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لحُه.  وح ٍق، تـحرحُجو حح دح ُد ّلِل   ، َيححنحُح الححوحلح ُكل  يحٍد َتححتحُد ضحار عحًة يف  ص  ُة والس َلحُم عحلى سيد انح الححمح وحالص َلح
بحي اِت  النـ  ب ه  حُم مٍد خح ه، وحعحلحى آحل ه  وحصححح ه، وعحلحى محححلة  الع لحم   نيح محنح َلح نحِب  بـحعحدح َلحم  ع ز ُه وحَمححدح ي نح ححف ظوا لإل سح الذ 

ُفونح عحنحُه َتححريفح الغحال نيح  ينح يـحنـح بط لنيح  ،الذ  الح اُلمح أتححويلح اجلحاه ل نيح  ،وانحتح  ه ،وح دح  .فـحبحلغح ف يه ُكٌل جحهح

 ُد،،،وحبـحعح 

" الطاقات الفكرية لألمة اإلسالمية، اليت ظلت مشدودة الفهم واإلفهام"" والقراءة"شغلت وظيفة فقد  
، حيث أتسست أجواء الفهم ، إىل حد ال نظري لهقرآًنا وسنة" النص" هذا أبحاسيسها، وخطراهتا الفكرية إىل

فهماا  مدلوالت ألفاظه، "حراسة"وإشاراته،  "َتليل"و "استنطاقهـ"ب ،مقاربتههذا النص و  لقراءةوالتحليل والتذوق؛ 
" أو تفسري َمان ٍ ؛ حىت تتفادى كل "" داللة املنطوق على املضمونتقنني، و"عالقة اللفظ ابملعىن "ضبط"، ووأتويالا 

كل من يدعي"قراءة" النص املؤسس للشرعية يف اإلسَلم، بعيًدا عن ووقوفاا ضد "" هلذا النص، أتويل إسقاطي"
" يف النصوبذلك أصبحت قراءة "نني التأويل" املتمثلة يف طرق اَلستنباط، بقواعدها اللغوية والشرعية، "قوا

من جهة،  يف فهم اخلطاب قراءة ختضع ملنهج مشدود بثوابت: "مرتبطة" ابللسان ومقتضياتهالفكر اإلسالمي، 
 . بـ"عحقحل املعان"، رمحه هللا،مام الشافعيو"حمتكمة" إىل الشرع وحدوده من جهة اثنية، مما يؤدي إىل ما مساه اإل

*** 
، والسنة مث كانت اخلطورة حينما بدأ نفر من أبناء جلدتنا، من أبناء هذه األمة، يتناولون القرآن الكرمي

 تستمد آلياهتا" أتويلية" ، وهي قراءة للنص الديين" القراءة اجلديدة"" أو داثيةال" عرفت بـ بقراءة النبوية املشرفة،
، والالهوتية منها خصوصاا ،وفقاا للتجربة الغربية يف فهم النصوص أتيت لب "التداول اإلسَلمي"من خارج نطاق 

واستخداماا لنظرايت لغوية حديثة) ، فـال تريد أن حتصل اعتقاداا من النص، بقدر ما تريد أن متارس نقدها عليه
حقيقتها اقتبست كل مكوًنهتا من الواقع احلداثي الغريب  وهي قراءات يف (البنيوية، والتفكيكية، والسيمائيةمثل: 

( واالهتمام األنسنةا عن هللا)يدا يف صراعه مع الدين، هذا الصراع الذي آل، يف الغرب، إىل االشتغال ابإلنسان بع
 م علىدعوهتتكز تر   ومن مث ،(األرخنة( ومراعاة للدنيا، من غري نظر إىل اآلخرة)العقلنةعن الوحي) خارجااابلعقل 

 -التقليد اليهودي :أي ،الذي ينتمي إليه "التقليد الكتايب"داخل  " قرآًنا وسنة،النص اإلسَلمي"ضرورة معاجلة 
الدراسات التوراتية " خضعت هلاإخضاع هذا النص ملناهج النقد والتأويل اليت  ا،فعليا  ،مما يعين ،املسيحي
 " غري قابلة للنقاش.مرجعيةصري له عند احلداثيني"املستحدثة يف إطار الفكر الغريب، الذي ي واإلجنلية
الذي تكونت يف ظله ثوابت " من سلطة النص التحرر"بناؤها على:  ""املرجعيةوجوهر ما يؤسس هذه  

، " بينها وبني القراءات الرتاثيةالقطيعة املعرفية"، وعلى " عنهنزع القداسةو" ،العقل اإلسالمي وحمدداته
.وهي مالمح ومنطلقات الختفى مستلزماهتا  " للمعىنضياع" للهوية، و"تفكيكيت هي "ال" الفوضى التأويليةو"

أفضت تلك القراءة احلداثية  ومن مثالتطبيقية، وال عواقبها العلمية اليت تنسجم مع فلسفة احلداثة وما بعدها!! 
 للسنة النبوية إىل:
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 َمموعات نصية" هية ألصول، وقراءته التفكيك، فهي يف اخلطاب احلداثيالتشكيك يف السنة   .1
لعملية اَلنتقاء واَلختيار والذف "تخضع حسب تعبري أركون قد "أسطورية -تيولوجية" ذات بنية "مغلقة

 كما أن "ثناء تشكيل اجملموعات النصيةأالتعسفية اليت فرضت يف ظل األمويني، وأوائل العباسيني، 
 وهذا ومل تدون إال متأخراا، كل مشاكلها،ب "اهيالشف"تعرضت لعملية النقل قد " اجملموعات النصية"هذه

الكاايت ، بل اترخيهم ختتلط فيه"قام به جيل من الصحابة، ال يرتفعون عن مستوى الشبهات "الشفاهيالوجه"
  ."الكاايت املزورة" بـ"الصحيحة

 "سنن القراءةـ"، وإخضاعها لالتسوية يف اَلستشهاد بني السنة، وسائر اخلطاابت األخرى .2
شأهنا يف ذلك شأن بقية " نًصا تراثًياابعتبارها "ه؛ " األلسنيات احلديثة، وحتليل اخلطاب التارخيي ونقدمناهجو"

  عن تضمنه رسالةما إذا كان حجة أم ال، فضالا  "املساءلة"وهكذا يصبح النَّّص النبوي نفسه موضع  ،النصوص
  .للبشرية، أو كونه هدى وبشرى للعاملني

، حاكماا على النص "الواقع"اعتبار وكذلك  عتبار العقل حاكًما وقاضًيا عليها،)عقلنة( السنة، وا .3
فسلطة العقل، يف القراءة احلداثيَّة، هي السلطة الوحيدة اليت يُتعامل على أساسها مع السنة  ،ومتبوعاا، ال اتبعاا

 .النبوية، بل مع النصوص الدينية كافة

*** 

" الفوضى التأويلية وأشكلة العَلقة بني النص ولغتههو تلك: " ولعل أخطر ما يف القراءة احلداثية،  
 مبا يعرف آلليات التفكيك والقراءة اليت طبقت على خمتلف النصوص ، خيضعلغوايا  خطاابا القرآن والسنة  إذ تعترب

ئ ن أهم مبادم و" نظرية تفسري النصوص"أو "التأويلية الديثة" أو"هلرمنيوطيقابـ"ا يف العلوم اإلنسانية واأللسنية
 "قصدـ"فليس ل ،ولغته و"أشكلة" العَلقة بني النص املعطى ،"الَلمتناهية"التأويَلت :" ديدةاجللسنية األ"هذه 

ابعتبار أن النصوص ال حتمل أي معىن إال ذلك الذي  اجلديدة، "النظرية التأويليةاملؤلف، أو النص، مكان يف "
إبطال " و""نسف حمتوى النص" و"هنائية املعىن َل" و"لتفسريفوضى امما يؤدي إىل " ،يصنعه القارئ ويشكله

غيبة املؤلف، وغيبة املرجعية، وغيبة ):"التأويلية الديثة"اليت تقوم عليها يف ظل الغيبات الثالثة ؛"مقصوده
وله، يف وبذلك، وحده، يسأثر احلداثيون بتأويل النص الديين، قرآًنا وسنة، ويتالعبون بفهمه وتفسريه ومدل (القصدية

" النصوص أكثر من رموز ومؤشرات ومدلوالت كوامن بواطن، هي مركز الثقل ظواهر" مسرفة ال ترى يف "ابطنية"
 يف النص، وبدل أن يكون اهلوى تبعاا ملعطيات النص، يكون هو تبعاا هلواًن!!

*** 
وإذا حنن  "اءة الداثي ةالقر "األصول الفكرية، واملنطلقات املنهجية يف   " اليت حتكمت يفالرؤيةتلك هي"  

" حوله، وخاصة السنة إشكاَلتوما طرحته من" ،للنص الديينالتفكيكية " القراءة الداثي ة"دققنا النظر يف تلك 
تقليدية امتثالية،  قراءة ليست "ا كوهنَ الرغم من ادعاء أصحاهبا  على -هذه القراءة  :أننالحظ النبوية، كما تقدم،
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ال تنفصل كثرياا  قراءة   يف احلقيقة، -"شريعة، ويف كل األوساط اإلسَلمية دون استثناءكما هو سائد يف كليات ال
" قد وقعت يف القراءة الداثي ةفإن تلك" ،ةنيومن انحية اث، ، هذا من انحيةالطروحات اَلستشراقية املعهودةعن"

فيما أمسيه وذلك ؛ ها مصداقيتهاقيمتها، كما تفقد النتائج املتوصَّل إلي ها، تفقدمنهجية (آفات) مجلة أخطاء
  على النحو التايل: امتثله واليت ميكن  "األربعالغيبات بـ"

 (عد املصدري للنصوص)أزمة القراءة الداثي ة مع النص الديينغياب البُ  .1

يعد خطأ منهجياا، بل  لقراءة احلداثيَّةا يف "هتغييب، أو "الديينللنص " البعد املصدريوال شك أن غياب "  
فالقرآن هو كالم  ،وعن مراده النصوص الدينية ال تقبل االنفصال عن قائلها،إذ ؛ " أيَّ خطبخحطًباو" "أزمةثل"مي

، هللا واحلديث هو من الوحي الذي تكلم به الرسول صلى هللا عليه وسلم، وأي نظرة إىل كالم هللا سبحانه وتعاىل،
ليس أقلها عدم إدراك  تقع يف حماذير كثرية، "املتكلم"تستبعد  ،صلى هللا عليه وسلم ،أو كالم رسوله عز وجل،

،  مراده،يّبَّ تعامل معه وُ عظمة مصدر النص، الذي يُ  ، واستنباطاا واستدالالا ومن مث إعطاء املشروعية  فهماا وتنزيالا
، اخلطأوما يستوجب احلكم ابلنقص أو وجود اخللل و  والتنقيح، ،واملراجعة والتصحيح ئةلكل عمليات النقد والتخط

 .هدم مصداقيتهو 

 (الديينللنص  املتهافتة غياب القراءة اجلامعة)القراءة الداثي ة .2
حجاب  لبعض اآلايت القرآنية، واألحاديث النبوية املشرفة، اليت تتحدث عن: مهذا واضح يف تناوهل و  

 ؛وشبهات، مقتطعة من سياقها..وغري ذلك من أوهام ..املرأة، ومرياثها، ومنزلتها يف اإلسالم، وإقامة بعض احلدود
آليات خاصة ال يستعان هبا على فهم املعىن املراد للنص، وال تؤيد األفكار تعتمد  "متهافتة"قراءة  هلافكانت قراءهتم 
وهذا خيالف شرط القراءة  معينة، يف ظروف اترخيية معينة، ةجتعله وثيقة ختدم مصاحل فئ بقدر مااملبثوثة فيه، ، 

" وأن كل جزء من هذه اللفظة ينبغي النظر كاللفظة الواحدةامل القرآن الكرمي، والسنة الشريفة"اليت تع الصحيحة،
 .إليه يف ضوء عالقته مع األجزاء األخرى

 
 

 (وأزمة املنهجغياب اإلبداع املوصول)القراءة الداثي ة اثلًثا: .3
" قراءة النص الـديين، ضرورةوهذه هي مشكلة احلداثة األوىل يف مقاربتها النص الديين، وهي الدعوة إىل " 
" أي: خـــارج نطـــاق أي قـــراءة أســـبقية تراثيـــة لـــه، يف فصـــل اتم بـــني الـــنص الـــديين اإلســـالمي، وكـــل تداولـــهخـــارج"

احل املنهجيـة الغربيـة املسـيحية يف حتليـل القراءات الضـابطة لفهمـه وتفسـريه يف الـرتاث العـريب اإلسـالمي، وذلـك لصـ
" آليـات القـراءة" اإلسالمي كل ما ظفروا به مـن "النص الدييناخلطاب، وقراءة النصوص؛ فراحوا يسقطون على"

 ." يف نتاج اآلخرين، وأطلقوا العنان لقراءة النص الديين وفهمه وحتليله، من خالهلاأدواهتاو"
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  (داثي ة واَلحنراف عن معهود العرب يف اخلطابغياب املرجعية اللغوية)القراءة ال .4
اليت وقع فيها  الفكرية البالغة "اإلصاابت"ومن  " الكربى،اخلطيئة" هو اخلطأ، بل"املرجعية اللغويةولعل غياب"   

أن مقاربـة أي نـص لغـوي تسـتدعي : القـراءة الصـحيحة مـن ضـوابط؛ فاحلداثيون، يف أثنـاء مقـاربتهم الـنص الـديين
يـؤول الكـالم مبـا يوافـ  وأن  ،على حـدود لغتـه الـيت َتمـل بَلغـه، ومعرفـة مقاصـد أصـحاها يف كَلمهـم الوقوف

  ."عاداته املطردة" و"عرف املخاط ب"" ومعهود اخلطاب املتبادحل بني املتكلمني"
*** 

 "منهجية" قرآًنا وسنة، هذا املآل، يف قراءات احلداثيني، فإن االحتكام إىل"النص الديين"  حني يؤول أمر
من أن يكون جماالا للتزيد واإلقحام، أو  "النص" وحتمي ،، فهماا وتفسرياا وأتويالا ااره، وتضبط مستوجه القراءة

" مضبوطاا كل مقياسهفمن مل يكن " ،يكون أمراا ضرورايا  " الصحيح ملقاصده،الفهمومتكِّن من " العبث واللهو،
  !!أدخلتنا فيه احلداثة، وما بعدها " الذيالتيهع يف"، ووقفإن املعاين ختتلط عليه ومتتزج ،الضبط

، اإلسالمي الديين " النصقراءةأن تكون " :وهو " هلا،مرجعيةميثل" حمكومة أبصل عام، "املنهجيةوهذه "
عادات اللسان و" "منازعها يف أنواع خماطباهتاو" "مسالكها يف تقرير معانيهاو" "طريقة العرب يف خطاهاعلى"

ي يتبادر ف  مدلوله العريب، الذوأن يُفهم وَ  "َلستعمال، وخصوصياته يف توزيع املعان على األلفاظالعريب يف ا
  .وال إغراب، وال تعطيل ملغزي، أو إقحام ملعىنإىل الذهن، من دون يلٍّّ 

 " اآلتية:الضوابط" أراه يقوم على"تلقيه" و"مقاربته" يف "هاعُ يـح هح مح " و"يف كَلمها بمعهود العر "و

   :النص(فقه  سلطة النص )ضبط العَلقة بني القارئ و:أوًَل 
حىت ؛ ويقبل التثبيت ،" ما، يتمتع بقدر من اإللزاممعىنهي: قدرته على حتقي  " "سلطة النصواملراد بـ"  

" سلطةفحدود " ،ومن مث ،" نفسهالنصينضبط الفهم، ويصح االستنباط، من خالل املعطيات اليت يقدمها "
 "عناهمل التفهم" و"اكتشاف دَلَلته" " واإلصغاء إىل النص"تكمن يف: وخاصة النص الديين،مع النص،  القارئ
 " القراءة التفسريية والتأويلية،آليات" ، وشروح احلديث، والتفسريكتب األصول  قننتوقد  ،"التعبد مبقتضاهمث"
" يف أعماق الغوص"و مار معناه،واستثوالفهم عنه،  "النصبـ"من خالل الضوابط الكفيلة ابالرتباط  "معايريهاو"

" أي األحباس"يف الفكر اإلسالمي،  أحدَ " النص" حىت صار "دَللة النص، ودَللة معقول النص"الداللة
   .األوقاف، اليت ال جيوز التصرف فيها حبال

*** 
 (:ة بني هنج اَلستباط ومسألة القصدضبط العَلقمعىن النص ) اثنًيا: 
الذي حيمله  ، يف الفكر اإلسالمي، على البحث عن املعىنقائم   "فقه البَلغ اللغوي"ن ذا قلت: إإال أبعد        
 "يقنن"من أجل اإلابنة عنه، والفقيه أو عامل األصول  "يوفر األداة"املعىن، والنحوي  "يطلب"فاملفسر ؛ النص
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اللسانية، أو  هرةا من الظاانطالقا  "الفهم األوىف"واجلميع يبحث عن  ومنهج الفقه فيه، طريقة االستنباط منه،
وعليه ينبىن  ،ألنه املقصود واملراد؛ فالَلزم اَلعتناء بفهم معىن اخلطاب يقول الشاطيب:" البالغ اللغوي!!
فتلتمس غرائبه ومعانيه على غري الوجه  ؛ا ما يغفل هذا النظر ابلنسبة للكتاب والسنةوكثريً  ،اخلطاب ابتداء

" غايتهو"املتكلم " رادمو" "،يـُؤحم  الذي " "القصدالعناية مبسألة" فينبغي .(89-2/88املوافقات، ي"الذى ينبغ
اليت تضع اجلزئيات يف إطار  "القراءة اجلامعة": " الكالممقصدومن أهم األمور اليت توقف على ". من الكالم

ما سي  الكالم  واستبصار احمليطة ابلنص، "مقتضيات األحوالو" "القرائن"و الكليات، وتردف الفروع أبصوهلا،
الوقوف على:"عرف ، وإليه، أو ما منعت منه وصدت عنه "القرائن"له، وما تعل  به من معان، وما هدت 

 ."املتكلم" و"عادته يف خطابه
*** 

 :(جدلية العَلقة بني املنطوق واملفهوم) ستثمار النصالك امس  اثلًثا: 
 مستنبطًا قد يكون املعىنإذ  "مفهومه" النص كما يؤخذ من "منطوقفاملقصود الشرعي يؤخذ من"  

   "استثمار"أنه جيب : ، وهذا معناه، كما يقول األصوليونبطريق الفحوى، ولزوميات الكَلم، وتداعي املعان
، ومفهوًما ، عبارة، وإشارة، ودَللة، واقتضاءالنص، انطَلًقا من اللفظ، وطرق دَللته على املعىنكافة طاقات 
تؤخذ من الوضع  "بنات ألفاظ ن  هُ  معانٍ املعاين املستفادة من النص، نوعان: " أنذلك: معىن و ؛ موافقة وخمالفة

وجيب عند قراءة  "بساط التخاطب"و "فحوى الكَلم" تؤخذ من "!!بنات معانٍ  ن  هُ  معانٍ و" لأللفاظ، األصلي
  النص مراعاة ذلك..

*** 
 (:حركة" اللفظ و"منطق" املعىنبني " إشكالية تعدد املعانتوجيه النص و  التأويل)رابًعا: 

" التأويلوملا كان " "املعان"الفهم، وتتنوع فيه  "دروب"فتتعدد فيه  "أتويَلت خمتلفة" قد حيتمل النص 
، وشراح " فقد تنبه املفسرون القدامى، وعلماء األصولالضَلل" و"التيه" ابملقروء، ووقوعاا يف "ااحنرافً املغرض "
" ويف "قواعد اللسانموصولة يف جانب منها بـ"ضوابط" هلمفكان  "املقاصدجيور على"" حني التأويلإىل " احلديث

  تقوم على:"منطق املعىنجانب آخر بـ"
دليل فال جيوز  ةفإذا مل يكن مث " صحيح؛دليل" " يعضده مرجح  قوي مننقاًدامُ يكون" " ينبغي أنالتأويل"أن -  

  .ا وحديثااصرف الكالم عن ظاهره، كما بفعل الباطنية، قدميا 
فكل  منطوقاا أو مفهوماا، وُعرف استعمله، وحتميله ما ال حيتمله، ،" النص يف لغتهسحننعدم اخلروج عن" -    
  ."ما مل خيرج من اللسان، فإن خرج، فَل فهم، وَل علم"للنص مقبول   "أتويل"

" منطق املعىنالحتكام فيه إىل"خطابه، وا "مقاصد"" املتكلم، ومرادضمن العناية بـ" "التأويل"أن أييت -    
 كما يف القراءة احلداثيَّة"التعري عن مأخذ الكَلمو"للفهم املفتوح،  "فلسفةليس " فالتأويل، يف الفكر اإلسالمي،
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" املتأول" من النص، ويكون جهد "تهإراد" النص الشرعي ذاته، و"منطقبـ"للنصوص، بل هو جهد ذهين مقيد 
وهو ما نبه عليه اإلمام ابن تيميًّة، رضي هللا عنه، يف رده على ؛ ملعرفة احلكم استنباطاا، الرتدد بني املعاين املتعددة

والتأويل املقبول هو مادل على مراد "بعض أحاديث الرسول، صلى هللا عليه وسلم،، فقال:  مالباطنية يف أتويالهت
يف عامة  -ضطراربل يعلم ابَل ،أرادهاَل يعلم أن الرسول  ()أي: الباطنيةوالتأويَلت اليت يذكروهنا .املتكلم

من  ،القرامطة والباطنية :كما يعلم مثل ذلك يف أتويَلت  ،أن املراد منها نقيض ما قاله الرسول -النصوص
وحينئذ فاملتأول إن مل يكن مقصوده معرفة مراد املتكلم كان أتويله للفظ ، غري أن حيتاج ذلك إىل دليل خاص

َل من ابب  ،هو من ابب التحريف واإللاد ،يف كَلم من تكلم مبثله من العربمن حيث اجلملة  ،مبا حيتمله
 .(1/201 العقل والنقل، درء تعارض) "التفسري وبيان املراد

*** 
ففي ضوء خصائص النص الديين، قرآًنا وسنة، جاءت قراءة علمائنـا، رههـم هللا، لـه، مـن حيـث هـو  وبعد،

ـرةال قراءة" "واعية" و "مضبوطةفكانت قراءة " ه،ه وحرامُ اللُ ه، وحهللا، وشرعُ  دينُ  " لسـياقه مهـدرة" " للـنص،مفج  
وقد نقــل العالمـة الونشريســي يف ذلـك، وصــية جامعـة ملــن رام قـراءة الــنص الـديين وأتويلــه، تضـبط النظــر ومقاصـده،

، واستخراجاا واجتهاداا، وترجيحاا وتنقيحاا، وتنزيالا وتفعيالا  وَل تفت ابلنص، ، فقال:"الفقهي الشرعي، فهماا وتعقالا
 إَل أن تكون: عارفًـا بوجـوه التعليـل، بصـريًا مبعرفـة األشـباه والنظـائر، حاذقًـا يف بعـض أصـول الفقـه وفروعـه.و

، واآلاثر يصلح رأيك، واخلَلف يتسع صدرك، واعرف العربية واألصـول، وشـفع حجتك احفظ: الديث تقو
 ..(6/377عيار املعرب، امل ")املنقول ابملعقول، و املعقول ابملنقول

ا، الذي ينبغي أن تُرىب عليه نفس املسلم، فيتهيب أتويل " " دون أن الـنص الـديينوهذا من الفقه الثمني جدا
ـا يدخلـه مــن شـاء، ليسـتنبط منـه مــا الـنص الــديينميلـك األدوات الـيت تؤهلـه لـذلك، وبدونــه يصـبح " " سـوقاا مفتوحا

وهو ما -" اخلطاب احلداثي، يف تعامله مع النص الديينإعادة تقومي كانت "ومن مثكما يف القراءة احلداثية، ؛ يشاء
ا مشروعاا، من الناحية " -يقوم على بيانه هذا البحث ًا ؛ ألنه قد طـال " أيُضااملعرفيةومن الناحية " ،"الدينيةعملا
ــ":يف كالمهــا قــدمياا قالــت العــربو  زمــن الغربــة والضــالل والتيــه، ــن رام التفل ــت، طــال من ــت، ويوشــك أن مح ه التلف 

 .وهلل األمر من قبل ومن بعد "!!رهقه املتاهات، وتتلفه العوائقتُ 


