
 حممد أركون واملنهج األلسين النقدي يف دراسة الظاهرة القرآنية

 

 بوعود بقلم الباحث املغريب أمحد

 

 الدعوات إىل قراءة جديدة للقرآن الكرمي، وتعالت ابالستفادة مما توصلت إليه العلوم كثرت اليوم

ورغبة يف  سن نيةاللغوية املعاصرة خاصة، والعلوم اإلنسانية عامة، ومنهم من يدعو إىل ذلك عن ح
ذلك هدما  حتقيق استمرارية حفظ الوحي وصالحية الشريعة لكل زمان ومكان، ومنهم من يفعل

 .للدين وقضاء عليه

الدعوات لتمييز صواهبا من خطئها إن   ولعل واجب الوقت يدعو إىل النظر يف هذه القراءة وتلك
اقع واللغة، عوض االكتفاء برمي والعقل والو  كان هلا صواب، وبيان الرأي الذي يتفق مع الشرع

شيئا، خصوصا أن كثريا من النخب املثقفة، واجلاهلة  أصحاهبا ابلضالل والكفر، فذلك ال جيدي
 .يستهويها مثل هذه األطروحات أبمور الوحي وأبمور دينها

ربيع األول  5-صفر 30العربية املتحدة(  ويف دورته السادسة عشرة بديب )دولة اإلمارات
أكد جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل  ،2005نيسان )إبريل(  14-9املوافق هـ، 1426

[ على ضرورة تناول هذه القراءة اجلديدة ابلدرس 2قراره] املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف
 .ندوات ومؤلفات، واحلوار املنهجي اإلجيايب مع أصحاهبا والتحليل والنقد العلمي، عرب

منوذجا من أبرز هؤالء الداعني إىل تطبيق املنهج األلسين النقدي يف قراءة  تيف هذا اإلطار، اخت 
تشفي  الكرمي للدراسة، ويتعلق األمر ابلدكتور حممد أركون مؤرخ الفكر اإلسالمي، الذي ال القرآن

العلمي النقدي  غليله تلك الدراسات اليت اهتمت ابلظاهرة القرآنية، فهي قاصرة عن بلوغ املستوى
اإلسالمي، قدميه وحديثه،  لوب. وال يقصر هذا احلكم على الدراسات اليت سادت يف الفكراملط

هنا، كانت املنهجيات اليت اهتمت  وإمنا يسحبه على الدراسات االستشراقية، قدميها وحديثها. من
ا فيها ويدل ويبشر ابلدراسة اجلديدة اليت يراه ابلظاهرة القرآنية ثالاث، يبحث عن مكامن القصور

 :العلمية موفية ابملعايري

 :اإلميانية القراءة1- 
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كل التاث التفسريي الذي خلفه املسلمون، وكل ما  يقصد أركون ابلقراءة اإلميانية، أو الالهوتية،
وحديثا. وبعبارة أخرى، هو كل تعامل مع القرآن الكرمي يرسخ  دون عن القرآن الكرمي، قدميا

 وتتميز هذه القراءة خباصيتني مالزمتني هلا املومنني. اإلميان ويثبته يف نفوس

  أمناط القراءات أو مستوايت االستخدام اإلمياين األوىل: "كل

 .(La clôture dogmatique) داخل السياج الدوغمائي املغلق للقرآن مسجونة

التفاسري اإلسالمية اليت فرضت نفسها كأعمال أساسية سامهت يف التطور  والثانية: كربايت
احلي متارس دورها كنصوص تفسريية أرثوذكسية )أي مستقيمة، صحيحة، جممع  ي للتاثالتارخي

 .[3رجال الدين("] عليها من قبل

الهوتية يصعب مناقشتها من  هذه القراءة اإلميانية، تستند يف نظر أركون، إىل مبادئ/مسلمات
 :املبادئ يف قبل مجيع املسلمني أو وضعها موضع التشكيك. وتتمثل هذه

ذلك فإنه استخدم  كان هللا قد بلغ مشيئته للجنس البشري عرب األنبياء. ولكي يفعل" -1
أخرى جتل للوحي عرب النيب  اللغات البشرية اليت ميكن للشعب املعين أن يفهمها. ولكنه يف حالة

وبالغته، ومعجمه اللفظي ابلذات. وكانت  حممد، فإنه بني كلماته بلغته اخلاصة ابلذات، وبنحوه،
ابخلطاب املوحى به إليه من هللا كجزء من كالم هللا  همة النيب/الرسول تكمن فقط يف التلفظم

 ."...املخلوق األزيل، الالهنائي غري

يكمل الوحي السابق  إن الوحي الذي قدم يف القرآن من خالل حممد هو آخر وحي. وهو" -2
الذي حلق ابلتوراة  ريفله والذي كان قد نقل من خالل موسى وعيسى. كما أنه يصحح التح

 ."...واإلجنيل

كل حاجات املؤمنني وجييب على تساؤالهتم.  الوحي املتجلي يف القرآن شامل وكامل ويليب -3
هللا كلها. فالواقع أن الوحي ككل حمفوظ يف الكتاب  ولكن هذا الوحي القرآين ال يستنفد كلمة

م الكتاب السماوي املعروض بقوة شديدة ينبغي أن نعلم أن مفهو  .( السماوي ) يف اللوح احملفوظ
الواقع، أحد الرموز القدمية للمخيال الديين املشتك الذي كان شائعا يف الشرق  يف القرآن هو، يف

 Geo) [4القدمي". ويستدل لرأيه هذا بعمل املستشرق السويدي و فيدينغرين] األوسط

Widengren)... 

يدعى املصحف ميثل  مادية بني دفيت كتاب إن مجع القرآن يف نسخة مكتوبة وحمفوظة" -4
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كل الضبط الالزم يف ظل  عملية دقيقة وحرجة. ولكنها ابتدأت بكل دقة أايم النيب مث أجنزت مع
احملفوظ عن ظهر قلب، واملتلو،  اخللفاء الراشدين وخاصة يف ظل عثمان. وابلتايل، فالقرآن

صحف عثمان، هو النسخة الكاملة، م واملقروء، واملشروح من قبل املسلمني منذ أن انتشر
 ."حممد واملوثوقة، والصحيحة للوحي الذي بلغ إىل

حبذافريه. فاتباعه ميثل عالمة  إن الوحي القرآين ميثل الشرع الذي أمر هللا املؤمنني ابتباعه" -5
مة اللذين رفعا املخلوق البشري إىل مستوى الكرا على االعتاف مبديونية املعىن جتاه هللا ورسوله

 "...الوحي الشخصية عن طريق ائتمانه على

وبني التصور احلديث  إن التوتر الكائن بني هذه املكانة اإلهلية للوحي وغايتها البشرية،" -6
منذ أن كانت أنظمة ما بعد  للقانون الوضعي وللنظام االجتماعي والسياسي قد وصل إىل ذروته

ذاته مكانة متسعة أكثر فأكثر  طت يف الوقتاالستعمار قد فرضت اإلسالم كدين للدولة، مث أع
يظهر أثناء مناقشة قانون األحوال الشخصية  للتشريع العلماين أو الدنيوي. وهذا التناقض غالبا ما

 .[5القرآنية"] الذي ال يزال خاضعا لألحكام

الوحي اللذين خيلط  من هذه املبادئ يكتشف أركون وجود تعايش بني مستويني من مستوايت
منزل على األرض بصفته اجلزء  ا: كالم إهلي، أزيل، الهنائي، حمفوظ يف اللوح احملفوظ، ووحيبينهم

قراءته. وهذا األخري هو الذي خضع لعملية  املتجلي ، واملرئي، واملمكن التعبري لغواي، واملمكن
[، 6والطقوس، والتالعبات الفكرية االستداللية"] التسجيل وقدس "بواسطة عدد من الشعائر

 ...مناهج التفسريو 

اإلمياين منغلق داخل السياج الدوغمائي، يتبع استاتيجية الرفض من أجل "احملافظة  إن التفسري
القراءة التزامنية  [، ويعتمد تشكيلة ال تراعي قواعد7اإلميان أو جتييشه وتعبئته إذا لزم األمر"] على

املستشرقني إىل تفكيك البديهيات  وال قواعد القراءة التطورية اللغوية. من هنا، يدعو أركون
التماسك املغامر لكل إميان. ويقصد  واملسلمات واملوضوعات أو املضامني اليت تنسج وتؤسس

املنهجية اجلنيالوجية ومن خالل املنظور الذي  أركون ابلتفكيك "احلفر على أساساهتا على طريقة
ن نكشف عن الوظائف النفسية هلذه املنهجية نستطيع أ بلوره نيتشه لنقد القيمة. فعن طريق هذه

 .[8احلاسم الذي تلعبه يف تشكيل تركيبة كل ذات بشرية"] العقائد اإلميانية وعن الدور

اإلميانية للنصوص التأسيسية حمطات النبثاق املعىن أو اندالعه أو إبداعيته،   يعترب أركون القراءات
 ت األسطورية أو اإليديولوجية، حبسبحمطات النبثاق آاثر املعىن والتصورات والتكيبا كما هي
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املتتالية واملتنوعة  الفئات االجتماعية وأمناط الثقافة ومستوايهتا. ذلك أن "تفاسري القرآن وأتويالته
التلقي اخلاصة ابخلطاب الديين: أي   مثاال ممتازا على دراسة تطور مجاليات عرب العصور تقدم لنا

أحدهم أبن هذه ليست إال مالحظات  رمبا قالكيف استقبل هذا اخلطاب من عصر لعصر ؟ 
املستحيل تقريبا أن يقرأ أحدان أي نص ) وخصوصا  اثنوية ال قيمة هلا. ولكن، كلنا يعلم أنه من

كليا من الفرضيات واملسلمات اخلاصة ابلثقافات املهيمنة  النصوص الدينية الرمزية ( وهو متحرر
يف تفسريه "يقول هللا تعاىل" مث "يعطي تفسريه  الطربي الذي يكتب [. ويدلنا على9يف عصره"]

بصفته التفسري احلقيقي لكالم هللا كما أراد هللا ابلضبط، فإن الطربي ال يعي  بكل سهولة وارتياح
 أن التفسري الذي ينتجه مرتبط بنوعية ثقافية وحاجيات جمتمعه، كما هو مرتبط ابملواقع إطالقا

 .[10ها هو ابلذات كفقيه جمتهد"]اإليديولوجية والعقائدية اليت اختذ

إال أن يستغرب، إذ كيف ملفكر يدعي العلمية أن ينسب للطربي ما مل يقله !  وال يسع اإلنسان
كغريه من املفسرين، ال يعطي تفسريه ابعتباره التفسري احلقيقي لكالم هللا عز وجل!  إن الطربي،

 عا، كان ممن توفرت فيه شروطه، ويفإنه جمرد اجتهاد يف فهم املراد. وهذا االجتهاد، طب بل

غري العربية،  مقدمتها اللغة العربية اليت هبا نزل. أما تفسري القرآن الكرمي وحماولة فهمه بلغات
 .وأبدوات غري أدواهتا من غري متحيص، فهذا عني الزلل

 ول: "جاء يفعبارات التعظيم يف كتاابت أركون، ألهنا من لوازم التيولوجيا، بل جنده يق إننا ال جند

والكاشف،  القرآن"، "تقول اآلية..." ألن كلمات "هللا، والوظيفة النبوية، والكالم املوحى
أن يتخذ كمادة  واملقدس، والثواب، والصالة، وتسليم النفس إىل هللا، اخل... كل ذلك ينبغي

 .[11بذلك"] للتفحص التارخيي النقدي. وينبغي على املؤمنني أن يقبلوا

اإلسالمي، يف نظر أركون. لذا، فهو  التيولوجية أو اإلميانية ال ختدم القرآن وال الفكرإن القراءة 
مستقلني، عوض خدامه املتحمسني، أو اجملادلني  يرى ضرورة خدمة الفكر الديين من قبل ابحثني

املستقلون هم املستشرقون والالدينيون. فما اجلديد  الذين يستهدفون غاايت أخرى. والباحثون
 ؟ تضيفه قراءة هؤالء الذي

 األنرتبولوجية القراءة التارخيية2- 

املسلمني وبني الباحثني األوربيني، وإن كان املقصود من  ال مييز أركون يف هذه القراءة بني الباحثني
األوربيني. ويطبق عليها املعيار اإلبستمولوجي الذي يطبقه على القراءة  هذه القراءة هم الباحثني
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 .ذي يتمثل يف التمييز بني موقف اإلميان وبني موقف العقل النقديوال اإلميانية،

أن كتاابت احملدثني مبا فيهم املسلمون من أمثال طه حسني الذين اهتموا أكثر من  ويالحظ أركون
املناقشة من  ابالستعادة النقدية للتاث الديين أو الثقايف أو كليهما مل يعرفوا كيف يزحزحون غريهم

واخلاصة ابملعرفة خالل  قة حنو دراسة متهيدية لألطر االجتماعية والثقافية السائدةأرضيتها الساب
كل التاريخ الثقايف للمجال العريب  القرنني األول والثاين للهجرة. ويلح على ضرورة استعادة دراسة

ين، العاملني الشفهي/ والكتايب واألسطوري/ والعقال واإلسالمي ضمن املنظور املزدوج للتنافس بني
الواقعي، واملقدس/ والدنيوي األرضي؛ ذلك أن التاث بصفته نسيجا  والغريب الساحر/ واحملسوس

حيمل عالمات هذه املنافسة وآاثرها. ومن هنا يستنتج ضرورة إعادة تقييم  نصيا ومعىن مضمونيا،
ليت سبق ألن كل املفاهيم األساسية املضطلع هبا يف املعاش الضمين للمومنني وا الشكل واملعىن

 هي اآلن يف طور االنتقال إىل حالة املعروف الصريح بفضل االكتشافات اجلديدة لعلوم ذكرها

 .اإلنسان واجملتمع

املقاربة التيولوجية الدوغمائية قد  وعرب مفهوم جمتمع الكتاب يؤكد أركون أن للتاث بعدين كانت
 :قللت من أمهيتهما وشوهتهما، ومها

 لثقافية واملمارسات العملية اليت يندمج الكتاب املقدس بواسطتها داخلكل العمليات ا اترخيية -

 .اجلسد االجتماعي وميارس دوره فيه

الكيفية اليت تتلقى هبا الفئات االجتماعية أو  سوسيولوجيا التلقي أو االستقبال، ويقصد هبا -
 .م التارخييةهذا التلقي الذي يعترب مكمال ملفهو  .اإلثنية االجتماعية املختلفة التاث

الذي يطبقه عامل الفيلولوجيا، املستشرق، على التاث خطوة ال بد  يرى أركون أن النقد التارخيي
لذا ينبغي "تعميقه عن طريق التحليل األنتبولوجي من أجل إحداث  .منها، لكنه غري كاف

فعالية النفسية العلمية املدروسة ومضامني التاث املعاشة من جهة، وبني ال التطابق بني املادة
 [. فهذه الرؤية هي الكفيلة إبعادة12البسيكولوجية العميقة للذات اجلماعية األخرى"] والتشكيلة

 :[13النظر يف التاث، واإلجابة عن األسئلة]

التاث األرثوذكسي مث من بعده قلصتها احلداثة التنميطية  ما هي التااثت احمللية اليت قلصها -
 وبقااي متفرقة ؟  نتفالتوحيدية وحولتها إىل

واالنزواء ورمي ذاته يف ساحة  وكيف حصل أن التاث األرثوذكسي نفسه مييل إىل االنطواء -
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وذلك بسبب غياب احلداثة العقلية القادرة  العتيق البايل واخلاطئ وتسفيهه من قبل احلداثة املادية
 .على جتديده وإعادة التفكري فيه؟

وتصفيته  اليت أحلقها هذا التاث األرثوذكسي بنفسه من جراء حذفهالتشوهات وأنواع البت  ما -
زنديقة" أو " لكل املدارس واملؤلفات والشخصيات الفكرية اليت ظهرت داخل اإلسالم واعتربت

 منحرفة؟

وخارج كل حكم ديين أو  ويلح أركون على ضرورة اإلجابة عن هذه األسئلة بشكل اترخيي
ابحملرمات على الدراسة القرآنية  وذكسية اإلسالمية تضغط دائماعقائدي وتيولوجي، ألن "األرث

املستشرقني يف املرحلة التارخيوية والفيلولوجية  [. لكن14ومتنع االقتاب منها أكثر مما جيب"]
كان يف أوج   -يف نظر أركون-احملرمات، ألن العقل العلمي  وحدهم الذين استطاعوا انتهاك هذه

اهليمنة االستعمارية. ويدلنا هبذا الصدد على األعمال النقدية للنص  انتصاره، مدعوما من قبل
 هبا كل من نولدكه وبالشري. أما اليوم، فقد تراجع ذلك بفعل املد األصويل القرآين اليت قام

 .املتشدد

 :يدل أركون القارئ على ثالثة كتب نشرت ابألمس القريب

 .1988يبني، مطبوعات أكسفورد لدراسة اتريخ تفسري القرآن.. أندريو ر  مقارابت -

 .1993لدراسة القرآن.. ج.ر. هاوتنغ وعبد القادر أ. شريف، روتليدج، لندن  مقارابت -

 .1996بصفته نصا.. كتاب مجاعي إبشراف ستيفان ويلد  القرآن -

املنهجية التارخيوية الفيلولوجية اليت ختضع ملنهجية واحدة هي " هذه الكتب، كما يقّيمها أركون،
الكالسيكي طيلة القرن التاسع عشر وحىت وقت قريب. فاستمرارية  سيطرت على االستشراق

واجملرايت الفيلولوجية والفضول املعريف اهلامشي، كلها أشياء تسيطر على  اإلشكاليات التارخيوية
 Joseph Van) إيس[. وهذا أيضا ما وجده عند جوزيف فان 15الدراسات"] هذه

Ess)القرآن يتطلب تطبيق كل املناهج عليه وليس فقط املنهجية الفيلولوجية ؛ذلك أن 

 .التارخيوية

ويعرب عن سعادته لكون  [ جاكلني شايب16مقابل هذه األحباث اليت انتقدها ميجد أركون كتاب]
ن كتاهبا يقدم املثال يقول: "إ الكتاب يسري يف االجتاه الذي يرغب الباحث املفكر ويسعى إليه،

إبستمائية وإبستمولوجية، يف الكتابة التارخيية  العملي احملسوس على إمكانية حتقيق طفرة نوعية،
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ميكن اختاقها بني القانون املعياري ملهنة املؤرخ من جهة  عن القرآن. إن املؤلفة ترسم حدودا ال
[. ويستدرك أركون أن جلاكلني 17ى"]واملعرفة اإلميانية من جهة أخر  وبني جمال الفكر اإلمياين

 .اجملال املوضوع منهجيا على حدة داخل أرضية التحري والبحث التارخيي ميزة دمج هذا

 النقدية اليت كانت قد فرضت-شايب جتاوزت الصرامة العلموية للمنهجية التارخيية إن جاكلني

 جية وأغنتها عن طريقأحكامها منذ القرن التاسع عشر، كما حافظت على املنهجية الفيلولو 

بني النص  املكتسبات املنهجية واملصطلحية اليت قدمتها األلسنيات احلديثة وعلى رأسها التمييز
 [18الشفهي وبني املكتوب...]

 القراءة األلسنية والسيميائية النقدية3- 

فهما يف نظر  القراءتني التيولوجية اإلميانية والتارخيوية االستشراقية تعانيان من ثغرات كبرية، إن
اجملالني ال تنسجم مع املناهج  أركون غارقتان يف دائرة الالمفكر فيه. كما أن املعايري املطبقة يف

أركون منهجية جديدة يف قراءة النص القرآين  اللغوية والنقدية واألدبية احلديثة. من هنا يقتح
ركون أن علم السيمياء يطمح إىل والنقدية... ويؤكد حممد أ ابستخدام املعارف اللغوية والسيميائية

تتخذ مسافة بينها وبني املواد املقروءة األولية، مث كل املواد الثانوية اليت  االستعادة النقدية اليت
 .التاث يف آن معا أنتجها

 (Sémantique structurale 1966وأشري هنا إىل أن كتاب الداللة البنيوية )

األساس ملا  يعترب اللبنة Algirdas Julien Greimas)) ألجلريداس جوليان كرمياس
أركون، وإن كانت  يعرف مبدرسة ابريس السيميائية الشهرية، وهي املدرسة اليت يتبناها حممد

يف كتابه دروس يف  1916 السيميائيات كدراسة حلياة العالمات قد بشر هبا فردانند دو سوسري
 ، وبورس(Cours de linguistiques générales) اللسانيات العامة

(Charles Sanders Peirce) يف أمريكا. 

املستخدمة يف النصوص ابلداللة على وتوليد  (les signes) لكن، كيف تقوم العالمات
من أجل إنتاج هذا املعىن احملدد وليس أي معىن غريه ؟ ملن  املعىن ؟ ما اآلليات األلسنية املستخدمة

 شروط ؟ ينبثق هذا املعىن وضمن أي
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إىل أن هذه األسئلة ال هتدف إىل نزع صفة الوحي عن النصوص وال إىل إلغاء  هنا أركونينب
هتتم  التقديسية وال إىل إزالة آاثر معناها الروحي ابلنسبة للمؤمنني. على العكس، إهنا شحنتها

تنتظر حتديد  هبذه األشياء والسمات وبوظائف املعىن بصفتها أساليب لتوليد الداللة ال تزال
لكن، ما العمل  .[19] نتها املعرفية ضمن مقاربة شاملة هتتم بكل ما ينتج املعىن والداللةمكا

 le savoir et le)واإلميان والنصوص اليت يريد قراءهتا ال هتتم مبسألة التمييز بني املعرفة

croire) ؟ 

أحدثتها البحوث السيميائية واأللسنية  اليت (déplacement)[20ويوضح أن الزحزحة]
ال تناقش. وهذا يدعو إىل إعادة النظر بعالقة  ملعاصرة أصبحت يف حكم املكتسبات املؤكدة اليتا

 .الفكر ابللغة

أن التاث عندما يتوجه إىل أكرب عدد ممكن من الناس فإنه مييل إىل  كما يالحظ حممد أركون
 ملتجلية يف التفاسريتعددية املعاين والدالالت ا -ابسم األرثوذكسية  -رافضا  ممارسة فعله وأثره

 .واملدارس املختلفة، ورافضا أيضا إمكانيات املعىن االحتمالية

خيفي أركون قلقه من قلة األحباث السيميائية على القرآن الكرمي، ابستثناء  يف هذا اإلطار، ال
حامد أيب زيد اليت ال تشفي غليله، رغم كونه أول ابحث مسلم يكتب ابلعربية ابدر  حماولة نصر

 تطبيق األلسنيات احلديثة على النص القرآين وانتهك حمرمات كثرية هبذا الصدد. ورغم ما إىل

 أحدثته كتاابته من ضجة فإن أركون يراها كتاابت عادية تدل على مدى اتساع الالمفكر

بعد أن   [. ويرى أن الفكر الديين اليوم حباجة إىل ابحثني مستقلني21واملستحيل التفكري فيه]
للمجادلني الذين  رون عديدة إما حكرا على سدنته وخدامه املتحمسني، وإما وسيلةكان طيلة ق

 .يستهدفون غاايت أخرى

 ملاذا؟

على الدارس ممارسة مترين من التقشف والنقاء  ألن التحليل السيميائي يف نظر أركون يفرض
ق هنا بقراءة فضيلة مثينة جدا وخصوصا أن األمر يتعل العقلي والفكري ال بد منه. إنه "ميثل

طيلة أجيال عديدة احلساسية واملخيال اجلماعيني  نصوص حمددة كانت قد ولدت وشكلت
مسافة منهجية جتاه النصوص أو بيننا وبني النصوص  والفرديني. وعندئذ نتعلم كيف نقيم

األحكام التيولوجية أو التارخيية اليت تغلق ابب التواصل مع  "املقدسة" دون إطالق أي حكم من
 .[22فورا"] ومننيامل
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 فما العمل ؟

 :مهمتني يرى أركون أن على من يقوم هبذا التحليل السيميائي

ابللسانيات والسيميائيات  األوىل: أن يتزود بتكوين علمي وحييط ابألرضية املفهومية اخلاصة" -
 ."اإلبستمولوجي احلديثة مع ما يصاحبها من أطر التفكري والنقد

والتأويل والتفسري الذي يتم يف اإلطار  ى التمييز بني االحتجاج واإلدراكالثانية: أن يتدرب عل" -
[. وهذه 23للخطاب الديين. فهذان شيئان خمتلفان"] املعريف الدوغمائي وبني التحليل والتفكيك

التيولوجية اإلميانية اليت سادت يف التاث التفسريي مبختلف  دعوة من أركون للقطيعة مع القراءة
 .أنواعها

 إىل أن دعوة أركون هي يف عمقها تطبيق لقواعد النقد األعلى واألدىن على القرآن ا، وأشريهذ

 :الكرمي. من هذه القواعد

جيزم بشيء يتعلق ابلراوي إال بعد  ال بد للباحث أن يستخدم قاعدة الشك املنهجي، فال -1
 .التثبت من ذلك أبسباب قوية

األحداث التارخيية والصراعات العقدية ، ومدى السياسية واالجتماعية و  دراسة البيئات -2
 .الكاتب وابلتايل على النص انعكاسها على

 النسخ اليت اشتمل عليها ؟ كيف مجع النص أوالً وما األيدي اليت تناولته، وما -3

 .على حدة ال يؤخذ النص ككل بل حيلل إىل أجزاء ويدرك كل جزء -4

 والتناقضات على األخطاء واالختالفاتالتحليل الداخلي الدقيق للنص للعثور  -5

كتابة أجزاء  مالحظة تطور الفكر العقدي من عصر إىل آخر، الكتشاف اختالف تواريخ -6
 .النص

تطبيقها على القرآن الكرمي يفتض  وإذا كانت هذه القواعد قابلة للتطبيق على النص البشري، فإن
 ملستشرقون، فهل يوافق أركون على هذا ؟ا القول إنه كتاب من أتليف بشر. وهذا ما يذهب إليه

 مالحظات نقدية4- 

 :هنا لبعض املالحظات اليت مل يسعف السياق إببدائها أعرض

حممد أركون خبصوص الظاهرة القرآنية بدءا من التسمية ليست من  إن القضااي اليت أاثرها -1
من املستشرقني متت اإلشارة إىل الدراسات القرآنية، وقد سبقه إىل إاثرهتا كثري  القضااي اجلديدة يف
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جيعل  فيما سبق. كما أن إاثرة أركون هلذه القضااي تفتقر إىل الدالئل والرباهني، وهذا ما بعضهم
 .بناءه الفكري الذي يدعي له العلمية بناء متهافتا سريع السقوط

 يف-ة، ال تساعد تسمية "الظاهرة القرآنية" فألن كلمة القرآن مثقلة ابلشحنات اإلمياني أما اختيار
له  على القيام مبراجعة نقدية، حتتاج إىل تفكيك... ؟ إن أركون يتضايق من كل شي -نظره 

ما ال يقبله  عالقة ابإلميان. من هنا أييت حرصه على تسوية كالم هللا تعاىل بكالم البشر، وهذا
 .عاقل من أي داينة كان

ئدة علمية، ال للمؤمنني ابلقرآن الكرمي أي فا إن منهج أركون النقدي التفكيكي هذا ال يقدم
إىل تقويض كل ما له صلة ابلوحي والغيب واإلميان،  وابإلسالم، وال إىل غريهم، بل إنه يهدف

 .(déplacer pour dépasser) التجاوز وبغري دليل. إنه يزحزح فقط من أجل

إلميان. وهذه القضية حيوم حوهلا، وهي قضية ا إن املتتبع لكالم أركون ليصدم بفكرة واحدة -3
اخلطورة مبكان. من هنا تنتصب أمام القارئ أسئلة ال  تتفرع عنها جمموعة من القضااي هي من

 :متناهية

 وملاذا أنزل ؟ ما هو القرآن ؟ -

 ما هو اإلميان ؟ ما هو اإلسالم ؟ -

 ؟ ما الضرورة إىل القرآن -

 ملاذا اإلميان ؟ -

لإلميان، واإلميان كما نعلم "أن تومن ابهلل  هوتية جمرد ترسيخفإذا كان أركون يرى يف القراءة الال
والقدر خريه وشره"، فإن هناك سؤاال يطرح نفسه وإبحلاح: ما  ومبالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر

 الكرمي ؟ اهلدف من دراسة القرآن

قراءة يتعاطاها  عاداي، وهي إن القراءة اللسانية تعين قراءة القرآن الكرمي كما لو كان كتااب -4
وهي قراءة تعتمد أساسا على العقل،  .اإلنسان غري املسلم، كما كان يفعل املشركون وقت نزوله

أن "الكلمات تفهم ببنية معانيها الزمانية  ابعتبار أن اللسان هو مثرة ما جتمع يف العقل؛ ذلك
وم، ولذلك قال تعاىل هو عقل ذلك اللسان وذلك الق واملكانية، وبنية معاين الكلمات ألي لسان

عربيا لعلكم تعقلون(، أي العالقة بني عروبة القرآن وعقله  يف سورة يوسف: )إان أنزلناه قرآان
للتذكري هنا ابملزالق اليت ميكن أن تؤدي إليها هذه القراءة من احنراف  [. وال داعي24طردية"]
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ال خيضع القارئ لضوابط وما أسفر عنها من معارك وحروب، ألنه يف هذه احلالة  عن املقاصد
 .[25ميليه عليه عقله] سوى ما

احلكاايت الشعبية، مما جيعل تطبيقها  إن املنطلق الرئيس للسيميائيات عند كرمياس كان هو -6
إىل ذلك أنه ما من نظرية ظهرت إال وحتمل يف  على النص القرآين فيه الكثري من املغامرة. أضف

قد ال تتفق واإليديولوجيات واهلوايت األخرى. كما أن  دعتهاطياهتا نزعات اإليديولوجية اليت أب
 .تطبيقها ال ينفصل عنها

يكرب  السيميائيات مطاردة للمعىن ال ترحم، بقدر ما يتمنع ويتدلل ويزداد غنجه، بقدر ما إن
عد" حسب تعبري  حجم التأويل ويزداد كثافة ومتاسكا ويؤدي إىل "انزالقات داللية ال حصر هلا وال

األنساق اهلالمية، يف  [. وميتد طموح الدرس السيميائي بوصفه علما يقارب26ريتو إيكو]أمب
امليتافيزيقية اليت تكبلها، وتعوق أحباثها  نظر أصحابه، إىل ختليص حقول املعرفة اإلنسانية من القيود

ة اإلنسانية سلطان هلا مكانتها املرموقة يف وسط املعرف من الوصول إىل نتائج جتعل منها علوما ذات
العلمية الدقيقة لكثري من اإلشكاليات املطروحة، والظواهر اإلنسانية  املعاصرة، ومتكنها من القراءة

 .[27إطار التأمل العابر، والتفسري األفقي الساذج] اليت مل تتعد

 :اقرأ أيًضا

 السور يف القرآن الكرمي العنونة وأمساء

 هللا واإلنسان يف القرآن

 القرآين ج التفسريوجوه جتديد مناه

 القرآين تنقيح القرآن: لعبة التأويل والنص

 

 

______________________________________

__ 

  .ahmedbouaoud@yahoo.fr :للتواصل ابحث مغريب [1]

بشأن القراءة اجلديدة  (4/16) 146انظر جممع الفقه اإلسالمي، قرار رقم  -[2]
 .للقرآن وللنصوص الدينية

 .65األصويل واستحالة التأصيل ص  أركون، الفكرحممد  -[3]
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(، وصعود 1955أوبساال  ) حييل هنا إىل كتابيه حممد رسول هللا وصعوده -[4]
 .( 1950الرسول والكتاب السماوي ) أوبساال، 

 .20-19أركون، القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين ص  حممد -[5]

 .25 نفسه ص -[6]

 .67د أركون، الفكر األصويل واستحالة التأصيل ص حمم -[7]

 .نفسه -[8]

 .166حممد أركون، الفكر اإلسالمي.. قراءة علمية ص  -[9]

 .235أركون، الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد ص  حممد -[10]

 .104واستحالة التأصيل ص  حممد أركون، الفكر األصويل -[11]

 .37 ءة علمية صحممد أركون، الفكر اإلسالمي.. قرا -[12]

 .44نفسه ص  -[13]

 .44 حممد أركون، الفكر األصويل واستحالة التأصيل ص -[14]

 .46نفسه ص  -[15]

 Le seigneur des) رب القبائل. إسالم حممد -[16]

tribus. L'Islam de Mahomet)..  منشورات نويزيس، ابريس
1997. 

 .50ص  األصويل واستحالة التأصيل حممد أركون، الفكر -[17]

على مميزات عمل جاكلني شايب   وما بعدها للتعرف 51راجع املرجع السابق ص  -[18]
 .كما يبينها أركون

 .34-33اإلسالمي.. قراءة علمية ص  انظر حممد أركون، الفكر -[19]

بينما يتمجها خمتار الفجاري  ابلزحزحة، déplacer يتجم هاشم صاحل -[20]
 .13حممد أركون ص  قد العقل اإلسالمي عندابلتحويل... انظر الفجاري، ن

النص.. دراسة يف علوم  حييلنا أركون هنا إىل كتاب نصر حامد أيب زيد، مفهوم -[21]
 .البيضاء 1990القرآن.. املركز الثقايف العريب 

 .32أركون، الفكر اإلسالمي.. قراءة علمية ص  حممد -[22]

 .5روث إىل حتليل اخلطاب الديين، ص التفسري املو  حممد أركون، القرآن.. من -[23]

العلمي واملعريف لفهم القرآن.. نظرات يف التجديد  عمران مسيح نزال، املدخل -[24]
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 .39، ص 2002، 1القراء عمان، ط املنهجي، دار قتيبة دمشق، دار

يف التفسري اللغوي للقرآن الكرمي  انظر أثر التفسري اللغوي يف احنراف املفسرين -[25]
 499، ص 1422، 1السعودية، ط  بن سليمان بن انصر الطيار، دار ابن اجلوزي، ملساعد

 وما بعدها

مفاهيمها.. تطبيقاهتا، منشورات الزمن،  ..انظر سعيد بنكراد، السيميائيات -[26]
 .35، ص 2003

  اخلطاب.. من اللسانيات اىل السيميائيات، جملة أمحد يوسف.. حتليل -[27]
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