
 الدينيّ  العالقة بين المنهج والنصّ  إشكالّية

 الشيخ شفيق جرادي

 الزمن؛ التاريخ.الفلسفة؛ املنهج؛ النّص الدييّن؛ الرتاث الدييّن؛ العلم؛  الكلمات المفتاحّية:

 ؤال إشكالّ ف فرض نفسها كس واملعرفّ  رات الواقع العلميّ ة بني الدين وتطوّ ات العالقة التفاعليّ جدليّ  تستمرّ 
ات الدين ة الباحثة عن موارد االلتباس أو التكامل ف هذه العالمة؛ فمن ثنائيّ س حركًة من الدورة الفكريّ يتلمّ 

 ، وغريها.ف، إىل الدين والوافد، إىل الدين والعلموالفلسفة، إىل الدين والتصوّ 

نة ملا ة معيّ بات التأثري ضمن منطيّ ري، ومسبّ ة الدين واملنهج لتُ َعربر عن موجة من أمناط وصنوف التفكتربز ثنائيّ 
ة العالقة بني كإشكاليّ   -. من هنا استدعى األمر ف هذه املعاجلة الديينّ  عليه تسمية تفسري أو تأويل النصّ  يصحّ 
اهات والتفاعالت الواقعة وااحاصلة عند الباح  ف ة ملنشأ االتّ القيام خبطوات متهيديّ  - واملنهج الديينّ  النصّ 
 ما. بتحّفز منهجيّ  إلطار الديينّ ا

 اهات بالشكل التال:دات واالتّ ونبدأ بتحديد تلك املمهّ 

I- العقل والفلسفة: 

 الفلسفة والعقل: -1

إالّ ونكون  ن من ااحدي  عن نتاج عقليّ نا ال نتمكّ ة رهٌن للفلسفة؛ حبي  إنّ ليّ العقل مبرتكزاته األوّ  هل أنّ 
الفلسفة ومباحثها بالضرورة هي مبحٌ  عقلي؟  أم أنَّ الصورة هي أنّ  ؟ث عن نتاج فلسفيّ نتحدّ  -احكمً 

مسريه  ا يبدأ ططّ إمنّ  العمل املنهجيّ  وبالتال فالعقل هو احمليط الذي تقبع فيه الفلسفة، دون العكس، بل إنّ 
 .ومن مالقاة جملهول هو مشكٌل حيتاج إىل حلّ  ،ة ثابتةات عقليّ ليّ من: أوّ 

 فس الرغبة ف املعرفة.ومن دهشة تثري ف الن

 .والغاية( أو أكثر يبح  عن العلل )املصدر ومن سؤال مركزيّ 

يقة ، بالغالب هي الطر الربهانّ -مجلة األسئلة هذه والعوامل مع طريقة الفهم على أساس التحليل البحثيّ  لعلّ 
بطرق خمتلفة من الفهم البعض ينطلق من مجلة هذه املنطلقات، و  وقد حيصل أنّ  ى بالفلسفة،والنهج الذي يسمّ 



ل بذلك مذهبً أو إدطال عوامل خمتلفة عمّ   ِ  وصل األمر بالبعض حّت  اطاص   افلسفي   اأو منطً  اا ذكرته فُيشكر
عبارة "ممارسة السؤال" على معىن "اخلروج من سؤال إىل  ، حاماًل "الفلسفة هي "ممارسة السؤال العتبار أنّ 

 وهذا يعين فيما يعنيه: ،(1) الفلسفة يفىن، بينما السؤال فيها يبقىاجلواب ف ف ذلك بأنّ  اسؤال" وحمتج  

هو  امضمون يطرح بوصفه جوابً  كلّ   ( وأنّ السؤال هو روح الفلسفة والتفلسف؛ )الوجود الذاتّ  : أنّ اًل أوّ 
  صوره وحمموالته.عرٌض تتغرّي 

ون احصول املعرفة، فتك ضروريّ السؤال؛ كما ف اللغة؛ هو الطلب، والطلب هو الشرط ال : مبا أنّ اثانيً 
وهذا ما سيفتح للمشتغل بالعلم  ،مقام الشرط الذي حتصل به املعرفة قائمةً  الفلسفة بانبنائها على السؤال
 واملعرفة باب ممارسة التفلسف.

 .(2)ةيّ تداٍع ألسئلة مماثلة أو ضدّ  إلجيادة ة استثنائيّ طبيعة السؤال تقوم على قابليّ  نّ : إاثالثً 

ع يتساوق مع د وتنوّ ها قد تصل إىل تعدّ إىل حدود ال حصر هلا، ولعلّ  اامليدان سيبقى مفتوحً  فإنّ  ،وهكذا
ك أمام حمايثات ما بني العلوم والفلسفة؛ حبي  إنّ  اوهذا ما دعا اليوم إىل فتح الباب واسعً  ع األفهام،د وتنوّ تعدّ 

 ه:ما ميكن الوصول إلي د للفلسفة. بل كلّ لن تقبض على معىًن حمدّ 

 ة.ملواجهة أي إشكاليّ  ز النقديّ وذلك بالتحفّ  ،ا "ممارسة للتفلسف"أنّ  -1

 ة تاه "رؤية العامل أو الوجود".فلسفيّ  -ةوجهة نظر معرفيّ  -بالغالب–ا متثرل نّ أ -2

ة تعتمد على اخلربة؛ بل هي قبليّ ة، تنتمي إىل القضايا املنطقيّ  ات، الة من قبليّ ة فلسفيّ نظريّ  ل كلّ تتشكّ  -3
 مات مقنعة.مبقدّ  ة مدعَّمةً حمكم، وقد يكفي ف الغالب تقدمي ااحجّ  ة مبنطق صوريّ ة الفلسفيّ م التزام ااحجّ إذ يلز 

رات واألحكام املرتابطة ببعضها اآلطر بشكل حمكم، وقد ة على نسق من التصوّ ة الفلسفيّ انبناء النظريّ  -4
 تستحقّ  ةً فلسفيّ  ةً العتبارها نظريّ  توضع ملثل هذا الرتابط طصائص هي: البساطة، الوضوح، الشمول، كشرط

 العناية.

                                           

 .11، الصفحة )الدار البيضاء: املركز الثقاّف العريّب( الفلسفة فقهطه عبد الرمحن،  1 
 املصدر نفسه. 2 



تغلب عليها القناعة  ةً مثل هذه املوارد من التوافق بني الفالسفة مل ُُير ج الفلسفة عن كونا حالًة إنسانيّ  لكنّ 
 يات ومجع ما تبعثر أو تكثّر.ة، وطاقات على طرح الكلّ مشوليّ  ما ختتزنه من دعاوى ة، مع كلّ الشخصيّ 

ة؛ أو فلسفات املفتوح" إلنتاج أمناط فلسفيّ  هي ما أوصلت للقول "بااحقّ  -ةالقناعة الشخصيّ –وهذه امليزة 
 كما وأنَّه هو الذي دعا إىل القيام خبطوتني:  عة،متنوّ 

مبراحل متفاوتة من  وهو أمٌر مرّ  ؛اخلطوة األوىل: السعي لبح  حدود ونطاق انتشار املبح  الفلسفيّ 
 .نطاق البح  الفلسفيّ التوسعة والتضييق على حدود 

 د باجملاالت التالية:ه اليوم يتحدّ ولعلّ 

 ة.امليتافيزيقا أو األنطولوجيا الفلسفيّ  -أ

ات واألحكام والصواب، وموضوع القبليّ  ة، وحب  مالكات اخلطإاملعرفة، ومدى إمكان قيام معرفة موضوعيّ  
 .واليقني واالحتمال

 أي ما يُعىن  ؛فلسفة العلوم -ج

ر تلك العلوم ما ال ني: مبح  املناهج أو امليثودولوجيا، ومبح  املشكالت الناشئة عن تطوّ يّ "مببحثني رئيس
 ة دراسةً علم املناهج العامّ  ة، ويضمّ ص نفسه. ويتناول مبح  املناهج العاّمة أو اخلاصّ يدطل ف نطاق التخصّ 

ة، ا املناهج اخلاصّ يتناوله علم املنطق. أمّ  احب  كقواعد االستنباط واالستقراء، ومها جزء ممّ  ة ف أيّ للقواعد العامّ 
وكذلك ختتلف  ،باطتالف موضوعهما  من تلك العلوم؛ إذ ُيتلف منهج علم فهي دراسة ملنهج البح  ف كل  

 .(3)ة الناشئة من تلك العلوم باطتالف العلم موضوع البح "املشكالت الفلسفيّ 

لدور الفعَّال الذي أطذه علم املناهج ف إطار املبح  وال ُيفى أنّه ونتيجة مثل هذا التقسيم، ومراعاة ا
دها العلوم، واملناهج اليت تعمل على ة املتبادلة بني اإلشكاالت اليت تولّ اليّ ، وبسبب طبيعة التأثري والفعّ الفلسفيّ 

ة تولَّدت فلسفات مثل فلسفة اللغة، وفلسفة الدين، وفلسف -ا وحتليلها كما وتركيب معطياهتا حبثها ونقده

                                           

 .23 إىل 21 ات، الصفح(ةة العامّ اهليئة املصريّ ) مناهج البحث الفلسفيّ حممود زيدان،  3 



ف إطاره  سواء ،الديينّ  للدطول إىل مبح  طبيعة العالقة بني النصّ  اوهذا سيفتح الباب واسعً وغريها، الفقه، 
 "الشريعة" أو "الفقه". "، أو ف إطاره التفريعيّ "الدين ككلّ  العامّ 

إطالق اسم  ا يصح  من الفلسفة؛ وعدَّها ممّ  ات أعمّ ات وفرضيّ اخلطوة الثانية: االنطالق من أسئلة وإشكاليّ 
 ؟احيوي   اميكن اعتبار االطتالف بني الفالسفة ومذاهبهم أمرً  "علم الفلسفة" عليه، من هذه األسئلة: إىل أير حد  

د، ونتائج مثمرة دة، ومنهج حمدّ ؛ أي هل للفلسفة موضوعات حمدّ اوهل ميكن للفلسفة أن تكون علمً 
 ؟(4) رهاأو يطوّ هلا حها، أو يعدّ يتناوهلا الفيلسوف عن سابقة يصحّ 

ف معاجلتها على أساس التحليل: وهو  كة تتحرّ منهج أو طريقة حبثيّ  اعتبار كلّ  ةومن االقرتاحات اإلشكاليّ 
ا لدحضها، أو لتوضيحها، أو النتقاء عناصرها نة، إمّ رات أو مواقف معيّ إجراء يعتمد "حتليل فروض أو تصوّ 

 .(5)ام النقد"املقبولة، ونبذ عناصرها األطرى اليت ال تقف أم

، أو اجديدً  االرتكيب: وهو ططوة تأت بعد التحليل، من أجل: "ترتيب ما وصل إليه من عناصر ترتيبً 
 .(6)"اها مجيعً ، أو اكتشاف عالقات جديدة بني تلك العناصر، أو هذه كلّ اجديدً  ايصنفها تصنيفً 

عمل على تفاعلها مع العناصر اليت ة ية فلسفيّ ة عند الرتكيب على أسس فرضيّ ك املعاجلة طاصّ كما وتتحرّ 
شبه  افاقً هناك اتّ  ة ف مواجهة املشكالت والطروحات. يبقى أن نشري إىل أنّ يشتغل عليها ويضعها كنقطة مركزيّ 

  بني ةً مطبق بني الفالسفة، طاصّ 
ُ
ه إذا كان للمنهج ة... مفاده أنّ ته االستثنائيّ يّ للمنهج أمهّ منهم لني و  املشتغلني وامل

 .ة أو املذهب الفلسفيّ " للنظريّ االحٌق "زمني   - ف الفلسفة -ه  أنّ ة، إاّل " على النظريّ طقي  سبٌق "من

ة بالفلسفة دات اخلاصّ س احملدّ مثل هذه التحديدات ف الوقت الذي تسمح لنا فيه تلمّ  ف أنّ  شكّ  وال
ة، ني املنهج ف تلوينه ومساته الفلسفيّ ا تشعرنا بالضرورة الالزمة الكتشاف طبيعة العالقة بفإنّ  ،واملنهج الفلسفيّ 

 .ف رؤيته ومذهبه النظريّ  الديينّ  والنصّ 
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 د هذه الضرورة مع االلتفات إىل اإلشارات العديدة اليت ميكن أن جندها ف طيات مباح ، أو حّت وتتأكّ 
عّد ا شابه, ذلك ب  لم الكالم أو األطالق أو الفقه ومسواء منها ف إطار ع ،صرحيات علماء الدين ف اإلسالمت

ة أو ومن اإلشارة إىل طريقة ااحجج القرآنيّ  تارًة أطرى، تارًة أو العقل العلميّ  هذه العلوم من سنخ العقل النظريّ 
ربَّ ااحكماء حّدث الناس بااحكمة، وبنيَّ  فهي أمور تضعنا أمام اعتبار أنّ  ة وصياغتها واستهدافاهتا،الروائيّ 

ل ف العالقة هذا ليس باألمر الذي يعفينا من التأمّ  والعامل واإلنسان وااحياة، إالّ أنّ  وجهة الدين ف نظرته للوجود
ة من مجلة من التعقيدات والتشابكات املفاهيميّ  الصورة ليست طاليةً  ؛ ألنّ الديينّ  بني الفلسفة واملنهج والنصّ 

 يد أفق العالقة بني هذه األمور.ة ف حتدواألحكام القيميّ 

II-  :الكالم عن املنهج وعالقته بالعقل والفلسفة يدفعنا للحدي  عن مستويات املعاجلة اليت  إنّ املنهج
 يقوم هبا املنهج واليت منها:

 ؛ إذ ات البح  العلميّ ات وأساليب وتقنيّ : املستوى املتعلرق باآلليّ اًل أوّ 

ي على عناصر التشويق، اليت حُتفرز ، يُ تَّبع ف تقصي ااحقائق وتبيانا، وحيتو هو أسلوٌب فيّنّ  "املنهج العلميّ 
د هبا، كما تستوجب التقيّ  ثابتةً  ف على أسراره، وهلذا مل تكن املناهج قوالبَ القراء على البح  ومُتكرنهم من التعرّ 

يعتقد البعض، بل هي أساليب ختتلف بالضرورة من موضوع إىل آطر، ومن باح  إىل آطر، وحسب الظرف 
 .(7)سفة اليت دفعت الباح  إىل اطتيار املوضوع والبح  فيه"والفل واملكانّ  الزمانّ 

 ل من:املنهج ف هذا املنظور يتشكّ  فإنّ  ،وعليه

 .التشويقيّ  األسلوب الفينّ  .أ

 ف إىل ااحقائق.لنا التعرّ األسلوب الذي ُيوّ  .ب

 ة.ة واملكانيّ بات الظروف الزمانيّ ملتطلّ  األسلوب املراعيّ ج. 

 ة بالباح .لفلسفة ورؤية طاصّ  هو األسلوب اخلاضع اوأطريً د. 

                                           
 .50 (، الصفحة1999)مكتبة مدبول،  يّ مناهج البحث العلم فلسفةقيل، عقيل حسني ع 7



: املنهج هو منطق التفكري، وهنا يكون الرتكيز على القواعد املعتمدة ف منطلقات البح ، وضوابطه اثانيً 
 .اأيضً  امنهجً  ، كما ُعدَّ املنطق التجريبّ امنهجً  اليت ينبغي أن حتكم سريه وططواته؛ لذا ُعدَّ املنطق األرسطيّ 

 ة: يّ ومن هذه املناهج املنطق

عنها بالضرورة  تنتجم هبا إىل قضايا أطرى ة مسلّ : "وهو منهج يبدأ من قضايا مبدئيّ املنهج االستداللّ  .أ
 .(8)هذا بواسطة القول، أو بواسطة ااحساب" دون االلتجاء إىل التجربة. ويتمّ 

ة وباالستعانة ات أو مبادئ غري يقينة إىل قضايا عامّ : "وهو منهج يُبدأ فيه من جزئيّ املنهج التجريبّ  .ب
 عليه. إطالق املنهج االستقرائيّ  وهو ما يصحّ  ،(9)ة االستنتاج"باملالحظة والتجربة لضمان صحّ 

 وبأنّ  األشياء تنطوي على جوانب أو مظاهر متناقضة، : وهو يذهب إىل "القول بأنّ املنهج اجلدلّ ج. 
 .(10)ة الدافعة اليت حتدث التغيري"ترات أو الصراعات هي القوّ التوا

"امليثودولوجيا" أُطل ق عليه  ه وعلى ضوء الطبيعتني املذكورتني للمنهج نشأ علم طاصّ هنا علينا اإلشارة أنّ 
 ة، للكشف عن ااحقيقة والربهنة عليها.ة، واخلطوات العمليّ ات العقليّ "علم املناهج" وهو يبح  ف مجلة العمليّ 

ختتلف كذلك مبناهجها؛ ولذلك ال ميكن ااحدي  عن  العلوم تتمايز مبوضوعاهتا، فهي فطاملا "أنّ  ،وبالتال
املنهج قد يستكشف بعد  بل إنّ  ،..."، تفرضه طبيعة موضوعهعلم منهاجه اخلاصّ  إذ لكلّ  للعلوم؛ منهاج عامّ 

القيام بوصفها وحتليلها وتصنيفها، ومناقشتها  ة ثّ ة والعمليّ عرب مالحقة اخلطوات الفكريّ  القيام بالبح  العلميّ 
لطبيعة  اقد تفيد العامل ف حبثه، وتعله أكثر وعيً  ةً منطقيّ  ةً نظريّ  أجل صياغتها صياغةً "ذلك من  ا، كلّ ونقده
 .(11)عمله"
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يعين  الضابط املنهجيّ  لإلبستمولوجيا؛ إذ "إنّ  اة" بل اعتباره مضارعً املنهج نفس معىن "املعرفيّ  إعطاء: اثالثً 
لكنها معرفة  ؛"...ة تقنني للفكراظمة بتحديد واضح لألفكار، فاملنهجيّ ة النملبادئ الفلسفيّ ا أو القانون الفلسفيّ 

الت  ل الفكر إىل تأمّ ة؛ إذ "دون هذا التقنني يتحوّ ، هو متتعها بطبيعة تقنينيّ ةً املعرفة؛ إذ شرط اعتبار املعرفة منهجيّ 
األفكار أو تقنينها باملنهج  ة، فمنهجيّ ةً لكنها ال تكون منهجيّ  ؛اية قد تكون عبقرية ومشرقة جدً وططرات انتقائ

 ."متاثل، حالة توليد القوانني من الطبيعة

 :ر أصحاب هذا النحو من فهم التعاطي مع املنهج أنّ يقرّ  ،وبالنتيجة

الذي  للمفاهيم إىل اكتشاف النسق املرجعيّ  ة اليت نعنيها هي طروج العقل من حالة التوليد الذاتّ "املنهجيّ 
ر إلنتاجها؛ حبي  حيكم التطبيقات ف خمتلف ااحقول األطرى، فاملنهج هو ويؤطّ  حياكم هذه املفاهيم نفسها

 .(12)ة للتفكري"د صياغة موضوعيّ ، وليس جمرّ مرجعيّ  إطارلت بدورها إىل ات حتوّ لت إىل نظريّ طالصة قوانني حتوّ 

 فهذا املستوى من فهم املنهج يقوم على اعتباره:

 .اناظمً  افلسفي   اقانونً  .أ

 قنييٌن للفكر.وهو منطٌق ت .ب

 وهو مجلة من القوانني املولردة للمفاهيم.ج. 

 ة(.حملاكمتها )وهي طبيعة منطقيّ  ه تاوز توليد املفاهيم حنو اكتشاف النسق املعياريّ بل إنّ د. 

ل الباح  تطبيق املفاهيم والقواعد واألنساق على ااحقول املختلفة )وهذا يعين تؤهّ  ةً ل املنهج إمكانيّ ميثّ ه. 
 ة(.ة والعلميّ ة ااحقول املعرفيّ واحد جلميع أو لغالبيّ  ة قيام منهج معرفّ يّ إمكان

من  ة، ولعلنا إذا أردنا التعاطي مع هذه املستويات الثالثاملعرفّ -ل اإلطار املرجعيّ قوانني املنهج متثّ  إنّ  :اأطريً و. 
ة الباح  من ضوابط القراءة حمكومة خبلفيّ  د فوأطرى أمام تعدّ  ةتعبرييّ -ةة حبثيّ فهم املنهج فنحن تارًة أمام تقنيّ 
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د وبذلك تتعدّ  ،وحمكومة بااحقل الذي يعاجله من جهة أطرى )املوضوع( ،جهة )الفلسفة اليت يستند إليها(
 ات واملوضوعات.د اخللفيّ املناهج بتعدّ 

ل الوجهة وتشكّ ل والثان، ة حتكم مساري املنهج األوّ فسنكون أمام رؤية مشوليّ  ،ا على املستوى الثال أمّ 
 ة اليت نعتمد عليها وننطلق منها.ة املعرفيّ ة واملرجعيّ الفلسفيّ 

. سيتناوب ف الديينّ  لقراءة النصّ  ة قيام منهج فلسفيّ وإمكانيّ  حبثنا ف العالقة بني املنهج والنصّ  ولعلّ 
ل، أو البىن لعقل، أو التعقّ أطذ معىن ا اأيضً  الثال  للمنهج، إذ منهما ُيشتم  معاجلته بني الفهم الثان والفهم 

 ة ف مضمار الفهم الثال  للمنهج.العقليّ 

ة املعاصرة مع  ة واملنهجيّ فلقد تعاطت املدارس التحليليّ  أو غري ذلك، الديينّ  ، أو النصّ وهنا جنيء إىل النصّ 
هو معطًى أو  ع باملعىن ليشمل مابعضها توسّ  بل إنّ  ،ه نصّ على أنّ  اأثر مكتوب أو مقول أو حفري  أيضً  كلّ 
 ل يتصل بنا.مرس

ا هو عليه من استخدام ف القدمي؛ إذ االستعماالت القدمية ف  من حي  املعىن املعاصر ُيتلف عمّ  والنصّ 
حبسب انتمائه إىل  نصي   تل   ، وكانت تسمي كلّ اجامعً  اكتب البالغة والنقد مل تكن تلجأ إليه، باعتباره مفهومً 

 إىل: ليهما، وهكذا ارهتن تقسيم النصّ جنس أو نوع معنّي، فتنسبه إ

 .ي الكالميّ معاينة القدماء للتجلّ  .أ

 طبيعة فهمهم له. .ب

 طريقة تعاملهم معه. .ت

جامع من  كنصّ   يقرؤونه؛ إذ ال القرآنّ   بالنصّ أو حّت  صل بالقصيدة مثاًل املتّ  ون بالكلّ فلم يكونوا يهتمّ 
 الدفة إىل الدفة.

ة جاءت ا وعلى يد البنيويّ جامع، فإنّ  عن كونا تعاملت معه ككلّ  فضاًل  الدراسات املعاصرة، للنصّ   أنّ إاّل 
 ارً ة تصوّ فقد وضعت البنيويّ  يد داللته وأفق حتليله وإجنازه؛وحتد بني مرحلتني ف فهم النصّ  فاصاًل  ا"لتضع حد  
ل ديدها ملا يتشكّ ، ومن طالل حتاالذي كان سائدً  ر التقليديّ ا انطلقت من حتديد التصوّ ؛ ألنّ للنصّ  اجديدً 
 ، ويبدو لنا ذلك بوضوح من طالل ما يلي:اوخمتلفً  امغايرً  ارً مت تصوّ منه، قدّ 



على  اة صار مفتوحً فمع البنيويّ  ه مكتمل، وُمن َتٍه،؛ مبعىن أنّ ادً ة حمدّ ة التقليديّ ف النظريّ  إذا كان النصّ  -أ
 هلا. ا الكاتب قد ال يكون ملتفتً ة، حّت احتماالٍت دالليّ 

وقد عملت على رصد دًة، حيمل داللًة حمدّ  النصّ  ة من اعتبار أنّ ة التقليديّ النظريّ  انطلقت -ب
 املصدر الذي ينطوي فيه املعىن، كما وينكشف من طالله.

حيمل  نصّ  إذ كلّ  دةبتحديد وتقدمي دالالت وقراءات متعدّ  بينما قامت الفكرة املعاصرة على اعتبار ااحقّ 
 .قراءة تكشف عن داللة خمتلفة، وهذا ما مسح باعتبار القراءة إعادة إنتاج النصّ  من الدالالت، وكلّ  اواسعً  اأفقً 

د ا يتحدّ القارئ إمنّ  ؛ وأنّ الكاتب هو صاحب السلطة العليا على النصّ  ة أنّ ة التقليديّ اعتربت النظريّ  -ج
صود للكاتب هو الغاية املعىن املق وذلك باعتبار أنّ  لكاملة ف وعي أو الوعي الكاتب،دوره مبعرفة الداللة ا

ر ف، أو العصر الذي ينتمي إليه عمد التصوّ  ضبط املعىن من طالل نفس املؤلّ ة؛ وما على القارئ إاّل املرجوّ 
ة مع نصوص خمتلفة شفاهيّ  هو وليد تفاعل وتناصّ  نصّ  كلّ   واليت تذهب إىل أنّ  ة التناصّ إىل طرح نظريّ  البنيويّ 

نها نظامه وهو يتفاعل معها يضمّ  النصّ  ، وأنّ اة أيضً مات غري لسانيّ ومكتوبة، بل هو تفاعل مع أنظمة عال
 ة "التلفيظ".بواسطة عمليّ  اللسانّ 

د ال ة. وبسبب هذا التعدّ ة وعالماتيّ ة وقرائيّ من زوايا خمتلفة: دالليّ  ادً ، ومتعدّ االنائي   وبذلك "صار النصّ 
وهذا ما مسح بتشكيل آراء ونظريّات متنّوعة بشكٍل كبري، . (13) "اه مفتوح أبدً قراءة أن تستنفده؛ ألنّ  ميكن أليّ 

 .اوغري منضبط أحيانً 

 النصّ –ُيفي املقدار الذي حيمله هذا املنهج املعاصر من مغايرة واطتالف مع املوضوع  ا الوبذلك، فإنَّ ممّ 
وباألساس من  اًل تنطلق أوّ  نصّ ة؛ وطبيعة قراءاهتا للاملناطات اليت ولَّدت حركة هذه النظريّ  ؛ إذ إنّ اخلاصّ  -القرآنّ 

 .بشريّ  وبيئيّ  ثقافّ  املبحوث عنه، وليد تفاعل وتناصّ  اعتبار النصّ 

ة ة اإلنسان، واعتباره ابن بيئته والثقافة اليت ينتمي إليها أو اليت حتيط به، هو الذي مسح هلذه النظريّ إذ حموريّ 
ة؛ ومنها تاوزت لتمارس قراءهتا ات النصوص األدبيّ ست باألصل ف قراءا تكرّ وهي إمنّ  ،أن تأطذ مداها ااحيويّ 
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ة تقوم على ة تعاطيها مع النصوص الدينيّ ة، وكانت مشروعيّ ة، وبعد ذلك لنصوص دينيّ ونقدها لنصوص فكريّ 
ة ة دينيّ نت الزاوية اليت أمكنتها من توظيف بيئة نصيّ ، وهنا كوّ باإلهليّ  اطتلط فيها البشريّ  ااعتبارها نصوصً 

 مشروع القراءة اجلديدة. ف معتتكيّ 

ًة، لبناء ، ومشروعيّ ا، وتكي َّفً ةً ة إلجياد مناطات أكثر قابليّ اضطرت هذه النظريّ  ،ومع وقوع العديد من العقبات
ف  ا؛ للفصل بني ما هو بشريّ تأويليّ -احتليلي   اة؛ أن متارس نقدً ، وحرفة القراءة البنيويّ الديينّ -عالقة بني النصّ 

 .س؛ كمرحلة أوىل؛ ف ااحقل الديينّ فيه. كما وتبح  عن دائرة املقدس من غري املقدّ  يّ ، وما هو إهلالنصّ 

 لت معطياهتا على األساس التال:فشكّ 

ل إن كان مصدره اإلله )الوحي أو اإلهلام(، األوّ  ؛ واعتبار أنّ ، والرتاث الديينّ الديينّ  : التفريق بني النصّ اًل أوّ 
 قل أو الثقافة(.)الع الثان مصدره اإلنسان فإنّ 

وهو الدين؛ واملستوى الثان  ل نصوصيّ ة املستوى األوّ وبذلك متَّ ااحدي  عن مستويني من املعرفة الدينيّ 
 ة".وهو "نظام فهم املنظومة الدينيّ  تفسرييّ 

 ة من األصل. ولو شكَّل الثان اهلام  األكثر فعَّاليّ والذي ميكن نقاشه هو الثان، حّت 

–اإلنسان  ؛ وطاملا أنّ س على أساس ما هو غيب، وما هو زمينّ س واملدنّ اغة مفهوم املقدّ : إعادة صياثانيً 
، هو منتوج غري ُمقدَّس منتوج ولو ديينّ  كلّ   ، فإنّ ما يتمثَّل بااحيرز الزمينّ  ا يتعاطى مع كلّ إمنّ  - ف دائرة الدينحّت 

 ة.عاصفة تأويليّ  وال حرمة ألبعاده ومعانيه املفتوحة على كلّ 

 اٌس عندي قد ال يكون مقّدسً س؛ على أساس الصلة؛ فما هو مقدّ وربطه باملقدّ  : إحياء الفهم النسبّ اثالثً 
ر د أو يتطوّ د أو يتأكّ دة؛ بل هي جمرد نزوع يتولّ ا غري حمدّ  أنّ إاّل  مطلقةً  وإن كان حقيقةً  ،سعندك، وبالتال فاملقدّ 

ا يعين صاحبه، وال جيب فإمنّ  اوما كان فردي   ًة،ة فرديّ جربة الدينيّ ما تكون الت امن طالل التجربة الدينية؛ وغالبً 
 انطباقه على غريه بالضرورة.

ة "اهلرمنيوطيقا" لتمارس من طالهلا قراءهتا للدين. اهات املعاصرة طريقها حنو نظريّ ة فتحت االتّ وهبذه اخللفيّ 
حال، فلو  ف التأويل". لكن وعلى كلّ  ااحقّ حتت سلطة " نصّ  ة حاكمة على كلّ ة فلسفيّ لت كنظريّ إىل أن تشكّ 



موحًى باملعىن الدقيق للكلمة؛  ة ال تعترب النصّ ة ومناطات دينيّ ة التوافق بني طروحات هذه النظريّ منا بإمكانيّ سلّ 
 .الديينّ  ف النصّ  -حبسبهم– ة حاضرة اإلنسانيّ إذ عنصر اإلهلام والعبقريّ 

الصدور  قطعيَّ  اإهلي   ا، الذي يعتربه املسلمون كالمً القرآنّ  النصّ  ف ما ُيصّ  اذلك غري وارد إطالقً   أنّ إاّل 
رَ  نَ زَّل َنا حَن نُ  حرف فيه هو كالم اهلل احملفوظ من اهلل ﴿إ نَّا وكلّ  ،عن اهلل والذي ال  ،(14)اَحَاف ظُوَن﴾ َلهُ  َوإ نَّا الذرك 

 يأتيه الباطل من بني يديه وال من طلفه.

 املنهجيّ  سها ف الفرز التأسيسيّ ( ال نتلمّ س )الدنيويّ س )الغيب( الذي يقابله املدنّ املقدّ فكرة  بل إنّ 
عند املسلمني. فالدين هو دين اآلطرة والدنيا، والدنيا هي مزرعة اآلطرة؛ بل هي منطلق صراط  والديينّ  واملعرفّ 

ة، اصيه واحنرافه عن السنن الكونيّ لها اإلنسان بنزواته ومعاآلطرة املستقيم؛ ودنيا الدنس هي اليت يشكّ 
 صادر عن اهلل سبحانه حمرتم وكرمي. ا بذاهتا، فهي طلق اهلل وكلّ . أمّ ومقتضيات الضمري اإلنسانّ 

ة هناك؛ لذا ما يصح هناك قد ال يصح هنا ما تبتين عليه اإلشكاليّ  عن كلّ  اة هنا ختتلف بنيوي  فاإلشكاليّ 
 على اإلطالق.

 ات نظامَ باطلة، بل هو يعين: االنطالق من كون هذه النظريّ  ة للنصّ ات التأويليّ النظريّ  أنّ  هذا ال يعين  أنّ إاّل 
، فعلينا أن نتعامل معها من منطلق البىن والطبيعة اخلاصّ   .اإلسالميّ  ة بالنصّ فهم تأويلي 

 ؛ ووجدان عقالئيّ جمبوٌل على معرفة اهلل ى؛ وعقٌل فطري  ؛ الذي هو نٌص موحً بل أقول هنا بالدين اإلسالميّ 
ة اإلنسان )الفرد واجلماعة والتاريخ( كما تكورن ات تكورن شخصيّ ة؛ وأطالقيّ ة واجتماعيّ منتج إلمضاءات عرفيّ 

ه أمٌر حمرتٌم مقدَّس يقبل  أنّ ، إاّل ة واإلمامة والدولة(، والرتاث وإن كان غري النصّ سة والسلطة )األمّ ة املؤسّ شخصيّ 
 النقد واملساس.

 ة التالية:هنا يقضي ف ما يقضي حتديد اخلطوات املنهجيّ  العامّ والتفاعل 

وكيفية امتداده على مستوى طبقات وتعرجات بنية  ة "القول" ف النصّ جلغرافيّ  : القيام بفرز منهجيّ اًل أوّ 
 .التفاعل الديينّ 
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 ت السالفة.جا؛ وبنفس املستويات والتعرّ جلغرافيا "املفهوم" ف النصّ  : القيام بفرز منهجيّ اثانيً 

 املكتسب.-، والعقليّ من "املتشابه" النصيّ  -الفطريّ -، والعقليّ : تثبيت منطقة "احملكم" النصيّ اثالثً 

 ر.ته "الغيب والشهادة" على مستوى العلم واملعرفة والتطوّ : توسيع دائرة منت الواقع حبركيّ ارابعً 

لة حبقيقتها ومصاديقها املتشكّ  ة ف أفقها الزمينّ يّ ق بالفرز بني املعرفة والداللة االنتشار : حسم ما يتعلّ اطامسً 
 عرب أفق الزمن.

 .ف بنية األصول املعتمدة لالجتهاد الفقهيّ  روح االجتهاد الفكريّ  : إعادة ضخّ اسادسً 

ة، وتقدمي ملنظومة "الطهارة" اإلسالميّ  الداطليّ  والتناصّ  يعتمد التعليل املنهجيّ  : سبك نظام تأويليّ اسابعً 
 ببناء نظاٍم ر إاّل الرسالة )أعين به: ما جيمع الشريعة والطريقة وااحقيقة(، وهو أمٌر ال ميكن أن يتيسّ -سالمبُعد اإل

 + الوجدان(. د من رحم الدين )العقل+ النصّ يتولّ  فهٍم فلسفيّ 

 مالحظات وقراءات في المنهج

مثل هذا  ات أو روح القوننة؛ إذ إنّ اآلليّ ، إذا انطلق من حدود ف قراءة النصّ  نا إذ ال نعيب أي اقرتاح منهجيّ إنّ 
ف إىل ة االستفادة منها ف التعرّ ة وكيفيّ يستهدف طبيعة الصياغة التقنيّ  اأو أسلوبً  النحو من املنهج ميثل طريقةً 

 أليّ  الن الشرط املوضوعيّ ة اليت نبين عليها القواعد، ومها أمران ميثّ املضمون وتقدميه؛ أو هو يستهدف الكيفيّ 
 ة تقتضي مثل هذا التحليل والفرض والرتكيب.ة معرفيّ وجهة فلسفيّ  إذ كلّ  -املنهج الفلسفيّ  ةً طاصّ –منهج 

 إىل: أنت ال حتتاج معه مثاًل  فأي  نصّ 

 ة ومداليلها.توضيح املصطلحات واملفردات املفتاحيّ  -أ

 ة؛ الصغرية واألوسع.يّ فرز الوحدات والبىن النصّ  -ب

 ، وتوقع اإلجابات منه.صّ إثارة األسئلة املمكنة على الن -ج

 دة ومتالئمة.من مناطات معرفية متعدّ  توسيع دائرة البح  عن أبعاد النصّ  -د

 .ة بالنصّ التعرف إىل املميزات والسمات اخلاصّ  -ه 



 وأفكاره ومراميه. ة، ف جممل بنية النصّ س مواضع الضعف والقوّ ممارسة نقد يتلمّ  -و

 .النصّ استكشاف قواعد الوعي اليت يطرحها  -ز

 إىل ما هنالك من نقاط تساعد على التعرف إىل أسسه وقوانينه وقواعده اخلاصة أو املتبناة.

ل موارد اتفاق ف ااحاجة من هذا املستوى هو أشبه بالبح  عن آليات احركة أشياء تشكّ  امنهجيً  عماًل  إنّ 
 ة وعلى أوسع دائرة ممكنة.اإلنسانيّ 

. وهو النوع الثال  من األشكال انً معي ّ  اأو فلسفي   امعرفي   ال مذهبً ي ميثّ ا يرتبط باملنهج الذلكن الكالم إمنّ 
الصيغ لقراءة  كواحٍد من أهمّ   ة اليت عرضناها ف بداية البح ، فعلى سبيل املثال طُر َح املنهج التارُييّ املنهجيّ 

 .الفكر الديينّ 

 .فلسفيّ -اه معرفّ ة كاتّ التارُيانيّ واطتلط األمر عند الكثريين بني معىن التاريخ ودراية سننه وبني 

وظيفة مثل هذا املنهج قد تكون سلوك الطريق الذي   أنّ ، إاّل الزمن هو موضوع املنهج التارُييّ  فصحيٌح أنّ 
ة ف دراسة املوضوع، والذي يسلكه ف التحليل، والتفسري، ُيتاره الباح  ف تميع معلوماته، وبياناته العلميّ 

ف الدراسات  ه املنهج االستقصائيّ ع، إنّ و الطريق الذي يربط بني ااحاضر واملاضي واملتوقّ وتبيان ااحقائق، وه
ته تسع يّ ة كعلم التاريخ فقط، بل أمهّ ه مل يقتصر على الدراسات التارُييّ نّ ة؛ أي إة، واإلنسانيّ ة، واالجتماعيّ العلميّ 

 العلوم. دراسة كلّ 

 ة.ة مستويات من املعاجلة التارُييّ فمثل هذا التعريف دعا إىل التمييز بني ثالث

 ث عن األحداث.ة تتحدّ التاريخ كسرية زمنيّ  -

اها بااحاضر إيّ  االت بنية الوعي رابطً ة تستخرج من طالهلا العرب وقواعد األحداث وتشكّ التاريخ كسنّ  -
 عات املستقبل.وتوقّ 

جل سيكتشف حجم ف ولو مبقدار إىل فلسفة هين تعرّ مَ  التاريخ كفلسفة ونظرة للوجود؛ إذ كلّ  -
ل أبعاد الذي يتماهى ليشكّ  بني التاريخ، ومنطق اجلدل، والعقل املطلق، هذا الثالثيّ  والوظيفيّ  التداطل العضويّ 
 ".ة. ولقد عمل أصحاب هذا املنهج "التارُييّ الفلسفة اهليجليّ 



 على بلورة مجلة من املعطيات منها:

 واالستبيان.أدوات املنهج: من املالحظة واملشاهدة واملقابلة  -أ

ططوات املنهج: من حتديد موضوع البح ، إىل حتديد األهداف، واستطالع الدراسات السابقة،  -ب
وحتديد الفروض وصياغتها، ومجع املعلومات والبيانات، وحتليل املعلومات وتفسريها، واستخالص النتائج 

 وعرضها، وكتابة التقرير.

د اته، ليحدّ بظروفه ومتغريّ  ع الباح  التسلسل الزمينّ بّ صيغ املنهج: صيغة ااحدث ف الزمن، وفيه يتت -ج
الشروط وعوامل التوليد للحدث وعوامل وإمكانيات تكراره، وقد يكون التسلسل من املاضي للحاضر أو 

 العكس.

 ره، باعتماد التحليل املنطقيّ د ف سياقات حركته وتطوّ صيغة دراسة املوضوع: وفيها ينظر ملوضوع حمدّ  -د
 ف تفسري الظواهر، وانتهاج النقد البناء ملناقشة الشكوك. والعلميّ 

، الذي يفيد ة، أو نزعة املنهج التارُيانّ يفتح الطريق لنشوء النزعة التارُيانيّ  ومن هنا، أطذ املنهج التارُييّ 
 بنسبتها نا ال نستطيع ااحكم على األفكار أو ااحوادث أو املفاهيم واملعتقدات واألديان ونظم اجلماعات، إاّل أنّ 

بينما  ة مقيتة،ة يوقعنا ف التباسات اطتزاليّ الذي ظهرت فيه؛ إذ النظر إليها من ناحيتها الذاتيّ  للوسط التارُييّ 
ة خلصائصها وتركيبها ومظهرها. لذا فال مناص ستضعها ف إطار املعاجلة والرؤية املوضوعيّ  نسبتها للوسط التارُييّ 
ا يعرض نفسه ف التاريخ الروح إمنّ  شيء وروحه هو التاريخ، وسرّ  كلّ   خ؛ إذ سرّ ة للتاريمن ضرورة النسبة ااحتميّ 

 .-حسب هيغل-ة؛ وعلى التاريخ ف العلم والفن والدين والفلسفة والقانون سب املسيحيّ حب

 ة.؛ وعلى منطقة الالوعي بدرجة أساسيّ يقوم على وعي اجلماعة أواًل  املنهج التارُيانّ  من هنا، فإنّ 

أثناء حركة عصر التنوير، وكواحد من أمناط  فعل على التفسري الالهوتّ  ا جاء كردّ ل هذا املنهج إمنّ شكّ ت ولعلّ 
 .النقد على سلطة التفسري الديينّ 

ة للتاريخ وللعلوم اه يقوم على وحدة البىن والقواعد املنهجيّ ة" بطرح اتّ وهذا ما أوجب قيام "الفلسفة الوضعيّ 
من  مقاطعَ  ني، واعتبار التاريخ البشريّ ة( لضرورة الفصل بني املنهجَ آطر )املثاليّ  ااهً عا اتّ ة، األمر الذي دالطبيعيّ 

التعرف إىل السائد  حقبة تقتضي قراءة أيّ  الفواصل والفصول والتحقيبات املختلفة بروحها وإرادهتا وعقلها؛ وإنّ 



ع  والتنوّ ل من مقوالت تقوم على التغرّي يتشكّ التاريخ  اعتربت أنّ  ة، ثّ نات نفسيّ ومكوّ  وإرادةة فيها من عقليّ 
مع األحداث والظواهر  بقدرة اندماج ذاتّ  عن )ااحدس(، ع فضاًل خ أن يتمتّ للمؤرّ  والدميومة. من هنا، فال بدّ 

 ة.التارُييّ 

ل مجلٌة من األسئلة والضوابط والنتائج على ضوء هذا املنهج؛ وف سياق لت أو ميكن أن تتشكّ وهكذا تشكّ 
 ، منها:ف قراءة الفكر الديينّ  كمشروع سياديّ   طرحه

 ث عنها وثيقة؟ وكيف حنكم على صدق أيّ ة يرويها الراوي، أو تتحدّ ما معايري صدق رواية تارُييّ  -1
 ة؟ة التارُييّ ة؟ وما هو معيار الصدق والكذب ف القضيّ ى تارُييّ دعوً 

من أن  الدين، البدّ  ي ما ُيصّ إذا كان التاريخ صاحب ااحكم الفصل على املعتقدات واألديان فف -2
ه ملشكلة نشأة الدين، ومن أين نستطيع البدء بتأريخ حركة األديان؟ ومن أين ننطلق ببح  ة حلّ نسأل عن كيفيّ 

 ين؟النشأة، هل من املاضي أم من ااحاضر؟ وما هو معيار أي  من التقديرَ 

كن لنا فهمه طارج حدود بقية املعارف ( وهل مياما هي حدود الدين؟ )أثناء القيام بدراسته تارُياني   -3
 ؟ة وغريهاوالعلوم والفنون والبيئة اجلغرافيّ 

ة( إىل دين واحد؟ ر الدين؟ وبالتال فهل األديان تنحل ف صيغتها )اجلوهريّ ة لتطوّ هل هناك صيغة طاصّ  -4
 دين كيانه املستقل؟ لكلّ  أم أنّ 

أمام طيارات ومواقف. فمن االقتصار على  يات وضعت الباحثنيإنَّ هذه األسئلة والتحديدات والتحدّ 
ميارس فيه التصحيح للوثيقة ومتابعة املصدر والرتتيب إىل املقرتح لصيغة  اعتماد ماله عالقة بأطذ دور تقينّ 

لفهم منطقها )اهلرمنيوطيقا( ث تقدمي الرباهني والصيغ  ة كمسًعىللباح  مع الظاهرة التارُييّ  االندماج اجلوانّ 
ة أو أي ظاهرة طارج إطار الروح إىل املصررين على تقطيع ااحقبات ودراستها ودراسة الظاهرة الدينيّ  - ة هبااخلاصّ 

 م نفسها على ضوئه.والشكل الذي تقدّ 

هلا مرحلة تفسري الظاهرة ة، أوّ البحت" الذي اقرتح مرحلتني لدراسة الظاهرة الدينيّ  اه "التارُيانّ االتّ  اوأطريً 
ينها" أي إجياد تفاعل بني الدارس واملدروس، بني الباح  والظاهرة؛ إذ ال ميكن الفصل بني وثانيها مرحلة "تضم
 .ر التارُييّ طريقة الفهم والتطوّ 



ة ًة تطلع من أفق املسيحيّ استشرافيّ  ةً ؤيّ تنبّ  اة روحً عاته املستقبليّ اد مثل هذا الطرح ف مكورناته وتوقّ وقد محَّل النقّ 
مفاصل حركته  ، وهو يُدبرر كلّ ااهلل دطل التاريخ، جسدً  أنّ  د والتدبري اخلالصيّ التجسّ ة اليت تعترب حبسب نظريّ 

د بثقافة ما، أو تتجسّ  قادمةً  تأويل يستشرف سيادةً  اد ف كلّ لُيطورعها حنو الزمن املمتلئ. وهذا البعد مرآة النقّ 
 .بطل، أو عصر نائيّ 

ه وحطوا رحاهلم عد اإلله والتألّ ف تأسيساته األوىل قد اسقطوا بُ  اه التارُييّ أصحاب االتّ  مع اإللفات إىل أنّ 
 .والوضعيّ  عند األرضيّ 

من  ة هي اإلسالم سيثري مجلةً معرفيّ -ةعرض مثل هذا املنهج على وجهة دينيّ  كان األمر، فإنّ   اوأي  
ة ة وبني الطبيعة اإلطالقيّ النسبيّ ات حيثيّ  رة بكلّ ة املتأثّ ق بني الطبيعة البشريّ ات؛ إذ كيف ميكننا أن نوفّ اإلشكاليّ 

 ؟اليت حيملها املعتقد الديينّ 

من حي  حقيقته، وروح سره، ف  ه قد أُنزل دفعًة واحدةً يعتقد أهله أنّ  اانبثاقي   اكيف ميكننا أن نقرأ حدثً 
 حمكومةً  ة تقوم على اعتبار الزمن مساراتٍ دة، من طالل منهجيّ ج وف مناسبات متعدّ ل بالتدرّ الوقت الذي تنزّ 

 عات احملتوى؟عرب آنات الزمن وتقطّ  بروابط وتكامالت متالحقةٍ 

-ةة، عرب نظام تتالحق ظواهره العيانيّ ة والباطنيّ ة والغيبيّ بل كيف ميكننا أن نفهم حركة املضامني االعتقاديّ 
 ة؟التارُييّ 

ة أن وحواجز معرفيّ  سة لفواصلكيف ميكن مع وجود املدى الواسع من الفواصل وااحواجز الزمنية املؤسر 
 تكون هي السبب ف فهم املاضي بااحاضر أو العكس؟

وكشف السنن، على  ر، مع االلتزام بقواعد دراسة سري التاريخ وممارسة النقد التارُييّ هل ميكن أن نتوفّ  اأطريً 
 رفة؟ة املعل ما يتناسب مع انبثاقيّ ة؛ ختتلف عن السائد من الطروحات؛ وتشكّ ة تارُييّ منظومة منهجيّ 

، وتطويع املضمون واملعىن مبا الديينّ  لير عنق النصّ جاهزة، أن نقوم ب  -ةنا مضطرون ولدواٍع منهجيّ أم أنّ 
، للنصّ  والطابع االنبثاقيّ  نزع العمق اإلهليّ  إىل  ولو اضطرنا هذا األمراته حّت يتناسب مع حركة املنهج وإحداثيّ 

 ؟ني"ني منهاجيّ وحتويلنا إىل "أيديولوجيّ 



ة املنهج ألحاديّ  ب اليت دعت الباحثني إىل التنك رمن األسبا اة املوضوع وططورته، كان واحدً حدّ  إنّ 
 الذي يسوقه وينساق معه. ومذهبه الفلسفيّ  التارُيانّ 

ة" يّ . الذي يقضي بتطوير دور "ااحدوس ااحسّ بينه وبني املنهج الظواهريّ  تكامليّ -ليقوموا بدمج منهجيّ 
ل الذات ملوضوعات أفعاهلا " ف قراءة الظاهرة، وميكننا الوصول إىل تلك ااحدوس بتأمّ ةً ليّ قب   التكون "حدوسً 

، ة، وحمتواها القبليّ نصل إىل الشعور ف نقائه أو إىل األفعال العقليّ  ة؛ ومن ثّ رات اجلانبيّ عن املؤثّ  ة، منعزلةً العقليّ 
 ة.روريّ الض-ةة وحقيقة الظاهر خبصائصها األساسيّ ملاهيّ  وذلك وصواًل 

واقعة حمفوفة جبملة من األمور املباشرة اليت ختتفي  ( هيلتقي الظاهرة )الدين مثاًل ل ما نم لنا أوّ إذ ما يتقدّ 
ما حيف ه من أعراض وشوائب  عن كلّ  اى" نقوم بسرب أغواره بعيدً إدراكنا لتكون "معطً  ف حيرزماهيتها وحقيقتها 

 زل عن تأثريات الزمان واملكان وغريمها.كما هو ومبع  اوتداطالت لنحصل عليه صافيً 

لكشف األعراض واملؤثرات والسياقات املختلفة واملتخالفة، املتداطلة ف ااحقيقة  فإذا كان التاريخ عاماًل 
ة املستبطنة ة تعمل على إضاءة منطقة الذات واملاهيّ الظاهراتيّ  ة، فإنّ الهتا الثقافيّ الواحدة وف بنائها وتشكّ 

ة بني الذات لت هذه الثنائيّ ة ااحقيقة والذات خبصائصها، وقد شكّ الضرورة؛ وماهيّ -ةون هي القبليّ ة، لتكواملخفيّ 
ضمن نفس  لنشر أفٍق معرف  تعامل مع النصّ  سبياًل  ةة واملعرفيّ والعرض. والظاهر والباطن بتقاطعاهتا املنهجيّ 

 السياقات.

  ف هذا اجملال، إذ اعترب أنّ  اهام   احً وقد شكَّل اشتغال "هوسرل" على "التعبري واملعىن" مفتا

ف تها؛ حبي  تؤلّ ا هي معطيات، وإن هلا موضوعيّ فها وإمنّ ة ف داللتها على حقائق ال نؤلّ "التعبريات اللغويّ 
 
ً
هلا  ادائمً  صادقةً  لدينا حقائقَ  داللة املعان أنّ  يسميه هوسرل عامل املعان. كلّ  مستقاًل  اهذه ااحقائق عامل

ر العالمة برتابط عالمة هي عالمة على شيء ما، ويرتبط تصوّ   قبوهلا؛ إذ كلّ ة اليت ال منلك إاّل مللحّ ضرورهتا ا
أفعالنا هي ما يعطي التعبري  إنّ  ا ترتبط بالشعور بشيء ما، ثّ ؛ ألنّ عالمة ما على شيء معنّي  األفكار؛ إذ تدلّ 

ة اليت تعطي للتعبري معىًن نوعان: أفعال عال العقليّ ه إىل موضوع بالضرورة، واألففعل موجّ  ، وكلّ معىًن  اللغويّ 
املعان هي موضوع تلك األفعال، وأفعال حمتواها  نّ إ؛ أي meaning intentional acts موجهة حنو معانٍ 
 ة.؛ أي إشارة التعبري إىل أشياء طارجيّ meaning fulfilling acts حتقيق املعىن



د رؤيته أو مساعه، دون ، إذا ارتبط به معناه مبجرّ اي التعبري موضوعي  نسمّ ة، و ة وموضوعيّ ة ذاتيّ التعبريات اللغويّ 
ات غامضة ة؛ إذ هي تعبري علينا التمييز بني تعبريات ااحياة اليوميّ  اعتبار لقائله أو كاتبه أو ظروف قوله وكتابته، ثّ 

ة ات العلميّ ف املبادئ والنظريّ  لة، فهي دقيقة وتتمثّ ا التعبريات العلميّ أمّ  ؛حيوان؛ غابة ؛مثل، كلمات: شجرة
 ة عن ااحكم ذاته.ة عن التفكري فيها بل مستقلّ ا واقعة مستقلّ ة، إنّ ة والرياضيّ واملنطقيّ 

)غري معىن التعبري( وهو إشارة التعبري إىل شيء ف  وننتقل اآلن إىل العنصر الثان ف طربة الفعل العقليّ 
 ها تشري إىل شيء واحد. وهناك تعبريات تشري إىل أشياء خمتلفة لكنّ اخلارج فهناك تعبريات خمتلفة املعىن لكنّ 

 معناها واحد.

ة نكتشفها ا هي موضوعات عامّ دها من صنعنا، وإمنّ ال جنرّ  - حمتوى أفعال املعىن -ة هذه املعان املوضوعيّ 
 .(15)تها"ة، وهي موضوعات هلا واقعيّ ة وأفعالنا العقليّ عن حاالتنا النفسيّ  ةً مستقلّ 
 

 أمام: امثل هذا التحليل فتح اجملال واسعً  نّ إ

م نفسه؛ إذ الواقع قبلناه أم مل نقبله، وأدركناه أم مل ندركه، هو قائم به.  التعاطي مع النصّ  -أ  كما يُقدر

 للتعرف إليها. السعي لضرورة التماهي مع وقائع النصّ   -ب

املولدة للمعان، واملباشرة ف التواصل  ةأو السياقات التارُييّ  من دائرة العرف االجتماعيّ  إطراج النصّ  -ج
 معه.

ى ااحقيقة ة ف استبطان ااحقيقة واخلروج عن املألوف، بل اعتباره الضباب الذي بانقشاعه تتجلّ النخبويّ  -د
 القائمة بنفس املعىن أو بإشاراته.

ت املعاجلة بل االيّ ، ولتطوير فعّ ل مقدرمات لإلميان بعالقة الفلسفة ومنهجها مع النصّ وهذا ما يشكّ 
وفهمه )هي اهلرمنيوطيقا(، وهو ما سيفسح اجملال لتفاعل بني هذه  ة ف قراءة النصّ صيّ والذهاب هبا حنو ختصّ 
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دات لقراءٍة ومذهب ات علم أصول الفقه وغريه كمرتكزات وحمدّ املستويات من القراءة، ومناهج التفسري ومنهجيّ 
 حبسبه ومن منطلقه. اإلسالميّ  والتماهي مع النصّ  تناصّ ة للتعامل والة فلسفيّ ومنهج ذا رؤية أنظوميّ 

ة لينظر الباح  املسلم أو الباح  ّديّ مازالت حتتاج إىل اطتبارات ج   ة حنو النصّ هذه ااحركة املنهجيّ   أنّ إاّل 
طاب للكثريين  –ة تها عرب اطتبارها، وعرض تفاعلها على موارد منهجيّ اليّ إىل مدى  فعّ  ف ااحقل اإلسالميّ 

ات قبل إجراء ر أن نبدأ مبرحلة ااحكم على تلك املنهجيّ من املبك  أنّ وظيّن  - ات املوروثةسميتها باملنهجيّ ت
 ة هلا.اطتبارات فعليّ 

 بل وقبل القيام ببعض اخلطوات منها:

ف إىل طبيعة ة بني أنساقها للتعرّ نات هذه املناهج بعد تفكيكها وإجراء تركيبات منهجيّ دراية واعية ملكوّ  -أ
 راهتا.ئجها ومؤثّ نتا

د الثقة ، كما تتعمّ د رفض النزوع اإلسقاطيّ ة، تتعمّ ة موضوعيّ عرضها على املوروث حبياديّ   -ب
 ات املناهجاليّ بفعّ 

الة اليت تلك املوروثات الفعّ  من أهمّ  ال واحدً علم األصول ميثّ  ولعلّ  - ةولو ف تربتها التارُييّ  –املوروثة 
 من الثقة، واالطمئنان، ورغبة التطوير.مازالت تستدعي النظر إليها بشيء 

لتلك املناهج عرب  مهام ووظائف ومقاصد جديدة عرب استكشاف املدى ااحيويّ  إدطالاملرونة ف  -ج
 تفاعلها من طالل وحدة العقل وأواصر الثقة بينه وبني الوحي.

ل حنو فهم رؤيته )اليت تشكّ  ا، سعيً ة النصّ ة على أرضيّ ة والنظريّ البدء مبمارسة مجلة من التجارب املنهجيّ  -د
 اهتا.اليّ ( تاه حركة تلك املناهج ومقاصدها وفعّ ماهتا البعد املعرفّ ف كثري من قضاياها ومسلّ 

ة قابلة ملثل هذا اإلجراء منطقة وسطيّ  ، بل هو أهمّ من أهمّ  اعلم أصول الفقه ميثرل اليوم واحدً  ولعلّ 
هو: بناء نظام  ومنهجيّ  حنو حتقيق مقصد معرفّ  ، وصواًل والنصّ  للعالقة بني املنهج االطتباريّ  -املنهجيّ 
)برؤيته الناظمة ة دين نابع من حاضنة اإلسالم(، ولة لفلسفاته املمثّ يّ )بكلّ  لالجتهاد اإلسالميّ  منهاجيّ 
 ة(.ة التشريعيّ )حبدود الكثري من موارده الفقهيّ و( ات الناظم االجتماعيّ لسلوكيّ 


