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 هرمنيوطيقا الدرس األصولي

 محاولة استكشاف
 

 أ د/ عبد الحكيم فرحات

  جامعة باتنة –كلية العلوم اإلسالمية 

 الدراسة:
مل حيظ كتاب بالبحث عرب العصور املختلفة كما حظي القرآن الكرمي، ومل تتبلور دراسات       

حول كتاب كما تبلورت حوله، فقد ظهرت علوم القرآن والتفسري، وعلوم لغته، وعلم كالم، وأصول، 
وغريها، كل ينهل من معني النص القرآين، ويستشكل جانبا منها، ومل تلبث أن ألفت فيها كتب 

، حتتاج فهارس لرصدها وفحصها ناهيك عن اإلملام هبا، مبكننا أن نطلق عليها الدراسات عديدة
 القرآنية، ومل ال؟ أليست دراسات اختصت بتتبع النص القرآين وسربه. 

واعتمدت هذه الدراسات يف تعاملها مع النص القرآين على املنظومة املعرفية التقليدية، مبا فيها       
غة، ومنطق، وكالم وفلسفة، وأصول، ونسجت عليها مبانيها النقدية، ومازالت من حنو وصرف وبال

تدرس باألقسام الشرعية بالطريقة نفسها اليت كانت تدرس هبا منذ املئني، ومازال الطالب يتلقى حنو 
ابن عقيل، وصرف ابن مالك، وبالغة القزويين، وإتقان السيوطي، وكالم اجلوهرة والطحاوية، يف 

وال، كأن الزمان ثبات، ال جديد فيه، وكأن أيامه مل تنفلق عن جديد البحوث، وال أحسن األح
عن حديث الرؤى، مع أن املتتبع هلذه اجملاالت يدرك أن هاتيك العلوم املؤسسة للدرس القرآين قد 

لورت باعرتاها تطوير كبري وتفريع كثري، أمثر العديد من احلقول اللسانية. وباملقابل فقد تبلورات ولقد ت
العديد من الدراسات املعاصرة حول النص القرآين اليت تشكك يف موضوعية هاتيك الدراسات 
القرآنية اليت أجنزها نقادنا املسلمون، وتشكك يف قدرهتا النقدية، وتدعو إىل جتاوزها مجلة وتفصيال، 

لوم تقليدية، عملا كانت نظرهتا حماطة بسياج دوغمايت، مؤسسة على رؤى غري علمية، ومستندة إىل 
ديدة، ديثة، وفنون كالمها بفلسفات جحفقد جتاوز علوم لغتها بلسانيات  جتاوزها نقد الزمن،

ومسلمات فكرها يف نظرهم مبقررات معاصرة، ولذلك تدعو هذه الدراسات إىل األنسنة بدل 
ربا عميقا ونقدا سالتقديس، والتارخيية بدل التعايل. وهذا ما يبني أن هاتيك الدراسات القرآنية حتتاج 

 علميا، حيرتم مقررات البحث العلمي، وينهض على أصوله، بعيدا عن التحيز أيا كان.
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ومن هنا فقد تبلورت إشكالية هذه املداخلة بأربعة أسئلة أساسية، وهي: ما واقع الدارسات       
ات القرنية يف الدرسمربرات وجودها العلوم اللغوية اليت تستند إليها  اللغوية املعاصرة للقرآن؟ ما

حتليالهتا؟ ما موقع العلوم اللغوية املؤسسة للدراسات القرآنية من العلوم اللغوية املعاصرة؟ كيف ميكن 
 أن نوظف العلوم اللغوية اجلديدة يف تطوير الدرس القرآين؟

 وسأحاول أن أجيب على هذه األسئلة الشائكة مبنهج نقدي.
 

 الدراسات الشرعية أوال: الدراسات القرآنية يف أقسام
 ثانيا: الدراسات القرآنية التقليدية والتحديات املعاصرة

 ثالثا: حنو تأسيس جديد للدراسات القرآنية
 رابعا: مالمح منظومة معاصرة للدراسات القرآنية

 :أوال: الدراسات القرآنية يف أقسام الدراسات الشرعية
ت لفنونه، ومل تلبث هذه املذاكرات أن صار  لقد صحب تنزيل القرآن الكرمي درس له ومذاكرة      

فنون تروى كما يروى احلديث النبوي الشريف، وقد تدون ألغراض شخصية. ومل تعرف التدوين إال 
مع بداية مجع احلديث النبوي الشريف، حيث مجعت يف كتب املرويات واملصنفات، وهذا ما صار 

ت النقدية ور، انتهي بظهور العديد من االجتاهامادة أساسية ملا صار يعرف بعد ذلك بالتفسري باملأث
يف دراسة القرآنية، ومل تلبث أن ظهرت العديد من العلوم النقدية اليت ختدم هذا الغرض، واليت صات 
مبرور الزمن منظومة كاملة للدراسات القرآنية، تعرض يف برامج تعليمية، يتلقاها مريد العلوم الشرعية 

ة، خدمة ألهداف معينة، ومازال األمر على حاله كذلك يف وقتنا يف خمتلف املدارس اإلسالمي
 احلاضر.
ويظهر من حتليل منظومة الدراسات القرآنية املعتمدة يف أقسام الدراسات الشرعية أهنا تتكون       

 من العناصر التالية:

 االجتاهات النقدية: .1
  مايلي: ومل تلبث أن ظهرت اجتاهات يف حبث القرآن الكرمي، لعل أمهها

بدأ مع حركة مجع احلديث النبوي الشريف، حيث، دونت خمتلف كتب  اجتاه درس الرواية: أ.
احلديث النبوي الشريف، جامعة يف طياهتا إشارات تتعلق جبوانب خمتلفة من القرآن، حقيقته، ووحيه، 
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ها. ول عدت نوتنزالته، ومجوعه، وأسباب نزوله، وتفسريه، وتنزيله، وال خيلو كتاب من كتب سنة م
إىل أكرب موسوعة يف علوم القرآن: اتقان السيوطي، أللفيته مجعا لروايات من كتب السنة، وإحاالت 

 على خمتلف كتبها.
لقرآن اجتهت مهم علماء القرن الثاين اهلجري إىل تدوين ما يتعلق بتفسري ا اجتاه درس التفسري: ب.

الكرمي، وداللته وأسباب نزوله، ورواية ما قاله الصحابة والتابعون خبصوصها، ومن أبرزهم: شعبة بن 
احلجاج، وسفيان بن عيينة، ووكيع بن اجلراح، وعنهم أخذ من تالهم من علماء التفسري باملأثور،  

رير الطربي، مث تفننوا يف مسالكهم، بني مطول ومقصر، وآخذ بالنقل ومعمل للعقل وملفت كابن ج
 للذوق، وغري ذلك، بعضهم عقب بعض إىل وقتنا احلاضر. 

اجته علماء الكالم إىل حبث النص القرآين ابتداء من القرن الثاين، وانصب  اجتاه درس الكالم: ج.
مي، كخلق القرآن، ونقله، وثبوت مصدره، والشرو  اهتمامهم على قضايا متس العقيدة اإلسال

املثبتة إلهلية املصدر، وداللته على النبوة، وقضية اإلعجاز، ومعقوليته، ودراسة الشبه اليت تثار حول 
قداسته. وال يكاد خيلو كتاب كالم منها، ودونك مغين القاضي عبد اجلبار، يف جزئه اخلامس عشر، 

 اليت كانت تطرح، واستمر البحث قرونا طويلة، ومل يلبث هذا االجتاه لتدرك عمق القضايا القرآنية
أن أفل يف القرون األخرية مع شدة اهلجمات املوجهة إىل درس الكالم، ومازال هذا االجتاه حيتاج  

 كبري نقد ومتحيص.
، إذ هإن إحالة القرآن الكرمي ملتلقيه على اللسان العريب هي إحالة على علوم اجتاه درس اللغة: د.

. ولذلك مل جيد الصحابة صعوبة يف إدراك (1)اللسان يف املعاجم الكالم واللغة كما ورد يف الصحاح
الكثري من مرامي الذكر احلكيم، ومل يستشكلوا تراكيبه، ومل حيتاجوا إىل تعلم لغة، وال التنظري هلا، ملا  

ألوا عنه أشكل عليهم منه سكان الوحي الكرمي خياطبهم بسليقتهم، اللسان العريب املبني، وما 
، وأمروا أوالدهم بإتقاهنا؛ إذ)إّن نفس اللغة العربية (2)أعراهبم لدرايتهم الواسعة، فأفادوهم واستفادوا

من الدين، ومعرفتها فرض واجب؛ فإّن فهم الكتاب والسنة على الكفاية، وهذا معىن ما رواه أبو 
 موسى ن عمر بن زيد قال: كتب عمر إىل أيببكر ابن أيب شيبة: حدثنا عيسى بن يونس عن ثور ع

. ويف (3)رضي هللا عنه: )أما بعد: فتفقهوا يف السنة، وتفقهوا يف العربية وأعربوا القرآن فإنه عريب(
حديث آخر عن عمر رضي هللا عنه أنه قال: )تعلموا العربية فإهنا من دينكم ، وتعلموا الفرائض 

ه عمر رضي هللا عنه من فقه العربية وفقه الشريعة جيمع ما ، وهذا الذي أمر ب(4)فإهنا من دينكم(
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 حيتاج إليه؛ ألن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إىل فقه أقواله، وفقه السنة هو فقه
 . (5)أعماله(
ولقد وجدت هذه التوجيهات آذانا صاغية، فتعلموا العربية وتضلعوا فيها، و أردفوها       

ماء  وحتليالت نقدية، متثل مرحلة تطبيقية، تبلورت شيئا فشيئا، بفضل جهد خنبة من عل مبالحظات
املدارس النحوية املختلفة، وبذلك متَّ وْضُع معارف كثريٍة خلدمِة هذه اللُّغة، يف فرتة وجيزة من الزَّمن، 

ُعرف بعلوم اللُّغة ، ت(6)ويف أوقاٍت صعبٍة  وظروٍف عزيزة، صارت مبرور الزمن علوما لغوية متكاملة
 "أوضاع املفردات وغريها من حيث السماع"، وعلم النحو لدراسة" الَعربيَّة، منها علم اللغة ويتضمن:

أوضاع أبنية املفردات واملركبات"، وعلم البالغة يهتم بدراسة األساليب الكالمية، اليت هلا تأثري يف 
 يضا عبارة "علم اللسان العريب"، للداللةمشاعر املخاطب، وعلم العروض وغريها. كما استعملوا أ

على هذه الفنون اليت ذكرناها، إشارة إىل أهنا وسائل لدراسة اللسان العريب، وفهم النص القرآين، 
وظهر تطبيقها يف تفسري القرآن الكرمي والنحو، كما يتجلى يف حبر أيب حيان، قواعد النص القرآين  

 كما يتجلى يف كتب ابن هشام.
تبلور مع مرور الزمن اجتاه علوم القرآن، واختصت بدراسة الذكر احلكيم   علوم القرآن: اجتاه هـ.

من ناحية نزوله وترتيبه ومجعه وكتابته وقراءته وتفسريه وإعجازه وناسخه ومنسوخه،  وحمكمه و 
  (1متشاهبهه،  إىل غري ذلك مما له صلة بالقرآن. ومجعت حتتها علوم خمتلفة، لعل أمهها مايلي: )

(  علم 5(  علم معاين القرآن )4(  علم القراءات)3(  علم مجع القرآن )2علم نزول القرآن.)
(  علم أحكام القرآن ووجوه 9(  علم فضائل القرآن )7(  علم سور القرآن وآياته )6التفسري)

(  علم جدل القرآن. وبلغ نضجه مع كتاب اإلتقان 11(  علم الوقف واالبتداء )11االستنباطات)
  علوم القرآن، وجل من جاء بعده مل خيرج عن رؤاه.يف

ويظهر من هذا التجليل أن اجتاهات الدراسات القرآنية ظهرت يف القرن الثاين اهلجري، ومل       
تكتمل مالحمها إال يف أوج احلضارة اإلسالمية. ولقد كانت وال تزال تعد مناهج أساسية للتعامل 

وم جتد كتابا يف التفسري أو األصول ال يشري إليها. وهذه العلمع نصوص التنزيل الكرمي، وقل أن 
هي: منت اللغة، وعلم النحو، وعلم الصرف، وعلوم البالغة الثالثة: البيان واملعاين والبديع، وفقه 

. ولكل علم من هذه العلوم تاريخ خاص به، أسفر (7)اللغة العربية، وآداهبا، وعلوم القرآن املختلفة
، حافلة برؤى نقدية، وكاشفة عن نتائج معرفية مهمة، صارت واضحة املعامل عن مدارس نقدية

. (8)ابتداء من القرن الثالث اهلجري، وال يكاد أحد ممن أتى بعضدهم خيالفها إال يف القليل النادر
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وال خيفى أن هذه العلوم قد تبلورت خلدمة النص الشرعي، ولذلك كانت تطبيقية ووصفية معا، مث 
التنظري والوصف يف مراحل تالية، ويعد علم التفسري أمنوذجا ملا ذكرنا، كما يتجلى من غلب عليها 

 البحر احمليط أليب حيان، وروح املعاين لأللوسي.
وجيدر بنا أن ننوه هنا أن هذه العلوم تعد جزء من معارف الدراسات القرآنية وليست كله، إذ       

 ملعارف اللغوية املنجزة حول النص القرآين، واليتأن هذه أوسع بكثري، فهي تشمل العديد من ا
مازالت مبعثرة حلد اآلن. ولن نستطيع أن نكون نظرة كاملة حول التصور اللغوي العريب للنص 

  الشرعي إال إذا نسقناها مرة أخرى.

 برامج الدراسات القرآنية:  - 2
على  قرون اهلجرية األوىل، وما زالتبدأت تتبلور برامج الدراسات القرآنية عموما ابتداء من ال      

شاكلتها تقريبا إىل وقتنا احلاضر، يتمرس فيها الطالب بعلوم القرآن املختلفة، وعلوم اللغة املتعددة: 
. ولقد اختلفت برامج التعليم (9)النحو والصرف وعلوم البالغة الثالثة، وقد يتعرض أحيانا لفقه اللغة

ية األوىل ظهرت أهم كتب اللغة والكالم وعلوم القرآن باختالف العصور، ففي القرون اهلجر 
والتفسري؛ مث استقر األمر على كتب تعليمية معينة، منها األجرومية وقطر الندى، وألفية ابن مالك 
والميته بشروحها املختلفة، ومنها اجلوهرة يف علم الكالم، ومن مشهور كتب الرسم، ومشهور كتب 

 سيوطي، ومنها مستخلصاهتا، ككتاب حممد عبد العظيم الزرقاينأسباب النزول، ومنها إتقان ال
"مناهل العرفان يف علوم القرآن"، وكتاب مناع القطان: مباحث يف علوم القرآن، وكتاب صبحي 
الصاحل، وغريها من الكتاب احلديثة، ومازالت هذه الكتب تدرس يف العديد من اجلامعات 

 تب، فإهنم ال يتخلون عن مضامينها الدراسية أبدا.اإلسالمية، ويف حالة ختليهم عن هذه الك

 األهداف املرجوة:  -3
لقد احتفى النقاد بالدراسات القرآنية، ملا كانت أساسا لفهم النص القرآين والذود عنه، فصار       

إتقاهنا سبيال لفهم النصوص القرآنية وتفسريها، ومنهجا مساعدا لالجتهاد يف ختريج دالالهتا 
وسالحا للذود عنه. عن ولذلك ال يكاد خيلو كتاب أصول أو تفسري أو كالم، من احلث  وتنزيلها،

ملرجوح، والذود من ا الراجحعلى حتصيل هاتيك القواعد واالحتكام إليها يف حتديد املعاين، وبيان 
تكاد ختلو كلية شرعية من مقررات دراسية، متس خمتلف الدراسات القرآنية  ، كما ال(11)عنها
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التقليدية: علوم اللغة التقليدية: النحو والصرف، والبالغة، وعلوم القرآن املختلفة، ومناهج التفسري، 
 .(11)السيما إذا كان التخصص دراسات قرآنية أو تفسريا

ويظهر من هذا التحليل أن املنظومة التقليدية للدراسات القرآنية، تبلورت عرب قرون طويلة،       
اه التفسري وعلوم القرآن على حسان االجتاهات األخرى، ومازالت هتيكل برامج وانتهت بانتصار اجت

جامعاتنا اإلسالمية بالربامج نفسها، لتخدم األهداف ذاهتا تقريبا، وتؤطر دراساتنا القرآنية والشرعية، 
 وتؤسس فهمنا للنصوص الدينية. 

 ثانيا: الدراسات القرآنية التقليدية والتحديات املعاصرة:
مازالت جامعاتنا اإلسالمية تعتمد منظومة الدراسات القرآنية التقليدية بعناصرها الثالثة، مل       

تغري منها شيئا يستحق الذكر؛ قد تتغري الربامج واملسميات، وقد تعتمد كتبا جديدة، بيد أهنا تبقى 
اجات معرفية حوفية للرؤى التقليدية، رغم أن الزمن قد تغري، فقد ظهرت أسئلة جديدة، وتبلورت 

جديدة، وطفحت حتديات عديدة، توجب علينا إعادة النظر فيها، مبا جيعلها قادرة على تلبية 
 املطالب اجلديدة. ولعل أهم هذه التحديات هي:

 اإلشكاالت املعرفية اجلديدة .1
 تطور العلوم اللغوية .2
 القراءات املعاصرة للنص القرآين.  .3
 تعليمةالقصور املعريف للربامج ال .4

 (. اإلشكاالت املعرفية اجلديدة:1)
تبلورت يف اآلونة األخرية العديد من اإلشكاالت  املعرفية حول النصوص الشرعية، اليت تتسم       

بالشمولية والكلية، أي تساؤالت تتعلق بكل النص ال بعضه، لعل أمهها مستوياته اللغوية املختلفة، 
، ومنها حقيقة لغته اليت تنزل هبا؛ أهي العربية أم (12)يبواختالف أساليبه كما تدعي جاكلني شا

، ومنها أنواع النصوص القرآنية وتارخييتها، ومنها (13)هجني بني هذه واآلرامية كما يدعي لوكسنبورغ
قراءة النص الديين وعالقتها بالثقافة السائدة، وإشكاليات التناص بني النص القرآين والنصوص 

، ومنها ثبات الفهم التفسريي وتغريه، وعالقته بتطور املعرفة كما يشري (14)ونالكتابية كما يؤكد أرك
، ومنها عالقة البالغة (16)، ومنها استحالة التأصيل التفسريي كما بسطها أركون وتالمذته(15)سروش

القرآنية ببالغة الكتاب املقدس كما يدعي البعض. وهي كلها إشكاالت لغوية كلية، يصعب على 
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لدراسات القرآنية التقليدية أن جتيب عنها إال بصعوبة، إذ أهنا مل تعد لذلك، أال ترى أهنا منظومة ا
ا تكتفي بالنظرة اجلزئية يف حتليالهتا، فال تتعدى مستوى اجلملة، حنوا وصرفا وبالغة، فيتخرج منه

وياته،  تالطالب بنظرة قاصرة، ال يستطيع يصوغ نظرة كلية حول النص املنزل، أو أي مستوى من مس
كاملعجم، أو الرتاكيب، أو الصرفيات، أو األسلوبيات، أو التداوليات، أو الصوتيات، أوالتناصات 
املوجودة، أوتنظيم النص، أو حيرر مظاهر االتساق، أو غري ذلك، ناهيك عن أن حيدد العالقات 

ني ما لذلك من أثر بالكامنة بني هذه املستويات، أو يربز وظيفتها يف أداء املعىن العام للنص، أو ي
 يف متلقيه، أو يؤرخ للغة النص الشرعي بدقة، أو حيلل فقه لغتها.

إن هذه النظرة اجلزئية جعلت درس الوحي تفسريا وسنة يقعان يف تكرار ال جديد فيه، رغم       
 . وال يعدو جديدمها عن أن يكون(17)أن القرآن الكرمي يؤكد أنه ينفذ البحر وال تنفذ كلمات هللا

نكاٍت بالغية ولغوية تقريباً تربز منثورة هنا وهناك. وال عجب، إذ املنهج الواحد إذا وظف بكثرة، 
صار ال ينتج إال ملما. ولعل هذا ما يفسر تطلع بعض الباحثني إىل ابتكار مناهج جديدة يف التفسري 

أن هذا املسلك بتفي بشغفهم العلمي، بداء بالتفسري املوضوعي، والتفسري العلمي، إميانا منهم 
فريضة دينية وحاجة تارخيية. وال شك أن مرد ذلك يف رأي إىل الربامج التعليمية التقليدية املعتمدة 
يف جامعاتنا العربية واإلسالمية، واليت ال تؤهله ألن يقوم مبثل هذه األحباث، رغم أمهيتها البالغة يف 

ح مظان الالت، وتبني مكامن اجلمال، وتوضدرس التفسري واحلديث والعقيدة، أال ترى أهنا تربز الد
 اإلعجاز، وتنافح عنه، وتلكم هي الغاية األوىل من دراستها يف أقسام الدراسات الشرعية.

ويبدو أن هذا القصور يطال الربامج التعليمة كما يطال العلوم اللغوية التقليدية ذاهتا، إذ جتد       
االته ا، رغم أنك لو عدت إىل كتب الرتاث مبختلف جميف كتبها املالحظات نفسها اليت أشرنا إليه

لغة وتفسريا وأصوال، وحديثا، أللفيت إشارات منثورة هنا وهناك، ميكن أن تصاغ منها نظرية 
 متكاملة.
جرم إذن أن أعد هذا القصور حتديا حقيقيا ملنظومة الدراسات القرآنية  إذا اتضح هذا، فال      

ر يف تستطيع جتاوزه إال بإعادة النظر الساب م الدراسات الشرعية، الالتقليدية املعتمدة يف أقسا
الدراسات القرآنية اليت تدرسها، وإدخال تعديالت جذرية على مقرراهتا حىت يستطيع طالب 

 الدراسات الشرعية تاليف هذا القصور اللغوي، والقيام بالوظائف اليت تنا  به.
 
 



 5102 وانج ثاني ــــــــــــــــــ العدد الـــــــــــمجلة فتوحات ــــــ
 

05 

 

 (. تطور العلوم اللغوية:2)
العشريات األخرية تطورات هائلة يف جمال الدراسات اللغوية، أمهها على اإلطالق  شهدت      

تبلور ما يسمى باللسانيات، تلك اليت بدارسة اللغات البشرية كافة من خالل األلسن اخلاصة بقوم 
، وتشمل اللسانيات ببحثها (19)، سواء تعلق األمر بالشعوب البدائية أم احلديثة(18)من األقوام

األصوات اللغوية، والرتاكيب النحوية، والدالالت اللفظية، واملعاين اللغوية، وعالقة اللغات البشرية 
بالعامل احمليط باإلنسان، وغريها، معتمدة خطوات البحث العلمي: مالحظة الظواهر اللغوية، 

، (21)لتطويرل فالتجريب واالستقراء املستمر، مث بناء نظريات لسانية عرب وضع مناذج لسانية قابلة
مستندة إىل مناذج منطقية تسمح للذهن برتتيب إجراءاته، بعيدا عن التسليم باحلقائق والتلقي 

 .(21)السطحي واألحادي للمعرفة
ولقد تفرعت اللسانيات إىل فروع عديدة، منها: اللسانيات اآلنية، واللسانيات التارخيية،       

وعلم  يلية، وعلم الداللة، وعلم الرتاكيب، وعلم الصرف،واللسانيات التطبيقية، واللسانيات التحو 
املعجمية، والتداوليات، والسرديات، وإثنوغرافيا الكالم، وعلم النص، والسيميائيات، والصوتيات، 
واألسلوبيات، وعلم النفس اللغوي، واللسانيات التطبيقية، واللسانيات األدبية، واللسانيات 

.وصارت هذه التخصصات املعرفية تنازع (22)فرع فروع متمايزةالبيولوجية، وغريها كثري، لكل 
الدراسات القرآنية التقليدية يف جماهلا، وختالفها يف مناهجها، إذ العلوم اللغوية احلديثة تقوم على 
الوصف، بينما التقليدية تنحو منحى معياريا، ولذلك صار بعض احملدثني يشككون يف جدواها 

 .(23)اهتا النقديةالنقدية، ويطعنون يف مسلم
ولقد بقيت الدراسات الشرعية رهينة للمنظومة اللغوية التقليدية يف مساقاهتا، بعيدة عن كل       

هذه املستجدات اللغوية، مل تفد منها يف حتليالهتا وال يف تأصيالهتا، وال يف براجمها؛ ويف كثري من 
لتعامل مع األدبية اليت أفادت منها يف ا األحيان، يقحم مساق للتعريف هبا ال أكثر، خالفا لألقسام

النصوص الشرعية وغريها، وأعدت هبا حبوثا عديدة حول خمتلف اجلوانب اللسانية ذات الصلة 
 . (24)بالقرآن الكرمي

 (. ظهور القراءة احلداثية للنصوص الشريعة:3)
لوا هبا لدراسة العرب، وتوسحييلنا مصطلح القراءة احلداثية إىل القراءات اليت اعتمدها حداثيو       

. ويبدو أهنا قد بدأت مع هناية السبعينيَّات مع دراسة أيب القاسم احلاج (25)النصوص الشرعية



 5102 وانج ثاني ــــــــــــــــــ العدد الـــــــــــمجلة فتوحات ــــــ
 

05 

 

، واليت اعتمد فيها على مزيج من املقوالت اللسانية «العاملية اإلسالمية الثانية»م( 1979محد)
، مث دراسات (26)ي، وتأويل النص الديينوالفلسفية، مث دراسات حممد أركون يف قراءة الرتاث اإلسالم

س لتفسري جديد يعتمد الفينومينولوجيا، مث حممد شحرور يف  حسن حنفي الذي حاول أن يؤسِّ
الذي زاوج بني البنيوية والتارخيية، مث كتابات نصر  م(5445) «الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة»

حامد أبو زيد الذي اعتمد التأّويلية يف نقد تراث علوم القرآن، ممارسني بذلك قطيعة معرفية مع 
 . (27)مناهج الرتاث، للوصول إىل تأويل لكامل النص

ت خمتلفة، تيجياولقد اعتمد أصحاب هذه القراءات يف حتقيق مشروعهم النقدي على اسرتا      
أمهها اسرتاتيجية التأنيس، برفع عائق القداسة عن النص الشرعي، ملا كانت هذه عائقا يف نظرهم، 

يتم ذلك إال حبذف هالة التقديس وألفاظها، كقولنا قرآن كرمي،  مينع من البحث العلمي اجلاد. وال
خلطاب النبوي بدل ا ووحي إهلي، واستبداهلا مبصطلحات أخرى، كاحلدث بدل الوحي، واخلطاب

الكالم اإلهلي، والظاهرة القرآنية بدل الوحي، وكذا التسوية بني القرآن الكرمي وبني الكالم اآلخر يف 
االستشهاد. وأكثر من هذا إحداث تقسيمات )مفتعلة( التفريق بني مستويات من اخلطاب اإلهلي، 

ؤدي يف األخري آن املكتوب، وهذا ما يعرب التفريق بني  الوحي واملصحف، وبني القرآن الشفوي والقر 
إىل جعل القرآن الكرمي نصا لغويا مثل باقي النصوص البشرية ال أكثر، مت إنتاجه وفقا لقوانني الثقافة 
اليت تنتمي إليها لغته، ويفسر يف إطارها باالنفتاح على تأويالت غري متناهية، ال ميزة لواحد منها 

 احلقيقة. على اآلخر غريه، فضال عن أن يكون 
ويتوسل أصحاب هذه القراءات باملناهج املقررة يف اللسانيات والسيميائيات وعلم التاريخ       

وعلم االجتماع وعلم اإلناسة، واجلدليات والبنيويات والتأويليات واحلفريات والتفكيكيات 
؛ وهي علوم (28)واالجتاهات اجلديدة يف النقد األديب وحتليل اخلطاب، بوصفهما نتاج العصر الراهن

ال تطاهلا مقررات الدراسات الشرعية، وال تقدم لطالهبا ما ييبصرهم هبا، وال  حصنهم منها، وال 
 جترؤ على مناقشة طروحاهتم.

وما أثرناه هنا يبني أن القراءة احلداثية متتلك نظرية كاملة حول كيفية قراءة النصوص الشرعية،       
، رغم أن ذلك يتعارض (29)ميكن توظيفها، ونظرة وضعية صارخة ومشروعا كامال حول الوسائل اليت

مع شعار العلمية اليت ترفعه، وال ميكن دحضها إال بفهم عميق ملقرراهتا، ومتكن دقيق من أدواهتا 
 اللغوية، وهو األمر الذي ال تسمح به منظومة الدراسات القرآنية التقليدية وال تتشوف له. 
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 :امج التعليمة(. القصور املعريف للب 4) 
بينا يف املبحث السابق أن منظومة الدراسات القرآنية املعتمدة يف أقسام الدراسات الشرعية       

هلا تاريخ طويل من التطور املعريف، ظهر أوارها يف القرون األوىل من احلضارة اإلسالمية، فأبدعت 
ى نفسها، ال هتتم الربامج التعليمية علحبثا وتأليفا وتأصيال، مث خبت أوارها مبرور الزمن، فانكفأت 

ات )من احلواشي(، وال تتعامل مع الكتب األمه إال بالتلخيص والتقريب والتهميش، والتحييش
األوىل إال قليال، وال تقرتب من واقع البحث املعاصر هلا إال ملال، فال عجب أن مل تعرف التطور؛ 

 بذلك تلخيص والباحثون حوله حيومون، مضيعنيفمنذ كتبت األلفية والناس تبع هلا، ومذ دّون ال
ثروة تطبيقية هائلة مل يطلها التنظري، جتدها يف كتب األدب، ومصادر التفسري، ومؤلفات احلديث، 
ومصنفات التجويد، ومالحظات علم الكالم، وغريها، ناهيك عن أن يقوموا ببحوث ميدانية، 

نتج إال وهكذا منظومة ال تعرف تطورا، وال تخيربون جمال البحث بأنفسهم ويفحصون ما قيل فيه. 
تكرارا. وعلى سبيل املثال، لو رجعت إىل كتب الكالم أللفيت تنظريات مبعثرة حول قضايا العالمة، 
واخلرب واإلخبار وعناصره، وغري من املسائل اليت تدخل اآلن يف جمال السيميائيات، واليت مل حتظ 

 جبمع وتنسيق.
 ة الربامج التعليمية بالعلوم اللغوية احلديثة ليست بأفضل حال أيضا، فالوال خيفى أن عالق      

تكاد جتد يف كل الكليات الشريعة مواد تتعلق هبا أوبفقه اللغة، إال يف أقسام اللغة والدراسات 
القرآنية، فيتخرج منها الطالب وليس له معرفة هبا، رغم أن القراءات املعاصرة للنص الشرعي صارت 

 طروحاهتا اليت تتأسس على العلوم اللغوية احلديثة.حتاصره ب
ولقد ساهم يف تأزمي الوضع التكوين املعريف للقائمني على منظومة الدراسات القرآنية التقليدية يف 

مها يَُدرسون إال الربامج التقليدية وعلو  أقسام الدراسات الشرعية؛ إذ يف غالب األحوال، جتدهم ال
ية العلوم اللغوية احلديثة إال ملما، بعيدين كل البعد عن واقع الدراسات اللغو املعروفة، وال يعرفون من 

املعاصرة، غري ملمني بتطوراهتا النقدية، مما جيعل احتمال التطوير الفعال لغويات الدراسات الشرعية 
ارد؛ و عجب أن يصري هدم اهلوة القائمة بني العلوم اللغوية التقليدية واللسانيات غري  غري وارد، فال

 أمل يقولوا: فاقد الشيء ال يعطي. 

 ميكن إن تأسيسا جديدا للدراسات القرآنية ال:ثالثا: حنو تأسيس لغوي جديد للدراسات القرآنية
أن يكون مفيدا مامل يتجاوز التحديات اليت أشرنا إليها آنفا بتطوير األهداف التعليمية ملنظومة 
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اسات القرآنية قات املعرفية بني الربامج التعليمية وتراث الدر الدراسات القرآنية التقليدية، ويفعل العال
من جهة، وبني الربامج التعليمية والدراسات اللسانية املعاصرة من جهة أخرى، وهذا ما يبني أن 

 شرو  التأسيس اجلديد ثالثة، وهي:
 .تطوير أهداف تعليم الدراسات القرآنية1
 تفعيل منظومة الدراسات القرآنية.االستفادة من الرتاث اللغوي العريب يف 2
 .تفعيل العالقة بني علوم منظومة الدراسات القرآنية والعلوم اللغوية احلديثة3

 :(.تطوير أهداف تعليم الدراسات القرآنية1)
تبني لنا أن أهداف منظومة الدراسات القرآنية التقليدية ال تعد أن تكون تصحيح اللحن،       

تحليل حنوا وصرفا وبالغة وفقها، حىت يستطيع توظيفها يف التفسري وال وفهم أصول الكالم العريب
واالجتهاد. وإذا كانت هذه األهداف قد لبت حاجيات عصرها، ووفت بالظروف اليت تبلورت 
فيها، وأدت دورها فيه خري قيام، فقد اآلن ال تفي حباجات طالب العلوم الشرعية يف وقتنا الراهن، 

التحديات اليت تواجهه، وال التفاعل مع متطلبات. ولذلك يفرتض أن نعيد تساعده يف مواجهة  وال
 تطوير أهداف تدريس العلوم اللغوية مبا يتالئم مع احلاجيات اجلديدة، حىت يستطيع القيام بوظيفته. 

إن التحديات اليت تتعرض هلا منظومة الدراسات القرآنية التقليدية يف وقتنا الراهن،       
ليت تطرح عليها، تبني أهنا صارت غري قادرة على مواجهتها؛ وما ذلك إال ألن هذه واإلشكاالت ا

التحديات تتطلب من طالب العلوم الشرعية معارف علمية وقدرات جديدة، ال متكنه منها منظومة 
 الدراسات القرآنية.

زئي إىل لقد صار الواقع الفكري يقتضي من الطالب أن يتجاوز أفق اإلعراب والتفسري اجل      
 آفاق التحليل الكلي، فيصري قادرا على مايلي:

الغية حتليل مستويات النص الشرعي املختلفة: الصوتية واملعجمية والرتكيبية والصرفية والداللية والب .1
 والتداولية والنصية واملوضوعية)نسبة إىل موضوع السورة أو احلديث مثال(، وغريها.

ني املستويات يف التحليل وما له من أثر يف إنتاج داللة النص، كالربط بإمكانية الربط بني هذه  .2
 املعىن والرتاكيب املوظفة، والربط بني الصوتيات والدالليات، كأن ينظر يف التشكيل الصويت وأثره يف
دالالت السور القرآنية، ويربط بني املوضوع املتناول واألدوات اإلبالغية املوظفة مثال، وهي كلها 

 ق متكن من الكشف عن دقائق النص القرآين، ومثة اإلعجاز.آفا
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التمكن من التحليل الكلي للنص القرآين، كل القرآن أو سوره، بالرتكيز على مستوى واحد، أو  .3
 عدة مستويات، وهذا ما ينتج دراسات معمقة، تبصر مبكن اإلعجاز.

لنصوص من طرق حتليلها، إذ هناك االقدرة على التمييز بني أنواع النصوص الشرعية، والتمكن  .4
اجلدلية)آيات وأحاديث احلوار واجلدل(، والنصوص السردية)القصص القرآين والنبوي(، والنصوص 
الوصفية، والنصوص التشريعية، والنصوص التارخيية)أخبار القوم الذين مضوا(، وغريها،  التعرف على 

 طرق حتليلها.
 قاهتا باللغات السامية، كي يقدر مواجهة اإلشكاالت اليتمعرفة فقه لغة القرآن وتارخيها وعال .5

 صارت تطرح حول لغة القرآن الكرمي.
دراسة أشكال التناص بني القرآن الكرمي وبني الكتب املقدسة األخرى دراسة علمية، تدحض  .6

 دعاوى التأثري والتأثر وتثبت هيمنة النص القرآين.
 ن أن تضاف إىل أهداف املنظمة التقليدية، ويبحث هلاوهذه بعض من األهداف اجلديدة، اليت ميك

 عن تدابري  التنفيذ.

 (.االستفادة من تراث الدراسات القرآنية يف تطوير منظومة جديدة للدراسات القرآنية:2) 
أن ما أجنزه النقاد حول القرآن الكرمي يُعد جزء من تراث الدراسات القرآنية ال كله، ومازال       

رياته، يف خمتلف بطون الكتب من خمتلف التخصصات املعرفية، مل حيظ بعد بتنظيم نظ مشتتا مبعثرا
 ايلي:ومن بني هذه التخصصات م وميكن أن تسهم يف بناء علوم دراسات قرآنية معاصرة وأصيلة.

السيما القدمية منها، ككتاب سيبويه، ومفصل الزخمشري، وغريها، فقد  كتب النحو وشروحها: -
عديد من القضايا اليت تتعلق بالنحويات والصرفيات، والتداوليات، وباقي فروع اللغة، أشارت إىل ال
 ومل تلق تنظريا. 

 إذ احتفت بدارسات دقيقة حول الصوتيات مبختلف جوانبها. كتب التجويد: -
  وما أثارته من حبوث حول الدالالت. كتب البالغة والفلسفة واملنطق: -
ية املتناثرة، كمدونات تطبيقية، جتد فيه العديد من أحباث اللغو لنبوية: كتب التفاسري القرآنية وا -

  واليت حتظ جبمع وال بتنسيق.
إذ اهتم أصحاهبا بدراسة دالالت األلفاظ، وكثري من املسائل اليت تندرج حتت  كتب األصول: -

 علم الداللة، والتداوليات. 
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ن إلخبار والداللة، وأنواعها، مما يصنف اآلفقد احتفت مطوالهتا بدراسة قضايا ا كتب الكالم: -
 مع أحباث السيميائيات.

 وميكننا أن نشري إىل مظان بعض املباحث على عجل:
فقد تعرض هلا النحاة واألطباء العرب أمثال اخلليل بن أمحد وسيبويه  أصوات النص القرآين:. 1

وابن سينا يف كتابه أسباب حدوث احلروف، كما تعرض علماء التجويد أمثال الشاطيب ومكي بن 
  .(31)أيب طالب القيسي وعلماء املوسيقى أمثال زرياب وإبراهيم املوصلي إىل جانبه السمعية

، فقد دون النحاة الكثري فيها، كاخلليل بن أمحد، وسيبويه، والكسائي  :تراكيب النص القرآين. 2
والفراء، وابن يعيش وغريهم. ويُعد كتاب سيبويه حبق منطلق التحليل الرتكييب عند العرب، وَمعينا 

 .(31)لفهم الرتاكيب العربية رواية ودراية
لغة العربية لذين حتدثوا عن معاين الجندها يف أحباث البالغيني العرب ا دالالت النص القرآين:. 3

ودالالهتا يف إطار البالغة، أمثال اجلرجاين والسكاكي  والقزويين وغريهم. ومثل ذلك جنده يف أعمال 
النحاة العرب ملا حتدثوا عن تراكيب اللغة العربية وحنوها، كما جندها يف أحباث األصوليني وفالسفة 

ابن القاضي عبد اجلبار، والباقالين، وابن تيمية، والفارايب و اإلسالم ومتكلميهم، أمثال الشاطيب، و 
سينا والتوحيدي وابن حزم األندلسي وابن رشد وغريهم. وال يفوتنا أن ننوه باألحباث الداللية املبعثرة 

  .(32)يف كتب املفسرين
ها يف دجندها يف أحباث البالغيني ملا حتدثوا عن السياق، كما جن تداوليات النص القرآين:. 4

أحباث النحاة، ال سيما كتاب سيبويه، كما نلفيها يف أحباث األصوليني يف حتليالهتم للدالالت 
 .(33)وقرائنها السياقية واملقالية

جتدها يف أحباث األصوليني وعلماء القرآن، وعلماء فقه اللغة العربية،  أحباث النص القرآين:. 5
 .(34)فالقرآن الكرمي وشروح احلديث النبوي الشري وعلماء البالغة، وجتد تطبيقاهتا يف تفاسري

لقد تناول األصوليون واملتكلمون العديد من القضايا اليت تندرج حتت  املباحث السيميائية:. 6
مباحث السيميائيات، كعناصر التخاطب وأنواع الدليل والداللة واليت تؤسس ملالمح فكر 

 .(35)سيميائي
هو الزخمشري ملا احتفى بتحديد معاين اآليات وتناصاهتا وال خيفى أن واضعها  التناص:. 7

 . (36)املختلفة
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إن ما حيويه تراثنا من أفكار لغوية وتطبيقات لسانية يعد ثروة لغوية مميزة، عيبها الوحيد أهنا       
مشتتة يف بطون الكتب، مل حتظ بتنسيق يف نظريات، كما حظيت نظريات الدراسات الغربية 

التفت إليها الباحثون وطوروها، ألتوا بالشيء الكثري فيما خيص حتليل النص  ولو. (37)املعاصرة
القرآين؛ حىت إن بعض اللغويني العرب قال: )ال أعتقد أنه ميكن أن جند أكثر مما كتبه اجلرجاين يف 
ه. ينظرية النظم والقاضي عبد اجلبار يف "إعجاز القرآن" والسكاكي وفخر الدين الرازي والرماين وسيبو 

ال أعتقد أنه ميكننا أن جند شيئا أفضل مما كتبه القدامى يف هذا الباب، يف تناوهلم للنص القرآين 
، كما قال: )إن املستوى الذي وصل إليه البحث اللغوي يف الغرب (38)والنص الديين بصفة  عامة(

ت اللسانيات احلديثة، ، وقال أيضا: و)إذا قورن(39)ال يزال يف بدايته بالقياس إىل ما كتبه القدامى(
على سبيل املثال، باللغويات العربية القدمية اليت قامت أصال على معاجلة النص القرآين والنص 

كري مازالت يف طور النضج وأهنا مل تصل بعد إىل التف -اللسانيات احلديثة -الديين، ستجد أهنا
 .(41) التصور(فيما خيص النضج يف اللغوي العريب القدمي، ال فيما خيص املقاربة الدقيقة للنص، وال

 :تفعيل العالقة بني الدراسات القرآنية التقليدية والعلوم اإلنسانية واللسانية احلديثة (.3) 
اللسانيات علم يدرس اللغة اإلنسانية دراسة علمية تقوم على الوصف ومعاينة الوقائع بعيدا       

؛ هتتم باللغة املنطوقة قبل الكتابة، وتعىن باللهجات على (41)عن النزعة التعليمية واألحكام املعيارية
اختالفها، وتسعى  إىل بناء نظرية لسانية عاملية، تصلح لكل اللغات دون تفريق بينها، تبحث يف 
ضمن مستوياهتا، بدءا باألصوات إفرادا وتركيبا وًصفا وبيانا لقواعد التشكيل، مث تسرب اجلوانب 

وية لصرفية وتكشف  قواعد  االشتقاق، مث تويل وجهها قبل اجلوانب النحالصرفية فريصد املقوالت ا
لتنظر يف تركيب الكلمات واجلمل مربزة قواعدها ومعانيها، لتصري إىل حبث الداللة الناجتة عن تضافر 

 .(43)؛ معتمدة على مناهج علمية(42)لتنتهي إىل حتليل بنية النص نوعهمستويات الدرس ّكلها،  
جرى الباحثون على تقسم اللسانيات على فرعني كبريين مها: اللسانيات النظرية، ولقد       

واللسانيات التطبيقية؛ حيث تضم اللسانيات النظرية علوم اللغة اليت تعىن بالظواهر اللغوية وحدها،  
كعلم األصوات وعلم الصرف وعلم النحو أو الرتكيب وعلم الداللة، وما يتفرع عنها من فروع،  

. وأما اللسانيات التطبيقية فتضم كل (44)الشتقاق، وعلم املعجم، وعلم املصطلح، وغريهاكعلم ا
العلوم اليت تبلورت عن تطبيق اللسانيات يف اجملاالت العلمية املختلفة؛ ومن أمهها: علم اللغة 
، يباالجتماعي، وعلم اللغة النفسي، وعلم اللغة اجلغرايف، وعلم اللغة الرتبوي، وعلم اللغة العص

 .(45)وعلم اللغة احلاسويب، وعلم اللغة البيولوجي، وغريها
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وهذه اإلطاللة السريعة تبني ما ميكن أن تضيفه اللسانيات إىل املنظومة التقليدية املوظفة يف       
دراسة النصوص الشرعية، أال ترى أن فيها من الرؤى النقدية واآلفاق املعرفية واملناهج العلمية، اليت 

تفيد يف دراسة النصوص الشرعية. ولعل أهم ما جادت به هو مشروعها الشمويل يف حتليل ميكن أن 
النصوص، إذ ال تلبث أن تنفك لدراسة مستوى لساين واحد من النص، كالصوت والرتكيب، 
والصرف، والداللة، والبالغة، واملعجم، واملوضوع، والبالغة، واملنطق، وغريها، لتحاول أن متسك 

، ميكن (46)ظية وخترب أبعاده الداللية، حىت يتسىن فهم بنية النص وخطابه فهماً صحيحاً بأطرافه اللف
 يلي: أن نشري إليها على عجل كما

، يدرس هذا املستوى الظواهر الصوتية املختلفة املوجودة يف النص مستوى التحليل الصويت:  .1
من حيث الصفات واملخارج واخلصائص واملؤثرات والوظائف وائتالف الوحدات الصوتية عرب مقاطع 

  وصيغ والظواهر الصوتية الناجتة عن ذلك وصفاً وشرحاً وتفسرياً وتعلياًل.
مقاطع ظواهر املتصلة بالكلمات املفردة، من صيغ و حيث يتناول ال مستوى التحليل الصريف:  .2

  .(47)وعناصر صوتية دالة ذات الوظائف الصرفية والنحوية
ية، ويعين هذا املستوى بدراسة تركيب الكلمات داخل اجلمل النحو  مستوى التحليل الرتكييب:  .3

  .(48)وكل ما يتعلق هبا
لفة من ى صعيدي املفردات والرتاكيب املختحيث يدرس املعىن عل مستوى التحليل الداليل:  .4

  .(49)خالل االستعمال اللغوي والسياق الذي ترد فيه
حيث يدرس معجم النص بالبحث يف املعاين األساسية  مستوى التحليل املعجمي:  .5

  .(51)للكلمات
  حيث يبحث عن طرق إبراز الفكرة، وإخراج األسلوب. مستوى التحليل البالغي:  .6
ري عن الكون للنص فلسفة معينة يف التعب ستوى التحليل املوضوعي والنفسي واالجتماعي:م .7

  واحلياة واإلنسان، ميكن سربها واكتشافها.
بري إذ للنص بنية منطقية معينة يسري وفقها، ويظهرها من خالل التع مستوى التحليل املنطقي: .8

 عن األفكار واألحداث واملواقف املختلفة.
ولعل حماولة متثل هذه األبعاد النقدية للسانيات احلديثة تبني أنه ميكن أن نرتاد مستويات       

 ال التحليل اللساين من نص التنزيل، نسرب خصوصياهتا، ونستجلي دورها يف أداء املعىن وتلقيه مبا
مناهج و  تسطيعه طرق األوائل. وهو الدليل على أن اللسانيات مبا تقدمه من مفاهيم وتصورات نقدية
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دراسية ميكن أن تصري عامل تطوير ملنظومة الدراسات القرآنية التقليدية، ال عامل هتدمي، تضيف 
 . (51)إليه وتثريه وتغنيه، ال تشوهه ومتسخه وتلغيه بدعوى التجديد 

 :رابعا: مالمح منظومة دراسات قرآنية معاصرة
لضرورية قرآنية التقليدية، وبينا الشرو  اأشرنا إىل التحديات اليت تواجه منظومة الدراسات ال      

لتجاوزها وإقامة منظومة لغوية جديدة لدراسة النصوص الشرعية، كتابا وسنة، تستفيد من املصادر 
اللغوية والشرعية الرتاثية، وتستلهم األحباث اللسانية املعاصرة؛ منظومة تصبو إىل مجع القواعد 

قشة جوانبها لشرعية أو اليت ميكن توظيفها، والربط بينها، ومناواملوضوعات اللغوية املوظفة يف العلوم ا
النظرية والتطبيقية، ودراسة إشكاليات تنزيلها على الواقع، كما تفيد من الرتاث اللغوي الواسع يف 
تنظري ما مل ينظر له، وتطوير ما حتتاج إليه من قواعد ورؤى نقدية، ويف اآلن ذاته تستلهم من العلوم 

عاصرة ما تراه مناسبا من رؤاها النقدية ومقرتحاهتا املنهجية يف إقامة برامج لغوية جديدة اللسانية امل
ألقسام الدراسات الشرعية، تتكامل فيها نتائجها من أجل حتقيق تعامل أفضل مع النصوص 
 الشرعية، عرب تقدمي مداخل لغوية نظرية، ومناهج حتليلية، وتطبيقات نقدية، تفيد الدارس يف تعامله
مع النصوص الشرعية، وجتعله قادرا على الوفاء باملهام اليت أنيطت به؛ فيصري مقتدرا على دراسة 
القواعد اللغوية يف خمتلف فروع العلوم الشرعية جمتمعة ومتكاملة، متمكنا من قضاياها الداللية، 

ا. وهذا ما يصرّي هوالصوتية، والنظمية، واألسلوبية، واملعجمية، وكل ما يتعلق باللغة وأوجه استخدام
هده األحباث قسما من أقسام علم اللغة التطبيقي، تتكامل فيه خمتلف املعارف اإلنسانية والشرعية 
 لدراسة القضايا اللغوية التطبيقية اليت تتعلق بنصوص الشريعة، عرب فهم الظواهر اللغوية ذات الصلة

تعمال اللغة احللول العملية ملشكالت اس هبا، وسرب كيفية استعماهلا، ومعرفة رؤاها النقدية، وتقدمي
فيها، ولذلك فهذا التخصص خيتلف عن الدرس اللغوي العام يف املوضوع، واحملاور، واملفردات 

 العلمية. 
 واألخلق هبذه العلم أن ينظر يف خمتلف املستويات اللغوية املتعلقة بالنصوص الشرعية، املعجمية      

شود يف خمتلف والنصية، واملنطقية، وحىت التارخيية، ليتجاوز التطور املنوالصوتية والرتكيبية والصرفية 
قررات مفروع الدراسات الشرعية، السيما درس التفسري واحلديث. ونقرتح له فروعا ميكن أن تدرس ك

 بأقسام الدراسات الشراعية، السيما الدراسات القرآنية. وهذه الفروع هي:

 ( علم املعجم الشرعي: 1) 
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خيتص بدراسة مصطلحات التنزيل كتابا وسنة وحتديدها، وضبط أسسه املنهجية، وتفصيل       
اإلجراءات النقدية، وبيان أمهيتها يف استنبا  األحكام الشرعية، وكذا يف فهم نصوص الذكر احلكيم 
واحلديث النبوي الشريف. ويفرتض أن هذا العلم  حياول تصنيف هذه املصطلحات وفق خمتلف 

ز ، املوضوعية والداللية واجملالية، وغريها، مبا يساعد على فهم الرؤية القرآنية للوجود، ويرب التصنيفات
متيز التنزيل اإلهلي، ويؤسس أرضية معرفية ملا يعرف بالتفسري املوضوعي. وميكن أن يشتغل أيضا 

ينها وبني ببإيضاح العالقات القائمة بني هذه املصطلحات وأصلها اللغوي، وكذا العالقات القائمة 
اللغات األخرى كالسريانية والعربية واآلرامية، وكذا العالقات القائمة بني هذه املصطلحات وبني 
مصطلحات األديان األخرى، مبا جيعل الطالب قادرا على فهم الطروحات التشكيكة حول النص 

قدي، وميكننا اجملال الن القرآنية ونقدها علميا. ويظهر هنا أننا قد اللسانيات يف الدعوة إىل إقامة هذا
 أن جند له نظائر يف الرتاث الشرعي، منها العلم الذي أمسوه: علم الوجوه والنظائر. 

 ( علم الصوتيات الشرعية:2) 
اكتفى بعض املفسرين إىل هذا اجلانب املهم من النص الشرعي، بيد أهنم لكنه مل يفردوه       

قامة تطرحه اللسانيات يف دراسة الصوتيات، لندعو إىل إبدراسات مستقلة. وميكننا هنا أن نفيد مما 
علم للصوتيات الشرعية، نربز فيها خصائص اجلانب الصويت يف كل من الكتاب والسنة، ونكشف 
عن دوره يف تبليغ املعىن. ندرس فيه احلروف، واملقاطع، والفواصل، وأشكال البديع الصويت، وكذا 

لذلك من عالقة يف التشكيل الصويت للنص، ودوره يف أداء ماله صلة بأحكام التجويد، وبيان ما 
املعىن العام. وهذا ما حييلنا على إبراز ما ميكن أن نسميه باخلرائط الصوتية، إذ السورة الواحدة تغري 
أحيانا تشكيلها الصويت حينما يتغري املوضوع، وهذا ما جيعلنا نفرتض وجود عالقة بني التشكيل 

ويظهر هنا أننا سنفعل بني الدرس التقليدي لعلم البديع ودروس علم  ه. واملعىن املراد توضيح
على  )الفواصل(، واللسانيات الصوتية، مبا سيعود خبري كثري التجويد، وبعض مباحث علوم القرآن

الدراسات القرآنية، والدراسات احلديثية، ويسمح بالكشف عن جانب من إعجاز الذكر احلكيم، 
 ي الشريف، ويبصر مبجاالت حبث جديدة يف النصوص القرآنية والنبوية ملوخصوصية احلديث النبو 

 تأخذ بعد حقها من البحث. 

 ( علم الداللة الشرعية: 3)
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، يهتم بدراسة معاين الشريعة كتابا وسنة، وحتليل دالالهتا، املفردة، واملركبة، واملرتادفة، واملشرتكة      
ها املختلفة: احلقيقة، واجملاز، والعموم، واخلصوص، واملطلق، واملطلقة، واملقيدة، واجملازية، وأنواع

واملقيد، واملنطوق، واملفهوم، واملقتضى، واإلشارة، والتنبيه، واإلمياء، وحروف املعاين، وداللة 
الرتاكيب، وكذا دالالت اجلمل، وعالقتها باملعجم والسياق، والصوت، والرتكيب، واإلعراب 

بالوقائع العملية، وعناصر اخلطاب، ومعهود العرب، والسياق  والصرف، وعالقتها باألحكام
ودالالته، واملوقف اخلطايب، وضوابط مراعاة معهود العرب يف اخلطاب، وأنواع املعهود وشرو  
مراعاته، وعالقته مبقصد خلطاب، و غريها من املباحث الدقيقة اليت حتدد داللة النص ومقصده. 

ذه األحباث يف درس أصول الفقه)مباحث األلفاظ(، ودرس خيفى أننا نصادف بعضا من ه وال
البالغة)بعض مباحث البيان(، وبعض كتب الكالم، كما نصادفه يف درس لسانيات الداللة. فلو 
استفدنا مما متنحه لسانيات الداللة مفاهيم ومناهج، ألمكننا إقامة علم تطبيقي جديد لدراسة داللة 

اب ، تفيد منه كل أقسام الدراسات الشرعية، وينهل منه أصحالشريعة، يبحثها نظريات وتطبيقيا
 الفقه والتفسري، ويضحى هلم ترسانة لنقد القراءات احلداثية املعاصرة للنصوص الشرعية.

 ( علم النحو الشرعي: 4)
يهتم بدراسة القواعد النحوية للنصوص الشرعية، والتطبيق عليها، مبا جيعل الطالب قادرا على       
اكيبها وإعراب مجلها وحتليل نصوصها، ومتييز أساليبها، وإدراك أثرها يف حتديد األحكام فهم تر 

وتطبيقها، والكشف عن دورها  يف تعيني احلكم الشرعي، ويف بيان الرتجيح والتعارض، وملس 
التفاعل بني أصول النحو وأصول الفقه وباقي العلوم الشرعية. وهذا ما حيوجنا إىل االقتصار من 

و على ما يعني على استنبا  معاين النصوص الشرعية، وإدخال أسلوبيات علم املعاين، وإعادة النح
تنظيم األبواب النحوية يف ضوء لسانيات الرتكيب، مبا حيقق أهداف املتخصصني يف العلوم الشرعية. 
 ليصري بذلك النحو حنوا تطبيقيا خاص بالعلوم الشرعية، يساعد على فهم النصوص واالستنبا 
منها، ومييز بني األساليب الشرعية، وميكن من حتليلها وتفسريها، ويبصر باألسس النحوية الختالف 
املذاهب الفقهية والعقدية. وبعض من هذا جنده متناثرا يف كتب التفسري اللغوي كالبحر احمليط، أليب 

 حيان، وروح املعاين لأللوسي، وكذا شروح احلديث، كالبدر العنيين، وغريها.

 ( علم األسلوب الشرعي: 5)
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جيعل لدراسة خصائص أسلوبية النصوص الشرعية، حيدد أنواعها، ومييز أنواعها، اختالفاهتا،       
ويوضح العالقات الكامنة يف النص، ويبصر برتابطه الداليل، وانسجامه الداخلي، ومتاسكه اللغوي، 

ظيفية)دراسة املعىن(، وأسلوبيته الو وأسلوبيته الصوتية)األصوات واإليقاع والعالقة بني الصوت و 
 ائية.العدول اللغوي(، وأسلوبيته التعبريية)دراسة التأثري يف القارئ(، وأسلوبيته، وحىت أسلوبيته اإلحص

مبا يوضح إعجازية نظمه، ويربز أثرها يف فهم اخلطاب اإلسالمي. وميكننا أن جند يف أحباث كتب 
من املواد ذات الصلة هبذه القضايا كدالئل اإلعجاز البالغة وكتب التفسري واإلعجاز الكثري 

للجرجاين، والكشاف للزخمشري، وأسرار ترتيب القرآن للسيوطي، وغريها، اليت ميكن أن تطور يف 
 ضوء اللسانيات املعاصرة لتصري نظريات قائمة بذاهتا.

 (. علم النص الشرعي:6)
دد ما فيميز بني انواعها املختلفة، وحي خيصص لدراسة النصوص الشرعية كالسور واألحاديث،      

يصلح لكل واحد منها من مناهج نقدية، مث يدرس الروابط بني الكلمات والعبارات يف النصوص، 
ويدرس عناصر االتساق املختلفة يف النص الواحد، من إحالة، و استبدال، و وصل، والناسبة، 

ن رار، وغريها، ويوضح ما لذلك مويكشف عن آليات الربط، من ترتيب وترابط، وانسجام، وتك
أثر يف أداء املعىن العام للنص. وهي عناصر اهتم احتفى هبا أهل التفسري وأهل احلديث، بيد أهنا مل 
تصر نظرية كاملة. ومن مصادر هذا التخصص: الربهان يف علم القرآن للزركشي، واإلتقان يف علم 

 م.من كتب علوم القرآن، والتفاسري، والكال القرآن للسيوطي، ودالئل اإلعجاز للجرجاين، وغريها

 :( علم لغة النص الشرعي7)
خيصص هذا املساق لدراسة تاريخ لغة القرآن، وتاريخ كتابتها، وأطوار تبلورها، وعالقتها       

باللغات العربية القدمية، وعالقتها باللغات السامية املختلفة، السيما العربية والسامية، مبا جيعل 
وجتد مادة  .الطالب قادرا على فهم ما تشيعه القراءات املعاصرة حول لغة القرآن والرد عليها علميا

 هلذا املساق يف كتب التاريخ وكتب علوم القرآن ودواوين السنة، وكذا حبوث علم التاريخ و اآلثار. 

 ( تأويلية النص الشرعي:8)
من أهم املسائل اليت صارت تثار بقوة يف اآلونة األخرية قضايا التأويلية. ولقد سعى بعضهم       

يد مما صار لزاما تكوين رؤية إسالمية يف هذا اجملال، تستف إىل تطبيقها على الدرس القرآين، ولذلك
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تبلور لدى نقادنا من مباحث حول الفهم والتأويل، والتفسري، واالجتهاد، والبيان، ويف اآلن ذاته 
تفيد مما مسطر يف حبوث التأويلية املعاصرة، كنظرية القراءة، ونظرية القارئ املثايل، واليت ميكن أن 

 ين رؤية يف هذا اجملال املهم.تكون معينا لتكو 
وبعد هذا ينبغي أن نلفت االنتباه إىل أن القصد من إدراج هذه املساقات يف برامج الدراسات       

الشرعية هو املزاوجة بني املعرفة اللغوية واملعرفة الشرعية، وتوجيه الدرس اللغوي العريب إىل مواصلة 
لكرمية، النبوية الشريفة، واإلسهام يف فهم نصوصهما ا السعي يف حتقيق خدمة القرآن الكرمي والسنة

 والذب عنهما، ومن مثَّ تطوير منهجية الدراسات القرآنية.  

 :خامتة البحث وآفاقه
 خنلص من هذا البحث إىل مايلي:      
تأكد لنا أن الدراسات اللغوية متغلغلة يف عمق الدراسات الشرعية، تؤصل فهم للنصوص  .1

ر استنباطنا منها، وتؤسس كل حبث جيري حوهلا، ولذلك أعد أهل االختصاص الشرعية، وتؤط
منظومة تعليمية متكن من حتصيلها، والتمرس بالفنون اللغوية اليت حيتاجها طالب الدراسات الشرعية، 

(الربامج 3( العلوم اللغوية املساعدة )2(القواعد اللغوية الشرعية )1تتكون من أربعة عناصر، وهي: )
 ( األهداف املرجوة.4ية )اللغو 
تبني لنا أن منظومة الدراسات القرآنية اليت تعتمدها األقسام الشرعية ال تزال معزولة عن واقع  .2

البحث العلمي، سواء املتعلق بالرتاث العريب، أو املتعلق بالبحث اللساين، وان هذه الظاهر قد 
 خرى، وال تتعامل مع جمال البحثنشأت من قدمي، إذ صارت الربامج التعليمية تلخص برامج أ

اللغوي إال قليال. وهذه القطيعة املعرفية جعلت الطالب ال يقدر على التعامل مع معطيات عصره، 
 وال يستطيع أن يقوم باملهام اليت يفرتض أن يتوىل أمرها، ناهيك أن يضطلع مبهمة التجديد.

 الدراسات الشرعية، تواجه أربعة اتضح أن منظومة الدراسات القرآنية اليت تعتمدها أقسام .3
(.القراءات 3(.تطور العلوم اللغوية )2(.اإلشكاالت املعرفية اجلديدة )1حتديات أساسية، وهي: )
(. القصور املعريف للربامج التعليمة، وال ميكننا جتاوزها باملنظومة احلالية، 4املعاصرة للنص الشرعي )

ال غالبا ال  يستطيع أن يتعامل مع القراءات احلداثية، و إذ الطالب املتخرج من املنظومة التقليدية 
 يستطيع أن يدافع عن منظومته مبا أويت من معارف، وال أن جيدد يف دراسته للنصوص الشرعية.
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نوهنا بأن أهداف الدراسات القرآنية املعتمدة يف أقسام الدراسات الشرعية، واليت هي التفسري  .4
 إذ الواقع املعريف صار يقتضي منهم القيام مبهام جديدة، مل والتوضيح، صارت ال تفي بالغرض،

يؤهلوا هلا التأهيل العلمي الكايف، وهذا ما يقتضي منا إدراج أهداف جديدة من تعليم العلوم اللغوية 
 لطالب الدراسات الشرعية.

تعليم (.تطوير أهداف 1رأينا أنه ميكن أن نتجاوز التحديات القائمة مبراعاة ثالثة شرو : ) .5
(.االستفادة من الرتاث اللغوي العريب يف تفعيل منظومة 2العلوم اللغوية يف أقسام الدراسات الشرعية)

ذ (.تفعيل العالقة بني علوم املنظومة اللغوية التقليدية والعلوم اللغوية احلديثة، وحينئ3العلوم اللغوية )
ون التعامل مع صهم، يستطيعنستطيع استئناف التجديد، وتكوين باحثني أكفاء يف جمال ختص

 واقعهم بعلم، جيمعون بني أجود ما يف تراثهم وأحدث يف عصرهم، يرومون بذلك أمسى األهداف.
. دعونا إىل إقامة دراسات قرآنية تطبيقية، يفيد منه طالب الدراسات الشرعية مبختلف 6

(.املعجم 1) :ختصصاهتم، السيما أصحاب التفسري واحلديث. تنضوي حتتها فروع عديدة، وهي
(. علم 5(. علم الداللة الشرعية )4(. علم النحو الشرعي )3(.الصوتيات الشرعية )2الشرعي )

(. علم تأويلية النص 8(. علم لغة النص الشرعي )7(. علم النص الشرعي )6األسلوب الشرعي )
ا أثر الشرعي، وميكن أن نضيف إليها فروعا أخرى. ولو أحسن استخدام هذه العلوم فسيكون هل

 طيب يف تطوير الدراسات الشرعية.
نقرتح أن خيصص مساق للتعريف هبذه الدراسات القرآنية التطبيقية يف املرحلة اجلامعية العليا  .7

للدراسات الشرعية، حىت يعرف الطلبة آفاق الدرس اللغوي الشرعي، ويلموا مبا فيه من فروع، 
 ويف الدراسات اللغوية.ويدركوا أمهيتها وتطبيقاهتا، مبا يرغبهم فيها 

ندعو إىل فتح ختصصا قائما بذاته لدراسة لغويات الدراسات الشرعية يف أقسام الدراسات  .8
اإلسالمية، يكّون أساتذة أكفاء يف هذا اجملال، كي يصريوا منارات هلذا العلوم، ويسهروا على تطوير 

 هذا اجملال باستمرار. 
اجلديد،  اجملال البكر، هتتم بتتبع الدراسات املنجرة يف اجملال املعريفندعو إىل تأسيس جملة هلذا       

 مبا جيعل االطالع على اجلديد أمرا ميسرا.
 
 

 اإلحاالت:
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 ( ))اللسان((.5445، للماليين العلم دار، )بيروت:  9، طعطار الغفور عبد أحمد: تحالجوهري، الصحاح،   (5)

، 5455، الهجرة دار:  دمشق،  5ط، العطية مروان: تح العربية، علم وضع سبب، السيوطيجالل الدين  (5)

 .05ص

 - القبلة دار: دمشق – جدة، )5، تح: محمد عوامة، طواآلثار األحاديث في المصنف، شيبة أبي ابنمحمد  (5)

 .505، ص5ج (،5555، القرآن علوم مؤسسة

 (.54455) رقم 505، ص5، جمصنف، الشيبة أبي ابن (9)

 . 955-955، ص5المستقيم، ج الصراط تيمية، اقتضاء ابن (0)

، 54 ،54 ،55النحوي، ص القوزي، المصطلح حمد ، وعوض 555و 540النديم، الفهرست، ص ابن (5)

 ، و955-954 ص ،5، ج5455الحياة،  مكتبة دار ، لبنان:5العربية، ط اللغة آداب تاريخ زيدان، وجرجي

 .595الجامعية، ص المطبوعات العربية، الجزائر: ديوان اللغة فقه قضايا بلعيد، في د. صالح

 .4بوقرة، المدارس اللسانية المعاصرة، ص (5)

تمام حسان، األصول، دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، )مصر: الهيئة المصرية للكتاب،  (5)

 .55-55د.ت(، ص

 )الجزائر(.كما هو األمر في قسم اللغة والدراسات القرآنية، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية  (4)

 . 45األسنوي، الكوكب الدري فيما يتخرج على األصول النحوية من الفروع الفقهية، ص (55)

 على سبيل المثال: قسما الفقه والكتاب وسنة، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية )الجزائر(. (55)

ية السعودية لعلوم ، )السعودية: الجمع5راجع دراستنا: نبوة محمد في االستشراق الفرنسي المعاصر، ط (55)

 (.5555السنة، 

(13) Luxenberg, Christoph (2007) -- The Syro-Aramaic Reading of the Koran - A 

Contribution to the Decoding of the Koran. Berlin: Verlag Hans Schiler. 2007 

ISBN 3-89930-088-2. 

 (.5555، )بيروت: دار الساقي، 5محمد أركون، الفكر األصولي واستحالة التأصيل، تر: هاشم صالح، ط (59)

 (.5555، )بيروت: دار الجديد، 5عبد الكريم سروش، القبض والبسط في الشريعة، تر: دالل عباس، ط (50)

 هاشم صالح، عبد المجيد الشرفي، وغيرهم. (55)

 .554سورة الكهف،  (55)

 .5، ص5445، القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي،2إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، ط  (55)

 .55، ص5550، الجزائر: دار األمل، 5آمنة بلعلى، أسئلة المنهجية العلمية في اللغة واألدب، ط (54)

 .55، ص5559أندري مارتني، مبادئ في اللسانيات العامة، تر: د الزبير سعدي، الجزائر: دار األفاق،  (55)

 .9-5، 5555محمد أحمد عزازي، النحو العربي و أساليب الترغيب فيه، المكتبة االلكترونية، سلوى  (55)

 .55مارتني، مبادئ في اللسانيات العامة، ص (55)

 .9المصدر السابق، ص (55)

على سبيل المثال: الدراسات األكاديمية التي صدرت عن جامعة منوبة)تونس( بإشراف الدكتور عبد المجيد  (59)

 الشرفي.

)سوريا: دار اليمان كالو، القراءات المعاصرة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسير، محمد محمود  (50)

 .05ص  (،5554للطباعة والنشر والتوزيع، 

خالد السعيداني، إشكالية القراءة في الفكر العربي اإلسالمي المعاصر: محمد أركون نموذجاً. لنيل شهادة  (55)

 (.50م، ص4455الدراسات المعّمقة، تونس، جامعة الزيتونة، 

 (.5555المغرب: المركز الثقافي العربي،  –، )بيروت 5نصر حامد أبو زيد، الخطاب والتأويل،ط (55)

 .كالو، القراءات المعاصرة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسير، الفصل الثاني من الباب األول (55)

مركز اإلنماء الحضاري، ، حلب، 5بارت، روالن، نقد وحقيقة، ترجمة: منذر عيّاشي، األعمال الكاملة،  (54)

 .55م، ص5449

تمام حسان، األصول، دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، )مصر: الهيئة المصرية للكتاب،  (55)

 د.ت(.

 المصدر السابق. (55)

 المصدر السابق. (55)

 .5555إدريس مقبول، األفق التداولي، األردن: عالم الكتب،  (55)

http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/3899300882
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، )مصر: مكتبة 5النصي في كتب إعجاز القرآن الكريم، ط أشرف عبد البديع عبد الكريم، الدرس النحوي (59)

 (.5555اآلداب،

 م(.5450 الطليعة، عادل فاخوري، علم الداللة عند العرب، بيروت: دار (50)

 (.5/5/5555) محمد األوراغي، اللسانيات الحديثة وقراءة النص الديني، (55)

(topic?vote=viewresult-http://www.ta5atub.com/t1584 ) 

 المصدر السابق. (55)

 المصدر السابق. (55)

 المصدر السابق. (54)

 المصدر السابق. (95)

 المصدر السابق. (95)

 .555-95(، ص5555، )الجزائر:دار القصبة،5خولة طالب اإلبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، ط (95)

 .55-5، ص5اللسان، جعبد الرحمن الحاج صالح، بحوث في علوم  (95)

(، 5555للترجمة،  العربية المنظمة المهيري، لبنان:  القادر عبد مدخل لفهم اللسانيات، تر: مارتان، بير (99)

 .55-50ص

 .50المصدر السابق،  (90)

 .55-95(، ص5555، )الجزائر: دار القصبة،5اإلبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، ط (95)

 .40-50المصدر السابق، ص (95)

 .555-555صالمصدر السابق،  (95)

 .555-555المصدر السابق، ص (94)

 .54-4(، ص5559صائل رشدي شديد، عناصر تحقيق الداللة في العربية، )بيروت: دار األهلية،  (05)

 .5 ص ، ٩١١١ ثانية .ط اللسانيات، مبادئ ،محمد قدور (05)
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