
  
 النص وآليات القراءة

 نصر حامد أبو زيد –حممد أركون 
 
 عبد القادر بودومة 

 
"إن الذي أنشأ احلضارة، وأقام الثقافة جدل اإلنسان مع الواقع من جهة، وحواره مع النص املقدس 

 من جهة أخرى". أبو زيد
، فللرب طريق وللعبد طريق، فالعبد طريق الرب فإليه غايته والرب طريق "األمر حمصور بني رب وعبد

 العبد فإليه غايته". ابن عريب، 
  

 مفهوم النص:
ال ينكر أحدان عودة الديين من جديد ليشكل وبصورة مكثفة حمورا للسجاالت الفكرية داخل 

ه املطابقة لتسارع التاريخ يف كل جمتمعاتنا املعاصرة، فاإلسالم كدين، وكرتاث فكري يسرتد اليوم حيويت
اجملتمعات اإلسالمية، إنه يلعب دورا من الطراز األول يف عملية إجناز اإليديولوجيات الرمسية، واحلفاظ 

االجتماعية، واألمر ال يقتصر على هذه املالمح فحسب. بل ميكننا أن نشري إىل -على التوازانت النفسية
ين داخل منظومة العقل اإلسالمي أمثال: حممد أركون، ونصر حامد أبو ما أنتجه هذه العودة من قراء ممتاز 

زيد، وحسن حنفي، وطه عبد الرمحن وعلي حرب.. حيث استطاعوا أن حيركوا من جديد إشكاليات 
النص الديين الكالسيكية، برؤية أكثر حداثية، بتوظيفهم آليات فعالة يف إنتاج املعرفة حول النص، وكشف 

لذي ال يعرب عنه، وال يقوله، أو ميتنع عن قوله. ومل جيدوا أي حرج يف اشتغاهلم ابملناهج وتعرية عن ذلك ا
الغربية وتطبيقها ألجل فهم طبقات النص الديين. على الرغم من وجود محلة شرسة ضدهم مثلها وال يزال 

 ميثلها مجاعات التكفري يف زمن التفكري.
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يف اتريخ الثقافة اإلسالمية نصا حموراي. وليس من قبيل إن القرآن نص لغوي ميكن أن نصفه أبنه ميثل 
التبسيط، كما يشري نصر حامد أبو زيد، أن نصف احلضارة العربية اإلسالمية أبهنا حضارة "النص". لكن 
هذا ال يضعنا أمام تسليم مطلق أبنه ميثل مركز احلضارة بصورة مشولية. بل نرى فيه موضوعا مساعدا وهاما 

أمام اجلدل بني اإلنسان والواقع من جهة، وحواره مع النص من جهة أخرى. وإذا كان  على فتح اجملال
األمر كذلك، أي إذا كانت احلضارة ترتكز حول "النص"، فال شك أن التأويل ميثل آلية من أهم آليات 

، ليس فقط Herméneutique appliquéeالقراءة يف إنتاج املعرفة. ويدعوان اليوم التأويل املطبق 
أورغانون منهجي وإبستيمولوجي يف قراءة الرتاث اإلنساين،  subtilitas applicandiإىل تطبيق 

، قوامه احلس التارخيي conscience herméneutiqueوإمنا أيضا إىل تشكيل وعي أتويلي 
يف فحص  subtilitas intelligendiوالنقدي يف تناول موضوعات الرتاث، وعقالنية متميزة 

ه تركيبته. ومن هذا املنطلق، حاولنا أن حنيل قراءة النص إىل آليات أكثر حداثية، هدفها أصوله واكتنا
مالمسة البعد املوضوعي لفهمه وإخراجه من تلك القراءات اإلسقاطية، السطحية، مع مراعاتنا بطبيعة 

نا يف احلال مسألة رفض بعض األطراف، من داخل السياج الدوغمائي للخطاب الديين الكالسيكي، حلق
ممارسة القراءة للنص آبليات غربية أوروبية. وإمياننا بضرورة مواكبة التسارع التارخيي للمجتمعات البشرية، 
وحقنا يف املسامهة واملشاركة ألجل بناء عاملية فكرية، اضطرران إىل شحد مثل هذه املناهج لفهم واقعنا يف 

وم "النص" ليس يف حقيقته إال حبثا عن عالقته ابلنص القرآين على وجه اخلصوص، والبحث عن مفه
ماهية "القرآن" وطبيعته بوصفه نصا لغواي، وهو حبث يتناول القرآن من حيث هو "كتاب العربية األكرب، 

وأثره األديب اخلالد". فالقرآن كتاب الفن العريب األقدس، ويضعنا هذا البحث أمام إشكاليات جوهرية 
النص؟ وهل يف توظيفنا آلليات الفكر الغريب يف فهم النص خرق  يربزها فعل القراءة. كيف نتعامل مع

حلقيقة الرتاث؟ أال يوجد تناقض يف مثل احلاالت بني املنهج واحلقيقة. بني ما حيمله النص الرتاثي من 
 حقيقة، وما تكتنيه املنهجيات األوروبية من أتويل وحفر وتنقيب؟

دوغمائية القراءات التحريفية والسطحية للنص القرآين،  إن املمارسة التأويلية للنص جتعلنا ننفلت من 
كما جتنبنا، إضافة إىل ذلك، مأزق الثنائيات اليت سيجت الفكر اإلسالمي مبغالق أصبح صعبا فتحها،  
كـ"ثنائية العقل والنقل". إذ ميكن أن نصحح من هذا املنظور التأويلي الكثري من األفكار املستفزة كما 
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زيد عن تراثنا الفكري والديين والفلسفي. إذ بفضل القراءة وآلياهتا نصبح أمام نص يشري نصر حامد أبو 
، وحيتضن العديد من االحتماالت. فهي تزيل ذلك التصدع non-finiهناية -منفتح على الدوام إىل الال

ين، أو القائم بني جوانب الرتاث يف أذهاننا، ويف مناهجنا، فال نقيس الفكر اإلسالمي على الفكر اليوان
غريه، ويعترب التأويل والتفكيك مبثابة آليات للقراءة، ال ميكن تناوهلما عند حدود الرتاث، بل جندمها امتدا 
إىل أن اقرتان ابلواقع الراهن الذي نعيش فيه مجيعا. "فالنص بكل ما حيمله من تراث تفسريي واقع متعني 

هذا الواقع". وما نلزم به أنفسنا أننا جمتمعات يف حياتنا اليومية ويف ثقافتنا املعاصرة، يشكل حركة 
"النص"، النص القرآين، وال نرى أي حركة جملتمعنا بدونه. وال ميكن أن نقيم أي حضارة أو ثقافة 

متماسكة مبعزل عن العالقة الذي وضحها النص واملتمثلة يف كلمة اإلسالم. حيث هللا يف عالقة وطيدة 
قبلنا لو حاولنا أن حندث متفصال بينهما. وهذا ما حاولت تكريسه ابإلنسان. ونكون قد جازفنا مبست

القراءة اإليديولوجية النفعية املغرضة، حيث حاولت جتزيء هذه العالقة. أي نظروا إىل التقدم واحلضارة 
 مبعزل عن هللا. أعتقد أن هذا ميثل ابلنسبة لنا سر قيام أية حضارة تستمد وجودها من النص.

رة هو ذلك احلوار بني اإلنسان والنص. "فاألمر حمصور بني رب وعبد، يقول حمي فالذي أسس احلضا
الدين بن عريب، فللرب طريق والعبد طريق، فالعبد طريق الرب فإليه غايته، والرب طريق العبد فإليه غايته". 

من ضرورة. وإننا  القراءة واجب، واألخذ هبا أكثر -اقرأ قال هللا لنبيه حممد–األصل مرتبط بـ"فعل" القراءة 
هنا نتجاوز معناها السطحي ذلك املرتبط ابلقول أهنا جمرد سياق إضايف خارجي يضاف إىل النص. إن 

األمر غري ذلك. فالقراءة فعل سحري بسيط يلغي املادة املكتوبة ليتمكن من روح النص، ويسمع صوته، 
وتعرية الرموز، وال ميكن ألي نص  ، وكشف األسرار،Les codesإهنا مبثابة عملية تقوم بفك الشفرات 

أن يكون نصا إال بفعل القراءة. وال أبتغي يف مقامي هذا الرتكيز على القراءة ومستوايهتا ألن املوضوع ال 
يتطلب ذلك. وحديثي عن القراءة كما يتجلى يف عنوان املقال مرتبط ابآللية والنص، فباألوىل منارس 

ها األستاذ طه عبد الرمحن، يف مشروعه فقه الفلسفة، يؤكد على أهنا القراءة على النص. واآللية كما يعرف
حتمل معنيني أوهلما عام والثاين أخص، فأما العام، فهي ابلنسبة إليه خاصية إضافية تلحق كل علم يشرتك 
يف حتصيل غريه، فيكون كل علم داخل علم آخر مبنزلة آلة من آالته. فإذا كان دخول احلساب يف الفقه، 

منه آلة له، وإذا دخل النص يف القراءة جعل منها آلته: فاآللية صفة تعرض للعلوم من جهة  جيعل
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استخدامها يف غريها حبيث لو صرف عنها هذا االستخدام صارت علوما مقصودة لذاهتا فيكون لذلك  
ون كل علم مقصودا من جهة لذاته، ومن جهة أخرى آلة لغريه. وأما املعىن األخص لآللة: فهو أن يك

صفة ذاتية لبعض العلوم، أي صفة حتقق هبا دون غريها. وآلية القراءة ستعرف تطبيقاهتا الصارمة مباشرة 
 texteعلى النص. ما الذي نعنيه ابلنص؟ إنه وإذا كانت كلمة "النص" يف اللغات األوروبية تعين نسيجا 

= tissu عىن النحوي لإلفادة، األمر الذي من العالقات اللغوية املركبة اليت تتجاوز حدود اجلملة ابمل
يؤكده أصل اشتقاقها من اللغة الالتينية، فلم يكن األمر كذلك يف اللغة العربية. ومن استقراء الدالالت 

البن منظور، ميكن أن نشري إىل داللتني: الداللة احلسية ملعىن النص. ولو  لسان العرباملتعددة الواردة يف 
هي الظهور واالنكشاف، أما الداللة احلسية كقولنا: نصبت الظبية جيدها،  أن دال "نص" ابملعىن اإلمجايل

أي رفعته، أو نص الدابة، رفع جيدها ابملقود لكي حيثها على السرعة يف السري. النص والتنصيص السري 
الشديد. أما االنتقال الثاين من احلي إىل املعنوي. فالداللة املعنوية للنص هي: "نص" الرجل سأله عن 

 شيء حىت يستقصي ما عنده، وبلغ النساء نص احلقائق أي سن البلوغ.
 أركون وقراءة النص اإلسالمي:

خاضعة آلليات التأويل  Pratique discursiveيغدو النص الديين عند أركون ممارسة خطابية 
 "، ممارسة استلهمها أركون من فالسفة احلداثة وما بعدDéconstructionالقائمة على التفكيك "

احلداثة األوروبية. ومل جيد أي حرج يف التعامل مع مثل هذه اآللية. بل يصر على إعماهلا ويدعوان ألجل 
فهم النص الديين من خالهلا، ألهنا الضامن الوحيد للفهم املوضوعي، املنفلت من قبضة قراءات 

سالمي من قراءة اليت حتاول حرمان العقل اإل Orientalismeاإلسالميات الكالسيكية، االستشراقية 
النص القرآين وهو يشحد مناهجه من العلوم اإلنسانية الغربية املنبع. وميثل حممد أركون أحد أهم أقطاب 

العقل اإلسالمي والقارئ املمتاز للنص برؤية حداثية/تنويرية. وحتمل جتربته خصوصياهتا ومنط وجودها 
ضرورة النظر إىل النص على أنه جمموعة مرتاكمة  وقانوهنا الداخلي، وإحاالهتا املمكنة. يؤكد أركون على

ومتالحقة من العصور واحلقبات الزمنية، إن هذه القرون مرتاتبة بعضها فوق بعضها اآلخر كطبقات 
األرض اجليولوجية. وال ميكن أن نتوصل إىل فهم حقيقة عمق هذه الطبقات إىل القرون التأسيسية األوىل 

حية والوسطى رجوعا يف الزمن إىل الوراء. والتفكيك ميثل آلية مهمة مثال إال ابخرتاق الطبقات السط
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طبقات النص، اليت حاولت أن ختتفي من وراء النظرايت املختلفة،  Dévoilementالخرتاق وتعرية 
والتشكيالت اإليديولوجية املتنوعة، ألجل نزع البداهة ورداء القداسة على النص.. "إين يف قراءيت للفكر 

يشري أركون، أحرص على االلتزام مببادئ املعرفة العلمية واحرتام حقوقها مهما يكن الثمن اإلسالمي، 
اإليديولوجي والسيكولوجي واالجتماعي". غري أنه مثة صعوابت تواجه أركون يف قراءاته التطبيقية على 

ة هذه النص، واليت مثلت ابلنسبة إليه سياجا دوغماتيا يعيق فهم أعماق النص وأسراره، ويف قم
غري املسلم..،  -غري املؤمن، املسلم–الصعوابت، جند تركيز الفكر اإلسالمي على ثيولوجيا تفوقية املؤمن 

 ابإلضافة إىل تكريس دوغمائية القيم األخالقية والدينية.
جند اليوم وعينا أمام قراءات أكثر حيوية مبدعة ومنتجة، تبتعد عن التقليد واالتباع، الذي ارتبط وملدة 

يلة ابلقراءات الكالسيكية وبعض القراءات االستشراقية. إننا أمام حماوالت ال تنغلق على ذاهتا ابدعاء طو 
امتالك حقيقة النص، تتبىن آليات أكثر عملية، آليات اهلدم واالخرتاق واحلفر والتفكيك، آليات أقل ما 

، تضعنا أمام التعبئة الالمنقطعة يقال عنها إهنا متتلك القدرة على فهم إخفاءات وبواطن تراثنا املعريف
لالكتشاف والبحث عن أسرار الفكر اإلسالمي. ومتتلك قراءات أركون جرأة املواجهة، تواجه وبشدة 

اليت تؤسطر الرتاث  Les discours hyperboliquesاخلطاابت املضخمة 
mythologisation وتصنمه ،idôlatrie  زحف مثل على الرغم من احملاوالت املناهضة للحد من

هذه القراءات واكتساحها الساحة الفكرية من قبل سلطة العقلية الدوغمائية، أو الروح املنغلقة. إن عالقتنا 
مباضينا عالقة جدلية، يقف عندها املفكر "حممد أركون" يف قراءته العلمية املوضوعية للنص القرآين، إنه ال 

المي هبدف إعادة جتديد شروطه النظرية املتحكمة مفر من إعمال املمارسة التفكيكية ألصول العقل اإلس
بكل قراءة للقرآن، ونقصد ابلقراءة هنا ابملعىن األلسين احلديث وليس ابملعىن القراءات الشارحة والرواايت 
املختلفة، قراءة حيركها البحث والكشف، اهتمامها الوحيد اإلبداع من داخل النص ألجل خلق خطوط 

تماثل، نسج شبكة النص بصورة عنكبوتية من حيث ما حتمله من اختالف وتعدد، حمايثة الالمتويل، الالم
وحماولة نفض الغبار على خراب املعىن امللتصق، ولعدة قرون طويلة، ابلعقلية األرثودكسية، وابلنص الرتاثي 

طى بصورة عامة. لقد جتاوز أركون التفاسري والشروحات إىل نقد الوحي نفسه، وذلك ابلتعامل معه كمع
وتعريته من خطاب حاول أن  l’impensableخيضع للمعرفة النقدية ألجل حتريك الالمفكر فيه 
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 transgression. ويف تفكيكه هذا استعمل آليات ثالث: االخرتاق mythologiserيؤسطره 
، وكذا جدار الصمت. مث Tabousخيرتق احملظورات، املمنوع واملمتنع اخلوض فيه، وخاصة التابوهات 

. فالتفكيك عند أركون ينطلق من التشكيك مبا يزعمه اخلطاب الديين déplacementاإلزاحة  يوظف
من قول للحقيقة، وحيتكر هبذا األداء املعىن، وميتلك أخالقيته، مسيجا كل حماوالت العقل حنو جتاوز 

الشدة جمموعة دوغمائيته املرتبطة بشدة وبصرامة مبجموعة من املبادئ العقائدية وترفض بنفس الصرامة و 
أخرى تعتربها الغية ال معىن هلا. هذا ما يقصده أركون ابلروح الدوغماتية. وبفضل االكتشافات اجلديدة 
لعلوم اإلنسان واجملتمع، مت إعادة النظر بصورة حتمية فيما حيمله املعيش الضمين للمؤمنني، من مقدس 

sacré  أو غرائيب مدهشMerveilleux أو ساحر وأسطورة، وعامل شفهي أو كتايب أو خميال أو ،
عقالين هو يف طور االنتقال إىل حالة املعروف الصريح. إن هذه التناقضات متثل مسة حيوية -عقالين أو ال

 لرتاثنا.
لقد أاثر حممد أركون وجبدية قضااي جمتمعات اإلسالم والدايانت التوحيدية األخرى، ضمن قراءاته 

وتعترب مسألة "حقوق اإلنسان يف اإلسالم" أكثرها تناوال وأمهية ابلنسبة إليه، حيث عمل على التفكيكية، 
ختليصها من بعدها الصدامي الذي نلمسه جملرد قراءتنا أو تناولنا هلا. حيث جند البعض يربطها بصورة 

قوق اإلنسان طرح مباشرة ابخلطاب اإلسالمي املؤدجل الشائع. أركون يف هذا املقام ال ينكر أن قضية ح
(. وجند يف مقابل هذا اإلعالن، وبشكل 1789أرويب. حيث توافق اإلعالن عنها ابلثورة الفرنسية)-غريب

أكثر تقدما، إعالان حياول أن يدعي لنفسه العصمة، ذلك الذي حرره جمموعة من علماء اإلسالم وأساتذة 
ليونسكو: ابسم "اإلعالن اإلسالمي يف إحدى جلسات ا 1981سبتمرب  01القانون وأعلن عنه بتاريخ 

العاملي حلقوق اإلنسان"، ويؤكد أركون وبعد قراءته املتأملة العقالنية هلذا اإلعالن أن جل مواده الثالث 
والعشرين ترتكز على اآلايت القرآنية واحلديث النبوي. ومن أهم املبادئ التمهيدية هلذا اإلعالن جاء فيه 

انون فال ميكن ألي زعيم سياسي أو أي حاكم أو أي جملس نيايب أن يلغي، "نظرا لألصل اإلهلي هلذا الق
أو ينتهك، أو يغري حقوق اإلنسان اليت وهبها هللا له"، ينطلق أركون يف قراءته للمسألة من السؤال عن 
البعد التارخيي للمشكلة. إنه خيص العالقة بني الدين اإلسالمي واملفهوم احلديث حلقوق اإلنسان، كما 

اغته الثورة الفرنسية، لكن هذا جيران إىل احلديث عن سوابق للمشكلة، إذ مثة بذور تناوهلا يف النصوص ص
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الكربى لألداين التوحيدية، ومنطلق أركون يف بداية أتصيل املشكلة هو النص القرآين، فهل مثة حديث 
اخل خط الدايانت خاص مبسألة حقوق اإلنسان يف القرآن؟ يشري أركون إىل كون القرآن يتموضع د

التوحيدية، مثله يف ذلك مثل التوراة واإلجنيل، وبديهي أن جند يف النص القرآين مثلما هو الشأن ابلنسبة 
للخطاب املسيحي، مستوايت متعددة للخطاب، فثمة خطاب تشريعي، خطاب ديين، خطاب معريف، 

وتشتغل بصفتها حمور تشكيل  رمزي وجمازي. توجد كل هذه املستوايت، وكلها متضمنة يف النص نفسه.
عالقتها مبستوايت متفرقة. ملاذا؟ ذلك أن النص القرآين هو كالم يرافق الفعل "وليس كالما من أجل 

الفعل، أو متعلقا ابلفعل. أي هو الكلمة اليت تقول ما تفعل ويف نفس الوقت تنجز فيه فعال ما". وهنا 
هم آايته ابعتباره )النص القرآين( يسري وفق أحداث تكمن حسب أركون" قوة اللغة الدينية". لذا جيب ف

اترخيية تتزامن ومستجدات دولة املدينة اليت أسسها حممد النيب. وبعيدا عن القراءات السطحية اهلامشية 
لفظة "مسلم"، اليت ال تعين عنده  Diachroniqueللنص يدعوان أركون إىل قراءته بصورة تزامنية 

رب عن عالقة وطيدة بني اإلنسان وهللا. فثمة حتالف أو ميثاق جيمعهما، خضوع واستسالم، بقدر ما تع
واإلنسان حسب هذا امليثاق موعود ابحلياة اخلالدة إذ ما نفذ الشروط بدقة أثناء احلياة الدنيا. إن حقوق 

نطقة اإلنسان وفق هذا امليثاق املنصوص عليه يف القرآن أكثر تقدما ابلقياس إىل جو حميط واتريخ سابق )م
شبه اجلزيرة العربية(، وحقوق اإلنسان اليت أعلنتها الثورة الفرنسية بعد عصر األنوار سوف تكون شيئا 

خمتلفا متاما. ألن التاريخ اختلف، واجملتمع اختلف وألن الفكر البشري قد حقق إجنازات مل تكن ممكنة يف 
 القرن السابع امليالدي. 

 معضلة أتويل النص. نصر حامد أبو زيد:
ستعرف معضلة النص فهما آخر مع قراءات وتطبيقات نصر حامد أبو زيد، والشيء الذي أدهشنا 
يف قراءاته، جرأته أوال، وكثافة معارفه ملا حتمله من منابع متعددة وخمتلفة، اثنيا. فحمولته املعرفية الكثيفة 

ى أبو زيد أن قدران اليوم هو جعلت أتويله حيواي وغنيا. يفتح اجملال أمام حوار مفتوح على الدوام. وير 
االنفتاح على مجيع مصادر املعرفة حىت مع تلك الوافدة من الغرب واليت تضعنا ابستمرار أمام موقف 

الصدمة. ومن الضرورة كذلك استثمار هذه الصدمة، خالفا ملا حدث مع مفكري عصر النهضة، الذين 
سون فكر الثنائيات التصادمية، ويتظاهر البعض غفلوا عن كيفية التعامل مع الراهن، فراحوا يضعون ويؤس
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منهم مظهرا التوليف والتوفيق، وكل يكرس بصورة أو أبخرى سياجا دوغمائيا حماطا ابلنص الرتاثي بنوع من 
هالة القداسة، تقف ضد كل القراءات التنويرية. وجعلوا مبوقفهم هذا الفكر أكثر رجعية على الرغم من 

حبيث أنتج هذا الفكر صراعا كنا يف غىن عنه، صراع القدمي مع احلديث، شعارات التقدم والطليعة، 
اليت كان إبمكاهنا  actualitéواألصيل مع املعاصر، والسلف مع اخللف، مل تتعامل جيدا مع راهنيتها 

فتح اجملال أمام تنويران لو استثمرانها بشكل عقالين/حداثي. مل حناول فهم الصدمة فهما موضوعيا علميا، 
حىت فنيا. مثل هذا الصراع ثبط عزائم العقل اإلسالمي ومبادراته من أن يباشر يف وضع مسامهاته  أو

ومشاركته يف بناء العاملية كبقية اجملتمعات. وإذا كان النص القرآين هو نص اإلسالم، فإن اهلدف من 
وز السجاالت إخضاعه للعملية التأويلية يتمثل يف حتديد مفهوم "موضوعي" لإلسالم، مفهوم يتجا

اإليديولوجية املنغلقة اليت مارست قراءات "حتريفية" على النص الديين، قراءات مثلتها القوى االجتماعية 
والسياسية املختلفة يف الواقع العريب اإلسالمي، ومثل هذه القراءات أدت إىل ظهور ما ميكن نعته 

املد املتزايد لفكر اجلماعات اإلسالمية يف بـ"اإلرهاب الفكري". لقد حاول دعاة الطليعة والتقدم جتاهل 
اجملتمع رغم كل ما تلقته هذه اجلماعات من حماصرة اإلعالم الرمسي. ما كان على الباحث الطالئعي أن 
يتجاهل هذه احلقيقة. ألن مثل هذا التجاهل أدى إىل بروز أهل سلطة األمر والنهي ومجاعات التكفري. 

اسات اإلسالمية اجلادة واملتميزة، اليت حتاول غلق الطريق أمام القراءات علينا أن نفتح اجملال أمام الدر 
األرثودكسية املنغلقة، اليت تفهم النص بسطحية مفتعلة، الغرض منها جلم املؤولني التنويريني عن اخلوض يف 

ة، قراءة أعماق النص وتعرية طبقاته وسرب أغواره. ومن هنا تكمن ضرورة االشتغال آبليات القراءة احلداثي
حناول من خالهلا التموقع يف العامل. إنه موقع قائم يف أساسه على احلوار اجلديل مع الغرب، فسواء اخرتان 
من الرتاث أم اخرتان من الغرب فإن اختياران قائم أصال على احلوار الذي يدعم موقعنا وإدراكنا. مثل هذا 

لتنويري يف قراءاته الفكرية املعرفية، فاملتمحص يف اجلدل خيلصنا من حالة الفوضى اليت يعاين منها النص ا
 حالتنا الثقافية ال ينكر مثل هذه الفوضى؟.

يقف نصر حامد أبو زيد، وهو ليس ببعيد عن حماوالت أركون يف ممارساته التأويلية، موقفا أكثر 
التدوين مبا محلته  إجرائية. يبادر مبساعدته الرتاث ليس يف شروحاته وتفاسريه حيث إنه ال يقف عند مرحلة

من بداية لإلبداع واخللق، وال حياول نفي مرحلة اإلتباع والتقليد لواقع العقل اإلسالمي، بل يسعى إىل 
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تشخيص كليهما انطالقا من التجربة املعيشة. إنه يقرأ النص القرآين مباشرة بطرح معضلة النص ابلشكل 
القرآين؟ وهل يف طاقة البشر مبحدوديتهم ونقصهم  التايل: كيف ميكن الوصول إىل املعىن املوضوعي للنص

الوصول إىل القصد اإلهلي يف كماله وإطالقه؟ إن مثل هذه األطروحات ال ميكن ألي معرفة معاجلتها 
سوى القراءة النقدية، وآبليات أتويلية، وحدها متكننا من معاجلة املعضلة، ابعتبارها تقف بصورة جدية 

نها فعل القراءة اليت تطرح صعوابت حول ] املؤلف/النص/الناقد[ أو ] عند عناصر البنية املشكل م
القصد/النقد/التفسري[. ونلمح عرب هذه املعضلة اهلاجس املؤرق ملفكران، كيفية اإلسهام يف بلورة وأتسيس 

 معرفة عقلية ابلنص القرآين املقدس؟ واملالحظ كما يقول أبو زيد: "إن ما جيمعنا حنن املسلمني موجوديف
النص، وينبغي التسليم بذلك، لكن الوصول إليه وبلوغه لن يكون إال من خالل القراءة التأويلية، ابعتبار 

التأويل العملية األمثل للتعبري عن عمليات ذهنية على درجة عالية من العمق يف مواجهة النصوص 
الفكري، تلك القراءات اليت  والظواهر"، ابإلضافة إىل معاداته للقراءة املؤدجلة املكرسة خلطاابت العنف

حولت النص إىل بوق ال يسمع منه سوى أصوات املوجهني، وليس صوت النص، فلحقه غياب كلي 
لكينونته، ألنه مت تناوله من منظور مؤدجل، مهه الوحيد التكلم ابسم النص، وليس التكلم ألجل النص. 

ع. فال فكر خارج الواقع املتضمن جلميع وتربز على خالف ذلك وظيفة التأويل اليت تسعى إىل فهم الواق
أشكال التعارض والتباين. إذ ال ينبغي حصر دراسة الرتاث على املاضي واجرتار أفكار أجماده، فالعالقة 
بني املاضي واحلاضر عالقة تواصل وجدل تستوجب قراءة املاضي لفهمه وجتاوزه ال لتقديسه. فال شك 

لتأويل وهو الوجه اآلخر للنص ميثل آلية هامة من آليات الثقافة أن ا -نصر حامد أبو زيد–إذن كما يرى 
واحلضارة يف إنتاج املعرفة. وتقودان قضية التأويل إىل دراسة مفاهيم ومقوالت القدامى عن اللغة جبوانبها 

املختلفة خاصة من الزاوية الفلسفية، والكشف عن األسس األنطولوجية، ابملعىن الوجودي، واملعرفية اليت 
كلت هذا املفهوم. كما ميكنه بلورة وإنتاج الكثري من املفاهيم النقدية والبالغية يف الرتاث، وخاصة فيما ش

يرتبط ابلتصوف. إننا مطالبون اليوم أكثر من وقت مضى ابستثمار فضاء العرفاين الكثيف، والذي ميثله 
مرتدد، أي املبادر -ملثقف، الالالنص، فإنه عامل يريد أن ينفجر، وال ميكن تفجريه ونسفه إال حبضور ا

والالمنهزم، صاحب املوقف، املثقف الذي تغمره نشوة املغامرة واملخاطرة، ابعتبارها أصل وجوده. ومن 
هذا املنطلق ابلذات تكمن قيمة وإجرائية التأويل. إن التحدي حسب أبو زيد ليس العمل على محاية 
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لة اليت نعيشها يف الزمن احلاضر هو محاية وجودان نفسه، الرتاث من التشتت والضياع، فاألولوية يف املرح
بعد أن أصبح التحالف بني العدو والقوى الرجعية املسيطرة من الداخل حقيقة ابرزة، مثل هذا الوضع 

خلق نوعا من التحدي املضاعف من قبل مشاريع التنوير، لكن هل جنح العقل اإلسالمي يف زعزعة 
استطاع إزاحة منطق االنغالق واهلوية القائم على استعالئية اخلطاب  أنساق الروح الدوغمائية؟ وهل

بتعبري أدونيس؟ هل استطعنا حماكمة العقل والتشكيك يف إمكاانته املعرفية؟ –الرجعي، والثقافة السائدة 
 مثلما فعلت أنوار احلداثة األوروبية.

اد ممتازين، يتأرجحون بني حمنة إن املسلم به هو جناح العقل اإلسالمي حاليا على إنتاج قراء ونق
السؤال، ومهنة املساءلة، من أمثال حسن حنفي، وحممد أركون، وطه عبد الرمحن، ونصر حامد أبو 

حاولوا على الدوام إجياد آليات قراءة جتد احللول قبل انفجار الوضع علينا بقيادة األنظمة الكليانية … زيد
Les régimes totalitairesع أساليب الردع واإلقناع ، اليت حتسن توزيDissuasion وإلقاء ،
، حول ما يقال على التقدم واحلرية، والوعي، Discours emphatiquesاخلطاابت املفخمة 

 Monde Uniqueواحلداثة، وطبيعة النظم واإليديولوجيات اليت حتول معها النص إىل واحد موحد 
 Archétypeوالنموذج األصلي  Hypotaseيوحد كل الذهنيات، ويتخذ لنفسه طابع األقنوم 

ابعتباره حقيقة مطلقة، مسيجة ابلروح الدوغمائية تضفي عليها هالة القداسة، والتبجيلية. وعليه، فإنه ال 
خيفى علينا أبن مثة مقدسات جديدة وأداين حديثة هي اإليديولوجيات. إذ تغلب الفكر اإليديولوجي 

مي وخاصة علوم اإلنسان، ومع اإليديولوجيات تكريس بصورة جلية داخل جمتمعاتنا على الفكر العل
ابلغرب، وعصر  Aufklärungغطرسة العقل ممثال يف النزعة العقالنية وجربوهتا منذ بداية عصر األنوار 

النهضة عندان. وإذ يؤكد أبو زيد على القراءة املوضوعية للنص القرآين، فإنه ينفلت من كل قراءة منطية 
 مل يدركه بعض من تعاملوا مع نقد النقد من أمثال جابر عصفور وعلي حرب. نسقية مغلقة، وهذا ما

يتخوف جابر عصفور مما سيؤول إليه مشروع أبو زيد، إذ يرى أنه ال ميكن ألي مفهوم موضوعي 
لإلسالم أن يتجاوز األطروحات اإليديولوجية، لكننا نرى أبنه وعلى الرغم من كوننا كائنات تعيش واقعها 

جتلياته السوسيولوجية والتارخيية واالقتصادية، إال أن أتويلنا حياول أن خيرتق ويتجاوز ويزحزح عرب يف خمتلف 
آليات القراءة اخلطاب املضلل، وبدون أن نقع يف فخ اللعبة، علينا أن منارس القراءة من داخلها، على 
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د على هذا األساس أي مانع أرضها مع أخذ احلذر، وعدم الوقوع يف مفارقة أو استعالئية مفرطة. فال أج
من قراءة النص وأان متجرد من أمساء العلم، لكن أسئلة وختوف جابر عصفور على الرغم من ذلك يبقى 
ختوفا مشروعا. إذ نبقي على السؤال حول إمكانية حتديد مفهوم موضوعي لإلسالم بعيدا عن عالقات 

نص أتويالته؟ إن إجناز أبو زيد يف دراسته املعقدة واملتشابكة ال يفارق فيها ال Textualitéالتناص 
للنص القرآين، وإن تناسى البعد اإليديولوجي فبإمكاننا أن جنعله يتجلى، حلظة حتليله آلليات اشتغال 
النص، ويف حبثه عن شروط إمكان الوحي، أمل نقل إن كل قراءة للنص إمنا هي قراءة بروكستية يف هناية 

اء النص وجيذب إليه أجزاء أخرى تنسجم مع التأويل الذي يقرتحه املطاف، يقطع عربها القارئ أجز 
 ويفرضه على النص.
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