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 أوال: أنماط التأويل في الدراسات القرآنية المعاصرة

يف غالب األحيان يف الدراسات القرآنية املعاصرة إىل عظيم جهد للتوصل إىل واقعها املتسم  ال حيتاج املتأمل
فهم   جمحف يفتضييق يف تأويل النص القرآين والثاين يف سع هائل تو واحد من اجتاهني: األول متمثل يف بامليل إىل 

 .النص القرآين

ما ميكن أن يطلق عليه القراءة  ة )من خالل كتابات روادشهدت الكتابات القرآنية املعاصر األول فقد االجتاه أما 
 أثناء تناول النص القرآين. يف االنفكاك من كل ضابطحماوالت جلية ( العصرانية للقرآن

يف تأويالت بعيدة كل البعد عن مقاصد القرآن واستعماالت اللغة العربية ذلك من خالل خوضهم اتضح و 
   يقف عندها القرآن.مل يف تفاصيل إغراق املتلقيوأحيانا  اهتا،ومدلوال

عن كل ما تعارفت عليه مجاهري العلماء  غ والتأويل الفاسد واخلروجوقد ظهر يف تأويالاهتم الكثري من االحنراف والزي
  واملفسرين وأهل اللغة..كل ذلك حتت دعوى ضرورة القراءة اجلديدة للقرآن.

حسب األحوال النفسية للمتلقي والفروق والبيئات إىل القول بأن معىن النص متغري وا يف ذلك استند و
الثقافية والعصور املختلفة، فقد يأخذ النص الواحد معاين خمتلفة طبقا ملراحل عمر اإلنسان وجتاربه اخلاصة وهبذا يكون 

 .1النص مساوقا لتطور الفرد يف مراحل عمره ومساوقا جملموع التغريات يف كل عصر

                                                 
. وأنظررر كررذلك: حممررد 18-17تأويررل، حسررن حنفرري، قررراءة الررنص، جملررة ألررف، العرردد الثررامن، ملررف ا رمينوطيقيررا والانظررر علرري سرربيل املثررال مررا كتبرره:  - 1

. يقرررول الكاترررب يف هرررذا السرررياق أن التترررريع اإلسرررالمي تترررريع مررردين إنسررراين حنيفررري متطرررور بتناسرررب مرررع رغبرررات النرررا  580شرررحرور، مرجرررع سرررابق،   
والتجديرد ..موقفنرا مرن  الراا . وأنظرللدكتور حسن حنفري، 580  …ودرجات تطورهم التارخيي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي ويقر بأعراف النا 

 وما بعدها. 33م، 1987، 3، مكتبة األجنلو املصرية، مصر، طالاا  القدمي



الفكر الديين يف اإلسالم مبادئ ما بعد العصرنة يف الفكر الغريب، الذي قام بإعطاء ويقارب اجتاه العصرنة يف   
جهد عقلي ذايت خيضع فيه النص  هميف نظر  املتلقي شرعية التأويل احلر وفق خرباته التخصية وجتاربه الذاتية. فالتأويل

 .2الديين لتصورات املتلقي ومفاهيمه وأفكاره

أي كتاب مقد . وعلي هذا يرى دعاة ة للنظر إىل دلرمي القدمي ووضع طريقة جديجهُد متعّمُد يف الواقع وهو 
نيه النص لشخص ما، ال يعني أنه هو بعينه عفما ي ،تأويل الكتاب المقدس حقا لكل شخصوما بعدها  العصرنة

ته ما يقصده لشخص آخر، فلكل واحد الحرية في تأويل وفهم النصوص الكتابية طبقا لتراثه الخاص وتجرب
حمدد ا يئِة، وإمنا كل متلقي يصبح قانونا علي  . ومبقتضي هذا املذهب اجلديد، ليس هناك مثة مقيا اإلنسانية
 . 3نفسه

، فال قرآنمل يتمكنوا من االبتعاد عن ال ذفإمتمركزا حول تأويل النصو  القرآنية بتكل خا  نقدهم جاء  من هنا
  .5فكارهمويعترب هذا املبدأ عمدة أل .4أقل من وجوب تغيري طريقة النظر والفهم له

وبرز دراسات اتسمت مبواقف أكثر خطورة  ؤالء وتأويالت أكثر حتريفا وزيغا وميكن  وقد أفرز هذا االجتاه
 .Historical Posivitismالتأويل الوضعي التاريخي من التأويل ميكن تسميته ب نوع آخر

                                                 
ومرا بعردها.  5م،  1983، برريوت، فلسرفة التأويرل دراسرة يف تأويرل القررآن عنرد حمري الردين برن عرريبيف مقاالت: نصر أبو زيرد، علي سبيل املثال أنظر  - 2

وراجع ذلك كله بتفصيل أكثر والرد عليه كذلك يف كتابنا: أثرر العررف يف فهرم  .228م، 1992، بريوت، لقراءة وآليات التأويلإشكاليات اوأنظر للمؤلف، 
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No. 9 September 1997 
املنعقدة يف  ندوة: " اجلهود املبذولة يف خدمة السنة "يف  ة والفكرية يف ظهور القرآنيني اجلدد،وانظر كذلك ما ذكرناه يف حبثنا املوسوم ب: اثر الظرفية التارخيي

 م.2005مايو  5-4جامعة التارقة، بتايخ: 



 تمّ ف تارخيية النصو  القرآنية واراهتاهنا بالزمان واملكان الذي نزلت فيه.ويرمي أصحاب هذا االجتاه التأويلي إىل القول ب
ن العقل جتاوز تلك املرحلة فأصبحت إبتري ناسب طور الطفولة للعقل مث إىل النصو  علي أهنا وضع النظر 

 النصو  تارخيية توافق املرحلة اليت وردت فيها. 

 العتماوي بذلك بقوله:األستاذ  ويصرح

لتتريع يف القرآن ليست مطلقة ومل تكن تتريع جمرد تتريع مطلق، فكل آية تتعلق حبادثة بذااهتا " أحكام ا 
فهي خمصصة بسبب التنزيل وليست مطلقة وكل آيات القرآن نزلت علي األسباب أي ألسباب تقتضيها سواء 

د ويف مكان ق يف وقت حمدتضمنت حكما شرعيا أم قاعدة أصولية أم نظما أخالقيا، إهنا أحكام مؤقتة وحملية تنطب
 .6انتهي التنزيل وانعدم الوحي ووقف احلديث الصحيح وسكتت بذلك السلطة التتريعية اإل ية" بعينه..وبوفاة الرسول

وال خيفي أثر هذا التوجه وخماطره يف حماصرة أي فكر جتديدي مهما بلغت صدق الدعوة فيه وانضباطها، 
حول أي توجه فكري التكوك إثارة  يف الفكر اإلسالمي املعاصر  ثلت يف فةيف إفراز ردة فعل عني قد جنح هؤالءلف

 .7يطالب بالتجديد

من تلك التأويالت املنحرفة ال  أن احلفاظ علي القرآن ومقاصده رآى أصحابهوهنا برز االجتاه الثاين الذي 
 االلتزام هباروط اليت ينبغي للمتلقي يف الت والتضييق ديدالتتتبين هنج و من دعاوى التجديد  احلدّ إال من قبيل  يأيت

األمر حد التخويف والاهيب من اإلقبال علي القرآن الكرمي بتكل مباشر دومنا  بلغ حىت حال تناوله النص القرآين.
 ، وهو أمر له تداعيات خطرية.مهما وضحت معانيه الرجوع إىل كتب التفاسري وحنوها يف فهم النص القرآين

استنفد كل معانيه علي أنه النص القرآين حني ينظر إىل  ب االجتاه الثاين يف احليطة واحلذرمن أصحا ويبالغ البعض
سوى البحث يف تلك  وفهمه للمتأخرين من البحث يف القرآن ومعارفهومل يعد  والتدوين،عصور التنزيل ودالالته يف 

 .8والوقوف عندها واإلحالة عليها صادر والتفاسريامل
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 وما بعدها. 82م، 1992مصر، 
املسيء، حبث  انظر علي سبيل املثال ما كتبه األستاذ الدكتور عيادة بن أيوب الكبيسي، القراءة اجلديدة للقرآن الكرمي بني املنهج الصحيح واالحنراف - 7

-. فقد اندفع الكاتب 19، اإلمارات العربية املتحدة،   م، ديب14/4/2005-9مقدم يف مؤ ر جممع الفقه اإلسالمي، الدورة السادسة عترة، تاريخ 
إىل يف التتكيك يف أي دعوة إىل إجياد العقل املسلم القادر علي ممارسة دوره يف االجتهاد، منطلقا من التخوف التديد من التيارات الداعية  -حفظه اهلل

ألفكار اليت مت طرحها من قبل بعض املعاصرين من أمثال األستاذ حممد شحرور، ونصر قراءة جديدة للقرآن الكرمي، مستندا يف شكوكه وخماوفه إىل جمموعة ا
 أبو زيد وغريمها من دعاة القراءة العصرانية. 



يف خمتلررف العصرروريف تعليقرره  مبينررا خطررورة هررذا املنحرري التترردديصررلح يف شرررحه ل صررول السررتة يقررول الترريخ خالررد امل
يعرررين القررررآا والسرررنة ال يعرفهمرررا دال المجتهرررد الم لرررك. . . فرررذا لرررم يكررر  اإلنسررراا  ررر ل  :" علررري هرررذه التررربهة

وهرذا  وال دشركا  فيره،  )فليعرض عنهما فرضاً حتمراً الشر  موصوفاً هبذه الصفات اليت اشاطوها للمجتهد املطلق 
فر  يتردبروا القررآا ولرو  راا مر  عنرد ليرر ا  لو ردوا فيره أ خالف ما أمر اهلل به يف كتابره، فراهلل عرز وجرل قرال: 

 11  تاب أنزلنراه دلير  مبراري ليردبروا آياتره10  أف  يتدبروا القرآا أم على قلوب أقفالها 9  اخت فا  ثيراً 
 عقلروادا في ذل  آليات لقروم ي 12   ،كرل ذلرك دعروة إىل التفكرر والتأمرل الرذي يثمرر االسرتنباط ونترائج االجتهراد

ومل يتردبره فإنره ال يتوصرل إىل مرا  فمرن مل ينظرر يف كرالم اهلل  فاالجتهاد نتيجة للتفكر والتأمل والنظر يف كالم اهلل 
ومررر  طلرررر  الهررررد   ..النظررررر. يريرررد مررررن اسرررتنباطات حكميررررةن أو شررررعية، فررررإن سررربيل حصررررول احلكرررم: هررررو التررردبر و 

يعررين: ألجررل صررعوبة فهمهمررا، وهررذا غلررط، فررإن اهلل   فهررو دمررا قنررديك ودمررا مجنرروا  )أي مرر  القرررآا والسررنة منهمررا
فراهلل يسرر القررآن، وهرؤالء يقولرون: إنره عسرري، وتيسرري القرران  13 ولقد يسرنا القرآا لل  ر فهرل مر  مرد  ر يقول: 

قط تيسري القراءة اللفظية، فإن القراءة اللفظيرة علري العررب يف ذلرك الوقرت مرن أسرهل هو تيسري قراءته وفهمه، وليس ف
ما يكون، ولكن الكالم يف تيسري الفهم وتسهيله، وهذا ما  يز به القرآن، فإنه يفهمه العامي ويفهمه العامل، لكرن هرذا 

ه، فمررن النررا  مررن يررؤتي فهمرراً عميقرراً يف القرردر املترراك بررني العررامي والعررامل لرريس مانعرراً مررن أن يتفاضررل النررا  يف فهمرر
القرررآن، ومررنهم مررن يقتصررر علرري فهررم اللفررو يف حررده األدض، ويتررهد  ررذا تفاضررل الصررحابة رضرري اهلل عررنهم، مررع أهنررم 

 .14.."أهل اللسان يف فهم آي القرآن
  حول كالم األقدمني رأيت النا و لقد"  بقوله:يف زمانه  حالة هذين التيارينشبيه ابن عاشور رمحه اهلل  قد وّصفو 

مبعوله ىف هدم ما مضت عليه القرون، وىف كلتا احلالتني  ذأحد رجلني: رجل معتكف فيما شاده األقدمون، وآخر آخ
، ا أشاده األقدمون فنهذبه و نزيدهو هنالك حالة أخرى ينجرب هبا اجلناح الكسري ، و هي أن نعمد إىل م .كثري  رضر 
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، و جحد مزايا سلفها ليس من محيد خصال ًا بأن غمض فضلهم كفران للنعمة، علمهو حاشا أن ننقصه أو نبيد
 .15"األمة

 من البعد والزيغ عن املنهج الوسيط القومي املعاصرة وال تزال، ارين، عانت الدراسات القرآنيةالتيهذين وما بني 
واإلدراك طاملا أتاه املتلقي للفهم ميسرا  جماالاهتا، النص القرآين حاكما مهيمنا علي احلياة مبختلف ذي يروم إبقاءال

الفهم بال رأي مسبق أو فكر مغلق، حماوال حتصيل أساسيات الفهم من لغة  ناشدا ا داية مستفرغا الوسع واجلهد يف
 .16وحنوها

 فكار اجلاهزة ل تطويع النصو  القرآنية الدراسات يف عصرنا احلاضر، حماوالت تسمت بعضا مما و 
، مر الذي أدى إىل تنحية النص القرآين عن بؤرة االنطالق ومصدرية ا داية وحموريتها للمتلقياأل .والدوافع املسبقة
أقصي بذل قادرة علي بذهنية قابلة لالحتكام إىل النصو  وغايااهتا  القرآنية اإلتيان إىل النصو  وغياب ضرورة

  اه.االحتكام إىل مقتضمن مث التسليم و و  الوسع يف تفهم النص واستخراج معناه

وبدأ التحول من االهتمام املباشر بالنصو  ومعانيها الظاهرة وحماوالت تنزيلها علي الواقع لتهذيبه وترشيده 
لتفنيد وا علي أفكاره كما كان علي ذلك الصحابة ومن تبعهم(، إىل التحول باجتاه املؤِول واالهتمام بالرد (ومعاجلته
إلخراج األمر من دوائر  هبذه السمة أو غريها تفاء أحيانا باخلتم عليهه الفكرية واالكاحلكم علي توجهاتو لتأويالته 

، ليبقي النص القرآين يف هناية األمر بعيدا كل البعد عن واقع احلياة، معزوال عن الفكر واحلوار إىل دوائر النزاع والصراع
  الفصل بني ا راء واملواقف.

سهم ميكن أن يضوابط التأويل مبا مي تأطري جاد لبعض ذه التوجهات، حتاول تقدعرض لبعض هوالدراسة إذ ت  
 . يف إعادة الدراسات التأويلية إىل خط الوسطية

 نصوص القرآا الكريمة  ديدة في ضوابط تأويل  ثانيا: قراء
حماولة ضبط عملية الفهم والتأويل يف النصو  ال تعين إلغاء حرية الفكر لعل من نافلة القول اإلشارة إىل أن 

املتضافرة. بيد أن ذلك ال يعين  ةم والتدبر يف آيات القرآن الكرمي، فالتدبر والتعقل أمر أوجبته ا يات القرآنيأو الفه
 فتح الباب علي مصراعيه لكل تأويل مهما بعد عن مقاصد التريعة أو نازل أحكامها الثابتة.

                                                 
 .1،   1حممد الطاهر بن عاشورن تفسري التحرير والتنوير، ج - 15

م. 2005، لثانيرةراجع حول ذلك كتابنا: تدبر القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق، مطبوعات جائزة را  اخليمة الدولية للقرآن الكرمي وعلومره، الطبعرة ا - 16
 فقد فصلنا القول يف األدوات القلبية والعلمية اليت ينبغي للمتدبر يف كتاب اهلل حتصيلها.



نون، يتضح له أن املقرر لديهم يف األصل إبقاء واملتأمل يف املناهج املختلفة للمدار  اإلسالمية يف خمتلف العلوم والف
النصو  علي ظواهرها داللة علي معانيها األصلية كما وضعت يف اللغة. إال أن تأويل النصو  بصرفها عن معناها 

واتفاق  17احلقيقي إىل اجملازي أو الكنائي توجه معروف عندهم علي تفاوت فيما بينهم يف توسيع نطاقه أو تضييقها
 .18لتأويل ال يكون إال بدليل أو قرينةعلي أن ا

تتعلق جبدلية العالقة بني العقل والنص. فمرحلة الفهم تتعلق بكيفية تعامل  -كما هو معروف-وإشكالية التأويل 
أن العقول تتفاوت يف تبني هذا املراد إما لسبب يرجع ومن املعلوم  .منهمظهره النصي لتبني املراد  العقل مع الوحي يف

وإما ملقصد إ ي جيعل النصو  مناطا من حيث ظنية داللتها ل ذاته أو لسبب يعود إىل تلك النصو  إىل العق
 .19مستدميا لنظر العقل

 ميكن إمجال أهم هذه الضوابط وأبرزها فيما يلي:و 
  القراءة الشمولية للنصوصالضابط األو : 
و  الواردة يف املسألة أو املوضوع الذي يراد كافة النصلمجع تتبع و القراءة اليت تقوم علي استقصاء و ويراد هبا 

 جامعة.استقصائية البحث عنه أو تأويله يف القرآن الكرمي، ليخرج املتلقي من خالل هذه القراءة بنظرة مشولية 
مع عدم إغفال الرابط بينها وبني السورة اليت  ومن مّث يبحث املتلقي يف دالالت األلفاظ املستعملة يف السياق القرآين

عملية فهم النصو   والغاية من هذا النوع من القراءة، إبقاءوجد فيها تلك املسألة املراد البحث عنها وتأويلها. ت
 لنصو  القرآن ذااهتا اليت ينبغي أن تبقي الفيصل يف التأويالت املختلفة.وتأويلها دائرة يف إطار مرجعيتها 

حسن : اللغة والرتل يف 20)َورتِِّل الُقرآَن َترتِياًل(يف كتابه: ، فاهلل عز وجل يقول ويتهد  ذه الضابط القرآن الكرمي
، فال متفرقة يف السورجاءت مواضيع القرآن فهو الصف علي نسق معني. و  21تناسق التيء، وانتظامه علي استقامة

باملوضوع الواحد يات املتعلقة مبعىن أخذ ا  ملختلف ا يات الواردة حوله، لواحد دومنا ترتيلفهم أو يؤول املوضوع ايُ 
  وترتيلها واحدة تلو ا خرى.

                                                 
م بالتأويل مطلقا، والواقع أن منهجهم فيه نوع من اجلمود ورغم ذلك فقد جلئوا إىل التأويل  شاع عن الظاهرية مجودهم علي ظواهر النصو  وعدم قبو  - 17
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 .4سورة املزمل، ا ية  - 20

 .7086،   24مرتضي الزبيدي، تاج العرو ، ج - 21



قد تباينت أساليب التعبري عن هذا الضابط لدى العديد من املفكرين املعاصرين فمنهم من أطلق عليه التفسري و 
أحيانا بتفسري القرآن كما عرب عنه السابقون رمحهم اهلل ...23ومنهم من عرّب عنه بالوحدة البنائية للقرآن ،22املوضوعي

 أعلي مراتب التفسري. قرآن وعدوهبال
من داخله، فريد اجلزئي إىل الكلي وترد الكثرة إىل الوحدة وترد يف فهمه وتأويله علي القرآن  اإلحالة واملراد هبذا كله

 .كما سيأيت تفصيله  يف إطار فهم تلك الوحدة التفاصيل إىل املنهج
وهي ، 25أو الفهم اجلزئي ،24أو العضينية ة التعضيةأو قراء ويقابل هذا النوع من القراءة، القراءة الِعضني

اليت تفّرق بني النصو  الواردة يف املسألة الواحدة فال تضم الواحد منها إىل ا خر حال تناو ا ملسألة القراءة التجزيئية 
اقض مقصد تقوم بانتزاع اجلملة أو الكلمة من سياقها اليت وردت فيه لتخرج حبكم جمتزئ، ين قدو  معينة أو حكمها،

 النص ذاته.
وتغافال عن هذا  انزوع يلحو ،اليت تبناها دعاة القراءة العصرانية خاصة تلكواملتأمل يف واقع الدراسات القرآنية 

 تفكيك النص واقتطاعه. يصل حدّ  الضابط
املسألة وإجراء  يف حني أنه من الضروري االهتمام بالقراءة التمولية التكاملية اليت تستقصي املواضع كلها الواردة يف

 . الفهم الصحيحواستيفاء بعضها من بعض ليستبني من ذلك كله  املقارنة بينها
"إن القضية وإن اشتملت علي مُجل، فبعضها متعلق ببعض؛ ألهنا قضية واحدة ذلك: أمهية يقول التاطيب رمحه اهلل يف 

أوله علي أخره، وإذ ذلك حيصل مقصود نازلة يف شيء واحد، فال حميص للمتفهم عن رد آخر الكالم علي أوله، و 
ظر علي بعض التارع يف فهم املكلف، فإن فرق النظر يف أجزائه فال يتوصل به إىل مراده، فال يصح االقتصار يف الن

 .26"أجزاء الكالم دون بعض
ىل فهم خاطئ ، اقتصاراً علي موضع من مواضع البيان، يؤدي إديين )قرآنا وسنة(إن النظر اجلزئي يف النص ال        

                                                 
 .37م،   2000مسلم، مباحث يف التفسري املوضوعي، دار القلم، دمتق، الطبعة الثالثة، انظر ما كتبه األستاذ الدكتور مصطفي  - 22

سانية ودور القررآن يف األستاذ الدكتور طه جابر العلواين، ذكرها يف كثري من كتاباته منها: سلسلة درسات قرآنية، الوحدة البنائي للقرآن اجمليد. وأزمة اإلن - 23
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 .413،   3أبو إسحاق التاطيب، املوافقات يف أصول األحكام، حتقيق: عبداهلل دراز، دار املعرفة، بريوت، بدون تاريخ، ج - 26



. وقد شهد تاريخ الفكر اإلسالمي مناذج عدة من نزعات الفهم من النصو بل قد يؤدي إىل ما خيالف املراد 
 .27تمو ليت قصرت عن النظر الكلي الاجلزئي، ا

كل البعد عن ومن ذلك ما ساقه بعض املعاصرين معتمدا علي قراءة جمتزئة لنص قرآين خرج من خال ا بتأويل بعيد  
 بادي الرأي. رية ومقصدها الظاها 

وقع أجره ﴿ومن خيرج من بيته مهاجرًا إىل اهلل ورسوله مث يدركه املوت فقد  يف تأويل قوله تعاىل: يقول أحد الُكتاب
فا ية تقرر حكمًا عامًا مستمرًا إىل قيام الساعة بعد وفاة حممد عليه السالم. فا جرة يف سبيل اهلل ": 28علي اهلل﴾
قائمة ومستمرة بعد وفاة النيب حممد وبقاء القرآن أو الرسالة.وأحيانًا تعىن كلمة  -أي القرآن -رسولهوىف سبيل 

"الرسول" القرآن فقط وبالتحديد دون معىن آخر. كقوله تعاىل ﴿لتؤمنوا باهلل ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة 
 عظيم جهد إلدراك بعده عن احتماالت العربية ....فهذا التأويل ال حيتاج املتلقي إىل.(9وأصيال﴾ )الفتح 

 واستعماالاهتا.
تأويله ملفردات قرآنية دون أن يكون  ا قرينة تستوجب صرفها عن معناها الظاهر الذي حتتمله اللغة  ويواصل الكاتب

حممد. والدليل فكلمة "ورسوله" هنا تدل علي كالم اهلل فقط وال تدل مطلقاً علي معىن الرسول واستعماالاهتا فيقول:" 
وه وتسبحوه بكرة وأصيال﴾ والضمري املفرد يعىن وقر اىل ﴿وتعزروه وتأن الضمري يف كلمة "ورسوله" جاء مفردًا فقال تع

  .29أن اهلل ورسوله أو كالمه ليسا اثنني وإمنا واحد فلم يقل "وتعزرومها وتوقرومها وتسبحومها بكرة وأصيال"
وانقطاع  بعيدة رتبها علي أمر واحد وجزء مقتطع من ا ية الكرمية والكاتب هنا وقع يف تأويالت متعسفة 

. فقد ذهب جل املفسرين إىل أن اخلطاب فيها اطالع علي تفاسريها وأقوال العلماءوعدم  عن فقه اللغة واستعماالاهتا
بتعزيز اهلل تعزيز دينه  هلل عز وجل واملراد للنيب عليه الصالة والسالم وأمته، كما أن الضمائر يف ا ية املذكورة تعود

 .30لهورسو 
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 .47،   5. حممد بن علي التوكاين، فتح القدير، دار الفكر، بريوت، ج36



ولعل الكاتب أتي إىل النص القرآين برأي مسبق حملاولة ّ  أعناق النصو  وتطويعها يف حماوالته لتمرير القول بعدم 
 .31حجية السنة

من  اواإلحاطة مبختلف جوانبه نصو يقتضي دراسة ال القراءة التمولية التعامل معمما الشك فيه أن و 
كافة الدراسات إضافة إىل االهتمام ب .دالالت ألفاظ القرآن بالقرآن سريبتف كما تقتضي العناية،وحنوهسياق ومقام 

 ف عن بنية القرآن اللغوية املتفردة بكافة مستويااهتا.ميكن  ا أن تكتاليت غوية الل

هذه اجلهة. ومعىن فهم وال سبيل إىل تطلب فهمه من غري فمن جهة لسان العرب يُ  النص القرآين، من أراد تفهمف
عربيته أنه أنزل علي لسان معهودها يف ألفاظها اخلاصة وأساليب معانيها وأهنا فيما فطرت عليه من لساهنا ختاطب 
بالعام يراد به ظاهره وبالعام يراد به العام يف وجه واخلا  يف وجه وبالعام يراد به اخلا  والظاهر يراد به غري الظاهر 

كالم أو وسطه أو آخره وتتكلم بالكالم ينبئ أوله عن آخره أو آخره عن أوله وتتكلم وكل ذلك يعرف من أول ال
بالتيء يعرف باملعىن كما يعرف باإلشارة وتسمي التيء الواحد بأمساء كثرية وهكذا. ويقول التاطيب رمحه اهلل يف 

 .32ذلك: "  لسان العرب هو املاجم عن مقاصد التارع.."

إبراز هذا النهج رآنية املعاصرة مجلة من األدبيات اللغوية الرصينة اليت  يزت بوقد ظهرت يف الدراسات الق
ومعانيها اللغوية بعبارات عصرية الواحدة والسياق الواردة فيه عجاز القرآين من خالل اللفظة القرآنية وإظهار مواطن اال

   .33رصينة

، وبدت عرف بعلم اللسانياتية احلديثة أو ما يُ النظريات اللغو  تبنت  يف العصر احلاضركما ظهرت توجهات جديدة 
مفهوم يف حني أن  .34طرق بابه من قبل خاصة وأهنا جاءت ضمن النظريات الوافدة من الغربوكأهنا فتح جديد مل يُ 

من املباحث ا امة يف علم أصول الفقه وقد شغل مساحة هائلة يف كتابات األصوليني، وقد  )علي سبيل املثال( الداللة
األصوليون إىل متكلة املعىن وأثرها يف فهم املضمون كما تعددت تقسيمااهتم للداللة ملا  ا من أثر يف استنباط  تنبه

األحكام وقيام التكليف. وأفاض األصوليون يف مباحثهم عن احلديث حول الداللة من حيث الوضوح واخلفاء لعالقة 
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قد يكون من و ذا االعتبار كتب  ا االستمرار والتواصل.  يُ مل .  بيد أن تلك اجلهود واحملاوالت الرائدة35ذلك باحلكم
أن عملية فهم النص تقتضي استحضار جوانب متعددة إذ . االستعانة مبا وصل إليه هذا العلم يف الوقت احلاضراملفيد 

 وتوظيف وسائل وآليات متنوعة بغية الوصول إىل ا دف. 

حدها يف فهم النصو  عملية  ا خماطر عديدة ونتائج قد خترج أن االنسياق يف تقمص املناهج احلديثة و إال 
يقتضي  القرآنية بالنصو  عن أهدافها نظرا لالنسياق احلاد وراء قواعد اللسانيات وتطبيقااهتا. فالتعامل مع النصو 

صرف إضافة إىل ما يستتبع ذلك من  .ومعانيه وأسباب نزوله وغري ذلك اخلطاب واإلحاطة مبختلف جوانبهدراسة 
إىل انغما  يف حماوالت تفهم قصد الكاتب ومراده وربط ذلك مع النص القرآين  للمتلقي عن مقاصد القرآن وأهدافه

يف كثري من األحيان ينصرف املتلقي عن املقصد األهم من وراء تناول تلك الكتابات املتمثل يف  الذي يروم تأويله.
تأويل كامات اللغوية اجلامدة اليت ترى يف تبين هذا النهج، حماولة لالر  نحماولة فهم النص القرآين إىل الدخول يف دوامة م

 .36!تفهمهاالنصو  و 

الدراسات اللسانية وما تعتمده من مناهج حديثة تعود يف جذورها إىل الوعي حقيقة منتأ  كما ينبغي اإلشارة إىل
 آخر. أديب ف عن أي نصالكتابية مثة اختال هالغريب احلديث الذي مل جيد يف دراسته ونقده لنصوص

له خماطر منهجية  ،فتقمص تلك املناهج حبذافريها دون إجراء عملية  ييز وضبط الستعما ا  ذا االعتبار وغريهو  
فاحلاجة تبقي قائمة إىل إعادة بناء أحناء أخرى تنبثق من الوعي املسلم بالنصو  ومفاهيمها وآليات وفكرية مجة، 
 37.التعامل معها

 املدلول اللغوي  ا مبعزل يفعدم حصر املفردات القرآنية االهتمام ب كذلك،  حتت القراءة التموليةومما يندرج 
يف كتابه األستاذ شحرور الذي تناول يف دراساته خاصة  تيف كتاباكثريا   ذلك إغفال وقد ظهر أثر عن سياقها القرآين.

                                                 
وال  ال خيلو كتاب من الكتب األصولية يف القدمي واحلديث عن الكالم حول مباحث األلفاظ والدالالت، بل تعترب تلرك املباحرث عمردة علرم األصرول، - 35

البراحثني املعاصررين الرذين تنبهروا إىل أصرالة علرم الداللرة عنرد العررب: عبرد الكررمي عجب، فعلم األصول يف حقيقته ميرزان دقيرق لضربط عمليرة االجتهراد. ومرن 
ا م، قضايا اللفو واملعىن عند ابن جين، رسالة ماجسرتري ، كليرة ا داب، جامعرة اإلسركندرية. يقرول يف ذلرك:" أن األصرالة يف سرياق احلرال إمنر1979جمتهد، 

يف  -Context Situation-األجنليزي فري  والذي يعترب رائد املدرسة االجتماعيرة أو مدرسرة سرياق احلرالهي البن جين من اللغويني العرب وليست للغوي 
 علم اللغة احلديث".  

)مكتب القاهرة(، انظر علي سبيل املثال دراسة الدكتور وليد منري، النص القرآين من اجلملة إىل العامل، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،  - 36
 ال فالكتاب علي الرغم من تناوله لقضايا فيها شيء من اجلدة واملوضوعية، إال أنه غص بالتعابري اجلامدة واألساليب التعبريية الغربية اليت م.1997ه/1418

 أرى أهنا تسهم يف فهم أو تأويل النص القرآين. 
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القرآن، الرسول، النيب، الرب، اإلله، التيطان، الصور،  الكتاب،مثل:  ة معاصرة" ألفاظاً متعددة"الكتاب والقرآن: قراء
 ... الذكر، الزمن، الدائم، اخل

اعتمد اللغة يف استنباط معاين كل األلفاظ اليت تعرض  ا، ومل يفرق بني اللفو املصطلح الذي أعطاه الترع معىن فقد 
. األمر الذي أوصله إىل تأويالت أبعد ما فقط حمددًا واللفو العادي الذي ميكن أن يستقرئ معناه من معاجم اللغة

 تكون عن القبول.

ملعىن والسياق وال ينبغي االوقوف فيها عند ذلك جيب أو سياقا خاصا هبا،  معىن معيناً، فاأللفاظ اليت أعطاها القرآن
 االنسياق يف تقمص معانيها املعجمية اللغوية وتنزيلها مهما بلغت من التكلف والزيغ.

كانت  ا « اإلميان والصالة والزكاة والصيام واحلج، والكفر والترك والنفاق، وما إليها»لترعية مثل كل الكلمات اف
 .38معان بسيطة يف االستعمال العريب اجلاهلي فقام القرآن بتنقيتها وشحنها باملعاين اليت أراد  ا أن حتملها

سن إدراك العالقة بني خمتلف النصو  إن استحضار هذه القراءة وتوخي االلتزام هبا ميكن أن يسهم يف ح 
يعني علي االلتزام باجلمع والتكامل وعدم  ارة وتقدمي تأويل رصنيوتسديد القدرة علي اجلمع بينها يف معاجلة القضايا املث

اللجوء إىل ضرب النصو  بعضها ببعض وادعاء التناقض والتضارب الذي ادعاه الكثريون من أصحاب التأويالت 
 رفة.احمل

 االهتمام بالنظر في مقاصد السور القرآنية ومحاورهابط الثاني: الضا
تربيرة الرنفس اإلنسرانية وتزكيتهرا واالرتقراء يف معينرة لتحقيق مقاصد النصو  القرآنية سورا وآيات كرمية  جاءت

  يف مسار الوجود اإلنساين. وما يستتبع ذلك كله هبا لتحقيق مهمة االستخالف العظمي علي األرض
الكرام وتابعيهم، إال أهنم اعتربوه باالستقراء يف  مبقاصد السور وإن مل ينص عليه األوائل من الصحابةالعلم و 

فإن العلوم كانت ممارسة  املتأخرين، شأنه شأن مجيع العلوم،م. ومل ينص علي هذا العلم هبذا االسم إال عند ااهتتفسري 
 .عند السلف، لكن مل تكن التسمية موجودة

فما أشدها حسرة، وأعظمها غبنة، علي من أفىن أوقاته ام مبقاصد السور يقول ابن القيم رمحه اهلل:" االهتم مويف عد
 . 39ن"فاهلل املستعا يف طلب العلم، مث خيرج من هذه الدنيا وما فهم حقائق القرآن، وال باشر قلبه أسراره ومعانيه ،

رتبط بدرجرة كبررية بربعض كمرا أهنرا تر  ااهتا.ليست خبارجة أو منفكة عن نطاق النصو  ذ معرفة مقاصد السورو 
هررذه  قررد تكررونف ،الثابررت عررن النرريب صررلي اهلل عليرره وسررلم السررورة اسررم:املوضرروعات األخرررى املتعلقررة بالسررورة، مثررل

                                                 
 .35ر طه العلواين، الوحدة البنائية للقرآن اجمليد، مرجع سابق،  بتصرف بسيط عن: األستاذ الدكتو  - 38

 .201،   1م، ج1996/ 1416ابن قيم اجلوزية، بدائع الفوائد، حتقيق: هتام عطا وآخرون، مكتبة نزار الباز، السعودية،  - 39



لسررور املكيررة تعررىن مبررا ال تُعررىن برره افكررذلك.   مكرران نررزول السررورة،و  ،موضرروعات السررورة، رةلتسررمية مرتبطررة مبقصررد السررو ا
 . 40ملوضوعية للسورةا يعرف بالوحدة اكما ترتبط مب  السور املدنية

ا وحدٌة متكاملة، ألن لكلِّ سورةن يف القرآن غرٌض النظر  يستلزم تزام هبذا الضابطااللف ومقصد إىل السورة علي أهنه
ات واملعاين تناسب حيمل من الغايوبني سابقتها والحقتها  مث إن بينها ،تكِّل موضوًعا خاصًّا هبايحتمله يف طيهااهتا، و 

 . المناسباتعلم وهو ما أطلق عليه العلماء  الكثري
إن معرفة أسرار الابية القرآنية، وطرائق القرآن يف الابية، ال يدرك أبعادهرا اإلنسران يقول التيخ سعيد حوى يف ذلك:" 

اهلل نكررون سررائرين يف  وبقرردر مررا نبررىن هررذه األمررة علرري ضرروء املعرفررة الصررحيحة لكترراب ،إال بقرردر إدراكرره ألسرررار القرررآن
 . 41"طريق بناء اإلنسان البناء الصحيح ألن اهلل عز وجل منزل القرآن هو األعلم باإلنسان

 وحول القصور يف إدراك مقاصد القرآن والوقوف علي حماور سوره يقول التيخ حممد الغزا  رمحه اهلل:.
 الفقره علرم قيرام وراء مرن كانرت األحكرام يراتآ أن شرك ال اإلسرالمي التراريخ يف األدبيرة للحيراة أسرا  القررآن" 

 خاصرا حمرورا جمموعرة كرل تكرون ا يرات مرن أخررى جمموعرات انره أم فقرط  أحكرام آيرات القررآن هرل لكرن .التترريعي
 .43وقد أبرز التيخ الغزا  يف تفسريه املوضوعي هذا التوجه املقاصدي كثريا ."42الكرمي  القرآن عليه يدور
والرردكتور  44والترريخ سررعيد حرروىمررن أمثررال الترريخ ابررن عاشررور رين املعاصرررين يف هررذا اجملررال أدىل كثررري مررن املفسرروقررد 

 .46وغريهم من أعمدة التفسري يف العصر احلديث 45عبداهلل دراز
علرري تقردمي حملرة عرن اسرم السررورة، و  التحريرر والتنروير ىف تفسرريه -علرري سربيل املثرال – رمحره اهللابرن عاشرور سرار قرد ف 

خاصرة مسرتقلة يعررض فيهرا " أغرراض مكران نزو را والزمران الرذي نزلرت فيره، خمصصرا بعرد ذلرك فقررة و ، اسبب تسميته
 ".السورة

                                                 
مطبوعات دار  نظر إىل اإلشراف علي مقاصد السور، وهو منمصاعد ال، ميكن اإلفادة مما كتبه األقدمون يف هذا اجملال ومن ذلك ما كتبه البقاعي - 40
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 صيد الفوائد.

 .102زا ،كيف نتعامل مع القرآن، مرجع سابق،   حممد الغ - 42

 م.1414/1993حممد الغزا ، حنو تفسري موضوعي لسور القرآن الكرمي، دار التروق،  - 43
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 رآين".البهي يف كتابه: "حنو القرآن"، والدكتور حممد عبد اهلل دراز يف كتابه "النبأ العظيم"، والدكتورة بنت التاطئ يف كتاهبا "البيان الق



 مررن أهررم ضرروابط القبررول أو الرررفض ألي تأويررل.تناو ررا االهتمررام مبقاصررد النصررو  واستحضررارها حررال ويعررد 
تقصرري واسررتقراء واسررعة زم عمليررات أن عمليررة التوصررل إىل املقاصررد القرآنيررة العامررة واخلاصررة لكررل سررورة، تسررتلخاصررة و 

منفكرة عرن النصرو  أو ، فهري ليسرت ومتواصلة للقرآن الكرمي وللغايات الكربى اليت نزل لتحقيقها يف األنفس والكرون
 خارجة عن إطارها.

وتقوم إىل تلك املقاصد والكتف عنها،  وسائل التوصلمفيدة، يف بيان واملفسرين املعاصرين اسهامات وللعلماء 
واالستقصاء للنصو . كما اهتمت العديد من الدراسات املعاصرة هبذا املنهج وتبنته يف  االستقراءعلي  غالبها

 تفسريها وظهر ذلك جليا يف أدبيات التفسري املوضوعي واملهتمني به علي وجه اخلصو .
ة الكتف عن مقاد القرآن من وما علم املناسبات الذي اهتم به الكثري من العلماء السابقني رمحهم اهلل إال جتليا ألمهي

مظاهنا. جاء يف التقدمي لكتاب مراصد املطالع يف تناسب املقاطع واملطالع للسيوطي رمحه اهلل:" لقد عين هبذا الاابط 
بني ا يات والسور ومسوه علم املناسبات وأفاضوا يف إطرائه ملا له من األمهية يف إدراك مقاصد القرآن وتدبر معانيه 

 .47ه"وتذوق بالغت
تم يف نتأة تأويالت متعسفة للنصو  ي اصد النصو  القرآنية ميكن أن يسهماستنباط مقن إغفال أمهية كما أ       

 تأويالت موغلة يف اخلوض يف تفاصيل . األمر الذي ظهر أثره يفمبعزل عن مقاصده النظرة اخلارجية للنص امن خال 
وقد ظهر العديد  .علي أقل تقدير قي عن مقصد النص ومراميهمل يقف النص القرآين عليها، أسهمت يف صرف املتل

تاب خاصة يف تأويل تفاصيل من أمثلة هذه التأويالت يف الدراسات القرآنية املعاصرة. ومن ذلك ما أورده بعض الكُ 
 القصص القرآين.

كدا الكاتب بأن هذا عني ما النسبية الزمنية مؤ فقد جاء يف بعض التأويالت لسورة سبأ وللفظة "املنسأة" بالذات بأهنا 
القدرة علي نسأ الزمن  -كما يقول الكاتب  –آلت إليه سورة سبأ يف خواتيمها. فقد أويت النيب سليمان عليه السالم 

 .48مبعىن الزيادة فيه حلاجة والتأخري فيه وفق ما يرى
وتأويله جيل واحد، وأن كل جيل  حيمل من املعاين ما ال يستنفذ فهمهقد وعلي الرغم من تأكيدنا بأن النص القرآين 

سيجد يف القرآن ما يعجزه حبسب مكاسبه العقلية وتقدمه يف العلوم واملعارف، إال أن ذلك ال يعين حبال االنفكاك 
مله من  حتتحتميل اللغة ما المن خالل بعيدة الت إسقاطية يتأو من ضوابط الفهم والتأويل ومن مث االنزالق يف 

 .عاينامل
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ألفاظ أو مسائل بعيدة عن مقصد السورة األمر الذي حماوالت التوغل يف تفسري لك قد يكون من خالل والوقوع يف ذ
عن مقصد السورة بكاملها يف تفاصيل ال ميكن اجلزم بصحتها )كما أشار الكاتب( وصرفه املتلقي ينجم عنه إغراق 

 وهو أمر يعود يف األصل إىل عدم االلتزام هبذا الضابط احملوري. ومقصد ا يات الواردة حوله.
عن مهمة االستخالف والعمران احلضاري  ال ينبغي أن يصرف املؤمن فالسورة تتحد  عن القوة وامللك واجلاه الذي

واحلض  متالكهابأمهية القوة املادية وا يف األرض. وال خيفي ما تتضمنه السورة من توجيه غري مباشر ل مة اإلسالمية
علي إجياد التوازن بني جدلية الثروة والسلطة والتفوق املادي من جهة والقيام مبهمام االستخالف علي األرض وعدم 

 . بقاء اإلنسان فيها
وقد أكدت السورة أكدت من خالل عرض بعض مظاهر ملك سليمان عليه السالم املتفردة عن كل املمالك 

وهذا )يف تقديري . .. ه، أن امللك الدنيوي مهما بلغ فهو مسوق إىل الزوال والفناءواحلضارات السابقة والالحقة ل
 واهلل أعلم( من أبرز مقاصد السورة اليت ال ينبغي صرف ذهن املتدبر عنها.

ض يف تفاصيل أخرى كاملنسأة وطبيعة ملك سليمان وحنو ذلك من أمور شغلت مساحات اخلو وتوقف القرآن عن 
، يدل علي ذلك. فالبد من االهتمام والاكيز مبا فصّله القرآن والتوقف عما أمجله القرآن. إضافة واسعة يف التفاسري

 إىل أن اخلوض يف هذه التفاصيل، ال ياتب عليه أمر. 
ال بسته ظروف من  نصو  وتأويلها بعيدا عن مقاصدها أمر يف غاية اخلطورة، خاصة إذا  ذا االعتبار فإن فهم ال

 سياقها القرآين ومقاصده.خراج املعاين من إالتعسف يف ومدلوالاهتا وأساليبها أو  اللغة العربية يف فقهقلة ال
 يرة يف تسررديد الفهرم والتأويررل  را، حررىتيف غايررة األمهأمرر فالتأكيرد علري أمهيررة القرراءة املقاصرردية للسرور وا يررات القرآنيرة 

  وحتاكم، إىل جانب غريها من ضوابط.التأويالت والتفسريات تصبح املقاصدية ميزانا تُعرض عليه 
ترم قرد سوقنا إىل طرح زاويرة أسريء توظيفهرا مرن قبرل الربعض. فحلديث عن مقاصدية السور وا يات يبيد أن ا 

وتررم  التررروي  لرره فرري  تابرراتهم للقرررآا  49بررل دعرراة القررراءة العصرررانيةمرر  ق  اقت رراه هرر ا المصرر لق )المقاصرردية  
الرذي  معنى مقاصد التشريع ولاياتها م   هة، وعر  مقاصرد القررآا والسرور بمفهوم يختلف تمام االخت ف ع 

  حنن بصدد احلديث عنه من جهة أخرى.
املسررتنبطة مررن النصررو  وفررق األحكررام الترررعية  يررلحتو مررن برراب اة العصرررنة يف احلررديث عررن املقاصرردية قررد خرراض دعررل

 ليس إال. البتريةإىل قواعد انضباطبة تسنها اجملتمعات  -عونكما يدّ   –مقاصديتها 

                                                 
تعمال مصررطلحي القررراءة اجلديرردة أو املعاصرررة...ملا حتملرره األوىل مررن تؤكررد الكاتبررة أمهيررة اسررتعمال هررذا املصررطلح " القررراءة العصرررانية" وتررتحفو علرري اسرر - 49

معاصرررة حتديررد دقيررق يف توجهررات اصررحاهبا، يف حررني أن املصررطلحات األخرررى ال حتمررل بالضرررورة تررالزم بررني املفهرروم واملصررطلح. فلرريس كررل قررراءة جديرردة أو 
 درورته السادسة عترة فقد استعمل مصطلح القراءة اجلديدة يف سائر أوراقه.حيكم عليها بالعصرنة. راجع أوراق مؤ ر جممع الفقه اإلسالمي يف 



يقول الردكتور أبرو زيرد يف سرياق حديثره عرن املقاصرد:" إن البحرث عرن املقصرد مرن خرالل العرضري واملتغرري هرو الكفيرل 
بتقدمي قراءة متروعة للنصو  الدينية، قراءة موضوعية باملعىن النسيب التارخيي، ذلك أنره مرع تغرري الظرروف واملالبسرات 

 يدة تنطلق من أسا  ثابت هو املقصد اجلوهري للتريعة".واألحوال...حنتاج إىل قراءة جد
ويرى األستاذ حممد غامن أن االرتكاز علري الغايرة واحلكمرة واملقصرد عنرد النظرر إىل القررآن كفيرل بتحقيرق التسرامي فروق 

 .50النصو  والتروحات الفقهية وحماولة الوصول إىل احملتوى العلمي للنص وروحيته احلقة
ديث عرررن املقاصرررد لررردى أصرررحاب هرررذا التوجررره خيتلرررف  امرررا عرررن احلرررديث عرررن مقاصرررد احلررروصرررفوة القرررول أن 

 القرآن وحماوره الذي أُثري من قبل كوكبة من علمائنا السابقني وبعض املعاصرين. 
ا ذكرنراه سرابقا رؤى خمتلفة  اما وتوجهات فكريرة ومنهجيرة ال عالقرة لره مبرفقد انطلق دعاة القراءة العصرانية للقرآن من 

 .  من حيث اللفوإال
علري الغلرو قرد شرددوا  ومما جتدر اإلشارة إليره يف هرذا السرياق أن اإلصرالحيني يف الرديانتني اليهوديرة واملسريحية

الريت مرتكزهرا الروحي  -األحكام الترعية إىل حد حتويل  يف فهم النصو  وتأويلهاواإلفراط يف إعمال النزعة املقاصدية 
الت رررررف فرررري تو يررررد .كمررررا مت توظيررررف ومررررن جمتمررررع لغريه ختتلررررف مررررن حررررني  خررررر اجتماعيررررةإىل قواعررررد انضررررباطبة  -

 ت ويع األوامر اإللهية لروح العصر وم البه. لديهم في المقاصد الغائية 
دت لتترمل نظرام العبرادات يف مطالبتها بالتغيري عنرد حرد املعرامالت فحسرب برل امترصالح اليهودية اإل حركة تقف ومل

مررن خررالل التوجرره القررائم ذلررك كلرره  متّ قررد و  .غررة األملانيررة أكثررر منهررا بالعربيررةوات تررؤدى باللكانررت الصررل، حررىت  وطقوسررها
حتويررل العبررادة والصررالة مررن يرروم السرربت إىل األحررد  اشرريا مررع روح الرردين بررل و علرري البحررث يف روح الديانررة ومقاصرردها 

 .تقيد بتطبيق تلك الصور والتكلياتومقاصده دون ضرورة ال
اإلصررالح تلررك الطقررو  والعبررادات شرركليات ال مررربر  ررا وعليرره ميكررن تغيريهررا أو االستعاضررة عنهررا قررد اعتررربت حركررة ل

، الرذي -Teleological Jurist-. فاألحكام الصحيحة الوحيدة هي الريت ختردم فلسرفة الفقره املقاصردي51مطلقا
 .  52كاميهتم بالغاية من تطبيق تلك األحكام وكيفية توجيه هذه الغايات يف سبيل تطوير األح

 : مؤكدا ذلك Jacob Neusnerاليهودي املعروف والفيلسوف يقول املفكر 
 “ The only authentic Halakhic approach must be that which 

approximates the philosophy of the teleological jurist. The teleological 
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 52- Jacob Neusner, Judaism in Modern Times, Ibid, p. 94.   
Rackman, Emanuel,  Sabbaths and Festivals in the Modern Age, Yeshiva University, New York, 1961. 



jurist asks: what are the ends of the law which God or nature ordained and 
 53how can we be guided by these ideal ends in developing the law?” 

رغم التباين ا ائل بني ما يرددونه  دعاة القراءة العصرانية يف إلصاق مسلك املقاصدية بطروحااهتمجنح وقد 
 كرين املعاصرين لتأويالاهتم باملقاصدية!. اإللتصاق غري املتروع يف وصف عدد من املف وبرز ذلك والفكر األصيل  ا.

التأويل يقول األستاذ الدكتور عبداجمليد النجار يف سياق نقده للقراءة اجلديدة للنصو  الدينية حتت عنوان 
تقوم هذا القراءة علي اعتبار أن أحكام التريعة مل تترع إال لتحقيق مقاصدها فهي تقوم مقام الوسائل المقاصدي:" 
...حبيث ال حتمل هذه االحكام قيمة يف ذااهتا وإمنا ايات فأحكام احلدود مل تترع إال لردع مقايف املعاصيبالنسبة للغ

فإذا ما حقق حكم من األحكام مقصده، فإنه يكون قد استنفذ أغراضه فال يبقي إذن مربر  قيمتها يف مقاصدها
 .54لبقائه ملزما.."

ادعاء أكتاف  اهتم املتعسفة يف التحرر من سلطة النصو  عليلقد حاول دعاة القراءة العصرانية  رير تأويال
، لتصبح املقاصدية )وفق إليهالحتكام إطارا مرجعيا ينبغي ا هاال ترى في مسبقةبنظرة فجاءوا إلىالنصو  املقاصدية، 
 .أفهامهمو تأويالاهتم املرجعية املركزية لكل ما يرونه( 

 .55ر هذا االدعاء وتأكيد طموحااهتم يف الاويج لقراءاهتم باملقاصديةبيد أن هذا كله ال ينبغي أن يسوقنا إىل  ري
 :يف هذا السياق  ذا االعتبار كان البد من تأكيد احملاور التالية

النصو  الترعية جاءت لتحقيرق مقاصرد الترارع الراجعرة إىل احلفراظ علري مصرلحة اخللرق ودفرع املفسردة عرنهم.  أوال:
فكررة عررن نطرراق النصررو  ذااهتررا. بررل إن النصررو  جرراءت لتحقيقهررا فررال ينبغرري أن وهررذه املقاصررد ليسررت خبارجررة أو من

تفهررم أو تررؤول بتأويررل بعيررد عررن تلررك املقاصررد واألهررداف العامررة. فكررل نررص حيمررل حتقيررق مقصررد إ رري ينبغرري أن يعررني 
ترررعية علرري املتلقرري اسررتفرا  وسررعه وجهررده يف الترردبر يف النصررو  الو  ذلررك املقصررد وجيررري علرري أساسرره فهررم الررنص.

وقررد تنرراول العلمرراء السررابقون رمحهررم اهلل الررذين تكلمرروا يف مقاصررد  لكتررف عررن مقاصرردها مررن خررالل مررا أشرررنا إليرره.ل
القرررآن عررن وسررائل التوصررل إىل حتديررد مقاصررد القرررآن ومررن أمههررا  علررم املناسرربات الررذي يكتررف عررن الرراابط والتناسررق 

  زايد يف ا ونة األخرية.بدأ اهتمام املعاصرين به يت بني ا يات والسور. كما
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اء االساسرال ر عدد من أوراق مؤ ر جممع الفقه اإلسالمي املتار إليه آنفا ركزت علي مسة املقاصدية يف القراءة اجلديدة األمر الذي يوحي باخلطر من جر - 55
د برن ا رادي يف هذا احلديث ويستدعي قراءة تستترف املستقبل من خالل هذا التجاذب الفكري اخلطري. انظر علي سبيل املثرال ورقرة األسرتاذ الردكتور: حممر

 من حبثه.  15أبو االجفان، القراءة اجلدية لنصو  الوحي ومناقتة مقوالاهتا، املؤ ر املذكور سابقا،   



الرررنص علررري أساسررره ميكرررن أن يرررؤدي إىل الزيرررغ يف الفهرررم تأويرررل معرررني مرررن خرررارج حمتررروى الرررنص مث تعيرررني مقصرررد ثانيرررا: 
 .بل وفسح اجملال ل تيان للنص برؤى مسبقة واالحنراف يف التأويل

دم التقييرررد، فاسرررتدعاء الضررروابط اعتبرررار مقاصررردية النصرررو  ومراعااهترررا يف فهرررم النصرررو ، ال تعرررين اإلطرررالق وعرررثالثرررا: 
البحررث يف مقاصرردية و قررل يف دائرررة فهررم تلرك املقاصرردية. وتقصري العمررل والسررري هبرا ميكررن أن يسررهم يف ضرربط موقرع الع

النصررو  يسررتلزم مررن املتلقرري واملررؤول السررري عليهررا وفررق الضرروابط والتررروط املوضرروعة  ررا، والرريت يفرراض فيهررا أن تكررون 
 واالنضباط لنفي االضطراب والتحكمات بدون دليل أو مرجح. متسمة باالطراد والثبات 

اخلرروض يف مقاصردية النصررو  بردون ضرروابط أو شرروط ميكررن أن يسروق إىل الوقرروع يف التعرارض بررني القطعيررات  رابعرا:
االجتهررراد املقاصررردي دون ضررروابط ذا االعتبرررار كررران التوسرررع يف  ررروالظنيرررات والضرررروريات وغريهرررا مرررن مراترررب املقاصرررد. 

منزلقرررا خطرررريا ينتهررري إىل التحلرررل مرررن أحكرررام التررررع أو تعطيلهرررا باسرررم املصرررا  واملقاصرررد، ، جيرررة وثوابرررت شررررعيةمنه
 فتحاصر النصو  وتوقف األحكام الترعية باسم حتقيق املقاصد والغايات.

التررروجس مرررن اإلفرررراط يف االعتمررراد علررري مقاصررردية النصرررو  أو سررروء تطبيقهرررا بكرررل مرررا حيمرررل مرررن مرررربرات  خامسرررا:
 يف سرربيل يف حتقيررق فهررم سررليم للنصررو  أو التقليررل مررن أمهيتهررا مسرروغات، ال يقتضرري إهرردار أو إلغرراء دور املقاصررديةو 

كمرا ال ينبغري أن .  56بناء وتكوي  ضوابط القبو  والرفض ألي تأويرل أو  هرد يرروم استحضرار الرنه  المقاصردي
إىل  مرر الرذي ميكرن أن يرؤديبره. األ سه البعضنهج سقيم علي أسا  تلبمب األصيل املقاصديةمنهج إلصاق يسوق إىل 

 توجه احلذر من كل فكر يدعو إىل تبين املقاصد األصيلة يف الدين.
يف  رير الكثري من  -إىل حد ليس بالقليل - نية أو احلداثية للقرآن قد جنحواأن دعاة القراءة العصراالدراسة رى وت

املقاصدي واالهتمام به  ملخلصة عن السري قدما حنو تبين املنهجالفكرية اصّد اجلهود من خالل وطروحااهتم أفكارهم 
 .57حىت باتت قراءااهتم تناقش باعتبارها قراءات مقاصدية! ،من خالل دعوى اهتمامهم باملقاصد

ويل وفهم النص القرآين، تألئن تبدى لنا استغفال دعاة القراءة العصرانية للقرآن الضوابط العامة اليت ختتص بر سادسا:
 ه تتمة  ذا ينبغي اإلشارة إىل الدور الباطين الذي تلعبه هذه القراءة يف معركة التأويل.فإن
نة وحماولة فمن الثابت علميا وواقعيا أن عملية ضرب األفكار ال تتم بتكل مباشر، مبعىن أن الاكيز علي فكرة معي 

بل من خالل دفعة واحدة أو تتويهها  ا  املباشرالنقد ال يأيت من خالل  صرف التيار العام عن االهتمام هبا،
 .يظهر متسما بالعفويةقد  تسلسل فكري يف غاية اخلطورة
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 ذه الفكرة )اليت يراد )من قبل التيار السائد يف االوساط العلمية( ذلك من خالل تبين اجتاه متبوه ممقوت ويتم  
 التك والتوجس منها ومن مث توجيهتسرب قت إىل مر الذي يؤدي مبرور الو األعلي هذه الفكرة، تركيزه ضرهبا( ومن مثّ 

 .االنقضاض عليها وهي يف مهدهاضربة 
دعاة العصرانية احلاجة إىل قراءة التبست مبسوح املقاصد  ةثار مبوضوعية عن أسباب إلنا أن نتساءل  االعتبار  ذا

 تارخيها أعداء األمة يف سيّن أهو ضرب من ألوان ضرب األفكار الذي طاملا مارسه  !!والسياق والدفاع عن القرآن
 من خالل تقمصوالعلمية وحنوها لغوية الدراسات القاصدية و امل ! أهذا ما يراد بتوجهات58احلديث بتكل خا 

كل هذه التساؤالت وغريها ال ينبغي أن تغيب عن العقلية املسلمة يف خضم رباب القراءة العصرانية  ا!!.ألمدسو  
 ت الدفاع وصد ا جوم.طروحااالنغما  واالساسال يف 

 
 خاتمة البحث

ضرربط تأويررل النصررو  القرآنيررة يف الدراسررات املعاصرررة. الررذي أدى غيرراب الترروازن يف اسررتهدفت هررذه الورقررة فررتح ملررف 
التحرول مرن االهتمرام املباشرر بالنصرو  ومعانيهرا الظراهرة وحمراوالت تنزيلهرا إىل  هطروحاته والبعد عن استتراف مسرتقبل

والرّرد عليهررا تأويالتره وأفكراره بتفنيرد واالهتمرام  مرن يرؤول الرنص سراين لتهذيبره ومعاجلتره، إىل االنتقرال إىلاإلن علري الواقرع
 كما هو واقع اليوم يف أروقة العديد من املؤ رات وامللتقيات اخلاصة بالدراسات القرآنية.

ثررل فيمررا أطلقرررت عليرره الدراسررة ) تيرررار قررد تقاسررم واقررع الدراسرررات القرآنيررة علرري وجررره العمرروم تيرراران غالبررران: األول  و 
القراءة العصرانية للقرآن( اتسم باإلغراق يف التأويالت البعيدة وحتميل النصو  القرآنية ما ال حتتمرل مرن املعراين البعيردة 

آن . أما الثاين فقد  ثل يف تيرار حمرافو متتردد يرروم الردفاع عرن القرر ومقاصد القرآن وحنوها عن كل موازين اللغة وفقهها
من تلك ا جمة الفكرية التأويلية، من خالل الغلو يف التوسع يف شروط الفهرم والتأويرل وطررح مسرلك التروجس واحلرذر 

  .مهما كان املبالغ فيه من أي فكر اجتهادي أو توجه جتديدي
سرات املهتمرة االدر واقرع يف أروقة التيارين اليت غلبت علري وقد وقفت الدراسة علي بعض ضوابط التأويل وأكثرها جدال 

قواعررد وهرري: القررراءة التررمولية للنصررو  واالعتمرراد علرري شررهاداهتا الداخليررة ألي تأويررل أو فهررم، مررع االهتمررام ببررالقرآن 
 واالهتمام بالقراءة املقاصدية لسور القرآن وحماورها. ،هبا ة اليت نزلت النصو اللغة العربي

النصرو  القرآنيرة ودور هرذه الدراسرات والطروحرات يف إهنراء وتؤكد الدراسة أمهية استتراف مستقبل اإلقبال علي فهم 
االنسررررياق ومتررررروعية حالررررة البعررررد بررررني عامررررة املسررررلمني وكترررراب اهلل. كمررررا تفررررتح الدراسررررة برررراب التسرررراؤل حررررول أمهيررررة 
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ليرررة واالسررتمرار يف اجلرردل الررردائر حررول تأويررل الرررنص القرررآين يف إعررادة القررررآن الكرررمي إىل واقررع احليررراة وهيمنترره علرري العق
وتسري الدراسة يف هرذا الطررح علري مرنهج يتسرم برالتتبع والتقصري والتحليرل املسلمة وترشيده لسريها الفكري واملنهجي. 

 واالستنباط.
 واهلل ا ادي إىل سواء السبيل.

 
 
 


