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بقيت إشكالية العالقةة بةين االسةالا حالحداثةة رهيدةة جةد    
يدتهي مدذ بدأت في القةرن المايةيو ح  يلتلةح أحةد  فةي أن 

هي موقح إيجابي تجاه الحداثة ة بكل ما تعديه من « صرةالمعا»
فلسفات حعلوا حمداهج حأدحات بحثو بةل ححاقةي يبسةف ذفةو ه 

و حإ ا (1)على حياة العالم ة بغض الدظر عن حدحد هذا الموقةح 
البحث في الدراسات التي اشتغلت على القرآن الكةريم  حاحلدا

تحت مظلّة المعاصرةو فإذدا سةدقح علةى مةرحلتين متمةاي تين 
 مرّت بهما تلك الدراسات:

 المرحلة األحلى:

حهي التي بدأت مي الشيخ محمد عبدهو حيث شهدذا ممارسة 
فعلية للتفسير حالتأحيةل مسةتفيدة  مةن معتيةات العوةرو ح ةان 

قد ذعى على العلماء عةدا ا سةتفادة مةن العلةوا  محمد عبده
و حعددما شرع في تفسيره تأحّ  القرآن طبقاً (2)الغربية الحديثة 

مقولةة  (3) لتلك العلواو حالدظريات العلميةو مما جعل الدارحيدية
قرآذيةو  ما هو الحا  تماماً مي الالمار يةو التي تعتبر ة حسة  
عبده ة من سدن هللا في هذا الكون!و ثم تأحّ  المعج ات تةأحيالً 

.  ما سدجد امتداد  لك  حقاً مي طدتةاحي جةوهري (4)حيعيا 
و حهو تفسير يبةرهن فيةه علةى أن (5)« الجواهر»في تفسيره 

رب موجودة في القرآن!و حأن القرآن قد سبق  ل العلوا في الغ
إلى أذدا سبقدا عورذا إلى  ل ما يتتاح  »إليها!و ليتمئددا بذلك 

. ثم مي أبو زيد الدمدهوري (6)« به الغرب عليدا من علوا حديثة
و (7)« الهداية حالعرفان فةي تفسةير القةرآن بةالقرآن»به في  تا

حالذي َخُلَص فيةه إلةى اسةتدتال القةرآن بمةا يةتالءا مةي أفكةار 
العةةالم المعاصةةرو فةةي المةةرأة حالحةةدحدو ح.. الةةخو إلةةى أن جةةاء 

مةي موةتفى « التفسةير العوةري»تلح معبّراً في عدةوان المو
 في بداية السبعيدات.( 8محمود)

تتميّ  هذه المرحلة ة التي امتّدت إلى أحاخر السبعيديَّات ة بعّدة 
 خوائص:

اهج التفسير التقليديةو حلهذا لم تتجاحز فهي لم تلرج عن مد -
التي تداحلت بعض اآليةات بمةا يةتالءا مةي « االجرائية»التأحيالت 

مقو ت العور الشائعةو حتةى لةو خرقةت تلةك التةأحيالت األطةر 
المدهجية التقليدية في التفسير. بل إذدا ذجد في هذه المرحلة 

تتسةم بالبسةاطة ( 9)تةأمّالت« مجرّد» يح حصل التفسير إلى 

 حالسذاجة أحياذاً.

« المعاصةر»حا جت اء يبدح ظاهرًة حايحًةو حيث   يتم التأحيل  -
إ ّ في تلك اآليات المتعلقةة باالشةكا ت الفكريةة المعاصةرةو أح 

 ي استدتال ا  تشافات الحديثة!تلك التي يشتبه بها ف

حذظراً  حتكةاا التفسةيرا التأحيةل ة فةي هةذه المرحلةة ة إلةى 
المداهج التقليديةة فةي التفسةيرو فقةد ظةلَّ موةتلح التفسةير 
مهيمداً  اسم لهذه العملية التأحيليةو ح رتباطها بالعور  ان من 

« المعاصةةر»أح « التفسةةير العوةري»التبيعةي أن يبةةرز موةتلح 
 راً عدها.تعبي

 المرحلة الثاذية:

ذفسه؛ الةذي يشةير إلةى ( 10)« القراءة»حيحيلدا إليها موتلح 
موادر مدهجيّة معاصرة هي مدةاهج الدقةد األدبةي حاللسةاذيات 

« أدحات»ح« مدةاهج»لداا لةة الحديثةو فدحن هدا إ ن أماا اسةت
جديدة في دراسة القرآنو ذستتيي أْن ذقةّدر بدايتةه فةي ذهايةة 
السةةبعيديَّات حبدايةةة الثماذيديةةات حيةةث  اذةةت المدةةاهج األدبيةةة 
حاللساذية قد أخذت حضورها إلى جاذ  الدراسات األخرى ة في 
العالم العربيو حبدأت تتسرّب إلى  ل شيءو فكان لدا أن ذةرى 

ألبي القاسةم حةاج « العالمية االسالمية الثاذية»ا( 1979عاا )
حمدو حالتي اعتمةد فيهةا علةى مة يج مةن المقةو ت اللسةاذية 

و حفي الثماذيديّات ظهرت محاحلة (11) حالفلسفيةو ربما ألحّ  مرّة
و (12التراث االسالميو حتأحيل الدص الديدي)« قراءة» ون في أر

ةي فةي اسةتلداا المدةاهج الحديثةة  حيعتبر أر ون أ ثر َمةن توسَّ
ةة   حخووصةةاً اللسةةاذيةو ححسةةن حدفةةي الةةذي حةةاح  أن ي ّس 

معاصةةر اعتمةةاداً علةةى معتيةةات العوةةر المدهجيةةةو ثةةم  لتفسةير
الذي  (13)« الكتاب حالقرآن: قراءة معاصرة»محمد شحرحر في 

اعتمد فيه على خليف من البديوية حالتاريليةو حذور حامد أبو زيد 
مدهجةه القةائم علةى التأحّليةة « مفهةوا الةدّص»طرح في  الذي
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(hermeneutics) .من خال  ذقد تراث علوا القرآن... حغيرهم 

تتميّ  القةراءة المعاصةرةو حهةي المرحلةة الثاذيةة فةي الدراسةة 
 المعاصرة للقرآن باللوائص التالية:

جذرية في مداهج التأحيل مي التةراثو فةي « قتيعة»مارست  -
معةةهو إلةةى حةةّد « التفسةةير العوةةري»ت مدةةاهج حةةين تواصةةل

سمحت بتجاحز عقبات المدهج التقليدي « ذقلة»التتابقو حهي 

 أماا التأحيالت المتعّس فة.

و مةةن خةةال  ذمةةا ج قابلةةة « امةةل الةةدص»سةةمحت بتأحيةةل لةةة  -
للتكرارو أح ممارسة شاملة )محمد شحرحر(و في الوقةت الةذي 

رقيعاتهو فلي  هدا اجتة اء  ان فيه التفسير العوري يتعثّر في ت
أح تأمالتو بقدر ما هي ممارسة حبحث معرفي يتوسةل بجهةود 

  هدية  بيرة حمدظَّمة.

التكرارو حالويوحو فإذدا ذستتيي « الظاهرة»حإ ا  ان من يرحرات 
و خووصةاً مدةذ عقةد «الظةاهرة»بةة« القراءة المعاصرة»أن ذوح 

الذي تَملّض  التسعيداتو حيث ساهم في هذا التحو  الوََّل ُ 
تحت العدوان الفرعي: « الكتاب حالقرآن»عن صدحر  تاب شحرحر 

و هذا الوَّل  الذي لم يدته بعدو حالذي يعك  «قراءة معاصرة»
 حقيقياً لمدظومة العقل المسلم المعهودة.« استف ازاً »

 الدظرية:

 الدصَّ حالد لة: السلفية حالمعاصرة! -

تجةاحز الحةدحد اللغويةةو إ ّ أن حإن  ةان   ي« ذواً »القرآن بوصفه 
فكرياًو « حامالً »مودره االلهي يجعل تلك اللغة   تتجاحز حصفها 

. حلكةةن الةةدّص بوصةةفه (14)ح  تتعةةداه إلةةى السةةجن الثقةةافي 
 د لياًو جهاز  معقّد الذتاج المعدىو يتضمَّن و حذظاماً «مدج اً لغوياً »

مسةتوى أحلةي: هةو المسةتوى الدظةامي »مسةتويين للد لةة: 
للد لةو بمعدى أن الد لة تتشكّل فيةه طبقةاً لقةواذين التر ية  
)الدحويو المعجميو الورفيو...(و حهدا الد لة )...( تدمو ختيًّاو 

 الحقيقي.حلي  ]هداك[ )...( قراءةا تأحيل بالمعدى 

و هدا   «غير الدظامي»حالمستوى الثاذي: هو مستوى الد لة 
يمكن الدظر إلى الدّص على أذه رصح  للكلماتو حتر ي  للجمل 
فحس و حلكن ُيدظر إليه على أذةه فضةاء متعةدد األبعةادو حيةث 
المعدى الكلي للجملة   يسةاحي مجمةوع مفرداتهةاو حالمعدةى 

لةهو حعلةى هةذا المسةتوى الكلي للدص   يساحي مجموع جم
تكون القراءة حالتأحيل. حإن حجود المستوى األح  يجعلدا   ذفهم 
الكالا  ما يحلو لداو حإن لم يكن في الوقةت ذفسةه  مةا يريةده 
الم لح.. هو مستوى يحكم القارئ حالدَّاص معاًو فهو لي  فردياً 

. حهكةذا يوةبح تأحيةلا قةراءة الةدّص (15)« بقدر ما هو جماعي
 اجتهاداً يتساحى فيه الجميي.

التةي يةتم فيهةا التأحيةلو حالتةي « المساحة»إ ا  ان هذا شأن 
تستل ا القدرة العقلية ا جتهادية أ ثر من أي شيء آخرو فإلى 

جعيةة لللتةاب التفسةيري سةلتًة مر« السلح»أي حّد يمتلك 

 المحاك عن الدّص؟

تأحيلية ترجح على سلتتداو بحيةث « سلتة»إن إعتاء السلح 
يتحو  السلح إلةى مرجعيةة يقةوا علةى مقةو ت عةدة أبرزهةا 
المعرفةةة باللغةةةو حبأسةةالي  التعبيةةر حالبيةةان بهةةا. حلكةةن هةةذه 
المقو ت ذفسها تدَشأ عن مسةلَّمة أن اللغةة متابقةة للةدّص.. 

ة مجموعة ألفاظو حأسالي  تعبير ثابتة تتوسل بها. حالةدص حاللغ
بما أذه لغة فهو  ذلك مجموعة ألفةاظ... إذهةا فةي الواقةي ر يةة 
سا جة للدص تفتقد توور الدّص  جهاز د ليو فعمليةة التأحيةل 

و حإن  اذةةت تسةةتدد إلةةى اللغةةةو «فةةول لغويةةة»هةةي عمليةةة 
ة تتحةةدد بهةةا حالمفةةردات المعجميةةة ليسةةت إ ّ أريةةية ابتدائيةة

أهل اللغة حغيرهم في معرفة »فضاَءات الد لة الدوّيةو ححيدئذ 
 لك سواءو حإذما يلةتّص أهةل اللغةة بمعرفةة األسةماء حاأللفةاظ 
المويوعة لمسميّاتهاو بأن يقولةوا إن العةرب سةمّت  ةذا بكةذاو 
فأما المعاذي حد  ت الكالا فلي  يلتّص بهةا أهةل اللغةة دحن 

و هذا فضالً عن أن اللغة ة بهذا المعدى ة أصبحت (16)« غيرهم
في متداح  الجميي من الللحو بعد أن ترا مت الجهود المدحذةة 
في جميي األلفاظ حتحليلهاو حتعقيد اللغة حالكشح عن أذظمتها 

ي تقوا بها. فالسلح بعد  لك لم يعةد يمتلةك تلةك المتعددة الت
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المرجعية التأحيليةو بل إن القو  بهذه السلتة حاالقرار بها يوقح 
الدص عن إذتاج د لته في  ل عورو حيقتي امتداده فةي الة من 

 الوالح ثقافة تاريلية راحلة.

 مقومات المشرحعية: -

ء االسةالا مي ترا م البحث في د لة الدّص القرآذيو أخةذ علمةا
في تأسي  قواعد لتداح  الدّص حقراءتها تأحيله. فقد  ةان علةم 

 دّصو حجملو حمفردات. فتداح  « اللتاب»أصو  الفقه قد درس 
القرآذةيو حهةو العلةم « اللتةاب»بذلك المستويات الثالثة لبداء 

الوحيد في العلوا االسالمية الذي تجاحز الجملة لتقعيد الدراسة 
بشةكل مدهجةيو بةل إذةه  ةان حاعيةاً تمامةاً في الدّص القرآذةي 

لتتعامل معه. فالمهمةة  (17) لمفهوا الدّص إلى الدرجة الكافية
التي ذذر أصو  الفقه ذفسه لها مدذ البداية هي الةدّصو حلةي  

 .(18) تي تعتبر بالدسبة له مقّد مات يرحريةتقعيد اللغة؛ ال

حعددما تقدا البحث فيهو تكّشح عن مداهج متعددة )اعت اليةةو 
حدفيةو شافعيةو ....(و حلكن حرغم ثراء علم األصو  في دراسة 

ذيو إ ّ أن تلك المداهج األصولية بقيت مع حلة بشكل الدّص القرآ
أح بآخر عن ممارسة التفسير حالتأحيلو أح لم تستدفذ تلك اآللةة 
األصوليةو ألذه  ان يدظر دائمةاً إلةى أصةو  الفقةه  وسةيف  بةين 
األحكاا العملية ححدها حالدص الشةرعيو فمهمتّةه  اذةت تةرى 

ي بذلك اسمه(و ح اذت دحماً في بحث األحكاا العملية ) ما يوح
 آليةة « ا جت ائةي»ذ عته المذهبية تدعم آفة العمةل الفقهةي 
 تلتقي مي المدهجية التقليدية في التفسير.

حإ ا  ةةان التفسةةير يقةةوا علةةى مسةةافة  لغويةةة  بةةين ختةةابين: 
اللتاب القرآذيو حختاب التفسير ذفسهو فإذه لمن المحةا  أن 

كةن فيهةا للتتةابق أن يتم اختوار هذه المسافة إلةى درجةة يم
و ألن ختةةاب التفسةةير ذاتجةةاً ثقافيةةاً   (19)يأخةةذ سةةبيله إليهةةا 

محالةو قائماً على الدسبي حالممكنو ححاصالً في األفهاا على 
بشرحطدا التاريلية حال مديةةو  مقدار اختالفها حتفاحتهاو فهو رهن

« ختةاب»حبظرحف  اتية حإذساذية بحتة. حإ ا  ةان التفسةير  ةة 
مدةةتج ثقةةافي تةةاريليو فأدحاتةةه بالضةةرحرة مدةةتج مثلةةه )ثقةةافي 
حتةةاريلي(.. أي أذةةه ممكةةن التجةةاحزو فتلةةك األدحات حالمدةةاهج 

إذهةا ذسةبيّة  دسةبيتدا ذحةن مدتجةي «.. فول تاريلية»ليست 
 اللتاب  اته.

يوبح أصو  الفقه ة بداًء على  لك ة  غيره مةن األدحات حمدةاهج 
البحث التي حلدت مشرحطة بتاريلهاو حإن لم يعدي  لك أذها لم 
تعد تحمل أي صالحية للقياا بالدحر التأحيليو حإذما يعدةي  لةك 
أذه لي  ثمّة ما يل مدا بالوقوف عددهاو أي ثمّة فسحة المكاذية 

  ستبدا  الكلي.التجاحز حااليافةو بل حا

المعاصةرة مشةرحعيتهاو حيةث حر ةة « القةراءة»مةن هدةا تأخةذ 
)الفهما التأحيةلا القةراءة( تسةتدد إلةى ذسةيج معرفةي يحةاح  
التكييح بين اسةترداف المةدهجو حخووصةية الثقافةة مةن جهةةو 
حبين حداثة القراءة حتراثية المقرحء من جهة ثاذيةةو  مةا تحةاح  

مسةتوى آخةر أن تقةيم جسةراً بةين هذه الحر ة التأحيلية على 

 .(20) حعي المتلق ححعي التاريخ

في إذشاء مداهج البحث « ا جتهاد»إذه من العسير إثبات َحقح 
و حأدحات استكشاف حتحليل المعدى في الةدّص القرآذةي حغيةره

حبالتةةالي فةةإن مةةن لةةوازا  لةةك حجةةود إمكاذيةةة قيةةاا مدةةاهج 
 .(21)جديدة

حهكةةذا يمكةةن القةةو  إن القةةراءة المعاصةةرة تمتلةةك ذظريةةة لهةةا 
دة مةن مشرحعيتهاو تلك الدظرية التي تعتمد على مبدأ ا ستفا

الدراسات اللساذية الحديثةة حمدةاهج الدقةد األدبةي « مدج ات»
المعاصرةو باعتبارها ذتاج العور الراهن أي الوليد الشرعي لهذا 
التةاريخ المعاصةرو )بغةض الدظةر عةةن مةدى سةالمة هةذا الوليةةد 
حصحته(و حإن  ان الس ا    زا  يلحّ عن مدى سبق حتجاحز تلك 

 التراثية؟!المداهج حاألدحات مثيالتها 

«  للد عة الويعية»يبقى أن أحد عيوب القراءة المعاصرة تجاهلها 
و تلك الد عةة (22)التي ألحَّ عليها أصحاب تلك المداهج أذفسهم
ذيو حتوتدا مةي التي تداقض بشكل صارخ خوائص الدّص القرآ

البعد األهم حهو المودرية االلهية بكل ما يعدي  لك مةن تحةرر 
حاستقال  عن ثقافة تاريلية ما. حإمكةان إطالقيةة أحكةاا الةدّص 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.almultaka.net/web/m00-p2.htm#الهوامش:#الهوامش:
http://www.almultaka.net/web/m00-p2.htm#الهوامش:#الهوامش:
http://www.almultaka.net/web/m00-p2.htm#الهوامش:#الهوامش:
http://www.almultaka.net/web/m00-p2.htm#الهوامش:#الهوامش:
http://www.almultaka.net/web/m00-p2.htm#الهوامش:#الهوامش:
http://www.almultaka.net/web/m00-p2.htm#الهوامش:#الهوامش:


 .(23)حاعتبارها فول تاريلية

ذي الذي تسقف فيةه أ ثةر تلةك القةراءات المعاصةرةو حالعي  الثا
تعاملهةةا مةةي تلةةك المدةةاهج حاألدحات ح أذهةةا  لهةةا حقةةائق ثابتةةة 
حليست ة  ما هو الحا  ة ذظريات لم تستقرو حلن تستقر  وذهةا 

ُيغفةل عدهةا أن     تحتمل القتي. إن الحقيقة التي يدبغي أن  
غير ممكنو بحيةث إذدةا استدفا ذا المكاذات الدص القرآذي د لياً 

حين ذظن  لك ذكون قد اسةتدفذذا أدحاتدةاو حاسةتهلكدا مداهجدةا 
« عالمياً » اتها حلي  الدص!.  لك ألن الدص القرآذي ذ   ليكون 

 خاتماًو فالبّد أن   يتوقح عن إذتاج الد لة في  ل زمان حمكان.

القةةةراءة المعاصةةةرة: مةةةن اذتقائيةةةة المةةةدهج إلةةةى التوليةةةح  -
 وجي:االيديول

 اذت المداهج التراثية في التفسير تحو  دحماً دحن إقامة تأحيل 
إيديولوجيو يستغرل  امل الدص القرآذيو مما جعةل التةأحيالت 
األيديولوجية التي مورست عليه تبدح ذشازاً حترقيعاً فاقعاًو بحيث 
ةح فةي التأحيةلو حتحميةل  قلّما تحرر هذه األيديولوجيا دحن تعسُّ

مل. حهذا ما ع ز التريقة التج يئيّة التةي أشةرذا الدّص ما   يحت

 إليها في البداية. 

حلكن مي القراءة المعاصرة التي استبدلت المداهج ذشهد للمرة 
األحلى تأحيالً إيديولوجياً لكامل القرآنو فيةه  ثيةر مةن التماسةك 

شةامالً للةدصو « توليفةاً »! بحيث أمكن إقامة حمسحة المدتقية
حةواٍ  »كةي يحةوّ  ذوةوص القةرآن ح أذهةا أتاح فرصة للبعض ل

يدفةةي مةةن خاللهةةا هللُا  اتةةَه!.. إن قةةراءة شةةحرح «! مار سةةية
المعرحفةة ذمةو ج صةةارخ لةذلك؛ بحيةث أن هةةذه القةراءة حاحلةةت 
ملاتلة الدّص القرآذي حخداعه أحياذاً من موقح مضاد  لهو أح معاد  

 لهو  ستدتاقه بإيديولوجياها!.

التتوّر حالمقدرةو استبّدت الملاحف في  حبوصو  القراءة إلى هذا
أحساط الدارسين االسالميين على ما آ  التأحيل مي هذا العبث 

« معاصةر»الفايح بد  ت الدص القرآذيو حاللوف من  ل تأحيل 
خووصاً عددما أصبحت تلك الممارسةات االيديولوجيةة التأحيليةة 

 «.القراءة المعاصرة»مقرحذة باسم 

 ايةد الشةك بةالغرب؛  وذةه موةدر تلةك لقةد تسةب   لةك فةي ت
المداهج حاألدحات ححتى األيةديولوجيات! حفةي تشةكيك الةبعض 

. (24)في قيمة تلك األدحات حالمدةاهج الحديثةة جملةة حتفوةيالً 
فما ه  ء جميعهم من السذاجة حالبساطة بحيث تمرر علةيهم 
تلةةك التوليفةةات الغارقةةة فةةي ححةةل األيةةديولوجياو حلكةةدهم حهةةم 
بعيةةدحن عةةن تلةةك المدةةاهج حاألدحات )بحكةةم القتيعةةة الداشةةئة 
بيدهم حبين الغرب( لم يكن من سبيل في مواجهة تلك القراءات 

 .(25)سوى باتهامها حفضحها

 دظريةةو حبةين « القةراءة المعاصةرة»حمن الضرحري التميي  بةين 
 تتبيقات قائمةة حمدجة ة حتةى اآلنو فةثّم « القراءة المعاصرة»

مسافة تفول بيدهما؛ بحيث يمكن تلك التتبيقات محاح ت فيها 
لليبة. حإ ا  ان لدا أن ذذ ر فضل تلك القراءاتو فإذدةا الكثير من ا

ذذ ر ذجاحها في التدبيه إلى قيمةة المدةاهج الحديثةةو حقةدرتها 
العالية على ممارسة التأحيلو حإن  ان ما تةّم ممارسةته عمليةاً 
من تلك المداهج حاألدحات حّد يئيل في الغال ؛   يتجاحز بعض 

أح الدراسة الت امديةو ....( حهةي المبادئ األحلية فيها ) البديةو 
مبادئ اللساذيات البديويّةةو أح بعةض مقةو ت التأحّليةة الحديثةةو 

 حبعض مقو ت األسلوبية.

التي حظّفت لهةا « األيديولوجية»حفي المقابل ذذ ر أن التريقة 
 اذت سبباً فةي « التجديد»تلك المداهج تحت مظلّة المعاصرة ح
ديدة في التأحيةل أح المراجعةة توعيد التوج  من أي محاحلة ج

الدقديةو حهو أمر  يضاف إلى المساحئ العديدة التي أفرزتها تلك 
 القراءات.

غير أن بعض الباحثين لم يقعوا فيما حقي فيه غيرهم مةن اتهةاا 
فقد « القراءة المعاصرة»للمداهج التي اْسُتلدمت في تتبيقات 

اسُتغلت فيهةا  ان حعيهم لتبيعة تلك المداهجو حالتريقة التي 
عميقاًو مما دفعهم لإلصرار على التعامل معها حا ستفادة مدهةا 

 .(26)دحن توّج 
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 إشكالية المدهج:

تتميّةة  مدةةاهج الدقةةد األدبةةي الحديثةةة حأدحات البحةةث األلسةةدية 
ها بتدوع حتعةدد حاسةعينو حداخةل مةدهج هدةاك مةدارس حذظريات

للقةرآن « القةراءة المعاصةرة»حاتجاهات.. حعددما تمت محةاح ت 
الكريم من خال  تلك المداهج  بّد حأذها اصتدمت بهذا التدوع ح 

 التعددو فكيح إ ن مارست حضورها من خال  هذا الواقي؟

ي تلةةك مةن التبيعةي حالحةةا  هةذه أن تكةةون طريقةة التعامةةل مة
و حلكةةن هةةذه ا ذتقائيةةة قلّمةةا تقةةوا علةةى «اذتقائيةةة»المدةةاهج 

معتى معرفيو أي قلّما يفريها البحث المعرفي ذفسةهو فقةد 
هةذه ا ذتقائيةة طبقةاً لييةديولوجيا التةي يحملهةا « معيةار»قاا 

القارئ! فمعضلة األيديولوجيا تفةر  ذفسةها دحمةاً فةي القةراءة 
وقةت ذفسةهو هةي خلفيةة المعاصرةو هةي مبةدأ حغايةة فةي ال

مستترة حهدف حايحو فقد اختارت مدهجها تبعةاً لقةدرتها علةى 
القراءة »و حاستدتال الدّص بها. حهكذا عددما مورست «تبريرها»

 ان الهدف هةو البحةث عةن شةرعية أيةديولوجياهاو « المعاصرة
حأفكار مسبقة مرافقة لهاو حلم يكن الهمُّ هو البحث عن موقةح 

  من الوواب قف!.تأحيلي أ ثر قرباً 

إ ا تجاحزذا قضية ا ذتقائية تلكو فسةيوقفدا مةا أشةرذا إليةه قبةل 
قليل من االشكالية الحقيقيّة لتلةك المدةاهج التةي تتمثةل فةي 
ذشئت حصةيغت لدراسةة حبحةث 

ُ
استلداا مداهج حأدحات بحث أ

الةةدّص البشةةري االذسةةاذي ة بمعدةةى أذهةةا مفعمةةة بالويةةعية ة 
 درو مفارل للويعية البشرية؟المو« إلهي»لدراسة ذّص 

و ستقوا ة بشكل  إن أية قراءة تتجاحز هذه االشكالية دحن حلو  
أح بةةآخر ة بأذسةةده هللا )سةةبحاذه(! حإن تحييةةد تلةةك المدةةاهج 

أمر  في غاية الوةعوبة؛ حلكدةه « الويعية»حاألدحات عن جرعتها 
ممكن. ح  يمكن بحا   ا ستفادة من تلك المداهج دحن مالحظة 

االشكالية ححعيها. فالشرط األساسي للقراءة بتلك األدحات  هذه
حالمداهج لتحقق مشرحعيتها هو مراعاة خوائص الدّص القرآذيو 
أي تتويي تلك المدةاهج حاألدحات للوائوةه  ةدّص ديدةي إلهةي 

 .(27)المودر 

 التراث حالمعاصرة: -

قتيعةةًة جذريةةة مةةي مدةةاهج البحةةث « المعاصةةرة»هةةل تقتضةةي 
التراثيةةة حترا ماتهةةا المعرفيةةة حةةو  الةةدّص؟   شةةك أن القةةراءة 
المعاصرة ذحت هةذا المدحةىو متجاهلةًة تلةك الجهةودو حعدةدما 
ذحةاح  استكشةاف خلفيةات هةذه القتيعةة فإذدةا سةدعثر علةةى 

مجموعهةا إلةى الجهةل بةالتراث حاذقتةةاع أسةباب عديةدةو أدت ب
الولة مسبقاًو مما يجعله عسيراً عن البحثو فضالً عن ارتباطه 

 بمفاهيم بسيتة ح  معقولة عن الدّص.« جملةً »

في حقت يعك  فيه هذا الموقح ة في المقابل ة عجة  القةارئ 
عن تداحله حالتواصل معهو عج  ارتبف في  ثير مةن األحيةان مةي 

 المدبتة عن التراث أصالً.أيديولوجياه 

إذدا ذستتيي أن ذع ح  لةك )القتيعةة الجذريةة مةي التةراث( إلةى 
في المعاصةرة « الرغبة المحمومة»شيء أ ثر تأثيراً برأيداو حهو 

 .(28)حاألخذ بالجديد 

هج التراثية في المحولة جهود بديت من داخل لغة الدصو المدا
«. الةدص»حعلى يوء معايشتهو حعلى حعي حقيقةي لمفهةوا 

حتتضمن الكثير مما لم يتم استدفا ه أح ا ستفادة مده. ح  شك 
أن تجاهل أح تجاحز  لك االرث األصولي الضلم خسارة جسيمة 

الةةدّص  فةي حةق مدةاهج البحةث حالتأحيةةل المعاصةرة فةي قةراءة
القرآذيو حلن ذبالغ إ ا قلدا أن بعض المقو ت األصولية متجةاحزة 
في جواذة  عديةدة لمقةو ت تلةك المدةاهج األدبيةة حاللسةاذية 
الحديثةو  ما هي في الوقت ذفسةه قاصةرة عدهةا فةي جواذة  

قةراءة » ثيرة أيضاً. حمي  لك تبقةى تلةك المدةاهج قةادرة علةى 
 ت صيغتها الويعية.بحّد  اتها؛ إ ا ُتجدّب« مشرحعة

 الدّص حالمعاصرة: -

و  ُبدَّ أن يدتج د لته باستمرارو «ذّواً ديديّاً »الدّص القرآذي بوصفه 
و حبوصةفه ذوّةاً لرسةالة خاتمةة «  يللق من  ثرة الترداد»فهو 

)أبدية(  ُبدَّ أن يكون معاصراً باستمرارو بحيث يوبح على الدحاا 
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. حإن (29)« ف االذسةاذية   خلفهةامجاحزاً للتاريخو حأماا الظرح»
لمةةدهج دراسةةة الةةدص القرآذةةي يةةرحرةو « تجديةةد»البحةةث عةةن 

ليست لعدا  فاية اللتاب التفسيري فحس و بل لفتح آفةال 
قرآذي يتجاحز دحماً المدهج بقدر معداهو حتفجير إمكاذاتهو فالدَّص ال

 مما يفتح للمدهج آفاقاً لقراءته.

  

 الهوامش:

يرى الد تور محمد خاتمي أن س ا  الحداثةة  ةان مسةتحو اً علةى   .(1)

دائماًو حتبعاً لإلجابة التي قةّدموها  اذةت « غير الغربية»عقو  المجتمعات 
التراثو حالتيةةار هدةةاك ثالثةةة تيةةارات تبةةرز باسةةتمرار: التيةةار المتشةةبّث بةة

 المتغرّبو حالتيار االصالحي.
و 3)اذظر: متالعةات فةي الةدين حاالسةالا حالعوةرو بيةرحتو دار الجديةدو ط

 (.57-56او ص1999
مقةةةا  للشةةةيخ محمةةةد عبةةةده بعدةةةوان: العلةةةوا الحديثةةةة حالعةةةالم   .(2)

( )ذقةالً عةن: 36االسالميو مدشور في مجلةة األهةراا بةدءاً مةن العةدد )

يو الشيخ محمد عبده: مفكراً عربياً حرائداً لإلصةالح الةديدي عاطح العراق
حا جتمةاعي )بحةةوث حدراسةةات عةةن حياتةه حأفكةةارهو القةةاهرةو المجلةة  

 (.395-389او ص1995و 1األعلى للثقافةو ط
) األعمةةا  الكاملةةة لإلمةةاا محمةةد عبةةدهو تحقيةةق محمةةد عمةةارةو   .(3)

و 153و ص6او ج1972بيةةرحتو الم سسةةة العربيةةة للدراسةةات حالدشةةرو 

)ذقالً عن أبو عا رة عتية سليمانو مشكلتا الوجود حالمعرفةة فةي الفكةر 

االسةالمي الحةديث: عدةةد  ةل مةةن محمةد عبةده حمحمةةد إقبةا  )دراسةةة 
 (.70-69او ص1985و 1مقارذة(و بيرحتو دار الحداثةو ط

 .70المودر ذفسهو ص  .(4)
 ا.1923طبي في القاهرة عاا   .(5)
ئو عائشةةة. القةةرآن حالتفسةةير العوةةري: هةةذا بةةال  بدةةت الشةةاط  .(6)

(و 335او )سلسةةلة إقةةرأا 1970و 1للدةةاسو القةةاهرةو دائةةرة المعةةارفو ط
. حأشارت إلى أذه حلد فةي ظةرحف صةعود العلماذيةة عقة  ثةورة 39-38ص

ليريحدةةا مةةن مهاذةةة االحسةةاس البةةاه  »عرابةةيو حأذةةه جةةاء ردّ فعةةل 
 «.بالتللح

او ثم مدي مةن التةداح  بقةرار مةن لجدةة 1956طبي في القاهرة عاا   .(7)
و 19األزهر )اذظر الذهبيو حسةين. التفسةير حالمفّسةرحنو القةاهرةو ط و 

 «!.لون التفسير االلحادي»( حقد صدّفه الذهبي تحت    و ص4ج
او فةةي 1970ظهةر الموةةتلح ألح  مةةرّة مةةي موةةتفى محمةةود عةةاا   .(8)

ها في  تاب تحةت عدةوان: الموريةو ثم جمع« صباح اللير»مقا ت مجلّة 
 و طبي في العاا ذفسه.«القرآن: محاحلة لفهم عوري»
  ما في محاحلة موتفى محمود ذفسها.  .(9)
و «موقةح مةن الةدّص»علةى أذةه « القةراءة»يمكن اختوار مفهةوا     .(10)

و حإن  ةان يتضةمده. اسةتلدا هةذا الموةتلح «تأحيل»حهو بذلك أ ثر من 
 التأحيل حالتحليل غالباً.لدى الباحثين العرب بمعدى 

اذظةر: خالةد السةعيداذيو إشةكالية القةراءة فةي « القةراءة»)حو  مفهوا 
الفكر العربةي االسةالمي المعاصةر: محمةد أر ةون ذمو جةاً. لديةل شةهادة 

 (.   او ص1998الدراسات المعمّقةو توذ و جامعة ال يتوذةو 
حيةةاًء لمةةدهج إ« التفسةةير البيةةاذي»ذعتبةةر طةةرح أمةةين اللةةولي لةةة    .(11)

تراثيو أ ثر مده مدهجاً جديداًو  وذه   يمت إلى المدةاهج الحديثةة بوةلة 
  بيرة. حلذلك ذعتبر تجربة حاج حمد في العالمية الثاذية البداية.

اذظر حو  جهد أر ون في  لةكو خالةد السةعيداذيو ا. سو مةن       .(12)
 .    إلى ص                               ص
 او التبعة األحلى.1990طبي في دمشق عاا       .(13)
يذه  اللساذيّين المعرحفين ححرف حسابير إلى أن اللغةة مرتبتةة     .(14)

بالثقافةةو ح  تدفةةك عدهةا. حبةةذلك حةةين ذفكةر فإذدةةا ذفكةر بلغةةةو حبالتةةالي 
محكةةومين بثقافةةة تلةةك اللغةةةو حالتةةي توةةبح مةةي الةة من تاريلةةاً.  مةةا أن 

حيل الدصو قاا أساساً على مبدأ ارتبةاط الةدّص بظرفةه التأحُّلية  مدهج لتأ

التاريليو ألن الوعي االذساذي مموقي في التةاريخ ح  يسةتتيي تجةاحزه. 
 مةةا أن العةةالم فيةةرث يةةرث أن السةةيال جةة ء  مةةن الةةدّصو حالتةةاريُخ مةةن 
السةةيال . حقةةد اعتمةةد ذوةةر حامةةد أبةةو زيةةد علةةى هةةذه المقةةو ت الثبةةات 

ي )اذظةر: مفهةوا الةدّص: دراسةة فةي علةوا القةرآنو تاريليّة الدّص القرآذ

و حالبةاب األح  28ص-24او ص1990و 1بيرحتو المر   الثقافي العربةيو ط
الةةدص فةةي الثقافةةة )التشةةكُّل »مةةن الكتةةاب يشةةير إلةةى  لةةكو فعدواذةةه 

 (.112ص-29من ص« حالتشكيل(
اذظةةةر للباحةةةث: ميتافي يقةةةا الةةةدّص القرآذةةةي: إشةةةكالية الدّةةةاص       .(15)

حالمعدىو مجلة الملتقىو العدد صفرو بيرحتو الملتقى الفكةري لإلبةداعو 
 .5او ص1999أيارا مايوو 

هةةة(و الفوةةو  فةةي 370الجوّةةاصو أبةةو بكةةر الةةرازي الحدفةةي )ت    (.16)
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األصةةو و تحقيةةق: عجيةةل الدشةةميو الكويةةتو حزارة األحقةةاف حالشةة حن 
 .307و ص1او ج1994و 2الديديةو ط

في التراث « ذص»ن الباحثين إلى أن استعما   لمة يذ ر  ثير م    .(17)
االسةةالمي حاألصةةولي خووصةةاًو  ةةان محوةةوراً فةةي درجةةات قةةوة الد لةةة 
حيةةعفها )فةةي القتةةي حالظةةن(. حفةةي الواقةةي أذدةةا ذعثةةر لةةدى األصةةوليين 

أشةةهر تعريفةةات الةةدَّص المعاصةةرة. فكةةان « الةةدّص»اسةةتلداماً لموةةتلح 

 رحن أن له أذواعاًو أما الةدّص فةال أذةواع األصوليون يفرقون بين اللتاب حيذ
و اصةتلح «مسةكوت عدةه»أح « مفهةوا»لهو حللكةالا أقسةااو حلللتةاب 

«. لحةن اللتةاب»و ح«فحةوى اللتةاب»و ح«دليل اللتةاب»عليه أحياذاً بة 
أما الدّص فهةو إمةا حصةح للد لةةو أح حصةح لللتةابو حيةث يعةرَّف الةدّص 

 «.مراد مدهختاب يمكن أن يعرف ال»أحياذاً بأذه 
لمراجعة هذه الموةتلحات اذظةر علةى سةبيل المثةا : )ال ر شةيو بةدر 

هةة(و تحريةر: عبةد السةتار أبةو غةّدهو 794-745الدين بن بهادر الشةافعي )
حمراجعة: عبد القةادر العةاذيو الكويةتو حزارة األحقةاف حالشة حن الديديّةةو 

و ححةةةةةو  463 ا1و حج684و ص673و ص639و ص636صا6او ج1992و 2ط
 (.462و ص1هوا الدّص راجي جمف

حلكةةن حرغةةم أن األصةةوليين  ةةاذوا علةةى حعةةي بمفهةةوا الةةدّص حاللتةةاب 

حالكالا. لم يدظّرحا لتحليل الدّص مجرّداً عن  وذه ذوّاً قرآذيةاًو حلهةذا يغية  
حيبقى مفهومه حايراً في تقعيد البحةث األصةولي فةي « الدَّص»موتلح 

أسست على التعامل مةي الةدّصو  ثير من المواطن. بل إن قضايا األصو  
 الذي يتتابق مي استعما ته المعاصرة.

عياشيو مدذر. قراءة الذات للقرآن. مقدمة ترجمة  تةاب: القةرآن     .(18)
حعلةةم القةةراءةو لجةةاك بيةةركو بيةةرحتو داء التدةةويرو حلةة و مر ةة  االذمةةاء 

 .22او ص1996و 1الحضاريو ط
 في مقّدماتها التمهيدية.تشير إلى  لك  ل  ت  األصو        .(19)
مديةرو حليةةد. الةةدص القرآذةةي مةةن الجملةةة إلةةى العةةالمو القةةاهرةو       (.20)

او سلسةةلة المدهجيةةة 1997و 1المعهةةد العةةالمي للفكةةر االسةةالميو ط
 .15-14االسالميةو 

م يةةكو سةةامرحفا. حريةةة العقةةل فةةي ا جتهةةادو بحةةث تمهيةةدي     .(21)
ر طي  االبراهيمو بيرحتو  لية االمةاا لمرحلة الماجستيرو بإشراف الد تو

 .30او ص1998األحزاعي للدراسات االسالميةو 
بةةارتو رح ن. ذقةةد ححقيقةةةو ترجمةةة: مدةةذر عياشةةيو األعمةةا        .(22)

 .16او ص1994و حل و مر   االذماء الحضاريو 3الكاملةا 
 .4اذظر: ميتافي يقا الدّص القرآذيو ا. سو ص      (.23)
 دت ح  أزا  أسةتهين بةهو حأشةكُّ »  الد تور البوطي ة مثالً ة يقو    .(24)

إن الدعاة إلى العلماذيةو حمحترفةي الغة ح الفكةري « »في قيمته حجدحاه
مةةن يسةةعى  هثةةاً إلةةى شةةت  الةةد  ت التةةي تحملهةةا ذوةةوص القةةرآن 

حالسدّة الوحيحةو ححشوها بد  ت حمعان  جديدةو باسةم )اللسةاذيات(و 
ذون )اللسةةاذيات(و أي أذهةةم يحةةةاحلون أن يجعلةةوا مةةةن حمةةا يقتضةةيه قةةةا

)اللسةةةاذيات( هةةةذه بةةةديالً عةةةن قةةةاذون الد لةةةة العربيةةةة المدبثقةةةة عةةةن 
ا صتالحات التوفيقية فةي ربةف المعةاذي بألفاظهةا الدالةة عليهةاو حبةديالً 

عن القواعد التوفيقيةة األخةرى المتبعةة فةي فقةه اللغةة. حأ  ةر أن حةواراً 
رات بيدي حبين الد تور محمد أر ون حهو أحد الةذين جرى في أحد الم تم

يورّحن على ا ستعاية عن قواعد فقه اللغةو حقاموس الد  ت اللغويةو 
ممةا يسةةميه )األلسةدية(و حمةةن ثةةم فهةو يقةةرر يةةرحرة تفريةغ القةةرآن مةةن 
المعاذيو التي  اذت مدوطًة به إلى اليواو حملئه بعد  لك بمةا تةوحي بةه 

هو ححسة  فهمةه حقداعتةهو حهةي ذفسةها الترذيمةة قواعد األلسدية هةذ
 «.التي يشدح بها دعاة )القراءة المعاصرة(

عمةُل مةن يحلةم بةأن يجعةل مةن هةذه »حإن أعما  بعضهم للساذيات هو 
التجربة حسيلًة خفيَّة للعبث بحقائق ثابتة في دين هللا ح تابه عن طريةق 

 «.العبث بقواعد فقه اللغة
ل خيةاطو حإ  أعيةد قةراءة الجهةادو دمشةقو دار )اذظر: مقدمته لكتاب: ذبي

 (.13-12او ص1997و 1الفكرو ط
 اذت هذه هي مجموعةة ردحد الفعةل التةي قوبلةت بهةا القةراءات     .(25)

المعاصةةرةو حالملفةةت للدظةةر أن المتلووّةةين فةةي الدراسةةات القرآذيةةة 

 حاألصولية قلّما  تبوا ردّاً عليها.
الةدص القرآذةي: »بة حليد مدير في  تابه اذظر في هذا المجا  تجر    .(26)

و ا. س. حمدةةذر عياشةةي الةةذي قةةّدا مقاربةةة «مةةن الجملةةة إلةةى العةةالم
)طبةي: « الكلمةة»لساذية للدص القرآذةي فةي  تابةه اللسةاذيات حالد لةة 

(. حهةةو مهةةتمن اآلن 92او ص1996و 1حلةة و مر ةة  االذمةةاء الحضةةاريو ط
جدةون اللغةة فةي قةراءة القةرآن بإذجاز دراسة لساذية في القرآن بعدةوان: 

)أعلةن عدهةا فةةي بعةض  تبةةه(. حذبيةل خيّةةاطو الةذي أعلةةن عةن مشةةرحع 
لدراسة موتلحات القرآنو دراسة لسةاذية فةي مجةال  جةودت سةعيدو 

ا. حمةارس شةيئاً مةن  لةك فةي 1997حيث قّدا ذما ج مدها خووصاً عاا 
 .33-21و ا. سو ص«حإ  أعيد قراءة الجهاد» تابه 

ى الةد تور العلةةواذي أن أزمةة التعامةل مةةي الكتة  التةي أذ لةةت يةر    .(27)

فةي تعامةل مةن أذ لةت علةيهم »على الرسلو ليست في رفضهاو حلكةن 
معها تعةامالً بشةرياًو محكومةاً بمةا تعةارفوا عليةه فيمةا بيةدهم مةن مةألوف 
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لساذهمو حأذه لي  شيئاً سوى  لكو حتجاهلهم للفرل الكبير بةين اللغةة 
ذسان للتعبيةر عةن مكدوذاتةهو حاللغةة حةين يسةتعملها حين يستعملها اال

 «.خالقه ليضمّدها ذوره حهدايته
)اذظر: العلواذيو طه جابر. تقديم  تاب: الدص القرآذي: مةن الجملةة إلةى 

. ححو  أثر تلك اللوةائص الةدص القرآذةي: إشةكالية 11العالمو ا. سو ص
 الدّاص حالمعدىو ا. س(.

 د أر ون في مجموع جهوده.ذلح  هذا جلياً عد      .(28)
 .13عياشيو اللساذيات حالد لةو ا. سو ص      .(29)
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