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 قراءة النص اإلسالمي

 والمقاربات المنهجية الجديدة
 

 الدكتىر مرزوق العمري                                                                         

 الجسائر -ةــباتن ةــجامع                                                                             
 

 

فٌمن ٌبحث فً مجال معرفً معٌن أن ٌتعامل معه بمناهجه وآلٌاته حتى  فترضٌ:  :مقدمة

تعدد المناهج إنه تعدد  ، وهذا أحد أسبابال ؼرٌبا عنهٌكون المنهج المتبع مناسبا للموضوع 
، ثم جهاوكانت للعلوم اإلنسانٌة مناه ،ذا كانت للعلوم الطبٌعٌة مناهجهاوله ،المواضٌع

، فالظاهرة النفسٌة تدرس بمنهج  ؛تعددت مناهج العلوم اإلنسانٌة بتعدد الظاهرة المدروسة
ٌتنوع وهكذا  ،، والظاهرة التارٌخٌة تدرس بمنهج آخرجتماعٌة تدرس بمنهجوالظاهرة اإل

ج التً تؤخذ بها الثقافة . وهذه المسؤلة مقررة فً المناهالمنهج حسب تنوع الموضوع
وهً مناهج تؤسست فً اإلطار العام لتلك الثقافة ثم صارت مهٌمنة بفعل التفوق ، الؽربٌة

 .ؽربالحضاري لدى ال
 
خاصة إذا  ،علٌه أن المنهج ٌتنوع وٌختلؾ حسب اختبلؾ الموضوع التركٌز ٌنبؽًما 

وبشكل  كان هذا الموضوع من مواضٌع العلوم اإلنسانٌة ال من مواضٌع العلوم الطبٌعٌة
فً القراءات هذا المبدأ نجده معترؾ به من حٌث هو كذلك  .من العلوم الدٌنٌةأخص إذا كان 

فمحمد أركون مثبل ٌقول:" إن المادة التً أدرسها هً التً  المعاصرة للنص اإلسبلمً؛
 تفرض علً اختٌار المنهج المبلئم ولٌس العكس؛ بمعنى آخر فؤنا ال أطبق المنهج اعتسافا

ذو أهمٌة قصوى ٌنبؽً عدم استٌراد المناهج هكذا  . هذا الموقؾ منهجًعلى النص
 إلصاقها لصقا على النصوص والمادة المدروسة ذلك أنه ٌنبؽً إعطاء الكبلم للنص أوالو

إن المادة إذن هً  .طبٌق أي منهجٌة أجنبٌة علٌهو من خبلله قبل ت وطرح األسئلة علٌه،
لذي ٌخضع المادة المدروسة التً تفرض اختٌار هذا المنهج أو ذاك ولٌس المنهج هو ا

لمفاهٌمه وقوالبه تعسفا، نقول ذلك بخصوص كل النصوص فكٌؾ إذا كان األمر ٌتعلق 
 .(1)"!بالقرآن؟

 
خاصة  ه،ل وما المنهج الذي ٌستخدم إال تابعإن الموضوع هو السٌد حسب هذا الكبلم 

فٌقول  ؛س األمرالجابري ٌقرر نفوفً هذا أٌضا نجد  .ما تعلق األمر بالنص القرآنًإذا 
التً  فإن اختٌارنا لنوع )القراءة(ن ، وإذموضوع هً التً تحدد نوعٌة المنهج:" طبٌعة الإن

، بل بتحزب لنوع من المناهج دون ؼٌره نقترحها علٌكم هنا لٌس محكوما برؼبة ذاتٌة وال
 (2)هو اختٌار تملٌه علٌنا طبٌعة موضوعنا :التراث "

 
                                                 

.230ص م(1996)2ذشظوح ُاشن طالح، الوشكض الصمافٖ العشتٖ، ط،: الفكش اإلسالهٖ لشاءج علو٘حهحوذ أسكْى  -
1
  

.46ص م(،1991)1الوشكض الصمافٖ العشتٖ،ط ،: الرشاز ّالحذاشحهحوذ عاتذ العاتشٕ  -
2
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، وضرورة اختٌار المنهج ى التركٌز على الموضوعوذجٌن ٌتجلمن خبلل هذٌن النم
الذي ٌمكن أخذه كمسلمة سنرى مدى  ؛ كبلم أركون والجابريبناء هذا الكبلم  .هالمناسب ل

إشكالٌة هذه الدراسة والتً  نقؾ علىبناء على ذلك  اعتماد القراءة المعاصرة فً األخذ بها
المعاصرة  قراءةالفً  تً وظفالت المناهج ماهً مكن صٌاؼتها فً التساإالت التالٌة:ٌ
وإذا تم  أم ال؟ للنص محل الدراسة ةمساوق وهل هً ،؟ٌاته المختلفةتجلب اإلسبلمًنص لل

استٌراد مناهج من الفضاء الثقافً ؼٌر اإلسبلمً ماهً هذه المناهج المستوردة؟ وما هً 
لى النص اإلسبلمً؟. مبررات توظٌقها؟ وهل تمت تبٌئتها إسبلمٌا ومن ثم التمهٌد إلنزالها ع

 هً ما تسعى هذه الدراسة اإلجابة عنه. تهذه التساإال
 

وقد فرضت هذه اإلشكالٌة العودة إلى بعض الدراسات السابقة مثل كتابات الدكتور طه 
 عبد الرحمان.

 أوال

 الجديدة  ةـاربات المنهجيـالمق

 الذاللح ّهثشساخ الرْظ٘ف

 

تِا المشاءج الوعاطشج للٌض اإلسالهٖ ح٘س اًطْخ الوماستاخ الوٌِع٘ح الرٖ أخزخ  ذعذدخ 

 ُّٖ: اعلٔ عذج هٌاُط، ّفٖ ركشًا لِا ًمف عٌذ الوماستاخ األكصش ذأش٘ش

 

قد لؽوٌة وتارٌخ الظاهرة ال فًتعتبر اللسانٌات المحطة الثالثة  :(الذاللح) قاربة اللسانيةالم -1-1
وهً المحطة التً تؤسست  (Grammaire)، أما األولى فهً القواعد سبقت بمحطتٌن كبٌرتٌن
وقد  (La Philologie) أما المحطة الثانٌة فقد مثلتها "الفللوجٌا"  ـرٌق،قدٌما من طرؾ اإلؼ

 :ـب كلمةهذه ال"فقه اللؽة "، ففً معجم أكسفورد حددت ـ حدد مقابل هذه الكلمة فً العربٌة ب
وهً  (L'inguistique)اللسانٌات  فهً ما المحطة الثالثةوأ .(3)"فقه اللؽة أو علم تطور اللؽات "

وتحظى باهتمام دوائر البحث  .ؽوٌة فً التارٌخ الحدٌث والمعاصرأبرز علم من العلوم الل
وقد ساعد على انتشارها واالعتناء بها  .بً و عند المسلمٌن كذلكاألكادٌمً فً العالم الؽر

وهذا ما جعل البحث  .جةوعلى مستوى النتٌانتصار العلوم الطبٌعٌة على مستوى المنهج 
فهذه  .هذا ما ٌتجلى من تعرٌؾ اللسانٌاتوٌقلد العلوم الطبٌعٌة وٌتؤثر بها اللؽوي وؼٌره 

وهً  أكسفورد بؤنها تدل على اللؽوٌات، أو علم اللؽـة وردت فً معجم (L'inguistics)الكلمة 
 .(4)الدراسة العلمٌة للؽة وتراكٌبها 

 
بؤنها علم ٌهتم بدراسة الكبلم ( L'inguistique) وفً معجم الروس وردت كلمة

، ولذلك اعتبرت عنى المتداول فً العلوم الطبٌعٌة. وتوظٌؾ كلمة علم بالم(5)واللؽات
ٌقال  نٌة،ؽة اإلنساالدراسة العلمٌة لل   :"ت بؤنهاة العلمٌة للؽة، فقد عرفـانٌات الدراسـاللس

بة الوقائع وتمتنع عن اختٌار من بٌن هذه بؤنها دراسة علمٌة عندما تقوم على مراقما لدراسة 

                                                 

.799ص : لاهْط أكسفْسد الوح٘ظ -
3
  

.615صهععن أكسفْسد،  -
4
  

5
 - Le petit Larousse,nouvelle èdition (1992), p572. 
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ٌعارض  وعلٌه فإن مصطلح "علمً" المبادىء الجمالٌة أو األخبلقٌة الوقائع باسم بعض
 .(6)بة للسانٌات "ـمصطلح معٌاري بالنس

 
ـة اللؽة فتلك من خبلل هذا ٌستشؾ بؤن اللسانٌات تعارض الصبؽة التقلٌدٌة فً دراس

بالعلمٌة مستمد من العلوم الطبٌعٌة التً تؤسست مناهجها  ، والوصؾمعٌارٌة وهذه علمٌة
ذهب إلى أن مصطلح  ، ولهذا هناك منفً عصر النهضة أو فً زمن الحداثة

"L'inguistique"  لدى الؽربٌٌن أو علم اللؽة( (Science du Langue  عرؾ فً حدود سنة
القرن ومطلع هذا نهاٌة ، ثم نضج مع الثلث األول من القرن التاسع عشر؛ أي نهاٌة م1833

ومع ظهور كتابه)محاضرات فً األلسنٌة دي سوسٌر، ـرٌن خاصة مع فردٌناند القرن العش
وتجدر اإلشارة إلى أن المنهج اللسانً توزع على ثبلثة مناهج هً:  م.1916 العامة( عام

 ، والمنهج التزامنً.ج المقارن، المنهج التارٌخًهالمن
 

ودراستها فقد  أما عن توظٌؾ اللسانٌات :(مبررات التوظٌؾ)سنٌة لالمقاربة األ :1-1-1
، وصارت البحوث اللؽوٌة جة أنها صارت تطلق على علم اللؽةتطورت كثٌرا إلى در

فً  رإىالحدٌثة كلها تصب فً مصب اللسانٌات عند الؽربٌٌن وهذا ما أدى إلى بروز 
وانتقلت  ٌة والمناهج اللسانٌة.راسة اللسانمجال الدراسات اللؽوٌة تنادي بضرورة تطبٌق الد

 فً قراءته للنص اإلسبلمً العربً المعاصر تحدٌثخطاب الفهذه الرإى إلى العرب أٌضا 
قد القراءة السائدة وٌطرح قراءة بدٌلة قوامها مناهج البحث اللؽوي أو اللسانٌات مراعاة تنٌ

تحلٌل اللؽوي فً فهم :" إن اختٌار منهج البو زٌدٌقول نصر حامد أ .زعمهللعلمٌة على حد 
النص والوصول إلى مفهوم عنه لٌس اختٌارا عشوائٌا نابعا من التردد بٌن مناهج عدٌدة 
متاحة بل األحرى القول إنه المنهج الوحٌد الممكن من حٌث تبلإمه مع موضوع الدرس 

 .(7)ومادته "
 

ٌل اللؽوي لإن هذا الموقؾ حصر لنا صبلحٌة المنهج فً المنهج اللسانً أو منهج التح
ال ٌعتبر م النص ـالفة أن منهج المسلمٌن فً فهـ، وهذا ٌجعلنا نفهم بمفهوم المخبحجة علمٌته
:" المنهجٌة الجدٌدة  تؤخذ بعٌن ـالبلم أركون حٌنما قـ، وهذا ما ٌستشؾ من كمنهجا علمٌا

منهجٌة ، وأما الها على العبلقة بٌن اللؽة والفكرجتماعٌة وتؤثٌراتاالعتبار الجدلٌات اإل
جدلٌة النص  :. ومن هذه الجدلٌات المتحدث عنها(8)القدٌمة فتجمد هذه الجدلٌات وتتجاهلها "

ولذلك كان  .ً أمور من صمٌم الدرس اللسانً، النص واللؽة ...وهالواقع، اللؽة والفكرو 
 .ة فً قراءة النص اإلسبلمًأركون من أبرز الذٌن وظفوا هذه المناهج اللسانٌ

 
على ضرورة  ةالمعاصر القراءةو ؼٌرهما نلمس إلحاح ن الموقفٌن من خبلل هذٌ

إلى درجة أننا نجد نصر حامد أبو زٌد ٌعتبر  ،اإلسبلمًتطبٌق مناهج اللسانٌات على النص 

                                                 
6
 - Andre Martinet, Eliments de Linguistique Geniale, Nouvelle èdition  )1980(, p6. 

.25ص م(،2000)5الوشكض الصمافٖ العشتٖ، ط هفِْم الٌض ، :ًظش حاهذ أتْ صٗذ  -
7
  

.54صم(، 2002)2داس السالٖ، ط، ح الرأط٘لّاسرحالطْلٖ الفكش األ :هحوذ أسكْى  -
8
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ٌاها المناهج الكفٌلة بالحفاظ على ، معتبرا إهجٌاتاالحترام الحقٌقً للنص قراءته بهذه المن
 .(9)عما به من جوانب ضعؾ  وتكشؾ ،تطور هذا النص واستمراره

هناك مبررات  ت فً دراسة النص اإلسبلمًباإلضافة إلى الثقة فً منهج اللسانٌا 
 :ج منهاأخرى لؤلخذ بهذا المنه

 
ن مصداقٌة النص فً منهج تحلٌل النصوص ال تنبع من دلٌل خارجً بل تكون إ :1-1-2

 ٌقع فً دائرة النصوص وما تقبلته ، فما رفضته الثقافة الها بهواحتفائـافة له من تقبل الثق
وبعده أث ـر فً الثقافة وفً ومن المعلوم أن النص القرآنً فً زمن النزول   ،(10)فهو نص 
، والكبلم عن مصداقٌة النص بهذا الشكل ٌحٌلنا إلى الوصؾ الذي أورده نصر حامد مجراها

 صور اإلسبلمً الذي ٌعتبر"منتج ثقافً" وهنا نجد إشكاال بالنسبة للت أبو زٌد حٌنما قال هو
، هذا االعتراض ٌراه فمصدره اإللهً سر  مصداقٌته ؛مصداقٌة النص فً مصدره وفً ذاته

 .(11)"الدٌالٌكتٌك الهابط " عن تفكٌر مثالً اصطلح علٌه اأبو زٌد صادر
 

أي ٌنبؽً أن ننظر إلٌه كنص لؽوي ولٌس ككتاب  ؛طبٌعة النظر إلى النص القرآنً :1-1-3
 وندرس اللؽوٌ":ـدٌقول نصر حامد أبو زٌ .طاب إلهً ٌتعالى على الثقافةوختشرٌع 

ال إن النص القرآنً نص ، قد ٌقرآنً وظلوا رؼم ذلك لؽوٌٌن ونحاةوالنحوٌون النص الق
، وخصوصٌته نابعة من قداسته وألوهٌة مصدره لكنه رؼم ذلك ٌظل نصا لؽوٌا خاص

ا كان نصا لؽوٌا فالمنهج الذي ٌبلئم دراسته هو . وبطبٌعة الحال إذ(12)ٌنتمً للثقافة خاصة "
 منهج التحلٌل اللؽوي الذي تمثله اللسانٌات الحدٌثة.

 
النص ، وموضوع الدرس هو "بطبٌعة الحالموضوع الدرس ٌفرض منهجا معٌنا  :1-1-4

النبوة أي مدة  ، وكبلهما استمر خبلل فترةخاصة اإلسبلمً " والمتمثل فً الكتاب والسنة
لنبً صلى وأحادٌث ا ،المدةهذه ، هذا النزول المنجم للقرآن الكرٌم خبلل عشرٌن سنةثبلثة و

دعاة القراءة المعاصرة للنص على هذه المدة أٌضا هً فً نظر هللا علٌه وسلم الموزعة 
، وحٌنما نقول التشكل نص، سواء القرآنً أم النبويفترة "التشكل" أي تشكل ال سبلمًاإل

هما وإمكانٌة دراستهما فً ضوء مناهج البحث اللؽوي بل ٌصبح األمر فهذا ما ٌإكد تارٌخٌت
 .(13)ضرورة إذا ما اعتبرا نصوصا لؽوٌة 

 
 ةراءـانطبلقا من هذه المبررات وؼٌرها تؤسست الدعوة إلى توظٌؾ المناهج اللسانٌة فً ق

  سبلمً.النص اإل
 
كلمة ٌونانٌة مركبة من  (Epistimologie)اإلبستٌمولوجٌا  )الداللة(المقاربة اإلبستٌمولوجٌة:  1-2

ولها عدة معان فً العربٌة  (Logos)، ولوؼوس العلم وتعنً (Episteme)إبستٌمً كلمتٌن:

                                                 

.9ص م(2003)3هكرثح هذتْلٖ، الماُشج، ط ،: اإلهام الشافعًٖظش حاهذ أتْصٗذ  -
9
  

.27ص ،هفِْم الٌض  : ًظش حاهذ أتْصٗذ  -
10

  

 الوشظع ًفسَ ّالظفحح.  -
11

  

.19، 18، ص ًظش حاهذ أتْصٗذ: هفِْم الٌض  -
12

  

.25الوشظع ًفسَ ، ص -
13
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 . وعلٌه ٌكون معنى اللفظ المركب "إبستٌمولوجٌا "نقد، دراسة، منهج، نظرٌة  ،منها:علم
ة العلم ...كل هذه المعانً تدل ، أو فلسفٌدل على العلم، أو نقد العلم، أو الدراسة النقدٌة للعلم

، كما (15)وهناك من ترجمها مصطلحا علٌها "العلومٌات " .(14)"إبستٌمولوجٌا"علٌها كلمة 
 (.16) "فقه العلمٌه "لع فاصطلح مصطلحأسلمة هذا ن سعى إلى ان الدكتور طه عبد الرحمأ

 
ا أنها بالعلم كمبطة توٌبدو من خبلل هذا المعنى اللؽوي لكلمة "إبستٌمولوجٌا " أنها مر

، ومرتبطة بالفلسفة من جهة ألن العلم هو موضوعها ؛بطة بالعلمفهً مرتمرتبطة بالفلسفة. 
ك من اصطلح علٌها "فلسفة ، ولهذا هناة أو مناقشة فلسفٌة لمسائل العلمكونها ممارسة فلسفٌ

  العلم ".
 

 مولوجٌا ""اإلبستٌـل وفً ضوء ما ذهب إلٌه باشبلر وضعت التعرٌفات االصطبلحٌة
التعرٌفات لكلمة  فمن أشهر ؛بٌن المدرسة الفرنسٌة وؼٌرها مع بعض الفوارق

" هً الدراسة النقدٌة  الذي ٌقول فٌه: (A. Lalande)تعرٌؾ أندري الالند "إبستٌمولوجٌا"
صلها المنطقً ال النفسً  وبٌان أمختلؾ العلوم ولفروضها ونتائجها بقصد تحدٌد لمبادىء 

 .(17)ا الموضوعٌة "قٌمتها وحصٌلته
 

ٌة فً مختلؾ ٌا "عملٌة نقد تصاحب العملٌة العلمفهذا التعرٌؾ ٌبٌن لنا أن "اإلبستٌمولوج
 مراحلها.أطوارها و 

 
ٌعتبر الدكتور محمد عابد الجابري أبرز النمادج العربٌة التً  : مبررات التوظٌف:1-2-1

لمنهج اإلبستٌمولوجً زاما با، واألكثر التاإلسبلمًانخرطت فً القراءة المعاصرة للنص 
 .رٌن وظفوا هذا المنهج لكنهم لم ٌثبتوا علٌه وحدهـ. صحٌح أن ؼٌره من المفككمنهج قراءة

 
التزم المنهج اإلبستٌمولوجً فً مشروعه نقد فقد الدكتور محمد عابد الجابري  أما

سلٌطه على وهنا ٌنبؽً التذكٌر بؤن توظٌؾ هذا المنهج عند الجابري تم ت .ل العربًالعق
 معروؾ عند هو المنهج اإلبستٌمولوجً كماو .النص التراثً فقط دون نصوص الوحً

تصنٌؾ المعرفة إلى  ٌستعمل آلٌات خاصة به أهمهارواده خاصة فً المدرسة الفرنسٌة 
لٌاته وهً آلٌة ، وعلى أساس هذا التصنٌؾ ٌتم تؤسٌس آلٌة أخرى من آعلمٌة وعامٌة

على  و اإلبقاء ،طع الصلة بما هو معرفة ؼٌر علمٌةتعمل على قالتً  .القطٌعة المعرفٌة
، وهذا  لتطوٌرها واستثمارها بفعل عملٌة النقد التً هً العبلقة مع المعرفة العلمٌة

 .ة اإلبستٌمولوجٌةالممارس
 

                                                 

، 1اإلتسر٘وْلْظ٘ا فٖ طْس الفكش العلوٖ الحذٗس ، الوكرة العالوٖ ، للطثاعح ّالٌشش ّالرْصٗع ، ط :ٖ حس٘ي كشكٖ عل -1

.9ص   

.10، أًظش الروِ٘ذ الزٕ ّضعَ الورشظن ، صالرطث٘م٘ح ، ذشظوح تسام الِاشن العمالً٘ح  :غاسرْى تاشالس  -
15

  

.31ز ، صذعذٗذ الوٌِط فٖ ذمْٗن الرشا :طَ عثذ الشحواى  -
16

  
17

 -Andrè Lalande: Vocabulaire Technique et critique de La philosophie, Presses universitaire de France Paris, 

P293. 
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فهو ٌنظر فً نفصالٌا ولٌس اتصالٌا؛ من هنا ٌبدو المنهج اإلبستٌمولوجً منهجا ا
بل  ال لكونها أمور ثابثات من جهة ثانٌة، وموضوعات له موضوعات من جهة ما هً

منهج  :"بؤنهوفً هذا نجد الجابري ٌعرؾ بمنهجه فٌقول  .بهدؾ تحوٌل ثابثها إلى متحرك
  ،، بل بوصفها بنىموضوعاته ال بوصفها مجرد مركبات ؛ أي ٌنطلق من النظر إلىتحلٌلً

مة بٌن عناصرها بوصفها منظومة من وتحلٌل البنٌة ٌعنً كشؾ الؽطاء عن العبلقات القائ
، وتحلٌل البنٌة معناه القضاء علٌها بتحوٌل ـة فً إطار بعض التحوالتالعبلقات الثابت
وهذا ما ٌصطلح علٌه . "وبالتالً التحرر من سلطتها .ـوالت لٌس ؼٌرتحمثوابتها إلى 

ٌن اثنتٌن فً نه ٌحدد آلٌتٌقول الجابري هذا على الرؼم من أ .(18)الجابري " التفكٌك "
 فهو ٌعتمد على: .نفصالا المحافظة على االتصال ولٌس االم، ٌفترض فٌهقراءته

 .الموضوعٌة والمعقولٌة
 

بتحقٌق قدر كاؾ من المسافة بٌن   ىفتعنوهً شرط إٌستٌمولوجً ؛ أما الموضوعٌة
 الموضوع كما هو، وأما المعقولٌة فهً مطاوعة المنهج الذات والموضوع بما ٌتٌح رإٌة

ة ـاضعة لطبٌعـ، وعلى هذا األساس ٌحسم الجابري مسؤلة المنهج وٌجعلها خللموضوع
بلمً أما المنهج فهو منهج ؼٌر إسبلمً إنه ـولكن الموضوع هو التراث اإلس .الموضوع
المنهج فً ولهذا ٌلتمس الجابري عدة مبررات لتوظٌؾ هذا  .(19)اإلبستٌمولوجً  المنهج

 لمبررات تتمحور حول مبرر رئٌس هو:هذه اكل  .قراءة التراث اإلسبلمً
 

ة فالمناهج التً قرىء بها النص التراثً متنوع .عدم كفاءة المناهج األخرى :1-2-1-1
هذا النص دراسة  فقد درس .ربً وبعضها اآلخر إسبلمً وبعضها إستشراقًبعضها ؼ

ٌة كالمنهج ؼٌر إسبلمكما درس داخل الببلد اإلسبلمٌة بمناهج أخرى إسبلمٌة تقلٌدٌة، 
وكل هذه  .مٌن فتمثلت فً المنهج اإلستشراقًأما دراسته من طرؾ ؼٌر المسل .الماركسً

المناهج فً نظر الدكتور محمد عابد الجابري لم تفلح فً قراءة النص التراثً قراءة فعالة 
 .وفقة، ومن ثم البد من منهج بدٌلم

 
ص التراثً ولكن بطرٌقة فً صورته السلفٌة درس النفالمنهج اإلسالمً : 1-2-1-2

م التراثً ـالفه :"ـ، وقد اصطلح الجابري على النتٌجة التً أفضى إلٌها هذا المنهج بـةتقلٌدٌ
، أو نقصاندامى دون زٌادة ـة أو رإٌة لم تزد على تردٌد ما قاله القـألنها نتٌج؛ (20)للتراث "

نخراط فً إشكالٌات المقروء خ واالاإلستنسا :"طابع العام لهذا المنهج بؤنهوٌحدد الجابري ال
؛ لم ٌفلح فً تحقٌق ما هو منوط به ولما كان هذا هو طابعه فهو منهج .(21)واإلستسبلم لها "

ة اإلجابة ـ، وكٌفٌؽرض من دراسة التراث هو كٌفٌة االعتماد علٌه فً العملٌة النهضوٌةإذ ال
ئلجابة على هذا رجعٌة ل؛ أي باتخاذه مالنهضة انطبلقا من النص التراثً على سإال

. لكنه بهذه الكٌفٌة ٌبدو ؼٌر موفق فً نظر الجابري خاصة وأن محاولته هذه السإال
بالمعنى الواسع  – ً:"المنهج السلفوبكاء الماضً. ٌقول الجابريموسومة أٌضا باالنتقائٌة 

                                                 

.47الرشاز ّالحذاشح ، ص : هحوذ عاتذ العاتشٕ  -
18

  

 .ُّزٍ إحذٓ الوحطاخ الرٖ اًرمذ فِ٘ا العاتشٕ لْلْعَ فٖ الوفاسلح -
19

  

.15رشاز ّالحذاشح ، صال: العاتشٕ  -
20

  

.26الوشظع ًفسَ ، ص -
21
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وهو  .ذات أكثر من سعٌه إلى أي شًء آخرمنهج انتقائً ٌسعى إلى تؤكٌد ال –لكلمة سلفٌة 
"   ا تظلـ، ومن هنٌبكً الحاضر ـدار ماابً ٌمجد الماضً بمقـً األعم األؼلب منهج خطف
" الماضً الذي ٌعاد بناإه بانفعال تحت ضؽط وٌبلت  ذات " التً ٌرٌد تؤكٌدها هً "ذاتال

 .(22)الحاضر وانحرافاته "
 

دٌات ، والتحلم ٌستوعبوا اإلشكالٌات المعاصرةوٌفهم من هذا أن أصحاب هذا المنهج 
اد صٌؽة ـ، ومن ثم ضرورة إٌجاألمة على مستوى وجودها الحضاري التً تجابهها

. ومن ثم فهذا المنهج فً نظر الجابري مرجعٌة المتمثلة فً النص التراثًلتوظٌؾ هذه ال
س أم فً، التً هً ٌسهما فً واقع الثقافة اإلسبلمٌةأدى إلى آفتٌن اثنتٌن وعمل على تكر

، فتان هما: ؼٌاب الروح النقدٌةن اآلهاتا الصورة التقلٌدٌة.بعٌد عن الحاجة إلى طرح جدٌد 
مولوجٌة التً تكشؾ عما والروح النقدٌة هً الوظٌفة اإلبستٌ. (23)وفقدان النظرة التارٌخٌة

وتمٌزه عن ؼٌر التارٌخً، كما أنها تكشؾ عما هو علمً وتمٌزه عن ؼٌر  هو تارٌخً
هذه  .عنه وتبقً على مسافة بٌننا وبٌنه راءتنا للماضًكما أنها تفصلنا فً عملٌة ق ،علمًال

ها. أما فقدان النظرة ، والمنهج السلفً ال ٌتوفر علٌاألمور أسس ألي مشروع نهضوي
، فهو منهج للخطاب التراثً فً المنهج السلفًفهو عدم مراعاة البعد الزمنً  التارٌخٌة

بحذافٌره فٌلؽً الحاضر  هببل ٌسح ،حسب الجابري ٌجعل صاحبه ٌعٌش بؤفكار الماضً
هنا ٌرى الجابري عجز هذا من  .ٌتعارض مع طبٌعة المشروع النهضوي، وهذا والمستقبل
 .ءة المعاصرة للنص التراثً، وعدم االعتماد علٌه فً القراالنموذج
 

 فقد كانت تلك محاولة، تطبٌقه فً قراءة التراث ومحاولة المنهج الماركسً أما :1-2-1-3
وهو منهج ، ماركسٌٌن العرب مثل :حسٌن مروة، صادق جبلل العظم ...وؼٌرهماالباحثٌن ال

، لماركسٌة كمنهج بل أخذها كمقوالتألنه من جهة لم ٌؤخذ ا ؛ثبت عجزه حسب الجابري
:" المسؤلة. ٌقول الجابري عن هذا المنهجومن جهة ثانٌة وقع فً تناقضات فً هذه 

، بل تؤخذ الماركسٌة هجنسترشد بها كمت ماركسٌة الالمحاوالت القلٌلة التً تتبنى الرإٌة ال
، فماذا ٌفٌدنا تصنٌؾ الفكر القدٌم أو حٌان كمقوالت وقوالب جاهزة جامدةفً أؼلب األ

إذا كنا سنقؾ "مسترٌحٌن " عند حدود هذا  الحدٌث إلى اتجاهات "مثالٌة " وأخرى "مادٌة "
نة"على إال إلى "البره –ن األحوال فً أحس – التصنٌؾ؟ . إن مثل هذه المحاوالت ال تإدي

إلى فهم صحٌح واع للمسائل المعالجة وسٌاق تطورها  ال ،"صحة "هذه المقولة أو تلك
 .(24)واتجاهها "

 
ثة لكن هذا الكبلم قاله الجابري عن الماركسٌة قبل سقوطها وتراجعها كفلسفة حدٌ

م أمام ؼٌره من جعلته ٌنهز، وربما كان هذا أحد األسباب التً المنهج الماركسً هذه سمته
 ، فهو منهج جامد عند مقوالت ماركس رافض لكل محاوالت التجدٌد .المناهج المنافسة له

، األمر الذي وا التجدٌد داخل الماركسٌةولذلك نجد صادق جبلل العظم ٌنكر على الذٌن حاول
، وأن لدٌنًكان ٌعٌبها على الفكر اجعل البعض ٌنعت فكر هذا األخٌر بالدوؼمائٌة التً 

                                                 

.42الوشظع ًفسَ ، ص -
22

  

.26، صالوشظع ًفسَ -
23

  

.42الرشاز ّالحذاشح ، ص : هحوذ عاتذ العاتشٕ  -
24
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ذا ما ٌستبعد كل محاوالت ، وهلػ الذروة فً نظره مع كارل ماركسالفكر اإلنسانً ب
، فالحقٌقة ما نطق به المعلم والمإسس دون ؼٌرها وهذا ما أدى إلى تشًٌء الخطاب التجدٌد

، فبل ٌمكن أن ٌعتمد كمنهج فً دام المنهج الماركسً سمته الجمودوما .  (25)الماركسً 
، نا من إنجاز قراءة معاصرة للتراثألننا نسعى إلى قراءة حٌوٌة تمكن ؛ص الدٌنًقراءة الن

نهج ، وبالتالً فهذا المٌة النهضة ال مجرد تصنٌفات جامدةنتمكن بواسطتها من معالجة إشكال
 .ال ٌصلح كبدٌل

 
هذا المنهج ، التراثً لقراءة النص الجابري ؼٌر صالح ٌراهف أما المنهج البنٌوي:1-2-1-4

كما أنه ٌخضع المتؽٌر ألنه ٌهمل البعد التارٌخً  ؛ٌمكن االعتماد علٌه ظر الجابري الفً ن
نحن نعتقد أن  :"ت الرامٌة إلى تطبٌق هذا المنهجٌقول الجابري عن المحاوال .إلى الثابت

نحطاط ، إال إلى تكرٌس اإلٌمكن أن تإدي إال إلى طرٌق مسدودمثل هذه المحاوالت ال 
إن النظرة البنٌوٌة باهتمامها  .متؽٌرات إلى الثوابت التً تحكمهاإخضاع ال والجمود بدعوى

ضرورٌة الكتساب رإٌة  بالكل أكثر من اهتمامها باألجزاء فً إطار الكل الذي تنتمً إلٌه
 .(26)، ولكنها وحدها التكفً"أشمل وأعمق

 
عتمد علٌه فمن جهة المنهج البنٌوي ال ٌمكن أن ٌ ؛وٌستشؾ من هذا الكبلم عدة أمور

الذٌن أخذوا بالتحلٌل البنٌوي قد آلت رإٌتهم و ؛ ع المتؽٌرات للثوابت التً تحكمهاألنه ٌخض
إنما دعت إلى ، بٌنما قراءة الجابري كانت لها رإٌة أخرى لم تلػ المعنى وع المعنىاإلى ضٌ

 بل ،رفوضة كلٌة. من جهة أخرى القراءة البنٌوٌة فً نظر الجابري ؼٌر مالقطٌعة معه
، وهذا عند الجابري ٌقتضً تساعد على تكوٌن رإٌة أشمل وأعمقضرورٌة من جهة كونها 

وامل التً ـ، النظرة التً تكتشؾ العوجة بٌنها وبٌن النظرة التارٌخٌةشٌئا آخر وهو المزا
 .(27)الفاعلة والموجهة لها 

 
عن  من خبلل الكشؾ ةوهذا الكبلم أٌضا ٌستشؾ منه التركٌز على الخلفٌة المعرفٌ

ه المهمة مهمة ، وهذً المسؤلة التً تكون محل الدراسةالعوامل التارٌخٌة المإثرة ف
. والذي ٌهمنا فً هذا المقام أن المنهج البنٌوي منهج ال ٌمكن االعتماد إبستٌمولوجٌة بحتة

 بلفحسب الجابري مالم ٌكن ممزوجا بالنظرة التارٌخٌة،  اإلسبلمًعلٌه فً قراءة النص 
 .الماركسًبه شؤنه فً ذلك شؤن المنهجٌن السابقٌن السلفً وٌمكن األخذ 

 
، ولكنه داول أٌضا فً دراسة النص التراثًمتفمنهج أما المنهج اإلستشراقً  :1-2-1-5

 ٌفً بقراءة منشودة للنص التراثً فهذا المنهج أٌضا السبلمٌة منهج خارج البٌئة العربٌة اإل
 :إلٌها الجابري منهاة أسباب أشار وذلك لعد فً نظر الجابري

 .ٌعالج التراث معالجة خارجٌةأنه  -
 .(28) منهج مإدلج أنه -

                                                 

.134ص م(،1995)2، الوشكض الصمافٖ العشتٖ، طًمذ الٌض  ،علٖ حشب  -
25

  

.43الرشاز ّالحذاشح ، ص : هحوذ عاتذ العاتشٕ  -
26

  

 .وشظع ًفسَ ّالظفححال -
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. الوشظع ًفسَ ّالظفحح -
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، وهذا ما أشار جعله ظاهرة تارٌخٌة –معالجة التراث من خارجه  –فالسبب األول 

وبالتالً مهما ٌكن األمر فإنه ال ٌفٌد العربً  .بري بؤنه جعل التراث هناك ال هناإلٌه الجا
، فإذا كان اإلستشراق قد اث أساسا لمعالجة إشكالٌة النهضةمامه بالترالمعاصر الذي كان اهت

 –أما السبب الثانً  .ذا المنهج لم ٌخدم الؽاٌة ابتداءفهبعٌدا عن العصر،  وضع التراث
تحرك فً دائرة فاإلستشراق  ؛ر جلًـفهو أم –خضوع المناهج اإلستشراقٌة لئلٌدٌولوجٌا 

وإن كانت ، انت إٌجابٌة على أنها امتداد لهاى ؼٌرها إن ك، التً تنظر إلالمركزٌة األروبٌة
وال ٌخضع للمعاٌٌر المعرفٌة التً  .محضوهذا أمر إٌدٌولوجً  فتنسب إلى العٌر،سلبٌة 

 .(29)ٌنبؽً أن تتعامل مع الظواهر المدروسة كظواهر علمٌة
 

ر حول من خبلل ما تقدم ٌبدو أن مبررات األخذ باإلبستٌمولوجٌا كمنهج بدٌل تتمحو
ي جعل الجابري ٌفكر فً وضع منهج م كفاءة المناهج األخرى األمر الذمبرر رئٌس هو عد

وخبلفا  .هج السلفً الذي أراد تترٌث العصرأراد من خبلله عصرنة التراث خبلفا للمن
اركسً الذي وخبلفا للمنهج الم .ٌث التراث مرة أخرىللمنهج اإلستشراقً الذي أراد  تتر

وخبلفا للبنٌوٌة التً تهمل  .تصنٌؾ، تصنٌؾ ما هو مادي وما هو مثالًكان ٌركز على ال
فً اإلطار  ومنه فمنهج الجابري ٌعتمد هذه المناهج كلها، فً بعض مستوٌاتها المتؽٌرات

: علم دٌدة مثلـمن خبلل كونها لها عبلقة بتخصصات معرفٌة ع .العام لئلبستٌمولوجٌا
صؾ الجابري ، وهذا ما نستنتجه من ورفة...إلخالمناهج، وتارٌخ العلوم، ونظرٌة المع

ى ال بنٌة إلى مجرد إل ا:"العبلقات الثابتة فً بنٌة ما بهدؾ تحوٌلهلمنهجه بؤنه ٌنصب على
إلى نسبً ، وهذا ما ٌندرج كما هو واضح تحوٌل الثابت إلى متؽٌر والمطلق تحوالت

 (.30)"والبلتارٌخً إلى تارٌخً
 

من زاوٌتٌن: ٌنظر إلى معنى كلمة أنثربولوجٌا  .)الداللة( ة:نثروبولوجٌالمقاربة األ -1-3

ٌا" كلمة معربة ولٌست . ففً اللؽة كلمة "أنثربولوجصطبلحٌة، والزاوٌة االالزاوٌة اللؽوٌة
وتعنً  (Logia) و وتعنً اإلنسان (Antropos) متٌنمن كل ، بل هً كلمة ٌونانٌة مركبةعربٌة
أو  : علم اإلنسانة                        أنثربولوجٌاكلمبذلك ٌصبح معنى دراسة وعلم أو 
، وهً شائعة فً اللؽات األوروبٌة الحدٌثة بهذه الصٌؽة ففً الفرنسٌة  (31) ة اإلنسانـدراس

وعن هاتٌن اللؽتٌن خاصة  تم   (Anthropology)وفً اإلنجلٌزٌة  (Anthropologie) نجد كلمة 
 .لعربٌة كما هو "أنثربولوجٌا"ة اتعرٌب المصطلح فصار شائعا فً اللؽ

 
 

الجنس البشري فٌدرس أجسام "علم ٌهتم ب :" األنثربولوجٌا ـأما من جهة اإلصطبلح ف
، ومجتمعاتهم ووسائل االتصال فٌما بٌنهم وكل ما ٌنتجونه سواء أكان مادة أم عبلقة أفراده

                                                 

الراسٗخٖ ، الوٌِط الفللْظٖ ،  الوٌِطٗش٘ش الذكرْس العاتشٕ إلٔ أى الوٌِط اإلسرششالٖ ذوصل فٖ شالشح هٌاُط ُٖ :  -1

.28، 27ص ،هٌِط الزّق الفشداًٖ . أًظش كراتَ الرشاز ّالحذاشح    

.48 ،47، ص ز ّالحذاشحرشاال :هحوذ عاتذ العاتشٕ  -
30

  

.67(، ص 2000)1هكرثح لثٌاى ًاششّى ط ،الوْسْعح الو٘سشج فٖ الفكش الفلسفٖ اإلظرواعٖ  : و٘ل الحاض ك -
31
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كر كل عام إذ ذ إن ما ٌبلحظ على هذا التعرٌؾ أنه تعرٌؾ وصفً (.32)اجتماعٌة أم فكرة "
؛ اإلنسان من أمور مادٌة أو معنوٌةوتهتم بدراسته فً عالم  ما تتعلق به األنثربولوجٌا

، وهذا التقسٌم هو الذي ـة، واألمور المعنوٌة كالثقافاألمـور المادٌة كالناحٌة الجسمٌة
، ففً ربولوجٌا فً بعض المعاجم الؽربٌةوضعت على أساسه تعرٌفات اصطبلحٌة لؤلنث

 Anthropologie: األنثربولوجٌا السوسٌوثقافٌة )ـوعانأن األنثربولوجٌا ن وردم الروس معج

Sosciale et culturelle) والفوارق فً المجتمعات ، والتقالٌد وهً التً تهتم بدراسة العقائد
وتهتم  ( Anthropologie physique، والنوع الثانً هو األنثربولوجٌا الطبٌعٌة ) اإلنسانٌة
اإلنسان فً بعده الجسمانً ولذلك فهً تتقاطع مع البٌولوجٌا حتى عرفت  بدراسة

، ا ذكر باإلنسان فً بعده الجسمانًوتهتم كم (Anthropobiologie) باألنثربولوجٌا البٌولوجٌة 
 . (33)، وزمرة الدم ...ـد، اللون، شكل األنؾ، شكل العٌنٌنمن جهة الق

 
، ٌتحدد لنا بدقة ا كقسمٌن أساسٌٌن لهذا العلملوجٌمن خبلل ذكر هذٌن النوعٌن لؤلنثربو

 ،اإلنسان من جمٌع أبعاده: النفسٌة، اإلجتماعٌة  الثقافٌة تعرٌؾ األنثربولوجٌا فهً دراسة
. على مستوى كل بعد من هذه األبعاد، مع التركٌز على رصد محطات التطور البٌولوجٌة

كما ٌتجلى من  .ى طبٌعٌة وإنسانٌةع عدة علوم أخروبناء على ذلك تتقاطع األنثربولوجٌا م
؛ فهو محاولة اإلجابة عن مجرى التطور لنوعٌن أٌضا موضوع األنثربولوجٌاذكر هذٌن ا
 .(34)؟ً المباديء التً تحكم هذا التطور. وما هالناحٌتٌن البٌولوجٌة والثقافٌة اإلنسانً من

وذلك ألن  ؛تصور الدٌنًة بعٌدة عن الطبعا بٌان هذه المباديء ٌنظر إلٌها نظرة وضعٌة بحت
المنبثق من رحم  األنثربولوجٌا فً نشؤتها كعلم حدٌث ترتبط ارتباطا شدٌدا بعلم اإلجتماع

 .الفلسفة الوضعٌة
 

من خبللهما ٌبدو أن لسابقٌن الذٌن ذكرهما معجم الروس، من جهة ثالثة بالنسبة للنوعٌن ا
ً التً تهتم ؛ ألنها هربولوجٌا الثقافٌةهً األنثاألنثربولوجٌا المعتمدة فً القراءة المعاصرة 

ولذلك تم  .ظواهر الثقافٌة فً التصور الوضعًإذ األدٌان من قبٌل ال ،بالمعتقدات واألدٌان
  .عموما واإلسبلمً خصوصا النص الدٌنً قراءةاألخذ بها أو االعتماد علٌها فً 

 
 

ٌحبذون توظٌؾ المنهج  قبل أن ٌتحدث الذٌن :مبررات توظٌف المنهج األنثربولوجً -1-3-1

ٌتحدثون عن  ،األنثربولوجً فً قراءة النص اإلسبلمً عن مبررات األخذ بهذا المنهج
، وإذا أردنا الوقوؾ مع دعاة هذا ذ اللحظة األولى لتارٌخ هذا النصالمناهج التً سبقت من

سلمٌن بشكل أولهما منهج الم :مناهج السابقة إلى قسمٌن أساسٌٌنال وامقس   مالمنهج فإننا نجده
ٌإسس للدفاع عن النص ، ، وهو منهج دفاعًنتسلٌم واإلٌماعام  ووسم بمنهج أهل ال

، وهو نهج أهل الطعن فً موثوقٌة النص، والثانً هو منهج المستشرقٌن ووسم بموتمجٌده
 (.35)منهج ٌإسس للتشكٌك فً هذا النص 

                                                 

.66الوْسْعح الو٘سشج ،ص  : و٘ل الحاضك -
32

  
33

 -Le petit Larousse , p69. 

.48ٗخ ، صظروا  ، داس غشٗة ، الماُشج ، تال ذاسإلطلعد إتشاُ٘ن لطفٖ ، هذخل إلٔ علن ا -
34

  

.47، 46فٖ لشاءج الٌض الذٌٖٗ ، الذاس الرًْس٘ح للٌشش ، تال ذاسٗخ ، ص :ّآخشّى  الوٌظف تي عثذ العل٘ل  -
35

  



 مرزوق العمري .د                                  المنهجية والمقاربات  قراءة النص اإلسالمي
 

 11 

 
هما ٌسٌر فً ً كبلوجود منهجٌن فً دراسة النص الدٌنً اإلسبلم هذا التقسٌم ٌإكد
، عملٌة إٌدٌولوجٌة ال عملٌة علمٌة، األمر الذي ٌجعل من عملٌة القراءة خط معاكس لآلخر
ٌكونا مدخبل لدراسة ال ٌصلحان أن  :"هذٌن المنهجٌن بعدم الصبلح فهما ومن ثم ٌحكم على

خشاه ، وفكر نقدي ٌاته إلى أناة وصبر كبٌرٌن؛ ألنه نص مشكلً تحتاج معالجالنص القرآنً
ومادام المنهجان قد فشبل  (.36)أهل الموقؾ األول وٌلبسه أهل الموقؾ الثانً باإلٌدٌولوجٌا"

لقد جاءت اإلجابة على هذا  ؟.ٌعول علٌه فً هذه المهمة الصعبة معا فؤي منهج ٌمكن أن
 (.37)بولوجًرالتساإل بؤن المنهج المعول علٌه هو  المنهج األنث

 
المنهج توظٌؾ هذا المنهج هو عجز وعدم كفاءة  من هنا نستنتج أن أحد مبررات

، ولذلك كانت من جهة أخرى ، وعدم كفاءة المنهج اإلستشراقًاإلسبلمً التقلٌدي من جهة
 .نثبولوجً باعتباره المنهج البدٌلالدعوة إلى المنهج األ

 
 دعاة القراءة المعاصرة، وهً العبلقة التً ٌعاتب فٌها عالقة النص بالثقافة :1-3-2

الوحً( متعالً عن الثقافة =)ن هذا األخٌر ٌرى أن النص الدٌنًلفكر الدٌنً على أساس أا
ٌشكل مرجعٌة الثقافة اإلسبلمٌة،  بشري وال تارٌخً، وهو الذي فهو ال ،مستقل المصدر

ة أنثربولوجٌة أن هذه الرإٌة ؼٌر سوٌة وأن النص ـرى ومن زاوٌالقراءة المعاصرة تبٌنما 
، وٌترتب على ـافةدلٌة ٌتعذر فً ضوئها الفصل بٌن النص والثقـبلقة جتحكمه بالثقافة ع

 (.38)ذلك أن كل محاولة للفصل بٌنهما هً محاولة تعسفٌة
 

قراءة ٌعتبر من أهم مبررات ال القراءة المعاصرةهذا التداخل فً منظور 
ر مور منها: طبٌعة ظهوس هذا المبرر لعدة أتؤس، وقد اإلسبلمًاألنثربولوجٌة للنص 

 النص، الوحً والثقافة، وظٌفة الدٌن.
مجردة من البعد الؽٌبً، بل  القراءة المعاصرةأما طبٌعة ظهور النص فهً فً نظر 

كٌز على أسباب النزول كعلل مإثرة، فمنهم ولذلك كان التر ،ترتكز على األحداث التارٌخٌة
ً المجتمع العربً ظهر النص اإلسبلمً إجابة عن أسئلة شتى طرحتها الثقافة ف :"من ٌقول

عدة أمور منها: نشؤة  . واعتمدت القراءة األنثربولوجٌة فً هذا على(39)اإلسبلمً األول"
، ومنها ظرهم عن نشؤة أترابه من شباب مكة، التً لم تختلؾ فً نالنبً صلى هللا علٌه وسلم

الثقافة  ًأي ف ؛بلتتبلور مواقؾ قبل البعثة جسدت الحاجة إلى التؽٌٌر فً العقٌدة والمعام
 .بالمفهوم األنثربولوجً

 
رعة عن مبرر عبلقة النص ، وهً المسؤلة الثانٌة المتفقافةأما عن عبلقة الوحً بالث

ٌقول نصر  .لوحً ومن منظور أنثربولوجً ثقافةعتبر االقراءة المعاصرة ت، فإن بالثقافة
بدٌهٌة ال تحتاج  :" إن القول بؤن النص منتج ثقافً ٌكون فً هذه الحال قضٌةحامد أبو زٌد

                                                 

.48الوشظع ًفسَ ، ص -
36

  

.42الوشظع ًفسَ ، ص -
37

  

.24هفِْم الٌض ، ص  : ًظش حاهذ أتْصٗذ  -
38

  

.42فٖ لشاءج الٌض الذٌٖٗ ، ص :الوٌظف تي عثذ العل٘ل  -
39
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، والمنهج األصلح فً إطار هذه الثقافة التً أنتجتهومادام كذلك فدراسته تتم  (40)إلى إثبات"
 نثربولوجً.لذلك عندهم هو المنهج األ

 
 :ا المنهج حصرها فً عدة أمور منهاأما عن وظٌفة الدٌن فإن هذ

 المحٌط على اإلنسان. األسئلة التً ٌطرحها ىاإلجابة عل -
  .ٌفة إجتماعٌة وإٌدٌولوجٌة معاأداء وظ -

 .(41)تكوٌن نظام خاص داخل أنساق اإلجابات األخرى  -

 

ث عنه هو األنثربولوجٌا ، فما دام اإلطار الذي نتحدمكانة اللغة فً البنٌة الثقافٌـة :1-3-3
، وهذه المكانة التً تحتلها اللؽة هً التً عنصر من عناصر الثقافة هو اللؽة ، فؤهمالثقافٌة
فعن  :"ـافٌة معٌنةأو ظاهرة ما  أو حالة ثق للباحث األنثربولوجً دراسة نص ما، تتٌح
قافة كما أن الث من جٌل آلخر فٌمكن نموها وتقدمها،، وتنقل قها تجمع وتسجل الثقافةطرٌ

. (42)التً ٌتكلم عنها " ضوعاتالمون ، فهً التً تعطً اإلنساتزود اللؽة بمعظم مضموناتها
نثربولوجً من دة أمور كلها فً نظر أصحابها تبرر األخذ بالمنهج األوهذا الكبلم ٌثبت ع
 :ومن هذه األمور، خبلل المنفذ اللؽوي

 
، ست وحٌا متعالٌا على عمل اإلنسان، فهً إبداع إنسانً ولٌعلى وضعٌة اللؽة التؤكٌد -

ا بم اإلسبلمًلنص ، ومن خبللها إلى اصلح لدراستهاومادامت كذلك فهذا المنهج هو األ
، والرسالة لقرآن ٌصؾ نفسه بؤنه رسالةا :"بو زٌدٌقول نصر حامد أ فٌه النص القرآنً.

، وبذلك ٌصبح . طبعا وسٌلة االتصال هً اللؽة(43)تمثل اتصال بٌن مرسل ومستقبل "
 .وٌا مما ٌبرر دراسته أنثربولوجٌاالنص الدٌنً نصا لؽ

و الرسول صلى هللا علٌه وسلم  أي وي الخاص بالمتلقً األول وهـاختٌار النظام اللؽ -
 إنا أنزلناه قرآنا:"كما فً قوله تعالىنزول القرآن الكرٌم بلسان عربً 

منظور ( ونزوله بلؽة أهل البٌئة التً نزل بها ٌجعل منه نصا لؽوٌا فً 2/")ٌوسؾعربٌا

والذي تجلى فً ( èIntertextualit) من خبلل دخوله فً عملٌة تناص القراءة المعاصرة
 .(44)ناقشة حجة اآلخرم

 
، ودراسة المعتقدات خاصة المعتقدات العربٌة فً زمن عقٌدة المخالف :1-3-4 

، والباحث فً دراسة النص نثربولوجٌا الثقافٌةمن مواضٌع األ فهً الوحً وفً تلك البٌئة
ـانتهم، اهلٌة  ودٌـدات العرب فً الجـبلمً ٌجد نفسه ملزما بدراسة معتقـالدٌنً اإلس

وٌهدؾ المنهج األنثربولوجً  .خبارهم وأشعارهم ومن القرآن أٌضاو ذلك من أ ،ٌرهموأساط
ٌهدؾ  ،من وراء طرح معتقد المخالفٌن من عرب وؼٌرهم كالٌهود والنصارى والمجوس

ذي ـال ومن جهة ثانٌة ما ،القرآن على هإالء من جهة ة ردـمن وراء ذلك إلى معرفة كٌفٌ

                                                 

.24الوشظع ًفسَ ، ص -
40

  

.45ص فٖ لشاءج الٌض الذٌٖٗ ، : الوٌظف تي عثذ العل٘ل  -
41

  

.27ص م(،1971داس الٌِضح العشت٘ح ) األًصشتْلْظ٘ا الصماف٘ح ، : عاطف ّطفٖ  -
42

  

.24هفِْم الٌض ، ص :ًظش حاهذ أتْ صٗذ  -
43

  

.50فٖ لشاءج الٌض الذٌٖٗ ، ص :الوٌظف تي عثذ العل٘ل  -
44
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النص  :"القول بؤن ائد المخالفٌن؟ ، وهذا ما أدى إلىـذكر القرآن وعماذا سكت من عق
 (.45)بالمرجع الثقافً الذي ماانفك ٌحاوره " رآنً ال ٌفهم إالـالق

 
ه علمان فً البنٌة فهذا الجانب الذي تكفل ب ،دراسة الفقه وبٌان األحكام :1-3-5

لم اءة المعاصرة القر منظور، هذان العلمان فً علم الفقه وعلم أصول الفقه :اإلسبلمٌة هما
 .لماء اإلسبلم ذلك وإن أنكروا ذلكٌوفقا مطلقا بل هما ممارسة أنثربولوجٌة وإن لم ٌذكر ع

وم ـرة تتجلى خاصة فً السلطة التً ٌقـولوجٌة النص القرآنً ظاهـ: " أنثربولذلك اعتبرت
 .(46)رآنً والفهم "ـبها التشرٌع من النص الق

 
 

 اثانٌ
 المقاربات المنهجٌة

 اإلسالمًٌـد إلنزالها على النص التمهو

 
األولى، للنص اإلسبلمً قراءة منهجٌة بالدرجة  المعاصرةأن القراءة  ٌمكن القول      

أنها لم تمتحن المناهـج المنقولـة من حٌث كونها الخٌار المنهجً البدٌل. ٌمكن القول أٌضا 
ض أن النص اإلسبلمً فً وما دامت هذه القراءة قراءة منهجٌة بالدرجة األولى وعلى افترا

، فهل تم التمهٌد إلنزال هذه المناهج بما ٌكفً ذكورةحاجة إلى قراءة جدٌدة وفق المناهج الم
 ؟اإلسبلمًلتصبح صالحة ٌمكن التعاطً وفقها مع النص 

 
إلى مبررات توظٌؾ كل منهج على حده، والمتؤمل فً تلك  لقد تمت اإلشارة من قبل

التمهٌد لتوظٌؾ هذه المناهج فً قراءة النص اإلسبلمً، طبعا عملٌة  إلى ٌلتفتالمبررات 
ال ٌخالؾ اإلسبلم من الناحٌة المبدئٌة،  –االستفادة من مناهج ؼٌر إسبلمٌة  –هذا األمر 

وإنما ٌخالفه إذا تجرد من الضوابط التً وضعها اإلسبلم، وصار ٌساوي بٌن الدٌن 
ي واإللهً، أما إذا وضع كل شًء فً والتارٌخ، وبٌن الوضعً واإلٌمانً، وبٌن البشر

نصابه وأعطً كل موضوع حقه، وتم االلتزام بالضوابط الشرعٌة فساعتها ٌكـون أمرا 
 .(47)"؟مشروعا، ألم ٌجعل اإلسـبلم"الكلمة الحكمة ضالة المإمن فحٌث وجدها فهو أحق بها

 
، فراحوا ٌدلتجدلقد أدرك حملة التصور اإلسبلمً فً الراهن مدى الحاجة إلى عملٌة ا

ٌإكدون على ضرورة هذا التجدٌد خاصة على مستوى المنهج،  ٌقول الدكتور طه عبد 
الرحمان:" ال سبٌل إلى حصول التجدٌد فً الٌقظة اإلسبلمٌة بؽٌر طرٌق التوسل فً تؤطٌر 
وتنظٌم وتؤسٌس هذه التجربة اإلٌمانٌة العمٌقة بؤحدث وأقوى المناهج العقلٌة، وأقدرها على 

ؤسباب اإلنتاج الفكري، ولٌس ٌخفى أن القصور فً هذا الباب هو الذي جعل هذه مدنا ب
الٌقظة تنحو مناحً أطمعت الخصوم فً التعرض لها دون أن ٌجدوا من أصحابها من ٌقدر 

لوا ملكة منهجٌة عمل  ،على معارضتهم بما ٌفحم وٌلجم خصومتهم، ولو أن أهل الٌقظة حص 
                                                 

.52فٖ لشاءج الٌض الذٌٖٗ ، ص ثذ العل٘ل : ٌظف تي عالو -
45

  

.58، ص الوشظع ًفسَ -
46

  

.1395، ص2م(، ض1975ٍ/1395سّاٍ اتي هاظح، أًظش سٌي اتي هاظح، داس إح٘اء الرشاز العشتٖ ت٘شّخ)حذٗس  -
47
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ن هذه التؽلؽل فً تجربة اإلٌمان على  فتح آفاقها، لتمكنوا من إقامة فكر إسبلمً جدٌد ٌحص 
 .(48)ل القائلٌن وتحامل المؽرضٌن"الٌقظة وٌمنع عنها تقو  

 
من خبلل هذا الكبلم فالحاجة إلى التجدٌد المنهجً بالنسبة للمسلم المعاصر حاجة ماسة،      

ن منضبطة شرعٌا، وهذا بل اعتبرت شرط حراسة هذه الٌقظة الدٌنٌة، ولكن البد لها أن تكو
ما أشار إلٌه الدكتور طه عبد الرحمان فً هذا النص "التؽلؽل فً تجربة اإلٌمان" ألنها 
بذلك تصٌر مناهج إٌمانٌة وبهذا ٌتحدد لنا لماذا التمهٌد إلنزالها على النص اإلسبلمً ؟ إنه 

 لعدة أسباب أهمها:
 

مجال ثقافً هو الثقافة الؽربٌـة، فالمنهج ٌنتسب إلى  .اٌـن الموضوع والمنهـجتب -2-1
والنص هو النص الدٌنً اإلسبلمً، واالختبلؾ بٌنهما متحقق على عدة مستوٌات؛ فعلى 

إلهً المصدر وبذلك فهو نص دٌنً، أما المنهج  فً جانب من جوانبه مستوى المبدأ النص
لمنهج فهو وضع بشري. وعلى مستوى الؽاٌـة النص ٌسعى إلى ربط الشهـادة بالؽٌب، وا

ٌرٌد الفصل بٌنهما، النص الدٌنً ٌهدؾ إلى إسعاد اإلنسان فً الحٌاة الدنٌـا وفً اآلخرة. 
والمنهج ٌرٌد التركٌز على الدنٌـا فقط. كما أن التباٌن بٌنهما متحقق على مستوى مادة 

والنص الشارح  نـص الوحً اإلطار اإلسبلمً مادة الدراسة هً الدراسـة  ففً
 فً اإلطار الؽربـً مادة الدراسة هً الموروث الفلسفـً. . أماله)=التراث(

 
فالتباٌن المتحقق على هذه المستوٌات أحـد الحواجز التً تحول دون تعمٌم المناهـج 

بؤن ٌتم تكٌٌفها وفق مبدأ وؼاٌـة  اإلسبلمً؛الحدٌثة إال إذا تم التمهٌد إلنزالـها على النص 
لعناصر المشتركة بٌن هذه المناهـج والموضوع مثبل، أو ٌتم البحث عن ااإلسبلمً النص 

المدروس بما ٌتٌح االعتماد علٌها فً عملٌة القراءة، كما استعمل علماء اإلسبلم فً القدٌم 
المنطق األرسطً بناء على العناصر الموضوعٌة التً تضمنها المنطق. والتً ال تخالؾ 

ذا كونها ؼرٌبة عن هذه المناهـج إالنص وال تخالؾ العقل. من األمور التً تقتضً التمهٌد ل
لتمس التبرٌر باسم العلـم؛ أي أن هذه المناهـج تنتسب النص، وإن كانت القراءة المعاصرة ت

نه من استعماله حتى خـارج  إلى العلم الحدٌث الذي حقق قدرا كافٌا من الموضوعٌة تمك 
 إطاره.
 
أن تكون ممارسة  هذه المناهج ٌمكنف ؛لكن هذا الكبلم ال ٌإخذ على إطبلقه 

إٌدٌولوجٌة، وبالتالً وقعت فً عٌن ما حذرت منه، وٌقوى هذا االحتمال خاصة إذا عرفنا 
بالعداء. ٌقول  ن اإلسبلم وتراثـه مواقؾ معروفـةأنها مناهـج المستشرقٌن، ومواقفهم م

الدكتور طـه عبد الرحمان:" لكن المستشرق وإن زانـه علم منبثق من أصول تراثه، وتطلع 
إلى أن ٌستخدم هذا العلم فً الكشؾ عن ؼٌر تراثـه  فبل ٌجوز أن ٌطمئن أصحاب هذا 
التراث إلى أحكامـه، حتى ٌقوم الدلٌل القاطـع على حصول أسباب االطمئنان، ولٌس ذاك 
ألن المستشرق ما ٌفتؤ ٌلبس على الؽٌر، وٌشكك فٌما عنده وفٌمـا ورثـه كمـا وقع من 

ة التً ٌحملها لٌست من صنؾ المعرفة التً تولدت بها مضامٌن بعضهم وإنما ألن المعرفـ

                                                 

.10ص ،(1997)2العول الذٌٖٗ ّذعذٗذ العمل ، الوشكض الصمافٖ العشتٖ ط  : طَ عثذ الشحواى  -
48
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. من هنا فؤحد العوامل التً توجب (49)التراث اإلسبلمً العربً وتكونت بها مقاصده "
التمهٌـد كون هذه المناهـج ؼرٌبة عن النص، بل وهً المناهـج التً ال تخلو من خلفٌة؛ هذه 

 بالتالً ٌزول المبرر الذي على أساسه اعتمدت.الخلفٌة التً تقضً على الصبؽة العلمٌـة و
 

فهذه المناهـج صٌؽت بلؽات هً اللؽات األوربٌة الحدٌثة، بٌنما النص  :حاجـز اللغـة -2-2
عربً اللؽة. هذا التباٌن اللؽوي جعل عملٌة إنزال المنهج على النص الدٌنً ٌتوسل فٌها 

 : بعملٌة الترجمـة، وهذه العملٌة تقتضً أمرٌـن اثنٌن
 إتقان اللؽة المنقول منها. -
 إتقان اللؽة المنقول إلٌها. -

وهً عملٌة لٌست بالشًء الٌسٌر، بل تقتضً جهدا جبارا عـادة ما ٌكون جهد 
مإسسات ال جهد أفراد. هذا وجه من وجوه الصعوبـة، أما الجانب الثانً فهو عدم المعرفـة 

ٌم الموظفـة توظؾ كما هً دون بحث عن بالعربٌة ولذلك نجد فً الكثٌر من األحٌان المفاه
مقابل لهـا فً العربٌـة، وعدم المعرفة باللؽة العربٌة أوقع دعاة األخذ بالمناهج المعاصرة 

قـدة ألصول التبلٌػ فً اللؽـة فً العبارة القلقة التً ال تستقٌم والكبلم العربً السلٌم، الفا
ؽة المنقول إلٌها ٌحتم عملٌة تمهٌد تتمثل وعدم امتبلك اللؽـة العربٌة وهً الل (50)ربٌة الع

 أوال فً إتقان هذه اللؽـة بما ٌمكن مستعملها من تبٌئة أي مصطلح ٌنقلـه إلٌها.
  

وفً هذا نجد الدكتور طـه عبد الرحمان ٌعاتب الجابري على ترجمته الخاطئة حٌنما 
" والتً   La logique est La physique de lobjet quelconqueنقل نصا فرنسٌا هو:" 

تؤولها الجابري بقوله:" إن المنطـق أو العقل هو فً نهاٌة التحلٌل جملـة من القواعد 
مستخلصة من موضوع ما، وهكذا فكلما توفر لدٌنا موضوع ذو خصوصٌة واضحة أمكن 

. هذا التؤوٌل عابه الدكتور طـه عبد الرحمان  (51)القول بوجود عقل أو منطق خاص"
فهو عدم ذكر المصدر الذي أخذ منـه، والثانً هو عدم دقـة الترجمة   لسببٌن: أما األول

ولذلك قال بؤن المقابل العربـً للعبارة السابقة هو:" المنطق ٌدرس كل الموضوعات أٌا 
كانت، بمعنى أن القوانٌن التً ٌستخرجها لٌست خاصة بهذا الموضوع أو ذاك، وإنما 

 . (52)شاملـة لكل الموضوعات كائنة ما كانت " 
 

وبهذا فالترجمة لٌست دائما أمٌنة، األمر الذي ٌقتضً التمهٌد لعملٌـة نقل المنهج، هذا 
التمهٌد الذي ٌتمثل فً إتقان اللؽتٌن معا: األصلٌة والمنقول إلٌها حتى ٌمكن تفادي الخطؤ 
وحتى تكون الترجمـة ترجمة دقٌقة. ومن جهة أخرى االعتماد على الترجمة ال ٌسلم من 

ً األٌدٌولوجً، باإلضافة إلى خصوصٌتها ولفظٌتها خبلؾ المنهج الذي اعتبر موسوما التجل
بالعقبلنٌة، وهذا فٌما ٌتعلق باللؽـة المنقول منها من هذٌن الوجهٌن؛ أعنً صعوبة الترجمة، 
وتجلٌاتها اإلٌدٌولوجٌة تكون حاجزا البد من أخذه بعٌن االعتبار خاصة إذا ما تعلق األمر 

بلمً وبشكل أخص النص القرآنً، ولهذا فالعملٌة تقتضً إجراء تمهٌد به تكٌؾ بالنص اإلس

                                                 

.10ذعذٗذ الوٌِط ، ص : طَ عثذ الشحواى  -
49

  

الوشظع ًفسَ ّالظفحح. -
50

  

.26، 25صم(،1989هشكض دساساخ الْحذج العشت٘ح، ت٘شّخ،  )، كْٗي العمل العشتٖذ هحوذ عاتذ العاتشٕ:  -
51

  

.43ذعذٗذ الوٌِط ، ص طَ عثذ الشحواى:  -
52
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هذه المناهج مع مقتضٌات النص اإلسبلمً. وهنا ٌمكن التساإل كٌؾ ٌتم هذا التمهٌد  بناء 
على ما تقدم من بٌان ضرورته؟  ٌمكن تصور كٌفٌة هذا التمهٌد، إنه ٌقوم على عدة أمور 

 منها:
 

 اللؽة العربٌة هً اللؽة التً قام علٌها النص اإلسبلمًألن  :ة العربٌةإتقان اللغ -2-2-1
سواء النص القرآنً أو النص النبوي أو النص التراثً، ولذلك ال ٌمكن لدارس النص 
اإلسبلمً والباحث فٌه أن ٌبحث دونما علم بالعربٌة أو بزاد قلٌل فٌها ولذلك كان علماء 

أن ٌكون على قدر كاؾ من العلم باللؽة  اإلسبلمًص اإلسبلم ٌشترطون فٌمن ٌبحث فً الن
العربٌة ٌإهله إلى تفسٌر شًء من القرآن الكرٌم أو من حدٌث النبً صلى هللا علٌه وسلم، 
أو حتى فً مجال االجتهاد من أجل استنباط حكم أو بناء قاعدة فقهٌة أو أصولٌة أو ؼٌر 

 ذلك.
 

القراءة ل من األحوال، والناظر فً فاللؽة العربٌة إذا شرط ال ٌمكن إؼفاله بحا
النص اإلسبلمً على أنه نص لؽوي حٌث تعتبر شٌر إلى هذا األمر، ا تٌجده المعاصرة

على من ٌؤخذ بالمناهج المعاصرة  نجد محمد أركون ٌشترطكسائر النصوص اللؽوٌة، كما 
إنه ؼٌر أن ٌقرأ بلؽة من اللؽات األوروبٌة المعاصرة، وأنه من لم ٌستوؾ هذا الشرط ف

مإهل لخوض ؼمار البحث فً األنثربولوجٌا أو فً أي علم من العلوم اإلنسانٌة بالمستوى 
التً هً علٌه اآلن فً اإلطار الؽربً، والمفارقة هنا أنه لم ٌشترط على من ٌبحث فً 

، بل كثٌرا ما ٌقؾ عند ترجمة بعض !النص اإلسبلمً أن ٌكون ممن ٌجٌد اللؽة العربٌة؟

الت المستشرقٌن وٌوظفها مترجمة دونما اشتراط للؽة العربٌة، وحتى بعض أقوال أو مقا
الحداثٌٌن العرب أنفسهم تكوٌنهم ؼٌر عربً، وٌكتبون بؽٌر العربٌة، ومنهم محمد أركون 
نفسه الذي ٌكتب بالفرنسٌة ثم تترجم أعماله إلى العربٌة، وقد أشرت من قبل إلى مسؤلة 

حول دون بلوغ الحقٌقة، ودون إنجاز معرفٌة الترجمة وما ٌصاحبها من عوائق ت
 موضوعٌة.

 
على  –إتقان اللؽة العربٌة  –وقد أشار الدكتور طه عبد الرحمان إلى هذه المسؤلة 

أساس أن العلوم اإلسبلمٌة صٌؽت باللؽـة العربٌـة، ولذلك ٌجب إتقان هذه اللؽـة؛ ألن عدم 
إلٌها القراءة الحداثٌة كالنظرة  إتقانها هو الذي تسبب فً بعض النتائج التً توصلت

كما أن إتقانها ٌمك ن من معرفة عبلقتها بالنص القرآنً خاصة،  (.53)التجزٌئٌة التفاضلٌة
وذلك ما ٌجعل النظرة اللسانٌة كما أخذ بها المنهج اللسانً نظرة ؼٌر سوٌة ألنها لم تراع 

رى إتقان اللؽة العربٌة هو طبٌعة العبلقة بٌن النص القرآنً واللؽـة العربٌـة. من جهة أخ
الذي ٌمك ن مستعملٌها من بناء تصور معٌن للمناهج المنقولة، وٌتم العمل على تكٌٌؾ هذه 
المناهج مع طبٌعة النص، وتصاغ صٌاؼة أخرى وتستبدل مفاهٌمها بمفاهٌم عربٌة، وهكذا 

فلٌست المناهج تكون قد قربت من النص اإلسبلمً وتم التمهٌد لتطبٌقها علٌه أو قراءته بها 
تتناسب والنص  المنقولة مرفوضة لمجرد كونها منقولة، بل هً مرفوضة ألنها ال

اإلسبلمً، بدلٌل أن المنطق وهو من العلوم المنقولة فً القدٌم تم التمهٌد له وتمت االستفادة 

                                                 

.10ذعذٗذ الوٌِط ، ص طَ عثذ الشحواى: -
53
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 منه فً العلوم اإلسبلمٌة، وبدلٌل أن نتائج العلوم الطبٌعٌة فً العصر الحدٌث ٌستعان بها
 فً بناء اإلعجاز العلمً فً القرآن والسنة.

 
. ألن إتقانه أمر كفٌل بعدة أمور كلها تعٌن على عملٌة إتقان المنهج اإلسالمً -2-2-2

 ، مثل:اإلسبلمًالتمهٌد لتطبٌق المناهج المنقولة على النص 
 
ر مدى االكتفاء به ومدى الحاجة إلى ؼٌره؛ وهذا فً اإلطار العام الذي ٌوجب اختٌا -

المنهج بناء على طبٌعة الموضوع، فالوقوؾ عند المنهج مرهون بإتقانه ومعرفته حق 
المعرفة، والدعوة إلى تجاوزه واستعارة مناهج أخرى موقوفة كذلك على إتقانه ومعرفته 
حق المعرفة. وعدم إتقان هذا المنهج هً التً جعلت الحكم علٌه بالعجز، وقد مر بٌان ذلك 

لمنهج، ولهذا نجد فً بعض األحٌان مثبل الحكم على علوم الحدٌث بؤنها دونما تجرٌب لهذا ا
وصلت إلى ؼاٌتها، وأنها علوم نضجت واحترقت، وأن منهج المحدثٌن صار مدعاة 

ال أحد منهم مثبل تحدث  القراءة المعاصرة. فً حٌن أن هإالء النقاد، ودعاة (54)للسخرٌة 
بل مع أرسطو، وأنه اعتبر علمـا جامدا ال ٌفٌد عن المنطـق الصوري الذي اعتبر مولـده كام

منذ عهد دٌكارت ولذلك أبدل بالمنطق الرٌاضً، رؼم ذلك التزال المقوالت المنطقٌة 
متداولة فً أدبٌاتهم وأحسب أن السبب هو عدم إتقان المنهج اإلسبلمً الذي من خبللـه 

علٌه بالعجز كان مسبقا، . لكـن الحكم ؟ٌعرفون هل هـو جدٌر باالعتماد أم أنه دون ذلك
دونمـا معرفـة حقٌقة هذا المنهج. وٌرجع الدكتور طـه عبد الرحمان عدم هذا اإلتقان إلى 
سبب قوي هو عدم معرفة اللؽـة نفسها فٌقول:" فكٌؾ ٌصح إذا لمن ال ٌجٌد لؽـة التراث أن 

"  ! نه آلٌاتـه؟ٌدعً لنفسه المقدرة على تقوٌمـه؟ فمن أٌن ٌقـع على حقٌقة مضامٌنه وعلى ك

(55). 
 
معرفة مواطـن الصحة فٌه ومواطن الخطؤ. فبل ٌمكن معرفة ذلك إال من خبلل إتقان هذا  -

المنهج، والهدؾ العام للقراءة المعاصرة ٌقتضً هذا؛ ألن االنتظام فً المرجعٌة اإلسبلمٌة 
، ومواطن اقتضى منهجٌة معٌنة، ولكن قبل ذلك البد من معرفة مواطن الصواب الستثمارها

مفارقـة أننا حٌنما نعود إلى ما الخطؤ التً ٌمكن أن ٌكون وقع فٌها المسلمون فٌتم تجنبها. وال
نجده مستساؼا لكن ما ٌطبقونه ٌخالفون فٌه أقوالهم، فقد قالوا  دعاة القراءة المعاصرةقوله ٌ

عنها، وقالوا بضرورة العودة إلى المرجعٌة اإلسبلمٌة، ولكن عند التطبٌق قالوا باالنفصال 
عن أنفسهم بؤنهم مجددٌن، ولكنهم لم ٌمارسوا التجدٌد بل مارسوا النقد والقطٌعة، واعتبروا 
أعمالهم اجتهادات تحل محل اجتهادات الشافعً واإلمام الشاطبً ولكنهم لم ٌنضبطوا بشًء 
من ضوابط اإلجتهاد، ولذلك لم تتٌسر لهم معرفة مواطن الصواب والخطؤ فً المنهج 

 سبلمً، وذلك أمر كاؾ فً عدم قدرتهم على الحكم علٌه بالعجز أو بعدم الصبلحٌة.اإل
 

فلـو أتقن المنهج اإلسبلمً لتم التعرؾ حقٌقة على مدى قدرتـه بالنهوض بقراءة معاصرة 
، و لتم من خبلل ذلك اإلجابـة على األسئلة المطروحة فً ساحة الفكر اإلسبلمً للنص 

                                                 

.213، ص 1ضم(،1997)3الوشكض الصمافٖ العشتٖ، طهفِْم الراسٗخ ،   العشّٕ :  هللاعثذ  -
54

  

.10ذعذٗذ الوٌِط ، ص  طَ عثذ الشحواى:  -
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ئص معٌنة فً هذا المنهـج ساعتها ٌمكن االستفادة من مناهج المعاصر، وإذا أدركت نقا
اآلخرٌن بما فٌها المناهج المعاصرة، فٌتم انتقاء ما ٌتبلءم مع النص المدروس وما ٌنسجم 
مع البناء العام للمنهج اإلسبلمً، فتكون العملٌة عملٌة تمهٌد إلنزال هذه المناهج على النص 

 اإلسبلمً.
 

. أي المنهـج الؽربً الحدٌث؛  فمن خبلل إتقانه وقبل ذلك الغـربًإتقان المنهج  -2-2-3
إتقان المنهج اإلسبلمً، وتجاوز حاجز اللؽة، من خبلل ذلك ٌتسنى استعمال هذه المناهج فً 
مجال النص اإلسبلمً ولٌست هً التً تستخدم المإمنٌن بها، وهذا الذي كان ٌقولـه 

توظفهم بقدر ما ٌوظفونها؛ ألن اإلنسان حٌنما ٌفكر أصحاب المنهج اللسانً عن اللؽـة بؤنها 
معرفة عدة أمور  ٌفكر بلؽـة، وإتقان المنهج الؽربً ٌتٌح لمستعملٌه فً الوقت المعاصر

 منهـا:
 

مدى التآلؾ والتنافر بٌنه وبٌن النص والمنهج اإلسبلمٌٌن. وبناء على ذلك ٌتم التعرؾ  -
م التقرٌب بٌن أوجه االتفاق، وٌوحد بٌنهما، أما ما على أوجـه االتفاق وأوجـه االختبلؾ  فٌت

خالؾ المنهج اإلسبلمً فٌتم طرحـه، وهكذا ٌمكن التمهٌد إلنزال هذه المناهج على النص 
 اإلسبلمً، وهذه خطوة ال ٌمكن إنجازها إال بمعرفـة المنهج الؽربً حق المعرفـة.

 

لمنهج الؽربً فً تنافـر دائم مع . وهو أمر منوط باألول فإذا كان ا؟مدى الحاجـة إلٌه -
النص اإلسبلمً فبل تكن هناك حاجة إلٌه، وإذا كانت هناك محطات تآلؾ فتلك هً 
المحطات التً تتحدد فٌها الحاجة إلى هذه المناهـج، وهذا أمر مرهون بإتقان هذا المنهج 

به فقط أو  الؽربً. أما إذا كان استعمالـه والدعوة إلى ضرورة توظٌفه على أساس اإلعجاب
على أساس خلفٌة إٌدٌولوجٌة ففً هذه الحال ٌتعذر استخدامـه. أما إذا تم إتقانه وعرفت 
مواطن الصحة فٌه ومواطـن الخطؤ فاإلسبلم ال ٌخشى الحق والصواب حتى وإن ظهر على 
ٌد مخالفٌه، وقد رد الدكتور طـه عبد الرحمان بعض اآلثار والنتائج التً توصلـت إلٌها 

معتبـرا دعاتها مقلدٌن فقال:" وحتى لو قدرنا أن المناهج  اإلسبلمًالمعاصرة للنص  القراءة
الحدثٌة ال ٌضاهٌها ؼٌرها، وال ٌبطلها مرور سٌر الزمن علٌها، فهل ملك هإالء المقلدون 
خاصٌة تقنٌاتها، وتفننوا فً استعمالها، حتى جاز لهم أن ٌنقلوها إلى ؼٌر أصولها، 

 .(56)"  !مقتضاها وٌفتون بإلؽائه أو بحصره ؟فٌخرجون التراث على 

 
هذا إنكار علٌهم كونهم لم ٌتقنوا هذه المناهـج ورؼم ذلك ٌنقلوها إلى المجال اإلسبلمً 
الذي لٌس مجالها، ثم ٌحكم علٌهم بعـدم معرفتهم بهذه المناهـج فٌقـول:      " الواقـع أن 

لتفنن فً استخدامها كان طوع أٌدٌهم  وال التمكن من هذه المناهـج لم ٌكن من نصٌبهم، وال ا
ٌنكر ذلك إال من هو دونهم تمكنا فً العلم ودونهم تفننا فً العمل، و ال أدل على ذلك من 

 .(57)أنهم عاجـزون عن االستقـبلل عن تلك المناهـج واإلتٌان بما ٌقابلها ولو على نمطها "
 

                                                 

.10ذعذٗذ الوٌِط ، ص طَ عثذ الشحواى :  -
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 د نقله وإسقاطـه خارج مجالـهمن هنـا تبدو أهمٌة إتقان المنهـج أي منهـج إذا أرٌ
. كما أن إتقان المنهـج اإلسبلمً ورفع حاجز اللؽـة أٌضا من الضرورٌات. من خبلل الثقافً

المعرفة بهذه العناصر الثبلثة ٌمكن التمهٌد لتوظٌؾ هذه المناهج فً اإلطار اإلسبلمً؛ فعن 
تقان المنهج اإلسبلمً طرٌق رفع حاجز اللؽة ٌتم تفادي إٌدٌولوجٌة الترجمة، وعن طرٌق إ

تعرؾ مدى الحاجة إلى ؼٌره، وعن طرٌق إتقان المنهج الؽربً نعرؾ مدى إمكانٌة 
 استعمالـه فً قراءة النص اإلسبلمً.

 
مر الذي ، األالقراءة المعاصرةومن خبلل مـا تقدم تبٌن لنا أن هذه اآللٌات لم تراع فً 

وإلى تكرٌس نتائج تخالؾ اإلسبلم،   ة عن الرإٌـة اإلسبلمٌة،أدى إلى تؤسٌس رإٌة ؼرٌب
. وإذا كانت هذه العناصر هً التً تقوم اإلسبلمًوأهم هذه النتائج القول بتارٌخٌة النص 

فهل تحققت أم ال؟. من  اإلسبلمًعلٌها عملٌة التمهٌد إلنزال المناهـج الؽربٌة على النص 
المشتؽلٌن بالقراءة ابات خبلل اإلجابـة على هذا التساإل التً ٌجب أن تنبع من تتبع كت

 ٌمكن الحكم بؤنها تحققت أم ال وبالتالً هل تم التمهٌد لها أم ال ؟. المعاصرة 
 

دعاة القراءة فبالنسبـة لشرط اللؽـة ٌمكن القول بؤنه لم ٌتوفر بالقدر الذي ٌمكن 
 و ال أدل على ذلك من: اإلسبلمًمن إنجاز قراءة معاصرة للنص  المعاصرة
  

تؽلٌن بهذه القراءة. فهإالء لٌسوا ممن تخصص فً الدراسات اللؽوٌـة أو تخصص المش -
فً األدب العربً، وإنما كانت تخصصاتهم فً سائر فروع العلوم اإلنسانٌة  
كاألنثربولوجٌا، أو فً الفلسفة، أو التارٌخ، أو علم اإلجتماع، وحتى فً الهندسة، وقل منهم 

جعل إتقان اللؽـة أمر ؼٌر متحقق. ومنهم من من كان متخصصا فً اللؽوٌات، وهذا ما ٌ
كان متخصصا حتى فً العلوم التقنٌـة. فقد كان محمد شحرور مهندسا وأحد الذٌن تناولوا 
بالدراسة النص القرآنً ضمن كتابـه "الكتاب والقرآن". والذي أراد فٌه أن ٌقرأ القرآن 

 ى.الكرٌم قراءة تؤوٌلٌة تقوم على أساس لؽوي بالدرجـة األول
 
وقد آل كبلمه إلى نتائج عبثٌـة، اعتبرت لعب:" بنصوص القرآن المجٌد لعبا عبثٌا  

 .(58)تضلٌلٌا " 
 

وهذا الكبلم الذي ٌبدو فٌـه صاحبه منفعبل لـه ما ٌبرره فالتؤوٌبلت الفاسدة التً قام بها 
ور صاحب الكتاب والقرآن والتً أراد إقامتها على اللؽـة ال تستساغ حتى إذا قضً بتط

ولٌضربن بخمرهن على اللؽة كما تتطور المادة الحٌة فمثبل: تؤوٌله للجٌب فً آٌة الحجاب :"
( فبل ٌفسر الجٌب على أنه الصدر بل ٌفسره تفسٌرات أخرى أباح من 24")النور/ جٌوبهن

خبللها أن تظهر المرأة المسلمة ماعدا مواقع هً مستورة أصبل عند المسلمٌن وعند ؼٌرهم 
هذا كثٌر وال شك أن سبب ذلك هو عدم إتقان العربٌة، بل عدم التخصص حتى ، وؼٌر (59)

 فً تخصص قرٌب منها أو قرٌب من العلوم اإلسبلمٌة.

                                                 

.8( ، ص1997)1ذٗي ، داس الملن طالرحشٗف الوعاطش فٖ ال عثذ الشحواى حسي حثٌكح الو٘ذاًٖ: -
58
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لؽة كتـاباتهم. فالكثٌر منهم ٌكتب بؽٌر العربٌة، وتلك نتٌجة طبٌعٌة للقراءة؛ أي أنهم  -

عبلقة تؤثٌر وتؤثر ٌصبح  ٌقرأون بؽٌر العربٌة. ومادامت اللؽة مبلزمة للفكر، وتربطهما
الفكر مصبوؼا بصبؽة تلك اللؽة التً لٌست هً اللؽة العربٌة، ولذلك كانت معظم أعمالهم 

أركون كان ٌرى أن من ٌرٌد أن  إنتعتمد على الترجمة، وقد تمت اإلشارة إلى خطرها، بل 
ال ٌكتب فإنه ٌحتاج إلى منفى لؽوي؛ أي  اإلسبلمًٌقتحم مجال القراءة المعاصرة للنص 

بالعربٌة، وإنما بؽٌرها من اللؽات الؽربٌة الحدٌثة. وسواء كان األمر ببعد تخصص هإالء 
المفكرٌن عن اللؽة العربٌة وعن العلوم اإلسبلمٌة أو كتابتهم وقراءتهم بؽٌر اللؽة العربٌة، 

مال مفقود لدى هإالء مما ٌجعل استع –إتقان اللؽة  –ففً الحالتٌن نجد أن عنصرا تمهٌدٌا 
 لها من قبٌل وضع الشًء فً ؼٌر محله. اإلسبلمًهذه المناهج وإخضاع النص 

 
دعاة القراءة أما عن إتقان المنهج اإلسبلمً فهو أمر لم ٌتحقق كذلك؛ ذلك ألن 

لم ٌجربوا هذا المنهج، وبالتالً لم ٌتسن لهم معرفة مواطن الصحة فٌه ومواطن  المعاصرة
اجة إلى مناهج أخرى. ولذلك إذا جئنا إلى وصؾ موقفهم الخطؤ التً فً ضوئها تتحدد الح

 من المنهج اإلسبلمً فقد تجلى فً نقده أكثر من أي شًء آخر وذلك بناء على:
 

تم  التً تستند إلٌها القراءة المعاصرة فالفكر الدٌنً من زاوٌة الحداثة ؛كونه منهجا دٌنٌا -
ٌعتمد على العلوم الحدٌثة، وترك تجاوزه، وصار الفكر السائد هو الفكر الوضعً الذي 

الدٌن وعدم االعتناء به أو االعتماد علٌه، وهذا من أهم األهداؾ التً تسعى إلٌها الحداثة 
الؽربٌة، وذكر منظروها أن سعٌها منذ القرن السادس عشر كان بؽرض تحقٌق ما سمً 

ر فً فلكه الحداثات فهذا الهدؾ األكبر للحداثة الؽربٌة الذي ظلت تدو (60)بالخروج من الدٌن
الذي ٌدعو على  ومنها الخطاب الحداثً العربً المعاصر –إن جاز قول هذا  -األخرى

فقد أهمل المنهج اإلسبلمً ال لشًء إال ألنه منهجا دٌنٌا،  قراءة معاصرة للنص اإلسبلمً،
 بحجة أن العصر لٌس عصر الدٌن بل عصر العلم.

 
 أو "الدٌن الصحٌح" مفهوم "الحقٌقة " فً هذا المجال نجد أركون وهو ٌتحدث عن

ٌقول بؤن الحداثة تعلمنا وتقول فً هذا الموضوع بؤن بنٌة الحقٌقة على هذا النحو هً 
دوؼمائٌة  أي أنها تعتمد على أمور خارجة عن العقل البشري، وأن خروج هذه الحقٌقة عن 

وفً هذا اعتراؾ بل  (،61)سلطة العقل ذلك ما ٌإدي إلى تؤزٌم مفهوم "الحقٌقة" فً حد ذاته
ودعوة ضمنٌة إلى العزوؾ عن المنهج الدٌنً، واللجوء إلى المناهج الحدٌثة ألنها مناهج 

 خضعت للفحص العقلً، أما األمور الدٌنٌة فإنها ؼٌر ذلك .  
 

. فهو منهج تقلٌدي لم ٌستوعب اإلشكالٌات المعاصرة، بٌنما المناهج كونه منهجا قدٌما -

دث النتائج و الكشوفات التً توصلت إلٌها المعارؾ الحدٌثة. ولكن ذات المطبقة أخذت بؤح
الخطاب ٌؽفل أحٌانا حٌنما ال ٌراعً ثبات هذه المعارؾ، بل حتى نزعة الحداثة التً نشؤت 

                                                 

.237الفكش األطْلٖ ، ص هحوذ أسكْى: -
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فً الببلد الؽربٌة وأحضان الثقافة الؽربٌة العالمة تم تجاوزها وصارت النزعة السائدة اآلن 
هذا ما ٌجعل انتقاد المنهج اإلسبلمً ٌجب أن ٌتم من داخله،  وذلك نزعة ما بعد الحداثة.  و

ٌقتضً التمكن منه أوال سواء كان المنهج األصولً أو التارٌخً أو الحدٌثً أو ؼٌر ذلك. 
أما عن إتقان المنهج الؽربً فؤحسب أن حملة الخطاب الحداثً ٌتفاوتون فً ذلك،  فؤركون 

المنهج والتمكن منه، لكن مشكلته أنه لم ٌنجز قراءات  مثبل ممن أتٌح له اإلطبلع على هذا
 كاملة بقدر ما كان ٌثٌر إشكالٌات فً المجال اإلسبلمً.

 
مما سبق ومن خبلل وقوفنا على المقاربات المنهجٌة التً توسلت بها القراءة  خاتمة:

ى المعاصرة فً قراءة النص اإلسبلمً سواء أكان النص القرآنً أو النص النبوي أو حت
 النص التراثً نصل إلى النتائج التالٌة:

 
إن المقاربات المنهجٌة المتوسل بها من طرؾ القراءة المعاصرة للنص اإلسبلمً تمثلت -1

فً محاولة استثمار العلوم اإلنسانٌة التً انتصرت فً الؽرب وحاولت أن تخضع لها النص 
ة، واإلبستٌمولوجٌة، اإلسبلمً، ولذلك تمثلت هذه المقاربات فً المقاربة األلسنٌ

 واألنثربولوجٌة.
 

إن هذه المقاربات كما تم فً التعرٌؾ بها هً مقاربات ؼٌر إسبلمٌة فهً استثمار  -2

م لٌست آللٌات ومقوالت ونتائج اللسانٌات واإلبستٌمولوجٌا واألنثربولوجٌا وهً علو
حٌلنا على ذا ٌعلى النص اإلسبلمً، وه هاعاصرة على تطبٌقوتعمل القراءة الم ،إسبلمٌة

خضاع كٌد فٌها على ضرورة إة إلٌها فً المقدمة والتً تم التؤالمسلمة التً تمت اإلشار
عند التطبٌق نجد الممارسة التعسفٌة للمنهج حٌث أخضع  لكن، والمنهج للنص ولٌس العكس

 .وهذه من المفارقات النص اإلسبلمً لمنهج أو لمناهج ؼرٌبة عنه كل الؽربة
 
كن القول أن عملٌـة القراءة فعل معقـد، والقراءة المعاصرة بالصورة التً مما تقدم ٌم-3

سها نسبٌا أمر ٌكون أكثر تعقٌدا؛ ذلك ألنه ٌرٌد ٌستؤلنص اإلسبلمً أو لاد تؤسٌسها ٌر
إخضاع نص لـه خصوصٌاته هو النص الدٌنً اإلسبلمً لمنهـج ؼرٌب عنه هو المنهـج 

 .الوضعً الؽربً
 

بمناهج ؼرٌبة عن النص لٌس فً حد ذاته أمر مرفوضا وإنما ٌصبح  إن عملٌة التوسل -4

وعدم التمهٌد لتطبٌقه على النص اإلسبلمً، وإنما تعذرت  كذلك حٌنما ال ٌعمل على تبٌئته
 عملٌة التمهٌد لعدم توفر عناصرها.

 
المعاصرة للنص اإلسبلمً خضعت النتقادات كثٌرة وما تزال مفتوحة على  وعلٌه فالقراءة

 نقد والمراجعة.ال
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