
 مناهج واتجاهات البحث الديني
 د. أحد قراملكي

 أحد قراملكي، البحث الديين، االجتاهات الدينية اجلوانية، االجتاهات الدينية الربانية.الكلمات المفتاحية: 
 

من أهم املوضوعات املنهجية. نرتقب من حبوث احلديث عن اجتاهات البحث ومناهجه وأمهيتها النقدية، يعد 
. وقبل اخلوض يف موضوع الفصل تتوىل تقييمهاأن و  ومناهجهوطرائقه أساليب البحث وأدواته املنهج ان حتدد 

ما، إىل  انوع  خاضعتان  methodو approachاحلايل، جند من املهم اإلشارة إىل مالحظة لغوية. ان مفرديت 
ني مرتادفتني، كما ، أي اهنما يستخدمان بوصفهما كلمت1"إذا اجتمعا افرتقا، وإذا افرتقا اجتمعاقاعدة "

لآلخر. وحني تستخدم الكلمتان على حنو  ابوصفهما كلمتني متباينتني يقع كل منهما قسيم   ايستخدمان أيض  
تدالن على معىن واحد، ويشمالن بعضمهما، أما حني جيري منفصل عن بعضهما، فإهنما يف الغالب 

لآلخر. ولذلك فإن املقصود ببحث  اويقع قسيم   اخاص   امنهما حيمل مفهوم   يف النص فإن كال   ااستخدامهما مع  
 املنهج حتديد املناهج واالجتاهات.

، بينما نقصد إليضاح النظرية والعثور على الفرضيات اطريق  لالقرتاب من املسألة و  اونريد مبفهوم االجتاه أسلوب  
 باملنهج أداة يف نقد الفرضية املتبلورة وتقييمها.

، بينما يتصل املنهج context of discoveryاالكتشاف املالحظة و ل بسياق ويف ضوء ذلك فإن االجتاه يتص
 2ندي. ورغم التحدي املؤثر واجملدي الذي قام به فايرابcontext of justificationبسياق احلكم والتقييم 

. اجي  يف نقده للتمييز بني هذين املفهومني، غري ان يف وسعنا القول بأمهية التمييز هذا منه( 1924-1994)
ومن األبعاد األساسية اليت يتميز هبا االجتاه عن املنهج، ان اجتاه العلماء أو طريقتهم يف االقرتاب من حمور 

وال ميكن وفق التعبري الدارج،  openألذواقهم وعقلياهتم وتصوراهتم، أي انه أمر مفتوح حر خيضع أمر البحث، 
ألن سياق احلكم ال بد ، publicاملنهج ميثل أداة تقييم عامة . غري ان االعرتاض عليه بقاعدة "من اين لك هبذا؟"

يف سياق احلكم ان نتساءل: "من أين  اجد  ان يكون على حنو يتيح للجميع ان ميارسوا عملية التقييم. من املهم 
 .لك هبذا؟"

                                                 

إذا قاال اهنماا "في، يشيع استخدام هذه القاعدة يف الفقه، حني يراد التمييز بني مصطلحي الفقري واملسكني يف حبث مصاارف الزكااة ماثال   - 1
. فحني نستخدم الفقري واملساكني يف ناص واحاد سايدل كال منهماا علاى معاىن خااا ولنفارتض ان املساكني رتقا اجتمعا وإذا اجتمعا افرتقا"اف

 من الفقري، أماا حاني يساتخدم كال منهماا لوحاده فسايكونان مرتادفاني. ولعال املؤلاا قاد أوضاح املقصاود اسيدل حينئذ على من هو أكثر فقر  
 بالقاعدة يف النص أعاله. )املرتجم(.

 الحظ: - 2
Paul Feyerabend, against method, London, 1988. 
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 تنوع المناهج واالتجاهات
شكاليات وتعقيد املسائل. ضوع ونطاق اإلوذلك لسعة دائرة املو متتلك األحباث الدينية مناهج متنوعة للغاية، 

، يستخدمون مناهج متنوعة يف فهم النص القرآين، فيتجهون إىل التفسري باملأثور تارة، نالحظ ان املفسرين مثال  
ويلجؤون إىل التفسري اللغوي األديب تارة أخرى، كما يستخدمون ثالثة مناهج حتليل بنية النص. يستعني إيزوتسو 

 ، بينما يأخذ آخرون باجتاه اهلرمنيوطيقا.3بعلم السيمانطيقيا ومناهجههيم الدينية يف القرآن، يف حتليل املفا
 اإىل استخدام منهج الربهان يف بعض مسائل الكالم، كما يستعينون حين   اويتجه علماء الكالم املسلمون أحيان  

عض املسائل ثالثة، إىل جانب اهنم آخر مبنهج اجلدل، بينما يعمدون إىل األدوات واملربرات التارخيية يف ب
 اجلّوانية.الدينية يستخدمون يف بعض احلاالت النادرة بالطبع، املناهج 

أسس الفقهاء علم أصول الفقه لبلورة مناهجهم وأدواهتم، وهم يستخدمون أدوات متنوعة يف استنباط األحكام 
 deontic الواجباتالضرورات أو قواعد منطق إىل  الشرعية، بداية من األدوات الداللية السيمانطيقية، وصوال  

logic. ألهنم كانوا من جهة ورثة احلكمة العملية األرسطية وقد واجه علماء األخالق صعوبة يف هذا اإلطار ،
واليت متتلك أدوات ومناهج خاصة، كما اهنم يتعاملون من جهة أخرى مع تعاليم الوحي األخالقية واليت يتطلب 

 رة.توظيفها مناهج مغاي
. ان األحباث األحباث الدينية املتداولة يف الرتاث والثقافة اإلسالمينييف  اشديد   امثة تنوع  ويف ضوء ذلك فإن 

. وجند ان التعدد يف poly methodic، تتسم بتعدد يف املنهج الدينية وعلى العكس من األحباث الفلسفية مثال  
دقيق يف استخدام املناهج، وعلى تقدير غياب خطة كهذه  يلقي ضوء  على أمهية وجود خطة حبث وبرنامجاملنهج 

 فإن تعدد املناهج يؤدي إىل اختالطها.
كما عملت األحباث الدينية اجلديدة على توسيع نطاق التنوع املنهجي على حنو كبري مقارنة باملاضي، وقد 

ت علمية متخصصة يف دراسة شاعت اليوم األحباث الدينية التجربية ودخلت إىل جماالت البحث احتادات ومجعيا
 (.فسريأدوات ومناهج خمتربية يف فهم الظواهر الدينية واكتشافها )الوصا والت، وراحت تستخدم االدين جتربي  

املنطقي، ويستخدمون أدوات حتليل املفاهيم والتحليل  -يؤكد الباحثون يف فلسفة الدين على االجتاه التحليلي
هي الطريق )فينومينولوجيا الدين( لدينية. ويعتقد البعض ان ظاهريات الدين اللغوي...اخل، يف قراءة الظواهر ا
ويعتقد آخرون ان الدراسة التارخيية أسلوب مفيد يف قراءة الدين، وجند ان البعض الوحيد لقراءة الظواهر الدينية. 

نهج احلصري، كما يرى اجتاه يؤكدون على املعرفة الوجودية والعاطفة والشعور فيما يتصل مبعرفة اهلل، وعلى حنو امل
أخذت بعض األوساط البحثية املتخصصة يف الشأن الديين خالل . امفيد   اان الدراسات املقارنة متثل خيار  آخر 

 وتعديال   ابيتخصصية يف البحث الديين، ويرون ان يف ذلك ترميم  الالعقود األخرية، يف التأكيد على الدراسات 
 سيكية.لثغرات املنهج يف األحباث الكال

                                                 

 .10-1إيزوتسو توشي هيكو. خدا وإنسان در قرآن )اهلل واالنسان يف القرآن(. ترمجة امحد آرام. ا - 3
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ان تنوع املناهج واالجتاهات يستدعي مسائل عديدة: ما هو املقياس يف انتقاء منهج حمدد من بني املناهج 
املتنوعة؟ على أي أساس ويف ضوء أي مستويات متنوعة، يقوم تنوع املناهج؟ ما هي العالقات اليت تربط بني 

ا؟ ما هي اخلطة اليت تتيح لنا استثمار أكثر املناهج املناهج املتنوعة؟ وكيا ميكن لنا تبويبها وترتيب مستوياهت
 جدوى؟

 ترتيب المناهج
على أساس  امثة تقسيمات متعددة لشىت املناهج واالجتاهات يف جمال األحباث الدينية، وميكن تقسيمها ثالثي  

وهنالك طة. فيقية خمتلو جّوانية، وأخرى برّانية، وثالثة تدينية هدف علمي )منهجي(: فثمة مناهج واجتاهات 
 فرعية تستتبعها.  اتعريا لكل من هذه األقسام وأقسام  

 الجّوانيةالدينية االتجاهات 
 إيضاح لغوي:

والربّاين، األمر مثة غموض وقصور يف املصطلحات نالحظه يف التقسيمات القائمة على أساس التمييز بني اجلّواين 
يف إطالق وصا الربّاين واجلّواين، وحينئذ ستعين  اأحيان   اس  . يكون الدين مقياامومه   اإشكالي   االذي مينحها طابع  
تلك املستوحاة من الدين أو التعاليم الدينية، بينما ستدل املعرفة الربّانية، على تلك اليت جرى املعرفة اجلّوانية 

العرفان املتداولني يعتقد ان الفلسفة و ، مثال   4استيحاؤها من غري الدين وتعاليمه. ان االجتاه السلفي أو التفكيكي
ما من وجه جامع بني نتميان إىل املعرفة. وذلك ألنه"اإلسالمية، ميثالن معرفة برّانية، على تقدير أهنما ييف الثقافة 

 .5"العلوم البشرية والعلوم اإلهلية اجلديدة، على شىت املستويات
جيري استنتاجها الفكرة الدينية عرتاض، ألن"ذا، واجه النقد واالغري ان تفسري اجلّواين والربّاين على حنو مطلق كه

بني الفصل ومن هنا يتضح ان مرة ثالثة...  امن العقل لوحده تارة، ومن النقل مبفرده تارة أخرى، ومنهما مع  
 .6""اجلّواين" و"الربّاين" ينشأ عن تشويه احلقيقة الدينية

شرع أو العقل والدين، ولذلك فهو يتضمن وحصيلة االعرتاض ان هذا التحديد هو على غرار ثنائية العقل وال
القول بالتنايف بني معطيات العقل وتعاليم الدين، بينما ميثل هذا التحديد يف واقع األمر، إقصاء  للعقل من اجملال 
الديين، بينما العقل جزء من الدين، ألن املعرفة الدينية تتكون من قسمني، فهنالك املعرفة العقلية الدينية واملعرفة 

لنقلية الدينية. وعلى هذا األساس جرى تقسيم مصادر استنباط أحكام الشريعة وتعاليم الدين إىل مصادر نقلية ا

                                                 

يف إطااااار الفكاااار اإلساااالمي، وال عالقااااة لااااه مبدرسااااة نبهناااا يف هااااامإ سااااابق إىل ان مصاااطلح التفكيااااك هنااااا خااااا باجتاااااه حبثااااي تكاااّون  - 4
 . )املرتجم(.deconstructionالفيلسوف الفرنسي جاك دريدا واليت يشري معادهلا العريب، إىل  املصطلح االجنليزي 

 .6، ا12412مريزا مهدي اصفهاين. أبواب اهلدى. مركز اسناد آستان قدس رضوي، مشاره  - 5
 .194-190، ا1، ج1378نيم. قم، مركز نشر اسراء، عبد اهلل جوادي آملي. تس - 6
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عرب يف الواقع عن يومصادر عقلية. وهكذا جند ان تقسيم املعرفة إىل جّوانية وبرّانية  ، واإلمجاع(7)الوحي، والكتاب
 لون من االختزالية واحلصرية.
اجلّواين يف عنوان مناهج البحث الديين، باملعىن املذكور، ونقصد بالتمييز بني اجلواين  وحنن ال نستخدم مصطلح

وميثل  .8الذي بىن عليه بعض املتكلمني مصنفاهتم يف علم الكالم والرباين، ما يعرف بالسمعي وغري السمعي
 لسنة.أي الوحي وا لتعبري "ما هو داخل يف النصوا الدينية" اح اجلّواين هنا إجياز  مصطل

يتطلب اليت لسنا هنا يف صدد حتليل العالقة بني الدين والنصوا الدينية، بل هي من املسائل الكالمية احلديثة 
من الدين، وتصور احلد األدىن واحلد األقصى فيما يتصل  رجوهتناوهلا تأسيس عدد من القضايا من قبيل ما ن

 بكمال الدين، وحنو ذلك.
املناهج واالجتاهات اليت تتوىل عرب الرجوع إىل النص الديين )الوحي: الكتاب، نقصد بالبحث الديين اجلواين، 

ويف ضوء ذلك ال يكون املوضوع أو املسألة أو . تفسريهوالسنة( حتليل ذلك النص وبناء مفاهيمه وممارسة تربيره و 
ملنهج اجلواين هو ذلك يف حتديد البحث اجلواين، بل املعيار يف ذلك زاوية املالحظة. فا اشخص الباحث، مقياس  

 االذي ينظر يف شىت املسائل )سواء كانت دينية أم طبيعية...اخل( من خالل الرجوع إىل النص الديين واستناد  
 أم ال(. اعليه، )سواء كان الباحث مؤمن  

 البحث الجواني: المناهج واألدوات
 جدل واسع حول هذا التنوع فيما تتنوع الدراسات اجلوانية على مستوى األدوات واملنهج واألسس. وقد أثري

األمر الذي جنده على حنو أقل فيما يتعلق يتصل بقسم من هذه الدراسات أعين الدراسات القرآنية والتفسريية، 
 باألدوات واألساليب املستخدمة يف التعامل مع نصوا احلديث أو فقه احلديث.

 

 

 التفسير، التأويل
ومثة خالف ز بني التفسري والتأويل بوصفهما اجتاهني يف الدراسات الدينية، يتمثل النموذج األول للتنوع يف التميي

شديد بني وجهات النظر اليت حاولت التمييز بني هذين االجتاهني، وهو أمر يعود إىل التصور الذي يطرحه كل 

                                                 

، فاال باد ان يكاون املقصاود هاو )السانة( والنصاوا اهكذا يف النص األصلي، ويبدو انه ساهو مان املؤلاا، ألن الكتااب هاو الاوحي طبع ا - 7
 النبوية أو ما هو يف حكمها. )املرتجم(.

 .5، ا5ها، ج1409الحظ: التفتازاين، شرح املقاصد. بريوت، عامل الكتب،  - 8
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ان  ما يقال اغالب  يرى البعض اهنما مرتادفان يدالن على معىن واحد، و  .9من الباحثني حول التفسري والتأويل
 .10التفسري أعم من التأويل، بينما يرى آخرون ان التأويل هو األعم

متعددة للتباين.  ابني التفسري والتأويل، وقد ذكر أصحاب هذا الرأي صور   الكن الرأي الشائع يقرر ان مثة تباين  
، وتتجه معظم اآلراء 3-7اجلدول نلقي عليها ضوء  يف ألمهية األدلة اليت أقامها هؤالء على التباين، فإننا  اونظر  

 إىل التمييز بينهما على أساس التمييز بني الباطن والظاهر.
 صاحب النظرية  وجه التباين                          ت

 التأويل  التفسري 
ترجيح أحد املعاين على غريه  القطع مبراد اهلل  1

 دون جزم .
 املاتريدي 

حتديد الداللة الوضعية  2
لفظية) احلقيقة/ اجملاز( ال

 ومقاربة مربر للقصد. 

بيان باطن اللفظ واالخبار 
 عن حقيقة القصد . 

 أبو طالب الثعاليب 

 ابو نصر القشريي  االستنتاج  ما ينحصر يف السماع.  3
 ابن اخلازن  املنوط بالفهم الصحيح  املنوط بالنقل الصحيح  4
 الثعليب رجية للكالماحلقيقة اخلا الشكل العلمي للكالم.  5
مضمون مفاهيم األلفاظ  6

 ومصاديقها اخلارجية . 
حقيقة القرآن املتعالية باللوح 

 احملفوظ .
 ة الطباطبائي العالم

مؤلفي كتاب  فهم باطن القرآن فهم ظاهر القرآن  7
"مناهج تفسري 

 القرآن".

 والتأويل.: اجتاهات يف التمييز بني التفسري 3-7اجلدول رقم              

 التفسير، التحميل

                                                 

ملزيد من التفصيل الحظ: حممد كاظم شاكر. معناشناسي وروش شناسي تأويل در سه حوزه روايي، بااطين، و اصاويل )التأويال: الداللاة  - 9
. وكااذلك: 40-23، ا1376واملاانهج، يف علاام احلااديث واالجتاااه الباااطين وأصااول الفقااه(. قاام، دفاارت تبليغااات اسااالمي حااوزه علميااة قاام، 

فماا بعاد. وكاذلك: عبااس علاي عمياد  32. ا1379رجيب )إشراف(، روش شناسي تفساري قارآن )منااهج التفساري(. هتاران،  ات،  حممود
، 1366زجناين. مباين وروشاهاي تفساري قارآن )منااهج التفساري ومبادئاه(. هتاران، ساازمان جااب وانتشاارات وزارت فرهناك وارشااد اساالمي، 

 .70ا
 م. ن. - 10
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والتحميل، ويرى العالمة الطباطبائي يف هذا السياق، ان التفاسري احلديثية والكالمية مثة متييز آخر بني التفسري 
حيث ينظر املفسر يف والفلسفية والصوفية والعلمية والتجربية، ال متثل يف الواقع سوى عملية حتميل ال تفسري. 

حّملها على النص القرآين، أي انه  آيات القرآن، من خالل قناعاته العلمية املسبقة، فيعملية التحميل هذه، إىل
بني  املقياس املنهجي للفصل. ان 11اخطري   ا، األمر الذي يشكل مطب  العلمية مينح النص معىن يطابق قناعاته

حد تعبري الظاهراتيني،  ه، بني قوسني علىوفرضيات ههي ان يقوم املفسر بوضع شىت نظرياتالتفسري والتحميل، 
 ويتحرر منها بالكامل.

 التفسير ترتيبي وموضوعي
، كما يسميه الشهيد 12يشيع بني البعض تقسيم التفسري إىل ترتييب وموضوعي، وهو مصطلح يستخدمه شلتوت

 قد تناول هج التفاسري املوضوعية(اجند ان مؤلا كتاب )منو ، 13الصدر بالتفسري التجزيئي والتفسري املوضوعي
 .14بالدراسة والنقد، املبادئ النظرية واملرتكزات املعرفية للتقسيم هذا

 غير المأثوربالتفسير بالمأثور بالمعنى األعم، و 
ميكن تقسيم الدراسات اجلوانية إىل نقلية وغري نقلية وفق ما يستخدم فيها من أدوات. وهو تقسيم يقوم على 

 اورمزي   اوعرفاني   اوفلسفي   اعلمي   اوبالروايات )املأثور(، وتفسري  قرآن، للقرآن بال اتقسيم كالسيكي يقول ان مثة تفسري  
...اخل. ميكن تقسيم األمناط املذكورة إىل قسمني، أوهلما تفسري القرآن بالقرآن وبالروايات، وهذا يف الواقع ادبي  أو 

وحي. يعتقد البعض ان أدواته نصوا الوحي. والقسم الثاين هو التفسري بأدوات من خارج نطاق الحبث جواين 
 .15القسم األول هو تفسري باملأثور باملعىن األعم، وقد جعلوا ذلك يف قبال التفسري بالدراية أو بالعقل

فضاءات وبيئات تفسريية متنوعة، ويف وسعنا اإلشارة إىل بيئتني وإطارين متباينني يف ميكن ان نتحدث كذلك عن 
النموذج. ويتضمن كل من البيئتني أو لى أساس حتليل البارادمي أو عمنهجي يقوم الدراسات اجلوانية، يف تصور 

اليب خمتلفة، فهنالك اإلطار السيمنطيقي الداليل، واإلطار اهلرمنيوطيقي. ويف املذكورين، أدوات وأس اإلطارين
ة اجلدل وطبيعاستعراضنا هلذين اإلطارين سنتطرق إىل االجتاه التلفيقي املطروح يف سياق تفاعل هذين النمطني 

 القائم بينهما.

 السيمنطيقا

                                                 

 .8-2، ا1ني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن. قم، منشورات جامعة املدرسني، جالسيد حممد حس - 11
 .323و 322حممود شلتوت. من هدى القرآن. القاهرة، دار الكتب للطباعة والنشر. ا - 12
 .12-8حممد باقر الصدر. املدرسة القرآنية. بريوت، دار التعارف للمطبوعات، ب. ت. ا - 13
 .1372ي. روش شناسي تفاسري موضوعي قرآن )مناهج التفاسري املوضوعية(. هتران، انتشارات كوير، سيد هدايت جليل - 14
 .58، ا1جوادي آملي. تسنيم، مصدر سابق، ج - 15
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أو نظرية، بل املقصود بذلك يف الفصل احلايل،  امذهب   هنا بوصفه semanticsال نستخدم مصطلح السيمنطيقا 
املتداول عند كثري من املفسرين التقليدي منهم أو احلديث، وعلى أحناء خمتلفة. لقد حظي هذا االجتاه يف االجتاه 

أكرب، وقد تطور حىت بات نظرية مدونة يف قراءة النص، بفضل توظيا علم الداللة  القرن األخري باهتمام
 فإن اجتاه السيمنطيقا يهيمن على تراث الدراسات اجلوانية بنحو أو آخر.احلديث. ويف ضوء ذلك 

لداللة يتأسس هذا االجتاه يف قراءة النص الديين، على نظرية داللية هامة عرفت وشاعت يف أصول الفقه بنظرية ا
وحتظى هذه النظرية اليوم بأنصار من فالسفة الغرب نظري غريس. ان التصديقية يف قبال نظرية الداللة التصورية. 
وحني بقصد املتكلم، فيما يسعى املتلقي إىل تصيد ذلك القصد.  ااملعىن يف ضوء الداللة التصديقية، يظل منوط  

ولعل ذلك هو الذي مضمون وال تقبل الصدق أو الكذب. تتجرد العبارة عن قصد املتكلم، تكون جوفاء دون 
يف  ل الصدق والكذب، يقولبللقضية اخلربية اليت تتقدفع ابن سينا إىل إدخال تعديل على التعريا الكالسيكي 

وميكن تفسري نص ابن سينا  "هو الذي يقال لقائله انه صادق فيما قاله أو كاذب:"تعريا الرتكيب اخلربي
 .16ككذل  بأشكال أخرى

ال بد يف ضوء الداللة التصديقية، العثور على قصدية املتكلم لتحديد داللة النص، غري ان الطريق إىل حتديد 
 يوحي حبصول دور ومفارقة!القصد هو نصوا املتكلم ذاهتا، األمر الذي 

، methodological individualism، الفردانية املنهجية مها الدور هذااملفارقة أو طريقان رئيسيان ملعاجلة هنالك 
ويف اخليار األول جند ان شىت القرائن املقالية واملقامية وقواعد اللغة والنحو، متثل . meth. Holismالكلية املنهجية و 

ويقوم على هذا التصور بنحو أو آخر، جممل أدوات تتيح لنا حتليل بنية العبارة، وبالتايل العثور على قصد املتكلم. 
يف معاجلة لغة  اجد   الك اليت هتتم بأسباب النازول وظروفه. غري ان هذا املنهج ليس عملي  لتفسريات األدبية وتا

 الشريازي، وكذلك يف قراءة املتشابه من آي القرآن. الرمز من قبيل النصوا الشعرية حلافظ
خالل ذلك الكل. متوحد، ال عبارة مفردة. ونأخذ يف قراءة العبارة من  ويف اخليار الثاين، جند أنفسنا أمام كل  

ويتأسس على هذا التصور، ما جنده لدى العديد من املفسرين التقليديني من اهتمام بسياق النص وتناسب السور 
 واآليات يف التفسري املأثور.

مثة اليوم حماوالت للعثور على ذلك الكّل وفق منوذج معني، وهو الرؤية الكونية للمتكلم. ان الرؤية الكونية اليت 
ويف ضوء الرؤية الكونية للعالمة الطباطبائي، لن افظ الشريازي تعرب عن مقاصده من نصوصه الشعرية، حيملها ح
 بالعشق األرضي الناسويت، وهو تعبري ورد يف البيت الشعري التايل: "حمبة املعشوقعبري "نفسر ت
 أقول،
 امرار  رددته قد ما 

 كان ديين

                                                 

 .63ابن سينا، اإلشارات، مصدر سابق، ا - 16
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 .17حمبة املعشوق
ان مقاربة إطار النصوا الدينية، هو: كيا لنا حتديد الرؤية الكونية للمتكلم؟ والسؤال املطروح فيما يتصل ب

داللة النص تستهدف حتقيق ذلك. وميكن من خالل مقاربة إطار الدالالت القرآنية، ان نبلور الرؤية الكونية يف 
 .18القرآن على شكل منظومة كلية وشبكة مرتابطة

يف حتليل  ا، أسلوب  اويعد حتديد الدالالت كمي  كورة عرب أساليب كمية، جتري حماوالت اليوم لبلورة الدالالت املذ 
مفردات النص عرب أساليب إحصائية، من قبيل إحصاء املصطلحات، وتصنيفها حسب أقسام متنوعة )االسم، 

لى حنو املركزية واملدخلية، وحتديد العالقة املفهومية بني املصطلحات عوالصفة، والفعل،...اخل(، وحتديد الكلمات 
بلورة شبكة من بواسطة قرائنه الداخلية واخلارجية، وبالتايل دقيق عرب احلساب الرياضي وحتليل منط النص وسياقه 

التصورات ومقارنة املفردة اليت جتري دراستها، من حيث موقعها يف شبكة املفاهيم هذه، والشبكات األخرى ذات 
 الصلة باألمر.

تتسق بالكامل مع مشروع وتدابري ظل االجتاه السيمنطيقي، رؤية كونية حية ميتلك الوحي )الكتاب والسنة( يف 
يف حتديد املعىن، العثور على موقع املفاهيم يف تلك الرؤية، واالنتباه إىل انتقال  امؤثر   امعينة. ومما يلعب دور  

إىل آخر نسيب، إىل أو انتقال املعىن من مستوى أساسي  املصطلحات من استخدام آخر إىل تلك الرؤية الكونية
جانب االهتمام بتباين املفاهيم يف حقول داللية متباينة، وال سيما فيما يتصل بالرؤية الكونية يف القرآن، وتلك 

الرؤى الكونية األخرى فيما يتعلق باملفردات املتداولة بني عرب اجلاهلية بشأن املفردات العربية، إضافة إىل 
 الدخيلة.

ة حتديد قصد طار السيمنطيقي، وهو تأثر املتلقي وااللتزام باحلياد يف تلقي اخلطاب، وحماولمثة ما يعد قاعدة يف اإل
 .19اأيض   اوضروري   اومناسب   اعن تأثريات عقلية املتلقي. ويف إطار كهذا يعد ذلك ممكن   ااملتكلم بعيد  

 الهرمنيوطيقا
مبعىن التفسري،  Hermenueinفعل  إىل جذر يوناين حيث اشتقت من Hermeneuticsتعود كلمة هرمنيوطيقا 

ما يفهم منها الداللة على العلم الذي يتضمن قواعد التفسري ومبادئه. غري اننا نقصد هبا ما يعادل  اوغالب  

                                                 

 هذه ترمجة حرفية للبيت الشعري الفارسي التايل: - 17
 يإ من مهر دلدارها.بود ك  فته ام بارها      گومي و گمهي  

 )املرتجم(.
 كنموذج على استخدام هذا املنهج يف قراءة النص القرآين، الحظ: إيزوتسو، مصدر سابق.  - 18
 لتفصيل احلديث حول السيمنطيقا وتطورها التارخيي الحظ: - 19

- Kalish Ronald, "Semantics", the encyclopedia of philosophy, Paul Edwards Ed. In chief, London, 1967, p. 348-

358. 
- Kretzman, Norman, "history of semantics", Ibid, p. 358-406. 
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يف مقابل السيمنطيقا. يستخدم البعض كلمة التأويل كمعادل املصطلح املتداول أي  اجتاه خاا يف التفسري 
 على التمييز بني االجتاهني اهلرمنيوطيقي والسيمنطيقي. للهرمنيوطيقا، األمر الذي يدلل

يصل إىل املتلقي  ابل ميثل املعىن حق  لقصد املتكلم،  اليس بالضرورة ان نعد املعىن يف اإلطار اهلرمنيوطيقي، خاضع  
 واملهم هو فهم املتلقي ذاته.

ر ااآلهلة، بل ميكن من خالل احلو كان سقراط يعتقد انه ال ميكن االكتفاء بالكلمات واجلمل يف فهم رساالت 
 واآلخر عرب الديالكتيك.. ميكن ان نقوم بتأويل الذات عثور على آلية لفهم باطن النصواالواجلدل 
نتعامل مع عمل فين نشعر بوجود إحياءات متعددة بتعدد األشخاا. ملاذا ال تكون شىت هذه اإلحياءات حني 
 افيصبح املتلقي حمور  من الثورة الكوبرنيكية  اقدير ذلك فإننا نواجه لون  وعلى ت؟ ان العمل الفين ذاته أساس  عنابعة 

اليد، ال أنه أمر قصده متناول لالصطياد ويف  قابال   ايف هذا اإلطار وحيتل هو موقع املتكلم. ان املعىن سيكون شيئ  
 املتكلم.

ال يتيسر ذلك لآلخر؟ ملاذا  كيا للمتلقي ان يفهم النص؟ ملاذا يكون يف وسع أحدهم اإلحاطة بالنص بينما
وفتح قناة اتصال مع العمل الفين، بينما ال يتاح ذلك لآلخر؟ لقد استجمع املتلقي يتاح ألحدهم إرساء عالقة 

 ، على حنو مندمج.اوثقافي   اي  ، حضار مزاجهوتتعلق بعقله و جمموعة من األسس املعرفية وأخرى تتصل باإلثارة 
 وحاجات متعددة ويتجه حنو اخلطاب ويف جعبته آالف االحتياجات. على أسرار متنوعةاملتلقي ينطوي 

يف متناول يد القارئ. ميكن مبجرد ان يصبح  ارغم ان النص حصيلة لعقلية املؤلا، غري انه يكتسب معىن خاص  
ان نالحظ أربعة عناصر يف كل نص هي، ثبات املعىن، واستقالله عن قصد املؤلا الفكري، ومتثيله لدالالت 

 .20، ووجود نطاق عام للتلقيخفية
وكلما الحظنا حاجات حقيقية يف النص، تتأسس قناة االتصال بني املتلقي والنص، يف ضوء احلاجات القائمة، 

تفسري املتلقي ان النص يف حقيقة األمر يقوم ب فإننا سنقيم معه آصرة أوثق وستتسع دائرة التلقي اليت تتاح للنص.
ه عن ذاته ويتحدث عن حاجاته وأسراره. وكلما اكتشفنا ذواتنا يف النص، كلما مبعىن من املعاين، وهو يكشا ل

الذي حيصل بني هذا و ازدادت اآلصرة املفهومية اليت أقمناها معه. واملقصود بالثورة الكوبرنيكية هي تبادل املواقع 
 ي ومقاربته.فالنص هو مفِسر )بالكسر( يقوم بتظهري املتلق املفِسر )بالكسر( واملفَسر )بالفتح(.

استعراض اإلطار اهلرمنيوطيقي يف التعامل  21تكفل كتاب )هرمنيوتيك كتاب وسنت=هرمنيوطيقا القرآن والسنة(
أسس متعددة ومستويات كثرية من الغموض، لكن املهم بالنسبة لنا مع النصوا الدينية، األمر الذي يستند على 

                                                 

 الحظ: - 20
Ricoeur, Paul, hermeneutics and the human science, Cambridge university press, 1982, p. 210. 

ران. منطاق ومبحاث علام هرمنيوتيااك. گا: حمماد رضاا رخيتاه  جمتهاد شبسارتي. هرمنيوتياك كتااب وسانت. هتاران، طارح ناو. الحاظ كاذلك - 21
 .1378ره، هبار گهتران، نشر كن
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ها استخدام ذلك املنهج. وبكلمة أخرى فإن االجتاه هو عدم توافر األدوات اليت يتطلبيف الفصل احلايل، 
 نتظمة.اهلرمنيوطيقي وعلى العكس من السيمنطيقا، مل يبلور حىت اآلن أدوات دقيقة وأساليب م

 المنهج التفاعلي
 اهتمامنا يف هذه الدائرة، حني نعاجل تساؤال   ؤطرميكن ان نذهب أبعد من ثنائية قصد املتكلم وحصة املتلقي اليت ت

ويكون اخلروج عن هذين الفرضني بطرح تصور  يستفهم حول مناطات الداللة وما يتوقا عليه املعىن. ااسي  أس
ثالث يالحظ التفاعل بني املتكلم واملتلقي، والقول بأن املعىن حصيلة لتفاعل كهذا. لكن ذلك التفاعل بني 

 دد وفرضية تتوىل ر ه.الدورين سيظل غري قابل للتوظيا املنهجي طاملا مل يتوفر له منوذج حم
من  اويف ذلك النموذج ال جيري رفض قصد املتكلم فيما يتصل مبعىن النص، بيد ان طريق اكتشافه سيكون لون  

اآلصرة بني املتكلم واملخاطب، تلك اآلصرة اليت ال تنحصر يف قواعد اللغة بالضرورة. وعلى هذا األساس لن 
بني النص واملتلقي. مثة أمر  ، أي تفاعال  االفتح(، بل هو االثنني مع  )ب ا)بالكسر( وال مفسر   ايكون النص مفسر  

يقصده املتكلم احلكيم من نصه، وهنالك فهم يستله املتلقي من اخلطاب ذي املستويات املتعددة، وجيتمع هذان 
حنو  انطلق  يف عملية تفاعلية متبادلة على حنو جيعل من الفهم العميق نتيجة جلدل كهذا، فيما يصبح كل تفسري م

 تفسري آخر.

 نطاق الدراسات الجوانية
هل ميكن ألي حبث يتصل مبجال الدراسات الدينية، ان يستثمر االجتاه اجلواين؟ هل من املربر الرجوع إىل النص 
الديين يف اإلجابة على شىت مسائل البحث، أم ان الدراسة اجلوانية ال متثل سوى واحد من اجتاهات البحث 

 لك سوى نطاق وظيفي حمدود؟ ما هو املقياس يف رسم احلدود تلك؟الديين وال متت
من الواضح ان التساؤل حول نطاق األحباث الدينية اجلوانية، ووفق املفهوم املستخدم هنا، خيتلا عن التساؤل 

 حول نطاق الدين واملقياس يف وصا األشياء بأهنا دينية.
ان استخدامه يؤدي إىل إقحام عملية البحث يف الدور  ، حيثاغري ممكن أحيان   ايكون البحث اجلواين أمر  

، يرون انه ال ميكن ان نثبت صدق قول واملفارقة، ويهدد جدواه وفائدته. فاملتكلمون ذوو االجتاه العقلي مثال  
ان إثبات صدق التعاليم النيب، من خالل الرجوع إىل النص الديين، ألن ذلك يؤدي إىل الدور. وهؤالء يعتقدون 

عرب استخدام االجتاه الرباين، أي ان القرآن كان حيرا على جتنب  اية يف النصوا الدينية، قد جرى أيض  الدين
، 22(اكثري    االوقوع يف الدور كذلك، وهذا ما نالحظه يف قوله تعاىل )ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالف  

أساليب برانية )حتليلية(. ان عدم االتساق هو  حيث جلأ القرآن يف تدليله على ان اهلل هو مصدر الوحي، إىل
 مبثابة معيار الكتشاف اخلطأ يف املقياس الرباين.
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بال منافس،  امثة حاالت متنوعة يف النطاق الذي يتيسر فيه البحث اجلواين. فهذا النمط من البحث يكون أحيان  
ب، حيث تكون األساليب الربانية أي ان معاجلة مسألة البحث جتري من خالل الرجوع إىل النص الديين وحس

غري جمدية يف اإلجابة عليها، ويدخل يف هذا العديد من املوضوعات اليت طرحها املتكلمون يف باب السمعيات. 
فتتمتع هذه وبالطبع فقد اختلا علماء الكالم يف حتديد املوضوعات السمعية احملضة، على حنو أساسي. 

األحباث لدى األشاعرة بدائرة أوسع مما حدده متكلمو املعتزلة، كما اهنا تتحرك يف نطاق واسع للغاية عند االجتاه 
اإلخباري وأهل احلديث والسلفيني إىل جانب االجتاه التفكيكي. وتدخل يف هذه املسائل، آلية تقييم األعمال يف 

العقاب، واحلكمة يف األوامر والنواهي اإلهلية، واإلمامة اخلاصة يف النظرية اليوم اآلخر، وما يقصده اهلل بالثواب و 
 الشيعية، ووصا اجلنة ومنشأ النبوة وحنو ذلك.

لألحباث اجلوانية، حيث ميكن معاجلة مسألة واحدة نظري عصمة األنبياء  اما توجد أحباث أخرى متثل حتدي   اكثري  
دوات التحليل )على النحو املتداول عند أهل الكالم(، وأدوات الفالسفة ، من خالل املناهج التارخيية، وأابراني  

وميكن ان يؤدي التحدي هذا إىل تعارض شكلي بني املنطقية، وحىت عرب أدوات البحث السيكولوجي. 
. ومن النماذج االخرى لذلك إشكالية العلم 23االجتاهات، األمر الذي واجهه املتكلمون يف موضوع العصمة

بني  اشكلي   اشكالية العقل والدين يف علم الكالم اجلديد والكالسيكي، حيث نلمح يف إطارمها تعارض  والدين وإ
 امن منظور منهجي، حيث يفتح للباحث آفاق   االبحث اجلواين والرباين. وميكن للتعارض املذكور ان يكون مفيد  

 اهات اليت تبدو متعارضة.جديدة، شريطة ان يتوفر لديه خمطط حبثي ومنهج مالئم للتعامل مع االجت
 يتصل حتديد نطاق األحباث اجلوانية، بعدة أمور:

 منط املسألة. -1
 ما يرتقبه الباحث من الدين والوحي. -2
 تصوره حول حقانية تعاليم الدين. -3

 قواعد استراتيجية في البحث الجواني
ات يف هذا اإلطار. يتطلب اعتماد االجتاه ميثل التعامل الساذج املتساهل يف الرجوع إىل النص الديين، أهم املطب

وذلك ألن مثة قواعد وضوابط حتدد قراءة النص، ويؤدي التغافل عنها إىل اخلطأ وتقدمي فهم  ،اجلواين خربة علمية
يف بلورة تلك القواعد، غري ان االهتمام يتجه اليوم يف الغالب حنو  امشوه للنص. وقد كان علماء أصول الفقه رواد  

طق لفهم النص الديين ومبادئ التفسري وعلم احلديث. ولذلك نالحظ ان ذلك حيظى باهتمام يف تأسيس من

                                                 

الحظ فيما يتصل بذلك: الفاضل املقداد السيوري، اللوامع اإلهلية يف املباحث الكالمية، تصحيح حمماد علاي قاضاي طباطباائي. تربياز،  - 23
 .210-172ها، ا1396
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لسنا هنا يف صدد استعراض ما . 24مقدمات كتب التفسري، وليس ذلك وحسب بل خصصت له أعمال مستقلة
ملهمة جاء يف األعمال ذات الصلة حول تلك القواعد يف مستوى ختصصي، بل نكتفي بطرح عدد من النقاط ا

 العامة.
الدور: ان الوقوع يف فخ الدور ميثل املعوق األول يف االجتاه اجلواين، ومثة حاالت متعددة لذلك. سنواجه  -1

الدور يف تلك احلاالت اليت يتوقا فيها إثبات حقانية واحدة من تعاليم الدين، على ذلك النموذج نفسه )على 
 )توهم حصول الدور(.الزائا يز بني الدور والدور حنو مباشر أو غري مباشر(. وال مناا من التمي

لالستدالل،  الديين لالستيضاح، والرجوع إليه ، التمييز بني الرجوع إىل النصالزائا ومن أساليب جتنب الدور
للدور على تقدير ان يكون هبدف اإلثبات والتصديق واالستدالل على  افرمبا كان الرجوع إىل النص الديين مستلزم  

 بقصد الفهم وتكوين تصور معمق. اعينة. بينما ال يستلزم الدور يف إطار املسألة ذاهتا، لو كان رجوع  مسألة م
، عرب االستعانة بالنص الديين، فال ميكن على سبيل املثال ان نقول ان  ال ميكن ان نثبت صدق قول النيب مثال  

اجلوانية من خالل مراجعة النص الديين تتيح كالم اهلل حق، ألن الوحي يقول ان كالم اهلل حق. غري ان الدراسة 
 لنا حتديد معىن عصمة األنبياء واملفهوم املعمق لصدق كالم اهلل.

، التمييز بني الدور واآلصرة املتبادلة، فثمة عالقة متبادلة تتأسس الزائا ومن األساليب األخرى يف جتنب الدور
نهما، بينما األمر ال يعدو ان يكون عالقة متبادلة بني جرى بي ابني شيئني، ونتوهم بأن هنالك احتاد   اأحيان  

 االشيئني. ان مراجعة النصوا الدينية تؤدي إىل تعميق فهمنا لكالم اهلل، األمر الذي مينح البحث اجلواين عمق  
 أكرب.

أكيد اآلخر يف الدراسات اجلوانية، بالوقوع يف فخ الدوغماتية اجلزمية والت طباحلصر املنهجي: يتمثل امل -2
احلصري على اجتاه واحد. حني ميكن القيام ببحث جتريب يف مسألة معينة، فإن ذلك ال يعين انه ال ينبغي القيام 
بدراسة جوانية للمسألة ذاهتا، كما ال يعين انه ال ميكن القيام بدراسة كهذه، والعكس صحيح مبعىن ان إمكانية 

 ملا سواه. اات الربانية، ألن إثبات الشيء ال يعين نفي  ؤدي إىل إقصاء الدراستاعتماد االجتاه اجلواين ال 
، ، ميثل اجتاه "اجلمع مهما امكن، أوىل من الرتك"ان األسلوب الذي يتجنب الوقوع يف فخ احلصرية املنهجية

ويتطلب حتقيق اجلدوى من ذلك، توفر خمطط ومنوذج حبثي. مثة أساليب متنوعة للتعدد املنهجي، وهو ما سنتناوله 
 لفصل اخلاا بالدراسات بني التخصصية.يف ا
الغفلة عن أولوية اجتاٍه ما: ينبغي للباحث ان يهتم بتنوع االجتاهات ويتجنب االرهتان بفخ احلصر املنهجي،  -3

لكن عليه كذلك ان يستوعب أولوية البحث اجلواين يف بعض املسائل. نالحظ يف كثري من املوضوعات ان األمر 
اجلواين بوصفه أفضل اخليارات مقارنة بغريه، إىل درجة ان جتاهل ذلك يؤدي إىل حرمان يتطلب اعتماد االجتاه 

                                                 

هااا. وكااذلك: مساااعد باان سااليمان 1397مان باان صرصاارى. اإلكسااري يف علاام التفسااري. مصاار، مكتبااة اآلداب، الحااظ: الطااويف، ساالي - 24
هااا. وكااذلك: حممااود رجاايب )إشااراف(. روش شناسااي تفسااري قاارآن، 1413الطيااار. فصااول يف أصااول التفسااري. الرياااض، دار النشاار الاادويل، 

 مصدر سابق.
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الباحث من استيعاب جانب مهم من احلقائق الدينية، ويدفعه حنو بناءات مفهومية تقوم على اجتاه االختزال 
 والتحويلية اليت متثل واحدة من أخطر منازلقات البحث.

ويف نقد ما بلوره هؤالء وفهمه   .يتصل بالصفات اإلهلية، بناءات مفهومية متعددة فيما فالسفة اليونان مثال  طرح 
كذلك، مثة أمهية كبرية للتصورات الدينية يف اإلهليات باملعىن األخص، واليت متثل حصيلة ملعاجلة املسألة هذه عرب 

كي يتجنب واين من أمهية وأولوية،  البحث اجلواين. ال بد للباحث يف اجملال الديين، ان يدرك ما يكتسبه االجتاه اجل
و تشويه احلقيقة يف حماولته استيعاب حقيقة القناعات والظواهر الدينية وإدراك صدقها، الوقوع يف النظرة األحادية أ

يشري إىل أولوية البحث اجلواين يف العديد من املوضوعات  تلك. ان قوهلم "أهل البيت أدرى مبا يف البيت"
 واملسائل.

ال يقتصر استخدام االجتاه اجلواين يف اإلجابة على األسئلة ومعاجلتها، اه احلصري فيما يتصل باملسائل: االجت -4
بل هو مفيد كذلك يف اعتماد شىت املناهج واألساليب. ان مبادئ التبشري بالدين وأساليبه، وأمناط تناول القضايا 

 ونالحظ من خاللميكن ان يتجاهلها النص الديين.  الدينية وأساليب حتليل احلقيقة الدينية، ليست مسائل عادية
عن لغة القرآن يف حتليلهم ملسائل املبدأ واملعاد،  االبحث التارخيي، ان الفالسفة واملتكلمني قد ابتعدوا تدرجيي  

فالسفة، ميارسها الالقرآين حيظى بتطوير كبري يف عملية بناء املفاهيم اليت  ان مفهوم "امليثاق" وأساليبه. وجند مثال  
 االنص القرآين شيئ  جوهره األساسي يضيع ويتبدد يف التدقيقات امليتافيزيقية املفرطة، وتتالشى صلته بإىل درجة ان"

 .25"افشيئ  

 

 اتجاهات البحث البراني
بشكله البحثي غري املعتمد على الرجوع إىل النص الديين، مناهج متنوعة منها، الدراسات االجتاه الرباين تضمن ي

املنطقية، إىل جانب  –خيية، واملقارنة، واألحباث االجتماعية والنفسية، واالجتاه الظاهرايت، واملناهج الربهانية التار 
حيث متثل هذه مناذج لالجتاه الرباين يف األحباث الدينية. وقد شاع البحث الرباين بني االجتاهات الوجودية، 

ائم على اجتاه احلصر املنهجي، حول قيمة التحليل الف القالباحثني يف موازاة االجتاهات اجلوانية. كما ان اخل
 الفلسفي يف موضوع املعاد وغريه من املسائل الدينية، ميثل نتيجة لشيوع األحباث الدينية الربانية.

، وكانت مناهج الفلسفة الربهانية واالجتاهات كبريبتنوع   الكالسيكي مل حتظ الدراسات الربانية يف البحث الديين
 خيية، األدوات الربانية الرئيسة عند املتقدمني، غري ان األدوات هذه تنوعت اليوم على حنو بالغ.التار 

                                                 

. 1373اهي. گساري القارآين ولغاة العرفاان(. ترمجاة ا اعيال ساعادت. هتاران، مركاز نشار دانشابول نويا. تفسري قارآين وزباان عرفااين )التف - 25
 .47ا
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ان اخلطوة األوىل يف التعامل مع االجتاهات الربانية، هي تبويبها وتصنيفها. ميكن القول دون ان نزعم وجود حصر 
أقسام رئيسية هي: املناهج التجربية، واالجتاه  اجتاهات البحث الرباين العامة تتوزع على أربعةعقلي لألقسام، ان 

املناهج التجربية وسنتناول  واالجتاهات الوجودية. املنطقية، واالجتاه الظاهرايت –املناهج التحليلية و  ،التارخيي
 على حنو مستقل يف الفصول القادمة.والتارخيية والظاهراتية، 

 المنطقي  -االتجاه التحليلي 
ستخدم أدوات املنطق واملنهج التحليلي يف األحباث تتحليلي على تلك الدراسة اليت نطلق وصا االجتاه ال

وهذا اجتاه عريق يف الدراسات الدينية. لقد حظي  ،واحلسية قبال الدراسات التجربية والالحقة الدينية، ونعده يف
كيفما   حنن أبناء الدليل،"ل:لديهم، يقو  االربهان مبكانة متميزة عند الفالسفة وشاع بينهم بيت شعري بات شعار  

سفية الفل بناء املفاهيم، إىل ايف حتليل القضايا العقدية أيض   يتجهوا انيتطلب منهم ، األمر الذي مال منيل"
املعىن املتداول يف مقابل الرتكيب، بل املراد منه منهج وأدوات التحليل املنطقي. ليس املقصود من التحليل هنا 

بادئ والبىن واللوازم املنطقية يف النظريات، ويؤدي إىل تكوين املعرفة من خالل يتوفر وحسب على حتليل امل
 التحليل املنطقي، دون املالحظة احلسية والتجربة املوضوعية.

يبدأ ابن سينا يف كتاب اإلشارات، كما ذكر الفخر الرازي، باإلهليات األوىل والتحليل الذي ال يقوم على 
، حنو تأسيس علم الكالم العقلي، وحذوا حذو اوقد اجته علماء الكالم تدرجيي  . 26تمعطيات التجربة يف الطبيعيا

الفالسفة يف توظيا أدوات املنطق. استخدم متكلمو الشيعة واملعتزلة، األساليب العقلية يف التحليل الكالمي كما 
 .افشيئ   اراح األشاعرة يقرتبون من الكالم الفلسفي شيئ  

على أولوية البحث اجلواين وكان حياول بلورة أنطولوجيا إسالمية وأخالق  امؤكد  سفة بنقد الفالاشتهر الغزايل 
فقد صنا ثالثة أعمال يف املنطق ذي القسمني قرآنية، ورغم ذلك فإنه ادرك أمهية املنطق يف الدراسات الدينية. 

د الفالسفة، واملستصفى وهي، حمك النظر، ومعيار العلم، والقسطاس، كما دّون مقدمات منطقية لكتابيه: مقاص
غري انه يعد من أهم يف علم األصول. جند كذلك ان الفخر الرازي راح يواصل طريق الغزايل يف نقد الفالسفة، 

. صنا يف املنطق موسوعته اهلامة )املنطق الكبري( اعلماء املنطق يف القرن السادس اهلجري وأكثرهم تأثري  
 يف املنطق ذي القسمني. و)امللخص( الذي كتبه على غرار اإلشارات

، واقرتان ذلك مثة وجهات نظر متعددة حول اجلفوة اليت تعامل هبا كل من الغزايل والفخر الرازي، مع الفلسفة
 لألمر، حيث قالوا: كان الغزايل والفخر الرازي يف مواجهة اإل اعيلية منهجيباهتمامهم باملنطق. فثمة تفسري 
، اقاطع   ايعية من خالل اعتماد أقوال املعصوم بوصفها حجة واضحة وبرهان  الذين راحوا يبشرون بأفكارهم الش

فاهتموا من الدراسات اجلوانية. بينما مل يتوفر للغزايل والفخر الرازي خيار كهذا،  اوميكن اعتبار منهجهم هذا لون  
 باحلجة املنطقية.
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فإن  )قول املعصوم، والدليل املنطقي( ولذلك ، بني احلجتنياحقيقي   اوتقاطع   ال يعين هذا التفسري ان مثة تقابال  
علماء الشيعة احتفوا بالفكر املنطقي واالجتاه العقلي يف األحباث الدينية. وعلى أي حال فقد شاعت مناهج 

 مناهج متعددة.قواعد و  االتحليل املنطقي عند أهل اإلهليات والكالم، واكتسبت تدرجيي  
، ومثة تباين جذري بني أدوات التحليل اليت  امتعرج   اوتطور   الك، شيوع  شهدت الدراسات التحليلية يف الغرب كذ

لتوظيا  منهجكانت متداولة يف الفكر الكالسيكي عند الهوتيي القرون الوسطى، وما اعتمده ديكارت مبثابة 
ه الفلسفة العقل يف اإلهليات. كما هو احلال مع التباين اجلذري بني منهج ديكارت يف التحليل، وما يعتمده اجتا

هليات والبحث الديين التحليلية املعاصرة وال سيما مع فتجنشتني. ان دراسة مناهج التحليل املتداولة يف اإل
 احلديث عن تطورها التارخيي، حباجة إىل فصل مستقل.و 

 تحليل المفاهيم
التصنيا الذي يشمل ميكن تقسيم مناهج التحليل رغم تنوعها إىل قسمني: حتليل املفهوم، وحتليل القضية. وهذا 

يف صياغة  اتصور  التحليل املنطقي والتحليل اللغوي، يقوم على أساس موضوع التحليل، فهو إما ان يكون 
 نعرب عنه من خالل القضية. امفهومية، أو تصديق  

اخلطأ ال يتطرق من غموض، وكما يقول ديكارت فإن"يستهدف حتليل املفهوم حتديد داللته والتخلص مما حيفها 
وحياول ديكارت اللجوء إىل الوضوح ومتايز املفهوم  .27" تصوراتنا، إال يف تلك اليت حيفها الغموض واإلهبامإىل

ما ميت إليه بصلة للتخلص من الغموض هذا، أي السعي إىل تصور املفهوم حبيث نتوىل وصا املفهوم بكل 
ما حول سؤال ذهيب  عربإىل عناصرها يتطلب هذا املنهج ان حنلل املفاهيم ونسلب عنه كل ما سواها. ، ذاتية
، مث حنلل املفاهيم اليت يتكون منها املفهوم الرئيسي بواسطة السؤال ذاته، حىت ننتهي إىل مفهوم ه املفهوميعني

وسيؤدي وجود أي لون من الغموض يف بعض األجزاء املفهومية تلك، إىل غموض ذايت، وقد واضح ومتميز. 
وموضوعات املنهج، حول القواعد االسرتاتيجية ذات العالقة بتحليل  ة بالتعرياحتدثنا يف املوضوعات ذات الصل

 املفاهيم.
فال بد ان نالحظ عندما نتعامل مع أحد املفاهيم، آخر يف حتليل املفاهيم،  امفيد   اميثل حتديد بنية املفهوم أسلوب  

ملفهوم املرجعي ذلك الذي ؟ ونقصد باdescriptive، أم وصفي referential مرجعي إشاري هل هو مفهوم
كعنوان حييل إليه ويدل عليه، نظري االسم اخلاا )العلم( أو اللفظ   objectاإلشارة إىل الشيء يستخدم جملرد 
 كما يعرب األصوليون.  داال   امشري   ابوصفه عنوان  

ل حول املفهوم وال بد ان نتساءأما املفهوم الوصفي فهو مفهوم مشرتك حيكي ماهية الشيء أو حالته أو وصفه. 
؟ ولو كان يتضمن الوصا فهل يتوىل وصا الشيء اأم نسبة وإسناد   اهل يتضمن هذا املفهوم وصف  املشرتك: 

                                                 

شاارات بيااام، فتاار در روش باه كاار باردن عقال )قاول يف ماانهج اساتخدام العقال(. ترمجاة حمماد علاي فروغاي. هتاران، انتگرينياه ديكاارت.   - 27
 .47، ا1355
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object أما لو كان ، أم وصا املفهوم )املعقول الثاين الفلسفي(، أم وصا األلفاظ )أي يتصل مبا وراء اللغة(؟
وهذا األسلوب يف حتليل املفهوم ميثل يف  أم متعدية... ة متقارنة الزمة،، فهل هي نسبايتضمن نسبة وإسناد  

يف التعريا من خالل القسمة، حيث ميكن التوصل إىل حتليل املفهوم عرب حتديد منطه يف  اأسلوب  حقيقة األمر 
 سلسلة املفاهيم وأقسامها.

 تحليل القضايا
من هذه الزاوية بني الفكر  ايبدو ان مثة فرق  ، و ارغم أمهية هذا اللون من التحليل، غري انه تعرض إىل التجاهل نسبي  

املتداول يف ثقافتنا وثقافة غرب املعمورة. فالعلماء لدينا يتمحورون حول التصورات بنحو أو آخر، وهم يؤكدون 
حتليل القضايا. ان املفاهيم والتصورات هي نواة الفكر يف ثقافتنا، حىت ان حتليل على حتليل املفاهيم أكثر من 

جيري من خالل املفاهيم. ومثة تصور للموضوع وتصور للمحمول وتصور للنسبة بينهما، كما ان مسائل القضايا 
 العلم )قضاياه( هي أعراض ذاتية ملوضوعه، والعوارض الذاتية تتقوم ببنية مفهومية تصورية.

سواء كانت  – لكن حتليل القضايا حيظى باهتمام واسع يف الغرب، فالقضية متثل نواة الفكر، ومقوالت كانط
ينبغي لشىت الفلسفات اهلامة، ان تبدأ يقول برترند راسل: " .هي حصيلة حتليله للقضايا -صحيحية أم خاطئة 

 .28"حتتاج إىل دليل يدعمهاأوضح من ان رمبا كانت من حتليل القضايا، وهذه حقيقة 
 propositionalالقضايا بعلم المييز بني كما ان أهم املسائل املعرفية تعود إىل علم القضايا، ومثة أمهية كبرية للت

knowledge باألشياء علم ال، وobjectiual kn. فموضوع األول هو القضايا والتصديقات، بينما يكون موضوع ،
تعريا أفالطون للعلم والذي يصفه ابن سينا بأنه هو التصديق العلمي، ميثل يف ان الثاين هو املفاهيم والتصورات. 

 بالقضايا )القول اجلازم املطابق الثابت(. احقيقة األمر علم  
يهدف حتليل القضايا إىل حتديد معىن عبارٍة ما، ولكن كيا نتوصل إىل مفاد العبارة؟ من املؤكد ان مضمون 

 لالجتاه الذي يؤكد على حمورية التصور. اها، خالف  من كونتتاليت والتصورات العبارة ال ميثل جمرد حصيلة للمفاهيم 
لبنية الشكلية يف النص الذي تنتمي اليه العبارة، إىل جانب منط لغة العبارة تلك، ميثالن عوامل مؤثرة بل جند ان ا
. فثمة معىن لعبارة واحدة تنتمي إىل نٍص ما، بينما تكتسب العبارة ذاهتا معىن آخر حني تنتقل إىل نص يف معناها
 .غة العرفية مثال  ويتغري صدقها يف إطار اللغة العلمية، عنه يف إطار اللآخر، 

 تحليل البنية المنطقية -1
متتلك القضايا بنية منطقية إضافة إىل بنيتها النحوية، وخيتفي البناء املنطقي ويتوارى خلا البنية النحوية يف 

. هنالك عبارة تتسم بأهنا قضية إخبارية على مستوى بنيتها، غري حاالت خمتلفة وبسبب ما تتطلبه اللغة االعتيادية

                                                 

 الحظ: - 28
Russell, B. , philosophy of libniz, London, George Allen and anwin L_TD musum street, 1958, p. 8. 
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يف واقع األمر، يف انه كشا عن بنية األفعال  (آستني)عبارة إنشائية على املستوى املنطقي. يكمن إبداع  اهنا
 البناء النحوي يف القضايا.اخلطابية وأزال ستار 

ميكن التوصل إىل البناء املنطقي يف العبارات، من خالل التقسيم. هل متثل القضية الكذائية، نسبة بني مفهومني 
وعلى تقدير ونسبة(، أم اهنا نسبة بني قضيتني؟ هل هي قضية محلية أم شرطية؟  ا، أو شيئ  اومفهوم   ا)أي شيئ  

)شخصية(؟ وعلى  جمتزأةكهذا وهي   األول فهل ميكن حتليل القضية إىل عقديها )مسّورة( أم اهنا ال تقبل حتليال  
من  تتضمن حمموال  دير الثاين، فهل تقدير األول، فهل احلكم يف القضية كلي أم ال )جزئي وجودي(؟ وعلى تق

ذا حالة واحدة، أم متعدد  وعلى أي حال فهل تتضمن القضية حمموال  الدرجة األوىل أم الثانية )قضية طبيعية(؟ 
 احلاالت؟

وميكن من  .29تتطلب اإلجابة على هذه األسئلة، دراسة للمنطق )األرسطي واجلديد( وممارسة ومهارة منطقية
 ى موقع القضية يف التقسيم التايل، وحتديد بنيتها املنطقية:خالل ذلك العثور عل

 تنحل إىل عقدين                                                                          

 ال تنحل                             محلية                

حمول الدرجة االوىل                                                شرطية                               القضية 
             شخصية 

             الثانية حممول الدرجة                                  غريها             فصلية                       
 طبيعية 

         حمول ذو حالة واحدة                                عطفية                                         
 تتضمن وصفا

         حممول  متعدد احلاالت                                                                                   
 تتضمن حكما

                     املنطقي.: تقسيم القضايا حسب البناء 1-6الشكل رقم 
 
 

                                                 

ايان نامه حتصيالت دكرتي )حتليال القضاايا، رساالة پملزيد من التفصيل حول حتليل القضايا الحظ: أحد فرامرز قراملكي، حتليل قضايا،  - 29
 .1373اه هتران، گدكتوراه(. إشراف د. ضياء موحد. دانشكده إهليات دانش

 ةمسود

 مجتزأة 

 كلية

 جزئية/
 وجودية 
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 تحليل البنية اللغوية -2
تتوقا بنية املضمون على أمرين مها، البنية املنطقية، والبنية اللغوية. وميكن من خالل حتديد لغة القضية، التوصل 

التعريا بأسلوب إىل مضموهنا. واملنهج يف هذا السياق هو املنهج ذاته الذي اتبعناه يف حتديد البنية املنطقية، أي 
؟ وعلى )العرضي( هل تنطوي القضية على مضمون معريف أم ال، على مستوى التنوع اللغوي األفقيالتقسيم. 

، فهل ميثل توصية قيمية أم ال؟ ومن جهة امعرفي   ا؟ ولو مل يكن مضمون  تفسريتقدير األول، فهل هو وصا أم 
وهل هي لغة  ؟)الطويل( سواء كانت معرفية أم ال عموديأخرى، ما هي لغة القضية على مستوى التنوع اللغوي ال

 عرفية، أم دقيقة علمية )جتربية أو فلسفية(، أم لغة كشا وشهود، أم اهنا لغة رمزية، أم لغة أسطورية؟
 


