه ال را   غالبا ما ستم بدعوى أن النص ال رآين نص يتجع لكنيل التني وي،ت، سنيوا  النيد 
ك النينيد ا ستطنينيابم منينيع الللنينية العربينينية ستفنينيم منينيع للنينية ال نينيرآن الكنينيرا ومنط ينينيا التنيني ويل ، أو  نيني  سلنيني
 الد نزف هبا ال رآن الكرا ودونت هبا الجنة النبوية الشريفة.



 
وسشني  الدراسنية هىل أن أصنيحاذ  نيذا ااينياه ينطل نيون منين نبنيرايت غربينية يف الت وينيل سنيرى 
أن النص ا وجود لي خارج قارئي، أي أن ل ارئي أن يفيم مني ما يشا   جب خلفيتنيي وق اوتنيي 
 وقدرسي على الفيم، وبذلك يصبح النص اتبعا  وى قارئي ورغباسي وسج ط عني صفة التوجيي.

 
 يف اجملال التداويل اإلسالمي

ودراسنينينية النجنينينيار سرصنينينيد ق،قنينينية ايا نينينيات يف اجملنينينياف التنينينيداو  ا سنينيني،م   نينينيت  نينينيذا املنحنينينيى 
 الت ويل ، منيا مدرستان يف ال دا: 

ايت ال رآنينينينينينية لكنينينينينين  وي، نينينينينيا  لنينينينينيت  نينينينينيا يجنينينينينيعي "املعتزلنينينينينية" النينينينينيد شنينينينينيطت يف  وينينينينينيل اآ -
 اا تماف بوجي من األوجي.

و"الباطنية" الد اعتمدت منيجا يتجاوز  ا ر النص هىل هشنيارات ومعنيان ابطنينية ستفنيم  -
 مع رأي ال ارئ الباطين، ميدر  بذلك النص بصور  مطل ة أو سكاد.

امى يف ه نيدار قيمنية النينص ال نيرآين "املؤولة اجلدد" و م الذين ي تفنيون آرر الباطنينية ال نيد -
 البا ر واملعاين املوضوعية لي ونجف كل "ربت" عروي املجلمون طيلة أربعة عشر قران ماضية.
ورغم اسفاق  ذه املدرسة الت ويلية اجلديد  مع النحل ال دمية يف بعني  نتنيائا الت وينيل و  نيا 

 انفردت عنيا مبنيا خاص وطرق وأساليب جديد  يف الت ويل.
رصنينيد النجنينيار بنينيداايت  نينيذه املدرسنينينية منينين خنيني،ف بعنيني  األونينينيراد  ننينيا و ننينيا ، لكنينينيا مننينينيذ وي

بضنينينيع سنينينينوات أصنينينيبحت  مجنينينيل  نينينيا ر  هاعينينينية ينتمنينيني  هليينينينيا أونينينيراد منينينين  تلنينينيف األقطنينينيار العربينينينية 
 وا س،مية يمعيم أوكار متطاب ة أو مت اربة ويو د م منيا مشرت .

منينيد سنينينيعيد العشنينيماوي يف مصنينينير، ومنينين أبنينيرز مفكنينينيري  نينيذا التينينينيار نصنينير  امنينينيد أبنينيو زينينينيد وح
وحمود حمد طي زعيم احلزذ اجلميوري من الجودان، وحمد شحرور من سنيوراي، ومنين سنيون  
عبد اجمليد الشريف وحمد الشريف، ومن ورنجا اجلزائري حمد أركون، اب ضاوة لبع  س،ميذ م 

 الذين أشرووا علييم يف اجلامعات.
 ذا التيار يف اآيت:اخلصائص املميز    -النجار  –وجيمل 

 ادعا  اجلميع اانتما  هىل ا س،م الع يد  والرؤية. -



 جك اجلميع بفيم علماين يفصل بب الدين واحلينيا  العامنية رغنيم املجنيحة الصنيووية النيد  -
 يتدقر هبا بعضيم.

 ضعف اجلميع يف العلوم الشرعية. -
 ية.صلة اجلميع الوقي ة ابللرذ ودوائره ااستشراقية الدين -
وأخ ا الكفا   البحمجية؛ هذ ميلك  ؤا  املؤولة اجلدد كفا   عالية يف استخدام املصنيادر  -

 وحتليل األوكار واستنتاج النتائا من م دما ا وسركيب اآرا .
 

 خصائص موضوعية
 ذا عن اخلصائص الذاسية الد يمع أصنيحاذ  نيذا الفكنير أمنيا عنين اخلصنيائص املوضنيوعية 

 كاآيت:  – جب النجار–را ا م للنص الديين وي  الد يؤسجون علييا ق
الشك يف موقوقية النينص النيديين لال نيرآن واحلنيدين  منين  ينين صنيدوره عنين النني  علنيى  - 

 الصور  الد است ر علييا.
وين ل النجار عن أركنيون قولنيي: "هن حتنيوف املن نيوف منين صنيواسي الشنيفوية هىل صنيفتي املكتوبنية 

صنينينينيورسب ابلنينينينيزايد  أو ابلنينينينين ص أو التلينينينيني   قنينينينيدار كبنينينيني   أو يعرضنينينينيي ا حالنينينينية هىل سفنينينينياوت بنينينينيب ال
 صل  ".

رغنينيم كوننينيي -و نينيو منينيا يبنينيين علينينيي أصنينيحاذ  نينيذا ااينينياه رأيينينيم يف أن احلنينيدين النبنينيوي يفت نينير 
 هىل املوقوقية الد يرس   هبا هىل أن يكون مصدرا للدين! -صادرًا عن الن 

ادينينين هىل الننيني  صنينيلى   علينينيي كمنينيا ينينيدوعيم هىل الطعنينين يف صنينيحة نجنينيبة الكمجنيني  منينين األ 
وسنينيلم بنينيدعوى "التزاينينينيد الفنينيا ا للحنينيدين الصنينينيحيح منينين النصنينيف األوف منينينين ال نينيرن المجنينينياين هىل 

 النصف األوف من ال رن المجالن ا جري" كما ي وف عبد اجمليد الشريف.
البنية املطل ة للنينص النيديين:  ينين ي فنيز أصنيحاذ ال نيرا   اجلدينيد  للنينص النيديين منين  - 

موقوقينينينينينية النينينينينينص هىل ال نينينينينيوف ابلبنينينينينينية املطل نينينينينية  نينينينينيذا النينينينينينص وانفتا نينينينينيي أمنينينينينيام كنينينينينيل  التشنينينينينيكيك يف
 اا تماات، واسجاعي لكل املعاين    سلك الد ا حتتمليا دااسي.



ومن مث يصبح أي رأي  وف معىن النص الديين واجب اا رتام والت دير، وال رآن الكنيرا 
ألي سفج  أو  ويل أن يلل نيي أو يجنيتنفده عند أركون نص مفتوح على هيع املعاين وا ميكن 

 بشكل  ائ !
 اكمية الواقع على النص الديين هىل درجنية اانياذه  اكمنيا حنيددا ملنيدلوات  نيذا النينص  -

مبنينيا يفرضنينيي  نينيذا الواقنينيع منينين أوضنينيا  وبنينيذلك يصنينيبح منينيدلوف النينينص يطنينيابم سلنينيك األوضنينيا  وتكنينيون 
    احلاكمة عليي واملفجر  لي.

ويعلنينيم النجنينيار علنينينيى  نينيذه اخلصيصنينينية قنينيائ،: "هن النينينص النينينيديين منينيا جنينينيا  ها ليكنينيون ب يمنينينيي 
وأ كامنينينيي المجابتنينينية علنينينيى منينينيرس النينينيزمن م ياسنينينيا معينينينياراي للواقنينينيع ا نجنينينياين، يصنينينيلح ذلنينينيك الواقنينينيع كلمنينينيا 

 ا ر  عن احلم".
ه نيدار النيرتا ؛  نية أصنيوف وقواعنيد  مجنيل مشنيرتكا بنيب املجنيلمب يف وينيم النينص ال نيرآين أو  -

ديمج ، ويرى النجار أن املؤولة اجلدد كان  م يف  ذا األمر رأي آخنير، ملخصنيي: "أن النيدين احل
الذي جا  بي الن  لي   و  ذا الدين الذي سدينت بي األمة طيلنية أربعنية عشنير قنيران"، يف  نيذا 
الجياق ين ل النجار عن  جن  نف  رأيي بضرور  "هعنياد  النبنير يف أكمجنير منين مجنيلمة اسنييما 

م بوونينينينيا  األجينينينينياف ا سنينينيني،مية األوىل ملبنينينينيادئ الرسنينينينيالة و نينينيني  النينينينيد كاننينينينيت منينينينيدعو  هىل ويمنينينينيا يتعلنينينيني
يجنينييد ا"، و نينيو منينيا ينينيراه الشنينيريف مجنينيءولية الف ينينيا  النينيذين شنينييدوا و ينينيا يتضنينياد يف جواننينيب كمجنيني   

 مني مع املبادئ ال رآنية.
 ذاسية ال را   للنص الديين: -

ديين جنيا  ليخاطنيب ا نجنيان بصنيفتي ويرى النجار أن أسبا   نيذه النحلنية ينيرون أن النينص الني
الفردية "وحيملي مجءولية قرا سي ونتائجينيا بصنيفة وردينية و نيذا منين  نيم الفنيرد أن سكنيون لنيي قرا سنيي 
اخلاصنية"، و نينيو النيرأي النينيذي يتجنيم منينيع ال نينيوف ابنفتنياح النينينص علنيى عنينيدد ا  نيائ  منينين ال نينيرا ات 

 واملعاين.
 
 
 
 



 طرق التأويل يف القراءة اجلديدة
 را   اجلديد  سجلك طرقا عد  يف التعامل مع النص النيديين  ينين يتخنيذ ويرى الكاسب ال

 وينيل النينص مجنيارات كمجني   اتلنيف يف أشنيكا ا ولكنينيا سلت ني  يف نتائجينيا. واملجنيارات الرئيجنينية 
 عند  ذه املدرسة الت ويلية:

ويعننينيون بنينيي النينيزمن النينيذي كنينيان وينينيي املخنينياطبون ابلنينينص النينيديين  ينينين يتبنينيىن  التأويللل اللل م  
م الت وينينيل النينيزمين ابحلالنينية اجلماعينينية و نيني  النينيد سعنينير  بنينيني"اتروية النينينص النينيديين" و نينيو مفينينيوم بعضنينيي

يجنيتمجين منين اخلطنينياذ النصني  كنيل منينين   يكوننيوا يف زمننيي. ويوجنينيب علنيييم وينيم النينينص علنيى وجنينيي 
 ملاير خلطاذ الزمن الجابم.

ومنينين أبنينيرز وهبنينيذا املفينينيوم أسنيني ط حمنينيد الشنينيريف ويينينيي عبنينيد اجملينينيد الشنينيريف احلنينيدود الشنينيرعية، 
رواد  ذه املدرسة الجوداين حمود حمد طي، الذي يرى أني ابد من رسنيالة رنينية يف ا سني،م، 
سلل  ال رآن املدين كلي! أما الت ويل الزمين مب تضى احلالة الفردية وقد ُعر   ذا الت ويل "قنيدميا 

طري نينية النينيد لنينيدى ونينيرق ابطنينينية"؛ "وينينيو النينيذي جيعنينيل منينين  نينيم كنينيل هنجنينيان أن مينينيارس العبنينيادات ابل
يرا ا ح  ة للاينية التلذينية الرو ينية دون التنيزام مبنيا ألنيزم بنيي املجنيلمون أنفجنييم" بداعينية منين الشنير  

 الشريف، وعلى  ذا النحو ينبل  أن ي رأ النص الديين املتعلم هبذا الش ن!!!
اعتمد بع  املؤولة ولجفة س وم على حتليل طبيعة الللة يف دالتيا علنيى  التأويل اللغوي 

 عاين، وخاصة املعاين الد  ا داات موضوعية ستولد يف ذ ن املتل   وستحدد برموز الللة.امل
واعتمنينيد بعضنينينييم ولجنينيفة الللنينينيوي النمجنينياوي دي سوسنينيني  النينيد مؤدا نينينيا "أن الللنينية ا حتمنينينيل 
معىن موضنيوعيا خنيارج املتل ني   نيا" يف هشنيار  هىل أن املعنيىن ال نيرآين  نيو ذلنيك املعنيىن النيذي ينطبنيع 

املتل ب حبكم ما سنتجنيي ق نياوتيم منين عملينية التل ني  للنينص ال نيرآين، وأن املعنيىن ال نيرآين يف أذ ان 
النينينيذي حيصنينينيل يف أذ نينينيان أ نينينيل زمنينينين منينينيا منينينين ذوي ق اونينينية معيننينينية لنينينيي   نينينيو املعنينينيىن النينينيذي حيصنينينيل 

 ابلضرور  يف أذ ان أ ل زمن آخر.
إب نينيدار   ويعلنيم النجنينيار قنينيائ،: "هن  نينيذا الت وينيل الللنينيوي يجنينيمح ب نينيرا   للنينص النينيديين سنتينيني 

 كمج  من األ كام الدينية األساسية والفرعية".



"س نينينينيوم  نينينيذه ال نينينيرا   علنينينيى اعتبنينينينيار أن أ كنينينيام الشنينينيريعة   سشنينينينير  ها  التأويلللل املقا:لللدي 
لتح ينينينيم م اصنينينيد ا"، واأل كنينينيام س نينينيوم م نينينيام الوسنينينيائل، وامل اصنينينيد  نينيني  اللنينينياايت، وكنينينيل احلنينينيدود 

 ميدر  هذا قامت وسائل  ديبية أخرى بزجر اجلاين.
ف النجار: "هن ه دار قيمة احلكنيم يفضني  ا حالنية هىل ه نيدار م صنيده بصنيفة كلينية أو وي و 

جزئينينية ولنينيو كاننينيت اللاينينية منينين األ كنينيام  نيني  حت ينينيم م اصنينيد ا دون هي نينيا  أ كامينينيا جلنينيا  النينينص 
النيديين بتوجينينيي يفينينيد املخاطنينيب  ننيي ميمنينيا حت نينيم لنينيي امل صنيد  ي كيفينينية و ي سنينيبب و ننينيي يكنينيون 

ددت منينين أجنينيل حت ي ينينيا ولكنينين شنينييءا منينين ذلنينيك   ينينيرد بنينيي ننينيص ا يف  نينيل منينين األ كنينيام النينيد ُ نيني
 بتلميح وا بتصريح".

و نيو ضنيرذ منين الت وينيل للنينص النيديين ينجنيب نفجنيي للعلنيم مبعنيىن العلنيوم  التأويل العلملي  
احلديمجة، وي ع  ويل النينص  ننيا علنيى أسنياس بعني  ال نيوانب الطبيعينية والرايضنيية لتصنير  معانينيي 

ينينينينية املتعنينينيار  عليينينينينيا وحتمنينينينيل مب تضنينينينيى  نينينيذه ال نينينينيوانب النينينينيد يكتشنينينينيفيا عنينينين  نينينينيوا ر داا نينينينيا الللو 
ا نجنيان سباعنينيا علنينيى منينيدلوات أخنيرى  الفنينية ملنينيا س تضنينييي  نينيوا ر الللنية ومنينيا اسنينيت رت علينينيي أوينينيام 
 املجلمب منذ نزوف الدين هىل اليوم، و ذا الضرذ من الت ويل لي  منتشرا بب املؤولة اجلدد.

 
 ن ع الثقة مبصدر الدين 

ا يرصد النجنيار النتنيائا النيد سنتيني   نيا ال نيرا   اجلدينيد  ومنين أ ينيا: ننيز  المج نية مبصنيدر وأخ  
 الدين.

وننينينينيز  المج نينينينية ابلصنينينينيفة املوضنينينينيوعية للنينينينيدين بعنينينينيد وتحنينينينيي أمنينينينيام هينينينينيع اا تمنينينينياات والتنينينيني وي،ت 
واملعنياين، وحتنيوف النيدين هىل دينينين ذايت ونيردي ستعنيدد صنيوره وأ كامنينيي بتعنيدد األونيراد املنتمنيب هلينينيي، 

الفينينينيم الجنينينيائد للنينينيدين ومنينينيا علنينينيم منينينين النينينيدين ابلضنينينيرور  عننينينيد كنينينيل طوائنينينيف األمنينينية واسنينينيتبداف هللنينينيا  
 ابلدين آخر جديدا.

------------------------------- 
 صحف  سوداين 

 


