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 العلومأسلمة فلسفة  ةلنظريّ ة مراجعة نقديّ 

 عبد احلليم فضل اهلل

 التأويل. النص الديين،املنظومة الفكريّة، فلسفة العلوم، املنهجّية املعرفّية، القرآن الكرمي،  الكلمات المفتاحّية:

 تمهيد

حيائيتها الظاهرة، إفهم النص الديين. ال ختلو احملاولة، رغم  إىلنه مدخل غري تقليدي، أكتاب ما يبدو يستهل ال
، وبني دوات ومناهج بطيئة التحولأم املوروث ومبانيه املستقرة على وصل من انقطع بني الفه إىلمن ميل واضح 

التجديد،  عوبات الشائعة يف فكر التكييف أوالتطلب املتنامي واملتقلب للعقل املعاصر. احملاولة تكتنفها الص
ها الكاتب لكتابه. ولعلها يف ذلك، تستمد من العقل ليها هنا، صعوبات خاصة بالطريقة اليت اختطّ إويضاف 

 واستعماله الالحق هلا استعمااًل  ،املعاصر رشده ومفارقاته يف آن. انضباطه وحتفظه املنهجي عند بناء أدوات املعرفة
ا ن املنظومات الفكرية احلديثة، الواقعة يف قلب تلك النزعة املنهجية، غالبً أا. نستحضر يف السياق امرً ا ومغمتعسفً 

العلوم الطبيعية، وربط الفعل  خضاع اإلنسان واجملتمع للمدى الضيق وغري احليوي ملخرجاتإ إىلما انتهت 
 الصلة بني احلرية والعقالنية. ارة اليه، هون ما مل تكف احلداثة عن اإلشأساين بإحدى جماالت اإلرغام، رغم ناإل

تندرج اطروحة الكتاب يف خطاب اسالمية املعرفة، فتلتزم بالتايل طموح هذا اخلطاب وقضاياه. و قضيته 
طالق موجة فكرية، بني املتخصصني املسلمني على اختالفهم، إإىل األساس كما يتضح من الكتاب، السعي 

ن عدم استبعاد فلسفة العلوم الطبيعية إ على بناء املعرفة اإلسالمية". عنيحتدث تراكمات "منهجية وفكرية ت
جتاهات القيم اليت فصلتها عنها "االعادة وصلها بإإىل والتطبيقية عن مضمار األسلمة الشاملة هذا، يرمي 

وكتاب الوحي اإلهلي من سلم املعرفة املتدرج بني كتاب التكوين  اات املادية"، وجعلها بالتايل جزءً الوضعية والفلسف
املسطور قراءة "مجع  القرآنال باجلمع بني القراءتني، قراءة إيم والتجربة. وال تستوي األسلمة املطلق، بني الق

 منهجية الوحي الكلية. إىلوتالحم"، وقراءة الكون املنثور من خالل العلوم التجريبية املنتمية 

اب، يضعها عند نوعني من التحديدات املقيدة إلمكاناهتا ن هذا التصنيف املبدئي والنهائي ألطروحة الكتإ
 النظرية: 



ا"، على هنا "دراسة منهجية يف الصميم"، تعاجل قضية املنهج القرآين بذاته ومن "حيث كونه منهجً إ األول:
املشكالت  شكاليات املنهج ستتغلب على ما عداها، فيما تعاجلإن أما يعرف الكتاب مهمته، يعين ذلك  حدً 

اية كافية ا، ويف سياق رسم اإلطار العام للمنظومة املعرفية دون عنجتماعية واإلنسانية عرضً يت تطرحها العلوم االال
ن إفكر املراجعات والتجديد الديين. مام أمون هو التحدي الرئيسي، املطروح ن هذا املضأباملضمون النظري. بيد 

 التحقق. إىل دىنن مواجهة هذا التحدي ستكون أأتعين البنائني املنهجي والنظري، كرب للتقارب بني أدرجة 

 مقاصده. وجيمع هذا املنهج بني اجتاهات مفارقة، ال إىلمنهج األسلمة نفسه الذي تنتمي  الثاين: مشكالت
سيما جلهة اشتماله على توقني متضاربني: من ناحية، األسلمة الشاملة للحياة والثقافة والعلوم واجملتمع، دون متييز 

حقول ذات هوية معرفية ميكن أسلمتها، وأخرى غري قابلة لألسلمة. ومن ناحية أخرى الرغبة بالتحرر من  بني
 احلاضر فاملستقبل. إىلسلطات النص ناجز التأويل والتفسري، ونقل مهمة البحث عن احلقيقة الدينية من التاريخ 

 لينا حممواًل إعة مع العقل الرتاثي الذي انتهى قطيأسلمة املعرفة تعين ولو أهنا ال تعلن، إقامة قطيعتني نسبيتني، 
الفلسفة و ا به، وقطيعة مع العقل العلمي املعاصر، حني خلطت بني التجربة على حاملة الدين التارخيي وممزوجً 

ا خارج واألخالق؛ بني العلم واأليديولوجيا، وافرتضت وجود أدوات مشرتكة لكل حقول املعرفة على حنو يقع متامً 
 /)من النصّ  ن العقل كان مع كل خطوة خيطوها يتنكر للمرحلة السابقةألتطور الطبيعي للعلوم، يف حني ا سياق

 .العقل، فالتجربة وما بعد التجربة( إىلامليتافيزيقيا،  إىلالوحي 

حد ما اإلنسانية  إىل)العلوم الطبيعية، و  مث إن أسلمة املعرفة على حنو ما هو معلن، سيخصص ما هو عام،
ستتباع دين وعلومه بالتايل، من دائرة االعلوم الدين الداخلية(، وتقرب ال) جتماعية(، ويعمم ما هو خاصواال

 .عاله بني أنظمة القيم ومناهج العلوم الطبيعيةأليها إاملشار 

 طروحة الكتاب: محاولة فهمأ

ية ما تقدم، املعاجلة املنهجتطغى فيها، ك ،طروحته بوضوح ويسر، بل يقدم قراءة غري ناجزةأال يفصح الكتاب عن 
ذلك بالتوازن العام  خلّ أجياد تطبيقات متكاملة. لقد إدوات والوسائل املعرفية على على التحليل النظري، وبناء األ

وقد زج الكاتب السياق يف  ،األفكار الكتاب، وأتاح الظن بأن البنية املنهجية نفسها غري مستقرة أو حمددة متامً 
 كن جتنبها، لو اختار طريقته على غري ذلك النحو املفارق.صعوبات كان من املم



مساه أيف التعامل مع ما  يعلن الكتاب منذ البداية، قطيعته مع التجربة الفاشلة ملنطق "املقاربات" و"املقارنات"
 عمق املأزق احلضاري. إىلالزاحف الغريب، فيتبىن منهج "أسلمة املعرفة" كبديل جذري ينقل الفكر اإلسالمي 

 واألسلمة املطروحة تعين الكشف عن الوجه الفلسفي املقابل "للناظم املعريف املنهجي للحضارة العاملية املعاصرة".

از معريف مييز بنيوي بني األفكار، هو وحده، حبسب الكتاب، القادر على توفري جهن وجود احتاد قوي و إ
شيء. على غرار ذلك  إىلات انتقائية ال حتيل جمرد تأويالت وخطر  إىلال حتولت األفكار إمنظومة عن اخرى، و 

، ومن خالل قراءة القرآن الكريمنتاج املعرفة، يتم اكتشافه من ن القانون احملدد إلأسلمة املعارف أتعين 
تستخلص النسق املرجعي والقوانني اليت تشكل مادة النظريات القرآنية. هذه الطريقة هي بديل املنهجية الوضعية، 

 ا.واملتفوق عليه

ن للعامل اخلروج من أزماته. ومع ن اكتشاف املنهج البديل، حتمية تارخيية، وهبا ميكأطروحة الكتاب أوتعترب 
ستحواذ احلضاري العضوي"، فاهنا لعامل على صورهتا، وفق قانون "االجعل ا إىلن احلضارة الغربية تسعى اليوم أ

عميم مبادئ العلم الوضعية، لكنها ستحاول فرض غري مهيأة الكتشاف هذا املنهج حبكم نسقها القائم على ت
 ا وراء ذلك.هذا النسق، وستستهدف اإلسالم جريً 

صطفاء الرأسي، اليت تندرج فيها لتطوري للديانات من مرحلة اال، السياق اللقرآن الكريمتتتّبع القراءة املعرفية 
 ي/النبوة اخلامتة.مرحلة الدين العامل إىلكل الديانات السماوية السابقة على اإلسالم، 

يف املوروث  القرآن: رؤية الوضعيني اليت تدخل للقرآنصطفاء والعاملية، يعارض رؤيتني ن متيز الفارق بني االإ
التارخيي للمرحلتني العقليتني األوىل والثانية، اليت ينبغي القطيعة معرفيا معها، والرؤية الدينية املاضوية )لنقل 

 من دائرة التاريخ. السلفية(، اليت خترجه هنائيا

طوره  إىلدراك النبوة العاملية اخلامتة املتضمن كتاهبا اخلطاب اإلهلي األخري للبشر، ودخول العقل اإلنساين إن إ
التطوري الثالث )طور اكتشاف العالقات الكلية بني الظواهر(، سيتيح اشتقاق نظرية قرآنية معارضة للماديني 

 .المعادل الموضوعي لكتاب التكوين التنزيل كتاب  ة اعتباروالسلفيني. املبدأ األساسي للنظري

على تأويل باطين جملموعة  والوجود املادي، بناءً  القرآن الكريمطروحته هذه عن املقابلة بني أكّون الكتاب 
عتقاد ستخدم حصيلة التأويل يف تأكيد االمث ا ...الشمس؛ الطارق؛ الغاشيةمنتقاة من اآليات الكرمية، يف سور: 

عامل اخللق/املعرفة  إىلؤ الوظيفي/املعرفة املادية، رتقاء من عامل التشيّ ليها هي الطريق املالئم لالإة املشار بأن املقابل



يطور رؤيته للمقابلة بني كتايب التنزيل والتكوين، من رصد الظواهر املتفاعلة  القرآنن أالغائية. ويفرتض الكاتب 
-/السماء األرضمبدأ اجتماعي إىلاملماثلة الرتكيبية )تطوير املبدأ الطبيعي  ىلإالكون(، -)التقابل الرتكييب/اإلبل

 الذكر األنثى(، ومن مث الرتكيب التفاعلي الستنبات اجملرد من احملسوس )النفس(.

حد ما مع األطوار  إىلرتقائي، يتطابق الرتكيب املادي فالرتكيب اال إىلبتدائي نتقال من التماثل االن هذا االإ
الربط الثنائي بينها،  إىلسباغ احلياة على الظواهر الطبيعية، ألثالث اليت انتقلت باإلنسان، من قلية العقلية االع

 اكتشاف املستويات اجملردة والشاملة للعالقات ما بني مجيع الظواهر. إىلالطور املعاصر، السعي  إىلوصوال 

ا لتعدد مراتب العلوم يقي متعدد املراتب، تبعً نتاج للمعرفة، وفق منهج تطبإعادة إمام أما تقدم يضعنا 
 قية تنسجم مع الدين. وبذلك يتم:خالأث يتسىن ربط كل مبدأ كوين بقيمة الطبيعية، حبي

 .مبادئ عامل اخللق إىل سلمة املعارف، مبا فيها املعارف الطبيعية، اليت تغدو نواجتها ومبادئها، مدخاًل أ -

 على حقبة التنزيل. القرآنرد مقولة الوضعيني، باقتصار  -

 وجود وحدة عضوية للكتاب الكرمي، تقابل الوحدة البنائية للكون. -

ذات صطالحي، و لية الفاعلية، ومتناهية الضبط االن اللغة القرآنية هي لغة عاأا يضً أيلحظ هذا الفهم  -
 نأا من جهود األسلمة ال بد و فهم أو زمن. وعليه، فإن شطرً  إىلداخلي ال ينسب  قاموس ألسينّ 

ة" أي : "البنائية احلرفيللقرآن الكريمعلى نوعني من الدالالت املستمدة من الرتكيب العضوي   ينصبّ 
ح عن املنشأ، ي العلوم الطبيعية والتطبيقية، اليت تفصأاللغة والتحليل األلسين، والدالالت املفهومية، 

 والتكوين والغايات.

ة املوروث من سطو  - رئيسي يف معرفة الوحيالوسيط ال - عد هذه الطريقة على حترير اللغةستسا -
جتريد  إىلا تكتشف من داخله ال من خارجه. تقود أيضً  للقرآنن الداللة اللغوية أالتارخيي، على اعتبار 

جود فلسفة العلوم الطبيعية من هناياهتا الوضعية، حني توظف يف تبني قوانني التفاعل اإلنساين بالو 
 الكوين، وفهم مبدأ الصريورة.

ربط املنهجية املعرفية القرآنية كما يراها يف الكتاب، ما بني فلسفة العلوم بوصفها فلسفة التشيؤ ت -
غاية. هذه  إىلالوظيفي، وبني فلسفة اخللق، وذلك يف جمرى حركة جدلية، تتحد يف الصريورة املتجهة 



ية مع كلمة اإلهلخرى من كتاب التنزيل، لكن عالقة الأما تكتشف من كتاب التكوين و  الغاية تارةً 
شيؤ، على عكس ما يستتبعه منطق ن األمر اإلهلي ال يتجاوز قوانني التإي أالتشيؤ هي عالقة نسبية، 

 ستحواذ الوظيفي. اال

 :تقدم، تقوم منهجية املعرفة القرآنية املطروحة، على ما إىل -

 ورة.الكامنة يف منهجييت اخللق والتشيؤ على قاعدة الصري  اكتشاف الغائية املزدوجة -

موجود يف الكون، القرآن وقراءة الكون، فبعض ما يف القرآن اجلمع بني القراءتني، قراءة  -
 وبعض ما يف الكون موجود يف الكتاب.

فكاره الغامضة حول التدرج يف اجلمع بني القراءتني وذلك وفق التتابع أحدى إويقدم الكتاب 
 التايل:

 كة")ابراهيماملبار  الغيب"/عامل املشيئة إىلالتأليف: من "الواقع  -
 .(عليه السالم

 / "عامل اإلرادة املقدسة")موسىالواقع إىلمن الغيب  التوحيد: -
 .(عليه السالم

 دلواقع/"عامل األمر املنزه")حممّ التوسط بني الغيب وا الدمج: -
 .(صّلى اهلل عليه وعلى آله

 متر عرب عالقة اإلنسان بالكون.ن عالقة اإلنسان باهللإ  

  ميكن اختصارها يف عدم التقدم من الطور العقلي  ن أزمة احلضارة الغربيةأيفرتض الكتاب
استخدام هذه  إىلاحلايل، حيث تستخدم العلوم الطبيعية الكتشاف القوانني الكلية املادية، 

 العلوم الكتشاف القوانني الكلية للخلق.

 سائل المنهجية المعرفية المطروحةمراجعة نقدية لم



يف األفكار  ذلك، تظهر إىلإصالح املعرفة الدينية وتطويرها، القوة الدافعة  إىلما  يتلمس الكتاب سبياًل 
فيه الكاتب، من  نه تأصيل جديد. وال خيفى ما يف اجلهد التأليفي الذي أبدعأوالتصورات املتدفقة حنو ما يبدو 

ب وارده، وكفاءة يف تعقّ ومسائله وم القرآن الكريمملام وافر حبقول إحسبه يقرتن بأمرين، امتيز وابتكار، و 
السياقات، والتقاط تسلسلها من نثار الدالالت املتفرقة ما بني اآليات والسور، وبكال األمرين أمكن للكاتب 

 الكشف عما اعتربه الوحدة العضوية للكتاب الكرمي.

أخرى، تتناسل سئلة أ إىلال إهنا لن تؤول أيف أطروحته منذ البداية، والظن  لكن ال مناص من خمالفة الكاتب
ح وعي جديد لقضية اإلصالح ن ترسم مالمأسالمي املعاصر، دون من سؤال احلداثة والتجديد يف الفكر اإل

 .ةاملرجوّ 

نشغال انتهى به، فلكي يتم صرفها عن اال ليه هذه املتابعة النقدية من رأي فيماإستهالل مبا انتهت هذا اال
ومؤات،  ن الكثري مما اشتمل عليه، المعأمقبول ومردود، واحسب وآرائه بني فكار الكتاب أبالتفاصيل وتصنيف 

 عرتاض.فكار احملورية، عن وجهتها حمل االو ال ميكن توظيفه، يف تعديل وجهة األأنه مل يوظف ألوال 

 ضطراب المنهجي وفوضى التأويلل: اًل أوّ 

 ثر على متاسك اإلطار النظري العام.ي عن اخللل املنهجي حبد ذاته، بل بقدر ما هو مؤ التقصّ  إىلال نرمي هنا 

و متطابقة، ما أثر أاملسوّغ بني طرائق غري متوافقة  ضطراب املنهجي، يف الرتدد غرياال هم عالماتأتتمثل 
ستعانة بالتأويل حليلية والتفسريية، بينما جرت االعلى البناء املنطقي ألطروحة الكتاب، وأضعف قدرهتا الت

نتقال من القراءة اللغوية حيث يتغلب  يف االجب ذلك. املراوغة املنهجية، تظهر مثاًل و املبالغ فيه، حلأاملتعسف 
ا يف اجلمع بني يضً أوحدة على املعاين الفردية. يظهر القراءة الداللية حيث يتقدم النص ك إىلاللفظ على السياق، 

جية و القراءة الواقعية، بني البحث عن التحليل البنيوي السكوين، والتحليل اجلديل التطوري، بني القراءة اآليديولو 
وحدة عضوية تنم عن عقالنية وظيفية صارمة وترابط حتمي بني الدال واملدلول، وبني ختل عن التواضع املنطقي، 

 ما يشبه نفي السببية. إىلالتفكيك بينهما و  إىلأدى 

ويف مقدمها سبقت التحليل،  يات الشائكة اليتن هذا التداول املستمر للطرائق، هدفه الربهنة على الفرضإ
فرضية العالقة بني كتاب التكوين وعامل التشيؤ الوظيفي من جهة، وكتاب التنزيل وعامل اخللق من جهة أخرى. 
لكن الصعوبات اليت تعرتض ذلك، تضع نظام القراءة على فوضى كامنة حتت سطح من التماسك الشكالين، 



ية، واخلطرات النابعة من الوجدان اخلاص، العمارة الداللية للنص اخلطورة تكمن يف أن هتدد تلك القراءة الذات
 القرآين، اليت ستهتز حتت وقع التعدد الالمتناهي للمعاين والتأويالت.

 زاء تيارات التأويل التارخيية واملعاصرة.إليه الكتاب، إهو موقع نظام التأويل الذي يلجأ ين ألكن 

ما  إىللة فهم النصوص، واإلفصاح عن معناها األصلي، والوصول ن وظيفة التأويل الرتاثية، هي حل مشكإ
 ال يكشف عنه الظاهر.

 جتماعية،ة، وتنتهي بالعلوم اإلنسانية واالما وظائفه املعاصرة، فهي حمور عملية كربى تبدأ بعلوم اللغة والداللأ
 وختتلف باختالف تيارات التأويل، اليت طرأ عليه التبدل والتطور.

 ثالثة تيارات رئيسية: إىلونشري هنا 

طار العالقة بني مكونات النص إفق النص، يف أدراك إ إىلوهو تيار ذو خلفية علمية، يسعى  :التيار األول
عن النسق الغائر يف بنية  وية. وظيفة التأويل هنا، الكشفعلى مرجعيته اخلاصة اليت حتكم صيغه اللغ نفسه، وبناءً 

عن  ئنساين الناشالتفاعل اإلارجه. واملقصود باخلارج املؤلف و ما هو خ إىلالعودة  إىلالنص، دون احلاجة 
ا(، ويصبح صلة الوصل بني ا ومؤلفً احتكاك القارئ بالنص. حييا النص وفق هذا التيار بغياب اإلنسان )قارئً 
 ا.النسق وبني الفهم العام، فيمارس التأجيل الالهنائي للمعىن املتسع دائمً 

ال نزعة اإلنسانية. ختتفي هنا التفسريات السببّية، لكن تنشأ آفاق متزايدة للعالقة بني الدتيار ال :التيار الثاني
مهية القارئ، ومينحه صالحيات أساين بالنص. يعلي هذا التيار من لتقاء اإلنواملدلول، تتعدد كلما تكثف اال

 مهية الصيغ اللغوية، يف تصوير نظام الداللة.أة على التأويل، لكنه ال يقلل من واسع

 وال حتمية غري مدلوالهتا، وبني بينها والعالقة تيار نظرية املعاين. اللغة هنا هي اليت تولد املعىن :التيار الثالث

 معناه يضمن اخلطاب خارج امطلقً  شيء ال نأ كما اللغة، خارج بشيء العالقة قطري عن يأيت ال فاملعىن مستقرة.

 مستوى حتت الكامنة وضىالف عن الكشف إىل فقط يسعى هذا، احلداثة بعد ما فكر يف التأويل لفهمه. ؤسسوي

 الفوضى. داخل متايز الإ هو ما مكتشف، للداللة نظام يأو  الظاهر،

 ي من هذه التيارات يمكن نسبة منهجية التأوبل في الكتاب؟أ إلى

 ا التيار األخري.الكتاب يرتدد بني التيارات الثالثة، مغلبً  فإن ،قصينا التأويل التقليدي عن التحليلأذا إ



 قتباسات التالية:سنتبنّي ذلك، من خالل االو 

 العاملية. إىلصطفاء رتقاء من االاال -

 األطوار الثالثة للعقل البشري. -

 يديولوجية لصاحل النزعة املعرفية.رفض النزعة األ -

 .للقرآنمعرفية عن أخرى، ومن مثة الوحدة العضوية البحث عن املعايري املرجعية اليت متيز منظومة  -

 جتماعية.اإلنسانية، واالو التطبيقية، و سلمة العلوم الطبيعية، أ -

الكتاب  إىلالكرمي، من سطوة املوروث، وردها  اللغة، كوسيط رئيسي لفهم الكتاب العمل على حترير -
 نفسه.

املماثلة الرتكيبية،  إىلاملدلول، من املعرفة اإلنشائية، ارتقاء الرؤية القرآنية بالداللة الواقعة ما بني الدال و  -
 فالرتكيب التفاعلي.

 تأويل علل العبادات بالظواهر الكونية، يف اطار املقابلة ما بني كتاب التنزيل وكتاب التكوين. -

 ستنتاجات التالية:اال إىلقتباسات، وغريها، يفضي حتليل هذه اال

، والبحث عن القوانني املرجعية منه، ورد الداللة للقرآنيبية يتفق القول بالوحدة العضوية والرتك .1
  بتقديس صاحب اخلطاب.هنا تفرتق عنه شكاًل أه، مع تيار التأويل العلمي. ولو نفسالقرآن  إىل

عامل  إىلرتقاء القرآين بالعالقة بني الدال واملدلول، من عامل التشيؤ الوظيفي يبدو مفهوم اال .2
رصة العثور على قراءة ، ولدينا فباتهلنزعة اإلنسانية يف التأويل. فالسببية هنا غري اخللق، وكأنه متفرع عن ا

/القارئ هنا، أهم من اللغة والسببية اللغوية. ويف غري تلك احتك النص بأفهام جديدة. اإلنسانضافية، كلما إ
يت يقررها الكاتب، يف سورة  توقع العالقة الاحلرية اخلاصة احلاضرة يف عالقة الدال باملدلول، ال ميكن مثاًل 

 جتماعي(.املبدأ اال إىلنبات الزرع وبني شرعة الزواج البشري )من املبدأ الطبيعي إ، بني الطارق

طروحته: اجلمع بني أصل أيار الثالث، فيعتمده يف استخالص تغليب الت إىللعل الكتاب ينتهي  .3
فوضى الدالالت ظاهر هنا،  كمدخل للتجديد.القراءتني، الربط بني عاملي التشيؤ واخللق، وأسلمة العلوم  



صل نظريته، ال قرائن عليها خارج اخلطاب نفسه، بل خارج فهم الكاتب أالكتاب يف واملعاين اليت يتخذها 
 له.

 ثنائية ركعات صالة الصبح يف مقابل ثنائية النور والظلمة عند مثاًل  - ما تأويل العبادات بالظواهر الكونيةأ
يفتح باب التأويل على مصراعيه، لإلطاحة بالداللة، وتشريع تعدد يف التفسريات ال قرار له، ف - انبالج الصبح

اليت أقرها الفهم التقليدي طاحة بالوحدات اجلزئية ، جتري اإلللقرآن من من اكتشاف الوحدة املرجعية وبداًل 
 نفسه.

 ا: ضعف القدرة التفسيريةثانيً 

ريي ما، فالتفسري هو األصل يف حتليل الظاهرة القرآنية وفهمها. لكن يبين الكتاب اطروحته يف اطار منهج تفس
اإلجتاهات  إىلاحلقيقة الوحيدة اليت يعول عليها يف حتديد هذا املنهج، تقتصر على ان منهج الكتاب  أدىن 

 املوازنة اإلسلوبية والبيانية. إىلطرائق التفسري القدمي، املرتكزة  إىلاحلديثة، منه 

انفرد هبا الكتاب، ومنع من  ل من أمهية احليثيات التفسريية اليتمنطق التأويل غري العلمي، قلّ  ن تغليبأبيد 
فكار الكتاب أحدى إالحية، اليت تلتقي على األقل مع دراجها يف املراكمة التارخيية الجتاهات التفسري اإلصإ

ن ضعف البنية التفسريية للقراءة إ واإلنسان.د، يف رؤيته للكون ا شديد التوحّ املرجعية: اعتبار الوحي القرآين نص  
 األمرين اآلتيني: إىلالواردة يف الكتاب تعود 

األول: انفصال التأويل عن التفسري، فالتأويل ال يبدأ من حيث انتهى التفسري، والتفسري ذو وظيفة عرضية 
ا ا انتقائي  ل، بل توظف توظيفً معطلة، فمعطياته على ما فيها من حملات مبدعة، ال تندمج بعمق يف آليات التأوي

 ا.رً مدب ّ 

 منها احلديثة التفسري، ملدارس الغنية األدبيات ابتاتً  يستعمل مل فالكتاب ،الثاين: العزلة عن الرتاث التفسريي

 القرآين. الوحي تدبر يف املالئم مبناه الكتاب ينتخب نأ دون ذلك حال لقد اخلصوص. وجه لىع

 سعى اليت والنظرية القرآين، اخلطاب بني العالقة ضعفأ قد ومتسق، وحدم تفسري منهج استعمال عدم نإ

 فرضياهتا ختترب أطروحة، داخل شكلي مرجع جمرد هنا، بات املقدس النص .القرآن من استيالدها إىل الكاتب

 للنص. والنهائية القطعّية الدالالت خارج الرئيسية



 التفسري، يف اوحاضرً  اماضيً  املتداولة واملناهج الكتاب، يف التفسري صيغ بني مبتوتة، غري الصلة فإن ذلك مع

 هلذه املمكن من وكان ،العلمي التذوق اتاليً  عليهما وراكمت ،الفطري التذوق إىل اللغوي التذوق ضافتأ واليت

 املوضوعي. التفسري مع األوىل رهاصاتهإ ظهرت الذي املعريف والتدبر تذوقال إىل ترتقي نأ األطروحة

 حياهلا: الكتاب منهج موقع حتديد إىل اقدمً  املضي قبل التفسري، طرق همأ إىل التايل يف نشري

 القرآنية، الظاهرة من األوائل املسلمون وعاه ماعند تقف األوىل احلداثوية: القراءة مقابل يف السلفية القراءة -

 سابق. فهم كل مع الثانية تقطع بينما

، هي جوهر عملية التفسري والفهم، لأللفاظ واملنفردة املستقلة واملعاين األسلوب حيث ،البياين التفسري -
 الوحدات الداللية األصغر يف النص القرآين. إىلاملنصرف 

فالسياق القرآين اخلاص والعام، شارح للدالالت املتفرقة ومفسر هلا، وهو  القراءة السياقية واملوضوعية: -
لي حنو الغاية القرآنية. هذه الوحدات القرآنية الذي يلحقها باملوضوعات املوحدة، ذات اإلنسياب الك

خ حممد املؤتلفة غاية، كانت حمل عناية املفسرين، وقد عدد منها كل من العالمة الطباطبائي، والشي
 يزدي، واملستشرق جول البوم وغريهم، من املوضوعاتالالشيخ مصباح عبده، والشيخ رشيد رضا، و 

آلخرة، التاريخ، النيب، الفروع، العبادات، اهلداية، الدنيا وا )على سبيل املثال ال احلصر(: األصول،
 الشريعة.

ما من إآنية املرتابطة، ويتخذ موضوعاته ا يعمل التفسري املوضوعي والسياقي، على معاجلة املفاهيم القر وعمومً 
  ما من خارجه.إداخل النص و 

ال بالكشف إ، القرآن يعرف جوهر وباطن الوجود، فال القرآنالذي يربط بني باطن  التفسري الباطين: -
 والشهود.

 من عند اهلل فقط، بل جدل ا منزاًل حسن حنفي ليس نص  الدكتور القراءة املطّردة املتوالية: الوحي حبسب  -
طّراد يف ن االأحممد شحرور الدكتور وحوار ينبعث يف كل زمن من حاجات األمة ومطاحمها. ويرى 

وحقوله  القرآن الكريمعادة تصنيف جماالت وميادين إقراءة حيسن شروطها، ما يعني على ال
 صطالحية.اال



 استخدام دالالت الوحي يف تثبيت فرضيات مستقاة من خارج النص. إىلالتفسري األيديولوجي: وينحو  -

عادة رسم إ إىلال إاخلطاب، لن يفضي  ن تفسريأمنظور سوسيولوجي، يعترب  إىلالقراءة البنيوية: وترتكز  -
 جتماعية وتوازنات السلطة فيها.الصورة البىن ا

جتاوز النص باجتاه الكشف عن النظام املعريف املاثل خلفه. يدعو حممد  إىلالقراءة التفكيكية: وتسعى  -
تفكيك الظاهرة القرآنية املتعالية واملفتوحة على أكثر من احتمال وداللة، من  إىل أركون يف هذا الصدد،

 عنها. أجل فصل املنظومة املعرفية القدمية

ا يف التفسري العلمي، حيث العالقة اجلدلية بني ا خاص  التفسري النفسي: يطبق مالك بن نيب منهجً  -
الظاهرة القرآنية والذات احملمدية، اليت هي وسيط بني الوحي ودالالته. والظاهرة القرآنية تتجلى يف 

ذا ما قورنت حبال الذات إ ،للقرآنالوحدات الكمية اليت يثبت ترابطها واتساقها اإلعجاز األبدي 
 عند نزول الوحي. ةاحملمدي

ة اللفظية يف  على القراءفنعثر مثاًل  ،ا مع هذه القراءة أو تلكسنجد يف تدبر الكتاب للنص القرآين، توافقً 
 ؛211يف الصفحة ؛ القراءة املوضوعية يف التفسري السياقي للروح (نييّ ، األمّ املسّ ) دةلفاظ حمدّ أالرتكيز على معاين 

القراءة التفكيكية يديولوجي و كن التفسري الباطين، والتفسري األ؛ لالعصر إىلالقراءة املطردة يف رد الداللة اللغوية 
ا عن الوحدة العضوية، معاجلات الكتاب. فالتفسري الباطين، يؤسس للتفكيك حبثً  إىلهي املناهج األقرب 

 شاملة للمعرفة.يديولوجية/األسلمة الالقراءة األ إىلوالتفكيك ينتهي 

حداث القفزة الالزمة من التذوق إ إىلا، ومل تؤد ا خاص  ن مثل هذه التوافقات مل تطور منهجً إمع ذلك ف
تأويل غري العلمي، وكرس ن احنرف حنو الألوال  ،التذوق املعريف، اليت كان ميكن للكتاب أن يقوم هبا إىلالعلمي 
 قة. مات مسبمسلّ تأييد  إىلدواته، الناهضة أداة من أالتفسري 

 كيف ميكن حتليل هذا الضعف يف بنية األطروحة التفسريية؟

هي مدار التفسري ومآله، وبقدر ما يف التفسري من ترابط منطقي وكثافة  القرآن الكريمن معرفة أمن املعلوم 
 ر،تدبّ  ن الكتاب الكرمي كتابإكشف حقائقه وتبنّي مقاصده. وحيث مام  أبيانية، بقدر ما يفسح يف اجملال 

حسن احلديث، ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، فإنه بالضرورة أوهداية، وبيان، وذكرى، وهو  ل،وتأمّ 



املوازنة ما بني املعىن واملبىن،  إىل(، وأدىن .أيها الذين آمنوا.. يها الناس.. ياأبني )يا فهام عموم املخاط  إ إىلقريب 
فسري بالباطن، الذي يقصي الظاهر، والتفسري بالظاهر الذي يغفل الباطن كالمها فإن الت ،اللفظ والداللة. من هنا

 ذهان املقصودين به.أتايل انسياب العالقة بني الوحي و ظهران كمال الصورة القرآنية كما هي، ويعيقان بالال ي  

، عليه السالم عن الصادق يو ر   ال خيتص بزمان دون غريه، وبقوم دون آخرين، على ما القرآنن أوما دام 
ثل "كم صّلى اهلل عليه وعلى آله فإنه ليس على وترية واحدة من النظر بل مثله، كما يف األثر عن الرسول

فالظاهر والباطن متعاقبان لكنهما على قياس واحد، فما هو باطن لزمان أو  الشمس والقمر يف جريان دائم".
دراك إات، وقراءات ذاتية صرفة، لتحقيق سرار وجتليأخمتلف وقوم آخرين. وعوض التعلل بمجاعة، ظاهر لزمان 

، فإن تطور املعارف اإلنسانية واتساعها سيخلي سبيل الدالالت الغنية احملتجبة يف القرآنمتقدم ملوضوعات 
أعماق النص املقدس، على صراطي: العقل يف التدبر واملعرفة، والقلب للهداية والذكرى. ويكفل هذان 

 )العقل(. )القلب(، واجلماعي  للخالصني، الفرديحمال   القرآنالصراطان، جعل 

 لوم؛ الخلط بين مجالت متباينةسلمة العأ :اثالثً 

لق، وتتخذ قوانني اخل إىل فتغدو قوانني الوجود مدخاًل  ،لسفة العلوم الطبيعية واإلنسانيةسلمة فأيطرح الكتاب 
ن حماولة الكاتب، إالقيمة.  إىلمن التجربة املادية  ؛الالحمسوس إىلرتقاء من احملسوس نواتج العلوم وسيلة لال

إرساء معامل تطورية مرتبطة مببدأ الغائية، وخمالفة للتطورية املادية، استحضرت رؤية غري مادية للصريورة، فيما جهود 
ا جزءً  حدود عامل املادة، على رافعة العلوم. فمبادئ العلوم باتت إىلاألسلمة، أعادت الرؤية املادية من جديد، 

 من مبادئ الكشف عن الغائية املزدوجة.

العلوم  ئانني اخللق ومقاصد الدين، مببادإحلاق العلوم املبّينة للقيم والكاشفة عن قو  إىل سلمة العلومأهب تذ
حدود  إىلعالء التجربة على العقل، وتقليص جمال النص اإلهلي إ إىلستتباع هذا، سيؤدي الطبيعية. إن فعل اال

قلية املكتسبة من املعارف العلمية. ينطوي ذلك على حتريف منطق العلوم املرتبطة بالدين؛ يف جوانب السلطة الع
 عديدة، منها:

عقلية أولية تعترب يف قلب اجلهاز الربهاين للدين، كالعلية والسببية، فقد أفضى الطور العلمي  ئإضعاف مباد -
 شمل حىت عالقة العلة باملعلول.نفي احلتمية املطلقة، وتعميم النسبية، لت إىلاجلديد، 



جتماعي، على مسار التطور املادي املتجسد يف الظواهر الطبيعية، هنا لتارخيي، اإلنساين واالقياس املسار ا -
 يصبح عامل اخللق جمرد جزء من عامل التشيؤ املادي.

لكتاب، أن العلوم عتبار اارج الدين. أحد األمثلة على ذلك، اخللط بني علوم الدين الداخلية والعلوم خا -
، ما جيعل من كتاب - مبا فيها علوم اللغة والداللة وغريها -، تبىن من داخله القرآناملساعدة على فهم 

 ما حيد من غناه ويضعف دالالته. مغلق الداللة االتنزيل نص  

العلوم وتتابع تقدم  دراك معإدراكنا للخطاب اإلهلي إتقّلب  إىلالطبيعية، ستفضي أسلمة العلوم التطبيقية و 
خضاع مبادئ العلوم ملتطلبات فهم النص، سيشوه مناهجها ويقيدها حبدود املعارف إباملقابل فإن  كتشافاهتا.ا 

 جتماعي.اية العلم اإلنساين/االالتجرييب، وهنهنايتني: هناية العلم التطبيقي/ إىل لاإلنسانية. وهبذا اخللط نص

 ية الدينيةالقرآنية، وتجديد الرؤ المنهجية المعرفية 

". يؤيد هذا الرأي للقرآنن كل هنضة لإلسالم، تبدأ بقراءة جديدة إ، "اإلسالميقول روجيه غارودي، يف كتابه 
 .للقرآن الكريمصالح املعرفة الدينية، بتأّول معني ومتجدد  إربط  إىل ،سعي الكتاب

قته مسامهة يف تعديل مناهج ، وهل تعد طريالرتاث اإلصالحيّ  إىلا طروحة الكتاب جديدً أضافت ألكن هل 
 التفسري القدمي؟

ساسها جتاربه وافرتاضاته، ال ختفي أحاول الكتاب جتسيدها، وخاض على  ن حداثوية الرؤية والطريقة اليتإ
ا من راديكالية فكرية كامنة، جندها منذ البداية يف التبسيط الذي يقرتحه منهج أسلمة العلوم، برد اإلطار طرفً 

ساس أحادي الرتكيب، هو النص، الذي يعرب حني تدبره عن جدلية التنزيل والتكوين. بينما أ إىل املرجعي للمعرفة
لعقل، التجربة، اجتمعت النظريات الدينية، ومن بينها النظريات التقليدية، على تعداد ثالثة مصادر للمعرفة: ا

، وتوظيف احلركة ةالقراءات التقليدي  طوال الوقت مبحاولة التعايل عنن الكتاب كان مشغواًل أالوحي/النص. ومع 
 ال من داخله.إكتشف ن الدين جمرد نص ال ي  أنه مل يتجاوز فكرة إنوعها يف هذا السبيل، فالعلمية على ت

ا بعاد الدين بعثً إبعث  إىليدينا اآلن فرصة متألقة لتطوير الرؤية الدينية، لو وفقت هذه احملاولة ألقد كان بني 
كي يكون الغوص يف أعماق فل   . متسع الداللة باستمرار، ووفق وموذج عقالين حمكمقرآين ا، يف فضاءجديدً 
 ن يبحث يف ثناياه عن األطروحة اجلوهرية للدين.أاملوتى كما يقول إقبال، ال بد و  ليه بعيونإ للنظر بدياًل  ،الوحي



ملعارف اإلنسانية، ثفة بايالء عناية مكإعلى حدود التطلب الفكري املعاصر، تقتضي إعادة بناء وعي الدين، 
ن متد علوم الدين، باألدوات املنهجية املالئمة ملعاجلات متزج ما بني اإلبداع والتقدم واإلخالص أواليت بوسعها 

 إىلحتويل اجلمود الالبث على التقليد  إىلو أعلوم اإلنسانية على علوم الدين، طباق الإ إىلللنص. وال ندعو هنا 
 وجيا.يديولمجود قائم على األ

يف  ضافات الزمان واملكان والثقافة والسياسة، تستتبّ إمعرفة نقية من شوائب التاريخ، و  ،القرآنن معرفة إ
طار عالقة مباشرة وناجزة بني النص اإلهلي والعصر، دون وسائط، والعلوم التطبيقية اليت يقرتح الكتاب اعتبار إ

ا ا لن يكون بأي حال متساميً كتاب التنزيل، ستضيف وسيطً   إىل عامل اخللق، وبالتايل إىل مبادئها وقوانينها مدخاًل 
 على خصوصيات الزمان واملكان.

لقد مرت أطروحة هذا الكتاب وأطروحاته، من باب التأويل املفتوح على مصراعيه، ومهما كانت الرؤية 
، أو راءات اإلصالحيةا لكل أنواع القالتأويل الفوضوي، وغري العلمي، سيرتك مقعدً  القرآنية املطروحة، فإنّ 

 السلفية، وما بني هذه وتلك.


