




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت اا  

 الغريب هوت الالَّ  بتحليل ونقد ىٰ عنيُ 

 وتأثريه يف العامل اإلسالمي 
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ّ ا  

ة  حتليل ونقد األبحاث اإلهليَّ ات املعارصة يف حقل  إنتاج ونرش سلسلة اإلهليَّ   يتمُّ 

اآلن ضمن هذه السلسلة    ٰى حتَّ   املعارصة وانعكاسها يف العامل اإلسالمي. وقد تمَّ 

التصوُّ يَّ الكلّ «حتليل موضوعات من قبيل:   ،  »ات املعارصةة لإلهليَّ ريَّ ات واملبادئ 

والدِّ «و و »ينالعلم  نظريَّ «،  الدِّ نقد  تعارض  التجريبيَّ ة  والعلوم  و»ةين  العلم  «، 

  ٰى . ويف سياق هذه السلسلة من األبحاث ُيعن » ةين والعلوم املعرفيَّ الدِّ «، و»ينيالدِّ 

  اهلرمنيوطيقا.   وهو موضوع ة، أَال يَّ د الراهن بموضوع يف غاية األمهّ املجلَّ 

(  إنَّ  التأويل  علم  أو  ُيعنHermeneuticsاهلرمنيوطيقا  علم  بتفسري    ٰى ) 

النصِّ  اهلرمنيوطوفهم  شغلت  وقد  تطوُّ .  مسار  يف  اهلرمنيوطيقا    -رها  يقا  من 

ة واهلرمنيوطيقا  اهلرمنيوطيقا املنهجيَّ   ة، إىلٰ اهلرمنيوطيقا الرومنطيقيَّ   ة، إىلٰ التقليديَّ 

صول  رين. ويف هذا السياق نجد أغلب أُ اهتامم الكثري من العلامء واملفكِّ   -   ة الفلسفيَّ 

ة. بيد  ة واإلهليَّ ومتامهية مع املباين االعتقاديَّ ة منسجمة  ومباين اهلرمنيوطيقا التقليديَّ 

التيَّ   أنَّ  اهلرمنيوطيقيَّ مباين سائر  الفلسفيَّ   -ة  ارات  اهلرمنيوطيقا  منها    - ة  والسيّام 

:  صول إىلٰ ات الثابتة. ويمكن لنا اإلشارة من بني هذه األُ صول اإلهليَّ تتعارض مع أُ 

، والنزعة  ة املفرسِّ حموريَّ   ، والتأكيد عىلٰ صِّ ف يف الن ة الفهم، وجتاوز دور املؤلِّ تارخييَّ 

ة، والتأكيد  صول االعتقاديَّ ة املخالفة لألُ ة، والتشكيك، واملداليل االلتزاميَّ النسبيَّ 

الدِّ   عىلٰ  النصوص  فهم  إمكان  إىلٰ ينيَّ عدم  وما  الراهن،  العرص  يف  من    ة  ذلك 

التيَّ  مباين  نتناول  سوف  الكتاب  هذا  أبحاث  ويف  النسبيَّ االعناوين.  ة  رات 



٨  رمنيوطيقا اهل 

اإلجابة    إىلٰ   ٰى األسئلة التي نسع  من بني أهمّ   ة بالنقد والتحليل. وإنَّ اهلرمنيوطيقيَّ 

  عنها، عبارة عن: 

بني اهلرمنيوطيقا وتفسري    د فيها تعاضد ومتاهٍ وجَ ما هي املجاالت التي يُ   -  ١

  ة؟ ينيَّ وتأويل النصوص الدِّ 

  يف إطار فهم النصِّ   -ما هي املجاالت التي أخذت اهلرمنيوطيقا تعمل    -  ٢

ة يف مواجهة العلم التقليدي  ة والنسبيَّ ديَّ وضع مبانيها التعدُّ   عىلٰ   - بشكل أفضل  

  ة؟ ينيَّ لتفسري النصوص الدِّ 

تتبنَّ   -   ٣ التي  باملباين  القبول  يمكن  التيَّ هل  النسبيَّ اها  اهلرمنيوطيقيَّ ارات  ة  ة 

  ة بشكل أفضل؟ ينيَّ فهم النصوص الدِّ ل ادة منها واالستف 

والسيّام    -ة  ينيَّ ة لتفسري وتأويل النصوص الدِّ هل هناك بني العلوم التقليديَّ   -  ٤

  - صول الفقه، وعلم التفسري  ة، من قبيل: علم أُ ة اإلسالميَّ ينيَّ منها النصوص الدِّ 

سة بشكل أفضل، بحيث ال نعود معها بحاجة  ق مناسبة لفهم النصوص املقدَّ رُ طُ 

  ة؟ة النسبيَّ ارات اهلرمنيوطيقيَّ ل التيَّ بَ ق املقرتحة من قِ رُ الطُّ  إىلٰ 

وما    ؟ الفكر العريب املعارص  ة عىلٰ تأثري اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ   ٰى ما هو مد   -   ٥

تأثُّ  البارزين من أمثال: نرصحامد أبو زيد، وحسن  هو حجم  ر مباين املستنريين 

  ة؟ ة النسبيَّ ارات اهلرمنيوطيقيَّ ر هؤالء بالتيَّ وما هو مقدار تأثُّ  ؟حنفي وغريمها

ل  شكِّ تناول هذه األسئلة بوصفها جزءًا من اهلواجس واملسائل التي تُ   لقد تمَّ 

  الكتاب.  ا ت مناقشتها يف مقاالت هذيف موضوع اهلرمنيوطيقا مطمحًا للنظر، ومتَّ 

اجلزء جمموعة من خم هذا  ن  رين  يتضمَّ املفكِّ والنظريَّات لعدد من  اآلثار  تلف 

عة، حيث متحورت مساعيهم البحثيَّة حول بسط   ة متنوِّ الذين يتبنَّون مشارب فكريَّ

 املسائل املرتبطة باهلرمنيوطيقا.  ٰى شتَّ 

التزامه   ضمن  االسرتاتيجيَّة  للدراسات  اإلسالمي  فاملركز  معهود  هو  وكام 



 ٩   مقّدمة املركز

عنيُّون بالشأن فيه بجمع املقاالت التي وقع عليها  بمبادئ األمانة العلميَّة، قام امل

ٍف.  اء الكرام دون تغيٍري وترصُّ  االختيار واستعرضها بني يدي الُقرَّ

هذه   يف  االختيار  عليها  وقع  التي  املقاالت  لُكتَّاب  اجلزيل  بالشكر  م  نتقدَّ

اء والباحثني الكرام إحتافنا بانتقاداهتم وآرائه  م القيِّمة. السلسلة، ونرجو من الُقرَّ

رسوله األمني    وآخر دعوانا أِن احلمد هللا ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىلٰ 

 وآله امليامني. 

  دارة التحرير إ

ـ ١٤٤٢ / م احلرامحمرَّ    ه
 

 

  

  





  

  

  

ا ا   وا   

 ا  ا ا ما ا  ثوا  

  )١(عمر األمني أمحد عبد اهللا

مقعد   ي التأويل ومنهج البحث عىلٰ نضع املفهوم النظري ملصَطَلحَ  من قبل أنْ 

ي عاملنا املعارص. يف هذا  ة مع أكاديميِّ الفحص، نرانا مسوقني لفتح مساجلة منهجيَّ 

تغييبًا كامالً، مها:    ْنيِ بَ ُمغيَّ   ْنيِ أساسيَّ   ْنيِ منهجيَّ   ْنيِ بَ هنالك متطلِّ   أنَّ   ىلٰ إاملورد نشري  

تعيني موقع أقدام الباحثني من الظاهرة املراد    الً، ثمّ ة أوَّ ة املباحثيَّ ت من اهلويَّ التثبُّ 

ة الباحث وتعيني موقع  ت من هويَّ ضامن التثبُّ  الوقوف عىلٰ   بحثها ثانيًا. وعليه فإنَّ 

الظاهرة   من  السري عىلٰ البحثيَّ أقدامه  أوجب موجبات  هو  دواعي    ة  يدرأ  منهج 

املباحثيَّ  كلُّ الغفلة  فاخلوف  البداية،  منذ  بحثيَّ   ة  غفلة  من  عىلٰ اخلوف  درجت    ة 

التثبُّ  املعارصين جتعل من حالة  العلمي  البحث  دهاقنة  أيدي  من  الظهور بني  ت 

  ال يؤبه له كثريًا إالَّ   ة شأنة الباحث ومعرفة موقع أقدامه من الظاهرة البحثيَّ هويَّ 

ة الباحث  عند حتديد موقع الباحث ومكانته بني دوائر االختصاص املباحثي؛ هويَّ 

ختصايص، بل من كوهنا ضامنًا  ا ت منها هنا ال تنبع من واقع فعالوي املقصود التثبُّ 

؛  ٰى ة هذه الرؤ ة ويف شأن مرجعيَّ البحثيَّ   ٰى لفصل الذايت عن املوضوعي يف شأن الرؤ

ا بقدر ما هو ناتج  خلل الذايت واملوضوعي ال شأن له بتأهيل الباحث معرفي�   ألنَّ 

البحثيَّ  وقضاياه  ناحية  من  الباحث  بني  يقع  قائم  اشتباك  ثانية،  عن  ناحية  من  ة 

 

 ة السودان. مجهوريَّ  ،ةر وباحث يف الدراسات اإلسالميَّ مفكِّ  )١(



١٢  رمنيوطيقا اهل 

ما يفرتض رؤيته من الظاهرة    تني من ناحية ثالثة. بينام يظلُّ ته الذاتيَّ ورؤيته ومعتقديَّ 

أنْ  هو  املراد بحثها بحيث    ضحتتَّ   املراد بحثها  الباحث والظاهرة  بني  ما  العالقة 

  نَّ إام لآلخر؟ إذ  و املبحوث أهيَّ أأسئلة من شاكلة: هل يملك الباحث    اب عىلٰ ُجي 

ة صدور  اململوك بحيث تنعدم إمكانيَّ   حواسِّ   ة هنا تعني سيطرة املالك عىلٰ امللكيَّ 

أقّل تقدير حتديد العالقة    نعتربه حكًام صاحلًا للحالة أو عليها. أو عىلٰ   ما بإمكاننا أنْ 

ب اإلنحياز املباحثي مع أو  نَّوضوح ُجي   البحث والباحث عىلٰ   ما بني الظاهرة حملِّ 

أمَّ ضدَّ  الباحث.  أقدام  موقع  تعيني  الباحث    ، ا  هذا  وقوف  مكان  يعني  فذلك 

إىلٰ  البحثيَّ   منسوبًا  أي حتديدالظاهرة  حتيط    ة،  بحثها  املراد  الظاهرة  كانت  إذا  ما 

  بالباحث أم حييط هو هبا، أي يقع داخلها أم خارجها. 

  :ذ ا وا  ا اة

اهلويَّ  املباحثيَّ تكشف  ذهنيَّ ة  وجود  عن  الذهنيَّ ة  ضمن  هلام  ثالث  ال  ات  تني 

الذهنيَّ  وهاتان  املعارص.  عاملنا  يف  الباحث  تتحكَّ تان  الشائعة  رؤية  طريقة  يف  امن 

ي، أو ضمن ظاهرات مسترتة  للظواهر، سواء أكانت ضمن ظاهرات الوجود املادّ 

ة  قرتح تسميتها بالذهنيَّ أ ة  هي ذهنيَّ   وىلٰ ف بعامل ما وراء الطبيعة. األُ عرَ يف وجود ما يُ 

  ة. ة التكذيبيَّ بالتايل بالذهنيَّ  ٰى سمَّ ا الثانية فهي مقابلتها التي ستُ ة. أمَّ التصديقيَّ 

التصديقية، هي ذهنيَّ   - أ   أنَّ بِّ ة ُحت الذهنية  ه  ذ السري يف طريق يفرتض أصحاهبا 

إنَّ  أي  ال،  وفعَّ قصري  الذهنيَّ طريق  هذه  تقوم  إذ  ومبارش.  مستقيم  طريق  عىلٰ ه    ة 

ل  ة النزول عند حقيقة اإليامن بانتصار مطلق اخلري يف الوجود. ويفرتض أه فرضيَّ 

الذهنيَّ  أهنَّ هذه  عىلٰ ة  تقوم  أنَّ   ا  أنْ   قناعة  يفرتض  بني من  يكونوا    تداوهلا يرسي 

يقني وهم  م جييئون بالصدق، وبني صدِّ صادقني أو صدوقني، وهم من يفرتض أهنَّ 

  م صادقون. به هؤالء املفرتض أهنَّ  ء قون ما جييصدِّ الذين يُ 

الذهنيَّ أمَّ   -   ب أهل  التكذيبيَّ ا  الذين ال ة  بأيِّ   ة فهم  خرب أو معلومة،    حيفلون 



 ١٣  منزلة التأويل يف منهج البحث العلمي

أهنَّ  مسبقًا  مصحوبًا  فيفرتضون  يكن  مل  ما  احلقائق  من  اعتباره  يمكن  ال  قول  ا 

خذ  التي تتَّ   ة هو الشكُّ ة التكذيبيَّ برباهني ملموسة أو واضحة للعيان. ودأب الذهنيَّ 

براهني ذات   باملرور عرب اختبار ذي يقني ال حيدث إالَّ  ة طريقها إىلٰ منه هذه الذهنيَّ 

لذهنيَّ ملموسيَّ  مفحمة  يُ ة  ما  وهذا  الطريق  مثِّ تهم.  أو  الوحيد  املنهج  عندهم  ل 

ه مربهن  عندهم وليس غريه هو العلم بحكم أنَّ  ، والذي هوالصحيح ملعرفة احلقِّ 

  عليه برباهني واضحة وملموسة. 

ة  تدائيَّ ق أشواك املعرفة بالظهور متزامنًة مع ورود أسئلة ابرُ لكن، من هنا تبدأ ُط 

ة أو تلك؟ يأيت مثل هذا السؤال نتيجًة  من شاكلة: ما هي دواعي وجود هذه الذهنيَّ 

املباحثيَّ  ي اهلدف البحثي يف هذه البداية  ة متظهر الظواهر  ة الباكرة وراء ذاتيَّ لتخفِّ

  تها. مع ذلك اليَّ تارخيها ومردود فعَّ   عىلٰ   امة وإنَّ حقيقتها التكوينيَّ   عىلٰ   والتي ال تدلُّ 

إذ   صعبة،  ليست  عليه  يف    - املعلومة    نَّ إفاإلجابة  العلم  تستبطن  بالطبع  وهي 

ذاتيَّ  كمعرفة  إالَّ   - ة  بكورته  هي  إمَّ ما  معه  التعامل  ينبغي  خرب  أو    بالتصديق  ا 

هلذه    معلومات، وال بدَّ   إىلٰ   ٰى تنا يتشظَّ ة معرفيَّ بالتكذيب. فالعلم بحسب طبيعة ذاتيَّ 

يتمثَّ  فهومنا  يف  مستقبل  من  الذهنيَّ املعلومات  هاتني  حسب  عمليَّ ل  عرب  تي  تني 

  ة، أي تصديقها أو تكذيبها. رفض أو قبول تلك األخبار ذات الطبيعة املعلوماتيَّ 

سلوبه يف التعامل.  من هاتني الذهنتني طريقته وأُ   يكون أليٍّ   ا أنْ ويبدو طبيعي� 

تتاميزان   أداتان  فهناك  الذهنيَّ لذلك  متُ بحسب  التي  أي� ثِّ ة  أهل  ل  فطريق  منهام.  ا 

لوثوق    ، وذلك نتيجةً يقني ينفي الشكَّ  ة يبدأ بحمل النفس عىلٰ ة التصديقيَّ الذهنيَّ 

الذهنيَّ  هذه  احلقِّ أهل  مطلق  يف  مناهج    ة  يف  واضحًا  املنهج  هذا  ويبدو  واخلري. 

متُ  مثالً  فالصالة  التصديقيِّ ثِّ التديُّن،  منهج  ضمن  إىلٰ نيل  منهجي  سري  وسيلة     

ده، وتتبع  اليقني بمطلق اخلري الذي يفني الشكَّ ويُ   مصافِّ  ة العبادات  لصالة بقيَّ ابدِّ

ورود   ) السائر عليها إىلٰ بِّ هتيئة (لُ  ها ذات فعل يفيض إىلٰ والتي يمكن اعتبارها كلَّ 
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يُ  من كونه خريًا  ن  ا هو متيقَّ بيان ما هو غري معلوم ممَّ   ي العمل هبا إىلٰ ؤدِّ معارف 

  خر. مدَّ 

الذهنيَّ أمَّ  أهل  التكذيبيَّ ا عند  أيُّ ة  ارتبط  فقد  أيِّ   ة أوحتقيق عن ماهيَّ   ة    شكل 

ا، وهو ما درج  ي� بالربهان الظاهر حّس   ة الشاكِّ وجود أو عن طبيعته بام يفحم ذهنيَّ 

يد  ل عندهم املنهج العلمي الوحمثِّ تسميته باملنهج التجريبي، وهو ما يُ   البعض عىلٰ 

  .)١( الذي يعرتفون بنتائجه

منهجيَّ  ففي  التصديقيِّ وبالطبع  التكذيبيِّ ة  فلمنهج  وكذلك  منزلقات،  ني  ني 

خلٍل معريف بالغ التعقيد    ىلٰ إمنها    ي الوقوع يف أيٍّ ؤدِّ ام يُ ربَّ   منزلقات أكثر خطورةً 

عدم العناية بفهم    يصعب اخلروج منه. ففي املنهج التصديقي قد يبدو للبعض أنَّ 

كأنَّ  البنية  هذه  باستكشاف  العناية  عدم  مع  الظواهر  بنية  من    منطق  ذلك  يف  ما 

بات، فذلك ما يقدح  معرفة مسبَّ   ىلٰ إدون استناد    تسليم كامل عرب إيامن ناٍف للشكِّ 

ن باجلهل اكتفاًء بعلم العليم أو إفتاًء  ه يتحصَّ د يف هتمه بأنَّ قة ذلك املعت يف شكالنيَّ 

  ختصاص. م االبعد

اختالطًا يقع فيام بني العلم بطبيعة األشياء    ة فإنَّ ة التكذيبيَّ ا يف منهج الذهنيَّ أمَّ 

ة والذي حيمل يف أحشائه عنارص الربهنة  زم ملعرفة هذه الطبيعيَّ وبني التجريب الالَّ 

لم  هو ع  -  فقنا أعاله كام اتَّ   -  ة، والعلم بطبيعة األشياءزمة لرضوخ هذه الذهنيَّ الالَّ 

  ة عن ظواهر طبيعة هذه األشياء ليست مربوطة بالرضورة بأيِّ بحقائق موضوعيَّ 

يُ  قد  التعرُّ   ٰى ؤتجتريب  ألجل  منهج  به  يف  الظاهر  فمبحوثات  لذلك،  عليها.  ف 

التكذيبيَّ الذهنيَّ  حدَّ ة  حتمل  أوَّ ة  متباينني:  حدُّ ين  تودُّ   هلام  ما  الذهنيَّ   طبيعة  ة  هذه 
 

نذكر    ،وروبا القرنني السابع عرش والثامن عرش ني يف أُ يِّ نظر يف هذا الصدد أعامل الفالسفة التجريبا   )١(

جمهوالً وغري   ىٰ يشء يبق كلَّ  وخالصة رأي هؤالء أنَّ  ،وديفيد هيوم ،وغوست كونتمن هؤالء: أُ 

 م ال يؤمنون. قابل للمعرفة ما مل يدخل يف حقل التجربة، ولذا فإهنَّ 
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وجودها.    التجريب ملعرفة هذه الطبيعة أو الربهنة عىلٰ   معرفته، وثانيهام هو حدُّ 

أنَّ األوَّ   احلدُّ  للعلم  تعريفنا السابق  خيرج عن  ذو كينونة موضوعيَّ ل ال  ة ال  ه خرب 

ه عمل  ا الثاين وهو التجريب فهو معرفة بحكم أنَّ تنا. أمَّ ترتبط بالرضورة بمعرفيَّ 

ي التجريبي. فينبع  باملنهج املادّ   ٰى سمِّ  (كوكة) ما يُ بنيِّ ث. ويف هذه النقطة تُ مستحدَ 

ة الحقة فتمحقها  معرفيَّ   وأيِّ   ة هنا أزمة موضوع وأزمة ذات تتناىفٰ يف أرجاء القضيَّ 

ة طبيعة الظواهر، أصبح  العلم الذي هو تنوير بموضوعيَّ   حمق اجلهل والظلم، وأنَّ 

األ بطبيعة  معرفتنا  فاختلطت  علمنا.  وهي  والربهنة  بالتجريب  شياء  مربوطًا 

ة طبيعة األشياء ظلًام وبتانًا بصفة  وتداخلت مع جتريبنا العلمي، فاكتست موضوعيَّ 

ات الكبرية التي ناقشنا أمرها مسبقًا يف هذا البحث.  تنا ذات اإلشكاليَّ ة معرفيَّ ذاتيَّ 

ة  نتاج نظريَّ إ  وكام سبق فقد أوضحنا كيف كان اختالط العلم بتجريبنا قد قاد إىلٰ 

يُ هي (نظريَّ واحدة لكليهام   ما  ـ   ٰى سمَّ ة املعرفة) أو  (االبستومولوجيا) والتي هبا    ب

  ،  عرب سلوكه الرتاكمي...يأخذ العلم صفته يف عامل األكاديميا التي ال تعرفه إالَّ 

ا  قًا مباحثي� تطرُّ   ٰى رًا يف منهج البحث، ال أر دورًا مؤثِّ   فهذا التخليط يلعب بال شكٍّ 

حتَّ  بط   ٰى ملفهومه، وال  أنْ عناية  لدرجة  التجريبي    رحه  الذايت  باختالط  كان قويل 

االستقالليَّ  ذي  األكاديميِّ باملوضوعي  سخط  وجهي  يف  أثار  خرب  نفسه  هو  ني  ة 

عنِّاألمريكيِّ  بوجوهم  فأشاحوا  أنَّ ني،  والشاهد  لقويل.  يسمعوا  أو  يلتفتوا  ومل    ي 

هذا التعامي عن مثل هذا الفحص  ة، يركبها وروبيَّ ة األُ ة، أي املعرفيَّ ة الغربيَّ املعرفيَّ 

عوجاج املوضوعي والذايت يف  إ. ويبدو يل هذا التعامي وما فيه من  املنهجي اهلامِّ 

عوجاج رقبة اجلمل، فهو  إشأن العلم وشأن التجريب العلمي املعريف ال يبدو ك

ة.  ها رؤية حتيط هبا صعوبات مجَّ يراه، ولكنَّ صاحبه يمكن أنْ  عوجاج ثبت هنا أنَّ إ

  ٰى شكٍل للنفس قد ال يتأتَّ  ت درجة احتياجه إىلٰ ع ويتفلَّ عوجاج يتمنَّل هذا اإلفمث

ة لدواعي الوعي بتعيني  ق ثانيًا يف ختام هذه اجلزئيَّ  كنتيجة لسبق عناية. وأتطرَّ الَّ إ
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البحثيَّ  الظاهرة  من  الباحث  أقدام  إنَّ   ، ة موقع  داخل    فأقول:  الباحث  أقدام  وقوع 

البحثيَّ  أو الظاهرة  يُ خ   ة  ما  فذلك  واملتحرِّ ضعِّ ارجها  الثابت  رؤية  من  هذه  ف  يف  ك 

ٰى بالتايل حركته يف  ك، فتتخفَّ الظاهرة. وأكثرها عند وقوع الباحث نفسه ضمن املتحرِّ 

ك حمجوب أو العكس بكون الباحث نفسه يف حالة حركة دائمة  ثبات ظاهري وحترُّ 

عٰىل ذلك هو إنكار أهل مدرسة  أو ثبات دائم تبعًا ملا يقع هو داخله. أوضح مثال  

اُأل  وحترُّ االستنباط  الشمس  ثبات  لظاهرة  التي  رسطي  الظاهرة  تلك  األرض.  ك 

أوَّ  معلومات  بداهة  الستنباطات يف  نتائج واضحة وملموسة  ألدوات  ليَّ تعارض  ة 

املبارشة ملعرفة  وامللموسيَّ   من معينات عٰىل أدوات احلسِّ   ه ال بدَّ . لذلك فإنَّ احلسِّ  ة 

  ة، مل يتيرسَّ كات، وتلك ترتيبات حتتاج لنظر وحسن منهجة مباحثيَّ وابت واملتحرِّ الث 

  ة. رغم انقضاء قرون عديدة من التجريب اإلنساين أمر جتاوز إشكاالهتا األساسيَّ 

راتنا عن  وهنا يف خمتلط الذايت واملوضوعي حيثام نعاين من صعوبة استقالل تصوُّ 

الظاهرا  حقيقته  عن  وتفريقها  الثابت  تيَّ العلم  بني  الفرز  ضعف  معرض  ويف  ة، 

ة  يل الذي أرشنا إليه أعاله. وتلك قضيَّ ك يبدو ظاهرًا هذا اخللل املنهجي األوَّ واملتحرِّ 

  مَّ افات مباحثنا لإلضاءة حوهلا، ومن ثَ من مواجهتها ببعض من تركيز كشَّ   ال مفرَّ 

ة  ة حتديد هويَّ معرفة كيفيَّ   ي إىلٰ ؤدِّ توضيح ما يستتبع من إجراءات يف شأهنا عٰىل نحو يُ 

ة تعيني موقع أقدامه من الظاهرة املراد فحصها. وذلك رشٌط مباحثي  الباحث، وكيفيَّ 

ٰى غيابه املتطاول  يف مناهج البحث العلمي املعارصة، أدَّ  يل بسيط ال ُيعتنٰى به عادةً أوَّ 

ه قد حان  أنَّ   ا أظنُّ يل يف بنية مناهج البحث العلمي ويف الحق إجراءاته، ممَّ إٰىل خلٍل أوَّ 

  ناقشه يف ختام هذا املبحث. أُ   أنْ   باته، وهذا ما أودُّ األوان لرتكيز الوعي به وبمتطلَّ 

وط ا ُوا وا ا  وق ا:  

  ة نسري عليها للوصول إىلٰ يف اللغة، املنهج مسار؛ وهو طريق أو رصاط أو جادَّ 

يكون السري عليه مؤّديًا    منطقة ما، فإذا كان املنهج للبحث العلمي فهو مفرتض أنْ 
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ة كانت  يَّ ة مادّ  كان العلم هو مسبور غور الظواهر الوجوديَّ امَّ ـغاية هي العلم. ول  إىلٰ 

ة لسرب غور هذه  ة، فاملنهج يصري إذا ما يسار عليه من رصاط أو جادَّ يَّ أم فوق مادّ 

  نتساءل: كيف يكون شكل السري لسرب غور هذه الظواهر؟  ا أنْ ولنا هن الظواهر.

  ة السري ملا نودُّ ة عمليَّ غالبًا ما تكون اإلجابة نابعة من طبيعة الظواهر، ومن كيفيَّ 

ا ذات أشكال، وهلا واقع تكويني، أو ذات مضمون  معرفته عنها. فالظواهر هي إمَّ 

ات أو  بالرضورة يف مرئيَّ   ٰى قد يبدو ظاهرًا أو قد يسترت يف باطن ال يرتاء   ٰى أو معن

وكلَّ  ممَّ ملموسات.  الظاهرة  شكل  كان  باطنها  ام  يكون  وقياسه  حرصه  يصعب  ا 

التخفِّ  فتُ بالتايل ممعنًا يف  بأهنَّ وَص ي،  الظاهرة  يعرتي ظاهرها  ف هذه  تعقيد  ذات  ا 

خفاؤها يقتيض حلحلة تعقيدات   رها أوا كان ظهووباطنها. سرب غور الظواهر أي� 

تدخل يف    ة، أي قبل أنْ ليَّ نات يف بسطتها األوَّ رؤية هذه املكوِّ   مَّ ناهتا، ومن ثَ مكوِّ 

  دة. لذلك فاملنهج هو طريقة حللحلة هذه التعقيدات، والسري فيه يمرُّ ة معقَّ تركيبيَّ 

ا أو فلفلة عراها  ع خيوط هذه الظاهرة عقدة عقدة، وتفكيكها أو نقض غزهلعرب تتبُّ 

  ة. ليَّ ة األوَّ بساطتها التكوينيَّ  ة عىلٰ ليَّ ناهتا األوَّ مكوِّ  ٰى كي نر 

  ة هذه املوادِّ بتبسيط تركيبيَّ   بات يتمُّ سلوب التحليل الكيميائي للمركَّ أُ   فمثالً، إنَّ 

ة بسيطة التكوين،  يَّ العنارص املادّ  ناهتا عن بعضها البعض للوصول إىلٰ بفصل مكوِّ 

بات،  عنارص ومركَّ   ة إىلٰ تصنيف املادَّ   وذلك ما قاد يف تاريخ التجريب الكيميائي إىلٰ 

  ة. أشكال ظهورها الثالث: الصلبة والسائلة والغازيَّ  تصنيف هذه العنارص إىلٰ  ثمّ 

أنَّ وممَّ  أيضًا  معروف  هو  املركَّ   ا  الكيميائيَّ حتليل  عُ بات  بأنَّ تارخيي�   َف رِ ة  أداة  ا  ه 

ة نافية  سلوب ملموسيَّ ة هو أُ سلوهبا يف سرب غور ظواهر املادَّ أُ   صف بأنَّ ة تتَّ معمليَّ 

ة الظاهرة. لكن وبدخول الباحثني حقل علمنة  دة بالرباهني املعمليَّ ومتقيِّ   للشكِّ 

ة، كاملجتمع مثالً، فقد ظهرت بعض  ة املعمليَّ بعض املعارف خارج نطاق امللموسيَّ 

الفلسفيَّ  املادّ املدارس  التييَّ ة  أُ تتَّ   ة  التحليل  أداة  من  تعقيد  خذ  لكشف  سلوبًا 
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  الترصيح بكون أداة التحليل قد تمَّ   ٰى جر   ة، فكان أنْ ة الظواهر املجتمعيَّ وتركيبيَّ 

منح بالطبع  وهذا  متكامل.  علمي  كمنهج  ُير  ٰى اعتامدها  املجتمع    ٰى تأوييل  منه 

ام  حتليل، أو ربَّ   ة حيث حيتاج إىلٰ كظاهرة ذات تعقيد ظاهري كام هي كيمياء املادَّ 

مكوِّ  رؤية  ألجل  التكوينيَّ تفكيك  بساطتها  يف  األوَّ ناهتا  قِ ليَّ ة  من  أنْ بَ ة  يعرتهيا    ل 

  التعقيد. 

ة الظواهر  يَّ مادّ  به استناد منهج التحليل إىلٰ وبمالحظة بعض العسف الذي سبَّ 

ما محله القرن العرشين    ة، فإنَّ ة جمتمعيَّ ة أو تارخييَّ ة أو جغرافيَّ ة كانت أو طبيعيَّ معمليَّ 

التحليل قاد إىلٰ يَّ من متلمل إزاء مجود أساليب ووسائل مادّ  بروز ما يمكن من    ة 

املجتمعيَّ  الظواهر  غور  أو سرب  كالسيايس  املجتمعي  تارخيها  يف  فقط  ليس    ة 

إنَّ  فقط،  ضمن  ام  االقتصادي  جتميعها  يصعب  مصاحبة  ظواهر  يف  رؤيته  يمكن 

اه علامء اللغة األملان مثل  ة كمنطق تكوين اللغات، قاد هذا االجتِّ يَّ ة املادّ امللموسيَّ 

حمموالهتا من تراكيب حتوي    ٰى ر اللغة ومد فريدناند دوسوسري الذي درس تطوُّ 

تُ رمزيَّ  إىلٰ ؤدِّ ة  جمتمعيَّ   ي  أوضاع  بصورة  رؤية  التاريخ  ة  مدرسة  ألفته  ملا  خمالفة 

املادّ  املنظور  وفق  منهجتها  يف  متَّ املبارشة  وقد  وخلفاؤه  ي.  دوسوسري  تسمية  ت 

  ة، ومنهجهم باملنهج (التفكيكي). ني، ومبدئهم بالبنيويَّ بالبنيويِّ 

ة لتصري منهجًا، فذلك قد يكون  ة تقريب صورة األداة البحثيَّ يَّ ا هو يف أمهّ وممَّ 

تقنيَّ صادرًا عن ضع  ة  ة علميَّ ف يف تصنيف كليهام، األداة واملنهج؛ فالتحليل هو 

أشكاهلا    ل عليها أو هو أداة نستعملها ونحن نسري يف طريق تبسيط الظواهر إىلٰ معوَّ 

مبارشةً  استعامهلا  يقودنا  وهكذا  التعقيد.  من  اخلالية  ضمن    إىلٰ   البسيطة  السري 

ف يف جمملها  عرَ ة التي تُ تلك العمليَّ   .دروب البحث والتقيصِّ   حظرية السائرين عىلٰ 

عىلٰ  إىلٰ   بالسري  سابقًا  أرشنا  الذي  التصنيفي  الضعيف  البحث  يف  أنَّ   منهج  يقع  ه 

ة، فإذا ما  ة بدالً من األداة املستعملة يف هذه العمليَّ تسمية املنهج باسم األداة البحثيَّ 
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عمليَّ  تقيصِّ كانت  أو  حتقيق  الت  -  مثالً   -   ة  أدوات  ينبغي    ،حليلباستعامل  فال 

التحليل بمنهج  قولنا  فنحلُّ   ،تسميتها  عن  بدالً  األداة  تسمية  منهج  إنَّ   : بذلك  ه 

  التحقيق. 

ة التي ننتهج مسلكها تكمن يف تبسيط  ة التأويليَّ حقيقة العمليَّ  وكام مرَّ معنا فإنَّ 

  ر أنْ مربِّ ة. لذلك فهو  ن من رؤيتها يف بساطتها التكوينيَّ نتمكَّ   ٰى تعقيد الظواهر حتَّ 

وأكثر    ، وأكثر إحاطةً تسميته باملنهج التبسيطي. فتلك تسمية أكثر مواتاةً   نذهب إىلٰ 

ة. وقد تقع تسمية التبسيطي نفسها يف  ا من استعامل األداة املباحثيَّ توضيحي�   إيفاءً 

قدرهتا عىلٰ  عدم  بسبب  املصطلحيَّ   موقع ضعف  باألبعاد  الالَّ متام اإلحاطة  زمة  ة 

املنه كعمليَّ لتسمية  فالتبسيط  تتَّ ج.  قد  هذه  ة  من  متنعها  ببساطة  نفسها  هي  سم 

ا  ة ليست بالرضورة مقابالً موضوعي� البساطة التكوينيَّ   اإلحاطة، وذلك بحكم أنَّ 

التكوينيَّ اإلزدواجيَّ   يضادُّ  أنَّ ة  ذلك  إزدواجيَّ ة.  مقبوالً وجود  يكون  قد  بسيطة  ه  ة 

ة  حث عن األكثر يف بساطته التكوينيَّ التكوين، األمر الذي يدخل تسمية منهج يب

منته صيغة  من  مطلوب  هو  وما  مأزق.  أنْ   ٰى يف  العتبة    البساطة  بمثابة  تكون 

من أبسط    ٰى ة الرصفة اخلالية حتَّ ليَّ التي ال حتتوي غري البساطة األوَّ   وىلٰ ة األُ التكوينيَّ 

ة) هي املطلوب  للبساطة التكوينيَّ ة  ليَّ أشكال التعقيد. بناًء عليه تصري (الصيغة األوَّ 

ة البساطة  ا حمكًام يف عمليَّ ة ربطًا اصطالحي� الوصول إليها بام يمكن من ربط العمليَّ 

مبارشةً ليَّ األوَّ  تعني  والتي  إىلٰ   ة  الوجود  األوَّ   الرجوع  أشكال  أبسط  هو  الذي  ل 

ة حتمل  صحيح تسمي   من طريق الوصول إىلٰ قرصِّ ه ولكي نُ الظاهرايت. لذلك فإنَّ 

املصطلحيَّ  الالَّ األبعاد  للعمليَّ ة  فإنَّ زمة  بمنهجيَّ ة،  تسميتها  يستحسن  (تأويل  ه  ة 

البحثيَّ  تُ الظواهر  والتي  مبارشةً ؤدِّ ة)،  إىلٰ   ٰى معن  إىلٰ   ي  الظواهر  تها  ليَّ أوَّ   إرجاع 

ربَّ  التي  بساطتها  طريق  هناية  أو  يف  الرصفة  مضمونًا  إليه  الوصول  يكون  ال  ام 

ة الرصفة املوجودة  ليَّ ا يكون مضمونًا يف حالة األوَّ ل) أكثر ممَّ (املحلِّ   ك) أو(املفكِّ 
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املأوِّ  شكٍّ يف  وبال  األوَّ   فإنَّ   ل.  بدَّ ليَّ حالة  ال  البسيطة  الزمة    أنْ   ة  حالة  تكون 

تُ ورضوريَّ  إىلٰ ؤدِّ ة  حالتها    ي  يف  التشابك  من  خالية  وهي  الظاهرة  خيوط  رؤية 

الكيميائيِّ ليَّ األوَّ  لغة  بحسب  أي  الرصفة.  مكوَّ ة  مركَّ ني،  غري  عنارص  من  بة  نة 

شكل من أشكال التعقيد بسيطًا    التكوين، أي يف أبسط أشكاهلا اخلالية متامًا من أيِّ 

  كان أم مزدوج التكوين. 

التأويل   منهج  يصري  عليه  الذي  بناًء  العلمي  للمنهج  الصحيحة  التسمية  هو 

أنْ  إىلٰ   يفرتض  الوصول  من  عليه  السري  يمكن  طريقة  أو  طريقًا  حلحلة    يكون 

البحثيَّ  الظواهر  آليَّ تعقيدات  باستعامل  حتليليَّ ة  تفكيكيَّ ات  أو  تعقيدات  ة  تعالج  ة 

اآلليَّ  اعتامد  بالطبع  ويمكن  الظاهرايت.  التحليليَّ الوجود  والتفكيكيَّ تني  بعد  ة  ة 

أُ  رؤية  ألجل  وذلك  فعَّ تأويلهام،  عمليَّ اليَّ صول  فالتفكيك  تتَّ تهام.  بالبناء.  ة  صل 

ة  ا تركيبيَّ ة يف شكل لبِنات مرصوفة. وأمَّ هو عبارة عن مركَّب وحدات بنائيَّ   ٰى واملبن

ة الداخلة  ة الوحدات البنائيَّ ة ال تنفي بالرضورة تركيبيَّ البناء يف واقعها فهي عمليَّ 

ع صاحلة  طَ ع يف شكل قِ صفيف لبناهتا. وذلك كمثال (الطوب) أو احلجر املقطَّ يف ت

ها ليست بالرضورة بسيطة التكوين بساطة مطلقة.  لالستعامل يف البناء، فهذه كلُّ 

األُ  معرفة  يف  رغبنا  ما  التكوينيَّ فإذا  بدَّ صول  فال  هلا  موادِّ   أنْ   ة  بتحليل  ها  نقوم 

إىلٰ الكيميائيَّ  للوصول  فصل  مركَّ   ة  ويصعب  التكوين.  بسيطة  العنارص  من  باهتا 

فحص   مثل  شكيل  كإجراء  يبدو  فام  اإلجراءات،  هذه  يف  اجلوهري  عن  الشكيل 

البنائيَّ تركيبيَّ  الوحدات  متُ ة  وهي  ُجيرثِّ ة،  التي  الفاحصة  اآللية  عمليَّ   ٰى ل  ة  عليها 

باهتا بام يف ذلك  ليل مركَّ ة وحت ة البنائيَّ التفكيك ال ختترص املسافة بني تفكيك الرتكيبيَّ 

ام  ة الشكلني الذي ربَّ واقع وتاريخ جتريبيَّ   ة، وذلك بناًء عىلٰ بات وحداهتا البنائيَّ مركَّ 

موضوعيَّ ربِّ يُ  إىلٰ ر  التحليل  انرصف  فقد  وجودمها.  الكيميائيَّ املركَّ   ة  لرؤية  بات  ة 

املؤسَّ  التفكيك  طال  بينام  مؤسَّ عنارصها،  هي  كام  ذات سات  اللغة  الرتكيب    سة 
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ة من  سة أكثر تركيبيَّ ة. وبالطبع املؤسَّ ن من لبنات لوحدات جمتمعها البنائيَّ املتكوِّ 

ه  تني ما يبدو أنَّ بة الداخلة يف تكوينها. وقد تبدو هنا رضورة وجود اآلليَّ املرتَّ  املوادِّ 

ك  بات املفحوصات. وذلة أو مركَّ ة بنائيَّ تكامل بينهام يف أداء واجب تبسيط تركيبيَّ 

تنظيم جلمعهام كليهام يف املنهج التأوييل الذي    ة كليهام ما حيتاج إىلٰ ح أّمهيَّ وضِّ قد يُ 

  يل الرتكيب. أوَّ  املزدوج إىلٰ   د ثمّ يشمل كامل احلراك الفاحص من املعقَّ 

و    ا ا:  

ننتبه هلذين    منهج التأويل، أنْ   ربط املقود املباحثي إىلٰ   لنا ونحن نعمل عىلٰ   ال بدَّ 

ااملتطلِّ  ربَّ لبني  يُ لذين  مهمَّ   الشكِّ ام  آخر  زالَّ مقودًا  من  املنهج  حتصني  أقدام  ته  ت 

ة فيام تثريه من ختليط ما بني ما هو موضوعي وما هو ذايت حينام  ة التكذيبيَّ الذهنيَّ 

ة  ا هو يف خطورة خفاء اهلويَّ يقع عليها ممَّ تنظر يف جدل العلمي مع املعريف. أو ما  

  عٰىل أنامها فان  ة، فال يتعرَّ ختها التصديقيَّ ة وأُ ة التكذيبيَّ كليهام، الذهنيَّ   ة عىلٰ املباحثيَّ 

املكان الذي ينظر الباحث من موقع وقوفه عليه    فان كذلك عىلٰ املباحثية وال يتعرَّ 

عالج هذين    م) أنْ ٩٠٥ة. وقد سبق للرشيف احلسن بن اهليثم ( الظاهرة البحثيَّ   إىلٰ 

فأوضح يف عبارات بالغة الرصانة  ،  )١( ني يف كتابه الشهري (املناظري)بني املنهجيَّ املتطلِّ 

ة  دي من مفاهيم، املنزلقات املباحثيَّ ة القرن العارش امليال ة، قدر ما تطيقه ذهنيَّ العلميَّ 

ملنهج بحث علمي. ومل يكن للرشيف    تامٍّ   ٍب غيا  طرائق البحث يف ظلِّ   اجلاثمة عىلٰ 

 

ويف هذا الكتاب  )، DE ASPECTIBUS( ةتينيَّ بالالَّ  ، كتاب املناظري ،ابن اهليثم، الرشيف احلسن )١(

ة  ات خالل الفرتة التارخييَّ دًا يف البرصيَّ نجازًا متفرِّ إت  لالرؤية التي شكَّ ته حول  م ابن اهليثم نظريَّ قدِّ يُ 

 أنَّ   ىلٰ إورويب. من املفيد اإلشارة  الفاصلة بني كالديوس بطليموس اليوناين وجوهانس كابلر األُ 

املزيد من طبيعة السطوع وانتشاره  الضوء تبحث يف  املناظري رسالة يف  اهليثم أضاف لكتاب  ابن 

املبدع دورًا تأسيسي� افة ونصف شفَّ عي يف أوساط شفَّ الشعا االبتكار  ا يف  افة. حيث سيكون هلذا 

 ات املعارصة. علم البرصيَّ 
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ة  مني من أهل النظر قد أمعنوا البحث عن كيفيَّ املتقدِّ   ة أنَّ احلسن بن اهليثم من ذهنيَّ 

وانت اجتهادهم،  فيه  وبذلوا  أفكارهم،  فيه  وأعملوا  البرص،  إىلٰ إحساس  منه    هوا 

ما وقفهم البحث والتمييز عليه. ومع    الذي وصل النظر إليه، ووقفوا منه عىلٰ   احلدِّ 

ة اإلحساس  أهم يف حقيقة اإلبصار خمتلفة، ومذاهبهم يف هيءآرا  هذه احلال فإنَّ 

متَّ  متوجِّ غري  فاحلرية  متعذِّ فقة،  واليقني  بالوصول  هة،  موثوق  غري  واملطلوب  ر، 

ال أوسع  وما  احلقِّ إليه.  التباس  يف  ذلك  مجيع  مع  احلجَّ   عذر  تعذُّ وأوضح  يف  ر  ة 

خفيَّ  والغايات  غامضة،  فاحلقائق  والشُّ اليقني،  كدرة،  بُ ة،  واألفهام  كثرية،  هات 

د، غري  التي هي الُعدَ   واحلواسُّ   . واملقاييس خمتلفة، واملقّدمات ملتقطة من احلواسِّ 

ُمعفَّ  النظر  فطريق  الغلط،  من    ٰى مأمونة  معصوم  غري  املجتهد  والباحث  األثر، 

وتتشتَّ  اللطيفة،  املباحث  عند  احلرية  تكثر  فلذلك  وتفرتق  الزلل،  اآلراء،  ت 

  ر اليقني. الظنون، وختتلف النتائج، ويتعذَّ 

ب  معرفة حقيقته مركَّ   مع غموضه وصعوبة الطريق إىلٰ   ٰى والبحث عن هذا املعن

اإلبصار    فألنَّ   ،قه بالعلم الطبيعيا تعلُّ أمَّ   .ةة والعلوم التعليميَّ من العلوم الطبيعيَّ 

احلواسِّ  واحلواسُّ أحد  األُ   ،  الطبيعيَّ من  وأمَّ مور  تعلُّ ة.  التعليميَّ ا  بالعلوم  ة  قه 

درك الشكل والوضع والعظم واحلركة والسكون،  البرص يُ   فألنَّ   ، ات)(الرياضيَّ 

مع ذلك ختصُّ  املستقيمة، والبحث عن هذه  وله  ُموت  بالسُّ إنَّ ص  يكون  املعاين  ام 

ة والعلوم  بًا من العلوم الطبيعيَّ مركَّ   ٰى البحث عن هذا املعن   فصار ة.  بالعلوم التعليميَّ 

  ة. التعليميَّ 

بحسب صناعتهم،    ٰى قون بعلم الطبيعة عن حقيقة هذا املعن وقد بحث املتحقِّ 

ام  اإلبصار إنَّ   أنَّ   لني منهم عىلٰ ت آراء املحصِّ واجتهدوا فيه بقدر طاقتهم، فاستقرَّ 

ا  درك البرص صورة املبرص. فأمَّ البرص، منها يُ   من املبرص إىلٰ   يكون من صورة تردُّ 

م عنوا هبذا العلم أكثر من عناية غريهم، واستقصوا البحث  أصحاب التعاليم فإهنَّ 
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اهتا،  لوا جزئيَّ زوا املعاين املبرصة، وعلَّ وا بتفصيله وتقسيم أنواعه، وميَّ اهتمُّ عنه، ف

طول الزمان يف   د بينهم عىلٰ منها، مع اختالف يرتدَّ  واحدٍ  وذكروا األسباب يف كلِّ 

املعنأُ  هذا  وتفرُّ ٰى صول  إالَّ ،  الصناعة.  هذه  أهل  من  طوائف  آراء  أهنَّ ق  عىلٰ     م 

اإلبصار    أنَّ   فقون باجلملة عىلٰ ق آرائهم متَّ زماهنم وتفرُّ اختالف طبقاهتم وتباعد أ

  درك البرص صورة املبرص، وأنَّ املبرص، وبه يُ  ام يكون بشعاع خيرج من البرص إىلٰ إنَّ 

سموت خطوط مستقيمة أطرافها جمتمعة عند مركز البرص،    عىلٰ   هذا الشعاع يمتدُّ 

املبرصات: فشكل مجلته شكل خمروط، رأسه  درك به مبرص من  شعاع يُ   كلَّ   وأنَّ 

املبرص سطح  وبقاعدته  البرص  املعنيان    ، مركز  أصحاب    - وهذان  رأي  أعني 

  ظاهرمها. ثمّ   ا عىلٰ ذَ ِخ ان متباعدان إذا أُ متضادَّ   -   الطبيعة ورأي أصحاب التعليم 

ة حدوثه. فبعضهم  أة هذا الشعاع وهيأمع ذلك فأصحاب التعاليم خمتلفون يف هي

متَّ   أنَّ   ٰى ير  الشعاع    أنَّ   ٰى صل ملتئم. وبعضهم يرخمروط الشعاع جسم مصمت 

ة املنهج،  يعرتي علمويَّ ي  خطوط مستقيمة هي تطيق مثل هذا التعقيد املباحثي الذ 

  ٰى قة حتَّ متفرِّ    إذا ما كانت أجسام دقائق أطرافها جمتمعة عند مركز البرص، ومتتدُّ إالَّ 

إىلٰ  وأنَّ   تنتهي  وافق    البرص،  أدركه  طأما  املبرص  سطح  من  اخلطوط  هذه  راف 

دركه البرص،  البرص، وما حصل بني أطراف خطوط الشعاع من أجزاء املبرص مل يُ 

التي هي يف غاية الصغر، واملسامُّ   ٰى ولذلك ختف  البرص األجزاء  التي هي يف    عن 

الدقَّ  ثمّ غاية  املبرصات.  التي تكون يف سطوح  ممَّ   إنَّ   ة  أنَّ طائفة    خمروط   ن يعتقد 

  إىلٰ   مٍ مستقي  واحدٍ   خطٍّ   الشعاع خيرج من البرص عىلٰ   أنَّ   ٰى ر تالشعاع مصمت ملتئم  

سطح املبرص حركة يف غاية الرسعة يف الطول   ك عىلٰ يتحرَّ  املبرص، ثمّ  ينتهي إىلٰ  أنْ 

يُ  ال  احلسُّ والعرض  املصمت.    دركها  املخروط  احلركة  بتلك  فيحدث  لسعتها، 

البرص إذا فتح أجفانه قبالة املبرص حدث    وأنَّ   ، األمر بخالف ذلك  أنَّ   ٰى وطائفة تر 

طائفة من مجيع هؤالء   تاملخروط يف احلال دفعة واحدة بغري زمان حمسوس. ورأ 
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قوَّ   أنَّ  هو  اإلبصار  به يكون  الذي  نوريَّ الشعاع  البرص  ة  من  تنبعث  إىلٰ ة    وتنتهي 

صل بالبرص  اهلواء إذا اتَّ   طائفة أنَّ   ت ة يكون اإلحساس. ورأاملبرص، وبتلك القوَّ 

الكيفيَّ قبل منه كيفيَّ  يُ ة فقط، فيصري اهلواء يف احلال بتلك  البرص  ة شعاعًا  به  درك 

  املبرصات. 

وطُ   ولكلِّ  واستدالالت  مقاييس  الطوائف  هذه  من  أدَّ رُ طائفة  إىلٰ ق    هتم 

ة  رأي مجيع من بحث عن كيفيَّ   الغاية التي عليها استقرَّ    أنَّ هادات، إالَّ اعتقادهم وش

  منا ذكرمها. وكلُّ ين اللذين قدَّ املذهبني املتضادَّ  إحساس البرص تنقسم باجلملة إىلٰ 

يكونا مجيعًا    ا أنْ يكون أحدمها صادقًا واآلخر كاذبًا، وإمَّ   ا أنْ مذهبني خمتلفني إمَّ 

واحلقُّ  وإمَّ   كاذبني  مجيعًا،  أنْ غريمها  يُ   ا  مجيعًا  إىلٰ ؤدِّ يكونا  هو    ٰى معن  يان  واحد 

 يف البحث  من الفريقني القائلني بذينك املذهبني قد قرصَّ   واحدٍ   احلقيقة، يكون كلُّ 

وقرص اآلخر عنها، فعرض اخلالف يف ظاهر    ،الغاية  الوصول إىلٰ   فلم يقدر عىلٰ 

وتكون غايتهام عند استقصاء البحث واحدة. وقد يعرض اخلالف أيضاً    املذهبني، 

ق البحث وأنعم  ق املباحث. وإذا حقَّ رُ املبحوث عنه من جهة اختالف طُ  ٰى يف املعن

 كان ذلك كذلك، وكانت حقيقة هذا  امَّ ـاخلالف. ول  فاق واستقرَّ النظر ظهر االتِّ 

طول الدهر    قني بالبحث عنه عىلٰ حقِّ راد اخلالف بني أهل النظر املتطِّ ا مع    ٰى املعن

بغاية    ٰى هذا املعن   نرصف االهتامم إىلٰ   نة، رأينا أنْ ة اإلبصار غري متيقَّ ملتبسة، وكيفيَّ 

ونتأمَّ  به،  العناية  ونخلص  اجلدَّ اإلمكان،  ونوقع  حقيقته،    له،  عن  البحث  يف 

املوجو  باستقراء  البحث  يف  ونبتدئ  ومقّدماته،  مبدئه  يف  النظر  دات،  ونستأنف 

  ات، ونلتقط باالستقراء ما خيصُّ اجلزئيَّ   ز خواصَّ ميِّ ح أحوال املبرصات، ونُ وتصفُّ 

مطَّ  هو  وما  اإلبصار،  حال  يف  يتغريَّ البرص  ال  كيفيَّ رد  من  يشتبه  ال  وظاهر  ة   

ثمّ  عىلٰ   ٰى نرتقَّ   اإلحساس.  واملقاييس  البحث  انتقاد    يف  مع  والرتتيب،  التدريج 

ته  ح ذهنيَّ ظ يف النتائج، ونجعل غرضنا يف مجيع ما نستقرئه ونتصفَّ املقّدمات والتحفُّ 
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تها وما بني ما يدرأ  ة معرفيَّ ق ما بني أنا الباحث وذاتيَّ فرِّ ة كاشفة تُ رة بنور علمويَّ منوَّ 

هلا رباط رشطي بينها وبني    ة الكبرية التي يبدو أنَّ عن الباحث هذه الغفلة املباحثيَّ 

التكذيبيَّ الذهنيَّ  يأِت ة  مل  اهليثم  بن  احلسن  فالرشيف  به عىلٰ   ة.  فتح    بمنهج بحث 

من    ينفكَّ   نه من أنَّ كِّ ه كان يف مكانة متُ وروبا أبواب البحث العلمي من عنده، لكنَّأُ 

ذهنيَّ  إنسانيَّ إسار  يتمُّ ة  ال  بعقال  أو    احلصول عليه خبط عشواء   ة مطلوب عقلها 

  . برضبة حظٍّ 

اطو ا ا وا :  

طروحة البحث هذه هي نفسها موجودة وجودًا  أركان أُ   نفرتض أنَّ   علينا أنْ 

الً ضمن التنزيل احلكيم. فقد نزلت كاملة يف سورة الكهف. أوَّ  ل أركان هذه  متنزِّ

نتثبَّ األُ  ركن  هو  أَال ة  ل رشوط صحَّ أوَّ   ت من خالله عىلٰ طروحة   وهو  املنهجة، 

املكبَّ  الباحث  بذهنيَّ اخلروج من إسار (أنا)  بأدوات حسِّ لة  إىلٰ ة غريرة  حيث    ها، 

ة حماطة بالتباس  حتيط بأخباره ذهنيَّ   ا ال يمكن أنْ ف بنزول العلم طازجًا ممَّ الترشُّ 

توردها     بعد أنْ ة تأويل ال ترتك شاردة وال واردة إالَّ ل عمليَّ تنزُّ   يتمُّ    كبري. ثمّ حيسِّ 

دة،  ة معقَّ ة اخلروج من أنا الباحث كعمليَّ . وقد تبدو عمليَّ وىلٰ ة األُ صوهلا التكوينيَّ ألُ 

، وتضليل  ا يف بساطة حترير النظر من إسار تضليل والباس أدوات احلسِّ غري أهنَّ 

تها املضّللة. لذلك  ة معرفيَّ من مرتاكامت ذاتيَّ   ٰى تتغذَّ   اعتادت أنْ التي  (أنا) الباحث  

أوَّ  مزدوجًا،  خروجًا  الواقع  يف  هو  أرسها  من  اخلروج  أنا  يصري  تضليل  من  الً 

ة  ة وذاتيَّ ة التكذيبيَّ ة مضّللة كنتيجة مبارشة للذهنيَّ الباحث، وثانيًا من إسار معتقديَّ 

  تها. معرفيَّ 

ل يف  قوالً خري ما يتمثَّ   ٰى يف سورة  الكهف قد حو   ) وعال  جلَّ (   خطاب احلقُّ 

توضيح   من  عىلٰ بالغته  البالغ  هذا  ورد  املزدوج،  اخلروج  سيِّ   هلذا  دنا  لسان 
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يف    ٰى موس  ٰى ئ رؤية معن طِّ ُخي   يقرأ مثل هذا الترصيح املثري للتساؤالت، ال يمكنه أنْ 
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له مقصود البارحة    ٰى فيتبدَّ   ح

ة باملكان وال باجلغرافيا. إذ ال يمكن بلوغ مكان أو  ا مبارحة ليست معنيَّ هنا بأهنَّ 

ة بحسب  جغرافيا ما من خالل عدم املبارحة. فإذا ما انتفت صفة املبارحة املكانيَّ 
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رة  ، أصبح الزمًا رؤية هذه املبارحة بصوح

غري واحدة هي رؤية هذه املبارحة كمبارحة    ٰى نر   ة، فال يمكن أنْ غري املكانيَّ   ٰى خرأُ 

 :  زة بالتعبري الذي يفصل األمر بقولهة وردت معزَّ ة خاصَّ زمانيَّ 
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ة تكون حقبًا من  ل قيمة زمانيَّ ثِّ متُ     ٰى دنا موس فإذا ما كانت عدم مبارحة سيِّ 

أَال الزمن   مطلبه  وراء  جممع  يقضيها  بالتايل  يصري  البحرين،  جممع  بلوغ  وهو   

ل إليه عرب مكوث زماين هو نفسه جممع بحرين ال جيريان  البحرين الذي سيتوصَّ 

نتيجة ملكوث   يأيت  بلوغًا  ما  بلوغ جغرافيا  إذ ال يمكن  أو يف جغرافيا،  يف مكان 

 يف حالة  الَّ إا  ًا جغرافي� يكون موقع   زماين؛ لذلك فمجمع البحرين ال يمكن أنْ 

أنْ  هي  املبارحة    واحدة  بعدم  املقصود  الزماين  املوقع  مع  اجلغرافيا  تتطابق 

يكون وقوع احلدث الزماين يف جممع بحرين    ة، وذلك يعني بالتحديد أنْ الزمانيَّ 

جغرايف. لذلك فاملقصود املبارحة من جممع البحرين هو مقصود زماين، وليس 

ينفتح معناه إٰىل تفسري    بعد أنْ يشري إٰىل جممع بحرين زماين إالَّ  نْ نه أمكِّ هناك ما يُ 

ينسجم يف طبيعته مع بحرين جيريان يف الزمان وجيتمعا فيه. واألقرب يف معناه  

يكون قصدًا ومعنٰى بحر املعرفة وبحر العلم اللذان يمكنان خالل    أنْ   هنا ال بدَّ 

اتتبُّ  لتقاءمها يف جممع البحرين الزماين،  ع جرياهنام يف الزمان الكشف عن زمان 
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أنْ  للجغرافيا  التاريخ  بمطابقة  يمكن  جغرايف    والذي  جممع  هو  جممعهام  يكون 

 مصاحب. 

يقابل هذا التفسري تأكيدًا وتعزيزًا    ه ليس توفيقًا حمضًا أنْ من اإلقرار هنا بأنَّ   وال بدَّ 

وهي   ، يأويا إٰىل (الصخرة)   أنْ   دنا موسٰى  ثانيًا نراه واضحًا عندما اقرتح فتٰى سيِّ 

ف عليها وبالطبع من  ه سبق هلام التعرُّ ل) ما يعني أنَّ ا فة بأداة التعريف ( عندمها معرَّ 

  ه كان قد نيس أنْ أنَّ بسبب    دنا موسٰى  سابق مرورمها هبا. وقد كان طلب فتٰى سيِّ 

أهنَّ ُخي  جمفَّ ربه  حوت  هو  والذي  طعامهام.  فقدا  اجلغرافيا  ام  مطابقة  إٰىل  يشري  ما  ف 

لسيِّ  ظهر  وقد  موسٰى  للتاريخ.  أنْ   دنا  تلك    بعد  عند  احلياة  احلوت  عاودت 

يف تلك الصخرة العالمة التي يبحث عنها    ذ سبيله منرسبًا إٰىل البحر أنَّ الصخرة واختَّ 

ة مكان جممع البحرين الذي يقصده؛ أي جممع البحرين الزماين، وذلك جريًا  ملعرف 
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:    ٰىل تلك الصخرة هو العبد الصالح الذي قال عنه احلقُّ إ ما وجداه عند ارتدادمها  

 
َ
ن
ْ
م

�
ل

َ
 اهُ  ع

ً
ما

ْ
ِعل ا 

�
ن ُ َ� 

ْ
دنا  فالعلم سيصري هو املكان الذي يسعٰى إليه سيِّ   ، ) ٢( �  ِمن

صًا يصبح بعدها  رؤٰى أقدر تفحُّ   ز عند قارئنا العزيز ا. هنا تتعزَّ سعيًا زماني�   موسٰى  

وذلك إثر   ، ا تفسرينا لبحرين جيريان يف الزمان مها بحرا العلم واملعرفة تفسريًا منطقي� 

ورود إشارة بالغة الوضوح لبلوغ بحر العلم. وبالطبع فاألمر ال حيتاج إٰىل مزيد من  

، وبحر    دنا موسٰى احلصافة يف حتديد مكان وقوع بحر املعرفة الذي بارحه سيِّ 

ة رؤانا حول تفسري البحرين  ت من منطقيَّ العلم الذي خرج يف سبيل بلوغه. وهنا نتثبَّ 

ن  وكذلك  اخلروج  تثبَّ وجممعهام،  هذا  يف  املنهجي  السلوك  عتبات  أوٰىل  رؤية  من  ت 

  املزدوج، اخلروج من أناة الباحث واخلروج من بيئتها املضّللة. 
 

 . ٦٤سورة الكهف، اآلية  )١(
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أنَّ  ذكرنا  املكانيَّ   وقد  الصيغة  عن  منطق  بعيدًا  عزله  يمكن  ال  مقبول  منطق  ة 

بام   اإلهلي  اخلطاب  بالغة  من  يزيد  ما  هذا  ويف  البحرين،  جممع  يتجاوز  مقصود 

من   ة إىلٰ يف هذه القصَّ    ٰى دنا موسة التي حتتاج كام هو احتياج سيِّ فهومنا الغضَّ 

بيده، وبالتايل بيدنا يف خماضِّ  مع    ٰى دنا موس ة سيِّ بحر العلم، فخطاب قصَّ   يأخذ 

ني ذوي  خر ألجل بني آدميِّ  بليغ مدَّ يف جممله وبرتتيبه التنزييل هو بنيِّ   اخلرض 

د  ا بيان غري واضح املعامل ومعقَّ الت العلم. يف حني أهنَّ قابلة تنزُّ ات صاحلة ملذهنيَّ 

ة. هذا الرتصيص  اتنا الغضَّ ة ذهنيَّ يصري قدر حمدوديَّ   ٰى عادة ترصيص حتَّ حيتاج إل

  ٰى خطاره باخلروج حتَّ إ قد تمَّ     ٰى دنا موسسيِّ   أنَّ   ٰى جيعلنا نر  ط يمكنه أنْ املبسَّ 

. وهذا خروج وبلوغ ملكانني  يبلغ مكانًا فيه عبد إهلي صالح أتاه اهللا العلم اللدينِّ 

زمانيَّ جغرافيَّ  وبلوغ  وخروج  أنَّ ني  ويبدو  الوقت.  نفس  يف  والبلوغ    ني  اخلروج 

البلوغ العلمي؛ ذلك أنَّ ني مها أصل ومرجعيَّ الزمانيَّ      ٰى دنا موسبلوغ سيِّ   ة 

له ذلك  مثِّ يكون قد أوصل ما بني بحر العلم الذي يُ ه  مكان وجود ذلك العبد فإنَّ 

يُ   ، العبد الصالح املعرفة الذي  . فالتقاء    ٰى دنا موسله حينها سيِّ مثِّ وبني بحر 

  ، ة املعرفةة العلم وقمَّ تيهام آنذاك، قمَّ الن قمَّ مثِّ ام يُ للبحرين بحكم أهنَّ     الرجلني

  وهو مجع زماين كبري ال دخل للمكان به. 

  أنَّ   -   وهي إشارة لرضورة ثبت هنا وجوهبا   -  رباط منهجي هامٍّ   إىلٰ وما يشري  

يتأتَّ  العلم ال  إىلٰ الَّ إ  ٰى بلوغ بحر  بالصعود  ثمّ قمَّ     املعرفة،  عتبات  منها    ة  اخلروج 

ة. وذلك خروج زماين ما يف  قاهتا البيئيَّ ة ومتعلَّ خروجًا من أرس (أنا) النفس املعرفيَّ 

 حمفوفًا  ة كام� واإلشارة التي ثبتت هنا رضورهتا تبدو يف هذه القصَّ .  ذلك من شكٍّ 

ب  ه يف كال اخلروجني متطلِّ نَّ إالنظر إليها هكذا خبط عشواء، إذ    ٰى باخلفاء، ال يتأتَّ 

املكاين حيث أهل العلم والزماين حيث اخلروج    باعه للوصول إىلٰ منهجي ينبغي اتِّ 

النفس وحّس من معرفيَّ  بالعبوديَّ ة يصعب بلوغها إالَّ ة زمانيَّ مجعيَّ   إىلٰ   تهايَّ ة (أنا)  ة   
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القول:    ي أخبار العلم املتنّزلة. وهو ما حدا بالعبد الصالح إىلٰ زمة لتلقِّ الصاحلة الالَّ 
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    ٰى دنا موسعدم وضوح األمر عند سيِّ  ة إىلٰ إشارة بالغة القوَّ يف ، )٢( � ص

ر بنور العلم بعد فرتات قضاها مع العبد الصالح  يكون قد تنوَّ   ض فيه أنْ فَرت الذي يُ 

  اين اللطيف منذ خروجه إىلٰ ر بنور املنهج من خالل ذلك املقود الربَّ تنوَّ   وبعد أنْ 

  بلوغه.

    لسان اخلرض   التأويل الذي جاء عىلٰ   تأكيد ُلغوي، أنَّ   ا حيتاج إىلٰ ظن�  وأظنُّ 

ل التي حيتمل  ؤوَّ ة مزدوجة قد تأيت مربوطة بالفعل آل يُ و تعبري حيمل صيغة لغويَّ ه 

أنْ  أيلولةً   مصدرها  أو  تأويالً  فعل  يكون  يف  تأيت  أو  أوَّ آ،  هو  جماور  بأوَّ خر  ل  ل 

دنا  ل احلكيم كام هو يف تأويل سيِّ زُّ تني يف التن ومصدره تأويالً. كلتا الصيغتني معنيَّ 

ة والتي ختتلف عن تأويل العبد الصالح اخلرض الذي  املناميَّ   ٰى للرؤ   يوسف  

ة، بل بأحداث ترتبط برباط  املناميَّ   ٰى ما ال صلة له بالرؤ     ٰى دنا موسم سيِّ علَّ 

مرموس  ا مل يكن يراه أو يالحظ ملا هو ممَّ   ٰى دنا موسالتوافق مع باكر حياة سيِّ 

معرفيَّ  قيمة  من  سيِّ فيه  حياة  باكر  مع  حدث  ما  توافق  يف  ويبدو  عالية.  دنا  ة 

ا راقيًا  لة تأويالً معرفي� املأوَّ   : شئت فقل  . أو إنْ وىلٰ سريته األُ   رجوعًا إىلٰ    ٰى موس

  مقام ينفتح فيه باب العلم.  إىلٰ  ٰى قد يرق

دنا  ه سيِّ فت نظر ملا مل يرَ ة تنزيل تأويل اخلرض ليست هي أكثر من لام عمليَّ ولكأنَّ 

زين العابدين يف    دي الشيخ عيلّ . وقد قال عنه سيِّ وىلٰ يف سريته األُ     ٰى موس

ا  رد�     ٰى دنا موساخلرض قال لسيِّ   أنَّ   :كتابه (تاج األولياء واألولياء) ما معناه

ك  مُّ خرق السفينة: وأنت عندما وضعتك أُ   ل واحتجاجه عىلٰ اعرتاضه األوَّ   عىلٰ 
 

 . ٨٢سورة الكهف، اآلية  )١(

 اآلية السابقة. )٢(



٣٠  رمنيوطيقا اهل 

تابوت يف عرض البحر، من كان يكلؤك بعنايته من عرشات ما   وأنت رضيعًا عىلٰ 

  عىلٰ  أو يقول له عندما قتل الصبي: وكيف حتتجُّ  ؟كان حييط بتابوتك من التامسيح

يامين الوفري  ذلك وأنت قد جنيت من قتلك القبطي استنرص بني قومك اخلري اإل

البئر بأرض مدينل املؤمنني ممَّ ي جعلك أوَّ الذ أو يقول له    ؟ ا عنيته بقولك عند 

بنائه احلائط: وأنت كم جنيت من اخلري من    عليه بعدم أخذ األجر عىلٰ   وهو حيتجُّ 

غري نجاتك من القوم الظاملني  ؟    دنا شعيبعك بجهد السقيا لبنات سيِّ تربُّ 

هذه املراجعات    ة. ويبدو ظاهرًا يف كلِّ وزواجك الذي فتح عليك باب اخلري والنبوَّ 

يف سريته، حتتاج   ٰى ل تأويالً ذا مغز ثِّ متُ  ٰى دنا موسهلا متقابالت مع باكر حياة سيِّ  أنَّ 

ات حدوثها الزماين ما  أولويَّ   ىلٰ إناهتا وعنارصها الرئيسة، أي  فقط لرتجيعها ملكوِّ 

من يعرف   احتجاجاته عىلٰ مغزاها الذي جيعله يكتم   ٰى دنا موسمل يسعف سيِّ 

  .)١( ر له بنور العلم اإلهليه عبد صالح منوَّ أنَّ 

التأويل   منهج  نزول  حول  الكهف  سورة  يف  والرتكيز  للمراجعة  حيتاج  وما 

  نالحظ اآليت:  أنْ  ل العلم ال بدَّ وتربط عالقته مع ما سبق لنا طرحه حول تنزُّ 

وعالقته بمصطلح   ، لمما سبق لنا طرحه عن مصطلح الع ينسجم هنا كلُّ   -  ١

ويتطابق بصورة    ،ويالق مبحثنا عن العقل  ،وعالقة العلم باملنهج العلمي  ،املعرفة

  مدهشة. 

خرب    ٰى ه يف حقيقته ما هو سو رناه يف شأن العلم أنَّ قرَّ   د متامًا ما سبق أنْ يتأكَّ   -  ٢

  ل من عٍل. متنزَّ 
 

  ٦٠دنا اخلرض بعد قراءهتا يف سورة الكهف اآليات وسيِّ  ٰى دنا موسة سيِّ للمزيد من التفصيل لقصَّ  )١(

الكريم  ،٨٢  ىلٰ إ للقرآن  اجلاللني  تفسري  مراجعة  كذلك  األولياء   ،يمكن  «تاج  كتاب  ومراجعة 

عيلّ  للشيخ  العابدين    واألولياء»  ثراهطيَّ (زين  اهللا  ش  )ب  بمدينة  ملسجده  السابق  مبات اإلمام 

 بالسودان باخلرطوم بحري. 



 ٣١  منزلة التأويل يف منهج البحث العلمي

ة  ب ذهنيَّ منزلة العلم من تأدُّ ل  به تنزُّ ما يتطلَّ   تأيت كذلك إشارة واضحة إىلٰ  -   ٣

  يرة. ر ة غمعرفيَّ 

ما ورد العلم، ويبدو كذلك   ٰى نالحظ كذلك تراجع املعرفة وانسحاهبا مت -  ٤

ب العلم. ويف ذلك مدعاة  ة الغريرة يف حالة تطلُّ عرتاضات املعرفيَّ هنا تبخيس لال

منهجيَّ  وجنات  الشكِّ المحرار  اعرتاضاهتالتكذيبيَّ   ة  كثري  من  خجالً  الغريرة  ة  ا 

املعرفيَّ املتخلِّ  مع  فة  وضحالتها،  املنهجيَّ إ ة  أصحاب  وجه  ونضار  ة  رشاف 

ومطلق    اها الظنون يف مطلق احلقِّ ة جزاًء وفاقًا ملا بذلوه من ثقة ال تتغشَّ التصديقيَّ 

  اخلري يف هذا الوجود. 

ا يطرحه خطاب سورة الكهف  ا يصعب حرصه ممَّ وال زالت هنالك شاردة ممَّ 

هذه الشاردة يرتاوح ظهورها مع خفائها عند قراءة ما ورد من حكي إهلي  املنيفة؛ 

ا :  لوفتاه. فقد قال األوَّ     ٰى دنا موستنزييل يف احلوار الذي حدث بني سيِّ 
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وا مرا ا   ا:  

أو   اعتباره تغطية  يمكن  ال  املنيف من خفاء  اخلطاب  هذا  هو يف  فام  وبالطبع 

حسن    ؤّدي إىلٰ العكس من ذلك، فهو تبطني يُ  ام هو عىلٰ تفهيمه، إنَّ تبطني يصعب  

ة مجعاء ال تأيت بالصعلكة والتمشدق  ة هلا البرشيَّ الفهوم املدعوَّ   التفهيم. ذلك أنَّ 

ة  يَّ ة حّس ة بمعرفيَّ الزمة تأهيل أذهان غريرة معتدَّ   ها فهوم تقوم عىلٰ عاء، لكنَّواالدِّ 
 

 . ٦٥ - ٦٢ ات اآلي ،سورة الكهف )١(



٣٢  رمنيوطيقا اهل 

هذا املكان    أنَّ   تمع العلم مع التضليل. وغالب الظنِّ بالغة التضليل. وبالطبع ال جي

اهلويَّ  حتديد  أزمة  لنستكشف  املواقف  خري  املباحثيَّ هو  وقوفها.  ة  مكان  ة وحتديد 

أنَّ  ذهنيَّ األ  ويبدو  ذهنيَّ مر يطال  أَال ة واحدة من  البحث  الذهنيَّ تي منهج  ة   وهي 

جهم، بل يطال  جَ ون وُح وروبيُّ ون األُ أدريُّ األمر ال يطال الالَّ   أنَّ   ة. وأظنُّ التكذيبيَّ 

قوله:    ل العبارة إىلٰ تباع (رينيه ديكارت) الذي عدَّ أون آخرون من  وروبيُّ مؤمنون أُ 

   بام يامسُّ تني ال تريان من حقيقة إالَّ فكلتا الطريقتني ذاتيَّ   ،إذًا أنا موجود»  ،رفكِّ «أنا أُ 

ام كالمها  مشكوك يف وجوده. والشاهد أهنَّ   وما وراء ذلك فهو  ،أناهتام ووجودمها

ة الباحث، ذلك الذي يتساءل عن براهني لوجود  غارقان يف وحل عدم حتديد هويَّ 

ح هلذا  وضِّ يُ   ) وعال  جلَّ (    باحلقِّ نفسه التي بني جنبيه. ولكأينِّ   ٰى عامل جيعل فيه حتَّ 

فيقول له: وهل يعرف املتسائل   ،ةب الربهنالغرير يف ردود لطيفة عن سؤاله متطلِّ 

تُ  ا فيام حوله من عوامل؟ فإذا كان يملكها  به شك� عذِّ نفسه؟ وهل يملك أناته التي 

ة؟ وإذا كانت اإلجابة  هذه امللكيَّ   ة؟ ومن أين له بصكِّ فكيف صارت له هذه امللكيَّ 

ة؟ وهل يستعملها كاستعارة منه أم برشوط  بال، فهل يعرف صاحب هذه امللكيَّ 

  ؟ ٰى خرأُ 

اك، أمَّ وبالطبع فهذه كلُّ  ن املتديِّن  ا املتيقِّ ها أسئلة ال فكاك منها للباحث الشكَّ

يقني حتَّ  ف  صارت تتكشَّ   ٰى فهذه أسئلة قد فارقها والتمس لنفسه مكانًا بني الصدِّ

ف له العلم الذي ال علم قبله أو وراءه.  له األخبار كلَّ    حني وآن، ويتكشَّ

 ة  تاا  ذا :  

من مراجعة ما ثبت خالل    العلمي ال بدَّ ويف سبيل املزيد من البحث والتقيصِّ 

ومن  ا للمراجعة والتصحيح، ة ما حيتاج منَّة التكذيبيَّ ات الذهنيَّ فحص من إشكاليَّ 

  ذلك:

تنزيله من مفهوم للمنهج العلمي ما يفيد النظر    نعيد وفق ما تمَّ   ينبغي أنْ  -   ١



 ٣٣  منزلة التأويل يف منهج البحث العلمي

أنَّ  التكذيبيَّ ذهنيَّ   يف  منهجيَّ تنا  يستتبعها من  الشكِّ ة وما  الكثريون    ة  يزال  ما  التي 

بكوهنا حمرِّ  هامٌّ يعتقدون  أنْ   إىلٰ   ك علمي  أنا    ،أنا أشكُّ «قال أحدهم:    درجة  إذًا 

العلميَّ . ف»موجود مفاهيمنا  تعديل  التفكري يضعه  النوع من  هذا  ة يف مكانة  مثل 

  ة ال دخل وال شأن للعلم هبا. يفاعة وطفولة معرفيَّ 

أنْ  يمكننا  الذهنيَّ   ٰى نر   كذلك  هذه  منهج  التأويليَّ ضعف  عىلٰ ة  اعتامدها  يف    ة 

اللمس أو الذوق...    احلسِّ  املبارشة أو  الرؤيا  بقيَّ إعرب  التي ال    ة احلواسِّ لخ من 

ة مردودها. وذلك اعرتاف  علمويَّ   ظ عىلٰ يمكن إنكار مردودها املعريف مع التحفُّ 

ثبات    حترّ بضعف   مقولة  بدحض  العلم  قام  بعدما  ظهوره  يفرتض  كان  إعالنه 

دة. فذلك كان  انًا بيانًا بالعني املجرَّ ا نراه عي ا كنَّاألرض ودوران الشمس حوهلا ممَّ 

ال تقودنا يف كثري من حاالهتا    أدوات احلسِّ  اعرتاف أنَّ  يقودنا إىلٰ  من املفرتض أنْ 

إىلٰ   ٰى رؤ  إىلٰ  تقودنا  بل  الظاهرايت،  الوجود  بمعرفيَّ   ٰى رؤ  حقيقة  مزيَّ ملتبسة  فة  ة 

  اإلطالق.   ة عىلٰ وغري حقيقيَّ 

منهجيَّ   -   ٢ جتاور  نقطة  اومن  أالَّ لشكِّ ة  ينبغي  ننس ،  أنَّ   ٰى   منهج  ذهنيَّ   هنا  ة 

نأيت    أنْ   ة، فقد قادتنا إىلٰ كها بتفاسريها االستنباطيَّ ة متسُّ رسطي يف شدَّ االستنباط األُ 

 وهو حادث إحراق العامل  بحادث مفجع ما زالت ذكراه هتري أفئدة العلامء، أَال 

ئة الذكر حماكم التفتيش  بواسطة سيِّ اإليطايل اجلليل جوردانو برونو. فقد حاكمناه 

ثمّ  باملهرطق،  فأُ   فوصفناه  البحر،  يف  برماده  وذررنا  وكلُّ حرقناه  كهنتها    وروبا 

منهجيَّ  إليهم  مضاف  وأباطرهتا  األُ وبابواهتا  االستنباط  كلُّ ة  هؤالء    رسطي، 

وزر  يتحمَّ  احليسِّ ملموسيَّ أتباع  لون  التحقيق  قرَّ ة  التي  عىلٰ   بناًء    أنَّ   رؤيتها  روا 

امن  ره املعلِّ ة الكون يدور حوهلا كام قرَّ الشمس وبقيَّ   األرض هي مركز الكون وأنَّ 

وأُ  بطليموس  أدَّ األثينيان  إىلٰ متسُّ   ٰى رسطو،  املنهج  بذلك  هذا    كهم  إزهاق روح 

مرَّ  وال  نسمع  مل  ما  حرقًا،  اجلليل  يتوجَّ العامل  وهم  هبم  واحدة  أو  ة  لفقده،  عون 



٣٤  رمنيوطيقا اهل 

الكب  ثباته عىلٰ ري الذي حاق به جرَّ يعتذرون عن الظلم  الذي جاء  احلقِّ   اء  . ذلك 

عرب    ة احلسِّ تكذيب معرفيَّ   ي إىلٰ ؤدِّ يُ   ة بعدها، ما كان ينبغي أنْ ته العلميَّ إثبات صحَّ 

ثَ  ومن  حوهلا،  األرض  ودوران  الشمس  ثبات  منهجيَّ   مَّ إثبات  الشكِّ تضعيف    ة 

  ة. ة التكذيبيَّ التي تعتمدها الذهنيَّ 

كان   مقتٰىض وقد  التصحيح  أنْ   لذلك  يفرتض  ذهنيَّ   منهجي  وجه  يف  ة  يثور 

ها  خجالً ألسباب ختصُّ   ٰى ة تتوار يَّ ة مادّ بونه من برهنة ملموسيَّ ني وما يتطلَّ التكذيبيِّ 

ة الكبرية وظلم ما  عالنية بأخطائه العلميَّ  يقرَّ  لوحدها. عند موقف يفرتض فيه أنْ 

االعتبار له، وهو ما مل    ردُّ   مَّ هرطقة ومن ثَ تقريره حول هذا العامل اجلليل من    تمَّ 

إىلٰ  قِ   حيدث  من  هذا  الكاثوليكيَّ بَ يومنا  الكنيسة  غري  ل  الفعل  هبذا  أتت  التي  ة 

  املقبول. 

ا  ة ممَّ التكذيبيَّ   ة الشكِّ يكون فيه املزيد من اإلفحام لذهنيَّ   ض أنْ فَرت ا كان يُ ممَّ   -   ٣

الكشف    ع معريف كبري، أنَّ الكشف عن حالة جهل وتنطُّ   يقودها إىلٰ   ب أنْ كان يتوجَّ 

ما يمكن تسميته بظواهر فوق أو    ىلٰ إة قد قاد  العلمي املعارص للظاهرة الكهربائيَّ 

املادّ  الظواهر  عىلٰ يَّ حتت  املثال  املحسوسة،  الطيفيَّ   ة  الظاهرة  يف  يبدو  ذات  ذلك  ة 

مادّ  حتت  أو  فوق  اعتبارها  يمكن  التي  أهيَّ   ال   ، ةيَّ اللطافة  بالطبع  أدري  وهذه  ام. 

الطيفي يف عمليَّ  ة  ة حلصون الذهنيَّ ة  تكسرييَّ معرفة تقحم حقل الطاقة ورسياهنا 

املادّ التكذيبيَّ  ة  يَّ ة بأسئلة ما زالت تثري يف (عواصتها) شكوكًا كبرية حول احلدود 

ا  مشكوكاهت  ة لرتسم داخلها حدود منهجها للربهنة عىلٰ التي حتتاجها تلك الذهنيَّ 

ة التي  من سطوة املنهج التكذيبي ذي الشكوك املعرفيَّ   . وذلك بالطبع حيدُّ ٰى الكرب

بمرشوعيَّ  مطيَّ يقال  بوصفها  حتَّ تها  العلم.  أنَّ   ٰى ة  املادّ   نكتشف  مواجه  املنهج  ي 

ي. فهل يمكن  ي وما هو غري مادّ صل بتصنيف ما هو مادّ معتربة تتَّ   ٰى خر ة أُ بإشكاليَّ 

ي امللموس  ووجودها الطيفي هو وجود حرصي ضمن الوجود املادّ اعتبار الطاقة  



 ٣٥  منزلة التأويل يف منهج البحث العلمي

حّس  امللموس  الواقع  يقولي� واملرئي؟  وال    ،ال  :ا  مرئي  ال  معظمه  يف  فالطيف 

ة  يَّ مسموع وال حمسوس ملسًا. إذًا فام هي دواعي حرصه ضمن املحصورات املادّ 

  ؟ بمفهومها املرتبط بنهجها التجريبي احليسِّ 

ه يندرج ما بني  حقة، أصبح معروفًا أنَّ تنا الالَّ واره معرفيَّ والطيف كام سربت أغ

شعاعات غري  إل  مثِّ حقة بام فوق البنفسجي الذي يُ ة الالَّ تنا البرصيَّ ما وصفته معرفيَّ 

دة  بعيننا املجرَّ   ٰى ة، فنر ة غري مرئيَّ ة، وما دون احلمراء، والتي هي نفسها أشعَّ مرئيَّ 

ة أللوان الطيف املرئي  ته الكهروميغناطيسيَّ فقط ما هو حمدود برسيان طول موجا

سبعة ألوان تندرج ما   -  بحسب قياس أجهزتنا -  (قوس قزح) التي يبلغ عدادها 

ثمّ  البنفسجي واألمحر.  تمَّ   ٰى نر  بني  إعدادًا خاص�   بواسطة أجهزة  بقيَّ إعدادها  ة  ا 

ننا عمل  ة، أي ما فوق البنفسجي وما دون احلمراء، بل ويمكاألطياف غري املرئيَّ 

ات،  ة الليزر من تلك التي تقع يف خانة غري املرئيَّ ة كام هي أشعَّ تركيبات إشعاعيَّ 

ة ال خترج عن كوهنا أخبارًا  هذه املعلومات التي أصبحت ضمن حصيلتنا املعرفيَّ 

للعامَّ  معلومة  ظهورها  صارت  خلط  وقد  جمهولة.  أخبارًا  قريب  لعهد  كانت  ة، 

ة ضمن ملعوباهتا كام هو السؤال عن  يَّ تنا احلّس عرفيَّ أوراقًا كثرية كانت تعتمدها م

  ة الطيف غري املرئي. يَّ ة أو ال مادّ يَّ مادّ 

  ة تنا للظواهر عن موضوعيَّ ة معرفيَّ د متييز ذاتيَّ ؤكِّ إعادة النظر ليس فقط بام يُ   -   ٤

ويتمدَّ علمويَّ  بل  حتَّ تها وحسب،  املراجعة  وهذه  النظر  هذا  الباحث    ٰى د  تشمل 

ل  سهِّ ة. وذلك بالطبع يُ ته املباحثيَّ ة هويَّ ة ظاهراتيَّ موضوعيَّ   ة أونفسه من حيث ذاتيَّ 

تصري هي نفسها موضوع    ٰى راهتا حتَّ ة عزل أو فرز (أنا) الباحث وتصوُّ من مهمَّ 

  ٰى ة الباحث. ولكم أمتنَّعن هويَّ   ٰى ة التي ال تغيب أو تتخفَّ ضمن املناوالت البحثيَّ 

األُ   أنْ  الذي أشاحوا بوجودهم  احلقِّ   ة إىلٰ وروبيَّ يعود أكاديميو اجلامعات  ، ذلك 

س  ُس أُ   تنا عىلٰ نقوم بإعادة ترتيب وسبك معرفيَّ   ننونا من أنْ مكِّ يُ   ٰى عنه طويالً، حتَّ 
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أمتنَّ علميَّ  ولكم  صحيحة،  املجمَّ   أنْ   ٰى ة  فيه  تقوم  الذي  اليوم  املسامَّ يأيت  ة  عات 

علميَّ جممَّ  عىلٰ عات  ردٍّ   ة  من  العامل  جوردانو  لال  نطاق  الكبري  العلم  لشهيد  عتبار 

برونو، والكشف عن خفاء املعلومات عن أساتذته الكرام الذين هنل هذا العامل  

  اجلليل من معينهم العلمي الصايف. 

 *   *   *  



  

  

  

  طا م  )١(  

 )٢( د حسني خمتاريحممّ  الشيخ 

:  

  تعريف اهلرمنيوطيقا:  -   ١

ة تفسري املعاين  عبارة عن نظريَّ ، وهو  التأويل  أو فنُّ   التأويل   اهلرمنيوطيقا علم 

  . ة تفسري املعاينأو فلسف

التي تعني اإلله    » هرمس«، وهو مأخوذ من كلمة  أاملنش  االصطالح يوناينُّ هذا  و

اليونانيَّ  األساطري  يف  جاء  حيث  أنَّ  الرسول،  يُ   »هرمس «ة  كان  ويُ هذا  ل  ؤفرسِّ  وِّ

التي عادةً  وُمبهمة، وبالتايل كان صلة وصل بني    غامضةما تكون    رسائل اآلهلة 

الالَّ  الناسوتعامل  يم  و صدد تقحينها بكانت اهلرمنيوطيقا  وبذلك،    . هوت وعامل 

  . العالقة بني النصوص والباحثني عن فهمها

يف املجاالت    أي سألة اهلرمنيوطيقا يف جمال تفسري النصوص؛  مل  ل َطرح وكان أوَّ 

  ، فيه  ندكِّ عٰىل القصد املُ   بناءً   أي فهم النصِّ ؛  التي هتدف إٰىل فهم املراد من النصوص

  . ما له معنٰى ويقبل التفسري والتأويل عت دائرة مفهومها لتشمل كلَّ توسَّ  ثمّ 

 

املقالة بعنوان «حتليل مبانی اهلرمنيوطيقا عند شاليرماخر»،    )١( املصدر: خمتاري، د. حمّمد حسني، 

،  م٢٠١٧ربيع  -شتاء  ٢١، السنة ٣٦العامليَّة، العدد  جملَّة «احلياة الطيِّبة» للجامعة املصطفٰى 

 . ١٨٢ -  ١٦٣الصفحات 

اهلي  )٢( يف  العلميَّ أعضو  مؤسَّ ة  يف  اخلميني  ة  اإلمام  العايل   سة  املركز  ورئيس  والبحث،  للتعليم 

 .ةللتقريب بني املذاهب اإلسالميَّ  ة التابع للمجمع العامليِّ للدراسات التقريبيَّ 
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ِ ومن هنا، فقد   سة،  ة املقدَّ ينيَّ لتأويل النصوص الدِّ   ت اهلرمنيوطيقا طريقةً ذَ اختُّ

  .وهي أقرب ما تكون إٰىل فقه اللغة

فإنَّ   بناءً و التفكري  من  النوع  هذا  إنسانيَّ طبيعيَّ   ، ظاهرة  كلَّ   عٰىل  أم  كانت  ًة؛  ًة 

االجتامعيَّ والعالمات،  والصور،  وكاألشكال،   والتقاليد  األقوال  وة،  العادات 

  وإذا كان هدف فنِّ  .قابلة للتفسري والفهم ... املكتوباتواألصوات، وواألفعال، 

  وظيفة اهلرمنيوطيقيِّ   فإنَّ لفهم الكامل،  التفسري مساعدة اإلنسان عٰىل اكتساب ا

احلالة   هذه  يف  يف  الفهمتكمن  هذا  أهداف  وكيفيَّ   املوانعو  ، بيان  تواجهه  ة  التي 

  . ق املؤّدية إليهرُ الطُّ رفعها، و

  ة اهلرمنيوطيقا:أّمهيَّ  -   ٢

العلوم واملعارف القائمة عٰىل فهم الظواهر    لكلِّ   أساس علم اهلرمنيوطيقا    إنَّ 

بذلك  واآلثار، ويشمل كلَّ  له عالقة  اهليكل الوجوديِّ   ؛ ما    ، لإلنسان  ابتداًء من 

  . ة الوجودوانتهاًء بنظريَّ  ، ة املعرفةعبورًا بنظريَّ 

، وإنَّ    يف زمانٍ نة وفكر معنيَّ بفلسفة معيَّ   اهلرمنيوطيقا ختتصُّ   فلم تعد  ام  خاصٍّ

اهتامم الفكر املعارص أيضًا، وموضوعًا أساسًا يف العلوم املختلفة؛    حمطَّ صبحت  أ

االجتامع،   األديبِّ واللغة،  و،  الفنِّ وكعلم  من  والفقه،  و،  النقد  وغريها  احلقوق، 

  . وٰىل ترجع إٰىل أوائل القرن التاسع عرشكانت جذورها األُ  وإنْ  ،العلوم 

، وقد ازدهرت  عامٍّ   لٍ اهلرمنيوطيقا للتفسري بشكت  دَ ُوجِ قد  ؛ فحالٍ   وعٰىل أيِّ 

األُ  زمان  (الرومانطيقيِّ وروبيِّ يف  الرومانسيِّ ني  أو  ثمّ ني  حمطَّ   ني)،  اهتامم    أصبحت 

  كانت اهلرمنيوطيقا املحور األساس لكثريٍ   ، من هناو   . رين يف خمتلف املجاالتاملفكِّ 

  . رين من خمتلف االختصاصاتمن الباحثني واملفكِّ 

أهّم من    ه ال يوجد يف حياة البرش يشءٌ اهلرمنيوطيقا أنَّ ة  أّمهيَّ   ات عىلٰ ؤرشِّ ومن امل

عاجزًا عن   من كان، فعثور اإلنسان عٰىل طريق لفهم هم اآلخرفهم بعضهم لبعض
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ة باملعاين،  وعندما نواجه مظاهر غنيَّ   .ةة ما بعدها لذَّ لذَّ هلو  فهمهم بشكل صحيح  

هذه  فإنَّ  فهم  املندكَّ نا نحاول  القولاملعاين  من  األعّم  املظاهر    ، والفعل  ، ة يف هذه 

الثابتة  ،والنصِّ  الفنّ   ، واجلامدات  ، واألشكال    ٰى، واملوسيق  ، واللغة  ،ةيَّ واألشكال 

  . ة لفهمهكت لدينا القدرة اإلدراكيَّ حترَّ   ناام وصلنا يشء صادر من غريكلَّ ف ...و

  علم اهلرمنيوطيقا:   رمراحل تطوُّ  -   ٣

الدِّ اهلرمنيوطيقا يف مراحلها األُ كانت   ٰى  ، وتتوخَّ ةينيَّ وٰىل ناظرة إٰىل النصوص 

عامَّ  املقدَّ الكشف  النصوص  وراء  املبهمة   املعاين  من  التوسُّ   ثمّ   .سة  يف    عجرٰى 

وقد    .امة، وأمثاهلالنثريَّ وة،  األدبيَّ كة،  ينيَّ النصوص األعّم من الدِّ إطالقها لتشمل  

ة  بسبب متركز مباحثه اهلرمنيوطيقيَّ   ،)١( شاليرماخرآخر مع    سلك هذا العلم منًحى

فتح طريقًا جديدًا لألجيال القادمة، وأصبحت آراؤه  حيث  حول ظاهرة الفهم،  

ض واملنطلق  ة  وطيقيَّ ياهلرمن رين  ل املفكِّ بَ لطرح مباحث جديدة من قِ بمنزلة املحرِّ

  . وغادامري ،هايدغر :اآلخرين؛ نظري

  به علم اهلرمنيوطيقا إٰىل ثالث   الذي مرَّ   تقسيم املنحٰى التارخييِّ يمكن  وعليه؛  

  : مراحل؛ هي

األُ   - أ   مرحلةاملرحلة  ُيصطَ   ،)٢( »ةاملنهجيَّ «  وٰىل:  ما  بـ  أو  عليه    مرحلة «لح 

 . »ةاهلرمنيوطيقا الكالسيكيَّ 

  لٍ ها بدأت تتبلور بشكبوادر هذه املرحلة منذ القرن الرابع عرش، ولكنَّ  تبدأ

ن يف ذلك الوقت  ويُّ اهلرمنيوطيقكان  القرن السادس عرش، حيث  من    ابتداءً   جيلٍّ 

ا يعتقد به  وممَّ   .؛ نظري اإلنجيل والتوراةهاسة وتأويلتفسري النصوص املقدَّ ب   ونهيتمُّ 

نًا سوف يواجه صعوبة  ا معيَّ املخاطب عندما يواجه نص�  أتباع هذه اهلرمنيوطيقا أنَّ 
 

)1(  Schleiermacher 

)2(  methodlogy 
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وٰىل  الدرجة األُ بجيب عليه   ،لذاو .نتيجة اإلهبام والغموض املوجود فيه ؛يف الفهم

  . ٰى ينكشف له املعنٰى احلقيقي للنصِّ رفع هذا اإلهبام والغموض حتَّ إٰىل السعي 

اهلرمنيوطيقا  ف علم  من  النصِّ هو  الغرض  عن  اإلهبام  ووظيفة  رفع   ،

أنَّه إذا كنت يف صدد الكشف عن  أو املفرسِّ إزاحة هذا اإلهبام؛ بمعنٰى    اهلرمنيوطيقيِّ 

فستواجه موانع جيب   ، هة من النصِّ املغزٰى والرسالة املوجَّ  أو  للنصِّ   املعنٰى احلقيقيِّ 

  . من النصِّ  ٰى ينكشف لك املعنٰى احلقيقيُّ حتَّ  ؛ وٰىل تذليلها عليك يف الدرجة األُ 

  . ونيَّتِه  جتلٍّ لقصد املؤلِّف  النصَّ   أنَّ   الفكر الكالسيكيِّ هذا  يعتقد أصحاب  و

أُ و النصِّ   :خرٰى بعبارة  املوجودة يف  حيث تكون    ؛ بةمركَّ   األلفاظ واملصطلحات 

 . جتّليًا ومظهرًا لقصد املؤلِّف

ة  اهلرمنيوطيقا الرومانسيَّ   مرحلة«ٰى بـ  أو ما ُيسمَّ   )١( »ة املعرفةنظريَّ «  مرحلة  -ب  

 . »ةأو الرومانطيقيَّ 

خرٰى  شاليرماخر الذي برز يف جماالت وعلوم أُ  األملاينِّ بدأت هذه املرحلة مع 

فيها الرائد  الغرب، وكان  الدِّ   ؛ يف بالد  االجتامع  الدِّ ينيِّ كعلم  ة،  ينيَّ ، والدراسات 

ة؛ مضافًا إٰىل دوره األساس يف تكامل  ينيَّ ة، والتجربة الدِّ ديَّ والكالم اجلديد، والتعدُّ 

قدَّ   إنَّ ف  ،»لتاي دِ «وبتعبري    .هونضوج  اهلرمنيوطيقاعلم   شاليرماخر  ما  مه 

ق ثورةً للفلسفة؛ وذلك أنَّ   »كانت«مه  ما قدَّ   هنفسهو  للهرمنيوطيقا   يف    وهنضةً   ه حقَّ

اهلرمنيوطيقيَّ  املعرفة  الفلسفيَّ جمال  اهلرمنيوطيقا  نشوء  أنَّ  درجة  إٰىل  ووجودة    ها ة 

أمثال   اهلرمنيوطيقيَّ   ت كان  »غادامري «و  »هايدغر«وآراء  واآلراء  لألفكار  ة  رهنًا 

  . ة لشاليرماخروالفلسفيَّ 

 . » ةاهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ  مرحلة «ٰى بـ أو ما ُيسمَّ  )٢( »علم الوجود« مرحلة  - ج 
 

)1(  epistemology 

)2(  Ontology 
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الوجودة ونظريَّ من املنهجيَّ   يف هذه املرحلة  االنتقال  جرٰى    .ة املعرفة إٰىل علم 

كلُّ بينام   الباحثني   كان  املرحلة   جهد  املعنٰى  منصب�   ة الكالسيكيَّ   يف  كشف  عٰىل  ا 

  . ومغزٰى املؤلِّف من النصِّ  احلقيقيِّ 

عٰىل يد    ا إٰىل أوج تكامله  تووصل  ، »هايدغر «عٰىل يد    وقد تبلورت هذه املرحلة 

أنَّ   »غادامري «تلميذه   درجة  يكن  إٰىل  مل  لو  ليُ   » غادامري«ه  ماكمِ موجودًا  بدأه    ل 

ا هلايدغر،  غادامري تلميذًا وفي� وكان  . هايدغر لذهبت جهود هايدغر أدراج الرياح

جديدة  أن ْاستطاع  حيث   طراوة  وأنْ اهلرمنيوطيقا  مباحث عٰىل  يضفي  طبِّق  يُ   ، 

  . ة الوجود هلايدغر يف علم اهلرمنيوطيقاقواعد نظريَّ 

من  يعتقد  و وغادامري  كلٌّ  املؤلِّ   بأنْ هايدغر  بقصد  لنا  عالقة  واملتكلِّم ال    ف 

بعبارة  و  .ة والوجود يف مسألة الفهمام جيب الرتكيز عٰىل الفهم واملاهيَّ وإنَّ   ومغزامها؛

يعتمده  يرتكَّ   امإنَّ   البحث ف  : خرٰى أُ  نص� ز عٰىل ما  مااملفرسِّ عندما يواجه  بعبارة  و  . ا 

  اهلرمنيوطيقي فأتباع هذا الطرح  ؟  تهوآليَّ   ة الفهمعمليَّ تقوم  أساس    عٰىل أيِّ   :ثالثة

دون  ا وبتوماتيكي� وأُ  -  يقوم بتفسري هذا النصِّ  املفرسِّ عندما يواجه النصَّ  يرون أنَّ 

  . ر بزمانه وثقافتهاته وفهمه املتأثِّ ة وفرضيَّ اته الذهنيَّ طبقًا خللفيَّ   ؛-  تفات ال وأوعي 

  تقسيامت اهلرمنيوطيقا:  -  ٤

تقسيم   خمتلفة  جرٰى  باعتبارات  أقسام اهلرمنيوطيقا  املثال  ةعدَّ   إٰىل  باب  ، فمن 

التارخييِّ باعتبار  موها  قسَّ  السري  وباعتبار  املنهج،  وباعتبار  والنطاق،    املدٰى 

املؤثِّ  مرَّ واملراحل  التي  البحث    . ت هبارة  نطاق  فيها خارج عن  الكالم  وتفصيل 

  .وهدفه

  علم اهلرمنيوطيقا: غاية  -   ٥

واهي  اهلرمنيوطيقا    غاية   إنَّ  اإلهبام  النصوصرفع  عن  بعبارة  و  .لغموض 

إهبام يف    إنَّ   : خرٰى أُ  هذا  اً وغموض  اً النصوص  رفع  اهلرمنيوطيقا  علم  ووظيفة   ،



٤٢  رمنيوطيقا اهل 

فإنَّ النصوص الواضحة ليست بحاجة   وعليه؛  . اإلهبام والغموض طبقًا لقواعده

  .)١( إٰىل هذا العلم

و  ويعتقد  إٰىل    نصٍّ   أيَّ   أنَّ بتالمذته  كذلك  شاليرماخر  احلاجة  عن  خيلو  ال 

أنَّ  بدليل  وكيفيَّ   اهلرمنيوطيقا؛  اخلاطئ  َش الفهم  عالجه  البرشيَّ غَ ة  حمطَّ ل  وكان    ة 

القِ  منذ  إنَّ دَ اهتاممها  حيث  معنيَّ   م،  ملطلب  اخلاطئ  بسيطًا   -   الفهم  كان    -   ولو 

تصوُّ ؤدِّ يُ  إٰىل  الفهي  يف  الوقوع  تفادي  وألجل  املراد،  املعنٰى  غري  آخر  معنٰى  م  ر 

للنصوص الأسواء    ، اخلاطئ  أم  مبهمة  علم  فإنَّ   ؛ كانت  إٰىل  دائًام  بحاجة  نا 

  . اهلرمنيوطيقا لفهم هذه النصوص

اهلرمنيوطيقا أنَّ اإلهبام والغموض  علم  يف نيق  واملحقِّ نيالباحث ويرٰى مجلة من  

موانع حتول دون الفهم الصحيح، واهلرمنيوطيقا تقوم    ةمَّ ثَ ام  ، وإنَّ ا للنصِّ ليس ذاتي� 

نوع من البحث عن العامل  هي    التفسري اهلرمنيوطيقيِّ   ةعمليَّ ف  .بتذليل هذه املوانع

ح يف  هناك بحث ُيطرَ   :بتعبري آخر و  .أو األثر  ز من وراء وجود هذا النصِّ واملحفِّ 

النصَّ   نا أنَّ   : ومفاده  ؛ اهلرمنيوطيقا نفهم  األثر   لكي  علل    أنْ   من   بدَّ   ال   أو  نعرف 

أيضاً  يتحقَّ   . وجوده  ال  بدوره  إالَّ وهذا  تمَّ ق  إذا  الفكريِّ التعرُّ     الوسط  إٰىل    ف 

  . دف بشكل جيِّ واجلغرافيا التي يعيش فيها املؤلِّ  والذهنيِّ 

وشكالً  خذ طابعًا  يتَّ   ام إنَّ   أو تأليفه،   ته أثناء صياغ   األثر   أنَّ ويذهب اهلرمنيوطيقيُّون إٰىل  

بمعنٰى أنَّ هذه    ؛ ة املوجودة لدٰى املؤلِّف ات الذهنيَّ ات واخللفيَّ نًا يتناسب مع الفرضيَّ معيَّ 

ؤثِّر يف األثر الصادر عنه. من  ة املوجودة لدٰى املؤلِّف تُ ات الذهنيَّ ات واخللفيَّ الفرضيَّ 

املتديِّ  املثال: فهم احتياجات املجتمع  الفكريِّ و ن، وتق باب  الفضاء  الذي    لثقايفِّ وا   يم 

ز عٰىل كتابة كتاب  حفِّ امل باعث و وهي بمنزلة ال   ... هات املطروحة بُ ومعرفة الشُّ   ، يعيش فيه 

  . واإلشكاليَّات   هات ُب الشُّ   عن هذه ي فيه هذه االحتياجات، وجييب  لبِّ يُ 

 
 . إليها، حيث ال طريق لإلهبام والغموض »املحكامت«نظري  )١(



 ٤٣   حتليل مباين اهلرمنيوطيقا عند شاليرماخر

أنَّ  يرون  األُ   كام  ومراداخلطوة  املؤلِّف  قصد  إٰىل  للوصول  عرب    هوٰىل  تكون 

اللفظيَّ  القرائن  إٰىل  اللفظيَّ الرجوع  وغري  فحوٰى  ة  وفهم  األلفاظ،  وإحصاء  ة، 

ثمّ اجلُمَ  التعرُّ   ل،  يمكن  خالهلا  الثقايفِّ من  الوسط  عٰىل  الذهنيَّ واخللفيَّ   ف  ة  ات 

  . يف كشف مراد املؤلِّف اً أساس  ًا دوره كلِّ ذلك ل للمؤلِّف، فإنَّ 

ُتعَ و التي  العنارص  الفلسفيَّ مفتاحاً   دُّ من  اهلرمنيوطيقا  ألتباع  يعتقدون    م  أهنَّ ة 

، وعدم االلتفات إٰىل مراد املؤلِّف، واالستقالل  بعدم وقوف الفهم عند حدٍّ معنيَّ 

 وما يفهمه  الً وبالذات املفرسِّ يف الفهم والتفسري؛ حيث يكون األساس واملالك أوَّ 

ه يُ  ؛ا ما عندما يواجه املخاطب نص�  : خرٰى بعبارة أُ و . من النصِّ  ه بحسب ما  فرسِّ فإنَّ

  . ات التي يعتقد هباة والفرضيَّ ات اخلاصَّ يفهمه هو وما لديه من األفكار واخللفيَّ 

رها  تها ومراحل تطوُّ بعد هذا املدخل املوجز يف تعريف اهلرمنيوطيقا وبيان أّمهيَّ 

ة لشاليرماخر  ء اهلرمنيوطيقيَّ اآلراص البحث يف خصِّ وتقسيامهتا وغايتها، سوف نُ 

ُيع الشخصيَّ   ترب الذي  املهمَّ من  الدِّ ات  الدراسات  جمال  يف  والبارزة    ة ينيَّ ة 

  . ةواهلرمنيوطيقيَّ 

أو :ر ا  حا طا  :  

آراء   بجمع  قام  حيث  اهلرمنيوطيقا،  وجود  يف  األساس  الدور  لشاليرماخر 

بعد إضافة جمموعة    ،املذاهب القديمة وتركيبها وإظهارها عٰىل شكل هرمنيوطيقا

إليها اجلديدة  املباين  معرفة    .من  هرمنيوطيقا  نشوء  يف  إليه  الفضل  ويعود 

التارخييَّ  واهلرمنيوطيقا  وكذلك  االصطالحات،  عرش،  التاسع  القرن  يف  ة 

الفلسفيَّ  العرشيناهلرمنيوطيقا  القرن  يف  مل  . ة  ذلك  تتَّ ومع  مباحثه    اآلن  إٰىل  ضح 

الوقَّ  ودقيقوآراؤه  كامل  بشكل  دِ لعدَّ و  .ادة  آراء  حافظت  عقود  يف  ة  لتاي 

  يف مقالة له   ،فهة ولقيت القبول من اجلميع، وقد عرَّ شاليرماخر عٰىل قيمتها الذاتيَّ 

اهلرمنيوطيقا «عنوان  ب سنة  عَ بِ طُ   »نبع  يف  عىلٰ م ١٩٠٠ت  نظريَّ أنَّ   ،  أنصار  من  ة  ه 



٤٤  رمنيوطيقا اهل 

النفّيس « اخلالَّ للشخصيَّ   )١( »الشعور  واملتكلِّمة  للمؤلِّف  واملبدعة  التي  و  ، قة 

  .)٢( انعكست يف كتاباته

د ومشكل نوعًا  ل خماطبيه معقَّ ْهم آثار شاليرماخر من قِبَ فَ   وجتدر اإلشارة إٰىل أنَّ 

يُ  كان  عندما  ألنَّه  اهلرمنيوطيقيَّ درِّ ما؛  املباحث  الزمان  س  يف ذلك  املشهورة  يف  ة 

مدوَّ   ،»برلني «جامعة   عٰىل  يعتمد  اخلاصَّ كان  بخطِّ ناته  كتبها  التي  بشكل    ة  يده 

وكّيلٍّ  ومضغوط  مفهرس  يقوم  يُ   كان   وعندما  .وخمترص  كان  حمارضاته  لقي 

لطالَّ  وتفصيلها  وفاته    ثمّ   . بهبتوضيحها  املدوَّ ت  ُنِرشَ بعد  إٰىل    مضافاً نات  هذه 

من جمموعة    اً جزء؛ بوصفها مستفيدين من حمارضاتهبه اسات التي كتبها طالَّ الكرَّ 

  . آثاره

ُطبِ  رًا،  مؤخَّ   ومستقلٍّ ناته التي كتبها بنفسه كاملة وبشكل متقن  ت مدوَّ عَ وقد 

مطالعتها وفهمها    ولكنَّ ة صار باإلمكان احلصول عٰىل آثاره وكتاباته،  ل مرَّ وألوَّ 

ألنَّ  السهل؛  باألمر  مقطَّ   ليس  تكون  ما  غالبًا  ومبهمةعباراهتا  أهّم  السيّ و  ، عة  ام 

ل عبئًا عليه يف  ما يُ   ؛عاجزًا عن فهمها أمامها  ، حيث يقف القارئ  فيها  املباحث  شكِّ

رب من أغنٰى وأعمق ما  ومع ذلك ال يمكن إنكار أنَّ هذه الكتابات ُتعتَ   .الربط بينها

نظريَّ ُسطِّ  يف  اخلاصَّ ر  والصياغة  اهلرمنيوطيقا،  والنادرة  ة  تدلُّ ة  عٰىل    للعبارات 

  . ته وإبداعهقيَّ خالَّ 

جزءَ   دُّ وُتعَ  املجال  هذا  يف  بذهلا  التي  إجياد  علَّ   جهوده  جتاه  احلركة  يف  ة 

الرومانسيَّ  ( اهلرمنيوطيقا  العامني  بني  ما  إٰىل  ترجع  التي  م)،  ١٨١٠و   ١٧٩٥ة 

  . ةوروبا املركزيَّ ة ألُ ت احلياة الفكريَّ احلركة التي غريَّ 

العلو  إنَّ  ات اجلديد، وعلم معرفة الشعر،  م اجلديدة؛ نظري علم اجلامليَّ ظهور 
 

)1(  psychological empathy 

(2) The Hermeneutics,  Reader, p.8 



 ٤٥   حتليل مباين اهلرمنيوطيقا عند شاليرماخر

أمثال الفالسفة؛  يد  أمثال  ، فيتيش  :عٰىل  والشعراء؛    ، )١( نوفاليس  :وشلينغ، 

النقَّ )٣( اكنرودرفو،  )٢(وتيك وكذلك  للفكر  ،  جديدة  وآفاقًا  أبوابًا  فتح  اد، 

الزمان  و  . منيوطيقيِّ ر اهل ذلك  أفكار    أصبحت منذ  مع  مرتافقة  اهلرمنيوطيقا 

الفنّ  ِربَ اعتُ و  ئه،صاحب األثر وآرا الفنّ  اعتُِربَتمبدعًا، و  يِّ صاحب األثر  ة  يَّ آثاره 

  . إلبداعهجتّليًا 

اهلرمنيوطيقيُّ وقد   رون  املفكِّ يف    -   ون طرح  والفالسفة  الشعراء  مع  بالتعاون 

الذي كان  و  ،يِّ مل الفنّيف الع احلاصل   رًا لالنسجام العضويِّ تصوُّ   -  ذلك الزمان

وبشكل    . ة لهة الذاتيَّ ط بالطبيعة الرمزيَّ للعمل، وُيربَ   ح بعنوان الشكل الداخيلِّ ُيطرَ 

الغلبة عٰىل  لالقديم    فنُّ المفاجئ أصبح   النصوص طافيًا عٰىل السطح وله  تفسري 

  . باقي الفنون

عٰىل    ،من اهلرمنيوطيقا  اً أصبحت جزء ٰى  حتَّ ة  وقد تمَّ إبداع األفكار اهلرمنيوطيقيَّ 

الرومانسيَّ  للهرمنيوطيقا  املنظِّرين  شاليرماخرالسيّ و   ،ةيد  ففيو  ،ام  ن  ولهلم 

ا صارت أهّم من األفكار املطروحة يف علم اجلامليَّ إحتَّٰى    ؛مهبولت   . )٤( ات اجلديدهنَّ

اهلرمنيوطيقيَّ و املباحث  إٰىل  من  جديدًا  فصالً  أضافت  التي  لشاليرماخر  ة 

إٰىل    -  كانت اهلرمنيوطيقا ة، حيث  بحث اهلرمنيوطيقا العامَّ   : ةاملباحث اهلرمنيوطيقيَّ 

قبل شاليرماخر املدوَّ   عبارةً   -  ما  والضوابط  القواعد  من  جمموعة  نة حول  عن 

أُ كيفيَّ  ما  إذا  بحيث  املؤلِّف،  ومغزٰى  املعنٰى  عن  الكشف  القواعد  لَ عمِ ة  هذه  ت 

والكشف عن قصد املؤلِّف    للنصِّ   زٰى النهائيِّ والضوابط أمكن الوصول إٰىل املغ

 
)1(  Novalis 

)2(  Tieck 

)3(  Wackenroder 

(4) The Hermeneutics,  Reader, p.8 



٤٦  رمنيوطيقا اهل 

  م سواء من خالل حمارضاته أ  - ات شاليرماخر  ا عندما بدأت نظريَّ أمَّ و  . هومراد

كتاباته خالل  تغريَّ   -   من  فقد  العلن،  إٰىل  اهلرمنيوطيقيَّ تظهر  املباحث  مسري  ة،   

والتفهُّ   َل عِ وُج  ال الفهم  الرحٰى  حجر  اهلرمنذم  املباحث  عليه  تدور    . ةيوطيقيَّ ي 

هيدفف كان  هرمنيوطيقيَّ   -  شاليرماخر  خالل  اخلاصَّ من  وقواعده  إٰىل    -  ةته 

ت  تغريَّ   -  عٰىل ما رآه شاليرماخر   وبناءً   - ألجل ذلك  و   ؛االجتناب عن سوء الفهم

  . »الفهم  فنِّ «اهلرمنيوطيقا إٰىل  

إعادة    ذلك   نحتسني الفهم، ويتضمَّ هي  وظيفة التفسري    شاليرماخر أنَّ   رٰى يو

ل املكان، وخطابه قابل  مثِّ فرد يُ   للخطاب، وكلُّ   والتارخييِّ   والذهنيِّ   البناء العينيِّ 

  .)١( للفهم يف حدود تلك اللغة فقط

كانت   التحوُّ وقد  والتغريُّ هذه  منشأً الت  فلسفيٍّ   ات  نظام  واسع    لظهور 

  . »ةاهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ «  عليه بـ َح لِ اصطُ 

ام  وما كان موجودًا إنَّ   ؛هناك هرمنيوطيقا تصنع فهامً   شاليرماخر مل تكنْ   بنظرو

هرمنيوطيقيَّ  عبارة عن  ختصُّ هو  الرضوريِّ   ،لذاو  .ةصيَّ ات  نظريَّ   كان من  ة  طرح 

د بينها وجتعلها منسجمة  وحِّ حيث تُ   ؛ جتمع يف داخلها بني أنواع التأويل املختلفة

ل من التفت  شاليرماخر أوَّ   ألنَّ   ؛ موضوعهاعن  النظر    غضِّ مع    ، بعضمع  بعضها  

ـ و  . هبا  واهتمَّ   ئه، صول الفهم ومبادإٰىل أُ    . »أبو اهلرمنيوطيقا املعارصة«  لذلك ُلقِّب ب

التي أوجدها تشمل مجيع    تكمن يف أنَّ   ة شاليرماخر يَّ أمهّ   ولعلَّ  اهلرمنيوطيقا 

د يف هرمنيوط ، وكان يُ امأنواع التأويل والتفسري وجماالهت ته عٰىل أنَّ الفهم عند  يقيَّ شدِّ

يرصُّ   حملُّ   فردٍ   كلِّ  وكان  حصوله،  يف  مساعدة  إٰىل  وحيتاج  أنَّ   تأمُّل،    اجلدَّ   عٰىل 

ة؛  واالجتهاد يف سبيل التأويل لن ينتهي إٰىل الفهم؛ بل سوف تكون نتيجته عكسيَّ 

اخلاطئ  ألنَّ  بالفهم  يبدأ  الدقيق  هناو  .التأويل  التي    ،من  اهلرمنيوطيقا  كانت 
 

)1(  Context 



 ٤٧   حتليل مباين اهلرمنيوطيقا عند شاليرماخر

تُ  الفهم كيفيَّ بنيِّ أوجدها  شاليرماخر يسعٰى إٰىل  فلم يكن    .ة االجتناب عن سوء 

  . بل كان يسعٰى إٰىل هدايته ،فهم الفهم

تطوَّ و شاليرماخر  بشكل  بعد  التأويل  علم  آراء    الفتر  وظهرت  ما،  نوعًا 

الذي    ، لتايلهلم دِ ذهب إليه فيومنها: ما    ؛رة بآرائهدة وجديدة متأثِّ ات متعدِّ ونظريَّ 

  . للمؤلِّف  حد مع القصد الذهنيِّ متَّ   أنَّ معنٰى النصِّ من    شاليرماخر،  من أتباع   دُّ ُيعَ 

نغفل   اهلرمنيوطيقا    -   أيضاً   - وال  يف  املعروفة  األساس  األفكار  بعض  أنَّ  عن 

شاليرماخر.   آراء  يف  ل   : فمثالً نجدها  أنَّ  يف    الفتاً   اً دور   » ة الكّليَّ « قاعدة  نجد 

ة  م أنَّ الفهم عبارة عن تكرار لعمليَّ ١٨٠٨يف سنة    ) ١( . وقد اعترب أست اهلرمنيوطيقا 

د عٰىل ذلك يف  اللغة هذا األصل، حيث أكَّ اخلبري يف    ) ٢( د ولف اخللق واإلجياد، وأيَّ 

  دركونه هم من أنفسهم. دركه عن اآلخرين مع ما يُ بحث وجوب تساوي وتطابق ما نُ 

الواسعة ُسنَّوقد أجرٰى   اهلرمنيوطيقا ذات احلدود  ؛  اثنتني  تني شاليرماخر يف 

استفاد  و  . كبري  حدٍّ   إىلٰ   الرومانيسِّ ه  ة، وذات التوجُّ الغيبيَّ و  )٣( ةالفلسفة املاورائيَّ مها:  

ق  رُ تدوين طُ ة التفسري الصحيح واملعترب، وعن إمكانيَّ   ة السؤال يف تدوين كيفيَّ   هاممن

  . ة الفهم واإلدراكق جديدة من التجريد يف عمليَّ رُ طُ السؤال، وإحداث  

شاليرماخر  ل  داعيًا   )٥( العٰىل إبداع األنا النشط والفعَّ   )٤( تأكيد فيتشتل  وقد شكَّ 

هرمنيوطيقيَّ  قانون  اكتشاف  بموجبه  إٰىل  الذي  إٰىل  يرجع  ته  للمتكلِّم  تفكري  أيُّ 

حالٍ  يف  النشط)  (األنا  املوضوع  ال  وحدة  تتبدَّ و  .عضويِّ ال تكامل  من  ل  معها 

  . ةة يف اهلرمنيوطيقا الرومانسيَّ ة إٰىل نقطة حموريَّ ة والكّليَّ العالقة بني الفرديَّ 
 

)1(  Ast 

)2(  wolf 

)3(  Transcendental philosophy 

)4(  Fichte 

)5(  active ego 



٤٨  رمنيوطيقا اهل 

ه بنفسه غري قادر عٰىل فهم معاين العباراتقَّ ام مل يتي ف لن يكون  ف  ، ن اإلنسان أنَّ

  . قادرًا عٰىل اإلدراك الصحيح هبذه السهولة

الن  شكِّ يُ خرٰى ة أُ عدم الوقوع فيه مرَّ إٰىل إنَّ الوقوع يف الفهم اخلاطئ، والسعي 

عليها النظام  ز  ركِّ يُ ي  ذوال  ،واألكيد  ة األساس التي تكمن وراء البحث احلتميِّ العلَّ 

  . شاليرماخرعند   اهلرمنيوطيقيُّ 

:م ا   دهوا :  

ُيبتل  أنْ   هم ال يمكن  البرش   يرٰى شاليرماخر أنَّ  ينتج  بالفهم اخلاطئ، وممَّ   وا ال  ا 

أنَّ  الفهم اخلاطئ  نص�   اإلنسان   عن  يواجه  يراه مبهًام وغامضًا؛ ألنَّ    ، اعندما  فإنَّه 

وتورُّ إنَّ   النصَّ  له،  مواجهته  عند  واضحًا  الذهن  يراه  عندما  واضحًا  يكون  ط  ام 

  . الذهن بالفهم اخلاطئ ال ينتج عنه سوٰى إهبام النصِّ 

 نتاج الفهم اخلاطئ للبرش، وهذا  ليس إالَّ   يعتقد شاليرماخر أنَّ إهبام النصِّ و

مبهًام  يصبح    النصَّ   أنَّ   -   عٰىل األقّل   - يعني  ما  اإلهبام يرسي إٰىل باقي النصوص؛  

  .  الذي يبحث عن املعنٰى بنظر املفرسِّ 

هناو لكنَّ   ، من  املؤلِّف،  قصد  عن  يبحث  شاليرماخر  اعتُ   كان  هذا    ِربَ عمله 

طرح   اهلرمنيوطيقا  جمال  يف  دخل  وعندما  اهلرمنيوطيقا،  يف  جديدة  مرحلة 

  . م وعدم الفهماإلهبا  األصل يف النصِّ   ة يف هذا املجال، وباعتقاده أنَّ تساؤالت عدَّ 

  .ه مل يصل إٰىل نتيجةهذه املشكلة لكنَّ وقد سعٰى بنفسه إٰىل حلِّ 

  : اثنني؛ مها عنرصين من خالل التأكيد عىلٰ أعطٰى بعض احللول   هولكنَّ

  . القواعد - أ 

  .)١( ة للمتكلِّمات النفسيَّ االلتفات إٰىل اخلصوصيَّ  - ب 

 
ة للمتكلِّم؛ حيث نتخيَّل أنفسنا نعيش يف الظروف نفسها التي  األبعاد النفسيَّ ف عٰىل نتعرَّ  يعني أنْ  )١(

 .هنفهم نصَّ  يعيش فيها املتكلِّم؛ حتَّٰى نستطيع أنْ 



 ٤٩   حتليل مباين اهلرمنيوطيقا عند شاليرماخر

الصحيحة للفهم الصحيح  س  ُس أصبحت األُ   ومن بعد ما طرحه شاليرماخر 

  . وعامليٍّ  عامٍّ  لٍ مطروحة بشك 

 :  ا  :  

أْن   أجل  منطقي� من  طريقًا  شاليرماخر  الشُّ يسلك  عن  اإلجابة  يف  هات  بُ ا 

قام بتفسري الوحي    تربير تعريف اإليامن، ثمّ ب املطروحة يف زمانه، وجد نفسه ملزمًا  

  . بيانه أهلم به الشعراء وما تمَّ  . ةينيَّ بالتجربة الدِّ 

  ؛ هة إٰىل الشعراء فحسباملباحث التي يطرحها شاليرماخر ليست موجَّ  ولكنَّ 

  إنسان يمكن أنْ   كلَّ   يرٰى أنَّ   وهو إنسان،    تشمل كلَّ فام هي أوسع من ذلك،  وإنَّ 

  . ة بنحو من األنحاءينيَّ يعيش التجربة الدِّ 

غالب عٰىل اآلثار  يف الق  قبل شاليرماخر ُيطلَ فقد كان    ،ا بالنسبة إٰىل النصِّ أمَّ و

كان  أوأطلقه عٰىل ما له معنٰى، سواء    ٰى هذا احلدَّ تعدَّ   شاليرماخر  لكنَّ   ؛املكتوبة

أ أفن�  م أ  عادةً   م أ  ظًا ملفو  م مكتوبًا  االنطالق عنده عبارة عن سؤال  و  ...م ا  نقطة 

اخلطاب  : مفاده فهم  يمكن  مكتوبًا؟  أسواء  خطاب،    أيَّ   ، كيف  أم  ملفوظًا  كان 

  . بعد شاليرماخر تدرجييٍّ  لٍ بشك ع معنٰى النصِّ وعٰىل هذا األساس توسَّ 

ألجل   دَ ما ُوجِ   ما يقع موضوعًا لفهم اإلنسان أو كلَّ   كلَّ   إنَّ   :بل يمكن القول

اللغة باملعنٰى    :مثل  ؛اإلنسان  م كان من صنع الطبيعة أأحكاية معنٰى أو قصد؛ سواء  

ُيطلَ   الواسع عليه  للكلمة،  لكنْ   النصُّ ف  .»نصٌّ «ق  للتفسري،  يقع    موضوع  كيف 

والتفسري؟   للفهم  يُ وموضوعًا  اهلرمنيوطيقا  فهم  علم  عٰىل  القدرة  اإلنسان  عطي 

نطاق هذا  و  .وإدراكها  ة الرشيفة ومفاهيم األشياء ة واحلياة اإلنسانيَّ احلياة الطبيعيَّ 

شكل    ة، وبأيِّ ة كانت أم طبيعيَّ إنسانيَّ   ؛ ظاهرة  أنَّه يشمل كلَّ   العلم واسع إٰىل حدِّ 

ما تعنيه الكلمة    ة بكلِّ علم ومعرف  يشمل كلَّ   عامٍّ   لٍ ة، وبشكيَّ ة أم فنّثقافيَّ   ؛ كانت

وحتليل مسائله    تهوماهيَّ   السؤال عن ذات التفسري أو علم اهلرمنيوطيقا و  .من معنٰى 



٥٠  رمنيوطيقا اهل 

أنْ  الثقافيَّ   عنجييب    يمكن  املجاالت؛  خمتلف  يف  ة،  يَّ الفنّ وة،  االنتقادات 

ع يف العلم  ة، وذلك من خالل التوسُّ ينيَّ ة، والدِّ الفلسفيَّ وة، التارخييَّ وة، االجتامعيَّ و

  . ةوالفهم والتكامل يف املعرفة اإلنسانيَّ 

  نريد أنْ   ضح عندما يكون هناك نصٌّ ام تتَّ واهلرمنيوطيقا إنَّ   العالقة بني النصِّ و

  . هذا املعنٰى عن  يكشف  فنبحث عامَّ  ،نفهم معناه

  يِّ اجلانب الفنّفيام بعد  طرح    ثمّ   ،ام طرح فقه اللغة وقواعدهشاليرماخر إنَّ   إنَّ 

النفسيَّ  والشهودواحلالة  احلدس  وعنرص  أنْ   ، ة  مجيع    ألجل  بذلك  يشمل 

العنارص    ، اكتابي�   م ا أخطابي� أكان    النصَّ   أنَّ يعني  وهذا  النصوص؛   فإنَّ مجيع هذه 

فهمه  تدخل يمكن  فبمجرَّ   ؛وعليه  .يف  ال  واالصطالحات  األلفاظ  قراءة  د 

تلك األبحاث التي    إٰىل كلِّ   اً ضافم  إذالوصول إٰىل املعنٰى املقصود وراء األلفاظ؛  

للمفرسِّ   ة والتحليل النفيسِّ من اخلوض يف احلالة النفسيَّ   بدَّ  طرحها شاليرماخر ال 

  . يمكن الكشف عن معاين األلفاظ حينئذٍ و ؛واملؤلِّف

شاليرماخرو نظر  وجهة  دِ   ،من  بناء  ف  ،لتايوكذلك  إعادة  عن  عبارة  الفهم 

النفسيَّ  املعنٰى احلقيقيُّ وة،  احلالة  الفهم هو  الذي وصل إلينا منذ    للنصِّ   موضوع 

صلة تصل   ةمَّ ثَ إذا كان   ام تتمُّ وإعادة البناء إنَّ  .زمن بعيد من مؤلِّف مل يعد موجوداً 

وبذلك حيصل االرتباط بني الكاتب    ؛ واملفرسِّ   بني املايض واحلارض، وبني النصِّ 

  . ةة إعادة بناء احلالة النفسيَّ حتصل عمليَّ   حينئذٍ و ؛والقارئ

دِ  أنَّ ويرٰى  حاكٍ   لتاي  ومقاصد  النصَّ  املؤلِّف  أفكار  أنْ هعن  املفرسِّ  وعٰىل   ،  

  . نظري جتربة املؤلِّف  ؛ق جتربة جديدةلْ ليكون قادرًا عٰىل َخ   ؛ق رؤية الكاتبفُ يعيش أُ 

هي  ،  غضِّ النظر عن البعد الزماينِّ مع  العالقة األساس بني املؤلِّف والقارئ، وف

  بمنزلة شرتكة أو الوعي امل ة نفسيَّ الالة احلة املشرتكة بينهام، وبناء عبارة عن اإلنسانيَّ 

  . ة لغرض االنسجام والوئام مع اآلخرينلقدرة الشهوديَّ لة األرضيَّ 



 ٥١   حتليل مباين اهلرمنيوطيقا عند شاليرماخر

 :راأا    ودوره ب ا  :  

سلوب الصياغة  االلتفات إٰىل مقولة أُ   : يف كشف مراد املؤلِّف الدخيلة  مور  من اُأل 

  ، أنظار كثريين من أصحاب الرأي   سلوب صياغة شاليرماخر كان حمطُّ فأُ   ؛ واألدب 

العلم واألدب    ن يف ري فكِّ امل علامء و ال ل  َب ٰى إنَّ هذه املسألة حازت عٰىل اهتامم كبري من ِق حتَّ 

إنَّام  سلوب يف هرمنيوطيقا شاليرماخر  ستفاد من بحث معرفة اُأل غاية ما يُ   . إنَّ الفاريسِّ 

سلوب  ة للمؤلِّف أثرًا يف أُ ة الشخصيَّ للهويَّ   ة؛ وذلك أنَّ يف جمال تفسري احلالة النفسيَّ هو  

  سلوب الكتابة ُأ و   ، فاته ة للكاتب تنعكس يف مؤلَّ ة الفرديَّ اهلويَّ   : خرٰى بعبارة أُ و الصياغة.  

د عٰىل  و   ؛ واألثر   احب النصِّ ة تفكري ص لكيفيَّ   يف الواقع مرآةٌ   وطريقتها هي  لذا فقد أكَّ

ه اعترب أنَّ  إٰىل درجة أنَّ   ، ة سلوب الصياغة يف معرفة احلالة النفسيَّ ة فهم أُ ة وحموريَّ يَّ أمهّ 

للهرمنيوطيقا   األساس  ُأل هو  اهلدف  الكامل  إذاً الفهم  الصياغة.  هدف  ف   ، سلوب 

سلوب  ة لُأل ، واملعرفة التامَّ النصِّ صياغة ل سلوب  اُأل طريقة و ال معرفة  هو  اهلرمنيوطيقا  

  ة للمؤلِّف والكاتب. ة الشخصيَّ ف عٰىل معرفة اهلويَّ تتوقَّ 

 :  ان وا اان أ  :  

ينفكُّ يرٰى   ال  واللغة  الفكر  أنَّ  فاألُ اآلخرعن    أحدمها  شاليرماخر  سلوب  ، 

 ٰ ة، واللغة حاكية  الشخصيَّ مؤلِّفه  ة  مرآة هلويَّ وهو    ، اللغة وقواعد الكتابةيف    يتجىلَّ

ة؛  يَّ ظاهرة فنّ  بالنصوص، بل تشمل كلَّ   هذه املسألة ال ختتصُّ و  .عن فكر املؤلِّف

  . اكان التالزم بني الفكر واللغة دائمي�   وبناًء عليه،  . دهاوجِ ا تعكس نوع تفكري مُ ألهنَّ 

ق باللغة مأخوذة  التي تتعلَّ يكور  ور  غادامري مجيع أبحاث    وجتدر اإلشارة إٰىل أنَّ 

  . التي طرحها يف مباحث علم النفس ويةاللغ  ئهمن مباحث شاليرماخر وآرا

   : اوار واب د: ات 

(اُأل  اصطالحات  ثالثة  الشخصيَّ هناك  األفكار،  أمهّ سلوب،  عٰىل  حازت  ة  يَّ ة) 
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سلوب ناشئ عن نوع تفكري املؤلِّف أو املتكلِّم، شاليرماخر، فاألُ كبرية يف أبحاث  

اخلطابات والنصوص    : بتعبري آخر و ة املؤلِّف واملتكلِّم.  واألفكار ناشئة عن شخصيَّ 

ف عٰىل  يمكن التعرُّ   ، . ويف الواقع ب وجود اخلطاب أو النصِّ وجِ تابعة لألفكار التي تُ 

كثريٍ شخصيَّ  خالل    ات  من  املؤلِّفني  وآثارهم من  ف   . كتاباهتم  تفكري  كيفيَّ وعليه؛  ة 

  للكشف من خالل سلوكه وآثاره.   ة قابل كلُّها  ة،  املؤلِّف ومقدار معرفته ونظرته الكونيَّ 

معرفة  من خالل    ته أفكار املؤلِّف وشخصيَّ   معرفة   إٰىل إمكانيَّة شاليرماخر    ويذهب 

الع عٰىل الظروف  وليس لدينا اطِّ  ، ا ال نعرف املؤلِّف ونجهل أفكاره كنَّ وإنْ   ، سلوبه أُ 

يمكن    ، من وجهة نظر شاليرماخر و ة املحيطة باملؤلِّف عندما صدر منه األثر.  الزمانيَّ 

  ومعرفة ثّم من خالل التحليل  ته،  شخصيَّ   معرفة ة تفكري املؤلِّف من خالل  كيفيَّ معرفة  

الكلامت كيفيَّ معرفة  ة تفكريه يمكن  كيفيَّ  بدَّ    ال   ، عٰىل ذلك بناًء  و .  وتأليفها   ة تركيب 

ومراد  املؤلِّف  مقصود  األُ ب ته  شخصيَّ معرفة  من    ه لفهم  ثمّ الدرجة  االلتفات    وٰىل، 

  الدرجة الثانية. ب   ه سلوب وأُ   ه أفكار معرفة  من    ، خرٰى مور اُأل ه إٰىل األُ والتوجُّ 

ُتكتَ ه  أنَّ شاليرماخر  ويرٰى   املخاطبون  عندما  ونحن  مقالة  أْن  ب  فعلينا  هبا، 

ف    الً أنْ علينا أوَّ   أي؛  عكيسٍّ   لٍ السري بشكمن خالل  قراءهتا وفهمها  إٰىل  نسعٰى   نتعرَّ

أُ  وهو    .تهيف شخصيَّ   قحقِّ نُ يم أفكاره، وأخريًا  وتقنقوم بسلوب املؤلِّف، ثمَّ  عٰىل 

أنْ بذلك   أنَّ َمنَُيفهِ   يريد  خالل   ا  من  الطريقة    بإمكاننا  املعنٰى    نصل  أنْ هذه  إٰىل 

  .عٰىل األقّل  عاء ذلك ادِّ  نا ، أو يمكنللنصِّ  والنهائيِّ  احلقيقيِّ 

غالبًا ما يرضب لذلك أمثلة؛    ه فإنَّ   بنيِّ مقصودهيُ   عندما يريد شاليرماخر أنْ و

  ، وشاعريٍّ   رومانيسٍّ   لٍ يتكلَّم بشك   إذا أراد أنْ شخصًا    ومن األمثلة التي يرضهبا أنَّ 

ه يُ  ر بشكفإنَّ   ، يتكلَّم عن العرفان  ، وعندما يريد أحد أنْ وشاعريٍّ   رومانيسٍّ   لٍ فكِّ

ر بشك ه يُ فإنَّ    : ، وكذلك األمر يف جمال السلوك واألخالق، حيث يقولعرفاينٍّ   لٍ فكِّ

ه يف سلوكه أيضاً هاملتكربِّ يظ إنَّ    . ر تكربُّ
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 ::   وم ء ا  

ع  يُ   )١( بطرحه ملسألة سوء الفهمو ،  نطاق البحث اهلرمنوطيقيِّ شاليرماخر  وسِّ

نصٍّ حيتاج إٰىل تفسري.    كلَّ   فإنَّ   ته، إنَّه بسبب سعة عدم الفهم وعموميَّ   : حيث يقول

الفنّ الفهم  أنَّ  النفيسَّ   ،لللُجمَ   يَّ ويرٰى  الفهم  عٰىل معرفة    مبتنٍ   ،للنصِّ   وكذلك 

يُ الشخصيَّ   ة اهلويَّ  وهذا  األثر،  لصاحب  النصِّ سبِّب  ة  وحدة  ة،  الداخليَّ   بدوره 

النفيسِّ  التفسري  يف  شخصيَّ   ويعتمد  إٰىل  عٰىل  يصل  وعندما  املراد.  الشخص  ة 

أْن  جيوز   يقول: للوصول إٰىل مغزٰى املؤلِّف والكاتب ال   ،استخالص نتائج أبحاثه

ف. طبعًا؛ كالمه ليس منحرصًا يف النصوص املكتوبة، بل  ة املؤلِّ عن شخصيَّ نغفل  

  . غري مكتوبةمكتوبة كانت أم  ؛ ظاهرة يشمل كلَّ 

هنا و  بشدَّ   فإنَّ   ، من  خيالف  معيَّ شاليرماخر  بمجاالت  اهلرمنيوطيقا  ختصيص  نة  ة 

  ام يشمل كلَّ سة، وإنَّ بالنصوص املقدَّ   ة، ويعتقد أنَّ علم اهلرمنيوطيقا ال خيتصُّ وخاصَّ 

قام    ِدلتاي   أنَّ   رة إىلٰ جتدر اإلشا نصٍّ حيتاج إٰىل الكشف عن معانيه املبهمة والغامضة. و 

صياغة نظام جديد باالعتامد عٰىل  و ة،  ألجل ذلك بتعميم اهلرمنيوطيقا إٰىل العلوم اإلنسانيَّ 

ة،  ة والعلوم اإلنسانيَّ أبحاث شاليرماخر، وذلك من خالل املساواة بني العلوم التجريبيَّ 

يف  وهو .  » ة هرمنيوطيقا العلوم اإلنسانيَّ « لتاي اسم اليوم عٰىل هرمنيوطيقا دِ بات ُيطَلق و 

  ة. يف العلوم اإلنسانيَّ   ه قصد شاليرماخر ومراد ل   ته بصدد إجراء تطبيٍق هرمنيوطيقيَّ 

: ا طا  سأ  كا  :  

يف    حيتاج إليها البرش   ة ونعمة إهليَّ   ا وحموري�   اً أساس   ًا عنرص  )٢( املشرتك  احلسُّ   دُّ ُيعَ 

د عليه شاليرماخر؛ أُ  نَّ اإلدراكات واألحاسيس مشرتكة  إ إذصول الفهم، وقد أكَّ

البرش،   أنْ وبني  اإلنسان  يستطيع  ويعيش    لذلك  اآلخرين  مكان  نفسه  جيعل 
 

)1(  Misunderstanding 

)2(  common sense 
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يعيش الظروف    يستطيع اإلنسان أنْ   :خرٰى بعبارة أُ و  .األجواء التي يعيشها غريه

  ، وتقريره  كأنَّه يعيد صياغة النصِّ و  ؛ان يعيشها املؤلِّفوالرشوط املحيطة التي ك

  . هي إٰىل إجياد معنٰى جديد وراء قلم املؤلِّف أو مراد ؤدِّ كان ذلك قد يُ  وإنْ 

ة املؤلِّف يف مرحلة سابقة،  دًا عٰىل شخصيَّ ف جيِّ التعرُّ   ط يف فهم النصِّ شَرت يُ و

بذهن  واالطِّ  املحيطة  الظروف  عٰىل  بعينه  الع  وهو  لألثر،  صياغته  عند  املؤلِّف 

من جهة  و  . ف عليها فهم النصِّ ة للمؤلِّف التي يتوقَّ االلتفات إٰىل اجلوانب النفسيَّ 

  . من خالل النصِّ ف عٰىل املؤلِّف إالَّ ال يمكن التعرُّ   ، خرٰى أُ 

التي    األُخرٰى   املواضيع هو من  اشرتاك البرش يف اإلدراك  وجتدر اإلشارة إٰىل أنَّ  

ضوا   ، علامؤناإليها  التفت و رحها شاليرماخر، ط  ة  ينيَّ يف النصوص الدِّ   كثرياً  هلا وتعرَّ

اإلسالميَّ  أنَّ    ، ةوالفلسفة  اإلدراكات    األعمُّ هو  املشرتك    املراد من احلسِّ عٰىل  من 

والومهيَّ العقليَّ و ة،  يَّ احلّس  الومهيَّ   ، ةة،  اإلدراكات  من  التي  هو  ة  واملراد  اإلدراكات 

  احلزن. واخلوف،  و، ة؛ نظري: احلبُّ يَّ ة غري احلّس املفاهيم اجلزئيَّ حتكي عن 

إمكانيَّ ف حملَّ هناك  اإلنسان  حللول  واملؤلِّف  ة  األثر  يف    مشاكلته و  ،صاحب 

أكَّ  وقد  دائًام،  أنْ ينيَّ الدِّ النصوص  دت  إدراكه  عٰىل  مكان    ة  نفسه  اإلنسان  جيعل 

املسائل    :من باب املثالو ريًا؛  ويعيش الظروف التي كان يعيشها غريه كث  ،اآلخرين

أشار إٰىل  قد  صول الكايف  أُ كذلك كتاب  و  ،ة يف هنج البالغةة والسلوكيَّ األخالقيَّ 

اه  دت عٰىل أنَّ ما ال يتمنَّ الروايات التي أكَّ   ة ذلكمن مجلو، هذه املسألة بشكل كبري

  ما ورد عن اإلمام أمري املؤمنني  أيضًا  ومن مجلتها  اه لغريه،  املرء لنفسه ال يتمنَّ

حقوق  ٰى عٰىل  دَّ يتع   إذا أراد أنْ   شخصاً   أنَّ   )١(   ته البنه اإلمام احلسن يف وصيَّ 

 

املؤمنني  ب أمري  طَ : هنج البالغة (اجلامع خلُ د بن احلسني بن موسٰى العلويُّ الرشيف الرّيض، حممّ   )١(

عيلِّ  طالب  اإلمام  أيب  وحِ     بن  حممّ كَ ورسائله  رشح:  طمه)،  عبده،  قم  ١د  الذخائر،  دار   ،

 . ٤٥ ، ص٣ ، جـه١٤١٢سة، املقدَّ 
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ة الفعل التي  ام هي ردَّ ف عليه   َي ه إذا اعتُدِ لريٰى أنَّ   ه؛ جيعل نفسه مكان  أنْ فعليه    ، غريه

كاآليات التي    ؛ بعض اآليات التي تشري إٰىل ذلك  توجد اه ذلك. وكذلك  بدهيا اجتِّ يُ 

د عٰىل أخذ العِ صص املاضني وتُ حتكي قَ  ، وهذا األمر ال  عليهم   جرٰى ا   منهم وممَّ َرب ؤكِّ

حت  يتمُّ إالَّ   إذا حلَّلنا التاريخ وعشنا تلك الظروف التي عاشها هؤالء. وقد رصَّ

يف  سوة وقدوة  بمن هم أُ بعض الروايات بذلك؛ كالروايات التي تأمرنا باالقتداء  

جيعل اإلنسان نفسه مكان اآلخرين،    أنْ   يَّةعٰىل إمكان   هذه التوصيات تدلُّ وملجتمع.  ا

  ة التي يعيش فيها. عن الوسط املحيط والظروف الشخصيَّ  ع نقطأْن يو

:  

اهلرمنيوطيقيِّ  للطرح  وحتليٌل  عرٌض  املقالة  هذه  يف  م  شاليرماخر،    تقدَّ عند 

ة  يف عمليَّ   ة ة والشخصيَّ عدم االنفكاك عن الظروف الفرديَّ حيث ذهب إٰىل رضورة  

 )١( املشرتك  احلسِّ ، وتفعيل  والعيش يف ظروفه  اآلخرل النفس مكان  عْ َج الفهم، و

  .دقيق ملراد صاحبهوإدراك  فهم عميق للنصِّ لحصول عٰىل ل

معنًى و للمتن  أنَّ  شاليرماخر  بتعنيُّ وحيدًا   يعتقد  ويقول  وفريدًا،  املعنٰى     

مراعاهتا واحرتامها  )٢( وانحصاره، وبوجود حدود ومعايري مل    إنْ   ،اليوم و  .جيب 

لن نكون  ف  ،بيننا وبني املايض أو إدراك رشائطه  نستطع اختصار الفاصل الزماينِّ 

الدِّ  النصوص  من  العربة  أخذ  عٰىل  التوصيات  ينيَّ قادرين  من  بكثري  والعمل  ة 

الدِّ يحات  والتوض النصوص  يف  وردت  نفسهاينيَّ التي  هي  والتي  حت  رصَّ   ة؛ 

  . ةجعل النفس مكان اآلخرين ومشاركتهم جتارهبم اإلدراكيَّ ة ومطلوبيَّ  ةيَّ بإمكان

د شاليرماخر يف مباحثه بشكل كبري عٰىل أنَّ اإلنسان مصاب بداء سوء   وقد أكَّ

ا  نصٍّ حيتاج إٰىل تفسري، و   فإنَّ كلَّ   ، من هنا و   . الفهم الذي ال عالج له أبداً  القول بأنَّ  أمَّ
 

)1(  common sense 

)2(  Validity 
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فهو   ، صول احلاكمة عٰىل النصوص واخلطابات من اُأل   يتمُّ   ة فهم ظواهر الكالم العرفيَّ 

الكتاب والسُّ  الذي وصلنا إليه عن طريق  الفهم عند شاليرماخر  ة.  نَّخمالف لسوء 

 بعض األحكام، وجعله مالكًا  رجوع املجتهد واملفرسِّ إٰىل العرف يف ف   : بتعبري آخر و 

الفهم عند   أساسًا يف فهم اخلطابات خمالف ملا ذهب إليه شاليرماخر. طبعًا؛ سوء 

  فإنَّنا نرٰى أنَّ   ، لذا و   . وشامل إٰىل درجة أنَّه يشمل مباحثه وخطاباته   شاليرماخر عامٌّ 

  الفهم. ته يف سوء  الدفاع عن نظريَّ كام ال يمكن    ه ال يمكن حلُّ   هذا اإلشكال 

د علامؤنا اُأل وقد   ون عٰىل بحث الفهم العريفِّ صوليُّ أكَّ وظواهر الكالم،   ون واملفرسِّ

ام احتملنا  ة، وكلَّ ينيَّ ُيذكر لسوء الفهم يف تفسري نصوصنا الدِّ   ال حملَّ   وُيستفاد من ذلك أنْ 

ة أنَّ   يعني أنَّ    ذلك ال   نا طبقًا للقواعد نحكم بمخالفته للواقع، لكنَّ ى خمالفًا، فإنَّ معًن  َثمَّ

مقيِّ  الفهم  املثال سوء  باب  عندما تصلك رسالة من صديق،    : د لإلنسان دائًام، فمن 

ر قبل فتح الرسالة أنَّك سوف ُتبتٰىل بسوء الفهم عندما تفتحها  تُ   فذلك ال يعني أنْ  فكِّ

النصِّ  إهبام  أنَّ  نرٰى  ونحن  ذاتي�   وتقرأها.  ة كان    وإنْ   ، ا ليس  النصوص   َثمَّ من    كثري 

وبيِّ  احلقيقيِّ واضحة  املعنٰى  فهم  السابقة  القوانني  خالل  من  ويمكن  ا  أمَّ و هلا.    نة، 

املبهمة التي حتتاج إٰىل تفسري  ا النصوص  النفيسِّ   ، فإهنَّ التحليل  ق يف    -   حتتاج إٰىل تعمُّ

ف عٰىل شخصيَّ   -   بتعبري شاليرماخر  ن من التعرُّ   . ه سلوب وأُ   ه ة املؤلِّف وأفكار للتمكُّ

ة مبتالة بسوء الفهم  ينيَّ ٰى املحكامت من النصوص الدِّ ه حتَّ شاليرماخر أنَّ ويرٰى  

  نفهم أيَّ   ليس صحيحًا أنَّنا ال نستطيع أنْ فواقع األمر ليس كذلك،    ولكنَّ أيضًا،  

ة ولو عٰىل مستوٰى الفهم العادي والبسيط؛  ينيَّ من املحكامت من النصوص الدِّ   يشءٍ 

االعتامد عٰىل    برضورة   -  بناًء عليه   - ؛ لنقول  ون بسوء الفهمبدعوٰى أنَّ البرش ُمبتل

لقد افرتض شاليرماخر    ! ٰى يف هذه النصوصاهلرمنيوطيقا يف فهم مراد املؤلِّف حتَّ 

الواجب   أنَّ  طيُّ   من  الفهم  عمليَّة  التعرُّ   يف  األُ مرحلة  عٰىل  والفكر  ف  سلوب 

ال يمكن إنكار دور  ، و إٰىل ما وراءه؛ بل  نصل إٰىل املعنٰى النهائيِّ   ة قبل أنْ والشخصيَّ 
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، عٰىل  القرآينَّ   النصَّ حتَّٰى    ،ةينيَّ ات يف فهم النصوص الدِّ ة والفرضيَّ ات الذهنيَّ اخللفيَّ 

  أنْ من  بدَّ    فال  ، نفهم آيات احلجِّ   ا نريد أنْ إذا كنَّ  :مثالً   . طبعاً   ة نحو املوجبة اجلزئيَّ 

نفهم معاين    إذا أردنا أنْ   حالٍ   وعٰىل أيِّ   ... و    نرجع إٰىل تاريخ اليهود، وإبراهيم 

القرآنيَّ  ومعاين  نطَّ   أنْ من    بدَّ   الف  ، ةاآليات  اآليات  هذه  نزول  أسباب  عٰىل  لع 

الو  .دالكلامت واالصطالحات بشكل جيِّ  قيل:  النصوص    لذلك  تفسري  بدَّ يف 

ة والرشوط املحيطة احلاكمة يف  االلتفات إٰىل الظروف التارخييَّ من  ها  وفهمة  ينيَّ الدِّ 

  ها ال حديث عن  اتالفرضيَّ   النصوص وعدم الغفلة عنها، لكنَّ   صدور هذه   ن زم

إنَّه عندما يتبادر    :نقول  -   كالم شاليرماخر   -صولنا، وبناًء عٰىل هذا الكالم   يف أُ 

املعنٰى بعينه هو املتبادر يف زمان   من مقطع ما نسأل: هل هذا  إٰىل الذهن معنٰى معنيَّ 

اهللا  فَ   م أ    رسول  هل  اإلمام    زرارة  مَ هِ ال؟  أصحاب  أحد  وهو  أعني؛  بن 

  ال؟  م أ من كالم اإلمام الصادق   هذا املعنٰى  الصادق  

تعيش الظروف والبيئة    للحديث جيب أنْ   تفهم املعنٰى الواقعيَّ   إذا أردت أنْ ف

  .رة يف املدينة أو يف غريهااملحيطة التي كان يعيشها أمثال زرا

أنَّ و ميتافيزيقي� صحيح  قرون،  نا  عرشة  قبل  كانوا  الذين  األفراد  نختلف عن  ا 

نا جيب  عي أنَّ نحن ال ندَّ   . القرتاب منهم قدر اإلمكانإٰىل ا نسعٰى    جيب أنْ   ناولكنَّ

عي ذلك، ويف بحث اهلرمنيوطيقا  نكون مثلهم متامًا؛ بل حتَّٰى شاليرماخر ال يدَّ   أنْ 

يتكهَّ الرومانسيَّ  لكمة  قلنا  إذا  ويقول:  زمان    : ن  إٰىل  واذهبوا  املرحلة  هذه  اطووا 

  ، وال يمكن لكم اخلروج والتخيلِّ غري ممكن  فعل ذلك  إنَّ   :سوف تقولون  ، غادامري

هويَّ  الشخصيَّ عن  وذلك  تكم  ُجبِ شخصيَّ   أنَّ ة؛  بكملَ تكم  يمكنكم    ؛ت  ال  حيث 

  التخيلِّ   ة بإمكانيَّ شاليرماخر يعتقد    ولكنَّ   . لتنفذوا يف ذهن املؤلِّف  ؛ االنفصال عنها

إٰىل ذهن املؤلِّف وصاحب األثر    اذ النف  ةدون القول بإمكانيَّ ة،  ة الشخصيَّ عن اهلويَّ 

  . حدٍّ معنيَّ  نعم؛ يمكن ذلك إىلٰ  .ئةائة بامل ام



٥٨  رمنيوطيقا اهل 

  : زرارة، وال نقولنكون مثل    أنْ ؤيِّد ذلك، حيث ال يمكن  نُ   - أيضاً   -نحن  و

نفهم من    امذا يمكن أنْ ف؛  لكي نفهم هذا النصَّ   ؛ يأيت إلينا  إنَّ عٰىل زرارة اليوم أنْ 

عٰىل فرض كان زرارة موجودًا اليوم يف هذه البيئة والظروف احلاكمة عٰىل    النصِّ 

نذهب بأنفسنا    ليس من املفرتض أنْ   إذنقول بذلك؛    ستطيع أنْ نحن ال ن  .البرش

ال ذلك  وإنَّ ظ إٰىل  صدور  ينبغي  ام  رف؛  عرص  من  حتَّٰى    يني الدِّ   النصِّ االقرتاب 

د مستمعني  نا جمرَّ ؛ ألنَّ وكالم املعصوم   نستطيع فهم كالم اهللا سبحانه وتعاىلٰ 

  . ةإٰىل رسائل شفهيَّ 

ة التعامل مع فهم احلالة  كيفيَّ خرٰى التي طرحها شاليرماخر:  ومن األبحاث األُ 

ة  مور التي متتاز هبا احلالة النفسيَّ من األُ ف  . يمكن قبوله يف اجلملةهو ما  ة، والنفسيَّ 

ف عليها  ات الذهنيَّ والفرضيَّ  ة أنَّ هلا تأثريًا يف اخلطاب وكالم املتكلِّم، ويمكن التعرُّ

األُ  قوله  وقد أشارت    .سلوبعن طريق  نظري  إٰىل ذلك؛  الكريمة  بعض اآليات 

ْولِ   تعاٰىل:
َ
ق
ْ
ِْن ال ْم ِ� �َ

ُ
ه
�
ن
َ
رِ�

ْ
َع ام كان جيري عٰىل لسان املنافقني مل يكن  ف  ؛)١( َو�َ

إنَّ حلن قوهلم    : ا هلم، وكان عملهم خمالفًا لقوهلم، واآلية الكريمة تقولمرادًا حقيقي� 

م، فمراده يظهر من  يمكن فهم املعنٰى من حلن كالم املتكلِّ   ، إذاً   . عٰىل نفاقهم  يدلُّ 

اإلنسان خمبوء  «يف احلديث:  عليه وخمالف له، و  كان ظاهره ال يدلُّ   وإنْ   ،حلن كالمه

ماذا يعني هذا الكالم؟ يعني أنَّه ال يمكن معرفة املخبوء يف الضمري    .)٢( »حتت لسانه

ُحي  مل  بالقولما  لسانه  اإلنسان  ك  األُ ف  ،إذاً   . رِّ خالل  صياغة  من  وطريقة  سلوب 

ف عٰىل كيفيَّ    . هم ومرادة تفكري املتكلِّ الكلامت واالصطالحات يمكن التعرُّ

 *   *   *  

 
 . ٣٠ د، اآليةسورة حممّ  )١(

 .٣٨ ، ص١٤٨ ، ح٤ ، جمصدر سابق، هنج البالغة، الرشيف الرّيض  )٢(



  

  

 

 م دا ا ط١(ا(  

  )٢(حمّمد عرب صاحلي

:ا  

نقد خمترص لبعض آراء هانس غادامري، وهي اآلراء التي    تشتمل هذه املقالة عىلٰ 

أساسها    التنظري عىلٰ   ، وتمَّ »ةاهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ «اشتهرت الحقًا حتت عنوان  

باإلمكان حتليل ونقد    إنَّ   . ة لفهم التنظرية الذاتيَّ والتارخييَّ ة الفهم  حول أنطولوجيَّ 

ة املقالة الواحدة من الناحية  آراء غادامري من جوانب خمتلفة، ولكن بسبب حمدوديَّ 

وقد    .ة وتناولناها بالبحث والنقاشاختيار موضوعات خاصَّ   ة، فقد تمَّ االستيعابيَّ 

ة الفهم من ثالث جهات؛ فقد عمدنا يف  ة تارخييَّ نقد نظريَّ  إىلٰ  ةاملقال هعمدنا يف هذ 

إىلٰ  النسبيَّ   البداية  بحث  هامٌّ تناول  بحث  (وهو  لنُة  باألدلَّ ثبِ )؛  املتقنة  ت    عىلٰ   - ة 

غادامري   إنكار  من  األبستمولوجيَّ النسبيَّ   أنَّ   -الرغم  واملعرفيَّ ة  لوازم  ة  من  ة 

رؤية غادامري    انتقلنا بعد ذلك إىلٰ   ارها؛ ثمّ ة التي ال يمكن إنكاهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ 

العلوم اإلنسانيَّ   »احلقيقة«مفهوم    إىلٰ  بالنقد والتمحيص؛ إنَّ يف  هذه    ة وتناولناها 

ا  ة، وبذلك فإهنَّ ا يف حقل العلوم اإلنسانيَّ ة واحلاسمة جد� املسألة من املسائل املصرييَّ 

حتقيقيَّ   تستحقُّ  وجذريَّ دراسة  واسعة  التلقائيَّ إ  إنَّ   . ةة  اهلشاشة  لنظريَّ شكال  ة  ة 
 

يف    »  گادامر  یفلسف  کيبر هرمنوت ینقداملقالة بعنوان «).  ١٣٩٥د. (حممّ  ،یعرب صاحلاملصدر:    )١(

الفارسيَّة»  قبسات«جملَّة   اإليرانيَّة باللغة  اجلمهوريَّة اإلسالميَّة  العددالتي تصدر يف   ،  ٥٨(١٥(  ،

 . ١٧٦إٰىل  ١٤٧ الصفحات

 .حسن عّيل مطر تعريب:

 . سة التحقيق الثقايف والفكر اإلسالمية يف مؤسَّ العلميَّ ة أستاذ مساعد وعضو اهليأُ  )٢(



٦٠  رمنيوطيقا اهل 

عليها    التي ترصُّ   ٰى خرة للفهم من األبحاث األُ ة الذاتيَّ التارخييَّ   غادامري القائمة عىلٰ 

املقالة الذهنيَّ   .هذه  النزعة  تناولنا موضوع  املطاف  هناية  نظريَّ ويف  يف  غادامري  ة  ة 

مباين    بااللتفات إىلٰ   -هذا اإلشكال    ٰى ة)؛ حيث ال نرمسألة هامَّ   ٰى خر(وهي األُ 

  . قابالً للبحث والنقاش ٰى كان أصل املبن واردًا، وإنْ  - غادامري يف مسألة الفهم  

ّا:  

غادامريُيعتَ  جورج  هانس  املفكِّ ٢٠٠٢  -  ١٩٠٠(   )١( رب  مشاهري  من  رين  م) 

  - ا  من خالل قيامه بفلسفة اهلرمنيوطيق  -األملان يف القرن العرشين؛ حيث عمد  

لقد اشتملت حياة هانس غادامري    . ذاهتا  ة يف حدِّ الفلسفة هرمنيوطيقيَّ   إثبات أنَّ   إىلٰ 

الفلسفة األملانيَّ   عىلٰ  اللسانيَّ قرن من  من  ابتداء  التقليديَّ ة؛  الكانطيَّ ة  املحدثة  ة يف  ة 

إىلٰ  األملانيَّ القوميَّ   وصوالً  العامليَّ ة  احلرب  وبعد  املعتدلة  الثانية،  ة  من    وابتداءً ة 

  . اهات العوملة الكامنة يف ذات التكنولوجيانقد اجتِّ  ة إىلٰ االشرتاكيَّ 

أُ   إنَّ  قراءة  عن  عبارة  غادامري،  اهلرمنيوطيقا  هانس  ومعطيات  التفسري  صول 

أساس الفهم األصيل أو األحكام املسبقة،   مجيع التفاسري تنشأ عىلٰ   حيث أثبت أنَّ 

  . لذهني، أو من نموذج أو تقنية قابلة للتعميموليس من احلقل الداخيل للمفهوم ا

التي كانت مبتليَّ   -ت هايدغر  ثبِ يُ  بثنوية املوضوع  خالفًا هلرمنيوطيقا دلتاي  ة 

الفصل يف ضوئها بني املشاهد والظاهر، ومن هنا    ؛ حيث يتمُّ )اليشء الديكاريت (

التعيُّ  حذف  بمقدوره  التارخييَّ كان  إىلٰ نات  والوصول  للظاهر،  ا  ة  لظاهر  أصل 

والوجود اإلنساين تارخيي وزمني    » الدازاين«   نَّ إ  - ة  رات التارخييَّ املنفصل عن املؤثِّ 

وعي    ة عىلٰ تأثريات التارخييَّ   سيطر عىلٰ تُ   طريقة أنْ   ة، وال يمكن أليِّ يف بنيته الذاتيَّ 

  . آثاره لها، وقد سار هانس غادامري عىلٰ اإلنسان أو ُيبطِ 
 

(1) Hans Georg Gadamer 



 ٦١  نقد عٰىل اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّة لغادامري

التعريف هبانس   لنا  مفكِّ يمكن  بوصفه  تقبَّ غادامري  قد  أنَّ رًا  حقيقة  الفكر    ل 

التزامه بقراءة عن    ته حيدث ضمن فضاء تارخيي لغوي، باإلضافة إىلٰ والفهم برمَّ 

ة الثابتة؛  لقد كان غادامري قد ملس رضورة للواقعيَّ   . البيان الواقعي للعلم واملعرفة

عن الذهن،    مستقلٍّ   لٍ قة بشك ة متحقِّ تقع حول واقعيَّ   نزاعاتنا جيب أنْ   أنَّ   ٰى بمعن

ة  ا يف الوقت نفسه قد شغلت أفكارنا حول مسألة تارخييَّ وهلا موقع يف التاريخ، وأهنَّ 

األشياء يف التاريخ    ٰى ام نرونحن يف تفكري غادامري إنَّ   . ةفهمنا هلذه احلقيقة الواقعيَّ 

التاريخ التاريخ، وليس من خارج  يُ   وإنَّ   .ومن طريق  الن  شكِّ التاريخ واللغة ال 

واملعرفةسد�  للفهم  وسيلة  مها  بل  الفهم،  دون  وحائالً  اهلرمنيوطيقا    إنَّ   .)١(ا 

ضت  قد تعرَّ   -ة  بعض النقاط اإلجيابيَّ   رغم اشتامهلا عىلٰ   - ة هلانس غادامري  الفلسفيَّ 

نتعرَّ  وسوف  خمتلفة،  جهات  من  إىلٰ للنقد  ييل  فيام  هذه    ض  بعض  يف  البحث 

  .)٢( اجلهات

  : دا  اط اا -أ 

ة  هو النسبيَّ   ة املقال  هبه يف هذ   ٰى والذي نعن   .)٣( ة تعريفات وأنواعًا خمتلفةللنسبيَّ   إنَّ 

ام هو  أبناء ثقافٍة ما، إنَّ   ٰى رب معرفة لد عتَ ما يُ  تعني أنَّ   » ةة املعرفيَّ النسبيَّ « إنَّ   .ةاملعرفيَّ 

أفراد    ة لدهيم، وقد ال يكون معرفة بالنسبة إىلٰ ة أو النظريَّ حصيلة احلاضنة الثقافيَّ 

  . بالرضورة ٰى سائر الثقافات األخر
 

(1) See: The Litery Encyclopedia, Kelsey Wood, College of Cross,  2003, available at: 

www. Litencyc.com (4/15/2006). 

لقد عمد صاحب هذه املقالة إٰىل مناقشة ونقد رؤية غادامري إٰىل ماهيَّة الفهم يف مقالة ُأخرٰى حتمل  )٢(

من جملَّة   ٤٩(غادامري وتارخييَّة الفهم)، وهو منشور يف العدد:    »مندي فهمگادامر و تاريخ«عنوان  

ال بعضهام   . قد آراء هانس غادامرييف ن -نوعًا ما   -قبسات، ويمكن هلاتني املقالتني أْن ُتكمِّ

هاوارد،    )٣( سنكي،  نسبي«انظر:  از  روايت  شناختيپنج  النسبيَّة   »گرايي  عن  روايات  (مخس 

 . ش ١٣٨١، ٩املعرفيَّة)، ترمجه إٰىل اللغة الفارسيَّة: پريوز فطورچي، جملَّة ذهن الفصليَّة، العدد: 



٦٢  رمنيوطيقا اهل 

  : ةة املعرفيَّ خصائص النسبيَّ  -   ١

البرشيَّ   - أ   الفرديَّ تشابك املعرفة  ة لصاحب  ة والذهنيَّ ة من خالل اخلصائص 

،  ام يكون مفهومًا بالنسبة إليه ضمن إطاره النظري اخلاصِّ أمر إنَّ   كلَّ   نَّ إاملعرفة، و

  . ة، وثقافته اخلاصَّ ة، وجمتمعه اخلاصِّ ، ونمط حياته اخلاصَّ ونموذجه اخلاصِّ 

  . تارخيية فهم الثابت والالَّ إنكار إمكانيَّ  - ب 

ة  نيَّ ر اإلمكاللحكم، وبالتايل عدم توفُّ   عدم وجود معيار مطلق ومستقّل   - ج  

  . إلصدار األحكام الصحيحة 

عىلٰ   نَّ أ  - د   النسبيَّ   غادامري  إلشكال  رفضه  من  أنَّ الرغم  يبدو  ولكن  يف  ة،  ه 

  . دةام بالنسبية من جهات متعدِّ معرض االهتِّ 

  : ةة اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ ة القول بنسبيَّ أدلَّ  -   ٢

ديَّة املفهوميَّة للنصِّ وسيولته   د جانب من جوانب  إنَّ الكثرة والتعدُّ إنَّام ُمتثِّل جمرَّ

ل معرفة اإلنسان من اخلارج إٰىل معرفة   اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّة لغادامري، والتي ُحتوِّ

. إنَّ هانس غادامري ينظر إٰىل الكثري  )١( تارخييَّة، وبالتايل تكون نسبيَّة يف هناية املطاف 

اها أجزاء يف تبلور الفهم، وكلُّ  من العنارص املختلفة بوصفها دخيلة يف الفهم، بل ير 

هذه العنارص تارخييَّة وزمنيَّة، وإنَّ وجود حتَّٰى عنرص واحد من تلك العنارص يكفي  

ل ومن الداخل تارخييَّة،   املعرفة نسبيَّة، وأْن جتعل ذات الفهم والتعقُّ لكي تصبح 

  ا أيضًا. أمرًا نسبي�   - التي هي ثمرة هلذا الفهم    - وكنتيجة لذلك تكون املعرفة  

تارخيي�   فأنْ  اإلنسان  وجود  غادامري  وأنْ يعترب  فهمه    ا،  لذلك    - يعترب    - تبعًا 

د هو  ؤكِّ يُ   ة ملثل هذا الوجود التارخيي، وأنْ ات الوجوديَّ حمدودًا ومنحرصًا يف احليثيَّ 

ة وجوده  ة اإلنسان، وحمدوديَّ البُعد الذايت من تارخييَّ   ستاذه مارتن هايدغر عىلٰ وأُ 
 

(1) See: Gadamer, Martin; 1994, Truth in The Human Sciences, Published in 

Hermeneutics and Truth, pp. 37, 372, 395. 



 ٦٣  نقد عٰىل اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّة لغادامري

التارخييَّ  الفرضيَّ   ؛ وأنْ )١( ةوفهمه بالرشائط  الفهم ثمرة  البرشيَّ يعترب  ة املسبقة،  ات 

  ) ٢( طالقة اإليعترب حيثيَّ   ق كنتيجة المتزاج الناس برشائطه الراهنة؛ وأنْ ه يتحقَّ وأنَّ 

  ذاته، وأنْ   ة يف حدِّ يعترب الفهم واإلدراك تارخييَّ   ؛ وأنْ )٣( ة للفهممن العنارص الذاتيَّ 

اهلرمنيوطيقيَّ ي التجربة  ديالكتيكي� تعرب  أمرًا  والفهم  السؤال  ة  ملنطق  وتابعًا  ا 

وأنْ )٤( واجلواب الواقعيَّ   ؛  التجربة  بمعن يعترب  احلديثة    االنفتاح عىلٰ   ٰى ة  التجارب 

؛ )٦( يف حركة وجريان دائم  ق النصِّ فُ ق اإلنسان وأُ فُ يعترب أُ   ؛ وأنْ )٥( واألفهام اجلديدة

يعترب من ناحية    ؛ وأنْ )٧( نيقني التارخييَّ فُ يعترب الفهم حصيلة امتزاج هذين األُ   وأنْ 

  إىلٰ   ٰى خر ا، ويذهب من ناحية أُ ا وزمني� مسألة أمرًا تارخيي�   ات اإلنسان يف كلِّ فرضيَّ 

لها يف  ة لإلنسان حيث ال يكون تدخُّ ات الوجوديَّ ات من احليثيَّ اعتبار هذه الفرضيَّ 

خا أمرًا  جتنُّ الفهم  املمكن  من  أو  للسيطرة  ويرضعًا  بل  أمرًا    ٰى به،  عليه  السيطرة 

النسبيَّ ل سببًا مستقال� شكِّ يُ   ذلك من شأنه أنْ   ؛ كلُّ )٨( مستحيالً وغري معقول ة   يف 

  . ة ملعرفة اإلنسانة التبعيَّ الذاتية للفهم، والنسبيَّ 

 

(1) See: Heidegger, Martin; Being and Time, Translated by John Macquarrie and 

Edward Robinson, Harpersan Francisco,  1962, p. 434 / Gadamer, Ibid, p.xxx. 

(2) Application 

(3) See:  Gadamer, Martin; Being and Time, Translated by John Macquarrie and 

Edward Robinson, Harpersan Francisco,  1962,  pp. 307 - 308. 

(4) See: Gadamer, Martin; ibid, pp. 369 – 370. 

(5) See: Gadamer, Martin; Ibid, p. 362 - 363. 

(6) See:  Gadamer, Martin;  The Historicity of Understanding, Published in: 

Hermeneutics Readers,1986, p.272 / Ibid, 1994, p. 306. 

(7) See: Gadamer, Martin; Truth in The Human Sciences, Published in Hermeneutics 

and Truth, 1994, pp. 304 – 305. 

(8) See: Gadamer, Martin; Ibid, p. 397. 
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  : جواب هانس غادامري -   ٣

ي  ؤدّ آراءه تُ   القول بأنَّ   - من تالميذه    واحدٍ   وال أيُّ   -ال يرتيض هانس غادامري  

املعرفيَّ النسبيَّ   إىلٰ  ُيعرِّ ة  فهو  بوصفه  ة؛  املواضع  بعض  يف  نفسه  عن  ا  واقعي� «ف 

درك احلقائق،  ذاهتا، وهكذا نُ   نا نفهم األشياء كام هي يف حدِّ أنَّ  ٰى ؛ بمعن)١( »ا انطباعي� 

من   خاصَّ ولكن  معيَّ زاوية  ويف ظروف  سواء  ة  اليشء  من  لنا  يظهر  ال  نة؛ حيث 

ام  جانب منه، ولن يكون بمقدورنا معرفة اليشء من مجيع جهاته وجوانبه؛ نحن إنَّ 

اليشء من زاوية واحدة: وهي الزاوية املتاحة لنا، وليس من مجيع الزوايا،    ننظر إىلٰ 

الذي    حاسم عن اليشء؛ بيد أنَّ حساب جامع و  ولن نتمكن أبدًا من احلصول عىلٰ 

  ويقول يف ذلك: .ةدركه يكون صادقًا ومطابقًا للحقيقيَّ نفهمه ونُ 

إنَّ اآلراء املختلفة بشأن العامل ليست نسبيَّة؛ بمعنٰى أْن تقف يف قبال 

مكان  يف  موجودة  الصحيحة  ة  النظريَّ وكأنَّ  ذاته،  حدِّ  يف  هو  كام  العامل 

خارج العامل اللغوي لإلنسان، وأْن تكون قابلة للكشف يف اليشء يف حدِّ 

ة بشأن العامل وجود لعامل يف  هناكذاته.   ع يف كلِّ نظريَّ  نفسه أيضاً. إنَّ تنوُّ

ن القول بنسبيَّة العامل، بل إنَّ العامل   د اآلراء بشأن العامل ال يتضمَّ  -وتعدُّ

ا كان   ليس شيئاً خمتلفاً عن اآلراء التي يعمل العامل عٰىل إظهار نفسه   - أي�

ليس شيئاً سوٰى  -كام أثبت هورسل    - من خالهلا. إنَّ اليشء يف حدِّ ذاته  

النصفيَّة االستمراريَّ  اجلوانب  مجيع  معها  باالقرتان  خ  ترتسَّ التي  ة 

للمشاهد املختلفة من األشياء القابلة لإلدراك واحدة بعد أُخرٰى، حيث 

 .) ٢(ُتلقي بظالهلا عٰىل بعضها 

 

(1) Perspectival realist. 

(2) See: Gadamer, Martin; Truth in The Human Sciences, Published in Hermeneutics 

and Truth, 1994, pp. 447 - 448. 
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  بدوره:  )١( واخرتهاوزر .وقال برايس آر

نظري    - جيب   وجهة  النظريَّ   - من  املعرفيَّ تسمية  بـ  ة  غادامري  هلانس  ة 

اليشء    الدوام أنَّ   ر عىلٰ كرِّ غادامري كان يُ   ؛ وذلك ألنَّ »ةة االنطباعيَّ واقعيَّ ال«

نحن   . ق لغويفُ ك أبدًا من طريق اإلمكان التارخيي ويف أُ ام ُيدرَ ذاته إنَّ  يف حدِّ 

نُ إنَّ  حدِّ ام  يف  األشياء  وآليَّ   وإنَّ   .ذاهتا  درك  دورها  متارس  اآلفاق  تها  هذه 

ام  ا للمعرفة أيضاً؛ نحن إنَّ املعرفة، وبوصفها حد� بوصفها رشطاً من رشوط  

  . )٢( ةظروف ورشائط خاصَّ  ة، ويف ظلِّ نفهم احلقائق من زاوية خاصَّ 

 ) غروندان  جون  ذهب  بوصفه    إىلٰ   )٣( م)١٩٥٥وقد  غادامري  هانس  اعتبار 

  ؛ وقال يف ذلك: »ا يف معرض اخلطأ واقعي� «

ة املطلقة، التي هي  النسبيَّ   إىلٰ   اهلرمنيوطيقا تنجرُّ   ر أنَّ مل يكن غادامري يتصوَّ 

ذاته أنَّ   .التشكيك  لو  كام  األمر  البنيويَّ   ليس  النزعة  أصابه  صاحب  إذا  ة 

ة واألبستمولوجيا سوف تنهار  خطوة بشأن املعرفة البرشيَّ   كلَّ   العجز، فإنَّ 

ة خرس جولته،  صاحب النزعة البنيويَّ   لو أنَّ   ٰى.كام ينهار بيت من الورق املقوَّ 

  غادامري أنَّ   ىٰ ير  . تلك اجلولة هي اجلولة الوحيدة املمكنة  ال يعني ذلك أنَّ 

  إىلٰ   - ام هو  ة والتشكيك، وإنَّ ة ال يستلزم نجاح النسبيَّ إخفاق النزعة البنيويَّ 

  . )٤( »اخلطأ«ة التزام جتاه إمكانيَّ  - ما   حدٍّ 

ا  لت مانعاً نوعي� ة شكَّ لتقليديَّ ة والنزعة اة واللغويَّ الرشائط التارخييَّ   لو أنَّ 

الالَّ  اليقني  حتصيل  أنَّ دون  يعني  ال  فهذا  آخر  حب،  طريق  هناك  يعد  مل  ه 

 
(1) Brice R. Wachterhauser 

(2) See: Wachterhauser, ?, 1994, pp.154 - 155. 

(3) Jean Grondin 

(4) Fallibilism 
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ومعارفنا علومنا  قُ   .لتوجيه  البنيويَّ دِّ فلو  للنزعة  أنْ ر  حتلُّ   ة    متوت، سوف 

  . )١( ة والتشكيكعصمة وإمكان اخلطأ، دون النسبيَّ ها الالَّ حملَّ 

الالَّ الواقعيَّ   إنَّ  والواقعيَّ ة  االنطباعيَّ معصومة  تمَّ   - ة  ة  رؤية    التي  تفسري  هبام 

مسار الفهم    ة، وإنَّ حقيقة الواقعيَّ   نا لن نصل أبدًا إىلٰ كالمها رشيك يف أنَّ   -غادامري  

التفسري   اختالف هذين التفسريين يكمن يف أنَّ   إنَّ  . يف استمرار وتواصل ال ينتهي

اإلنسان يعاين    ات؛ ألنَّ مجيع األفهام والنظريَّ  إىلٰ   ل يقبل إمكان اخلطأ بالنسبة األوَّ 

ة  ة االنطباعيَّ ا الواقعيَّ ق اليقني؛ وأمَّ ة، وهذا األمر حيول دون حتقُّ ة ذاتيَّ من حمدوديَّ 

  . كان من زاوية ُبعد من أبعاده ما فهمته مطابق للواقع، وإنْ  أنَّ  ٰى فهي تر 

  :اجلواب ردُّ  -  ٤

  : ةينفصل عن اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ ة الزم ال النسبيَّ  -  ٤/ ١

ما يمكن قوله يف الدفاع عن هانس غادامري، ودفع هتمة   م كان هو أقٰىص ما تقدَّ 

ة عنه؛ ولكن ال يزال هناك بعض األسئلة التي مل نجد هلا إجابات مقنعة يف  النسبيَّ 

امري  طبقًا لرؤية غاد  - فهم احلقيقة    ومن بني تلك األسئلة هو أنَّ   .فلسفة غادامري

التجربة حتصل يف معرض    ، وأنَّ ٰى الدوام بوصفه جتربة للمعن  رب عىلٰ عتَ يُ   - هذه 

كان جوابًا عن    . جوابه  اجلواب عن السؤال الذي كان الشخص بصدد العثور عىلٰ 

اته  ه سؤال منبثق عن موقعه وفرضيَّ إنَّ   .تفسري النصِّ   ، وأرشده إىلٰ  املفرسِّ سؤال حريَّ 

  ة، يضاف إىلٰ ة تارخييَّ لكليهام حيثيَّ  إنَّ  .إجابته تأيت ضمن هذه الدائرة ة، وإنَّ اخلاصَّ 

الواقع الراهن    يكون قابالً لإلطالق والتطبيق بالنسبة إىلٰ   اجلواب جيب أنْ   ذلك أنَّ 

  ة يشء غري هذا؟ للشخص أيضًا، وهذا بدوره أمر غري ثابت؛ فهل النسبيَّ 
 

(1) See: Dostal, Robert j.; the Experience of Truth for Godamer and Heidegger, 

Published in: Hermeneutics and Truth, Edited by Brice R. Wachterhauser, 

Northwestern University Press Evaston,  2002 , pp. 70  - 71. 
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غروندان   يب  ُجي  بأنَّ   جون  لسعن ذلك  بالعينيَّ نا  القائلني  من  وال  نا  املطلقة،  ة 

جتتمع    ة التي نؤمن هبا يمكن أنْ العينيَّ   إنَّ   .ة املطلقةنرتيض يف الوقت نفسه النسبيَّ 

النسبيَّ  النسبيَّ   . ةمع نوع من  العينيَّ وهي  التي ال تبلغ بمحو مفهوم  ،  ٰى املنته  ة إىلٰ ة 

  . ما  حدٍّ  ام كان هذا مثريًا لإلعجاب إىلٰ وربَّ 

  وقال يف توضيح كالمه: 

أنْ  لنا  العينيَّ نُ   يمكن  ملفهوم  معن عطي  السيّ   أقلَّ   ىٰ ة  أجل  إطالقاً،  من  ام 

ا يف السابق نمتلك علوماً كانت  نا كنَّ هذه احلقيقة وهي أنَّ   تسديد احلساب إىلٰ 

ولكنَّ عينيَّ  مطلقةة،  تكن  مل  يعدُّ   .ها  ال  اهلرمنيوطيقا  للعينيَّ   يف  بيت  ة،  بناء 

والتعهُّ االل  ىٰ بمعن ألُ تزام  بمعن د  بل  مطلق،  األمر    أنْ   ىٰ فق  هبذا  نعرتف 

ة لالعتامد  عيات بشأن العلم والتفسري أكثر قابليَّ بعض املدَّ   ا، وهو أنَّ رسمي� 

أنَّ  ذلك  من  اآلراء؛  سائر  اعرتفنا  من  قد  املثال    عىلٰ   - نا  علم    أنَّ   - سبيل 

الدولة    واحد، وقبلنا بأنَّ   ىٰ مستو   ة ليست عىلٰ أ الكيمياء واجلفر والرمل واهلي

ة اهلرمنيوطيقا  مهمَّ   إنَّ   .من احلاكم املستبدِّ   ةً ا أكثر مرشوعيَّ املنتخبة ديمقراطي� 

أنْ  النسبيَّ   هي  بالنزعة  وُخت تأخذ  وتُ ة  النسبيَّ رجها من اإلطالق  ة،  دخلها يف 

 .)١( ةوتقبلها بشكل نسبي، وهذا ال يعني التخّيل عن العينيَّ 

ه هو اآلخر يقول بورود أصل  أنَّ   هذا الكالم من جون غروندان ُيشري إىلٰ   إنَّ 

  . ة ال إنكارها من األصلختفيف النسبيَّ  إىلٰ  ٰى هانس غادامري، ويسع اإلشكال عىلٰ 

  :ةة مع اإلنكار املطلق للنزعة البنيويَّ تنايف الواقعيَّ  -  ٤/ ٢

البنيويَّ   ة يمكن أنْ ة االنطباعيَّ الواقعيَّ   يبدو أنَّ  النزعة  ة، ومن خالل  جتتمع مع 

الشخص القائل بإمكان اخلطأ    أنَّ   ٰى بمعن  - معصومة ة الالَّ التعديل يمكن للواقعيَّ 

ٰ   عىلٰ    ٰى تقبل بأصل هذا املبن  أنْ   - ة للخطأ  ة وتعميم القابليَّ يَّ عن كلّ   املعرفة إذا ختىلَّ
 

(1) See: Dostal, Robert j.; Ibid,  2002 , pp. 52 - 53. 
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ظ  ن غروندان، مع التحفُّ ين من أمثال جول هانس غادامري واملفرسِّ بَ املطروح من قِ 

النسبيَّ  النقاط، وال يقع يف إشكال  أنَّ ومالحظة بعض  بيد  أبدًا،  املطلقة  النقطة    ة 

أنَّ األساسيَّ  هي  هنا  تكمن  التي  أنْ   ة  يستطيع  ال  غادامري  هذا    هانس  مثل  خيتار 

البنيويَّ   ؛ ألنَّ ٰى املبن النزعة   إنَّ   .ة ال تقبل اجلمع مع مباين غادامريالنزعة    صاحب 

ة يستطيع القول: هناك احتامل اخلطأ يف علومنا، ولكن ليس يف مطلقها؛ إذ  البنيويَّ 

  هناك لدينا يف الوقت نفسه بعض القضايا التي ال يوجد فيها احتامل اخلطأ، وإنَّ 

  . ةة واملرجعيَّ سائر القضايا تأخذ اعتبارها من هذه القضايا القطعيَّ 

الرغم من قوله بعدم   ه عىلٰ  يكمن يف أنَّ أداء غادامري  اإلشكال الذي يرد عىلٰ  إنَّ 

الرغم من ذلك يبحث عن معيار    تها أيضًا، وعىلٰ يَّ عصمة العلم واملعرفة، يقول بكلّ 

هذين األمرين ال يمكن   لتشخيص الفهم الصحيح من اخلاطئ أيضًا؛ يف حني أنَّ 

  . اجلمع بينهام

  : ة اخلطأ مطلقاً بقابليَّ ة اإلنسان والقول عدم املالزمة بني حمدوديَّ  -  ٤/ ٣

اهلامَّ   إنَّ    -هرمنيوطيقا هانس غادامري    بة عىلٰ ة املرتتِّ من بني األبعاد واجلهات 

الكثري عىلٰ   -تبعًا ملارتن هايدغر   التأكيد  بة  ة اإلنسان، والنتيجة املرتتِّ حمدوديَّ   هو 

كان  اليقني، وإم ذلك هي عدم العلم بجميع أبعاد اليشء، وعدم الوصول إىلٰ  عىلٰ 

  ي يف هناية املطاف إىلٰ ؤدّ ه يُ ة يف اخلطأ، وهذا كلُّ وقوع مجيع العلوم واألفهام البرشيَّ 

بالنسبيَّ  يرإنَّ   .ةالقول  إنسانيَّ   أهمَّ   أنَّ   ٰى ه  وجتربة  حمدوديَّ فهم  جتربة  هي  ته  ة 

  .)١( وافتقاره

عدم الفهم  ة اإلنسان وبني تالزم بني حمدوديَّ  ه ال يوجد هناك أيُّ ولكن يبدو أنَّ 

عدده   ٰىص ما ال ُحي  اليقني أو إىلٰ   مع الوصول إىلٰ  ٰى اإلنسان حتَّ  اليقيني؛ وذلك ألنَّ 
 

(1) See: Gadamer, Martin; Truth in The Human Sciences, Published in Hermeneutics 

and Truth, 1994, pp. 356 - 357. 
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املحدوديَّ  خيرج عن  اليقني، ال  اإلنسان    ٰى ة، وال يصبح مطلقًا، وحتَّ من حاالت 

يضاف    . ةحمدودًا ضمن دائرته الوجوديَّ   ٰى صل بام وراء الزمان واملكان، يبقالذي يتَّ 

  دُّ ه ُيعَ اليشء، بيد أنَّ   مل يكن علًام بكلِّ  العلم ببُعد من أبعاد اليشء، وإنْ   نَّ ذلك أ  إىلٰ 

ة  بيقينيَّ   عدم العلم بسائر األبعاد، ال يرضُّ   إنَّ   . علًام وفهامً   - يف مورد ذلك البُعد    - 

  . خاصٍّ  ُبعدٍ 

زمات  إنَّ رسَّ هذا اخلطأ يكمن يف أنَّه يعترب العلم بجميع اللوازم وامللزومات واملال 

دون واسطة أو بوسائط قليلة أو كثرية لليشء الواحد يف مجع مسألة وقضيَّة واحدة؛  

يف حني أنَّ كلَّ واحدة منها ُمتثِّل قضيَّة علميَّة مستقلَّة، وكلَّام وصل اإلنسان يف مورد  

ل   يشء إٰىل قضيَّة جديدة، كان ذلك علًام مستقال� وجديدًا، ولن يكون مالزمًا لتبدُّ

يا السابقة يف مورد ذلك اليشء؛ بل هو معرفة تضاف إٰىل علمنا السابق؛ أجل  القضا 

إنَّ اإلنسان ال يمتلك علًام مطلقًا يف مورد األشياء، وإنَّ نفي العلم املطلق عن الناس  

وحرصه باهللا سبحانه وتعاٰىل إذا مل يكن بمعنٰى سلب العلوم اليقينيَّة املحدودة بالنسبة  

  . ) ١( لق، كان ذلك أمرًا مناسبًا ومقبوالً إٰىل بعض حقائق اخل 

  : امليزان واملعيار املعترب االفتقار إىلٰ  - ٤/ ٤

تقدَّ   إنَّ  قِ ما  هانس غادامري وتالميذه وُرشَّ بَ م من  ردِّ ل  بالنزعة  االهتِّ   احه يف  ام 

إنَّ النسبيَّ  متكَّ ة،  إذا  مقبوالً  يكون  الفهم  ام  لتمييز  معايري  أو  معيار  تقديم  من  نوا 

الفهم اخلاطئ، وإالَّ  العينيَّ    فإنَّ الصحيح من  بالنزعة  يقبل    ة ولو عىلٰ القول  نحو 

بأنَّ  والقول  نتعرَّ اخلطأ،  ال  إىلٰ نا  النسبيَّ   ض  وأنَّ النزعة  املطلقة،  بعض    ة  لدينا 

يبقاملرجِّ  أبدًا، سوف  ادِّ جمرَّ   ٰى حات  إىلٰ د  يستند  املاثل    ٍل. دلي  أيِّ   عاء ال  والسؤال 

  ن غادامري من جتاوز هذه املعضلة؟! هنا: هل متكَّ 
 

، مركز  ٣٢٥انظر: جوادي آميل، عبد اهللا، رشيعت در آينه معرفت (الرشيعة يف مرآة املعرفة)، ص    )١(

 . (مصدر فاريس) .ش ١٣٧٨، قم، ٢نرش ارساء، ط 



٧٠  رمنيوطيقا اهل 

حتدَّ  الفرضيَّ لقد  عن  مرارًا  غادامري  هانس  وعن  ث  واخلاطئة،  الصحيحة  ات 

واألُ  واخلاطئ،  الصحيح  للنصِّ فُ الفهم  الصحيح  ُجي ق  الذي  والسؤال  عنه  ،  يب 

ات الصحيحة  الفرضيَّ   نَّ إ «.  مورق، والتاميز بني األُ فُ ، واالنحراف عن ذلك األُ النصُّ 

 .)١( »الضالل ي إىلٰ ؤدّ الفرضيات اخلاطئة تُ  الفهم، وإنَّ  ي إىلٰ ؤدّ تُ 

إىلٰ إنَّ  هنا  يشري  أَال جمرَّ   ه  األمرين،  هذين  بني  للتاميز  فقط  واحد  معيار  وهو  د   

  : فهو يقول .ة الفاصلة الزمنيَّ 

الزمنيَّ   إنَّ  الساذجة  الفاصلة  املسبقة  األحكام  تزيح  وجتعل  ة  واخلاطئة، 

ة هي  الفاصلة الزمنيَّ  إنَّ  .األحكام التي توجب الفهم األصيل أكثر وضوحاً 

اهلرمنيوطيقا؛ أي    توجيهه يف الغالب إىلٰ   يب عن اإلشكال الذي يتمُّ التي ُجت 

ات  ات الصحيحة التي نفهم بواسطتها، والفرضيَّ ة التاميز بني الفرضيَّ كيفيَّ 

  .)٢( بسببها وء الفهم س ض إىلٰ اخلاطئة التي نتعرَّ 

  وقال هانس غادامري يف موضع آخر: 

ا   يمكن أْن نطرح للهرمنيوطيقا التارخييَّة حقيقًة سؤاالً أبستمولوجي�ا وبنيوي�

عٰىل النحو اآليت: ما هو األساس الذي تقوم عليه مرشوعيَّة األحكام املسبقة؟ ما  

املرشوعة من األحكام الكثرية األُخرٰى  هو اليشء الذي ُيميِّز األحكام املسبقة  

ة العقل االنتقادي تكمن يف التغلُّب عليها   ؟ ) ٣( التي ال شكَّ يف أنَّ مهمَّ

مرجعيَّ   إنَّ  هنا  يرتيض  غادامري  التقليديَّ هانس  النزعة  بوصفها  ة  واألصالة  ة 

  : االعتقاد قائالً  مصدرًا للحقيقة، ويذهب إىلٰ 
 

(1) See: Gadamer, Martin; Truth in The Human Sciences, Published in Hermeneutics 

and Truth, 1994, p. 299. 

(2) See: Gadamer, Martin; Ibid, p. 298. 

(3) See: Gadamer, Martin; Ibid, p. 277. 



 ٧١  نقد عٰىل اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّة لغادامري

ات، عجزت  انت حتتقر مجيع أنواع املرجعيَّ ة عندما كالنزعة التنويريَّ   إنَّ 

  .)١( عن رؤية هذا األمر

ام يكون من  رت بالتاريخ واملايض، إنَّ اختبار األحكام املسبقة التي تأثَّ   إنَّ 

  .)٢( مواجهتها مع السنة واملايض خالل محلها عىلٰ 

ة واألصالة يف التاميز بني  ة النزعة التقليديَّ كام طرح هانس غادامري بحث مرجعيَّ 

  )٣( »ةاحلقيقة يف العلوم اإلنسانيَّ «الفهم الصحيح، والفهم غري الصحيح، يف مقالة 

  .)٤(أيضاً 

  : ة واألصالةنقد معيار النزعة التقليديَّ  -  ٤/ ٤/ ١

املعيار املطلق ال   ا؟ إنَّ ل معيارًا مطلقًا أم نسبي� ثِّ ة واألصالة متُ هل النزعة التقليديَّ 

إذ  يتناس  غادامري؛  هانس  مباين  مع  الشحِّ   نَّ إب  بالغ  املطلق  القاموس    األمر  يف 

  اعتباره يف حدِّ   املعيار النسبي ال يصلح للحكم والتمييز؛ ألنَّ   املعريف لغادامري، وإنَّ 

  . دليل  ذاته حيتاج إىلٰ 

ة واألصالة ال تصلح  النزعة التقليديَّ  االعتقاد بأنَّ   كام يذهب هريش بدوره إىلٰ 

ة واألصالة ليست شيئًا آخر  النزعة التقليديَّ   تكون معيارًا العتبار الفهم؛ ألنَّ   أنْ 

  تفسري جديد يضاف بعد تبلوره وظهوره إىلٰ   كلَّ   ، وإنَّ غري تاريخ تفاسري النصِّ 

التقليديَّ  لذلك ال يمكن للنزعة    تغيريها؛ ونتيجةً   ي إىلٰ ؤدّ ة واألصالة، ويُ النزعة 

ذات    ذاهتا عرضة للتغيري؛ إنَّ   ا يف حدِّ تكون معيارًا؛ ألهنَّ   ة واألصالة أنْ التقليديَّ 

التقليديَّ  املتغريِّ النزعة  واألصالة  من  ة  عليها  يطرأ  ملا  واعتبار  وجهة  عن  تبحث  ة 
 

(1) See: Gadamer, Martin; Ibid, p. 279. 

(2) See: Gadamer, Martin; Ibid, p. 306. 

 . انساين»ها الفاريس: «حقيقت در علوم عنوان املقالة يف نصِّ  )٣(

(4) See: Gadamer, Martin; Ibid, p. 279 - 282; Wachterhauser, ?, 1994, pp. 27 - 29. 



٧٢  رمنيوطيقا اهل 

نا من دون  إنَّ   .تكون معيارًا العتبار التفاسري  ات، وعليه كيف يمكن هلا أنْ تغريُّ 

بني تفسريين خمتلفني،   ٰى ر صحيح حتَّ اختيا  نحصل عىلٰ  معيار ثابت ال نستطيع أنْ 

  .)١( م لنا مفهومًا خاصًا أبداً قدِّ ال يُ   النصَّ  نحن وهذه النتيجة القائلة بأنَّ  ٰى ونبق

  : »ةالفاصلة الزمنيَّ «معيار  ة الواردة عىلٰ اإلشكاالت األساسيَّ  -  ٤/ ٤/ ٢

الزمنيَّ معياريَّ   إنَّ  الفاصلة  تعرَّ ة  حتَّ   تضة  قِ   ٰى للنقد  هانس  ل  بَ من  تالميذ 

  غادامري، يقول جون غروندان: 

للفاصلة الزمنيَّ ربَّ  ات اخلاطئة،  تفرض علينا قبول الفرضيَّ   ة أنْ ام أمكن 

هذا املعيار ال    ذلك أنَّ   يضاف إىلٰ   . األفكار اجلديدة واألفضل  وتقيض عىلٰ 

فاصلة   وبينها  بيننا  توجد  ال  التي  املعارصة  اآلثار  فهم  نروم  حيث  جيدي 

  » احلقيقة واملنهج « من كتاب    وىلٰ غادامري يف الطبعات األُ   ومن هنا فإنَّ   .ةزمنيَّ 

الزمنيَّ إنَّ  الفاصلة  يعترب  كان  الصحيح من  ة جمرَّ ام  الفهم  لتشخيص  د معيار 

 ) عبارة  إالَّ onlyالفهم اخلاطئ، وكان يستعمل  أنَّ )،  عام    ه عدل يف طبعة 

بكل   )م ١٩٨٥( واستبدهلا  الكلمة،  هذه  عن  الكتاب  ( هلذا  )،  oftenمة 

  . )٢( إشكال هذا املعيار  ه قد التفت بنفسه إىلٰ ويبدو أنَّ 

اهلرمنيوطيقا  «له حتت عنوان    ٰى خر هذه النقطة يف مقالة أُ   وقد أشار غروندان إىلٰ 

  ، حيث قال: »ةوالنسبيَّ 

ما،   حدٍّ   بعض املشاكل إىلٰ  حلِّ   تعمل عىلٰ  ة يمكنها أنْ الفاصلة الزمنيَّ  إنَّ 

لن  ولكنَّ  حتلُّ   حلَّ   ع تستطيها  وحدها  هي  وال  املشاكل،    . املشاكل  مجيع 
 

(1) See: Hirsch, E. D.; 1967, Validity in Interpretation, New Haven and London, Yale 

university  press,  pp. 250 – 251. 

(2) See: Dostal, Robert j.; the Experience of Truth for Godamer and Heidegger, 

Published in: Hermeneutics and Truth, Edited by Brice R. Wachterhauser, 

Northwestern University Press Evaston,  2002 , pp. 45 - 46. 



 ٧٣  نقد عٰىل اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّة لغادامري

يان يف  ؤدّ ة تُ ة واألصالة والفاصلة الزمنيَّ النزعة التقليديَّ   ذلك أنَّ   يضاف إىلٰ 

إىلٰ  املوارد  من  املعن   الكثري  عن  املنحرفة  التفاسري  للنصِّ   ىٰ بعض  ،  األصيل 

 من النزعة  كال�   إنَّ   .ذلك يف التاريخ   وهناك الكثري من النامذج واألمثلة عىلٰ 

سلبيَّ التقليديَّ  تأثريات  يرتكان  ما  كثريًا  والزمان،  واألصالة  وجمانبة  ة  ة 

  . هذا املعيار ذاته إشكال آخر يرد عىلٰ  ، وهذا يف حدِّ للصواب يف فهم النصِّ 

هذا الفهم ليس له تطبيقات يف    واإلشكال اآلخر الذي يرد عليه هو أنَّ 

الزمنيَّ  الفاصلة  كانت  لو  إذ  املعارصة؛  اآلثار  ُمت فهم  صحَّ ثِّ ة  يف  رشطاً  ة  ل 

إىلٰ  املعارصة  اآلثار  مجيع  فهم  ترك  لوجب  تركه    الفهم،  وللزم  التاريخ، 

  .)١( مسكوتاً عنه يف املرحلة الراهنة

هذا املعيار    ، هو أنَّ » ة يَّ الفاصة الزمن«ة  معياريَّ   واإلشكال اآلخر الذي يرد عىلٰ 

حدِّ  عىلٰ   يف  ينطوي  يُ   ذاته  مل  إذ  الزمنيَّ بنيِّ إهبام؛  الفاصلة  مقدار  لفهم    املطلوبة  ة 

حتديدها بفرتة    ام تمَّ ة؛ إذ كلَّ دي حتديد فرتة زمنيَّ ولن ُجي   . النصوص فهًام صحيحاً 

  ل؟ حتديدها بفرتة أقرص أو أطو زمنية يرد اإلشكال والقول: ملاذا ال يتمُّ 

  : ة الفهمتقديم معيار ثابت، يتناقض مع تارخييَّ  -  ٤/ ٤/ ٣

إىلٰ   أنْ  غادامري  هانس  التقليديَّ   يذهب  النزعة  مع  والتامهي  التناغم  ة  اعتبار 

م الزمان معيارًا لتشخيص  ة الفهم، أو يعترب ترصُّ حقيقة وصحَّ   واألصالة دليالً عىلٰ 

  لٍ ته بشكة أو عدم صحَّ النظر عن صحَّ   بغضِّ   -الفهم الصحيح من الفهم اخلاطئ  

أنَّ   -   عامٍّ  يقبل هباتني القضيَّ هل يعني  أُ   ؟ تنيه  : هل يرتيض هذين  ٰى خرأو بعبارة 

  تهام؟ تهام وقطعيَّ يَّ د يف كلّ ه يرتدّ ، أم أنَّ وقطعيٍّ  مطلٍق  لٍ الفهمني واحلقيقتني بشك

تني بوصفهام فهًام يفوق  : هل قبل هانس غادامري هباتني القضيَّ ٰى خر وبعبارة أُ 

التارخييَّ  للقوانني  خيضع  ال  بحيث  واملتغريِّ التاريخ،  الزمنيَّ ة  أنَّ ات  أم  هاتني    ة، 
 

(1) See: Wachterhauser, ?, 1994, pp. 56 - 57. 



٧٤  رمنيوطيقا اهل 

تني  لذلك تكونان نسبيَّ  ة، ونتيجةً تني والفهمني بدورمها من القضايا التارخييَّ القضيَّ 

  تني؟ ومرحليَّ 

ة  مع أصل نظريَّ   ذلك سوف يتناىفٰ   ل، فإنَّ األوَّ   اختار هانس غادامري الشقَّ   إنْ 

ته؛ إذ  ة وجود اإلنسان الذي يقوم عليه أساس هرمنيوطيقيَّ ة الفهم وتارخييَّ تارخييَّ 

  اإلنسان كائن تارخيي وحمدود، ومن املحال أنْ   أنَّ   د مرارًا وتكرارًا عىلٰ ه قد أكَّ نَّ إ

الثاين؛ عندها كيف يمكن القبول    اختار الشقَّ   وإنَّ   .املطلق  ن من الوصول إىلٰ يتمكَّ 

ة بوصفها معيارًا يمكن من خالله التمييز بني الفهم الصحيح والفهم  هبذه النظريَّ 

أساس متني    ته وال يقوم عىلٰ اخلاطئ؟! إذ كيف يمكن ملا كان هناك إشكال يف صحَّ 

  يصبح بنفسه معيارًا لتقييم غريه؟!   وأصيل، أنْ 

نحو الشعوري،    ة بشكل غري مبارش وعىلٰ غادامري يؤمن بالنزعة البنيويَّ   دو أنَّ يب

، فام  إذا مل يكن هناك يف البني معيار مطلق وكّيل   .ه ال يستطيع اإلقرار بذلكولكنَّ

  أيِّ   فهم آخر؟ بالقياس إىلٰ   الذي يعنيه احلديث عن الفهم املعترب وترجيح فهم عىلٰ 

؟ ليس أمام هانس غادامري غري  »األكثر اعتباراً «و  » األرجح«تقييم عبارة    أمر يتمُّ 

إنَّ  النزعة    القول:  مع  تناغًام  أكثر  يكون  الذي  يعني  واألحسن  األفضل  الفهم 

تقييم  التقليديَّ  هو معيار غادامري يف  ما  القائل:  يرد السؤال  ة واألصالة؛ وعندها 

  ع األصالة جيعلها أقرب إىلٰ التناغم م  نعلم أنَّ   ومن أين لنا يف األساس أنْ   ؟ التناغم

هانس غادامري رازحًا    ٰى احلقيقة، أو جيعلها تبدو أقرب من احلقيقة؟ ومن هنا يبق 

النسبيَّ  أنَّ يف مصيدة  متمسِّ ة، رغم  يبدو  ال  العمليَّ ه  الناحية  من  بلوازم رؤيته،  كًا  ة 

  . النظري أيضاً  ٰى املستو  نكر ذلك عىلٰ ويُ 

الفهم الصحيح والفهم  ة هانس غادامري يف تقد نظريَّ   إنَّ  يم معيار للتمييز بني 

أثارت حتَّ  هو    ٰى اخلاطئ من االضطراب والتهافت بحيث  عنه؛ فهذه  املدافعني 

  يقول:  - ة ة اإلنطباعيَّ الذي يصف غادامري بالواقعيَّ  -   برايس واخرتهاوزر



 ٧٥  نقد عٰىل اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّة لغادامري

ة تعاطي هانس غادامري مع مسألة متايز الفهم الصحيح  ق بكيفيَّ فيام يتعلَّ 

الفهم  أنَّ   من  يبدو  إىلٰ اخلاطئ،  يذهب  مل  حلِّ   ه  وإنَّ   خيار  أخذ  املشكلة،  ام 

ذلك أمرًا    ىٰ ير  ا، وأنْ يبحث عن طريق جيعل نفس هذه املشكلة أمرًا إجيابي� 

احلقيقة  ذاتي�  عن  اإلنسان  لبحث  كانت    ىٰ وحتَّ   ... ا  إذا  املتناقضة  التفاسري 

 !)١(ة من احلقيقةحصَّ   اشتامهلا عىلٰ  عىلٰ   ا تدلُّ متناغمة يف ذاهتا، فإهنَّ 

  وقال يف هذه املقالة أيضًا: 

عاء القائل  ا هلذا االدِّ توجيهاً وتربيرًا كافي�   دُّ عَ متاهي التفسري وتناغمه، يُ   إنَّ 

وأ  بأنَّ  الواقع؛  مع  وتطابقاً  تناسباً  كافياً مَّ للتفسري  دليالً  يكون  ملاذا    عىلٰ   ا 

فألنَّ  سو التطابق،  أمامنا  ليس  عىلٰ   ىٰ نا  الشاكلة  التفكري  أنَّ   ،هذه    وهو 

ا جيب علينا القبول هبذا  : إمَّ ىٰ خر وبعبارة ُأ   .التفاسري متامهية ومنتجة للواقع

التامهي والتناغم عاجز عن إنتاج الواقع، ويف احلالة    نقول بأنَّ   األمر، أو أنْ 

 .)٢(»اليشء بالنسبة لنا «و  »ذاته  اليشء يف حدِّ «ة القول بثنويَّ  إىلٰ  الثانية نضطرُّ 

  املطلوب يف هذه الكلامت، دليل عىلٰ  التهافت واالضطراب واملصادرة عىلٰ  إنَّ 

تالميذه    ته، وأنَّ  نظريَّ هانس غادامري عاجز عن تقديم معيار ينسجم مع مباين  أنَّ 

  . طوا يف هذا الشان أيضاً قد ختبَّ 

إنَّ  شتوبر:  كارستن  نسبيَّ   يقول  عن  السؤال  من  غادامري  احلقيقة،  موقف  ة 

  ق التارخيي اخلاصِّ فُ الفهم رهن باألُ   أنَّ   ٰى فهو من جهة ير   .غامض وغري واضح

  ، ويقول: للمفرسِّ 

الفهم   هو  املوجود  بل  أفضل،  فهم  عن  احلديث  نستطيع  ال  نحن 

إذ   بالفرضيَّ   نَّ إاملختلف؛  ة؛  ة اخلاصَّ ة والزمانيَّ ات املكانيَّ مجيع األفهام رهن 
 

(1) See: Wachterhauser, ?, 1994, pp. 157 - 158. 

(2) See: Wachterhauser, Ibid, 1994, p. 154. 
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ُأ  ناحية  التبعيَّ   أنَّ   عىلٰ   يرصُّ   ىٰ خر ومن  تُ هذه  ال  واالرهتان  املكانة  عرِّ ة  ض 

لصحَّ التارخييَّ  إىلٰ ة  الفهم  املسألة  ها  إنَّ   ... اخلطر    ة  يواجه  مل  غادامري  نس 

 .)١(ة باملقدار الكايفالنسبيَّ 

  :دا وا  ا امم -ب 

تعرَّ  إىلٰ لقد  غادامري  هانس  طُ   ض  مقالتني  يف  املسألة  كتاب  عَ بِ هذه  يف  تا 

ما هي  «، و)٢( »ةاحلقيقة يف العلوم اإلنسانيَّ «، حتت عنوان:  »اهلرمنيوطيقا واحلقيقة«

يف    ٰى ؛ وحتَّ »احلقيقة«  ٰى نجد فيهام تعريفًا وبيانًا واضحًا ملعن   دون أنْ   .)٣( »احلقيقة؟

واملنهج«كتاب   أنْ   »احلقيقة  جيب  مقدّ   حيث  يف  املفردات  تعريف  هذا  يرد  مة 

  . الكتاب، ال نجد كالمًا جامعًا وتعريفًا واضحًا للحقيقة

  هانس غادامري بنفسه قائالً: وقد أقرَّ 

ة بسبب طبيعة  فهم صحيح للعلوم اإلنسانيَّ  ليس من السهل العثور عىلٰ 

تتعاط  ها وبالنظر إىلٰ مهامِّ  معها؛ من الصعب    ىٰ تلك الدائرة الواسعة التي 

  . احلقيقة عندهم وما هي حصيلة ومعطيات هذه العلوم  ىٰ فهم وتقديم معن 

كلِّ  ذلك  أنَّ ومع  يبدو  العلوم  باإلمك   ه  من  حقول  يف  األمر  هذا  فهم  ان 

 .)٤(نحو أيرس عىلٰ  -ذات املوضوعات األكثر حتديدًا   - ة اإلنسانيَّ 

  : »ما هي احلقيقة؟«يقول هانس غادامري يف مقالته 

ة  مفهوم الكلمة اليونانيَّ   احلقيقة إىلٰ   ىٰ عندما يعود مارتن هايدغر يف معن

  » Aletheia« الـ    االعتقاد بأنَّ   ل من وصل إىلٰ للحقيقة، لن يكون هو أوَّ 
 

(1) See: Wachterhauser, Ibid, 1994, p. 184. 

(2) Truth in the Human Sciences. 

(3) What is Truth. 

(4) See: Wachterhauser, Ibid, 1994, p. 25. 
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مه من مارتن هايدغر هو وجوب  الذي نتعلَّ   إنَّ   .تعني الوضوح وعدم اخلفاء

من الرسقة واالختالس    اً هناك نوع  وكأنَّ   . احلقيقة باقتناصها  احلصول عىلٰ 

واملستورة اخلافية  األشياء  بني  يقول:    .من  هرياقليطس  الوجود    إنَّ «كان 

)Nature ُا يف اخلفاءحمتجب�   ىٰ يبق  ر أنْ ؤثَ ) ي« .  

أيضاً   إنَّ  اإلنسان  وأقوال  أفعال  يف  موجود  اخلفاء  ال    فإنَّ   ، هذا  أقواله 

عىلٰ  صلبها  يف  إهنَّ   كلِّ   تشتمل  بل  صحيح،  هو  تشتملما  الكذب    عىلٰ   ا 

م ما ال يمكن  قدِّ ه يُ الكالم أنَّ  ىٰ معن إنَّ   .احلقيقة هي اخلفاء إنَّ   .والزيف أيضاً 

  .)١( إظهاره  إخفاؤه ويعمل عىلٰ 

احلقيقة ختضع بدورها للتغيري بحسب الرشائط    القول بأنَّ   يذهب غادامري إىلٰ 

ثابتًا وغري تارخيي؛ خالفًا للرؤية  ة أيضًا، فهي ليست أمرًا ة للتجربة البرشيَّ التارخييَّ 

  .احلقيقة والتي تعتربها أمرًا ثابتًا ودائًام ال يقبل التغيري ة إىلٰ التقليديَّ 

إنَّ االختالف بني العلوم اإلنسانيَّة والعلوم الطبيعيَّة يكمن يف أنَّ العلوم اإلنسانيَّة  

تعلَّق العلوم الطبيعيَّة . ففي الوقت الذي يمكن مل » متعلَّق يف نفسه « ليس هلا يف األصل  

أْن يكون مطلوبًا بوصفه شيئًا يتَّضح يف خضمِّ املعرفة الكاملة للطبيعة، يكون الكالم 

عن املعرفة الكاملة للتاريخ أمرًا عديم املعنٰى، ومن هنا ال يمكن احلديث عن متعلَّق  

  . ) ٢( يف نفسه، بحيث يكون حتقيق العلوم اإلنسانيَّة قائًام بالنظر إليه 

  :نقد

  : الغموض يف رؤية هانس غادامري -   ١

ة  العلوم اإلنسانيَّ   أنَّ  ٰى ه يرة هلانس غادامري هي أنَّ من بني األخطاء اجلوهريَّ   إنَّ 
 

(1) See: Wachterhauser, Ibid, 1994, pp. 35 - 36. 

(2) See: Gadamer, Martin; Truth in The Human Sciences, Published in Hermeneutics 

and Truth, 1994, p. 285. 
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الذي يمثل أمامنا يف    ق يف ذاهتا، بل إنَّ ليس هلا متعلَّ   - ة  خالفًا للعلوم الطبيعيَّ   -

التاريخ ليس أمرًا ثابتًا، وهو يف    نَّ إهذه العلوم هو تاريخ الكائن التارخيي، وحيث  

هذا اإلساس ليس لدينا    وعىلٰ   .نحيط به  ، ال يمكن لنا أنْ مستمرٍّ   ة وجريانٍ حركيَّ 

  حقيقة ومطابق ثابت، بل احلقيقة هي ما نصل إليه عىلٰ   ٰى ة حتَّ يف العلوم اإلنسانيَّ 

بالتدريج وبشكل حمدود  مرِّ  التطابق    ٰى امتالك احلقيقة بمعن  وبالتايل فإنَّ   . تارخينا 

وهنا يقع اإلنسان يف حرية يف فهم ما يقصده    .له يف هذه العلوم   ٰى مع الواقع ال معن

احلقيقة تعني االنكشاف وعدم اخلفاء؛ إذ من الصعب    إنَّ   : غادامري، عندما يقول

اإلنسان هنا يف حرية   ٰى يشء، ولذلك يبق   وعدم خفاء أليِّ نشكاف اا  نعرف أهنَّ  أنْ 

  . من أمره

هانس غادامري وراء التمييز بني الفهم الصحيح والفهم اخلاطئ    ٰى ال يسع  أنْ 

ينبغي، وأنْ  املتناقضة مشكلة، وأنْ   ٰى ال ير   كام  يُ   وجود األفهام  ة فعل  بدي ردَّ ال 

النسبيَّ هامَّ  النزعة  الذاة جتاه  ٰ   ت، وأنْ ة وإشكال إنكار  بسهولة عن األفهام    يتخىلَّ

  . ةاحلقيقة يف العلوم اإلنسانيَّ  نظرته هذه إىلٰ  ة، يعود سببه إىلٰ والقضايا املصدريَّ 

  : األبعاد الثابتة من اإلنسان عدم االلتفات إىلٰ  -   ٢

ُبعد أو مظهر    يَّ أليس له    - بام هو إنسان    - اإلنسان  ا بأنَّ هل يمكن القول حق� 

اإلنسان؟ أمل    ٰى جابة هانس غادامري بشأن وجود فطرة واحدة لد ثابت؟ ما هي إ

عد ثابت، تكون فيه وحدهتا حمفوظة  اآلن بُ   ٰى يكن ألرواح الناس منذ البداية حتَّ 

مجيع الناس؟ وهذا هو اليشء الذي    ٰى لد   ٰى طول تاريخ حياة اإلنسان أو حتَّ   عىلٰ 

اإلسالميَّ  الفلسفة  من  ترفضه  والكثري  األُ ة  هانس  ٰى خرالفلسفات  يذكر  ومل   ،

ة، وكذلك مل  يَّ االستقراء والتجربة احلّس   االستناد إىلٰ   ٰى غادامري إلثبات مدعاه سو

  . بطالن القول اآلخر دليل عىلٰ   ُيقم أيُّ 

والنظريَّ   ة عىلٰ د هانس غادامري بشدَّ ؤكِّ يُ  العلوم  التغيري يف مجيع  ات،  مشاهدة 
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ة  التارخييَّ   ة، ويعترب ذلك شاهدًا عىلٰ يف العلوم اإلنسانيَّ ة أو سواء يف العلوم الطبيعيَّ 

  بعض النقاط:  وفيام ييل يبدو من الرضوري اإلشارة إىلٰ  .ة لإلنسان وفهمهالذاتيَّ 

األُ  اإلنسان    :وىلٰ النقطة  وجود  وتنمية  وبسط  التكامل  بني  اخللط  ينبغي  ال 

التغريُّ  فيه والتبدُّ وفهمه وعلمه وبني  أنْ   فإنَّ   .ل احلاصل  يمكن    اإلنسان وفهمه 

بشأن يشء    وأعىلٰ   ٰى ة أسمة ومعرفيَّ مراتب ومراحل وجوديَّ   يصل إىلٰ   يتكامل، وأنْ 

أنْ  للفهم  يمكن  كام  ويتَّ   ما،  من  ينمو  املستورة  األبعاد  سائر  عن  ويكشف  سع، 

من املوردين أعاله؛ بل    واحدٍ   ل لإلنسان يف أيِّ ر الفهم األوَّ يتأثَّ   اليشء، دون أنْ 

أكرب ورسوخًا  عمقًا  يكتسب  فإنَّ   وعىلٰ   .وقد  األساس  والبسط    هذا  التنمية 

ل يف الفهم السابق  تغيري أو حتوُّ   العَريض والتكامل الطويل للفهم ال يستوجب أيَّ 

ًا  ة الفهم، وال يستلزم تغريُّ ات ال يستلزم تارخييَّ هذا النوع من املتغريِّ  لإلنسان، وإنَّ 

  . الً يف الفهمو حتوُّ أ

الثانية: إىلٰ التارخييَّ   نَّ أ  النقطة  غادامري  هانس  التي يذهب  بأهنَّ   ة  ا من  االعتقاد 

حدِّ ذاتيَّ  يف  هي  وفهمه،  اإلنسان  تمَّ   ات  معرفة  قضيَّ   ذاهتا  إطار  يف  كلّ بياهنا  ة  يَّ ة 

ا:  نسأل حق�   ولنا أنْ   . وجود مورد واحد للنقض  ٰى ها حتَّ ة، ويكفي يف ردِّ ورضوريَّ 

باألبعاد املشرتكة والثابتة من األفهام يف خمتلف    مٍ اهتام  هانس غادامري أيَّ   ملاذا مل ُيبدِ 

فهم مشرتك    ه ليس هناك أيُّ ؟ وكأنَّ عامٍّ   لٍ ض هلا يف كتاباته بشكالعلوم، ومل يتعرَّ 

م  قدِّ يُ   أنْ   ٰى األدن  غادامري يف احلدِّ   كان عىلٰ   . ةبني الناس يف خمتلف املراحل التارخييَّ 

أيضاً  العلوم  النوع من  هلذا  نشاهد  . توجيهًا وتفسريًا    عىلٰ   قرون   بعد ميضِّ   نحن 

الالَّ  املثال    عىلٰ   - ة  هوتيَّ العلوم  من    - سبيل  الكثري  يف  واحد  رأي  هناك  يزال  ال 

عرشات القرون يبدو    ميضِّ   ك فيها ولو شخص واحد؛ مع أنَّ شكِّ املسائل، ومل يُ 

  . ننَ ات والسُّ ات واملوقعيَّ رضيَّ  يف الف كافيًا حلدوث تغريُّ 

ة ذات اإلنسان  ل يف العلوم ال يالزم تارخييَّ د التحوُّ جمرَّ  هذا األساس فإنَّ   وعىلٰ 
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يُ  من  هناك  ليس  وبالطبع  والتحوُّ نكِ والفهم؛  التاريخ  تأثري  عىلٰ ر  يف    الت  الفهم 

  . اجلملة

  : ة ذات وحقيقة اإلنسانتارخييَّ  ردِّ  الشواهد عىلٰ  -   ٣

اإلنسانيَّ   إنَّ  للعلوم  موضوعًا  باعتباره  اإلنسان  تُ معرفة  األبحاث    دُّ عَ ة،  من 

البحث حول معرفة اإلنسان وإدراك    إنَّ   .واحدٍ   ة والتعقيد يف وقٍت يَّ البالغة األمهّ 

عة يف هذا  ب متنوِّ تُ ة وتأليف كُ حتقيقات ودراسات تفصيليَّ  خمتلف أبعاده حيتاج إىلٰ 

هذه    ع بحقيقة واحدة وذات ثابتة، وأنَّ ذا املوضوع يتمتَّ ه   هو أنَّ   ٰى عواملدَّ   .الشأن

  احلقيقة حتتفظ بوحدهتا وثباهتا يف مجيع مراحل تكامل اإلنسان، ويف األساس فإنَّ 

د  ة؛ وسوف نكتفي هنا بمجرَّ ق العلوم اإلنسانيَّ يف إمكان وحتقُّ   هذا هو مكمن الرسِّ 

  . وحدة وثبات حقيقة اإلنسان ذكر شواهد عىلٰ 

نفسه يف مجيع مراحل حياته شيئًا واحدًا وثابتًا    ٰى شخص ير   كلَّ   نَّ أ  -  ١/٣

امه وكثرة  م أيَّ الرغم من إدراكه لترصُّ   حيتفظ بجميع ذكرياته وخواطره؛ وهو عىلٰ 

املادّ  ذاته  ة وقواه اجلسديَّ يَّ شؤونه  يشاهد حقيقة  مغايرًا    - ة،  أمرًا واحدًا  بوصفها 

األُ جل هذه  احلضوري  -مور  ميع  بالعلم  هبا  الزمان    .ويعلم  عن  يسأل  وعندما 

ير  ال  مقيَّ   ٰى واملكان،  بأيِّ نفسه  مكانٍ   زمانٍ   دًا  ير   أو  بل  األزمنة    ٰى بعينه،  مجيع 

ذاته    ٰى ات ير ومن بني مجيع املتغريِّ   .واألمكنة املاضية منطوية حتت دائرة وجوده

  .)١( ا حارضة عند نفسهفسه، وأهنَّ شيئًا واحدًا ثابتًا غري غائب عن ن

ة  ة واحلقيقيَّ النوعيَّ   ة د الوحدؤيِّ والتجربة واالستقراء بدورها تُ   احلسَّ   نَّ أ  -   ٢/٣

  .)٢( إثباهتا لإلنسان وتعمل عىلٰ 
 

، مركز نرش ارساء،  ١٢٤فطرت در قرآن (الفطرة يف القرآن)، ص    انظر: جوادي آميل، عبد اهللا،   )١(

 .(مصدر فاريس) . ش١٣٧٩، قم، ٢ط 

 . ٩١و ٩٠انظر: املصدر أعاله، ص  )٢(
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ة اآلخذين باالزدياد يومًا بعد  كثرة أعداد املخاطبني باألديان اإلهليَّ   نَّ أ  -  ٣/٣

وجود تلك األديان، دليل آخر    وتعاقب األلفيات عىلٰ م القرون بل  يوم، رغم ترصُّ 

ه ال يزال  ًا يف فطرته األصيلة، وأنَّ اإلنسان بوصفه خماطبًا لألديان مل يَر تغريُّ  أنَّ  عىلٰ 

والسيّام منها    -ة  اعتناق األديان السامويَّ   كام أنَّ   .ته يف تلك التعاليميبحث عن ضالَّ 

احلنيف  الدِّ  اإلسالمي  قِ   - ين  اإلنسانيَّ   ٰى شتَّ ل  بَ من  والفئات  املختلفة  ة  الثقافات 

ه خاطب اجلميع بكتاب ساموي واحد  عة واملختلفة، رغم أنَّ ذات األعراق املتنوِّ 

  . وجود قاسم مشرتك بني مجيع أفراد البرش وتعاليم واحدة، خري دليل عىلٰ 

تة،  ة والثابسلسلة من القوانني واألحكام العامَّ   الوجود يشتمل عىلٰ   نَّ أ  -   ٤/٣

عون  البرش يتمتَّ   أنَّ   وهي تسود وجتري يف حياة الناس وشؤوهنم، وهذا دليل عىلٰ 

عون بذات وفطرة ثابتة ومشرتكة؛  ات مشرتكة؛ إذ لو مل يكن البرش يتمتَّ بذات وذاتيَّ 

  . ة، وأضحت مستحيلة وال معقولةر جريان تلك القواعد والقوانني العامَّ لتعذَّ 

الذاتيَّ   نَّ أ  -   ٥/٣ استفهام  إنكار  عالمة  يضع  الناس،  بني  الذايت  والتامهي  ة 

ة؛ إذ سينتفي يف هذه احلالة إمكان صدور  ة العلوم اإلنسانيَّ إمكانيَّ   وتشكيك عىلٰ 

ة، وسوف  ة وثابتة بشأن أفعال األفراد واملجتمعات البرشيَّ ة عامَّ قاعدة علميَّ   أيِّ 

هناك وجودًا ملثل هذه القواعد املقبولة،    يغدو ذلك أمرًا مستحيالً؛ هذا يف حني أنَّ 

اإلنسانيَّ  العلوم  حلقات  تتبلور  تنسيقها  خالل  عىلٰ ومن  املشتملة  واالجتامعية    ة 

  .)١( ةعدد من العلوم املستقلَّ 

عات ونزعات وميول واحدة سائدة بني  لقد كانت هناك وال تزال تطلُّ  -  ٦/٣

عىلٰ  إىلٰ   الناس  النزوع  قبيل:  من  التاريخ،  يف    طول  والرغبة  والكامل،  التعايل 

  وال شكَّ   ٰى. خر مور األُ ذلك من األُ   وما إىلٰ   ، اجلامل  احلقيقة، وحبِّ   احلصول عىلٰ 
 

ص    )١( ين)،  الدِّ فهم  (منطق  دين  فهم  منطق  أكرب،  عّيل  رشاد،  انتشارات  ٢١٨انظر:  سازمان   ،

 .(مصدر فاريس) . ش١٣٨٩، طهران، ١پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، ط 
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أنَّ  علَّ   يف  تستدعي  املشرتكة  امليول  العلَّ هذه  هذه  خترج  احلال، وال  بطبيعة    - ة  ة 

إمَّ   ٰى من إحد   - باحلرص العقيل   وال    . ةخارجيَّ ة  ة داخلية أو علَّ ا علَّ حالتني؛ فهي 

أو مصدرًا ملثل هذه امليول    يكون منشًأ   العامل اخلارجي ال يمكنه أنْ   يف أنَّ   شكَّ 

ر وعدم  الدوام عرضة للتطوُّ   ة هي عىلٰ العوامل اخلارجيَّ   والرغبات؛ وذلك ألنَّ 

ة؛ وعليه ال مندوحة لنا من  تكون هلا شموليَّ   لذلك ال يمكن أنْ   الثبات، ونتيجةً 

ة هذا النوع من امليول والنزعات يف داخل ذات اإلنسان،  علَّ البحث عن منشأ و

  .)١( إنسان ات كلِّ واعتبار ذلك من ذاتيَّ 

  : ا دا ل ر م -ج 

  : بيان اإلشكال -   ١

قِ أَال  من  املدعيات  التارخييَّ بَ  تكون مجيع هذه  بشأن  غادامري  هانس  الذاتيَّ ل  ة  ة 

التفصُّ لفهم   وهذا  الرشوح،  تلك  مجيع  مع  إطالق  اإلنسان،  عن  حيكي  الذي  ل 

اجلواب عن    م الزمان أم ال؟ إنَّ ة بأمجعها ومشمولة لترصُّ تها، تارخييَّ يَّ ته وكلّ نظريَّ 

ة، وجيعل االحتجاج هبا باطالً،  ذلك باإلجياب يزعزع قواعد وركائز تلك النظريَّ 

  يقول ليو شرتاوس يف ذلك:  . تهاجلواب بالنفي ينقض أصل نظريَّ  كام أنَّ 

التارخييَّ  النزعة  ُأ   ة: إنَّ يقول أنصار  تارخييَّ مجيع األفكار والعقائد  ة؛  مور 

والسؤال الذي يمكن طرحه هنا: ما هو الشأن    .زوال  مصريها إىلٰ   أنَّ   ىٰ بمعن

ا  ة نفسها أمرًا تارخيي� رب هذه النظريَّ عتَ ة؟ فهل تُ ذات النزعة التارخييَّ   بالنسبة إىلٰ 

تكون    وحمكوماً عليها بالفناء والزوال أيضاً؟ إذا كان كذلك إذن ال يمكن أنْ 

  ه ال يمكن القبول هبا بوصفها حقيقة بحتة؟ إنَّ أنَّ   ىٰ األبد؛ بمعن  معتربة إىلٰ 

 

القرآن)، ص   )١( الكامل يف  السبحاين، جعفر، سيامي انسان كامل در قرآن (صورة اإلنسان  انظر: 

 .(مصدر فاريس) .ش ١٣٨٢، قم، ٦بليغات اسالمي، ط ، انتشارات دفرت ت١٨٠و ١٧٩
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نظريَّ  عن  التارخييَّ الدفاع  النزعة  بأنْ ة  حيكم  النظريَّ   نشكَّ   ة،  هذه  ذات  ة  يف 

  .)١( هانخرج من حدِّ  أيضاً، وأنْ 

  ض هابرماس هلذا اإلشكال ببيان آخر؛ حيث قال:وقد تعرَّ 

التصوُّ   إنَّ  بأنَّ هذا  القائل  األحكام    ر  حذف  جمال  يف  التنوير  طموح 

ات  يضع الذين يأخذون نظريَّ   ذاته حكم مسبق، يمكن أنْ   املسبقة، هو يف حدِّ 

بجّد  ادِّ يَّ غادامري  أمام  مماثلة  أنَّ   . عاء  قفلو  باالدِّ نا  اخلاصِّ بلنا  بالنزعة    عاء 

العامل«ة  التارخييَّ  نظريَّ »الوجود احلارض يف  غادامري  ، عندها سوف تصبح  ة 

التنوير مقيَّ    ، ليس هناك أيُّ » حكم مسبق«  دة بدورها ومشتملة عىلٰ بشأن 

حيكم بشأن تلك الرؤية حول    ق مطلق أو خارجي يمكن له من خالله أنْ فُ أُ 

  .)٢( ةعات والطموحات التنويريَّ ة املمزوجة باألحكام املسبقة للتطلُّ املاهيَّ 

  : جواب هانس غادامري -   ٢

حتت عنوان    »احلقيقة واملنهج« لـ  وىلٰ ض هانس غادامري يف التكملة األُ لقد تعرَّ 

التارخييَّ « والنزعة  ليو    إىلٰ   » ةاهلرمنيوطيقا  كلامت  يف  وبحث  اإلشكال،  هذا 

  شرتاوس، واستنتج يف هناية املطاف قائالً: 

القضيَّ  هاتني  هل  هو:  عىلٰ   كلَّ   إنَّ «تني:  سؤالنا  تارخيي    العلوم  نحو 

  هذه القطعة وهذا اجلزء من العلم صحيح عىلٰ   إنَّ «، و »حمدودة ومرشوطة

؛]  قضتني، [كالَّ ان متنا دَّ عَ واحد؛ بحيث تُ   ىٰ مستو  ، عىلٰ »نحو غري مرشوط

وأُ نظريَّ   ألنَّ  تقولتي  ال  القضيَّ   نَّ إ  : طروحتي  يتمُّ هذه  سوف  فرضها    ة 

النزعة    اآلن؛ بل إنَّ   ىٰ مثل هذا الفرض حتَّ   ه مل يتمّ األبد؛ كام أنَّ   صحيحة إىلٰ 
 

ليو شرتاوس، حقوق طبيعي و تارخيي (احلقوق الطبيعيَّة والتارخييَّة)، ترمجه إٰىل اللغة الفارسيَّة:   )١(

 . ش١٣٧٣، انتشارات آگاه، طهران، ٤٤و ٤٣باقر پرهام، ص 

الفارسيَّة:  )٢( ، نرش  ٢٥٧حسني بشرييه، ص    هوالب، روبرت، يورغن هابرماس، ترمجه إٰىل اللغة 

 . ش١٣٧٥ين، طهران، 
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ة  القضيَّ   عاء، تؤمن هبذه احلقيقة وهي أنَّ تها يف هذا االدِّ يَّ ة يف ذات جّد التارخييَّ 

الناس يف ذلك    أنَّ   ىٰ ة صحيحة وصادقة؛ بمعنام قضيَّ يف يوم من األيَّ لن تعود  

ومع ذلك لن تكون نتيجة هذا    . رون بشكل غري تارخييفكِّ اليوم، سوف يُ 

ة  من الناحية املنطقيَّ   دُّ عَ له، ويُ   ىٰ ة مجيع العلوم ال معنالقول بمرشوطيَّ   األمر أنَّ 

  .)١( تناقض مشتمالً عىلٰ 

  وقال يف موضع آخر: 

جتربتنا عن العامل حمدودة باللغة، ال تستلزم رؤية    حن نؤمن بحقيقة أنَّ ن

ة  ة أجنبيَّ عوامل لغويَّ   ا من خالل الدخول إىلٰ كنَّ   ق منحرص وحمدود؛ فإنْ فُ وأُ 

ات جتربتنا السابقة عن العامل، فهذا ال يعني  اتنا وحمدوديَّ فرضيَّ   ب عىلٰ نتغلَّ 

إنَّ أنَّ  عاملنا؛  هنجر  إىلٰ   نا  يعودون  الذين  املسافرين  نظري  وهم    هذا  بيوهتم 

نا بشكل  ماضيَّ   ىٰ ننس   إذا مل نعد، ال نستطيع أنْ   ىٰ حيملون جتارب جديدة، وحتَّ 

  .)٢( كامل

جممل التفكري البرشي حول العامل    درك من األساس أنَّ هنالك حيث نُ   ٰى وحتَّ 

تفكرينا حمكوماً    ٰى تَّ هذا األساس يكون ح  نحو تارخيي، وعىلٰ   مرشوط وحمدود عىلٰ 

ال ينبغي    .هذه اللحظة قد افرتضنا موقفًا غري مرشوط  ٰى هلذه القاعدة؛ ال نكون حتَّ 

اإلنسان تارخيي وحمدود بشكل    إنَّ «ة التي نقول هبا وهي:  القضيَّ   االعرتاض عىلٰ 

  ، بالقول: »صويلأُ 

  نحو مطلق وغري مرشوط، وال يمكن أنْ   عاء صحيح عىلٰ هذا االدِّ   إنَّ 

ة  إدراك املرشوطيَّ   إنَّ   . يكون متناقضاً يف مورد نفسه  يكون مستعمالً دون أنْ 

  . تناتنا وحمدوديَّ لغي مرشوطيَّ ة ال يُ واملحدوديَّ 
 

(1) Gadamer, Martin; Truth in The Human Sciences, Published in Hermeneutics and 

Truth, 1994, p. 534. 

(2) Gadamer, Martin; Ibid, 1994, p. 448. 
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م موضوعات ليست  فهَ ة حيث تُ ليَّ ات الفلسفة التأمُّ هذا من بني فرضيَّ   إنَّ 

ا  ىٰ مستو  عىلٰ  القضايا من  املنطقيَّ روابط  فإنَّ   وعىلٰ   .ةلناحية    هذا األساس 

بحثنا ليس يف    البحث؛ ألنَّ   يل خارج عن حملِّ يل وبرهاننا التأمُّ حوارنا التأمُّ 

حتَّ  األحكام،  بني  أنْ   ىٰ العالقة  بمنأ   جيب  حمفوظاً  التناقض    ىٰ يكون  من 

وإنَّ  احلياتيَّ بالرضورة،  العالقات  يف  نبحث  نحن  واملعاشيَّ ام  بتنا  جتر  إنَّ   .ةة 

  . )١( ة احتضان خمتلف روابط احلياةة بشأن العامل متتلك ظرفيَّ اللغويَّ 

  :)٢( ويقول كارل أوتو أبيل

ذ بوصفه قضايا  ؤَخ ال يُ   أنفسهم، جيب أنْ   ما يقوله األشخاص يف حقِّ   إنَّ 

لإلعالن عن    ىٰ ومن هنا ال معن  . خاصٍّ   ة ملموسة تقال بشأن موجودٍ خارجيَّ 

  .)٣( ة هذه القضايا من خالل إظهار الدور املنطقي هلا أو تناقضهاعدم مفهوميَّ 

  : اإلجابة عن هانس غادامري -   ٣

إذا مل يكن هناك تناقض   ٰى جواب هانس غادامري: حتَّ  عىلٰ  يمكن القول يف الردِّ 

ص من  خلُّ تني أعاله، وأمكن اجلمع بينهام بنحو من األنحاء، للتمنطقي بني القضيَّ 

  ة متناقضتان، وإنَّ ة األبستمولوجيَّ ام من الناحية التطبيقيَّ  أهنَّ إشكال التناقض؛ إالَّ 

حمتواه   ام هو ناظر إىلٰ ة، وإنَّ ة التارخييَّ إشكال اإلنكار الذايت ال يرتبط بصورة القضيَّ 

عيها  تدَّ ة التي : ال فرق من حيث املناط بني القضيَّ ٰى خر وبعبارة أُ  . ته لذاتهوشموليَّ 

  . ةة وبني سائر القضايا يف العلوم اإلنسانيَّ الرؤية التارخييَّ 

يد   ة  بخفَّ يسعٰى  غادامري  هانس  بأنَّ   - إنَّ  القائلة  املغالطة  هذه  خالل  من 

ألنَّ  تنا؛  حمدوديَّ إلغاء  إٰىل  ُيؤّدي  ال  ة  البرشيَّ األحكام  مجيع  مرشوطيَّة  إدراك 
 

(1) See: Gadamer, Martin; Ibid, 1994, p. 448. 

(2) Otto Apel. 

(3) Gadamer, Martin; Truth in The Human Sciences, Published in Hermeneutics and 

Truth, 1994, p. 449. 
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ة   إٰىل توجيه أذهان   -ومرشوطيَّة اإلنسان  متعلَّق هذا اإلدراك هو نفس حمدوديَّ

املخاطبني من نفس هذا اإلدراك وهذه املعرفة التي تمَّ بياهنا ضمن إطار قضيَّة 

م أيَّ ضامنة أو توجيه خلروج هذه  كّليَّة وغري مرشوطة؛ يف حني أنَّ هذا ال ُيقدِّ

ة واملرشوطيَّة. يضاف إٰىل ذلك أ نَّ اعرتاف القضيَّة من شمول احلكم باملحدوديَّ

تارخيي،  بشكل  الناس  فيه  ر  ُيفكِّ ال  يوم  يأيت  قد  ه  بأنَّ وإقراره  غادامري  هانس 

نه يف  ته، وال يمكنه أْن جيد دفاعاً ُحيصِّ ل منذ اآلن معوالً جيتثُّ جذور نظريَّ ُيشكِّ

 مواجهة رؤية خصومه.

  يقول هابرماس: 

التعارض  ذعن بوجود  درك هذا التناقض، ويُ هانس غادامري نفسه يُ   إنَّ 

تقع   ته ال تستطيع أنْ نظريَّ  أنَّ   ىٰ ة والتطبيق يف مواقفه وآرائه؛ بمعنبني النظريَّ 

أُ  معرض  النظريَّ يف  تلك  وفروض  عن  إنَّ   . ةصول  احلديث  يستطيع  ال  ه 

دفاعه يف مواجهة الناقدين    إنَّ   . ة أحكامه أيضاً نسبيَّ    إذا ارتٰىض ة، إالَّ النسبيَّ 

وظَّ  نظريَّ الذين  التأ فوا  ضدَّ ويليَّ ته  أنَّ ة  هو  الصوري    الردَّ   ه،  واإلبطال 

ال يلغي صوابيَّ  بالرضورة ة وصحَّ واملنطقي،  الكالم    إنَّ   .ة االستدالل  هذا 

أنْ  إالَّ   يمكن  صحيحاً،  أنَّ يكون  املنطق      إلغاء  خالل  من  غادامري  هانس 

  . )١( عياتهسلوباً لبحث ودراسة اعتبار مدَّ الصوري ال يرتك لقارئه منهجاً وأُ 

  :  ط م داا ا -د 

  :ةمفهوم النزعة الذهنيَّ  -   ١

التجربة والفهم،  ة يف  ل العنارص الذهنيَّ تدخُّ   د عىلٰ ؤكِّ ة رؤية تُ النزعة الذهنيَّ   إنَّ 
 

،  ٢٥٨ة: حسني بشرييه، ص  غن هابرماس، ترمجه إٰىل اللغة الفارسيَّ ورهوالب، روبرت، يانظر:    )١(

 .ش١٣٧٥
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املتطرِّ  شكلها  يف  هي  نظريَّ أو  عىلٰ ف  تعمل  ومعارفنا    ة  علومنا  وحرص  حتديد 

  .)١( ةة والفكريَّ بحاالتنا الذهنيَّ 

الذهنيَّ   إنَّ  لكلِّ النزعة  أساسًا  الذهن  جتربة  من  جتعل  وهلا    ة  وقانون،  معيار 

إىلٰ  تصل  وقد  كلِّ   مراتب؛  ووجود  طبيعة  باعتبار  باإلدراك    القول  رهنًا  يشء 

  . ة املطلقةاملثاليَّ  ي بنا ذلك إىلٰ ؤدّ عنها، ويف هذه احلالة يُ  صٍ شخ  الذهني لكلِّ 

  :ةة واهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ النزعة الذهنيَّ  -   ٢

ر   أمة املفرسِّ موقعيَّ   ل الفهم التارخيي والسياقي إىلٰ تسلُّ   هانس غادامري أنَّ   ٰى ير 

الدوام رهن بالرشائط والظروف    هذا النوع من الفهم هو عىلٰ   إنَّ   . ال حميص عنه

ة، كام هو رهن   بإدراك األعيان اخلارجيَّ أساسها يقوم املفرسِّ   ة، والتي عىلٰ التارخييَّ 

  . هذه الرشائط  التي تعرض عىلٰ بعالئق املفرسِّ 

  :)٢( يقول جورج وورنكه

أنَّ   عىلٰ  من  الفنّ   الرغم  واألعامل  هانس  يَّ النصوص  نظر  وجهة  من  ة 

  . نةمورًا متعيِّ هذه احلقائق ليست أُ   أنَّ إظهار احلقائق، إالَّ  غادامري تعمل عىلٰ 

ي ال نفهم حقيقته بوصفه مظهرًا ال يقبل التغيري ليشء  نا يف فهم العمل الفنّ إنَّ 

قة من وجهة  ام نفهمه بوصفه حقيقة بالنسبة لنا أو حقيواقعي وثابت، وإنَّ 

ة، حيث ال  ة أو جتربة اجتامعيَّ حادثة تارخييَّ   نظرنا؛ وهكذا األمر بالنسبة إىلٰ 

إىلٰ  العيني واخلارجي، وإنَّ تعنيُّ   نصل من خالهلا  ملفهومه  إليها من    ننظر  ام 

التهديد   ض إىلٰ الفهم اهلرمنيوطيقي يتعرَّ  ة، ومن هنا يبدو أنَّ زاويتنا التارخييَّ 

  . )٣( ة أو التفسري االعتباطيلنزعة الذهنيَّ واخلطر من ناحية ا
 

(1) See: The American Heritage Dictionary of The English Language. 

(2) Georgia Warnke. 

(3) See: Warnke, Georgia;  1987, Gadamer, Hermeneutics, Tradition and Reason, 

Polity press, p. 74. 
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  : رؤية هريش  -   ٣

  ة القائلة بأنَّ ت النظريَّ ه إذا صحَّ االعتقاد بأنَّ  هريش بدوره إىلٰ  .دي . يذهب إي

  نَّ أات اآلخرين، وة اآلخر أو موقعيَّ ة خمتلفة عن موقعيَّ إنسان يعيش يف موقعيَّ   كلَّ 

آفاق  فُ أُ   واحدٍ   لكلِّ  عن  خمتلفًا  ستُ قًا  عندها  احلتميَّ اآلخرين،  التارخييَّ فيض  ة  ة 

  عامٍّ   لٍ األشخاص الذين يكونون بشك   النزوع نحو علم النفس؛ إنَّ   ة إىلٰ الراديكاليَّ 

أنْ  يستطيعون  املختلفة عن بعضها، ال  املوجودات  مقاصد بعضهم  يُ   من  دركوا 

  .)١( النفيس لألفرادق فُ ة واألُ هذا التقرير يربط مسألة الفهم بالذهنيَّ  إنَّ  .بعضاً 

  : اجلواب عن هريش 

قابل    ٰى هذا املستو   هانس غادامري عىلٰ   هذا اإلشكال من هريش عىلٰ   يبدو أنَّ 

ألنَّ   للردِّ  وذلك  باألُ   واجلواب؛  أبدًا  يقل  مل  املوقعيَّ فُ غادامري  أو  الشخيص،  ة  ق 

الشخصيَّ الشخصيَّ  واالفرتاضات  الشخصيَّ ة،  واألصالة  املسبقة،  أبداً ة    إنَّ   . ة 

ير متُ   ٰى غادامري  األفهام حيث  امتزاج  األصالة واملآثر بعض  ثِّ الفهم عبارة عن  ل 

حتَّ   إنَّ   . أطرافها وردت  التي  التفاسري  مجيع  مورد،  يف  األصالة  من  اآلن    ٰى املراد 

ما، وإنَّ  مسألة  يقوم عىلٰ   بشأن  غادامري  هانس  متعلِّ   أنَّ   تأكيد  باألصالة،  الفرد  ق 

القول    رصاره عىلٰ إ  إنَّ   .ار الصالة اإللقاء به يف تيَّ   فرد قد تمَّ ال  وليس العكس، بل إنَّ 

املوقعيَّ الفرضيَّ   بأنَّ  من  مأخوذة  للفرد  املسبقة  املتأثِّ ات  واملآثر  ات  باملايض  رة 

األصالة    إنَّ   . ام يأيت لتحذيرنا من التفسري الشخيصوالرتاث الثقايف لألسالف، إنَّ 

ننتمي إليها ال ختصُّ  ق يف مسألة ما  قِّ ُحي   يريد أنْ   صٍ شخ   كلَّ   إنَّ   .ني أنا فقطالتي 

   عليه مواجهة ذات هذه األصالة، وبطبيعة احلال فإنَّ تفسريها، يتعنيَّ   ويعمل عىلٰ 

تتغريَّ  وإنَّ األصالة  الزمن،  بمرور  ُيسمنَّ  واحدٍ   كلَّ     بدوره  تكامل  هِ ا  إطار  يف  م 
 

(1) See: Hirsh, E. D.; 1967, Validity in Interpretation, New Haven and London, Yale 

university  press, p. 257.  
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ب أنَّ األصالة،  عامٌّ   يد  أمر  فيه اجلميع  هذا  املسألة مطروحة    . يستوي  هذه  مل تكن 

هلانس غادامري أبدًا، ولذلك مل نجده يومًا يقول: ملاذا واحلال هذه ال يزال الناس  

  .)١( ديفهمون بعضهم بشكل جيِّ 

 يف فهم رؤية هانس غادامري يف هذا  هريش قد قرصَّ   هذا األساس يبدو أنَّ   وعىلٰ 

ات املسبقة واألصالة هو  حتليل هانس غادامري للفرضيَّ   االعتقاد بأنَّ   كام أنَّ   .الشأن

ل هريش وأرضابه،  بَ ام غادامري من قِ اهتِّ   نحو ما تمَّ   ة، عىلٰ من نمط النزعة الذهنيَّ 

سطحي للغاية وبالغ    -من وجهة نظره  -تفسري هريش لغادامري   إنَّ   .بعيد للغاية 

ما، ال    املعرفة التي يمتلكها فرد أو جمتمع يف مورد يشءٍ   غادامري أنَّ   ٰى ير   .الضحالة

ة ما يف  قضيَّ   إنَّ   . نتاجًا لذلك الشخص أو ذلك املجتمع، بل هو نتاج التاريخإ  دُّ ُيعَ 

ة ملجموعة  ات شخصيَّ ة أو فرضيَّ ل تعبريًا عن آفاق فرديَّ ثِّ ي، ال متُ مورد مفهوم أثر فنّ

ة الفهم ال تعود  عمليَّ   ومن هنا فإنَّ   . هؤالء  ين، بل هو تقديم لرتاث مجيع من املفرسِّ 

  .)٢( را، بل الفهم جزء من التاريخ املؤثَ ك بوصفها نشاطًا ذهني� درَ تُ 

املنقول عن  أمَ  بالتأمُّ جورج وورنكها اإلشكال  يبدو إشكاالً جديرًا    . ل، فهو 

هانس  ص من هذا اإلشكال طبقًا لتعاليم  هل يمكن التخلُّ   ٰى نر   وعلينا اآلن أنْ 

  . غادامري أم ال؟ هذا ما سنبحثه يف األبحاث أدناه

  : وغادامر  وورنكه النزاع االفرتايض بني   -  ٤

يتعلَّ إنَّ  الفنّ نا فيام  ذلك، نعمل يف العادة    ة وما إىلٰ يَّ ق بفهم النصوص واألعامل 

وموقعيَّ   عىلٰ  برشائطنا  واألحوال    . تناربطها  األوضاع  مجيع  هل  هنا:  والسؤال 
 

(1) See: Dostal, Robert j.; the Experience of Truth for Godamer and Heidegger, 

Published in: Hermeneutics and Truth, Edited by Brice R. Wachterhauser, 

Northwestern University Press Evaston,  2002 , pp. 64 - 66. 

(2) See: Warnke, Georgia; 1987, Gadamer, Hermeneutics, Tradition and Reason, 

Polity press, pp. 78 - 80. 
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حتديد جهة معتربة بشأن املوضوع؟ هل هناك فرق بني الرأي    ة تعمل عىلٰ الفرديَّ 

إضامره أم ال؟ وهل    اليشء والرأي الذي يعمل عىلٰ   ٰى إظهار معن  الذي يعمل عىلٰ 

ه ضارب  الذي أفهم  ٰى ه متموقع يكون مثل مجيع األفهام؟ إذا كان املعنفهم ألنَّ   كلُّ 

تي وحالتي ووضعي الراهن بالرضورة؛ إذن ما هو الفرق بني  بجذوره يف موقعيَّ 

  فهمي وبني التفسري الذهني البحت؟ 

وورنكه:  أنَّ   إنَّ   يقول  هو  األصيل  وإنْ   السؤال  ومرشوطًا   فهمنا  حمدودًا  كان 

املسبقة، وإنَّ باألصالة والفرضيَّ  فرديَّ   ات  ليسا  األمرين  بيد أنَّ ني أو شخصيَّ هذين   ني، 

اهات خمتلفة بشأن مسألة ما، ظهور اجتِّ   ي إىلٰ ؤدّ تُ   األصالة من املمكن أنْ   ن هو أنَّ املتيقَّ 

  عىلٰ  -أصالتنا  ننتخبه من بينها؟ من ذلك أنَّ  ويف مثل هذه احلالة ما الذي جيب علينا أنْ 

ام كان االختالف  كثرية وخمتلفة عن وليَم شكسبري، وربَّ   م لنا تفاسريقدِّ تُ   -سبيل املثال  

حيث يعودان    - يكون الوفاء هلذا التفسري أو ذاك  التناقض؛ وعليه أالَّ   يف بعضها بالغًا حدَّ 

ة؟  ة والذهنيَّ ة والفرديَّ تابعًا ملواقفنا الشخصيَّ  -ة األصالة التارخييَّ  كالمها يف جذورمها إىلٰ 

   ة التفسري؟ حيول دون ذهنيَّ  ري يف األصالة واألحكام املسبقة أنْ ر التفسكيف يمكن لتجذُّ 

ة  يَم األصيلة التي ننتمي إليها اعتباطيَّ ي، وللقِ أو األثر الفنّ   تغدو تفاسرينا للنصِّ أَال 

 .)١( ةوجزافيَّ 

يمكن القول: إنَّ هذه الطريقة يف االستدالل واحلوار إنَّام  جواب هانس غادامري:  

مفهومة وذات معنٰى إذا قبلنا  بفكرة مفهوم معنيَّ أو معنٰى يف ذاته يف مورد  تكون  

نصٍّ ما، وهذا ما ال يقبله هانس غادامري، فإنَّ الفهم هو عٰىل الدوام نوع من التفسري،  

وإنَّ املعنٰى هو دائًام عبارة عن امتزاج آفاق املفرسِّ واألمر الذي يتمُّ تفسريه؛ إنَّ األُُفق  

  الرؤية ال حتول دون الفهم، بل هي رشط يف إمكان الفهم. وزاوية  
 

(1) See: Warnke, Georgia; 1987, Gadamer, Hermeneutics, Tradition and Reason, 

Polity press, pp. 78 - 80. 
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إنَّ هذا التحليل من هانس غادامري ال يعمل بدوره عٰىل رفع    إشكال وورنكه: 

األصالة واالفرتاض   أنَّ  أثبتنا  قد  أنَّنا  افرتضنا  لو  إذ  أيضًا؛  إشكال النزعة الذهنيَّة 

ل هذا الفهم؟ إذ من املمكن  املسبق رشط يف اإلمكان، بيد أنَّ السؤال هو: كيف حيص 

صحيحة   كلُّها  فهل  ما؛  يشء  لفهم  خمتلفة  ُطُرقًا  لنا  م  ُتقدِّ أْن  لغة  أو  أصالة  لكلِّ 

ومتساوية؟ وإذا مل يكن األمر كذلك، كيف يمكن للمفرسِّ أْن يتَّخذ قرارًا باختيار  

يح  واحٍد من بني جمموع هذه األفهام والتفاسري؟ [فهل العنرص الذي يعمل عٰىل ترج 

 . )١( واحد من بني هذه املوارد يشء آخر غري الرتجيح الشخيص والفردي؟]

يل إليه فيام نحن فيه، هو  ُحي  الذي يمكن هلانس غادامري أنْ   إنَّ   جواب غادامري: 

  .ات اخلاطئةات الصحيحة والفرضيَّ لزوم التمييز بني الفرضيَّ 

لنا  بعض املعايري توصَّ نا بمرور الوقت أو بسبب  لو افرتضنا أنَّ   إشكال وورنكه:

ال تكون اآلراء    ات جديدة، فمن يضمن أنْ اتنا، واستبدلناها بفرضيَّ خطأ فرضيَّ   إىلٰ 

ات التي  الفرضيَّ   لة بالقياس إىلٰ ة ومضلِّ ة أو جزافيَّ ة أو شخصيَّ اعتباطيَّ   اجلديدة أقّل 

قة التي وجدناها  احلقي   أنَّ   ني إىلٰ : ما الذي جيعلنا مطمئنِّ ٰى خر ينا عنها؟ وبعبارة أُ ختلَّ 

 ؟)٢( ا، هي حقيقة قابلة لإلثبات والقبوليف اليشء حالي� 

وورنكه:   تفاسرينا  يقول  أنَّ  غادامري    - صحيح  هانس  نظر  وجهة  ليست    - من 

بأيدينا هي عبارة عن   املوجودة حالي�ا  شخصيَّة، وإنَّام هلا جذور تارخييَّة، وأنَّ النصوص 

مني وتوافق من خمتلف األصوات، ونحن بدورنا نضيف  مزيد من عقائد األسالف   واملتقدِّ

صوتنا وعقيدتنا إليها، ولكن هذا بدوره ُيؤّدي بشكل ما إٰىل النزعة الذهنيَّة، نحن عندما  

راتنا حول نصٍّ أو موضوٍع يف ضوء احلقيقة التي وجدناها فيها، يبدو أنَّنا   ٰ عن تصوُّ نتخىلَّ

 
(1) See: Warnke, Georgia; 1987, Gadamer, Hermeneutics, Tradition and Reason, 

Polity press, p. 82. 

(2) See: Warnke, Georgia; 1987, Ibid, p. 82. 
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ة     - حيث هي حمدودة من تلقائها بأصالتنا    - مل يتّم اختبارها  قد استبدلنا فرضيَّات خاصَّ

بفرضيَّات ُأخرٰى مقبولة من قِبَل األصالة والنزعة التقليديَّة، ولكن ليس هناك ما يضمن  

 . )١( أْن ال تكون الفرضيَّات اجلديدة اعتباطيَّة، وأْن ُتعلِّمنا أمرًا جديدًا بشأن املوضوع

ك هنا بعنرص اإلطالق  يتمسَّ   س غادامري أنْ يمكن هلان  جواب هانس غادامري:

التطبيقيَّ واحليثيَّ  أنَّ ة  صحيح  للفهم؛  التقليديَّ   ة  والنزعة  تُ األصالة  آراء  قدِّ ة  لنا  م 

  . األمر يف واقعة الفهم ليس بحيث نستسلم لألصالة بشكل كامل  خمتلفة، بيد أنَّ 

قبول   ام يتمُّ مطلق، بل إنَّ   القبول هبا بشكل اآلراء املختلفة بشأن األصالة ال يتمُّ  إنَّ 

يكون له تطبيق ومفهوم    ذلك الرأي الذي يمكنه االرتباط بموقعي الراهن، وأنْ 

:  وبعبارة أدّق  .ا عنها تلقائي� التخّيل  سائر املعاين سوف يتمُّ  ة الراهنة، وأنَّ يف املوقعيَّ 

رشائطي الراهنة،    منه قابل للتطبيق عىلٰ   ٰى فهم معن  يف موضوع فهم األصالة، يتمُّ 

  . آخر بالنسبة يل  ٰى وليس لألصالة معن 

وورنكه:   جورج  األصالة  إشكال  أبعاد  سائر  أو  للنصوص  فهمنا  كان  إذا 

 نكون قد جازفنا يف إعادة تفسري تلك  تنا الراهنة، أَال نًا إلطالقها جتاه موقعيَّ متضمِّ 

إىلٰ املدَّ  بالنسبة  التارخييَّ   عيات  يتمسَّ تطبيقاتنا  وورن ة؟  إلميليو  ك  بقول  هنا  كه 

  ؛ حيث يقول: )٢(بيتي

لتطبيقيَّ   إنَّ  غادامري  العتباطيَّ حتليل  والنوافذ  األبواب  فتح  قد  الفهم  ة  ة 

  .)٣(ة، بل وقام بتقويضها د حقيقة التارخييَّ ة التفسري، وهدَّ وذهنيَّ 
 

(1) See: Warnke, Georgia; 1987, Gadamer, Hermeneutics, Tradition and Reason, 

Polity press, pp. 90 - 91. 

(2) Emilio Betti 

إنَّ هذا النصَّ يف األصل مكتوب باللغة اإليطاليَّة، وقد ترمجه جوزيف بيلخر إٰىل اإلنجليزيَّة وطبعه    )٣(

ويقع نقل قول جورج وورنكه عن إيميليو بيتي يف الصفحة   .»اهلرمنيوطيقا املعارصة«ضمن كتابه  

 . من هذه الرتمجة ٨٣
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االعتباطيَّ   إنَّ  يف  نقع  ال  كيف  هو:  بيتي  إميليو  واجلزافيَّ سؤال  عمليَّ ة  يف  ة  ة 

  ات وجعل األصالة قابلة للتطبيق؟ تبدال الفرضيَّ اس

يدَّ   إنَّ  أنَّ هانس غادامري  من جهة  احلكم املسبق،    كلَّ   عي  من  نوع  هو  تفسري 

أنْ  يمكن  ال  إىلٰ   ولذلك  الفهم  لتحقيق  املؤلِّ   نلجأ  واألُ قصد  أو  فُ ف  اإلهلي  ق 

العلميَّ  األُ   ة؛ ألنَّ األساليب واملناهج  ذاته متموقع    حدِّ مور هو يف  فهم ذات هذه 

أُ  ناحية  ومن  مسبق،  حكم  عن  أنْ نكِ يُ   ٰى خر وعبارة  موقعيَّ   ر  التفسري  جتعله  ة 

بالكامل الذهني  لالعتقاد  يُ   إنَّ   .موضوعًا  ال  غادامري  هي  وضِّ هانس  ما  ح 

موقعيَّ املحدوديَّ  تفرضها  التي  يف  ات  نمتلكها  التي  املعايري  هي  وما  التفسري،  ة 

لضامنة التي حتول بينا وبني إطالق تلك املعايري بشكل  التفسري  الصحيح، وما هي ا

سلوب مناسب،  ة بأُ توظيف أصالة تفسرييَّ  نا حيث نعمل عىلٰ إنَّ  . جزايف واعتباطي

  إصالحها، ما الذي يضمن أنْ   عياهتا أو نعمل عىلٰ تغيري مدَّ   عىلٰ   ٰى بحيث نعمل حتَّ 

 .)١( صرَ  للفُ ومتحنيِّ  نحو ُمستِغلٍّ  ال نقوم بذلك عىلٰ 

ة  ة الديالكتيكيَّ احليثيَّ   حييلنا إىلٰ   يمكن هلانس غادامري أنْ  جواب هانس غادامري:

أنْ   كلِّ    عىلٰ يتعنيَّ   . والسؤال وفهم اجلواب متعلَّ يتَّ   شخص  قبال  الفهم  خذ يف  ق 

التقليديَّ  أسئلتها،    ة حالة منفتحة، وأنْ واألصالة والنزعة  يسمح لألصالة بطرح 

يب عن أسئلتنا كي نصل يف  ُجي   تلك األسئلة، وأنْ إجابات عن    حتصل عىلٰ   وأنْ 

طريق احليلولة دون    هذا األساس فإنَّ   وعىلٰ   .قفُ اد يف األُ فاق واحتِّ اتِّ   هناية املطاف إىلٰ 

الذهنيَّ  أنْ النزعة  يف  يكمن  عىلٰ   ة  نعمل  وفرضيَّ   ال  ميولنا  عىلٰ فرض  املسبقة    اتنا 

نصل    ٰى ث معنا، حتَّ ُبعد آخر من األصالة كي يتحدَّ   وأيِّ   نسمح للنصِّ   ، وأنْ النصِّ 

  خمرجات احلوار ال تعني أنْ   إنَّ   . معرفة جديدة  يف مسار من السؤال واجلواب إىلٰ 
 

(1) See: Warnke, Georgia; 1987, Gadamer, Hermeneutics, Tradition and Reason, 

Polity press, pp. 98 - 99. 
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الطرف اآلخر، بل يف احلوار احلقيقي    يستسلم أحد الطرفني يف هناية املطاف إىلٰ 

يسع إىلٰ   ٰى حيث  أيُّ   الطرفان  هناك  ليس  والواقع  للحقيقة  موضع    الوصول 

بة  ة، وغالبًا ما تكون النتيجة املرتتِّ ات واآلراء الشخصيَّ ث بالنظريَّ ة والتشبُّ للعصبيَّ 

  . أمر واقعي وجديد وراء آفاق الطرفني مثل هذا احلوار هي الوصول إىلٰ  عىلٰ 

  : ةكلمة أخرية بشأن إشكال النزعة الذهنيَّ  -   ٥

هانس غادامري قد أجاب    جورج وورنكه قد أذعن يف هناية املطاف بأنَّ   يبدو أنَّ 

ة ال تسقط  اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ   ة بشكل مناسب، وأنَّ عن إشكال النزعة الذهنيَّ 

الفرق بني هانس غادامري ومارتن هايدغر من جهة    إنَّ   .ةيف وهدة النزعة الذهنيَّ 

من وجهة     - قان  العامل واألصالة يتعلَّ   ، يكمن يف أنَّ ٰى خر وبني املثاليني من جهة أُ 

ف، يف حني أنَّ   - ة  نظر أصحاب النزعة الذهنيَّ  اإلنسان والفاعل املعريف    بذهن املعرِّ

ق بالعامل واألصالة والنزعة  هو الذي يتعلَّ   - من وجهة نظر هايدغر وغادامري    -

وأهنَّ إنَّ   .ة التقليديَّ  واألصالة،  العامل  ضمن  نعيش  وأذهاننا  ام  نا  بوجودنا  حييطان 

مور،  ذهننا هو املحيط هبذه األُ   اتنا املسبقة وأحكامنا السابقة، ال أنَّ وأفهامنا وفرضيَّ 

تكون هي من صنع    ة فهمها والنظر إليها، أو أنْ يف كيفيَّ   يكون له دور مستقلٌّ   أو أنْ 

يدَّ  ما  يشء جيب    كلَّ   عيه إيامنوئيل كانط؛ حيث يقول: إنَّ وصياغة أذهاننا؛ وهو 

خذ شكل  ة اإلنسان الفامهة، ويتَّ ة وقوَّ بقناة وبنية احلاسَّ   يمرَّ    عليه أنْ فهمه يتعنيَّ 

ال يعترب نفسه    - عاء  الرغم من هذا االدِّ   عىلٰ   - كان إيامنوئيل كانط    تلك البنية، وإنْ 

  ة! من القائلني بالنزعة الذهنيَّ 

مع وجهة نظره ورؤيته  اجلواب األخري هلانس غادامري ال ينسجم   نَّ إ مالحظة:

  ٰى الة ملا تشاء، بل ير واألصالة فعَّ   النصَّ   ٰى ه ال ير نَّ إات املسبقة؛ إذ  بشأن الفرضيَّ 

ة  مسألة امتزاج اآلفاق وحيثيَّ   وإنَّ   ...ة الفهم أيضًا  سهًام للفاعل املعريف يف عمليَّ 

عىلٰ  دليل  خلري  الفهم  وجواب  ير   السؤال  كان  فقد  احلقيقة؛  استحالة    ٰى هذه 
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ز اختيار  احليلولة دون تأثريها يف حيِّ   أنَّ   ٰى ات املسبقة، وال ير االنفصال عن الفرضيَّ 

إىلٰ  اآلن  يذهب  كيف  وعليه  بأنَّ االدِّ   اإلنسان؛  عمليَّ   عاء  يف  أنْ علينا  الفهم  ال    ة 

يضع معناه احلقيقي    بأنْ   نسمح للنصِّ   ، بل جيب علينا أنْ النصِّ   نفرض أنفسنا عىلٰ 

نسمح الفرتاضاتنا املسبقة    ر فينا دون أنْ ؤثِّ نرتكه يُ   وسؤاله الواقعي بني أيدينا، وأنْ 

  ة، وإنَّ ل؟! ال يمكن اجلمع بني ذلك التوصيف للواقع وبني هذه التوصيَّ بالتدخُّ 

  . فهماتنا املسبقة يف القنا باألصالة دون العكس، ال حيول دون تأثري فرضيَّ د تعلُّ جمرَّ 

  : ةاجلواب الثاين عن إشكال النزعة الذهنيَّ  -   ٦

ة عن االعتبار  ي النزعة الذهنيَّ ط حتدِّ سقِ يُ   كام يمكن هلانس غادامري كذلك أنْ 

أنَّ  وذلك  آخر،  طريق  عىلٰ   من  يقوم  ملنهج معريف  تابع  املسألة  هذه  ة  ثنائيَّ   أصل 

فيام إذا كان لنا يف مسألة    ٰى هلا معنام يكون ة إنَّ النزعة الذهنيَّ   إنَّ   ).اليشء (املوضوع 

مستقلَّ  بأمرين  علم  واملعرفة  ومتعلَّ الفهم  وموضوع  املعريف  الفاعل  باسم  ق  ني 

بأنَّ  اإلشكال  يمكن  كان  وعندها  بعضهام،  قبال  يف  يوجدان  حيث    املعرفة؛ 

  النزعة   ض إىلٰ قد تعرَّ   -ق املعريف  العني واملتعلَّ   ق بالوصول إىلٰ فيام يتعلَّ   - الشخص  

إالَّ الذهنيَّ  أنَّ ة،  الثنائيَّ   -هانس غادامري      هذه  يرفض  البداية، ويعترب  حيث  من  ة 

الفهم يف احلقيقة يعني    ة لإلنسان، وأنَّ ات الوجوديَّ ة من احليثيَّ الفهم ظاهرة وحيثيَّ 

ال يعود    -من وجودنا    ياً ل مظهرًا وجتلّ ثِّ ة متُ جتربة داخليَّ   من وجهة نظره وصوالً إىلٰ 

  . ل الذهن يف هذا الشأنلتدخُّ  ٰى هناك معن

وهنا يكون اإلنسان يف ُصلب العامل، وال يعود العامل منفصالً عن اإلنسان، ولن  

ق بالعامل،  الفاعل املعريف، بل اإلنسان نفسه يتعلَّ   عرضه عىلٰ   يشء يتمُّ   يكون العامُّ 

ٰ هذا التعلُّ  وإنَّ    .عرب مسار من الفهم والتفكري ق يظهر ويتجىلَّ

بالتبع إىلٰ   ٰى لقد سع ة  ليَّ االبتعاد عن فاع  مارتن هايدغر وبعده هانس غادمري 

العينيَّ  من  نوع  طرح  خالل  من  االستعالئي  الواقعيَّ الذهن  متايز  ة  عن  اخلارجة  ة 
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  وجود اإلنسان مرجعًا حاسامً   »ة واقعيَّ «فيها    دُّ عَ ة تُ ، وهي عينيَّ )املوضوع (  الفاعل

من    وعىلٰ   . اوهنائي�  نوع جديد  مارتن هايدغر  تفكري  هناك يف  يكون  الشاكلة  هذه 

العينيَّ العينيَّ  عن  املختلفة  والعينيَّ ة  التارخيي  للمذهب  املنشودة  لد ة  املطروحة    ٰى ة 

فإهنَّ ميتافيزيقيَّ  وبالتايل  اجلديدة،  املرحلة  عينيَّ ة  عن  ختتلف  اإلبداعي  ا  التفكري  ة 

اجل  للمرحلة  الرباغامتيَّ والتقني  من  عليه  تشتمل  بام  والذرائعيَّ ديدة  والتفكري  ة  ة 

ٰ   ة تسمح لليشء بأنْ هذه العينيَّ   إنَّ   .املصلحي ما هو عليه يف    ويظهر لنا عىلٰ   يتجىلَّ

  .)١(الواقع

  : ةاجلواب الثالث عن إشكال النزعة الذهنيَّ  -   ٧

أنَّ   عىلٰ  من  التقليديَّ   الرغم  والنزعة  األصالة  ضمن  تبلور  قد  وعىلٰ عقلنا    ة، 

هذا ال    اتنا املسبقة، بيد أنَّ رة كذلك بفرضيَّ رؤيتنا بشان العقل متأثِّ   الرغم من أنَّ 

  . ةالعقل قد تبلور من خالل رؤية ذهنيَّ  يعني أنَّ 

من جتربتنا    اتنا التي هي جزء قاتنا وفرضيَّ تعلُّ   تعود إىلٰ   ٰى راتنا عن املعنتصوُّ   إنَّ 

اه الشخيص لنا نحو  االجتِّ   مة عىلٰ ة عن املجتمع الذي ننتمي إليه، وهي متقدِّ التارخييَّ 

العينيَّ  فإنَّ   . ةاألشياء  احلقيقة  التارخييَّ   ويف  التجربة  تعمل عىلٰ هذه  قدرتنا    ة  حتديد 

ه   للتفاسري، فإنَّ ر يف التاريخ الكّيل الفهم؛ إذ ما دام فهم اليشء متجذِّ   ة عىلٰ االعتباطيَّ 

  . يصون اإلنسان من الوقوع يف وهاد التفسري بالرأي

ر  من وجهة نظر اإلدراك املتأثِّ   - التنوير [بام يف ذلك هريش]    ويف احلقيقة فإنَّ 

عقله الفردي،   إىلٰ ة من خالل اللجوء بالنزعة الذهنيَّ  هو الذي قد ابتىلٰ  - بالتاريخ  

ة  وليس من خالل إعادة صياغة دور األحكام املسبقة واألصالة والنزعة التقليديَّ 

، وذلك ضمن  ل املفرسِّ بَ من قِ  ٰى ة تعيني املعنإمكانيَّ  ه هو الذي ارتٰىض يف الفهم؛ ألنَّ 
 

انظر: باملر، ريتشارد، علم هرمنوتيك (علم اهلرمنيوطيقا)، ترمجه إٰىل اللغة الفارسيَّة: حمّمد سعيد   )١(

 . ش١٣٧٧، انتشارات هرمس، طهران، ١٩حنائي كاشاين، ص 
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ا، ومن خالل  ا معرفي� ومن دون قيود أو حدود، وبوصفه فاعالً فردي�  مستقلٍّ  ٍج منه

أصحاب النزعة    إشكال هانس غادامري وتالميذه عىلٰ   إنَّ   .)١( يف عقله الفرديتوظ

املقصود    ٰى املعن  لتم إىلٰ كم قد توصَّ ني هو: من أين لكم اليقني بأنَّ ة من القصديِّ العينيَّ 

  ف؟ وهل يمكن احلصول عىلٰ تقرأوا ذهن املؤلِّ   ف؟ وكيف أمكن لكم أنْ للمؤلِّ 

كم أنتم  ة؟ وعليه فإنَّ مثل هذا اليشء من دون توظيف عقولكم وأذهانكم الفرديَّ 

  . يف مثل هذه احلالة  ة ة ومن النزعة الذهنيَّ الذين تعانون من التفاسري الشخصيَّ 

أنَّ  يبدو  التأمُّ وبطبيعة احلال  ار التنويري؛  التيَّ   ل يف إشكال وورنكه عىلٰ ه جيب 

ألنَّ  لدهيم التنويريِّ   وذلك  الذهنيَّ   ني  النزعة  يف  السقوط  لعدم  والتفاسري  قواعد  ة 

يتمتَّ   نَّ أة، والشخصيَّ  ال  عندهم  بتلك احلرّ املفرس  يتعنيَّ يَّ ع  بل  املنفلتة،  أنْ ة     عليه 

ة الفهم والتفسري، وعليه  يستعني باملناهج واألساليب السائدة واملعقولة يف عمليَّ 

  . ام ال أكثرد اهتِّ كون جمرَّ ي أنْ ال يعدو كالم وورنكه يف هذا الشأن   فإنَّ 

إنَّ   إنَّ   مالحظة: األخريين  مبناجلوابني  ارتضينا  لو  فيام  مقبولني  يكونان    ٰى ام 

أساس اليشء    لغي الفهم عىلٰ نُ   نة له، وأنْ هانس غادامري يف الفهم واألجزاء املكوِّ 

اآلن، والتي تشمل إشكال اإلنكار    ٰى اإلشكاالت التي بحثناها حتَّ   إنَّ   .واملوضوع

ة اهلرمنيوطيقا  من لوازم نظريَّ   دُّ عَ ام تُ ة، إنَّ ة، والنزعة الذهنيَّ الذايت، والنزعة النسبيَّ 

عىلٰ الفلسفيَّ  عليها  وردت  وقد  النظريَّ   ة،  هبذه  القبول  تكون  فرض  حيث  ة، 

ة أيضًا  يَّ ة بحسب املصطلح، كام كان هناك بعض اإلشكاالت املبنائإشكاالت بنائيَّ 

ة وبعض  ة األصالة والفاصلة الزمنيَّ م يف نقد معياريَّ يف بعض املناسبات، كالذي تقدَّ 

  ٰى. خر اإلشكاالت األُ 

الفلسفيَّ   إنَّ  عىلٰ اهلرمنيوطيقا  حتتوي  غادامري  هلانس  األبعاد    ة  من  الكثري 
 

(1) See: Warnke, Georgia; 1987, Gadamer, Hermeneutics, Tradition and Reason, 

Polity press, pp. 80 - 81. 



٩٨  رمنيوطيقا اهل 

األُ  تستحقُّ   ٰى خر واألبحاث  ماهيَّ   التي  يف  البحث  بينها:  ومن  والنقاش،    ة النقد 

مقالة   نة له، والبحث عن العالقة بني الفهم واملنهج، بيد أنَّ الفهم والعنارص املكوِّ 

  بحٍث  منها إىلٰ  واحدٍ  سع لتناول مجيع هذه األبحاث، حيث حيتاج كلُّ واحدة ال تتَّ 

  .)١( مستقلٍّ 

م :ا  

أنَّ  هي  السابقة  األبحاث  نتيجة  الفلسفيَّ   كانت  أوَّ اهلرمنيوطيقا  تعاين  من  ة  الً 

القبول هبا؛    ٰى هانس غادامري ليس لديه من خيار سو   نَّ أة، وة النزعة النسبيَّ معضلَّ 

نظريَّ   إنَّ  القائم عىلٰ أساس  املفارقة    ة غادامري  من  يعاين  للفهم،   الذاتية  التارخيية 

ة  يف العلوم اإلنسانيَّ   »احلقيقة«ق بمسألة هانس غادامري فيام يتعلَّ   واهلشاشة؛ كام أنَّ 

؛ حيث غفل عن اجلوانب الثابتة من وجود  ٰى غري هد   ب الطريق وسار عىلٰ قد تنكَّ 

ام هانس غادامري بالسقوط يف رشاك النزعة  ويف هناية املطاف مل يثبت اهتِّ   . اإلنسان

 . كان قد المس حدود ذلك ة يف ضوء القبول بمبناه يف الفهم، وإنْ الذهنيَّ 

  *   *   *  

 
(الفهم يف رشاك الرؤية التارخييَّة) إٰىل بيان    »نگريفهم در دام تاريخ«لقد عمد املؤلِّف يف كتاب    )١(

(غادامري   »مندي فهمگادامر و تاريخ«(وانظر أيضًا لكاتب السطور:  .ونقد هذه اآلراء بالتفصيل

 . (مصدران فارسيَّان) .)٤٩وتارخييَّة الفهم)، املطبوع يف جملَّة: فصلنامه قبسات، العدد: 



  

  

  

 طا     
   لا 

 ) ١( د عيدد سيِّ حممّ 

كلمة   مرَّ أوَّ   هرمينوطيقاظهرت  أعامل  ل  أحد  يف  داهناوريوهان  ة    ) ٢( كونراد 

الالَّ م ١٦٦٦  -   ١٦٠٣( باللغة  صدر  الذي  «تينيَّ )  عنوان  حتت  اهلرمينوطيقا  ة 

ل صفحة من  يف أوَّ   داهناورحييلنا    .)٣( »سةسة أو منهج رشح النصوص املقدَّ املقدَّ 

  .)٥( وكتابه عن اهلرمينوطيقا  )٤( بارباروس موسكوفيتسف آخر هو مؤلِّ  كتابه إىلٰ 

عمل  شكَّ  حتوُّ   داهناورل  الالَّ نقطة  الفهم  يف  النصوص  ل  ي  مفرسِّ بني  هويت 

ز منهجي للهرمينوطيقا  ة عنرص متيُّ ليَّ ن بصورة أوّ عمله يتضمَّ   سة، ذلك بأنَّ املقدَّ 

التحلييلالتحليليَّ  املنطق  عن  جهة    .ة  من  املقصود  هو  التفسري  كان  السابق  ففي 

  وعىلٰ  .يتطابق مع احلقيقةوهٌم أو كذٌب فهو  ٰى املعن نَّ إ :عندما يقال ٰى ف، حتَّ املؤلِّ 

الفعليَّ  املنطق مع احلقيقة  يتعامل  تقودنا إىلٰ النقيض،  الوضوح اجلدير   ة، بام هي 

هذطبَّ يُ   .بالثقة املقدَّ   اق  اهلرمينوطيقا  يف  املقدَّ ل  )٦( سةالتمييز  بوصفها لكتاب  س 

لكلِّ  األُ   نموذجًا  اجليِّ   ٰى خرالنصوص  التفسري  فكرة  يف  ز  يِّ متُ   .)٧( )د(هي 
 

 . مرص ،جامعة القاهرة ،ة اآلدابيَّ كلّ  ،ستاذ الفلسفةأُ  )١(

(2) Johan. Conrado Dannhawero    

(3) Hermenevtica Sacra sive Methodus exponendarum S. Literarum. 

(4) Barbaros Moscovitas 

(5) Dannhawero,MDCLIV,P.1 

(6) Hermenevtica Sacra 

(7) boni interpretis. 



١٠٠  رمنيوطيقا اهل 

املقدَّ  املتعلِّ اهلرمينوطيقا  السؤال  بني  املعن سة  بقصد  املقدَّ   ٰى ق  سة للنصوص 

ر  قرِّ يُ   س جيب أنْ قارئ الكتاب املقدَّ   إنَّ   .والسؤال عن وجوده احلقيقي أو الزائف

ف؟ وعرب البحث املنطقي والتحليل أو عرب عرب التفسريات ماذا كان قصد املؤلِّ 

  ، فإنَّ ٰى خر ومن ناحية أُ    .سف الكتاب املقدَّ سة بكوهنا مؤلِّ الثقة يف الروح املقدَّ 

االعتقادميِّ يُ   )١( الثقة  ٰى حمتو أو  التصديق  يف  العقل  عن  شكالً  املشكلة    إنَّ   .)٢(ز 

األُ اهلرمينوطيقيَّ  وأنْ   وىلٰ ة  واملستمع  بالقارئ  حتيط  التي  الظروف  تكون   هي 

  .سبه يف الكتاب املقدَّ   ٰى صحيحة يف وضع يسمح بفهم املقصد التارخيي املوح

الفيلولوجيَّ  الدراسات  والتارخييَّ ختدم  املقدَّ ة  للكتاب  بدقَّ ة  التارخيي  س  الفهم  ة 

الكاتب املؤلِّ   .ملوقف  عواطف  حتديد  هذا  الكتابةيشمل  ووقت  اهلدف   إنَّ   .ف 

للنصِّ  فقط  ليس  الذات  فهم  تيسري  هو  أيضاً النهائي  لكن  التارخيي    ،  للموقف 

  .)٣(ف اإلنساينللمؤلِّ 

 ا:  

(وهو تاريخ    م ١٦٥٤ما قبل    ع هايدغر تاريخ مصطلح اهلرمينوطيقا إىلٰ جِ ُير

أفالطون    ٰى ما قبل امليالد لد  ولذا فهو يعود به إىلٰ   .كام ذكرنا)  داهناورظهور كتاب  

كلمة  عدِّ فيُ   .رسطووأُ  فيها  ظهرت  التي  املحاورات  من  الكثري  لنا    έρμηνήςد 

  ي ، وهي كانت تعنثياتيتوس و  السفسطائي و  إيوند يف حماورة  عدِّ يُ   . έρμηνέωνو

رسطو فله يف هذا املجال مواضع  ا أُ أمَّ   . الذي لديه املعاين برسول اآلهلة أو املفرسِّ 

املعرفة، ويذكر هايدغر    ٰى بمعن  έρμηνέων، حيث ترد  الشعرة، مثل كتاب  عدَّ 
 

(1) fides quae creditor. 

(2) fides qua creditor. 

(3) Shantz  Douglas H  :   A Companion to German Pietism,1660  -   1800, Brills 

Companions to the Christian Tradition،Netherland, 2015. P. 24 - 25. 



 ١٠١  مفهوم اهلرمينوطيقا يف فلسفة هايدغر

) والذي  العبارة(يف التفسري) (هذا ما ترمجه ابن رشد بكتاب    )١( رسطوأُ أيضًا كتاب  

  ٰى املعن  ينتقل هايدغر إىلٰ   ثمّ   . عليه  ، وما تدلُّ الكلمةأو    اللوغوس ث فيه عن  يتحدَّ 

  فرسِّ يُ   اإلنسان أنْ   س الذي عىلٰ املقدَّ   النصِّ   حيث ينقلنا إىلٰ   وغسطنيُأ يس  عند القدِّ 

لت  حتوَّ  ، ثمّ شاليرماخريد   ا للفهم عىلٰ أصبحت اهلرمينوطيقا فن�   .فقراته الغامضة

حتليل الفهم مثل البحث عن    األخري أنَّ   ٰى حيث رأ  ، دلتاييد    قواعد للفهم عىلٰ   إىلٰ 

  .)٢( ةر العلوم اإلنسانيَّ يف سياق بحثه عن تصوُّ  ر اهلرمينوطيقا يأيتتطوُّ 

  هايدغر ينتهي من هذا العرض التارخيي ملصطلح اهلرمينوطيقا إىلٰ  واحلقيقة أنَّ 

تاريخ اهلرمينوطيقا، عنينا هبا فكرة    شرتك لكلِّ ل اخليط امل ثِّ فكرة واحدة هي التي متُ 

االتِّ  أو  أنَّ   .صالالتواصل  األُ   فكام  اتِّ   وىلٰ النشأة  البرش  للهرمينوطيقا  بني  صال 

  ٰى صال بني الداللة واملعنأفالطون، هي أيضًا اتِّ   ٰى واآلهلة من خالل الشاعر كام لد 

أُ  العبارة عند  اتِّ   .رسطويف الكلمة أو  صال بني الكالم اإلهلي والبرش  وهي أيضًا 

ا  إهنَّ   ٰى.ري العصور الوسطوغسطني ومفكِّ الغامض عند داهناور وأُ   ٰى وتفسري املعن

 عنه يف  عربِّ دركه ونُ ، تلك الوقائع التي نلتقي بوجودها، نراه ونُ )٣( تفسري للوقائع

  .)٤(رتصوُّ 

ال يف فهم  صة عن االتِّ لكن هايدغر رسعان ما يستخدم هذه الفكرة املحوريَّ 

أنَّ   . ذاته  )٥( دازاين ـال لد   واحلقيقة  ال  ٰى اهلرمينوطيقا  فهم  هي    . دازاينـ  هايدغر 

اهلرمينوطيقا ليست    إنَّ   . سلوب وجودهدازاين وأُ ـ  صال هنا ملحاولة فهم الواالتِّ 
 

(1) Περί έρμηνεας. 

(2) Heidegger M: Ontology-the  Hermeneutics of Facticity,translated by John van 

Buren،Indiana University,USA.1999,P.6 - 11. 

(3) Faktizität 

(4) ibid, P.11 

(5) Dasein   



١٠٢  رمنيوطيقا اهل 

ع إليه، لكن هي السؤال  دازاين ويتطلَّ ـ  إنتاجًا صناعي�ا لنمط من التحليل يفرتضه ال 

ما    عن: ما احلاجة إىلٰ  الوجود هناك)؟ يف  الواقعة ذاهتا (وهي واقعة  جلب تلك 

العالقة هنا بني اهلرمينوطيقا والوقائع ليست عالقة إدراك    ؟ إنَّ ٰى هي الطريق؟ ومت

املدرَ املوضوع واملوضوعات  بالالَّ ات  السابق  عالقة  يف  باألحركة،  بل    ٰى حق، 

التفسري هو    إنَّ   .ة وجود الوقائعيَّ ة خاّص ة والتمييز لكيفيَّ التفسري ذاته هو اإلمكانيَّ 

  .)١( ة ذاهتاالوجود الذي جيلب وجود احلياة الوقائعيَّ 

أنَّ  أنْ واحلقيقة  جيب  قليالً نتوقَّ   نا  هنا  مصطلح    ف  الذي    Faktizitätعند 

الواقعة  ف  )٢(هرمينوطيقا الوقائع  -   األنطولوجيا يستخدمه هايدغر يف عنوان كتابه  

الوجود وبالتحديد  الوجود  واقعة  هي  األنطولوجيا  من  هنا  يقصدها    -   التي 

ولكن من هو املوجود هناك، هل هو اإلنسان؟ كيف إذن يكون وجوده    .)٣(هناك

بني واق التمييز  هنا  يُ   الواقعيَّ   ، ألنَّ وواقعيٍّ   عٍ واقعًا؟ (جيب  مقابل  وَض هنا  ع يف 

ق) ومتثُّل الوهذا مل يقصده هايدغر، أمَّ   املثايلِّ  دازاين  ـ  ا الواقع فهو التمثُّل والتحقُّ

  ة قائالً: لوقائعيَّ ف هايدغر اُيعرِّ  . يف الوجود

نُ إنَّ  الفعليَّ   يسمّ نا    Faktumلواقعة    Tatsächlichkeitة  احلقيقة 

اإلنساين   يُ   -املوجود  كلُّ كوِّ التي  بالفعل    هنا  يوجد  إنساين    -موجود 

 .)٤( ةوقائعيَّ 

أنَّ   إنَّ  هلايدغر  بالنسبة  يعني  كواقعة  يوجد  اإلنساين  املوجود  املوجود    كون 

ُيْلقَ  العامل دون أنْ   ٰى اإلنساين  يكون له اختيار يف ذلك، وما يلتقي به املوجود    يف 

 
(1) ibid,P.12.  

(2) Ontologie - Hermeneutik der Faktizität.. 

(3) Da-Sein 

    .١٠٩ ص م،٢٠٠٩واملوجود، دار التنوير للطباعة والنرش، د أمحد، الوجود ) سليامن، مجال حممّ ٤(



 ١٠٣  مفهوم اهلرمينوطيقا يف فلسفة هايدغر

دفعه وال اختيار له    الذي ال حيلة له عىلٰ هُ هو َقَدرُ  يف عامله اخلاصِّ  ٰى قَ اإلنساين املُلْ 

يف العامل؟ فام الفرق بني نحو وجود   -يوجد اإلنسان يف الواقع   أيِّ نحو فعىلٰ  .فيه

ة موجودة والصفر  يَّ اإلنسان موجود واللوحة الفنّ ؟ اإلنسان ونحو وجود املنضدة

باملعن وكلُّ   . الريايض  ٰى موجود  وجود  وله  موجود  الطبيعي  له    فاليشء  موجود 

  . وجود بنحو خمتلف

التي  ه   )١( فالوجود اخلاصُّ  باقي    تنطبق عىلٰ ي الصفة  اإلنسان وحده من بني 

تكون،   واألشجار  تكون،  الصخور  بينام  يوجد»  وحده  «فاإلنسان  املوجودات 

ولكن    .)٢( العامل  ها عند هايدغر موجودات يف مرتبة الوجودفكلُّ   . اهللا يكون   ٰى حتَّ 

هو مرادف لكلمة «الوجود    Existenzمصطلح هايدغر    ملاذا تلك التفرقة؟ إنَّ 

اإلنسان وهو الكائن الوحيد من بني املوجودات الذي    أنَّ   يوذلك يعن  .)٣( هناك»

فهو موجود هناك بني   .الوجود ويكتشف حقائق هذا الوجود املختفي  ينفتح عىلٰ 

ر هبا، فهو منخرط معها وهبذا يكون موجودًا  ر فيها ويتأثَّ ؤثِّ تلك املوجودات وهو يُ 

أ  العامل، وبالتايل  -   يف   - الوجود إىلٰ   نْ فهو الذي يستطيع    يصل من الوجود ويف 

  ) ٤( بالوجود»  فهو الوحيد بني املوجودات الذي لديه قدرة «الوعي الذايت   .حقيقته

  حياول أنْ  )٦( فهذا اإلنسان الذي يوجد  .)٥( الكائنات ليس هلا هذا الوعي يبينام باق

الوجود    إىلٰ   اخلاصِّ اه من الوجود  جتِّ يصبح اال   مَّ ومن ثَ   .)٧( يكتشف حقيقة الوجود

 
(1) Existenz 

(2) Sein 

(3) Kaufman,Walter,1956,P.213. 

(4) Selbstbewuβtsein 

(5) ibid: 14-15. 

(6) Exist 

(7) Sein 



١٠٤  رمنيوطيقا اهل 

للعنوان    .العامِّ  هايدغر  اختيار  سبب  كان  والزمان»«وهلذا  إنَّ   الوجود    حيث 

كلِّ  عن  املحجوب  الوجود  بوصفه  هنا  سابقة  الوجود  كان    . ميتافيزيقا  حيث 

اخلاصِّ اال بالوجود  املايض  )١( هتامم  فااليف  وليس  ،  املوجودات  بوجود  هتامم 

بالذ هتامم  فاال  . بالوجود ذاته يُ   يباملوجود وليس  أو بعبارة    .دوجَ جيعل املوجود 

، فأين هو الضوء الذي ُينري وال يستنري؟!  الذي جيعل من املوجود موجوداً   : ٰى خرأُ 

  .الوجود والزمانه إليه يف كتابه نبِّ يُ  ذلك ما حاول هايدغر أنْ 

الوجود وذلك هو  ة  ، إمكانيَّ )٢( دازاين هناكـ  فالواقعة هنا هي واقعة وجود ال

هايدغر    ٰى التساؤل األسايس يف اهلرمينوطيقا لد   إنَّ   . عنه  ي التساؤل اهلرمنيوطيق

الوجود عىلٰ   .دازاينـ  هو الوجود برؤية املوضوع الذي هو ال   يف   )٣( الطريق  فهو 

  ي ونطيقاألُ   - خصائص الوجود    هلذا التساؤل األسايس نجد كلَّ   وطبقاً   . ذاته لذاته

  .)٤( ةمن قلق واضطراب وزمانيَّ 

أو األنطولوجيا هي    ي ونطيقاألُ   - املصطلح األخري وهو الوجود    واحلقيقة أنَّ 

فذلك العنوان يعني    .هرمينوطيقا الوقائع  - األنطولوجيالت عنوان كتابه  ما شكَّ 

فالواقع هنا هو    .نطولوجيا هي اهلرمينوطيقا أو هرمينوطيقا وقائع الوجوداأل  أنَّ 

  ه يف كلِّ نا وهي تعني أنَّ دازاين الذي خيصُّ ـ خدم كسمة الستَ سوف يُ  - يقول  كام -

ا ظاهرة  إهنَّ   .ل ظاهرة شكِّ ه يُ د فإنَّ دازاين موجودًا هناك يف زمن حمدَّ ـ  ة يكون المرَّ 

  .)٥( ما للتواقع أو الوقوف هناك يف زمانٍ 

  ontoني  شقَّ   هايدغر نابع من االصطالح ذاته، إذ ينقسم إىلٰ   ٰى هذا الفهم لد  إنَّ 
 

(1) Existenz 

(2) das Da-Sein. 

(3) being-on-the-way 

(4) Heidegger,1999,P.13.  

(5) Ibid,P.5. 



 ١٠٥  مفهوم اهلرمينوطيقا يف فلسفة هايدغر

مزدوجًا،    ًى ة معنهي تعني يف اليونانيَّ ، وοντοςوهي يف األصل اليوناين  ،  logyو

والوجود  يتعن احلضور  أيضًا  وتعني  احلارض  فهو  أمَّ   . املوجود  اآلخر  اجلزء  ا 

λογος  كلمة    :ة لقلنااليونانيَّ   ة عننا ترمجناها ترمجة حرفيَّ ولو أنَّ   . وهي الكلمة)

املوجود) (كلمة  أو  أيُّ   . الوجود)  هو:  هنا  السؤال  عن    ولكن  له  نبحث  وجود 

  كلمة؟

الوجود الذي يبحث عنه هايدغر أو الوجود الذي نبحث له عن كلمة هو    إنَّ 

ال ال  فعىلٰ   . دازاينـ  وجود  يوجد  نحو  ماهيَّ ـ  أيِّ  وما  الدازاين؟  هو  وما  ـ  ته؟ 

ا  حرفي�   ية الذي يعنهايدغر باللغة األملانيَّ   هنا نحن نطرح السؤال عىلٰ ؟  )١( دازاين

يُ  هبذه الصيغة من التساؤل طرح هايدغر    ،دازاين؟)  ٰى سمَّ (ما هذا اليشء الذي 

نا نطرح السؤال هبذه  نَّ إ  . τί?  εστινطريقة سقراط بام هذا    سؤاله عن الفلسفة عىلٰ 

ة، تنبع  يَّ ة كلّ أنطولوجيا فنومنولوجيَّ «: ايدغر هيه  ٰى الفلسفة ذاهتا لد ة ألنَّ اإلمكانيَّ 

 .)٢( »دازاين بوصفها حتليالً للوجود اإلنساينـ من هرمينوطيقا ال 

يشء وخيتزله    هذا التعريف للفلسفة هو تعريف يقوم بسجن كلِّ   واحلقيقة أنَّ 

هذا املصطلح الذي مل يكن جديداً    صحيح أنَّ   .دازاينـ  الكلمة واحدة وهي    إىلٰ 

ميِّزه عن باقي املوجودات من  من قيمة اإلنسان ويُ   هو ُيعيل   -تاريخ الفلسفة   عىلٰ 

اتِّ  أنَّ حيث  أيضًا  بالوجود، وصحيح  اتِّ   صاله  الشاعر  اهلرمينوطيقا هي  صال بني 

واآلهلة والرسول  إ..وشعره  أنَّ إالَّ   ،لخ.  األنطولوجيا      حبيسة  تصبح  الفلسفة 

هايدغر هو املنهج الفنومنولوجي    ٰى فاملنهج الوحيد لد   .ةبالطريقة الفنومنولوجيَّ 

  ٰى خر ومن ناحية أُ   . وهو يعلن عن ذلك ويضعه برصاحة كمنهج للوجود والزمان

  عالقة بأيِّ   الفلسفة ليست عىلٰ   وكأنَّ   ،الفلسفة هي البحث يف الوجود فقط  فإنَّ 
 

(1) Was ist das Dasein ? 

(2) Heidegger M.: Gesamtausgabe,Band2,Sein und Zeit,Frankfurt am Main,1977.  S. 51. 



١٠٦  رمنيوطيقا اهل 

نظرة اليونان للفلسفة    الرغم من أنَّ   وذلك عىلٰ   ٰى.خر أو جماالت أُ   ٰى خرأُ علوم  

متاماً  مغايرة  التصوُّ   كانت  تضمُّ هلذا  حيث  كلَّ   ر،  أنَّ   .العلوم   الفلسفة    صحيح 

امليتافيزيقا هي اجلذر    ديكارت، وهي أنَّ   ٰى ث عن مثال الشجرة لد هايدغر حتدَّ 

الفلسفة حبيسة الوجود فهذا مل    تظلَّ   الذي يمدُّ فروع شجرة الفيزيقا، ولكن أنْ 

إىلٰ  العودة  من  أنْ األُ   يكن  هايدغر  اعتاد  كام  املعن  صول  إىلٰ   ٰى يأخذ    بالرجوع 

م كام اعرتف  تقدُّ   اليونان هم أصل الفلسفة وأصل كلِّ   فكام أنَّ   . ةصول اليونانيَّ األُ 

الفلسفة؟)، كذلك فإنَّ   هايدغر رصاحةً  دوا جماالً  دِّ اليونان مل ُحي   يف حمارضته (ما 

الفلسفة فيه  أُ   .واحدًا تبحث  ناحية  فقط    نَّ إ  ٰى خرومن  هي  ليست  اهلرمينوطيقا 

لل ة  أنَّ   .دازاينـ  املفرسِّ أنَّ   نصٍّ   كلَّ   صحيح  بيد  ما،  بتفسريه شخص  هذا    يقوم 

التفسريات هي متثيل وحتقيق لطبيعة وجود   ل طبيعة اإلنسان ذاته وأنَّ مثِّ التفسري يُ 

ر  هذا التصوُّ    أنَّ هايدغر، إالَّ   ٰى كان هذا املفهوم غامضًا لد   وإنْ   . تهاإلنسان وماهيَّ 

مثالً إذا قام ناقد فنّي    . ة انبثاقها من العاملر هيغل عن الفكرة وكيفيَّ هو أشبه بتصوُّ 

دازاين؟ وما الوجود الذي  ـ للل هذا التفسري فهًام مثِّ بتفسري عمل درامي، فكيف يُ 

  الفنِّ   نظرة هايدغر إىلٰ   ٰى هل هو وجود العمل اخليايل أم الواقعي؟ حتَّ   .يشري إليه

تعريف هايدغر هنا للفلسفة   فإنَّ  مَّ ومن ثَ  . النظر للوجود وحقيقته تبدو خمتزلة إىلٰ 

إىلٰ  واالنحياز  ومنحاز  ف  متعسِّ تعريف  إضافةً   هو  مهمَّ   إىلٰ   الوجود  ة  حرص 

    .دازاينـ اهلرمينوطيقا يف تفسري ال

عند هايدغر عٰىل وجود اإلنسان يف العامل؛    دازاين إذن؟ هذا املصطلح يدلُّ ـ  فام هو ال 

  ) ١( ق عٰىل هذا النحو الوجودي لإلنسان طلَ ولذا يُ   . نحو يوجد اإلنسان يف العامل   وعٰىل أيِّ 

  ؛ Da = there Sein = being    ا يف اللغة األملانية موجود هناك وهو يعني حرفي� 

تُ  النفيس  التحليل  يف  مدرسة  وتُ   ٰى سمَّ وهناك  املصطلح  مدرسة  عرَ هبذا  باسم  ف 

 
(1) Dasein 



 ١٠٧  مفهوم اهلرمينوطيقا يف فلسفة هايدغر

أو   اإلنساين  املوجود  مدرسة  Daseins analysisحتليل  تعارض  وهي   ،

املوجود  يف  )١( فرويد أحوال  أو  اإلنساين  املوجود  لتحليل  تأيت  النفيس،  التحليل   

موجود َمْرِميٌّ يف العامل، أو هو موجود مقذوف به  اإلنساين يف العامل من حيث هو 

نا َمْرِميٌّون يف العامل، مقذوف  وهذا حال من أحوال الوجود اإلنساين فكلُّ   .يف العامل

َفوِعينا لنجد أنفسنا يف العامل بغري إرادتنا، وانزلقنا    .اغري إرادة منَّ   بنا يف العامل عىلٰ 

  .)٢( دنا، فهو حال من االرمتاءذ رأينا يف ميالؤَخ العامل فلم يُ  إىلٰ 

يسكن يف رمية الوجود    ٰى نفسه، من حيث هو ُمْلقَ   Da-Seinالوجود هناك    إنَّ 

  ة منتهية، اإللقاء حقيقة فعليَّ    نفهم من هذا أنَّ نا جيب أالَّ بوصفها قدَرة املقدور، لكنَّ

ي لإلنسان  ه ليس تعبريًا عن وضع هنائأنَّ   ٰى ه ليس أيضًا واقعة مغلقة، بمعن كام أنَّ 

ها  لكنَّ  مور ما ال نملك له دفعاً هناك من األُ   صحيح أنَّ   . أمره ووجوده  يقهره يف كلِّ 

أنْ  يمكن  دائامً   ال  هو  والذي  األصيل  لوجوده  املوجود  حتقيق  أمام  عقبة    تكون 

لـ «ما كان»، أي الذي    رهنًا   ٰى قه عندما نامرس االستباق وال نبقحقِّ وجود هناك نُ 

األكرب    يالتحدّ   جيب عىلٰ نُ   هي أنْ   وىلٰ ولقد كانت اخلطوة األُ   .ة عنه الوقائعيَّ عربِّ تُ 

ألنَّ ،  )٣(للهناك ُحت   )٤( هناكـ  ال  وذلك  هايدغر  اإلنارةدِ عند  تُ   )٥( ث  عىلٰ ؤكِّ التي    د 

بوصفه    ٰى يف العامل، أو باألحر  استنارة املوجود من نور الوجود بوصفه موجوداً 

  .)٧()٦( العامل -يف   -وجودًا  

 

(1) Freud 

)٢( Geworfenheit م٢٠٠٢ رجب،، حممود.   

(3) Da 

(4) das Da 

(5) lichtung   

(6) In-der-welt-sein   

 . ١١٠و ١٠٩ص ، م٢٠٠٩مجال سليامن،  )٧(



١٠٨  رمنيوطيقا اهل 

الوجود    ننظر إىلٰ   العبارة األخرية بأنْ   ٰى : ما معنالً ونسأل أوَّ   ف هنا قليالً لنتوقَّ 

طات التي يضعها هايدغر  وما فائدة هذه الرش  : وثانياً   ؟ العامل  - يف    - بوصفه وجودًا  

ما عالقة هذا الوجود يف العامل بموضوع بحثنا    : وملاذا يضعها؟ وثالثاً   ؟ بني الكلامت

  عن مفهوم اهلرمينوطيقا؟ 

  :)١(الوجود والزمان من كتابه  وىلٰ يقول هايدغر يف الصفحة األُ 

للفظ    ياحلقيق  ىٰ  نقصده من املعن«هل لدينا اليوم إجابة عن السؤال عامَّ 

اليوم أيضاً يف حرية فقط ألنَّ   .«موجود»؟ كالَّ  نا ال نفهم  كذلك هل نحن 

نوقظ يف أنفسنا    أنْ   ىٰ خرأُ   ةً ومرَّ   الً كذلك جيدر بنا أوَّ   . تعبري «وجود»؟ كالَّ 

  . )٢( هذا السؤال» ىٰ فهم معن 

  ًال  إذا فهمنا أوَّ نفهم معنٰى لفظ «موجود» إالَّ   نا ال يمكن أنْ ومعنٰى هذه العبارة أنَّ 

 بفهم الوجود كذلك ال  نفهم املوجود إالَّ   نا ال يمكن أنْ د». فكام أنَّ معنٰى لفظ «وجو 

اهلرمينوطيقا    أرشنا أنَّ    بفهم وجوده. وكام سبق وأنْ يمكن فهم نصوص اإلنسان إالَّ 

ومن شأن فهمنا لوضع    سلوب وجود اإلنسان يف العامل، فهم ُأل   عند هايدغر هي أساسًا 

نفهم ما يقوم به اإلنسان من رشح وفهم وحتليل    وجوده أنْ سلوب  اإلنسان يف العامل وأُ 

دازاين يف العامل.  ـ  ة ال أي وقائعيَّ   ، اهلرمينوطيقا هي هرمينوطيقا الوقائع   للنصوص. إنَّ 

ق عٰىل حال اإلنسان من  طلَ وهي تُ   ، صفة ما هو واقعة   ي ا تعن إهنَّ   ؟ ة فامذا تعنٰى الوقائعيَّ 

  . ) ٣( ه حمدود يف اختياره د، وألنَّ وجَ يُ   ال خيتار أنْ ه  ألنَّ   ، ه يف العامل وممكن حيث إنَّ 

ة، ولكن كيف نفهم  ة هي عني اهلرمينوطيقا اهلايدغريَّ تفسرينا هلذه الوقائعيَّ   إنَّ 

إذن    ي فامذا تعن  .العامل  -يف    - نفهم وضع الوجود     بعد أنْ إالَّ   مَّ هُ اللَّ   ؟ةهذه الوقائعيَّ 
 

(1) Sein und Zeit 

(2) Heidegger,1977,S.1. 

 .٩  صم،  ١٩٦٦، دار اآلداب، بريوت،  يسارتر، جان بول، الوجود والعدم، ترمجة عبد الرمحن بدو  )٣(



 ١٠٩  مفهوم اهلرمينوطيقا يف فلسفة هايدغر

فعند    . يوجد اإلنسان وسط املوجودات  أنْ   ي ة من الوجود؟ ماذا يعنهذه الوضعيَّ 

  ، العامل مقذوف يف اإلنسان  نَّ إه مثلام يكون اإلنسان مقذوفًا يف العامل فهايدغر أنَّ 

  . ةة وليست عالقة مكانيَّ والعالقة بينهام عالقة عضويَّ   ،وال انفصال بني الطرفني

  .)١( العامل -يف   -د هايدغر ذلك بوضع الرشطات الوجود  ؤكِّ ويُ 

املوجود اإلنساين يفهم    أنَّ   -   من وجهة نظر هايدغر   -الوجود يف العامل يعني    إنَّ 

  ٰى بقدر ما يفهم العامل، أو باألحر  ٰى خروجوده وأيضًا وجود سائر املوجودات األُ 

  . يكون وجوده أو ال يكون  ه وجود يف العامل، وبحيث يمكن أنْ بقدر ما يفهم أنَّ 

تنتمالعامل كيفيَّ   -يف    -الوجود    هرياقليطس لتوضيح أنَّ   ويستند هايدغر إىلٰ    ي ة 

  : شذراته ٰى للموجود اإلنساين الذي يقول يف إحد

واحد مشرتكلأل عامل  اخلاّص أمَّ   ،يقاظ  عامله  فلكلٍّ  النيام    - فاليقظة    ، ا 

الوجود،    عىلٰ   جتعل املوجود اإلنساين منفتحاً   -  بالفهم  ال تكون إالَّ   يوالت

ق املوجود  غلِ فهو يُ   - غفلة املوجود يف وجوده    يشري إىلٰ   ىٰ والذ   - ا النوم  أمَّ 

عىلٰ  وجوده  اإلنساين  عن  ويعزله  يبق  ،نفسه،  احلالتني  كلتا  العامل    ىٰ ويف 

  .)٢( وجود املوجود )الوجود(

ة:  ثالثة مظاهر فنومنولوجيَّ   العامل إىلٰ   -يف    -م هايدغر عبارته عن الوجود  قسِّ ويُ 

العامل يف  )٤( املوجود،  )٣( يف  الوجود   ،sein-In.   َّتتكو العامل  البنية  ففي  ن 

العامليَّ ة وتتعنيَّ األنطولوجيَّ  أمَّ )٥( ة فكرة  يتحقَّ ،  الذي  املوجود فهو  فيه سؤالا    : ق 

فيلجأ يف   In-seinا الوجود يف أمَّ  . من؟ فهو الذي ُألِقَي به يف العامل دون إرادة منه

 
(1) In-der-welt-sein 

 . ١١٣ ، صم٢٠٠٩مجال سليامن،  )٢(

(3) in der welt 

(4) Seiende 

(5) weltlichkeit 



١١٠  رمنيوطيقا اهل 

ة مثل املاء يف الكوب أو املالبس  ت عالقة مكانيَّ ليس  يبعض األمثلة، فه  رشحها إىلٰ 

وجوديَّ  عالقة  هي  العالقة  ولكن  الدوالب  خالل    .)١( ةيف  من  حيدث  وذلك 

،  ) ٥( السكن مع  يا تعن؟ إهنَّ )٤( أنا أكون  :فامذا تعني  .)٣( أكون  :والفعل منه  )٢( املصدر

بـ    يفه تعني  ، beiمرتبطة  وأُ   : وهي  أسكن  عندأنا  وجود    إنَّ .  )٧)(٦( العامل  ..قيم 

وجوداين ـال هو  هنا  أُ ،  )٨( دازاين  هي عالقة  وكذلك  به  العامل وعالقته  يف  سلوبه 

  . دازاين هي تفسريه من هذا املنطلق الوجوديـ ة ال وقائعيَّ  إنَّ  . ةة عضويَّ وجوديَّ 

أمثلة  دازاين يف  ـ  دازاين يبدأ هايدغر تفسري الـ  لل  يومن هذا املنطلق الوجود 

للهرمينوطيقاتطبيقيَّ  ال  ،ة  تفسري  تفسري  ـ  وهي:  التارخيي،  الوعي  يف  دازاين 

  . دازاين يف الفلسفة ـال

للاميض  بتعريفه  التارخيي  الوعي  عن  هايدغر حديثه  الوجود  بأنَّ   ) ٩( يبدأ  ه 

 
(1) Existentzial 

(2) Sein 

(3) bin 

(4) Ich bin 

(5) wohnen bei 

(6) Ich wohne،halte mich auf bei   … der welt 

(7) Heidegger.1977,S.72 - 73 

(8) Existentzial 

كلمة   ٩( هايدغر  يستخدم   (gewesen   ًبدال املايض  عن  املعتادة    للتعبري  الكلمة  استخدام  من 

Vergangenheit    التي يعود أصلها إٰىل الفعلvergehen   َّل استخدام  بمعنٰى ينقيض أو يزول، وفض

الذي يعني «ما كان» ليحتفظ بمعنٰى   Gewesenيكون أو يوجد  seinالترصيف الثالث من الفعل 

  عربِّ عٰىل هذا النحو ليُ   Gegen.wart، وقام بتقسيم كلمة احلارض  ٰى يف املايضالوجود أو الكينونة حتَّ 

الكلمة يعنعن أصلها الذي تعود إليه، فاملقطع األوَّ  املقطع الثاين نحو أو اجتِّ   يل من  من   اه، بينام 

ة  احلارض صيانة أو حراسة أو حفظ ظاهريت الزمانيَّ   الكلمة يعني حفظ أو صيانة أو حراسة، وكأنَّ 

 .)١٩٣، صم٢٠٠٦(مجال سليامن،  .أي ما كان واملستقبليني خرَ األُ 



 ١١١  مفهوم اهلرمينوطيقا يف فلسفة هايدغر

ٌ عن ْيشٍء ما مل يعد حارضًا   .)١( يشء ما   عن املعربِّ  هايدغر فكرة    ٰى فلد  .فهو ُمَعربِّ

دازاين، بوصفه نمطًا للوجود  ـ  لوجود الالوعي التارخيي هو مفرسِّ  ة عن أنَّ رئيسيَّ 

النمط من التفسري هو ما جيعل من ذاته حارضًا ومقدِّ   إنَّ   .يف احلياة  العامِّ    ماً هذا 

للعامَّ  وجودهلنفسه  من  نمط  يف  م  ، ة  ذاتهأي  التفسري  خالل  أنَّ   . ن  يعني    وهذا 

هو  التارخيي  كلِّ   الوعي  يف  إىلٰ   «هناك»  ذاته  للعموميَّ   نمط جيلب  مفتوح  ة  فضاء 

  . بقيها، وتنرشهاتُ   ة، بأنْ بتحديد التفسري الذايت، فهي حتتفظ بذاهتا يف تلك العموميَّ 

ق به، ويفعل هذا  لِّ يشء ومتع  ه كلَّ اللغة ما يعتقد أنَّ   يف هذا الوعي الذايت نجلب إىلٰ 

ب  ذاهتاـ  األمر  احلياة  ال  إنَّ   .دازاين  تفسري  احلقل  ـ  نمط  الذايت يف  تفسريه  دازاين، 

حيتاج هذا    .ق بهيشء متعلِّ   كلَّ   دازاين ذاته بأنَّ ـ  لتعبري ما يعتقده ال  ي هو طبقاً العامّ 

إىلٰ  عىلٰ   األمر  الضوء  خارج    تسليط  مع  مطابق  التارخيي  للوعي  الذايت  التفسري 

    .)٢( التفسري الذايت للتفلسف

فنومنولوجيَّ  األُ تبدو  القراءة  هايدغر برصاحة من  يبدو    وىلٰ ة  السابقة؛  للفقرة 

ٍء ما، وهي ال تعني   عن َيشْ ه يشء معربِّ ذلك بوضوح يف تعريف هايدغر للاميض بأنَّ 

ٍء ما هي نفسها فكرة  َيشْ   واإلحالة إىلٰ   .ها رصاحةً وقد ذكر،  )٣(  فكرة اإلحالةإالَّ 

فيُ اهلورسليَّ   )٤( ةالقصديَّ  بأهنَّ عرِّ ة،  هورسل  اخلصوصيَّ فها  تلك  بوصفها  ا  للخربة  ة 

  .)٥( بيشٍء ما وعياً 

  هاً ه للوعي، أي هي الوعي يف حالة كونه متوجِّ ة هي الوجود املتوجِّ فالقصديَّ 

مطلوبه، بغية   نحو يشء آخر غريه، أي يف حالة جتاوزه لذاته وختارجه عنها قاصدًا 
 

(1) being-an-expression 

(2) Heidegger,1999,P.43 

(3) reférence    

(4) intentionalität 

(5) Husserl E,1913,S.168. 



١١٢  رمنيوطيقا اهل 

يُ   .إدراكه وفهمه ومعرفته الداللة األنطولوجيَّ و د ه ؤكِّ ولكي  ة للوعي  رسل هذه 

كتابة املصطلح هكذا    ا، يلجأ إىلٰ ا وعضوي� ا قصدي� وارتباطه بالوجود ارتباطًا ماهوي� 

sein-tβBewu )ه )١ فالوعي  يعن،  ال  لديه  معه  إالَّ   ينا  ارتبط  ما  بوجود  وعيًا   

ة يصبح  للقصديَّ    إشكالية الرشطات، فوفقاً فرسِّ ذلك ما يُ   ،اا وليس مكاني� عضوي� 

منجذبًا نحو العامل ومرتبطًا    )٢( اأي وجودًا وجداني�   ، العامل  - نحو    - الوعي وجود  

  . ابه عضوي� 

فإنَّ  إىلٰ   كذلك  النصوص  من  حتيلنا  نقوم    اهلرمينوطيقا  كي  خارَجها  هو  ما 

وتأويله إىلٰ   .بتفسريه  اإلحالة  نفسها  للفنومنولوجيا  وهي  كموضوع  ما    . يشٍء 

  : قائالً   ،ةهرمينوطيقاه هي هرمينوطيقا فنونمولوجيَّ  أنَّ  د هايدغر عىلٰ ؤكِّ ويُ 

التفسري  ي املنهج  ىٰ املعن  إنَّ  هو  الفنومنولوجي  لوغوس    نَّ إ  . للوصف 

ال يرتبط  ـ  فنومنولوجيا  خالله  من  والذي  اهلرمينوطيقي،  سمة  هو  دازاين 

 

 .١٠٠و ٩٩ص ، م٢٠٠٦حممود رجب،  )١(

إذ يقرتح  .حممود رجب الذي يربط فيه بني الوجود والوعي .ستاذي د)  استخدمت هنا مصطلح أُ ٢(

رسل من املصطلح  ووذلك ترمجة ملا يقصده ه  .بـ «الوجدان»  bewuβtseinة  ترمجة الكلمة األملانيَّ 

عٰىل   -ه «ليست هناك  ستاذنا أنَّ ولكن كان رأي أُ   .ٰى اآلن بالوعيم عادًة وحتَّ رتَج األملاين والذي يُ 

ا   -ما نعلم   العربيَّ كلمة يف  الوجدان  للغة  تعبريها عن هذا املعنٰى من كلمة  أبلغ يف  ة أصدق وال 

جرَّ  فلو  وجدان،  النفسيَّ فالوعي  داللتها  من  الكلمة  هذه  والشعريَّ دنا  إٰىل ة  هبا  ورجعنا  املألوفة  ة 

أهنَّ  لوجدنا  البكر،  اللغوي  آنٍ أصلها  يف  جتمع  من،    ا  (اخلروج  والوجد  الوجود،  معاين:  بني  ما 

املعرفةواال عٰىل  والقدرة  (وخاصَّ   .نجذاب نحو)،  اللغة  معاجم  يف  نظرنا  العرب،  وإذا  لسان  ة، 

من بني املصادر «وجد» الوجود والوجد   وأساس البالغة للزخمرشي، واملنجد) فسوف نجد أنَّ 

والوجد يقال بمعنٰى القدرة، يقال:   ،ٰى وجد بمعنٰى علم، ووجد املطلوب: أدركهوالوجدان، وتأتَّ 

واجلدير بالذكر يف هذا    .أي قادر عليه  ،ويقال: أنا واجد لليشء  ،أي من قدريت  ،هذا من وجدي

وتعريف الوجود عند    .ه أنا أقدرمن بني تعريفات هورسل العديدة للوعي تعريفه بأنَّ   الصدد أنَّ 

 .يف الوجد ابن عريب هو: وجدان احلقِّ 



 ١١٣  مفهوم اهلرمينوطيقا يف فلسفة هايدغر

باملعن	ـال الوجود  بفهم  ذاته  خالله    ىٰ دازاين  من  والذي  للوجود  احلقيقي 

األساسيَّ  البنية  من  سيجعل  معروفةأيضاً  للوجود  فنومنولوجيا    إنَّ   .ة 

بعمل    ىٰ سمَّ األصيل للكلمة، وهي التي تُ   ىٰ دازاين هي اهلرمينوطيقا باملعن 	ـال

  .)١(التفسري

التاريخ   ننظر إىلٰ  ة جيب أنْ للتعريف السابق للهرمينوطيقا الفنومنولوجيَّ  ووفقاً 

عن النقص الذي نجده    شبنغلروقد استشهد هايدغر بحديث  .والوعي التارخيي

 فقط  إالَّ   شبنغلر   ٰى يف ما ير   ق ة ال تتحقَّ ة التارخييَّ فاملوضوعيَّ   .ةيف املالحظة التارخييَّ 

تعتمد عىلٰ  التي ال  التاريخ  ننجح يف رسم صورة  املرشوطة    عندما  النظر  وجهة 

ة  حترير التاريخ من األحكام املسبقة الشخصيَّ   إنَّ  .باملالحظة يف التاريخ «احلارض»

املايض، إذ  ة باملالحظ، التي مل تعد أبدًا يف حالتنا أكثر من تاريخ جلزء من  اخلاصَّ 

ة واهتامماته  ورويب هو هدف التاريخ، وأفكاره العامَّ حارض الغرب األُ  يفرتض أنَّ 

ينجز يف املستقبل هذا هو اهلدف من    ،بمعيار حتديد منجزات املايض وما سوف 

  .)٢( ما ييل كلِّ 

أنَّ   ٰى فري الذايت   هايدغر  التفسري  مهمَّ   هذا  قبل  نفسه  التارخيي  الوعي  ة  يضع 

بالنظ العامَّ الفوز  الكلّ رة  «للحقيقة  لإلنسان»يَّ ة  ال  ، ة  جلب  اإلنساين  ـ  أي  دازاين 

املوضوعيَّ  الطريقة  نظرة  املطلقةداخل  بسيطًا   .ة  الذايت  التفسري  يعد  لتقديم    فلم 

ترتبط بذاهتا    ٰى الوعي التارخيي مثل املعرفة لذاهتا واملعرفة عن ذاهتا، لكن باألحر 

  ٰى لد  إنَّ  .زيف النمط املوضوعي غري املتحيِّ  اً بمثل النمط الذي يدفع املايض مواجه 

دازاين قبل ذاته بالطريقة املساوية ملا يف املايض، وهذا  ـ  الوعي التارخيي حارض ال

دازاين موضوعي قبل ذاته يف املطابقة  ـ  مستقبل لل  ذلك الوعي لديه مسبقاً   يعني أنَّ 
 

(1) Heidegger M,1977, S.50. 

(2) Heidegger M.,1999, P.43-44 



١١٤  رمنيوطيقا اهل 

م واحلساب املسبق للمستقبل  التقدُّ   إنَّ    . ت يف البدايةعَ ِض ة التي وُ ة التارخييَّ باخلاصيَّ 

لكن   للجامهري،  شبنغلر  من  رخيصة  مزحة  أو  نزوة  يكن  مل  الغرب  وتدهور 

منطقي�   ٰى باألحر  مرتابط  اإلمكانيَّ تعبري  بخصوص  لواقعة  األساسيَّ ا  املسبقة  ة  ة 

ا احلارض عندما ندرسه  والوعي التارخيي احلقيقي بالنهاية، (الذي مل يكن بعد فعلي� 

  .)١( أ باملستقبل عن طريق املقارنة)نقرؤه ونتنبَّ  -

أنْ  أنَّ   سبق  وقائعي  ذكرنا  موجوٌد  اإلنسان  وجود  ونحَو  فكيف    ، الدازاين 

املبد هذا  من  الوقائع؟  تلك  مع  التاريخ  فإنَّ للوقائعيَّ   أيتعامل  املوجود  تارخييَّ   ة  ة 

م،  يف الثقافة ومظاهر التقدُّ   ٰى ة أو حتَّ يَّ د يف الوقائع املادّ تتحدَّ   اإلنساين ال يمكن أنْ 

الربط بني تاريخ هذا   املختلفة؛ ألنَّ قه من إنجازات يف فروع العلم قِّ أو عرب ما ُحي 

 أساس من فهم عالقة الذات  املوجود ومثل هذه الوقائع واحلوادث يقوم عىلٰ 

الثنائيَّ )املوضوع (  تلك  يف كلِّ ،  املتغلغلة  حتَّ   ة  بأيِّ   ،التاريخ  ٰى يشء  يمكن   وال 

ا نصف الوقائع املاضية بأهنَّ  هذا النحو، فإذا جاز لنا أنْ   ر التاريخ عىلٰ حال تصوُّ 

التي فإنَّ   ،ةتارخييَّ  الوقائع احلارضة  الصفة نفسها  نا ال نعرف ملاذا ال ننعت هبذه 

ف ال حُ فالصُّ   .هذا ما نفعله أيضاً   د التاريخ للمستقبل، والواقع أنَّ دِّ ُحت   جيب أنْ 

ا، تارخيي�   هذا احلدث املعارص أو املقبل سيكون حدثاً   أنَّ   ماً ن مقدَّ علِ تُ   فوهتا أنْ ي 

ينبغ  التارخييَّ   أنْ   يفكيف  الوقائع  إهنَّ نفهم  حيث  من  ختصُّ ة  وقائع  املوجود   ا 

ا وقائع للوجود أهنَّ  وقائع التاريخ عىلٰ   جيب «النظر إىلٰ   :اإلنساين؟ يقول هايدغر 

العامل»  إذ مَّ ثَ   ألنَّ   ،يف  اإلنساين،  املوجود  وتاريخ  الوجود  بني  ا  ماهوي� ارتباطاً  ة 

 .موقف إنساين»  ظرف وكلَّ   د كلَّ دِّ تاريخ الوجود حيمل وُحي  «إنَّ   :يقول هايدغر

أنْ فالتارخييَّ  هايدغر  يريد  التي  تارخييَّ ؤسِّ يُ   ة  هنا  فرديَّ سها  األحداث   وكلُّ   ، ةة 

 

(1) Heidegger M.,1999,P.45. 



 ١١٥  مفهوم اهلرمينوطيقا يف فلسفة هايدغر

إنَّ  حتدث  التي  قيمتها  والوقائع  تكتسب  وقائع التارخييَّ ام  بوصفها  فقط  ة 

تارخييَّ   ،للموجود  بوصفها  أي  وليس  ذاهتا،  يف  تارخييَّ هنَّ إ ة  تكتسب  من ا  تها 

  .)١( املوجود 

فاقه مع  ل شبنغلر بالتحديد يف هذا النمط الذي جيب فهمه يف ذاته يف اتِّ متثُّ   إنَّ 

حارضاً   ، ممكناته اليوم  التارخيي  الوعي  جعل  الذي  إىلٰ   ، هو    إنَّ   . األمام   ووضعه 

  . ص الدقيق للبحثالتخصُّ   أّرس  بأخطاءة مل تكن واعية  ة اإلنسانيَّ العلوم التارخييَّ 

الفنِّ  أنْ   مثالً   فتاريخ  بمخطَّ   حياول  ذاته  من  حماكاتهيرفع  خالل  من  «عقيل»    . ط 

موضوعاته، كام يفعل تاريخ    هو الرتكيز عىلٰ   ص ختصُّ   جمال كلِّ   من ذلك فإنَّ   وبدالً 

  . التعريف به ة املناسبة للوصول إىلٰ يف ذاته، وكذلك سمة وجوده، واإلمكانيَّ  الفنِّ 

فهي تفهمه    ، له  ٰى خرمن حماكاة العلوم األُ   سوء الفهم يف حماكاة تاريخ الفن يأيت   إنَّ 

(فه نفسها  تفهم  أُ   يوال  هو  من حيث  ما  أمَّ   ،)سلوب وتعبري وشكل تفهمه  ا يف 

االلتباس  خيصُّ  فنجد  فإنَّ   .موضوعه  الدِّ   كذلك  فهم  السوء  يأيت من عمق  ـ  ين 

الدِّ  تاريخ  يدخل  عندما  واألمُر  دازاين  واألشكاِل،  لألنامِط  رخيصة  لعبة  يف  ين 

  .)٢( تاريخ االقتصاد والفلسفة والقانون نفُسه ينطبق عىلٰ 

وغري ذلك هو   ،بواقعة وجود اإلنسان يف العامل يفالوعي التارخيي إذن هو وع

ذاته التاريخ  حلقيقة  وإقصاء  ف  . تضليل  عىلٰ   نَّ إوكذلك  اهلرمينوطيقا    تركيز 

تارخي تضليل  هو  تطبيقها عىلٰ   ي النصوص  تأويل  بنسيان  اهلرمينوطيقا  فيه    تقوم 

  .)٣( ة يف معناها األسايساحلياة اإلنسانيَّ 

  دازاين، كذلك فإنَّ ـ وعي ال ز عىلٰ ركِّ التارخيي الذي يُ وكام هو احلال يف الوعي 

 
 . ١٩٢و ١٩١ص ، م٢٠٠٦مجال سليامن،   )١(

(2) Heidegger M.,1999, P.45. 

(3) Michael Groβheim,2012, S.143. 



١١٦  رمنيوطيقا اهل 

وقد وضع هايدغر جمموعة    .دازاينـ  هو ال   ٰى مبحثُها األساس  ٰى خر الفلسفة هي األُ 

  وهي: ،دازاينـ  الفلسفة الفرسِّ من النقاط التي من خالهلا تُ 

أنَّ   -   ١ العلميَّ املوضوعيَّ   بوصف  تُ ة  الفلسفة  من  نوع  الفلسفة يف حقائقها    دُّ عَ ة 

ف غري القابل للنقد يف فلسفة رؤٰى العامل  رة من وجهات النظر والتعسُّ املطلقة املتحرِّ 

ة التعريف ونمط املعاجلة  موضوعيَّ   ة. إنَّ دة للحياة هي فلسفة طبيعيَّ والصورة املحدَّ 

  طلقة. ة امل دازاين من النسبيَّ ـ  املوصوف جيعل من الفلسفة ملجًأ مناِسبًا حلامية ال 

دازاين ذاته  ـ  ة نوعًا من الفلسفة، فهي جتعل من ال وبوصف هذه املوضوعيَّ   -   ٢

ة. فهي مل تكن فقط حمض فلسفة رؤٰى للعامل، لكن هي الرؤية  موضوعًا لنظرة الواقعيَّ 

  ة يف اإلحالة لتعزيزها. جه نحو النقاط األساسيَّ املمكنة للعامل هي فرصة الوجود املتَّ 

د  ة هلذا النوع من الفلسفة هي جمرَّ ة العلميَّ هذه املوضوعيَّ   ك، فإنَّ إٰىل ذل   إضافةً   -   ٣

ٰ سعي أكاديمي قليل جد�  اهتا للتعايل للوصول إٰىل   عن لذَّ ا ملِن هيرب من احلياة ويتخىلَّ

التي هي احلياة ذاهتا. وبصورة ديناميكيَّ  النظام ذاته لديه    ة، إنَّ ما هو ما وراء احلياة 

به «الفرد»  الفلسفة وحدها لدهيا ما يتطلَّ   احلياة ذاهتا، أي بمعنٰى، أنَّ   ة حتديد لسمة عمليَّ 

  ق عليه وجود «احلقيقي يف احلياة». طلِ دازاين وهو ما نُ ـ  اليوم من هذا ال 

تكون    نوع الفلسفة الذي هو «احلقيقي يف احلياة» هو فلسفة هي دون أنْ   نَّ أ  -  ٤

ما يوجد يف هذا   نَّ إ، أي واحدٍ  ة يف وقٍت نيَّ ة وعييَّ ة، فهي كلّ د» الذاتيَّ من أجل «جمرَّ 

ص ووجهات النظر  وذلك بعيدًا عن التخصُّ   ، ة لهالعرض هو ما يوجد بحاجة عامَّ 

  .)١( قصرية النظر للمشكالت ،التافهة

أضح لد   ٰى لقد  اهلرمينوطيقا  مقصورًا عىلٰ   ٰى مفهوم  اإلنسان    هايدغر  وجود 

هلذا املفهوم هي    هرمينوطيقا النصوص وفقًا   إنَّ   . ته وعالقته بالوجود العامِّ فيَّ وكي

مضلَّ  عىلٰ ألهنَّ   ،لةهرمينوطيقا  الوجود  بنسيان  تقوم  املوجود  ا    إنَّ   .حساب 
 

(1) Heidegger M,.1999,P.50. 



 ١١٧  مفهوم اهلرمينوطيقا يف فلسفة هايدغر

قصديَّ  فموضوع  أصيلة،  فنومنولوجيا  هي  املفهوم  هبذا  هو  اهلرمينوطيقا  تها 

لقد أعلن    .ة مع العاملة يف عالقتها العضويَّ دازاين وتتعامل مع ظاهرته الوقائعيَّ  ـال

رصاحةً  ال  أنَّ   هايدغر  فنومنولوجيا  هي  فنومنولوجيا  ـ  اهلرمينوطيقا  أو  دازاين 

  . دازاين يف العاملـ واقعة ال

هامَّ  أساسني  من  ناجتة  اهلرمينوطيقا  ملفهوم  النتيجة  املنهج  وتلك  ني: 

الوجود نسيان  وقاعدة  املنهج    .)١( الفنومنولوجي،  هايدغر  استخدم  وقد 

،  )٢( معاودة سؤال الوجود  هذه القاعدة ومن خالله يتمُّ   قضاء عىلٰ الفنومنولوجي لل

األصيل  لنسرتدَّ  الوجود  مع  عالقته  يف  املوجود  التارخييَّ   .قيمة  املفردة  فالوقائع  ة 

اهلويَّ  هذه  عن  للكشف  كافية  وجوده  ليست  واقعة  وعن  اإلنسان  يف  األصيلة  ة 

العاملوأُ  فإنَّ   . سلوبه يف  الذاتيَّ   كذلك  العالقة  اآلراء  الفلسفة ال تكشف عن  ة يف 

ٰ   ،ة بني اإلنسان واملوجودات والوجوداحلقيقيَّ  والتي    ، فيام هو َمِعيش  والتي تتجىلَّ

املَِعيش العامل  لفكرة  جتلٍّ  تلك  ،  )٣( هي  املَِعيشة،  ونتعامل معه من خالل التجربة 

  . أمامنا موضع اهتامم ودراسة  اإلنسان   )٤( ةة التي تضع وجوديَّ التجارب اإلنسانيَّ 

فإنَّ  الفنِّ   كذلك  لد  دراسة  لألشكال    ٰى وتارخيه  دراسة  حمض  ليست  هايدغر 

والتعبريات الفنِّ إ  ...واأللوان  دراسة لعالقة  هي  بل  باحلقيقة، أي بحقيقة    لخ، 

به اإلنسان  وعالقة  الفنُّ وإالَّ   ،الوجود  كان  وزائفاً ُمِضلِّ     تكشف    .الً  هكذا 

  . ةة لإلنسان بوصفها ممارسة فنومنولوجيَّ عن الطبيعة األنطولوجيَّ اهلرمينوطيقا 

*   *   *    
 

(1) seinsvergesenheit 

(2) Die seinsfrage 

(3) lebenswelt 

(4) existenzial 



١١٨  رمنيوطيقا اهل 
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 ط١( ا( 
  صفدر اهلي راد 

اجتِّ  األخرية  العقود  يف  اهلرمنيوطيقا  الفلسفي    اهاً أصبحت  التفكري  ألغلب 

  ٰى فأضح  .)٢( مع غلبة الفكر النسبي  الغريب املعارص، وصار القرن العرشين توأمًا 

  . من الرضوري البحث عن إمكان الفهم العيني والثابت

  . اه العينياه النسبي واالجتِّ من االجتِّ   ويف الوقت احلايل، ال يزال يوجد أتباع لكلٍّ 

والذين    ،اه العينينالد ِهرش من أبرز املدافعني عن االجتِّ إميلو بتّي وإريك دو  دُّ وُيعَ 

االجتِّ  ملواجهة  النسبيهنضوا  ُيعَ   .اه  ما  إىلٰ   نوعاً   دُّ وهذا  العودة  اهلرمنيوطيقا    من 

  .)٣( ةة والعينيَّ من رشح خمترص للنسبيَّ  وألجل توضيح البحث، ال بدَّ  .ة التقليديَّ 

اوا :طا    

  ة: النسبيَّ  -   ١

  . ة خمتلفةة أثبتت حضورها يف فروع علميَّ اه النسبي نظريَّ ة أو االجتِّ النسبيَّ   دُّ ُتعَ 

أنَّ  ة يف اهلرمنيوطيقا، كذلك يوجد هكذا مدارس يف  ه يوجد مدارس للنسبيَّ وكام 
 

نوان «مبانی اهلرمنيوطيقا يف الفكر اإلسالمي»،  بع،  »آشنايی با هرمنوتيک«من كتاب  فصل  املقالة    )١(

العربيَّة وُنِرشَ من قِبَل املركز اإلسالمي للدراسات    صفدر اهلی راد، ُترِجم إىلٰ   د.، تأليف  ٢٠٤ص  

 .االسرتاتيجيَّة حتت عنوان «مدخل إٰىل اهلرمنيوطيقا»

 .حسنني اجلامل تعريب:

)2(  Relativism 

)3(  Objectivism 



١٢٠  رمنيوطيقا اهل 

ة  والقائلون بنسبيَّ   .يَم)ة املعرفة ويف األكسيولوجيا (علم القِ فلسفة األخالق ونظريَّ 

ام يكون أمٌر حقيقًة يف نظر البعض، بينام ال يكون  وربَّ   .ةا متغريِّ قيقة، يرون أهنَّ احل

ة يف نظر بعض  ة تكون صادقة وحقيقيَّ ه قد نجد قضيَّ كام أنَّ   .كذلك يف نظر آخرين

حقيقيَّ  وغري  كاذبة  تكون  فيام  آخريناألفراد،  أنْ   .ة ألشخاص  يمكن  يكون    بل 

ة احلقيقة  فالقائلون بنسبيَّ   . حقيقة يف زمان آخراليشء حقيقة يف زمان، وجمانب لل

عن األشخاص والظروف واألوضاع    ال يعتقدون بوجود معيار عيني ومستقلٍّ 

  . دةدها بأشخاص وظروف حمدَّ لذا، ال يقولون باحلقيقة املطلقة وعدم تقيُّ   .ةاملتغريِّ 

نظريَّ النسبيُّ   ٰى وير  يف  الباحثون  أنَّ ون  املعرفة،  مرتبط    ة  البرشي  العلم 

 من  ة معرفة إالَّ أيَّ   ة للعاِمل؛ بحيث ال يمكننا احلكم عىلٰ ة والذهنيَّ باخلصائص الفرديَّ 

فال يمكننا متييز املعرفة بني معتربة وغري معتربة وال    . العاملِ   )١( ةخالل مالحظة فرديَّ 

بنح ألنَّ   مستقلٍّ   وٍ تقييمها  فاعلها؛  يوجد معيار مستقلٌّ عن  القضايا  ملح   ه ال  اكمة 

يتَّ   . ةاملعرفيَّ  النسبيُّ وال  قبيل:  فق  من  مصطلحات  مع  و »الصدق« ون  ،  »احلّق «، 

  . بالنسبة إليهم هو التفاوت والتاميز والكثرة فاملهمُّ  . »الباطل«، و »املعترب«و

االجتِّ وُينكِ  وغري  ر  والثابت  املعتَرب  الفهم  إمكاَن  اهلرمنيوطيقا  يف  النسبي  اه 

يالتارخيي؛ ألهنَّ  أنَّ م  بالنسبة ألثر  تفاسري متنوِّ   نحصل عىلٰ   ه يمكن أنْ عقتدون  عة 

  . واحد

الفلسفيَّ  انجرَّ واهلرمنيوطيقا  قد  إىلٰ ة،  اجتِّ النسبيَّ   ت  من خالل  الفهم  يف  اهها  ة 

ق  فُ  أُ ٌر بتغريُّ له متأثِّ تفسري اآلثار والفهم اهلرمنيوطيقي وحتوُّ   م يرون أنَّ الذهني؛ ألهنَّ 

للمفرسِّ   ٰى املعن اهلرمنيوطيقي  الفلسفيَّ   .والوضع  اهلرمنيوطيقا  معتقدة  وصارت  ة 

  ) للمفرسِّ ٰى ق املعنوي (أي املرتبط باملعنفُ ة الفهم بسبب اعتقادهم بدخالة األُ بنسبيَّ 

ق املعنوي  فُ ه عبارة عن التحام وانصهار األُ ة الفهم، وتعريفهم الفهم بأنَّ يف عمليَّ 

 
)1(  individuality 



 ١٢١  هرمنيوطيقا العينيَّة

النصِّ للمفرسِّ  مع  الفلسفيَّ   وعىلٰ   .املعريف  واألثر    اهلرمنيوطيقا  يكون  أساس  ة، 

  . النصِّ   بالنسبة إىلٰ ق املعنوي للمفرسِّ فُ لألُ  تابعًا  الفهم دائامً 

  ة: العينيَّ  -   ٢

ا   اه الذهني. وحيثام ُتطَرح العينيَّة، فإهنَّ اه العيني يف مقابل االجتِّ تقع العينيَّة أو االجتِّ

األُصول واملباين املسلَّمة. عٰىل سبيل املثال، يرٰى الباحثون يف  تكون معتمدة عٰىل بعض  

اجلامل متَّكئ عٰىل واقعيَّة وراء ذوق األشخاص   بأنَّ  العيني  اه  االجتِّ اجلامل ذوو  علم 

وفالسفة   صوها.  ُيشخِّ وأْن  الواقعيَّة  هذه  ُيدركوا  أْن  للناس  ويمكن  وذهنيَّتهم، 

العيني، يقول  اه  ون بوجود أساس للقضايا األخالقيَّة وراء امليول  األخالق ذوو االجتِّ

ة؛ بحيث ال نستطيع إالَّ التسليم بإدراك منشأ هذه العينيَّة واالعرتاف بصدقها.    الفرديَّ

األُ واخلصوصيَّ  بالثباتلالجتِّ   ٰى خرة  هي االعتقاد  العيني  الذهني  فاالجتِّ   .اه  اه 

  . الثابتة واملعتربة والصادقة دائامً  والكثرة، وال يتالءم مع القضايا  منسجم مع التغريُّ 

  . مثل هذه القضايا إمكان الوصول إىلٰ  ٰى ، ير معريفٍّ  جمالٍ  اه العيني يف أيِّ بينام االجتِّ 

لالجتِّ واخلصوصيَّ  الثالثة  العينيَّ ة  عىلٰ اه  التأكيد  هي  العاملِ متيُّ   ة  الفاعل  عن    )١( ز 

إمكان فهم األثر بنحو عيني    ة عىلٰ اهلرمنيوطيقا العينيَّ د  ؤكِّ وتُ   .)٢( قهموضوعه ومتعلَّ 

؛ وتعود  ة عن املفرسِّ ٌة مستقلَّ واقعيَّ   النصِّ   ٰى معن  أنَّ   ٰى وثابت وما وراء التاريخ، وتر 

الواقعيَّ  إىلٰ جذور هذه  املؤلِّ   ة  معن  . فقصد  بني  ارتباط  يوجد  وبني    النصِّ   ٰى وال 

املفرسِّ ذهنيَّ  وأُ ة  بفُ   وال  املعنوي،  املفرسِّ قه  ظروف  وبني  الزمانيَّ ينه  واملسألة    .)٣( ة 

االجتِّ املهمَّ  معرفة  يف  (اإلة  املعريف  التفاهتم  هي  العيني  يف  اه  بستمولوجي) 

  . ةأنطولوجيَّ   ة هي أصالً املسائل؛ بينام اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ   ة إىلٰ اهلرمنيوطيقا العينيَّ 

 
)1(  subject 

)2(  object 

 . ٤٣٤و ٤٣٣ ص هرمنوتيك، بر يدرآمد واعظي، أمحد: انظر ) ٣(



١٢٢  رمنيوطيقا اهل 

:ِّ إ  

بِتّ  (إميلو  تأليفات  ١٩٨٦  -   ١٨٩٠ي  وصاحب  مشهور،  إيطايل  قانوين  م) 

  . ة التفسرية فيام يرتبط بنظريَّ الت خاصَّ ة، وله تأمُّ دة يف املوضوعات القانونيَّ متعدِّ 

ا  عام�  ، بل هدفه األساس هو بيان قانون للفهم يكون منهجاً حمرتفاً  وليس فيلسوفًا 

  .)١( دةيست جيِّ اته لنظريَّ  ة؛ لكن هذا ال يعني أنَّ للعلوم اإلنسانيَّ 

فقد طرح قبل    . غادامري  مة عىلٰ ي متقدِّ هرمنيوطيقا بِتّ   دُّ وباللحاظ التارخيي، ُتعَ 

حمدَّ  هرمنيوطيقا  سنة  غادامري  يف  عنوان  ١٩٥٥دة  حتت  العامَّ النظريَّ « م  ة  ة 

ُخلِّ )٢( »للتفسري التي  سنة  ،  وُنِرشَ ١٩٦٧صت  غادامري  من  بطلب  باللغة  م  ت 

  » البيان«له حتت عنوان   )٤( نيي كتابني جدليَّ وقبل ذلك، كان قد نرش بِتّ   .)٣( ةاألملانيَّ 

أنْ   .)٥( م ١٩٦٢و   ١٩٥٤سنة   بِتّ   ُعدَّ نَ   ويمكننا  جدليَّ هرمنيوطيقا  وانفعاليَّ ي  ؛ )٦( ةة 

اه  واالجتِّ   )٧( اه الذهنيجهده كان يف احلقيقة عبارة عن انفعال يف مقابل االجتِّ   كلَّ   ألنَّ 

(النسبيَّ  الوجوديَّ النسبي  اهلرمنيوطيقا  يف  وبولتامنة)  هلايدغر  من    .)٨(ة  ومراده 

ة اخلاضعة للقوانني  اهات هو إعادة تشييد الفكرة اهلرمنيوطيقيَّ مواجهة هذه االجتِّ 

حتَّ العلميَّ  إىلٰ   ٰى ة؛  الوصول  بذلك  اإلنسانيَّ عينيَّ   يمكنه  العلوم  يف  التفسري    . ةة 

لذا، طرح    .من هرمنيوطيقا غادامري  تها بأقّل يَّ وكلّ ي  ة هرمنيوطيقا بِتّ وليست عموميَّ 

 

)1(  See: Maurizio Ferraris, History of Hermeneutics, p. 234. 

)٢ ( Teoria general della interpretazion  ي طيقي لبِتّ كتاب هرمنيو همّ أوهو)See: Ibid( . 

)3(  See: Jean Grondin, Introduction to Philosophical Hermeneutics, p. 125- 126. 

)4(  polemical 

)5(  See: Jean Grondin, Introduction to Philosophical Hermeneutics, p. 126. 

)6(  reactionary 

)7(  subjectivistic 

)8(  Bultmann 



 ١٢٣  هرمنيوطيقا العينيَّة

ة فقط؛  ة معرفيَّ يَّ يف تعابريه له أمهّ   » العامَّ «  الرغم من أنَّ   ة للتفسري، عىلٰ ة العامَّ النظريَّ 

ر  ونظَّ   ا غادامري، فقد اهتمَّ أمَّ   .ةملطلق العلوم اإلنسانيَّ   ه كان يريد بيان منهج عامٍّ ألنَّ 

  . عامٍّ  لٍ ة الفهم بشكألنطولوجيَّ 

ة  أشكال التفسري واملباين املعرفيَّ  كلَّ  ي هو أنَّ الذي طرحه بِتّ  املراد باملنهج العامِّ 

  ة بحيث تأخذ عىلٰ العلوم اإلنسانيَّ   مشرتكٌة، وتكون اهلرمنيوطيقا بمثابة منهج لكلِّ 

  .)١(ة هذه العلوم عاتقها استخراج معايري عينيَّ 

  ه جيب عىلٰ أنَّ   ٰى لذا، ير   .فاملقصود للمؤلِّ   ٰى املعن ي هي  واملسألة األساس عند بِتّ 

أنْ املفرسِّ  الشخصيَّ يتخلَّ     وعالئقه  املسبَقة  أحكامه  من  استقالل  ص  ويلحظ  ة، 

  ة عىلٰ ة املبنيَّ اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ   أنَّ   ٰى ومن هنا، رأ  .فالذي قصده املؤلِّ   ٰى املعن

رشطاً  املسبقة  األحكام  خوجودي�   كون  هي  للفهم،  جدّ ا  عىلٰ طر  يف    ي  التفسري 

فيعتقد   .ة غادامرينظريَّ  إىلٰ  خاصٍّ  لٍ ي بشك ه إشكال بِتّ وقد توجَّ  .ةالعلوم اإلنسانيَّ 

هاً  ه يمكن أنْ ه يمكن بيان التفسري بنحو عيني؛ ألنَّ ي أنَّ بِتّ    .)٢( يكون موجَّ

  ي: ان يف هرمنيوطيقا بِتّ ة قسامن أساسيَّ مَّ وثَ 

هلام: النظريَّ ة التفسري واألُ جمال ماهيَّ ته يف  نظريَّ   أوَّ ة  صول احلاكمة عليه وأبعاد 

  . ةة العامَّ التفسرييَّ 

  . ة هلايدغر وبولتامن وغادامرياهلرمنيوطيقا الوجوديَّ  نقوده عىلٰ والثاين: 

ا و ا  ِّ إ :  

فالفهم    .الفهم الصحيح  ي التفسَري عبارة عن نشاط هيدف للوصول إىلٰ بِتّ   ٰى ير 

ة الفرد  ذهنيَّ   فاهلدف من التفسري هو النفوذ إىلٰ   . ة فرد آخرة ونفسيَّ يعني إدراك ذهنيَّ 

أنْ واملفرسِّ   . تهونفسيَّ  واسطة  وبال  مبارش  بشكل  يمكنه  ال  إىلٰ     الفرد  ذهنيَّ   ينفذ  ة 

 
)1(  See: Jean Grondin, Introduction to Philosophical Hermeneutics, p. 126. 

)2(  See: Ibid, p. 127. 



١٢٤  رمنيوطيقا اهل 

  جه املفرسِّ يوا   أنْ   إىلٰ   وبالتايل، يكون إدراك العامل النفيس لآلخرين حمتاجاً   .اآلخر

العامل الذهني  ٰى ذات معن  موراً أُ  أساس هذا    وعىلٰ   .بحيث تكون حاكية عن هذا 

  ة التفسري، هي: ة يف عمليَّ ة ومهمَّ التفسري، يوجد ثالثة عنارص أساسيَّ 

ل:    . وراء فهم األثر ٰى  بمثابة من يسعيكون املفرسِّ  أنْ العنرص األوَّ

الثاين:  امل  العنرص  ذات  والعالمات  املفرسِّ   ٰى عنالقوالب  يستخدمها    والتي 

  . الفهم للوصول إىلٰ 

الثالث: التي جيب أنْ الذهنيَّ   العنرص  ُتفَهم، والتي هي كامنة وراء القوالب    ة 

املعن ذهنيَّ   ٰى.ذات  يتحقَّ فإدراك  وفهمها  اآلخر  الفرد  هذه  ة  تفسري  خالل  من  ق 

 . ة بواسطة هذه القوالبة والنفسيَّ الذهنيَّ 

الظاهري للكلامت واجلمل املستعملة يف األثر؛    ٰى الفهم إدراُك املعنوال ُيراد من  

القارئ أو السامع، أثناء مواجهة الكالم الشفهي أو املكتوب، يكون    بل املراد أنَّ 

ذهنيَّ   رشيكاً  املتكلِّ يف  تدور يف خلدمهاة  التي  الفكرة  الكاتب، ويساهم يف  أو    . م 

أُ  األثرٰى خر وبعبارة  فهم  شال  -  :  ذكر  إعادة    -   يرماخركام  من  نوع  عن  عبارة 

 وبني األثر،  املسافة املوجودة بني املفرسِّ   ومن خالل االلتفات إىلٰ   .اإلنتاج والتوليد

األثر  ضح أنَّ يتَّ  العامل الذهني لصاحب    ٰى ويسع  .التفسري أمر الزم ألجل إدراك 

ثر،  صاحب األالعامل الذهني ل  يرفع موانع الوصول إىلٰ    من خالل التفسري أنْ املفرسِّ 

  . الكامن وراءها ٰى املعن  ألجل الوصول إىلٰ   ٰى يعرب القوالب ذات املعن وأنْ 

أنَّ بِتّ   ٰى وير  املعن  ي  ذات  والقوالب  لآلثار  العيني  للقوالب  ٰى التفسري  تابع   ،

من إدراك    خمتلفاً   ر شكالً هِ عة ُيظكال� من هذه التفاسري املتنوِّ   عة؛ ألنَّ ة املتنوِّ التفسرييَّ 

بِتّي هذه    ٰى وقد سمَّ   .ع التفاسريلتنوُّ   ة هذه القوالب سبباً اختالف ماهيَّ   وُيَعدُّ   . األثر

  :)١(ة الطريقة من التفسري باللحظات األربع أو باللحظة النظريَّ 

 
)1(  Theoritical moment 



 ١٢٥  هرمنيوطيقا العينيَّة

الفق  -   ألف  العامِّ   :)١( ةلغويَّ ه  اللحظة  بالسعي  مرتبطة  اللحظة  املرتبط    وهذه 

وهيدف فقه اللغة إلدراك املقصود   .بدوره بالرموز والعالمات الثابتة كالنصوص

ويريد هذا   . يف الواقع ٰى لبيان كيف كان هذا املعن  ٰى الواقعي لصاحب األثر، ويسع

  القسم من التفسري إدراك أمرين: 

ل:   وهذا    . يف ذلك القالب  والرتكيب اللغوي الذي استُخِدمَ   العامّ   ٰى املعن األوَّ

  . األمر ُيبَحث يف جمال القواعد

املعن  والثاين:    وهذا ما يستلزم الرتكيز عىلٰ   . فالذي يريد املؤلِّ   ٰى الكشف عن 

  . ةاجلهة النفسيَّ 

النقديَّ   -  ب األسئلة  وُتستَ   :)٢( ةاللحظة  التفسري ومالحظة  يكون  خدم عندما 

، أو  مضامني النصِّ يسعيان خلف األثر؛ مثل املوارد التي حيصل فيها تعارض بني 

  . ة يف النصِّ عندما ُيستفاد من القضايا غري املنطقيَّ 

 يف صدد وضع نفسه  الة عندما يكون املفرسِّ وتكون فعَّ   :)٣( ةاللحظة النفسيَّ   -  ج

  . ف وإعادة إنتاجهاة املؤلِّ ف، ويريد إعادة توليد ذهنيَّ مكان املؤلِّ 

التقنيَّة    - د   الفهم نحو   : ) ٤(املورفولوجيَّة   -اللحظة  البُعد من  هذا  ويسعٰى 

أو  املكتوبة  اآلثار  وراء  يسعٰى  وال  وتفسريها،  االجتامعيَّة  الظواهر  إدراك 

الشفهيَّة. ويكون املفرسِّ فيه بصدد الكشف عن القواعد احلاكمة عٰىل الظواهر 

 . ) ٥(االجتامعيَّة 
 

)1(  Philological moment 

)2(  Critical moment 

)3(  Psychological moment 

)4(  Technical morphological 

 . ٤٤٧ -  ٤٤٣بر هرمنوتيك، ص  يانظر: أمحد واعظي، درآمد ) ٥(



١٢٦  رمنيوطيقا اهل 

١ - :را ا ا  

أنَّ بِتّ   ٰى ير  اهلرعمليَّ   ي  التفسري  حتقُّ منيوطيقيَّ ة  بمسري  املرور  تستلزم  األثر؛  ة  ق 

أُ  وبعبارة  األثر،  إجياد  مسري  عكَس  املسري  هذا  يكون  بحيث  إعادة  ٰى خر لكن   :

ة صاحب األثر ومقاصده هي النقطة  فأثناء إجياد األثر، تكون ذهنيَّ   . تشكيل األثر

ة، يكون  التفسري اهلرمنيوطيقيَّ ة  ا يف عمليَّ أمَّ   .ة اإلجيادالتي تبدأ منها عمليَّ   وىلٰ األُ 

  . ةف ومقاصده هي النقطة النهائيَّ ة املؤلِّ ذهنيَّ  الوصول إىلٰ 

أنَّ  هو  األثر  إجياد  إعادة  مسري  يف  األساس  أنْ واملشكلة  جيب  عمليَّ تُ   ه  ة  ؤمِّن 

ع  التفسري أمرين يبدوان بحسب الظاهر متقابلني وغري منسجمني: فمن جهة، نتوقَّ 

ل إعادة اإلجياد يف ذهن  ، سوف تتشكَّ ٰى خرا؛ ومن جهة أُ عيني�   يكون  من التفسري أنْ 

قابليَّ املفرسِّ  وستكون  الذهنيَّ ،  عمليَّ اته  يف  دخيلة  هذه ة  اإلعادة  هذا    وعىلٰ   . ة 

  . اه العينياه الذهني واالجتِّ يف الظاهر بني االجتِّ  األساس، سوف نواجه تعارضًا 

  ة؛ ألنَّ ة العامَّ ة التفسرييَّ بداية النظريَّ   ل شكِّ هذا التقابل الظاهري يُ   ي أنَّ بِتّ   ٰى ير 

إالَّ  ليس  املفرسِّ العمل اهلرمنيوطيقي  ديالكتيكا بني  هذا  مهِّ ويُ   .)٢( واملوضوع  )١(   د 

  هذا املنهج التفسري يكون ناجتاً  . ةة النتائج التفسرييَّ الديالكتيك ملنهج يضمن صحَّ 

التي سامَّ  القوانني  بِتّ عن  اهلرمنيوطيقيَّ ي  ها  بِتّ   . ةبالقوانني  أربعة  ويعتقد  ي بوجود 

  . قوانني هرمنيوطيقية: قانونني مرتبطني باملوضوع، وقانونني مرتبطني باملفرسِّ 

  أصل استقالل األثر:  : لالقانون األوَّ 

وموضوع التفسري   .ة التي تبلور فيها جيب تفسري األثر بحسب ارتباطه بالذهنيَّ 

  ٰى يلحظ معن  أنْ للمفرسِّ  عليه، ال حيقُّ  وبناءً  . حب األثرة صاهو الكشف عن ذهنيَّ 

  . فعن املؤلِّ   مستقلٍّ  لٍ األثر بشك 
 

)1(  subject 

)2(  object 



 ١٢٧  هرمنيوطيقا العينيَّة

أنْ  االستقالل  ٰى ُيسمَّ   ويمكن  بأصل  القانون  قانون    )١( هذا  أو  اهلرمنيوطيقي، 

  ه جيب أنْ هو أنَّ  » االستقالل اهلرمنيوطيقي«واملراد من   .ةبقاء املعايري اهلرمنيوطيقيَّ 

ة  ة اخلارجيَّ عن الذهنيَّ   مستقلٍّ   وٍ بنح ٰى نفهم موضوع التفسري أو القوالب ذات املعن

  . ة فيام يبينها ونتائجهاهنا والعالقات الداخليَّ ومن خالل مالحظة منطق تكوُّ 

  :)٣( ىٰ أو قانون انسجام املعن )٢( ةأصل التامميَّ  : القانون الثاين

القانون هو التأكيد عىلٰ  ، ولزوم  االرتباط القائم بني اجلزء والكلِّ   ومفاد هذا 

ي  بِتّ   ٰى وير   .ة التفسريواجلزء يف عمليَّ   الدور والتأثري املتقابل بني الكلِّ   االلتفات إىلٰ 

الكلِّ   أنَّ  بني  بـ    العالقة  منحرصة  غري  واجلملة «واجلزء  بـ    »اللفظ  اجلملة  «أو 

وبني    -   الذي هو جزء   -   النصِّ صال بني  ة ترابط واتِّ مَّ وبالتايل، يكون ثَ   .»والنصِّ 

  فهم النصِّ  ؛ فيمكن حينئذٍ -  )٤( ٰى أو سياق املعن ٰى ل أرضية املعنشكِّ الذي يُ  -   الكلِّ 

سبيل   فعىلٰ  ٰى.موقعه يف السياق الواسع للمعن بشكل كامل من خالل الرجوع إىلٰ 

ككتابة    - عمل صادر من الفرد  ، يكون كلُّ ها عبارة عن كلٍّ املثال، حياة الفرد كلُّ 

  . منها  جزءاً   -  ةيَّ ب وإلقاء الشعر وخلق اآلثار الفنّتُ الكُ 

  ة الفهم: قانون فعليَّ  : القانون الثالث

  . ة إلجياد األثرة الذهنيَّ ة العمليَّ يعيد يف ذهنيَّ  أنْ    جمبور عىلٰ املفرسِّ   واملراد منه أنَّ 

ته  يرتجم يف ذهنه ونفسيَّ   آلخر، وأنْ فيجب عليه االشتغال بإعادة توليد ذهن الفرد ا 

؛  )٥( »ة الفهمقانون فعليَّ « تسمية هذا القانون بـ    ي إىلٰ ويميل بِتّ   . َة موِجد األثرذهنيَّ 

  . ة الفهم يف عمليَّ ة العامل الذهني للمفرسِّ دخالة فعليَّ  د عىلٰ ؤكِّ هذا القانون يُ  ألنَّ 
 

)1(  Autonomy 

)2(  Totality 

)3(  Coherence of meaning 

)4(  Meaning context 

)5(  Actuality of understanding 



١٢٨  رمنيوطيقا اهل 

  يف الفهم: ىٰ تناسب املعن :القانون الرابع

بـ  بِتّ   ٰى سمَّ  القانون  هذا  املعن«ي  الفهم  ٰى تناسب  بـ    » يف  املطابقة  «أو  قانون 

بـ    )١( »ٰى ة للمعناهلرمنيوطيقيَّ  ضوء هذا القانون،    وعىلٰ   .)٢( »صناعة االنسجام «أو 

حاالت االنسجام والتناسب مع ما   ة ذهنه يف أقٰىص جيعل فعليَّ   أنْ املفرسِّ  جيب عىلٰ 

ي  بِتّ    أنَّ ة ألقسام التفسري؛ إالَّ وهلذا القانون الرابع جهة عمليَّ   .يفهمه من املوضوع 

  .)٣( ملقارنة هذا االنسجام وتأييد انطباقه  لنا معياراً بنيِّ مل يُ 

٢ - ا ِّ ةما ط :  

ة  الفهم هو عمليَّ   د بأنَّ ق وال يعت  . ة التفسرييف عمليَّ   االً  فعَّ ي كون املفرسِّ ر بِتّ ال ُينكِ 

املفرسِّ   ة وبأنَّ ميكانيكيَّ  هو جمرَّ وظيفة  إىلٰ   بل يذهب  األثر؛  االنفعال مقابل    أنَّ   د 

ق  يف حتقُّ   االً فعَّ    عنرصاً ف، ويكون املفرسِّ ة املؤلِّ الفهم عبارة عن إعادة إجياد ذهنيَّ 

ألجل   »ات القبليَّ «ة عالية جتاه استعامل لفظ اسيَّ حسَّ   ٰى ومع ذلك، فقد أبد   .الفهم

ة التفسري  عمليَّ   فهي توهم بأنَّ   . ينا مبهمة وسيف ذو حدَّ ؛ ألهنَّ بيان وظيفة املفرسِّ 

واحلال،    .ات والفروض املسبقة وتقويتها وظيفة تأييد القبليَّ عاتق املفرسِّ   جتعل عىلٰ 

د األرضيَّ املوضوع، يُ   العه عىلٰ  وخربته واطِّ ة املفرسِّ ذهنيَّ   ي هو أنَّ مراد بِتّ   أنَّ  ة  مهِّ

  . فهم عيني وعميق لألثر للوصول إىلٰ 

 وبني التاريخ  ة بني املفرسِّ املواجهة الوجوديَّ   تأكيَد بولتامن عىلٰ   ي أنَّ ال يعتقد بِتّ 

 يف  فاملشاركة املسؤولة من املفرسِّ   . ةة، توجيٌه مقبول لنفي العينيَّ والظواهر التارخييَّ 

يمنع    ذلك ال يمكن أنْ   ، كلُّ صاله به، ووجوده يف وضع تارخيي خاصٍّ التاريخ، واتِّ 

 
)1(  correspondance 

)2(  Harmonization 

 . ٤٤٩ -  ٤٤٣بر هرمنوتيك، ص  يانظر: أمحد واعظي، درآمد ) ٣(



 ١٢٩  هرمنيوطيقا العينيَّة

ك  ويف مقام توضيح هذه املسألة، فكَّ   .ة أو للنصِّ من الفهم العيني للحادثة التارخييَّ 

  .)١( »الضمني  ٰى املعن«و » اللفظي ٰى املعن«ي بني بِتّ 

  تارخيي، يوجد سؤاالن يمكن طرحهام: أمر  ففي كلِّ 

  هذا األثر؟  ٰى ما معن -   ١

  هذه الظاهرة يف العرص احلارض ويف سائر العصور؟  ٰى ر معنؤثِّ ماذا يُ  -   ٢

األوَّ   واجلواب عىلٰ  التارخييَّ السؤال  العيني للظاهرة  الفهم  هو  إدراك  ل  ة؛ أي 

  . ة، وهذا أمر مقدور بالكاملالنظر عن تأثرياته ونتائجه البَعديَّ   األثر بغضِّ   ٰى معن

  ة املسؤولة مع التاريخ، ال ترتك أثراً  ومواجهته الوجوديَّ ة للمفرسِّ ة التارخييَّ فاملوقعيَّ 

ة هو اجلواب   التارخييَّ ة املفرسِّ  واملرتبط بموقعيَّ واألمر املتغريِّ   . هذا الفهم  ٰى حمتو   عىلٰ 

الثاين السؤال  أنْ   . عن  نتحدَّ   وجيب  عندما  السؤالني  هذين  بني  ث عن  ال نخلط 

  . الفهم العيني لألثر التارخيي

ه أدخل جهة التطبيق واالستعامل يف  غادامري، أنَّ  ي عىلٰ اعرتاضات بِتّ  ومن أهمّ 

التفسريعمليَّ  بِتّ   .ة  ُينكِ نعم،  التطبيق واالستفادة من    ر رضورة االلتفات إىلٰ ي ال 

وإب املاضني  إىلٰ جتارب  ونقلها  احلارض  داعاهتم  والعامل    .الزمن  اإلبداعات  فهذه 

للمؤلِّ  أنْ الذهني  فعَّ   فني، يمكن  أدوات  املفرسِّ   الة لإلجابة عىلٰ تكون    تساؤالت 

  أربع مسائل:  ي عىلٰ د بِتّ ويف مقام االعرتاض، أكَّ  .مشكالته وحلِّ 

فهم    -   ١ عن  واالستعامل  التطبيق  ر  يتأخَّ املنطقي،  والظاهرة  باللحاظ  األثر 

  . التارخييَّة

األساس    -   ٢ اهلدف  تغيري  إٰىل  ُيؤّدي  الفهم،  عمليَّة  يف  التطبيق  جهة  إدخال 

للمفرسِّ ورسالته األصليَّة؛ ألنَّه يف هذه احلالة، ال يمكن لآلخر أْن يفهم أنَّ الفهم  

 
)1(  Significance 



١٣٠  رمنيوطيقا اهل 

واإلنتاج اإلجياد  إعادة  عن  العنرص    .عبارة  ل  تدخُّ أرضيََّة  التشديد  هذا  د  وُيؤكِّ

  .، وجيرُّ التفسري نحو التفسري بالرأي وبام يرغبه املفرسِّ )١( الذايت

ة جتربة   -  ٣ يرٰى غادامري أنَّ اجلهة التطبيقيَّة هي جزء ال ينفكُّ عن أيِّ فهم وأيَّ

  . هرمنيوطيقيَّة؛ واحلال أنَّ للتطبيق جماالً يف بعض املوارد فقط

حتَّٰى يف املوارد التي يكون للتطبيق فيها جمال، جيب التفكيك بني نوعني    -  ٤

ين خ .من املفرسِّ ة فرق شاسع بني القانوين وبني املؤرِّ  . فعٰىل سبيل املثال، َثمَّ

ة تفسري  ة عمليَّ أيَّ   ح بعدم خلوِّ هذه املسائل األربع، رصَّ   وملا مل يلتفت غادامري إىلٰ 

لغادامري، ميلء باإلهبامات    احلقيقة واملنهج كتاب    ي أنَّ بِتّ   ٰى وير  . ةمن اجلهة التطبيقيَّ 

ة  غادامري قد غفل عن البُعد املنهجي لعمليَّ   فهو يعتقد أنَّ   . ةواملغالطات املفهوميَّ 

وجود ارتباط    ي إىلٰ ويذهب بِتّ   .ة التفسريعمليَّ   الفهم، وأنكر القواعد احلاكمة عىلٰ 

 .)٢( يقوم بذلك   أنْ املفرسِّ  ه جيب عىلٰ بني السؤال املعريف وبني هدف التفسري، وأنَّ 

  إر دومِ ش:

م، وكان من املدافعني الرشسني  ١٩٢٨سنة    دَ إريك ِهرش، عامل أمريكي، ُولِ 

ن فهم  إمكان بيا  د عىلٰ وقد أكَّ   . ة) يف تفسري النصوصاه العيني (أي العينيَّ عن االجتِّ 

متُ   ، ولزوم الوصول إىلٰ عيني للنصِّ  املعترب، ووجود معايري  التفسري  يِّ الفهم  ز بني 

وقد    .ة يف التفسرياكيَّ ة والشكَّ وهذا ما جعله يقع مقابل النسبيَّ   . معتَرب  والالَّ املعتَرب 

التعنيُّ  عن  للنصِّ دافع  املعنائي  وحتدَّ   إىلٰ ،  االلتفات  لزوم  املؤلِّ   ث عن  ف،  قصد 

التفسري اعتبار  عن  البحث  أيضاً   .وإمكان  جعله  ما  الناقد    وهذا  موضع  يف 

وكان    .اهات السائدة يف القرن العرشين يف جمال اهلرمنيوطيقا والنقد األديبلالجتِّ 

مهامَّ  أثران  وأمهُّ له  أشهرمها  اهلرمنيوطيقا؛  جمال  يف  كتاب  ن  هو  يف  هام  االعتبار 
 

)1(  subjective 

 . ٤٥٦ -  ٤٥١بر هرمنوتيك، ص  يانظر: أمحد واعظي، درآمد ) ٢(



 ١٣١  هرمنيوطيقا العينيَّة

نكليزي  إل كتاب  ه أوَّ ويشهد ريتشارد باملر أنَّ   .م ١٩٦٧سنة   عَ بِ الذي طُ   )١( التفسري

العامَّ  اهلرمنيوطيقا  جمال  يف  املضامني  رأ  .)٢( ةثقيل  أنَّ   .م   .ك  ٰى كام  هذا    نيوتني 

  .)٣( د لنا اهلرمنيوطيقايف جمال النقد بحيث حدَّ   ل كتاب أمريكي مهمٍّ الكتاب هو أوَّ 

، ُتقيَّم هرمنيوطيقا ِهرش بكوهنا   أقرب إٰىل اهلرمنيوطيقا الرومانسيَّة؛  وبشكل عامٍّ

ة ومسائلها البديعة كثرية. وقد اعرتف هرش بقبوله للفكر   وإْن كانت ملساهتا اخلاصَّ

هلرمنيوطيقا   االستداليل  التأسيس  يريد  وأنَّه  الفهم،  جمال  يف  دلتاي  لفيلهلم  األصيل 

هورسل  إدموند  عند  املعرفة  ة  بنظريَّ االستعانة  خالل  من  عن    ) ٤( دلتاي  واللغة 

. وقد صبَّ هرش تفكريه عٰىل الفهم والتفسري فقط، بخالف دلتاي الذي  ) ٦)( ٥( سوسري 

اه   ر بكلِّ العلوم اإلنسانيَّة. وُقْرب هرش من اهلرمنيوطيقا الرومانسيَّة يف االجتِّ كان ُيفكِّ

لشاليرماخر  املباحث  كلِّ  يف  تبعيَّته  يعني  ال  نفسه   ) ٧( العيني،  هرش  ويرٰى    ودلتاي. 

مديونًا يف تفكريه اهلرمنيوطيقي إٰىل جمموعة من الشخصيَّات العلميَّة التي أشار إليها يف  

، ومنهم: فرديناند سوسري، فيلهلم دلتاي، شاليرماخر،  االعتبار يف التفسري مقدمة كتابه  

  . ) ١١)( ١٠( ، و هانس رايشنباخ ) ٩( ، جون مينارد كينز ) ٨( هورسل، كارل بوبر 
 

)1(  Validity in Interpretation 

 . ٧٠، ص د سعيد حنائي كاشاينانظر: ريتشارد باملر، علم هرمنوتيك، ترمجة حممّ  ) ٢(

 .١٨٣، ص ١٣٧٣،  ٤أرغنون، العدد  انظر: ك. م. نيوتن، هرمنوتيك، ترمجة: يوسف أباذري، يف:   ) ٣(

)4(  Edmund Husserl 

)5(  Saussure 

)6(  See: E. D. Hirsh, Validity in Iterpretation, p. 242. 

)7(  Shcliermacher 

)8(  Karl Popper 

)9(  John Maaynard Keyens 

)10(  Hans Reichenbach 

)11(  See: E. D. Hirsh, Validity in Iterpretation, p. 242. 



١٣٢  رمنيوطيقا اهل 

ف  ة دخالته يف قصد املؤلِّ وكيفيَّ   )١( اللفظي  ٰى يف تعريف املعن  وهلرش رأي خاصٌّ 

تعنيُّ  جمال  معنيف  عامَّ   .النصِّ   ٰى   الرأي  هذا  اهلرمنيوطيقا  وخيتلف  إليه  ذهبت   

ها:  ، أمهُّ جديدة وظريفة يف جمال هرمنيوطيقا النصِّ  وقد طرح أبحاثاً   .ةالرومانسيَّ 

املعناللفظي وتعيُّ   ٰى املعن متايز  االجتِّ ال  ٰى نه،  النفيس والعمليَّ لفظي عن  الذهنيَّ اه  ة  ة 

للمؤلِّ النفسيَّ  املعنة  متايز  عن    ٰى ف،  بالنسبة    ٰى املعن«أو    »الضمني  ٰى املعن«اللفظي 

النصِّ )٢(»إىلٰ  فهم  بني  التفكيك  اعتبار    ،  حتليل  وحماكمته،  ونقده  تفسريه  وبني 

االحتامالت، قبول التفسري املعترب للتأييد بالشواهد، ثبات    ٰى التفسري بحسب أقو 

قابليَّ   ٰى املعن وعدم  للتغريُّ اللفظي  للتغريُّ ته  التفسري  قبول  معن ،  نقد    النصِّ   ٰى ، 

ه  ة؛ ألنَّ رمنيوطيقيَّ ة هرش اهل يف نظريَّ  ف بدور مهمٍّ وقد حظي قصد املؤلِّ  .وحماكمته

املؤلِّ  قصد  بني  ارتباط  بوجود  معنقال  وبني  وتعيُّ   النصِّ   ٰى ف  وإمكان  وثباته  نه 

إىلٰ  عيني  الوصول  أنَّ   . تفسري  هرش  حاصالً   ٰى املعن  ويعتقد  ليس  من    اللفظي 

   أنَّ ، إالَّ ٰى معن  فليس لأللفاظ أّي   .ف وقصدهاأللفاظ؛ بل هو مرتبط بمعرفة املؤلِّ 

  .)٣(اخاص�  أو فهم منها شيئًا  دًا حمدَّ   قد قصد منها شيئاً  شخصاً 

املعن  ٰى ير  بني  ارتباط  وجود  املؤلِّ   ٰى هرش  معرفة  وبني  وقصده،  اللفظي  ف 

  املؤلف قد قصد منه شيئًا    ألنَّ اللفظي أمر ثابت وغري قابل للتغريُّ   ٰى املعن  ويعتقد أنَّ 

بأنَّ   .داً حمدَّ  قلنا  لو  املفرسِّ   ٰى املعن  نعم،  بمعرفة  مرتبط  بدالً اللفظي  ارتباط      من 

املؤلِّ  بتغريُّ بمعرفة  القول  الطبيعي  من  لكان  وقصده،  فهمه    .هف  خالل  ومن 

  ة لتقوية إمكان التفسري العيني؛ ألنَّ د األرضيَّ اللفظي، يكون هرش قد مهَّ   ٰى للمعن

للنصِّ  املعترب والعيني  إالَّ   التفسري  أليس  اللفظي؛  إدراك معناه  املعن  املرتبط    ٰى ي 

 

)1(  Verbal meaning 

)2(  significance 

 . ٤٥٩و ٤٥٨بر هرمنوتيك، ص  يانظر: أمحد واعظي، درآمد ) ٣(



 ١٣٣  هرمنيوطيقا العينيَّة

املؤلِّ  وحمدَّ بقصد  ثابت  أمر  وهو  ومعرفته؛  الواقعي    .دف  املذهب  أنصار  وبني 

للنصِّ  العيني  التفسري  غري    وأتباع  عن  املعترب  التفسري  متييز  بإمكان  واملعتقدين 

  .)١( ته قد دافع عن هذا الفكرة هرش ودقَّ بقوَّ  املعترب، مل نجد شخصاً 

ة. ومل   ة اهلرمنيوطيقا العامَّ ة به مندرجة حتت نظريَّ ويرٰى هرش أنَّ اهلرمنيوطيقا اخلاصَّ

يه لبيان منهج عامٍّ للفهم املطلق للنصوص؛   ة من جهة تصدِّ يساهم يف اهلرمنيوطيقا العامَّ

ة أْن نصل إٰىل معنٰى   النصِّ  ألنَّه يعتقد بأنَّه ال يمكننا اعتامدًا عٰىل املنهج والقواعد العامَّ

وقصد املؤلِّف منه. يذهب هرش إٰىل أنَّ الفهم للوهلة األُوٰىل يكون من سنخ احلدس،  

ا أْن يكون صائبًا أو خاطئًا. ولسنا نحتاج يف احلدس إٰىل   . فالنشاط  » املنهج « بحيث إمَّ

ح   املنهجي يف عمليَّة التفسري، يظهر عندما نبدأ بمرحلة نقد احلدس وتقييمه. وقد رصَّ

. واالعتقاد بإمكان االعتامد عٰىل  بعدم و  جود مكان للمنهج العامِّ يف عمليَّة فهم النصِّ

  . ) ٢( جمموعة من القواعد لبيان منهج تفسريي معتَمد، ال يعدو كونه رسابًا حمضاً 

فيام   املعترب  للتفسري  املصريي  الدور  عن  الغفلة  يمكننا  ال  نظره،  وجهة  ومن 

بكلِّ  املستقبليَّ   يرتبط  التأمُّ االستنتاجات  يف  البرشيَّ ة  ألنَّ الت  الت  التأمُّ   كلَّ   ة؛ 

النظري لفرع علمي أو إنساين هو    .فهم النصوص  ة عىلٰ ة منصبَّ البرشيَّ  واهلدف 

إىلٰ  الوصول    الوصول  يمكن  التي  احلقيقة  موافقة  هو  العميل  واهلدف  احلقيقة؛ 

  عىلٰ   نظام أصيل، هو اإلمجاع والتوافق العامُّ   لذا، يكون اهلدف العميل أليِّ   .إليها

ة نفس  هو بالدقَّ   وهذا التوافق العامُّ   .من سائر النتائج  نتيجة تكون األكثر احتامالً 

املعتَرب  التفسري  أنْ   . هدف  يُ   وجيب  إهبام  غفَ ال  بسبب  فقط  املعتَرب  التفسري  عن  ل 

ة عَني  ة نتاجه؛ إذ ليست القطعيَّ املوضوع األسايس يف التفسري أو بسبب عدم قطعيَّ 

  .)٣( معرفة اإلهبام ال تعني بالرضورة املعرفة املبهمة االعتبار؛ كام أنَّ 
 

 السابق. انظر: املصدر  ) ١(

)2(  See: E. D. Hirsh, Validity in Iterpretation, p. 203. 

)3(  See: Ibid, p. viii-ix 



١٣٤  رمنيوطيقا اهل 

ر أتباعها  ة ما وانتصاة تفسرييَّ نظريَّ   ذلك، يشتمل السعي للوصول إىلٰ   إىلٰ   مضافاً 

وصحَّ  اعتبارها  مالحظة  عىلٰ )١( تهابواسطة  عن    ،  القارئ  إلبعاد  ضمني  سعي 

األُ النظريَّ  تعديلها  ٰى خر ات  أو  حذفها  جيب  ير   .)٢( التي  أنَّ   ٰى لذا،  هدف    هرش 

صحَّ  احتامالت  يراكم  جهاز  بمثابة  التفسرييالتفسري  احلدس  الواقع،    .)٣( ة  ويف 

ِهرش  تُ  هرمنيوطيقا  العينيَّ بنيِّ  اهلرمنيوطيقا  اعتبار  مباين  وميزان  وعنارصها  ة 

  . ة عند هرشالعنارص اهلرمنيوطيقيَّ   أهمّ  وسوف نشري فيام ييل إىلٰ  . التفاسري

طا ش:ا    

  التأكيد عٰىل دور املؤلِّف يف األثر: -   ١

أنَّ   ٰى ير  واسعةِهرش  وهتديدات  محالت  األخرية  العقود  يف  حصلت    عىلٰ   ه 

  خي الثقافة أنْ مؤرِّ   ه جيب عىلٰ ف، وأنَّ للمؤلِّ   ٰى معن  النصِّ   ٰى معن  دُّ عَ املعتقدات التي تُ 

هذه احلمالت واهلجومات هي احلملة    أهمّ   ويعقتد هرش أنَّ   .لوهالِّ نوها وُحي بيِّ يُ 

تعترب  كالتي    -  ةا من خالل بعض املسائل األدبيَّ مة؛ ألهنَّ ات املتقدِّ املرتبطة باألدبيَّ 

وعيني�  شخيص  غَري  يكون  ما  هو  شعر  وخمتاراً أفضل  موت    ا  بعد  ينقطع  والذي 

 عن رقابة  مستقال�  )٤(النّيص  ٰى يكون املعن ة ألنْ األرضيَّ  ئ يِّ ُهت  -  عنه  ف ويستقلُّ املؤلِّ 

 .)٥( ف وسيطرتهاملؤلِّ 

إىلٰ  هرش  معنمؤلِّ   كلَّ   أنَّ   ويذهب  حيمل  حجّ   ٰى ف  نصِّ يَّ بمقدار  فحذف    .ه ة 

للمعناملؤلِّ  كمعنيِّ  األصيل  للتفسري  ٰى ف  يمنح  الذي  املعيار  إنكار  عن  عبارة   ،
 

)1(  Validation 

)2(  See: E. D. Hirsh, Validity in Iterpretation, p. 168. 

)3(  See: Ibid, p. 207 

)4(  Textual meaning 

)5(  See: E. D. Hirsh, Validity in Iterpretation, p. 1 



 ١٣٥  هرمنيوطيقا العينيَّة

ه ال يمكن  ف، فإنَّ نفسه الذي يريده املؤلِّ   ٰى هو املعن  النصِّ   ٰى مل يكن معن  إنْ   .االعتبارَ 

  ٰى. معن  د أيَّ دِّ ُحي   ليس بإمكانه أنْ   النصَّ   ؛ ألنَّ ٰى تفسري مطابق للمعن  احلصول عىلٰ 

له   ه ال بدَّ ت فكرة مطلوبة ومعتَربة، فإنَّ بِ ُيث ذا األساس، لو أراد منظِّر ما أنْ ه  وعىلٰ 

 .)١( فها أيضاً من حلاظ مؤلِّ 

 : »املعنٰى الضمني «و » املعنٰى اللفظي«التاميز بني   -   ٢

الذي ُيعربَّ عنه يف    »اللفظي ٰى املعن« من التفكيك بني نوعني من املعاين: فـ  ال بدَّ 

بـ   األحيان  بـ  »ٰى املعن« بعض  عنه  ُيعربَّ  ملا  مغايٌر  ف    .)٢( »الضمني  ٰى املعن« ،  وُيعرَّ

املعن  ٰى املعن إىلٰ   ٰى أو  االلتفات  خالل  من  املؤلِّ   اللفظي  وقصد  ولفظ      .فمعرفة 

»significance«   ُمل يكن له لفظ معادل له يف اللغة    ؛ وإنْ د أيضاً دِّ له تعريف ح

لفظ    ولعلَّ   لعربيَّة. ا يف  كامن  عنه  تعبري  ألنَّ »الضمني  ٰى املعن«أفضل  كلِّ ؛  يف    ه 

معن بني  ارتباط  يوجد  اللفظ،  هذا  عن    )٣( والسياق  النصِّ   ٰى استعامالت  اخلارج 

  كلِّ   عىلٰ   يدلُّ   » ٰى املعن«مصطلح    يف رشح هذا اللفظ من القول بأنَّ   وال بدَّ   .النصِّ 

يف   النصِّ  ٰى معن يشري إىلٰ   »الضمني  ٰى املعن«ه مصطلح  لكنَّ؛ للنصِّ  »اللفظي  ٰى املعن«

قِ  ونظام  أوسع،  وموضوع  آخر،  وعرص  آخر،  ذهن  مثل:  واسع،  آخرجمال    . يَم 

بعض املجاالت،    بالقياس إىلٰ   النصِّ   ٰى هو معن  » الضمني  ٰى املعن«:  ٰى خر وبعبارة أُ 

  اللفظي للنصِّ   ٰى وعندما نالحظ املعن  .)٤(نفسه  يكون وراء النصِّ   جمالٍ   أيِّ   بل إىلٰ 

إىلٰ  أُ   بالنسبة  ورشوط  عىلٰ ٰى خرظروف  احلصول  يمكننا  من    ٰى املعن  ،  الضمني 

  .اللفظي وهذه الرشوط  ٰى خالل اكتشاف هذه النسبة بني املعن
 

)1(  See: Ibid, p. 5 - 6. 

التمييز من أهمّ   دُّ ُيعَ  ) ٢(   .ة؛ حيث استند إليه يف أغلب مباحثهاهلرمنيوطيقيَّ ة هرش  أركان نظريَّ   هذا 

 .هذا التاميز أصٌل حاكم عٰىل هرمنيوطيقا هرش ه يمكن القول بأنَّ ولعلَّ 

)3(  context 

 . ٤٦٩بر هرمنوتيك، ص  يانظر: أمحد واعظي، درآمد ) ٤(



١٣٦  رمنيوطيقا اهل 

  : سنخ املعنىٰ  -   ٣

  . مفهوم السنخ  يف هرمنيوطيقا هرش هو االلتفات إىلٰ   ة أيضاً من العنارص املهمَّ 

  ف؛ ألنَّ املؤلِّ   ٰى مفهوم السنخ عند اكتشاف معن  هرش برضورة االلتفات إىلٰ   يعتقد 

  ٰى د املعندِّ ُحي   جٌرس بني املصاديق؛ وهو اجلرس الوحيد الذي يستطيع أنْ  ٰى سنخ املعن

وجوه منحرصة    ٰى معن   فقد يكون لكلِّ   . ةالعامَّ   ٰى خر املراد يف األثر من بني املعاين األُ 

ت  بفرد؛ لكن ال بدَّ    . )١( يمكن نقلها لآلخرين  ٰى قها بسنخ قابل للمعرفة حتَّ علُّ من 

ق  دة هو تعلُّ مصاديق متعدِّ   الواحد إىلٰ   ٰى ننا من نسبة املعنمكِّ : ما يُ ٰى خروبعبارة أُ 

وهدف    .دةبسنخ واحد شامٍل ملصاديق متعدِّ   -   واحد   ٰى أو عبارة هلا معن  -لفظ    كلِّ 

املعن سنخ  تطبيق  هو  احلقيقيَّ   عىلٰ   ٰى التفسري  االستعامالتمصاديقه  خمتلف  يف    . ة 

إىلٰ   وعىلٰ  االلتفات  خالل  من  األساس،  املعنقابليَّ   هذا  اشرتاك  فإنَّ ٰى ة  يمكن  ،  ه 

 . دةيف ظروف خمتلفة ومصاديق متعدِّ  ٰى دركوا هذا املعنيُ  لألشخاص أنْ 

  . عهالذي يتوقَّ   ٰى ل من خالل املعن ما، تتشكَّ التي يفهمها مفرسِّ   ٰى ات املعنوجزئيَّ 

فمن خالل هذه    .املبنيَّ   ٰى  لسنخ املعنعات، حتصل من خالل فهم املفرسِّ وهذه التوقُّ 

نعم،    .)٢( طويالً   هبا وقتًا د معاين األلفاظ التي جرَّ وجِ يُ    أنْ عات، يستطيع املفرسِّ التوقُّ 

وأنَّ  االستلزام  بحث  هنا  املعن  لكلِّ   يأيت  من  خاصَّ   ٰى سنخ  لوازم  ذات  ة  حقيقًة 

والتعيني الصحيح من هذه االستلزامات،    . موجودة ضمن هذا السنخ ويف بطنه

ويف أغلب املوارد،    . عن غري املعتَرب هو عنرص حاسم يف وظيفة متييز التفسري املعتَرب 

  ؛ ألنَّ -  أو االستلزامات   -   ات هذه اللوازم جزئيَّ   ىلٰ ين عز اختالفات املفرسِّ ترتكَّ 

  ٰى والسؤال األساس هو: هل هذا املعن  ٰى.يشرتكان يف حتديد املعن  ات والكلَّ اجلزئيَّ 

 

)1(  See: E. D. Hirsh, Validity in Iterpretation, p. 71. 

)2(  See: Ibid, p. 71- 72. 



 ١٣٧  هرمنيوطيقا العينيَّة

د من خالل سنخ معناها الذايت لذا،   .)١( مستلَزم أم ال؟ فاستلزامات إظهار ما، ُحتدَّ

من االلتفات   دة، ال بدَّ متعدِّ   الصحيح لألثر يف ساحات ٰى املعن ألجل الوصول إىلٰ 

 . امنطقي�   كون استلزام هذه املعاين أمراً  إىلٰ 

 : تفكيك أقسام التعامل مع النصِّ  -  ٤

الكثري    ي إىلٰ ؤدّ اخللط بينها يُ   ؛ ألنَّ من التمييز بني أقسام التعامل مع النصِّ بدَّ  ال  

ألنَّ  واملغالطات؛  االشتباهات  كلِّ   من  اآلخر    هدف  هدف  غري  ووظيفته  قسم 

يها  سمّ التي نُ   من التفكيك بني األقسام األربعة للتعامل مع النصِّ   فال بدَّ   . ووظيفته

وال يعني التفكيُك بينها، عدَم تأثري    .أو النقد  )٢( بـ: الفهم، والتفسري، واملحاكمة

ة احلديثة عن  وقد غفلت الكثري من املذاهب اهلرمنيوطيقيَّ   ٰى. خر األُ   إحدامها عىلٰ 

تُ  أيَّ قيِّ هذه الوظائف، فصارت  النصِّ م  فهم النصِّ   ة مواجهة مع  إطار  أو    ضمن 

سبيل املثال، أشار    فعىلٰ   . لذا، وقعت يف الكثري من األخطاء واملغالطات  .تفسريه

إىلٰ  والتطبيق  هرش  والتفسري  الفهم  جعل  الذي  لعمليَّ   )٣(غادامري  فهم  أجزاًء  ة 

 . النصِّ 

كلٍّ   دُّ وُيعَ  لوازم  وتعداد  هذه  األربعة  التعامل  أقسام  بني  منها    التفكيك 

هرش    كان بعض األشخاص السابقني عىلٰ   ووظائفه، عمٌل جديد إبداعي؛ وإنْ 

فكَّ  بعضهاقد  بني  ميَّ   فعىلٰ   .كوا  املثال،  فنِّ   )٤( إرنستي  ز سبيل    وفنِّ   » الفهم«  بني 

ففهم األثر    . »التفسري«ر من اخللط بينهام حتت عنوان واحد وهو  ، وحذَّ »التبيني«

م عىلٰ  َ   الرغم من أنَّ   فعىلٰ   . تبيينه وتفسريه لآلخرين  مقدَّ   ، وصال إىلٰ مثالً   نِ يْ املفرسِّ

 

)1(  See: Ibid, p. 89. 

)2(  Judgment 

)3(  application 

)4(  Ernesti 



١٣٨  رمنيوطيقا اهل 

للنصِّ  مشرتك  إالَّ فهم  أهنَّ ،  خمتلفة  مناهج  اختارا  املعن أل   )١( ام  نقل  وتبيينه    ٰى جل 

  .)٢( لآلخرين

  ة ارتباط بني فهم النصِّ مَّ وال يوجد ثَ   . للنصِّ   » اللفظي  ٰى املعن«والفهم صناعة 

  . اللفظي   ٰى املعن  )٤( »نيتبيِّ «  إالَّ   )٣( »التفسري «وبالتايل، ليس    .»الضمني   ٰى املعن «وبني  

بني   ارتباط  يوجد  مضافًا » الضمني  ٰى املعن«وبني    » التفسري «لذا،  بـ    إىلٰ   ،  ارتباطه 

  .)٥( »ٰى املعن«

  . ؛ ومها بدورمها خمتلفان عن النقد)٦( عن التفسري خمتلفًا   عمالً  فهم النصِّ  دُّ وُيعَ 

وُيقيَّم    . »اللفظي  ٰى املعن« وحماكمته بعد الفراغ عن إدراك    ما حيصل نقد النصِّ   ودائامً 

التقييم أو مع أيِّ مع م  النصِّ   ٰى يف املحاكمة، االرتباُط بني معن يشء خارج    عاير 

النصِّ   . النصِّ  مع  تعامل    فالتعامل  هو  واملحاكمة،  النقد  قبيل  من  يكون  الذي 

بـ   بـ    »الضمني   ٰى املعن«مرتبط  ألنَّ »اللفظي  ٰى املعن«وليس  حمتو ؛  ليس  النقد    ٰى ه 

؛ أي  اللفظي؛ بل بيان نسبته مع معيار خارج عن النصِّ  ٰى واملحاكمة هو بيان املعن

بـ  ما عربَّ  بالنقد واملحاكمة يف بعض    . »الضمني  ٰى املعن«نا عنه  الفهم  وقد خيتلط 

  جانب إدراك مراده، كام يقوم املفرسِّ   ف إىلٰ املوارد، فيرشع القارئ بمحاكمة املؤلِّ 
 

وتارةً ُيعمِّ   تارةً  ) ١( الفهم،  التفسُري  يمأُ   ق  أنْ كخرٰى  الفهمغريِّ يُ   ن  من  تشريان    .  الوظيفتان  وهاتان 

 .)E. D. Hirsh, Validity in Interpretayion, p 130بوضوح إٰىل التاميز بني التفاسري املختلفة (

 . ٤٧٢و ٤٧١بر هرمنوتيك، ص  يأمحد واعظي، درآمد )٢(

)3(  Interpretation 

)4(  Explanation 

 . ٤٧٤بر هرمنوتيك، ص  يأمحد واعظي، درآمد )٥(

لعمليَّة التفسري مرحلتان أساسيَّتان: فهم مراد املؤلِّف الذي هو أمر حديس؛ ثّم تقييم مدٰى اعتبار   )٦(

ا االستفادة من املنهج والقواعد، فيجري يف املرحلة الثانية من التفسري فقط. وقد   هذا احلدس. وأمَّ

املناسبة من    -  ٣املطابقة؛    -  ٢املرشوعيَّة؛    -  ١هي:    ذكر هرش أربعة معايري كضوابط لتأييد التفسري،

 ). E. D. Hirsh, Validity in Interpretayion, p 236املطلوبيَّة واالنسجام (  - ٤حيث اجلنس؛  



 ١٣٩  هرمنيوطيقا العينيَّة

وهذا اخللط بني األقسام املختلفة    . النصِّ   ٰى ة النقد واملقارنة أثناء تبيني معنبعمليَّ 

ما ُيقال   . ، ال يمنع من تفكيك هذه األقسام عن بعضها البعضللتعامل مع النصِّ 

م املسألة املرتبطة بفهم  ُتعلَ   ٰى ك بشكل صحيح، حتَّ ُيفكَّ   ، جيب أنْ فيام يرتبط بالنصِّ 

هذا التفكيك  وتساهم الغفلة عن    . من املرتطبة بالتفسري أو باملحاكمة والنقد  النصِّ 

  ر االلتفات إىلٰ ؤثِّ ؛ كام يُ ة املرتبطة بفهم النصِّ اكة والنسبيَّ ات الشكَّ يف ترويج النظريَّ 

  . ياه الشكّ من االجتِّ   التقليل واحلدِّ   هذا التاميز إىلٰ 

، يقع خارج نطاق  significanceاللفظي، ويرتبط بـ    ٰى وما ال يرتبط باملعن 

ني باملجال  يكون النقد واملحاكمة خمتصَّ   سبيل املثال، جيب أنْ   فعىلٰ   . اهلرمنيوطيقا

من جهة،   » الضمني ٰى املعن«و » ٰى املعن«التفكيك بني   دُّ ويف الواقع، ُيعَ  . النقد األديب

داً ٰى خرمن جهة أُ   وبني أقسام التعامل مع النصِّ    . )١( لتحديد جمال اهلرمنيوطيقا  ، ممهِّ

 *   *   *  

  

 
 . ٤٧٥و ٤٧٤، ص كبر هرمنوتي يأمحد واعظي، درآمد )١(





  

  

  

  ط ان 

  ا ا  اا  إ ا اء

  ) ١( ةمسميَّ  بن ثريا 

السريياليَّ  تناسبًا للظاهرة  أكثر  من توصيف  كان  نشأت يف  لو  التي  املجتمع  ة 

ما جنته    م السخط عىلٰ رتجِ ا ظاهرة تُ إهنَّ   : ورويب يف بدايات القرن املايض، لقلنااألُ 

  شعوهبا.  ة من ويالت عىلٰ احلداثة الرأسامليَّ 

سلوك العقل احلديث، فقد كان    ة احتجاجًا صارخًا عىلٰ ولئن بدت السريياليَّ 

مظاهر وخصائص هذا االحتجاج هو مواجهة العقل  بمعناه االستعاميل    من أهمّ 

بالالَّ  عىلٰ األدايت  املفتوح  التصدِّ   عقل  أيضًا  خصائصه  ومن  للواقع  التيِّه.  ي 

هذا    منطق. عىلٰ   إذا كانت هذه املجاوزة خارج كلِّ   ٰى بمجاوزة الواقع نفسه، حتَّ 

املركَّ  السرياملسار  راحت  العبثي  االحتجاج  من  من  ياليَّ ب  مضامينها  تكتسب  ة 

خلعه عليها، وهو تنشيط التفكري ما فوق   ٰى نفسها أو جر سم الذي خلعته عىلٰ اال

  الغربة عن واقعها احليِّ   إىلٰ   -  الحقاً   ٰى كام سنر   - ي هبا  دِّ ؤ الواقعي. وهذا ما سيُ 

  فضاء اخليال والوهم.  واهلروب إىلٰ 

املبالغة حني نقول التي مارست  السريياليَّ   إنَّ   :وليس من قبيل  ة هي الظاهرة 

عىلٰ   أقٰىص  السلبي  االستبداديَّ النمطيَّ   االحتجاج  املجتمعات  ة  حكمت  التي  ة 

  وروبا بني القرنني التاسع عرش والعرشين.  الرأساملية يف أُ 
 

 تونس. ،  جامعة الزيتونة ،ستاذة فلسفة الفنِّ أُ  )١(



١٤٢  رمنيوطيقا اهل 

املدارس النقديَّ ذلك بأهنَّ  ة والساخطة عٰىل مآالت احلداثة وأنامطها  ا إٰىل جانب 

لعبت دورًا وازنًا يف إطالق حركة ما بعد احلداثة، وخصوصًا يف اجلانب  ة  السلطويَّ 

ة   فعلته السريياليَّ ة للحداثة. وبقطع النظر عامَّ ة والقيميَّ ق بتقويض املباين املعرفيَّ املتعلِّ 

ا وبسبب   أهنَّ واألدب والسياسة واالجتامع، إالَّ   م احلداثة يف الفنِّ يَ من نقد صارم لقِ 

  قائمة عٰىل الشغب الفكري وعٰىل اهلذيان كسبيل لرؤية العامل مل تستطع أنْ تها التأويليَّ 

  طريقها إٰىل إحداث تغيري بنيوي يف حضارة الغرب احلديث.   تشقَّ 

إىلٰ  النظر  يقترص  بُ السريياليَّ   مل  يف  عىلٰ ة  التأوييل  أُ   عدها  التي  غرابة  طروحاهتا 

وروبا أوائل القرن العرشين، بل  ارات التي ظهرت يف أُ مفارقًا للتيَّ   ًى ذت منحاختَّ 

إىلٰ تعدَّ  ذلك  وكأيِّ   اها  ودالالته.  وتطول    املصطلح  ختتلف  فلسفي،  مصطلح 

نورد    نا نستطيع أنْ ة، لكنَّالتعاريف والدراسات الباحثة يف داللة مفهوم السريياليَّ 

ـ  ل موجًزا  بريتون«  تعريًفا  سنة  »أندريه  الرسيايل  البيان  إعالن  يف  جاء  والذي   ،

  ٰى ة، وهو أدر «بريتون» هو أبو الرسياليَّ   ، ويكون اكتفاؤنا به من باب أنَّ م ١٩٢٤

رقابة يامرسها العقل، وخارج    بوليده: «الرسيالية هي إمالء الذهن يف غياب أيِّ 

ة  ة حمضة»؛ للتعبري عن ماهيَّ ة تلقائيَّ ة نفسيَّ «آليَّ :  اهتامم مجايل أو أخالقي»، أو هي  أيِّ 

وعي، وكارسة قيود املنطق  الالَّ   ي وطبيعته، متجاوزة الوعي إىلٰ عمل التفكري البرش 

خالف    ة بوجود عامل عىلٰ منت السريياليَّ آمنطق الرحبة. هكذا  لتهيم يف أرجاء الالَّ 

املعقول وتتالش العقل، ويتبخَّ   ٰى الذي نعيشه، عامل ينهار فيه  الواقع، أو  قواعد  ر 

أُ  الَعَريضِّ   ٰى خر بعبارة  العامل  «بدل  يتبدَّ خمترصة:  الذي  حمكم    ٰى   كون  صورة  يف 

التعرية عن  ة مهمَّ التنظيم واملنطق، يوجد عامل متواٍر عن األنظار، والسريياليَّ  تها 

  . )١(ته»الوجه احلقيقي للعامل بجنونه وعبثيَّ 
 

وفيق  )١( الالَّ السريياليَّ   ،مريم  ثورة  العامل ة  بشاعة  مواجهة  يف  بوست  ،وعي  ساسا  موقع  من    ،نقًال 

 م.٩/٨/٢٠١٨



 ١٤٣   هرمنيوطيقا اهلذيان

ة التي  ة والفلسفيَّ ارات الفكريَّ ر بمجمل التيَّ من التأثُّ   ة كذلك حظٌّ كان للسريياليَّ 

يف    لة أساساً أواخر القرن التاسع عرش ومطلع القرن العرشين، واملتمثِّ راجت يف  

ضت  ة، وبعض الفلسفات ما بعد احلداثية، كام حرَّ ة واملاركسيَّ ة واهليجيليَّ الفرويديَّ 

السياسيَّ   عىلٰ  األحداث  التارخييَّ ظهورها  الظرفيَّ ة  والسياقات  إضافةً ة    إىلٰ   ة، 

ة آنذاك، وقد  ة التي عرفتها املجتمعات الرأسامليَّ يَّ ة واالجتامعالت االقتصاديَّ التحوُّ 

يف    ةً ل خاصَّ ورويب املتمثِّ ة جتاه النظام االجتامعي األُ السرييايل نزعة ثوريَّ   محل الفنُّ 

ومحَّ البورجوازيَّ  مسؤوليَّ ة،  العامليَّ لها  احلرب  إشعال  األُ ة  ظلَّ وىلٰ ة  وهكذا  ت  ، 

تتَّ السريياليَّ  البورجوازيَّ ة  بأهنَّ هم  إىلٰ ة  العامل  تقود  ركضاً   ا  أطامعها    الدمار  وراء 

والسياسيَّ االقتصاديَّ  وكثرياً ة  تذمُّ   ة.  عن  للتعبري  تعمد  كانت  النمط  ما  من  رها 

ر الواقع املغضوب عليه يف  صوِّ مي ساخر يُ سلوب هتكُّ اذ أُ اختِّ   ورويب احلديث إىلٰ األُ 

م  يَ القِ   يف حرهبا الرضوس ضدَّ ة  ة مع االشرتاكيَّ فقت السريياليَّ قالب هزيل؛ لذلك اتَّ 

اتَّ البورجوازيَّ  كام  األُ ة،  للحداثة  نقده  يف  «نيتشه»  مع  واتَّ وروبيَّ فقت  مع  ة،  فقت 

الالَّ  مفهوم  بأنَّ «فرويد» يف معاجلة  إالَّ   وعي، والقول  ة   حالة عرضيَّ الوعي ليس 

وعي  الالَّ   ة، وعن طريقل حقيقة النفس البرشيَّ مثِّ وعي هو الذي يُ الالَّ   للذات، وأنَّ 

  .)١( وحده يمكن لإلنسان التعبري عن نفسه

  ظهورها؟  ىلٰ إت ة التي أدَّ وما العوامل التارخييَّ  ؟ةواآلن، ما هي السريياليَّ 

ا :  

  ، إىلٰ وىلٰ ة األُ ة ظهرت يف أعقاب احلرب العامليَّ يَّ ة وفنّة هي حركة أدبيَّ السريياليَّ 

ة يف إطار  ة للحالة اإلنسانيَّ شعوريَّ درجة أراد فيها من آمن هبا تسجيل الصور الالَّ 

عامل اهللوسة    واألحالم، وبشكل ما خرج من عامل الواقع إىلٰ   ٰى يعتمد عامل الرؤ   فنّيٍّ 

 
 املصدر السابق.  )١(



١٤٤  رمنيوطيقا اهل 

ولعلَّ  والغموض.  الرمز  معتمدًا  عرَّ واهلذيان  بالذات  السبب  هلذا  أندريه  ه  ف 

  : ة بالقولالسريياليَّ بريتون 

مذكَّ «سريياليَّ  اسم  العربيَّ ة»  غري  يف  آليَّ ر   ذاتيَّ فسيَّ ن  )١( ةة،  خالصة  ة  ة 

، عن  ىٰ خر ة طريقة ُأ ، أو بأيَّ ، أو كتابةً ا قوالً نستهدف بواسطتها التعبري، إمَّ 

كلِّ  غياب  يف  الذهن  أماله  الذي  للفكر  احلقيقي  العقل،    السري  من  رقابة 

  .)٢( مجايل أو أخالقي انشغال وخارج أيِّ 

ا تعبري  ة املستعصية، أي إهنَّ ة تعبريًا عن املوضوعات الرمزيَّ هبذا تكون السريياليَّ 

ة. وهذا أمر بدهيي بالنسبة  ة لإلنسانيَّ شعوريَّ عن حاالت الفكر وعن الصورة الالَّ 

فلقد    فنّيٍّ   رٍ التيَّ  التحلييل مع فرويد.  النفس  اكتشافات وأبحاث علم  نتيجة  جاء 

ة  ة والفنون املرصيَّ ما كان شائعًا يف الفنون البدائيَّ   ة أنَّ نت االكتشافات الفرويديَّ بيَّ 

ة ظهرت من خالل رموز غامضة  ة هي ُصَوٌر ال شعوريَّ القديمة من رسوم رمزيَّ 

مشوَّ  وعىلٰ وأشكال  انتهج  هة.  النحو  السريياليَّ هذا  احلّريَّ ت  مبدأ  يف  ة  املطلقة  ة 

  سلوب وخرجت عن التقليد الفنّيِّ د الشكل أو األُ دِّ ا مل ُحت أهنَّ   ٰى ، بمعناإلنتاج الفنّيِّ 

  واقع هو املعربِّ سلوب التعبري عنها حيث جعلت الالَّ بالتجديد يف املواضيع ويف أُ 

منطق هو  املفاجأة والالَّ  عن الواقع، واخليال بديالً من احلقيقة، كام جعلت عنرص
 

ة.  اآلليَّ   ة منه إىلٰ إراديَّ الالَّ   ٰى معن  املقصود بعبارة، يف هذا السياق أقرب إىلٰ   االعتقاد بأنَّ   إىلٰ   نميل أيضاً   )١(

. ومع ذلك )L’automatisme(  ةهبا بعبارة اآلليَّ عرِّ تُ   ٰى خرترمجات يف سياقات أُ  نا عثرنا عىلٰ رغم أنَّ 

 ياق.اليل للسِّ نحتفظ بالعبارتني مع وعينا باالختالف الدِّ 

)2(  Surréalisme  n. m  Automatisme psychique pur par lequel on se propose 

d’exprimer soit verbalement soit par  écrit, soit de toute autre manière, le 

fonctionnement réel de la pensée  ,dictée  de pensée  ,en dehors de toute 

préoccupation esthétique ou morale   . André  Breton  ,manifeste du surréalisme  ,

Gallimard, Paris 1924, p 37 . 



 ١٤٥   هرمنيوطيقا اهلذيان

الفنِّ واإلنتاج  اإلبداع  ُحت يِّ ركيزة  راحت  وبذلك  إىلٰ ،  األشكال  ل  جمرَّ   وِّ دة  معاين 

التجريديَّ  إىلٰ واملعاين  نر   ة  وهبذا  التميشِّ   أنَّ   ٰى أشكال.  هو  «مبدأ  السرييايل   

توجُّ .  )١( ة»احلّريَّ  يف  احلركة  هذه  قادت  الفنَّوقد  إىلٰ ه  السرييايل  من    ان  االستلهام 

مرجع إبداعهم ال    شبه اإلمجاع بأنَّ   ني إىلٰ انني الرسياليِّ ة، الفنَّة اخلاصَّ حاالته النفسيَّ 

ة للنفس،  العكس يوجد يف األعامق الباطنيَّ  ه عىلٰ ة مطلقًا، وأنَّ عالقة له باملوضوعيَّ 

  : هم هذه احلركة ووالدها الروحي «أندري بريتون» بقولده متزعِّ ؤكِّ وهو أمر يُ 

ة والتي  م الواقعيَّ يَ رضورة مراجعة القِ   لكي يستجيب العمل التشكييل إىلٰ 

أنْ ُجتمَ  اليوم، عليه  العقول  عليها  إىلٰ   ع  أو ال    يعود  باطني خالص  نموذج 

  . )٢( يكون

ُلقِّ  من  أنَّ  عرفنا  متٰى  للسريياليَّة  الفكري  املنحٰى  هذا  يف  عجب  بأيب  ال  ب 

د  ؤكِّ والطبيب والفيلسوف الفرنيس «أندريه بريتون» الذي يُ ة هو الشاعر  السريياليَّ 

إليه عدد كبري    ي من خالل التجديد الفكري، وقد انظمَّ عٰىل رضورة اإلبداع الفنِّ 

ة أحد أقطاب  دُّ من زاوية نقديَّ والذي ُيعَ  )٣( انني، أشهرهم «سلفادور دايل»من الفنَّ

االجتِّ  التطبيقيَّ هذا  الوجهة  من  جاه  إٰىل  ماغريتة،  «رين  كذلك  و  )٤( »انب 

البنَّ  للفنِّ   ة لكي تردَّ هكذا ظهرت السريياليَّ   .)٥( »«بيكاسو اء كام  ولألدب دورمها 
 

)1(  Le principe de la démarche surréaliste c ’est la liberté     . A. Breton, manifeste du 

surréalisme, op.cit, p115 . 

)2(  André  Breton     l’œuvre plastique, pour qu’il répondre  à  la nécessité  de révision 

absolue des valeurs réelles sur laquelle aujourd’hui tous les esprits s’accordent, se 

référera  à un modèle purement intérieur, ou ne sera pas    .  

Patrick Waldberg, Le surréalisme  ,éditions d ’Art Albert Skira, Genève, 1962, P 25. 

)3(  Salvador Dali   

)4(  RenéMagritte   

)5(  Picasso 



١٤٦  رمنيوطيقا اهل 

عراء مثل أندريه بريتون  دباء والشُّ يقولون. وقد محل لواء هذا املذهب مجلة من األُ 

نرش برتون   م ١٩٢٤. ويف سنة  )٣( فيليب سوبولو )٢( بول إلوارو )١( ولويس أراغون

ني  البيان الثاين وظهرت آراء الرسياليِّ   م ١٩٢٩ل، ثّم نرش سنة  البيان السرييايل األوَّ 

  .)٤( »الكبري   اللعب«  ةوجملَّ   »الوضوح«   ة وجملَّ   » ةالسريياليَّ   الثورة «واضحة يف جريدة  

ا  زااداوا :  

السريياليَّ  تبدأ  إنَّ مل  فراغ  من  أتت  ة  التيَّ ام  من  العديد  لتفاعل  ارات  كخالصة 

ة  ارات الفنّيَّ من أكثر التيَّ   »ةالدادئيَّ «رب  ة السابقة هلا. وُتعتَ ة واألدبيَّ ة والفنّيَّ الفلسفيَّ 

ة  . والدادئيَّ وىلٰ هذه األخرية امتدادًا لألُ   ه يمكن اعتبار أنَّ نَّ إ  ٰى ة حتَّ قربًا من السريياليَّ 

الثائرين  األفراد  من  جمموعة  فكري�   هي  أنَّ واملرتبطني  غري  الفوضوي    ا.  الطابع 

دهتا  ة أي الظروف التي ولَّ ظروف آنيَّ   فعل عىلٰ   ة وكوهنا أساسًا ردَّ العبثي للدادائيَّ 

املشوَّ  ورؤيتها  كلُّ احلرب،  كانت  توقُّ شة  يف  سامهت  عوامل  احلركة  ها  هذه  ف 

  ك. ة التي بقيت قائمًة هنا وهناباستثناء بعض املحاوالت الفرديَّ 

ممثِّ   »بيبكا «يشري   الدادئيَّ أحد  إىلٰ يل  توقَّ   كلَّ   أنَّ   ة  قد  هلا  فعيل  سنة  نشاط  ف 

توقُّ م ١٩١٩ ومع  الدادائيَّ .  سنة  ف  أواخر  يف  متامسكة  حركة  هي  حيث  من  ة، 

عمد  م ١٩٢٤ إىلٰ   »بريتون«،  هذه  من مرحلتها  احلركة  لنقل  مبادرته  املرحلة    يف 

الدادئيِّ   ، ةالسريياليَّ  بقايا  أوَّ فجمع  بيان للرسياليَّ ني، وأصدر  أنْ   م ١٩٢٤ة  ل    بعد 

. لكن رغم السامت  »إرنست«و  »آرب «انني أمثال:  د من مسامهة عدد من الفنَّتأكَّ 

ر  تطوُّ   ة يف بادئ األمر، فإنَّ ة والدادئيَّ املشرتكة التي مجعت بني احلركتني السريياليَّ 
 

)1(  Louis Aragon   

)2(  P. Eluard   

)3(  P. Scupolt   

  . ١٨٦  ، ص م ١٩٨٣واالسترشاق، دار الرائد اللبناين، دار الرائد العريب، بريوت،    البهنيس، الفنُّ عفيف   )٤(
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مجاعته،  و   )١(بعه تزاراالذي اتَّ   لالبتعاد عن اخلطِّ   » بيبكا«ة قاد بريتون ومعه  السريياليَّ 

ة مل تسهم أبدًا  ة حلالة ذهنيَّ ة يف نظر بريتون شيئًا آخر غري صورة فجَّ ومل تعد الدادئيَّ 

الفنِّ اخللق  الدادائيَّ ي. وأمَّ يف  من  االنتقال  إىلٰ ا  فيُ السريياليَّ   ة  ده بوضوة    تامٍّ   ٍح جسِّ

الفنِّ إرنست«لـ  ي  العمل  إىلٰ ا  )٢( »ماكس  انتسب  قد  كان  الدادائيَّ   لذي  ة،  حركة 

الوسائل  السريياليَّ   له إىلٰ وأسهم يف تأسيس مجاعة يف أملانيا. ومع حتوُّ  ة نقل إليها 

ة التي طالب هبا  ات اجلديدة التي استخدمها يف عمله التصويري تبعًا لآلليَّ والتقنيَّ 

  بريتون. 

للدادا والسيّ ئيَّ كانت  عرش،  التاسع  القرن  أواسط  منذ  وبوادر  جذور  مع  ة  ام 

وروبا وكثريًا  رت أُ ة التي دمَّ  يف مناخ احلرب العامليَّ ضح إالَّ ها مل تتَّ الشاعر رامبو؛ لكنَّ

العامل، وذهب ضحيَّ  ت فيها األسلحة  لَ عمِ تها املاليني من البرش، واستُ من أنحاء 

ة الرهيبة، حيث  انسحاق اإلنسان حتت عجالت هذه اآلليَّ فت عن اكة، وتكشَّ الفتَّ 

  رأوا فيها إخفاق القرن العرشين يف جلب السعادة والسالم لبني البرش. 

أوَّ  من  أنْ وكان  بدئها  األُ   ل  من  عدٌد  والفنَّتعارف  خمتلف  دباء  من  انني 

رشور  ة، وقد وجدوا أنفسهم يف منجاٍة من  ات، يف مدينة زيوريخ السويرسيَّ اجلنسيَّ 

ة  فولتري  ويتذاكرون ويتبادلون آراءهم النقديَّ   ٰى احلرب، فأخذوا جيتمعون يف  مله

ة، فإذا هبم يلتقون عند نقطة الرفض واليأس والشعور  يَّ من الرصاحة واحلرّ   يف جوٍّ 

السلبيِّ بالعبثيَّ  والفرار  إىلٰ   ة  العامل  هذا  هؤالء    من  أبرز  وكان  متخيَّل.  مبهم  عاملٍ 

إليهم    دباء وانضمَّ حوله عدٌد من األُ    تريستان تزارا الذي التفَّ الكاتب الروماين 

 

)١(   )Tristan Tzara 1896 -1963  ( ِّان من أصل روماين، عاش معظم حياته يف  ر وفنَّأديب ومفك

يُ  الدادائيَّ عتَ باريس،  احلركة  أب  أوَّ رب  باعتباره  الذي الة  االسم  هذا  عليها  أطلق  يقابله يف  ل من   

 ة.ة وبالرومانيَّ بكتابته بالفرنسيَّ  َف رِ ، عُ ٰى مدلول. اسم تزارا احلقيقي هو موانيس الواقع أيُّ 

)2(  Max  Ernest 
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الفنَّ أو  بعض  «دادا»،  اسم  اختاروا حلركتهم  وقد  بيكايا  ودوشامب.  مثل   انني 

ة األصل تعني: العصا  ا كلمة فرنسيَّ الذي اقرتح التسمية هو  تزارا، وإهنَّ   إنَّ   : يقال

بالركو الطفل  يلهو  فاشتقُّ ب عليها وكأهنَّ الَفَرِسيَّة، وهي عصا  منها   ا حصان،  وا 

ر بالطفولة الربيئة التي ليس لدهيا موروث، بل كان  ذكِّ ا تُ ة ألهنَّ ة أو الدادائيَّ الداديَّ 

ا  ذكر أيضًا أكثر من سبب للتسمية، ومن ذلك أهنَّ ما يف عاملها جديد ووديع. ويُ 

  هلا.   ٰى ة ال معنتسمية عبثيَّ 

ة، ومن عدم الثقة باجلميع.  االستقالليَّ   واقع االحتياج إىلٰ د «دادا» من  ولِّ هكذا تُ 

بأنَّ  ينضمُّ أُ   ذلك  الذين  بحرّ ولئك  إليها حيتفظون  العاملية  يَّ ون  احلرب  اهتم. وبعد 

فرنسا، فلقيت إقباالً معظمه من قبيل    ة حدود سويرسا إىلٰ ت الدادائيَّ ختطَّ   وىلٰ األُ 

والتطلُّ  إىلٰ االستطالع  وانضمَّ   ع  بول    اجلديد،  املعروف  الفرنيس  الشاعر  إليها 

  .)١(إيلوار

الدادائيَّ   لعلَّ  به  آمنت  العلامنيَّ أبرز ما  احلداثة  من  للكنيسة  ة وبتأثري  رفضها  ة، 

القِ املسيحيَّ  زعزعة  يف  برأهيم  سامهت  التي  الروحي،  يَ ة،  اإلفالس  وواجهت  م، 

هذا املسار الفكري الذي أسفر عنه    .حائرًا جتاه مصريه  الغريبَّ   وتركت اإلنسانَ 

الدادائيِّ  وعربَّ سلوك  من  ني  رضبًا  باألصل  كان  مواقفهم  خالل  من  عنه  وا 

وروبا. وهبذا  ة يف أُ صمت الكنيسة وحتالفها مع السلطات الرأسامليَّ   االحتجاج عىلٰ 

بنية  يف تفسري    مشرتكٍ   ٍج ومنه   واحدٍ   خطٍّ   ة عىلٰ ة والسريياليَّ تالقت الدادائيَّ   ٰى املعن

لذاالرأسامليَّ  عنها.  النامجة  والرشور  أنْ  ة  إىلٰ   جيب  والسريياليَّ الدادائيَّ   ننظر  ة  ة 

بل َذَهبتا    ، ة والغرابة للمجتمعات احلديثةة شديدة اخلصوصيَّ بوصفهام رؤية تأويليَّ 

لتا سعياً    عىلٰ   أبعد من هذا لتقيام احلدَّ   إىلٰ  عقل احلداثة نفسه. من أجل ذلك فقد شكَّ
 

الرويبترمجة: أمحد حممّ   ،ةة والرسياليَّ الدادائيَّ   ،ديفيد هوبكنز  )١( سة هنداوي للتعليم  مؤسَّ   ،١ط    ،د 

 . ١٨ص  م،٢٠١٦ ،القاهرة ،والثقافة
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أثرًا الستكش  األكثر  العوامل  احلداثيَّ   اف  النفس  تكوين  لقد  يف  اجلائر.  ة وعقلها 

الدادائيَّ  احلرب  رأِت  الناجم عن  النفيس  االضطراب  بإعادة متثيل  معنِيًَّة  نفَسها  ُة 

ة كقبوٍل  ة التي َحتتَِفي هبا السريياليَّ عقالنيَّ الالَّ   ، بينام يمكن النظر إىلٰ وىلٰ ة األُ العامليَّ 

مجايل الذي  املضمون اإل  الفاعلة وراء كواليس احلضارة. يشري ذلك إىلٰ  ٰى للُقوَ تامٍّ 

ت التارخييَّ  ه الذي  انطوت عليه السِجالَّ ة املتضاِربة لكلتا احلركتني، ولكْن ما التوجُّ

  ؟)١( التي ظهرت يف أوائل القرن العرشين  ٰى خر ة األُ يَّ يربط بينهام وبني احلركات الفنّ

عام   الدادائيَّ امت  م ١٩١٨يف  إىلٰ دت  لريتشارد    ة  اجلديل  للحامس  نتيجة  برلني 

برلني من زيوريخ العام املنرصم. كانت أملانيا يف تلك    هيولسنبك الذي وصل إىلٰ 

ا نتيجة للتعويضات التي  اقتصادي�   املرحلة قد خرست احلرب، وكانت تشهد اهنيارًا 

ة، كانت أملانيا  اهتا االقتصاديَّ اختالل توازن  طالبَْت هبا فرنسا وبلجيكا. وعالوًة عىلٰ 

عىلٰ  اجتامعيَّ   تتأرجح  ثورة  البلشفيَّ شفري  الثورة  أعقاب  يف  عام  ة  روسيا  يف  ة 

االشرتاكيَّ م ١٩١٧ احلكومُة  واجهت  نسبي� .  املحافظة  قويَّ ة  معاَرضًة  من  ا  ة 

بعمليَّ الشيوعيِّ  جمموعة سبارتاكوس، واستجاَبْت  قمٍع وحشيَّ ني، وخاصًة  ٍة،  ات 

  ْدٍر كبري. تسييسهم بقَ  ة يف برلني تمَّ أتباع الدادائيَّ  وليس من العجب إذن أنَّ 

السريياليِّ  انشغال  عام  بدأ  يف  بالسياسة  احلرب  م ١٩٢٥ني  عارضوا  عندما   ،

االستعامريَّ الفرنسيَّ  عام  ة  وبحلول  املغرب،  يف  معارضتُهم    م ١٩٢٧ة  أفَضْت 

الفرنسيَّ  اليمني  حلكومة  ليس  فحسب، الشديدة  وللرأسامليَّ   ة  إىلٰ بل  عمومًا؛    ة 

إىلٰ  أنَّ   انضاممهم  البداية  من  هلم  ثبت  ولكن  الفرنيس،  الشيوعي  من  احلزب  ه 

السياسيَّ  ميوهلم  التوفيق بني  الفنّالصعب  اجلامعيَّ   ،ةيَّ ة وغاياهتم  للروح  ة  إذ كيف 

نقَّ السياسيَّ  تساَءَل  حسبام  الباطنيَّ ة،  النزعة  أمثالاُد  أنْ   : ة  نافيل،  مع    بيار  تنسجم 

تسبق ثورُة العقل الثورة    الرسياليَّْني؟ هل ينبغي أنْ   فة للشعر والفنِّ ة املتطرِّ الفرديَّ 

 
 . ٢٠ص املصدر السابق،  )١(
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تي شهدهتا مجاعُة  لا  ات التطهرية؟ أم العكس هو الصحيح؟ بعد عمليَّ االجتامعيَّ 

ة املتعلِّقة  املزاعم النسبيَّ   إىلٰ   ا ، والتي كانت عينها تستند جزئي� م ١٩٢٩بريتون عام  

وفرديَّ بتض اجلامعة  صار  امن  لقد  ًة.  ُملِحَّ حتديدًا  األسئلُة  تلك  أمست  تها، 

بات نظام ستاليني جديد يف روسيا،  االستجابة ملتطلِّ  ون اآلن ُجمَربين عىلٰ السريياليُّ 

عام  وتأزَّ  األوضاع  ٰ   م ١٩٣٢مت  ختىلَّ واملفكِّ   عندما  لويس  الشاعر  الفرنيس  ر 

الً عليها احلزب الشيوعي، وبمرور الوقت يف  السريياليَّ ا عن أراغون رسمي�  ة مفضِّ

«الواقعيَّ ثالثينيَّ  أصبحت  العرشين،  القرن  االشرتاكيَّ ات  فنٌّ   -ة»  ة  واقعي    وهو 

التزام بريتون    ٰى ة، وقد أدَّ الشيوعيَّ   ٰى ا لد الفنَّ املعرتف به رسمي�   - ة  مقروء للعامَّ 

ني  إبعاد السريياليِّ   ة إىلٰ سياسيَّ   -  ة ة ثقافيَّ بثور  )١( الرتوتسكي نسبة ليون تروتسكي

  د. بشكل حاسم عن التقليد السوفيايت املتشدِّ 

الثالثينيَّ  من  التالية  السنوات  الرسياليَّ شهدت  انتشار  من  ات  كمجموعة  ة، 

أُ  أُ وروبيَّ املذاهب، يف دول  ات، اجتذبت  خرٰى أيضًا. يف العرشينيَّ ات أُ خرٰى وقارَّ ة 

اٍت بارزًة من دول مثل إسبانيا وأملانيا وباريس. وبينام أمسٰى العامل  ة شخصيَّ السريياليَّ 

َرْت عدَّ   - ات  ة يف الثالثينيَّ أكثر اضطرابًا من الناحية السياسيَّ  ة دول بدرجات  حيث تأثَّ

  راَقْت مبادئ احلركة وِقَيمها   - ة  ة والفاشيَّ ة للشيوعيَّ متفاوتة باالستقطابات السياسيَّ 

ة يف جمموعة من السياقات اجلديدة. من هذا  ني ومناوئني للفاشيَّ انني وُكتَّاب يساريِّ لفنَّ

أُ   اجلانب، عادةً  قت احلركُة يف أماكن  ًة سياسية مل تستطع حتقيقها يف  خرٰى قوَّ ما حقَّ

تألَّ  الفرعيَّ فرنسا.  املجموعُة  اُأل فت  الكبرية  عام  ة  بلجيكا  يف  بمعرفة    م ١٩٢٦وٰىل 

انني أمثال إيه إل يت ميسينز، ورينيه ماغريت، والحقًا  ول نوج، وشملت فنَّالكاتب ب 

ر الفوتوغرايف راؤول أُ  ات، كانت  وباك، وبحلول منتصف الثالثينيَّ بول ديلفو واملصوِّ
 

الروسيَّ   )١( الثورة  قادة  أبرز  عام  أحد  نظريَّ   م،١٩١٧ة  األمحر، وصاحب  اجليش  الثورة ومهندس  ة 

 يام بعد بسبب معارضته لنظام ستالني. فالدائمة. وقد اغتيل يف منفاه الربازييل 
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ان فيكتور برونر  وروبا. وكان الرومانيَّ ة قد أمسٰى هلا موطُئ قدٍم يف رشق أُ السريياليَّ 

  ات، لكن األهمّ متني ملجموعة باريس يف أوائل الثالثينيَّ وجاك هريولد إضافتني عظي 

ل جمموعة براغ يف عام   ، وأبرُز رجاالهتا  م ١٩٣٤حتديدًا يف تلك املرحلة كان تشكُّ

اُم الكوالج جيندريش ستريسكي، والرسَّ  امان جوزيف سيام وتيون  كاريل تيج، ورسَّ

البلجيكيَّ  ة، أكثر  والتشيكوسلوفاكيَّ ة  ماري سرينونوفا. وكانت عالقات اجلامعتني، 

  .) ١( ا بحزَبيْهام الشيوعيَّْني الوطنيَّْني من عالقاهتام بجامعة باريس ود� 

ا ما ط ا:  

؟ وما هي أبرز املبادئ التي اعتمدهتا  ٰى صوهلا الكربة أُ من أين استقت السريياليَّ 

  ؟ يف جمال الفكر والفنِّ 

ا يدور حول  رفض الواقع، فكانت فن�  ة عىلٰ يَّ ة كحركة فنّمبادئ السريياليَّ تقوم  

الواقع فوق  ويُ )٢( ما  الالَّ عتَ ،  جاءت  رب  لذا  املطلقة.  للحقيقة  مصدرًا  عندها  وعي 

  فها أندريه برتون بكوهنا: ة واجلنون، فقد عرَّ ني مزجيًا من العبقريَّ أعامل السريياليِّ 

ة  ، أو بأيَّ ا قوالً أو كتابةً تستهدف بواسطتها التعبري إمَّ ة خالصة  آلية نفسيَّ 

أُ    ، عن السري احلقيقي للفكر الذي أماله الذهن يف غياب كلِّ ىٰ خرطريقة 

  .)٣( انشغال مجايل أو أخالقي رقابة من العقل، وخارج أيِّ 

الفنُّ   عىلٰ  يكون  النحو  الالَّ   هذا  للحاالت  صارخًا  تأويالً  ة  شعوريَّ السرييايل 
 

 . ٢١ص املصدر السابق،  )١(

)2(  Sur-Realisme 

)3(  Surréalisme  n. m  Automatisme psychique pur par lequel on se propose 

d’exprimer soit verbalement soit par  écrit, soit de toute autre manière, le 

fonctionnement réel de la pensée  ,dictée  de pensée  ,en dehors de toute 

préoccupation esthétique ou morale. 
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ة» املطلقة وخرجت عن  يَّ هذا األساس انتجها مبدأ «احلرّ   ة، وعىلٰ للذات اإلنسانيَّ 

واقع تعبريًا عن الواقع واخليال بدالً للحقيقة، فلقد  جعلت الالَّ   ي بأنْ التقليد الفنِّ 

ذ من  بداع، فاختَّ إوإفالس  ٰى أزمة معن العامل الواقعي يعايش ا أنَّ بان للسرييايل جّلي� 

  وحقيقة مطلقة.  نقيٍّ  وعي بديالً للوصول لفنٍّ الالَّ 

  ة بالدوائر التايل: ة للسريياليَّ ويمكننا إمجال املباين املعرفيَّ 

بريتون  ،»وعيالالَّ « الً:  أوَّ  أندريه  يقول  الدائرة  هذه  منطق    ٰى أضح  :حيال 

  ويضيف:  ،بل وصل درجة النفور من الوعي  ، اإلبداع لدهيم ومنهجه

لذا  ،  سلوكي القلق أفضل بكثري من السلوك املنطقي البدهيي  أحسب أنَّ 

أهمّ  من  «احللم»  السريياليَّ تقنيَّ   كان  الفنِّ ات  اإلبداع  يف  يكون    مَ فلِ   ،ية  ال 

يقظتنا أهمّ ـ ولِ   ؟حلمنا  احللم  يكون  ال  العقل  َم  مناهج    نشاطات  وأحد 

  ؟)١( املعرفة بدالً من التفكري

ل  رأٰى فيه بريتون مصدر احلكمة، فاملجنون ال يستعمل عقله ليتعقَّ   ، «اجلنون» ثانياً:  

بكلِّ   ، مور اُأل  يكشف  كلِّ يَّ حرّ   بل  عن  جنونه  خالل  من  املخفيَّ   ة  للطبيعة  احلقائق  ة 

  ، ي بداعهم الفنِّإ ون ومنهجهم يف  السريياليُّ ة، لذا كان اهلذيان واهللوسات مبتغٰى  اإلنسانيَّ 

  . ) ٢( ني ني والنفسيِّ د أعامل املنحرفني واملرٰىض العقليِّ جِّ ة متُ بل أصبحت السريياليَّ 

وعي  ة حضور الالَّ ة تربز قوَّ يَّ عٰىل هذا األساس تنكشف تقنيَّة ُأخرٰى للسرييال

ة  ة فوق واقعيَّ ة بام هي ظاهرة ثقافيَّ فالسريياليَّ  ،وهي «العجيب» ، السرييايل يف الفنِّ 

الواقعيَّ  احلدود  فيها  النقدي  ينعدم  الفكر  فيها  يغيب  كام  واملكان،  للزمان  ة 

احلّس  ليُ يَّ للموضوعات  االجسِّ ة  رغبة  الرسَّ د  لدٰى  عامل  نفالت  من  السرييايل  ام 

  بداع. إرة إٰىل عامل اخليال بام حيويه من حمدود ومؤطَّ 
 

)1(  André  Breton, manifeste du surréalisme, Gallimard, Paris 1924, p 37 . 

 . ١٨٨ صمصدر سابق، واالسترشاق،   عفيف البهنيس، الفنُّ  )٢(
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السريياليِّ   فالعجيب  إنَّ عند  الواقعي،  للعامل  ه  ني هو ذلك العامل اخليايل املتجاور 

العجيب    يكون «بالرغم من أنَّ   رفض ملا هو كائن حماولة جسورة لتشييد ما ينبغي أنْ 

أنَّ هو نقيض املألوف إالَّ  ا فاألحداث  ة جد� ه يمتزج بالعادي اليومي بطريقة طبيعيَّ  

نفعاالت  التعبري عن أعمق اال   ون أنَّ درك السريياليُّ ة، ويُ عيَّ ة تصري هنا واقغري الواقعيَّ 

ٰ  باال ق إالَّ يف الكائن ال يتحقَّ   ما وراء الواقع  قرتاب من العجيب واملدهش، حيث جتىلَّ

  . )١( ضغط» ر من كلِّ التحرُّ   ته، ويتمُّ حني يفقد املنطق فاعليَّ 

أهمّ إهنَّ   ،»لدعابةا«ثالثاً:   السريياليَّ   ا  للتمرُّ   ،ةاملبادئ  وسيلة  واملقاومة  فهي  د 

ع الدعابة من املعنٰى االجتامعي املتداول لتكون  ر من حدود الواقع، فنتوقَّ والتحرُّ 

ثوري�  سياسي� منهجًا  للعقالنيَّ ا  وكرسًا  االا  ولألعراف  يُ جتامعيَّ ة  فالضحك  رب  عتَ ة، 

بنواميسه املعقلنة والنظر إليه بالمباالة واستهزاء  د عٰىل العامل  أفضل سالح للتمرُّ 

صوَّ  السريياليَّ كام  الرسوم  دايل.  رته  سلفادور  ماغريتو  رينيه  مع  خصوصًا  ة 

باملألوف، ختلق جرأة عٰىل الواقع وتُ   تكرس كلَّ   »و«الدعابة  ق به صورًا  لحِ عالقة 

لهة خياليَّ واقعيَّ  بالالَّ   ، ة  الواقع ومزجه  إنكار  للذا  هي  السرييايل  واقع  الرسم  عبة 

ا  م الواقع وترفضه وختلق عاملًا خيالي� طِّ ذ ُحت إ  ،خللق عامل جديد من خالل الدعابة

لتقدُّ فوق واقعي�  لتقنيَّ ا  املزدوجة  الوظيفة  للواقع، هذه  بديالً  الفنِّ مه  الدعابة يف    ة 

عة من خالل  السرييايل ترتكز باألساس عٰىل صور ال واعية وصدمات غري متوقَّ 

هيسترييَّ رس الواقعي،  وم  الواقعي وغري  بمزيج من  الدعابة  لذا وحدها  ة عنيفة، 

كلِّ  الواقعيَّ   وخارج  اليوميَّ حدود  تُ ة  العقيل،  واملنطق  كلَّ ة  حدَّ   عطي  حوهلا  ة  ما 

ة للمظلم إٰىل  يَّ عطي أمهّ موجود يف املألوف، كام تُ ا من الالَّ مة وطابعًا هلوسي� مضخَّ 

  .)٢( »وشامل فائض فريد عامٍّ  جانب حسٍّ 

 

 . ١٣٧ص  م،  ٢٠٠٨ة لقصور الثقافة،  اهليئة العامَّ   ،ة يف عيون املرايا، القاهرةأمني، صالح، الرسياليَّ   )١(

 . ١٣٠ ، صمصدر سابق ة يف عيون املرايا، أمني، صالح، السريياليَّ  )٢(
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تُ   ،»الرغبة «رابعاً:   ثوري� عتَ التي  مبدًأ  السريياليُّ رب  لدٰى  أنَّ ا  بام  مصادرها    ون، 

ة ال باحلقيقة، هي حالة وسطٰى ما بني احللم واليقظة، ترتك  ذَّ ساس باللَّ ق باألتتعلَّ 

َد حيارب  يبدع رسومات مفتوحة عٰىل عامل ُجمدَّ   ا لالوعي من أجل أنْ جماالً عضوي� 

  بداعي. إعنف  شياء بكلِّ ة األامل النسق وحمدوديَّ ع

احلواسَّ «احلبُّ خامساً:   ما جيعل  وهو  حدَّ   »  املجال  واتِّ   ةً أكثر  يفتح  كام  قادًا، 

  السرييايل من احلبِّ   ذ الفنُّ ة. لذا اختَّ ة اإلنسانيَّ لة للتعبري عن أعامق الشخصيَّ للمخيَّ 

  ا يف اإلبداع. مبدًأ أساسي� 

التقنيَّ   كلُّ  التأويليَّ هذه  واملبادئ  الفنِّ ات  من  جعلت  فن�  ة  ينتهج  السرييايل  ا 

كقوة  الالَّ  فنّإوعي  تأثَّ يَّ بداع  فهو  فيه  ة،  ووجد  الفرويدي  النفيس  بالتحليل  ر 

املتكرِّ  بخيباته  الواقع  من  رتَّبتها  اخلالص  التي  النفسية  اخليبات  وكذلك  رة، 

ك بلحظة هي هناية  مِس يُ   أنْ   ة. فلقد أراد الفنُّ احلروب عٰىل املعنٰى اإلنساين للحيا

اللحظة القصوٰى للوجود حني يمتزج احللم بالواقع، املوت باحلياة، األمل بالسعادة  

  د واملحدود باملطلق. كام اجلميل بالقبيح، املحسوس باملجرَّ 

ا تبدأ من  ة لوجدنا «أهنَّ ة يف الفكرة السريياليَّ نرتجم نقطة اجلاذبيَّ   وإذا كان لنا أنْ 

فيها الواقعي واخليايل، املايض واملستقبل، وما يقال وما ال يقال،    الروح حيث يكفُّ 

نبحث عن دافع     بمظهر التناقض. ومن العيب أنْ واألعٰىل واألسفل، عن التجيلِّ 

  . )١( ة»آخر للنشاط السرييايل كام يقول بريتون غري أمل حتديد هذه النقطة الروحيَّ 

 
)1(  LA ROUSSE   certain point de l’esprit d’ou la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, 

le passé  et le futur, le communicable et l ’incommunicable, le haut et le bas cessent 

d’être perçu contradictoirement. Or, ajout breton, c’est en vain qu’on cherchait  à  

l’activité  surréaliste un autre mobile que l’espoir de  détermination de ce point   . -

Dictionnaire de la peinture, sous la direction de Michel Laclotte & Jean Pierre 

Guzin avec la collaboration d’Arnould  Pierre. Larousse, Bologne 1999 . 
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أنَّ  فلسفة روحيَّ الغاية    غري  إنشاء  هي  السرييايل  لإلبداع  وجوديَّ القصوٰى  ة  ة 

د بريتون هذا  ؤكِّ وعي يف الوعي، والعكس صحيح، ويُ جتمع النفيس بإدماج الالَّ 

  : املسار بقوله

ة يف  ر فيه أو أشعر به يقرتب يب من فلسفة خاصَّ فكِّ ما أُ  ه وكلُّ بُّ حِ ما أُ  كلُّ 

ن  يف الواقعي نفسه،  ما بعد الواقعي متضمِّ  الفلسفة فإنَّ املحابية، وتبعاً هلذه 

املحتوي يصري املحتوٰى،    عاً وال خارجاً عنه، وبالتامثل ألنَّ ولن يكون ال مرتفِّ 

ن واملضمون» ق تقريباً األمر يتعلَّ  إنَّ    .)١(بإطار واصل بني املتضمِّ

اختَّ  فقد  سابقًا،  ذكرنا  ما  نحو  لدٰى وعٰىل  الفكري  التجديد  من  السريياليَّ   ذ  ة 

آليَّ  إٰىل  الالَّوعي  للتغيري، وعمد  تلغي كلَّ إة  الواقعي    بداع رسوم  بالوعي  عالقة 

شكال يف  ي، يعود باألسلوب فنِّلتفرض اخليال واجلنون واهللوسات كبديل وكأُ 

السريياليَّ  خرجت  وهبذا  جديدة.  وقوالب  املرئي  صور  املظهر  حماكاة  عن  ة 

ة مبادئ  يف إطار نفيس، حيث استخدمت يف ذلك عدَّ   متهي، وقدَّ للموضوع الفنِّ

  ات أبرزها: وتقنيَّ 

الذاتيَّ   -أ   «احلركة  الرسوم فكرة  يف  الدائمة  خروج  ،  »ة  مثال عٰىل  خري  وهي 

ة  ي من إطار الزمان واملكان. فرسم اللوحة الواحدة قد يكون عرب عدَّ اإلبداع الفنِّ

ينفتح   بل يمكن أنْ  ،ر يف لوحة واحدةيتأطَّ ي وال ذ ال يكتمل العمل الفنِّإلوحات 

أُ  زمانيَّ طُ عٰىل  معيَّ ة متعدِّ ة ومكانيَّ ر  بلوحة  فيبدأ  مع لوحة  دة  لينقطع ويتواصل  نة 

 
)1(  André BRETON   Tout ce que j ’aime, tout ce que je pense et ressens, m’incline à  

une philosophie particulière de l ’immanence d’après  laquelle la surréalité  serait 

contenue dans  la réalité  même, et ne lui serait ni supérieure ni extérieure. Et 

réciproquement, car le contenant serait aussi le contenu.  Il s ’agirait presque 

presque d’un vase communicant entre le contenant et le contenu..André  BRETON, 

Le Surréalisme et la Peinture ,éditions Gallimard, Paris 1979 . 
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ٰى إطار اللوحة  ة حتَّ ر الواقعيَّ طُ األُ   ة عن كلِّ خرج التجربة اإلبداعيَّ وهبذا نُ   ، خرٰى أُ 

  ذاته.

تقنيَّ   -   ب املخادع»كذلك  «املنظور  م   ، ة  أهمّ وهي  الفنّالتقنيَّ   ن  التي  يَّ ات  ة 

   عن هذا التجديد الفكري للفنِّ عربِّ وهي تُ   ، ام العاملي سلفادور دايلابتدعها الرسَّ 

ة أبعاد ومستويات للرسم، فتظهر عٰىل سطح اللوحة  السرييايل من خالل خلق عدَّ 

للوحة، وهبذا  ا السطح األصيل  ة رسوم يف عمقها تبدو وكأهنَّ رسم يف حني تربز عدَّ 

ذ يعرتف سلفادور دايل  إ دة وتأويالت خمتلفة،  تنفتح هذه الرسوم عٰىل قراءات متعدِّ 

إذ هو نفسه ال يفهمها، فهو يبحث    ، ال يفهم اجلمهور لوحاته  ال غرابة يف أنْ   بأنْ 

ني. وهكذا كانت لوحاته جمهولة لديه، وطابعها هلويس عجيب  عن صورة اهلذيانيِّ 

هد يرٰى للوحة تفسريًا خمتلفًا، وفق مزاجه  امش  كلَّ   ا... وكأنَّ رشح هل  وينتفي أيُّ 

  ة ما من واحد آلخر. ورؤيته، كام ختتلف أحاسيس املستمعني إٰىل سمفونيَّ 

-  لنا إٰىل عامل «امليتادِخ ان «رينيه ماغريت» من خالل لوحاته يُ كذلك كان الفنَّ

 تغيب اللوحة من  ففي لوحته «اإلطار الفارغ» مثالً   ، رسم» أو رسم فعل الرسم

تعرية للحائط الرسم  الفكري    ، اإلطار ليكون  الوعي  هذا داللة عٰىل رفض  ويف 

السرييايل   الرسم  ليكون  «التغطية»  بفعل  يقوم  «تعرية»  بداعًا ختيلي� إالذي  ا غايته 

د هذا الفعل اإلبداعي من خالل سلسلة لوحات «هذا ليس  الواقع ونقده. ويتأكَّ 

فالتضارب كام    غليونًا»...  املرسومة  والصور  املرئي  الواقع  بني  دخال  إاملفتعل 

  ، أي مزج الرسم املرئي باملكتوب اللغوي  ،الكلامت املكتوبة يف اللوحة املرسومة

  ، ة بني الوعي واملرئي كام بني املرئي واللغويبداع غايته نقد العالقة التقليديَّ إهو  

ا درجة  إٰىل  الكتابة  نظام  مع  اللغوي  النظام  نظام  وتداخل  بني  تباين  لتصادم، 

 .)١( »الكلامت واألشياء أو ما نعته «ميشال فوكو» بـ «خيانة الصورة

 

)1(  trahison de l’image 
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ل اىا ا ط ا:  

  ، فالغليون هنا ال يتجاوز فعل «الرسم»  ،ليس هناك مطابقة بني الرسم والواقع

  ، ل ما يوجد يف احلقيقةثِّ الرسم ال متُ  ذاهتا، فموضوعات  ل إالَّ ثِّ وكذلك الكتابة ال متُ 

الواقعي الطابع  عن  خترج  موضوعات  هي  والالَّ إهنَّ   ،بل  اخليال  عامل  وعي   ا 

األاستقالليَّ  بنظام  التالعب  وهذا  األمثلة  هذه  الرسم.  وبمدلول  ة  شياء، 

الكلامت، هي لعبة السرييايل يف نقد الواقع من خالل كشف    ٰى العالمات، وبمعن

ا  خذ مكانًا فعلي� خيايل ال واعي يتَّ   ة، وفنٌّ ة لألشياء الواقعيَّ ط املنطقيَّ هشاشة الرواب

الواقع. وما من ريب    واحللم عىلٰ   ،الوعي  وعي عىلٰ يف الواقع من خالل تغليب الالَّ 

القول الفنِّ   إنَّ   : يف  يف  اإلبداعي  الفكر    العنف  ومنطلقه  مصدره  السرييايل 

يف حني    ،وسطح حلقيقة اإلنسان   مظهر الوعي ما هو إالَّ   الفرويدي الذي كشف أنَّ 

ة «فقد جاء فرويد  كام أفعاله الغريزيَّ  ، ة يف أحالمه وال شعورهتكمن حقيقته الفعليَّ 

ما فيه    بكلِّ   حادٍّ   بمنظومته يف التحليل النفيس ليضع اإلنسان أمام نفسه، يف عريٍّ 

من صغائر وحقارات وخلع القناع عن صورته حيث نزع عنه طالءه االجتامعي،  

احلضاريَّ وجرَّ  املحرِّ ده من مظاهره  هي  الرغبة  الرسِّ ة، ومعه صارت  األوَّ ك  ل  ي 

  .)١( العقيم» الشكِّ  اللجوء وإىلٰ  ٰى لإلنسان، الواجب التحديق إليه يف قسوة حتَّ 

عىلٰ ؤَخ يُ  الالَّ السريياليَّ   ذ  عنف  يف  أهنَّ ة  اإلبداعي،  حضور  وعي  من  جعلت  ا 

وا بالوعي تلقائي عن  عربِّ ون مل يُ مفتعالً يف لوحاهتا. فالرسياليُّ   ًا وعي حضورالالَّ 

سلوهبم  صطناع اخليال واهللوسات أُ ر والكحول البل كان املخدِّ   ،نقدهم للواقع

التحليل النفيس غايته يف كشف     أنَّ وبنيَّ  ، يف اإلبداع. وقد انتقدهم فرويد يف ذلك

 

اد ظهورها  د النقَّ دِّ وُحي   ، ة يف الرسم يف بداية القرن العرشين ، هي حركة فّنيَّ ) Le Fauvisme(   ة الوحشيَّ   )١(

رائد هذه احلركة، وهي  م  ١٩٥٤- ١٨٦٩ام هونري ماتيس  رب الرسَّ عتَ بباريس. يُ   م ١٩٠٥بمعرض خريف  

  ني. ني والتكعيبيِّ امني التجريديِّ ون. كان هلا تأثريها يف الرسَّ بتحريرها للَّ   ز أساساً تتميَّ 
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ة فقط؛  ها يف احلاالت املرضيَّ وحتليله البحث عن مصدر العقدة بغية حلِّ  ،وعيالالَّ 

السريياليَّ أمَّ  ذلكا  عكس  فهي  الالَّ   نَّ إ إذ    ،ة  من  كأُ غايتها  اعتامده  سلوب  وعي 

  أشكال «تعنيف» اإلظهار عليه.  من خالل ممارسة كلِّ  إبداعي يف الفنِّ 

أُ السريياليَّ   خي الرسم املعارص أنَّ كثري من مؤرِّ عترب  ي ي خرج  سلوب فنِّة هي 

ذات   عامل األشكال يف معانٍ  ي بالعودة إىلٰ عن حماكاة املظهر املرئي للموضوع الفنِّ

  ٰى مل الرؤا ع  ا تقرتح صورًا تنقلنا من العامل الواقعي إىلٰ صور وقوالب جديدة. إهنَّ 

ة، بام  ة التجريديَّ ي التعبرييَّ نفس أساس هذا الشكل الفنِّ  واألحالم. وقد قامت عىلٰ 

ة وأّمهها. وكان  احلركات الفنّيَّ   ٰى ة كانت يف فرتة ما بني احلربني من أقو السريياليَّ   أنَّ 

ة التي أضافت للمنهج السرييايل  ات الفنّيَّ من أهّم الشخصيَّ   )١( جورجيو دي شريكو

ي  العمل الفنِّ   بأنَّ   ٰى ه ير نَّ إة الدائمة» يف الرسم، أي  ة «احلركة الذاتيَّ من خالل فكر

ة  تتواصل هذه اللوحة من خالل عدَّ   ال ينقطع بانتهاء رسم اللوحة، بل يمكن أنْ 

  ان عن رسم لوحة من دون أنْ ف الفنَّيتوقَّ   . ويف املقابل يمكن أنْ ٰى خرلوحات أُ 

ي مل  الفعل الفنِّ نَّ إإذ  ،ةة الفنّيَّ يَّ ة. ويف هذا تعبري عن احلرّ أبعادها الفنّيَّ  كمل كلُّ ستَ تُ 

ة ليكون له إطاره  ر الواقعيَّ طُ األُ   بل خرج عن كلِّ   ،يعد مقرتنًا ال بالزمان وال باملكان

ة املختلفة  ره الزمنيَّ طُ ة وأُ ، اإلطار اإلبداعي الذي يمتلك أساليبه التعبرييَّ اخلاصُّ 

ام الرسيايل  د هذا املنهج أكثر مع الرسَّ ة. وقد تأكَّ ر الواقعيَّ طُ األساليب واألُ   عن كلِّ 

اللوحة   تشاهد  «للمنظور املخادع». فعندما  دايل من خالل استخدامه  سلفادور 

سطح    ه خيلق فراغًا غامضًا، ومع أنَّ املنظور املخادع تشعر بأنَّ   ة التي حتتوي عىلٰ الفنّيَّ 

مسافة    ق عىلٰ ه معلَّ السطح يبدو وكأنَّ   هذا الرسم الذي عىلٰ  أنَّ  اللوحة واضح، إالَّ 

عدَّ  تربز  وخلفه  للوحةما  األصيل  السطح  هي  رسومات  يف  )٢(ة  الطريقة  وهذه   .
 

)١(  )Giorgio de Chirico(  َّورسَّ فن وُ ان  إيطايل  وكاتب  سنة  ويفِّ وتُ   م١٨٨٨سنة    دَ لِ ام  روما  يف   

 رة.فرتة متأخِّ  ار الرسيايل إىلٰ من أبرز وجوه التيَّ  م،١٩٧٨

 الثابتة للذاكرة». لوحة «االنطباعات  )٢(
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سلوب يف الرسم جيعل من  أُ   ل املنهج الرسيايل إىلٰ د توصُّ ؤكِّ التعامل مع اللوحة تُ 

الفنّيَّ  الفنِّاللوحة  الفنّيَّ ي  ة أرضًا خصبة للتجريد  ة يف  من خالل حضور األشكال 

واقعيَّ  ال  أنْ أبعاد  دايل  سلفادور  «يعرتف  إذ  أالَّ   ة،  يف  غرابة  اجلمهور  ال  يفهم   

اهلذيانيِّ  نفسه ال يفهمها، فهو يبحث عن استعادة صورة  هو  إذ  لذا  لوحاته،  ني. 

أيُّ  هلوايس عجيب، وينتفي هلا  اللوحة    فلوحاته جمهولة لديه، طابعها  رشح... 

صور متشاهبة    ة ستُّ مَّ لوحاته، ثَ   ٰى كتمل وتصري ظاهرة يف ذاهتا. من هنا، يف إحد ت

أنْ  أيَّ   دون  قائد  يصيب  إنسان ورأس أسد، ورأس  تشويه تعبريي: جسم  منها  ة 

ميِّ  رأس  راعية،  ونصف  حصان،  كلُّ جيش  وكان  ير   ت.  اللوحة    ٰى مشاهد  يف 

ة،  سمفونيَّ   سيس املستمعني إىلٰ تفسريًا خمتلفًا، وفق مزاجه ورؤيته، كام ختتلف أحا 

  .)١( من واحد آلخر»

السريياليُّ  ينظر  إىلٰ وهكذا  مع حّريَّ   ون  التعبري عنها دون  األشياء يف عمقها،  ة 

كام هو األمر يف حال اهللوسة واألحالم، لذا    ،قاعدة أو نظام وقانون  د بأيِّ التقيُّ 

نة ألكثر قدر من  ة ذات جرأة يف الفكرة ويف األداء، متضمِّ كانت رسومهم هيسترييَّ 

معاين    أشكال واألشكال إىلٰ   دة إىلٰ ل فيها املعاين املجرَّ املتناقضات الظاهرة، تتحوَّ 

ـ و«اإلطار الف )٢( ة. ففي لوحات «هذا ليس غليونًا»جتريديَّ  رينيه ماغريت»  «  ارغ» ل

  ٰى ام سلفادور دايل، يظهر مد جانب لوحة «االنطباعات الثابتة للذاكرة» للرسَّ   إىلٰ 

أو     )٣( لوحة «اإلطار الفارغ»  عمق الطابع التجريدي يف الرسم الرسيايل. ذلك أنَّ 

رسم» أو ما يمكن تسميته برسم فعل    -   «طائر فريد اجلناح»، هي نوع من «امليتا 

ويضعنا هذا التداخل بني اخلارج والداخل يف هذه اللوحة أمام واقع فعيل، الرسم.  

وهو غياب اللوحة من اإلطار، ليكون األجر العادي هو اللوحة املطلقة، وهو نوع  

 
 . ٧١ ، صمصدر سابق ة، موريس سريوال، الرسياليَّ  )١(

 . لوحة «هذا ليس غليونا» )٢(

 . »لوحة «اإلطار الفارغ )٣(
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التجريدي الذي يلغي الواقع     الفنَّ نسق فكري تبليغه إالَّ   ال يمكن أليِّ  من الفنِّ 

املخيَّ  ليدخل  اإلبالفكري  العقل  يف  نعته    ،داعيلة  يمكن  اإلبداعي  الفعل  وهذا 

  بفعل «التغطية» بني األثر وذاته وبني األثر ومبدعه. 

جانب هذه اللوحة لرينيه ماغريت توجد سلسلة «هذا ليس غليونًا»، وهي   إىلٰ 

الرسم الرسيايل، التي سبق   ة يف فنِّ ة اإلبداعيَّ التي يربز فيها احلضور الفعيل للحّريَّ 

مقوِّ حتدَّ   وأنْ  كأحد  عنها  التيَّ ثنا  هذا  الفنِّمات  مقوِّ ار  وكأحد  الرسم  ي،  مات 

عندما يضع ماغريت عبارة «هذا ليس غليونًا» حتت   ،د للواقعواقعي أو املجرَّ الالَّ 

تدَّ  أهنَّ صورة  متُ عي  فإنَّ ثِّ ا  غليونًا،  ُيدِخ ل  أساسي� ه  ارتباكًا  عىلٰ ل  الصالت    كلِّ   ا 

الكلامت يف  التقليديَّ  إدخال  املرسومة. ومن خالل  املرئي والصورة  الواقع  بني  ة 

التقليديَّ اعاد  الرسم حياول ماغريت نفي كلِّ  بالرسم أو  ة يف  تنا  فهم عالقة اللغة 

هنا تستقلُّ   ٰى حتَّ  بالرؤية، فاألشكال  الفكر  تقليد    االستقالل عن كلِّ   كلُّ   عالقة 

هذه العالقات ليكون    د من كلِّ برصي، والغليون يتجرَّ   ٰى لغوي أو فكري أو حتَّ 

  ا للغليون. ا ال تسجيالً واقعي� فنّي�  أي إبداعًا  ، رسًام ال أكثر

واقعي من خالل  سلوبه الرتميزي أو الالَّ ي الرسيايل بأُ املنهج الفنِّد هذا  ويتأكَّ 

ل هذا الرسم  مثِّ أعامل «سيلفادور دايل» يف لوحته «االنطباعات الثابتة للذاكرة»، ويُ 

هذه   د سيلفادور دايل بأنَّ ؤكِّ ة يقرتن فيها الزمان باملكان، ويُ ة رسياليَّ أوضاعًا رمزيَّ 

ُرِس  كانت  املشهد األصيل وبه جذع    ت عىلٰ مَ اللوحة  البداية رسم  مرحلتني؛ يف 

سطح أرض خيتلط فيها املشهد بالفضاء الواقعي، ثّم يف مرحلة ثانية    لشجرة عىلٰ 

املشهد إيذان بغفوة أصابت املكان    أضاف فيها رسم «الساعات الرخوة» وكأنَّ 

ا نائمة  أهنَّ ا قايس املالمح، وكان الزمان رخو الساعات وكوالزمان فكان املكان جاف� 

  تة. أشكال ميِّ  عىلٰ 

أيضاً  ذلك  يف  غرابة  تأثَّ   ، وال  النفيس  وقد  التحليل  يف  فرويد  بآراء  بريتون  ر 
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ة  ة الفرويديَّ ة. ففي النظريَّ واعية يف تكوين الذات اإلنسانيَّ الكاشف عن البنية الالَّ 

ل  مثِّ ه ال يُ ام أنَّ واعية كة الالَّ ا للرغبة الداخليَّ ال يعني املضمون الظاهري إخفاًء تام� 

قضيَّ  فهناك  مقهور،  خيال  أساسيَّ إشباع  واعية  تان  إحدامها  النفس:  بنية  يف  تان 

مهمَّ   ٰى خرواألُ  كانت  الفكرة  وهذه  جد� مقهورة،  حتَّ ة  فرويد  عند  لوقت  نَّ إ  ٰى ا  ه 

  ذ مكانًا بالفعل يف الواقع. وعي قد اختَّ اخليال الالَّ  طويل افرتض أنَّ 

املفارقة املتضمِّ ا آخر هذه  أمَّ    ني بأنْ نة يف دعوة بريتون للرسياليِّ احلقائق فهي تلك 

املفارقة    يشء له صلة بالوعي بام يف ذلك موضوع الوعي ذاته. غري أنَّ   دوا من أيِّ يتجرَّ 

ة تعاليم بريتون  يلتزم بحرفيَّ   من حياول أنْ   ة التي تواجه كلَّ هنا تنشأ من االستحالة العمليَّ 

عٰىل ذلك من عبارات بريتون نفسها التي تبدأ دائًام بكلامت من    ليس أدلُّ ة، و الرسياليَّ 

ا  ها أفعال ترتبط بالوعي أكثر ممَّ وهي كلُّ   ، دوا»، «اكتبوا» ئوا»، «اجعلوا»، «أكِّ قبيل «هيِّ 

املفارقة،  ة  وهي قمَّ   ، بالوعي   يمرَّ   وأنْ   بدَّ   وعي ال الطريق إٰىل الالَّ   وعي، وكأنَّ ترتبط بالالَّ 

ح لسلفادور دايل حني زاره هذا األخري يف  وهو ما كشف عنه فرويد نفسه عندما رصَّ 

  شعور، بل الشعور». ك ليس هو الالَّ ما أراه طريفًا يف فنِّ  لندن بقوله: «إنَّ 

أنْ  يمكن  التي  الصارخة  املفارقة  هذه  من  السريياليَّ تُ   وبالرغم  من  زعزع  ة 

أنَّ إالَّ   ،أساسها ير     حقَّ   أنَّ   ٰى البعض  نتيجة  أهّم  هي  ذاهتا  املفارقة  قتها  هذه 

أّمهيَّ الرسياليَّ  الواعي    ا يقوم عىلٰ «فن�  تها من أنَّ ة، وتأيت  العقل الرصف، والشعور 

ُيبِرص اليقظ املوضوعي املنظَّ     من جانب واحد، هذا فضالً عامَّ  احلقيقة إالَّ م، لن 

احللم الرصف    الذي يقوم عىلٰ   من جفاف وخشونة. وكذلك الفنُّ   ل فيه عندئذٍ يتمثَّ 

وتفكُّ   بكلِّ  انطالق  من  فيه  وتشتُّ ما  والغرابة  ك  للدهشة  مثريًا  يكون  وتنافر،  ت 

  .)١( ه مع ذلك أجوف فضفاض هالمي غامض»ولكنَّ

أنَّ  املتوتِّ   واحلقيقة  العالقة  والالَّ هذه  الوعي  بني  الرسياليِّ رة  وحماولة  ني  وعي 

 
  . ٢٣٢و   ٢٣١، ص  م ٢٠٠٣ة للكتاب،  ة العامَّ ة املرصيَّ أ اهلي   ، واإلنسان، القاهرة   ين إسامعيل، الفنُّ الدِّ   عزُّ  )١(
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الالَّ  اجلسد،    الواقع، والنفس عىلٰ   الوعي، واحللم عىلٰ   وعي عىلٰ الدائمة لتغليب 

إىلٰ  بالبعض  حدا  ما  السريياليَّ   هو  بني  مشرتك  عامل  بوجود  والتصوف  القول  ة 

«اخلالص»يتمثَّ  فكرة  يف  كلُّ   ، ل  الواقع    أي  اجلسد  سجن  من  للخالص  حماولة 

اآلسيويَّ  املذاهب  مثل  الواقع  فوق  جديدة  آفاق  وبخاصَّ واستكشاف  اهلنديَّ ة  ة  ة 

  ق مثل اليوجا. رُ ة، وبعض الطُّ كالبوذيَّ 

ا بني السريياليَّ مَّ ثَ   نالحظ أنَّ   كام ينبغي أنْ  ف ال جيوز  ة والتصوُّ ة فارقًا جوهري�

ة  مَّ ليس ثَ  أنْ  ٰى بمعن ،ة يف النهاية هي مذهب يف األدب ويف الفنِّ جتاهله، فالرسياليَّ 

ًا عن موقف من احلياة،   ٰى لو أت ٰى موقف رسيايل بدون إبداع، حتَّ  هذا اإلبداع معربِّ

ارتبط يف بعض    ف الذي هو باألساس موقف من احلياة وإنْ وهو بخالف التصوُّ 

وجه اخلصوص. ويف هذا السياق يقول الباحث    األحيان باإلبداع يف الشعر عىلٰ 

  : ةباتريك فالدبارغ يف كتابه السريياليَّ 

ة،  ف، وصاحب إرشاقات صوفيَّ وَص ام ال يُ كاسبار دافيد فريدريك، رسَّ 

للمرَّ  الوصيَّ صاغ  األخرية  األُ ة  الرسيايل:  للفنَّ   وىلٰ ة  عينك  اان  غمض 

لوحتك بعني روحك. بعد ذلك أخرج للنور ما    ىٰ تر   ة بغرض أنْ الفيزيائيَّ 

  . )١( رأيته يف ظلامئك

ا:ا وا   

 ٰ ني الشديد بالفكر األملاين  احتفاء الرسياليِّ ة يف  السريياليَّ   تأثري الفلسفة عىلٰ   يتجىلَّ
 

)1(  Patrick Waldberg     “ Casper David Friederich, peintre ineffable, illumine de grace 

mystique, a formulé   une fois pour toutes le premier commandement de l ’artiste 

surréaliste   :  Clos ton  œil physique afin de voir d ’abord ton tableau avec l’œil de 

l’esprit. Ensuite, fais montrer au jour ce qui tu as vu dans ta nuit . 

Patrick Waldberg , Le surréalisme  ,éditions d ’Art Albert Skira, Genève, 1962, P 25 . 
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هي وبفلسفة  الرسياليُّ   ل عىلٰ غعمومًا  هبا  استعان  التي  اخلصوص  كثريًا،  وجه  ون 

املاّدي والفكري. كام اشتغلوا عىلٰ إدراك نشوء وتطوُّ   فأفضت هبم إىلٰ  الوجود    ر 

التضادِّ  تعطيل  حماولة  يف  القديمة  الواقع  مفاهيم  استجواب  ب  إعادة  املادَّ ما  ة  ني 

كان مسلَّ  الذي  ملدَّ والعقل،  به  الرسياليُّ ًام  الذي  ة طويلة، وهكذا وجد  الدعم  ون 

يل  غاملفهوم اهلي  ل. ففي البيان الرسيايل الثاين، أعلن بريتون أنَّ غيبحثون عنه عند هي

د أو ارتياب يف  دون تقيُّ   عن تغلغل العامل اخلارجي داخل الوجود الذايت قد ظلَّ 

التجريدي، وإيامنه بالوحدة    ق املاّدي عىلٰ ل برفضه تفوُّ غ كان لتأكيد هيته. كام صحَّ 

بوصفها  الداخليَّ  للمعرفة  حتديده  خصوصًا  املتناقضة،  والظواهر  للحاالت  ة 

ومادَّ  للفكر  أنْ مزاوجة  شأنه  من  كان  فكرة    ته،  توضيح  يف  األكرب  الدور  يلعب 

  ني عن العامل اإلنساين. الرسياليِّ 

بني   مفقودًا  كان  الذي  التوازن  حتقيق  يف  الفضل  هليغل  يعود  االعتبار  وهبذا 

ة إذن يمكن بلوغها  الذات واملوضوع وبني الفكر والواقع؛ «فالتجربة امليتافيزيقيَّ 

أساس هذا   . وعىلٰ )١( ة»العقل واملادَّ ي بل عرب التناغم الناجح بني ليس عرب التخطِّ 

النحو الذي جيعل منها جزءًا من    ة عىلٰ ر بريتون بعض املفاهيم اهليغليَّ طوِّ املنهج يُ 

 أسامه «النقطة  عامَّ   م ١٩٣٠ثنا يف البيان الرسيايل الثاين سنة  حدِّ النسيج الرسيايل فيُ 

م اإلحساس بالتناقض  وهي منطقة يف الفكر عند بلوغها نقطة الذروة ينعد   ،العليا»

واألسفل، ليس   بني احلياة واملوت، والواقع واخليال واملايض واملستقبل، واألعىلٰ 

  النشاط السرييايل يف البحث عن هذه النقطة.  ه خيترص كلَّ هذا فحسب، بل إنَّ 

الفكريَّ  املنطلقات  أهّم  كأحد  الفرويدي  النفس  علم  أثَّ ويأيت  التي  يف  ة  رت 

العقل واملادَّ   ون قد عثروا عىلٰ فإذا كان السريياليُّ   ة، احلركة الرسياليَّ  ة  التوازن بني 

فإهنَّ  هيغل،  عىلٰ عند  عثروا  قد  عند    م  والواقع  احللم  بني  التوازن  هذا  نفس 

 
 . ٦٣ ، صمصدر سابق ة يف عيون املرايا، صالح، السريياليَّ  ،أمني )١(
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األوَّ  السرييايل  البيان  ويف  فرويد.  إىلٰ سيجموند  بريتون  نسب  الفضل    ل  فرويد 

ا  الستقصاء واحلقوق اجلديدة  الكبري، بسبب اكتشافاته لتأويل احللم وملنهجه يف 

ات فرويد  بفضل نظريَّ  - ني ضح للرسياليِّ التي منحها مللكة اخليال البرشي. فقد اتَّ 

سو   أنَّ   -  ليس  يف    ٰى الوعي  حمتدمًا  رصاعًا  حتته  خيفي  الذي  السطحي  املظهر 

إنَّ   األعامق، وأنَّ  ف يف أحالمه وال شعوره، ويف  ام تتكشَّ حقيقة اإلنسان ورغباته 

عىلٰ الغريزيَّ أفعاله   الرصفة،  ممَّ   ة  وأدّق  أصدق  اليومي  نحو  السلوك  يف  يبدو  ا 

س التحليل النفساين يف الغرب احلديث، ليضع  الظاهري، لقد «جاء فرويد، مؤسِّ 

ما فيه من صغائر وحقارات، وسلخ القناع    ، بكلِّ حادٍّ   اإلنسان أمام نفسه، يف عريٍّ 

ده من مظاهره  طالءه االجتامعي وجرَّ ة فهو نزع عنه  عن صورته اخلبيثة واملحالَّ 

املحرِّ احلضاريَّ  هي  الرغبة  صارت  ومعه  الرسِّ ة،  األوَّ ك  الواجب  ي  لإلنسان،  ل 

  .)١( العقيم» الشكِّ  اللجوء إىلٰ  ٰى التحديق إليه يف قسوة حتَّ 

  كال�    أنَّ ة، إالَّ ة والفرويديَّ فاق الكثرية بني السريياليَّ الرغم من نقاط االتِّ   وعىلٰ 

يُ  مل  بكلِّ سلِّ منهام  متامًا  قدَّ   م  السريياليِّ ما  فغاية  اآلخر،  غاية  مه  مع  تتامثل  ال  ني 

ها. من  التحليل النفيس الذي يقف عند حدود البحث عن مصدر عقدة ما بغية حلِّ 

نحو ما فعل فرويد   عىلٰ   - وعي  ون بتحليل واقع الالَّ مل هيتّم السريياليُّ   ٰى خرناحية أُ 

با  -  اهتاممهم  الرسياليُّ قدر  رفض  كذلك  وتصويره.  إليه  الطبيعة  لوصول  ون 

وأخذوا عىلٰ العالجيَّ  فرويد،  ملنهج  املتَّ   ة  باألحالم  اهتاممه  باحلاالت  فرويد  صلة 

يف    مهمٍّ  ٍب ة فقط، وليس احللم وفق مفهومهم من حيث هو تعبري عن جاناملرضيَّ 

ة  ماهيَّ   املقابل اعرتف فرويد بأنَّ ة فقط. ويف  احلاالت املرضيَّ   حياة اإلنسان خيصُّ 

  ة وأهدافها غري واضحة بالنسبة له. السريياليَّ 

  ني إبداء التأييد الكيلِّ ه «مل يكن بإمكان الرسياليِّ نَّ إ : يمكن القول  حالٍ  أيِّ  وعىلٰ 

 
 . ١٠٦ص املصدر السابق،  )١(
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ني  رين اهلامَّ ، لكن عرب هذين املؤثِّ نحو كيلِّ   ل، وال مشايعة فرويد عىلٰ غلطريقة هي

  ة عىلٰ عقيدة أمل مبنيَّ   ية، وتبنِّ ليَّ تهم األوَّ ص من عدميَّ ني التخلُّ ياليِّ كان بوسع السري

عىلٰ  البرشي  للعقل  الكامنة  بالقدرة  والواقع    اإليامن  اإلنساين  احللم  بني  اجلمع 

  .)١( »املاّدي 

تهم من جديد يف التحليل النفيس.  لقد وجد الرسياليُّون حسب زعمهم ضالَّ 

،  ة متاماً وعي ليست ذاتيَّ منطقة الالَّ  حتليله للجهاز النفيس أنَّ فقد كشف فرويد يف  

بالعكس هناك    دة عٰىل نحو يمنع أيَّ ومتفرِّ  تواصل مع اآلخرين من خالهلا. بل 

املشرتك.    ة هناك دائامً ٰى يف مناطقه األكثر محيميَّ تشابه كثري يف نظامنا النفيس، وحتَّ 

بني األفراد، ونفس الظواهر حتدث بنفس الطريقة  ر  ة تتكرَّ ات النفسيَّ نفس اآلليَّ   إنَّ 

إنَّ  اجلميع.  واقعنا.  مع  إٰىل  احللم  امتداد  ونعيش  احللم.  ونعيش  الواقع  نعيش  نا 

وآليَّ  الكبت  إنَّ فعوامل  متقاربة.  واإلشباع  التعويض  وعوامل  نفسها  نعيش  اته  نا 

املؤملة والسعيدة، وترتك فأبعادها الشعوريَّ   جتربة الواقع بكلِّ  ينا آثارها. وحينام  ة 

نتداعٰى للحلم يف النوم أو يف اليقظة، وحينام تضعف مراقبة سلطان الوعي خيرج  

 ٰ    يف األحالم. والتأويل الفرويدي األقرب هلا هو أنَّ ما بداخلنا من مكبوت ليتجىلَّ

التعويض، وهي صّحيَّ ؤدِّ ة تُ األحالم إشباعات ومهيَّ  ة. بل قد  ة ورضوريَّ ي دور 

الرقابة.  ة من اإلشباعات احلرَّ  احلامل إٰىل جنَّل عامل يتحوَّ  البعيدة عن مجيع أنامط  ة 

ان السرييايل نفسه يسبح يف عامله الذايت من األحالم واخليال لينقل  ومن هنا جيد الفنَّ

يتقاسم    ته «التي صادفها فيه» إٰىل اجلمهور. بل ومن هنا أيضًا قد حيدث أنْ مجاليَّ 

ة هي  السريياليَّ   . ومن هذا املنطلق نفسه اعترب البعض أنَّ )٢( تهمعه اجلمهور مجاليَّ 

«األُ «رومنطقيَّ  استعادة  مرشوع  أو  جديدة»  العقل  ة  حساب  عٰىل  سطورة» 
 

 . ٧١، ص املصدر السابق )١(

)2(  H.W. JANSON, Histoire de L ’ART  ,éditions cercle d ’art, Paris, 1993, p p 723-724 . 
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سطورة القديمة، ملواجهة  ة ذهبت عمدًا إٰىل إحياء األُ السريياليَّ   األنواري.  بل إنَّ 

للبرشيَّ  االحتياطي  املخزون  وتوظيف  احلايل،  الواقع  املعاجلة  صعوبة  أجل  من  ة 

ح «هنري  وضِّ سطورة. ويف هذا املجال يُ ة نفسها إٰىل أُ ٰى انتهت السريياليَّ ة، حتَّ الذاتيَّ 

ة بالعودة  ستاذ بجامعة السوربون هذا املعنٰى قائالً: «إذا قامت السريياليَّ بيهار» األُ 

فإهنَّ  اليوم،  فضيلتها  أجل  القديمة من  األساطري  أساطريإٰىل  لنفسها  صنعت  ها  ا 

  .)١( سطورة يف عيون مجهورها»تكون هي نفسها أُ  ٰى انتهت بأنْ ة، حتَّ الذاتيَّ 

  ة للواقع، معتقداً واقعيَّ ان الرسيايل إٰىل احلدود الالَّ عٰىل هذا النحو ينسحب الفنَّ

ه بانسحابه هذا هو يف الواقع يقرتب أكثر ما يكون من احلقيقة نفسها. ويبدو من  أنَّ 

 عٰىل حلم طفويل، فغالبًا ما هيرع الطفل  ؤرشِّ مثل هذا السلوك يُ   نَّ ة أالزاوية النفسيَّ 

جيدا فيها سكينته    ة يمكن أنْ خرٰى غري الواقعيَّ واملصدوم إٰىل البحث عن حقيقة أُ 

املحطَّ  واقعي� وآماله  مفرَّ مة  وال  بأنَّ   ا.  اإلقرار  أو  من  املصدوم  أو  للطفل  سواء  ه 

خرٰى غري املظلمة أمامه،  ذلك االنسحاب للبحث عن نقطة ضوء أُ   الرسيايل فإنَّ 

 هذا املوقف يف عمومه عن ثورة  عربِّ يصاحبه نوع من الرصاخ العميق من األمل. ويُ 

له عن حتريف وتشويه مقصود،  حقيقيَّ  هو معطٰى، وتبحث  كام  الواقع  ترفض  ة 

  ص منه. بغرض التخلُّ 

ا طت ا:  

أنْ  السرياليَّ   - نقول    يمكن  لظاهرة  النقدي  للتحليل  خالل  استنادًا  يف  ة 

فيها ازدهرت  التي  إ-  األحقاب  أقٰىص   نَّ :  درجات    هذه الظاهرة كانت تعكس 

عىلٰ  والسخط  الرأسامليَّ   الرفض  استطاعت  أنْ حداثة  الصاعدة  جممل  وظِّ تُ   ة  ف 

العامل احلديث. وكام أرشنا من قبل، فقد كان    مها يف إطار هيمنتها املطلقة عىلٰ يَ قِ 
 

)1(  Henri Béhar, in Preface de le Surréalisme et le Mythe    Annette Tamuly, Peter 

Lang, New York, 1995 . 
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العامليَّ  احلرب  األُ لوقع  عىلٰ   وىلٰ ة  األثر  وسيكولوجيَّ   شديد  اإلنسان  وعي  ة 

بناها، حمتفيًا   ا ومؤمناً عهد قريب مطمئن�  إىلٰ   ورويب، الذي ظلَّ األُ  التي    باحلضارة 

وحتَّ بتطوُّ  والفكري  العلمي  وإنجازه  التكنولوجي  ة  احلقوقيَّ مكتسباته    ٰى ره 

  ع.ا توقَّ ممَّ  انضباطاً  الكون أقّل  ة، ليصطدم بواقع أنَّ واإلنسانيَّ 

  اإلنسان خيطو خطوات ثابتة نحو بسط سيطرته عىلٰ   قد لقرون أنَّ ُيعتَ   لقد ظلَّ 

خيبة األمل التي محلتها احلرب، تزامنت مع     أنَّ الوضع اإلنساين، إالَّ   الطبيعة وعىلٰ 

ا الفكر  من  جديد  عهد  بالفوٰىض تدشني  يؤمن  وسيادة  والعشوائيَّ   إلنساين  ة 

ة للتفسري.  ة للتطويع، وقابليَّ إمكانيَّ  بدا العامل فجأة أقّل  ٰى عقل، حتَّ منطق والالَّ الالَّ 

ة  والعلوم  النظريَّ   الفلسفة والفكر  فلسفة العبث مثاالً   فقد كان لذلك انعكاسه عىلٰ 

الفوٰىض النسبيَّ  نظرية  الكوانتم،  النفيس   ة،  التحليل  النفس     ، ةالفرويديَّ   -   وعلم 

السريياليَّ   وكذلك عىلٰ  ت عنها  التي عربَّ العبث االحتجاجي  الفنون  ة من خالل 

ة عن اإلطار  ه للسريياليَّ خرج النقد املوجَّ   هذا أنْ   يف كلِّ   األهمَّ    أنَّ معقول. إالَّ والالَّ 

املقام؛ إذ سامهت اعتبارات عديدة  » حمرتمة يف هذا  ي، فلم تعد قاعدة «نقد الفنِّ الفنِّ

ا، فيام عدا النقد الذي  ي� ار، وأغلبها مل يكن فنّ هذا التيَّ  يف توجيه انتقادات رشسة إىلٰ 

زت  ة، فقد ركَّ ة يف األعامل السريياليَّ حضور املعايري اجلامليَّ   ٰى مد  ط الضوء عىلٰ سلَّ 

عىلٰ  االنتقادات  األخالقيَّ   باقي  والعقالنيَّ اجلوانب  الدِّ ة،  ة  واألخالق  فكان  ين 

ة التي سادت فرتة احلداثة أبرز العوامل  ة والفلسفة العقالنيَّ والتقاليد الكالسيكيَّ 

الرفض وعدم    الرسيايل بالنقد الشديد، والذي وصل حدَّ   الفنِّ   التي اهنالت عىلٰ 

  واهللوسة. د رضب من اجلنون ه جمرَّ أنَّ  ة، والنظر إليه عىلٰ يَّ االعرتاف به كحركة فنّ

ة،  يَّ والشعر واخلري واحلرّ   ة بعامل خمتلف، ينسجم فيه احلبُّ يَّ لقد حلمت السرييال

إىلٰ  التغيري عىلٰ   ورفعت سقف طموحاهتا  «رامبو   آفاق  قرَّ   » غرار الشاعر  ر  الذي 

، وبفلسفة ونظرة  سلوهبا اخلاصِّ ة بأُ تغيري العامل بأشعاره. وقد استعانت السريياليَّ 
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ته،  بشاعته وفوضويَّ   دة العامل كام هو عىلٰ ة، جمسَّ اة، واحلقيقة اإلنسانيَّ احلي  جديدة إىلٰ 

وكأنَّ  جدواه،  للنقَّ   وال  يقول  حاهلا  عاملاً لسان  لنا  «اصنعوا  منطقي� مجيالً   اد:  ا،  ، 

  ا؛ لنرسمه». وأخالقي� 

ة جاءت أشبه  ة هي ظاهرة تارخييَّ السريياليَّ   هذا الوجه سوف يتبنيَّ لنا أنَّ   عىلٰ 

ة لشجرة احلداثة. وعليه فقد مضت بعيدًا يف التأويل، لتحكم بالبهتان  بالث مرة املُرَّ

املعلنة يف التنوير لتتحوَّ   عىلٰ  ة يف  ة حضاريَّ توتاليتاريَّ   ل إىلٰ حداثة غادرت مبادئها 

إالَّ  القسوة.  أنَّ غاية  نر     السرييايل يف االحتجاج عىلٰ   الغلوَّ   أنَّ   ٰى نا من وجه آخر، 

ب عليه من عيوب واختالالت  ة احلديثة وما ترتَّ الواقع التارخيي للحضارة الغربيَّ 

ونفسيَّ فكريَّ  واجتامعيَّ ة  وثقافيَّ ة  والالَّ ة  االنعزال  نحو  بأتباعها  دفع  أمَّ ة  ما  إنتامء.  ا 

ة فقد  ة حركة ثوريَّ ة من كون السريياليَّ ة والثقافيَّ جيري تداوله يف األوساط الفكريَّ 

العبثيَّ  يف  سقوطها  والعدميَّ كشفه  إىلٰ ة  حملَّ   احلدِّ   ة  جعلها  التيَّ   الذي  ارات  إنكار 

  ة اجلديدة نفسها. وروبا بام فيها الفرويديَّ يف أُ  ٰى ة الكرب االحتجاجيَّ 

 *   *   *  



  

  

  

،ّا وا طا  

ا وا ورة اا   

  )١( غيضان السيِّد عيلّ 

أدإنَّ   بمعرفة  اإلنسان  به وقراءة نصِّ   ّق شغف  التي حتيط  الوجود    التفاصيل 

يقينيَّ  إىلٰ قراءة  النفاذ  باستمرار  حياول  جتعله  التي  هي  بواطن    ة،  أعامق  أعمق 

ه يكشف عن أرسارها ويسرب أغوارها. واستجابًة ملحاوالت هذا  املوجودات لعلَّ 

ين واألخالق التي تتجاوز  الكائن العاقل الدائبة اإلجابة عن أسئلة الوجود والدِّ 

املتعنيَّ  احلّيس  خالَّ الظاهر  وتعايشًا  واملستقبلة،  ،  املعيشة  اللحظة  رهانات  مع  قًا 

ة  الظاهر وتقبع يف الباطن البعيد، فيامرس عمليَّ   ٰى يب عن أسئلة تتعدَّ ُجي   حياول أنْ 

إىلٰ  تأخذه  تساؤالت  تصاحبها  التي  الفهم  فالتأويل...،    حماولة  التفسري،  رحلة 

أحيانًا.    تامٍّ   لٍ وذلك دون فص الثالث  املراحل  تتداخل  قد  إذ  املراحل،  هذه  بني 

الثال املراحل  هذه  عن  اهلرمنيوطيقا  ألهنَّ وختتلف  وتتلوها؛  نتاج  ث  ببساطة  ا 

  ات الثالث. ومعاجلة للمشكالت النامجة عن هذه العمليَّ 

  األديب أو اإلبداعي بمختلف أشكاله وأنواعه من املمكن أنْ   وإذا كان النصُّ 

دة ليكشف عن طبيعته ومعناه، فيبحث يف العالئق  ق متعدِّ رُ ي بُط يتعايش معه املتلقِّ 

ما   بينه وبني  تربط  فإنَّ التي  به،  املتلقِّ   حييط  املعنهذا  الباحث عن  الكامن يف    ٰى ي 

السطور يبحث يف عالقة النصِّ  بني    الفراغات بني  بالرتاث والتقاليد، والعالقة 
 

 . مجهوريَّة مرص العربيَّةُأستاذ الفلسفة احلديثة املساعد بكّليَّة اآلداب، جامعة بني سويف،  )١(
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الكامن داخل    ٰى ة املعني. وهو مهموم دائًام بقضيَّ واملتلقِّ   ف، والنصِّ واملؤلِّ   النصِّ 

التأويالت، فتدفعه الرغبة للكشف  املفتوح لعدد ال هنائي من التفسريات و النصِّ 

كام يشري «شاليرماخر»    - لفهم النصِّ  ٰى عن املسكوت عنه بني مضامينه، بل يسع

  ا فهمه مبدعه! فه بل أحسن ممَّ ليس كام فهمه مؤلِّ  - اه  أعالم هذا االجتِّ  أهمّ 

ف  ؤلِّ ام مل يقصد إليه املينشأ فهم جديد ربَّ   ق النصِّ فُ ي مع أُ ق املتلقِّ فُ فمن امتزاج أُ 

  - آخر، ويصبح من املشكوك به    ع التفسريات واملعاين من شخص إىلٰ سبيالً، فتتنوَّ 

  أنْ   -اد اهلرمنيوطيقا ظ عند نيتشه وهايدغر وفوكو ودريدا وهم أبرز روَّ كام ُيالحَ 

التفسريات    األصيل للعمل، وحينها تصبح كلُّ   ٰى ل للمعن ي من التوصُّ ن املتلقِّ يتمكَّ 

  ة وممكنة. ة ونسبيَّ احتامليَّ  النصِّ  ٰى ملعن

ُملحَّ طرَ وهنا تُ    ة نفسها من قبيل: هل يمكن تطبيق اهلرمنيوطيقا عىلٰ ح أسئلة 

  سة؟ ودون أنْ ة املقدَّ يني معرفته اليقينيَّ الدِّ  يفقد ذلك النصُّ  يني دون أنْ الدِّ  النصِّ 

هذا املنهج    سة؟ أم أنَّ ة املقدَّ ينيَّ الدِّ   قصد الشارع وتعاليمه   ر معه الوصول إىلٰ يتعذَّ 

سة فيصبح التفسري بالرأي هو سمته الغالبة  الثوابت املقدَّ   اهلرمنيوطيقي هيدم كلَّ 

النسبيَّ  املعرفة  إىلٰ فتسود  فرد  من  ختتلف  التي  رفض    ة  يعني  وهل  آخر؟! 

لديناميكيَّ  رفض  هو  النصِّ اهلرمنيوطيقا  اجلوحيويَّ   ة  هاوية  يف  والوقوع  مود  ته 

ر وصالح  يني متطوِّ الدِّ   النصَّ   بامتالك احلقيقة املطلقة؟ رغم االعتقاد بأنَّ   والظنِّ 

الظاهري خوفًا    ٰى . أم يكون الوضع اآلمن هو الوقوف عند املعنومكانٍ   زمانٍ   لكلِّ 

  ة؟ وهل من املمكن أنْ يني عن معانيه األصليَّ الدِّ   من التأويل الذي خيرج بالنصِّ 

لربوز األيديولوجيات   غًا يني مسوِّ الدِّ  فضاء النصِّ   ل اهلرمنيوطيقا إىلٰ يصبح تدخُّ 

  ؟ للنصِّ  النسبيُّ  ٰى هيا املعنغذِّ ة املختلفة التي يُ ينيَّ الدِّ 

إشكاليَّ   كلُّ  الدِّ هذه  اخلطاب  تأويل  يف  اهلرمنيوطيقا  تطبيق  واجهت  يني  ات 

ب  للهرمنيوطيقا  املرتبطة  البداية  رغم  إىلٰ الدِّ   النصِّ وتفسريه،  وسبيلنا  تناول    يني. 



يني بني الرضورة العرصيَّة والبدعة الغربيَّة  ١٧١  اهلرمنيوطيقا والنصُّ الدِّ

ة للجدل اهلرمنيوطيقي يف عالقته  ات هو البحث يف األفكار األساسيَّ هذه اإلشكاليَّ 

متَّ الدِّ   بالنصِّ  التي طرحناها حماور لتحليل هذه األفكار  يني،  خذين من األسئلة 

ننا من الوقوف  مكِّ الذي يُ   ٰى تلك املحاولة تكشف لنا عن  املد   واملقارنة بينها، لعلَّ 

والنصِّ   عىلٰ  اهلرمنيوطيقا  بني  العالقة  املناهج  الدِّ   طبيعة  تطبيق  جيوز  وهل  يني، 

نصوص األدب   سة بقدر ما يمكن تطبيقها عىلٰ النصوص املقدَّ  ة عىلٰ اهلرمنيوطيقيَّ 

  صص والشعر واألساطري؟ والقَ 

:ا   وط طا :أو  

اهلرمنيوطيقا  ملصطلح  اللغوي  األصل  اإلغريقي  إ   ) ١( يرجع  الفعل  ٰىل 

 »hermeneuein «  ، ُّيدل يكتنف  عٰىل عمليَّ   وهو فعل  الذي  الغموض  ة كشف 

اشتقَّ  وقد  ما.  «هرمس   شيئًا  اإلغريقي  اإلله  اسم  من  متعدِّ ،  ) ٢( » الفعل  إله  د  وهو 

اآلهلة، ومفرسِّ  اإلهلي  املواهب، فهو: رسول  الوحي  احلدود، وإله    البرش، وإله  إٰىل 

اثنتني:   سمتني  يف  «هرمس»  مواهب  وجتتمع  واملصفار.  القيثارة  وصانع  التجارة، 

وٰىل هي الوساطة بني طرفني، والثانية هي القدرة عٰىل استخدام احليلة يف الوصول  اُأل 

عمليَّ  يف  رضوري  وكالمها  اهلدف.  يدلُّ إٰىل  التي  الغموض  كشف  اللفظ    ة  عليها 

ف من خالل وسيط،  ُيكَش   وأنْ   بدَّ   فالغموض ال ،  » hermeneuein« ريقي  غ اإل 

ب استخدام أدوات غري مألوفة كتلك التي يستخدمها هرمس. ومن اللفظ  وهو يتطلَّ 

والتي درج الباحثون   ، » Hermeneutics« ة ت الكلمة اإلنجليزيَّ اإلغريقي اشتقَّ 

أو   باهلرمنيوطيقا  بتسميتها  تمَّ ) ٣( اهلريمنيطيقيا العرب  وقد  اللغوي    .  اجلذر  ورود 
 

 )1(  Hermeneutics 

 )2(  Hermes 

ات ة اإلنسانيَّ يَّ كلّ  ،ةة، حوليَّ ة التأويل والفهم يف العلوم االجتامعيَّ أمحد زايد، اهلرمنيوطيقا وإشكاليَّ  )٣(

 . ٢٢٩ ، صم١٩٩١ة، العدد الرابع عرش، جامعة قطر، العلوم االجتامعيَّ 
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»  PeriHermeneiasبه « تُ رسطو حيث كان أحد عناوين كُ للهرمنيوطيقا عند أُ 

ة التي تسمح  أي «عن اهلرمنيوطيقا»، وموضوعه هو منطق القضايا والبنية النحويَّ 

  .)١( بالربط بني املوضوع واملحمول من أجل الكشف عن خصائص األشياء

اجلهود    ٰى املعن  اأمَّ  وصف  فيعني  «اهلرمنيوطيقا»  ملصطلح  االصطالحي 

والتحليليَّ الفلسفيَّ  هتتمُّ ة  التي  هي    ة  واهلرمنيوطيقا  والتأويل.  الفهم  بمشكالت 

ا،  ا تارخيي� ا، أم نص� ا ديني� نص�  ة سواء أكان هذا النصُّ بصفة عامَّ  معضلة تفسري النصِّ 

  دة ومتشابكة حول طبيعة النصِّ أسئلة كثرية معقَّ   ا. فتثري تبعًا لذلكا أدبي� أم نص� 

من    . واألهمُّ ٰى خر فه من جهة أُ وعالقته بالرتاث والتقاليد من جهة، وعالقته بمؤلِّ 

  .)٢(  بالنصِّ عالقة املفرسِّ   ز اهتاممها بشكل الفت عىلٰ ركِّ ا تُ ذلك أهنَّ 

يني، حيث بدأ  الدِّ   وقد نشأ مصطلح اهلرمنيوطيقا يف األساس مرتبطًا بالنصِّ 

جمموعة القواعد واملعايري التي    ة ليشري إىلٰ هوتيَّ استخدامه يف دوائر الدراسات الالَّ 

س). واهلرمنيوطيقا هبذا  يني (الكتاب املقدَّ الدِّ    لفهم النصِّ بعها املفرسِّ يتَّ   جيب أنْ 

اعتبار    عىلٰ   ، »Exegesis«ختتلف عن التفسري الذي يشري إليه املصطلح    ٰى املعن

ة، بينام يشري املصطلح  التفسري نفسه يف تفاصيله التطبيقيَّ   هذا األخري يشري إىلٰ   أنَّ 

عام    إىلٰ   ٰى هذا املعن  م املصطلح للداللة عىلٰ دَ ة «التفسري». ويعود قِ نظريَّ   ل إىلٰ األوَّ 

  .)٣( ةاليوم يف األوساط الربوتستانتيَّ   ٰى ا حتَّ زال مستمر�   وما ،م ١٦٥٤

النشأة احلقيقيَّ   : القول نَّه يمكن  إ أي   النهضة  إنَّ  ة للمفهوم كانت حتديدًا يف عرص 

الدِّ وروبيَّ اُأل  اإلصالح  هنضة  حيث  عرش  ة؛  والسابع  عرش  السادس  القرنني  يف  يني 
 

الرابعة،    )١( الطبعة  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  قباء  دار  القاهرة،  الفلسفي،  املعجم  وهبة،  مراد 

 . ٧١٦،  ص م١٩٩٨

أبو  )٢( اهلرمنيوطيقا وم  نرص  النصِّ عزيد،  تفسري  جملَّ ضلة  املجلَّ ،  فصول،  األوَّ ة  الثالث،  د  العدد  ل، 

 . ١٤١، ص م١٩٨١أبريل، 

 املصدر السابق.  )٣(



يني بني الرضورة العرصيَّة والبدعة الغربيَّة  ١٧٣  اهلرمنيوطيقا والنصُّ الدِّ

ني بالكنيسة يف  ٰى إٰىل قطع عالقة املسيحيِّ امليالدي، وانتشار الفكر الربوتستانتي الذي أدَّ 

سة، وبذلك  ة تلك الكنيسة يف تفسري النصوص املقدَّ رجعيَّ القضاء عٰىل م   مَّ روما، ومن ثَ 

امللحَّ  باحلاجة  الربوتستانت  ومنهجيَّ شعر  قواعد  لوضع  معيَّ ة  الكتاب  ة  لتفسري  نة 

ل  اه يف املعرفة، والذي يتكفَّ س، وكان هذا االحتياج هو السبب الرئيس هلذا االجتِّ املقدَّ 

ومنطق  بمهمَّ  منهج  بطرح  القيام  املقدَّ ة  الكتاب  أوَّ لتفسري  ل كتاب  س، وقد صدر 

عام   اهلرمنيوطيقا  اسم  ملؤلِّ ١٦٥٤حيمل  هاور م  دان  الالَّ و   ) ١( فه  باللغة   ة:تينيَّ عنوانه 

 »Her-muntica Sacrasive Methodus Exponendarum  أي  ،«

  . ) ٢( سة س أو منهج رشح النصوص املقدَّ التفسري املقدَّ 

تكون   بالنصِّ وهكذا  مرتبطة  نشأت  قد  ظروف  املقدَّ   اهلرمنيوطيقا  يف  س 

س، فكان  ة بديلة للكنيسة يف تفسري الكتاب املقدَّ لت كنظريَّ مَّ حتوَّ ة، ومن ثَ خاصَّ 

الكاثوليكيَّ   بدَّ   ال روما  بكنيسة  متامًا  الذين قطعوا صلتهم  الربوتستانت  ة  للكهنة 

احلقِّ  املقدَّ   صاحبة  الكتاب  تفسري  يف  عىلٰ   أنْ   س، احلرصي  يف    يعتمدوا  أنفسهم 

  ة للتفسري يستأنسون هبا.  ة نظريَّ تكون هلم مرجعيَّ  س، وأنْ تفسريهم للكتاب املقدَّ 

عىلٰ   ثمّ  العميل  اهلرمنيوطيقي  التأسيس  ذلك  وشليجل    تال  شاليرماخر  يد 

  ة، ثمّ ة نقديَّ كمحاولة لوضع منهج للتفسري، وتبعهام كانط يف حماولة وضع تأويليَّ 

حم  التأويل عىلٰ اولة «دِ جاءت  لتطبيق  اإلنسانيَّ   لتاي» كمحاولة  ثمّ العلوم  كان    ة، 

عىلٰ  الفينومينولوجي  املنهج  يف  تفسري    التأويل  وحماوالت  وهايدغر  هورسل  يد 

ثمّ  ثمّ   الوجود،  هورسل،  طريق  غادامري  وفوكو    استكمل  نيتشه  جهود  توالت 

 

 )1(  Dann Hawer 

اهلرمنيوطيقا  ٰى من  )٢( جملَّ   ،طلبة،  واملفهوم،  فلسفيَّ املصطلح  أوراق  العارش،  ة  العدد  القاهرة،  ة، 

 . وانظر أيضًا:١٣٣، ص م٢٠٠٤

palmer.Richard E.Hermeneutics, Northwestern University Press Evanstston, 1969, P.34 . 



١٧٤  رمنيوطيقا اهل 

  ق عىلٰ معناها احلايل الذي ُيطلَ   وتو آبل للوصول هبا إىلٰ ودريدا  وهابرماس وكارل أُ 

نَّ  إاته املسبقة. أي  سه وفرضيَّ ُس وأُ   ل نظرٍي وفلسفي يستهدف فهم النصِّ تأمُّ   كلِّ 

  سعت رقعة استخدامه يف التطبيقات احلديثة، فانتقل من جمال علم املصطلح قد اتَّ 

إىلٰ الالَّ  اتِّ   هوت  أكثر  اإلنسانيَّ دوائر  العلوم  تشمل  كافَّ ساعًا  وعلم  ة  كالتاريخ  ة 

  وفلسفة اجلامل والنقد األديب والفولكلور. يا االجتامع واألنثروبولوج

ممَّ يتَّ  النصُّ ضح  هو  اهلرمنيوطيقا  نشأة  يف  األصل  كان  إذا  أنَّه  سبق  يني  الدِّ   ا 

  عىلٰ   ٰى خر ًة أُ ة دائبة الستعارهتا وتطبيقها مرَّ ميَّ هناك حماوالت إسال  املسيحي، فإنَّ 

يني اإلسالمي جماالً من جماالت  الدِّ   يصبح النصُّ   يني اإلسالمي، أو أنْ الدِّ   النصِّ 

  تطبيقاهتا، فكثر احلديث حول هذا الطرح اجلديد للهرمنيوطيقا يف الفضاء العامِّ 

اإلسالمي. ومن هنا ارتبطت اهلرمنيوطيقا بالكثري من القضايا املعارصة املطروحة  

ة  ة، فصارت تبحث عن إمكان أو مرشوعيَّ ينيَّ يف جمال الفكر والثقافة واملعرفة الدِّ 

الفهم  يني اإلسالمي،  مع مراعاة تارخييَّ الدِّ   ين أو النصِّ القراءات املختلفة للدِّ  ة 

كلِّ  وتفسري  وحرص  والتغريُّ فهم  بزمانه،  املستمرّ ه  لعمليَّ     عىلٰ والدائم  الفهم،    ة 

ه،  كام تضع يف االعتبار  ات مفرسِّ ر بظروفه وخلفيَّ فهم يتأثَّ   كلَّ   أنَّ   ٰى ا تراعتبار أهنَّ 

النصِّ تارخييَّ  ملؤلِّ وتأثُّ   ة  التارخيي  وبالوعي  عرصه،  بثقافة  بدور  ره  واالهتامم  فه، 

وحموريَّ املفرسِّ  تفسري    يف  باملؤلِّ   النصِّ ته  االهتامم  من  والنصِّ بدالً  ته،  وحموريَّ   ف 

اته وظروفه ومعلوماته   وخلفيَّ التفسري الدائم واجلربي لوعي املفرسِّ   وبالتأكيد عىلٰ 

  . وميوله وأحكامه املسبقة يف تفسري النصِّ 

م: :طا ت ا  

حتديد السامت التي    اهلرمنيوطيقي إىلٰ ون بدراسة املنهج  قصد الباحثون املهتمُّ 

إجياد    يل عن طابعه التقليدي الذي كان يعن حتوَّ   بعد أنْ   ةً زه عن غريه، وخاصَّ يِّ متُ 

ة العلوم  أديب وإبداعي يف كافَّ  نصٍّ  س ليشمل تفسري كلِّ قواعد لفهم الكتاب املقدَّ 



يني بني الرضورة العرصيَّة والبدعة الغربيَّة  ١٧٥  اهلرمنيوطيقا والنصُّ الدِّ

واالجتامعيَّ اإلنسانيَّ  تُ ة  أصبحت  التي  بأعرِّ ة،  اهلرمنيوطيقا  فنُّ هنَّ ف  قراءة    ا 

أساس أنَّ الكالم له معنيان:    تفكيك النصوص وحتليلها عىلٰ   النصوص، أي فنُّ 

س  ُس أُ   تها. ومن أهمّ عليه النصوص عرب رمزيَّ   تدلُّ   خفيٌّ   ٰى ، ومعنظاهر جيلٌّ   ٰى معن

  ما ييل:  )١( التحليل اهلرمنيوطيقي

لعدد ال هنائي من   الداللة يف النصِّ ): أي انفتاح  ىٰ ة املعناملفتوح (ال هنائيَّ  النصُّ 

ل أقرب  ه املؤوِّ مرصاعيها حسبام يظنُّ  التفسريات والتأويالت، وانفتاح القراءة عىلٰ 

  . النصِّ  ٰى الصواب واحلقيقة، فال جمال لرأي واحد، وال لكلمة أخرية عن معن إىلٰ 

ٰ   عرص القراءة الربيئة للنصِّ   أي إنَّ   انعدام القراءة الربيئة:  واندثر، ومن    قد وىلَّ

أيَّ  أنَّ  للنصِّ   ظنَّ  فكلُّ   قراءة  أخطأ،  فقد  صحيحة  قراءة  قراءة    هي  هي  قراءة 

  د القراءات. بتعدُّ  د احلقُّ حمتملة، وهبذا يتعدَّ 

ف،  رهني موت املؤلِّ   -وفقًا للهرمنيوطيقا    - : إنَّ ميالد القارئ  فموت املؤلِّ 

له احلقُّ  للنصِّ   فالقارئ  قراءته  اإلبداع يف  حتَّ   يف  أحد  من  كان    ٰى دون سلطة  لو 

  ، وحان اآلن دور القارئ. دوره وانقٰىض  ٰى ف قد أدَّ ف نفسه. فاملؤلِّ املؤلِّ 

مقصديَّ  النصِّ إلغاء  النصَّ :ة  إنَّ  تنتقل    أي  بل  داللة،  وال  مقصد  له  ليس 

القارئ بعمليَّ   ته إىلٰ مقصديَّ  التأويالت يقوم فيها  ات  القارئ عرب جمال واسع من 

يستكشف من خالهلا كلَّ استكشافيَّ  أنْ   ة،  معيَّ   إشارة من املمكن  نة.  ختفي داللة 

  وإغالقه.  ا موت النصِّ وإعطائه مدلوالً هنائي�  ة النصِّ بحيث تعني مقصديَّ 

ة والدالالت والرموز،  مجيع اإلشارات اللغويَّ   منفتح عىلٰ   النصَّ   أي إنَّ ة:الرمزيَّ 

تُ  سمة  املؤلِّ   دُّ عَ وهي  ملوت  طبيعي  امتداد  هنائيَّ بمثابة  وال  املعنف  وذوبان  ٰى ة   ،

 
بالطري تاج  )١( النصِّ ،   ٰى اس مصطفعبَّ   ، انظر،  اهلرمنيوطيقي  القرآين عىلٰ   قراءة  املنهج  نرص    ،ضوء 

،  ٧ة، العدد  ة واللغويَّ ة والنقديَّ ة قراءات للبحوث والدراسات األدبيَّ نموذجًا، جملَّ زيد أُ   حامد أبو

 . ١٠ -  ٥، ص م٢٠١٧جوان 



١٧٦  رمنيوطيقا اهل 

ة أوسع يف تقويل  يَّ ة تتيح للقارئ حرّ ة القارئ، فالرمزيَّ يف مقصديَّ   ة النصِّ مقصديَّ 

  وتضمينه ما يشاء من  املعاين والدالالت.  النصِّ 

النصِّ   : التناصُّ  األُ   أي رصد جمموعة عالقات  ،  ٰى خربالقارئ، وبالنصوص 

بنائه للنصِّ وبالثقافة والبيئة. فاملؤلِّ  أُ   ف يف  ، والقارئ حني  ٰى خر حياكي نصوصًا 

للنصِّ  أُ   قراءته  نصوصًا  فالتناصُّ ٰى خر يستحرض  عىلٰ   .  املنابع  التعدُّ   قائم  يف  د 

  التي تنتج عن اختالف بيئة الكتابة عن بيئة القراءة والتلّقي.  الداللية للنصِّ 

  مَّ ف عند حدود األلفاظ، ومن ثَ ال يتوقَّ  ٰى الفراغات بني السطور: أي إنَّ املعن

ما تبوح به الفراغات ما بني    ر القارئ من سلطة السطور لينصت إىلٰ يتحرَّ   أنْ   بدَّ   ال

املعن املحايث للمعن  ٰى السطور، وهو  املنهج  الظاهر. فعمليَّ   ٰى اخلفي  التفسري يف  ة 

تقوم عىلٰ  املعن  حلِّ   اهلرمنيوطيقي  املعن   ٰى شفرة  يف  كشف    ٰى الباطن  ويف  الظاهر، 

  احلريف.  ٰى نة يف املعن املتضمِّ  ٰى مستويات املعن

ة للهرمنيوطيقا ال تستقيم أبدًا وال  س أو السامت العامَّ ُس أنَّ هذه األُ   وال شكَّ 

املقدَّ الدِّ   تتناسب مع طبيعة النصِّ  ي إٰىل طابع القداسة  ؤدِّ تطبيقها يُ   س، وأنَّ يني 

النصَّ  النصُّ   عنه، وجيذب  فيافيه  يضيع يف  الذي  التأويل الفسيح  والقارئ    نحو 

ة مساويًا بني ما هو  ة البرشيَّ يني بمحاذاة النصوص اإلبداعيَّ الدِّ   معًا، ويضع النصَّ 

  ر. ذكَ إهلي وما هو إنساين بال تفرقة تُ 

ة حول تطبيق  ة والثقافة اإلسالميَّ ينيَّ ارات يف حقل الدراسات الدِّ لفت التيَّ اخت

الرؤية  الدِّ   النصِّ   اهلرمنيوطيقا كمنهج عىلٰ  يني اإلسالمي؛ فمنهم من سلَّم هبذه 

ووظَّ اهلرمنيوطيقيَّ  الدِّ ة،  النصوص  فهم  يف  ورأ ينيَّ فها  بل  وتفسريها،  فيها    ٰى ة 

سع وتقيه من الوقوع يف خطر اجلمود  الفضاء املتَّ   إىلٰ   ة ُخترج النصَّ رضورة عرصيَّ 

عىلٰ  اهلرمنيوطيقا  مناهج  تطبيق  رفض  من  ومنهم  يني  الدِّ   النصِّ   واالنغالق. 

تقديم تأويل عبثي    ة هتدف إىلٰ ة وضاللة غربيَّ اإلسالمي، ورأوا فيها بدعة علامنيَّ 



يني بني الرضورة العرصيَّة والبدعة الغربيَّة  ١٧٧  اهلرمنيوطيقا والنصُّ الدِّ

املعنالدِّ   للنصِّ  حتريف  يروم  أنْ   ٰى يني،  النصِّ   بعد  حتريف  عن  . وسوف  عجزوا 

أنْ  قبل  الرأيني  لكال  والتحليل  والنقد  بالعرض  الرأيني    نتناول  ألحد  ننحاز 

  املتناقضني. 

:  ورة طا  ا:  

االجتِّ   ٰى ير  هذا  تُ أنصار  اهلرمنيوطيقا  أنَّ  أمهّ   دُّ عَ اه  أزمة  يَّ حماولة ذات  لتجاوز  ة 

الدِّ التقليديَّ القراءة   للنصوص  اإلسالميَّ ينيَّ ة  فالنصُّ ة  منشئه  الدِّ   ة،  بحكم  يني 

لإلشكاليَّ  إثارة  النصوص  أكثر  ممَّ ووظيفته  واألسئلة،  نص� ات  جيعله  يكتنفه  ا  ا 

صه من ذلك  لِّ الغموض، فيأيت دور اهلرمنيوطيقا لتخلع عليه رحابة يف الفهم ُخت 

نات  ب ومدوِّ تُ م يف كُ ة كام ُيقدَّ اإلسالم التقليديَّ سة  التفسري الوحيد الذي رعته مؤسَّ 

  .)١( ةالتفسري التارخييَّ 

االجتِّ  هذا  أنصار  مفكِّ ومن  من  قليل  غري  من  اه عدد  املعارصين  اإلسالم  ري 

حرب، ونرص حامد    ، وعيلّ يب تيزيني، وحسن حنفد أركون، والطيِّ حممّ   أمثال:

وعبد  أبو الرشيف،  املجيد  وعبد  رس  زيد،  وحممّ الكريم  شبسرتي  وش،  جمتهد  د 

د  زيد وحممّ   من نرص حامد أبو   وغريهم. وسوف نتناول بالتفصيل هنا موقف كلٍّ 

  اه. يل هذا االجتِّ نموذٍج ملمثِّ جمتهد شبسرتي كأُ 

  : سعالفضاء املتَّ  إىلٰ  زيد: اهلرمنيوطيقا وخروج النصِّ  نرص حامد أبو -   ١

ق  يني من الفضاء الضيِّ الدِّ   اهلرمنيوطيقا ُختِْرج النصَّ   أنَّ   نرص حامد أبو زيد   ٰى ير 

يني التقليدي يزعم امتالكه وحده  سع، حيث يعترب أنَّ اخلطاب الدِّ الفضاء املتَّ   إىلٰ 

الذي    حالٍ   للحقيقة املطلقة، وال يقبل مبدأ االختالف بأيِّ  من األحوال. األمر 
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١٧٨  رمنيوطيقا اهل 

ين، وإلغاء  لتوحيد بني الفكر والدِّ ا  ق يقوم عىلٰ يني يف إطار ضيِّ الدِّ   حيرص النصَّ 

، ويعتمد  وىلٰ ة أُ علَّ   ها إىلٰ ها بردِّ املسافة بني الذات واملوضوع، وتفسري الظواهر كلِّ 

  ة إىلٰ ة من نصوص برشيَّ سلطة السلف أو الرتاث بعد حتويل النصوص الرتاثيَّ  عىلٰ 

ضالً عن  ع باليقني الذهني واحلسم الفكري القطعي، هذا فسة تتمتَّ نصوص مقدَّ 

  دها جتاهله. عد التارخيي وتعمُّ إهدارها البُ 

منهجيَّ  رضورة  اهلرمنيوطيقا  أنَّ  أيضًا  زيد  أبو  نرص حامد  النصِّ ويرٰى  لتفسري    ة 

ة قديمة وجديدة يف نفس الوقت، وهي يف تركيزها عٰىل  قضيَّ   -   عنده   -   يني، فهي الدِّ 

  حُّ ة هلا وجودها املُلِ بالفكر الغريب، بل هي قضيَّ ة  ة خاصَّ ليست قضيَّ    بالنصِّ عالقة املفرسِّ 

أب  اهلرمنيوطيقا عند  تبقٰى  لكن  السواء.  عٰىل  واحلديث  القديم  العريب  تراثنا  زيد    و يف 

نكون عٰىل وعي دائم يف تعاملنا مع الفكر الغريب    ة، لذلك يرٰى رضورة أنْ ة غربيَّ منهجيَّ 

أيِّ  بأنْ   يف  جوانبه  من  ح   نظلَّ   جانب  حالة  وأنْ يف  جديل  باالسترياد    وار  نكتفي  ال 

أنْ والتبنِّ الثقايف بجانبيه    ي، بل علينا  التعامل مع واقعنا  الراهنة يف  ننطلق من مهومنا 

وهلذا    ته. التارخيي واملعارص، من هنا يكتسب حوارنا مع الفكر الغريب أصالته وديناميَّ 

  م). جديد ما دام قادمًا إلينا من الغرب (املتقدِّ   عن اللهاث وراء كلِّ   نكفَّ   وجب أنْ 

  -   من جانب آخر   - ة بالفكر الغريب  هذا الوعي بعالقتنا اجلدليَّ  ويرٰى أبو زيد أنَّ 

صنا من االنكفاء عٰىل الذات والتقوقع داخل أسوار (تراثنا املجيد) و(تقاليدنا  لِّ ُخي 

سع  يتَّ  - االجتامعي والسيايس وكذلك  - واقعنا الثقايف  املوروثة)، ومن الغريب أنَّ 

بالتعارض   إحساس  أدنٰى  دون  الكامل)  و(االكتفاء  الكامل)  (االنفتاح  لشعاري 

و الشعارين.  بني  أب   نَّ أ اجلذري  عند  اجلديل)  احلوار   ) صيغة    وصيغة  ليست  زيد 

أنْ تلفيقيَّ  حتاول  أليِّ تتوسَّ   ة  الفلسفي  األساس  هي  بل  نقيضني،  بني    موقٍف   ط 

  . )١( اه من مقوالت ومواقف  نرفعه من شعارات أو نتبنَّ برصف النظر عامَّ 

 
 . ١٤٢، ص زيد، اهلرمنيوطيقا ومعضلة تفسري النصِّ  نرص حامد أبو )١(



يني بني الرضورة العرصيَّة والبدعة الغربيَّة  ١٧٩  اهلرمنيوطيقا والنصُّ الدِّ

ق أبو زيد بني موقفني من التفسري أو بني (التفسري باملأثور) و(التفسري بالرأي  فرِّ ويُ 

ة  ة التارخييَّ عن طريق جتميع األدلَّ   ل حاول تفسري النصِّ األوَّ   أو التأويل)، ويرٰى أنَّ 

فهم  واللغويَّ  عٰىل  تساعد  التي  املعارصون  (موضوعي�   فهامً   النصِّ ة  فهمه  كام  أي  ا)؛ 

ا التفسري بالرأي أو لنزول هذا النصِّ  ه تفسري  إليه عٰىل أساس أنَّ   رَ (التأويل) فقد ُنظِ   . أمَّ

ة، بل يبدأ  ة واملعطيات اللغويَّ ال يبدأ من احلقائق التارخييَّ   املفرسِّ   (غري موضوعي)؛ ألنَّ 

  . ) ١( ) سندًا هلذا املوقف يف القرآن (النصِّ   جيد   بموقفه الراهن حماوًال أنْ 

ب التفسري باملأثور من  تُ ه مل ختل كُ أنَّ   ٰى هذه التفرقة ورأ  ومل يوافق أبو زيد عىلٰ 

ين القدماء الذين عارصوا يف بواكري  عند املفرسِّ  ٰى ة حتَّ بعض االجتهادات التأويليَّ 

ب  تُ ه مل تتجاهل كُ أنَّ   ٰى رأ. ومن جانب آخر  اس مثالً كابن عبَّ   حياهتم نزول النصِّ 

التارخييَّ  احلقائق  (التأويل)  أو  بالرأي  املتَّ التفسري  واللغوية  بالنصِّ ة  ليبقصلة    ٰى . 

لد  اجلوهري  إىلٰ   وأب  ٰى السؤال  الوصول  يمكن  كيف  (املوضوعي)    ٰى املعن  زيد: 

(القصد)    تهم ونقصهم الوصول إىلٰ القرآين؟ وهل يف طاقة البرش بمحدوديَّ   للنصِّ 

من الفريقني إمكان هذا،    ه مل يزعم أيٌّ أبو زيد أنَّ   ٰى هلي يف كامله وإطالقه؟! يراإل

ك  ة يف الفهم وفتح باب االجتهاد، بينام متسَّ يَّ لة كانوا أكثر حرّ املؤوِّ   غاية األمر أنَّ 

  .)٢( ة الفهم املوضوعي...بإمكانيَّ  -   روا ذلك رصاحةً قرِّ مل يُ  وإنْ  -أهل السلف  

وجوده حلساب    ٰى ل يتجاهل املُفرسِّ ويلغاه األوَّ زيد أنَّ االجتِّ  ر أبوقرِّ يُ   مَ ومن ثَ 

اه الثاين مثل هذه العالقة،  ة. بينام ال يتجاهل االجتِّ ة واللغويَّ وحقائقه التارخييَّ   النصِّ 

يُ  عىلٰ ؤكِّ بل  وفاعليَّ   دها،  التأكيد،  هذا  مستويات  يف  الفِ خالف  بني  ق  رَ تها 

ين  اختالف مناهج املفرسِّ   ويذكر أبو زيد أنَّ   ،هذه الزاوية  ٰى اهات التي تتبنَّواالجتِّ 

يتَّ  فيام  احلديث  العرص  النصِّ يف  بتفسري  هذين    صل  حول  تدور  تزال  ما  القرآين 
 

 . ١٤٢ املصدر السابق، ص )١(

 . املصدر السابق )٢(



١٨٠  رمنيوطيقا اهل 

وإنْ  الغلبة    املحورين،  املايض    -   اإلعالمي   ٰى املستو   عىلٰ   - تكن  يف  كانت  كام 

  .)١( ألصحاب املنهج التارخيي املوضوعي

كان   يُ وإذا  زيد  التأويل عىلٰ قدِّ أبو  ير   م  هو رشح    أنَّ   ٰى التفسري، فهو  التفسري 

التأويل هو استنباط داللة الرتاكيب بام تتضمَّ  بينام  املفردة،  نه من  معاين الكلامت 

  ا جيعل النصَّ . ممَّ )٢( لخإ حذف وإضامر وتقديم وتأخري وكناية واستعارة وجماز... 

يستوعب ما ال يمكن له استيعابه يف   بحيث يمكنه أنْ   سعًا وأكثر رحابةً القرآين متَّ 

  ق إطاره. ضيِّ حالة التفسري التي تُ 

  القرآين عىلٰ   تفتح النصَّ   ة جيب أنْ زيد أنَّ الدراسات القرآنيَّ   أبو  ٰى رأ   مَّ ومن ثَ 

وأنْ  واحلقُّ   احلياة،  والفهم،  املعرفة  نور  النور؛  يدخلها  حياة  بناء  يف  يف    تسهم 

فري  والتفسري.  والقراءة  الفهم  يُ أنَّ   ٰى اختالف  ال  أنْ عقَ ه  مع    ل  املسلمون  يتعامل 

ضيِّ  بمنطق  العظيم  الكتاب  ذلك  الكريم  ُيضيِّ القرآن  عىلٰ ق،  حينام    ق  املسلمني 

ذلك يعني    ات التأويل فإنَّ تفعيل آليَّ   ا عندما يتمُّ يصبح التأويل عمالً مرذوالً. أمَّ 

مَرش  الباب  أفتح  النصِّ عًا  لفهم  املؤمنني  املؤسَّ الدِّ   مام  فهم  إطار  خارج  سة  يني 

الرسميَّ ينيَّ الدِّ  التقليديَّ ة  وربِّ ة  املؤمن  بني  العالقة  يفتح  وهذا  املرور  ة،  دون  ه من 

ام كان الطريق بني املؤمن  ني. وكلَّ اإلجباري بتفسريات وتأويالت الفقهاء الرسميِّ 

ه إيامن خمتلف عن إيامن غريه، إيامن نابع  يامنًا، لكنَّام ازداد املؤمن إعًا كلَّ ه مَرش وربِّ 

يكون    املؤمن يف أنْ   . ويف هذا إقرار بحقِّ عن ذاته ومن رؤيته ومن أفكاره، إيامن حرٌّ 

ر من وقوع املؤوِّ   -  يف احلقيقة   -   ه. لكنَّ)٣( اإليامن احلقِّ   قلبه وعقله دليله إىلٰ  ل يف  حذَّ

 
 املصدر السابق.  )١(

ة واخلوف من التكفري، الدار  زيد، التجديد والتأويل  والتحريم بني املعرفة العلميَّ   نرص حامد أبو  )٢(
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يني بني الرضورة العرصيَّة والبدعة الغربيَّة  ١٨١  اهلرمنيوطيقا والنصُّ الدِّ

  بدَّ   ل الاملؤوِّ   ة، وأنَّ ة واأليديولوجيَّ للميول الشخصيَّ التأويل املنحاز أو اخلاضع  

  . نه من التأويل املقبول للنصِّ مكِّ علم  بالتفسري الذي يُ   يكون عىلٰ  أنْ 

أب دعوة  ظاهر  من  األُ   ووبالرغم  للوهلة  تبدو  التي  تتابع  تنويريَّ   وىلٰ زيد  ال  ة 

 منه، وال تقع يف التأويل  ل ونقد ومتحيص ملا يأيت بعد تعقُّ الغرب وما يدعو إليه إالَّ 

وقعت   -يف وجهة نظر كاتب هذه السطور   -ا   أهنَّ املرفوض اخلاضع لألهواء. إالَّ 

حذَّ  عن  فيام  تأويالته  خترج  ومل  ذلك،  نفي  نفسه  زيد  أبو  حاول  مهام  منه  رت 

ا  ريه وفالسفته؛ فبدا التأويل عنده جهدًا عقلي� رات وآراء أعالم الغرب ومفكِّ تصوُّ 

النصِّ ا  ذاتي�  لتصوُّ الدِّ   إلخضاع  املؤوِّ يني  نظرة  رات  وهي  وأفكاره،  مفاهيمه  ل، 

. وهذا  فكر املفرسِّ   وما يرتبط به من تراث تفسريي وتأثريه عىلٰ   تغفل دور النصِّ 

  ضح من قوله يف كتاب «فلسفة التأويل» حيث قال: ما يتَّ 

املفرسِّ   إنَّ  املفرسِّ    والنصِّ العالقة بني    ليست عالقة إخضاع من جانب 

  ة قائمة عىلٰ ا عالقة جدليَّ إهنَّ   : القول  ىٰ ، واألحر وخضوع من جانب النصِّ 

  .)١( التفاعل املتبادل

ة ال  رشط سبق  اشرتاطه عليه؛ ففي العالقة اجلدليَّ   ل من أيِّ ر املؤوِّ ما يعني حترُّ 

  زاته.  من أهوائه وحتيُّ ر املفرسِّ يتحرَّ   يمكن أنْ 

  يني؛ الدِّ   تنزع القداسة عن النصِّ   ة بني القارئ والنصِّ كام أنَّ هذه العالقة اجلدليَّ 

م  كام ُيفهَ   - يني متنع التعامل معه بام خيتار القارئ من مناهج الدِّ   قداسة النصِّ   ألنَّ 

كالمه  عىلٰ -  من  املحافظة  ويف  املؤوِّ   ،  يمنع  ما  والضالل  القداسة  الزيغ  من  ل 

التأويل بحجَّ املقاصد أثناء عمليَّ واخلروج عن   الذي يرفض  ة  ة االنصياع للعقل 

  يني، وعمل عىلٰ الدِّ   زيد عندما نزع القداسة عن النصِّ   وأب  معقول. ولذلك فإنَّ الالَّ 
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١٨٢  رمنيوطيقا اهل 

ل اللغة نظامه الداليل املركزي، وينتمي  لغوي، ُمتثِّ   ه نصٌّ أنسنته حيث نظر إليه عٰىل أنَّ 

معيَّ  ثقافة  تقبَّ إٰىل  النصَّ لت  نة  املناهج    هذا  بعض  تأويله  استخدم يف  به،  واحتفت 

كالتأويليَّ النقديَّ  احلديثة  التفسري  ة  علامء  وضعها  التي  التأويل  بقواعد  واستبدهلا  ة 

ُأ  مناهج  عٰىل  اعتامده  إٰىل  التارخيي  باإلضافة  والنقد  السيميوطيقي  كاملنهج  خرٰى 

احلديثة. األمر الذي يفتح بابًا واسعًا يف تأويل  ات  والسوسيولوجيا ومناهج اللسانيَّ 

  ي إٰىل فتح باب التأويالت عٰىل مرصاعيه. ؤدِّ القرآن بال ضوابط أو قيود أو يُ 

الثقافة، ألنَّ الدِّ   جعل النصِّ   زيد إىلٰ   ولتنتهي حماولة أب نتاج  ه قد ربط  يني من 

ألمر الذي نرفضه ها  ، وهو ا مصدرها هو اهللا    ة بالبرش رغم أنَّ ينيَّ النصوص الدِّ 

القرآن الكريم    لت نصوصه من الواقع؛ ألنَّ هنا، فال القرآن منتج ثقايف وال تشكَّ 

زيد   وط رؤية أبسقِ آنذاك. ما يُ   الثقايف الذي كان سائداً  ٰى جتاوزت مفاهيمه املستو 

التيَّ  منظور  املاركسيَّ يف  األفكار  أمام  املجال  وفتح  املاركيس،  لكلِّ ار  املعادية    ة 

ل القصد اإلهلي الثابت  ة. كام يتحوَّ ينيَّ ديان للتغلغل يف البحوث والدراسات الدِّ األ

آلخر،     من آنٍ ك وفهم برشي نسبي يتغريَّ قصد متحرِّ   زيد هذه إىلٰ   ووفقًا لرؤية أب

يُ  الذي  إىلٰ ؤدِّ األمر  بنا  هنائيَّ   ي  ال  للنصِّ تفسريات  يُ   ة  ما  وهذا  إىلٰ ؤدِّ الواحد،     ي 

ب األباطيل، والتأويالت املغلوطة، وانتشار  ترسُّ   ي إىلٰ ؤدِّ لقيمته ويُ   فقدان النصِّ 

  . النصِّ  ٰى الكذب يف معن

  :ة ة إٰىل اهلرمنيوطيقا العقالنيَّ د جمتهد شبسرتي: من اهلرمنيوطيقا الدوغامئيَّ حممّ   -   ٢

  اه نفسه، أنَّ زيد االجتِّ   و لذي يشاطر أبا  د جمتهد شبسرتي ر اإليراين حممّ يرٰى املفكِّ 

ة؛  ة أصبح عبئًا وعائقًا دون احلياة العرصيَّ ينيَّ التفسري الفقهي التقليدي للنصوص الدِّ 

أدَّ  الذي  إشكاليَّ األمر  إٰىل  تطبيقيَّ ٰى  متطلِّ ات  بني  عويصة  والرشيعة  ة  الفقه  بات 

السياسيَّ واملتطلِّ  وأنَّ بات  العباد،  ومصالح  احلقيقيَّ اإلشكاليَّ   ة  املباين    ة ة  يف  تكمن 

ين للعمل السيايس، لذلك ارتبط األمر عنده باهلرمنيوطيقا.  ة للفقهاء املتصدِّ الفكريَّ 



يني بني الرضورة العرصيَّة والبدعة الغربيَّة  ١٨٣  اهلرمنيوطيقا والنصُّ الدِّ

ة إٰىل  ا انتقاالً من الدوغامئيَّ يني بأهنَّ الدِّ   حيث وصف تطبيق اهلرمنيوطيقا عٰىل النصِّ 

  من سلطة املعنٰى الوحيد.   ة لتغيري واقعنا الثبويت وحترير النصِّ العقالنيَّ 

إىلٰ  شبسرتي  التفت  واطَّ   وقد  أملانيا  يف  كان  عندما  األمر  عىلٰ هذا  كتاب    لع 

لغادامري واملنهج»  التديُّ   ، «احلقيقة  عن  بولتامن  رودلف  والفهموأبحاث    ، ن 

  األعمّ  ٰى ة باملعنني باهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ وآخرين من املهتمِّ  ، وكتابات شاليرماخر

  ة. ات املسيحيَّ ر اإلهليَّ والذين كان هلم دور يف تطوُّ 

تطرُّ  أكثر  شبسرتي  بدا  وحتمُّ وقد  عىلٰ فًا  وتطبيقه  اهلرمنيوطيقي  للمنهج    سًا 

ة أقرانه املسلمني والعرب، وكذلك كان يف نقده ومراجعته  يني من كافَّ الدِّ   النصِّ 

ة. وقد ظهر ذلك بوضوح  يَّ ينة السائدة يف تفسري النصوص الدِّ ات التقليديَّ للنظريَّ 

للنظريَّ  نقده  التقليديَّ يف  لالجتِّ ات  املناوئة  عىلٰ ة  وإرصاره  اهلرمنيوطيقي  وضع    اه 

  ة. ينيَّ اه التقليدي يف تفسري النصوص الدِّ ة بديلة لالجتِّ ة تفسرييَّ نظريَّ 

  ، والعقل» ين  ة يف البداية حتت عنوان «الدِّ الته اهلريمنيوطيقيَّ وقد نرش شبسرتي تأمُّ 

«اهلرمنيوطيقا    ثمّ  كتابه  يف  ونرشها  مقاالته  من  نَّالكتاب والسُّ   - مجع  عمل  التي  ة»، 

الفلسفيَّ  اهلرمنيوطيقا  إٰىل  االنتباه  لفت  عٰىل  منذ  خالهلا  راجت  التي  احلديثة  ة 

ل إٰىل مراد  ة التوصُّ نظريَّ   ات، وأنَّ «شاليرماخر»، ورضورة تنقية األحكام املسبقة والقبليَّ 

ات املبحوثة يف  ة واحدة من بني النظريَّ  نظريَّ م من خالل ظاهر كالمه ليست إالَّ تكلِّ امل 

ات كثرية أثرٰى وأعمق. ولذلك  هناك يف هذا اخلصوص نظريَّ   علم اهلرمنيوطيقا، وأنَّ 

يطَّ  ملاذا ال  أنْ يتساءل شبسرتي:  الفقهاء عليها عسٰى  يرو   لع  فيها ما  غليلنا؟    ي نجد 

ف عند ظاهر الكالم قداسة كبرية بحيث  ة التوقُّ اذا اكتسبت نظريَّ مل  : ويتساءل مستنكراً 

  . ) ١( ر يف تعريضها للمساءلة فكِّ ر من قيودها أو يُ يتحرَّ   ا أنْ منَّ  ما عاد بوسع أيٍّ 
 

شبسرتي،  حممّ   )١( جمتهد  الدِّ د  والفهم  بمجلَّ اهلرمنيوطيقا  منشور  معه  حوار  للعامل،  «قضايا  يني  ة 

،  ٥٤و  ٥٣ين، السنة السابعة عرشة، العدد  بغداد، مركز دراسات فلسفة الدِّ   ، ة معارصة»إسالميَّ 

 . ١٨، ص م٢٠١٣شتاء وربيع 



١٨٤  رمنيوطيقا اهل 

ونا  ين العظام بقوهلم وفعلهم دلُّ ة الدِّ شبسرتي أنَّ السبب يف ذلك هو أئمَّ   ٰى ورأ

عىلٰ التوقُّ   عىلٰ  يف    ف  عليه  واملتعارف  الشائع  املنهج  كان  والذي  املنهج،  هذا 

. ومن  )١( خطاهم يف هذا املضامر  عىلٰ   لنا من السري  بدَّ   عرصهم لفهم النصوص وال

ه وجب علينا التساؤل: هل هذا الفهم الظاهري هو الصورة الوحيدة  أنَّ   ٰى رأ  ثمّ 

النصِّ  أنَّ الدِّ   لفهم  أم  فإنْ   يني  ممكنة؟  بدائل  فلامذا  ك  هناك  ممكنة  بدائل  هناك  ان 

 حقيقة  فرسِّ ات التي تُ ف عند ذلك التفسري الوحيد؟ ملاذا ال نختار من النظريَّ نتوقَّ 

  منطق العقل وأنسب للغة العرص؟  الفهم ما هو أقرب إىلٰ 

مقصده   عن  للدفاع  شبسرتي  ينطلق  التساؤل  هذا  عن  اإلجابة  وبصدد 

ر فهمه ليتناسب مع األزمنة املختلفة  يني يتطوَّ دِّ ال  النصَّ   نا إذا علمنا أنَّ بافرتاضه أنَّ 

  ٰى حتَّ  - ه  ف عنده، وأنَّ ه ليس هناك تفسري واحد جيب التوقُّ واألماكن املختلفة، وأنَّ 

ة من  ل إليه البرشيَّ دون ما تتوصَّ ؤيِّ ة يُ باحلكمة العمليَّ  فيام خيتصُّ  - الفقهاء أنفسهم 

ام كانت  ة التي صدرت عنهم إنَّ األحكام الرشعيَّ   ة، وأنَّ ة عامَّ م ومبادئ أخالقيَّ يَ قِ 

خصوصيَّ  مالحظة  ضوء  الزمنيَّ يف  احلقبة  املكانيَّ ات  والبيئة  فيها  ة  عاشوا  التي  ة 

  آنذاك. 

يكون لنا فهم جديد لفكرة    أنْ   بدَّ   ه الد شبسرتي أنَّ ؤكِّ وانطالقًا من هذا الفهم يُ 

ف عند ظاهر  ة التوقُّ بالعمل بنظريَّ نكون ملزمني    ه ال جيب أنْ ة الترشيع، وأنَّ أبديَّ 

الدوغامئيَّ   النصِّ  «اهلرمنيوطيقا  عليها  أطلق  وحتدَّ التي  عىلٰ   ٰى ة»،    أنْ   القائلني هبا 

عهم يف ذلك  يكون تذرُّ   تهم هذه، ورفض أنْ ة نظريَّ صحَّ   يقيموا دليالً واحدًا عىلٰ 

  فهم، وإالَّ   تكون قائمة عىلٰ   أنْ   بدَّ   ة الين السابقني، فالتبعيَّ ة الدِّ تهم ألئمَّ هو تبعيَّ 

  ليسوا بمعصومني، وإنْ   -  شبسرتي  ٰى كام ير   -  ةرفضها، فالعلامء واألئمَّ   ٰى فاألحر

كان ذلك اجتهادهم فلنا اجتهادنا، هم رجال ونحن رجال، وملاذا نغادر عرصنا  

 
 املصدر السابق.  )١(



يني بني الرضورة العرصيَّة والبدعة الغربيَّة  ١٨٥  اهلرمنيوطيقا والنصُّ الدِّ

لنا إليه من مناهج حديثة؟!  فإذا  عصور ماضية مل تعرف ما توصَّ   الذي نحن فيه إىلٰ 

نظريَّ  نظريَّ كانت  جعلناها  أو  هبا  أخذنا  ُمقنِعة  السابقني  إىلٰ ات  مقبولة  جوار    ة 

ثَ مقوِّ   ر عىلٰ التي تتوفَّ   ٰى خرات األُ ات والفرضيَّ النظريَّ    ٰى ير   مَّ مات اإلقناع. ومن 

ة» التي سوف تفتح  «اهلرمنيوطيقا العقالنيَّ   إىلٰ   ه مبارشةً التوجُّ    يف حاجة إىلٰ   ٰى نا نبقأنَّ 

  .)١( ات احلديثة للهرمنيوطيقاوجوهنا آفاقًا واسعة لألخذ واالستفادة من النظريَّ يف  

نظريَّ   ثمّ  عن  الدفاع  شبسرتي  التأويليَّ حياول  ضدَّ ته  فيحاول    ة  هلا  املهامجني 

مقدِّ  أنْ تربئتها  يمكن  التي  النقد  من سهام  أوَّ وجَّ تُ   مًا  إليها فرفض  أنْ ه  تكون    الً 

ات «التفسري بالرأي» التي رفضها علامء املسلمني مجلًة  نظريَّ   ٰى اهلرمنيوطيقا إحد 

وتفسريه سواء كان    قراءة النصِّ   التفسري اهلرمنيوطيقي يقوم عىلٰ   وتفصيالً؛ ألنَّ 

إىلٰ  إىلٰ   باالستناد  املتكلِّ   ظاهر الكالم وصوالً  أو  مراد  يقبله اخلصم)  ما  م (وهذا 

ة  يستطرد دافعًا سهامًا نقديَّ   أي. ثمّ ر يف التفسري بالربطريقة ثالثة وهذا ما ال يتوفَّ 

  قائالً:  ٰى خرأُ 

ة،  نَّ ة من الكتاب والسُّ ة مبادئ عقائديَّ نستنبط عدَّ   ليس من الصحيح أنْ 

ة؛  نَّ ات وقواعد نستند إليها يف فهم الكتاب والسُّ نجعل هذه املبادئ فرضيَّ   ثمّ 

الدور إالَّ إنَّ  الدور بعينه! وال حميص من الوقوع يف هذا  باعتامد املسلمني    ه 

الذي نظَّر له    ة، ليس بالرضورة بمعناها اخلاصِّ اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ   عىلٰ 

واألوسع    ر وغادامري، بل تكفيهم اهلرمنيوطيقا بمعناها العامّ غ يدامن ه  كلٌّ 

  .)٢( أّي شكل من التنظري الفلسفي يف جمال الفهم ي والذي يعن

ا شخص  يستنكر شبسرتي فعل هؤالء الذين يتعاملون مع اهلرمنيوطيقا كأهنَّ   ثمّ 

تمَّ  كيان  إىلٰ   أو  قانوين  النصِّ   هتريبه بشكل غري  أو من  الدِّ   فضاء  يني اإلسالمي، 
 

 . ١٩ املصدر السابق، ص )١(

 . املصدر السابق )٢(



١٨٦  رمنيوطيقا اهل 

اهلرمنيوطيقا علم، والعلم ليس    اإلسالم واملسلمني، مرتئيًا أنَّ   يعتربها مؤامرة ضدَّ 

  .)١( لوصفها هبذه األوصاف ٰى ة وال معنة نظريَّ سفيَّ ة فلا قضيَّ . إهنَّ عرضة للشكِّ 

  ة عىلٰ ة العقالنيَّ هدفه من تطبيق اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ   ر شبسرتي أنَّ قرِّ يُ   مَّ ومن ثَ 

القرآين خاضع هو    فهم النصِّ   ا بأنَّ  إذا آمنَّ ق إالَّ  له التحقُّ القرآين لن يتيرسَّ   النصِّ 

ة كافية   إذا أبرز شواهد وأدلَّ له ذلك إالَّ   ٰى ة، وال يتسنَّأيضًا للهرمنيوطيقا الفلسفيَّ 

ة التي اضطلع  ة التخاطب اللغوي املوجود يف القرآن. وهذه هي املهمَّ إنسانيَّ   عىلٰ 

أنْ  وحاول  شبسرتي  عىلٰ   هبا  عن    النصَّ   أنَّ   يربهن  صادر  إنساين  كالم  القرآين 

بذلك عىلٰ     يِّ النب إهلي! وهو  يتعلَّ   تامٍّ   خالٍف   بوحي  ببحث حقيقة  يف ما  ق 

القرآن    االعتقاد بأنَّ   الوحي عند عموم املسلمني، حيث يذهب عموم املسلمني إىلٰ 

الناس، فالقرآن   هذا الوحي اإلهلي، وأبلغه إىلٰ  ٰى قد تلقَّ    النبيَّ  كالم اهللا، وأنَّ 

األلفاظ   مفرداته، وأنَّ  وهو الذي أمىلٰ  ،م بألفاظهتكلِّ اهللا هو امل إهلي، وأنَّ  هو نصٌّ 

القرآنيَّ  إليه، وأنَّ واملعاين  منسوبة  اهللا  جمرَّ   النبيَّ   ة  بني  ناقل لكالمه، فهو وسيط  د 

جمتهد شبسرتي يرفض هذا التفسري للوحي     أنَّ والناس يف نقل رسالته إليهم. إالَّ 

القرآن بألفاظه    القرآين، وأنَّ   هو صاحب النصِّ   شخص النبيِّ   عي أنَّ ، ويدَّ رصاحةً 

  عِ األكرم نفسه مل يدَّ   النبيَّ   القول بأنَّ   إىلٰ   ٰى ، بل يذهب حتَّ ومعانيه هو كالم النبيِّ 

  ! )٢(ام هو كالمهالقرآن إنَّ  آيات القرآن وألفاظه هي من اهللا، بل كان يقول بأنَّ  بأنَّ 

  القرآين بوصفه «فعل قويل» للنبيِّ   النصِّ   كالم شبسرتي ونظرته إىلٰ   أنَّ   وال شكَّ 

تي املصحف  ة املوجودة بني دفَّ اآليات القرآنيَّ    فيه عن مراد الوحي اإلهلي، وأنَّ ِرب ُخي 
 

 املصدر السابق.  )١(

د جمتهد شبسرتي،  ة ملفهوم حممّ ة، رؤية نقديَّ ينيَّ أمحد واعظي، اهلرمنيوطيقا املعارصة والنصوص الدِّ   )٢(

ين، السنة السابعة عرشة، العدد  بغداد، مركز دراسات فلسفة الدِّ  ، ة معارصة»ة «قضايا إسالميَّ جملَّ 

 . ٣٥٩، ص م٢٠١٣/شتاء وربيع ٥٤و ٥٣



يني بني الرضورة العرصيَّة والبدعة الغربيَّة  ١٨٧  اهلرمنيوطيقا والنصُّ الدِّ

القرآن كي يكون مفهومًا من    وقراءته عن الكون، وأنَّ   ام هي فهم وتفسري النبيِّ إنَّ 

ة بإمجاع  م به من بني البرش، أقوال عارية متامًا عن الصحَّ يكون املتكلِّ   أنْ   بدَّ   البرش ال 

أقواله تشكو   ته التي يسوقها للتدليل عىلٰ أدلَّ  ، كام أنَّ ومكانٍ  زمانٍ  املسلمني يف كلِّ 

والسطحيَّ  والفتور  الضعف  فالق من  املوح ة.  اهللا  كالم  الكريم  رسوله،    إىلٰ   ٰى رآن 

د ناقل لكالمه دون  جمرَّ   النبيَّ   اهللا وحده، وأنَّ   ة منسوبة إىلٰ واأللفاظ واملعاين القرآنيَّ 

ترصُّ تدخُّ  أو  فهم  ل  يستقيم  كيف  أعلم  وال  والناس.  اهللا  بني  وسيط  فهو  ف، 

ا يراه شبسرتي،  عكس م   عىلٰ   ة التي تدلُّ رصيح اآليات القرآنيَّ   مع شبسرتي هذا  
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  د ناقل للوحي جمرَّ   النبيَّ   أنَّ   -ك به شبسرتي نفسه  هذا الرأي الذي يتمسَّ   دُّ عَ ويُ 

إيصال القرآن وتبليغه    مل يقترص عىلٰ     دور النبيِّ   ة؛ ألنَّ رأي غاية يف السطحيَّ   - 

وإنَّ   إىلٰ  شبسرتي،  يزعم  كام  اإلهليَّ الناس  التعاليم  ببيان  قام  اإليامنيَّ ام  واحلقائق  ة  ة 

احلسنة   القدوة  وإقامة  األخالق،  مكارم  وإمتام  وترسيخ  للناس،  وتقوية  للبرش، 

اإلسالميَّ ُس األُ  اإليامنيَّ س  الثقافة  وبسط  والتوحيديَّ ة،  وعبادة  ة  الرشك  ونفي  ة، 

تربية نفوس املسلمني وتزكية املؤمنني   األوثان، وإعالء كلمة اهللا، واإلرشاف عىلٰ 

  ل جوهر البعثة ال تتناىفٰ ثِّ مور التي متُ وتعليمهم الكتاب واحلكمة. ومجيع هذه األُ 

مور مع كونه مبعوثًا من  تناغم وانسجام هذه األُ   ا، بل إنَّ ع كون القرآن كالمًا إهلي� م

  .)٣( أو الرتديد بقي جماالً للشكِّ ل اهللا وكونه حامالً لرسالته ال يُ بَ قِ 

وبذلك يصبح املرشوع اهلرمنيوطيقي عند شبسرتي كام عند غريه من أصحاب  

 
 . ٣٤اآلية  ،سورة األنعام )١(

 . ٢٧سورة الكهف، اآلية  )٢(

 . ٣٧٥و ٣٧٤السابق، ص  املصدر )٣(



١٨٨  رمنيوطيقا اهل 

يني بغية التفاعل  الرتاث الدِّ   ديني ينتمي إىلٰ تفسري  اه، حماولة لتجاوز كلِّ هذا االجتِّ 

وذلك عرب اإلجابة عن السؤال املركزي: هل اإلنسان    القرآين،   املبارش مع النصِّ 

اإلنسان هو الذي    س؟ وطاملا أنَّ مقدَّ   ٰى ُمعط  ٰى املعن  أم أنَّ   ٰى هو الذي يستنتج املعن

املعن أنْ   من النصِّ   ٰى يستنتج  النصَّ   فعليه  املركزيَّ   يزيح  كام دأبت عىلٰ من  ذلك    ة 

التقليديَّ  كمركزيَّ التفسريات  اإلنساين  العقل  منه  بدالً  ويضع  ثَ ة  ومن  فاعلة،     مَّ ة 

- الفهم الذايت والتأويل املختلف، وهبذا  االنفتاح عىلٰ  إىلٰ   ٰى يسع  العقل أنْ يمكن  

لتأويل، ويكون التأويل  «تكون «األنسنة» رشطًا ل  -  قول أحد الباحثني   حدِّ   وعىلٰ 

لألنسنة» النصُّ )١( شكالً  ويصبح  لكافَّ متَّ   .  عىلٰ سعًا  واملعاين  التفسريات    كلِّ   ة 

  س التحليل اهلرمنيوطيقي التي سبق لنا أنْ ُس األوجه واملستويات، وفق قواعد وأُ 

  يني اإلسالمي.الدِّ  سق أبدًا مع طبيعة النصِّ ذكرناها والتي ال تتَّ 

  ض أساس اإليامن وتعمل عىلٰ قوِّ رؤية شبسرتي تُ   إنَّ   : يمكننا القول  مَّ ومن ثَ 

النصَّ  وتفتح  والرسالة،  الوحي  مفهوم  من    اجتثاث  ال هنائي  عدد  أمام  القرآين 

وإنَّ  َيقِص   التفسريات.  ُيقَص ما  ما  عني  هو  شبسرتي  إليه  العبثي  د  التأويل  به  د 

بل هو أخطر منه ملا فيه من    ال خيتلف عن إنكار النصِّ  -   يف نظرنا   - ، وهوللنصِّ 

  -  وال شكَّ   .تعادل إلغاء النصِّ   رفع القداسة عن النصِّ   التدليس والتلبيس. وأنَّ 

الواحد يمكن    د التفسريات للنصِّ تعدُّ  آراء شبسرتي التي زعم فيها أنَّ  أنَّ  -   أيضاً 

ة  يات القرآنيَّ جتاوز تلك املعاين املضطربة لآل ا حماولة هتدف إىلٰ أهنَّ   النظر إليها عىلٰ 

التي تبلورت عرب كالم مضطرب ناشئ عن    - زعمه الغريب واملريب   بناًء عىلٰ   - 

  ). وأنَّ   (يقصد النبيَّ   احلامسة املفرطة من شخص أسكرته البعثة واالنبعاث

بَ ا جمرَّ اهللا، وأهنَّ  مور إىلٰ هذه اآليات صدرت بداعي إرجاع مجيع األُ 
ل  د تفسري من قِ

 
حممّ   ٰى مصطف  )١( فكر  والتأويل يف  األنسنة  االختالف، طكيحل:  اجلزائر، منشورات  أركون،  ،  ١د 

 . ٥٢، ص م٢٠١١



يني بني الرضورة العرصيَّة والبدعة الغربيَّة  ١٨٩  اهلرمنيوطيقا والنصُّ الدِّ

الوجود والكون، دون أنْ   النبيِّ  البيان    لرؤيته عن  تكون قد صدرت عنه بداعي 

شبسرتي هنا    أنَّ    هو موجود أو غري موجود يف العامل الواقع. فال شكَّ واإلخبار عامَّ 

ليُ   قد جاىفٰ  الناس   عن رأي غريب ومريب  عربِّ املنطق واملعقول وما اجتمع عليه 

ر ما زعمه الفريق اآلخر  ربِّ فة قلبًا وقالبًا، وتُ يضع جمموع آرائه يف خانة اآلراء املتطرِّ 

جادَّ  انتقادات  اهلرمنيوطيقا  من  أنصار  إليه  ذهب  ملا  يف    - ة  هلا  سنعرض  والتي 

ة وبدعة  اهلرمنيوطيقا ضاللة علامنيَّ  والتي تدور يف جمملها حول أنَّ  - املحور التايل  

  يني اإلسالمي. الدِّ   هلا يف واقع النصِّ  ة ال حملَّ غربيَّ 

را: م  طا و :  

ة  يني غالبيَّ الدِّ   الرافضني القتحام اهلرمنيوطيقا كمنهج لتأويل النصِّ   يقف يف صفِّ 

أنَّ  يرون  الذين  مرَّ   املسلمني  إلينا  عادت  بالرأي»  «التفسري  ثياب  أُ   ةً بدعة  يف  خرٰى 

اإلسالم    ة حيكت بليل ضدَّ وها مؤامرة غربيَّ منها وعدُّ   سوا ريبةً اهلرمنيوطيقا، وتوجَّ 

ا ليست أكثر من بدعة تطاول فيها تالميذ  ذها املستغربون يف بالد اإلسالم. وأهنَّ نفِّ يُ 

ا ليست  . وأهنَّ ) ١(الغرب عٰىل أحكام الرشيعة هلدم مبانيها واستبداهلا بآراء أهل الضالل 

  ين الصحيح. رتاءاهتم عٰىل الدِّ أكثر من وجه من وجوه مطاعن األعداء واف 

تتَّ امَّ ـول الذي  املوقف  هو  الرفض  موقف  كان  التيَّ   به  السلفيَّ سم  ة  ارات 

ة  الً ملوقف أحد العاملني بمجال الدراسات العقليَّ نعرض أوَّ   ة، آثرنا أنْ اإلسالميَّ 

العرض  همنا أحد بقرص  ال يتَّ   ٰى د عامرة، حتَّ ة، وهو موقف الدكتور حممّ والفلسفيَّ 

ما هو    كلِّ   ة الذين يقفون ضدَّ اهات السلفيَّ آراء أصحاب االجتِّ   للرأي املخالف عىلٰ 

ويعدُّ  وإنْ جديد  مرفوضة،  بدعة  بحثيَّ   ونه  جنبة  لرأهيم  ذكرنا  يف  لتكتمل  كان  ة 

 
نجد، جمموعة زاد د صالح اململحمّ  مة كتاب بدعة إعادة فهم النصِّ صالح بن فوزان الفوزان، مقدّ  )١(

 . ٥، ص م٢٠١٠، وىلٰ للنرش، السعودية، الطبعة األُ 



١٩٠  رمنيوطيقا اهل 

املن متثَّ جيَّ هالصورة  الذي  الرأي  وهو  البحث،  يف  حممّ ة  الشيخ  رؤية  يف  ثانيًا  د  ل 

  صالح املُنجد. 

  :ين هبدف أنسنتهد عامرة: اهلرمنيوطيقا تأويل عبثي للدِّ مّ حم  -   ١

حممّ  عىلٰ ويأيت  عامرة  النصِّ   د  جمال  ودخوهلا  للهرمنيوطيقا  الرافضني    رأس 

فري وضعيَّ   ٰى القرآين،  بدعة  اهلرمنيوطيقا  علامنيَّ أنَّ  غربيَّ ة  تسع ة  «أنسنة»    إىلٰ   ٰى ة 

القارئ حملَّ الدِّ  القراءة    ين، وإحالل  الوحي، بحيث يكون الوحي هو ما توحيه 

كام   -  بدالً من العكس  -  النصِّ  الذاتية للقارئ، وما توحيه كينونة عامل القارئ إىلٰ 

ة عن مصدرها  ينيَّ م واألخالق واألحكام الدِّ يَ عزل القِ   سعت هذه اهلرمنيوطيقا إىلٰ 

يني  وروث، واملوروث الدِّ مع امل  ٰى ة كربهوت»، وإقامة قطيعة معرفيَّ اإلهلي «الالَّ 

املنكرة:    بلغت حدَّ   ٰى حتَّ   وجه اخلصوص.  عىلٰ  ليحلَّ «الصيحة  اهللا»!  مات    لقد 

ا، وليس ذلك  جعلت اإلنسان طبيعي�   ين اإلهلي» بعد أنْ «الدِّ   ين الطبيعي» حملَّ «الدِّ 

  .)١( اين الذي نفخ اهللا فيه من روحهالربَّ 

ير الغلوِّ   ٰى كام  من  بلغ  الذي  اهلرمنيوطيقي  التأويل  ذلك  يف  فَ حدً   عامرة  َغ  ا  رَّ

يني من حمتواه، فال فرق عندهم بني متواتر وغري متواتر، وال بني حمكم  الدِّ   النصَّ 

ه ال يوجد  ني أنَّ اهلرمنيوطيقيِّ   ٰى ومتشابه، وال بني وحي وغري وحي، وذلك بدعو

الو  نصٌّ  إجياد  أجل  من  تأويله  يمكن  اخلاصِّ ال  يُ )٢( به  اقع  وبذلك  دعاة  سوِّ .  ي 

الظنِّ وبني  الداللة  وقطعي  الثبوت  قطعي  بني  إهنَّ اهلرمنيوطيقا  بل  واملتشابه،  م  ي 

اهلرمنيوطيقا اجرتاء    عامرة أنَّ   يعدُّ   مَّ يسوون بني كالم اهللا وكالم اإلنسان. ومن ثَ 

  س. يني املقدَّ الدِّ  النصِّ  ول عىلٰ ؤغري مس

 

اإلسالميَّ حممّ   )١( الدراسات  يف  العبثي  التأويل  عامرة،  جملَّ د  القاهرة،  البحوث  ة،  جممع  األزهر،  ة 

 . ٨٩٨، ص ٨٦، السنة ٥، اجلزء م٢٠١٣أبريل  - ـه١٤٣٤ وىلٰ األُ  دٰى ة، عدد مجااإلسالميَّ 

 .  ٨٩٨املصدر السابق، ص  )٢(



يني بني الرضورة العرصيَّة والبدعة الغربيَّة  ١٩١  اهلرمنيوطيقا والنصُّ الدِّ

يتمُّ ومن   اإلنساين  لصالح  واإلنساين  اإلهلي  بني  الدِّ   املساواة  ين  «أنسنة» 

  ة، فإنَّ ة الغائيَّ د الصوري، أو العلَّ وعقائده؛ فاهللا باعتباره الوجود الواحد، أو املجرَّ 

   عن أقٰىص عربِّ ة تُ ني مقوالت إنسانيَّ رات تصبح عند اهلرمنيوطيقيِّ هذه التصوُّ   كلَّ 

ة يف اهللا ذاتًا وصفاتًا وأفعاالً،  بدت نظريَّ   ات وإنْ اإلهليَّ   خصائص اإلنسان، بل إنَّ 

ليس له    -عندهم    -هي وصف لإلنسان الكامل ذاتًا وصفاتًا وأفعاالً، فيصبح اهللا  

ام هو اخرتاع اإلنسان املحبط، عندما عجز عن حتقيق ذاته  وجود ذايت مفارق، وإنَّ 

القاداحليَّ  العاملة،  املتكلِّ ة،  البصرية،  السميعة،  الفعَّ رة،  ما  مة،  فإذا  تريد...  ملا  الة 

فحقَّ  اإلنسان،  ٰ هنض  وحتىلَّ ذاته،  من    ق  الصفحة  هذه  طويت  الصفات،  هبذه 

  صفحات العلم اإلهلي، وأصبحت عبارة «اإلنسان الكامل» هي البديل واألدّق 

  .)١(يف اللغة ٰى رات وجودها حتَّ يف التعبري عن  كلمة «اهللا»  التي تنتفي مربِّ 

ين» هي مقصد دعاة اهلرمنيوطيقا عند عامرة لتصبح الصفات  «أنسنة الدِّ   وتظلُّ 

إنسانيَّ اإلهليَّ  صفات  السبع  خالصةة  عىلٰ   ، ة  ومنه  اإلنسان  يف  الصفات    وهذه 

  املجاز.  احلقيقة، ويف اهللا وإليه عىلٰ 

رعاية    د عىلٰ ؤكِّ ة تُ يَّ ة، بل حّس ة ليست غيبيَّ ة» لتصبح النبوَّ «أنسنة النبوَّ   كذلك يتمُّ 

ة. أو يصبح  يَّ ة حّس ة دنيويَّ ات اغرتاب عنها واملعارف النبويَّ مصالح العباد، والغيبيَّ 

قة  ة خالَّ اليَّ ة حالة فعَّ صال الشاعر بشيطانه! أي تصبح النبوَّ باهللا كاتِّ   صال النبيِّ اتِّ 

  ٰى عة كام ادَّ يَّ لواقع وقوانينه املادّ ة مفارقة» لة وليست «ظاهرة فوقيَّ لة اإلنسانيَّ للمخيَّ 

والشاعر    يكون الفارق بني النبيِّ   مَّ شبسرتي وغريه من دعاة اهلرمينوطيقا. ومن ثَ 

لة وليس يف الكيف أو  ة املخيَّ والصويف والكاهن، هو فقط، يف الدرجة، درجة قوَّ 
 

د عامرة يقصد ما ذهب إليه حسن حنفي يف حممّ   أنَّ   . وال شكَّ ٨٩٩و  ٨٩٨املصدر السابق، ص     )١(

إىلٰ  العقيدة  األوَّ   كتابه «من  القاهرة،  الثورة»، اجلزء  . وباقي  ٣٩٨و  ٣٩٧، ص  م١٩٨٨ل، طبعة 

 في يف جممل دراساته. نآراء حسن ح ل عىلٰ يف األساس األوَّ   انتقاداته لدعاة اهلرمنيوطيقا تنصبُّ 



١٩٢  رمنيوطيقا اهل 

ظاهرة مفارقة للواقع،  مل تكن    -   القرآن  -ظاهرة الوحي    د أنَّ ؤكِّ ه يُ النوع!  وهذا كلُّ 

ل وثبًا عليه وجتاوزًا لقوانينه، بل كانت جزءًا من مفاهيم الثقافة ونابعة من  ثِّ أو متُ 

وتصوُّ  ثَ )١( راهتاموضوعاهتا  ومن  النصِّ فإنَّ   مَّ .  أمام  نكون  ال  أيِّ   نا  بإزاء    القرآين 

ه تأويالت  تأويل  - بل جيب  -لة» جاءت بقرآن يمكن خميَّ «   ةام أمام قوَّ إعجاز، وإنَّ 

  ثابتًا وال خالدًا.  ًى ن معنه ال يتضمَّ ه، ألنَّ اء لنصِّ رَّ د القُ دة بتعدُّ متعدِّ 

ل يف الواقع والثقافة، ومن  تشكَّ  ثقايفٍّ  ٍج أو منت برشيٍّ  نصبح أمام نصٍّ  مَّ ومن ثَ 

الً والواقع ثانيًا  فيصبح الواقع أوَّ   ،لغة هذا الواقع وثقافته صيغت مفاهيم القرآن

  . )٢( زيد نرص حامد أبوإليه كام يذهب  ةً ه واقعًة تارخييَّ والواقع أخريًا، فاإلسالم كلُّ 

التنزيل واإلعجاز عن القرآن والوحي،  وبعد أنسنة اإلله، وأنسنة النبوَّ  ة، ونفي 

إىلٰ   ونفي كلِّ  اهلرمنيوطيقا املعارصة  القرآن، تذهب  أنسنة عامل    خلود عن معاين 

فرت  أنباء  ٰى الغيب،  فنّ  يف  تعبريات  خياليَّ يَّ الغيب  وصورًا  تُ ة  أماين  عربِّ ة  عن   

وباحلواسِّ   إىلٰ   ثمّ ،  اإلنسان... به  واالستغناء  الفردي  اإلنساين  العقل  عن    تأليه 

شيئًا    - عند دعاة اهلرمنيوطيقا  -ة عطي اإلنسانيَّ الوحي والغيب...، فالوحي ال يُ 

فه  ا قد مات مؤلِّ ليجد العقل أمامه نص�   !)٣( تكتشفه بنفسها من داخلها  ال تستطيع أنْ 

؛ لكي يقرأ ما ال  رًا من السلطة املزعومة للنصِّ قه كام يشاء، وكام يريد، متحرِّ نطِ فيُ 

ف وما مل خيطر له ببال. فإذا كان  ه املؤلِّ فيه ما مل يرَ   ٰى عني تر   حمتاج إىلٰ   يقوله، فالنصُّ 

ع جيوز  الكالم  فإنَّ   النصِّ   ىلٰ هذا  الفنّي  العمل  أو  للنصِّ األديب  بالنسبة  يصبح    ه 

ل حماولة  دينه، وهو يف املقام األوَّ   اهللا وعىلٰ   ا واجرتاًء ما بعده اجرتاء عىلٰ القرآين عبثي� 

  نوره ولو كره دعاة اهلرمنيوطيقا. واهللا متمُّ  ،لطمس نور اهللا

 

 .٩٠١و ٩٠٠ة، ص د عامرة، التأويل العبثي يف الدراسات اإلسالميَّ حممّ  )١(

 . ٩٩، ص  م ١٩٩٤يني، القاهرة، سينا للنرش، الطبعة الثانية،  انظر، نرص حامد أبو زيد، نقد اخلطاب الدِّ   )٢(

 . ٩٠١ة، صاإلسالميَّ د عامرة، التأويل العبثي يف الدراسات  حممّ  )٣(



يني بني الرضورة العرصيَّة والبدعة الغربيَّة  ١٩٣  اهلرمنيوطيقا والنصُّ الدِّ

    :اهلريمينوطيقا وبدعة إعادة فهم النصِّ د صالح املنجد: حممّ  -   ٢

دعاة التأويل واهلرمنيوطيقا هم أهل   من القول بأنَّ   د صالح املنجد ينطلق حممّ 

النصِّ  تأويل  أنْ   بدعة  النصِّ   بعد  يف حتريف  متامًا  إىلٰ   فشلوا  بدعة حتريف    جلأوا 

وير )١(ٰى املعن والسُّ   أنَّ   ٰى .  الكتاب  لنصوص  واإلذعان  هونَّالتسليم    مقتٰىض   ة 

فإنَّ  بالوحدانيَّ   الشهادتني،  هللا  بالعبوديَّ الشهادة  إلفراده  املوجبة  عىلٰ ة  مبناها    ة 

  املعارضة وإيراد األسئلة، ومقتٰىض   له يف أمره، وهنيه، وخربه، وعدّ   التسليم التامِّ 

 عنه  بالرسالة تصديقه فيام أخرب، وطاعته فيام أمر، واالنتهاء عامَّ     الشهادة للنبيِّ 

  .)٢( ع بام رشَّ د اهللا إالَّ  ُيعبَ وزجر، وأالَّ  ٰى هن

م  يهم دعاة (تأويل الوحي) بأهنَّ سمِّ ووصف «املنجد» دعاة اهلرمنيوطيقا أو كام يُ 

فون  ه ملا يتخوَّ فون ملعانية، وهم املحرِّ الصنف الثاين من املعادين للنصوص الرشعيَّ 

» وهو مراد  ة الناس لدينهم، وهم الذين يقومون عٰىل تكذيب «معنٰى النصِّ من محيَّ 

أهنَّ  ويرٰى  منه.  ورسوله  الدِّ اهللا  أصل  يستهدفون  احلقيقة  يف  االنقياد  م  هو  الذي  ين، 

،  ملعنٰى النصِّ واالستسالم هللا ورسوله، باملقاومة واملعارضة، فالتأويل فيه عناد وعدم انقياد  

  . ) ٣( ا ومعنًى فظ نص� للَّ   ه، فحقيقته االنقياد التامُّ ين كلِّ واالنقياد واالستسالم هو أصل الدِّ 

  الشيخ املنجد يف موقفه املناهض لدعاة التأويل واهلرمنيوطيقا بإطالق أنَّ   ٰى فري

ي  الرشع الدعوة التي ينتهجها دعاة ااهلرمنيوطيقا لقراءة جديدة ومعارصة للنصِّ 

  هلا نتائج خطرية، منها: 

نزع الثقة يف    فيض إىلٰ تُ   ين، فهذه القراءة اجلديدة للنصِّ نزع الثقة بمصدر الدِّ 

  ًة من النفوس. نَّ ين قرآنًا وُس مصدر الدِّ 
 

 . ١٥، ص د صالح املنجد، بدعة إعادة فهم النصِّ حممّ  )١(

 . ٢٧املصدر السابق، ص  )٢(

 . ٤٧املصدر السابق، ص  )٣(



١٩٤  رمنيوطيقا اهل 

إنسان   كلَّ  إلغاء العمل بالقرآن الذي نزل ليكون مرجعًا ومنهاجًا للناس؛ ألنَّ 

سع  يتَّ   النصَّ   سيفهم منه فهًام مغايرًا لفهم اآلخر. أمل يزعم دعاة اهلرمنيوطيقا أنَّ 

  ال يكون هناك قانون عامٌّ   ما ينتج عنه أنْ   ؟ األوجه واملستويات  سع لكلِّ ، ويتَّ للكلِّ 

يبق اإلهلي من األرض وال  القرآن  الناس. والنتيجة رفع  إليه مجيع  غري    ٰى حيتكم 

  .)١( ة املحتملةة النسبيَّ رشيَّ القراءات الب 

للدِّ  الصحيح  الفهم  إلغاء  اهلرمنيوطيقية:  القراءة  هذه  نتائج  أخطر  ين،  ومن 

باحتامالت غري    النصِّ   ٰى فة ملعنا قراءة حمرَّ الرشعي بام أهنَّ   فالقراءة اجلديدة للنصِّ 

ًا  فه تغريُّ ت ظرونا اآلن يف زمن تغريَّ ا شأن شخيص فردي، وبام أنَّ متناهية، وبام أهنَّ 

ين الصحيح  ا ستكون قراءًة ناسخًة للدِّ  كان عليه األمر من قبل، فإهنَّ ا عامَّ جذري� 

اآلن. فهذه القراءة اجلديدة سينشأ    ٰى ة من العهد النبوي حتَّ مَّ الذي تناقلته أجيال األُ 

دين جديد ليس   ٰى . أو باألحر )٢(أّي يشء غري اإلسالم  ٰى سمَّ يُ   عنها دين يمكن أنْ 

ة ليست واجبة بل تغني عنها  للشهادتني فيه مدلول إيامين، والصالة مسألة شخصيَّ 

العرب    وشاء، والصوم مفروض عىلٰ   ة ملن أحبَّ رياضة اليوجا، والزكاة اختياريَّ 

اختيار لغريهم، واحلجُّ  أنْ   فقط وهو  إذ    ليس  املعروفة،  بالرضورة بطقوسه  ُيقام 

ة أو  لخ ما زعمه دعاة اهلرمنيوطيقا الغربيَّ إ  يل أو الروحي...العق  غني عنه احلجُّ يُ 

  .)٣(التأويل

نُ ه إذا كنَّنَّ أواحلقيقة   ما موقف الشيخ املنجد يف موقفه من دعاة    حدٍّ   د إىلٰ ؤيِّ ا 

 
 .  ٨٠املصدر السابق، ص )١(

 .  ٨٢املصدر السابق، ص   )٢(

الشيخ املنجد لتشمل كال� وتتَّ   )٣( أركون، حسن حنفي، د  من: حممّ   سع دائرة دعاة اهلرمنيوطيقا عند 

 ب تيزيني، أبو القاسم حاّج د الرشيف، الطيِّ املجيد الرشيف، حممّ   حرب، نرص حامد أبو زيد، عبد   عيلّ 

حممّ  حممّ محد،  شحرور،  مصطفد  الرتايب،  حسن  العشاموي،  سعيد  عبد    ٰى د  اهلادي  عبد  حممود، 

 ا. د طه، الصادق النيهوم، مجال البنَّالرمحن، حممود حممّ 



يني بني الرضورة العرصيَّة والبدعة الغربيَّة  ١٩٥  اهلرمنيوطيقا والنصُّ الدِّ

إالَّ  أنَّ اهلرمنيوطيقا  النصِّ     فهم  السابقون يف  ارتضاه  ملا  الكامل  اإلذعان    موقف 

ف دعاة  ة لتطرُّ ف يف الناحية املضادَّ يني الذي يدعو إليه الشيخ «املنجد» فيه تطرُّ الدِّ 

  واغتياله.  وهو يلتقي معهم يف غاية واحدة وهي قتل النصِّ  ، اهلرمنيوطيقا

د  ر ومتعدِّ ديناميكي متطوِّ   ام هو نصٌّ ا جامدًا وإنَّ يني عمومًا ليس نص� الدِّ   فالنصُّ 

د سلفًا أو تقييد  ، فمن اخلطأ حبسه داخل إطار حمدَّ ومكانٍ   زمانٍ   صالح لكلِّ   ٰى املعن

معناه بحوادث أسباب النزول، فالعربة يف عموم اللفظ ال يف خصوص السبب.  

التي تقبل  مع مراعاة الفرق بني األُ  التي ال يمكن اخلوض فيها، والفروع  صول 

لتأويل. أو بني املحكم قطعي الثبوت والداللة الذي ال اجتهاد معه وبني املتشابه  ا

مه  قدِّ ما يُ   كلَّ   الذي يمكننا فهمه وتفسريه وتأويله بأكثر من طريقة. مع التسليم بأنَّ 

، وال  ها حماوالت يف فهم املراد من النصِّ ة ملزمة ولكنَّراء قطعيَّ آلون ليست  املؤوِّ 

يلتزم    عليها واالختالف يف وجاهتها، هذا فضالً عن رضورة أنْ مانع من اإلضافة  

آخر، ومعرفة لسان العرب من    ل بضوابط التأويل، ومنها عدم معارضة نصٍّ املؤوِّ 

ومعانٍ  وتراكيب  وجماري  مفردات  وأفعاهلا  أقواهلا  يف  العرب  عادات  ومعرفة   ،

ومقتضيات األحوال، ومعرفة  أحواهلا، وحالة التنزيل، ومعرفة أسباب النزول،  

  ث عن املبنيِّ صول الفقه التي تتحدَّ علم القراءات، والناسخ واملنسوخ، وقواعد أُ 

 من رحم  د إالَّ ولَ يُ  واملطلق. فاجلديد ال يمكن أنْ   د واملتشابه والعامِّ ل واملقيِّ واملؤوِّ 

ة مع  ة تامَّ قطيع  يني تقوم عىلٰ الدِّ   القديم، وال يمكن تقديم تفسريات جديدة للنصِّ 

  ة. التفسريات الرتاثيَّ 

:  

  ها:أمهَّ  ل إٰىل جمموعة من النتائج، لعلَّ نتوصَّ  ا سبق يمكننا أنْ ممَّ 

  ر إىلٰ عرص ومن مفكِّ   ع معاين اهلرمنيوطيقا واختالفها من عرص إىلٰ تنوُّ   :الً أوَّ 

س  للكتاب املقدَّ عن تفسري    -   اهاهتا بحسب مراحلها واجتِّ   -  تبحث   آخر؛ فهي تارةً 



١٩٦  رمنيوطيقا اهل 

(ماريت كالديتوس)، أو العلم    ة النصوص (الربوتستانت)، أو تبحث يف تفسري عامَّ 

لتجنُّ منهج  أو  ولف)،  (أوغوست  النصوص  فهم  الفهم  بقواعد  سوء  ب 

لتاي)،  أو هي تفسري حلقيقة  ة (دِ (شاليرماخر)، أو منهج ملعرفة العلوم اإلنسانيَّ 

كا  فإذا  وغادامري).  (هايدغر  االجتِّ الفهم  يُ ن  الذي  املحافظ  شاليرماخر  مثِّ اه  له 

ير  املفرسِّ   ٰى وهريش  أنْ أنَّ  الصحيح  املنهج  خالل  من  يمكنه  ملقاصد  يتوصَّ     ل 

احلقيقيَّ املؤلِّ  فإنَّ ة واملوضوعيَّ ف  يُ االجتِّ   ة،  يرمثِّ اه الذي  غادامري وريكور  أنَّ    ٰى له 

دائامً  ق  خالَّ اهلرمنيوطيقي  جدلي�   وأنَّ   ، التفسري  حوارًا  املفرسِّ هناك  بني  دائًام    ا 

أنْ والنصِّ  يمكن  هناك حقيقة موضوعيَّ   ؛ لذلك ال  للنصِّ تكون  الذي    ة واحدة 

د  ؤكِّ الواحد. بينام يُ   فهناك دائًام تفسريات ال متناهية للنصِّ   ،ق املفرسِّ فُ يمتزج مع أُ 

التوصُّ   ، ة املفرسِّ قيَّ خالَّ   ر وفوكو ودريدا عىلٰ نيتشه وهايدغ  يمكن    ٰى ل للمعنفال 

د هابرماس وآبل  ؤكِّ ة. يف حني يُ ة ونسبيَّ التفسريات احتامليَّ   ، فكلُّ األصيل للنصِّ 

ة  ة واالجتامعيَّ والثقافيَّ   ةة الرتاكامت األيديولوجيَّ  من كافَّ ر املفرسِّ رضورة حترُّ   عىلٰ 

املفرسِّ ة  وكافَّ  يعيشها  التي  يُ التقاليد  ما  إىلٰ ؤدِّ !  اعرتاه     ي  قد  كعلم  اهلرمنيوطيقا 

  ٰى اهتا يف التحليل حتَّ الت كثرية من حيث املفهوم واألفكار، ومن حيث نظريَّ تبدُّ 

مهمَّ  نقطة  وهي  هذا.  بأهنَّ يومنا  إليها  االلتفات  جيب  نظريَّ ة  نسبيَّ ا  ختتلف  ات  ة، 

تطبيقها من خطاب  صالحيَّ  خطاب برشي دون    خطاب، وقد تصدق عىلٰ   إىلٰ ة 

  تها للخطاب اإلهلي. آخر فام بالك بصالحيَّ 

القرآين    النصِّ   معانيها غري صاحلة للتطبيق عىلٰ   بدت اهلرمنيوطيقا بكلِّ   :ثانياً 

الفهم املوضوعي احلقيقي املعنيَّ  يفرتض رضورة وجود  للنصِّ الذي  ، واهلدف   

املفرسِّ  لقصد  التوصُّ النهائي  هو  املؤلِّ   لقصد  لتمييز  ل  معيارًا  ذلك  ويكون  ف، 

ثَ  ومن  غريه.  عن  عىلٰ   مَّ تفسريه  اهلرمنيوطيقا  تطبيق  القرآين دعوة    النصِّ   يصبح 

اعتبار    ينتهي البحث إىلٰ   مَّ ين. ومن ثَ د املفرسِّ قيقة بتعدُّ د احل ة وتعدُّ والنسبيَّ   للشكِّ 



يني بني الرضورة العرصيَّة والبدعة الغربيَّة  ١٩٧  اهلرمنيوطيقا والنصُّ الدِّ

جنوحًا  املوضوعيَّ   اهلرمنيوطيقا  والدالالت  املقاصد  وحماولة  عن  القرآن،  يف  ة 

لدالالت   مقصود  حتريف  خالل  من  وضالالت  بدع  أو  غريبة  أفكار  إدخال 

نة وراء  احدة معيَّ مل يكن هناك حقيقة و  ة ومعانيها. فإنْ املفردات والرتاكيب القرآنيَّ 

من البحث عنها إذًا. كام    ٰى ون للفوز بالوصول إليها فال جدويتسابق املفرسِّ   النصِّ 

ة مجيع  نؤمن بعدم صحَّ   ي للتناقض وذبح نفسها، فألجل أنْ ؤدِّ ة تُ هذه النظريَّ   أنَّ 

  وهذا تناقض واضح. ، ة بعضهانؤمن بصحَّ  أنْ  القضايا فال بدَّ 

الفنّ   ا للنصِّ بدت اهلرمنيوطيقا مالئمة جد�   ثالثاً:  ي اإلبداعي،  األديب والعمل 

ع املعاين،  مجيع التأويالت قابلة لكثرة التفسريات وتنوُّ  فهي نصوص مفتوحة عىلٰ 

ق  د قراءاته، بل بالعكس فهذا إثراء خالَّ بتعدُّ   د معاين النصِّ تتعدَّ   فال ضري أبدًا يف أنْ 

  اهلرمنيوطيقا بدت غري مالئمة متامًا للنصِّ   حني أنَّ   للعمل اإلبداعي البرشي، يف

املقدَّ الدِّ  والتعدُّ يني  لالختالف  القابل  غري  الالَّ س  وإنْ د  أحدهم  تذرَّ   هنائي،  ع 

أحكام الفقهاء تابعة جللب املصالح ودرء   عليه بأنَّ  باختالف الفقهاء فيمكن الردُّ 

  . املفاسد. فإذا كانت الظروف واملوضوعات واحدة فاحلكم واحد ال يتغريَّ 

عىلٰ   :رابعاً  ُتعَ   بناًء  سبق  املذموم    دُّ ما  بالرأي  التفسري  قبيل  من  اهلرمنيوطيقا 

السامويَّ  فاألديان  اإلسالمي؛  املنطق  بمحوريَّ حسب  تؤمن  النصِّ ة  حموريَّ   ة  ة  ال 

ألنَّ املفرسِّ  تكاملهم    النصَّ   ؛  أجل  من  للعباد  أرسله  الذي  الكامل  اهللا  لدن  من 

كان هذا    متناهية للنصِّ األخذ بتفسريات اهلرمنيوطيقا الالَّ   وسعادهتم، فإذا ما تمَّ 

الدِّ  روح  عن  متامًا  البعيدة  املهرطقني  العتقادات  مرشوعًا  احلقيقيَّ تربيرًا  ة.  ين 

  د الداللة وفق ما تقضيه صورة اخلطاب وسياقه ومقصده. القرآين متعدِّ  فالنصُّ 

البحث يف    ٰى ل وانته وُأوِّ القرآن الكريم قد ُفرسِّ   ال يعني هذا القول بأنَّ   خامساً: 

رين جماالً للزيادة واالستطراد، وما علينا إذا  مني مل يرتكوا للمتأخِّ املتقدِّ   معانيه، وأنَّ 

فات اجلليلة هلؤالء السابقني؛  املؤلِّ   نعكف عىلٰ    أنْ الكريمة إالَّ نفهم آياته    أردنا أنْ 



١٩٨  رمنيوطيقا اهل 

يُ  النَّشبِ ففيها ما  الصادي، وال جمال بعدها    ٰى شفي الغليل، ويروي صد م، ويُ هِ ع 

فلكلِّ  النصِّ جيل حظُّ   ملستزيد،  إالَّ   ،القرآين وتفسريه  ه يف فهم  أنْ وما عليه  جيد     

التفكُّ  معيَّ ر حسب  ر والتدبُّ وجيتهد يف  االستمراريَّ قواعد  إطار  الرتاث  نة يف  ة مع 

  دركها السابقون، فالقول بأنَّ مل يُ   درك أبعادًا يف النصِّ وليس باخلروج عنه؛ كي يُ 

 فقط يعني حمارصة القرآن ومجوده وإلغاء  ه يف جيل معنيَّ القرآن الكريم ُأدرك كلُّ 

لبحث والتحقيق العلمي  د يف إغالق باب ا. فالتشدُّ ومكانٍ   زمانٍ   ته لكلِّ صالحيَّ 

  ت يقوم يف إضعاف التسليم بنفس الدور الذي يقوم به فتح الباب عىلٰ خشية التفلُّ 

  مرصاعيه لتأويالت ال متناهية. 

 *   *   * 

 

  



  

  

  

  ااءات اة

ار ا  در ا )١(  

  الشيخ صادق الرجياين 

:  

«نقد التفاسري احلديثة، أو   :م يل هودِّ موضوع هذه املقالة وفق االقرتاح الذي قُ 

  حدٍّ   االشتباه إىلٰ   وهو عنوان يبعث عىلٰ   .)٢( ة»ينيَّ القراءات اجلديدة للمصادر الدِّ 

ة  نَّة التفاسري اجلديدة للكتاب والسُّ ة كافَّ حول قابليَّ   ه يثري استفهاماً نَّ أ، ذلك  معنيَّ 

أمر من هذا القبيل،    ىلٰ للنقد والتفنيد، فيام األمر ليس كذلك، فهذه املقالة ال هتدف إ

يني، فنحن نالحظ  الدِّ   ة املطلقة يف فهم النصِّ ام هو نقد النسبيَّ نَّ إفام هندف إليه هنا  

الكُ  كتابات عديدة ملجموعة من  اإلتَّ اليوم  العامل  مجيعها يف    سالمي تصبُّ اب يف 

  ذات معانٍ   -  أحياناً   -  العبارات املستخدمة   نَّ أوبالرغم من    .اه النسبي هذااالجتِّ 

واحد، وهو الرتويج والدعاية لنوع    ٰى يف جمر   مور يف النهاية تصبُّ األُ   نَّ أ  الَّ إخمتلفة  

  ة. ينيَّ ة يف فهم النصوص الدِّ ة والنسبيَّ من النزعة التشكيكيَّ 

يني يف الوقت  الدِّ   ة املطلقة يف فهم النصِّ قني املسلمني فيعارضون النسبيَّ ا كبار املحقِّ مَّ أ 

 
املصدر: التأويل واهلرمنوطيقا، دراسات يف آليَّات القراءة و التفسري، جمموعة من املؤلِّفني، مركز   )١(

  . ٢١٧، صفحة ٢٠١١احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بريوت، 

»، الذي  لقاها الشيخ صادق الرجياين يف ملتقٰى «اإلسالم واحلداثةأحمارضة    صل يف األ، هذه املقالة

 . ةسطنبول الرتكيَّ إم، يف مدينة ١٩٩٧املوافق   /ش٥/١٢/١٣٧٥و ٤انعقد يف 

 .حيدر حبُّ اهللا تعريب:

)2(  Teh Reading of Islamic Sources – Criticism, From aModemist Viewpoint.. 



٢٠٠  رمنيوطيقا اهل 

ته املتواصلة. ويف احلقيقة لن  نفسه الذي يذهبون فيه إٰىل األخذ بمبدأ االجتهاد وحيويَّ 

ها  ل الفهم معنٰى معقول ما مل تكن لدينا جمموعة من االستنتاجات التي نعدُّ يكون لتحوُّ 

تلك االستنتاجات  يني، وهي  ثابتة، فهؤالء يؤمنون بثبات بعض املفاهيم عٰىل الصعيد الدِّ 

ات  ل الرضوريَّ شكِّ ة، أو املفاهيم التي تُ نَّة للكتاب والسُّ املرتكزة عٰىل النصوص القطعيَّ 

ين يمكن االعرتاف هبام وفق هذه النتائج الثابتة،  ل واالجتهاد يف فهم الدِّ ة. والتحوُّ ينيَّ الدِّ 

  . الفهم واالستنتاجات معيار لتقييم    ومن دون امتالك هذه النتائج لن يكون بأيدينا أيُّ 

نا  نَّ إة املطلقة فبطالن النسبيَّ   عىلٰ   -  يف هذه املقالة  -   دؤكِّ لذلك، عندما نُ   ووفقاً 

إىلٰ  هندف  كافَّ   ال  بثبات  األالقول  وة  واالستنتاجات،  ندَّ نَّ إفهام  أكثر    مراً أعي  ام 

الكتاب  ، وهو حتقيق االجتهاد املتواصل يف بعض املقاطع من  وتواضعاً   ةً معقوليَّ 

  . نة ووجود مقدار من الثبات يف بعضها اآلخروالسُّ 

اا أو ا :  

لنا من تقديم    بدَّ   يني، الالدِّ   قبل الرشوع يف نقد املذهب النسبي، يف قراءة النصِّ 

  مَّ ة التي يتمحور حوهلا اخلالف، ومن ثَ مامنا القضيَّ أتنجيل    ٰى وضح له حتَّ أر  تصوُّ 

  . نقوم بنقدها ة التي النظريَّ 

عىلٰ املطَّ   نَّ إ الفكريَّ   لعني  والفلسفيَّ املجريات  جيِّ ة  يعلمون  الغرب  يف    داً ة 

املتنوِّ  طُ املجاالت  التي  النسبيَّ حَ رِ عة  النزعة  فيها  توجُّ ت  فهناك  نسبيَّ ة،  ة  هات 

ومتطرِّ متشدِّ  املعرفةدة  عامل  جمال  يف  سيّ )١( فة  العلم،  فلسفة  فلسفة  و  )٢(ام  كذلك 

الدوام من    للنقد عىلٰ   هات مورداً وقد كانت هذه التوجُّ   . هاتوردا للتوجُّ م  )٣(اللغة

  . طرف املعارضني واملخالفني هلذه النزعة
 

)1(  Epistemology 

)2(  Philosoply of Science 

)3(  Philosoply of Language 



ينيَّة يف مدار النقدالقراءات اجل  ٢٠١  ديدة للمصادر الدِّ

املثال    فعىلٰ  اليونانيِّ   ىلٰ إضافة  باإل  - سبيل  عن  املوروث  النسبي    - ني  املذهب 

كوهن توماس  آراء  فايرابندو  )١( كانت  العلميف   )٢( بول  فلسفة    يف   )٤( ريغادامو  )٣( 

ة يف معاين  يَّ ة الكلّ ام نظريَّ سيّ (ال  )٦( بعض آراء كواين يف فلسفة اللغةو  )٥( اهلرمنيوطيقا

ة واضحة، وهكذا احلال  ، ذات جذور نسبيَّ )٨(  املعنية عدم تعنيُّ ، ونظريَّ )٧( األلفاظ

 

)1(  T.Kuhn 

)2(  Paul Feyerabend 

مكان قياس  إٰىل عدم إيف فلسفة العلم  (Paradigm) رطُ ل توماس كوهن من خالل طرح األُ توصَّ  )٣(

وهو ما دافع عنه أيضًا فايرابند، ومن بني )،  incommensurabiliy(  بعضات بعضها عٰىل  النظريَّ 

 :ٰىل املصادر اآلتيةإب والرسائل يف هذا املجال يمكن الرجوع تُ ا من الكُ الكثري جد� 

Thomas Kuhn  ،The Structure of. (Chicago  ،1962). CScientific Revolution P A 

Musgrave (ed)  ،Criticsim and The growth of 1970). E  Knowledge  ،( 

CAMBRIDGE University Press 285, 1789 P 223 (Verso  ،1978). Method  ،PP.142.  

)4(  H.G. Gadamer 

عات القارئ،  ة وتوقُّ ات القبليَّ مه بالفرضيَّ ة الفكر البرشي وتقدُّ  بطرحه تارخييَّ ري ل غاداملقد توصَّ  )٥(

مرِّ املصادرات والتوقُّ   ل هذهتبدُّ   مَّ ومن ثَ  القول بنوع من  إل  التاريخ، وتوصَّ   عات عٰىل  ة  النسبيَّ ٰىل 

 .هبا هو نفسه قرَّ أة التي النسبيَّ   املطلقة الكاملة يف الفهم البرشي، تلك

النظريَّ توصَّ   )٦( القائلة  ل كواين بطرحه  عطي األلفاظ معانيها املوجودة يف داخلها، ات تُ النظريَّ   نَّ أة 

ل توصَّ  ...ه دفعة واحدةمن اختبار العلم كلِّ  بدَّ  ات ال يمكن اختبارها بمفردها بل الوهذه النظريَّ 

ة  وٰىل، وهذه النسبيَّ ة املعنٰى من الدرجة األُ لنسبيَّ ساس أ عن عربِّ التي تُ  (Hoslism) ةيَّ لنوع من الكلّ 

أُ همّ أواحدة من    تعدُّ  أُ ُس   النظريَّ طروحة عدم قياسيَّ س  وبالرغم )،  incommensurability(  اتة 

يدور  نَّ أمن   كان  حول    البحث  البداية  النظريَّ أيف  إTheoric term(   ة لفاظ  وعٰىل  نَّ أ  الَّ )  ثر  إه، 

لفاظ أة ولفاظ النظريَّ أمنع التمييز بني    حقة عٰىل يد بوبر وفايرابند واآلخرين، تمَّ التحقيقات الالَّ 

اتِّ  بالنظريَّ غريها من حيث  الكيلِّ   نَّ إ ة، ومن هنا قالوا:  صاهلا  إذا صحَّ مقولة املذهب  ت يف مورد   

 .ة املواردا سوف تصدق يف كافَّ هنَّ إة فلفاظ النظريَّ أ

)7(  Holism 

)8(  Indeterminance 



٢٠٢  رمنيوطيقا اهل 

ة   عدم ونظريَّ تعنيُّ   ٰى املعن  -  لبعض التفاسري  وفقاً   -  دُّ عَ ا تُ هنَّ فإ  )١( ة فيتغنشتاينيامنيَّ إيف  

ذلك بالرغم  و  )٢( ة أيضاً من النسبيَّ   ة جذور ذات نوعًا احلال وهكذا واضحة، نسبيَّ 

  ) ٣( شكال احلياةأة  ، ففي نظريَّ ة ليست صحيحة يف حدود اعتقاديهذه النسبيَّ   نَّ أمن  

نامط احلياة والعيش، وهو بحث  أة  بثبوت بعض املعارف يف كافَّ   تي يطرحها يقرُّ ال

  . به له جماله اخلاصُّ 

نعرض بصورة    نْ أ  ا لفيلسوف معنيَّ فكري�   نالحق فرعاً   نْ أنريد هنا ومن دون  

أُ  ثالث  األُ خمترصة  بني  من  فقط  املتعدِّ طروحات  تُ طروحات  التي  من  دة  ستفاد 

ه  نَّ أواجلدير بالذكر هنا  . نقدها شري إىلٰ نُ  مَّ ومن ثَ  ني، ينيِّ ني الدِّ مطاوي كلامت النسبيِّ 

 
)1(  Wittgensteins Fideism 

 Philosophical( لبعض العبارات الواردة يف الكتاب التحقيقي الفلسفي  يقول فيتغشتاين وفقاً   )٢(

Investigation(  م وكذلك عند السامع تابع لنمط حياهتامالكالم عند املتكلِّ معنٰى    نَّ ): إFrom of 

Life  ،(  حدمها وجوده أيكون كالم مؤمن باهللا تعاٰىل وكالم ملحد به، ينفي    نْ أومن هنا من املمكن

خذها أة إذا جرٰى يامنيَّ اإلة ة املعروفة بالنظريَّ ته اآلخر، كالمني غري متناقضني، وهذه النظريَّ ثبِ فيام يُ 

العامَّ  نسبيَّ هنَّ إة فبصورهتا  األُ ا تنتج  الدرجة    ين يعرتف يف فيتغنشتا  نَّ أنصاف  اإل   نَّ أ  الَّ إوٰىل،  ة من 

خرٰى: هناك مشرتكات وبعبارة أُ   .شكال احلياةأة  حدة يف كافَّ بعض احلقائق واملعاين متَّ   نَّ أ النهاية ب

احلياة  دة يشرتك فيها كافَّ من حياة موحَّ   ل نحواً ثِّ يف احلياة ونمطها متُ  النحو من  البرش، ويف هذا  ة 

عٰىل شكل  الوحدانيَّ  واملعاين  القضايا  ترد  كامة  بشكل واحدفهَ تُ   واحد  التعمُّ أل  .م  هذا  جل  ق يف 

 :ٰىل النامذج اآلتيةإالبحث يمكن الرجوع 

1 - (1976, Blackwell) 19, 23, 174, 226, 241 .L. Wittgenstein  ،Philosophical 

Investigation PP. 

2 - (1982, Routledge) 63 - 140 . ,Nielson,  An K. Ineroduction to Philosophy of 

Religion,  PPConway  ،Wittgenstein on Foundations, 1989. U. G. (Humanities) 

Press. 

 . شكاهلاأنامط احلياة وأة كمله لدراسة نظريَّ أ ص بوالكتاب األخري خمصَّ 

)3(  Forms of Life. 
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تفي ال بتلك    نْ أال تستطيع    االختصار التامِّ   عىلٰ   ٰى بناملقالة التي تُ   نَّ أمن الواضح  

  .اهتا وتفاصيلهاجزئيَّ  ه إىلٰ طروحات وال باالنتقادات التي تتوجَّ األُ 

 ت اوطا:  

  : وىلٰ طروحة األُ األُ 

ة يف  نَّ نواع الفهم البرشي مجيعها ومن ضمنها الفهم البرشي للكتاب والسُّ أ  نَّ إ

طالق، ما يعني نتيجة عدم  اإل  فهم ثابت عىلٰ   فليس لنا أّي   مَّ ل، ومن ثَ حالة حتوُّ 

  . )١( ة فهم غري قابل للنقدمَّ ه ليس ثَ نَّ إيدينا، أي  أوجود معلومات قطعية الصدق بني  

ر نفسها  دمِّ ة تُ ا من الناحية املنطقيَّ هنَّ أة نفسها قابلة للنقد، كام النسبيَّ طروحة هذه األُ 

  . وتنقض ذاهتا

»  ٤= ٢+ ٢ل يف قضايا من قبيل «استحالة اجتامع النقيضني» و« ا النقد، فيتمثَّ أمَّ 

ل يف فهم هذه القضايا،  ل التحوُّ عقَ ة وأمثال ذلك، إذ ال يُ وكذلك القياسات املنطقيَّ 

ثَ ه  نَّ أ  ٰى بمعن يدَّ مَّ ليس  شخص  واحد،  مكانيَّ إعي  ة  ظرف  يف  النقيضني  اجتامع  ة 

منطقيَّ  أكثر  كلُّ   : ةوبعبارة  العوامل  إ  حيكم  يف  للنقيضني  اجتامع  وجود  بعدم  نسان 

  ... لخإقيسة املنطقية  ، وهكذا األ» مثالً ٥= ٢+٢ة املعادلة: « املمكنة، أو بعدم صحَّ 

شموهلا    نَّ إة نفسها أيضًا، أي  املشكلة السابقة تنقض هذه النظريَّ   ضافة إىلٰ وباإل
 

االدِّ لقد تكرَّ   )١( املثقَّ   نْ إشكال خمتلفة وأعاء بصور ور هذا    فني املسلمني بمضمون واحد يف كلامت 

 :انظر .نيوالعلامنيِّ 

 . ٰىل نقد العقل اإلسالميإركون، من االجتهاد أد حممّ  -أ 

 . ينركون، العلمنة والدِّ أد حممّ  -ب 

 . ينيبو زيد، نقد اخلطاب الدِّ أنرص حامد  -ج 

 .السلطة احلقيقة بو زيد، النصُّ أنرص حامد  -د 

 .١٢٨، ٨٥رسوش، قبض وبسط تئوريك رشيعت، ص عبد الكريم  -ه 

 . وما بعدها ٣٤٧ة، ص ة للعلامنيَّ سس الفلسفيَّ عادل ظاهر، األُ  -و 



٢٠٤  رمنيوطيقا اهل 

ة يف حالة من  فهام البرشيَّ ة األتها أيضًا، فإذا كانت كافَّ لنفسها يستدعي عدم شموليَّ 

ل أيضًا، فمن املمكن  ل وتبدُّ هذا الفهم نفسه هو يف حالة حتوُّ   نَّ إل، فل والتبدُّ التحوُّ 

فهام  ة األلن تكون كافَّ   مَّ يف ظرف ما أو يف عامل ما، ومن ثَ ة  ال تصدق هذه القضيَّ   نْ أ

  . ل والتغريُّ يف حال من التحوُّ 

  :دة، فقالة املعقَّ شكاليَّ جاب بعض الباحثني عن هذه اإلأوقد 

التحوُّ األ  «كلِّ   : مقولة  نَّ أ:  الً أوَّ  حال  يف  الدرجة  نَّ إل»  فهام  من  مقولة  هي  ام 

  فاسدٍ   تالٍ   ة أيُّ مَّ ، ولذلك فليس ثَ وىلٰ قضايا الدرجة األُ   ناظرة إىلٰ ا  هنَّ أ  ٰى الثانية، بمعن

  . وىلٰ من تعميم احلكم لقضايا الدرجة األُ 

ذلك يشمل ظاهرة   نَّ إ، بل ة دائامً بطاليَّ إة ثباتيَّ إل الفهم ذا صيغة ليس حتوُّ : ثانياً 

بطال الفهم  إعمق ال يلزم منه بالرضورة  ق يف الفهم نفسه، فالفهم األالعمق والتعمُّ 

  .)١( ذاك الفهم السابق نفسه قد أصبح أكثر عمقاً  نَّ إثباته، بل إالسابق أو 

  وجهٍ   يِّ أ ة املطلقة بمشكلة النسبيَّ   هذا اجلواب ال حيلُّ   نَّ إالشخيص ف  يويف ظنِّ

د  جمرَّ   نَّ إذ  إمن الفرار من املشكلة نفسها،    نوعاً   دُّ عَ ه يف الواقع يُ نَّ إمن الوجوه، بل  

إىلٰ  القضايا  بتقسيم  األُ   القيام  يرفع    وىلٰ قضايا الدرجة  ال  الثانية  وقضايا الدرجة 

نا نسأل: ملاذا كانت قضايا  نَّ إل، إذ  ل والتبدُّ ي بالتحوُّ مِّ املناط يف التشكيك يف ما ُس 

األُ  حتوُّ يف  )٢( وىلٰ الدرجة  حال  الد  قضايا  فيام  الثانيةل  هذا  يف  )٣(رجة  من  أمان   

  . غ هذا التفكيكسوِّ ال يُ   ٰى خرقضايا أُ  ة ناظرة إىلٰ د كون القضيَّ القانون؟ وجمرَّ 

  يف مناطه وجوهره  -   ون ثاره النسبيُّ أالتشكيك الذي   نسأل: هل أنَّ  علينا أنْ  إنْ 

القول    نَّ أ ري األمر كذلك بالتأكيد، ذلك  شامل ملثل هذه القضايا أو ال؟ يف تصوُّ   -
 

 .٣٠٢، ٣٠٠ عبد الكريم رسوش، قبض وبسط تئوريك رشيعت، ص )١(

)2(  First Order 

)3(  Second Order 
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ة  ناشئ عن املحدوديَّ   -  وفق ترصحيات الكثري من القائلني به  -   ل املعارف بتحوُّ 

  نْ أ من    فال مفرَّ   مَّ ة، ومن ثَ ته البرشيَّ ملحدوديَّ   ل تبعًا ة، ففهم اإلنسان يتشكَّ البرشيَّ 

  . معارفه ة إىلٰ ترسي تلك املحدوديَّ 

النسبيِّ    ة ترسي إىلٰ شكاليَّ هذه اإل  نَّ إني، فومن هنا فإذا كان هذا هو استدالل 

خرية  ، وحرصه باألوىلٰ معارف الدرجة الثانية، كام هو احلال يف معارف الدرجة األُ 

  . ال دليل عليه

مقولة جديدة  ثبات  إ  ه حيتاج إىلٰ نَّ إق بمسألة التعميق، فا اجلواب الثاين املتعلِّ مَّ أ

  ي املتبلور عىلٰ ة يشء اسمه التعميق غري التكامل الكمِّ مَّ «التعميق»، فهل ثَ   ٰى سمَّ تُ 

القبول بيشء من هذا القبيل، فالكثري    ني غري قادر عىلٰ نَّ إبطال؟  ثبات واإلشكل اإل

األُ  التي  من  املعمَّ أمور  والفهم  الفهم،  تعميق  اسم  إىلٰ نَّ إق،  طلقوا عليها    ام تؤول 

ة  نظريَّ   نَّ إقد يقال أحيانًا:    ، فمثالً وىلٰ ة األُ ة جديدة خمتلفة عن القضيَّ س قضيَّ تأسي

لقضيَّ  الفهم  تعميق  من  نوع  هي  «الوجوب»  يف  اجلمعة  االعتبارات  «صالة  ة 

  .)١( »واجبة

تصوُّ  يف  تعمُّ لكن  ال  ولكنَّ  ةنظريَّ لق  رنا  مصافِّ االعتبار،  يف  يقع  تفسري    ها 

ساس  أ  ، كتفسري الوجوب عىلٰ التي قد ال جتتمع مع بعضها بعضاً   ٰى خر التفاسري األُ 

ة حال  يَّ أ  وعىلٰ   .مر، أو بيان الرضورة بني الفعل والكامل املطلوبرادة األ إبراز  إ

الكمِّ  للتكامل  مغاير  بشكل  الفهم  تعميق  مقولة  قابل  فاصل  غري  أمر  فيه  ي 

مِّ ل املعريف العاللتحوُّ  ساساً أللتصديق، فكيف بجعلها 
 )٢(.  

  : طروحة الثانيةاألُ 

والسُّ   إنَّ  الكتاب  يف  الواردة  املفردات  من  تُ نَّالكثري  عىلٰ فرسَّ ة  العلوم      ضوء 
 

 . ١٨٧، صاملصدر السابق )١(

 . ١٤٢، ١٣٥ صادق الرجياين، معرفت ديني، ص )٢(



٢٠٦  رمنيوطيقا اهل 

وحيث  العرصيَّ  العرصيَّ   نَّ إة،  حتوُّ العلوم  حال  يف  فة  دائم،  للكتاب    نَّ إل  فهمنا 

  .ل أيضاً هذه العلوم هو اآلخر يف حال حتوُّ  ة املشتملني عىلٰ نَّوالسُّ 

بالشمس    قسم اهللا تعاىلٰ أكيف    -   مثالً   -   فالشخص الذي يقرأ يف القرآن الكريم 

م بكرة مضيئة تدور  قِس يُ   اهللا تعاىلٰ   نَّ أبناء القرن اخلامس اهلجري  أيفهم إذا كان من  

ا  مَّ أ .حلجم األرض ني ضعفاً ئة والستِّ لحول األرض، ويبلغ حجمها ما يساوي امل

هائل   ا قسم بكمٍّ هنَّ أ ه يفهم اآلية عىلٰ نَّ إالعلوم احلديثة ف عىلٰ  لعاً مطَّ  لو كان معارصًا 

ليُ  الغاز الذي تبلغ حرارته العرشين مليون درجة  ة  يَّ من طاقة ذرّ   ل كياناً شكِّ من 

يتعلَّ  ما  نفسها حوله، وهكذا احلال يف  األرض  التني  تدور  قبيل  بمفردات من  ق 

يف القرآن الكريم، ومن هنا  الواردة    ...والزيتون والشمس والقمر والرتاب والدم 

مفردة من هذه املفردات لتمنحها    م بكلِّ ة بالتحكُّ ة والفلسفيَّ فكار العلميَّ تقوم األ

  .)١( لمل يكن هلا من قب  جديدًا  ًى معن

األُ  التوجُّ هذه  واضح  بشكل  ختتزن  التي  الكتاب  طروحة  فهم  يف  النسبي  ه 

ه حصل هناك  غري سليم يف ما يرتبط بمداليل األلفاظ، فكأنَّ   ٰى مبن  ة تنبني عىلٰ نَّوالسُّ 

  دخيالً   دُّ عَ متام مواصفات يشء ما وعوارضه هو أمر يُ   ف عىلٰ التعرُّ   نَّ أر يقيض بتصوُّ 

درجة   معاين األلفاظ ذات سعة كبرية إىلٰ  ٰى خرهذا اليشء، وبعبارة أُ  ٰى يف فهم معن

األ  اشتامهلا عىلٰ  يشء مرهتنة    لفاظ أيِّ أمعاين    نَّ أهو  وصاف مجيعها، وغايته  هذه 

  . وصافه وحقيقتهأعوارض ذلك اليشء و الع الشخص نفسه عىلٰ بحجم اطِّ 

وصاف يشء ما وعوارضه  أ  نَّ أهو    -  يف هذا الرأي  -  اخلطأ واالشتباه  ورسُّ 

ة  قضيَّ   شياء إىلٰ لت بعض القضايا املمكنة بالنسبة لأل تبدَّ الَّ إخارجة عن معناه، و

حول  ة،  رضوريَّ  تدور  و«األرض  األرض»  حول  تدور  «الشمس  فاجلملتان: 

تُ  وعىلٰ دَّ عَ الشمس»  ممكنتني،  مجلتني  حالٍ يَّ أ  ان  كلٍّ   ة  عن    فمفهوم  خارج  منهام 

 
 .٢٨١و ٢٨٠عبد الكريم رسوش، قبض وبسط تئوريك رشيعت، ص )١(



ينيَّة يف مدار النقدالقراءات اجل  ٢٠٧  ديدة للمصادر الدِّ

ذا مل يكن األمر  إهذا املوضوع، و  عىلٰ   مفهوم موضوعهام، وبالطبع عن اللفظ الدالِّ 

معن يف  داخلة  الشمس»  حول  تدور  «األرض  مجلة  وكانت  كلمة    ٰى كذلك 

ة يف هذه  ة رضوريَّ ة «األرض تدور حول الشمس» قضيَّ «الشمس» لكانت قضيَّ 

ن هلذه النقطة، وهي  ل متضمِّ وَّ الشمس وفق الفرض األ  ٰى معن  نَّ أالصورة، ذلك  

واحلال    نَّ أ الشمس،  حول  تدور  هو    نَّ أاألرض  لنا  يبدو  القضيَّ   نَّ أالذي  ة  هذه 

  . املفرداتممكنة، وهكذا احلال يف باقي 

ة القضايا  ة حيكي عن ماهيَّ هناك بحث يف فلسفة العلم والفلسفة التحليليَّ  ،نعم

القول    نْ أة أو ممكنة؟ ومن غري البعيد  ة، فهل هذه القضايا رضوريَّ العلميَّ  يكون 

ذ  إم،  الربهان املتقدِّ   ر عىلٰ ؤثِّ ، لكن هذه املسألة ال تُ صّح تها هو القول األبرضوريَّ 

االستفاد التحليليَّ يمكن  من  والرتكيبيَّ ة  الرضوريَّ ة  مكان  فقضيَّ ة  واملمكنة،  ة  ة 

قضيَّ  بوضوح  هي  األرض»  حول  تدور  تركيبيَّ «الشمس  كانت    ٰى تَّ ح  )١( ةة  لو 

لفظها يوجب    ٰى وصاف الشمس يف معنأالقول بدخول    نَّ أ، واحلال  )٢( ةرضوريَّ 

القضيَّ  إىلٰ أة  تبديل  حتليليّ قضيَّ   عاله  ذلك  ة  يتحصَّ   نَّ أ ة،  مفهوم  املحمول  من  ل 

  . من الوجوه  وجهٍ  يِّ أ املوضوع، وهي نتيجة ال يمكن املوافقة عليها ب

يتَّ  معنأ  نَّ أضح  وهبذا  ليست داخلة يف  األشياء وعوارضها  لفظها،    ٰى وصاف 

ليها يف مورد ذاك  إالوصول    واملعرفة هبا هي معرفة يمكن للعلم والفلسفة مثالً 

شمس حول األرض أو دوران األرض حول الشمس  اليشء، فلم خيتزن دوران ال

  . يف مفهوم لفظ الشمس نفسه

ة  نَّاملفردات الواردة من هذا القبيل يف الكتاب والسُّ   ٰى معن نَّ إذلك، ف عىلٰ   وبناءً 

القمر عندما   معلوماتنا يف ما يرجع إىلٰ  نَّ إ  ،نعم .قّل األ  من هذه اجلهة عىلٰ ال يتغريَّ 
 

)1(  Synthetic 

)2(  Necessary 



٢٠٨  رمنيوطيقا اهل 

 : نقرآ آية
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َ
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َ
ق
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نا من لفظ «القمر»  مغايرة للمعلومات السابقة، لكنَّ )١( �  وَال

فلم حيصل تغاير    مَّ ة قرون، أو يف صدر اإلسالم، ومن ثَ فهمه منذ عدَّ   نفهم ما تمَّ 

  .)٢( نمري سايس وواضح بني هذين األأاللفظي للقمر، وهناك فارق   ٰى يف املعن

املتقدِّ األُ   نَّ إ  النظريَّ طروحة  من  بسيط  نوع  هي  التوصيفيَّ مة  لأل ة  سامء  ة 

يُ ال   ) ٣( ة اخلاصَّ  مسلَّ   دُّ عَ تي  من  اليوم  التحليليَّ بطالهنا  الفلسفة  نعم،  امت  ة. 

التوصيفيَّ النظريَّ  بياناً ة  متلك  تعقيداً   ة  عٰىل    أكثر  يقوم  هذا  تثبيت  أ من  ساس 

نطاقها، وقد قمت برشح تفصيالت  و   ) ٥( ساس جمال القضايا أ ، وعٰىل  ) ٤( املحكي 

التحليليَّ  «الفلسفة  كتايب:  يف  األمر  كام  هذا  والرضورات»،  الدالالت  ة، 

بيشء من   هة عٰىل هذه البيانات األكثر عمقاً شكاالت املتوجِّ ضت هناك لإل تعرَّ 

  التفصيل أيضاً. 

يتعلَّ أمَّ  ما  يف  بالنظريَّ ا  املبيِّ ق  ملاهيَّ ات  األشياءنة  بحثاً   ، ات  حيتاج  آخر    فهذا 

عطي عباراتنا ومشاهداتنا  اتنا اجلديدة تُ نظريَّ   نَّ إا أيضًا، فقد يقال أحيانًا:  رضوري� 

هلا، لكن ال    ل لباساً ثِّ ات التي متُ املعاين مسبوقة بالنظريَّ   نَّ إمعاين جديدة، ولذلك ف

  ها أكثر تأييداً ة املعاين، فبعضات وكافَّ عطي مجيع النظريَّ املشاهدات وال العبارات تُ 

اعتباره    فيام بعضها اآلخر ال تأييد فيه من األساس واجلذر، فثبات األلفاظ ال يصحُّ 

ات  النظريَّ   نَّ إات، وحيث  له، فاملعاين تابعة للنظريَّ   لثبات املعاين وموجباً   مساويًا 

شار  أوقد    .)٦( لة أيضًا يف الوقت الذي تكون فيه األلفاظ ثابتةاملعاين متبدِّ   نَّ إلة فمتبدِّ 
 

ثِّرسورة  )١(  . ٣٢، اآلية املدَّ

 . ١٢٥، ١١٩ صادق الرجياين، معرفت ديني، ص )٢(

)3(  escriptive theory of proper name 

)4(  Fixing Reference 

)5(  Scope 

 . ١٩٠ رسوش، قبض وبسط تئوريك رشيعت، صعبد الكريم  )٦(



ينيَّة يف مدار النقدالقراءات اجل  ٢٠٩  ديدة للمصادر الدِّ

إىلٰ  القائل  املايض  النظريَّ   هذا  يف  واألرض  والسامء  والرتاب  باملاء  املرتبطة  ات 

  .)١( لكالمه هذا داً واحلارض كام جعل من اختالفها مؤكِّ 

ات  النظريَّ   نَّ أهنا هو    ٰى عهذه املسألة ختتلف عن املسألة السابقة، فاملدَّ   نَّ أ  واحلقُّ 

عاء  نة ملعانيها، وهذا االدِّ أيضًا معيِّ   دُّ عَ شياء تُ ة لألالبنية املاهويَّ   -   مثالً   -عطينا  التي تُ 

وجاهةً  االدِّ   أكثر  من  الظاهر  يقول:  حسب  كان  الذي  السابق  وصاف  أ  نَّ إعاء 

م يمكنه القول: أمل  املتقدِّ   ٰى عاليشء وعوارضه دخيلة يف مفهومه، فاملدافع عن املدَّ 

أمل  توضع األلفاظ للامهيَّ  املاءات؟  املاء؟ وعليه فإذا  ملاهيَّ   -   مثالً   -   يوضع لفظ  ة 

يكون    ٰى املعن  نَّ إال»، فة املاء عبارة عن «العنرص البسيط السيَّ ماهيَّ   نَّ إة:  قالت النظريَّ 

  ٰى املعن  نَّ إف،  »HO2«   ة املاء عبارة عن ماهيَّ   نَّ إ ل بذلك، ويف املقابل إذا قيل:  قد حتصَّ 

يتغريَّ  النإف  .سوف  املاهويَّ ظريَّ ذن يف حالة  البنية  التي ترشح  يمكن  ة لألات  شياء 

  . ات تقوم بتعيني معاين األلفاظ هلذه األشياءهذه النظريَّ  نَّ إالقول: 

الظاهريَّ  الوجاهة  هذه  وبالرغم من  النظر  اعتبارها  نَّ أ  الَّ إ ة لوجهة  يمكن  ال  ه 

يف موارد    ٰى فيها، فحتَّ  النواقص املوجودة  ل تبنيُّ صحيحة، ويمكن باملزيد من التأمُّ 

املاهيَّ  الواقعيَّ األلفاظ ذات  النظريَّ ة  املرتبطة بامهيَّ ة ال يمكن اعتبار  رة يف  اهتا مؤثِّ ة 

ة  قضيَّ   » HO2«   ة تكون قضيَّ   نْ أهذه احلالة كان ينبغي    معانيها، فلو كان الوضع عىلٰ 

استخراجه    املحمول قد تمَّ   ٰى معن  نَّ إوضوح، فليس األمر بحيث    كلِّ ب  )٢( ةحتليليَّ 

هذه    نَّ إفقط، بل    ٰى ام هو بلحاظ عامل املعننَّ إفصدقه    مَّ املوضوع، ومن ثَ   ٰى من معن

  .عيني وواقعي مرتبط بالعامل اخلارجي   ٰى ة ذات حمتو القضيَّ 

ة يف  دلَّ ل جمموعة من األسجَّ  )٤(  كتابه: (التسمية والرضورة)يف  )٣( سول كريبكي

 
 املصدر السابق.  )١(

)2(  Analytic Synthetic 

)3(  Saul Kripke 

)4(  Naming and Necessity 



٢١٠  رمنيوطيقا اهل 

األطرحت  م، وقد  تقدِّ امل  ٰى عاملدَّ   رد ِّ  مفصَّ دلَّ هذه  «الفلسفة  ة بشكل  ل يف كتاب: 

  . ة، الدالالت والرضورات» وال جمال لبحثها هنا التحليليَّ 

ات هو  سامء املاهيَّ أيف مورد    ٰى اليشء املعقول حتَّ   نَّ أ  شارة إىلٰ كتفي هنا باإل أو

للامهيَّ  اللفظ  اإل وضع  بنحو  املاهيَّ مَّ أمجال،  ة  تفاصيل  (ا  املاهيَّ ي  أ ة  التي ال  تلك  ة 

ة) فهي خارجة عن مدلول األلفاظ،  نملك املعلومات الكافية عن زواياها بالدقَّ 

ة املجملة التي نعرف  ة للامهيَّ مجاليَّ شارة اإل مدلول لفظ «املاء» هو اإل   نَّ أوهذا يعني  

ط»  مجايل ال عالقة لـ «العنرص البسي اإل   ٰى ففي هذا املعن مَّ مصاديقها البارزة، ومن ثَ 

أُ ة خصوصيَّ بل وال أليَّ   ، أيضاً   » HO2« لـ    وال قِ قَرت تُ   نْ أ يمكن    ٰى خر ة  من  ل  بَ ح 

  . ةات املستقبليَّ النظريَّ 

َ وَ  :ما نفهمه من لفظ املاء يف قوله تعاىلٰ  نَّ إعليه، ف وبناءً 
ْ
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وائل يف صدر اإلسالم  وما كان يفهمه املسلمون األ   )١( بِق

هو   الوحيد  والتفاوت  املمكن  نَّ أنفسه،  من  اطِّ   نْ أه  غري  تكون  املاء  عن  العاتنا 

لد بمعن  ٰى متوافرة  له  عالقة  ال  تفاوت  وهو  اإلسالم،  صدر  اللفظ    ٰى مسلمي 

  .ومدلوله

  : طروحة الثالثةاألُ 

يف    هذا سيكون دخيالً   نَّ إالوحي فام كانت هناك مصادرات دخيلة يف قبول  كلَّ 

ام  نَّ إة الدخيلة يف االعرتاف بالوحي  ات القبليَّ املصادر والفرضيَّ   نَّ إفهمه، وحيث  

ه ال حمالة سيكون  نَّ إف ،نني عن العامل واإلنسانللمتديِّ  ل يف الواقع الفهم اخلاصَّ ثِّ متُ 

عىلٰ مبني�  مبانٍ   ا  ومعرفيَّ فلسفيَّ   مجلة  خاصَّ ة  الفلسفيَّ   نَّ إ وحيث    .ةة  املباين  ة  هذه 

ة سيكون هو اآلخر يف هذه  نَّفهم الكتاب والسُّ   نَّ إل دائم فة يف حال حتوُّ واملعرفيَّ 

  . احلال أيضاً 

 
 . ١٨، اآلية املؤمنون سورة  )١(



ينيَّة يف مدار النقدالقراءات اجل  ٢١١  ديدة للمصادر الدِّ

ام  نَّ إة لالعرتاف بالوحي وفهمه  ات القبليَّ املالزمة بني الفرضيَّ   نَّ إرنا فيف تصوُّ 

تكون    نْ أمن الوجوه    وجهٍ   يِّ أ كن بعاء غري صحيح، وال يمعاء، وهو ادِّ د ادِّ هي جمرَّ 

األدلَّ  أفضل  ومن  فهمه،  يف  دخيلة  بالوحي  االعرتاف  عىلٰ رشوط  الكالم    ة  هذا 

  ة، فإذا بنينا عىلٰ نَّصعيد فهم الكتاب والسُّ   التحقيقات التي قام هبا املسترشقون عىلٰ 

  ه ال يمكن أليِّ نَّ أفهذا يعني    ، يف قبول الوحي رشط يف فهمه أيضاً   ما كان رشطًا   نَّ أ

مسيحي   يُ   نْ أمسترشق  أو  الكريم  القرآن  النبويَّ يفهم  األحاديث  وهكذا،  درك  ة 

  . مبتدئ  أيِّ  وضوح بطالهنا عىلٰ  ٰى وهي نتيجة ال خيف

  » ات «فهم النصِّ هو اخللط الذي حصل بني عمليَّ   ٰى عاخلطأ يف هذا املدَّ   ورسُّ 

به،    يكون معتقدًا   نْ أ، من دون  ناً ا معيَّ يفهم اإلنسان نص�   نْ أ وقبوله، فمن املمكن  

ال لد   نْ أمن    بدَّ   نعم  واالنسجام  التناغم  من  نوع  هناك  بني    ٰى يكون  املؤمن، 

ف واحد  هذا االنسجام ال يعني توقُّ   نَّ أة، بيد  نَّ معتقداته وبني فهمه للقرآن والسُّ 

  . اآلخر منهام عىلٰ 

حتَّ تقدَّ ما   أُ م  ثالث  عرض  عن  عبارة  كان  اآلن  جمموعة  ٰى  بني  من  طروحات 

دة  خرٰى متعدِّ ين، وهناك بيانات أُ اه النسبي يف فهم الدِّ صلة باالجتِّ طروحات خمتلفة متَّ أُ 

نقدها، لكن املقدار    مَّ سف لطرحها هنا ومن ثَ ة ال جمال مع األ ق هبذه النسبيَّ أيضًا تتعلَّ 

س  ُس أُ ة عٰىل  يني النسبي مقولة مبنيَّ طروحة الفهم الدِّ أُ   نَّ أ ل عٰىل  دلِّ يُ   نْ أ ه  اه يمكن نَّالذي بيَّ 

  مكن تنقيحها. ي   ) ٢(فلسفة اللغة و   ) ١( غري سليمة يف باب اهلرمنيوطيقا 

ار اا  :  

ة،  املذهب النسبي من زاوية خارجيَّ   ا عىلٰ كان الكالم يف البحث السابق منصب� 

أمر آخر أيضًا، وهو:    يني، لكن جيدر بنا االنتباه إىلٰ أي خارج النطاق الداخيل الدِّ 
 

)1(  Hermenutics 

)2(  philosophy of Language 



٢١٢  رمنيوطيقا اهل 

ة  ا منفيَّ هنَّ أة أو  نَّة يمكن االعرتاف هبا من جانب الكتاب والسُّ هذه النسبيَّ   نَّ أهل  

نتج من جمموع  ستَ الصحيح، فام يُ رنا االحتامل الثاين هو االحتامل  ؟ يف تصوُّ جزماً 

املتعدِّ  االجتِّ اآليات والروايات  يفيد بطالن  النسبي وردَّ دة  قاطع، ويف  اه  بشكل  ه 

خماطبيه    ٰى ة الفهم لدال يمكنه القبول بنسبيَّ   -  ةاته القبليَّ بفرضيَّ   -   ين احلقيقة الدِّ 

بحيث ال نكون    ةنَّق بام جاء يف الكتاب والسُّ وبشكل مطلق، أي ذاك الفهم املتعلِّ 

  . مرهذا األ عىلٰ  ن واقعًا ة يدالَّ نَّالكتاب والسُّ   نَّ إالقول:  قادرين عىلٰ 

التي الزمها نفي االجتِّ  التي تُ من مجلة اآليات  النسبي تلك اآليات   عن  عربِّ اه 

   ه «نور» وكتاب «هداية» وتنعته بذلك:نَّ أالقرآن الكريم ب
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رات التي نحصل عليها من فهم القرآن  االستنتاجات والتصوُّ ة  إذا كانت كافَّ 

الكريم ختضع إلطار النقص والضعف البرشي بال استثناء، ولذلك فهي يف حالة  

أنْ  يمكننا  دائم، بحيث ال  بأيِّ   سيالن  أو    نجزم  القرآن  نفاه  يف هذه    ... ثبته أأمر 

يكونا    ة ال يمكن أنْ نَّ؟! فالكتاب والسُّ هادياً   احلالة كيف يكون القرآن الكريم كتاباً 

بعض املحتويات واملضامني التي     يف احلالة التي يمكن الوصول فيها إىلٰ هاديني إالَّ 

  . حيوياهنا بشكل قاطع ومطابق للواقع

الكتاب  تِّ اني  املسلم  ومن مجلة هذه اآليات تلك اآليات التي تفرض عىلٰ  باع 

 
 .١٥، اآلية املائدةسورة  )١(

 . ١٥٧، اآلية األعرافسورة  )٢(

 . ١٣٨، اآلية آل عمران سورة  )٣(

 . ٢٠٣، اآلية األعرافسورة  )٤(



ينيَّة يف مدار النقدالقراءات اجل  ٢١٣  ديدة للمصادر الدِّ

  أمرًا الزمًا أيضًا:   باع النبيِّ تِّ ا  والنور اإلهلي كام تعدُّ 
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القول:    ٰى مت اتَّ نَّ إيمكننا  الكريم؟ إذا  نا  ة استنتاجاتنا من  كانت كافَّ بعنا القرآن 

باع القرآن سيكون يف هذه احلالة بال  األمر باتِّ  نَّ إد والتشكيك، فالقرآن قابلة للرتدُّ 

عرص أو   بع يف كلِّ تَّ يُ  نْ أة ما يمكن  ة النسبيَّ بل فوق طاقة البرش، فوفق النظريَّ  ٰى معن

ال   نْ أتطابق الواقع كام يمكن  نْ أ الت يمكن د ظنون وختيُّ ام هو جمرَّ نَّ إ، بع فعالً تَّ ما يُ 

  . تكون كذلك

الرشيفة:  اآلية  أيضًا  هنا  اآليات  مجلة     ومن 
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اهللا    نَّ أ  برصاحة عىلٰ   ، وهذه اآلية تدلُّ )٣( �  ا �

النبيِّ   تعاىلٰ  طريق  كان    وعن  ما  فإذا  الكتاب واحلكمة،  املسلمني  بتعليم  سيقوم 

املسلمني    نَّ إنقول:    نْ أفكيف يمكن    ،الدوام   عىلٰ   الفهم البرشي يف الواقع ناقصاً 

  ؟!   موا الكتاب واحلكمة من النبيِّ قد تعلَّ 

 : ومن اآليات أيضاً 
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الواضح   بيانًا   ه ال يمكن للقرآن أنْ نَّ أومن   يف  للناس أو بصائر هلم إالَّ   يكون 

أنْ  للناس  يمكن  التي  كانت    احلالة  فإذا  الكالم،  هلذا  املطابق  الفهم  فيها  ينالوا 

  يكون القرآن بياناً   إفهامنا عن القرآن الكريم ناقصة بشكل دائم فكيف يمكن أنْ 

يف هنج البالغة: «وعليكم بكتاب      لنا أو بصائر كذلك؟ ويقول اإلمام عيلٌّ 
 

 . ٣، اآلية األعرافسورة  )١(

 . ١٥٥، اآلية األنعامسورة  )٢(

 . ١٥١، اآلية البقرةسورة  )٣(

 . ١٣٨، اآلية آل عمران سورة  )٤(

 . ٢٠، اآلية اجلاثيةسورة  )٥(



٢١٤  رمنيوطيقا اهل 

ك به، فإذا كان افرتاضنا  كتاب اهللا هو امللجأ ملن متسَّ   نَّ إ، أي  )١( ه احلبل املتني»نَّ إاهللا ف

ذا  يقني بمضمون ه   ل إىلٰ من األحوال التوصُّ   حالٍ   ه ال يمكن يف أيِّ نَّ أعبارة عن  

املقدَّ  ثَ الكتاب  ومن  أنْ   مَّ س  يمكن  فهل  متسُّ   فهمه،  معنيكون  ذا  به  من    ٰى كنا 

مرتبة     إذا أمكن الوصول ولو إىلٰ ك به ال يكون إالَّ التمسُّ   نَّ أاملعاين؟! بل الصحيح  

  . من مراتب معانيه

«وشاهداً   ويقول   آخر:  موضع  عليه»  يف  خاصم  أي  )٢(ملن  القرآن    نَّ إ، 

التمسُّ  أراد  يقل اإلمام:  شاهد ملن  فلم  مقام املخاصمة،  به يف  أو    نَّ إك  ظنونكم 

املخاصمة،    ٰى ة هي شاهدكم لد نَّراتكم التي حصلتم عليها من الكتاب والسُّ تصوُّ 

فهم القرآن ولو برتبة    ة الوصول إىلٰ مكانيَّ إالقرآن شاهد، وهذا يعني    نَّ إ بل قال:  

  . يف اخلصام  لالحتجاج ومستمسكاً  مورداً   نازلة منه ليكون بذلك

ا:  

م يف صدر البحث يف  الذي تقدَّ  ٰى يني باملعنالدِّ  ة يف فهم النصِّ هلبت النسبيَّ ألقد 

اب املسلمني يف  تَّ من الكُ   ، وشملت يف تأثرياهتا بعضاً العامَّ   مرحلة من املراحل اجلوَّ 

د من دون  س بشكل جيِّ لمَ ة ال يُ النسبيَّ ة، لكن خطر هذه  خمتلف البلدان اإلسالميَّ 

فيض يف النهاية  ة تُ قراءهتا ودرسها واالقتناع هبا، فالنسبيَّ   ب عىلٰ ما يرتتَّ   االلتفات إىلٰ 

العلامنيَّ   إىلٰ  كام  نوع من  تُ هنَّ أة،  الكتاب والسُّ ا  متُ نَّفرغ  التي  اهلداية  اهلدف  ثِّ ة من  ل 

  . األصيل هلام

تصوُّ  السطور  يف  هذه  كاتب  والنسبيَّ   نَّ أر  التشكيك  من  النوع  هذا  ة  طرح 

هذا النوع من    نَّ أام  ة، السيّ املجتمعات اإلسالميَّ   عىلٰ   كبريًا   الن خطرًا مثِّ وتروجيه يُ 
 

 .١٥٦اخلطبة  )١(

 .١٩٨اخلطبة  )٢(



ينيَّة يف مدار النقدالقراءات اجل  ٢١٥  ديدة للمصادر الدِّ

ويعرض عىلٰ النظريَّ  يثار  جتديديَّ نَّ أ  ات  «نزعة  النصِّ ه  فهم  يف  و«قراءة  الدِّ   ة  يني» 

والسُّ  للكتاب  التعصُّ نَّحديثة  و«رفض  يف  ة»  الدِّ ب  املصادر  و«إحياء  ينيَّ تفسري  ة» 

ق معارض للتجديد الصحيح  ة حمقِّ مَّ نعم ليس ثَ   . مثال هذه العناوينأاإلسالم» و

ه  نَّ أالواقعي للكلمة فيها، كام    ٰى باملعن  ة واالجتهاد املستمرِّ ينيَّ يف فهم النصوص الدِّ 

ي  ؤدِّ األمر الذي يُ   يني،الدِّ   ب يف فهم النصِّ ق وباحث يقبل بالتعصُّ ة حمقِّ مَّ ليس ثَ 

االجتهاد  اإل   إىلٰ  هذا  حدود  حول  يدور  البحث  لكن  التحقيقي،  بمنهجه  رضار 

  بقاء أيِّ إعدم    إىلٰ   يني جترُّ الدِّ   ة يف فهم النصِّ النسبيَّ   نَّ إ  .بواإلحياء ونفي التعصُّ 

ثنايا املعارف    نْ أ  ىلٰ إة، ونَّتأثري ودور جوهري للكتاب والسُّ  يصبح حاهلام كام يف 

  .  من االسمالَّ إ  فارغاً  ة هزيالً البرشيَّ 

ب  هذا اخلطر وزواياه وجتنُّ   ة إىلٰ ف بدقَّ قني املسلمني التعرُّ املحقِّ   عليه، فعىلٰ   وبناءً 

  . ةة والفكريَّ سه النظريَّ ُس ة ألُ ئة له والقيام بقراءة نقديَّ النتائج السيِّ 

 *   *   *  





  

  

  

ا اء اا إ ا   

- ا أو  دراط)١( -  

  )٢( قيدارة الشيخ األسعد بن عيلّ 

ا:  

التعامل مع  يف    ني عند بعض الباحثني اإلسالميِّ   ة اهات عدَّ برزت مدارس واجتِّ 

وتأويله،تفسريجلهة    ينيِّ الدِّ   النصِّ  وفهمه  وآليَّ إٰىل  تدعو    ه  قصد  باهتا  مفاهيمها 

  دُّ التي ُتعَ   ، وطيقاياهات: اهلرمنومن تلك االجتِّ   .إٰىل األفهام   ينيِّ الدِّ   النصِّ   تقريب

وهي تعكس  ،  نيللفكر والفلسفة الغربيَّ   ريِّ ينتمي إٰىل السياق التطوُّ   ا غربي�   اً إبداع

عمقها  -  الغريبِّ   -   طروحاهتا  اختالف وعٰىل    ، يف  العقل  من    أزمة  التموضع  يف 

  ... ، ينوالدِّ  ،واللغة ، واحلقيقة ، نساناإل

كلِّ  ذلك  كان وأمام  تغل  -   بدَّ   ال  ه،  الدِّ غمع  األوساط  يف  املفهوم  هذا  ة  ينيَّ ل 

  صار إٰىل التذكري بالسياق الفلسفيِّ يُ   أنْ من    -  واحلضاريِّ   واخرتاقه ملجالنا الفكريِّ 

مثَّ   ، اخلاصِّ  إفرازاً وكيف  املأزوم!طبيعي�   ل  احلداثة  ملسار  عٰىل  وإٰىل    ا  التأكيد 

  . كهذه اهات وعدم تناسبه مع اجتِّ  سالميِّ اإل  ة املوقف الفلسفيِّ خصوصيَّ 

  ة ينيَّ نقد مناهج العلوم الدِّ   عٰىل مستوٰى   واملعريفِّ   الفراغ أو شبه الفراغ العلميِّ   إنَّ 

يف البحث  ، وةة والبالغيَّ الدراسات والبحوث اللغويَّ يف  وباخلصوص  ها؛وتطوير

 
 ربيع  -  شتاء  ٢١، السنة  ٣٦ة، العدد  العامليَّ     ٰى للجامعة املصطف  بة»يِّ الط  اةي«احلة جملَّ :  املصدر  )١(

 . ١٣ م، الصفحة٢٠١٧

 . ، من تونسباحث يف الفكر اإلسالميِّ  )٢(



٢١٨  رمنيوطيقا اهل 

م علينا تقديم رؤية  تِّ ، ُحي يف مناهج التفسريو  ، الفقهيِّ   ومناهج االستنباط   صويلِّ األُ 

  : ؛ مهانيمستوي أمام هذه التحّديات، وذلك عٰىل  ومرشوع حلٍّ 

اهلرمنختطِّ   -   ١ أوهام  خالل    ، وطيقايي  الكونيَّ من  الرؤية  عٰىل  ة  التأكيد 

  . تطوير السؤال الفلسفيِّ ، وةاإلسالميَّ 

إعادة االعتبار لتاريخ  ، من خالل  ة للمنهج البديلة املعرفيَّ التأسيس لألرضيَّ   -   ٢

اإلسالميَّ  العلوم  فلسفة  وتأسيس  هلويَّ و   ،ة العلوم  دقيق  الكريم  ة  تنقيح  القرآن 

  . ة من الفهم إٰىل االهتداء تأصيل النقلة املركزيَّ ، وب منهرتقَّ وموضوعاته وما يُ 

:ّ 

  نصٌّ ،  وٰىل كانت حضارة نصٍّ تها األُ بة يف جترحضارتنا اإلسالميَّ   أنَّ   يف  ال جدال 

الدِّ مثِّ يُ   ال  الكتاب  فحسب  ينّي ل  يُ ؛  للمسلمني  الوجود    ل شكِّ بل    التارخييِّ حمور 

اإلسالميَّ مَّ لألُ  الدِّ   ،ةة  املعرفة  يف  الثقل  املختلفة  ينيَّ ومركز  وثقافاهتم  للمسلمني  ة 

  . عة عٰىل امتداد اجلغرافياواملتنوِّ 

املقدَّ  الكتاب  هذا  رؤيته احلضاريَّ لقد قاد  األُ س يف  البرشيَّ ،  ةَ مّ ة  ة  ومن ورائها 

م  يزال هاجس التقدُّ   وال  . واملعنويِّ   يِّ املادِّ   والرقيِّ م  من التقدُّ   مٍ سا  ٍق فُ إٰىل أُ ،  مجعاء

  بعد السبات احلضاريِّ   ،يف عقول كثريينيسكن    ة ثانيةواالندماج يف دورة حضاريَّ 

  . تنا يف القرون األخريةمَّ الذي شهدته أُ 

  تنهض إالَّ   أنْ   هايمكن  تنا ال مَّ أُ   وٰىل أنَّ ة األُ دت التجربة احلضاريَّ أكَّ هذا يف حني  

كُ إذ مع  تصاحلت  جادَّ   ،اهباتَّ ا  ا ة  وسعت  الفكريَّ إٰىل  بمنظومته  واملعنويَّ اللتزام  ة  ة 

  . ةواالجتامعيَّ 

التعا أجل  النصِّ   ملومن  مع  واجتِّ   ،الواعي  مدارس  عدَّ برزت  يف  اهات  ة 

وآليَّ إٰىل  تدعو    ،التفسري النصِّ ب  ،اهتامفاهيمها  تقريب  تلك    .القرآينِّ   قصد  ومن 

  . وطيقاي: اهلرمنة وسياقها التارخييِّ املقتبسة من التجربة الغربيَّ اهات االجتِّ 



ينيُّ من الفهم إىلٰ   ٢١٩  االهتداء النصُّ الدِّ

م  ليُ البحث  هذا    يأيتو مثار  تزال    وطيقا التي ال ية للهرمنة موضوعيَّ قراءة نقديَّ قدِّ

  . يف الواقع املعارص كبريين نقاش وجدل

  :ا وات ار.. طا: وأ

ينتمي إٰىل السياق   اهلرمنوطيقا هي إبداع غريبٌّ  أنَّ من املتسامل عليه بني الباحثني 

الغربيَّ   ريِّ التطوُّ  والفلسفة  عمقها،  نيللفكر  يف  تعكس  اختالف  عٰىل    ، وهي 

  ...، وسواملقدَّ  ، والوجود ،واللغة ، املوقف من الفكر،  اهاهتااجتِّ 

يف حتديد حقيقة املصطلح ودراسة    نستغرق كثرياً   نريد أنْ   ال، ويف هذا البحث

النّص عالقته باملدارس واالجتِّ    عىلٰ د  ؤكِّ نُ   نا نريد أنْ لكنَّ،  خرٰى ة األُ ة اللغويَّ يَّ اهات 

احلداثويِّ  املفهوم   السياق  أزمة  هي  وطيقا  ياهلرمن  وأنَّ   ،هلذا  تعبريات  من  تعبري 

  ... و ،ينوالدِّ  ،واللغة ، واحلقيقة ، نسانيف التموضع من اإل العقل الغريبِّ 

  : يف معجم الالند ورد

الكتاب    :خاصٍّ   وٍ وبنح  ،ةة أو دينيَّ وطيقا تفسري نصوص فلسفيَّ ياهلرمن

  .)١( هو رمزيٌّ  ا مل قال هذه الكلمة خصوصاً تُ حيث  ،س)(رشح مقدَّ 

ة  إحدٰى املدلوالت املهمَّ   دُّ عَ يُ   هوو  ، تعريف عٰىل معنٰى التفسريهذا الز  كَّ لقد ر

 . غري التفسري ٰى خر أُ  نا نستوحي من ذيل التعريف معانٍ نَّ أكام  ،فظللَّ 

ا  نفإنَّ   ،وحقله الداليلِّ )  Hermenevein(   ملصطلح اإلغريقيِّ إٰىل اوإذا عدنا  

  يرصُّ  ،ولذا  .والتأويل  ،والرتمجة   ، والرشح  ،كالتعريف  ؛كثريةٍ   ن معانٍ نجده يتضمَّ 

احلرفيَّ   همبعض ترمجته  يف  املصطلح  استخدام  املتمثِّ عٰىل  هرمنة  بلفظ    ، وطيقايلة 

مصطلح   مثل  العبارة    حرصاً   ؛»ةالتأويليَّ « ويرفض  احتفاظ  عٰىل    بجميع منه 

اللغة    أنَّ ؛ واعتقادًا منه بداخلهايف  ة املختزنة  ة واملنهجيَّ ة والدالليَّ شحناهتا املعرفيَّ 
 

الفلسفيَّ   )١( أندريه: موسوعة الالند  أمحد خليل، طالالند،  خليل  باريس،  ١ة، تعريب:  ، بريوت؛ 

 . ٥٥٥ ، ص٢ م، ج١٩٩٦منشورات عويدات، 



٢٢٠  رمنيوطيقا اهل 

كلامٌت    ...، ووالتفسري  ، فالتأويل؛  معانيها  جميع لفظة حتيط ب  هايوجد في  ال  ةالعربيَّ 

 من كلمة تأويل وتفسري وفسارة ال  كال�   إنَّ «  .تشري إٰىل بعض جوانب هذا املفهوم 

ا ما تزال يف  وطيقا التي يبدو أهنَّ يوأغراض اهلرمن  من أجزاء ومهامٍّ   اً  جزءتعكس إالَّ 

  .)١( »ر ع والتطوُّ طور التوسُّ 

  . والفهم  ،التأويل  ،التفسري   :ةثالث  هذا املجال عٰىل معانٍ يف  ز املشتغلون  كِّ ويرُ 

تُ  اليوم  الذي هيتمُّ ق فلسفي� طلَ وهي  املجال  الفهمبنظريَّ   ا عٰىل ذلك  كان  أسواء    ؛ ة 

ة  ظاهرة اجتامعيَّ   م أ  ،اي� فنّ  عمالً   م أ  ،خمطوطاً   م أ  ، اا شفوي� املوضوع املطلوب فهمه نص� 

  . اا برشي� نص� كان  م أ سًا مقدَّ  وسواء أكان النصُّ  ،ةتارخييَّ  وأ

مسارًا   وقد املصطلح  تبدُّ ري� تطوُّ   شهد  خالله  عرف  وحتوُّ ا  مهمَّ الت    ، ةالت 

  . عٰىل املعنٰى الذي أثبتناه سلفاً  ليستقرَّ 

  : ةوطيقا التقليديَّ ياهلرمن -   ١

التقليديَّ ارتبطت   الالَّ   ينيِّ الدِّ   بالنصِّ ة  اهلرمنيوطيقا  وهي    ؛ةهوتيَّ والدراسات 

  . سلتي جيب االلتزام هبا لفهم الكتاب املقدَّ ال جمموعة املعايري والضوابط  ثِّ متُ 

يف اجلذر القديم    -   أيضًا   - الباحثون صداه    وجد قد  س  وهذا االرتباط بالكتاب املقدَّ 

ٰ كان  الذي  و   ، سطورة هرمس رسول اآلهلة إٰىل البرش عند اليونان فظ مع أُ للَّ   نقل  يتوىلَّ

  ة. ة وعامل البرشيَّ لوهيَّ ته الوصل والتقريب بني عامل اُأل فمهمَّ   ، ة إٰىل البرش هليَّ اإل التعاليم  

اهلرمن هذه  ترعرعت  الكنيسة  الكالسيكيَّ يوداخل  أنْ خاصَّ وب  ،ة وطيقا  بعد    ة 

العالقة  ، ونجيلة لإلاملرحلة الشفويَّ   منها:   ؛ ة حول اإلنجيلتبلورت إشكاالت عدَّ 

د  تعدُّ ، وسة أللفاظ الكتاب املقدَّ املعاين الرمزيَّ ، واجلديدالعهد  بني العهد القديم و

  ... ، وقراءات اإلنجيل
 

ة للعلوم  ، بريوت، الدار العربيَّ ١جاسرب، دايفيد: مقّدمة يف اهلرمنيوطيقا، ترمجة: وجيه قانصو، ط )١(

 . ١٢ م، ص٢٠٠٧نارشون؛ اجلزائر العاصمة، منشورات االختالف، 
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ويف    . ينيِّ ة واإلصالح الدِّ ستانتيَّ ت كانت وراء ظهور الربو  هاكلُّ   هذه اإلشكاالت 

اهلرمن كتاب  ظهر  السياق  سنة  يهذا  هاور  لدان  ضمَّ   م،١٦٥٤وطيقا    ه نَوالذي 

املقدَّ  الكتاب  لتفسري  هذ   ، سقواعد  استلهم  قواعد  التوجُّ   اوقد  إرساء  نحو  ه 

  . ة ملارتن لوثرس من احلركة اإلصالحيَّ التفسري الصحيح للكتاب املقدَّ 

  ة: وطيقا الرومانسيَّ ياهلرمن -   ٢

الرومانسيَّ  اهلرمنيوطيقا  املتألِّ ة  ظهرت  يد  فريدعٰىل  األملاين    اليرماخر ك شري ه 

حيث  )م ١٨٣٤- ١٧٦٨( الالَّ معه  انتقل  ،  االستعامل  دائرة  من    هويتِّ املصطلح 

ة يف التأويل يمكن استعامهلا  ة عامَّ إٰىل مرشوع نظريَّ   -  خصوصاً   -  ستانتيِّ توالربو

النصوص غري الدِّ  القُ بحيث    ، ة أيضاً ينيَّ يف تفسري  اء يف فهم  رَّ يزيل اخلالفات بني 

  . ةس ليس بحاجة إٰىل طريقة خاصَّ الكتاب املقدَّ  االعتقاد بأنَّ  مع  ،النصِّ 

شال نظرية  أنَّ   يرماخر وتقوم  اللغويَّ   النصَّ   عٰىل  الواسطة  املؤلِّ هو  بني  ف  ة 

اللغويِّ ،  والقارئ جانبه  يف  يرتبط  بتاممها  فهو  النفيسِّ   ،باللغة  جانبه  يرتبط    ويف 

تقوم    يرماخروطيقا شاليهرمن  نَّ إ  :ومن هنا يمكن القول  .فللمؤلِّ   بالفكر الذايتِّ 

ام  وكلَّ   . وفهم القائل من جهة ثانية  ، أي فهم اللغة من جهة  ؛ ةة ونفسيَّ ة لغويَّ عٰىل ثنائيَّ 

النصِّ ابت الزمنوتقدَّ   عدنا عن عرص  كنَّكلَّ   ؛منا يف    ؛ ولذا  الفهم،  سوءلا عرضة  ام 

      .)١(يف الفهم أرئ من اخلطالتأويل لعصمة القا  فنِّ إٰىل نحن بحاجة ف

  وأنْ   ، قه اخلاصَّ فُ د أُ بعِ يُ   أنْ بيف مطالبته القارئ    يرماخرة شالوتكمن رومانسيَّ 

  . ويعيد بناء جتربته عٰىل الصعيد النفيسِّ  ، فاملؤلِّ   حملَّ  حيلَّ 

من خالل    ة،هذه الرومانسيَّ   جتاوزعٰىل    )م ١٩١١- ١٨٣٣(   دلتايوقد عمل  

العلوم    ته تقوم عٰىل أنَّ فنظريَّ   ،ةيتناسب مع العلوم اإلنسانيَّ تأسيس منهج مالئم  

  ؛ فهذه األخرية تستند إٰىل التجربة يف اخلارج  ؛ةة ختتلف عن العلوم الطبيعيَّ اإلنسانيَّ 

 
)1(  mecomprehension 



٢٢٢  رمنيوطيقا اهل 

يرٰى  فهو    ؛ولذا  .ةات يعتمد عٰىل التجربة الذاتيَّ العامل يف جمال اإلنسانيَّ  أنَّ   بينام جيد

  . هفرسِّ نُ   ال أنْ اإلنسان  نفهم  علينا أنْ  يف حني أنَّ  ،  الطبيعةفرسِّ نا نُ نَّ أ

  :ةاهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ  -   ٣

- ١٨٨٩(   ة عٰىل يد هايدغر فت نقلة هامَّ َر ا عَ ة اهلرمنيوطيقا أهنَّ يذكر الباحثون يف تارخييَّ 

  ؛ ) (الوجوديِّ   لوجيِّ و نط ) إٰىل املجال األ (املعريفِّ   بستمولوجيِّ ) من املجال اإل م ١٩٧٦

  ل من البحث عن منهج للفهم إٰىل البحث عن حقيقة الفهم ومعناه. عرب التحوُّ 

هانس  و جورج  هرمنيوطيقا  جاءت  بعده  )  م ٢٠٠١- ١٩٠٠(امري  ادغمن 

وهرمنيوطيقا    اليرماخر جتاوز مساوئ هرمنيوطيقا ش إٰىل  الذي سعٰى من خالهلا  

أنَّ « فقد    ، دلتاي النصِّ   اعترب  التجارب    فهم  بني  التفاعل  قوانني  بإدراك  مرتبط 

التي يفصح عنها النصُّ ،  املرتاكمة العمليَّ ه  قد شبَّ و  ،واحلقيقة  التي  ة  هذه  باللعبة 

من خالل وسيط حمايد هو    ؛جي املتفرِّ وتنتهي إٰىل املتلقِّ   ،عبف الالَّ تبدأ من املؤلِّ 

عمليَّ  يتيح  الذي  التفاعلالشكل  التلقِّ   ،ة  ممكناً وجيعل  تراخي    وموصوالً   ي  عرب 

ال ينطوي عٰىل حقيقة    النصَّ   إنَّ   : س للقولسِّ ؤة املتاحة تُ وهذه اإلمكانيَّ   ،العصور

  ، وجتربة القراءة  ،يق املتلقِّ فُ  من عرص إٰىل عرص بحسب أُ تتغريَّ    احلقيقة ألنَّ   ؛ثابتة

  .)١( »ومكانٍ  زمانٍ   ني يف كلِّ واختالف مدارك املتلقِّ 

وبول    ، بيتيإمليو    :لة يف رموزها مثَّ املاهات املعارصة للهرمنيوطيقا  ا االجتِّ وأمَّ 

هريش  ،ريكور تنتقد    ، وإريك  مع شالوتتَّ   امري،ادغ فهي  أكثر  هم  و  يرماخر،فق 

يستند إٰىل    وجعل اهلرمنيوطيقا علامً   ، ة يف التفسرية موضوعيَّ تشييد نظريَّ إٰىل  يسعون  

  .)٢( غادامريد عليها ة التي أكَّ متامسك يتجاوز الذاتيَّ  منهج موضوعيٍّ 

 
  ، -   ر القرآينِّ دبُّ نقد القراءات وتأصيل علم التَّ   مدخل إىلٰ   - ر  دبُّ ق التَّ فُ الريسوين، قطب: من هتافت القراءة إٰىل أُ   )١(

  . ٢٦٠  م، ص ٢٠١٠هـ/  ١٤٣١ة،  ة، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميَّ ، اململكة املغربيَّ ١ط 

البيضاء؛ بريوت، املركز    رُّ ، الدُّ ٦ات التأويل، طات القراءة وآليَّ انظر: أبو زيد، نرص حامد: إشكاليَّ   )٢(

 . ٤٤ م، ص٢٠٠١، العريبُّ  الثقايفُّ 
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م: طا ا ة ا ا:  

الغريبَّ حتوُّ اهلرمنيوطيقا  شهدت  لقد   القلق  هذا  عربها  عكست  عميقة    الت 

  ، هنائيٍّ   إٍ ترسو إٰىل مرف  من الصعوبة بمكان أنْ و  ، عٰىل حالٍ   مل تستقرّ   ، فهيافلسفي� 

وتنجيلفتتَّ  معاملها  ظاهراتيَّ ؛  غوامضها  ضح  مرحلة  يف  كانت  صارت    ثمّ   ،ةفقد 

ن ينادي بااللتزام  ال ختلو الساحة ممَّ كانت    وإنْ   ،ت فلسفة التفكيكتبنَّ  ثمّ   ، ةبنيويَّ 

  .كهرمنيوطيقا إريك هريش  ؛ له االعتبار ف وردِّ بقصد املؤلِّ 

الطبيعيِّ  الفلسفيُّ   أنْ   ومن  القلق  النصوص  الغريبُّ   ينعكس  فهم  منهج  ؛  عٰىل 

البرشيَّ  شفويَّ   -  ة فالنصوص  أم  كانت  نتاٌج   -   ة مكتوبة  رتبط  ي   إنساينٌّ   هي 

اإلبخصوصيَّ  الكوينِّ   ،نسانة  وجماالت    ، واستعداداته  ، اتهوقابليَّ   ، وموقعه 

كام يرتبط  ، من جهة اهللامع  اآلخر ومع الطبيعة ومع نفسه ومع وعالقته  ،إبداعاته

والكشف عن    . خرٰى ساليب بياهنا من جهة أُ أباللغة وتراكيبها وطرائق تعبريها و

  أيضاً -ف  يتوقَّ   وفه  ،ف عٰىل دراية باللغة وفنوهناتوقَّ   وإنْ   ،مضامني هذه النصوص

  . ةمن جهة ثانيعٰىل الفلسفة   -

 عنها  نادت بالتخيلِّ  وإنْ  ،ن الفلسفةعات فهم النصوص ال فكاك لنظريَّ  ؛لذاو

تبنِّأو جتنُّ   سٍ يقوم عٰىل أسا   أنْ من    بدَّ   ال   مٍ فه  أيَّ   ألنَّ ؛  دةة حمدَّ ة فلسفيَّ ي نظريَّ ب 

    .فلسفيٍّ 

احلداثويِّ ياهلرمن  دُّ عَ تُ و العقل  أدوات  إحدٰى  حماولة  عند  و  .الغريبِّ   وطيقا 

العقل ومآالته يف منظومة  ة ملسارات  رؤية تقويميَّ االنطالق من من    بدَّ   يمها ال وتق

  . احلداثة

  : ؛ هيماتصف بجملة من املقوِّ يتَّ  يُّ و العقل احلداثف

  . د نفسهفالعقل سيِّ  ؛ نفسهل إالَّ  ، وعدم خضوعهسلطان العقل التأكيد عىلٰ  -

 عن مرحلة  عربِّ ة التي تُ هوتيَّ املعارف الالَّ ُأُفق  ي  وختطَّ   ،ةينيَّ سات الدِّ نبذ املقدَّ   -

  . عدم النضج البرشيِّ من مراحل 



٢٢٤  رمنيوطيقا اهل 

  . رعٰىل حتقيق التطوُّ  م ورضورة العمل اجلادِّ مقولة التقدُّ التأكيد عٰىل  -

  . ة إٰىل الفكر التجريبيِّ ليَّ جتاوز الثقافة التأمُّ   -

عٰىل    -  والتحرُّ التأكيد  النقد  اليقينيَّ ممارسة  واحلقائق  اجلاهزة  القوالب  من  ة  ر 

  .املطلقة

  ، ةمسار طويل سلكته الفلسفة الغربيَّ هي حصيلة  س للعقل احلداثيِّ ُس هذه األُ 

  يف العصور اآلتية:   )١( »مات يف علم االستغرابمقدِّ «كتاب صاحب  أوجزها

  .عرص الفكر الكنيسِّ   ل إٰىل القرن الرابع عرش:من القرن األوَّ   -

  . ينيِّ عرص اإلحياء الدِّ  القرن الرابع عرش: -

  . ينيِّ اإلصالح الدِّ عرص  القرن اخلامس عرش:  -

  . عرص النهضة  القرن السادس عرش: -

  . ةقالنيَّ ععرص ال القرن السابع عرش: -

  . عرص التنوير القرن الثامن عرش:  -

  . ةة والعلمويَّ الوضعيَّ  القرن التاسع عرش: -

  . ةالقرن العرشون: أزمة اإلنسان والعلوم اإلنسانيَّ  -

  ه هذ   لكنَّ ،  ة والتنويرالنهضة والعقالنيَّ فروح احلداثة تكمن يف جوهر فلسفة  

انطلقت    بعد أنْ   ،إٰىل العدم   -    صاحب التقسيم كام عربَّ   -مآلتها انتهت   احلداثة يف 

  م! بدأت من النهوض والتقدُّ  بعد أنْ  ، وانتهت إٰىل السقوط والفوٰىض  من العقل! 

ة قاسية  نقديَّ مراجعة  إٰىل  دفعه    الذي واجهه العقل الغريبُّ   املأزق احلضاريَّ   إنَّ 

التي بدورها نراها تتيه يف  ،  »ما بعد احلداثة «ـ  ٰى بسمَّ للحداثة ومقوالهتا حتت ما يُ 

  ، صالفبعد تنامي وسائل االتِّ   ، تكون بأهدٰى من مصري احلداثة نفسها  مسارات لنْ 

برزت دعاوٰى  ،  ةلوجيا الرقميَّ ور التكنوتطوُّ   ،ةجهزة الذكيَّ نرتنت واألوانتشار اإل
 

 .الدكتور حسن حنفي )١(



ينيُّ من الفهم إىلٰ   ٢٢٥  االهتداء النصُّ الدِّ

مابأُ  ومأزقها  فول  احلداثة  باملو  ،بعد  الرقميَّ «ـ  ناداة  اآلليَّ «  أو  »ةاحلداثة  ة  احلداثة 

  . »ةوالتلقائيَّ 

التارخييَّ   إنَّ  العرض  الغريبِّ عن  يكشف    الرسيع  هذا  العقل  وغياب    ،مأزق 

  . ع إٰىل آخروقلقه املفزع الذي جيعله يقفز من مربَّ  ، ة ثابتة لديهمرجعيَّ 

الفلسفيُّ قد  و االضطراب  هذا  الكوينِّ موالتمل  انعكس  الوعي  يف  عٰىل    ل 

يف    كام انعكس سلباً   ،يف جماالت األدب والفنون والشعر  معاجلات العقل الغريبِّ 

  . اتين وما يرتبط به من رموز ونصوص وطقوس وأدبيَّ س والدِّ مع املقدَّ   املهتع

د  ؤيِّ بعض مقوالهتا يُ لاهات يف هذا املجال أو رسيع لبعض االجتِّ الستعراض اال إنَّ 

ومن مقولة    ،إٰىل ما بعد التفكيك  ، إٰىل التفكيك  ،ةإٰىل البنيويَّ   ،ةفمن الظاهريَّ   ؛ذلك

  ...، ٰىل التناصِّ إ ،فٰىل موت املؤلِّ إ ، إٰىل البنية ، اللفظ واملعنٰى 

ن  م يف الغالب ممَّ ة أهنَّ اه يف الساحة اإلسالميَّ ألنصار هذا االجتِّ ل املتابع  سجِّ ويُ 

الغربيَّ  احلداثة  التعااستهوهتم  يف  جتربتها  وأعجبتهم  النصوص مل  ة  ة  ينيَّ الدِّ   مع 

يف تطبيقاهتا عٰىل    وطيقا هوياجلدل الذي تثريه اهلرمن   ألنَّ ؛  عموماً   والرتاث اإلنساينِّ 

اعتوأمَّ   ، ينيِّ الدِّ   النصِّ  اهلرمنا  بأيِّ يامد  والفنون    وطيقا  األدب  يف  كانت  معنٰى 

والشعر أنَّ تصوَّ يُ فال    ،والتاريخ  باحلسَّ ر  يقابل    بأيِّ   ،وطيقايفاهلرمن  .نفسها  ةاسيَّ ه 

ويف أحسن    ، يف النهاية ليست سوٰى جمموعة معايري أو ضوابطهي    ت، دَ مِ معنٰى اعتُ 

  يف الفهم! ةً أو نظريَّ  متكامالً  ًا منهج فهي ليست إالَّ  األحوال 

  ؛ ينيِّ لفهم الرتاث الدِّ   اهلرمنيوطيقا  يف اعتامد تكمن    -   املشكلة   كلَّ   - املشكلة    إنَّ 

  إىلٰ   وطيقا يبلغت احلامسة ببعض أنصار اهلرمن، حيث  الدينيِّ   وباخلصوص النصِّ 

القرآن الكريم هو نتاج لتجربة   أنَّ  زاعامً  !)١( ةنَّوطيقا الكتاب والسُّ يهبرمن  ياد ين أنْ 

  !  الوحي التي عاشها الرسول 

 
 .ةنَّد جمتهد: هرمنيوطيقا القرآن والسُّ انظر: شبسرتي، حممّ  )١(



٢٢٦  رمنيوطيقا اهل 

ة واخرتاقه ملجالنا  ينيَّ ل هذا املفهوم يف األوساط الدِّ غمع تغله، ووأمام ذلك كلِّ 

كان واحلضاريِّ   الفكريِّ  الفلسفيِّ يُ   أنْ من    بدَّ   ال   ،  بالسياق  التذكري  إٰىل    صار 

التأكيد عٰىل  من   كام ال بدَّ   ملسار احلداثة املأزوم!ا  طبيعي�   ل إفرازاً وكيف مثَّ   ، اخلاصِّ 

  . كهذه اهات وعدم تناسبه مع اجتِّ  سالميِّ اإل  ة املوقف الفلسفيِّ خصوصيَّ 

: طا أو:  

الفلسفيَّ  بالبيئة  الوعي  للهرمنبعد  مسارات  ية  عٰىل  الرسيع  والوقوف  وطيقا 

  -   يف أحسن أحواهلا   -الدعوة إٰىل هذا املنهج  لن تكون  ،  ة ومآالهتااحلداثة الغربيَّ 

رؤية  هؤالء    سوٰى  تنتاب  أوهام  من  الغرب  أنَّ يف  نابعة  من  تأيت    وأنَّ ،  احللول 

سة هو الطريق األمثل يف  الطريق الذي سلكه يف جتاوز مشكلته مع النصوص املقدَّ 

اإلسالميَّ   ملالتعا النصوص  عٰىل  ولكنَّ  . ةمع  اإلرصار  هذا  إزاء  نُ التبنِّنا  ل  سجِّ ي 

  هلذه األوهام: احلقائق اآلتية تبديدًا 

  : ل حال� ثِّ ُمت   ات املستوردة الاآلليَّ  -   ١

  ، يف دراسة النصوص واألدب   ات ات املستوردة وتأصيل املنهجيَّ ة اآلليَّ لت قضيَّ مثَّ لقد  

  زال. ي   وال   السجال والنقاش طويًال   دار حوهلا   ةً إشكاليَّ   ، ينيِّ ة اإلرث الدِّ خاصَّ ب و 

النُّ يرصُّ خَ فبعض  كونيَّ   ب  الغربيَّ عٰىل  احلداثة  مرشوع  مناهجها  ة  وإطالق  ة 

إسقاط و  ،وأدواهتا البيئيَّ   مجيع   عٰىل  والثقافيَّ الفوارق  واحلضاريَّ ة  وبينهمة  بيننا    ؛ ة 

  ساتنا! وفهم مقدَّ ة ينيَّ تطبيقها عٰىل نصوصنا الدِّ وات كه هبذه اآلليَّ ر متسُّ ربِّ ليُ 

  نٍ ات عٰىل أعظم مكوِّ املدٰى بتطبيقهم هذه اآلليَّ   ون احلداثويُّ لقد جتاوز هؤالء  

ما   واالنبهار بكلِّ  )١(الغربأمام ا عقدة احلقارة إهنَّ ! القرآن الكريم  :إسالميٍّ  ثقايفٍّ 

 
، مقالة منشورة يف كتاب:  »ة ة اإلسالميَّ العلم املعارص يف منظار الرؤية الكونيَّ «انظر: نرص، حسني:    )١(

احلضاريَّ ين  الدِّ  الدراسات  سلسلة  طوالعلم،  الفكر  ١ة،  لتنمية  احلضارة  مركز  بريوت،   ،

 . ٢٥ م، ص٢٠٠٨، اإلسالميِّ 



ينيُّ من الفهم إىلٰ   ٢٢٧  االهتداء النصُّ الدِّ

مستوٰى  ات عٰىل  ات وآليَّ عه من منهجيَّ بدِ ام يُ بوكذلك    ، اتيصنعه من أدوات وتقنيَّ 

  . البحث والتفكري

  قتها هذه األدوات بالنجاحات التي حقَّ   هذا النزوع االقتبايسَّ   همر بعضربِّ قد يُ و

ة رسعان  ت موضعيَّ اسوٰى إنجاز هذه النجاحات مل تكنْ  ولكن يبدو أنَّ ، يف بيئتها

  ما انقلب الوعي عليها أو انكشفت رساباهتا! 

لنا  وسيتَّ  طيَّ ضح  البحثيف  الطب  ات    ،»واملنهج  النصِّ «ة  شكاليَّ إل  يعيُّ اإلطار 

  حيتاج إٰىل قواعد أصيلة   ة اليف جمال الثقافة اإلسالميَّ   ينيِّ الدِّ   مع النصِّ   امل التع  أنَّ و

ة الرتاث ويؤمنون بقداسة  إٰىل باحثني يعيشون روحيَّ   -   أيضًا   - تاج  حيبل  ؛  )١( فقط

  . النصِّ 

  رضورة  االستفادة من كنوز الرتاث:   -   ٢

النبش يف تراث اآلخر وإمهال    : نيوطيقيِّ يلها عٰىل اهلرمنسجِّ املفارقات التي نُ من  

  عن الرتاث واإلقبال قدماً   فون العرب يف الصدِّ فمهام بالغ املثقَّ «،  تراثهم اخلاصِّ 

ٰى دعاة تصفية احلساب مع  فحتَّ  ، م لن جيدوا أنفسهم فيهافإهنَّ ، ةالغربيَّ   عٰىل احلداثة 

ال   الغريالرتاث  تراث  يف  الوقوع  عن  من    ؛يفلتون  النفور  طلبوا  حيث  من 

  .)٢( »تراثهم

لو التفتوا إٰىل الرتاث    ، ات يف الفهمة ونظريَّ فونا إٰىل مقاربات لغويَّ لقد انحاز مثقِّ 

ة  ة والبالغيَّ عن العديد من الدراسات اللغويَّ   تبتعد كثرياً   لوجدوها ال   اإلسالميِّ 

ة التي ترقٰى يف  ة والتفسرييَّ ات البالغيَّ ب التفسري بالنظريَّ تُ كُ   تعجُّ كام    ؛ةصوليَّ واألُ 

  . ةمه البحوث الغربيَّ قدِّ ٰىل ما تُ إحاالت كثرية 

 
د من صالحيَّ  ة إذا تمَّ ة غربيَّ يعني رفض آليَّ  هذا الو )١(  .تها للمجال اخلاصِّ شحذها والتأكُّ

سلسلة أعالم الفكر واإلصالح يف ،  -  قراءة يف مرشوعه الفكريِّ   - محن  مرشوح، إبراهيم: طه عبد الرَّ  )٢(

 .١٥٧م، ص ٢٠٠٩،  ، بريوت، مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالميِّ ١)، ط ١٢(   العامل اإلسالميِّ 



٢٢٨  رمنيوطيقا اهل 

  ن القديم واجلديد: يْ ة بني القرآن الكريم والعهَد جتاهل الفوارق اجلوهريَّ  -   ٣

وقد   ،ل الغريبِّ س معضلة أمام العقل الكتاب املقدَّ مثَّ  ، ةيف تاريخ الثقافة الغربيَّ 

الغربيَّ  الفلسفة  تاريخ  مسار  يف  احلداثة  رأينا  قامت  كيف  وسلطة  الدِّ   بوجه ة  ين 

ان من  وقد ك   .القيود  مجيعسات وحترير العقل من وعٰىل قاعدة نبذ املقدَّ   ،الكنيسة

  . والعقل وطيقا للتوفيق بني النصِّ نيبالتأويل واهلرم هم ل بعضيتوسَّ   أنْ  الطبيعيِّ 

  متكامالً   اً وضع منهج كام    ، ةإٰىل التأويليَّ   ينيِّ اد اإلصالح الدِّ وَّ بعض رُ جلأ  قد  و

النصِّ  تفسري  النصِّ املقدَّ   يف  هذا  لتحرير  والكهنوت    س  الكنيسة  احتكار  من 

  . ساملقدَّ   لرشح النصِّ  املسيحيِّ 

أنَّ و وهويَّ   مع  ورسالته  تارخيه ونصوصه  يف  خيتلف  الكريم  عن    ... تهالقرآن 

ة  ة املنهجيَّ ون عٰىل إسقاط تلك العدَّ رصِّ فينا يُ بعض مثقَّ  ، فإنَّ س لآلخراملقدَّ  النصِّ 

متناسني عصمة القرآن من  ها، وكلَّ   متجاهلني تلك الفوارق  ، عٰىل القرآن الكريم

  . أنواع التحريف والتزييف مجيع

  وجتاهل املصدر املتعايل للقرآن: قل الوضعيُّ الع -  ٤

  ة بإلغاء الفوارق بني النصِّ نصار التأويليَّ أنادٰى    ، رهايف مرحلة من مراحل تطوُّ 

يف    - وهذا    .ة واحدةبمنهجيَّ   هاكلِّ   مع النصوص   برضورة التعاملو  ،وغريه  ينيِّ الدِّ 

وتلغي من  ،  ةيَّ باجلوانب غري احلّس   هتتمُّ   فة الة متطرِّ ة وضعيَّ يعكس روحيَّ   -  الواقع

  . ةة ورؤيتها الفلسفيَّ تنسجم مع منظومتها الفكريَّ  احلقائق التي ال  مجيع حساهبا  

  ، تهف ونفسيَّ ة عٰىل أجواء املؤلِّ وطيقيَّ يات اهلرمنزت بعض النظريَّ ركَّ   ، من هناو

يف فهم  الدور األساس    وأنَّ القول بموت املؤلِّف،    إٰىل حدِّ   بعضها اآلخر ف  فيام تطرَّ 

للمتلقِّ   املراد من النصِّ  يُ   وأنَّ   ،يهو  النصَّ القارئ  ويُ أُ   ةً مرَّ   نشئ  مرَّ ولِّ خرٰى    ةً ده 

  . خرٰى أُ 

  كلٌّ   ل مثِّ فكيف تنسجم هذه الدعاوٰى القلقة مع تفسري القرآن الكريم الذي يُ 



ينيُّ من الفهم إىلٰ   ٢٢٩  االهتداء النصُّ الدِّ

يأتيه الباطل من   ال  إهليٍّ  ة صدوره عن وحٍي وقطعيَّ  ،ة مصدرهلوهيَّ االعتقاد بأُ من 

من ثوابت    ركنني أساسني يف منظومة الفهم عندنا وثابتةً ؛  من خلفه  بني يديه وال

  ! ؟ التفسري

  ة يف حتليل النصوص: جتربة رائدة يف نقد املدارس الغربيَّ  -   ٥

ختيلِّ  دواعي  نُ من  اهلرمنخَ   يف  أوهامهم  عن  حتيبنا  أدوات  وسائر  ليل  وطيقا 

ة يف نقد  طرح ثالثيَّ   ، حيث)١( التجربة الرائدة للدكتور عبد العزيز محودة:  النصوص

  ة: مدارس النقد الغربيَّ 

  . »بةاملرايا املحدَّ «  :لالكتاب األوَّ  -

  . »رةاملرايا املقعَّ «الكتاب الثاين:   -

  . »-  يف سلطة النصِّ  دراسة  -  اخلروج من التيه «  الكتاب الثالث: -

التي أثارت ضجَّ يف هذه  و املثقَّ السلسلة الرائدة  ني  يِّ وفني واحلداثة يف أوساط 

د الدكتور عبد العزيز محودة عٰىل فشل  أكَّ ،  ل منهااجلزء األوَّ يف  ة  خاصَّ وب  ،العرب

النقد واجتِّ   ، عموماً   الغريبِّ   املرشوع احلداثويِّ  اهاته التي أفرزهتا  وهتافت مدارس 

 . هذه احلداثة املعطوبة

خصوصيَّ   ويف عن  العربيَّ دفاعه  الثقافة  أنَّ ،  ةة  ال  يرٰى  رؤية    بدَّ   الناقد  من  له 

  . ة ة الكربٰى لرتاثه وحضارته العربيَّ ألنساق الفكريَّ إٰىل اة تنتمي ة ومعرفيَّ فلسفيَّ 

  ة يف البيئة العربيَّ ون يُّ وومن جانب آخر ينسف األساس الذي استند إليه احلداث

ز  التحيُّ   بتدليله عىلٰ   ...ة من تفكيك وبنيويَّ   ملدارس النقد الغريبِّ ي  لتربير هذا التبنِّ

  ، ةة عامليَّ إنسانيَّ   ة أوة بصورة هنائيَّ فهي غري حمايدة أو موضوعيَّ   ؛ ةيف احلداثة الغربيَّ 

  ل ضحالة املردود املعريفِّ سجِّ يُ   مَّ من ثَ و  .وكذلك املشاريع واملعارف الناجتة عليها
 

اإلأُ   )١( ص يف األدب  الغرب فرتة طويلة، ونال الدكتوراه يف األدب  نجليزيِّ ستاذ متخصِّ ، عاش يف 

 .األمريكيِّ 



٢٣٠  رمنيوطيقا اهل 

  ، ةفاملدارس النقديَّ «،  ت إليها مدارس النقد الغريبِّ ة التي أدَّ وضعف النتائج العلميَّ 

احلداث الفكر  أفرزها  احلداث  يُّ و التي  بعد  التخصيص  الغريبِّ   يِّ ووما  وجه    ، عٰىل 

مل تتجاوز إعادة    ،ومتواضعةٍ   ضئيلةٍ   إنجازاٍت   ،كانت إنجازاهتا يف بالد النشأة ذاهتا

  بل ؛  )١( »لألنظار  ولفتاً   أكثر بريقاً   ة قديمة يف لفائف جديدةتغليف مقوالت نقديَّ 

يُ إنَّ  املدارس    أنَّ بح  رصِّ ه  النصَّ قد  هذه  عٰىل    ؛ حجبت  واملساعدة  تقريبه  عوض 

املعنٰى فالبنيويُّ «،  فهمه حتقيق  يف  فشلوا  حتقيق  والتفكيكيُّ   ، ون  يف  نجحوا  ون 

  .)٢( »معنٰى الالَّ 

ينبع من إنجازات الرتاث    البديل الذي جيب أنْ   :قهؤرِّ كان ما يُ ،  ويف اجلزء الثاين

بالقطع نرفض االرمتاء يف أحضان  «نا  ألنَّ   ؛العريبِّ   وإبداعات العقل البالغيِّ   العريبِّ 

الغربيَّ  ناحيةاحلضارة  لورطتها ومأزقها من  كامل  ة  وخلصوصيَّ   ، ة يف جتاهل شبه 

ل من إنجازات  نراه يستغرب هذا التحوُّ   ؛ولذا  .)٣( »خرٰى ة من ناحية أُ لعربيَّ الثقافة ا

العريبِّ  العريبِّ   الرتاث  العقل  الغربيَّ   ، وإنجازات  الثقافة  العقل  إٰىل  وإنجازات  ة 

  . الغريبِّ 

الثالث  عربِّ ويُ  الكتاب  عنوان  التيه«  من  املؤلِّ   » اخلروج  توصيف  حلالة  عن  ف 

النقد   احلداثويَّ خَ لنُّلو  ؛ الغريبِّ مدارس  إنَّ   ة عندناب  الذي  بالتبع:  التيه والضياع  ه 

ل  حمدودة حتت رعاية تغوُّ   التيه الذي وصل إٰىل ذروة ال«  ، يشء  يتالشٰى فيه كلُّ 

 
املقعَّ   )١( املرايا  العزيز:  ، سلسلة عامل املعرفة، تصدر عن -  ةة عربيَّ ة نقديَّ نحو نظريَّ   -رة  محودة، عبد 

 هـ/ آب١٤٢٢  وىلٰ ، مجادٰى األُ ٢٧٢  للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، العدد  املجلس الوطنيِّ 

 . ٤٨٨و ٤٨٧ م، ص٢٠٠١

بة    )٢( ، سلسلة عامل املعرفة، تصدر عن  -  ة إٰىل التفكيكمن البِنيويَّ   - محودة، عبد العزيز، املرايا املحدَّ

العدد    املجلس الوطنيِّ    هـ/ نيسان١٤١٨  ة، ذو احلجَّ ٢٣٢للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 

 . ١٠ م، ص١٩٩٨

 .٤٨٢  ، صمصدر سابق،  - ةعربيَّ ة ة نقديَّ نحو نظريَّ  -رة محودة، املرايا املقعَّ  )٣(



ينيُّ من الفهم إىلٰ   ٢٣١  االهتداء النصُّ الدِّ

ابتالع كلِّ   ، ةالنظريَّ  انتهٰى يف النهاية إٰىل  ته  وقصديَّ   ، والنصِّ   ،فاملؤلِّ   : يشء  الذي 

  حماولةً «كان هذا اجلزء  فقد    ،ولذلك؛  )١( »داللة أو حتقيق معنٰى وسلطته يف إحداث  

  إليه   الذي دخلناه أو أدخلنا  الغريبِّ   لذلك التيه النقديِّ   عريبٍّ   نقديٍّ   لٍ لتقديم بدي 

  .)٢( »امن دون إرادة منَّ همبعض

ملاذا  «  : د يف املدٰى ويمأل األجواء الذي أطلقه الكاتب يرتدَّ السؤال املحريِّ   ويظلُّ 

  . »؟ة تيهناة الغربيَّ يكون تيه املدارس النقديَّ  أنْ عٰىل  ِرصُّ نُ 

أوٰىل   باب  اهلرمنأْن  ومن  أنصار  عٰىل  السؤال  يريدون  ينطرح  الذين  وطيقا 

النصِّ مصادرة خصوصيَّ  اإلسالميِّ   ينيِّ الدِّ   ة  العقل  التفسري    وإبداعات  جمال  يف 

  أنْ   عىلٰ   ون ِرصُّ إٰىل متٰى تُ ،  إٰىل جانب إبداعات اللغة واألدب والبالغة  ، صولواألُ 

  ة تيهنا؟ وطيقا الغربيَّ ييكون تيه اهلرمن

را: ر اطا   »ا وا«:  

وطيقا بتقديم بديل  ية للهرمن تشفع املامرسة النقديَّ   ة أنْ ة العلميَّ تقتيض املوضوعيَّ 

  . ينيِّ الدِّ  لتحليل النصِّ  مقرتح

ٰى  يتصدَّ   وال للباحث أنْ   ، عيهايدَّ   ٰى هلذا البحث املتواضع أنْ يتأتَّ   ة ال وهذه مهمَّ 

وإطارٍ ولكنَّ  .هلا عريضة  بخطوط  نكتفي  املنطلقات    ؛ للبديل  عامٍّ   نا  تفرضه  كام 

  . رشق والغربمن امل  يف كلٍّ   ينيُّ الدِّ   ة التي خاضها النصُّ ة والتجربة التارخييَّ الفكريَّ 

بدَّ   ،وهنا التنبيه    ال  الفكريَّ   أنَّ عٰىل  من  العامَّ األوضاع  وة  البحث    ضعف ة 

املناهجيَّ   الفلسفيِّ  اإلنسانيَّ والدراسات  العلوم  يف  عموماً ة  الدِّ   ،ة  ة  ينيَّ والعلوم 
 

، سلسلة عامل املعرفة، تصدر عن - دراسة يف سلطة النصِّ  - محودة، عبد العزيز: اخلروج من التيه )١(

الوطنيِّ  العدد    املجلس  الكويت،  والفنون واآلداب،  هـ/ ترشين  ١٤٢٤  ، رمضان ٢٩٨للثقافة 

 . ١٢ - ٩ م، ص٢٠٠٣ الثاين

 املصدر السابق.  )٢(



٢٣٢  رمنيوطيقا اهل 

العامل اإلسالمي  خصوصاً  البديل  مجيعيعيق    ، يف  يدفع    ؛حماوالت طرح  نراه  بل 

  واستنساخ جتاربه يف تقريب النصِّ   ، من اآلخر  ه السترياد حلولٍ نحو التوجُّ   ين كثري

  . وفهمه ينيِّ الدِّ 

ينبغي عٰىل   الواقع،  الدِّ املؤسَّ وأمام هذا    يف تطوير االجتهاد بذل اجلهد  ة  ينيَّ سة 

الدِّ   ، وصياغة مناهج جديدة يف قراءة النصِّ  تُ ينيَّ وبناء املعرفة  التي  مة  ل مقدِّ شكِّ ة 

،  بات الزمان وحاجات إنسان العرصين يستجيب ملتطلَّ معارص للدِّ   ة لفهمٍ رضوريَّ 

  مل يف التعا   وجتاوز املنطق التقليديِّ   ،ة للنصِّ االنغالق عٰىل األفهام التارخييَّ وعدم  

النصِّ  العلوم   مع  األحكام واالستغراق يف مسائل  املوروث  السيّام  و  ؛واستنباط 

  . منها

  ة ينيَّ نقد مناهج العلوم الدِّ   عٰىل مستوٰى   واملعريفِّ   الفراغ أو شبه الفراغ العلميِّ   إنَّ 

يف البحث  ، وةة والبالغيَّ الدراسات والبحوث اللغويَّ يف  وباخلصوص  ها؛وتطوير

م علينا تقديم رؤية  تِّ ، ُحي يف مناهج التفسريو  ، الفقهيِّ   ومناهج االستنباط   صويلِّ األُ 

  : ؛ مهانيمستوي أمام هذه التحّديات، وذلك عٰىل  ومرشوع حلٍّ 

  : ي أوهام اهلرمنوطيقاختطِّ  -   ١

  وحيصل ذلك من خالل التأكيد عٰىل جمموعة من الثوابت واملنطلقات:

  ة: ة اإلسالميَّ التأكيد عٰىل الرؤية الكونيَّ  -أ  

ة  أنصار استرياد املناهج وأدوات التحليل يعتقدون بإنسانيَّ   أنَّ   الكالم يف م  تقدَّ 

  ، نصٍّ   ة هذه األدوات لكلِّ صالحيَّ   ونتومهَّ فهم يوبالتايل    .تهاة وكونيَّ العلوم الغربيَّ 

كحال  ثقافة  كلِّ لو ذلك  يف  حاهلا  التجريبيَّ ،  العلوم  والتقنيَّ تطبيقات  من    ؛ةة 

لكلِّ   ... ،  تصويريٍّ   يٍّ طبّ   وجهاز   ،خلويٍّ هاتف  و  ،وطائرة  ، حاسوب   صاحلة 

  . مهام كانت ديانته ولغته وتارخيه وثقافته ؛ جمتمع إنساينٍّ 

التجريبة حتَّ الكونيَّ   نقاش  من املمكن  ومع أنَّ  العلوم  ة وتطبيقاهتا  يَّ ٰى يف جمال 



ينيُّ من الفهم إىلٰ   ٢٣٣  االهتداء النصُّ الدِّ

والتكنالصناعيَّ  نُ نَّ فإ  ،)١( ةلوجيَّ وة  وقراءات  ركِّ نا  الفهم  مناهج  عٰىل  النقاش  ز 

يغفلون أو    ،ةيَّ ة تلك املدارس النّص هؤالء بكونيَّ ي  فعندما يناد ؛  ةينيَّ لنصوص الدِّ ا

خصوصيَّ  عن  الغربيَّ يتغافلون  الكونيَّ تها  بالرؤية  واصطباغها  احلضارة  ة  هلذه  ة 

  ة! وسياقاهتا التارخييَّ 

ة والغرور  يَّ ة واملادّ الطافحة بالوضعيَّ   ، ةة الغربيَّ الرؤية الكونيَّ   تلك   والواقع أنَّ 

  ؛ إلشباع غرور العقل وتغذية سطوته  تلك املدارس نوافذَ ت  ، قد صريَّ واالستعالء

مل    إنْ   -  يبايل بام وراء الطبيعة  يف أحسن أحواله الجتده  الذي    فهذا العقل الغريبُّ 

ته  ويغرق أكثر يف ذاتيَّ   ،ته من جهة يتامدٰى يف وضعيَّ   -   رهانكِ ك فيها ويُ شكِّ يكن يُ 

وكل  ويُ   ،فهام األ  دن تعدُّ عِ َرشْ ويُ   ،ففنراه ينادي بموت املؤلِّ   من جهة ثانية،  تهوفرديَّ 

  ... لقارئإٰىل امن جديد  ة بناء النصِّ همَّ م

عاء األنسنة والسعي الدؤوب  وطيقا ادِّ يل يف متاهات اهلرمنهذا التوغُّ ز لقد عزَّ 

  ! تبدأ من اهللا ال   رصفةة بناء معرفة إنسانيَّ إٰىل 

بل هو مركز    ؛د فكرة متعاليةة ليس جمرَّ ة اإلسالميَّ اهللا يف منظور الرؤية الكونيَّ   إنَّ 

املبدأ واملنتهٰى   ، الوجود والفكر واحلياة وال قيمة ملعرفة ال تبدأ به وتنتهي    ،وهو 

  إليه.

الفكريِّ ويف   الضياع  هذا  الفلسفيِّ   مقابل  ثمرة    الغريبِّ   والتاليش  كان  الذي 

والنزوع املحموم نحو    ،للعلوم   ياً سام  اً هدف؛ بوصفها  واحلقيقة  ة لتغييب احلقِّ طبيعيَّ 

الطبيعيَّ  العلوم  مستوٰى  عٰىل  والسيطرة  والتجريبيَّ اهليمنة  التربير    ،ةة  ونحو 

يقبل    أنْ «يمكن    ال ، يف مقابل ذلك  ةنسانيَّ ة يف العلوم اإلة والنسبيَّ واالنحياز والذاتيَّ 

وال   ، يستقي منه أثناء املسري  وال ، يبدأ من اهللا من أشكال املعرفة ال  اإلسالم شكالً 

  يرشح اإلسالم حقيقة عامل ال حملَّ   بل كيف يمكن أنْ   ينتهي إليه أثناء الوصول؟ 
 

 . ٢٥ ، صمصدر سابق، »ةة اإلسالميَّ العلم املعارص يف منظار الرؤية الكونيَّ «، ، حسنيرصانظر: ن )١(



٢٣٤  رمنيوطيقا اهل 

علَّ   ؛ فيه هللا هو  للكونبام  مليئاً   ، ة  القرآن  اهللا  بينام نجد  إٰىل  ة  بوصفه علَّ   ؛ باإلشارة 

  .)١( »ه للكون بأرس وخالقاً 

  : تطوير السؤال الفلسفيِّ  -ب  

بني اهلرمن  ال التفكيك  الفلسفيَّ ييمكن  تعزَّ   ةوطيقا وسياقاهتا  بشكل  التي  زت 

    .ةسالميَّ يف بيئتنا اإل ي التفكري الفلسفيِّ تردِّ  يف ظلِّ  ،وطيقايعند أنصار اهلرمن كبري

الفالسفة    وافتنان  سف عندنالره من بدايات التفوجذ  متتدُّ الذي  ي  هذا الرتدِّ 

  ة جعل املتفلسفة من املسلمني ال االفتنان بالفلسفة اليونانيَّ «  ـف ،  ةبالتجربة اليونانيَّ 

م  بل إهنَّ   ؛ ومل يكن جياري األوائل  ، حيٍّ   فلسفيٍّ   ٍج إمكان اإلتيان بنموذبيعتقدون  

راسخة    ة ما تزال ائيَّ واملشَّ  ... وصاروا يمشون وراءه ،لم األوَّ رسطو املعلِّ اعتربوا أُ 

  ؛ لون من شأهناوِّ ة ُهي فلسفة غربيَّ   يف متفلسفة اليوم من العرب الذين هيرعون إٰىل كلِّ 

بعد   ،ةمع احلرص عٰىل إمدادها بالتجربة اخلاصَّ  ،حول هلم عٰىل استيعاهبا ه الوكأنَّ 

  .)٢( »...تداول يف املجال التداويلِّ تُ  أنْ 

  ، ينيِّ سات التعليم الدِّ يف مؤسَّ   الفلسفيِّ عٰىل البحث  ي  هذا الرتدِّ انعكس  وقد  

القديم  منغلقاً فيه    يزال السؤال الفلسفيُّ   الذي ال و دون جرأة عٰىل    ، عٰىل اإلرث 

الفلسفيِّ  اإلرث  نقديَّ   قراءة  بةقراءة  يُ ؛  الفلسفيَّ ام  البحث  التاريخ   بقي    خارج 

ال   ،باتهومتطلَّ  الزمان    فهو  طواها  وقواعد  مقوالت  يلوك  العقل  وختطَّ يزال  اها 

  . وكشوفات العلم احلديث البرشيُّ 

باتت ماسَّ احل  لقد  الفلسفيِّ إٰىل  ة  اجة  البحث  فهرسة  أولويَّ   ؛إعادة  ات  وفق 

اإلسالميِّ  الوحيوحمدِّ   ، العقل  الزمانومتطلِّ   ، دات  العرص    ،بات  وكشوفات 

 وأسئلته. 
 

 املصدر السابق.  )١(

 . ١٨٣ ، صمصدر سابق،  - قراءة يف مرشوعه الفكريِّ  -محن مرشوح، طه عبد الرَّ  )٢(



ينيُّ من الفهم إىلٰ   ٢٣٥  االهتداء النصُّ الدِّ

  : ة للمنهج البديلة املعرفيَّ التأسيس لألرضيَّ  -   ٢

إٰىل ثالث خطوات    ، ة املالئمة للمنهج البديلاملعرفيَّ  ةإعداد األرضيَّ يف  نحتاج  

  : رئيسة؛ هي

  : ةتاريخ العلوم وتأسيس فلسفة العلوم اإلسالميَّ إٰىل  إعادة االعتبار  -أ  

احل السبات  أُ   ضاريِّ فمع  شهدته  التواصل  ،  تنامَّ الذي  حبل  انقطع 

،  -  أيضاً   - ة  ينيَّ بل يف العلوم الدِّ   وحسب؛ة  يف العلوم التجريبيَّ   ال   ، ةواالستمراريَّ 

ة  وهيمنت عقليَّ   ،ةطغت النزعة االستصحابيَّ ، حيث  منذ عرشة قرون تقريباً وذلك  

ظر  ُحي  حمافظٍ   تقليديٍّ  يف جوٍّ  د اإلبداع العلميُّ وتبدَّ  ،احلوايش والرشوح واهلوامش

  . اخلروج عن سياقات املايض ومباين السلف

من   اخلروج  خطوات  الوضعيَّ وتبدو  ومتعثِّ هذه  خجولة  والتأسيس    ، رةة 

ُحي   العلميُّ  هذا اخلروج  الرشوع  تِّ ملثل  معمَّ بم  والتأسيس  دراسة  العلم  لتاريخ  قة 

  . ةسالميَّ لفلسفة العلوم اإل

الدِّ  العلوم  تاريخ  التحوُّ والتعرُّ   ، ةينيَّ فدراسة  عٰىل  التي   التف  الكربٰى 

عرفتها   ،شهدهتا  التي  ش   ، واالنتكاسات  أنْ أ من  استرشاف ال    ،ننا مكِّ يُ   نه  من 

بل من توجيهه والنهوض بواقعه وامتداداته يف   فقط؛  مستقبل هذه الدراسات

 .أيضاً   الزمن

س واالفرتاضات واملضامني ومناهج  ُس فلسفة العلم التي تبحث يف األُ   نَّ أكام  

س  ...البحث من  العلوم  هذه  بإخراج  الكفيلة  الطويلهي  نقلة    ،باهتا  وإحداث 

  . ة هلاة حقيقيَّ معرفيَّ 

الدِّ   إنَّ  العلوم  الفروعيف  وباخلصوص    ، ة وفلسفتهاينيَّ تاريخ  كالعلوم    ؛ بعض 

القرآن  ، ةوالبالغيَّ   ،ةاللغويَّ  والكالم   ،وعلوم  الفلسفة  تلك  خاصَّ وب  ،وبحوث  ة 

  . منها لتأسيس املنهج البديل بدَّ  رضورة الهي  ،ة والوحيالتي ترتبط بالنبوَّ 



٢٣٦  رمنيوطيقا اهل 

  : ب منهرتقَّ ة القرآن الكريم وموضوعاته وما يُ تنقيح دقيق هلويَّ  -ب  

التفسرييَّ  الدراسات  فشل  عوامل  التي    ،ةمن  الدراسات  تلك  وباخلصوص 

،  بل عدم تشخيص املوضوع  ،عدم فهم املوضوع:  ات احلديثةاستخدمت املنهجيَّ 

  . د األساس للمنهج املعتمدطبيعة املوضوع هي املحدِّ   أنَّ   داً درك جيِّ اجلميع يُ   مع أنَّ 

ال  ملن  وماهيَّ يُ   فكيف  القرآن  حقيقة  الوجوديَّ درك  ومرتبته  أنْ ته  لنا    د دِّ ُحي   ة 

  ة فهمه؟! منهجيَّ 

جليلٍ و املتغرِّ   كيف  الباحثني  كلَّ من  البعيدين  روحيَّ   بني  عن  القرآن  البعد  ة 

املعنويَّ  الذي:بيانه وحييطوا بدالالتهيالمسوا    ة أنْ وظالله     ، وهو 
َ
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  ل القرآن آناء الليل وأطراف النهار وال رتِّ  وال يصوم وال يُ صيلِّ يُ  كيف ملن الو

  ! يصل إٰىل معاين القرآن؟ أنْ ، كيف له اا وسلوكي� م القرآن أخالقي� يَ د قِ سِّ ُجي 

ب  يتطلَّ  الفريد الذي ال  ات هذا النصِّ للقارئ بخصوصيَّ  وحي تُ  هذه التساؤالت 

ال يستوجب  ؛ فهو  ا معنوي�   قاً فُ وأُ   إيامناً   كذلك   ب بل يتطلَّ   ، ا فقط معرفي�   الستنطاقه زاداً 

  . أيضاً   ة ة وعرفانيَّ بل يشرتط استعدادات معنويَّ   ،  فقط ة للمفرسِّ ات فكريَّ قابليَّ 

طرح الفكرة  فالغرض من    ،مقام إشارة وتنبيههو  بل    ؛ليس املقام مقام تفصيلو

  : يمكن القول  ، ختصاروبا   . س الطريق للمنهج البديلة لتلمُّ ليَّ ة أوَّ وضع خطَّ   هو

  خترج عن الضوابط اآلتية:  يمكن أنْ  ة للقرآن الاملعرفة احلقَّ  إنَّ 

هو    نَّ أ  - تعاٰىل  املتعايل  اهللا  العزيزللاملصدر  وهوكتاب  إٰىل  الذي    ،  به  أوحٰى 

  . رسوله الكريم  

اهل  اهلدف املركزيَّ   نَّ أ  - الظلامت  هو  لكتاب  ذا  الناس وإخراجهم من  هداية 

  . )إٰىل النور (الرشد احلضاريِّ  ) (القصور احلضاريِّ 
 

 . ٧٩سورة الواقعة، اآلية  )١(



ينيُّ من الفهم إىلٰ   ٢٣٧  االهتداء النصُّ الدِّ

يتنوَّ   نَّ أ  - الكتاب  يُ هذا  فهو    ؛ قضايا عديدةي  غطِّ ع حمتواه ومضمونه؛ بحيث 

الطبيعةيتحدَّ  عن  وث    ، ةوالنبوَّ   ،ةلوهيَّ واألُ   ،والتاريخ   ،واملجتمع،  اإلنسان، 

  ... و ،واحلارض ، واملايض ، اروالنَّ ، ةواجلنَّ ،واملالئكة ، والغيب ،واآلخرة ،واملعاد

  د جمرَّ   -   بيان آخر  كأيِّ   - فهو ليس  ؛  اخلاصُّ   الوجوديُّ   هموقع هلذا الكتاب    نَّ أ  -

لفظيَّ  معانٍ وجودات  عن  حتكي     ؛ خمتزنةٍ   ة 
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ة  عن اآلثار التكوينيَّ  قد يساعد عٰىل فهم احلديث القرآينِّ   هذا املوقع الوجوديُّ 
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  : ة من الفهم إٰىل االهتداءتأصيل النقلة املركزيَّ  -ج  

السُّ   نَّ إ التعرُّ بُ أفضل  القرآن ل يف  هو    -   ريهج الشهيد مطهَّ منوفق    -   ف عٰىل 

وعٰىل    .)٧( حقيقته وأغراضهعن  ث يف آيات كثرية  القرآن نفسه الذي حتدَّ   الرجوع إىلٰ 

أغراض نجد  القرآن  منها  ةعدَّ   اً مستوٰى رسالة  نفسه؛  القرآن  إخراج    : قد ذكرها 
 

 . ٢٢و ٢١سورة الربوج، اآليتان  )١(

 . ٧٨و ٧٧سورة الواقعة، اآليتان  )٢(

،  »يف تفسري القرآن  ة واملنهج التكاميلِّ ينيَّ ة املعرفة الدِّ نسبيَّ «(كاتب املقالة):    قيدارة، األسعد بن عيلّ   )٣(

جملَّ جملَّ  البصائر،  إسالميَّ ة  فكريَّ ة  اإلسالميَّ ة  والبحوث  الدراسات  مركز  عن  تصدر  حوزة ة  يف  ة 

 . ٣٧ م، ص٢٠٠٨هـ/ ١٤٢٩، صيف ١٩ ، السنة٤٢ لعدد، بريوت، ا  اإلمام القائم

 . ٢١سورة احلرش، اآلية  )٤(

 . ٣١سورة الرعد، اآلية  )٥(

 . ٨٢سورة اإلرساء، اآلية  )٦(

فيها  مطهَّ   )٧( أورد  القرآن  حول  حمارضات  (جمموعة  القرآن  حمورًا لقضايا   ٢٥ري، مرتٰىض: معرفة 

 .القرآن)



٢٣٨  رمنيوطيقا اهل 

النور الظلامت إٰىل  الناس،  الناس من  وَم ا��اُس    ،  هداية 
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ويف القرآن   ،غراض: اهلدايةينطبق عٰىل هذه األ  الذي يمكن أنْ  والعنوان العامُّ 

   ؛ منها: قوله تعاٰىل: هتداء بالكتابهداية الكتاب واال  بصدد بيان   ة دَّ آيات ع 
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ن املجتمع  نَ وُس   ،ن الطبيعة والكوننَإٰىل ُس   لناس اهداية  منها    ؛ محور اهلدايةب  ترتبط 

  ...الغيب بالشهادةن عالقة نَوُس  ، ن الترشيعنَ وُس  ،والتاريخ

بعض يستشكل  التأصيليَّ   هم وقد  املحاولة  هذه  ملركزيَّ عٰىل  مقابل  ة  االهتداء  ة 

ال  االهتداء    ، وأنَّ عٰىل فهم الكتاب وآياته  ف االهتداء احلقيقيِّ توقُّ ، بة الفهممركزيَّ 

  ! ق دون فهم يتحقَّ 

  ،ة للقراءةهنائيَّ   اذ الفهم غايةً بني اختِّ   كثرياً   خيتلفاألمر    ويكمن اجلواب يف أنَّ 

  . مات االهتداءلفهم إحدٰى مقدِّ كون او ، غاية القراءة وبني كون االهتداء هو

:  

؛  القرآينَّ  ناسب النصَّ تُ  ا ال وأهنَّ  ، وطيقايهتافت اهلرمنم يف هذا الدراسة بيان تقدَّ 

 
 . ٢سورة البقرة، اآلية  )١(

 . ١٨٥سورة البقرة، اآلية  )٢(

 . ٢٦سورة النساء، اآلية  )٣(

 . ٥٢سورة الشورٰى، اآلية  )٤(

 . ١٠٨سورة يونس، اآلية  )٥(



ينيُّ من الفهم إىلٰ   ٢٣٩  االهتداء النصُّ الدِّ

الدِّ ٰى  حتَّ به    معتدٍّ   ءأخفقت يف حتقيق يش  نجدها قدبل   بيئتها ونصوصها  ة  ينيَّ يف 

  . ةاخلاصَّ 

بيَّ و االستقالليَّ   انَّ قد  التعا رضورة  مناهج  إبداع  يف  النصِّ   مل ة    ينيِّ الدِّ   مع 

تكتِف   . وتقريبه بالنقد  ومل  أنْ   ؛الدراسة  حاولت  العريضة    بل  اخلطوط  تصوغ 

يُ فيه  ة  رشحنا اخلطوات األساسيَّ ،  ملرشوع بديل الذي  ة  د لنقلة مهمَّ مهِّ للتأسيس 

  . االهتداءمن الفهم إٰىل 

،  ع أكثرلتوسُّ إٰىل ابحاجة    تها هذه الدراسة األفكار التي طرح  أنَّ   ومن البدهييِّ 

أنْ عس أعمق  وفَّ نُ   ٰى  لدراسة  قريبة  فرصة  يف  ا ق  فيها؛  ألفكار  هلذه  املطروحة 

  . »من الفهم إٰىل االهتداء« ة بمحوريَّ 

 *   *   *  





  

  

  

  م  ا  ا ّ  ار

  )١(حسنني اجلامل

:ا  

، عٰىل طبق  س التي ُيبنٰى عليها فهم النصِّ ُس اهلدف من هذا املقال هو بيان األُ 

  ة فهم النصِّ لذا، كان من املناسب البحث يف إشكاليَّ   . د باقر الصدرد حممّ رؤية السيِّ 

ني الغرب، الستكشاف املباين التي  صول الشيعة وعند اهلرمنيوطيقيِّ عند علامء األُ 

التي واجهوها؛ ثمّ قدَّ  الشهيد الصدر لنرٰى    موهها واإلشكاالت  نقف بني يدي 

بُت اإلطالة والتفصيل  جتنَّ  وقد   . ة فهم النصِّ إشكاليَّ   مها كمفتاح حللِّ املباين التي قدَّ 

السيّ  األمثلة،  إشكاليَّ وبيان  بيان  يف  النصِّ ام  فهم  بأُ ة  فكتبتُها  مكثَّ ،  ف،  سلوب 

يتابع ما شاء من    إٰىل املصادر التي اعتمدُت عليها بحيث يمكن للباحث أنْ   ُمرِجعًا 

التي اختزلتُها؛ ومل أعقد فصالً  لبيان مباين    تفصيالت أمجلتُها ويعثَر عٰىل األمثلة 

االغرب يف املقام، بل أرشُت إليها يف طيَّ  املراد    ألنَّ   ؛ ات البحث بشكل خمترص جد�

  . يف هذا املقال تسليط الضوء عٰىل مباين الشهيد الصدر

د الصدر، أرشُت يف اهلوامش إٰىل بعض  د السيِّ ة مباٍن عنوقد خلصُت إٰىل ستَّ 

  . تطبيقاهتا املذكورة يف كلامته

ّ:  

ة  من مصادر املعرفة، وله دائرته اخلاصَّ   يني عند املسلمني مصدراً الدِّ   النصُّ   دُّ ُيعَ 

ة فهم   كان من الواضح عدم صحَّ امَّ ـول  .حيث يمكن االستفادة منه يف إنتاج املعرفة
 

 .سةة ملدينة قم املقدَّ ستاذ يف احلوزة العلميَّ باحث لبناين، وأُ  )١(



٢٤٢  رمنيوطيقا اهل 

ة  ة آليَّ أيَّ   وال خيفٰى أنَّ   .ة هلذا الفهممن آليَّ   بشكل فوضوي، كان ال بدَّ   هذا النصِّ 

النصِّ  مبانٍ الدِّ   لفهم  تستند يف مرحلة سابقة عٰىل  بدَّ أساسيَّ   يني، سوف  ال  من    ة 

  . تنقيحها

األُ  بعلم  وثيق  ارتباط  له  املباين  هذه  يف  املدَّ والبحث  إذ  أنَّ صول؛  علم    عٰى 

الناألُ  لفهم  منطق  الالَّ الدِّ   صِّ صول  القواعد  عن  وباحٌث  هذا  يني  فهم  يف  زمة 

د باقر الصدر أحد أبرز أعالم هذا العلم يف  د حممّ  كان الشهيد السيِّ امَّ ـول  .النصِّ 

نخوض غامر هذا البحث بني يدي هذا    صول، ارتأينا أنْ احلقبة األخرية لعلم األُ 

  . ة فهم النصِّ يف عمليَّ  ومبانٍ ر العظيم، لنرٰى ما اشتمل عليه من أفكار املفكِّ 

؛ وبعبارة  ما يقوم عليه فهم النصِّ   ومرادنا من املبنٰى يف هذا البحث هو: كلُّ 

األُ أُ  اللبنات  هي  كلُّ خرٰى:  عليها  يعتمد  التي  نص�   وٰىل  يواجه  فهمه  من  هبدف  ا 

  . وتفسريه

:  النصِّ   ات فهموعٰىل هذا األساس، خيرج من دائرة بحثنا، القضايا املرتبطة بآليَّ 

التصوُّ  الكالم  ودالالت  االستعامل،  وأنواع  واملعنٰى،  اللفظ  بني  ة  ريَّ كالعالقة 

واخلاصِّ والتصديقيَّ  العام  وأبحاث  واملقيَّ   ة،  واملبنيَّ واملطلق  واملجمل  وما  د   ،

  . شاكل

اإلماميَّ الدِّ   هو خصوص النصُّ   ومرادنا من النصِّ  ل  ة، املتمثِّ يني عند الشيعة 

  . وروايات املعصومني   بالقرآن الكريم

تابع سري  ني الغرب، ألُ ني الشيعة واهلرمنيوطيقيِّ صوليِّ وقد بحثت يف كلامت األُ 

النصِّ ر إشكاليَّ تطوُّ  فهم  حتَّ   ة  أهمّ عندهم،  ات  األسئلة واإلشكاليَّ   ٰى أستكشف 

ثمّ  واجهوها،  بخلفيَّ   التي  الصدر  الشهيد  كتابات  هذه  أقرأ  آثار  عن  الباحث  ة 

  بُت هذه املقالة عٰىل أربعة مباحث: لذا، رتَّ  .األسئلة وأجوبتها وما حيوم حوهلا

  . صول الشيعةعند علامء األُ  ة فهم النصِّ إشكاليَّ  -   ١



 ٢٤٣  مباين فهم النصِّ عند الشهيد حمّمد باقر الصدر

  . نيني الغربيِّ عند اهلرمنيوطيقيِّ  ة فهم النصِّ إشكاليَّ  -   ٢

  .ة فهم النصِّ إشكاليَّ  مباين الشهيد الصدر كمفتاح حللِّ  -   ٣

 . ة مع مباين الشهيد الصدرحتليليَّ وقفة  -   ٤

وا لا  

إا   ل اء ا   

أهمّ  مالحظة  خالل  اُأل ُت الكُ   من  الشيعة صوليَّ ب  عند  املفيد    ) ١( ة  الشيخ  منذ 

  النتائج التالية:   هـ)، يمكن الوقوف عىلٰ ١٣٢٩هـ) إٰىل اآلخوند اخلراساين (ت  ٤١٣  (ت 

 
صول  خمترص التذكرة بأُ بعض الشواهد، انظر:  الع عىلٰ ة؛ ولالطِّ وقد أفردُت ذلك يف مقالة مستقلَّ  )١(

  ت(د املرتٰىض  للسيِّ صول الرشيعة  الذريعة إٰىل أُ ؛  ٤٢،  ٢٩هـ)، ص  ٤١٣(ت    للشيخ املفيدالفقه  

،  ١)، ج  هـ٤٦٠  للشيخ الطويس (تصول الفقه  ة يف أُ العدَّ ؛  ٢٦و  ٢٥،  ١٥، ص  ١هـ)، ج    ٤٣٦

هتذيب الوصول ؛  ٨٢،  ٧٦)، ص  هـ٦٧٦ (ت  ق احليلِّ للمحقِّ   صولمعارج األُ ؛  ٤١٠و  ٤٠٩ص  

األُ  احليلِّ للعالَّ صول  إٰىل علم  (تمة  األُ ؛  ٨٨و  ٨٧)، ص  هـ٧٢٦    إٰىل علم  الوصول  صول  هناية 

  ة صول والعربيَّ القواعد والفوائد يف الفقه واألُ ؛ ١٩٣، ١٧٢، ١٦٦، ص ١ج ، مة احليل أيضاً للعالَّ 

  البن أيب مجهور األحسائي (ت  أحوال االستداللكاشفة احلال عن )، هـ٧٨٦ ل (تللشهيد األوَّ 

للشيخ حسن  ين ومالذ املجتهدينمعامل الدِّ )، هـ٩٦٦ للشهيد الثاين (ت  متهيد القواعد)، هـ٩٠١

هـ)، ١٠٣١  للشيخ البهائي (ت  صولزبدة األُ   ،١٩٢و  ١٠٢هـ)، ص  ١٠١١  ين (تبن زين الدِّ 

،  ٢٦٩، ١٨٠، ١٠٤هـ)، ص ١٠٣٣ت بادي (سرتآد أمني األللشيخ حممّ  ةالفوائد املدنيَّ ؛ ٥٣ص 

،  ١٣٤،  ١١٩،  ٨١هـ)، ص  ١٠٧١للفاضل التوين (ت    صول الفقهالوافية يف أُ ؛  ٣٢٠،  ٣١٤،  ٢٧١

،  ٣٢،  ٢٨هـ)، ص  ١٢٠٥للوحيد البهبهاين (ت    ة صوليَّ الرسائل األُ ؛  ٢٩٠،  ٢٥٥،  ٢٥٣،  ١٣٦

عوائد    .٤٢١، ٢٤٠هـ)، ص ١٢٣١ي (ت للمريزا القمِّ  صولالقوانني املحكمة يف األُ ؛ ٣٥و ٣٤

ومهامَّ األيَّ  األحكام  قواعد  بيان  احلالل واحلرام  ام يف  حممّ ت مسائل  (ت  للشيخ  النراقي  د مهدي 

ص  ١٢٤٥ األحكام؛  ٥٩٣،  ٥٩٠،  ٣٥٧هـ)،  أيضاً   مفتاح  ص  للنراقي  األُ ؛  ٩٣،    صولفرائد 

لآلخوند اخلراساين   صولكفاية األُ ؛ ١٣٦و ١٣٥هـ)، ص ١٢٨١ت للشيخ مرتٰىض األنصاري (

 . ٢٨٦ - ٢٨١)، ص هـ١٣٢٩(ت 



٢٤٤  رمنيوطيقا اهل 

أُ اتَّ   -  ١ الرشعيَّ صوليُّ فق  النصوص  فهم  إمكان  عٰىل  الشيعة  فصَّ و  بينام  ل  ة؛ 

ة وبني عدم  نَّبني إمكان فهم بعض السُّ   -  )١( نياألخباريِّ   من  وهو  - سرتآبادي  األ

  .)٢( التي يمكن فهمها -  ة نَّإمكان فهم القرآن الكريم دون الرجوع إٰىل السُّ 

، بينام  )٣( ةينيَّ ة داللة أكثر النصوص الدِّ سرتآبادي إٰىل قطعيَّ الشيخ األ ذهب    -   ٢

  . ةيَّ إٰىل كوهنا ظنّ -  بهم تُ عنا كُ الذين تتبَّ  -   نيصوليِّ مال أغلب األُ 

الكريم، فذهب بعضهم إٰىل اختصاص    -   ٣ القرآن  وقفوا عند بحث ظواهر 

بينام   الزمان،  ذلك  يف  باملخاَطبني  آياته  بعض  هذه  فهم  اآلخر  البعض  جتاوز 

  .)٤(املُعضلة

تغريُّ   -   ٤ مسألة  إٰىل  للهجرة  عرش  احلادي  القرن  أواخر  يف  العرف،  التفتوا   

  .)٥(  هلاوا مباحث األلفاظ حال� وعدُّ 

  رأيه،   بحسب  -ة الداللة عند القدماء  سبب قطعيَّ   )٦( نيصوليِّ  بعض األُ بنيَّ   -  ٥

 
حممّ  )١( األالشيخ  أمني  (تد  األُ هـ١٠٣٣  سرتآبادي  من  ليس  تعرَّ صوليِّ )،  لكن  لكتابه ني،  ضُت 

 . ةصوليَّ ته يف الدراسات األُ يَّ ة ألمهّ الفوائد املدنيَّ 

الرمحتي ة،  يَّ ة والشواهد املكّ الفوائد املدنيَّ سرتآبادي،  د أمني األانظر: حممّ  )٢( حتقيق: الشيخ رمحة اهللا 

 . ٢٧١ - ٢٦٩، ١٠٤، ص هـ١٤٢٩سة النرش اإلسالمي، ، الطبعة الثالثة، مؤسَّ يراكاأل

حممّ  )٣( األانظر:  أمني  املدنيَّ سرتآبادي،  د  املكّ الفوائد  وقد   .١٠٤، ص  مصدر سابقة،  يَّ ة والشواهد 

بنا صارت داللتها تُ نة يف كُ أكثر أحاديثنا املدوَّ «ة هذه الداللة، فقال:  بسبب قطعيَّ   ٣١٤ص  يف  ح  رصَّ 

 ». ة وأنواع القرائن كثريةة أو املقاليَّ ة بمعونة القرائن احلاليَّ قطعيَّ 

املثال:  لالطِّ  )٤( سبيل  عٰىل  انظر  البحث،  تفاصيل  بعض  عٰىل  يوسف،  احليلِّ الع  بن  احلسن  هناية  ، 

األُ ،  صولالوصول إٰىل علم األُ  ،  ١، ج  هـ١٤٢٥،  سة اإلمام الصادق  وٰىل، قم، مؤسَّ الطبعة 

بن حممّ   ١٩٣ص   التوين، عبد اهللا  بعد؛  أُ د،  وما  الفقه،الوافية يف  الثانية، قم، جممع    صول  الطبعة 

 . ١١٩، ص هـ١٤١٥الفكر اإلسالمي، 

 . ٢٥٣انظر: التوين، مصدر سابق، ص  )٥(

 . ٢٥٥، ص السابق انظر: املصدر  )٦(



 ٢٤٥  مباين فهم النصِّ عند الشهيد حمّمد باقر الصدر

، فعزاها إٰىل قرهبم من عرص  -  )١( نيصوليِّ األُ ض آخر من  بع   النسبة   هذه   يف   خالفه   إذ

  . وكثرة القرائن املوِجبة هلذا القطع صدور النصِّ 

 واجهوا مشكلة  امَّ ـ، لعامٍّ   لٍ ني بشك صوليِّ األُ   توجد مسألة ُملفتة، وهي أنَّ   -   ٦

مل يقعوا يف حيص وَبيص، بل حلُّ يَّ ظنّ النصوص،  مبارشةً ة داللة  يف    والرسُّ   . وها 

ة نحوهم، وال جيوز هلم ترك العمل  ه تكاليف رشعيَّ بتوجُّ   م يعلمون قطعاً : أهنَّ ذلك

  الظنِّ   بني  تفصيل   مع   -  باع الظنِّ  هلم اليقني والقطع، فعليهم باتِّ مل يتيرسَّ   هبا، فإنْ 

 إٰىل مسألة  ني صوليِّ خرٰى: َنَظُر األُ وبعبارة أُ   . -  و الأ  اعتباره   عىلٰ   الدليل   دلَّ   الذي 

  لنا   يبدو   ما   حسب   - هم ة، أي مسألة الثواب والعقاب، فجلُّ مهِّ واملعذريَّ ة  املنجزيَّ 

ه  ألجل معرفة التكليف الرشعي واألمر اإلهلي املتوجِّ   النصوص  مالحظة  هو  -

ة يف النصوص التي ال  وعٰىل هذا األساس، مل يلتفتوا إٰىل هذه اإلشكاليَّ  .)٢(نحوهم

  ال   والتي  -  مثالً   -ة  احلاكية عن حقائق تكوينيَّ ة فيها، كالنصوص  يَّ معنٰى للحجّ 

فالنصوص    . ُيعَمل  التي ال تشتمل عٰىل ما جيب أنْ   أي  ة؛ إهليَّ   تكاليف   عىلٰ   تشتمل 

ة، غُري داخلة  ة والقضايا االعتقاديَّ صص التارخييَّ ة والقَ احلاكية عن احلقائق التكوينيَّ 

من معاجلة   وبالتايل، ال بدَّ  . ها عملب عليكان هلا جهة يرتتَّ   إنْ ، إالَّ حتت هذا احللِّ 

 . هذه املشكلة يف مثل هذه النصوص

يتَّ  أنَّ إًذا،  التارخييَّ صوليِّ األُ   ضح  احلقبة  هذه  يف  الشيعة،  يعتقد  ني  من  بني  ة، 

ة  ينيَّ أغلب النصوص الدِّ   ا، وبني من يعتقد بأنَّ قطعي�   يني فهامً الدِّ   بإمكان فهم النصِّ 

ل أزمة عندهم،  شكِّ مل يُ   وهذا أيضاً   . ميمكن القطع بمراد املتكلِّ ة الداللة، فال  يَّ ظنّ

  . ة الداللةيَّ ه ظنّعندهم كان التنجيز والتعذير، الذي ال ترضُّ  اهلمَّ  ألنَّ 
 

حممّ  )١( البهبهاين،  الوحيد  باقر،  انظر:  األُ د  األُ   ة،صوليَّ الرسائل  مؤسَّ الطبعة  قم،  العالَّ وٰىل،  مة  سة 

 . وما بعد ٣٢، ص هـ١٤١٦د الوحيد البهبهاين، املجدِّ 

انظر: اخلراساين، حممّ  )٢( املثال،  السابعة، قم،  صول،  كفاية األُ د كاظم (اآلخوند)،  عٰىل سبيل  الطبعة 

 . ٢٨٦  -  ٢٨١ة ظواهر األلفاظ، ص  يَّ ، بحث حجّ هـ١٤٣١إلحياء الرتاث،    سة آل البيت  مؤسَّ 



٢٤٦  رمنيوطيقا اهل 

فت إٰىل  د باقر الصدر، مل ُيلتَ د حممّ ة، أي قبيل السيِّ وبالتايل، إٰىل هذه الفرتة الزمنيَّ 

ضوا هلا يف  التي تعرَّ   غرب يف مباحث فهم النصِّ ض هلا الكثري من األسئلة التي تعرَّ 

ندخل إٰىل    هذه األسئلة، ثمّ   وسوف نشري فيام ييل إٰىل أهمّ   .ة املباحث اهلرمنيوطيقيَّ 

التي ُتستَ  املباين  بيان  املقالة وهو  نبط من كلامت الشهيد  البحث األساس يف هذه 

  . ة فهم النصِّ إشكاليَّ  الصدر كمفتاح حللِّ 

ما ا  

إا   طا ا  

الغريب  لعُت عٰىل أهمّ اطَّ   بعد أنْ  العامل  ، وجدُت  )٢)(١(مدارس اهلرمنيوطيقا يف 

  كان بعضها أعمّ   وإنْ   - يني  الدِّ   ة النصِّ ة مرتبطة بإشكاليَّ عندهم تساؤالت مهمَّ 

ل    .املباين يف فهم النصِّ بوا عليها بعض  ، ورتَّ -  يني الدِّ   من النصِّ  وبيانه بشكل مفصَّ

ف هلذه املباين ضمن عريض لتلك  شري بنحو مكثَّ ، لكن سأُ مستقلٍّ   حيتاج إٰىل بحٍث 

ض  ٰى نرٰى هل تعرَّ للمبحث اآليت، حتَّ   نا ذكرها متهيداً التساؤالت، فهي التي هيمُّ 

عرض هذه    خرٰى، إنَّ ومن جهة أُ   ؟م إجاباته، أم ال د باقر الصدر هلا وقدَّ د حممّ السيِّ 

أمٌر مهمٌّ  نفَسه  ُحي التساؤالت  إذ  األُ رِّ ،  البحث  فيتصدَّ ك عجلة  الشيعي،  ٰى  صويل 

أمهّ  عدم  لبيان  أو  عنها،  لإلجابة  التعرُّ يَّ الباحثون  هلاة  فهذه    . ض  كان،  وكيفام 

  التساؤالت هي: 
 

الكالسيكيَّ  )١( اهلرمنيوطيقا  (وأهمّ وهي:  ومارتن    ة  رامباخ،  ويوهانس  هاور،  دان  أعالمها: 

الرومانسيَّ  واهلرمنيوطيقا  (وأهمّ كالدينيوس)،  وفيلهلهم   ة  شاليرماخر،  فريدريك  أعالمها: 

 . )ريأعالمها: مارتن هايدغر، وجورج هانس غادام ة (وأهمّ ديلتاي)، واهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ 

راً اسيَّ يف هذا املجال، طبعته العتبة العبّ   تاباً ة كة إٰىل العربيَّ وقد ترمجُت من الفارسيَّ  )٢( م)،  ٢٠١٩(  ة مؤخَّ

 ». ة املختلفةمنشأ املصطلح ومعناه واستعامالته يف احلضارات اإلنسانيَّ   .اهلريمينوطيقا«  حتت عنوان:



 ٢٤٧  مباين فهم النصِّ عند الشهيد حمّمد باقر الصدر

للنصِّ   -  ١ فهم  إٰىل  الوصول  يمكن  ما    أنَّ   أم   ،فمطابق ملراد املؤلِّ   هل  غاية 

ون  ف؟ وهذا ما اختلف الباحثون الغربيُّ يمكن فعله هو االقرتاب من مقصود املؤلِّ 

  . ومعارض )١( ديف اجلواب عنه، بني مؤيِّ 

  خرٰى: هل املفرسِّ دائامً وبعبارة أُ   ؟فهم هو سوء الفهم   هل األصل يف كلِّ   -   ٢

  ؟)٢( يف معرض سوء الفهم

ذهنيَّ   -   ٣ إٰىل  النفوذ  فهم وتفسري  ته حتَّ ف ونفسيَّ املؤلِّ ة  هل جيب  إٰىل  ٰى نصل 

  ؟)٣(صحيَحني

  ؟)٥)(٤( ةة أو التارخيانيَّ أمر تارخيي، باملعنٰى املصطلح للتارخييَّ  هل النصُّ  -   ٤

ص منه؟  ا، فهل يمكن العبور عن هذا املانع والتخلُّ تارخيي�   لو كان النصُّ   -  ٥

  .د ومعارض جدل بني علامء الغرب، بني مؤيِّ  حملُّ   هذا أيضاً 

الفهم أو التفسري من كلِّ   -  ٦ ات  األحكام املسبقة والقبليَّ   هل يمكننا تفريغ 

 
املؤلِّ  )١( مراد  فهم  إمكان  إٰىل  ذهب  والالَّ وقد  الفيلسوف  (ف  كالدينيوس  مارتن    -  ١٧١٠هويت 

،  ساختار وتأويل متنة، فانظر: أمحدي، بابك،  وهو من أتباع اهلرمنيوطيقا الكالسيكيَّ   ،)م١٧٥٩

 . ٥٢٣، ص ٢، ج ش١٣٨٩طهران، نرش مركز، 

 م)، فانظر: ١٨٣٤ -١٧٦٨وهذا ما ذهب إليه فريدرك شاليرماخر ( )٢(

kurt Mueller - Vollmer, The Hermeneutics Reader, p. 82 

 وهذا ما ذهب إليه شاليرماخر، فانظر: )٣(

Schleiermacher, Friedrich, Hermeneutics And Criticism and other wtitings, 

translated and edited by AndrewBowie, Cambridge University Press, London, 

1998, p. 10 

)4(  Historicism 

منشأ املصطلح ومعناه واستعامالته يف احلضارات اإلنسانية   .اهلريمنيوطيقا  إهلي راد، صفدر، انظر:   )٥(

سة، املركز اإلسالمي  ة املقدَّ اسيَّ وٰىل، بريوت، العتبة العبَّ ، ترمجة: حسنني اجلامل، الطبعة األُ املختلفة

 . ١٣٩ -  ١٣٦، ١٢٢هـ، ص ١٤٤٠ة، للدراسات االسرتاتيجيَّ 



٢٤٨  رمنيوطيقا اهل 

مرضٌّ )١( ةاملعرفيَّ  أمر  ذلك  إمكان  عدم  وهل  ال  بعمليَّ   ؟  بحيث  والتفسري  الفهم  ة 

  ف؟ يمكننا الوصول إٰىل مراد املؤلِّ 

، حيث  ) ٢( ُة انصهار اآلفاق ة عمليَّ ات املعرفيَّ والقبليَّ ع عن األحكام املسَبقة  تتفرَّ   -   ٧

ف. لكن، هل الفهم عبارة عن حوار   واملؤلِّ ق املفرسِّ فُ يكون الفهم عبارة عن دمج أُ 

  ف؟ عن مراد املؤلِّ   ه ال يكون الفهم كاشفاً ؟ وهل هذا يعني أنَّ ) ٣( والقارئ   بني النصِّ 

نه  عٰىل نحو الدور اهلرمنيوطيقي الذي بيَّ  -  والقارئ  هل احلوار بني النصِّ  -   ٨

 إٰىل ما ال هناية؟  يستمرُّ  -  )٤( ريغادام

ا ا  

 ح را ا م إا    

ني الشيعة  صوليِّ عند األُ   ة فهم النصِّ ة عن إشكاليَّ بعد بيان نتائج اللمحة التارخييَّ 

 
ه ال وجود للتفسري اخلالص والعاري  د برصاحة عٰىل أنَّ ؤكِّ مارتن هايدغر عدم إمكان ذلك، ويُ يرٰى   )١(

ويذكر هايدغر   . اتا عٰىل قبليَّ يكون مبني�   أنْ   مع العامل، ال بدَّ  متاسٍّ   ة؛ بل كلُّ الشوائب القبليَّ  عن كلِّ 

أساسيَّ  عنارص  تشكُّ ثالثة  يف  دخيلة  القبليَّ ة  املفرسِّ ل  عند  وهات   ،) املسبقة  املعلومات   Foreي: 

having) املسبقة  النظر  وجهة   ،(Fore sight ُّوالتصو  ،() املسبق  فانظر:   .)Fore conceptionر 

 . ٣٧١، ص ش١٣٨٩، ترمجة: سياوش مجادي، طهران، ققنوس، وزمان يهستهايدغر، مارتن، 

)2(  Fusion of horizons 

 . ٥٧١انظر: بابك أمحدي، مصدر سابق، ص  )٣(

  فالقارئ يذهب نحو النصِّ   .وبني الفهم املسبق للقارئ  هو عبارة عن احلوار املتبادل بني النصِّ «  )٤(

خرٰى إٰىل أُ   ةً يرجع مرَّ   ، ثمّ من أحكامه املسبقة وفهمه املسبق، فيصغي للكالم أو يقرأ النصَّ   انطالقاً 

  . بنظرة جديدة  خرٰى إٰىل النصِّ أُ   ةً ينظر مرَّ   ثمّ   .ل عليهاات واألحكام املسبقة، وقد ُيعدِّ هذه القبليَّ 

النصِّ  وإٰىل  واإلياب من  الذهاب  يستمرُّ فهذا  النصِّ حتَّ   ،  توافق وانسجام بني  إٰىل  ينتهي  وبني    ٰى 

خرٰى: وبعبارة أُ   .إٰىل ما ال هناية  هذا األمر يستمرُّ   ومن خالل االلتفات إٰىل املستقبل، فإنَّ   .القارئ

الن  دائامً  قراءة  أُ   صِّ يف  أُ فُ يندمج  مع  القارئ  النصِّ فُ ق  ويتشكَّ ق  هذين  ،  بني  الدور  يف  الفهم  ل 

 . ١٤٦، إهلي راد، مصدر سابق، ص »قنيفُ األُ 



 ٢٤٩  مباين فهم النصِّ عند الشهيد حمّمد باقر الصدر

الغربيِّ اهلرمنيوطيقيِّ وعند   اتَّ ني  أنَّ ني،  اهلرمنيوطيقيَّ   ضح  األسئلة  عند  معاجلة  ة 

وقد ذكرنا فيام   . نيا بالقياس إليها عند الغربيِّ ني الشيعة كانت خجولة جد� صوليِّ األُ 

  لنحاول   ني،الغربيِّ   عند -   النصِّ   بفهم   املرتبطة  - ة  األسئلة اهلرمنيوطيقيَّ   م أهمّ تقدَّ 

د باقر  د الشهيد حممّ  ييل: هل التفت السيِّ اجلواب عامَّ   نستكشف   أنْ   الفصل  هذا   يف

 بنحو خجول كغريه  إالَّ   أم مل يلتفت إليها أساساً   ،-  كال� أو بعضاً   -  الصدر إليها

إٰىل أسئلة جديدة؟ وما هي املعاجلات    ه التفت أيضاً أم أنَّ   ،نيصوليِّ ن سبقه من األُ ممَّ 

  مها؟ التي قدَّ 

سبيل   الصدر،  ويف  الشهيد  كتابات  يف  مطالعة  جولة  يل  كانت  ذلك،  معرفة 

  ات فهم النصِّ إشكاليَّ   فعثرُت عٰىل املباين التالية، التي يمكن تقديمها كمفاتيح حللِّ 

  يني؛ وهي:الدِّ 

  . إمكان فهم النصِّ  -   ١

  . الظهور الذايت والظهور املوضوعي -   ٢

  . م واحدعٰىل أهنَّ   مالحظة املعصومني   -   ٣

  . ة لفهم النصِّ ات الرضوريَّ القبليَّ  -   ٤

  . ة يف فهم النصِّ ات املرضَّ القبليَّ  -   ٥

 .  والنصِّ احلوار بني املفرسِّ  -   ٦

 اواا  نل: إ:  

مكوَّ الدِّ   النصُّ  اإلسالمي  الكريم،  يني  القرآن  أمرين:  من  روايات  و ن 

  ومنهم الشهيد الصدر   -  فق العلامء ا بالنسبة للروايات، فقد اتَّ أمَّ   . املعصومني  

فقد  وأمَّ   .)١( عٰىل وجود املقتيض لفهمها  -  الكريم،  القرآن  فهم  بالنسبة إلمكان  ا 

 
 .علمها إٰىل أهلها ف البعض يف فهم بعض الروايات فريدُّ كان قد يتوقَّ  إنْ و )١(



٢٥٠  رمنيوطيقا اهل 

اختلفت كلامت علامء الشيعة؛ فذهب بعضهم إٰىل عدم إمكان االستناد إٰىل اآليات  

لعدد من األسباب ذكروها  القرآنيَّ  القرآنيَّ   - ة،  انعقاد ظهور لآليات  أو  ةكعدم   ،

  . ؛ بينام ذهب بعض آخر إٰىل إمكان ذلك-  تهايَّ عدم حجّ 

ة  والشهيد الصدر هو من العلامء الذين قبِلوا إمكان االستناد إٰىل اآليات القرآنيَّ 

ة يف  إٰىل استشهاده باآليات القرآنيَّ   فمضافًا   . ات منهاوفهمها، بل واستخراج النظريَّ 

  ة، نذكر منها: عٰىل ذلك بعدد من األدلَّ  ، تراه قد استدلَّ )١( كتاباته وأبحاثه

  .ر يف القرآن فرع فهمه، كام هو واضحفالتدبُّ : )٢( رروايات التدبُّ  -   ١

ل يف أهداف القرآن الكريم  التأمُّ   يعتقد الشهيد الصدر أنَّ هدف القرآن:    -  ٢

  .)٣( يكون هذا الكتاب الساموي ممكن الفهم ورسالته، ُيفيض إٰىل رضورة أنْ 

بالقرآن    -   ٣ العرب  البلغاء  للقرآن    :)٤( الكريمإعجاب  فهمهم  فرع  فهذا 

  . الكريم، ولو يف اجلملة 

فعرض الرواية عٰىل القرآن الكريم    :)٥( روايات العرض عٰىل القرآن الكريم  -  ٤

 . ما خيالفه، فرُع إمكان فهم القرآن الكريم  لألخذ بام يوافقه وردِّ 

  وبعض   بل  -عٰى وجود مانعني يف املقام، يمنعاننا من فهم الروايات  نعم، قد ُيدَّ 

إفهامه، واختصاص الفهم    دَ : اختصاص الفهم بمن ُقِص ومها  -   ة القرآنيَّ   اآليات

  . باملعارص لزمن صدور النصِّ 
 

إعداد وحتقيق: جلنة التحقيق التابعة  ة، املدرسة القرآنيَّ  د باقر،عٰىل سبيل املثال، انظر: الصدر، حممّ  )١(

والدراسات   األبحاث  مركز  قم،  اخلامسة،  الطبعة  الصدر،  الشهيد  لإلمام  العاملي  للمؤمتر 

 . ٢٦١ - ٢٥٨،  ص هـ١٤٣٥ ة للشهيد الصدر،صيَّ التخصُّ 

 . ٢١٦، ص السابقاملصدر  )٢(

 . ٢٩٧، ص السابق املصدر )٣(

 . ٣١٥، ص السابقاملصدر  )٤(

 يدائرة املعارف فقه اسالم  ه ، الطبعة الثالثة، قم، موسسصولبحوث يف علم األُ اهلاشمي، حممود،   )٥(

 . ٣٣٣، ص ٧، ج هـ١٤١٧، بر مذهب اهل بيت 



 ٢٥١  مباين فهم النصِّ عند الشهيد حمّمد باقر الصدر

  استعراض مناشئ الشكِّ ، فقد جتاوزه الشهيد الصدر من خالل  لا املانع األوَّ أمَّ 

استعرض الشهيد مخسة    فبعد أنْ   . مبالنسبة لغري املقصود باإلفهام يف مراد املتكلِّ 

ن مل يقصد إفهامه  بالنسبة لغري السامع ممَّ ة الظهور  يَّ حجّ   ، ذهب إٰىل أنَّ مناشئ للشكِّ 

رة عند العقالء لنفي تلك االحتامالت اخلمسة  ات كشف مربَّ فٌة عٰىل إبراز حيثيَّ متوقِّ 

د القول بالرجوع إٰىل أصالة عدم القرينة من دون إبراز تلك  بشأنه، وال يكفي جمرَّ 

احليثيَّ احليثيَّ  وهذه  فعالً ات؛  موجودة  كلِّ   ات  االحتامالت    من  واحدٍ   يف  تلك 

  .)١( ةصوليَّ يف بحوثه األُ  الً  ذلك مفصَّ وقد بنيَّ  .اخلمسة

يف عرص صدور    اهلدف هو استكشاف معنٰى النصِّ  كان  فلامَّ   ،)٢( ا املانع الثاينوأمَّ 

األُ  الوصول، حاول  يف عرص  ال  التوسُّ صوليُّ اخلطاب،  النقل  ون  عدم  بأصالة  ل 

املانع الشهيد الصدر طرح    . لإلجابة عن هذا  التغريُّ «لكن    »  يف اللغةأصالة عدم 

اللغة«و ثبات  ألنَّ   بدالً   »أصالة  أنسب؛  فهي  فقط  املتغريِّ   منها؛  ليس  اللغة  يف   

األفراديَّ  الظواهر  تُ خصوص  التي  تتغريَّ نقَ ة  قد  بل  آخر،  معنٰى  إٰىل  معنٰى  من    ل 

النقل املخصوص بباب     السياق ال من بابة من باب تغريُّ ظواهر اجلمل الرتكيبيَّ 

التصوُّ  هو  .ةريَّ الوضع والظهورات  هذه األصالة  بناًء    والدليل عٰىل  العقالء  بناء 

ارتكازي� عام�  وأنَّ ا  اللغة،  يف  الثبات  أصالة  عٰىل  استثنائيَّ   ا  ُيعتنٰى  التغيري حالة  ال  ة 

إنَّ   .باحتامهلا للتجربة، حيث  كنتيجة خاطئة  االرتكاز حصل هلم  فرد    كلَّ   وهذا 

وكون    اللغة عادةً منهم رأٰى بحسب جتربته يف الفرتة القصرية من الزمن عدم تغريُّ 

هذا مقتٰىض طبيعة اللغة بحسب    ا أوحٰى إليه ارتكاز أنَّ ة، ممَّ ها حالة استثنائيَّ تغريُّ 

الطويل الزمان  ع  . عمود  تعميم  لتجربة عاشها كلُّ   ريفٌّ وهذا  منطقيٌّ  فرد من    ال 

 

السيِّ   تقريراً صول (مباحث األُ انظر: احلائري، كاظم،   )١( العظمٰى الشهيد  د  ألبحاث سامحة آية اهللا 

 . ١٨٦ - ١٧٨، ص ١ج  ٢، ق هـ١٤٢٨وٰىل، قم، دار البشري، الطبعة األُ ، د باقر الصدر)حممّ 

 . ١٩١ - ١٨٨، ص ٢، ج السابق انظر: املصدر  )٢(



٢٥٢  رمنيوطيقا اهل 

  -    اللغة عادةً أي ارتكاز عدم تغريُّ   -  ومظاهر هذا االرتكاز العامِّ   .أفراد العرف

بالنسبة للموايل اآلخرين غري الشارع؛ لعدم  كانت ال تظهر يف باب احلّجيَّ   وإنْ  ة 

يف جمال أغراضهم    ها تظهرق بني زماهنام فصل طويل، لكنَّيتحقَّ   وعبيدٍ   وجود موالٍ 

وصيَّ   . ومقاصدهم يدهيم  بني  كان  لو  فإهنَّ فمثالً  موصيها،  مات  بام  ة  يعملون  م 

ة طويلة بني موت املويص وبني قراءهتم  ة مسافة تارخييَّ مَّ يستظهرون منها ولو كان ثَ 

 . ة وعملهم هباللوصيَّ 

الشارع يكون عدم  ل خطرًا عٰىل أغراض  شكِّ هذا البناء من قِبَل العقالء يُ   وبام أنَّ 

  ة هذه السرية وخطرها عٰىل أغراض الشارع إنْ وفعليَّ   .ردعه عنه دليالً عٰىل إمضائه

رة عن زمن الشارع، فهذا ال يمنع عن لزوم الردع عنها عٰىل تقدير عدم  كانت متأخِّ 

احتامله،   ه سيكون أمر من هذا القبيل، أو عٰىل األقلِّ االلتفات إٰىل أنَّ  رضاه هبا، فإنَّ 

 . أمٌر طبيعي

أنَّ  إٰىل  مضافًا  حتقَّ هذا  قد  وحتقَّ ه  السرية،  هذه  زمن  قت  يف  بالفعل  اخلطر  ق 

إنَّ املعصوم   إذ  عن  املترشِّ   ؛  املأثورة  النصوص  بظواهر  يعملون  كانوا  عة 

األوائل   أنَّ   املعصومني  الزمنيَّ   مع  اهللا    الفاصل  رسول  واهلادي    بني 

الزمنيَّ   والعسكري   النواحي  ة فرتة متطوِّ فاصل طويل، وتلك الفرتة  رة من 

ثَ ة واملاّديَّ ة والفكريَّ االجتامعيَّ  يكن  ومل  قِبَل األئمَّ مَّ ة،  من  مانع  أو  ؛    ةة رادع 

 . وعدم الردع دليل اإلمضاء

ألصالة الثبات يف املقدار الثابت يف زمن املعصوم من احتامل    وليس هذا إمضاءً 

ة، بل هذه  يف زماننا بطول املدَّ  ر يف اللغة قد اشتدَّ التطوُّ  ٰى يقال: إنَّ حتَّ ر فقط  التطوُّ 

وال ُيراد بإمضاء النكتة    . السرية سنخ سرية يكون السكوت عنها إمضاء لنكتتها

ة القصرية يف الثبات النسبي  ة الطويلة كاملدَّ املدَّ   لهم أنَّ إمضاُء خطأ العقالء يف ختيُّ 

ام املراد بإمضائها البناء  ل من الشارع إمضاء اخلطأ، وإنَّ عقَ ه ال يُ غة، كي يقال: إنَّ للَّ 
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مبانيها،   التي هي النكتة لعملهم، وإمضاؤها ال يلزم إمضاء  عٰىل أصالة عدم التغريُّ 

إرجاع الناس إٰىل   كانت خاطئة لكن الشارع رأٰى بحكمته البالغة أنَّ  فمبانيها وإنْ 

 .  أصلح من إرجاعهم إٰىل مرجع آخر، فأمٰىض األصلأصالة عدم التغريُّ 

 امر: اا ار اوا ا:  

ز الشهيد الصدر بني نوعني من أنواع الظهور، ومها الظهور الذايت والظهور  ميَّ 

  :)١(املوضوعي

الذايت:   يف  فالظهور  احلاصل  الظهور  معنيَّ هو  إنسان  واملتأثِّ ذهن  بالظروف  ،  ر 

نسه الذهني. فهذه الظروف  ة للذهن التي ختتلف من فرد إٰىل آخر بحسب أُ الشخصيَّ 

ة بإنسان ما، والتي ال يشرتك فيها مع أبناء نوعه، قد توِجب يف بعض األحيان  اخلاصَّ 

من اللفظ؛ فيحصل    مِّ د غري املعنٰى الذي يفهمه أبناء العرف العا ة بمعنٰى حمدَّ عالقة خاصَّ 

  عنده ظهور ملعنٰى من لفظ ما، عٰىل خالف الظهور احلاصل عند أبناء العرف. 

فهو الظهور بموجب عالقات اللغة وأساليب التعبري  ا الظهور املوضوعي:  أمَّ 

موضوعي  وُيسمَّ   .العامِّ  واقع  بسبب وجود  املوضوعي  بالظهور  الظهور  هذا  ٰى 

مربِّ حمدَّ  الوضع  راً د يكون  هو  الظهور؛ وهذا الواقع  أنَّ   .)٢(هلذا  الظهور    كام  هذا 

النوعي؛ ألنَّ ُيسمَّ  بالظهور  أبناء العرف واملحاورة، يفهمونه؛    ٰى  النوع، أي  أبناء 

أيضًا  مشرتك  بل  بينهم،  مشرتك  ظهور  كلِّ   فهو  وبني  وفق    بينهم  عٰىل  من جيري 

  . ة يف التعبرياألساليب العامَّ 
 

إعداد وحتقيق: جلنة التحقيق التابعة للمؤمتر  ، ،صولدروس يف علم األُ د باقر، انظر: الصدر، حممّ  )١(

األُ  الطبعة  الصدر،  الشهيد  التخصُّ العاملي لإلمام  والدراسات  األبحاث  للشهيد  صيَّ وٰىل، مركز  ة 

 . ف يسري، بترصُّ ٢٠٦و ٢٠٥، ص هـ١٤٢١الصدر، 

بدَّ  )٢( ال  حديث   بل  بسبب  اإلضافة  وهذه  االجتامعي،  العنرص  وهو  إليه،  آخر  عنرص  إضافة  من 

 .وهذا ما سوف نشري إليه الحقاً  . الشهيد عن دور االرتكاز االجتامعي يف فهم النصِّ 
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ة الظهور هو الظهور  يَّ ة يف بحث حجّ يَّ موضوع احلجّ   در أنَّ ويعتقد الشهيد الص

  . املوضوعي، دون الظهور الذايت

  : إشكال واجلواب عنه

كان الظهور    و هنا يأيت إشكال إٰىل الذهن، التفت إليه الشهيد الصدر، مفاده: إنْ 

نصل   ر بام سبق، فكيف لنا أنْ الذايت هو ما يتبادر إٰىل ذهن الفرد وينسبق إليه ويتأثَّ 

  إٰىل الظهور املوضوعي؟ 

الشهيد الصدر بأنَّ وُجي  يتبادر  يب  ه لو الحظنا العقالء، لوجدناهم جيعلون ما 

ند  عن الظهور املوضوعي املشرتك ع  شخص أمارًة وكاشفًا   وينسبق إٰىل ذهن كلِّ 

  هذا االنسباق مسبَّب عن أحد أمرين:  أبناء العرف؛ ألنَّ 

  .)١(يكون بسبب الوضع ا أنْ إمَّ  -

نس ذهني عنده بني  ت إٰىل حصول أُ ة به أدَّ يكون بسبب عوامل خاصَّ   ا أنْ وإمَّ   - 

 . تابع هلذه العوامل اللفظ وبني معنٰى خاصٍّ 

 هبا ذلك  فرسِّ ة يُ عوامل خاصَّ وعٰىل هذا األساس، لو فحص اإلنسان، ومل جيد 

فيتعنيَّ  الثاين،  السبب  انتفٰى  األوَّ االنسباق،  السبب  الظهور    . ل  يكون  وبالتايل، 

  . )٢( أمارة عٰىل الظهور املوضوعي -  بعد الفحص -   الذايت

  : إشكال آخر واجلواب عنه

هذا ال حيلُّ  ثَ   لكن  إذ  املشكلة،  مفاده: سلَّ مَّ متام  أنَّ ة إشكال آخر  الظهور    منا 

يف   للمفرسِّ  الذايت  الظهور  لكن  املوضوعي،  الظهور  عن  عقالئي  كاشف  الذايت 

زمنه كاشٌف عن الظهور املوضوعي يف نفس الزمن، ال عن الظهور املوضوعي يف  

 . مع فرض اختالف الزمنني كام هو احلال يف عرصنا ؛ طبعًا زمن صدور النصِّ 
 

 .ظ اهلامش السابق، إذ تأيت التعليقة السابقة نفسهاُيالَح  )١(

 . ٢٠٦، ص السابق انظر: املصدر  )٢(
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من خالل االستفادة من أصل   )١( اإلشكالوقد أجاب الشهيد الصدر عن هذا 

أصالة الثبات  «يه بـ  ، والشهيد الصدر ُيسمِّ )٢( »أصالة عدم النقل «ٰى بـ  عقالئي ُيسمَّ 

اللغة وثباهتا بنظر األفراد،    ». يف اللغة فهذا األصل العقالئي حيكي عن استقرار 

ظهور بني زمن وزمن؛   ال فيعمد العقالء بناًء عٰىل هذا األصل إٰىل إلغاء احتامل تغريُّ 

  . ةه احتامل ضئيل وحالة استثنائيَّ ألنَّ 

ا، بل هو كاشف عند العقالء عن ثبات اللغة  دي� وهذا األصل العقالئي ليس تعبُّ 

يف املانع    م بشكل أكثر تفصيالً وهذا اجلواب قد تقدَّ   .ل والتبدُّ عند احتامل التغريُّ 

  . الثاين

 اا ا  :  أموا :  

يني الروائي عند الشهيد الصدر، وله  الدِّ   ا يف قراءة النصِّ جد�   هذا املبنٰى مهمٌّ 

  ُبعدان: 

يف فهم    ب عليه أثر مهمٌّ وهذا ما يرتتَّ :  )٣( ة واألئمَّ    عصمة النبيِّ  - ١

  أنْ   ففي هذه احلالة، ال بدَّ   .الروايات، وهو استحالة وقوع التعارض بني كلامهتم

أنَّ ُحيمَ  التعارض عٰىل  ثمّ ل  بدوي،  تعارض  إٰىل حلِّ   ه  ُط ُيصار  بإحدٰى  ق عالج  رُ ه 

  . التعارض
 

 . ٢٠٧و ٢٠٦، ص ٤، ج  مصدر سابق ، صولبحوث يف علم األُ انظر: اهلاشمي، حممود،  )١(

األُ قد ُيسمَّ و  )٢( عن    راً ، حيث يكون زمن اليقني متأخِّ »االستصحاب القهقرائي«  ـ ني بصوليِّ ٰى عند 

ين،  الدِّ ؛ فانظر: العراقي، ضياء  »أصالة تشابه األزمان «ق العراقي بـ  ه املحقِّ وقد سامَّ   . زمن الشكِّ 

 . ٦٧، ص ١، ج  هـ١٤١٧، ي، الطبعة الثالثة، قم، دفرت انتشارات اسالمهناية األفكار

األصالة التي ذكرها الشهيد    َد بحث لفظي، بل ألنَّ وليس عدول الشهيد الصدر عن التسمية جمرَّ 

ة  ة غري الوضعيَّ ة الرتكيبيَّ ة، بل تشمل الظهورات السياقيَّ رص فيها عٰىل األوضاع اللغويَّ الصدر ال ُيقتَ 

 . ٢٩٣، ص ٤، ج صولبحوث يف علم األُ انظر:  .أيضاً 

  . ١٤٣، ص  هـ ١٤٢٦بريوت، دار التعارف للمطبوعات،  ع أدوار ووحدة هدف،  تنوُّ د باقر الصدر،  حممّ  )٣(
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ندرس    ه جيب أنْ يعتقد الشهيد الصدر بأنَّ يف اهلدف:   ة اشرتاك األئمَّ   -  ٢

ة  يَّ إلنجاز دراسة كاملة وقراءة كلّ   ، وهذا مهمٌّ أ ومستقلٍّ بنحو جمزَّ   ة  حياة األئمَّ 

  أ وإٰىل أوسع حدٍّ ة وبنحو جمتزِّ دَ إمام عٰىل حِ   من دراسة حياة كلِّ   فال بدَّ   .عنهم  

حتَّ  ونشاطاته،  أهدافه  ونالحظ  دراستهم  ممكن،  من  ذلك  بعد  نتمكن    ٰى 

  .)٢( ة  لألئمَّ  )١( املشرتك، فنستخلص الدور ككلٍّ 

  ةينيَّ الدِّ   النصوص   لفهم  -  الشهيد  دالسيِّ   بنظر   - اه  وال خيفٰى رضورة هذا االجتِّ 

 .)٣(مالفه يف  وأخطاء باشتباهات نقع  قد  لواله  بل عنه؛ حتكي  وما

ا :اا اورت اا  :  

  . العلوم وامليول التي نحتاج إليها لفهم النصِّ ة هو  ات الرضوريَّ املراد من القبليَّ 

نُ  ق هنا بني القبليَّ ولن  يتوقَّ فرِّ الفهم الصحيح، وبني القبليَّ ات التي  ات  ف عليها 

 .)٤( ف عليها الفهم األعمق واألكملالتي يتوقَّ 
 

األحداث   الذي وقفوه يف خضمِّ  هو املوقف العامُّ  ة واملراد من هذا الدور املشرتك عند األئمَّ  )١(

املصدر   انظر:  مناصبهم؛  عن  وإقصائهم  التجربة  انحراف  بعد  الرسالة  اكتنفت  التي  واملشاكل 

 . ١٤٣، ص السابق

 . ١٤١، ص السابقاملصدر  )٢(

 .١٤٢و ١٤١، ص السابق املصدر ملالحظة املثال عٰىل هذه الفكرة، انظر:  )٣(

القبليَّ   )٤( من  النوع  األُ وهذا  التي ال  ات هي  املراد يتوقَّ مور  فهم  األلفاظ وال  فهم معاين  ف عليها 

فمن هذا القبيل    . جديدة وعميقة من النصِّ   ها تساعد عٰىل استخراج معانٍ ف، لكنَّ األصيل للمؤلِّ 

املفرسِّ   مثالً  يعرضها  التي  اجلديدة  النصِّ األسئلة  عٰىل  دون      من  منه،  اجلواب  أخذ  يف  فيستفيد 

املسبَقة األحكام  عٰىل  أنْ   .االعتامد  يمكن  القرآنيَّ   وبالتايل،  املسائل  عالقة  عن  بالتعدُّ نسأل  ة ديَّ ة 

سلوب تفسري  عٰىل أُ   ، ونسعٰى للحصول عٰىل األجوبة املناسبة اعتامداً ... ة وة واالشرتاكيَّ والليرباليَّ 

جمتبٰى (انظر:    .ممنهج اهللا،  وحممّ   ، مصباح  عبد  شنايس دي  األُ معرفت  الطبعة  انتشارات  ،  وٰىل، 

 .، الدرس التاسع)ش١٣٩٧، يامام مخين پژوهشیو مؤسسه آموزيش
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هذه   من  مجلة  عٰىل  العثور  يمكننا  الصدر،  الشهيد  آثار  مطالعة  خالل  ومن 

  ها: ات، أمهُّ القبليَّ 

  . الفهم اللغوي -   ١

  . التارخيي والفكري إطار النصِّ  -   ٢

  . االرتكاز االجتامعي -   ٣

  . املستوٰى املعريف للمفرسِّ  -   ٤

  : وٰىل: الفهم اللغوية األُ القبليَّ 

القبليَّ  من  الرضوريَّ وهذه  النصِّ ات  لفهم  نصٍّ ة  أّي  النصِّ   .كان  ،  مثل    ففي 

  .)١( ة، فالقرآن نزل هبامن اإلملام باللغة العربيَّ  القرآين، ال بدَّ 

العرفيَّ واالطِّ  املحاورة  قواعد  عٰىل  القبليَّ الع  هذه  ضمن  مندرج  فهو  ة  ة، 

ة، إذ قد  للتفصيل يف هذه القبليَّ   وال أرٰى حاجةً   . يف مقام فهم النصِّ   رضوري أيضًا 

  األلفاظ   مباحث  يف  البحث  هذا  -  ني صوليِّ األُ   من  كغريه  -ل الشهيد الصدر  فصَّ 

  .)٢( بهتُ تها يف بعض كُ يَّ ح بأمهّ صول الفقه؛ كام رصَّ ن علم أُ م

  : التارخيي والفكري ة الثانية: إطار النصِّ القبليَّ 

ضمن الظرف الذي صدر فيه ومع مالحظة    يفهم النصَّ    أنْ جيب عٰىل املفرسِّ 

  . هفرسِّ يُ   عن إطاره وظرف صدوره ثمّ  ال ُخيرج النصَّ   ، فيجب أنْ إطاره اخلاصِّ 

  ا: ا، وقد يكون فكري� قد يكون تارخيي�  وهذا اإلطار للنصِّ 

  : اإلطار التارخيي للنصِّ 

؛  يف فهم الكلامت والعبارات املستخَدمة يف النصِّ  ينفع اإلطار التارخيي للنصِّ 

بدَّ  ال  فيه، وعٰىل أساس    إذ  الذي صدرت  التارخيي  اإلطار  من فهمها عٰىل ضوء 
 

 .٣٢٧، ص ةاملدرسة القرآنيَّ  )١(

 . ٣١٢و ٣١١، ص السابقاملصدر  )٢(
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وهذا ما يشري إليه الشهيد الصدر، حيث    .ة بصدور النصِّ ة احلافَّ القرائن التارخييَّ 

  ة نامذج هلذا اإلطار، نذكر منها: يذكر عدَّ 

  . نصِّ أسباب صدور ال -   ١

  . العادات والتقاليد -   ٢

  . الفكري السائد اجلوُّ  -   ٣

  :ل: أسباب صدور النصِّ النموذج األوَّ 

النصِّ   دُّ ُتعَ  صدور  القبليَّ أسباب  من  النزول،  بأسباب  املعروفة  أو  ات  ، 

االطِّ  حتَّ الرضوري  عليها  ُيفهَ الع  النصُّ ٰى  الصحيح  م  إطاره  غري    .ضمن  وهذا 

النصوص  بالنصِّ   خمتصٍّ  من  العديد  يف  رسيانه  يمكن  بل  أشار    .القرآين،  وقد 

  .)١( القرآين  عٰىل الفهم اإلمجايل للنصِّ   الشهيد الصدر إٰىل هذا النموذج بوصفه ُمِعينًا 

يُ  التعرُّ وضِّ كام  من  الفائدَة  آخر  موضع  يف  الصدر  الشهيد  أسباب  ح  عٰىل  ف 

الع  اآلية ومفادها، ومسامهتها يف االطِّ تها يف فهم مدلول  يَّ النزول، حيث يعتقد بأمهّ 

ة ارتباط وثيق  مَّ عٰىل نكات بعض العبارات واألساليب املستخَدمة يف اآلية؛ إذ ثَ 

  .)٣)( ٢( بني اآلية وبني ظرف نزوهلا

مقد يُ  خرٰى:  وبعبارة أُ   . د به فقطقيَّ اآلية تُ   عرفنا سبَب النزول، فإنّ   ه إنْ أنَّ :  )٤( توهَّ

هبذا املورد وال    هذه اآلية ستختصُّ   ، فإنَّ خاصٍّ   بٍب نزلت اآلية بسقد ُيقال: إذا  

  . فهمها بشكل أوسع من هذا السبب يصحُّ 
 

 . ٣٢٨، ص السابقاملصدر  )١(

 . ٢٢٩، ص السابقاملصدر  )٢(

 .٢٣٠، ص  السابق، انظر: املصدر  ة معرفة أسباب صدور النصِّ يَّ الع عٰىل بعض األمثلة عٰىل أمهّ ولالطِّ  )٣(

د الشهيد مل يذكره كوهم ودفع، بل  السيِّ  . وجتدر اإلشارة إٰىل أنَّ ٢٣٣و  ٢٣٢، ص السابق انظر: املصدر  )٤(

  نه عٰىل هذه الصورة. بيِّ نُ   ذكره ضمن فقرة واحدة منسجمة، لكن رأينا من األنسب ببحثنا أنْ 



 ٢٥٩  مباين فهم النصِّ عند الشهيد حمّمد باقر الصدر

مدفوع:  لكنَّ  عام� بأنَّ ه  اآلية  يف  املذكور  اللفظ  كان  لو  بعموم  ه  هي  فالعربة  ا، 

تقييد املدلول القرآين    وعٰىل هذا األساس، ال يصحُّ   . اللفظ، ال بخصوص السبب

الن  اخلاصِّ بسبب  يُ زول  بل  لفظه،  بعموم  الشهيد    والرسُّ   . ؤَخذ  برأي  ذلك  يف 

ص الكالم  صِّ ه ُخي الكالم، ال أنَّ  دوَر سبب النزول هو اإلشارة إٰىل حملِّ  الصدر: أنَّ 

عادَة القرآن الكريم هي إنزاُل األحكام    ويضيف الشهيد الصدر بأنَّ   .هبذا املورد

حتَّ  واألحداث،  الوقائع  بسبب  أشدُّ والتعاليم  القرآين  البيان  يكون  يف    تأثرياً   ٰى 

  . خرٰى ملوارد أُ   ا شامالً كان مضمونه عام�   ة بنظرهم، وإنْ يَّ نفوس املسلمني وأكثر أمهّ 

  : النموذج الثاين: العادات والتقاليد

ات املرتبطة باإلطار التارخيي، فهو العادات  ا النموذج الثاين من نامذج القبليَّ أمَّ 

فقد ال تكون هذه العادات هي السبب    .السائدة يف زمن صدور النصِّ والتقاليد  

النصِّ  صدور  املتكلِّ يف  يكون  قد  لكن  ناظراً ،  مستفيداً   م  أو  بعض    إليها،  من 

  . الع عٰىل العادات والتقاليد بعد االطِّ املفردات التي ال يمكن فهمها إالَّ 

النصِّ  بفهم  يرتبط  أنَّ   وفيام  إٰىل  الصدر  الشهيد  يشري  العادات    القرآين،  فهم 

  . ، ولو عٰىل مستوٰى الفهم اإلمجايلة، يساعد عٰىل فهم القرآن أيضاً والتقاليد العربيَّ 

 كانت  امَّ ـ ة، لكن لإذ يوجد بعض املفردات التي يمكن فهمها من الناحية اللغويَّ 

إٰىل درك معنٰى هذه املفردات  ه ال يمكن الوصول  مشريًة إٰىل عادات وتقاليد، فإنَّ 

 من كان  عها بمعاٍن مرتبطة هبذه العادات، فال يفهمها إالَّ بشكل صحيح بسبب تشبُّ 

  .)١( لع عليهايعيشها أو املطَّ 

  : الفكري السائد النموذج الثالث: اجلوُّ 

الثالث من قبليَّ وأمَّ  النموذج  التارخيي للنصِّ ا    ، فهي عبارة عن اجلوِّ ة اإلطار 

ٰى يستطيع  الع عليه حتَّ وجيب عٰىل املفرسِّ االطِّ   . الفكري السائد أثناء صدور النصِّ 

 
 . ٣٢٨، ص السابقاملصدر  )١(



٢٦٠  رمنيوطيقا اهل 

النصِّ   أنْ  مفردات  صحيح  يفهم  عندما    .بشكل  الصدر  الشهيد  ذكره  ما  وهذا 

ة القرآن،  يَّ عي داللتها عٰىل عدم حجّ ض للطائفة الثالثة من الروايات التي ادُّ تعرَّ 

القرآن  تفسري  عن  هنت  التي  احتامالً   وهي  الصدر  الشهيد  فأبدٰى  ملعنٰى    بالرأي، 

وهذا املعنٰى استفاده من خالل مالحظة اإلطار    . يكون هو املراد  ٰى أنْ الرأي، قوَّ 

  . )١( التارخيي للنصِّ 

بعض    د الشهيد الصدر عٰىل هذه املالحظة يف مورد آخر، حيث ذكر أنَّ وقد أكَّ 

العهم عٰىل املالبسات  القرآين بسبب عدم اطِّ   الصحابة كانوا ال يستوعبون النصَّ 

  .)٢( القرآين ن هبا النصُّ ُيقرَ  مور التي جيب أنْ واألُ 

  : اإلطار الفكري للنصِّ 

، فاملراد به النظام  لنصِّ لا اإلطار الفكري  هذا فيام يرتبط باإلطار التارخيي، أمَّ 

فلو كان   . هم، والذي ينعكس يف خطابه ونصِّ ف أو املتكلِّ املؤلِّ الفكري احلاكم عند  

يدرسه عٰىل ضوء     أنْ للمفرسِّ   ا، فال حيقُّ ا إسالمي� املدروس واملراد تفسريه نص�   النصُّ 

  . ةره الفكريَّ طُ إذا كان ال ينسجم مع أُ   ل النصَّ ؤوِّ ة، بحيث يُ ة غري إسالميَّ ر فكريَّ طُ أُ 

من خالل إخراجه عن إطاره الفكري    ن تفسري النصِّ  الشهيد الصدر عوقد عربَّ 

يُ   .)٣(»خاصٍّ   ضمن إطارٍ   دمج النصِّ «بـ   الشيهد الصدر عٰىل رضورة  ؤكِّ ولذا،  د 

  .)٤(القرآين ودراسته ضمن إطاره الفكري اإلسالمي فهم النصِّ 

القبليَّ  الشهيد الصدر املربِّ بنيِّ يُ   ثمّ  املوقف    ة، فريٰى أنَّ ر العلمي لرضورة هذه 
 

 . ٢٨٧، ص ٤مصدر سابق، ج  صول،علم األُ بحوث يف  )١(

ا عٰىل هذا املسألة يف املصدر  تارخيي�  وقد ذكر مثاالً   . ٣١٧، مصدر سابق، ص  ةاملدرسة القرآنيَّ انظر:   )٢(

 . ٣١٩ص  السابق

حتقيق: مكتب اإلعالم اإلسالمي فرع خراسان (جلنة االقتصاد)، اقتصادنا،  د باقر،  الصدر، حممّ  )٣(

 . ٣٨٥، ص هـ١٤١٧وٰىل، مكتب اإلعالم اإلسالمي، الطبعة األُ 

 . ٣٠٩ص مصدر سابق، ، ةاملدرسة القرآنيَّ  )٤(



 ٢٦١  مباين فهم النصِّ عند الشهيد حمّمد باقر الصدر

ألنَّ  يقتضيها؛  سلباً   العلمي  ينعكس  الفكري  اإلطار  فهم    وإجيابًا   هذا  عٰىل 

بدَّ   . التفاصيل للنصِّ   فال  الفكري  اإلطار  فهم  حتَّ   من  صحيح  تنجح  بشكل  ٰى 

  .)٢()١( وتفسريه ة فهم النصِّ عمليَّ 

النفوذ إٰىل ذهنيَّ وهذا النحو من القبليَّ  يتقاطع مع فكرة  التي  ة املؤلِّ ات قد  ف، 

الشهيد الصدر    ام وأنَّ ة مع شاليرماخر؛ السيّ ذهبت إليها اهلرمنيوطيقا الرومانسيَّ 

خرٰى يف الوقفة  أُ   ةً شري إليه مرَّ وهذا ما سنُ   .)٣(ه عبارة عن اندماج يف القرآنح بأنَّ رصَّ 

  . ة يف آخر هذا املقالتحليليَّ ال

  : ة الثالثة: االرتكاز االجتامعيالقبليَّ 

  . االجتامعي  مدلوله  وبني  ، للنصِّ  -   اللفظي  أو - ة فرق بني املدلول اللغوي  مَّ ثَ 

يعتمدون عٰىل    -  ةة االستنباط الفقهيَّ لعمليَّ   ممارستهم أثناء  -  الفقهاء  أنَّ   وصحيح

م   أهنَّ عنرص الفهم االجتامعي، إٰىل جانب اعتامدهم عٰىل اجلانب اللفظي للداللة، إالَّ 

  .منهام عنٍرص  نون حدود كلِّ بيِّ كون بينهام، وال يُ فكِّ ما ال يُ  غالباً 

ط الضوء  سلِّ يُ   ، أنْ )٤( د جواد مغنيةللشيخ حممّ   وقد سعٰى الشهيد الصدر، تبعًا 

  .  دوره يف فهم النصِّ بنيِّ امعي ويُ عٰىل اجلانب االجت

  بيان االرتكاز االجتامعي:

  يصل إٰىل معناه النهائي اعتامدًا   ، ال يمكنه أنْ الشخص الذي حياول فهم النصِّ 

 
 . ٣١٠، ص السابقاملصدر  )١(

ضح فيها الفرق بني فهم اآلية عٰىل ضوء اإلطار  وقد ذكر الشهيد الصدر بعض التطبيقات التي يتَّ  )٢(

 . ٣١١و ٣١٠، ص السابق املصدر  .الفكري للقرآن، وبني فهمها عٰىل ضوء إطار فكري آخر

 . ٣١٢، ص السابقاملصدر  )٣(

، إعداد وحتقيق: جلنة التحقيق التابعة للمؤمتر العاملي لإلمام ومضاتد باقر،  انظر: الصدر، حممّ  )٤(

األُ  الطبعة  الصدر،  التخصُّ الشهيد  والدراسات  األبحاث  مركز  الصدر،  صيَّ وٰىل،  للشهيد  ة 

 . ١٨٥، ص هـ١٤٢٨



٢٦٢  رمنيوطيقا اهل 

  عاش   شخص  هألنّ   ؛-  ةسياقيَّ   أو  ةوضعيَّ   كانت  سواء  -ة فقط  عٰىل الدالالت اللفظيَّ 

إٰىل    معهم، مضافاً   دة موحَّ   ة ذهنيَّ   له   وبالتايل،  العقالء،   سائر   مع  ة االجتامعيَّ   احلياة

ل  شكِّ ة املشرتكة بينه وبني سائر العقالء يف جمتمعه، تُ وهذه الذهنيَّ   .ةته اخلاصَّ ذهنيَّ 

وهذه    .ة يف جماالت عديدة، منها: املجال الترشيعي والتقنينيملرتكزات عامَّ   أساساً 

  ». مناسبات احلكم واملوضوع«ٰى عند الفقهاء بـ املرتكزات العامة ُتسمَّ 

ة مشرتكة وارتكاز ترشيعي عام، ُتفَهم عٰىل ضوئه   عن ذهنيَّ وهي يف احلقيقة ُتعربِّ 

اللغويَّ  الداللة  من  أضيق  أو  أوسع  بنحو  بالفهم    .ةالنصوص  املراد  هو  وهذا 

  .)١( االجتامعي للنصِّ 

  : لالعتامد عٰىل االرتكاز االجتامعي يف فهم النصِّ ر املربِّ 

  املربر لالعتامد عٰىل االرتكاز االجتامعي يف فهم النصِّ  يعتقد الشهيد الصدر أنَّ 

  .)٢( »ة الظهوريَّ حجّ «هو مبدأ أو قاعدة 

ن ظهور  يف تكوُّ   ، مسامهًا وعٰىل هذا األساس، يكون االرتكاز االجتامعي للنصِّ 

  . ةد؛ فيصبح هذا الظهور حجَّ دَّ يف معنٰى حم النصِّ 

، فسرية  ة فرق بني الظهور اللغوي والظهور االجتامعي للنصِّ مَّ ه ثَ قلت: إنَّ   وإنْ 

من    ة الظهور اللغوي، دون الظهور االجتامعي، أو ال أقلَّ يَّ عٰىل حجّ   العقالء تدلُّ 

  . يبِّ ا دليل لُ ن ألهنَّ ، فنقترص عٰىل القدر املتيقَّ الشكِّ 

ا؛  غوي� لُ   ا، ُيفَهم كالمه فهامً ُلغوي�  م بوصفه فرداً يقول لك الشهيد الصدر: املتكلِّ  حينئذٍ 

م نفسه، بوصفه  ة عند العقالء. وكذلك األمر، فهذا املتكلِّ فيصبح الظهور اللغوي حجَّ 

  . ) ٣( ا. وقد أمٰىض الشارع هذه الطريقة يف الفهم اجتامعي�   ا، ُيفَهم كالمه فهامً اجتامعي�   فرداً 

 
 . ١٩٠و ١٨٩، ص السابقاملصدر  )١(

 . ١٩١، ص السابق انظر: املصدر  )٢(

 السابق. انظر: املصدر  )٣(



 ٢٦٣  مباين فهم النصِّ عند الشهيد حمّمد باقر الصدر

هو   مبناك يف الفهم االجتامعي للنصِّ  ه ال ُيشَكل عٰىل الشهيد الصدر، بأنَّ إنَّ  ثمّ 

الفقه اجلعفري إذ اجلواب واضح؛ فالفهم    .نفس القياس الذي ثبتت حرمته يف 

، وحني  بظهور النصِّ   يكون عمالً   نه الشهيد الصدر ال يعدو أنْ االجتامعي الذي بيَّ 

م الفكرة املذكورة يف النصِّ  ه ال يكون من باب  خرٰى مل ُتذَكر فيه، فإنَّ إٰىل فكرة أُ   ُتعمَّ

أُ  وبعبارة  االجتامعي؛  االرتكاز  عٰىل  االعتامد  باب  من  بل  هذا  القياس،  خرٰى: 

الذي ينطبق عٰىل    يف احلكم العامِّ   ل قرينة لظهور النصِّ االرتكاز االجتامعي شكَّ 

  .)١( ر فيهذكَ وعٰىل ما مل يُ  املورد املذكور يف النصِّ 

 : نتيجة هذا املبنىٰ 

أنَّ  الصدر  الشهيد  ُحتَلُّ يعتقد  الفقه،  يوجد مشكلة كبرية يف  هذا    اعتامداً   ه  عٰىل 

السؤال  أمَّ   .املبنٰى  طريقة  عٰىل  ُبيِّنت  قد  األحكام  من  الكثري  كون  فهي  املشكلة  ا 

ما    يبه؛ وغالبًا ُجي   عن مسألة، واإلمام    واجلواب، فالراوي يسأل اإلمام  

ال خاصَّ يسأل  حاالت  عن  جواب  رواة  فيأتيهم  حكمها،  معرفة  إٰىل  حيتاجون  ة 

فلم ُتبنيَّ    . احلكم ضمن احلالة املسؤول عنهابنيِّ حلدود سؤاهلم فيُ   وفقاً   اإلمام  

  . نٍ مقنَّ   دستوريٍّ  لٍ أغلب األحكام ابتداًء وبشك 

عٰىل الفهم اللغوي فحسب، كانت    فإذا اقترصنا يف استنباط احلكم من النصِّ 

  . ة بالسائلبتلك احلاالت اخلاصَّ   احلكم الذي نستفيده هو حكم خاصٌّ   النتيجة أنَّ 

 احلكم بنحو أوسع وأشمل من  قد بنيَّ   اإلمام    نا قد نكون واثقني من أنَّ مع أنَّ 

ن  ظرف بيان هذا احلكم الواسع كان حني السؤال ع  ة، غايته أنَّ تلك احلالة اخلاصَّ 

سنكون أقرب إٰىل واقع    ا، حينئذٍ اجتامعي�   فهامً   وبالتايل، لو فهمنا النصَّ   . ةحالة خاصَّ 

  .)٢( نها اإلمام احلدود املحتملة لتلك األحكام التي بيَّ 
 

 السابق. انظر: املصدر  )١(

 . ١٩٢، ص السابق انظر: املصدر  )٢(



٢٦٤  رمنيوطيقا اهل 

  : ة الرابعة: املستوٰى املعريف للمفرسِّ القبليَّ 

االجتِّ  بعض  الفكريَّ ذهبت  اللغويَّ   )١( ةاهات  بالقواعد  اإلملام  كفاية  ألجل  إٰىل  ة 

الشهيد الصدر ال يكتفي هبذا املقدار؛   ويبدو أنَّ  .الوصول إٰىل فهم صحيح للنصِّ 

ة فقط غُري كاٍف للوصول إٰىل فهم صحيح  ه يعترب اإلملام بالقواعد اللغويَّ بمعنٰى أنَّ 

  . ا والزماً رضوري�  كان أمرًا  ، وإنْ للنصِّ 

ة الفصيحة البليغة، بل وصل فيها  ز بلغته العربيَّ القرآن الكريم متيَّ   فصحيح أنَّ 

ة يف ذلك العرص،  غة العربيَّ للَّ  اإلعجاز، ومل خيرج عن اإلطار اللغوي العامِّ  إٰىل حدِّ 

أنَّ ممَّ  يعني  ال  هذا  لكن  الوقت؛  ذلك  يف  والفصحاء  البلغاء  إعجاب  أثار    ا 

نعم، كانوا يفهمونه    .القرآين بتاممه وكامله  املعارصين للوحي، كانوا يفهمون النصَّ 

يرَق فهمهوإمجايلٍّ   عامٍّ   وٍ بنح مل  التامِّ   م ، لكن  الفهم  مستوٰى  والكامل بحيث    إٰىل 

عليه اللفظ القرآين من أحكام   دركون ما يدلُّ مفرداته وتراكيبه، ويُ  يستوعبون كلَّ 

  مور: يف ذلك أُ  والرسُّ  .ومفاهيم

ه   هبا، فهذا ال يعني أنَّ د كون الشخص من أبناء اللغة وُملام� جمرَّ   أنَّ ل: األمر األوَّ 

غة بالقدر الذي يدخل يف حياته  ، بل هذا يعني فهمه للَّ شامالً  العًا لع عليها اطِّ مطَّ 

يف األمر    بُّ ة يف هذا املبحث، بل اللُّ بقوَّ   ، ليس داخالً وهذا األمر فعالً   . ةاالعتياديَّ 

  . الثاين

الع عٰىل اللغة واستيعاب  ف فهم الكالم القرآين عٰىل االطِّ  يتوقَّ الاألمر الثاين: 

عند    خاصٍّ   فكريٍّ   إٰىل ذلك من وجود استعدادٍ   مضافاً   ة، بل ال بدَّ املعلومات اللغويَّ 

 بمستوٰى عقيل يتناسب مع مستوٰى  ع املفرسِّ يتمتَّ   من أنْ   املفرسِّ والقارئ، وال بدَّ 

واملعاين   النصِّ الكالم  هذا  يف  أنَّ   . القرآين  امللقاة  صحيح  األساس،  هذا    وعٰىل 

نهم من فهم األساليب  كِّ ة التي متُ العرب يف ذلك الوقت كان لدهيم القدرة اللغويّ 
 

 . ةاهلرمنيوطيقا الكالسيكيَّ  )١(



 ٢٦٥  مباين فهم النصِّ عند الشهيد حمّمد باقر الصدر

اللغويَّ اللغويَّ  املدلوالت  واستيعاب  ذهنيَّ ة  لكن  القرآين،  للفظ  تكن  ة  مل  تهم 

  . )١(تامٍّ  وٍ ة بنحنيَّ لهم الستيعاب املعاين القرآؤهِّ باملستوٰى الذي يُ 

يتَّ  هنا  األمهّ ومن  يف  غاية  أمر  إٰىل  الشهيد  التفات  لنا  عمليَّ يَّ ضح  يف  فهم  ة  ة 

  .)٢( النصوص، وهو املستوٰى الفكري واملعريف للمخاَطب

ة أو  القرآين مالحظة مجلة قرآنيَّ  ة فهم النصِّ ه ال يكفي يف عمليَّ أنَّ األمر الثالث: 

بل  مقطع قرآين حمدَّ  اجلُ د،  إٰىل مالحظة سائر  والفقرات، واملقارنة  مَ قد نحتاج  ل 

  . بينهام، وحتديد ظروف نزول اآلية
 

 . ٣١٦، مصدر سابق، ص ةاملدرسة القرآنيَّ  )١(

 ، أقول: تها، نزيدها بياناً يَّ ألمهّ  ونظراً ضح هذه املسألة أكثر، ولكي تتَّ  )٢(

  . يفهم هذا الرتاث بمستوٰى معنيَّ  ويمكن للفقيه أنْ  . ا لدينا تراث قرآين وروائي ضخم وغني جد� 

نا من مداخل ة ومتمكِّ عٰىل القوانني العامليَّ  لعاً يف مسائل احلقوق ومطَّ  صاً لكن لو كان الفقيه متخصِّ 

وخمارجه،   العلم  حقوقيَّ هذا  روايات  جمموعة  أو  رواية  يواجه  قانونيَّ فعندما  فإنَّ ة  أنْ ة،  بإمكانه    ه 

يفهمها أكثر من غريه من الفقهاء غري الواردين يف هذا املجال، كام لديه قدرة االلتفات إٰىل الكثري  

 .ة يف هذه الروايات، أو إٰىل بعض النقاط التي ترمي إليهامن اجلوانب اخلفيَّ 

ة  ه سيلتفت إٰىل الكثري من اجلوانب الرتبويَّ ة، فإنَّ يف العلوم الرتبويَّ   صاً لفقيه متخصِّ وهكذا لو كان ا 

 .يف الروايات أكثر من غريه من سائر الفقهاء

  ة الناس أنَّ عامَّ  والسحرة، حيث ظنَّ  اهللا موسٰى   ويمكننا تأييد هذه الفكرة بام جرٰى بني نبيِّ 

ه ليس بسحر،  أنَّ   -  واالختصاص  الفنِّ   أهل  وهم   -  ة سحٌر، بينام أيقن السحر  فعَل موسٰى  

 . ، فآمنوا عميقاً   فهموا ذلك فهامً 

الواردة يف املجال العقيل والفلسفي أيضاً   ة، ال تشذُّ وهذه مسألة عقالئيَّ  . وبالتايل، من عنها الروايات 

 هذه   بلحاظ - ل فيها، سيحصل عنده استعداد أكثر من غريه  ة ويتأمَّ ة الفلسفيَّ يبحث يف املسائل العقليَّ 

وأمَّ املرتبط   الروايات   لفهم   - اجلهة   التنظري والثبوت،  عٰىل مستوٰى  هذا  املجال.  هبذا  مستوٰى ة  ا عٰىل 

ن، جيد فيها ما يساعد عٰىل الفهم الدقيق لبعض ة بتمعُّ ة والعرفانيَّ من يقرأ األبحاث الفلسفيَّ   اإلثبات، فإنَّ 

ها غري متامزج هبا، وال بائن : «هو يف األشياء كلِّ  ة، من قبيل ما ورد عن اإلمام عيلٍّ ينيَّ ايا الدِّ القض 

يف خطبته: «أحد ال بتأويل عدد، ظاهر ال بتأويل املبارشة،   عنها»، أو ما ورد عن اإلمام الرضا  

 ه.ول إٰىل حملِّ واحلديث يف هذا املجال موك   ، ال باستهالل رؤية، باطن ال بمزايلة»   متجلٍّ 



٢٦٦  رمنيوطيقا اهل 

األُ   فانطالقاً  الثالثة، يتَّ من هذه  القرآين دراسة    ة فهم النصِّ عمليَّ   ضح أنَّ مور 

  .)١(»ة، وراء الفهم اللغوي الساذج ة اخلاصَّ هلا قرحيتها، ورشوطها الفكريَّ «

االطِّ د  ؤكِّ ويُ  كفاية  عدم  عٰىل  الصدر  النصِّ الشهيد  فهم  ألجل  اللغة  عٰىل    الع 

ده الوقائع  ؤيِّ هذا األمر، وتُ   عىلٰ   طبيعة األشياء تدلُّ   القرآين، من خالل اإلشارة إٰىل أنَّ 

القرآين وال يفهمون    ة الكثرية. فالكثري من الصحابة كانوا ال يستوعبون النصَّ التارخييَّ 

ا لعدم وجود استعداد فكري  ة، وإمَّ م باملعنٰى اللغوي للمفردة القرآنيَّ ا جلهله معناه، إمَّ 

  . ) ٢( ة هبا يتيح هلم فهم املدلول الكامل لآلية، أو لفصل اآلية عن القرائن احلافَّ 

  : إشارة

يندرج اإلملام    -   املعريف للمفرسِّ   املستوٰى   أي  -ة  يف إطار هذا  النوع من القبليّ 

وهذا قد أشار    . يفهم القرآن بشكل أفضلفهذا جيعل املفرسِّ ة،  بالتجارب البرشيَّ 

التفسري املوضوعي، حيث جيلس جلسة املحاِور  ؛ فهو  إليه الشهيد الصدر أيضاً 

 .)٣( ةللقرآن، وذهنه ميلء بالتجارب البرشيَّ 

 اا :ات اا   ة:  

، لكن يوجد بعض  ة فهم النصِّ ة يف علميَّ الرضوريَّ ات م احلديث عن القبليَّ تقدَّ 

ر  ؤثِّ ؛ وهي تلك الطائفة من املعارف وامليول التي تُ ة يف فهم النصِّ ات املرضَّ القبليَّ 

النصِّ  فهم  يف  سلبي  من    . بنحو  النوع  هذا  إعامل  إٰىل  القارئ  أو  املفرسِّ  فيعمد 

النصِّ القبليَّ  عٰىل  وإسقاطها  قات  عٰىل  االعتامد  دون  يُ ،  دليل  أو  هذه  ربِّ رينة  له  ر 

  . ةة الفهميَّ العمليَّ 
 

 . ٣١٦، ص السابقاملصدر  )١(

القرآين بسبب    للنصِّ   وقد رضب الشهيد الصدر مثالني عٰىل عدم فهم الناس يف عهد الرسول   )٢(

 . ٣١٩و  ٣١٨، ص  السابقاملصدر  انظر:    .ا إٰىل مستوٰى أغراض القرآن ومعانيهعدم االرتفاع فكري� 

 . ٣٤، ص السابقاملصدر  )٣(



 ٢٦٧  مباين فهم النصِّ عند الشهيد حمّمد باقر الصدر

وكُ  الصدر  الشهيد  لكلامت  حذَّ تُ واملطالع  قد  جيده  هذه  به،  من  عدد  من  ر 

  ها: ة، أمهُّ ات املرضَّ القبليَّ 

  . إسقاط األفكار املسبقة عٰىل النصِّ  -   ١

  . اذ موقف مسبَق من النصِّ اختِّ  -   ٢

  . نس بمطلب علمياألُ  -   ٣

  : وٰىل: إسقاط األفكار املسبَقة عٰىل النصِّ ة األُ املرضَّ ة القبليَّ 

املرضَّ القبليَّ  األُ ة  األفكار  ة  إسقاط  هي:  الصدر،  الشهيد  إليها  أشار  التي  وٰىل 

ة بالتفسري  ويمكن التعبري عن هذه القبليَّ  . املراد فهمه أو تفسريه املسبَقة عٰىل النصِّ 

أيضاً  الشهيد    .)١(بالرأي  أبدٰى  من  وقد  النوع  هذا  جتاه  السلبي  موقفه  الصدر 

  .)٢( ه مساوق لتحريف احلقائقه من أشنع األعامل، وأشار إٰىل أنَّ التفسري، حيث عدَّ 

الشهيد  ة أكثر، نشري إٰىل عدد من األمثلة التي تعرَّ ضح هذه القبليَّ ولتتَّ  ض هلا 

  .اتالصدر، حيث يظهر منها خطورة إعامل هذا النوع من القبليَّ 

    : ل: مقاييس املسترشقنياملثال األوَّ 

، أشار الشهيد الصدر إٰىل نوع  يف مقام بيان الرشوط التي جيب توفُّ  رها يف املفرسِّ

القبليَّ  املرضَّ من  عمليَّ ات  يف  تُ ة  بحيث  والفهم،  التفسري  منحرف  ؤدِّ ة  فهم  إٰىل  ي 

  لدراسة أيِّ دة  ل باملسترشقني الذي يعتمدون مقاييس حمدَّ ومثَّ   . وخاطئ عن النصِّ 

ي إٰىل  ؤدِّ ا يُ مون هذه املقاييس عٰىل القرآن الكريم، ممَّ كِّ ُحي  كتاب أو نتاج برشي، ثمّ 

اخلاطئة االستنتاجات  يف  تلك    . وقوعهم  إسقاطهم  هو  األخطاء،  هذه  وسبب 

  .)٣( ر معريفالقرآين دون دليل أو مربِّ   املقاييس عٰىل النصِّ 
 

 . ٢٧٨، ص ٤، ج صولعلم األُ بحوث يف  )١(

 . السابقاملصدر  )٢(

 . بعض األمثلة عٰىل ذلك، فراجع ٣١٠؛ وذكر يف الكتاب نفسه ص ٣٠٩، ص ةاملدرسة القرآنيَّ  )٣(



٢٦٨  رمنيوطيقا اهل 

  :   ة عند بعض املسلمني يف عهد النبيِّ الذهنيَّ ات املثال الثاين: القبليَّ 

  . وهو ما ذكره الشهيد الصدر عند حديثه عن التفسري يف عرص الرسول  

  لكي يفهم الصحابة القرآن فهامً   الفهم اإلمجايل للقرآن مل يكن كافياً    أنَّ بنيَّ   فبعد أنْ 

غالباً وشامالً   دقيقاً  الصحابة  انتساب  يكن  مل  كام  العربيَّ   ،  اللغة  ضامناً إٰىل    كافياً   ة 

ح املكانة العظمٰى للقرآن الكريم يف  القرآين وإدراك معانيه، وضَّ  الستيعاب النصِّ 

ل  ة ُيرتَّ ينيَّ د كتاب أديب أو كتاب مرتبط بالطقوس الدِّ فلم يكن جمرَّ   .حياة املسلمني

كتاب تزكية  فيها فحسب، بل كان كتاب هداية وإخراج من الظلامت إٰىل النور، و

وإذا كان    . ةة اإلسالميَّ مستوياهتم، وبناء الشخصيَّ   وتثقيف وهيدف لالرتفاع بكلِّ 

بَل  ا، فسوف ُيفَهم من قِ رسالي�   ه توجيهاً القرآن بدون تفسري موجَّ   كَ رِ كذلك، فإذا تُ 

  ة لكلٍّ ة، وبحسب املستويات الفكريَّ ة والذهنيَّ املسلمني عٰىل ضوء إطاراهتم الفكريَّ 

، يظهر بوضوح من الشهيد الصدر، رضر  فإذاً   . فيضيع الفهم الكامل للقرآن  منهم، 

  .)١( القرآين ة يف فهم النصِّ ات الفكريَّ ة والقبليَّ هكذا نوع من اإلطارات الذهنيَّ 

  :الروائي صويل عٰىل النصِّ املثال الثالث: إسقاط املصطلح األُ 

تعرَّ  عندما  الصدر  الشهيد  ذكره  األُ وقد  أدلَّ صول  ض يف  ة  لالعرتاضات عٰىل 

وهي رواية أيب سعيد الزهري، عن أيب   ، هبا املعرتضون الرباءة، فنقل رواية استدلَّ 

  . »الوقوف عند الشبهة خري من االقتحام يف اهللكة «ه قال:  أنَّ  جعفر 

كيفيَّ  الصدر  الشهيد  أدلَّ فذكر  عٰىل  االعرتاض  ألجل  بالرواية  استدالهلم  ة  ة 

الرواية،  م أسقطوا املصطلح األُ أشكل عليهم بأهنَّ   الرباءة؛ ثمّ  صويل للشبهة عٰىل 

  .)٢( ففهموها بنحو خاطئ
 

 . ٣٢٣، ص السابقاملصدر  )١(

، هو عدم فهم  . فالسبب يف هذا اإلسقاط عٰىل النصِّ ٣٨٢، ص  صول (احللقة الثانية) دروس يف علم اُأل  )٢(

  . ٣٨٧، ص  اقتصادنا يف كتابه    ة هذه النقطة أيضاً يَّ الكلمة ضمن سياقها التارخيي؛ وقد أشار إٰىل أمهّ 



 ٢٦٩  مباين فهم النصِّ عند الشهيد حمّمد باقر الصدر

  : ةاملثال الرابع: إسقاط املعتقدات املذهبيَّ 

ة وآرائه  البعض يذهب إٰىل حتكيم معتقداته املذهبيَّ   أشار الشهيد الصدر إٰىل أنَّ 

  .)١(اهاألجل حتميله إيَّ   عنق النصِّ  القرآين، فيحاول يلِّ  عٰىل النصِّ 

  : اذ موقف مسبَق من النصِّ ة الثانية: اختِّ ة املرضَّ القبليَّ 

القبليَّ  السلبيَّ من  حذَّ ات  التي  أيضاً ة  الصدر  الشهيد  منها  اختِّ   ر  اذ  هو 

النصِّ  جتاه  مسبَق  يُ موقف  إذ  سلباً ؤثِّ ،  تأثري    ر  باب  من  فهذا  الفهم.  عٰىل 

القبليَّ و   - ة املفرسِّ  نفسيَّ  الفهم.    سلباً   -   ات هي من  تتَّ عٰىل  ضح هذه  ولكي 

يُ  يامرسان    ل مثِّ الفكرة،  شخصني  يفرض  حيث  بمثال،  الصدر  الشهيد  لنا 

ل  ة منها. فاألوَّ ة واستنباط األحكام الرشعيَّ ينيَّ ة دراسة النصوص الدِّ عمليَّ 

؛ بينام ينجذب الثاين  ة يف النصِّ اكتشاف اجلوانب االجتامعيَّ  منهام يميل نحو 

الفرديَّ  اجلوانب  يُ نحو  سوف  ما  وهذا  لألحكام.  هلذه  ؤثِّ ة  فهمهام  عٰىل  ر 

منهام عن معطيات أكرب يف جمال اهتاممه،    النصوص، إذ سوف يكشف لكلٍّ 

سيُ لكنَّ  يتَّ ه  مل  الذي  النفيس  باجلانب  املرتبطة  املعطيات  عنه  إليه.  خفي  جه 

د إخفاء  ة، قد تتفاقم األزمة من جمرَّ اهات النفسيَّ وبحسب امليوالت واالجتِّ 

النصِّ  فهم  يف  تضليل  إٰىل  بشكل    معلومات،  واالستنباط  الرشعي 

  . ) ٣( ) ٢( خاطئ 
 

 . ٣١٢ص مصدر سابق، ، ةاملدرسة القرآنيَّ  )١(

ٰ   ه ال يمكن للباحث أنْ قد ُيقال: إنَّ  )٢(   ُخيفَي النصَّ  من أنْ   ة، وبالتايل، ال مفرَّ اهاته النفسيَّ  عن اجتِّ يتخىلَّ

ة عٰىل ما ذهب إليه الشهيد الصدر من كون املعطيات القرآنيَّ   بناءً   ا بعض املعطيات؛ بل هذا حتميٌّ عنَّ

  دُّ نعم، ُيعَ   .كان هبذا املقدار  ة إنْ ة مرضَّ اه النفيس قبليَّ هذا االجتِّ   ال نعدَّ   وبالتايل، جيب أنْ   .المتناهية

 .وفهمه بشكل خاطئ حتريف النصِّ  عندما يصل إٰىل حدِّ  امرض� 

 . ٣٩٢ص مصدر سابق، ، اقتصادنا )٣(



٢٧٠  رمنيوطيقا اهل 

  -   ة املفرسِّ هي تأثري نفسيَّ   التي   - ة  ويعترب الشهيد الصدر احلذَر من هذه القبليَّ 

  .)١( ةفضيلًة هي النزاهة العلميَّ وعدَم االنحياز، 

  : ة الثالثة: األُنس بمطلٍب علمية املرضَّ القبليَّ 

ها من كلامت الشهيد الصدر  نستشفَّ   ة التي يمكن أنْ ات املرضَّ من القبليَّ  كام أنَّ 

األُ    لنفهمه، فهمناه خطًأ   ة ما، بحيث لو ذهبنا نحو النصِّ نس بمطالب علميَّ هو 

ص منها، بل  ات التي ال يمكن التخلُّ ها ليست بالقبليَّ لكنَّ . عٰىل ضوء هذه املطالب

 .)٣)(٢( يمكن ذلك للملتفت املوضوعي

 دساا :اا  اروا :  

ة أثناء بحثه يف التفسري املوضوعي  ث الشهيد الصدر عن هذه املسألة املنهجيَّ حتدَّ 

املفرسِّ ال يبدأ عمله    ح بأنَّ رصِّ ويُ   . ة العمل يف هذا التفسريوبيان كيفيَّ للقرآن الكريم  

ز نظره عٰىل موضوع من موضوعات احلياة،  كِّ بل من واقع احلياة، فُري   من النصِّ 

ويستوعب ما أثارته جتارب الفكر اإلنساين وما طرحه التطبيق التارخيي من أسئلة  

ليتَّ   القرآين،   يأخذ النصَّ   ونقاط فراغ، ثمّ  بالنسبة إٰىل النصِّ ال  دور    خذ من نفسه 
 

القرآنيَّ  )١( سابق،  ،  ةاملدرسة  مورداً   .٣٦ص  مصدر  الصدر  الشهيد  استثنٰى  القبليَّ   نعم،  هذه  ة من 

  . يف فهم النصِّ   ص، فال يرضُّ ة، وهو يف احلقيقة ليس من باب التخصيص، بل من باب التخصُّ املرضَّ 

ه  قه يف مورد استنباط االقتصاد اإلسالمي، لكنَّا، وطبَّ ة يف هذا املورد رضوري� وقد اعترب إعامل الذاتيَّ 

 .٣٩٤ص مصدر سابق، ، اقتصادنا . آخرموضوع نيصِّ  يمكن تعميمها أليِّ 

التزاحم عٰىل فهمه للرواية،  ر بحث  ة حدثت معه يف هذا املجال حيث أثَّ فانظر إليه يروي لنا قصَّ   )٢(

كاظم    .ل فهمهد نفسه عنه، فتبدَّ يكون هذا الفهم بسبب هذا املبحث العلمي، فجرَّ   احتمل أنْ   ثمّ 

 . ١٨٨و ١٨٧، ص ٢احلائري، مصدر سابق، القسم الثاين، ج 

يتوهَّ  )٣( أنَّ قد  النصِّ   م  بني  احلوار  يف  الصدر  الشهيد  عٰىل    مبنٰى  الواقع  إسقاط  والواقع عبارة عن 

لكن الشهيد الصدر ملتفٌت   .عٰىل ما هو عليه  ة يف فهم النصِّ ة مرضَّ ة معرفيَّ ، وبالتايل هذا قبليَّ النصِّ 

 . ٣٥ص مصدر سابق، ، ةاملدرسة القرآنيَّ  .ه عليهاإٰىل هذه املسألة، فنبَّ 



 ٢٧١  مباين فهم النصِّ عند الشهيد حمّمد باقر الصدر

بعدد كبري من    باً ُمرشَّ   جاهزاً   موضوعاً   املستمع فحسب، بل ليطرح بني يدي النصِّ 

 يسأل عٰىل ضوء  : املفرسِّ القرآين حواراً   ة، ويبدأ مع النصِّ فكار واملواقف البرشيَّ األ

  ومستفهامً    سائالً ملفرسِّ فيجلس ا  .ة، والقرآن جييبله من التجارب البرشيَّ ما حصَّ 

واحلياة  .للقرآن  ومستنطقاً   راً ومتدبِّ  الواقع  مع  القرآن  يلتحم  فتكون    .وبالتايل، 

ا بدأت من القرآن  ة التفسري قد بدأت من الواقع وانتهت إٰىل القرآن، ال أهنَّ عمليَّ 

التجربة  ة منعزلة عن الواقع ومنفصلة عن تراث  وانتهت إليه بحيث تكون عمليَّ 

وتفسريه    ة فهم النصِّ ه ُيستفاد من الواقع يف عمليَّ ضح أنَّ ومن هنا يتَّ   .)١( ةاإلنسانيَّ 

  عٰىل مستويني: 

 . فيه عٰىل مستوٰى اختيار املوضوع املراد معرفة رأي النصِّ ل:  املستوٰى األوَّ 

ا يرفع من  ة، ممَّ ة الواقعيَّ ع بالتجارب البرشيَّ عٰىل مستوٰى التشبُّ املستوٰى الثاين:  

فهنا، يظهر مدٰى العالقة الوثيقة بني    . القرآين  ة الباحث لفهم النصِّ مستوٰى أهليَّ 

اخلارجي   البرشيَّ   وهو  - التطبيق  النظريَّ   -   ةالتجربة    النصِّ   فهم   وهي  - ة  وبني 

وجود  و  والتطبيق  ة النظريَّ   بني   العالقة  ةيَّ أمهّ   الصدر  الشهيد   بنيَّ   وقد  .-  القرآين

، لكن  )٢( صولقه عٰىل العالقة بني الفقه واألُ ه طبَّ بينهام؛ غاية األمر أنَّ ترابط وثيق  

  . قها هنا عٰىل املستوٰى الثاين املذكورطبِّ نأخذ روح الفكرة ونُ  يمكننا أنْ 

السُّ   ولعلَّ  لبحث  الصدر  الشهيد  التارخييَّ نَ اختيار  قرآنيَّ ن  معاجلة  ومعاجلته  ة،  ة 

ث عن  ار املاركيس الذي حتدَّ رأٰى مشكلة طرحها التيَّ ه  مصداٌق لكال املستويني؛ فكأنّ 

الشهيد الصدر استفاد من الواقع الذي عايشه، فأخذ    قواعد التاريخ وقوانينه. فكأنَّ 

  . )٣( ٰى يرٰى جواب القرآن عنهالقرآين حتَّ  حاول طرحه عٰىل النصِّ   هذا املوضوع، ثمّ 
 

 . ٣٠و ٢٩، ص السابق انظر: املصدر  )١(

 . ٥٣ص مصدر سابق، ، وٰىل)صول (احللقة األُ دروس يف علم األُ  )٢(

املفرسِّ ولالطِّ  )٣( بني  احلوار  فكرة  عٰىل  التطبيقات  بعض  عٰىل  والنصِّ الع  انظر:    ،  ةالقرآنيَّ   رسة املد، 

          . ١٥٩و ١٥٨، ص السابقاملصدر و . ١٧٠و ١٥٧ص مصدر سابق 



٢٧٢  رمنيوطيقا اهل 

  مور، منها:  إٰىل أُ املفرسِّ وهذه النظرة يف تفسري القرآن الكريم ُتلِفت نظر 

ة، بل يالحظة كوحدة  ال ينظر املفرسِّ إٰىل القرآن بنظرة جتزيئيَّ   أنْ ل:  األمر األوَّ 

وألجل ذلك، من يطالع كتابات الشهيد الصدر، جيده يف بعض األحيان،    .متكاملة

قرآنيَّ  آيات  من  متعدِّ يستفيد  حمدَّ ة  موقف  معاجلة  ألجل  خمتلفة،  ومن سور  د  دة، 

  .)١( القرآين للنصِّ  متكامالً  م فهامً قدِّ فهذا ما جيعل املفرسِّ يُ  .ةة خاصَّ يَّ وقض

عن    ال يكون منعزالً   جيب عٰىل من يريد تفسري القرآن الكريم أنْ األمر الثاين:  

  يعايش الواقع هبمومه ومشكالته، فيعيها بشكل صحيح، ثمّ   الواقع؛ بل جيب أنْ 

النصِّ  أمام  منتظراً   جيلس  عليه،  املشكلة  هذه  فيطرح  القرآين  القرآين،    . اجلواب 

النصِّ  فهم  املفرسِّ  هدف  يكون  ال  كلامته    وبالتايل،  وتفكيك  سطحي  بنحو 

  . ةالت الواقعيَّ املشك  القرآين ألجل حلِّ   يستفيد من النصِّ   وعباراته، بل حياول أنْ 

عٰىل فهم عباراته، بل جيب    ال يقف املفرسِّ يف فهم النصِّ  خرٰى: جيب أنْ وبعبارة أُ 

  .)٢( ةخذ من القرآن وسيلة ملعاجلة املعضالت الواقعيَّ يتجاوز ذلك إٰىل الواقع ليتَّ   أنْ 
 

   ْر الواقع احليايت عٰىل اختيار هلذه الفكرة، حيث أثَّ   ثالثاً   يكون تطبيقاً   ويمكننا اإلشارة إٰىل ما يمكن أن

ر بالفكر  ففي زمن الشهيد الصدر، راج الفكر املاركيس املتأثِّ   .املوضوع املُراد بحثه يف القرآن الكريم

ر عٰىل الشهيد الصدر فدعاه ليبحث عن هذا  هذا ما أثَّ  ولعلَّ  .بفلسفة التاريخ يل، والذي هيتمُّ غاهلي

وألجل ذلك عرض األسئلة التالية عٰىل القرآن الكريم وسعٰى لبيان    .املوضوع يف القرآن الكريم

ُس  البرشي  للتاريخ  هل  هي:  األسئلة  وهذه  عنها،  قوانني نَاإلجابة  له  هل  القرآن؟  مفهوم  يف  ن 

م يف التاريخ البرشي؟ كيف  ن التي تتحكَّ نَره؟ ما هي هذه السُّ م يف مسريته ويف حركته وتطوُّ تتحكَّ 

تطوَّ  كيف  األساسيَّ نام؟  العوامل  هي  ما  نظريَّ ر؟  يف  عمليَّ ة  يف  اإلنسان  دور  هو  ما  التاريخ؟  ة  ة 

 ة؟ ة عٰىل الساحة االجتامعيَّ التاريخ؟ ما هو موقع السامء أو النبوَّ 

بالواقع الذي يعيشه يف مقام اختيار املوضوع وطرح األسئلة    اً ر ففي هذا البحث، يكون الشهيد الصدر متأثِّ 

  . ١٠٢  -   ٤٦، ص  السابق الع عٰىل هذا البحث، انظر: املصدر  الستنطاقه. وملزيد من االطِّ   عٰىل النصِّ 

 . ٣٤٩و ٣٤٨، ص السابقانظر عٰىل سبيل املثال: املصدر  )١(

 . ٣١و ٣٠، ص السابقاملصدر  )٢(
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القرآن الكريم ذو    الشهيد الصدر يعتقد بأنَّ  ، إٰىل أنَّ من االلتفات أيضاً   وال بدَّ 

ه  ة احلوار هذه ال تنتهي؛ بمعنٰى أنَّ عمليَّ   نستنتج أنَّ   ال متناهية، لذا يمكننا أنْ  معانٍ 

 .)١( ةاملعاين القرآنيَّ  نصل إٰىل مرحلة نكون قد استوعبنا فيها كلَّ  ال يمكن أنْ 

اا ا  

 و م  را ا  

عند الشهيد الصدر، يمكن القول   لفهم النصِّ  بعد بيان ما عثرنا عليه من مبانٍ 

  ني الشيعة بخطوات كبرية يف جمال فهم النصِّ صوليِّ مه من األُ ه قد فاق من تقدَّ بأنَّ 

اهلرمنيوطيقيَّ الدِّ  واملباحث  أنَّ يني  ويبدو  أنْ ة؛  استطاع  التي    ه  املالحظة  يتجاوز 

ل عىلٰ  األُ ُتسجَّ من  إطار بحث حجّ صوليِّ  غريه  مل خيرجوا عن  النصِّ يَّ ني حيث    ة 

  -   له عٰىل املانع األوَّ وقد فعل ذلك أثناء ردِّ   .-  ةريَّ ة واملعذِّ زيَّ ٰى املنجّ بمعن  -  ينيالدِّ 

  . خرٰى ات بعض املباين األُ ، ويف طيَّ -  إفهامه دَ ُقِص  بمن الفهم  اختصاص 

نجيب عن بعض    من مباين الشهيد الصدر أنْ   انطالقًا ه يمكننا  وكيفام كان، فإنَّ 

  م ذكرها: ة التي تقدَّ األسئلة اهلرمنيوطيقيَّ 

النصِّ  فهم  بإمكان  يرتبط  ذلك،  فيام  إمكان  إٰىل  الصدر  الشهيد  ذهب  فقد   ،

ه كشف عن نكات  ة؛ لكنَّاهات اهلرمنيوطيقيَّ ويكون قد وافق بذلك بعض االجتِّ 

ة  صول النوعيَّ ف، وهي األُ والوصول إٰىل مراد املؤلِّ   فهم النصِّ ة  يف عمليَّ   ا ة جد� مهمَّ 

  . ة كشف عن املرادة التي هلا حيثيَّ العقالئيَّ 

تارخييَّ وتعرَّ  ملسألة  النصِّ ض  أنَّ ة  بمعنٰى  تارخيي حمدَّ   دَ ُولِ   النصَّ   ،  د،  يف ظرف 

م  وقد قدَّ  .ن من فهمه بشكل صحيحٰى نتمكَّ من مالحظة ذلك الظرف حتَّ  بدَّ  فال

ويشرتك يف    .ة بني املفرسِّ والنصِّ الشهيد الصدر حال� لتجاوز هذه املسافة التارخييَّ 
 

  . ٢٣، ص  هـ ١٤٢٦ة للشهيد الصدر،  صيَّ قم، مركز األبحاث والدراسات التخصُّ اإلسالم يقود احلياة،   )١(



٢٧٤  رمنيوطيقا اهل 

ة  ات الرضوريَّ ، والقبليَّ املباين التالية: الظهور املوضوعي يف عرص النصِّ   هذا احللِّ 

  . لفهم النصِّ 

بالقبليَّ  يرتبط  املعرفيَّ وفيام  فإنَّ ةات  أنَّ ،  نعلم  الفلسفيَّ   نا  اهلرمنيوطيقا  ة  أنصار 

  ذهبوا إٰىل القول: 

  . اتق الفهم مرتبط هبذه القبليَّ حتقُّ   نَّ أ: الً أوَّ 

ه يعتمد عليها بنحو  بل إنَّ   ، عن املفرسِّ   تنفكَّ   ات أنْ : ال يمكن هلذه القبليَّ وثانياً 

  . ال إرادي يف فهم النصِّ 

 من الوصول إٰىل مراد  املسبقة متنع املفرسِّ ات واألحكام  هذه القبليَّ   كلَّ   نَّ أ:  وثالثاً 

  . اا حيادي� ف، فال تنسجم دخالتها يف الفهم مع كون القارئ موضوعي� املؤلِّ 

  ات: ك بني نوعني من هذه القبليَّ الشهيد الصدر قد فكَّ  لكن يبدو أنَّ 

  . ة لفهم النصِّ ات الرضوريَّ القبليَّ  -   ١

 . ة يف فهم النصِّ ات املرضَّ القبليَّ  -   ٢

  م بيانه؛ وبالتايل: وهذا ما تقدَّ 

العلم    إٰىل أنَّ    يلزم التسلسل، مضافاً ات، وإالَّ فهم مرتبط بالقبليَّ   : ليس كلُّ الً أوَّ 

  مل ُيِرش  وهذا الردُّ   . احلضوري هو سنخ فهم ومعرفة غري مبتنية عٰىل معارف سابقة

  .واضح ه ردٌّ له الشهيد الصدر، لكنَّ

القبليَّ وثانياً  بعض  لتحقُّ رضوريَّ ات  :  النصِّ ة  فهم  التخيلِّ ق  يمكن  فال  عن  ،   

  . دخالتها يف مقام فهم النصِّ 

ص منها، أو املنع من  ة: هل يمكن التخلُّ ات املرضَّ نعم، يبقٰى السؤال عن القبليَّ 

، لكن من  تأثريها ولو مع بقائها، أم ال؟ وهذا مل ُجيِب الشهيد الصدر عنه مبارشةً 

  ا بأنْ وبيانه منَّ  . ه أمر اختياريات، نفهم أنَّ من القبليَّ   خالل حتذيره من هذا النوع 

  نقول:
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القبليَّ   إنَّ  أنواع  بعض  املرضَّ إجياد  أنْ ات  فبإمكاننا  اختياري،  أمر  من  عدِّ نُ   ة  ل 

نعم، قد يكون    .ة بنحو اختيارياتنا املرضَّ يف بعض قبليَّ   ف حينئذٍ ميولنا، فنترصَّ 

  -   بالنسبة لبعض األشخاص  صعباً   ة أمراً ات املرضَّ القبليَّ ب االعتامد عٰىل هذه  جتنُّ

التدرُّ -  مثالً   األخالقي   اجلانب   يف   ضعفهم   بسبب  يمكن  للتغلُّ ، لكن  ب عٰىل  ب 

  . ةتها القهريَّ حاكميَّ 

ة يف مقام فهمنا  ات املرضَّ القبليَّ   عن كلِّ ه ال جيب التخيلِّ ه مع مالحظة أنَّ هذا كلُّ 

دون قرينة أو شاهد.    ال نعتمد عليها يف فهم النصِّ   يكفي أنْ لنصوص اآلخرين، بل  

عة، فعندما يواجه مشكلة  وهذا من قبيل الشخص الذي لديه يف حقيبته أدوات متنوِّ 

ي إٰىل بعض املشاكل هو  ؤدِّ يُ   دة، يستفيد من األدوات املناسبة هلا. فام يمكن أنْ حمدَّ 

دها ضمن تلك احلقيبة. وبالتايل،  االستفادة من األدوات غري املناسبة، وليس وجو

ٰ  ال جيب أثناء الفهم الصحيح أنْ  ة وميولنا ورغباتنا، بل   عن دوافعنا الشخصيَّ نتخىلَّ

ال نعتمد عليها يف مقام الفهم. وهذا أمٌر اختياري، وممكن، وهو مشاَهد يف    أنْ  املهمُّ 

ا، َفُهم يف العديد  ينقدوهن  رين الذي يرشحون آراء خمالفيهم ثمّ ب كثري من املفكِّ تُ كُ 

يفهمون كالم اخلصم بنحو موضوعي    ، ثمّ اهتم هذه جانبًا من األحيان يضعون قبليَّ 

ات  عدم االعتامد عٰىل القبليَّ   يعمدون إٰىل حتليله ونقده. فهذا دليل عٰىل أنَّ   حمايد، ثمّ 

  . )١( دليل عٰىل اإلمكان   ة أمر اختياري، فالوقوع أدلُّ املرضَّ 

ض الشهيد الصدر هلذه الفكرة  ، فقد تعرَّ باحلوار بني املفرسِّ والنصِّ وفيام يرتبط  

نظريَّ  وذكرنا  يف  السادس،  املبنٰى  يف  إليها  أرشنا  والتي  املوضوعي،  التفسري  يف  ته 

نعم، ال يقول الشهيد الصدر بمقالة غادامر،    . القرآين  ة هذا املبنٰى يف فهم النصِّ يَّ أمهّ 

املعنٰى الذي يصل إليه املفرسِّ ال    ، فإنَّ ملفرسِّ والنصِّ ه عندما جيري حوار بني ابأنَّ 

ق املعنائي  فُ بل هو عبارة عن مزيج بني األُ   ، وال إٰىل املفرسِّ   إٰىل النصِّ   يكون منسوباً 
 

 . دي، مصدر سابق، الدرس التاسعانظر: جمتبٰى مصباح وعبد اهللا حممّ  )١(



٢٧٦  رمنيوطيقا اهل 

األُ   للنصِّ  للمفرسِّ فُ مع  املعنائي  أكَّ   . ق  أمهّ بل  الصدر عٰىل  الشهيد  مع  يَّ د  احلوار  ة 

  ذلك، ألجل الكشف عن املراد التامِّ   ، كلُّ واالنطالق من الواقع إٰىل النصِّ   النصِّ 

  . ف يف هذا املجالوالكامل للمؤلِّ 

  نعم، بقي ثالثة أسئلة مل ُجيِب عنها الشهيد الصدر، وهي: 

 يف معرض سوء الفهم؟   هل املفرسِّ دائامً  -   ١

ل ما ذكره، يمكن  ه من خال، لكنَّ مل يعالج الشهيد الصدر هذا السؤال مبارشةً 

  يواجه خطر سوء الفهم، بسبب القسم املرضِّ   فاملفرسِّ دائامً   . اجلواب عنه باإلجياب

املعرفيَّ من القبليَّ  التأثُّ ات  ممَّ ة، وبسبب  املسبَق، وغري ذلك  تقدَّ ر النفيس    . م ذكرها 

أنَّ  يعني  ال  هذا  أنْ لكن،  للمفرسِّ  يمكن  ال  يمكن  ي  ه  بل  العقبات،  هذه  تجاوز 

  . فص من سوء الفهم، ليصل إٰىل مراد املؤلِّ يتخلَّ  للمفرسِّ أنْ 

 ؟ ٰى نصل إٰىل فهم صحيح للنصِّ ته حتَّ ف ونفسيَّ ة املؤلِّ هل جيب النفوذ إٰىل ذهنيَّ   -   ٢

م احلديث  ما تقدَّ   ولعلَّ   . مل ُجيِب الشهيد الصدر بشكل مبارش عن هذا السؤال

ا من فكرة النفوذ إٰىل  الفكري للنصِّ ة االندماج مع اإلطار  يَّ عنه من أمهّ  ، قريب جد�

  . ف متاماً ة املؤلِّ كان ال يوصلنا إٰىل إعادة بناء ذهنيَّ  ف، وإنْ ة املؤلِّ ذهنيَّ 

  ل بني النصِّ فصِّ يُ   و لو طرحنا هذا السؤال عٰىل الشهيد الصدر اآلن، ألمكن أنْ 

والنصِّ  مؤلِّ   القرآين  فليس  النصِّ الروائي؛  برشي�   ف  إٰىل  القرآين  النفوذ  يمكن  ا 

الروائي معصوم،    لكن، مع ذلك، فُملقي النصِّ   .الروائي ته؛ بخالف النصِّ ذهنيَّ 

  . ة أعٰىل وأكمل من سائر البرشوله درجة وجوديَّ 

ع يف  بَ املُتَّ   لكن، قد يتجاوز الشهيد الصدر هذه املشكلة، من خالل القول بأنَّ 

  ة واملتداولة بني أبناء العرف، وبناءً ة هو طريقة املحاورة العرفيَّ النصوص الرشعيَّ 

نعم، هذا    . مف واملتكلِّ ة املؤلِّ دون النفوذ إٰىل أعامق ذهنيَّ   عليه، يمكننا فهم النصِّ 

  . من مالحظته م وإطاره الفكري، بل ال بدَّ ال ُنالحظ املتكلِّ   ه جيب أنْ ال يعني أنَّ 
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جيرُّ   إنَّ   ثمّ  قد  الكالم  بني  هذا  التفريق  إٰىل  والنصِّ   النصِّ نا    ، الروائي  القرآين 

  الناس إٰىل يوم القيامة، ولكلِّ  لقي كالمه لكلِّ القرآين عاملٌ مطلق، يُ  ف النصِّ فمؤلِّ 

ه والفقيه وعامل االجتامع  ي وراعي اإلبل إٰىل العامل الفيلسوف املتألِّ فئاهتم: من العامِّ 

  . هكذا الروائي فليس دائامً   ا النصُّ وما شاكل؛ أمَّ 

يتعرَّ جد�    كان، فهذا سؤال مهمٌّ وكيفام ض  ا، واجلواب عنه رضوري، لكن مل 

يني  الدِّ  صاحب النصِّ  ه سيجيب بأنَّ نحدس بأنَّ  أمكن أنْ  الشهيد الصدر له؛ وإنْ 

الكالم يف فهم هذه الطريقة بنحو    ة؛ لكن الكالم كلَّ م بحسب الطريقة العرفيَّ يتكلَّ 

  . مستقلٍّ  دقيق، وهذا ما حيتاج إٰىل بحٍث 

  والقارئ، هو عٰىل نحو الدور اهلرمنيوطيقي، ويستمرُّ   هل احلوار بني النصِّ   -   ٣

 إٰىل ما ال هناية؟ 

ة وجه لإلجابة  مَّ نعم، ثَ   . صدرال  الشهيد   له  ض يتعرَّ   مل   -   عيتتبُّ   حسب  -  هذا

السؤال، لكن ال عٰىل نحو الدور املبنيَّ يف اهلرمنيوطيقا، بل عٰىل  باإلجياب عن هذا 

م  ل يف املتكلِّ وهذا ما قد نستشهد له بالتأمُّ   .)١( »الدور االستنباطي«ٰى بـ  نحو ُيسمَّ 

النصِّ  وخصوصيَّ الدِّ   يف  أنْ يني  يمكن  كام  أُ   اته،  الدور  ُس نستخرج  هذا  س 

النصِّ  من  يُ   االستنباطي  الذي  بأنَّ رصِّ الروائي  الشمس    ح  جمرٰى  جيري  القرآن 

بحث رشيف، مرتبط    وهذا أيضاً   .، وما شاكلقوم غضٌّ   والقمر، وهو عند كلِّ 

  . أيضاً  مستقلٍّ  ٍق ا، وحيتاج إٰىل حتقي جد�   بفهم النصِّ 

أنْ  الباحثون  نسأل  يبقٰى  إليه  يلتفت  مل  مبنٰى  إٰىل  الصدر  الشهيد  التفت  هل   :

  اهلرمنيوطيقا؟ ون يف جمال الغربيُّ 

املذكور يف    كالمه عن دور االرتكاز االجتامعي يف فهم النصِّ   قد يبدو لنا أنَّ 
 

السيِّ  )١( ذكرها  التسمية  يزدان هذه  اهللا  يد  األُ   د  وتلميذه  عيل  بناه  الشيخ  (دامت  استاذ  نجاد  ميني 

 . َرت قبلهامُذكِ  ة، وال أدري إنْ ة والعرفانيَّ إفاضاهتام) يف دروسهام الفلسفيَّ 
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ا مل  ل، هو ممَّ ة التي أملحنا إليها يف املبنٰى األوَّ ات الكشف النوعيَّ املبنٰى الرابع، وحيثيَّ 

  .يلتفتوا إليه

ويمكن    عند الشهيد الصدر،   البحث عن مباين فهم النصِّ   وهبذا يكون قد تمَّ 

البناء عليه لتقديم أبحاث مقارنة يف هذا املجال، كالبحث املقارن بينه وبني هايدغر  

غادام بحٍث ريأو  لتأسيس  منه  االنطالق  أو  النصِّ   مستقلٍّ   ،  فهم  مباين  مع  يف   ،

يتعرَّ  مل  التي  اجلهات  إٰىل  للنصِّ االلتفات  الرواي  كحال  الصدر،  الشهيد  هلا    ض 

ُيعثَر عليه باستقراء األسئلة واملباين التي طرحها الباحثون يف  ا  يني وغري ذلك ممَّ الدِّ 

  . نفِسها ل يف مباين فهم النصِّ هذا املجال، وبالتأمُّ 

هذا ما استطعت استخراجه من خالل مطالعة كثٍري من كلامت الشهيد الصدر،  

ات كلامته أو  خرٰى املذكورة يف طيَّ أكون قد غفلُت عن بعض املباين األُ  مل أنْ وُحيتَ 

  قارئ أو باحث جيد خلالً   ٰى من كلِّ لذا، أمتنَّ  . ت قدمي يف فهم بعض ما طالعتُهزلَّ 

ُيطلعني عليه، وله جزيل الشكر    فيه أنْ   به نقصاً   يف هذا املقال أو يعثر عٰىل ما يسدُّ 

  . وعظيم األجر

 *   *   *  



  

  

  

طل اوا طا م  

ا ا )١( 
  صفدر اهلي راد 

أصالً  يوجد  علامً   هل  اإلسالمي  الفكر  مقام    يف  ويف  اهلرمنيوطيقا؟  باسم 

بدَّ  ال  بأنَّ   اجلواب،  القول  أحضان    »اهلرمنيوطيقا «  من  يف  ونشأ  غريب،  عنوان 

؛ لكن  »ةهرمنيوطيقا إسالميَّ «لذا، ال يمكننا احلديث عن    . ةات والبيئة الغربيَّ األدبيَّ 

باألدبيَّ  املفهوم  هذا  الغربيَّ اختصاص  أبحاث  ات  وجود  عدم  يعني  ال  ة 

املسلمني وآثارهمهرمنيوطيقيَّ  العلامء  كتابات  آثار    . ة يف  التحقيق يف  ومن خالل 

ني  صوليِّ ين واألُ مني واملفرسِّ احلكامء واملتكلِّ   اهاهتم، نجد أنَّ العلامء املسلمني واجتِّ 

ة  ة والكالميَّ صول الفهم والتفسري ألجل تنظيم مباحثهم املعرفيَّ وا ببيان أُ قد اهتمُّ 

ن إىلٰ وال يفوتنا االعرتاف بأنَّ  .ة والتفسرييَّ  األبحاث   اآلن نظام جامع لكلِّ  ه مل ُيدوَّ

رين  ومع ذلك، فقد سعينا ملراجعة كتابات املفكِّ   .ة يف الفكر اإلسالمياهلرمنيوطيقيَّ 

الً  فعرضنا  يف هذه املقالة  ا مباحثهم  نَّقني املسلمني، وبيَّ واملحقِّ  ة  املباين العامَّ   أهمّ أوَّ

صول الفهم والتفسري من  أُ   بحثنا عن أهمِّ   سري يف الفكر اإلسالمي، ثمّ للفهم والتف

  . وجهة نظر العلامء املسلمني
 

كتاب  فصل  املقالة  املصدر:    )١( هرمنوتيک«من  با  الفكر ب،  »آشنايی  اهلرمنيوطيقا يف  «مبانی  عنوان 

ص   تأليف  ٢٠٤اإلسالمي»،  إىلٰ   د. ،  ُترِجم  راد،  اهلی  املركز   صفدر  قِبَل  من  وُنِرشَ  العربيَّة 

 .اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيَّة حتت عنوان «مدخل إٰىل اهلرمنيوطيقا»

 .حسنني اجلامل تعريب:
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ك ا )١( م  اا ا :  

اليقينيَّ  املعرفة  حتقُّ مسألة  وإمكان  السيّ ة  تشكُّ قها،  عند  الشكِّ ام  مدارس    ل 

وتوسُّ والنسبيَّ  الفكر  ة  يف  دائامً عها  كانت  األساسيَّ   الغريب،  اهلواجس  عند  من  ة 

فالسفة اإلسالم بشكل    ٰى برزت هذه املدارس، سع  فبعد أنْ   .الفالسفة املسلمني

للردِّ جدِّ  معريف  نظريَّ   . ةوالنسبيَّ   الشكِّ   عىلٰ   ي  يف  املسلمون  الباحثون  يكن  ة  ومل 

إمكان حصول املعرفة    تون ثبِ معارفهم، بل كانوا يُ   ة كلِّ املعرفة بصدد إثبات يقينيَّ 

عىلٰ اليقينيَّ  اجلزئيَّ   ة  املوجبة  عندهمنحو  األكرب  اهلاجس  كان  وهذا  بيَّ   . ة،  نوا  لذا، 

متامسكاً معرفي�   نظامًا  تُ   ومنسجامً   ا  مالكات  حتديد  إىلٰ ؤدّ ألجل  االطمئنان    ي 

ة  أنطولوجيَّ ون يف  ون الفلسفيُّ وبينام ذهب اهلرمنيوطيقيُّ   . ةبتشخيص املعارف اليقينيَّ 

إىلٰ  أيَّ   الفهم  وجود  أقّل إنكار  كانت  ومطلقة،  خالصة  معرفة  النظام    ثمرةً   ة  من 

  بنيِّ وسوف نُ   . »نفي املعرفة املطلقة واخلالصة«ة  املعريف للمسلمني هي بطالن نظريَّ 

ق  إمكان حتقُّ «ون املسلمون عن إثبات  ث املعرفيُّ كيف حتدَّ   -   باختصار   -   فيام ييل

  . »ة املعرفة اليقينيَّ 

نظريَّ   وعىلٰ  اإلسالميَّ أساس  املعرفة  كّيلٍّ ة  بنحو  املعرفة  تنقسم    إىلٰ   وعامٍّ   ة، 

  : قسمني

ل:   يتعلَّ يشمل املعارف احلضوريَّ القسم األوَّ أيَّ ة؛ حيث  باملعلوم بال  ة  ق العلم 

الشخص   (أي  العامل  عند  للمعلوم  والعيني  الواقعي  الوجود  فيحرض  واسطة، 

ة واسطة بني العامل واملعلوم؛ بل  وال يوجد يف هذا القسم من املعرفة أيَّ   .املدِرك) 

  . ُم املعلوَم بنحو حضوريـ جيد العالِ 

الثاين:  احلصوليَّ   والقسم  املعارف  من  يشمل  للعاِمل  املعلول  حيصل  حيث  ة؛ 
 

البحث عن الفهم    .ال بدَّ من االلتفات إٰىل أنَّ مرادنا من الفهم هنا هو املعرفة نفسها ) ١( لذا، يكون 

 . اليقيني بحثًا عن املعرفة اليقينيَّة



 ٢٨١  مباين اهلرمنيوطيقا واألُصول اهلرمنيوطيقيَّة يف الفكر اإلسالمي

الذهنيَّ  الصور  أو  املفاهيم  (أي من خالل  من    .ة)خالل وسائط  القسم  هذا  ويف 

واسطة بني العامل واملعلوم، فال ينكشف الوجود العيني للمعلوم    املعارف، يوجد

  . بشكل مبارش للعامل

ة هو تقسيم باحلرص العقيل؛  ة وحصوليَّ حضوريَّ   تقسيم املعرفة إىلٰ  أنَّ  ٰى وال خيف 

ة واسطة  مَّ ال يكون ثَ   ا أنْ العالقة بني العامل واملعلوم ال خترج عن حالتني: إمَّ   ألنَّ 

وهذا هو العلم    -   ، أو يوجد واسطة بينهام-  العلم احلضوري  وهذا هو  -   بينهام

نُ   . وال يمكننا فرض حالة ثالثة يف البني  . -  احلصويل   القيمة  بنيِّ وفيام ييل، سوف 

  ة: ة واحلصوليَّ من املعارف احلضوريَّ  املعرفية لكلٍّ 

  العلم احلضوري:  -  ألف 

احلضوري بني العامل واملعلوم، استحال  ة واسطة يف العلم   كان ال يوجد أيَّ امَّ ـل

ألنَّ  العلوم؛  من  القسم  هذا  يف  اخلطأ  نفس    وجود  يشاهد  العلوم  هذه  يف  العامل 

ر اخلطأ عندما يوجد بني الشخص  ، يمكن تصوُّ أصالً   .ة للمعلوم ة العينيَّ الواقعيَّ 

ند  فع .املدِرك وبني الذات املدَركة واسطة، بحيث يكون إدراك املعلوم من خالهلا

العامل   بني  تقع واسطة  التي  الصورة  أو  املفهوم  هذا  هل  نسأل:  الواسطة،  وجود 

ُيري ويكشف املدَرك بشكل متطابق  ل مسؤوليَّ واملعلوم والذي يتحمَّ  ة اإلراءة، 

ا عند عدم وجود مثل هذه الواسطة بني العامل واملعلوم،  مع املدَرك أم ال؟ أمَّ   كامالً 

ه ال يمكن حصول خطأ يف البني  العامل، فإنَّ   ٰى لد فيحرض املعلوم بوجوده العيني  

املطابقةنتحدَّ   ٰى حتَّ  وعدم  املعلوم  مع  العلم  مطابقة  عن  ذلك  بعد  وبعبارة    . ث 

للتصديق    : يف هذه احلال، يكون العلم عَني املعلوم، ووجود العلم مساوياً ٰى خرأُ 

  .باملعلوم 

  دة للعلم احلضوري، منها: ويوجد مصاديق متعدِّ 

احلسِّ   علمنا   -  ١ طريق  عن  بوجوده  اإلنسان  يعلم  ال  حيث  أو    بوجودنا؛ 
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الباطني  » األنا«ة، بل جيد  التجربة وال بواسطة مفاهيم ذهنيَّ    . من خالل الشهود 

  عندئذٍ   ٰى ه ال معنة واسطة، فإنَّ بنحو وجداين وبال أيَّ   »وجود أنفسنا«وعندما نجد  

العلم هذا  يف  اخلطأ  إمكان  عن  العلم    .للسؤال  يف  اخلطأ  إمكان  عن  فاحلديث 

عىلٰ  يبتني  أنْ   بوجودنا،  بإمكانه  وجودنا  عن  أنَّ   وجود حاٍك  واحلال  يف  ُخيطئ؛  ه 

  . للمحكي ، ال يكون احلاكي مغايراً - كام يف علمي بوجودي  -   ةالعلوم احلضوريَّ 

ة  عواطفنا؛ كعلمنا باخلوف واملحبَّ ة وإحساساتنا وعلمنا بحاالت النفسيَّ   -  ٢

ُيد   والشكِّ  حيث  أيِّ رِ واإلرادة؛  وساطة  دون  احلقائق  هذه  اإلنسان  مفاهيم    ك 

  . ةيَّ مور حّس ة أو أُ ط أي مفهوم ذهنيَّ فنحن ُندِرك إرادتنا دون توسُّ  .ةذهنيَّ 

ذه  والعلم هب   .لر والتخيُّ ة التفكُّ ة؛ كعلم النفس بقوَّ علمنا بقوانا اإلدراكيَّ   -  ٣

ة صورة  ل أيَّ اإلنسان دون تدخُّ   ٰى هو علم حضوري، حيث حيصل لد  أيضاً   ٰى القو

  . ةذهنيَّ 

سواء احلاكية عن    -ة  ة؛ فاملفاهيم الذهنيَّ علمنا بصورنا ومفاهيمنا الذهنيَّ   -   ٤

تكون    -  املحسوسات أو عن املعلوم احلصويل أو احلاكية عن املعلوم احلضوري 

لد أيَّ   ٰى حارضة  بال  واسطةالنفس  بدَّ   .ة  إىلٰ   وال  االلتفات  من  أنَّ   من  نريد  ال  نا 

الذهنيَّ حضوريَّ  املفاهيم  هو  يَّ ة خاّص ة  مرادنا  بل  اخلارجي،  الواقع  َة حكايتها عن 

مور  تكون حاكية عن األُ   من أنْ   النفس؛ أعمّ   ٰى ة لد حضور نفس املفاهيم الذهنيَّ 

تتعلَّ اخلارجيَّ  مل  أو  بأيِّ ة  مفهوم    -   ق خارجي متعلَّ   ق  الرؤوس  «مثل  اإلنسان ذو 

  . -  ق يف اخلارج يكون له متعلَّ   الذي يوجده الذهن دون أنْ  » السبعة

  العلم احلصويل: -ب  

ر  يوجد يف هذا القسم من العلوم واسطة بني العامل واملعلوم، لذا يمكن تصوُّ 

ه من  ة، فإنَّ ة ذهنيَّ ط بينهام صوره عندما يكون العلم غَري املعلوم، وتتوسَّ اخلطأ؛ ألنَّ 

ومن    .املعلوم   حيصل العامل عىلٰ   تكون الواسطة املوجودة مانعة من أنْ   املمكن أنْ 
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النوع من املعارف عىلٰ  للواقع)    ة كونه حقيقة (أي مطابقاً شأنيَّ   هنا، يشتمل هذا 

الصورة  «ا  ف احلقيقة بأهنَّ عرِّ هذا األساس، نُ   وعىلٰ   . للواقع)  (أي خمالفًا   وكونه خطًأ 

الكثري    وأغلب علومنا هي من هذا القبيل؛ ألنَّ   .»ة املطابقة للواقع املحكي العلميَّ 

ة، التي يعلم هبا ذهن  يَّ من العلوم حتصل عن طريق املفاهيم؛ كالعلم باألشياء املادّ 

من هذا    ة هو أيضاً مور االستدالليَّ والعلم باألُ   .ة اإلنسان عن طريق املفاهيم الذهنيَّ 

العلوم احلصوليَّ و  . القبيل ة هو: هل يوجد معيار لتشخيص  السؤال األساس يف 

نصل    ة؟ هل يمكننا يف هذه الطائفة من العلوم أنْ ة من غري احلقيقيَّ املعرفة احلقيقيَّ 

ة  العلوم احلصوليَّ   ة املعرفة أنَّ ون يف نظريَّ الباحثون اإلسالميُّ   ٰى ة؟ ير معرفة يقينيَّ   إىلٰ 

قضايا  لات هي اوالبدهييَّ   .اتات أو من النظريَّ ن البدهييَّ ا حاصلة مقسمني: إمَّ   عىلٰ 

ات  دليل عليها (مثل بطالن اجتامع النقيضني)؛ والنظريَّ   ة والتي ال حتتاج إىلٰ اليقينيَّ 

  . دليل وبرهان هي القضايا التي حتتاج إىلٰ 

االستدالل  ة هي فقط التي يمكن إرجاعها عن طريق ة اليقينيَّ واملعارف النظريَّ 

ات،  البدهييَّ   ة بنحو منطقي إىلٰ ع معرفة نظريَّ ُنرجِ   فلو استطعنا أنْ   .اتالبدهييَّ   إىلٰ 

يقينيَّ فإنَّ  معرفة  تكون  احلال  هذه  يف  يُ   . ةه  الذي  اليشء  هو  العلامء  عربَّ وهذا  عنه   

لـ    ومستنداً   ًى تكون مبن  »ةاملعارف األساسيَّ «  أنَّ   ٰى ؛ بمعن»التأسيس«املسلمون بـ  

املعارف  « هذه    ة إىلٰ ؛ ومن خالل إرجاع املعارف النظريَّ »ةعارف غري األساسيَّ امل«

إثبات وجود اهللا    دُّ سبيل املثال، ُيعَ   عىلٰ   . ، يمكننا الكشف عن صدقها»ةاألساسيَّ 

مات  مقدّ   وجود اهللا يبتني عىلٰ   االستدالل عىلٰ   ة؛ ألنَّ ة اليقينيَّ من املعارف النظريَّ 

موجود    ة، حاجة املوجودات الرابطة إىلٰ يَّ حقيقة الوجود، أصل العلّ ة (مثل:  بدهييَّ 

املقدّ   )، فمن خالل ضمِّ مستقلٍّ  البدهييَّ هذه    ل عىلٰ ص بعض نح  ة بعضها إىلٰ مات 

  . استنتاج يقيني

ا؟ ملاذا كانت  ملاذا كان البدهيي بدهيي�   . اتصدق البدهييَّ   احلديث عن رسِّ   ٰى يبق
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اعتبار    ها؟ أجاب احلكامء املسلمون عن ذلك بأنَّ عن حمكيِّ ة وحتكي  ات يقينيَّ البدهييَّ 

ر الصحيح للموضوع  ه يكفي التصوُّ أنَّ  ٰى ات وصدقها هو يف بداهتها؛ بمعنالبدهييَّ 

حتَّ  القضايا  هبا  نضطرَّ   ٰى واملحمول والنسبة يف هذه  العقل    . للتصديق  فال حيتاج 

إالَّ  املعارف  هذه  اعتبار  إىلٰ إلدراك  حتصوُّ     طريف  واملحمول)  ر  (املوضوع  كم 

بينهام ُيقال  وعىلٰ   . والنسبة  األساس،  األوَّ البدهييَّ   إنَّ   : هذا  للحدِّ ليَّ ات  فاقدة    ة 

علَّ  يوجد  عندما  يكون  االستدالل  عن  واحلديث  وحدٌّ األوسط،    عىلٰ   .أوسط  ة 

قضيَّ  يف  املثال،  حمال «ة  سبيل  النقيضني  تصوُّ »اجتامع  يكفي  مفهوم  ،  اجتامع  «ر 

حتَّ   » املحال« ومفهوم    » النقيضني بينهام،  بـ    ٰى والنسبة  تصديق  عندنا  حيصل 

  .)١( »استحالة اجتامع النقيضني«

اليقينيَّ   ومن خالل االلتفات إىلٰ  ة ممكنة، ويمكننا  هذا التحليل، تكون املعرفة 

اليقينيَّ لتغريُّ   ٰى ه ال معناحلديث عن معرفة خالصة ومطلقة؛ ألنَّ  ة، كام ال   احلقيقة 

مالك    أنَّ   وجتدر اإلشارة إىلٰ   .ة وتابعة للظروف والرشوطتكون نسبيَّ   ألنْ   ٰى معن

اليقينيَّ « خصوصيَّ   » ةاملعرفة  املدِركهو  الفاعل  حاالت  وليس  نفسها،  املعرفة    . ة 

   بتغريُّ تتغريَّ  ٰى ة تابعة حلاالت الفاعل املدِرك حتَّ عليه، ال تكون قيمتها املعرفيَّ  وبناءً 

(توقُّ  تعلُّ ظروفه  قعاته،  إىلٰ بليَّ اقاته،  وما  املعرفة    ورسُّ   .ذلك)  اته،  يف  اخلطأ  عدم 

العامل واملعلوم احلضوريَّ  فعدم وجود الواسطة هو    . ة هو عدم وجود واسطة بني 

أدَّ  يقينيَّ   أنْ   إىلٰ   ٰى الذي  املعرفة  هذه  بغضِّ تكون  املُدِرك    ة،  ظروف  عن  النظر 

ليس    عىلٰ   .وخصائصه املثال،  النفس  العلم«سبيل  قات  بالتعلُّ   مرتبطاً   » بوجود 

ا، مهام كان  يقيني�   ة علامً ته احلضوريَّ ة املختلفة للُمدِرك، بل اإلنسان يعلم بواقعيَّ القلبيَّ 
 

؛ حمّمد حسني ٢٥٤  -   ٢٤٦و   ١٧٨  -١٧٠، ص  ١انظر: حمّمد تقي مصباح اليزدي، آموزش فلسفه، ج   ) ١(

ديني، ص   بر معرفت شنايس و مباين معرفت  درآمدي  معرفت ٧٥  -  ٦٥زاده،  حسن معلمي،  ؛ 

 .٢١٧  -  ١٥٧معرفت شنايس اسالمي، ص   و پرينگ   پيشينه ؛ نفسه،  ١٠٨  -  ٨٩شنايس، ص  
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،  ي مثالً اإلنسان املادّ   هل يمكن القول بأنَّ   . اه هذا اإلنسان النظري أو العميلاجتِّ 

ي، فال جيدها؟ وهكذا األمر  املادّ   ا اإلنسان غرية، أمَّ جيد مثل هذه املعرفة احلضوريَّ 

البدهييَّ  بالتصوُّ يف  فقط  مرتبط  بداهتها  عن  فالكشف  ألجزائها؛  ات،  الصحيح  ر 

مرتبطة بظروف    »استحالة اجتامع النقيضني«فليست    . مهام كانت ظروف املُدِرك

النقيضني حمال،  ة فاجتامع  كانت روحيَّ   ة إنْ قات القلبيَّ التعلُّ   نقول بأنَّ   ٰى اإلنسان حتَّ 

ة، فمعيار صدقها يكمن يف  ة النظريَّ ا القضيَّ وأمَّ   . ة فليس بمحاليَّ كانت مادّ   ا إنْ وأمَّ 

ا تكون  ة، فإهنَّ ة نظريَّ فعندما يمكن ذلك يف قضيَّ   .اتالبدهييَّ   إمكان إرجاعها إىلٰ 

أيضاً   . ةيقينيَّ  بخصوصيَّ   وهذا  مرتبط  الفردّ غري  اإلنسان  ألنَّ يَّ ات  احل  ة؛    دِّ وجود 

ه، يمكننا  وألجل ذلك كلِّ   .  ظروف اإلنسان بتغريُّ األوسط يف االستدالل ال يتغريَّ 

يقينيَّ  معارف  عن  وثابتةاحلديث  ادِّ   . ة مطلقة  يبطل  اهلرمنيوطيقيِّ وبالتايل،  ني  عاء 

  . ها تابعة لشخص املُدِركاملعارف كلَّ  ني بعدم وجود فهم خالص، وبأنَّ الفلسفيِّ 

:ا   

أهمّ   » الوضع«مسألة    دُّ ُتعَ  حتقُّ   من  إىلٰ مباين  والوصول  الفهم  التفسري    ق 

اهتمَّ   .املطلوب األُ   وقد  آثارهم  يف  املسلمون  العلامء  (أُ صوليَّ هبا  الفقه)ة    . صول 

،  ٰى املعن  فالوضع والعلم به هو الذي يوِجب داللة األثر املكتوب أو امللفوظ عىلٰ 

ه  فمهام كانت اللغة، فإنَّ   . الكاتب يف أثره  م أوالكشف عن مراد املتكلِّ   ي إىلٰ ؤدّ ويُ 

كلَّ  املعاين؛ بحيث  األلفاظ وبعض  ُعلقة بني بعض  فيها  اللفظ،  ام تصوَّ يوجد  رنا 

وانتقال الذهني    ٰى وهذا االقرتان بني اللفظ واملعن  ٰى. املعن إىلٰ   انتقل الذهن مبارشةً 

إىلٰ  اللفظ  امل  فعىلٰ   . »الداللة« بـ    ٰى ُيسمَّ   ٰى املعن   من  نتصوَّ سبيل  لفظة  ثال، عندما  ر 

ويف هذه احلالة، تكون    . »خاصٍّ   عٍ مائ«   الذهن ينتقل إىلٰ   ، أو نستعملها، فإنَّ »املاء«

وهذا االنتقال    .، ومعناها الذي انتقل إليه الذهن هو املدلولهي الدالُّ   » املاء«لفظة  

مور  ة يف مورد األُ هو كاالنتقال الذهني والعالقة السببيَّ   ٰى املعن  الذهني من اللفظ إىلٰ 
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السببيَّ الطبيعيَّ  السببيَّ ة؛ مثل عالقة  بسبب وجود عالقة  إذ  النار واحلرارة،  بني  ة  ة 

فإنَّ  إىلٰ بينهام،  ذهننا  ينتقل  النار،  رؤية  عند  اللفظ    .احلرارة  نا  بني  العالقة  نعم، 

ة، فهي  مور الطبيعيَّ ة بني األُ عالقة السببيَّ   لة يف الذهن؛ بخالفتكون متشكِّ   ٰى واملعن

ه يوجد يف الداللة  هذا األساس، فإنَّ   وعىلٰ   .)١( موجودة يف اخلارج ويكتشفها الذهن

  ٰى. ة بني اللفظ واملعن ة عالقة سببيَّ اللفظيَّ 

  ة: أنطولوجيا الداللة الوضعيَّ  -   ١

واملعن اللفظ  بني  االرتباط  منشأ  عن  هنا  أو  ٰى السؤال  أُ ،  عن  ٰى خربعبارة   :

؟ فاللفظ  ٰى ل العالقة بني اللفظ واملعنفكيف تتشكَّ   .»ة الداللة اللفظيَّ «أنطولوجيا  

ة بينهام؟ يوجد يف علم  ، فام هو املوجب لعالقة السببيَّ أمران خمتلفان متاماً   ٰى واملعن

  تان يف املقام: صول نظريَّ األُ 

األُ النظريَّ  و  أنَّ   ٰى تر   وىلٰ ة  اللفظ  بني  ذاتيَّ   ٰى املعنالعالقة  عالقة  فاملعنهي    ٰى ة، 

اللفظ  ٰى ُمستق اللفظيَّ   وعىلٰ   . من طبيعة  الداللة  العالقة يف  ة  هذا األساس، تكون 

الذاتيَّ  هي  كالعالقة  بل  اخلارج  من  حتصل  مل  العالقة  فهذه  والنار،  احلرارة  بني  ة 

  . ةظريَّ هذه الن وقد ذكر العلامء إشكاالت كثرية عىلٰ  . طبيعة هذين الطرفني مقتٰىض 

ة، فلامذا ال حيصل  عالقة ذاتيَّ   ٰى سبيل املثال، لو كانت العالقة بني اللفظ واملعن  فعىلٰ 

  ٰى معن  غري العرب ال ينتقل ذهنهم إىلٰ   ٰى ؟ ملاذا تر ٰى خرثنا بلغة أُ هذا االنتقال لو حتدَّ 

ة؟  العربيَّ  بعد العلم بوجود هكذا عالقة يف اللغة  املاء عندما يسمعون لفظ املاء، إالَّ 

ه  ة، حيث مهام كانت لغة الفرد، فإنَّ مور الطبيعيَّ ة بني األُ وهذا بخالف عالقة السببيَّ 

  . رؤية املدلول  ، ينتقل ذهنه إىلٰ من خالل رؤية الدالِّ 

ة، بل هي  ليست ذاتيَّ   ٰى العالقة بني اللفظ واملعن  أنَّ   ٰى ة الثانية، فرت ا النظريَّ وأمَّ 

جد شخص أو أشخاص قد استعملوا جمموعة من األلفاظ  ة لغة، يوففي أيَّ   .ةجعليَّ 
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 ٢٨٧  مباين اهلرمنيوطيقا واألُصول اهلرمنيوطيقيَّة يف الفكر اإلسالمي

خاصَّ  معانٍ بلغة  يف  باملعنوعمليَّ   .دةحمدَّ   ة  اللفظ  اختصاص  بـ    ٰى ُتسمَّ   ٰى ات 

  اللفظ الذي اختصَّ  ٰى سمَّ ويُ  . ات، والواضع هو الذي يقوم هبذه العمليَّ »الوضع«

هذا األساس،    وعىلٰ   .»املوضوع له « بـ    ٰى هذا املعن  ٰى ، وُيسمَّ »املوضوع «بـ    ٰى باملعن

ل شخص أو جمموعة  حاصلة من تدخُّ   »ةالدالالت اللفظيَّ « ة يف  تكون عالقة السببيَّ 

  .)١(أشخاص

أ يتَّضح  م،  تقدَّ ما  إٰىل  االلتفات  اللفظ   نَّ ومن خالل  بني  الوضعيَّة  العالقة 

وعٰىل   املعنٰى.  إٰىل  اللفظ  من  الذهن  انتقال  أوجبت  التي  هي  هذا واملعنٰى 

ة يف عمليَّة  األساس، ُيَعدُّ العلم هبذه العلقة الوضعيَّة من أهّم األُمور الرضوريَّ

الفهم. فكلُّ من يواجه أثراً (مكتوباً أو ملفوظاً)، ال بدَّ له أْن يعلم عٰىل األقّل 

من  الكثري  يف  ألنَّه  كاٍف؛  غري  لكنَّه  الزم،  رشط  وهذا  الوضعيَّة.  العلقة  هبذه 

يتوقَّ  وغري األحيان،  اللفظيَّة  القرائن  مالحظة:  عٰىل  لألثر  الكامل  الفهم  ف 

األُخرٰى.  املعارف  وبعض  املؤلِّف،  وخصوصيَّات  الصدور،  وشأن  اللفظيَّة، 

يكفي  ال  واملعنٰى،  اللفظ  بني  الوضعيَّة  بالعالقة  العلم  د  جمرَّ أُخرٰى:  وبعبارة 

َلق اللفظ، وُيراد منه معنٰى للعلم باملراد اجلّدي للفظ املستعَمل؛ إذ كثرياً ما ُيط 

ة، فيحتاج السامع  ة معاٍن لغويَّ آخر غري الذي ُوِضَع له؛ أو يكون للفظ ما عدَّ

ن من اكتشاف املعنٰى املُراد.  أو القارئ إٰىل العلم باألُصول اللفظيَّة حتَّٰى يتمكَّ

ة معاٍن: كالعني البارصة والنا   »العني «عٰىل سبيل املثال، ُوِضَع لفظ   بعة وغري لعدَّ

د  ه جمرَّ ذلك (سواء كان الوضع تعييني�ا أو تعيُّني�ا). ومن الواضح يف هذه احلالة أنَّ

ة حاجة لاللتفات  ة ال يكفي لفهم الكالم املراد، بل َثمَّ العلم هبذه املعاين اللغويَّ

ض للبحث عن األُصول اللفظيَّة ألجل الفهم  إٰىل سائر عنارص الفهم. وسنتعرَّ

 بعد إْن شاء اهللا.  الصحيح فيام
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  التبادر وأنواع الدالالت:  -   ٢

، مرتبط هبذه العلقة الوضعيَّة.  » التبادر « ما ُيذكر يف علم األُصول من بحث عن  

فمن يعلم هبذه العلقة، فإنَّه متٰى ما سمع اللفظ، انتقل ذهنه مبارشًة إٰىل املعنٰى املوضوع  

ونه عالمة عٰىل كون املعنٰى   له. لذا، يذكرون بأنَّ التبادر معلول لوجود الوضع، ويعدُّ

، فإنَّ الذهن ينتقل بصورة  » جبل « :  املتباَدر إليه حقيقي�ا. فعٰىل سبيل املثال، عندما ُيقال 

  طبيعيَّة إٰىل معناه، وهو ذلك اليشء املاّدي الصلب املؤلَّف من صخور وتراب. 

ة ُمستقاًة من الوضع  هذه الداللة ليست فقط داللة لغويَّ  أنَّ  وجتدر اإلشارة إىلٰ 

لة  ة، ودالريَّ ني نوعان من الدالالت: داللة تصوُّ صوليِّ اللغوي، بل يوجد عند األُ 

  . ةتصديقيَّ 

التصوُّ  اللغويَّ ريَّ فالداللة  الداللة  هذه  هي  تصوُّ ة  من  الذهن  ينتقل  حيث  ر  ة، 

ام صدرت مجلة  فكلَّ   .مجلة من اجلمل  وهي موجودة يف كلِّ   ٰى.ر املعن تصوُّ   اللفظ إىلٰ 

لو كان    ٰى م (حتَّ )، مهام كان املتكلِّ أو غافالً   م (سواء كان واعياً أو لفظة من املتكلِّ 

هذه الداللة    د اصطكاك حجرين ببعضهام بحيث يصدر عنهام صوت ما)، فإنَّ جمرَّ 

ا تابعة للوضع، وليس هلا ربط باإلرادة أو بالتفات اإلنسان  تكون موجودة؛ ألهنَّ 

سبيل املثال، معاين األلفاظ أو اجلمل التي تصدر من    فعىلٰ   . الواعي ذي الشعور

فاإلنسان النائم غري    .اإلنسان النائم بشكل غري اختياري منه، هي من هذا الباب

الرغم من    ؛ وعىلٰ داً حمدَّ   ًى الكلامت التي تصدر منه، وال يقصد منها معن  ملتفت إىلٰ 

سمعه اآلخرون انتقل ذهنهم  ما    ٰى د، بحيث متحمدَّ   ًى لفظ منها معن  لكلِّ   ذلك، فإنَّ 

املعن  إىلٰ  الرعد    . داملحدَّ   ٰى هذا  التي تصدر من حاالت  وهكذا األمر يف الكلامت 

يقصدان    ٰى الرعد والربق ال شعور هلام حتَّ   ومن الواضح أنَّ   . والربق وغري ذلك

  ة عىلٰ تصدر منهام ألفاظ تكون دالَّ   السامع، لكن يمكن أنْ   لنقله إىلٰ   داً حمدَّ   ًى معن

  . دة، من حيث هي ألفاظحمدَّ   انٍ مع



 ٢٨٩  مباين اهلرمنيوطيقا واألُصول اهلرمنيوطيقيَّة يف الفكر اإلسالمي

د  جمرَّ   أنَّ   ٰى اللغوي لأللفاظ؛ بمعن  ٰى ة حتصل من العلم باملعنريَّ فالداللة التصوُّ 

يكون الذي    من أنْ   ق هذه الداللة؛ أعمّ حتقُّ   ي إىلٰ ؤدّ اللغوي، يُ   ٰى علم السامع باملعن

الكلامت    د أو ال؛ بل يمكن أنْ حمدَّ   ٰى ملعن  تصدر عنه األلفاظ قاصداً  تصدر هذه 

  ٰى ملعن  عَ فكيفام كان، هذا اللفظ الذي ُوِض   . واأللفاظ من موجود غري ذي شعور

بالعلقة الوضعيَّ وصار حيكي عنه، يكفي يف داللته اللغويَّ  العلم  فعندما    . ة فقطة 

  ًى لفظ مستعَمل يف هذه اجلملة معن لكلِّ  ، فإنَّ »احتي؟أين تفَّ «يقول شخص نائم: 

  . انتقال ذهن السامع إليها ي إىلٰ ؤدّ والعلم هبذه املعاين والرتاكيب، يُ  .داً ا حمدَّ خاص� 

ة للكلامت،  هذا العلم احلاصل من املعاين اللغويَّ  عىلٰ  ب أثراً رتِّ نُ  ه ال يمكننا أنْ لكنَّ

  . احة هذا الشخص النائمفال نبحث عن تفَّ 

التصديقيَّ وأمَّ  الداللة  موجودا  تكون  فهي  املتك  ة ة،  يكون  واعياً لِّ عندما    م 

  ة، مضافًا ففي هذه احلالة، يوجد داللة تصديقيَّ   . ما   مجلةً بنيِّ ، ويُ وملتفتاً   وقاصداً 

م من هذه  ة حتكي عن قصد املتكلِّ فالداللة التصديقيَّ  .ةريَّ وجود الداللة التصوُّ  إىلٰ 

الكاتب من  م أو  بنيِّ مراد املتكلِّ : هذا النوع من الداللة، يُ ٰى خر وبعبارة أُ   . اجلملة

ة  هذا األساس، ينحرص وجود الداللة التصديقيَّ   وعىلٰ   . العبارة التي ألقاها أو كتبها

  ويف هذا النوع من الدالالت، يلتفت املخاطَب إىلٰ   .يف املوجودات التي هلا شعور

وإىلٰ   ٰى املعن للكلامت  للمتكلِّ   ٰى املعن  اللغوي  األثراملقصود  وصاحب  ويف    .م 

نعم،    . املقصود من األثر  ٰى املعن  مة للوصول إىلٰ ة مقدّ  اللغويَّ احلقيقة، تكون املعاين 

بدَّ  إىلٰ   ال  االلتفات  التصديقيَّ   أنَّ   من  الداللة  املتكلِّ منشأ  حال  هو  بخالف  ة  م؛ 

  ٰى املعن  ة، نلتفت إىلٰ يف الداللة التصديقيَّ   .ة التي تنشأ من الوضعريَّ الداللة التصوُّ 

  .)١( نبحث حالة صدور الكالم منهم عندما املراد من املتكلِّ 

كالصادر من النائم أو من   -  ه: عندما يصدر الكالم يف حالة غفلةواحلاصل أنَّ 
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ا لو صدر يف حالة التفات  أمَّ   . ة فقطريَّ داللة تصوُّ   ه يشتمل عىلٰ ، فإنَّ -  ة يَّ األشياء املادّ 

جّديَّ  وبصورة  فإنَّ ويقظة  عىلٰ ة،  يشتمل  تصديقيَّ   ه  عىلٰ   إىلٰ   ة مضافاً داللة    اشتامله 

  . ةريَّ الداللة التصوُّ 

الوضع ألجل التواصل مع اآلخرين؛ أي جيعل العالمات    كئ عىلٰ م يتَّ واملتكلِّ 

ف من جذور وجذع وأغصان  د، مؤلَّ حمدَّ   مٍ نا  ة (كوضع لفظ الشجر ملوجوٍد اللفظيَّ 

ص  ة (كوقوف الشخ أو غري اللفظيَّ   ،الثامر)  وأوراق ويف بعض األحيان يشتمل عىلٰ 

ة العالقة  وكيفيَّ   .ألداء االحرتام، أو كإشارات املرور ألجل ضبط حركة السري)

الذهنيَّ  صورها  مع  األلفاظ  أو  العالمات  هذه  األشياء  بني  عن  وحكايتها  ة، 

ينقل    )، وأراد أنْ (كالشجرة مثالً   م شيئاً املتكلِّ   ٰى ما رأ  ٰى ة، هي بنحو متاخلارجيَّ 

انتباهه إىلٰ »الشجرة «ه يستعمل لفظ  مفهوم ما رآه للمخاَطب، فإنَّ  هذا    ، فيلفت 

فلفظ    .وانطبعت صورته يف ذهنه  -  وهو الشجرة  -املوجود اخلارجي الذي رآه  

يتَّ   »الشجرة« صوت،  بقالب  الصورة  الصادر  تلك  مع  السمع  طريق  عن  حد 

الشجرة رؤية  من  كلَّ عامٍّ   لٍ وبشك  .احلاصلة  ت،  فإنَّ صوَّ ام  الشجرة،  لفظ    رنا 

فلفظ    » الشجرة« وبالعكس،  معها؛  أيضاً   » الشجرة«حيرض  الصورة    مرتافق  مع 

هذا األساس، وضع   وعىلٰ  . ة التي نملكها عن الشجرة املوجودة يف اخلارجالذهنيَّ 

  . ةاألشياء اخلارجيَّ   ة ألجل الداللة عىلٰ ة أو غري اللفظيَّ اإلنسان العالمات اللفظيَّ 

ة لألشياء  ، والصور الذهنيَّ ة هي الدالُّ ة أو غري اللفظيَّ ه العالمات اللفظيّ فتكون هذ

  .)١( ة هي املدلولاخلارجيَّ 

املعن الوضعيَّ   ٰى وبالتايل،  بالعالقة  مرتبط  ألثر  واملعناللغوي  هبا؛  وبالعلم    ٰى ة 

باملعن لذا، من خالل    . اللغوي وبقصد صاحب األثر  ٰى التصديقي مرتبط بالعلم 

إىلٰ  املعن  االلتفات  املعن  ٰى ثبات  يكون  األثر،    ثابتاً   أمراً   ٰى اللغوي وقصد صاحب 
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 ٢٩١  مباين اهلرمنيوطيقا واألُصول اهلرمنيوطيقيَّة يف الفكر اإلسالمي

   الظروف أو تغريُّ ف عند تغريُّ اللغوي وال قصد املؤلِّ   ٰى  املعنفال يتغريَّ   . صاً ومشخَّ 

الفلسفيِّ وهذا بخالف نظرة اهلرمنيوطيقيِّ   . املخاَطب ر  تكثُّ   ني، الذين ذهبوا إىلٰ ني 

وانفصاله عن    ٰى ر املعنتكثُّ   ون املسلمون بأنَّ صوليُّ األُ   ٰى ير   . وارتباطه باملفرسِّ   ٰى عنامل

أبداً النصِّ  ينسجم  ال  الوضع  ،  حقيقة  أُ   .مع  حقيقة  ٰى خروبعبارة  وجود  مع   :

أنْ  يمكن  كيف  النصِّ رُنخ   الوضع،  يف  انحصاره  من  الفهم  تكثُّ ج  ونقبل  يف  ،  ره 

  ؟ رٍ أو معيا مالكٍ   أفهام املخاَطبني دون أيِّ 

ن وء اا »ا«:  

إمجاليَّ  نظرة  إلقاء  خالل  عىلٰ من  األُ   ة  والتفسرييَّ صوليَّ الكتابات  لعلامء  لة  ة 

يتَّ  معن املسلمني،  بوجود  واالعتقاد  القصد  بمسألة  الشديد  اهتاممهم  لنا    ٰى ضح 

م يعتقدون بإمكان  ، وبأهنَّ -  سواء يف آثاره املكتوبة أو امللفوظة  -  فمقصود للمؤلِّ 

  العلامء املسلمون بأنَّ   ٰى وير   .ينبَل املخاَطبني واملفرسِّ من قِ   ٰى هذا املعن  الوصول إىلٰ 

معن  نقل  هو  اعتامداً حمدَّ   ٰى فلسفة وجود األثر  للمخاَطبني؛ ويمكننا  منهج    عىلٰ   د 

  . املراد لصاحب األثر ٰى نكتشف املعن الفهم والتفسري، أنْ 

أنَّ صوليُّ األُ   ٰى وير  األُ   ون  ُبحِ صوليَّ القواعد  قد  إىلٰ ثَ ة  الوصول  ألجل  مراد    ت 

املراد    ني يعتقدون أنَّ صوليِّ األُ   أنَّ ب  ح الشهيد الصدر  وقد رصَّ   . صاحب األثر

ح  كام رصَّ   . مي للمتكلِّ ة واعتبار الظواهر هو إمكان اكتشاف املراد اجلدّ يَّ من احلجّ 

من سلوك طريق ظواهر الكالم ألجل الكشف عن   ه ال بدَّ خوند اخلراساين بأنَّ اآل

  ون أيضًا املفرسِّ  ٰى كام ير  . س؛ وهذه طريقة العقالء يف الفهمعن مراد الشارع املقدَّ 

اجلدّ   أنَّ  املراد  لبيان  تعاىلٰ التفسري طريق  القصديَّ   .)١( ي هللا  هي حملُّ فمسألة  نظر    ة 

آثارًا  ُينتجون  شفهيَّ   -   الذين  أو  إىلٰ -  ة مكتوبة  يرجعون  والذين  اآلثار  ،    . هذه 

ُيلقي بمقاصده    ه يريد أنْ ا ما، فإنَّ الذي ُيلقي حمارضة أو يكتب نص�   أنَّ   ٰى والعرف ير
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  . بَل اآلخرينللفهم من قِ   لبيان كالمه بنحو يكون قابالً   ٰى اآلخرين؛ لذا، يسع  إىلٰ 

ه يريد اكتشاف  اآلثار املكتوبة أو امللفوظة، فإنَّ   نسبة ملن يرجع إىلٰ وهكذا األمر بال

اخلاصَّ   .املقصود  ٰى املعن واآلثار  املحارضات  وراء  الناس  يذهب  ألجل  بل  ة 

  لذا، يسعون للحصول عىلٰ   . مف أو املتكلِّ اعتقادهم بإمكان الكشف عن مراد املؤلِّ 

الالَّ القواعد واألُ  األثرصول  لفهم  أنَّ   . زمة  قواعد وأُ كام  صول تساهم يف  ه يوجد 

املؤلِّ  مراد  عن  تدخُّ الكشف  منع  خالل  من  وقصده  املرضَّ ف  العوامل  يف  ل  ة 

  . املراد الوصول إىلٰ 

:ا موا وا  وم ة او  

صة،  ة) معاين ثابتة ومشخَّ لآلثار (املكتوبة أو الشفهيَّ   يعتقد العلامء املسلمون أنَّ 

ا  وممَّ   .  يف الكشف عنهاف؛ وينحرص دور املفرسِّ واملؤلِّ   بحيث تكون مرتبطة بالنصِّ 

فالتأويل    . ةر املعاين هو مسألة التأويل ومسألة املعاين الباطنيَّ وِهم بتكثُّ يُ   يمكن أنْ 

يف   كامنةٍ  كثريةٍ  عٰىل وجود معانٍ  يكشف عن املعاين غري الظاهرة، وهذا بنفسه دالٌّ 

لكن،   .يف النصِّ  ةٍ خمفيَّ  كثريةٍ  ة عٰىل وجود معانٍ املعاين الباطنيَّ  تدلُّ وكذلك  .النصِّ 

ة عٰىل عدم تناهي املعاين؟ هل يمكن  ة أو الباطنيَّ وجود هذه املعاين التأويليَّ   هل يدلُّ 

ال   ني القائلني بوجود معانٍ ني الفلسفيِّ اه اهلرمنيوطيقيِّ حد هذه املسائل مع اجتِّ تتَّ   أنْ 

  باختصار –  من بيان املراد  الً أوَّ   متناهية يف األثر؟ ويف مقام اجلواب عن ذلك، ال بدَّ 

  . ةعاين الباطنيَّ امل ومن  التأويل  من   -

لذا،    . ة للتفسريها مساويَّ فبعضهم عدَّ   ؛ دة لكلمة التأويليوجد تعاريف متعدِّ 

  . تأويل معنٰى البنيِّ نُ  ملعنٰى التفسري، ثمّ  - باختصار   -ض  سوف نتعرَّ 

  لدينا   يكون   عندما  ؛ أي )١( كشف القناع عن اللفظ املشكل  ه:فوا التفسري بأنَّ عرَّ 

 
 . ٨٨ -  ٨٧انظر: حمّمد هادي معرفت، علوم قرآين، ص  )١(



 ٢٩٣  مباين اهلرمنيوطيقا واألُصول اهلرمنيوطيقيَّة يف الفكر اإلسالمي

نا نستعني  لوصول إٰىل املعنٰى احلقيقي، فإنَّ ا  من   مانعاً   اإلهبام   هذا   ويكون     مبَهم،   لفظ 

أوضحه وكشف  «بمعنٰى    »  األمرَ فرسَّ «والتفسري من    .بالتفسري لرفع هذا اإلهبام 

َ فَ «و  » َرسَ فَ «و  ». عنه متعدِّ   » رسَّ   مبالغة   فيه » فرسَّ «نعم،    . واحد  يان وهلام معنًى مها 

  .)١( التفسري يف  اجلهد بذل  يف ُتستعَمل  أي  أكثر؛

ام أوجب ظاهر املعنٰى يف  » بمعنٰى اإلرجاع. فكلَّ َل وَّ ا «التأويل»، فهو من جذر «أَ أمَّ 

حمدَّ  شبهًة  ما  سلوك  أو  فإنَّ كالم  لفظ  دة،  من  نستفيد  للتخلُّ نا  هذه  التأويل  من  ص 

أنَّ  هو  التسمية  ووجه  أو   الشبهة.  الكالم  ظاهر  التأويل  خالل  من  ُيرِجع  ل  املؤوِّ

السلوك املشتبه إٰىل معناه الصحيح. ويوجد شاهد قرآين عٰىل هذا املعنٰى، وهي اآلية  

النبيَّ  رافق  الذي  بالشخص  املرتبطة  تعجَّ موسٰى    الرشيفة  عندما  ب  ، 

ل ذلك الشخص الذي كان ظاهره خيالف العقل والعرف، فقال  من فع     موسٰى 

 له هذا الشخص الصالح:  
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خرٰى أوسع من هذا املعنٰى، فيشمل اآليات املتشاهبة  أُ   نعم، يوجد للتأويل معانٍ 

الداخليَّ ؛ فُرياد منه  واملحكَمة أيضاً  القرآن» أو داللته  ة. واملراد من بطن  بيان «بطن 

  لكلِّ   القرآن الذي يكون شامًال    من نصِّ ة والفهم الكّيل القرآن هو الداللة الداخليَّ 

ة التي توجد يف  ات املورديَّ ، بقطع النظر عن اخلصوصيَّ العصور؛ أي «هو الفهم الكّيل 

ت  د يف إطار مناسبة أدَّ عٰىل مفهوم حمدَّ  ن يدلُّ خرٰى: ظاهر القرآ . وبعبارة أُ ) ٤( آية»  كلِّ 

دة  ا باطن القرآن فهو ناظر إٰىل املعاين غري املحدودة بحدود وال املقيَّ إٰىل نزول اآلية؛ وأمَّ 

، ُيستفاد من  ة مفهوم عامٌّ د بعد الداللة الظاهريَّ وَج . فيُ لٍ وشام   عامٍّ   بقيود، بل له معنًى 

 
 . املصدر السابق )١(

 . ٧٨اآلية  ،سورة الكهف )٢(

 . ٨٨انظر: حمّمد هادي معرفت، علوم قرآين، ص  )٣(

 . ٨٨و ٨٧املصدر السابق، ص  )٤(



٢٩٤  رمنيوطيقا اهل 

اخلصوص  إلغاء  وبعد  الكالم  ويف  يَّ فحوٰى  وسببه.  النزول  ظرف  من  الناشئة  ات 

  من   اهلدف األصيل   هو اهلدف األساس من الكالم؛ أي إنَّ   احلقيقة، هذا املفهوم العامُّ 

العامُّ املعن   هذا   هو   اآلية   نزول  النزول.  ٰى  وبمورد  بالظاهر  املحدود  املعنٰى  وليس  ؛ 

مدراَء البنك املركزي،  وإليك مثال عريف عٰىل ذلك، فعندما خياطب رئيس احلكومة  

بنحو غري عادل».    فيقول هلم: «ال حيقُّ  البنك  توزيع مصادر  املركزي  البنك  ملدراء 

أنَّ  هو  العبارة  هذه  يُ   فظاهر  احلكومة  بتوزيع  كلِّ رئيس  املركزي  البنك  مدراء  ف 

مصادره بنحو عادل؛ لكن املعنٰى الباطني هلذا الكالم هو رضورة مراعاة العدالة من  

كلِّ امل   كلِّ  يف  خمتص�   دراء  األمر  وليس  الدولة،  ويف  مراكز  املركزي.  البنك  بمدراء  ا 

ه  ة مدراء البنك املركزي، وصلنا إٰىل هذا احلكم وأنَّ احلقيقة، من خالل رفع خصوصيَّ 

ة، يمكن ملدراء  املدراء العاملني يف الدولة. ودون إلغاء هذه اخلصوصيَّ   شامل لكلِّ 

اختصاص خطاب رئيس احلكومة بمدراء البنك املركزي  عوا  يدَّ   وزارة الزراعة أنْ 

العرف    عوا مصادر وزارة الزراعة كام حيلو هلم. واحلال، أنَّ وزِّ يُ   فقط؛ لذا، يمكنهم أنْ 

ليحكم عٰىل سائر املدراء    ال يقبل مثل هذا الفهم، بل يستند إٰىل هذا احلكم اخلاصِّ 

  ملخالفة.بمخالفتهم لكالم رئيس احلكومة فيام لو وقعوا يف ا 

أيضاً  املثال  سبيل  الرشيفةوعٰىل  اآلية   ،  : َو 
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، ختطاب املرشكني يف  )١( � ف

كنتم   وعٰىل أساس ظاهر اآلية، يقول هلم اهللا تعاٰىل: إنْ  . زمن الرسول األكرم  

  . ، فاسألوا يف هذا املجال أهل الكتابل اهللا تعاٰىل برشاً ُيرِس   دين يف إمكان أنْ مرتدِّ 

  لكن، هل املراد من اآلية هو هذا املعنٰى املحدود فقط؟ يف هذه احلالة، ستكون كلُّ 

  ومن الواضح أنَّ   .نستفيد منها بشكل دائم  ة بمورد نزوهلا وال يمكن أنْ آية خاصَّ 

بمورد نزوهلا (أي املرشكني)، بل املالك هو جهلهم بحقيقة    هذه اآلية ال ختتصُّ 

 
 . ٤٣اآلية   ،سورة النحل )١(



 ٢٩٥  مباين اهلرمنيوطيقا واألُصول اهلرمنيوطيقيَّة يف الفكر اإلسالمي

  ه جيب عليه أنْ ما، فإنَّ   من جيهل أمراً   هذه اآلية: كلُّ صبح مفاد  ي  وبالتايل، .األمر

لنا إليه من خالل إلغاء  وهذا هو املعنٰى الباطني لآلية الذي توصَّ   . يسأل العلامء فيها

ة هو هذه املعاين  لذا، ُيراد من املعاين الباطنيَّ  . ات املرتبطة بظرف النزولاخلصوصيَّ 

ة، وعٰىل هذا األساس،  ات اآلية املورديَّ ة احلاصلة من خالل إلغاء خصوصيَّ يَّ الكلّ 

  .)١( ة وخالدةتكون هذه املعاين عامليَّ 

فعٰىل سبيل املثال،    .ة للقرآن باطنيَّ   ة عٰىل وجود معانٍ ويوجد لدينا روايات مبنيَّ 

  كام  .)٢( »ولبطنه بطن إٰىل سبعة أبطن  ، وبطناً   للقرآن ظهرًا   إنَّ «:  قال رسول اهللا  

قال:  نَّ أ    الصادق  اإلمام   عن   ورد ظهراً   إنَّ «ه    ويوجد  .)٣( »وبطنًا   للقرآن 

  مة الطباطبائي  ٰى العالَّ وير   . ةالباطنيَّ   القرآن  بمعاين  يرتبط  فيام  خمتلفة  ات نظريَّ 

املراد من املعنٰى الظاهري هو هذا املعنٰى الذي نحصل عليه من خالل ظاهر    أنَّ 

املعنٰى الظاهري؛  األلفاظ، وأمَّ  الباطني، فهو معنٰى خمفي يف اآلية ووراء  املعنٰى  ا 

املعنٰى واحدًا  هذا  كان  قريباً أم كثرياً   سواء  كان  أو    ؛ وسواء  الظاهري  املعنٰى  من 

 قد أراد كال� من املعنٰى الظاهري واملعنٰى الباطني،  تعاىلٰ   اهللا  أنَّ   ويعقتد  .)٤( عنه  بعيداً 

ام يف طول بعضهام البعض، ال يف عرض بعضهام؛ لذا، ال يوجد منافاة  غاية األمر أهنَّ 

  . بني إرادة املعنٰى الظاهري للفظ واملعنٰى الباطني له

وا  :  يف آية  مة إٰىل املعنٰى الظاهري والباطنيفعٰىل سبيل املثال، يشري العالَّ 
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 . ٦١و ٦٠، ص ١اي بر علوم قرآن، ترمجة: جواد إيرواين، ج انظر: حمّمد هادي معرفت، مقدمه )١(

 . ٣١، ص ١املالَّ حمسن الفيض الكاشاين، تفسري الصايف، ج  )٢(

يعقوب الكليني،  ؛ حمّمد بن ٤٨٦، ص ٢حمّمد بن عيلِّ بن بابويه القّمي، من ال حيرضه الفقيه، ج  )٣(

 . ٥٤٩، ص ٤الكايف، ج 

 . ٧٤، ص ٣حمّمد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج  )٤(

 . ٣٦اآلية  ،سورة النساء )٥(



٢٩٦  رمنيوطيقا اهل 

 ويقول تعاٰىل:    .لألصنام 
َ
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ة لكون  يّ أمام غري اهللا، وال خصوص   ا خضوع، وذلٌّ عبادة األصنام ممنوعة ألهنَّ   م أنَّ ُيعلَ 

   اعة الشيطان عبادة للشيطان، حيث قال: ط   اهللا تعاىلٰ   ، كام عدَّ املعبود صنامً 
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ه ال جتوز  ه ال فرق يف طاعة اإلنسان وخضوعه، بني نفسه وغريه، وكام أنَّ م أنَّ آخر، ُيعلَ 

طاعة الغري، كذلك ال جتوز طاعة رغبات النفس مقابل اهللا تعاٰىل، كام يشري اهللا تعاٰىل  

ذلك:  ِن    إٰىل 
َ
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ت
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ه
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ذ
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وبتحلي ) ٣( اُه ا� ُيعلَ أدقٍّ   لٍ .  أنَّ ،  عدم  م  جيب  ه 

االلتفات إٰىل غري اهللا هو إعطاؤه    ، وعدم الغفلة عنه، ألنَّ االلتفات إٰىل غري اهللا أبداً 

الذلِّ االستقالليَّ  وإظهار  واخلضوع  العبادة.   ة  روح  هو  اإليامن  ٰى  وير   أمامه، وهذا 

هذا الرتتيب، أي ظهور معنٰى بسيط ابتدائي من اآلية وظهور معنٰى أوسع    مة أنَّ العالَّ 

  . ) ٤( وراءه، ظهور معنٰى حتت معنٰى آخر، أمٌر جاٍر يف سائر القرآن املجيد 

ه ال يمكننا رفع اليد عن ظاهر اآلية ألجل املعاين  ا هو أنَّ ة جد� ومن املسائل املهمَّ 

ألنَّ الباطنيَّ  أكَّ   ة؛  قد  الكريم  أمهّ القرآن  عٰىل  القرآنيَّ د  قراءة    واالستامع  )٥( ة 

  هذه   كلُّ   فلامذا   القرآن،   لظاهر   كبرية   ة يَّ أمهّ   ة مَّ ثَ   يكن   مل   فلو .)٧( فيه  ر والتدبُّ  )٦(إليه

عٰىل رضورة الرجوع إٰىل القرآن   دت كثرياً تأكيدات؟ وكذلك الروايات، فقد أكَّ ال

فإذا التبست عليكم  «:   يف الفتَن ويف املشكالت؛ فعٰىل سبيل املثال، قال النبيُّ 

 
 . ٣٠اآلية  ،سورة احلّج  )١(

 . ٦٠اآلية  ،سورة يس )٢(

 . ٢٣اآلية  ،سورة اجلاثية )٣(

 . ٢٨و ٢٧انظر: حمّمد حسني الطباطبائي، قرآن در اسالم، ص  )٤(
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 ٢٩٧  مباين اهلرمنيوطيقا واألُصول اهلرمنيوطيقيَّة يف الفكر اإلسالمي

بالقرآناألُ  املظلم فعليكم  الليل  اآليات حجَّ   فإنْ   .)١( »مور كقطع  يكن ظاهر  ًة  مل 

  ت الفتَن؟ ُينجينا من مدهلامَّ  علينا، فكيف له أنْ 

أنَّ   مضافًا  ال  إٰىل  الباطنيَّ ه  املعاين  إٰىل  الوصول  للجميع  ويف  يمكن  للقرآن،  ة 

فهم كلِّ  اجلميع عٰىل  يقدر  ال  القرآن  احلقيقة،  ه ألجل ذلك ورد يف  ولعلَّ   .بطون 

،  وبأهل البيت      بطون القرآن بالنبيِّ   بعض الروايات اختصاص فهم كلِّ 

عنده مجيع القرآن    عي أنَّ يدَّ   ما يستطيع أحد أنْ «:  حيث ورد عن اإلمام الباقر  

ومن خالل االلتفات إٰىل اختصاص املعاين    .)٢( »ه ظاهره وباطنه غُري األوصياء كلَّ 

فإنَّ الباطنيَّ  إليها،  الوصول  الناس  مجيع  إمكان  وعدم  باألوصياء،  للقرآن  مع  ة  ه 

ة ظواهر القرآن، ماذا ستكون فلسفة نزول القرآن؟ وبالتايل، جيب  يَّ فرض عدم حجّ 

  .)٣( ة للقرآن عن االلتفات إٰىل ظاهر القرآنال حيجبنا وجود املعاين الباطنيَّ  أنْ 

املعاين الكثرية الناشئة عن املعاين    ضح أنَّ م، يتَّ ومن خالل االلتفات إٰىل ما تقدَّ 

  ي بنا إٰىل القول بدخالة تغريُّ ؤدّ ة، وال تُ نا إٰىل القول بالنسبيَّ ة للقرآن، ال جترُّ الطوليَّ 

وتغريُّ املخاطَ  املعاينب  هذه  كثرة  يف  ظروفه  اهلرمنيوطيقيِّ   .   بخالف  ني  وهذا 

  .ع أفهامهمر املعاين باملخاَطبني وبتنوُّ الفلسفيني الذي ربطوا تكثُّ 

:ا ا  طء اا  

األساسيَّ   دُّ ُيعَ  العلوم  من  الكالم  هذا  علم  وُيعنٰى  اإلسالمي.  الفكر  يف  العلم  ة 

االعتقاديَّ  املسائل  كلُّ بإثبات  (أي  اإلهليَّ   ة  بالذات  يرتبط  أو ما  وأفعاهلا  وصفاهتا  ة 

  وعىلٰ   ة) وتبيينها والدفاع عنها. قها بالصفات اإلهليَّ بأحوال املمكنات من حيث تعلُّ 
 

الكايف، ج    )١( األنوار،  ٥٩٩، ص  ٢حمّمد بن يعقوب الكليني، ُأصول  املجليس، بحار  باقر  حمّمد  ؛ 

 . ١٣٦، ص ٧٤ ج

 . ٢٢٨، ص ٢حمّمد بن يعقوب الكليني، ُأصول الكايف، ج  )٢(

 . ٤٣و ٤٢ها، ص حمّمد تقي مصباح اليزدي، تعدد قرائتانظر:  )٣(



٢٩٨  رمنيوطيقا اهل 

خرٰى كالفقه واألخالق  ة اُأل ة، تأخذ العلوم اإلسالميَّ ة اإلسالميَّ أساس املباين الكالميَّ 

ة يأخذ  م اإلسالميَّ العلو من   كلٌّ   خرٰى: ة. وبعبارة أُ ينيَّ التفسري والعرفان صبغتَها الدِّ و 

ة ذات اهللا وصفاته. فعٰىل سبيل املثال، الفقه  ة من خالل مالحظة حموريَّ جهة إسالميَّ 

ألنَّ  (العقل   إسالمي  املباين  نَّوالسُّ   والقرآن   ) ١( مصادره  أساس  عٰىل  هة  موجَّ ة) 

  تها، ملا أمكننا أنْ يَّ  عن رضورة هذه املصادر وحجّ تعاىلٰ   اهللا   رضا   يثبت   مل   فلو   ة. الكالميَّ 

  فقه إٰىل اهللا تعاٰىل. وبالتايل، لن يكون لدينا «فقه إسالمي».   ننسب أيَّ 

صل بعلم الكالم هنا يف بحثنا، هو عالقة علم الكالم مع اهلرمنيوطيقا.  واألمر املتَّ 

ة  ينيَّ ) وبفهم النصوص الدِّ ة بمقولة الفهم (باملعنٰى العامِّ يقا معنيَّ اهلرمنيوط   فحيث إنَّ 

دة،  ة حمدَّ صول هرمنيوطيقيَّ عٰىل أُ   ق الكالم اإلسالمي مبنيٌّ حتقُّ   )، فإنَّ (باملعنٰى اخلاصِّ 

اهاهتا  بحيث يمكن احلديث عن كالم إسالمي فقط عند قبول هذه املباين، دون اجتِّ 

أُ املعارضة.   متوقِّ وبعبارة  اإلسالمي  الكالم  مباحث  توجُّ خرٰى:  عٰىل    خاصٍّ   هٍ فة 

التوجُّ  هلذا  يكون  بحيث  حتقُّ للهرمنيوطيقا،  يف   ، املعيِّ دور  اإلسالمي  ه  الكالم  ق 

ولوازمه العميل كالفقه والتفسري واألخالق. لذا، سنسعٰى يف هذا القسم من البحث  

  ة. ة اإلسالميَّ املسائل الكالميَّ   همِّ نبحث عن اقتضاء اهلرمنيوطيقا لبعض أ   أنْ 

  اقتضاء اهلرمنيوطيقا ملسألة «املعاد»:  -   ١

العقليَّ  الرباهني  أساس  احلكمةعٰىل  كربهان  واآليات  )٣( والعدالة )٢( ة،   ،

 
 ىٰ حتَّ   األحكام؛  لكشف  مستقلٍّ   رٍ كمصد  العقل  (أي  املصدري  العقل  يشمل  ما  هنا  العقل  من  املراد  )١(

  الذي   العقل  (أي  األدايت  والعقل  ة)نَّوالسُّ   الكتاب   يف   موجودة  ةالعقليَّ   املعرفة  هذه  تكن  مل   لو

 .)ةوالروائيَّ  ةالقرآنيَّ  ارفاملع  لفهم كأداة ُيستخَدم

 ٣ - ١ قرآن، معارف  نفسه،   ؛٤١٢ ص  آثار)، جمموعه (مشكات: ٣ ج عقايد،  آموزش ، نفسه   انظر:  )٢(

 . ٤٩٠ ص  )،شنايس   انسان  ،شنايس  كيهان  ،(خداشنايس

 ٣ - ١؛ نفسه، معارف قرآن، ٤١٤(مشكات: جمموعه آثار)، ص  ٣انظر: نفسه، آموزش عقايد، ج   )٣(

د حسني الطباطبائي، امليزان  ؛ حممّ ٤٩٣و ٤٩٢)، ص ، انسان شنايس، كيهان شنايسخداشنايس(

 . ١٩٧و ١٩٦ ص ،١٧يف تفسري القرآن، ج 



 ٢٩٩  مباين اهلرمنيوطيقا واألُصول اهلرمنيوطيقيَّة يف الفكر اإلسالمي

ين اإلسالمي  امت الدِّ ة هي من مسلَّ خرويَّ وجود املعاد أو احلياة األُ  ، فإنَّ )١( ةالقرآنيَّ 

زمة  ة الالَّ ق األرضيَّ ة للمعاد هو حتقُّ لسفة األساسيَّ فالف .ة مبانيه الكالميَّ  وأحد أهمّ 

األُ  والسعادة  احلقيقي  الكامل  إٰىل  اإلنسان  األُ   .ةخرويَّ لوصول  ة  خرويَّ والسعادة 

الدِّ  احلياة  عٰىل  املبنيَّ ينيَّ مبتنية  (احلياة  القيِّ ة  االعتقاد  أو  اإليامن  عٰىل  والعمل  ة  م 

الدِّ  واحلياة  الدنيا،  هذه  يف  مبنيَّ ينيَّ الصالح)  والعمل  ة  الصحيحة  املعرفة  عٰىل  ة 

مل يمكن، من وجهة نظر اهلرمنيوطيقا، الوصوُل إٰىل معرفة    لو ه أنَّ  واحلال،  .احلسن

الدِّ صحيحة للمعارف (باملعنٰى العامِّ    وكان  )،ة (باملعنٰى اخلاصِّ ينيَّ ) وللنصوص 

فلسفة املعاد ستقع حتت جمهر السؤال. كيف    ، فإنَّ فهم مرتبط بشخص املفرسِّ   كلُّ 

األرضيَّ  متهيد  لل يمكن  األُ وة  السعادة  إٰىل  املعرفة  خرويَّ صول  إمكان  دون  من  ة، 

قد والعمل الصالح؟ وبالتايل، من خالل تبنّي  الصحيحة واخلالصة فيام يرتبط باملعتَ 

املسألة    اه عدم إمكان الوصول إٰىل فهم خالص، فإنَّ ، واجتِّ )٢( ين د القراءات للدِّ تعدُّ 

للتساؤل. وعٰىل    مثاراً   ستُصبح   - األُخرويَّة    واحلياة   املعاد   وهي   -   ة ة األساسيَّ الكالميَّ 

من االعتقاد    ه ال مفرَّ ة، فإنَّ ة األساسيَّ هذا األساس، ألجل قبول هذه املسألة الكالميَّ 

  واكتشاف مراد اهللا تعاٰىل.  بإمكان الوصول إٰىل املعرفة الصحيحة 

  اقتضاء اهلرمنيوطيقا لـ «ُحسن التكليف ورضورته»:  -   ٢

وقابليَّ  اإلنسان  خصائص  إٰىل  االلتفات  خالل  الكامل  من  إٰىل  للوصول  اته 

  . من اهللا تعاٰىل إٰىل اإلنسان » تكليف«ه ة رضورة توجُّ النهائي، تقتيض احلكمة اإلهليَّ 
 

  ؛ ٢٤  اآلية  اجلاثية،  سورة  ؛٢  اآلية  ،الرعد   سورة  ؛١١٥  اآلية  ،املؤمنون   سورة  :املثال  سبيل  عىلٰ   )١(

 ،سبأ  سورة  ؛٥٠و  ٤٩  اآلية  ،الواقعة  سورة  ؛٤٠  اآلية  ،الدخان   سورة  ؛٣٩  اآلية  ،صصالقَ   سورة

 . ٣٠و ٢٩ اآلية

  إحدٰى   هي  واحد،  ألثر  واملتعارض  املختلفة  األفهام  ةصحَّ   إمكان  بمعنٰى   القراءات  دتعدُّ   نَّ إ  )٢(

  ةبنظريَّ   البعض  هذا   رتأثَّ   وقد  . بالغرب  ريناملتأثِّ   نيالتنويريِّ   املسلمني  لبعض  ةاجلّديَّ   قداتاملعتَ 

 . عنها والدفاع لتبيينها ٰى فتصدَّ  ة،الفلسفيَّ  اهلرمنيوطيقا



٣٠٠  رمنيوطيقا اهل 

واملشتمل عٰىل كلفة، وقد    من العمل الشاقِّ   التكليف مشتقٌّ   مون أنَّ ويرٰى املتكلِّ 

اإلنسان إٰىل  تعاٰىل  اهللا  الكالميَّ   دُّ وُتعَ   .)١( أوصله  املسائل  من  التكليف  ة  رضورة 

املهمَّ  الفقهيَّ واملباين  للمسائل  أُ   . ةة  األُ وبعبارة  الفقهيَّ خرٰى:  لوازم  مور  من  هي  ة 

لـ   الكالمي  تعاٰىل؛    ».التكليف«املبنٰى  اهللا  حكمة  عٰىل  التكليف  رضورة  وتبتني 

ه يرتكهم يفعلون القبيح؛  ف اهللا تعاٰىل الناس، فهذا معناه أنَّ كلِّ ه لو مل يُ بتقريب: أنَّ 

ٰىل  ر اهللا تعامل ُيصدِ   ة؛ فإنْ ته الشهويَّ اإلنسان يميل بطبيعته وباختياره نحو قوَّ   ألنَّ 

ة  ة رشعيَّ مور القبيحة، ملا كان أمام اإلنسان حجَّ ة لردعه عن القيام باألُ أوامر تكليفيَّ 

أ  ه يكون قد هيَّ اإلنساَن، فإنَّ  ف اهللاُكلِّ وبالتايل، عندما ال يُ   .)٢( مورعٰىل ترك هذه األُ 

اإلهليَّ  احلكمة  خالف  وهذا  الشقاوة،  أسباب  أنَّ   .ةله  إٰىل  االلتفات  جيب    نعم، 

التكليف غري املقدور قبيح    رشوط التكليف؛ فالعقل حيكم بأنَّ   درة هي من أهمّ الق

املتكلِّ  عليه  ما يصطلح  واألُ (وهذا  وُيعَ صوليُّ مون  ُيطاق)،  ال  بام  بالتكليف    دُّ ون 

؛ وقد أشار اهللا تعاٰىل إٰىل هذا األمر يف اآلية  )٣( أيضاً   صدوره من اهللا احلكيم قبيحاً 
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مرَّ  ما  خالل  يتَّ ومن  أنَّ ،  أنْ ضح  جيب  املسألة    ه  هذه  اهلرمنيوطيقا  تقتيض 

ف  ة التي كلَّ ين والتكاليف اإلهليَّ تقتيض إمكان فهم الدِّ   ة، بمعنٰى جيب أنْ الكالميَّ 

 

ص   ) ١( االعتقاد،  جتريد  رشح  يف  املراد  كشف  احلّيل،  يوسف  بن  احلسن  ميثم  ٣١٩انظر:  ابن  ؛ 

اهلدٰى (السيِّد املرتٰىض)، ؛  ١١٤البحراين، قواعد املرام يف علم الكالم، ص   عيلُّ بن احلسني علم 

 . ١٠٥الذخرية يف علم الكالم، ص 

وجتدر اإلشارة إٰىل أنَّ املراد من األُمور القبيحة هنا هو األُمور القبيحة املاوراء العقل، التي جيب   )٢(

ت العقليَّة، عن   .أْن تصلنا من خالل املصادر النقليَّة فتخرج األُمور القبيحة التي ُتَعدُّ من املستقالَّ

 . حملِّ البحث

 . ٢٧٠  -  ٢٦٣انظر: رمضان عّيل تبار فريوزجائي، فهم دين: مباين كالمي، برايند وبرون داد، ص   )٣(

 . ٢٨٦اآلية  ،سورة البقرة ) ٤(



 ٣٠١  مباين اهلرمنيوطيقا واألُصول اهلرمنيوطيقيَّة يف الفكر اإلسالمي

الناَس   اهللاُ تعاٰىل رضوري�   .هبا  اهللا  من  التكليف  صدور  كان  يمكن  فلو  مل  لكن  ا، 

فهم    فلو كان كلُّ   .الغوي�   أصل هذا التكليف يصبح أمرًا   يفهمه، فإنَّ   لإلنسان أنْ 

ة، فام هو الداعي لرضورة التكليف؟  األفهام نسبيَّ   مرتبط باملخاَطب، وكانت كلُّ 

فإمكان    .مور ال يقدرون عٰىل فهمهالناَس بأُ ا  احلكيمُ   ف اهللاُ كلِّ يُ   ال معنٰى ألنْ   حينئذٍ 

الدِّ  تكاليفه  يف  الشارع  مراد  البدهييَّ ينيَّ فهم  االقتضاءات  من  هو  لـ  ة  ُحسن  « ة 

تكليف يصدر من اهللا تعاٰىل سيكون    ويف غري هذه احلال، كلُّ   ». التكليف ورضورته

يستحيل صدوره من اهللا  ح  قبي  أمر  -  م تقدَّ   كام  -   هو  الذي   ،»ُيطاق  ال  بام  تكليفاً «

  » ُحسن التكليف ورضورته « ة يف  من احلكمة اإلهليَّ   وبالتايل، انطالقاً   .تعاٰىل احلكيم

صدور   إمكان  ُيطاق« وعدم  ال  بام  يتَّ »التكليف  أنَّ ،  اخلالص    ضح  الفهم  إمكان 

  . ة أمٌر مسلَّمينيَّ للمسائل الدِّ 

  ة» و«اإلمامة»:اقتضاء اهلرمنيوطيقا لرضورة «الوحي» و«النبوَّ  -   ٣

ة واإلمامة من  وجود الوحي والنبوَّ   دُّ ة، ُيعَ ة اإلسالميَّ من املباين الكالميَّ   انطالقاً 

فمن خالل االلتفات إٰىل عدم    .ة لكي يصل اإلنسان إٰىل السعادةمور الرضوريَّ األُ 

احلكمة    ة، فإنَّ والعقل عٰىل التشخيص الدقيق لطريق السعادة احلقيقيَّ   إمكان احلسِّ 

املعرفيَّ إلهليَّ ا األدوات  وراء  ما  (أي  طبيعي  غري  طريق  وجود  تقتيض  العامَّ ة  ة)  ة 

السعادةشخِّ يُ  إٰىل  للوصول  سلوكه  جيب  الذي  املسري  للناس  الفكر    .ص  ويف 

ُيعربَّ  بـ  اإلسالمي،  الطريق  هذا  عن  اإلهليَّ   ».الوحي «  احلكمة  تقتيض  لزوم  كام  ة 

ة هلداية الناس (سواء عن طريق الوحي أو عن  يَّ د األرض مهِّ تعيني اهللا تعاٰىل هلاٍد يُ 

  » النبيِّ «لح يف الفكر اإلسالمي عٰىل هؤالء اهلداة بـ  وُيصطَ   . )طريق العلم اللدّين 

يدافعوا يوم القيامة   وإمام، ألمكن للناس أنْ   فلو مل يوجد وحي ونبيٌّ   ».اإلمام «و

أدَّ  الذي  باملعارف  إٰىل شقائهمعن جهلهم  هذا    .ٰى  إٰىل  الكريم  القرآن  وقد أشار 

ة  مَّ لعذر الناس يوم القيامة؛ إذ لو مل يكن ثَ   ُسل قاطعًا وجود الرُّ   الدليل، حيث عدَّ 



٣٠٢  رمنيوطيقا اهل 

روا عدم  هم وعقلهم، ولربَّ الناس بسبب قصور حسِّ   يضلَّ   ُسل، ألمكن أنْ أنبياء ورُ 
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الكالميَّ   وبناءً   .)١( ح املسائل  هذه  إمكان  عٰىل  نفي  يمكننا  ال  ة، 

بنسبيَّ  والقول  والصحيح،  اخلالص  وبأهنَّ الفهم  املعرفة  بشخص  ة  مرتبطة  ا 

يستطيع اإلنسان    ة هو أنْ ففلسفة وجود النصوص واملصادر الوحيانيَّ   . املخاَطب

ة طريق للوصول إٰىل  مَّ فلو مل يكن ثَ   . اكتشاف مراد اهللا تعاٰىل عند مطالعتها وقراءهتا

الرُّ  الوحي وإرسال  ل  ُس مراد صاحب هذه النصوص، ماذا ستكون فائدة نزول 

ه  د القراءات، فإنَّ ة تعدُّ ة ونظريَّ يقا الفلسفيَّ ة؟ فعند قبول اهلرمنيوطوتنصيب األئمَّ 

القرآنيَّ  اآليات  بني  يبقٰى فرق  األنبياء واألئمَّ لن  كتابات    ة  ة وروايات  وبني 

العاديِّ  وآثارهمالناس  تابعاً   .ني  الفهم  يكون  فإنَّ   فعندما  املخاَطب،    لشخص 

  . ني لن يعود طريق السعادةل اإلهليِّ ُس الوحي وكالم الرُّ 

ة تصل إليهام  فالرسالة اإلهليَّ   ؛ واإلمام»   وهكذا األمر فيام يرتبط بـ «عصمة النبيِّ 

ة،  قات اإلنسانيَّ بنحو يقيني ومصونة عن األخطاء الناشئة عن اجلهل والغفلة والتعلُّ 

ة  ُنلغي حموريَّ   ة التفسري، أنْ ينقلوهنا للناس. وبالتايل، ال يمكننا يف مقام حتليل عمليَّ   ثمّ 

  ة التفسري، فإنَّ ه يف عمليَّ ف ونصِّ ة املؤلِّ خرٰى: من خالل نفي حموريَّ ف. وبعبارة أُ املؤلِّ 

ف،  ي للمؤلِّ فت إٰىل املراد اجلدّ ه عندما ال ُيلتَ ا؛ ألنَّ لغوي�  عصمة رسالته ستصبح أمرًا 

قِ  بنحو معصوم من  الوحي  هي الرضورة لصدور  تعاٰىل، ولتلقّ فام  اهللا  النبيِّ بَل    ي 

الوحي بنحو معصوم ومصون عن اخلطأ؟ يف هذه احلالة، يكون صدور    واإلمام هلذا 

غري    بنحو معصوم، أمراً     ةبَل األنبياء واألئمَّ الكالم الناظر هلداية الناس من قِ 

ولغوي�  فإنَّ رضوري  وبالتايل،  والنبوَّ   ا.  للوحي  اهلرمنيوطيقا  واإلمامة،  اقتضاء  ة 

  ة. ونفي اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ ُيلزمنا بالقول بإمكان الفهم اخلالص 
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:ا   ت واا  

ة التي جيب االلتفات إليها يف جمال اهلرمنيوطيقا والفهم هو  من املباحث املهمَّ 

الدِّ التبدُّ «مسألة   فهم  يف  كلُّ   ». ينل  الدِّ   فهل  التغريُّ ينيَّ املعارف  طور  يف  هي    ة 

بعدم  والتبدُّ  القول  يمكننا  هل  أنَّ ل؟  املسلمون  العلامء  يرٰى  ثابت؟  أمر    وجود 

  ا هنَّ أل  -  هي دعوٰى متناقضة  -  ةينيَّ الدِّ   املعارف  ومنها  -  املعارف   كلِّ دعوٰى تغريُّ 

ين عٰىل  ويعتقدون باشتامل الدِّ   . ه ال يوجد دليل عليهاإٰىل أنَّ   ؛ مضافاً -  تشمل نفسها 

ات  ين حمدودة، وهلا خصوصيَّ ة يف الدِّ مور املتغريِّ نعم، األُ   . ةمور متغريِّ مور ثابتة وأُ أُ 

ين (املسائل املبيَّنة  هذه املسألة هو لزوم التفريق بني الدِّ  ل أمر يف حلِّ وأوَّ  .واضحة

لذا، سوف    .ة)ينيَّ (معرفتنا هلذه املسائل الدِّ   ةينيَّ ة) واملعرفة الدِّ ينيَّ يف النصوص الدِّ 

  نبحث هذه املسألة يف قسمني: 

  ين:  يف الدِّ الثبات والتغريُّ  -   ١

الدِّ تتألَّ  املسائل  العقائد ينيَّ ف  أقسام:  واألحكام. ويرٰى    ، واألخالق   ، ة من ثالثة 

موضوعها األصيل ناظر إٰىل    ؛ ألنَّ ة غري قابلة للتغريُّ ينيَّ العقائد الدِّ   العلامء املسلمون أنَّ 

ة  ينيَّ ، كانت العقائد الدِّ  كان اهللا تعاٰىل غري قابل للتغريُّ امَّ ـ ذات اهللا وصفاته وأفعاله. ول 

؛ لكن هذا  ل يف الرباهني، بحيث تصبح أكثر وأدّق ر وجود تبدُّ نِك كذلك. نعم، ال نُ 

التغريُّ  الدِّ يرجع إٰىل  املعرفة  الدِّ ينيَّ  يف  القواعد األخالقيَّ نفسه. وأمَّ ين  ة، وليس إٰىل  ة  ا 

ُحسن العدل ال    ؛ فإنَّ  أيضاً مور ثابتة وغري قابلة للتغريُّ ، فهي أُ كالعدالة والظلم واحلقِّ 

،  ة، كالصدق مثًال  ظروف اإلنسان وأحواله. نعم، يف الفروع األخالقيَّ  مع تغريُّ يتغريَّ 

ة؛ بمعنٰى  قيود القواعد األخالقيَّ ه يف احلقيقة ناظر إٰىل  ؛ لكنَّيمكن احلديث عن التغريُّ 

، لوجدنا قيد «برشط عدم  ة للصدق مثًال صول األخالقيَّ ه لو التفتنا إٰىل القواعد واُأل أنَّ 

ة، هي نفس  ة املتغريِّ املفسدة كقتل النفس املحرتمة». وبالتايل، تكون الفروع األخالقيَّ 

  ة. ا الواقعيَّ ة الثابتة، لكن مع االلتفات إٰىل قيوده مور األخالقيَّ اُأل 
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العمليَّ وأمَّ  األحكام  يف  فَث ا  للتغريُّ مَّ ة،  جمال  ألنَّ ة  للمصالح   ؛  تابعة  األحكام 

ة،  ة والزمانيَّ  عٰىل ضوء الظروف املكانيَّ املصالح واملفاسد تتغريَّ   واملفاسد. وحيث إنَّ 

العوامل الدخيلة  ا ثابتة؛ لثبات  األحكام إمَّ   . وبيان ذلك: أنَّ ستتغريَّ   األحكام أيضاً   فإنَّ 

  ة؛ لتغري هذه العوامل. وجتدر اإلشارة إٰىل أمرين: يف مصاحلها ومفاسدها؛ أو متغريِّ 

املتغريِّ التغريُّ   نَّ أ  : الً أوَّ  األحكام  يف  أصل    إٰىل  وليس  موضوعها  إٰىل  يرجع  ة 

  . ا احلكم تلقائي�  موضوع احلكم، سوف يتغريَّ احلكم؛ إذ عندما يتغريَّ 

أنْ الدِّ ع  يتوقَّ :  وثانياً  تغريُّ تتغريَّ   ين  بسبب  األحكام  أنَّ   بمعنٰى  موضوعاهتا؛     

الدِّ ة املتغريِّ األوامر والنواهي الفقهيَّ  بالدقَّ ثابٍت   وٍ ين بنح ة موجودٌة يف  ة، مل  ؛ لذا، 

  .  وتابع لرشوط صدورهيقع تغيري يف احلكم، بل نفس احلكم من أساسه متغريِّ 

  ة: ينيَّ املعرفة الدِّ  يف الثبات والتغريُّ  -   ٢

الدِّ  باملعرفة  يرتبط  الدِّ ينيَّ فيام  للمسائل  بمعنٰى معرفتنا  إنكار  ينيَّ ة،  يمكننا  ة، ال 

  . ين؛ أي الزيادة والنقصان يف معرفتنا عن الدِّ »يالرشد الكمّ « فيها بمعنٰى  التغريُّ 

  كن حملَّ ل  .، بمعنٰى تعميق معرفتنا»الرشد الكيفي«  بمعنٰى  وهكذا األمر يف التغريُّ 

واملسألة األساس هنا هي: هل    ».واإلبطال  الردِّ « ل بمعنٰى   والتبدُّ البحث هو التغريُّ 

ة  واإلبطال؟ ويف مقام اجلواب نقول: أصل هذه القضيَّ   ة قابلة للردِّ ينيَّ معرفتنا الدِّ 

البرشيَّ  باملعارف  يرتبط  مجيع    . ة ممكنة، وواقعةينيَّ ة والدِّ فيام  بنحو يشمل  ال  نعم، 

اجلزئيَّ  املوجبة  نحو  عٰىل  بل  املهمُّ   .ةاملعارف،  أيِّ   واألمر  بيان  هو  من    عٍ نو   هنا 

الذي يتغريَّ  املعارف عٰىل قسمني:    ؟ ويف حتليل هذا األمر، نقول: إنَّ املعارف هو 

ل املعاد  صول العقائد (مثل التوحيد وأصأي أُ  -  ة يَّ واملعارف اليقين . ةيَّ وظنّ ، ةيقينيَّ 

وأُ والنبوَّ  القِ ة)،  األخالقيَّ صول  من  يَم  الكثري  و  الظلم)  وقبح  العدل  (كُحسن  ة 

  . غري قابلة للتغريُّ   -  ة (كوجوب الصلوات اخلمس وعدد ركعاهتا)األحكام العمليَّ 

  يقيني   منهج من  - جماله بحسب  لٌّ ك  -   ا ُمستفادة ة؛ بمعنٰى أهنَّ ا يقينيَّ ذلك أهنَّ   ورسُّ 
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الظنّأمَّ   . ةيقينيَّ   ةوأدلَّ  املعارف  جزئيَّ كبع  -   ة يَّ ا  (مثل  العقائد  فروع  املعاد)  ض  ات 

العمليَّ  األحكام  واخلُ وبعض  املسافر  (كأحكام  الصالة)مُ ة  وشكوك  فهي    -   س 

ويف هذا القسم من املعارف، يمكن احلديث    . ةتها غري يقينيَّ أدلَّ   ؛ ألنَّ قابلة للتغريُّ 

ة املعرفة؛ بل حتديد   هذه املعارف ال يعني نسبيَّ ، تغريُّ نعم  .واإلبطال  عن إمكان الردِّ 

لألُ  تابع  املعارف  من  النوع  هذا  يف  العقالئيَّ الوظيفة  يف  صول  رة  املقرَّ والقواعد  ة 

الظنّ  . ينالدِّ  املعارف  تبتني  أُ يَّ لذا،  عٰىل  حمدَّ ة  عليها  صول  احلكم  يمكن  وال  دة، 

  .)١( جتاهها  -  كان  كيفام  -  قرارٍ  اذ أيِّ اختِّ ة، فال جيوز يَّ تها بسبب كوهنا ظنّبنسبيَّ 

ة  صول وقواعد عقالئيَّ ة الوصول إٰىل فهم منظَّم ومعتِمد عٰىل أُ يَّ من أمهّ   وانطالقاً 

  . ينقواعد فهم الدِّ  ة، سوف نبحث عن أهمِّ يَّ ة يف املعارف الظنّودينيَّ 

ُط  اجلوِّ حَ رِ وقد  يف  مسألة    ت  القراءات تعدُّ «اإلسالمي  املباين    انطالقاً   »د  من 

الغرباهلرمنيوطيقيَّ  من  التنوير  دعاة  اقتبسها  التي  فإنَّ   . ة  األساس،  هذا  ه  وعٰىل 

كلِّ  بني  اجلمع  البرشيَّ   يمكن  النصوصالتفسريات  من  واملُستقاة  املتعارضة    -   ة 

منها عٰىل اآلخر؛ وبالتايل، سوف يكون    ح أيٌّ ، وال يرتجَّ -  ة ينيَّ ومنها النصوص الدِّ 

  . راً منها مربَّ  أيٍّ  قبول

ة يف اإلسالم، وألجل ذلك راجت بشكل  نعم، كان هلذه املسألة جذور ثقافيَّ 

  ومن هذه اجلذور والسوابق، نذكر:  . رسيع يف إيران

فقد كان يف صدر اإلسالم  ة:  وجود قراءات خمتلفة لبعض اآليات القرآنيَّ  - ١

ومن الواضح مدٰى تأثري هذا    . وقراءهتاظ اآليات  ات خمتلفة فيام يرتبط بتلفُّ نظريَّ 

املعنٰى  القراءة عٰىل االختالف يف  القراءة والتعدُّ   . االختالف يف  ام يف  السيّ   -  د يف 

ومعانيها  القرآن  ألفاظ  تعدُّ   -  قراءة  عٰىل  الفقهيَّ سينسحب  األحكام  قراءات  ة  د 

  . ةيَّ واملسائل العقائد
 

 . ٢٠٦ - ١٨١ي بر معرفت شنايس و مباين معرفت ديني، ص انظر: حمّمد حسني زاده، درآمد ) ١(
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ة  الكريم متشاهبة وحتتمل عدَّ فبعض آيات القرآن  وجود اآليات املتشاهبة:    -  ٢

ة لوجود تفاسري خمتلفة ولقبول  دت هذه اآليات املتشاهبة األرضيَّ وقد مهَّ   .معانٍ 

  . د القراءاتتعدُّ 

وهو عبارة عن بيان معاين اآليات والروايات كام حيلو  التفسري بالرأي:    -   ٣

ي إٰىل وجود  ؤدّ وبالتايل، سيُ   .، من دون االعتامد عٰىل قواعد فهم الكالم للمفرسِّ 

  . د القراءاتة تعدُّ د لقبول نظريَّ مهِّ ة يف تفسري النصوص، ويُ اختالفات جّديَّ 

بمعنٰى    -   ٰى وجود التأويل بالنسبة لبعض اآلياتلقد أدَّ تأويل اآليات:    -   ٤

ة  إٰىل التوطئة لقبول نظريَّ   -  ة اخلارج عن إطار إدراكنا الظاهري احلقائق غري املادَّ 

  . القراءاتد تعدُّ 

اآليات:    -  ٥ لبعض  خمتلفة  تفاسري  املفرسِّ وجود  اختلف  تفسري  فقد  يف  ون 

هذه التفاسري ولعدم وجود ضابطة    ة كلِّ د لقبول القول بصحَّ ا مهَّ بعض اآليات، ممَّ 

  . ةينيَّ للمفاهيم الدِّ 

ت وجود  بِ دة ُتثإذ يوجد روايات متعدِّ البحث عن ظاهر القرآن وباطنه:    -   ٦

  ة كثرية، مضافًا باطنيَّ   ومفاد هذه الروايات هو وجود معانٍ   .الكريم  باطن للقرآن 

الظاهريَّ  املعاين  الكريمإٰىل  لآليات  الباطنيَّ   . ة  املعاين  هذه  إٰىل  استند بعضهم  ة  فقد 

 .)١( د القراءات التي تكون يف عرض بعضها البعضة تعدُّ ة نظريَّ للقول بصحَّ 

مربِّ  العنارص والسوابق  التنوير، حتَّ ملدَّ   راً فصارت هذه  النظريَّ عي  يعتنقوا  ة  ٰى 

عنرص من هذه العنارص    د أيِّ ؤيِّ ه ال يُ ويبدو لنا، أنَّ   . د القراءاتة املرتبطة بتعدُّ الغربيَّ 

 . ةد القراءات الغربيَّ ة املذكورة دعوٰى تعدُّ الستَّ 

الدِّ  النصوص  لظواهر  الصحيح  الفهم  إمكان  يرون  املسلمون    . ةينيَّ فالعلامء 

لتحقيق ذلك من مراعاة جمموعة من الرشوط والضوابط، بحثوها يف علم   بدَّ  وال
 

 . ٢٧ -  ٢٢ها، ص انظر: حمّمد تقي مصباح اليزدي، تعدد قرائت ) ١(
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تعرُّ أُ  وعند  الفقه  أيضاً صول  التفسرييَّ   ضهم  هذه    . ةللقواعد  مراعاة  خالل  ومن 

  . يخرٰى إٰىل فهم ظنّ، وأُ نصل إٰىل فهم يقيني للنصِّ   نا تارةً القواعد والضوابط، فإنَّ 

  . دةقيني، ال يصل الدور إٰىل القراءات املتعدِّ ه مع وجود الفهم اليومن الواضح أنَّ 

عاء انحصار املعنٰى يف هذا الفهم  ه ال يمكننا ادِّ ي، فإنَّ لكن مع وجود الفهم الظنّ

وجتدر اإلشارة    .من احرتام فهم اآلخرين وتفسريهم  ي، بل ال بدَّ الشخيص الظنّ

أنَّ  القول بصحَّ إٰىل  بسبب وجود    ة كلِّ ه ال يمكننا  آخر،  الظنّتفسري  بل  الفهم  ي؛ 

  . صول والضوابطللقواعد واألُ  ي املتَّبَع هو الذي يكون مراعياً الفهم الظنّ

أفضل دليل عٰىل إمكان الوصول إٰىل الفهم الصحيح، هو وقوع احلوار    ولعلَّ 

م فهموا كالمنا  عون بأهنَّ فهم يدَّ   . د القراءاتة تعدُّ والنقاش بيننا وبني أتباع نظريَّ 

صحيح،   ندَّ بشكل  أيضاً ونحن  ذلك  إنَّ   .)١( عي  الفهم    بل  إٰىل  الوصول  إمكان 

  . حوار ومناقشة الصحيح، هو أمر مسلَّم يف كلِّ 

وكيفيَّ  النصوص  مع  التعامل  يف  الصحيحة  املراد  والطريقة  عن  الكشف  ة 

نها فيام  بيِّ ة التي سنُصول اهلرمنيوطيقيَّ احلقيقي، هو من خالل مراعاة القواعد واألُ 

  . شاء اهللا  يأيت إنْ 

طورة ا: زا ا  ع  

صول  األُ   ة تفسري النصوص، من أهمِّ لعمليَّ   ة زملالَّ االع عٰىل العلوم  االطِّ   دُّ ُيعَ 

  بدَّ  د، الحمدَّ   ما أو ملجالٍ   مٍ لعل  عٍ تاب  نصٍّ   ففي كلِّ   .ق الفهم الصحيحوالقواعد لتحقُّ 

ة  ينيَّ وليست النصوص الدِّ   . العلوم الدخيلة يف فهمنا لهالع عٰىل جمموعة  من االطِّ 

أبداً  القاعدة  هذه  من  انطالقاً   .مستثناة  األمهّ   وبالتايل،  للنصوص  يَّ من  الكبرية  ة 

يف مقام تفسري هذه    ة ودورها يف سعادة اإلنسان، ال بدَّ ينيَّ ق املعرفة الدِّ ة يف حتقُّ ينيَّ الدِّ 

 
 . ٦٥انظر: املصدر السابق، ص  ) ١(



٣٠٨  رمنيوطيقا اهل 

ويوجد انحرافات    .ة التفسري هذهالكافية لعمليَّ الع عٰىل العلوم  النصوص من االطِّ 

ة، مسبَّبَة عن عدم االعتناء هبذه العلوم ينيَّ ال بأس هبا يف جمال فهم النصوص الدِّ 

من قال يف القرآن بغري علم  «يف هذا الصدد:  وقد قال رسول اهللا   . ةالرضوريَّ 

  .)١( »أ مقعده من النار فليتبوَّ 

من االلتفات إٰىل دخالة املستوٰى املعرفة واملعنوي لإلنسان يف وصوله    وال بدَّ 

زمة للتفسري والفهم  إٰىل تأثري هذه العلوم الالَّ   إٰىل مراتب خمتلفة من املعنٰى، مضافاً 

أيضاً  ودخالتها  تدلُّ   . الصحيح  اآلتية  أنَّ   والرواية  املعرفيَّ   عٰىل  ة  الدرجات 

فقد ورد    .ةرة يف فهم اآليات اإلهليَّ ن العوامل املؤثِّ م   دُّ ين، ُتعَ والوجودية للمفرسِّ 

م كالمه ثالثة أقسام: فجعل  قسَّ   ) ذكره  جلَّ (اهللا    إنَّ «:  ه قالأنَّ     عن اإلمام عيلٍّ 

العامل واجلاهل، وقسامً   قسامً  يعرفه  إالَّ   منه  يعرفه  ذهنه ولطف حسُّ ال  من صفا  ه   

ممَّ   وصحَّ  وقسامً   ن متييزه  لإلسالم،  صدره  اهللا  إالَّ   رشح  يعرفه  وأُ ال  اهللا  مناؤه   

  .)٢( »والراسخون يف العلم

ة باألشخاص الذين  فهم بعض املعاين القرآنيَّ  وعٰىل ضوء هذا احلديث، خيتصُّ 

  . دةة حمدَّ ة ومعنويَّ وصلوا إٰىل درجات معرفيَّ 

  ة: العلوم التي ُحيتاج إليها يف تفسري اآليات القرآنيَّ  شري إٰىل أهمِّ وفيام ييل، سنُ 

  ة للفهم: صول اللفظيَّ العلم باألُ  -   ١

ة املرتبطة بفهم القرآن  ة للفهم، حتتاج إٰىل العلوم اللغويَّ صول اللفظيَّ معرفة األُ 

 ة املُحتاج إليها للتفسري، هي: والعلوم اللغويَّ  . وتفسريه

 
؛ حمّمد بن عيلِّ بن بابويه القّمي، ١٥٠، ص  ١٨حمّمد بن احلسن احلرُّ العاميل، وسائل الشيعة، ج   ) ١(

 . ٩١التوحيد، ص 

ج   ) ٢( اللجاج،  أهل  عٰىل  االحتجاج  الطربيس،  عيلٍّ  بن  ص  ١أمحد  احلرُّ ٢٥٣،  احلسن  بن  حمّمد  ؛ 

 . ١٤٣، ص ١٨العاميل، وسائل الشيعة، ج 



 ٣٠٩  مباين اهلرمنيوطيقا واألُصول اهلرمنيوطيقيَّة يف الفكر اإلسالمي

ة  املفردات والرتاكيب؛ أو العلم الباحث عن مفاد مادَّ أي معرفة علم اللغة؛  -

  . ت ملعانيها بوضع شخيص أو كّيل عَ ة، التي ُوِض املفردات وأشكاهلا اخلاصَّ 

ل الكلمة إٰىل صور خمتلفة ألجل إفادة  وهو العلم الباحث عن تبدُّ علم الرصف؛    - 

  ، و...»). ، إماتةً ماتوا، متُّ دة (كتبديل لفظ «موت» إٰىل «مات، يموت، متوت،  متعدِّ   معانٍ 

النحو؛    - متُ علم  التي  القواعد  عن  الباحث  العلم  استكشاف  كِّ وهو  من  ننا 

  .)١( حاالت الكلمة من حيث اإلعراب والبناء عندما تقع يف الرتاكيب

البيان؛    -  كيفيَّ علم  التي تكشف عن  القواعد  الباحث عن  العلم  بيان  وهو  ة 

  .)٢( تلف من جهة الوضوح والبيانسلوب خممعنٰى واحد بأكثر من أُ 

كلُّ  العلوم  اعتامداً وهذه  تعاٰىل،  اهللا  ملراد  الصحيح  الفهم  إٰىل  توصلنا  عٰىل    ها، 

املنطقيَّ  العالقة  عن  والكشف  القرآن  ألفاظ  إٰىل  الدقيق  وبني  االلتفات  بينها  ة 

يث  د القرآن الكريم برصاحة عٰىل هذا االلتفات إٰىل األلفاظ، ح وقد أكَّ   . معانيها

   ورد عٰىل سبيل املثال يف سورة مريم: 
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املثال،   ) ١( الباقر  عٰىل سبيل  إٰىل رواية اإلمام  استفاد فيها اإلمام    نشري  من قواعد علم    التي 

:  كيفيَّة الوضوء، قال زرارة: قلت أليب جعفر  النحو ألجل فهم اآلية الرشيفة. ففي مقام بيان  

َوَقاَل  َفَضِحَك  ؟  ْجَلْنيِ َالرِّ َوبَْعِض  ْأِس  َالرَّ بِبَْعِض  َاملَْسَح  َأنَّ  َوُقْلَت:  َأْيَن َعلِْمَت  ِمْن  ِين  ُختِْربُ َيا  «:  َأالَ 

وا وُُجوَهُ�مْ  :َقاَل  ، ِألَنَّ َاهللاَ  ، َوَنَزَل بِِه َاْلكِتَاُب ِمَن َاهللاِ  ُزَراَرُة، َقاَلُه َرُسوُل َاهللاِ 
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َقاَل:  ]،  ٦[املائدة:   ُثمَّ  ُيْغَسَل،  َأْن  َينْبَِغي  ُه  ُكلَّ َاْلَوْجَه  َأنَّ  يِْديَُ�مْ َفَعَرْفنَا 
َ
َمرَ   َوأ

ْ
ا�  ٰ

َ
َفَوَصَل  افِِق إِ�  ،

، َفَقاَل:  َاْليََدْيِن إَِىلٰ َاملِْْرَفَقْنيِ بِاْلَوْجِه، فََعَرْفنَا َأنَّهُ  َل َبْنيَ َاْلَكالََمْنيِ ، ُثمَّ َفصَّ  َينْبَِغي َهلَُام َأْن ُيْغَسَال إَِىلٰ َاملِْْرَفَقْنيِ

 َُسُحوا بِر
ْ
َاْلبَاِء، ُثمَّ    ِسُ�مْ ُءو بِرُ َفَعَرْفنَا ِحَني َقاَل:   ِسُ�مْ ُءوَوا� ْأِس ملََِكاِن  َالرَّ َاملَْسَح بِبَْعِض  َأنَّ 

أِْس َأنَّ َاملَْسَح عَ َوَصَل   أِْس َكَام َوَصَل َاْليََدْيِن بِاْلَوْجِه، َفَعَرفْنَا ِحَني َوَصَلُهَام بِالرَّ ْجَلْنيِ بِالرَّ َىلٰ َبْعِضهام.  َالرِّ

 ). ١٠٣، ص  ١(حمّمد بن عيلِّ بن بابويه القّمي، من ال حيرضه الفقيه، ج 

 . ٣٤٧ - ٣٣٥آن، إرشاف: حممود رجبي، ص انظر: مجع من املؤلِّفني، روش شنايس تفسري قر ) ٢(

 . ٩٧اآلية  ،سورة مريم ) ٣(



٣١٠  رمنيوطيقا اهل 

النبيِّ الكريم، وأنَّ  التبشري      ه أداة هلداية  للمؤمنني وغري املؤمنني (من خالل 

يتَّ   .واإلنذار) األساس،  هذا  االطِّ وعٰىل  رضورة  اللفظيَّ ضح  القواعد  عٰىل  ة  الع 

بعض األخطاء يف تفسري    ، أنَّ ويشهد هلذه الرضورة أيضاً   . ألجل الكشف عن املراد

  . ةالقرآن، ناشئة عن عدم االهتامم هبذه املسائل اللغويَّ 

 :  مة الطباطبائي يف ذيل اآلية الرشيفةومن هنا، جتد العالَّ 
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ُ
  : »التفصيل«، يقول يف بيان معنٰى  )١( � ق

القرآن متييز أبعاضه بعضها من بعض بإنزاله إىلٰ واملراد   آيات    بتفصيل 

ن السامع العارف بأساليب البيان من فهم معانيه   مرتبة البيان بحيث يتمكَّ

  .)٢( وتعقُّل مقاصده

يكون   بحيث  القرآن  ألفاظ  أنزل  قد  تعاٰىل  اهللا  يكون  األساس،  هذا  وعٰىل 

  . ا للكشف عن املرادورضوري�  الي� أوَّ  االلتفات إٰىل ُبعدها اللغوي رشطًا 

  ة: املعارف العقليَّ  -   ٢

املفرسِّ  عٰىل  االطِّ جيب  العقليَّ   املعارف  عٰىل  العلميَّ الع  األبعاد  من  هي  إذ  ة  ة؛ 

فعٰىل سبيل    . ي إٰىل الفهم الصحيح لآلياتؤدّ ة التفسري والتي تُ ة يف عمليَّ الرضوريَّ 

  . )توحيد الصدوق(املثال، قد ُأشري إٰىل هذا األمر يف بعض املوارد من 

ْبَن   َعِيلَّ  َضا  الرِّ َسَأْلُت  َقاَل:  َأبِيِه،  َعْن  اٍل،  َفضَّ ْبِن  َعِيلِّ  ْبِن  اْحلََسِن  ْبُن  َعِيلُّ 

   : َعْن َقْوِل اهللاِ  ُموَسٰى 
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ِعبَاُدهُ   إِنَّ اهللاَ «  :َفَقاَل  فِيِه  َعنُْه  َفيُْحَجَب  فِيِه  َحيُلُّ  بَِمَكاٍن  َوَتَعاَىلٰ َال ُيوَصُف    ، َتبَاَرَك 

ِْم ملََْحُجوُبون  :َوَلكِنَُّه َيْعنِي ُْم َعْن َثَواِب َرهبِّ   .)٤(»إِهنَّ
 

لت ) ١(  .٣اآلية  ،سورة ُفصِّ

 . ٣٥٩، ص ١٧حمّمد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج  ) ٢(

 . ١٥اآلية  ،سورة املطفِّفني ) ٣(

 . ١٦٢حمّمد بن عيلِّ بن بابويه القّمي، التوحيد، ص  ) ٤(



 ٣١١  مباين اهلرمنيوطيقا واألُصول اهلرمنيوطيقيَّة يف الفكر اإلسالمي

العقليَّ  ا وال  ي� اهللا تعاٰىل ليس مادّ   القائلة بأنَّ ة  فيستفيد هذا احلديث من املعرفة 

 يف آية  »حمجوبون«وبالتايل، ال ُيراد من   .فيه يمكن توصيفه بمكان حيلُّ 
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�  �    وجود حاجب يوم القيامة بني اهللا تعاٰىل وبني

ومن    .م حمرومون من الوصول إٰىل الثواب اإلهلي يوم القيامةعباده، بل املراد أهنَّ 

أنَّ  إالَّ الواضح،  اآلية عٰىل خالف ظاهرها  انطالقًا ه ال يمكن محل هذه  هذه      من 

  . ةاملعرفة الفلسفيَّ 

ْبنِ  َعِيلِّ  ْبِن  اْحلََسِن  ْبُن  الٍ َعِيلُّ  َفضَّ َأبِيهِ   ،  ْبَن    ،َعْن  َعِيلَّ  َضا  الرِّ َسَأْلُت  َقاَل: 

   :  َعْن َقْوِل اهللاِ    ُموَسٰى 
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َهاِب   اهللاَ َام َيْعنِي بَِذلَِك   ، َتَعاَىلٰ َعِن اِالْنتَِقالِ   ،َال ُيوَصُف بِاملَِجيِء َوالذَّ َوَجاَء    : إِنَّ

  .)٢( »ا ا َصف� َأْمُر َربَِّك َواملََلُك َصف� 

ة  قد استفاد من املعرفة العقليَّ   اإلمام الرضا    ويظهر من هذا احلديث أنَّ 

ا وال يمكن وصفه باالنتقال والذهاب واملجيء،  ي� اهللا تعاٰىل ليس مادّ   القائلة بأنَّ 

الرشيفةففرسَّ  اآلية     : 
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فعٰىل الرغم من    .جميء اهللا، بل جميء أمر اهللا  » كجاء ربُّ «ه ال ُيراد من  بأنَّ   فقال  

استفاد    اإلمام     أنَّ ة يف هذه اآلية الرشيفة، إالَّ عدم وجود هذه املعرفة العقليَّ 

  ». كجاء ربُّ «من عبارة منها للكشف عن مراد اهللا تعاٰىل 

أنَّ  إٰىل  ُيشَرت وجتدر اإلشارة  ة أو  ة (البدهييَّ تكون املعارف العقليَّ   أنْ   ط دائامً ه ال 

يكون هلا داللة    ملعنٰى اللفظ؛ بل يمكن يف بعض األحيان أنْ   نة دائامً ة) معيَّ الربهانيَّ 

أهنَّ سلبيَّ  بمعنٰى  للفظ،  ة؛  الظاهري  املعنٰى  فقط  تنفي  قرينة  ا  إٰىل  نحتاج  ونبقٰى 

د املعاين التي ال ُتراد  حدِّ نُ   نا تارةً وبيان ذلك: أنَّ   . لتحديد املراد األصيل من اللفظ
 

 . ٢٢اآلية  ،سورة الفجر ) ١(

 . ١٦٢حمّمد بن عيلِّ بن بابويه القّمي، التوحيد، ص  ) ٢(



٣١٢  رمنيوطيقا اهل 

لذا، يمكننا االستعانة باملعارف    . د املعنٰى املراد قطعاً حدِّ خرٰى نُ من الكالم، وأُ   قطعاً 

باملعنٰى  العقليَّ  للقطع  أو  املحتملة،  املعاين  بعض  بنفي  للقطع  للمتكلِّ ة    . ماملراد 

فإنَّ  االحتامالت،  بعض  نفي  عٰىل  املعارف  هذه  تعيننا  القطعي    وعندما  البيان 

اهللا تعاٰىل  «فعٰىل سبيل املثال، نقول:  . إٰىل قرائن وشواهد للمعنٰى املُراد يبقٰى مفتقرًا 

بأنَّ   فاستناداً   ». موراألُ   يرٰى كلَّ  القائل  القطعي  العقيل  تعاىلٰ   إٰىل الدليل  ليس    اهللا 

إٰىل    واستناداً   .ة بارصة يرٰى هبايَّ ه ليس له عني مادّ نجزم بأنّ   نا نستطيع أنْ ا، فإنَّ ي� مادّ 

اهللا تعاٰىل يشتمل    اهللا تعاٰىل كامل مطلق (أي إنَّ   الدليل العقيل القطعي القائل بأنَّ 

فإنَّ   عٰىل كلِّ  بأنَّ كامل بأرشف نحو وأكمل وجه)،  نجزم  مطَّ نا  تعاٰىل    عٰىل كلِّ لع  ه 

ويف هذه املوارد، استفدنا   . ة بارصةيَّ مور، وال يمنع ذلك عدم امتالكه لعني مادّ األُ 

العقليَّ  الرباهني  بنحو سلبي من  املادّ   -   ة  املعنٰى  تعاىلٰ فسلبنا  اهللا  للرؤية عن    -   ي 

  . - الع هللا تعاىلٰ فأثبتنا أصل الرؤية واالطِّ  -  وبنحو إجيايب 

أُ  تارةً وبعبارة  العقليَّ   تكون   خرٰى:  املعارف  املعيِّ هذه  القرينة  بمثابة  نة (وهي  ة 

خرٰى بمنزلة القرينة  د معنٰى للكالم)، وأُ حدِّ القرينة التي نستفيد منها بنحو إجيايب فنُ

املعاين) بعض  فننفي  سلبي  بنحو  منها  نستفيد  التي  القرينة  (أي  فعٰىل    . الصارفة 

ٰ : سبيل املثال، يف اآلية الرشيفة
َ

  إِ�
َ
ه
�
 َر�

َ
 ا ن

ٌ
، نستفيد من الدليل العقيل  )١( � اِظَرة

أنَّ  عٰىل  مادّ   القطعي  ليس  املعنٰى  ي� اهللا  فننفي  البارصة،  بالعني  رؤيته  يمكن  وال  ا 

ي للرؤية يف اآلية؛ لكن حتديد املراد احلقيقي للرؤية املذكورة يف اآلية حيتاج  املادّ 

  .)٢( خرٰى ة أُ إٰىل قرائن أو أدلَّ 

ا القطعيَّ لعقليَّ فاملعارف  عقليَّ ة  قرائن  احلقيقة  يف  هي  أنَّ ة،  بمعنٰى  العقل    ة؛ 

العقليَّ  القرائن  اللفظة بدالً يستفيد يف بعض األحيان من  من استفادته من    ة غري 
 

 . ٢٣اآلية  ،سورة القيامة ) ١(

 . ١٩٠انظر: بعض املؤلِّفني، روش شنايس تفسري قرآن، حتت إرشاق: حممود رجبي، ص  ) ٢(



 ٣١٣  مباين اهلرمنيوطيقا واألُصول اهلرمنيوطيقيَّة يف الفكر اإلسالمي

اللفظيَّ  الكالم القرائن  يف  املذكورة  العقليَّ   وانطالقًا   .ة  املعارف  هذه  يمكن  من  ة، 

  .)١( فاملؤلِّ مراد  إىلٰ يصل  للمخاَطب أنْ 

ن من العثور عٰىل قرائن معيِّنة للمراد احلقيقي  ٰى لو مل نتمكَّ ويف هذه املوارد، حتَّ 

  . الدليل العقيل ينفعنا يف نفي االستفادة اخلاطئة من اآلية من اآلية، فإنَّ 

:وا ت اا ت إا  

املهمَّ  املسائل  ع من  يف  إليها  االلتفات  جيب  التي  هي  مليَّ ة  النصوص،  فهم  ة 

الرصحية وغري  الرصحية  الدالالت  بني  يصحُّ   .التفكيك  بأنَّ االدِّ   فال    كلَّ   عاء 

بأنَّ  القول  الدالالت؛ وبالتايل، ال يمكن  عند  النصوص هلا مستوٰى واحد من  ه، 

أليِّ  فإنَّ نصٍّ   مواجهتنا  املؤلِّ ،  مراد  إٰىل  الوصول  بإمكاننا  بعض  ه  يوجد  بل  ف؛ 

وهذا    .التي تكون داللتها رصحية، وبعضها اآلخر تكون داللتها مبهمةالنصوص  

وقد استندوا يف هذا التعبري إٰىل    ». املحكم واملتشابه«  عنه العلامء املسلمون بـ  ما عربَّ 
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العالَّ  الطباطبائي  ويقول  الرشيفة  مة  اآلية  هذه  ذيل  من    نَّ إ  : يف  املراد 

اآليات    تقول بأنَّ   فهذه اآلية تريد أنْ   . املحكامت هو اآليات الرصحية والواضحة

  املحكمة، بخالف اآليات املتشاهبة، ال تشابه فيها، ويفهم القارئ معناها دون أيِّ 

 مرادها لفهم السامع  املراد بالتشابه كون اآلية بحيث ال يتعنيَّ و  .اشتباه أو ترديد

 
 . ١٢٨، ص ٢انظر: حمّمد تقي مصباح اليزدي، قرآن شنايس، ج  ) ١(

 . ٧اآلية  ،سورة آل عمران  ) ٢(



٣١٤  رمنيوطيقا اهل 

  عنيِّ ٰى يرجع إٰىل حمكامت الكتاب فتُ د بني معنٰى ومعنٰى حتَّ بل يرتدَّ   ،د استامعهابمجرَّ 

وعٰىل هذا األساس، يكون املعيار يف فهم اآليات هو    .)١( نها بياناً بيِّ معناها وتُ هي  

تكون هذه اآليات هي املحور يف فهم اآليات    مالحظة اآليات املحكمة، فيجب أنْ 

أسباب الفهم اخلاطئ لآليات، هو عدم إرجاع املتشاهبات إٰىل   فمن أهمِّ  .املتشاهبة 

بعد    وقد قال اإلمام الصادق    . ة عليهاخصيَّ املحكامت، وإسقاط التفاسري الش

ه مل يقفوا عٰىل معناه، ومل يعرفوا  ام هلك الناس يف املتشابه ألنَّ إنَّ «  تالوة هذه اآلية:

  .)٢( »من عند أنفسهم بآرائهم فوضعوا له تأويالً  ،حقيقته

أكَّ  عند  وقد  املحكمة  اآليات  إٰىل  الرجوع  رضورة  عٰىل  اإلسالم  علامء  مواجهة  د 

عدُّ  وقد  اآليات،  من  أساساً املتشاهبات  ذلك  وطريقاً   وا  التفسري  لتجنُّ  للتفسري،  ب 

 القرآن الكريم عن اآليات  للوصول إٰىل الفهم الصحيح. وقد عربَّ   ممنهجاً   اخلاطئ، ونظاماً 

»، يعني املرجع الذي جيب  مِّ «األُ   الكتاب» ألجل هذا األمر. فلفظ   مِّ املحكمة بوصف «أُ 

أُ يرج   أنْ  هي  املحكمة  واآليات  إليه.  األشياء  أو  اآلخرون  لآليات  ألهنَّ   مٌّ ع  مرجع  ا 

ة (وهي املتشاهبات) إٰىل بعضها  مرجع بعض اآليات القرآنيَّ   املتشاهبة. فمن الواضح أنَّ 

اآلخر (وهي املحكامت). وعٰىل هذا األساس، يشتمل القرآن الكريم عٰىل آيات تكون  

اُأل  ا   مُّ هي  لآليات  اآليات  ألُ واملرجع  من  احلاصل  الرتديد  بواسطتها  فيزول  خرٰى، 

املتشاهبة. وبالتايل، تصبح اآليات املتشاهبة يف نفسها، حمكمة بواسطة إرجاعها إٰىل اآليات  

  . ) ٣( كمة، حمكمة بنفسها، واآليات املتشاهبة، حمكمة بغريها ح املحكمة. فاآليات امل 

ال يكون وجود اآليات    ه جيب أنْ ضح أنَّ ومن خالل االلتفات إٰىل ما ذكرنا، يتَّ 

  ه: د القراءات؛ ألنَّ ة تعدُّ ة نظريَّ عٰىل صحَّ  املتشاهبة واحتامهلا ألكثر من معنٰى، دليالً 

 

 .٢٠، ص ٣انظر: حمّمد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج  ) ١(

 . ١٤٨، ص ١٨حمّمد بن احلسن احلرُّ العاميل، وسائل الشيعة، ج  ) ٢(

 . ٢١و ٢٠، ص ٣انظر: حمّمد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج  ) ٣(



 ٣١٥  مباين اهلرمنيوطيقا واألُصول اهلرمنيوطيقيَّة يف الفكر اإلسالمي

  .ها تها كلِّ ال يكشف وجود هذه االحتامالت عن صحَّ : الً أوَّ 

  .املعيار يف معاين اآليات املتشاهبة هو اآليات املحكمة: وثانياً 

ا  ات اوا ت ا  :ا   

اهلرمنيوطيقيَّ  اجلهات  القبليَّ من  دور  هو  اإلسالمي،  الفكر  يف  األساس  ات  ة 

ص  ة، ورضورة التخلُّ ينيَّ ة عند التعامل مع النصوص الدِّ قات القلبيَّ ة والتعلُّ املعرفيَّ 

ة فهم النصوص  قات يف عمليَّ ات والتعلُّ ليَّ فإدخال هذه القب . ب عنهامنها أو التجنُّ

من املصاديق الواضحة ملنهج التفسري بالرأي، الذي هنت الروايات    دُّ ة، ُيعَ ينيَّ الدِّ 

يف التفاسري واملصادر املرتبطة بعلوم القرآن ومنهج    عنه أيضًا   َث ة، وُبحِ عنه بشدَّ 

ه قال:  أنَّ     نبيِّ وقد ورد يف رواية مشهورة يف هذا املجال عن ال  .فهم احلديث

ما آمن يب من  «:  أيضاً   وقال    .)١( »أ مقعده من النار  القرآن برأيه فليتبوَّ من فرسَّ «

  .)٢( » برأيه كالمي فرسَّ 

ثَ  املقام،  يصف فيه من أسقط رأيه عٰىل    ة كالم ألمري املؤمنني  مَّ ويف هذا 

باحلقِّ  يعمل  ومل  الكريم  بأنَّ القرآن  ُج ،  من  جهائل  اقتبس  من  هَّ ه  ذلك  وغري  ال، 

  يف كالمه التايل:  نها بيِّ الصفات، يُ 

تسمَّ « قد  عاملًا وآخر  به  ٰى  ُج   ، وليس  من  جهائل  من  هَّ فاقتبس  وأضاليل  ال 

قد محل الكتاب عٰىل    ،من حبائل الغرور وقول زور  ونصب للناس أرشاكاً   ،لالَّ ُض 

ن كبري اجلرائموُهي   ،ن الناَس من العظائمؤمِّ يُ   ،عٰىل أهوائه  وعطف احلقَّ   ،آرائه   ، وِّ

الشُّ   :يقول   ، وبينها اضطجع  ، أعتزل البدع  : ويقول  ،وفيها وقع  ،هاتبُ أقف عند 

 

 . ٣٥، ص ١، ج املالَّ حمسن فيض الكاشاين، تفسري الصايف ) ١(

القمي، عيون أخبار الرضا   ) ٢( املجليس،  ١١٦، ص  ١، ج  حمّمد بن عيلِّ بن بابويه  ؛ حمّمد باقر 

 . ٢٩٧، ص ٢بحار األنوار، ج 



٣١٦  رمنيوطيقا اهل 

إنسان والقلب قلب حيوان ف  ،فالصورة صورة  اهلدٰى  باب  يعرف  وال    ، بعهيتَّ ال 

  .)١( »ت األحياءوذلك ميِّ  ، عنه باب العمٰى فيصدُّ 

العالَّ  مقدّ ويقول  يف  الطباطبائي  ذمِّ مة  مقام  يف  تفسريه،  املتأثِّ   مة  ر  التفسري 

  ة: ات املعرفيَّ بالقبليَّ 

اخلاصَّ  املذاهب  واختِّ واختيار  وإنْ ة  املخصوصة  واآلراء  املسالك  كان    اذ 

ة،  ات القوميَّ ء آخر كالتقاليد والعصبيَّ ة أو ليش الختالف األنظار العلميَّ   معلوًال 

  هذا الطريق من البحث أحرٰى به أنْ    أنَّ االشتغال بذلك، إالَّ   وليس هاهنا حملَّ 

يقول الباحث عن معنٰى آية من اآليات:   . ففرق بني أنْ ال تفسرياً   ٰى تطبيقًا سمَّ يُ 

ل  القول األوَّ  نحمل عليه اآلية؟ فإنَّ  ما ذا جيب أنْ  ما ذا يقول القرآن؟ أو يقول: 

كي عٰىل ما ليس بنظري،  أمر نظري عند البحث، وأن يتَّ   ينسٰى كلَّ   يوجب أنْ 

  ات يف املسألة وتسليمها وبناء البحث عليها، ومن والثاين يوجب وضع النظريَّ 

  . ) ٢( عن معناه يف نفسه   هذا النحو من البحث يف الكالم ليس بحثًا   املعلوم أنَّ 

العالَّ  انتقد  املشَّ وقد  الكريممة  للقرآن  الصحيحة  غري  تأويالهتم  بسبب    . ائني 

تأوَّ  وحدوث  فقد  اخللقة  وآيات  الطبيعة  وراء  ما  حقائق  يف  الواردة  اآليات  لوا 

الربزخ   حتَّ الساموات واألرض وآيات  املعاد،  التأويل يف  هنَّ إٰى  وآيات  ارتكبوا  م 

الفرضيَّ  تالئم  ال  التي  واألُ اآليات  العلم  ات  يف  نجدها  التي  املوضوعة  صول 

ة  وترتيب العنارص واألحكام الفلكيَّ   ، ةة واجلزئيَّ يَّ الطبيعي: من نظام األفالك الكلّ 

صول  األنظار مبتنية عٰىل أُ هذه    وا عٰىل أنَّ م نصُّ إٰىل غري ذلك، مع أهنَّ   ،ةوالعنرصيَّ 

  .)٣( نةنة وال مبيَّ موضوعة ال بيِّ 
 

  . ١٤٨  -   ١٤٦، ص  ٨٧حمّمد بن حسني الرشيف الريض، هنج البالغه، ترمجة: حمّمد دشتي، اخلطبة   ) ١(

 . ٦، ص ١امليزان يف تفسري القرآن، ج حمّمد حسني الطباطبائي،  ) ٢(

 . املصدر السابق ) ٣(



 ٣١٧  مباين اهلرمنيوطيقا واألُصول اهلرمنيوطيقيَّة يف الفكر اإلسالمي

ذمَّ  التصوُّ العالَّ   كام  أهل  مسلك  الطباطبائي  فإهنَّ مة  الفالسفة؛  من  م  ف 

األنفسيَّ  اآليات  بشأن  واعتنائهم  اخللقة  باطن  يف  بالسري  عامل  الشتغاهلم  دون  ة 

ل، ورفضوا التنزيل، فاستلزم  ة اقترصوا يف بحثهم عٰىل التأوي الظاهر وآياته اآلفاقيَّ 

التأويل، وتلفيق مجل شعريَّ  الناس عٰىل  ء  يش   ة واالستدالل من كلِّ ذلك اجرتاء 

الكلامت إٰىل    ٰى آل األمر إٰىل تفسري اآليات بحساب اجلمل وردِّ ء، حتَّ يش   عٰىل كلِّ 

  .)١( ة إٰىل غري ذلكة والظلامنيَّ نات واحلروف النورانيَّ الزبر والبيِّ 

أنَّ  إٰىل  اإلشارة  كلُّ وجتدر  ليس  معرفيَّ قبليَّ   ه  يرضَّ ة  مسبَق  وفرض  بعمليَّ ة  ة  ان 

  منهام:   الفهم الصحيح؛ بل املراد من املرضِّ 

ة؛  تلك الطائفة التي مل تستند إٰىل دليل علمي، والتي تفتقد القيمة املعرفيَّ :  الً أوَّ 

ي إٰىل االنحراف عن  ؤدّ التفسري، يُ ة  االستفادة من املعارف غري املعتربة يف عمليَّ   ألنَّ 

  . فكشف مراد املؤلِّ 

  ياً ة غري املرتبطة باألثر، بحيث يكون االلتفات إليها مؤدّ ات املعرفيَّ القبليَّ :  وثانياً 

  . إٰىل اإلخالل يف فهم األثر املكتوب أو امللفوظ

الرضوريَّ القبليَّ :  وثالثاً  ألنَّ ات غري  األثر؛  فهم  باألُ   ة يف  الرضالعلم  ة  وريَّ مور 

فعٰىل    .بفهمه، بل رضوري للوصول إٰىل فهمه بنحو صحيح  لفهم األثر ال يرضُّ 

ف،  بَل املؤلِّ من العلم بمعاين األلفاظ أو بفضاء إجياد األثر من قِ  سبيل املثال، ال بدَّ 

  . ٰى يمكننا الكشف بشكل صحيح عن مرادهحتَّ 

ُيسقِ الفرضيَّ :  ورابعاً  التي  املسبَقة  املفرسِّ ات  أنَّ   طها  بمعنٰى  األثر؛  يُ عٰىل    فرسِّ ه 

  . قها عليه بنحو غري منطقيطبِّ تها، فيُ ه يعتقد بصحَّ األثر عٰىل طبقها، فقط ألنَّ 

كانت    ٰى وإنْ حتَّ   -  ةات معرفيَّ ات مسبقة وقبليَّ د امتالك فرضيَّ جمرَّ   وبالتايل، فإنَّ 

البحث    حملُّ   م؛ بل ، ال ينفي إمكان الكشف عن مراد املتكلِّ -  ة وباطلة غري علميَّ 
 

 . ٧املصدر السابق، ص  ) ١(



٣١٨  رمنيوطيقا اهل 

وحيث مل    .ة التفسري، وليس يف أصل وجودهاات يف عمليَّ هو يف إدخال هذه القبليَّ 

أيُّ  تدخُّ   يوجد  رضورة  عٰىل  القبليَّ دليل  هذه  تكويناً ل  عمليَّ   خملٍّ   وٍ بنح  ات  ة  يف 

 لرشوط  ب األرضار يف هذا املجال من خالل مراعاة املفرسِّ ه يمكن جتنُّالتفسري، فإنَّ 

  . زمة لالَّ التفسري ا

ة  ة وامليول يف عمليَّ قات القلبيَّ إٰىل ذلك، جيب عدم الغفلة عن دور التعلُّ   مضافاً 

ة  عاته الشخصيَّ قاته وتوقُّ ر اإلنسان بتعلُّ يف تأثُّ   يشكَّ   فال يمكن ألحد أنْ   .فهم األثر

الفرديَّ  واالجتامعيَّ ورغباته  أبٰى   -  فاإلنسان  .ةة  أم  احلاالت    -  شاء  هذه  يواجه 

ة  عات مطلوبة، وهلا خلفيَّ وبعض هذه العالقات والتوقُّ   .ة يف ظروف خمتلفةالباطنيَّ 

ة وال  بخالف بعضها اآلخر، حيث ال يمكن الدفاع عنها من جهة عقليَّ   . حمَكمة

  مطلوبة أو غري مطلوبة   -   ميل أو رغبة  ، تدخل أيُّ عامٍّ   لٍ وبشك  . ةة وال دينيَّ عرفيَّ 

تأثري  - بمعنٰى  األثر؛  فهم  القبليَّ التعلُّ   يف  مذموم،  قات  أمر  هلو  املعرفة،  نوع  يف  ة 

عٰىل سبيل املثال، لو كان لدينا شخص له عالقة وطيدة    .وجيب السعي الجتنابه

ر هذه العالقة وهذا امليل الشديد جتاهه عٰىل  ؤثِّ ال تُ  ه جيب أنْ مع شخص آخر، فإنَّ 

ة أنحاء من  مَّ خرٰى، ثَ ومن جهة أُ   . فهم آراء اآلخرين الرصحية عن هذا الشخص

التعلُّ  امليول    .ة يمكن قبوهلاقات القلبيَّ التأثري لبعض  وهذا من قبيل: تأثري بعض 

الع عٰىل خمتلف زواياه ومالحظة  عٰىل مزيد االهتامم باألثر وتعميق املعرفة واالطِّ 

ه  له بسوء الفهم، فإنَّ ه ال ربط  إٰىل أنَّ   فهذا مضافاً   .اتدوره بالنسبة إٰىل خمتلف الواقعيَّ 

  . ة للفهم العميق والواسعد األرضيَّ مهِّ يُ 

املفرسِّ  املؤلِّ ، يف عمليَّ ويريد  ملراد  إٰىل فهم صحيح  الوصول  التفسري،  من  ة  ف 

وعٰىل هذا األساس،    .بطريقة منفعلة  لذا، يذهب نحو النصِّ   .وداللته  خالل النصِّ 

  . م األثر، هلو أمر خمالف لرسالة املفرسِّ ة فهقات وامليول يف عمليَّ إدخال التعلُّ   فإنَّ 

مقتضيات التقوٰى؛ إذ ال    الديني، من أقلِّ    أثناء مواجهته للنصِّ انفعال املفرسِّ   دُّ وُيعَ 



 ٣١٩  مباين اهلرمنيوطيقا واألُصول اهلرمنيوطيقيَّة يف الفكر اإلسالمي

  .  آراءه عٰىل القرآن الكريم عندما يكون يف مقام فهم اآلياتط املفرسِّ ُيسقِ   معنٰى ألنْ 

هذا القرآن الكريم هو سبب هلداية أهل التقوٰى فقط، حيث   وقد ذكر اهللا تعاٰىل أنَّ 
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  التقوٰى هي انفعال اإلنسان يف مقام الفهم الصحيح لظواهر اآليات، من دون أنْ 

  . اته وميولهل يف ذلك قبليَّ ُيدِخ 

  ا  م اظ  ز اول:

  الفهم الصحيح هلذه الكلامت مهام�   دُّ ل العبارة من جمموعة كلامت، حيث ُيعَ تتشكَّ 

ة التفسري هو الكشف  ة يف عمليَّ صول املهمَّ هم األثر بشكل صحيح. ومن األُ ا يف ف جد� 

، وجيب عدم  -   ومكاناً   زماناً   -   عن معاين الكلامت بنحو متناسب مع ظرف النزول 

  االكتفاء باملعنٰى احلايل املرتكز يف األذهان. لذا، جيب االلتفات إٰىل ما ييل: 

املعاين  ربَّ 		:الً أوَّ  تكون  متأخِّ ام  ارتكازات  من  حاصلة  زمن  املرتكزة  عن  رة 

عن   خمتلفة  أو  النزول  زمن  يف  املرتكزة  املعاين  خمتلفة عن  تكون  بحيث  النزول، 

املؤلِّ  أراده  الذي  املعتربة،    . فاملعنٰى  املصادر  مراجعة  يف  اجلهد  بذل  جيب  لذا، 

  . للوصول إٰىل املعنٰى األصيل يف زمان النزول

ة  آخر، يتناسب مع الظروف الثقافيَّ   نصٍّ   القرآن أو أيَّ   نَّ من أ  انطالقاً :  وثانياً 

  خاَطب ولفضاء النزول، ففي مقام الكشف عن املعنٰى احلقيقي للجمل، ال بدَّ ملل

  . من مالحظة معاين الكلامت املتناسبة مع تلك الظروف

  تعنيُّ   أنَّ املحتَملة للفظ؛ إذ عٰىل الرغم من   املعاين  الع عٰىل كلِّ جيب االطِّ :  وثالثاً 

للمؤلِّ  املراد  إالَّ املعنٰى  القرائن،  خالل  من  حيصل  أنَّ ف  االطِّ     هذه  عدم  عٰىل  الع 

  .)٢(  إٰىل الوقوع يف التفسري اخلاطئي باملفرسِّ ؤدّ يُ  املعاين املحتملة يمكن أنْ 

 
 . ٢اآلية  ،سورة البقرة ) ١(

 . ٨٣ - ٨١ ص رجبي، حممود إرشاف: قرآن،  تفسري شنايس  روش فني،املؤلِّ  من مجع انظر: )٢(



٣٢٠  رمنيوطيقا اهل 

:اا ت إورة ا  

ر يف فهم مراد  ؤثِّ بالكالم، وتُ مور هلا نوع ارتباط لفظي أو معنوي القرائن هي أُ 

أو منفصلة    )١( )صلةصلة بالكالم (القرائن املتَّ وقد تكون هذه القرائن متَّ   .ماملتكلِّ 

ة) أو غري  ة أو املقاليَّ ة (القرائن اللفظيَّ ، كام قد تكون لفظيَّ )٢( )عنه (القرائن املنفصلة 

ة من  والقرائن غري اللفظيَّ   .ة)قليَّ ة أو العة أو القرائن اللبيَّ لفظية (القرائن غري اللفظيَّ 

املتكلِّ  وصفات  الكالم،  صدور  ظرف  املخاَطب  قبيل:  وحاالت  وخصائصه،  م 

العقليَّ ومشخَّ  والرباهني  العلميَّ صاته،  واحلقائق  اخلارجيَّ ة،  والوقائع  املرتبطة  ة،  ة 

داللتها عٰىل املعنٰى  ، من حيث  »القرينة«ٰى بـ  ها ُتسمَّ مور كلُّ ذه األُ وه  .بمفاد الكالم 

القرائن التي هلا تأثري أسايس يف    وسوف نشري فيام ييل إٰىل أهمِّ   .)٣(ومدلول الكالم 

  . مي للمتكلِّ فهم املراد اجلدّ 

 حلن الكالم:  -   ١

الكالم «   دُّ ُيعَ  دور مهمٌّ   »حلن  هلا  التي  القرائن  لألثر   من  الصحيح  الفهم    .يف 
 

د  نفسه، الكالم  يف   للكالم، وتوجد  مرافقة  قرينة  هي  املتَّصلة القرينة   )١(   .للمتكلِّم األصيل  املراد  وُحتدِّ

عبارة  عىلٰ  يف  املثال،  سبيل  كلَّ ا «  إالَّ املوظَّ   عِط  حقوقهم  يتأخَّ فني  الذين  إٰىل   حضورهم  يف  رون 

لذا، ال   . صلفني حقوقهم يف الكالم نفسه وبنحو متَّ املوظَّ  ص احلكم بإعطاء كلِّ ، قد ختصَّ »العمل

 . يف هذا البند القانوين عامٍّ  وٍ يكون إعطاء احلقوق قد ورد بنح

  عىلٰ   . الكالم  من   املراد  ددِّ وُحت   عنه،   منفصلة  ها لكنَّ  الكالم،  إىلٰ   ناظرة  قرينة  هي  املنفصلة  القرنية  )٢(

  من   النصف  يف  القرآين  االحتفال  إىلٰ   املسلمني  العلامء  ادعوا «  :اماأليَّ   من  يوم  يف  نقول  املثال،  سبيل

  إىلٰ   ادعوهم  ة،تفسرييَّ   كتابات  هلم  الذين  املسلمون   العلامء«  :نقول  آخر  يوم  ويف  ،»رمضان   شهر

  ه ألنَّ   منفصل؛  صبمخصِّ   ختصيص  هلكنَّ  وٰىل، األُ   العبارة   صصِّ ُخت   الثانية  فالعبارة  .»القرآين  االحتفال

  الكالم   عن  منفصالً   صاملخصِّ   كون  من  الرغم  وعىلٰ   .آخر  يوم  ويف  آخر  كالم  يف  ورد  صخمصِّ 

  الذي   املسلمني  العلامء  خصوص  هو  ماملتكلِّ   مراد  أنَّ   ضحفيتَّ   ،العامِّ   عموم  ُيزيل  هأنَّ   إالَّ   األصيل،

 . ةتفسرييَّ  كتابات لدهيم

 . ١١٠و ١٠٩تفسري قرآن، إرشاف: حممود رجبي، ص  فني، روش شنايسانظر: مجع من املؤلِّ   )٣(



 ٣٢١  مباين اهلرمنيوطيقا واألُصول اهلرمنيوطيقيَّة يف الفكر اإلسالمي

هو   الكالم  بلحن  وكيفيَّ تلفُّ «واملراد  امللفوظ،  الكالم  يف  الكلامت  الكلامت  ظ  ة 

مني، يستفيدون  اب واملتكلِّ تَّ الكُ   ومن الواضح أنَّ   .)١( »وتركيبها يف الكالم املكتوب

ألجل نقل املراد إٰىل خماَطبيهم، بحيث ال يقع املخاَطبون    خاصٍّ   نٍ يف آثارهم من حل

، خيتلف  »ره رِّ اإلعدام ال ُحت « عٰىل سبيل املثال، يف عبارة    .املراديف االشتباه يف فهم  

القايض مثالً  اللفظ والكتابة عندما تصدر من  القايض عٰىل  ركِّ يُ   فتارةً   .معناه يف  ز 

، فنفهم لزوم اإلعدام واحلكم عٰىل  »رهرِّ ال ُحت «  :يقول  ف، ثمّ عبارة اإلعدام، فيتوقَّ 

يُ أُ   وتارةً   .هم بعدم حتريرهاملتَّ  ف بعد ال،  ، ويتوقَّ »رهرِّ ُحت « ز القايض عٰىل  ركِّ خرٰى، 

القايض ينفي حكم اإلعدام    ، فنفهم أنَّ »رهرِّ ُحت « : يقول  ، ثمّ »اإلعدام! ال «: فيقول

عبارة واحدة، اختلف معناها بسبب    وكام ترٰى، فإنَّ   .ةيَّ ت له احلرّ بِ هم وُيثعن املتَّ 

،  »رهرِّ اإلعدام، ال ُحت «يف الكتابة، فعندما تكتب:    وهكذا األمر أيضاً   .حلن الكالم 

التالية:   العبارة  معنٰى غري  ُحت «تفيد  فإنَّ   ». ه ررِّ اإلعدام! ال،  األساس،  هذا    وعٰىل 

خالياً املتكلِّ  املعنٰى  إيصال  ألجل  الكالم  حلن  عٰىل  يعتمدان  الكاتب،  أو  عن    م 

  . اإلهبام 

العالَّ  امليزا ويقول  تفسري  يف  الطباطبائي  الرشيفة: مة  اآلية  ذيل  يف  م�    ن، 
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املتسائلني هم املرشكون النافون للبعث    حلن التهديد هو القرينة عٰىل أنَّ 

  .)٣( و اجلزاء دون املؤمنني ودون املرشكني واملؤمنني مجيعاً 

  من اآليتني:  فانطالقاً 
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 . ١٦٠، ص ٢٠حمّمد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج  ) ٣(



٣٢٢  رمنيوطيقا اهل 

ئة للمنكرين، فاستفاد  اللحن هو حلن هتديد وناظر إٰىل العاقبة السيِّ   الطباطبائي أنَّ 

  . هم املرشكون أنفسهم السائلني أيضاً  من ذلك أنَّ 

  دور االلتفات إٰىل شأن النزول وفضائه:  -   ٢

حتدَّ  فإنَّ لو  ما،  الصدور يف كالم  أنْ د شأن  يمكن  املعنٰى  ر جد� ؤثِّ يُ   ه  ا يف حتديد 

ي إٰىل انرصاف الكالم عن الكثري من املعاين إٰىل  ؤدّ العلم بشأن النزول يُ  املراد؛ ألنَّ 

أُ   . معاين حمدودة القطعيَّ وبعبارة  املصاديق  إٰىل  االلتفات  سواء    - ة للكالم  خرٰى: 

أو من طريق آخر النزول  بشأن  العلم  مانع من محل  -  حصل ذلك من خالل   ،

ون، من خالل بياهنم  لذا، يسعٰى املفرسِّ  . الكالم عٰىل املعاين املخالفة هلذه املصاديق

،  ومن هذا الطريق أيضاً   . لشأن النزول، إٰىل تضييق دائرة املعاين املنسوبة إٰىل اآليات

يمكننا الدفاع عن املعاين التي نراها، مقابل االستفادات واألفهام غري املتناسبة مع  

  . شأن النزول

فلو الحظنا األثر    .ص العامِّ ومن فوائد االلتفات إٰىل فضاء النزول، هو ختصي

فإنَّ  صدوره،  مورد  إٰىل  االلتفات  ودون  ظاهري  يدلُّ بنحو  عامَّ   ه  لكن،    .ةداللة 

  .)١( داللة أخّص  نا سنفهم من النصِّ عندما نلتفت إٰىل فضاء الصدور، فإنَّ 

بالسبب، سيوِجب    بيان سبب النزول، من جهة كونه علامً   ويرٰى البعض، أنَّ 

  فيقول يف هذا املجال:  . وهذا طريق متني لفهم معاين القرآن . بلنا العلم باملسبَّ 

بيان سبب النزول    (منها) الوقوف عٰىل املعنٰى وإزالة اإلشكال حيث إنَّ 

العلم    بل معني عٰىل فهم اآلية حيث إنَّ   ،طريق قوي إٰىل فهم معاين القرآن

  .)٢( ببالسبب يورث العلم باملسبَّ 

 
هاي صدور در فهم حديث، يف: جملَّة علوم حديث،  انظر: سعدي صفاري، تأثري شناخت زمينه ) ١(

 . ١٠٢، ص ١٣٨٤، ربيع وصيف ٣٦و ٣٥العدد 

 . ٤٢، ص ٢السيِّد أمري أبو الفتوح احلسيني اجلرجاين، آيات األحكام، مقّدمة اجلزء  ) ٢(



 ٣٢٣  مباين اهلرمنيوطيقا واألُصول اهلرمنيوطيقيَّة يف الفكر اإلسالمي

االلتفات إٰىل شأن وفضاء النزول، ال يعني حرص املعنٰى    وجتدر اإلشارة إٰىل أنَّ 

وقد ورد عن   .شأن النزول هو ظرف فقط لنزول اآلية  يف مورد النزول فقط؛ ألنَّ 

ولئك ماتت اآلية  ماتوا أُ   آية نزلت يف قوم ثمّ   ولو أنَّ «ه قال: أنَّ   اإلمام الباقر  

  .)١( »إًذا ما بقي من القرآن يشء 

آية عٰىل    ولو كانت إذا نزلت «يف هذا املجال:    أيضاً   ويقول اإلمام الصادق  

جيري فيمن بقي    ه حيٌّ ولكنَّ ، مات ذلك الرجل ماتت اآلية مات الكتاب رجل ثمّ 

  .)٢( »كام جرٰى فيمن مٰىض 

سبيل املثال، يمكننا اإلشارة إٰىل حديث نبوي رشيف، ظاهره الداللة عٰىل  وعٰىل  

برشَّ   كلَّ   أنَّ  النبيَّ شخص       َّاجلن فله  صفر  شهر  أنَّ بخروج  واحلال،  عند  ة.  ه 

من هذا احلديث هو      مراد النبيِّ   االلتفات إٰىل شأن صدور هذا احلديث، نجد أنَّ 

َذاَت    َالنَّبِيُّ   ه َكانَ نَّ أَ . وينقل الشيخ الصدوق: ة يف اجلنَّ أبا ذرٍّ  تعريف الناس بأنَّ 

اَعَة  : َفَقاَل  َأْصَحابِِه، َوِعنَْدُه َنَفٌر ِمنْ  ُقبَا  َمْسِجدِ  َيْوٍم ِيف  ُل َمْن َيْدُخُل َعَليُْكُم َالسَّ «َأوَّ

َوُكلُّ َواِحٍد ِمنُْهْم    ،ِمنُْهْم َفَخَرُجواَفَلامَّ َسِمُعوا َذلَِك َقاَم َنَفٌر   ،»َاْجلَنَّةِ  َرُجٌل ِمْن َأْهلِ 

َل َداِخٍل َفيَْستَْوِجَب    ، َذلَِك ِمنُْهمْ     اَلنَّبِيُّ   َفَعلِمَ  َاْجلَنََّة، ُحيِبُّ َأْن َيُعوَد لِيَُكوَن َأوَّ

ُه َسيَْدُخُل َعَليُْكْم   : َأْصَحابِهِ  َفَقاَل ملَِْن َبِقَي ِعنَْدُه ِمنْ  ِين    ،َمجَاَعٌة َيْستَبُِقونَ «إِنَّ َ َفَمْن َبرشَّ

«ِيف    : َفَقاَل َهلُمْ   ،   َذرٍّ   َأُبو  َفَعاَد َاْلَقْوُم َوَدَخُلوا َوَمَعُهمْ  ،»َاْجلَنَّةُ  َفَلهُ  آَذارَ  بُِخُروِج 

وِميَّةِ  َالرُّ ُهوِر  َالشُّ ِمَن  َنْحُن  َشْهٍر  َخَرَج :  رٍّ ذَ   َأُبو َفَقاَل   ،»؟َأيِّ    َرُسوَل  َيا  آَذارُ  َقْد 

َيا:  َفَقاَل   َاهللاِ، َذلَِك  َعلِْمُت  ،  َأَبا  «َقْد  َأنََّك   َذرٍّ ُقوِمي  َيْعَلَم  َأْن  َأْحبَبُْت  َوَلكِنِّي 

املراد هو بيان    . فيظهر من شأن صدور هذا احلديث، أنَّ )٣( ِة»َاْجلَنَّ   َرُجٌل ِمْن َأْهلِ 

 
 . ٣٢٨، ص ١حمّمد باقر املجليس، بحار األنوار، ج  ) ١(

  . ٤ص    ، ٢٣؛ حمّمد باقر املجليس، بحار األنوار، ج  ١٩٢، ص  ١حمّمد بن يعقوب الكليني، الكايف، ج   ) ٢(

 . ٢٠٤حمّمد بن عيلِّ بن بابويه القّمي، معاين األخبار، ص  ) ٣(



٣٢٤  رمنيوطيقا اهل 

أخرب بانتهاء شهر     منة، وليس املراد بيان كون كلِّ ه من أهل اجلنَّوأنَّ   مقام أيب ذرٍّ 

  .)١( ةصفر فهو من أهل اجلنَّ 

النبيِّ  عن  الوارد  احلديث  يف  األمر  الطاعون  «:  أنَّ     وكذلك  من  الفرار 

الفرار من الطاعون قبيح كالفرار   فظاهر هذا احلديث أنَّ  .)٢( »الزحف كالفرار من 

ه عند االلتفات إٰىل شأن صدور هذا احلديث، ملا استفدنا  واحلال، أنَّ   . من احلرب

إِنَّ  «عن هذا احلديث، فقال:    اإلمام موسٰى بن جعفر    َل فقد ُسئِ   . هذا املعنٰى 

َام َقاَل َهَذا ِيف     َرُسوَل اهللاِ  َفيََقُع    ، َقْوٍم َكاُنوا َيُكوُنوَن ِيف الثُُّغوِر ِيف َنْحِو اْلَعُدوِّ إِنَّ

وَن ِمنَْها ،الطَّاُعونُ    .)٣( »َذلَِك فِيِهمْ    َفَقاَل َرُسوُل اهللاِ  ،َفيَُخلُّوَن َأَماكِنَُهْم َوَيِفرُّ

  رضورة االلتفات إٰىل السياق للكشف عن املعنٰى املقصود:  -   ٣

أهمِّ   دُّ ُيعَ  من  السياق  إٰىل  لآلثارأُ   االلتفات  الصحيح  الفهم  ويمكن    . صول 

ة لأللفاظ أو العبارات أو الكالم الواحد، بحيث  خصوصيَّ «: هتعريف السياق بأنَّ 

ف  عرِّ ا الشهيد الصدر، فيُ وأمَّ   .)٤(»خرٰى تها للكلامت واجلمل األُ توجد بسبب معيَّ 

، سواء كانت  خرٰى أُ  ي نريد فهمه من دوالٍّ كلُّ ما يكتنف اللفظ الذ « ه: السياق بأنَّ 

ل مع اللفظ الذي نريد فهمه كالمًا واحدًا مرتابطًا، أو  شكِّ لفظيًة كالكلامت التي تُ 
 

ين«بـ    ال بدَّ من االلتفات إٰىل أنَّ تعبري النبيِّ   )١( بخروج شهر آذار (أو شهر صفر، لو قبِلنا    »برشَّ

الرومي والذي يكون   الشهر  آذار هو  فاملراد من   ، الزمان؛ وإالَّ ام واحد يف ذلك    . ثالثني يوماً بأهنَّ

ولكن صفر شهر قمري، وقد يكون يف بعض األحيان أقّل من ثالثني يومًا، فال يتطابق مع آذار) 

ولو مل يرد ذلك، ألمكنه    . استفاد من تعبري البشارة خلروج هذا الشهر  هلو أمر مبارك؛ ألنَّ النبيَّ  

ال يوِجب كون املُخِرب به من أهل   وكون (خروج شهر صفر أمرًا مباركًا)،  .»من أخربين«أْن ُيعربِّ بـ  

اجلنَّة؛ ألنَّ ظاهر الرواية خالف ذلك؛ إالَّ أْن ُيعتَمد يف ذلك عٰىل حديث آخر، وهذا ما خيرج عن 

 . مقامنا وحملِّ بحثنا

 . ٢٥٤انظر: حمّمد بن عيلِّ بن بابويه القّمي، معاين األخبار، ص  ) ٢(

 . املصدر السابق ) ٣(

 .١٢٠وش شنايس تفسري قرآن، إرشاف: حممود رجبي، ص مجع من املؤلِّفني، ر ) ٤(



 ٣٢٥  مباين اهلرمنيوطيقا واألُصول اهلرمنيوطيقيَّة يف الفكر اإلسالمي

يف  حاليَّ  داللٍة  ذات  وتكون  بالكالم  حتيط  التي  واملالبسات  كالظروف  ًة 

كلَّ   .)١( »املوضوع التعريف،  هذا  أساس  أو  وعٰىل  اللفظ  كان  قابَلني  ام  اجلملة 

فإنَّ  معنٰى،  من  أكثر  عٰىل  التمسُّ لالنطباق  يمكن  املعنٰى  ه  لتحديد  بالسياق  ك 

م احلكيم منسجمة مع بعضها البعض،  تكون عبارات املتكلِّ   ه جيب أنْ املناسب؛ ألنَّ 

  . يذكر احلكيم عبارات متعارضة وغري منسجمة يف كالم واحد وال معنٰى ألنْ 

السجَّ  اإلمام  استفاد  ليُ   اد  وقد  السياق،  قاعدة  كلمة  بنيِّ من  من  املراد   

 وَ :  يف اآلية الرشيفة  »قرية«
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ولقد أسمعكم اهللا يف كتابه ما قد فعل بالقوم  «:  ، حيث قال  )٢( �  آخ

 وَ   :  قبلكم حيث قالالظاملني من أهل القرٰى  
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  : ام عنٰى بالقرية أهَلها حيث يقولوإنَّ 
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يعتمد عٰىل السياق األخري لآلية    اإلمام    ومن الواضح من هذا الكالم، أنَّ 
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  املراد من القرية يف اآلية هو أهل القرية.   د بأنَّ حدِّ لُي   �  ا ق

  خرٰى: دور اآليات نفسها يف فهم اآليات األُ  -  ٤

ق الكشف عن مراد  رُ ة، من إحدٰى طُ االلتفات إٰىل جمموعة اآليات القرآنيَّ   دُّ ُيعَ 

اهللا تعاٰىل احلكيم والعاِمل املطلق، ال    فمن الواضح أنَّ   . اهللا تعاٰىل يف القرآن الكريم

خرٰى  وبالتايل، تكون اآليات األُ   . لكالم آخر له  معارضًا   يصدر منه كالماً   يمكن أنْ 

وقد قال    .ا دورها يف الكشف عن املراد احلقيقي هللا تعاىلٰ ة منفصلة، هلقرائن لفظيَّ 

املؤمنني   الكريم:    أمري  القرآن  عن  املجال  هذا  ببعض«يف  بعضه    ، وينطق 

  .)٤( »ويشهد بعضه عٰىل بعض

 
 .١٨٣و  ١٨٢، ص ١السيِّد حمّمد باقر الصدر، دروس يف علم األُصول، ج  ) ١(

 . ١١اآلية  ،سورة األنبياء ) ٢(

 . ٧٤، ص ٨حمّمد بن يعقوب الكليني، الكايف، ج  ) ٣(

 .١٩٢، ص ١٣٣حمّمد بن حسني الرشيف الريض، هنج البالغة، اخلطبة  ) ٤(



٣٢٦  رمنيوطيقا اهل 

نوا املراد من اآليات، من  القرآن الكريم وبيَّ   ة املعصومون  األئمَّ وقد فرسَّ 

خرٰى، وظائف  ولاللتفات إٰىل اآليات األُ   .خالل إرجاع بعض اآليات إٰىل بعض

  ة الفهم الصحيح، نذكر منها: ة يف عمليَّ مهمَّ 

  : واخلاصُّ  العامُّ  - ألف 

يشملها؛   املصاديق واألفراد القابلة ألنْ   هو اللفظ الشامل لكلِّ   املراد من العامِّ 

لفظ   إنَّ »اإلنسان«مثل  والنساء والعلامء  ، حيث  يشمل الرجال  ا  وأمَّ   . واجلهالءه 

واملراد من    .، فهو الذي تكون دائرة شموله أضيق من دائرة العامِّ اللفظ اخلاصُّ 

العامِّ »التخصيص « املصاديق واألفراد من دائرة  هو إخراج بعض  وهو قرينة    .، 

ويعتقد   . مة منفصلة، جيب االلتفات إليها يف مقام الفهم الصحيح ملراد املتكلِّ لفظيَّ 

ٰى ولو  ، حتَّ مع وجود اخلاصِّ   ك بالعامِّ ه ال يمكن التمسُّ ملسلمون أنَّ ون اصوليُّ األُ 

من مالحظة جمموع اآليات    ومن هنا، ال بدَّ   . عن كالم العامِّ   منفصالً   كان اخلاصُّ 

حتَّ القرآنيَّ  املخصِّ ة،  مصاديق  ُنخرج  العامِّ ٰى  دائرة  حتت  من  املنفصل  فال  ص   ،

هو    عٰىل العامِّ   م اخلاصِّ وتقدُّ   بالنسبة العامِّ   ة اخلاصِّ ومالك قرينيَّ   . يشملها حكمه

فعٰىل سبيل   . بالنسبة إٰىل العامِّ  ة اخلاصِّ ، أو أظهريَّ بالنسبة إٰىل العامِّ  ة اخلاصِّ يَّ أخّص 

الرشيفة اآلية   :  املثال، 
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املطلَّ لزوم   النساء  يتزوَّ اعتداد  فال  أشهر،  لثالثة  ذلكقات  قبل  اآلية  وأمَّ   .جن  ا 

 :  الرشيفة التالية
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املرأة    ، فتفيد أنَّ )٢( اِل أ

  . برجل آخرج  تتزوَّ   ٰى تضع محلها، فإذا وضعته، جاز هلا أنْ حتَّ   قة تعتدُّ احلامل املطلَّ 

ُخت  اآلية  هذه  املطلَّ صِّ وبالتايل،  املرأة  السابقة، وُخترج  اآلية  قة من حتت عموم  ص 

املطلَّ  األُ حكم  اآلية  يف  املذكور  أنْ   . وىلٰ قات  ألجل  األساس،  هذا  نفهم    وعٰىل 
 

 . ٢٢٨اآلية  ،سورة البقرة ) ١(

 . ٤اآلية  ،سورة الطالق ) ٢(



 ٣٢٧  مباين اهلرمنيوطيقا واألُصول اهلرمنيوطيقيَّة يف الفكر اإلسالمي

ٰى ال نستند إٰىل  من مالحظة سائر اآليات، حتَّ  ة بشكل صحيح، ال بدَّ اآليات العامَّ 

  واخلاصِّ  ون البحث فيام يرتبط بالعامِّ صوليُّ ل األُ وقد فصَّ  . بال دليل ة العامِّ عموميَّ 

  .)١( بحثنا يف هذا الكتاب وأحكامهام، وهذا خارج عن حملِّ 

  الناسخ واملنسوخ:  -ب  

استناداً  الرشعي  احلكم  رفع  هو  األحكام  نسخ  من  رشعي    املراد  دليل  إٰىل 

ٰى نفهم اآليات بشكل  من مالحظتها حتَّ   ة التي ال بدَّ وهذا من املعايري املهمَّ   . رمتأخِّ 

مدَّ   .صحيح ما  بحكم  العمل  بعد  يمكن،  أنْ إذ  الزمن،  من  هذا    ة  أجل  ينتهي 

ُخيَرب عن انتهاء األجل بواسطة   أنْ   وال بدَّ   . احلكم، بسبب انتهاء مصلحته ومالكه

سخ احلكم هو مالحظة سائر اآليات  ُرق الكشف عن ن فمن طُ   . ترشيع حكم جديد

النسخ هبذا  فيها  تعاٰىل  اهللا  أخرب  النسخ    .التي  مصاديق  من  املثال،  سبيل  فعٰىل 

  فبناءً   .اه املسجد احلرام الواضحة هو تغيري قبلة املسلمني من جهة بيت املقدس باجتِّ 

الرشيفة اآلية   :  عٰىل 
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  . ، وقد صارت القبلة بمقتٰىض هذه اآلية هي املسجد احلرام َخ األقٰىص قد ُنِس 

القرآن   النسخ يف  إمكان وجود  بني  إٰىل عدم وجود مالزمة  اإلشارة  جتدر  نعم، 

هللا تعاٰىل نوعني من األحكام: أحكام    الكريم، وبني نسبة اجلهل إٰىل اهللا تعاٰىل؛ ألنَّ 

مؤقَّ دائمَّ  املؤقَّ   تة. وتارةً ة، وأحكام  احلكم  يوجد مصلحة    ، وتارةً ت واضحاً يكون 

ه ُيربزه عٰىل   أنَّ ت، إالَّ ه حكم مؤقَّ إلبرازه بشكل دائم؛ فعٰىل الرغم من علم اهللا تعاٰىل بأنَّ 

  . ) ٣( ن عن نسخه عندما ينتهي أمده ُيعلِ   دة، ثمّ ل حكم دائم ألجل مصلحة حمدَّ شك 

 
نامه فرهنگ؛ مجع من املؤلِّفني،  ٢٤٠  -  ٢١٥انظر: حمّمد كاظم اخلراساين، كفاية األُصول، ص   ) ١(

 . ٥٦٥ -  ٥٦٢و ٢٩٢ - ٢٨٧اصول فقه، ص 

 . ١٥٠اآلية  ،سورة البقرة ) ٢(

 .٢٣٣و ٢٣٢، ص ٢شنايس، ج انظر: حمّمد تقي مصباح اليزدي، قرآن  ) ٣(



٣٢٨  رمنيوطيقا اهل 

  تعيني املصداق احلقيقي:  -  ج

األُ  الوظائف  األُ ومن  اآليات  إٰىل  لاللتفات  املصاديق  خرٰى  حتديد  هو  خرٰى 

يف  ة)  ة أو األخالقيَّ ة أو الفقهيَّ فقد ترد بعض املعارف (العقائديَّ   .)١( ة لآلياتاحلقيقيَّ 

خرٰى،  ه عند مالحظة اآليات األُ بعض اآليات، دون اإلشارة إٰىل مصاديقها؛ لكنَّ

احلقيقيَّ  مصاديقها  عن  الكشف  حتديد    . ةيمكن  الروايات،  بعض  يف  ورد  فقد 

د أمري املؤمنني  فعٰىل سبيل املثال، حدَّ  . خرٰى إٰىل آية أُ  ة آلية استناداً املصاديق احلقيقيَّ 

    العسكري ِيَن  ِ�َ :  املصداق احلقيقي لآلية الرشيفة  واإلمام 
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   املعنٰى: تعنيُّ  -  د

فقد    .خرٰى لاللتفات إٰىل جمموع اآليات، من الوظائف األُ  املعنٰى أيضاً تعنيُّ   دُّ ُيعَ 

األ لبعض  معانٍ يكون  تشكيكي  لفاظ  بنحو  أنْ   .خمتلفة  بعضها    عنيِّ نُ   فيمكن  يف 

األُ   دة اعتامدًا مرتبة حمدَّ  اآليات  اآلية    . خرٰى عٰىل  املثال، عند مالحظة  فعٰىل سبيل 

 :  الرشيفة
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وٰىل هو هذا الرشك،  ، يكون املراد من الظلم يف اآلية األُ )٦( �  ا��
 

انظر: عّيل أكرب بابائي، برريس مكاتب و روش ) ١( املورد وفيام بعده،  ،  ١هاي تفسريي، ج  يف هذا 

 . ٥٧ - ٥٥ ص

 . ٧اآلية  ،سورة الفاحتة ) ٢(

 . ٦٩اآلية  ،سورة النساء ) ٣(

 . ١٥٠، ص ٦٦انظر: حمّمد باقر املجليس، بحار األنوار، ج  )٤(

 . ٨٢ية اآل ،سورة األنعام ) ٥(

 . ١٣اآلية  ،سورة لقامن  ) ٦(



 ٣٢٩  مباين اهلرمنيوطيقا واألُصول اهلرمنيوطيقيَّة يف الفكر اإلسالمي

نوع   أيَّ  الناس بأنَّ  فدون االلتفات إٰىل اآلية الثانية، قد يظنُّ  .)١( وليس مطلق ظلم

للبُعد عن هداية اهللا تعاٰىل، وبالتايل يقعون يف رشاك    من أنواع الظلم يكون موجبًا 

الظلم الوحيد املانع من    من اآلية الثانية، يرٰى أنَّ   ، انطالقاً   لكن النبيَّ   .اليأس

  . الرشك؛ وبالتايل، ال يقع الناس يف رشاك اليأس  ة هو الظلم البالغ حدَّ اهلداية اإلهليَّ 

  يان السبب: ب -  هـ

األُ  اآليات  مالحظة  إٰىل  نحتاج  قد  األحيان،  بعض  عن  يف  للكشف  خرٰى 

  : إٰىل اآلية الرشيفة فعٰىل سبيل املثال، يستند اإلمام الرضا   .السبب
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رة يف فهم  ة املنفصلة املؤثِّ املوارد السابقة الذكر، كانت من القرائن اللفظيَّ   وكلُّ 

  . مراد صاحب األثر

 وى وف اا »اءاتد ا«:  

مدَّ يتمسَّ  الفقهيَّ ك  الفتاوٰى  يف  اختالف  بوجود  الفكري  التنوير  بني  عو  ة 

فيُ  تعدُّ ربِّ الفقهاء،  مسألة  القراءاترون  بأنَّ   . د  قوهلم:  من  وتقريب  الرغم  عٰىل  ه 

الفقهيَّ  اآلراء  بني  اختالف  إالَّ وجود  أنَّ ة،  شاهد      اآلراء  هذه  صحَّ اعتبار  ة  عٰىل 

تعدُّ نظريَّ  القراءاتة  يرتبط    .د  فيام  للفقهاء  املختلفة  األفهام  تكون  فعندما 

الدِّ  كلِّ ينيَّ بالنصوص  إٰىل  إرساؤه  يمكن  فهذا  معتربة،  ال    .النصوص  ة  وبالتايل، 

 
 . ١٥٠، ص ٦٦انظر: حمّمد باقر املجليس، بحار األنوار، ج  ) ١(

 . ١٥٥اآلية  ،سورة النساء ) ٢(

 . ٧اآلية  ،سورة البقرة ) ٣(

 .٤١٣، ص  ٢انظر: أمحد بن عيلٍّ الطربيس، االحتجاج عٰىل أهل اللجاج، ج  ) ٤(



٣٣٠  رمنيوطيقا اهل 

وعند بحث هذه    .وبرتجيحه عٰىل سائر األفهام   خاصٍّ   مٍ ة فهانيَّ يمكن القول بحقَّ 

  من االلتفات إٰىل بعض املسائل:  املسألة، ال بدَّ 

ة طائفتان من املعارف: معارف  ة والفقهيَّ ة العقائديَّ ينيَّ يوجد يف املسائل الدِّ   : الً أوَّ 

،  س واحداً ة من قبيل: كون الكتاب املقدَّ ا املعارف اليقينيَّ أمَّ   . ةيَّ ة، ومعارف ظنّيقينيَّ 

ركعت الصبح  صالة  فإنَّ وكونه  القبلة،  وجهة  إٰىل    ني،  يرجعون  عندما  املسلمني 

الدِّ  تعدُّ ينيَّ النصوص  عن  للحديث  جمال  ال  ألنَّ ة،  القراءات،  هذه  أدلَّ   د  إثبات  ة 

يقينيَّ  الظنّأمَّ   . ةاملعارف  اليقنييَّ ا يف املعارف  فبسبب    . ة، فال يوجد جمال لتحصيل 

أدلَّ عدم قطعيَّ  ُوجِ ة  إثباهتا،  آراء  دَ ة  أو  ت  وأفهام خمتلفة؛ كوجوب صالة اجلمعة 

وعٰىل هذا األساس،    .املوسيقٰى احلالل، وهكذا  عدم وجوهبا، أو اخلالف يف حدِّ 

مرتبطاً   فإنَّ  ليس  اآلراء واألفهام،  الدِّ   بكلِّ   اختالف  ة، بل خمصوص  ينيَّ املعارف 

ها  ة كلَّ ينيَّ دِّ النصوص ال   وبالتايل، ال يمكن قبول دعوٰى أنَّ   . ةيَّ بدائرة املسائل الظنّ

  . ةقابلة للقراءات املختلفة بدليل اختالف الفتاوٰى الفقهيَّ 

من االعتامد    ه ال بدَّ ة، فإنَّ ينيَّ حيث ال يوجد دليل قطعي عٰىل املسائل الدِّ   :ثانياً 

ي عٰىل  قيام الدليل الظنّ وجيب االلتفات إٰىل أنَّ   . ة الفهمة يف عمليَّ يَّ ة الظنّعٰىل األدلَّ 

ة  ك به وُيفتي عٰىل ضوء قراءته اخلاصَّ يتمسَّ   ه يمكن للجميع أنْ ما، ال يعني أنَّ أمر  

يردوا إٰىل جمال االستنباط واإلفتاء    لغري املجتهدين أنْ   فهل يصحُّ   .ينيالدِّ   للنصِّ 

الدِّ بحجَّ  وعلامء  املراجع  اختالف  أنَّ ة  الواضح  من  فتاوهيم؟  يف  املجال    ين  هذا 

   إنْ ر رأيه فيها إالَّ ُيظهِ  ألحد أنْ   خرٰى، ال حيقُّ ة األُ املعرفيَّ   املعريف، كسائر املجاالت

الع عٰىل منهج العلم ومسائله، هو  واالطِّ   . وصاحب نظر  وجمتهداً   صًا كان متخصِّ 

فراد  لأل  فعٰىل سبيل املثال، ال يصحُّ   . ص يف هذا املجالزمة للتخصُّ من الرشوط الالَّ 

اء يف تشخيص  للمريض، عندما خيتلف بعض األطبَّ ة  يَّ يكتبوا وصفة طبّ   ني أنْ العاديِّ 

د القراءات  وعٰىل هذا األساس، يكون تعدُّ   .املرض أو يف تشخيص العالج املناسب



 ٣٣١  مباين اهلرمنيوطيقا واألُصول اهلرمنيوطيقيَّة يف الفكر اإلسالمي

  صني يف ذلك املجال، فيُفتون اعتامداً باملتخصِّ   ة منحرصًا يَّ واألفهام يف املوارد الظنّ

يكون اختالف الفقهاء    وبالتايل، ال يمكن أنْ   .عٰىل املنهج املناسب مع مسائل العلم

الفقهيَّ واملتخصِّ  املسائل  يف  الرأي  يف  دليالً صني  املختلفة    ة،  القراءات  جواز  عٰىل 

  . األشخاص الباقني بَل كلِّ دة من قِ واعتبار األفهام املتعدِّ 

املتعدِّ   :ثالثاً  املبنيَّ القراءات  وأُ دة  قواعد  أساس  عٰىل  عقالئيَّ ة  تكون  صول  ة، 

الثبوت والواقع، فال يمكننا القبول  ت فقط، وأمَّ مقبولة يف مقام اإلثبا ا يف مقام 

خرٰى: القراءات املمنهجة التي  وبعبارة أُ  .يف عرض بعضهم البعض بوجود معانٍ 

ة  يَّ ك بحجّ ة، وال يمكن التمسُّ يَّ صون، تكون معتربة يف مقام احلجّ يذكرها املتخصِّ 

األفهام املتعارضة ال يمكن    ومن الواضح أنَّ   .هاتها كلِّ هذه القراءات للقول بواقعيَّ 

واقعيَّ   أنْ  عينيَّ تكون  ثَ ة  بل  ومطابقة  مَّ ة،  صحيحة  واحدة  وقراءة  واحد  فهم  ة 

لنا وحمدَّ   للواقع، وإنْ  الفتاوٰى    وبالتايل، فإنَّ   . دة يف مقام اإلثباتمل تكن معلومة 

املتخصِّ  عن  الصادرة  الدِّ املختلفة  يف  حجّ صني  هلا  يفيَّ ين،  لكن    ة  العمل،  مقام 

ة  يَّ قها؛ أي ال نكتشف من حجّ ة متعلَّ ة يف مقام العمل، ال تكشف عن واقعيَّ يَّ احلجّ 

  .)١( قاهتامتعلَّ  َة كلِّ ة واقعيَّ الفتاوٰى الفقهيَّ 

 *   *   *  

  

 
 . ٨١ - ٦٨انظر: نفسه، تعدد القراءات، ص  ) ١(





  

 

 

طا ا   

  )١(ا  ارات
  ) ٢( جالل درخشه

  )٣( حمّمد صادق نرصت بناه

ا:  

ة التي  هو أحد املناهج املستقلَّ   - النصوص علم تأويل -املنهج اهلرمنيوطيقي 

من    َح رِ طُ   يف الفكر البرشي وال سيّام يف القرن العرشين بعد أنْ   حظيت باهتامم بالغ

واملفكِّ بَ قِ  الفالسفة  بعض  علمي    رين ل  شتَّ   ارتكازي كواقع  مثل    ٰى يف  العلوم 

ضوئه    تبلورت عىلٰ   مَّ ومن ثَ هوت والسوسيولوجيا وفلسفة العلوم،  الفلسفة والالَّ 

  . دراسات وبحوث جديدة

ل غالبًا  ، والقسم األوَّ ةيثودولوجيَّ ة ومفلسفيَّ   :قسمني  ف إىلٰ صنَّ اهلرمنيوطيقا تُ 

أساس رؤية    طرحه عىلٰ   م تقوَّ  بينام الثاين ية للمفرسِّ ة الرؤية اخلاصَّ ح بمحوريَّ طرَ ما يُ 

  . ف النصِّ مؤلِّ 

  فان الضوء عليها يف هذه املقالة هي ما ييل: ط املؤلِّ املواضيع التي سلَّ  أهمُّ 

 
 کي هرمنوت  ل ي روش حتل  كاربرد «  بعنوان  املقالة ،  حمّمد صادق   ، نرصت بناه  و  جالل  ، درخشه املصدر:   )١(

التي تصدر يف اجلمهوريَّ   ة جملَّ ی»، يف  در مطالعات اسالم  ة ة اإلسالميَّ «جستارهای سياسی معارص» 

 .٦٢إٰىل    ٣٩م، الصفحات  ٢٠١٤،   ٣ة، السنة اخلامسة، العدد ة باللغة الفارسيَّ اإليرانيَّ 

 . أسعد مندي الكعبي :تعريب

   .ة يف جامعة اإلمام الصادق ستاذ العلوم السياسيَّ أُ  )٢(

  (املرشف عٰىل تدوين املقالة).   جامعة اإلمام الصادق    - ة  طالب دكتوراه يف قسم العلوم السياسيَّ  )٣(



٣٣٤  رمنيوطيقا اهل 

التفسرييَّ   - يف    املثىلٰ   - اهلرمنيوطيقا    - ة  املنهجية  عليها  االعتامد  جيب  التي 

  . ةالدراسات اإلسالميَّ 

إمكانيَّ إمكانيَّ   - عدم  أو  األُ ة  بني  ارتباط  إجياد  تفسري  ة  يف  املتعارف  سلوب 

  . ةة اهلرمنيوطيقيَّ ة التفسرييَّ ة واملنهجيَّ النصوص اإلسالميَّ 

تمَّ  السياق  هذا  عىلٰ   ويف  الدِّ ة  إمكانيَّ   التأكيد  النصوص  بني  ارتباط  ة  ينيَّ إجياد 

ة  اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ   االعتامد عىلٰ   وأثبتا أنَّ   ، ةة اهلرمنيوطيقيَّ ة التفسرييَّ واملنهجيَّ 

متنوِّ  قراءات  طرح  عن  للدِّ تسفر  ثَ عة  ومن  بدَّ   مَّ ين  تأثري    ال  لفكرة  اإلذعان  من 

ة هي رواج  هلذه الظاهرة التأويليَّ ة  يني، والنتيجة احلتميَّ الواقع الدِّ   ات عىلٰ الفرضيَّ 

وعىلٰ نسبيَّ   ٰى رؤ تُ   ة،  ال  فهي  األساس  عىلٰ   دُّ عَ هذا  الدراسات    مناسبًة  صعيد 

املنهجيَّ اإلسالميَّ  بينام  التفسرييَّ ة،  امليثودولوجيَّ   - ة  ة    مة عىلٰ املتقوِّ   - ة  اهلرمنيوطيقا 

ة وتفسري  الدراسات اإلسالميَّ ف ومقاصده هي األصّح واألنسب يف  سلوب املؤلِّ أُ 

  . صول املعتربةفيها القواعد واألُ  ٰى راع تُ  ة رشيطة أنْ ينيَّ النصوص الدِّ 

ا:ّ  

النصِّ  تفسري  تعني  التي  منهجيَّ   اهلرمنيوطيقا  مرحلتني  إحدامها    : تنيقطعت 

واألُ معرفيَّ  األُ فلسفيَّ   ٰى خر ة  املرحلة  ففي  حول    - ة  املعرفيَّ   -  وىلٰ ة،  متحورت 

النصوص بجميع أنامطها، ويف    سع نطاقها لتعمَّ سة ثّم شيئًا فشيئًا اتَّ وص املقدَّ النص

ة  مجيع النصوص سواًء كانت دينيَّ   سعت أكثر لتعمَّ اتَّ   - ة  الفلسفيَّ   - املرحلة الثانية  

دينيَّ  غري  عىلٰ أو  تقترص  ومل  املدوَّ املدوَّ   ة  املعارف  قاطبة  شملت  بل  منها،  نة  نة 

بكلِّ والشفهيَّ  حتّدياً مظ  ة  أوجدت  املنطلق  هذا  ومن  جتسَّ   اهرها،  يف  جديدًا  د 

طرح    وكالم، حيث يتناسق كلُّ   نصٍّ   ح بخصوص كلِّ طرَ اختالف القراءات التي تُ 

  . نةة معيَّ هات فكريَّ يف هذا املضامر مع توجُّ 



 ٣٣٥  منهجيَّة التحليل اهلرمنيوطيقي يف الدراسات اإلسالميَّة

يتمُّ  التي  فرضيَّ   اهلرمنيوطيقا  وفق  رحاهبا  يف  النصوص  ورغبات  تفسري  ات 

خاصَّ  ألنْ ة  ومعتقدات  الباحث  طبيعة    تدعو  هي  ما  التالية:  التساؤالت  يطرح 

نمط هرمنيوطيقي    أيُّ   ٰى ة؟ يا تر االرتباط بني اهلرمنيوطيقا والدراسات اإلسالميَّ 

الدراسات اإلسالميَّ  ة؟ فهل يمكن التلفيق أو الربط بني  يمكن االعتامد عليه يف 

  نهج اهلرمنيوطيقي؟ ة وبني املسلوب الشائع يف تفسري النصوص اإلسالميَّ األُ 

اإلسالميَّ  النصوص  من  تمَّ الكثري  التي  عىلٰ   ة  اعتامدًا  ة  منهجيَّ   تفسريها 

ة التي جيب اللجوء  فوها بني خمتلف األنامط اهلرمنيوطيقيَّ ز مؤلِّ ميِّ ة مل يُ هرمنيوطيقيَّ 

ُحي  ومل  النصوص  تفسري  يف  عىلٰ دِّ إليها  يمكن  الذي  املعيار  مراعاة    دوا  أساسه 

ة وثابتة جلميع  مبادئ عامَّ  عىلٰ  عامٍّ  لٍ ، حيث اعتمدوا بشكنصٍّ  لكلِّ  األنسب منها 

ة؛ ومن  قوا املنهج اهلرمنيوطيقي يف دراساهتم اإلسالميَّ ة فطبَّ األنامط اهلرمنيوطيقيَّ 

ة النهج اهلرمنيوطيقي  خلفيَّ   ط الباحثان الضوء يف هذه الدراسة عىلٰ هذا املنطلق سلَّ 

بحث حتلييل، حيث أثبتا وجود اختالف بني خمتلف  سلوب  وأهدافه يف رحاب أُ 

اهلرمنيوطيقيَّ  قيَّ األنامط  ثّم  النصوص    ام كلَّ ة،  املتعارفة يف فهم  املعايري  نمط وفق 

ة  ة اهلرمنيوطيقا املنهجيَّ ة، ويف هناية املطاف طرحا نظريَّ ضمن الدراسات اإلسالميَّ 

  . ةة للدراسات اإلسالميَّ املعرفيَّ 

ا :طارا لوا :  

أُ   دَ لِ وُ   »هرمنيوطيقا «مصطلح   اختاره  وقد  اإلغريق  بالد  كعنوان  يف  رسطو 

ورغانون، وهي رسالة  هنا حول منطق القضايا يف كتاب األُ رسائله التي دوَّ   ٰى إلحد

    .)٢( »يف التأويل«التي تعني   )١( باري هرمينياس

 
)1(  Peri Hermeneias 

،  م١٩٩٦بابك أمحدي، ساختار وتأويل متن (باللغة الفارسيَّة)، إيران، طهران، منشورات مركز،    )٢(

    .٤٩٦ص 



٣٣٦  رمنيوطيقا اهل 

مشتقَّ  هرمنيوطيقا  من  كلمة  اإلغريقية  يعني  ا  )١( املصطلح  ة  عمليَّ « لذي 

اهتا تعني فهم يشٍء  وسائر مشتقَّ   )٢( واسمه الذي يعني نفس التفسري هو  ، »التفسري

  .)٣( ة غامضةما أو قضيَّ 

  ة تفسري يتمحور حول ثالثة مرتكزات أساسيَّ   كلَّ   بعض الباحثني يعتقدون بأنَّ 

  هي كالتايل: 

  . فسرياً ب فهًام وتالذي يتطلَّ  النصُّ  -   ١

  .  أو هرمينياس)ق الفهم (املفرسِّ واسطة حتقُّ  -   ٢

  . املخاطبني إىلٰ  إبالغ رسالة النصِّ  -   ٣

  .)٤( ةة للدراسات اهلرمنيوطيقيَّ هذه املرتكزات هي املحاور األساسيَّ 

للهرمنيوطيقارَ كِ ذُ  التعاريف  من  العديد  احلال    واحدٍ   وكلُّ   ،ت  بطبيعة  منها 

خاصَّ  رؤيًة  ووظائفه  يعكس  اهلرمنيوطيقي  املنهج  أهداف  حول  نوعها  من  ًة 

فها الباحث فيلهلم  سبيل املثال عرَّ   عىلٰ   .سلوبًا لتحصيل املعرفةة باعتباره أُ التأويليَّ 

ييل:    )٥( دلتاي النصِّ «كام  فهم  لغرض  تسخريه  يمكن  علًام  ليست  ،  اهلرمنيوطيقا 

علوإنَّ  هي  عىلٰ ام  امل  م  املناهج    -  دولوجيا ويثغرار  واإلبستيمولوجيا    - علم 

اإلنسانيَّ  للعلوم  خدمًة  تسخريها  يمكن  وسيلًة  أُ   .»ةباعتبارها  ناحية    ٰى خر ومن 

ة التي  هذا الفيلسوف الغريب رؤيًة خمتلفًة بالكامل إزاء اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ   ٰى تبنَّ

 
)1(  hermeneuin 

)2(  hermeneia 

ريتشارد باملر، علم هرمنوتيك (باللغة الفارسيَّة)، ترمجه إٰىل الفارسيَّة حمّمد سعيد حنائي كاشاين،  )٣(

   .٢٠، ص م١٩٩٨إيران، طهران، منشورات هرمس، 

)4(  Eliade, Mircha (1995). The Encyclopedia of Philosophy, USA: library references, 

p. 179.  

)5(  Wilhelm Dilthey 



 ٣٣٧  منهجيَّة التحليل اهلرمنيوطيقي يف الدراسات اإلسالميَّة

اهلرمنيوطيقا يف هذا املضامر ال متنح    أنَّ   دًا عىلٰ انطلقت منذ عهد مارتن هايدغر مؤكِّ 

نات عامل الوجود  نًا، بل هدفها هو حتقيق فهم فلسفي ملكوِّ سلوبًا معيَّ أُ   النصِّ مفرسِّ 

  امليثودولوجيا إىلٰ   ٰى هبا من مستو  ٰى شأهتا، ومن هذا املنطلق ارتق ومعرفة رشوط ن 

  .)١( أعال لتتبلور يف رحاب مباحث الفلسفة واألنطولوجيا ٰى مستو 

اهلرمنيوطيقا عبارة عن وسيلة لتفسري    أنَّ   ومع التأكيد عىلٰ   رَ كِ ما ذُ   استنادًا إىلٰ 

إليه  النصِّ  املشار  املدرستني  نظر كال  تعريف  وتأويله من وجهة  قبول  يمكننا  ام، 

ة، وهو كام ييل:  وظيفتها التأويليَّ   م بشكل أسايس عىلٰ هلا والذي يتقوَّ   )٢( بول ريكور

  .)٣( »اهلرمنيوطيقا عبارة عن عملية فهم، لذا فهي ذات ارتباط بتأويل النصوص «

طا :  

التأرخييَّ  مسريهتا  طوال  قطعت  اهلرمنيوطيقا  الطويلة  أساسيَّ ة  مراحل  ة  أربع 

  ص بام ييل: تتلخَّ 

 : اهلرمنيوطيقا الكالسيكيَّة (التقليديَّة): املرحلة األُوىلٰ 

منهجيَّ  طرح  هو  خاصَّ هدفها  املقدَّ ة  النصوص  لتفسري  وقد  ة  وغريها،  سة 

  .)٤( وغسطينوسالقديس أُ   :رين من أمثالات مفكِّ تبلورت يف نظريَّ 

 اهلرمنيوطيقا الرومانتيكيَّة (الرومنطيقيَّة): املرحلة الثانية: 

بشكل خاطئ، وقد تبلورت يف   ة حتول دون فهم النصِّ هدفها هو طرح منهجيَّ 

 
سة دانش وانديشه    )١( الفارسيَّة)، إيران، طهران، منشورات مؤسَّ أمحد واعظي، هرمنوتيك (باللغة 

 . ٣٠و ٢٩، ص م٢٠٠١معارص الثقافيَّة، 

)2(  Paul Ricoeur 

ديفيد كوزنزهوي، حلقه انتقادي (باللغة الفارسيَّة)، ترمجه إٰىل الفارسيَّة مراد فرهاد بور، إيران،    )٣(

 . ٩، ص م١٩٩٩ران ومطالعات زنان، گ طهران، منشورات روشن 

)4(  Saint Augustinus 



٣٣٨  رمنيوطيقا اهل 

مفكِّ نظريَّ  أمثالات  من  هاور  :رين  كالدينيوس،  )١( دون  مارتني  ، )٢( ويوهان 

  .)٤( وفريدريك شاليرمارش، )٣( وقست وولفوفريدريك أُ 

 يوطيقا املنهجيَّة (امليثودولوجيَّة): املرحلة الثالثة: اهلرمن

األُ  اإلنسانيَّ هذا  العلوم  مباحث  اهلرمنيوطيقي شاع يف  والفضل يف    ،ةسلوب 

  .)٥( الفيلسوف فيلهلم دلتاي تعميمه يعود إىلٰ 

 املرحلة الرابعة: اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّة: 

ثّم تواصلت كمنهج  ،  ) ٦( ابتدأت هذه املرحلة من عهد الفيلسوف مارتن هايدغر 

أمثال:   من  فالسفة  جهود  بفضل  جورج  تأوييل  ريكور ،  ) ٧( ادامري غ هانز  ،  ) ٨( وبول 

  .) ١٠( حيث متحور اهلدف منها حول بيان واقع الفهم البرشي ،  ) ٩( وجاك دريداً 

 
)1(  Donn Hauer 

)2(  Johann Martin Chladenius 

)3(  Friedrich August Wolf 

)4(  Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher 

)5(  Wilhelm Dilthey 

)6(  Martin Heidegger 

)7(  Hans Georg Gadamer 

)8(  Paul Ricoeur 

)9(  Jacques Derrida 

؛ ١١٦  -  ١١٤، ص  بابك أمحدي، ساختار و تأويل متن (باللغة الفارسيَّة) الع أكثر، راجع:  لالطِّ   )١٠(

ران، منطق و گ حمّمد رضا رخيته  ؛ ١٤٦  -  ١٤٤ص    (باللغة الفارسيَّة)،ريتشارد باملر، علم هرمنوتيك  

 ٦٨/  ٤٥، ص  م ١٩٩٩ه، گر مبحث علم هرمنوتيك (باللغة الفارسيَّة)، إيران، طهران، منشورات كن 

الفارسيَّة ؛  ١٠٥و   ١٠٤/  ٧٤  -  إٰىل  ترمجه  الفارسيَّة)،  (باللغة  فلسفه  تاريخ  كوبلستون،  فريدريك 

إيران،  آشوري،  السابع،    داريوش  اجلزء  والثقافة،  للعلم  رسوش  ، ص م ٢٠٠٦طهران، منشورات 

هاي هست بودن (باللغة الفارسيَّة)، ترمجه و فلسفه   شنايس   دار ي پد روجيه فرنو/ جان واهل،  ؛  ٤٠٠

       .٢٢١و  ٢٢٠، ص    م١٩٩٣إٰىل الفارسيَّة حييٰى مهدوي، إيران، طهران، منشورات خوارزمي،  



 ٣٣٩  منهجيَّة التحليل اهلرمنيوطيقي يف الدراسات اإلسالميَّة

، )١( عةت هلا أنامط عديدة ومتنوِّ رَ كِ ا من حيث تصنيف اهلرمنيوطيقا فقد ذُ وأمَّ 

ما   التكوينيَّ فمنها  مسريهتا  حول  علم    ، ةيتمحور  يتمحور حول طبيعة  ما  ومنها 

لنا التمييز بني ثالثة أنامط هي    ٰى هذا األساس يتسنَّ  اهلرمنيوطيقا ووظيفته، وعىلٰ 

  ما ييل: 

  . ة)ة (امليثودولوجيَّ اهلرمنيوطيقا املنهجيَّ  -   ١

  . ةاهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ  -   ٢

  .)٢( ةاهلرمنيوطيقا النقديَّ  -   ٣

تأويل    فنِّ   هو االعتامد عىلٰ   - امليثودولوجيا    - ة  املقصود من اهلرمنيوطيقا املنهجيَّ 

اإلنسانيَّ  العلوم  مواضيع  واقع  ملعرفة  منهجًا  بصفته  اهلرمنيوطيقي  ة  النصوص 

معن  حول  والتحليل  البحث  يتمحور  النمط  هذا  ويف  مداليلها،    النصِّ   ٰى وفهم 

نهج اهلرمنيوطيقي كوسيلة للغور يف عمق  امل  حيث يعتمد الباحث عىلٰ   ،ومدلوله

تبنَّ ٰى املعن التفسريي  النهج  وهذا  أمثال،  من  بارزون  فالسفة  فريدريك    : اه 

دلتاي  ، شاليرمارش بتي  ،وفيلهلم  هريشوإ،  )٣( وإميليو  دونالد    فعىلٰ ،  )٤( يريك 

قوا  م تطرَّ  أهنَّ اهتم إالَّ ساق آرائهم ونظريَّ ة وعدم اتِّ هاهتم الفكريَّ الرغم من تباين توجُّ 

 
 

Gordin, G. H. R, 1996: 385; Gadamer, 2000: 46, 91 - 97; Augustine, 1972: 359 - 365;  
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٣٤٠  رمنيوطيقا اهل 

فنِّ   إىلٰ  من  النمط  هذا  بخصوص  (اهلرمنيوطيقا    التنظري  النصوص  تأويل 

  .)١( ة)امليثودولوجيَّ 

بيان طبيعة الفهم والتأويل    إىلٰ   ٰى ة تسعويف مقابل ذلك فاهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ 

هايدغر   مارتن  األملاين  الفيلسوف  الذي اصطلح عليه  اإلنساين  الوجود  (كينونة 

دازاين يُ   ، ))٢( عنوان  التايلطرَ لذا  األسايس  السؤال  رحاهبا  يف  يمكن  «:  ح  كيف 

بدالً    »ما هي طبيعة ذلك الكائن املوجود يف اإلدراك فقط؟ «أو    » ق؟يتحقَّ   للفهم أنْ 

  . »ق؟تتحقَّ  كيف يمكن للمعرفة أنْ «: ال القائلعن السؤ

الفلسفيَّ  اهلرمنيوطيقا  يُ أتباع  بالفرضيَّ شكِّ ة  األساسيَّ كون  للهرمنيوطيقا  ة  ة 

اهلرمنيوطيقا عبارة عن نمط يمكن االعتامد عليه    ة أنَّ نظريَّ   مة عىلٰ ة املتقوِّ املنهجيَّ 

بيان معامل وجود    المتالك فهم حول موضوع البحث، ومن هذا املنطلق يدعون إىلٰ 

األُ  وتعريف  االرتكازيَّ ُس اإلنسان  أُ س  وفق  اإلدراك  ألنطولوجيا  سلوب  ة 

  .)٣( سلوب معارصوفق أُ  - ظاهرايت  - فينومينولوجي  

النقديَّ  هي اهلرمنيوطيقا  الثالث  ة  اهلرمنيوطيقي  يورغن    ، النمط  والفيلسوف 

صاحب عصا السبق يف هذا املضامر، حيث تتمحور مواضيعها بشكل    )٤( هابرماس

إبستيمولوجيَّ  مباحث  حول  وميثودولوجيَّ أسايس  أنْ ة  دون  إىلٰ تتطرَّ   ة  قضايا    ق 

ة  بطة بحّريَّ القضايا املرت  د بشكل أسايس عىلٰ ؤكِّ ة، لذا تُ ة وفينومينولوجيَّ أنطولوجيَّ 

 

 . ٣٢املصدر السابق، ص  )١(

)2(  Dasein 

مدرن:    )٣( هرمنوتيك  وآخرون،  نيتشه  إٰىل  گزفريدريك  ترمجه  الفارسيَّة)،  (باللغة  جستارها  ينه 

مركز،   منشورات  طهران،  إيران،  وآخرون،  أمحدي  بابك  ص  م٢٠٠٧الفارسية  ديفيد  ؛  ١١٣، 

 .٢٦، ص يَّة)كوزنزهوي، حلقه انتقادي (باللغة الفارس

)4(  Jürgen Habermas 



 ٣٤١  منهجيَّة التحليل اهلرمنيوطيقي يف الدراسات اإلسالميَّة

  ة هي أنَّ تها االرتكازيَّ ة إجياد ارتباط وتفاهم بينهم وجمتمعهم، وفرضيَّ الناس وكيفيَّ 

  ة بكلِّ استدامة حياهتم االجتامعيَّ   االرتباط فيام بينهم تساعد عىلٰ   قدرة الناس عىلٰ 

اجلهات النافذة  ل  بَ ع من قِ قمَ ة عادًة ما تُ انسجام وتفاهم، وكام هو معلوم فهذه احلّريَّ 

  دُّ عَ تُ   مَّ ة يف املجتمع، ومن ثَ الثروات العامَّ   التي متتلك مقاليد السلطة وتستحوذ عىلٰ 

  . عقبًة حتول دون إجياد ارتباط وتفاهم بني أبناء املجتمع

ترتتَّ  التي  النتيجة  عىلٰ إذن،  وعدم    ب  الناس  بني  االجتامعي  االرتباط  انعدام 

وهنا بالفعل، ومن هنا ظهرت  تهم التي يستحقُّ حّريَّ تفامههم فيام بينهم هي فقداهنم  

ت عليهم  َض رِ بصفتها منهجًا لتحرير البرش من القيود التي فُ   » ةاهلرمنيوطيقا النقديَّ «

  .)١( وإجياد أوارص تفاهم فيام بينهم

اهلرمنيوطيقيَّ  األنامط  هذه  بني  نقارن  أنَّ حينام  نالحظ  الثالثة  اهلرمنيوطيقا    ة 

ام تطرحان  وذلك ألهنَّ   ،ة مها األكثر تشاهبًا واألقرب من بعضهام ة والنقديَّ املنهجيَّ 

املنفذ    ط الضوء عىلٰ سلِّ ا، فإحدامها تُ باعتبارها منهجًا تفسريي�   مسألة تأويل النصِّ 

املوضوع،   بخصوص  فهم  وامتالك  معرفة  لكسب  منه  الولوج  يمكن  الذي 

ضوء    ة حتصيلها، ومن هذا املنطلق وعىلٰ ة وكيفيَّ احلّريَّ   هدفه الرتويج إىلٰ   ٰى خرواألُ 

املنهج ونظرًا    التقارب املوجود بني موضوعيهام وهدفيهام من حيث الرتكيز عىلٰ 

من األنامط اجلديدة يف عامل تأويل النصوص بحيث    دُّ عَ ة تُ لكون اهلرمنيوطيقا النقديَّ 

ط  سلِّ ة بالتامم والكامل، لذا سوف ال نُ صوهلا النظريَّ اآلن مل يتقنوا أُ  رين حلدِّ املفكِّ  إنَّ 

س هذا النمط اهلرمنيوطيقي،  ُس موضوع البحث وفق أُ   الضوء يف هذه املقالة عىلٰ 

  - امليثودولوجي  - نني املنهجي بل سنعتمد بشكل أسايس عٰىل النمطني اهلرمنيوطيقي 

  . ةوالفلسفي ضمن الدراسات اإلسالميَّ 
 

منشورات    )١( طهران،  إيران،  الفارسيَّة)،  (باللغة  رهائي  و  دانش  هرمنوتيك:  منوتشهري،  عبَّاس 

 . ٤٤ -  ٤٠، ص م٢٠٠٢بقعة، 



٣٤٢  رمنيوطيقا اهل 

ا طا )دوا( )١(:  

ة املعتمدة لتأويل النصوص يف رحاب  ة هي املنهجيَّ اهلرمنيوطيقا امليثودولوجيَّ 

الذي    ٰى هذا األساس هو استكشاف املعن  ة، وهدفها املحوري عىلٰ العلوم اإلسالميَّ 

  .)٢( النصِّ  ة احلاكمة عىلٰ صول اللغويَّ ضوء فهم القواعد واألُ  ف عىلٰ يقصده املؤلِّ 

وتفسري   لفهم  منهجًا معتمدًا  باعتبارها  األمر  بادئ  يف  تبلورت  اهلرمنيوطيقا 

اإلغريقيَّ  والالَّ النصوص  املسيحيَّ تينيَّ ة  والنصوص  القديمة  املقدَّ ة  حيث  سة  ة، 

عباراهتا   وضوح  لعدم  نظرًا  القديمة  النصوص  بعض  تفسري  الرضورة  اقتضت 

جرَّ  أو  إىلٰ وألفاظها  اندراسه  أو  بعضها  حمو  العبارات    اء  تلك  تأويل  جانب 

واملعقَّ  الغامضة  هامٌّ واأللفاظ  األمر  فهذا  ألنَّ   دة،  آنذاك  وضوح    للغاية  عدم 

ُش  حدوث  أسفر عن  والعبارات  مضامني  هات  بُ األلفاظ  كثرية حول  وخالفات 

يف تأويلها وفقًا ملا يتناغم مع رغباته    ا حر� قارئ ومفرسِّ   أصبح كلُّ   النصوص بعد أنْ 

اه اآلخرون؛ ومن هذا املنطلق حاول   يتبنَّة بشكل خمتلف متامًا عامَّ ومشاربه الفكريَّ 

مبادئ    عىلٰ   هلذا اجلموح الفكري وملء الفراغ التأوييل اعتامداً   ون وضع حدٍّ املفرسِّ 

بالنصِّ  املرتبطة  النصوص  وسائر  اللغة  بتوضيح    فقه  بدؤوا  حيث  تأويله،  املراد 

النصِّ  ترميم  وإعادة  الغامضة  والعبارات  األلفاظ  يصبح    معاين  كي  املقصود 

  . القارئ ٰى مفهومًا لد 

الدِّ  اإلصالح  هنضة  وانطالق  الربوتستانتي  املذهب  ظهور  اقتضت  بعد  يني 

أيِّ  من  أكثر  عىلٰ   مٰىض   وقٍت   الرضورة  اللغويَّ   االعتامد  كأُ اهلرمنيوطيقا  سلوب  ة 

النصِّ  مضمون  األوَّ   الستكشاف  مدلوله  وفق  دُ وصياغته  الذي  ألجله  وِّ ل    - ن 

 

)1(  methodological hermeneutics.   

)2(  Floistand, G. (1982). Contemporary Philosophy, London: Martinus Nijhoff 

publishers, p. 52.   



 ٣٤٣  منهجيَّة التحليل اهلرمنيوطيقي يف الدراسات اإلسالميَّة

روَّ   - األصيل    النصُّ  بني  احتدم  الذي  فاجلدل  املضامر  هذا  احلركة  ويف  اد 

س حكرًا  اب املقدَّ ة الذين كان تفسري الكتة وأرباب الكنيسة الكاثوليكيَّ اإلصالحيَّ 

  أو جهةٍ   صٍ شخ   أليِّ  ة وال حيقُّ لة هبذه املسؤوليَّ الكنيسة فقط خموَّ   عليهم بزعم أنَّ 

سة،  ة املقدَّ ينيَّ ل وطرح تفسري أو تأويل للنصوص الدِّ اإلطالق التدخُّ   عىلٰ   ٰى خرأُ 

ة  اإلصالحيَّ ني بموقفهم املعارض ودعوهتم ك الربوتستانتيِّ متسُّ   فكانت النتيجة أنَّ 

بأُ املقدَّ   استغناء النصِّ   مة عىلٰ املتقوِّ  تأويله  سلوب واضح ومفهوم،  س ورضورة 

دخلت اهلرمنيوطيقا مرحلًة جديدًة من تأرخيها احلافل بصفتها منهجًا معتمدًا يف  

  .)١( سفهم مضمون الكتاب املقدَّ 

  ة يف حني أنَّ يَّ ة والوضعات من مجلة املناهج التجريبيَّ الفينومينولوجيا واللسانيَّ 

ة الفلسفة  ة وال تنضوي حتت مظلَّ اهلرمنيوطيقا تندرج ضمن املناهج غري التجريبيَّ 

معنالوضعيَّ  حول  تتمحور  حيث  النصوص    النصِّ   ٰى ة،  بسائر  ارتباطه  وطبيعة 

ة تتمحور حول العلل  ة والوضعيَّ املناهج التجريبيَّ    أنَّ ة فهمه بشكل أمثل، إالَّ وكيفيَّ 

  . التوضيحاتواملشاهدات و

  ة يف هذا املنهج هي كالتايل: ة األساسيَّ الفرضيَّ 

  . بشكل موضوعي ة فهم النصِّ إمكانيَّ  -   ١

  . ثابت له ٰى ة طرح معنإمكانيَّ  -   ٢

  . ة معرفة مدلوله خارج نطاق الزمانإمكانيَّ  -   ٣

  . فهة استكشاف ألفاظ وتعابري مرادفة ملراد مؤلِّ إمكانيَّ  -   ٤

  . هات املفرسِّ توجُّ استقالل معناه عن  -   ٥

    . ةة وظروفه وأوضاعه الشخصيَّ  الدالليَّ ق رؤية املفرسِّ فُ انفكاك معناه عن أُ   -  ٦

اهلرمنيوطيقيَّ  الرؤية  فريدريك  هذه  جهود  بفضل  أفضل  بشكل  تبلورت  ة 
 

 .٩، ص ينه جستارها (باللغة الفارسيَّة)گزفريدريك نيتشه وآخرون، هرمنوتيك مدرن:  )١(



٣٤٤  رمنيوطيقا اهل 

ها قبل  تنقيحها وتنظيمها بشكل ممنهج، لكنَّ  حيث تمَّ   ،شاليرمارش وفيلهلم دلتاي

  .)١( رين والباحثنيتة بني خمتلف املفكِّ اء مشتَّ ذلك كانت موجودة ضمن آر

املعن بني  املباحث  والعلَّ   ٰى االختالف  أحد  هو  والتوضيح  الفهم  بني  أو  ة 

أفكار ابن خلدون ضمن    الرغم من تأثريه عىلٰ   ة يف فلسفة العلوم، وعىلٰ األساسيَّ 

بيانه    )٢(جيامباتيستا فيكوات  ب وعلم االجتامع، ويف نظريَّ مباحث التعصُّ  ضمن 

ات من جهة  ة والثقافة من جهة والطبيعيَّ ات التأرخييَّ لالختالف الكائن بني النظريَّ 

سلوب التفهيمي يف  ث فيها عن األُ التي حتدَّ   )٣( ات ماكس فيرب، ويف نظريَّ ٰى خرأُ 

اإلنسانيَّ  السلوكيَّ العلوم  عمق  يف  والغور  االجتامعيَّ ة  إالَّ ات  أنَّ ة؛  رؤية      أقدم 

  ، ات الفيلسوف دون هاورت للهرمنيوطيقا نلمسها يف نظريَّ َح رِ ة طُ ميثودولوجيَّ 

هذا    س، وعىلٰ بمثابة علم ملبادئ تأويل الكتاب املقدَّ   تأويل النصِّ   حيث اعترب فنَّ 

ة  منهجيَّ   ط الضوء فيها عىلٰ األساس اعتمد عليه ضمن مباحثه ودراساته التي سلَّ 

  . تفسري النصِّ 

س  اهلرمنيوطيقا منذ القرن   د منهج مرتبط بالكتاب املقدَّ الثامن عرش مل َتُعّد جمرَّ

الباحثني جتاهها بشكل   رؤية  ت  فقد تغريَّ ر السائد سابقاً،  فحسب كام كان التصوُّ

اح  )٤( تدرجيي ، وهذه احلالة ما زالت ساريًة يف عرصنا الراهن عٰىل ضوء اعتقاد الرشَّ

رحاب املنهج اهلرمنيوطيقي، وكام ذكرنا آنفًا  بإمكانيَّة معرفة قصد مؤلِّف النصِّ يف 

فالفضل يف نظم شؤون هذا املنهج التأوييل بشكل أُصويل ومنسجم وتنقيحه ممَّا كان  

ل من بادر إٰىل هذا األمر   . )٥( يعرتيه من شوائب، يعود إٰىل شاليرمارش ودلتاي، فهام أوَّ
 

 .١٦٨، ص بابك أمحدي، ساختار و تأويل متن (باللغة الفارسيَّة) )١(

)2(  Giambattista Vico 

)3(  Max Weber 

 .٤٩، ص ريتشارد باملر، علم هرمنوتيك (باللغة الفارسيَّة) )٤(

 ،  ١٦٢، ص املصدر السابق )٥(



 ٣٤٥  منهجيَّة التحليل اهلرمنيوطيقي يف الدراسات اإلسالميَّة

ا طا )١(:  

ة يف باكورة القرن العرشين أسفر  رمنيوطيقا الفلسفيَّ ل الذي أوجدته اهلالتحوُّ 

ان القرن  عن حدوث فاصلة كبرية بني املنهج اهلرمنيوطيقي اجلديد والذي ظهر إبَّ 

العرشين والنهج اهلرمنيوطيقي السابق له بحيث أصبح من غري املمكن للباحث  

عىلٰ يتعرَّ   أنْ  الفلسفيَّ   ف  اهلرمنيوطيقا  بني  املشرتكة  واهلرمنيوطيقا  ة  األهداف 

  . ة)ة (امليثودولوجيَّ املنهجيَّ 

ة ابتدأت بالفيلسوف األملاين مارتن  اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ  اجلدير بالذكر هنا أنَّ 

ا يف فكرة  ا وجذري� تام�   الً حيث أوجد حتوُّ   »الوجود والزمن «هايدغر وكتابه الشهري  

تيمولوجيا وامليثودولوجيا  ا رضب من اإلبست أهنَّ ثبِ ة اهلرمنيوطيقا ليُ ميثودولوجيَّ 

األُ  لتنقيح  عليها  االعتامد  يمكن  العامَّ التي  واألساليب  نصوص  صول  لفهم  ة 

  . ة وتأويلها بأمثل شكلالعلوم اإلنسانيَّ 

كتاب   مقّدمة  يف  والزمن « هايدغر  عىلٰ أكَّ   »الوجود  منذ عهد    أنَّ   د  الفالسفة 

روا عن  شمِّ يُ   إذ بدل أنْ  سلوبًا غري صائب،العرص احلديث انتهجوا أُ   رسطو وإىلٰ أُ 

  . سواعدهم ملعرفة حقيقة الوجود بذاته راحوا خيوضون يف مباحث حول مصاديقه

ة حول الوجود من منطلق اعتقادهم  خاصَّ  ٰى وا رؤ الفالسفة بعد أفالطون تبنَّ

بدهيي� بأنَّ  استحالة تعريفه بصفته  استنتجوا  لذا  الكون،  مفهوم يف  أعّم وأشمل  ا  ه 

ال البدهيي  أنْ   لكون  عىلٰ عرَّ يُ   يمكن  وبناًء  للوجود    ف،  الثالثة  امليزات    - هذه 

طوا الضوء عليه من زاوية  سلِّ مل يُ   -والبداهة    ،ة التعريفوعدم إمكانيَّ   ،ةالعموميَّ 

التوجُّ   هايدغر اعرتض عىلٰ    أنَّ ة؛ إالَّ فلسفيَّ  عدم صوابه لكون    دًا عىلٰ ه مؤكِّ هذا 

 

Floistand, G. (1982). Contemporary Philosophy, London: Martinus Nijhoff 

publishers, p.  461.  
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إمكانيَّ عموميَّ  وعدم  اليشء  هذا  ة  ة  ويف  احلقيقة،  إدراك  دون  حيوالن  ال  تعريفه 

بيان معن   الفالسفة إىلٰ   ٰى اهلدف الذي يسع  إنَّ   :السياق قال الوجود    ٰى بلوغه هو 

  ق إىلٰ يتطرَّ  ليس من املمكن للفيلسوف أنْ  :ما يرتبط به، كذلك قال وتوضيح كلِّ 

ط الضوء عليه يف  سلِّ يُ   وأنْ   ، بل ال بدَّ مستقلٍّ   لٍ الوجود بشك   ٰى دراسة وحتليل معن 

الكون   بحيث يستطلع حقيقته يف    - كائنات عامل الوجود    -رحاب مصاديقه يف 

  .)١( رحاب وجودها

السبيل الوحيد الذي يمكن االعتامد عليه   كام يعتقد هذا الفيلسوف الغريب بأنَّ 

الوجود  البنية  حتليل  هو  الوجود  حقيقة  للدازاينيَّ ملعرفة  الوجود    -  )٢( ة  كينونة 

معظم التساؤالت التي تكتنف ذهن اإلنسان تتمحور حول حقيقة    ألنَّ   - اإلنساين  

فينومينولوجيا الدازاين فهي برأيه الطريق املؤدية    ا بالنسبة إىلٰ وأمَّ ،  )٣( وجوده الذايت

معن  إىلٰ  وعىلٰ   ٰى معرفة  األّول    الوجود  اهلدف  اعتبارها  يمكن  األساس  هذا 

    )٤( .مصداقًا للهرمنيوطيقا للدراسات الفلسفية، لذا اعتربها 

ون الذين سبقوه  رون اهلرمنيوطيقيُّ مسلكًا خمالفًا ملا ذهب إليه املفكِّ   ٰى هايدغر تبنَّ

ة  ة جديدة ملعاجلة النصوص والعلوم اإلسالميَّ ومل حياول طرح مبادئ ميثودولوجيَّ 

أخرجها    الفلسفة بعد أنْ   ٰى مستو   بشأن اهلرمنيوطيقا إىلٰ   ٰى وبيان مضامينها، بل ارتق

من دائرة اإلبستيمولوجيا وامليثودولوجيا لتتبلور يف أفكاره كنمط فينومينولوجي  

أنطولوجي    ٰى مستو  ل اجلذري للهرمنيوطيقا وترقيتها إىلٰ وهذا التحوُّ ؛  )٥(فلسفي

 
إيران،    )١( مجادي،  الفارسيَّة سياوش  إٰىل  ترمجه  الفارسيَّة)،  (باللغة  زمان  هستي و  هايدغر،  مارتن 

 . ٧٠و ٦٩، ص م٢٠٠٧طهران، منشورات ققنوس، 

)2(  Dasein 

 . ٧٦ - ٧٣املصدر السابق، ص  )٣(
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د ميثودولوجيا بحتة، تواصل بعد هايدغر بفضل جهود بعض  كانت جمرَّ   بعد أنْ 

  . هانز جورج غادامري وبول ريكور :ة من أمثالالفكريَّ تالمذته وأتباع مدرسته 

أنْ  بعد  هايدغر  حذو  حذا  الفلسفيَّ هرمنيوطيقيَّ   إىلٰ   ٰى أضف  غادامري  طابعًا  ته  ة 

ه مع ذلك خالفه يف اهلدف، فهايدغر أراد تأسيس  الً فيها، لكنَّا متأصِّ أنطولوجي� 

الفكريَّ أنطولوجيا جديدة وسخَّ  بينام  ال   ٰى ة ملعرفة معنر جهوده  وجود يف رحاهبا، 

حتدَّ  التي  حول  األنطولوجيا  تتمحور  أنطولوجيا  عن  عبارة  غادامري  عنها  ث 

أنَّ  وبام  تأويلي� اإلدراك،  اإلدراك  يعترب  أنْ   )١( اه  بدل  فهو  األحيان  مجيع  يطرح    يف 

  . قهة لتحقُّ ذات التفسري والرشوط األنطولوجيَّ   ط الضوء عىلٰ ة، سلَّ ة تفسرييَّ منهجيَّ 

إىلٰ   وجتدر هنا  الفهم    هايدغر   أنَّ   اإلشارة  وحتليل طبيعة  رشح  باعتباره    - اعترب 

د هدف ثانوي يمكن حتقيقه ضمن حتليل بنية الدازاين ويف رحاب  جمرَّ   -ا  تأويلي� 

، أي يمكن حتقيق هذا اهلدف الثانوي من خالل بيان طبيعة  ٰى خر حتقيق أهداف أُ 

البحث حوله  يتمحور  الذي  أكَّ ا  وأمَّ   . الوجود  فقد  عىلٰ غادامري  اهلدف    أنَّ   د 

بنيتها    األسايس يف هذا املضامر هو رشح وحتليل احلقيقة بكلِّ  تفاصيلها وإدراك 

األمر    يف حني أنَّ ؛  )٢( هدف آخر غريه  ة، ويف هذا السياق مل يكرتث بأيِّ األساسيَّ 

هو موضوعيَّ  تقريبًا  بالكامل  هايدغر وجتاهله  به  يكرتث  الفهمالذي مل  التي   )٣( ة 

بينام طرح هذا األمر كمحور ارتكازي    ، ةة يف العلوم اإلنسانيَّ رب مشكلة أساسيَّ عتَ تُ 

ة عرب  أساسه من حتقيق نتائج أبستيمولوجيَّ   ن عىلٰ يف هرمنيوطيقا غادامري الذي متكَّ 

عىلٰ  أنطولوجيَّ   االعتامد  التحليليَّ قضايا  رؤيته  وضمن  اخلاصَّ ة،  الفهم  ة  لطبيعة  ة 
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نتيجة    ل إىلٰ ة، توصَّ ة يف العلوم اإلنسانيَّ لف رشوطهام األنطولوجيَّ والتأويل وخمت

ة معرفة عن  ل إليه الفيلسوف فيلهلم دلتاي، إذ أثبت عدم إمكانيَّ  توصَّ ختتلف عامَّ 

من تسليط الضوء   ، بل ال بدَّ ة أو من خالل تنقيح النصِّ س ميثودولوجيَّ ُس طريق أُ 

بأُ  هو  عليها  ملا  مغاير  آخر  الفلسفيَّ سلوب  والبحوث  الدراسات  يف  ة  متعارف 

  .)١(ةوالعلميَّ 

هنجًا مغايرًا له   ٰى ه تبنَّ أنَّ ر بآراء هايدغر إالَّ الفيلسوف بول ريكور هو اآلخر تأثَّ 

األُ  خالل  اهلرمنيوطيقا  من  بني  ارتباط  إلجياد  عليه  اعتمد  الذي  سلوب 

نظريَّ  وفق  الظاهراتيَّ والفينومينولوجيا  هورسل  إدموند  يفعله    ،ةات  مل  ما  وهذا 

يتطرَّ   . هايدغر مل  األنطولوجيَّ ريكور  وبحوثه  دراساته  يف  إىلٰ ق  وحتليل    ة  رشح 

باستقالليَّ  اعتقاده  عدم  منطلق  من  مبارش  بشكل  الدازاين  املباحث  أنطولوجيا  ة 

اعترب   السياق  هذا  ويف  الناحية،  هذه  من  هايدغر  خالف  لذا  االنطولوجيا، 

د أمر تأوييل حمفوف برموز من مجيع جهاته وال  ا جمرَّ األنطولوجيا بجميع أنامطه 

حينئٍذ من    ا ال بدَّ اإلدراك األنطولوجي يمكن بيانه لساني�   وضوح له، وقال بام أنَّ 

الفينومينولوجيَّ وجود مداليل سيمنطيقيَّ  ة يمكن يف رحاهبا فهم  ة جلميع القضايا 

 .)٢( حقيقة الوجود

غادامري ومل حياول يف منهجه التأوييل استكشاف  فضًال عامَّ ُذِكَر حذا ريكور حذو 

ته من التحليل اهلرمنيوطيقي واللغويَّات، ويف رحاب   حقيقة الوجود، بل ابتدأ نظريَّ

  . ) ٣( هذا األُسلوب سلَّط الضوء عٰىل املباحث األنطولوجيَّة 
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ت اراا  طا:  

نُ  سوف  املبحث  هذا  عىلٰ سلِّ يف  الضوء  األساسيَّ   ط  بحثنا  املسألة  ملوضوع  ة 

إىلٰ  ذُ   استنادًا  مقدّ   رَ كِ ما  النمطيَّ من  حول  اهلرمنيوطيقيَّ مات  بمحوريَّ ة  وذلك  ة  ة، 

  السؤالني التاليني: 

ما هو النمط اهلرمنيوطيقي األمثل الذي يمكن االعتامد عليه يف الدراسات    -

  ة؟ اإلسالميَّ 

ة لتفسري  تعارفة يف الدراسات اإلسالميَّ ة املهل يمكن إجياد ارتباط بني املنهجيَّ   - 

  ة)؟ الصوص، واملنهج اهلرمنيوطيقي (اهلرمنيوطيقا امليثودولوجيَّ 

عىلٰ  الضوء  تسليط  خالل  من  حتصيلها  يمكن  السؤالني  هذين  عن    اإلجابة 

التأرخييَّ اخللفيَّ  الباحثني عىلٰ ة  العلوم اإلسالميَّ   ة العتامد  ة  النهج اهلرمنيوطيقي يف 

ة،  سلوب املتعارف يف تفسري النصوص ضمن الدراسات اإلسالميَّ وبيان طبيعة األُ 

ة البحث وذكر إجابة صائبة  فرضيَّ   لنا االستدالل عىلٰ   ٰى هذا األساس يتسنَّ  فعىلٰ 

تعريف القارئ بطبيعة االرتباط الكائن بني اهلرمنيوطيقا    مَّ ومن ثَ   ، للسؤالني أعاله

  . ةة وامليثودولوجيَّ الفلسفيَّ 

  :ةة للهرمنيوطيقا يف العلوم اإلسالميَّ ة التأرخييَّ الً: اخللفيَّ أوَّ 

ة، لذا  ليس له جذور يف خمتلف فروع املعارف اإلسالميَّ   »هرمنيوطيقا «مصطلح  

كبحٍث  أثرًا  هلا  نجد  يتطرَّ   مستقلٍّ   ال  مل  إذ  اإلسالمي،  الفكر  تأريخ  العلامء  يف  ق 

ة وال فرق  حوث ودراسات خاصَّ احلديث عنها ضمن ب  والباحثون املسلمون إىلٰ 

وأُ  والفلسفة  الكالم  علامء  بني  ذلك  هناك  يف  لكن  القرآن،  وتفسري  الفقه  صول 

املسلمني   العلامء  ما اعتمد عليه بعض  بنحٍو  النهج اهلرمنيوطيقي  تشابه  أساليب 

اإلسالميَّ   مرِّ   عىلٰ  النصوص  تفسري  تفسري  التأريخ يف  مثل  العلوم  ة ضمن بعض 

  . لفقهصول االقرآن وأُ 
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اإلسالميَّ  عىلٰ العلوم  وأُ   ة  الفقه  القرآن،  صعيد  وتفسري  والكالم  الفقه  صول 

الدِّ  النصوص  مضمون  فهم  بمسألة  كبري  ارتباط  فالعلامء  ينيَّ ذات  وتفسريها،  ة 

دة وواضحة املعامل يف تعاملهم مع النصوص  ة حمدَّ ة تفسرييَّ بعون نظريَّ املسلمون يتَّ 

هذا  ينيَّ الدِّ  ومن  تُ ة،  ال  عىلٰ طرَ املنطلق  هي  التي  املسائل  األُ   ح  سلوب  غرار 

  ، وذلك كام ييل: عامٍّ  لٍ  يف مضامرين بشكاهلرمنيوطيقي إالَّ 

ل: علم األُصول:   املضامر األوَّ

ٰ   ا بالنسبة إىلٰ صول بصفته علًام متهيدي� علم األُ  صول  بيان األُ   علم الفقه فهو يتوىلَّ

  ة، لذا نالحظ أنَّ نَّة من الكتاب والسُّ ام الرشعيَّ باعها يف استنباط األحكالواجب اتِّ 

فهم النصوص    والقواعد احلاكمة عىلٰ   الكثري من مباحثه ترتبط بمسألة فهم النصِّ 

صول الضوء عليه من  ط علامء األُ ة ومن مجلتها مبحث األلفاظ الذي ُيسلِّ ينيَّ الدِّ 

  ثالث جهات كالتايل: 

العامَّ   -  ١ القواعد  بحتليل  الكفيلة  كيفيَّ ة  النصِّ بيان  املعن  ة داللة    ٰى وتوضيح 

  . الظاهر منه

والدليل    حتليل الوسائل التي يمكن االعتامد عليها إلثبات صدور النصِّ  - ٢

  . لالرشعي من مصدره األوَّ 

  . ة ظهورهته وحّجيَّ وسنديَّ  اعتبار مدلول النصِّ   ٰى حتليل مد  -   ٣

منهجيَّ  املباحث  هذه  اعتبار  وهي  هرمنيوطيقيَّ ًة  يمكن  هبا،  شبيهًا  شيئًا  أو  ًة 

  .)١(عرصنا احلارض  صول وإىلٰ متواصلة طبعًا منذ نشأة علم األُ 

املعن   صول مرهون بقدرة املفرسِّ وفق مبادئ علم األُ   احلقيقي للنصِّ   ٰى معرفة 
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البنية الذهنيَّ   عىلٰ  التي اكتنفت حياته وسريته  فه وكافَّ ة ملؤلِّ قراءة واقع  ة الظروف 

  ضوء السرية املتعارفة بني البرش والتي قوامها أنَّ   عىلٰ   ٰى ة، وهذا األمر يتسنَّلميَّ الع

املوجَّ  إىلٰ الكالم  عىلٰ   ه  الداللة  يستويف  ما  عادًة  وعىلٰ   املخاطب  هذا    املقصود، 

ة أو   مع وجود قرينة حاليَّ احتامل خمالف ملدلوله إالَّ   األساس ال يمكن طرح أيِّ 

  . ذلك عىلٰ   تدلُّ ة ة أو عقليَّ لفظيَّ 

اللفظ واملعن بني  يتمُّ   ٰى العالقة  ألفاظ    عىلٰ   واملعيار الذي  حتديد داللة  أساسه 

من وجهة نظر علامء    -  صياغة النصِّ   -ة الوضع  نان تزامنًا مع عمليَّ يتعيَّ   النصِّ 

  يكون تابعًا لوضع الواضع وعرف العقالء، لذا إنْ   ٰى املعن   ا يعني أنَّ صول، ممَّ األُ 

م جتاوز هذا القيد وجتاهل مسألة الوضع بحيث يتعامل  أو املتكلِّ   ب النصِّ أراد كات

اللفظ وفق معن له منذ بادئ األمر فال حميص له هنا من    عَ ِض  وُ خيتلف عامَّ   ٰى مع 

  .)١( ةة أو عقليَّ ة أو كالميَّ قرينة حاليَّ  اللجوء إىلٰ 

 وفق مداليل عديدة  فرسِّ يُ   من شأنه أنْ   النصَّ   إنَّ   : لو قلنا  ٰى حتَّ   رَ كِ ما ذُ   استنادًا إىلٰ 

معناه    فه، لكن إذا أدرك القارئ أنَّ ها أو بعضها مع مقصود مؤلِّ قد ال تتناغم كلُّ 

صول  فحسب، وعلامء األُ   ٰى د هبذا املعنف ينبغي له التقيُّ الظاهري هو مقصود املؤلِّ 

بعدوا عدم  ف ومل يستة حدوث خطأ يف كشف مراد املؤلِّ بدورهم أذعنوا بإمكانيَّ 

حتَّ  عليه  التفسري  أكَّ   إنْ   ٰى انطباق  السياق  هذا  ويف  وشائعًا،  معتربًا  عىلٰ كان    دوا 

للنصِّ إمكانيَّ  احلقيقي  املدلول  معرفة  العمليَّ   ة  السرية  رحاب  والتي  يف  للبرش  ة 

املعنقوامها حّجيَّ    لٍ العرف بشك   ، ألنَّ من ظاهر النصِّ   ٰى الظنّي املستوح  ٰى ة هذا 

  .)٢( ما خيالفه أثر عىلٰ  ب أيَّ رتِّ ف وال يُ مستوفيًا لقصد املؤلِّ  ظاهر النصِّ يعترب  عامٍّ 

 
ديني: نقدي بر نظريه قبض و بسط تئوريك رشيعت (باللغة الفارسيَّة)،   صادق الرجياين، معرفت  )١(

 .١٥٨، ص  م١٩٩٣للرتمجة والنرش،  »كتاب«إيران، طهران، منشورات مركز 

مهدي هادوي طهراين، مباين كالمي اجتهاد در برداشت از قرآن كريم (باللغة الفارسيَّة)، إيران،   )٢(

سه خانه خرد الثقافية،   .٣١، ص م١٩٩٨قم، مؤسَّ



٣٥٢  رمنيوطيقا اهل 

  املضامر الثاين: علم التفسري: 

فهم   طريقة  يف  املعتمدة  األُُسس  بيان  إٰىل  ق  يتطرَّ التفسري  علم  رحاب  يف  املفرسِّ 

سنخ   من  املباحث  هذه  تعدُّ  لذا  وعباراته،  ألفاظه  وتفسري  الكريم  القرآن  مضمون 

مة حمّمد   العالَّ اتَّبعه  الذي  التفسريي  الدراسات اهلرمنيوطيقيَّة، ومثال ذلك األُسلوب 

ا    » امليزان يف تفسري القرآن « ه املعروف  حسني الطباطبائي يف تفسري  حيث تبنَّٰى هنجًا تفسريي�

ين املسلمني وذلك عٰىل ضوء تفسري القرآن بالقرآن.    خمتلفًا عامَّ كان متعارفًا بني املفرسِّ

اجلدير بالذكر هنا أنَّ نظرية تفسري القرآن بالقرآن تتعارض مع مرتكزات الفكر  

 يعتقدون باستقالل اآليات القرآنيَّة يف داللتها عٰىل  األخباري، ألنَّ األخباريِّني ال 

املقصود بداعي أنَّ روح النصِّ القرآين ختتلف عن طبيعة احلوارات العرفيَّة، ويف هذا  

بدَّ من    مل ُيبنيِّ مراده للناس يف ذات اآليات القرآنيَّة، لذا ال   السياق زعموا أنَّ اهللا  

  بغية معرفة تفسري كلِّ آية.  مني  الرجوع إٰىل أحاديث وروايات املعصو 

النظريَّ  التفسرييَّ هذه  بالقرآن    -ة  ة  القرآن  مصداقًا    -تفسري  اعتبارها  يمكن 

اهلرمنيوطيقيَّ  لتنوُّ للمباحث  نظرًا  القرآن  ة  لتفسري  فيها  املعتمدة  األساليب  ع 

فة  املتصوِّ  - بعه بعض العرفاء  النهج التفسريي الذي اتَّ  ذلك أنَّ  الكريم، أضف إىلٰ 

اهلرمنيوطيقيَّ   - املباحث  اآلخر سنخ من  ة وقد سبقهم يف ذلك بعض علامء  هو 

القرآين بإرشاق باطني وعدم االكتفاء    ة، وهذا النهج قوامه تفسري النصِّ املسيحيَّ 

  . بظواهر ألفاظه وعباراته

ا   ت اراا :  

التأرخيحينام نستطلع اخللفيَّ  العلوم اإلسالميَّ يَّ ة  ة ونستقرئ  ة للهرمنيوطيقا يف 

  أنَّ   بعها العلامء املسلمون يف تأويل النصوص وتفسريها نستشفُّ ة التي اتَّ املنهجيَّ 

  م عىلٰ ة يتقوَّ ضمن الدراسات اإلسالميَّ   سلوب املتعارف يف فهم مضمون النصِّ األُ 

  س التالية: ُس األُ 



 ٣٥٣  منهجيَّة التحليل اهلرمنيوطيقي يف الدراسات اإلسالميَّة

  . لنصِّ ا ٰى  هو استكشاف معن هدف املفرسِّ  -   ١

غريه لكونه حيكي عن املراد احلقيقي    اه إىلٰ  ال يتعدَّ معنيَّ   ٰى له معن  نصٍّ   كلُّ   -   ٢

  .لقائله

األلفاظ    إىلٰ   نصٍّ   ف كلِّ فه، حيث يلجأ مؤلِّ هو مقصود مؤلِّ   نصٍّ   كلِّ   ٰى معن  -   ٣

   إىلٰ املفرسِّ  ٰى ضوئها مراده ملخاطبيه، وهذا هو املوضوع الذي يسع ح عىلٰ وضِّ كي يُ 

  .)١( استكشافه

فهمه عبارة عن موضوع ثابت ال تغيري له،     إىلٰ املفرسِّ   ٰى الذي يسع  ٰى املعن  -   ٤

ة  ، لذا قد خيفق أحيانًا يف مساعيه التأويليَّ  يف مدلول النصِّ وال تأثري لرؤية املفرسِّ 

يُ  ال  املعنبحيث  املؤلِّ   ٰى درك  أراده  أُ الذي  أحيان  ويف  فهم  يتمكَّ   ٰى خر ف  من  ن 

  . ه بشكل صائبمقصوده وتفسري نصِّ 

البرش رسالة السامء، فاهلدف الذي يروم    ة حتمل إىلٰ ينيَّ النصوص الدِّ   إذن، بام أنَّ 

  .)٢( سها حتقيقه هو فهم املقصود احلقيقي للشارع املقدَّ مفرسِّ 

الدِّ   -   ٥ إىلٰ ة  ينيَّ النصوص  السامء  رسالة  يسع  حتمل  الذي  واهلدف    ٰى البرش، 

  . حتقيقه هو معرفة ُكنه هذه الرسالة وبيان مقصود صاحبها  ها إىلٰ مفرسِّ 

   عىلٰ للمفرسِّ   ٰى يتسنَّ -  احلقيقي للنصِّ   ٰى فهم املعن  - حتقيق اهلدف املذكور  -   ٦

اتِّ  والعبارات واضوء  األلفاظ  فهم  التفسريي املتعارف يف  النهج  قوامه  باع  لذي 

املعن ألنَّ   ٰى معرفة  اللفظ،  ظاهر  األلفاظ  املؤلِّ   من  طريق  عن  مقصوده  ذكر  ف 

التي حبكها يف النصِّ  معناه    لفظ عىلٰ   داللة كلِّ   ، وكام هو معلوم فإنَّ والعبارات 

ة املتعارفة  ة والعقالئيَّ صول والقواعد العرفيَّ ل ولألُ تابعة ملراد الواضع اللغوي األوَّ 
 

، صادق الرجياين، معرفت ديني: نقدي بر نظريه قبض و بسط تئوريك رشيعت (باللغة الفارسيَّة)  )١(

 .١٣١ص 

 . ٥٦، ص أمحد واعظي، هرمنوتيك (باللغة الفارسيَّة) )٢(



٣٥٤  رمنيوطيقا اهل 

لغة بحيث يراعيها    لتي هي بطبيعة احلال معتربة ومعمول هبا يف كلِّ يف احلوار وا

  سواء؛ لذا من الواجب مراعاهتا والعمل هبا ألنَّ   حدٍّ   وخماطبوه عىلٰ   ف النصِّ مؤلِّ 

خل حدوث  يف  سبب  خيالفها  ما  وفق  العمل  أو    املفرسِّ   ٰى لد   جادٍّ   لٍ جتاهلها 

ة بحتة،  ا ليست ضوابط شفهيَّ أهنَّ   سواء، وجتدر اإلشارة هنا إىلٰ   حدٍّ   واملخاطبني عىلٰ 

  .)١(  العمل هباسق كي يتيرسَّ بل يمكن تدوينها وتنظيمها بشكل متَّ 

حتصيل فهم قطعي    هو قدرته عىلٰ    النصِّ ره ملفرسِّ أفضل وضع يمكن تصوُّ   -   ٧

املؤلِّ  ملراد  للنصِّ ويقيني  فهمه  يكون  بحيث  شائبة واقعي�   ف  ال  لكنَّ   ا  هذا    عليه، 

  . يف مجيع األحيان ٰى األمر ال يتسنَّ

 من فهم معناه احلقيقي  ن املفرسِّ قيد آخر عندما يتمكَّ   ا دون أيِّ نص�   ٰى سمّ يُ   النصُّ 

عىلٰ  والرصحية  الواضحة  داللته  يُ   بفضل  احلالة  هذه  غري  ويف    ٰى سمَّ املقصود، 

درجة القطع واليقني    ل إىلٰ مل يتوصَّ   إنْ   ٰى ، وهنا يكون تفسريه مقبوالً حتَّ »ظاهراً «

املؤلِّ   ٰى املعن  بأنَّ  مقصود  هو  استكشفه  ألنَّ الذي  حتقُّ   ف،  باملعنعدم  اليقني    ٰى ق 

عدم وجود معيار    دليالً عىلٰ   الواقعي ال يعني رفض التفسري من أساسه وال يعدُّ 

  . لتقييم التفسري من حيث كونه معتربًا أو غري معترب

مفرسِّ  النصِّ هدف  الدِّ   -     النصوص  صائب    -ة  ينيَّ والسيّام  فهم  امتالك  هو 

إنَّ ومعترب ملدلوله كي يصبح تفسريه حجَّ  ق فيام لو  ام يتحقَّ ًة ومعتربًا، وهذا األمر 

احلوار،    ة املتعارفة يف فنِّ صول العقليَّ األُ   مة عىلٰ ة التفسري ممنهجة ومتقوِّ كانت عمليَّ 

يقال املنطلق  هذا  امل  إنَّ   : ومن  مع  التفسري  بالكامل  يتناسق  ما  هو  واملقبول  عترب 

  .)٢( العرف السائد بني أهل العلم واملعرفة
 

إرساء،  عبد اهللا جوادي اآلميل، رشيعت در آينه معرفت (باللغة الفارسيَّة)، إيران، قم، منشورات   ) ١(

 . ٢٧٢و ٢٧١، ص م١٩٩٣

 . ٥٧، ص أمحد واعظي، هرمنوتيك (باللغة الفارسيَّة) )٢(



 ٣٥٥  منهجيَّة التحليل اهلرمنيوطيقي يف الدراسات اإلسالميَّة

املفرسِّ   -   ٨ بني  اختالف  حيدث  الظواهر  أحيانًا  مدلول  فهم  يف  غري    - ين 

أنَّ   -النصوص   أساسيَّ عمليَّ   باعتبار  مرتكزين  حول  تتمحور  التفسري  مها  ة  ني 

  .)١(ٰى  كي جيول يف املعنجمال للمفرسِّ   ٰى ، لذا ال يبق ف والنصُّ املؤلِّ 

يني وعرص صدوره ال  الدِّ    النصِّ الفارق الزماين الكائن بني عرص مفرسِّ   -   ٩

ا رغم وجود  رب حائالً أمام فهم معناه الواقعي، إذ من املمكن فهمه موضوعي� عتَ يُ 

ال حتدث    الزمان   مرِّ   ة التي حتدث عىلٰ الت اللغويَّ التحوُّ   فارق زماين طويل، ألنَّ 

ا ال تسفر عن  هنَّ إه وخماطبيه، أي مفرسِّ  معضلًة بالنسبة إىلٰ  بشكل جيعل فهم النصِّ 

  . فالذي قصده املؤلِّ  ٰى بني ظاهر األلفاظ والعبارات وبني املعن حدوث تضادٍّ 

  د أنَّ ، ومن املؤكَّ ف النصِّ فهم هدف مؤلِّ عٰىل  ز  ركِّ يُ    أنْ املفرسِّ   جيب عىلٰ  -  ١٠

، فوظيفة  ف والنصُّ ني مها املؤلِّ يتمحور حول مرتكزين أساسيَّ  فهم مدلول النصِّ 

فه، ومن هذا املنطلق  الذي ألَّ  داللة النصِّ  ف اعتامدًا عىلٰ  هي فهم مراد املؤلِّ املفرسِّ 

ضوء ما    عىلٰ    يف حتديد اهلدف املقصود من النصِّ ة إلقحام رؤية املفرسِّ ال موضوعيَّ 

  . تأكيد وهو مرفوض بكلِّ  » ري بالرأيالتفس« ٰى سمَّ يُ 

  ض يف هناية املطاف عن الرأي الشخيص للمفرسِّ ة تتمخَّ ة تفسرييَّ نظريَّ   إذن، كلُّ 

النصِّ  مدلول  يف  األسايس  املرتكز  عمليَّ   باعتباره  جتري  وفقًا  بحيث  التفسري  ة 

ف، تتعارض يف الواقع مع  النظر عن املراد احلقيقي للمؤلِّ  ة وبغضِّ لرغباته الذهنيَّ 

  املفرسِّ   أنَّ   سلوب الصائب واملعقول يف تفسري النصوص؛ وجتدر اإلشارة هنا إىلٰ األُ 

فقط    ي رسالة النصِّ يلعب دور متلقّ   - حسب املنهج التقليدي يف فهم النصوص    -

  .)٢( اإلطالق وال دخل له يف مضموهنا عىلٰ 
 

، صادق الرجياين، معرفت ديني: نقدي بر نظريه قبض و بسط تئوريك رشيعت (باللغة الفارسيَّة)  )١(

 .١٣٢ص 

لدراسات  ناه، كالم جديد (باللغة الفارسيَّة)، إيران، قم، منشورات معهد اب  عبد احلسني خرسو  )٢(

 . ١٩، ص م٢٠٠٢والبحوث يف احلوزة العلميَّة، 



٣٥٦  رمنيوطيقا اهل 

  ة التي يلجأ مفرسِّ ة التفسرييَّ تتعارض مع النسبيَّ   ة للنصِّ القراءة التقليديَّ   -  ١١

إليها عند عدم وجود معيار معتمد ملعرفة الفهم الصائب ومتييزه عن اخلاطئ    النصِّ 

عن الفهم اخلاطئ    تشخيص الفهم املطابق للواقع ومتييزه  وعند عدم قدرته عىلٰ 

  .)١( املخاطبني ٰى وتكون مقبولة لد  د معاين النصِّ بحيث تتعدَّ 

نستشفُّ ممَّا ُذكَِر أنَّ املنهج املتعارف يف فهم النصِّ ضمن الدراسات اإلسالميَّة ال  

ينيَّة التي ال يمكن أْن ُتفرسَّ إالَّ بشكل   غ طرح أيِّ تفسري كان والسيّام للنصوص الدِّ ُيسوِّ

لكون ألفاظها وعباراهتا ال تدلُّ إالَّ عٰىل معنٰى واحد، وعٰىل الرغم من أنَّ الظواهر  واحد  

ينيَّة من شأهنا أْن ُتفرسَّ وفق احتامالت عديدة لكنَّ هذه االحتامالت تدور يف نطاق   الدِّ

ضيِّق للغاية، لذا حيدث أحيانًا اختالف يف فهم معانيها لكوهنا ليست نصوصاً، وهذا  

. االختالف   م عٰىل ذات النصِّ وليس ذهن املفرسِّ   حمدود يف نطاق ضيِّق ومتقوِّ

ة التفسري  عمليَّ   ٰى عندما حيدث اختالف يف تفسري أحد النصوص تبق  ٰى إذن، حتَّ 

 يف بيان مدلوله وفق  وال دور لرأي املفرسِّ   ف وداللة النصِّ مراد املؤلِّ   مرتكزة عىلٰ 

  . ذوقه الشخيص

ا طا ت اراا :  

، وعٰىل   ة للمنهج السائد يف فهم النصِّ اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّة أوجدت حتّديات جادَّ

ا تسبَّبت يف   ينيَّة السائدة لدرجة أهنَّ هذا األساس انعكست تداعياهتا عٰىل املعرفة الدِّ

  يها. إثارة شكوك حوهلا األمر الذي تسبَّب بجدل حمتدم بني مؤيِّدهيا ومعارض 

ة مل  الدراسات اإلسالميَّ   ة عىلٰ تأثري اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ   اجلدير بالذكر هنا أنَّ 

ة  ة منهج تاوييل جديد لكوهنا ليست وجهة دينيَّ أهي  يكن مبارشًا بحيث مل تطرح عىلٰ 

يتمحور تأثريها عىلٰ ذات مبادئ معيَّ  الدِّ   نة، لذا  التحّديات التي  الفكر  يني حول 

 
 . ٥٨، ص أمحد واعظي، هرمنوتيك (باللغة الفارسيَّة) )١(



 ٣٥٧  منهجيَّة التحليل اهلرمنيوطيقي يف الدراسات اإلسالميَّة

ن حتليالً  ة، فهي تتضمَّ ينيَّ املنهج املتعارف يف فهم النصوص الدِّ   إىلٰ توجدها بالنسبة  

ة  إدراكه لألهداف احلقيقيَّ   ٰى  ومداملفرسِّ   ٰى قه لد ورشوط حتقُّ   لطبيعة فهم النصِّ 

مؤلِّ  قصدها  النصِّ التي  بشكف  يتعارض  التحليل  وهذا  املنهج    جادٍّ   لٍ ،  مع 

  . ةميَّ ضمن الدراسات اإلسال املتعارف يف فهم النصِّ 

من   ا وجديدًا  جاد� نقدًا  محلت معها  الفلسفيَّة  اهلرمنيوطيقا  أنَّ  الكالم  خالصة 

ينيَّة، ومن هذا املنطلق ُيطَرح السؤاالن التاليان عٰىل   نوعه بالنسبة إٰىل النصوص الدِّ

والسيّام    - طاولة البحث والتحليل: عٰىل ضوء رواج مباحث اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّة  

هل بإمكاننا طرح تفسري متَّفق عليه ألحد    - يف القرن العرشين  بعد اتِّساع نطاقها  

عي أنَّه التفسري الوحيد وال صواب لغريه عٰىل اإلطالق؟   ينيَّة بحيث ندَّ النصوص الدِّ

  - كام هو معهود بني القدماء    -   » الظاهر «يف مقابل    » نصٌّ «ويا ترٰى هل يبقٰى لدينا  

الفلسفيَّة   اهلرمنيوطيقا  مباحث  رواج  تزول  بعد  القديمة  ة  التقليديَّ الرؤية  أنَّ  أو 

بالكامل؟ إذا قيل: ليس هناك أيُّ نصٍّ يكون تفسريه ثابتًا ال وجود لغريه بحيث  

يمكن طرح تفاسري وقراءات خمتلفة له، ففي هذه احلالة ال يمكن اعتبار أيِّ نصٍّ  

ا«بكونه     .)١( املضمون حسب املعنٰى االصطالحي، ألنَّ النّصيَّة تزول مع زوال   » نص�

  ا   ا ا  ا طرض ا

:ت اراا  

العلامء  األُ  بني  الشائع  املنهج  مع  يتعارض  الفلسفي  اهلرمنيوطيقي  سلوب 

س املنهج التأوييل  ُس ة، لذا فهو ال يتوائم مع أُ ينيَّ املسلمني يف تفسري النصوص الدِّ 

  ة، وبيان ذلك كام ييل:الدراسات اإلسالميَّ   بع يفاملتَّ 

 
طهران،    )١( إيران،  الفارسيَّة)،  (باللغة  دين  از  رسمي  قرائت  بر  نقدي  شبسرتي،  جمتهد  حمّمد 

 . ١١٤، ص م٢٠٠٢منشورات طرح نو، 



٣٥٨  رمنيوطيقا اهل 

  : ةة املعرفيَّ النسبيَّ  -   ١

،  دًا للنصِّ ا ال تطرح تأويالً ثابتًا وحمدَّ ة أهنَّ من خصائص اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ 

،  )١( ةة معرفيَّ ا حتمل معها نسبيَّ ا يعني أهنَّ ممَّ   ، ثابت  ٰى معن  أساسها أيُّ    عىلٰ لذا ال يتعنيَّ 

اإلبستيمولوجيَّ وهذه   املعايري  وفق  متامًا  مرفوضة  اإلسالميَّ الرؤية  عدم    ألنَّ   ، ةة 

ة التفسري  ة يسفر عن حدوث خلل يف عمليَّ ينيَّ حني تفسري النصوص الدِّ   ٰى  املعنتعنيُّ 

عىلٰ  املستحيل  من  يصبح  تفسريي� املفرسِّ   بحيث  رأيًا  تبنّي  موحَّ ين  ويبقا    ٰى دًا 

  . الواقعي للنصِّ  ٰى ف املعنيعر  املخاطب حائرًا دون أنْ 

ة  ضوء ترويج رؤيتها النسبيَّ   تها بنفسها عىلٰ ة تنقض نظريَّ اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ 

ة  اته الشخصيَّ  وفرضيَّ الذي يستسيغه املفرسِّ   ٰى ة املعن حّجيَّ   من خالل تأكيدها عىلٰ 

النصِّ عمليَّ   عىلٰ  تأويل  األُ ة  تُ ، فهي هبذه  أيَّ طروحة ال  يُ   بقي  ت صواب  ثبِ معيار 

 ال يمكن  ا غري متعنيَّ ًا ال ثبوت له ونسبي� تها، إذ عندما يصبح اإلدراك متغريِّ نظريَّ 

األُ   عندئذٍ  ة، وهذا  ة كقضايا مطلقة وغري نسبيَّ ة الفلسفيَّ س اهلرمنيوطيقيَّ ُس اعتبار 

ة بذاهتا  لسفيَّ اهلرمنيوطيقا الف  ة ترسي عىلٰ ة الفلسفيَّ ة اهلرمنيوطيقيَّ النسبيَّ   يعني أنَّ 

ت معه  ثبِ نًا ستُ معيَّ   ٰى ام أثبتت معنا كلَّ جتعلها حمدودة وغري شاملة بحيث إهنَّ   مَّ ومن ثَ 

  .)٢( صدق نقيضه

عامَّ  ذُ فضالً  شموليَّ فالنسبيَّ   رَ كِ   مع  أيضًا  تتعارض  اإلسالميَّ ة  الرشيعة  ة  ة 

وترك    إلزام يف االستجابة ألوامر اهللا    أساسها أيُّ   عىلٰ   ٰى تها بحيث ال يبقوخامتيَّ 

أنَّ  كام  اهلرمنيوطيقيَّ النسبيَّ   نواهيه،  أنْ ة  يمكن  ال  كافَّ طبَّ تُ   ة  يف  االستنتاجات  ق  ة 

ة ليست ذات سياق واحد، فاملحكم  ينيَّ نسق واحد لكون النصوص الدِّ   ة عىلٰ ينيَّ الدِّ 

 

 .٢٤٠، ص ينه جستارها (باللغة الفارسيَّة)گزفريدريك نيتشه وآخرون، هرمنوتيك مدرن:  )١(

شنايس در مطالعات سيايس اسالم (باللغة الفارسيَّة)، إيران،  عّيل أكرب عّيل خاين وآخرون، روش  )٢(

 . ٦٢٣، ص م٢٠٠٧، طهران، منشورات جامعة اإلمام الصادق 
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تنتهل    ال يمكن أنْ  - ٰى خر ذلك من صيغ أُ   وما إىلٰ   -واملتشابه والباطن والظاهر 

  . سلوبد، أي ال يمكن تأويلها بذات األُ من مصدر هرمنيوطيقي موحَّ 

ثوابت  الدِّ  فيه  ومثقِّ   - حمكامت    - ين  القدماء  البادية  أعراب  فو القرن  يفهمها 

  عىلٰ   حمّمد    د فيه النبيُّ نسق واحد تقريبًا مثل احلديث الذي أكَّ   العرشين عىلٰ 

يوم    حرامًا إىلٰ   ٰى مته يبقيوم القيامة، وما حرَّ   حالالً إىلٰ   ٰى الرشيعة يبقته  ما أحلَّ   أنَّ 

  .)١( القيامة

اهلرمنيوطيقيَّ النسبيَّ  الفلسفيَّ ة  السياسيَّ ة  الناحيتني  من  واالجتامعيَّ ة  ترتتَّ ة  ب  ة 

عدم قدرهتا عىلٰ  أمثلة ذلك  باطلة كثرية، ومن  لتمييز    عليها قضايا  معيار  وضع 

 الذي  املفرسِّ   ٰى ر لد هذا األساس ينشأ تصوُّ   عن السقيم، وعىلٰ التفسري الصحيح  

ة  اختالف بني التفاسري القرآنيَّ   ة بعدم وجود أيِّ ة التأويليَّ هذه املنهجيَّ   يعتمد عىلٰ 

ا ال  ومعاوية بن أيب سفيان واخلوارج؛ كام أهنَّ     ل اإلمام عيلٍّ بَ املطروحة من قِ 

ا بدالً  ذلك أهنَّ   الزمان، واألسوأ من كلِّ   ين مع مرِّ ة الدِّ انيَّ حقَّ   تضمن احلفاظ عىلٰ 

  ته تصبح وازعاً وسندًا إلبطاله! انيَّ عن إثبات حقَّ 

األُ  ترتتَّ   ٰى خر املشكلة  عىلٰ التي  بالنسبيَّ   ب  اهلرمنيوطيقيَّ القول  تتمثَّ ة  يف  ة  ل 

ا  ، ألهنَّ اىلٰ اهللا تع  ٰى ة وهدب السامويَّ تُ ة بعثة األنبياء وإنزال الكُ رضورة اإلذعان بعبثيَّ 

  .)٢( ةك باملعتقدات واألحكام الرشعيَّ شكِّ ة وتُ ينيَّ د الرضورات الدِّ فنِّتُ 

    :  النصِّ ة مفرسِّ حموريَّ  -   ٢

بحّجيَّ  يعتقد  الفلسفيَّ من  اهلرمنيوطيقا  بأنَّ ة  اإلذعان  من  له  حميص  ال  فهم    ة 

،   والسياق الداليل للنصِّ ة يف ذهن املفرسِّ ثمرة للرتكيب بني الصورة الدالليَّ   النصِّ 

 
ار، بصائر الدرجات يف فضائل آل حمّمد  )١( ، إيران، قم، منشورات مكتبة  حمّمد بن احلسن الصفَّ

   .١٤٨، ص هـ١٤٠٤آية اهللا املرعيش النجفي، 

 . ١١، ص  م٢٠٠٦، هرمنوتيك (باللغة الفارسيَّة)، إيران، قم، منشورات توحيد،  جعفر السبحاين  )٢(



٣٦٠  رمنيوطيقا اهل 

التأويل، بل  ة يف عمليَّ  الشخصيَّ ومن هذا املنطلق يستحسن إقحام رؤية املفرسِّ  ة 

أساسي�  رشطًا  اعتبارها  عليه  النصِّ جيب  مضمون  لفهم  مفروضًا    ا  واقعًا  لكوهنا 

  . منه بدِّ  ال

الفلس تُ فيَّ اهلرمنيوطيقا  عىلٰ ؤكِّ ة  أيضًا  النصِّ   د  مضمون  فهم  وعدم    تسلسل 

 بحيث ال يمكن طرح تأويل موضوعي قطعي له، أي ليس  معنيَّ   فه عند حدٍّ توقُّ 

ب عليه صواب مجيع  من املمكن بتاتًا امتالك فهم مطابق للواقع، وهذا الكالم يرتتَّ 

مرهون    النصِّ   ٰى معن  ألنَّ ،  )١( ح بخصوص النصِّ طرَ التأويالت والتفسريات التي تُ 

  ة هلا تأثري عىلٰ معلوماته الشخصيَّ  ا يعني أنَّ ة ممَّ  واستنتاجاته الشخصيَّ برؤية املفرسِّ 

  . هفرسِّ طبيعة فهمه ملضمون الكالم الذي يُ 

األُسلوب املتَّبع لتفسري النصوص يف رحاب اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّة قوامه فائدة مجيع  

هن املفرسِّ بحيث يمكنه تسخريها لتأويل النصِّ املقصود، إذ ال  املعلومات املرتكزة يف ذ 

فكريَّة   هات  توجُّ ويتبنَّٰى  معلومات مسبقة  يمتلك  مل  ما  املؤلِّف  قراءة ذهن  له  يتسنَّٰى 

  . ) ٢( معيَّنة، وثمرة هذه الظاهرة عدم انطباق الرؤٰى مع بعضها عٰىل اإلطالق 

   النصِّ رؤية مفرسِّ  م عىلٰ ة تتقوَّ اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ  أنَّ  رَ كِ نستنتج من مجلة ما ذُ 

ا يعني استحالة وضع  ف، ممَّ استكشاف مراد املؤلِّ   من يدور يف فلكها إىلٰ   ٰى وال يسع

للنصِّ  وهنائي  واقعي  يتمخَّ تأويل  احلال  بطبيعة  األمر  وهذا  تعدُّ ،  عنه  د  ض 

فه وقطع الطريق  ل قصد مؤلِّ يني وجتاه الدِّ   ح يف تأويل النصِّ طرَ القراءات التي تُ 

ح حوله بحيث ال يمكن تقييمه بشكل منصف ضمن  طرَ يُ   نقدٍ   كلِّ   بالكامل عىلٰ 

  .)٣( ةينيَّ الدراسات الدِّ 

  واألفكار يفسح املجال لطرح تفاسري ال حدَّ   ٰى الفهم الناشئ من امتزاج الرؤ 
 

 .٥٥٧، ص بابك أمحدي، ساختار و تأويل متن (باللغة الفارسيَّة) )١(

 .١٥، ص (باللغة الفارسيَّة) معارص هرمنوتيك گزيدةجوزيف باليشري،  )٢(

 .٥٦٣ - ٥٥٥، ص الفارسيَّة)بابك أمحدي، ساختار و تأويل متن (باللغة  )٣(
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النسبيَّ  وهذه  حرص،  وال  الالَّ هلا  حّجيَّ ة  تضفي  التي  جلميحمدودة  القراءات  ًة  ع 

النصِّ  حول  بأنَّ عرِّ وتُ   املطروحة  النّيص  اإلدراك  معنيَّ ف  بنطاق  حمدود  ال  ه غري   ،

غ  سوِّ ل بشأنه بحيث تُ تتنزَّ   مَّ معيار أو قاعدة لتقييم حقيقة اإلدراك، ومن ثَ   تضع أيَّ 

  . نحو اإلطالق فهم عىلٰ  كلَّ 

الفلسفيَّة ليس معرفة مراد املؤلِّف،  اهلدف من تفسري النصِّ يف رحاب اهلرمنيوطيقا  

د قارئ أو مفرسِّ للنصِّ حاله حال سائر   ه اهلرمنيوطيقي جمرُّ بل املؤلِّف حسب هذا التوجُّ

اء بحيث   يه، لذا فاملفرسِّ يف رحاهبا ينوب عن املؤلِّف ويعتربه مثل سائر القرَّ ائه ومفرسِّ ُقرَّ

ح رأيه عٰىل سائر اآلراء املطروحة،   ه عدم اعتبار قصد املؤلِّف  ال ُيرجِّ ونتيجة هذا التوجُّ

، ومن َثمَّ جيب اإلذعان بعدم وجود فهم صائب ومعترب للنصِّ عٰىل  ) ١( وجتاهله بالكامل 

اإلطالق، ألنَّ جتاهل رأي املؤلِّف ضمن عمليَّة التفسري ال ُيبقي أيَّ معيار لطرح تأويل  

معاين  تفنيد  هو  التجاهل  هذا  فثمرة  ومعترب،  هنا    مقبول  دوَّ التي  والعبارات  األلفاظ 

ا مهملة وعارية عن كلِّ مدلول.    املؤلِّف والتعامل معها وكأهنَّ

ة فاإلذن دائًام موجود لطرح قراءة جديدة  س اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ ُس أُ   بناًء عىلٰ 

ام  ة والسيّ ة كافَّ األحكام الرشعيَّ  بالنسبة إىلٰ  ٰى ة، بل حتَّ ينيَّ النصوص الدِّ  بالنسبة إىلٰ 

العبادات، ومن هذا املنطلق يمكن طرح قراءة جديدة من نوعها هلذه النصوص  

ثَ  أنَّ   مَّ ومن  كإثبات  الصالة  أحكام  أنْ   تغيري  جيب  الصبح  بأربع    ٰى ؤدَّ تُ   صالة 

عدم وجود    صول والقواعد يعود إىلٰ ركعات! السبب يف هذه املرونة املتجاوزة لألُ 

ل  س بنفسه غري خموَّ الشارع املقدَّ   حتديد نطاق الفهم يف رحابه لدرجة أنَّ  معيار يتمُّ 

نصِّ  تفسريًا قطعي� بتفسري  اإلدالء    ين بحيث حيقُّ ا لكونه كسائر املفرسِّ ا وهنائي� ه  له 

   آخر! ه رأي مفرسِّ حملَّ   ض ليحلَّ رفَ ل أو يُ قبَ ا يُ إمَّ  مَّ برأيه فحسب ومن ثَ 

بعدم    نقرَّ   أساس هذه الوجهة اهلرمنيوطيقة جيب أنْ   عىلٰ نا  ذلك أنَّ   من كلِّ   األهمُّ 

 
 .١٩، ص ريتشارد باملر، علم هرمنوتيك (باللغة الفارسيَّة) )١(
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أيِّ  النبيِّ   وجود  فهم  بني  ترجيح  أو  للنصِّ   حمّمد    اختالف  أعدائه    وفهم 

 ال يمكن ترجيح املقاصد التي دعا  مَّ اإلسالمي مثل أيب جهل وأيب سفيان، ومن ثَ 

بناًء عىلٰ  أُ   إليها  قِ ما  إليه من  اهللا  بَ وحي  إليها    عىلٰ   ل  التي يدعو  املقاصد  تلك 

ة! ثمرة هذا الكالم  ينيَّ استنتاجاهتم من نصوصنا الدِّ  ار واملرشكون استنادًا إىلٰ فَّ الكُ 

أحد    إذ ال يمكن أليِّ   ٰى،ما للكلمة من معن   بكلِّ   وضاللٍ   تامٍّ   ضٍ هي حدوث غمو

ة بالكامل  وبالتايل جيب جتاهل الدعوة اإلسالميَّ   ٰى،سبيل اهلد   كان إرشاد الناس إىلٰ 

موا الناس سبيل صالحهم  علِّ هداة العامل مل يُ   وكلَّ   حمّمد    النبيَّ   واإلقرار بأنَّ 

كالم يتمحور حول الغيب والعاقبة    ة تنبذ كلَّ ورشادهم، فاهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ 

  . ف النصِّ م ومؤلِّ عرب نقضها قصد املتكلِّ  ٰى واهلدف واهلد 

البال القيِّ الرشيف الريض نقل يف كتاب هنج  بن أيب    لإلمام عيلِّ   )١( م خطبةغة 

لَِساُنهُ   َوكِتَاُب اهللاِ «جاء يف جانب منها:    طالب   َيْعيَا  َناطٌِق َال  َأْظُهِرُكْم    ، َبْنيَ 

وَن بِِه، َوَتنْطُِقوَن بِِه،    كِتَاُب اهللاِ   ...،َوِعزٌّ َال ُهتَْزُم َأْعَواُنه  ،َوَبيٌْت َال ُهتَْدُم َأْرَكاُنهُ  ُتبِْرصُ

،   َخيْتَلُِف ِيف اهللاَِبْعض، َوَال  َوَتْسَمُعوَن بِِه، َوَينْطُِق َبْعُضُه بِبَْعض، َوَيْشَهُد َبْعُضُه َعَىلٰ 

َعِن اهللاِ َوَال  بَِصاِحبِِه  ُخيَالُِف  ات تأويل  فرضيَّ   ، إذن، ليس من الصواب زعم أنَّ » 

مرتكزات خارجة عن نطاقه، ومجيع آيات الكتاب    ناًء عىلٰ صاغ بتُ   جيب أنْ  النصِّ 

وهي تصون    ، واحد  ٰى تعريف اهللا تبارك شأنه للناس بمستو  ة عىلٰ احلكيم هلا القابليَّ 

  .)٢( خلل وزلل وتأويل منحرف عقيدة التوحيد من كلِّ 

 
إيران،    )١( جعفري،  تقي  حمّمد  مة  العالَّ ه  وفرسَّ الفارسيَّة  إٰىل  ترمجه  البالغة،  هنج  الريض،  الرشيف 

مة اجلعفري،  سة تدوين ونرش آثار العالَّ  . ١٣٣، اخلطبة رقم م٢٠١٠طهران، منشورات مؤسَّ

 :٢٢١ - ٢٢٠بابك أمحدي، ساختار و تأويل متن (باللغة الفارسيَّة)، ص الع أكثر، راجع: لالطِّ  )٢(

واهل،  ؛  ٤٠٠ جان  فرنو/  فلسفه  دارشنايسيپدروجيه  الفارسيَّة)و  (باللغة  بودن  هست  ، هاي 

الفارسيَّة)، ص؛  ١٠٥:  ١٣٧٢ (باللغة  فلسفه  تاريخ  ؛ ٤٥  -  ١٠٤و  ٧٤  فريدريك كوبلستون، 

          .٦٨ يفيد كوزنزهوي، حلقه انتقادي (باللغة الفارسيَّة)، صد



 ٣٦٣  منهجيَّة التحليل اهلرمنيوطيقي يف الدراسات اإلسالميَّة

م ع  ٰىل  املنهج املتعارف بني املسلمني يف تفسري النصوص اإلسالميَّة حتَّٰى وإْن تقوَّ

النصِّ وبيان مضمونه  العمل بمعلومات مسبقة عند تأويل  ، إالَّ أنَّ هذا  ) ١( رضورة 

، بل املعلومات الظّنيَّة التي ال تنبثق من مصادر يقينيَّة هي   األمر ال خيلُّ بفهم النصِّ

وجتاهل قصد املؤلِّف    - التأويل الذوقي    - التي تسفر عن رواج ظاهرة التفسري بالرأي  

ا ختلُّ بعمليَّة الفهم؛ أضف   بالكامل، لذا ال بدَّ من نبذ هذا النوع من املعلومات ألهنَّ

إٰىل ذلك فاعتامد املفرسِّ عٰىل الفرضيَّات املسبقة واآلراء الشخصيَّة عند تأويل النصِّ  

  . ) ٢( حيول دون تقييمه بُأسلوب صائب وفهم مضمونه احلقيقي بشكل أمثل 

صواب الرأي القائل بعدم    عىلٰ   شاهد يدلُّ   ة أيَّ الدراسات اإلسالميَّ ال نجد يف  

وحي بصواب مجيع التأويالت  ومجوح مدلوله بشكل مطلق، أو يُ   تناهي فهم النصِّ 

تُ  تُ طرَ التي  والروايات  اآليات  بل  بخصوصه،  عىلٰ ؤكِّ ح  بشكل  إمكانيَّ   د  فهمه  ة 

  . ه يف هذا املضامرباعزم اتِّ املنهج األمثل الالَّ  وتشري إىلٰ  ،أفضل

  : ة ظهور األلفاظعدم حّجيَّ  -   ٣

الفلسفيَّ  تُ اهلرمنيوطيقا  للنصِّ   د عىلٰ ؤكِّ ة  ثابت وهنائي  يف  ،  )٣(عدم وجود فهم 
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 َي   قال تعاٰىل يف كتابه الكريم:  ) ١(
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 .١١٧، ص عبد احلسني خرسو بناه، كالم جديد (باللغة الفارسيَّة) )٢(
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٣٦٤  رمنيوطيقا اهل 

أنَّ  اإلسالميَّ   حني  يف الدراسات  املتعارف  التفسريي  علم    - ة  املنهج  والسيّام يف 

عىلٰ ؤكِّ يُ   - صول  األُ  النصِّ   أنَّ   د  لتفسري  األسايس  املعن  املنطلق  الظاهر    ٰى هو 

 تأويل آية أو رواية خالفًا لظاهرها ما مل تكن لديه  لأللفاظ، لذا ال يمكن للمفرسِّ 

الظاهري    ٰى ذلك؛ واملرتكز يف املرحلة التالية هو املعن  عىلٰ   ة تدلُّ قرينة معتربة وقطعيَّ 

النصِّ  ملخاطبي  الترشيع  عهد  يف  وعىلٰ الدِّ   لأللفاظ  اآلونة،  تلك  يف  هذا    يني 

سبيل    وهنا، فعىلٰ فرسِّ آية يُ   ون اهتاممًا كبريًا ملناسبة نزول كلِّ األساس أعار املفرسِّ 

فرسَّ  كلمة  املثال  تعاىلٰ   »صعيد «وا  قوله   :  يف 
ً
با

�
ي

َ
ط  

ً
ِعيدا

َ
ص وا 

ُ
م

�
م

َ
ي
َ
ت
َ
�    حسب

إبَّ  العرب  بني  املتعارف  عىلٰ مدلوهلا  بناًء  النزول  عرص  والقرائن    ان  الشواهد 

العربيَّ  اللغة  يف  آنذاك  يتبنَّ  ،ةاملوجودة  احلارض  العرص  املعنويف  ذات  لبيان    ٰى ون 

  .)١( املقصود

  : ةيف اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ  ىٰ تسلسل املعن -  ٤

بنية بعيدة عن    م عىلٰ يف رحاب املنهج اهلرمنيوطيقي الفلسفي يتقوَّ   فهم النصِّ 

ضوء الرؤية التي    ف معناه، حيث ينشأ ذلك عىلٰ املضمون احلقيقي حني استكشا 

املفرسِّ يتبنَّ وكيفيَّ اها  النظريَّ   هذه  وحسب  الشخيص،  وذوقه  للمضمون  فهمه  ة  ة 

بدَّ التفسرييَّ  تبنّي آراء مسبقة مرتكزة يف ذهن مفرسِّ   ة ال  ونتيجة ذلك     النصِّ من 

ن ثابتة ومرتكزة   عادًة ما تكومفرسِّ   رؤية كلِّ   حدوث تسلسل يف فهم مضمونه ألنَّ 

  .)٢( ةآخر ال يتناسق مع مرتكزاته الفكريَّ  ٰى معن ي يعجز عن تبنِّ  مَّ يف ذهنه ومن ثَ 

اإلسالميَّ  الدراسات  التفسريي مرفوض يف    ألنَّ   ، ة مجلًة وتفصيالً هذا املنهج 

الدِّ  املفاهيم  من  الكثري  مضمون  اإلسالميَّ ينيَّ فهم  الرشيعة  يف  بتقوة  مرهون    ٰى ة 

جانب إخالصه يف بيان املقصود احلقيقي    ة إىلٰ  واعتقاده بالتعاليم اإلسالميَّ املفرسِّ 
 

 .  ٤٦ص    الفارسيَّة)،مهدي هادوي طهراين، مباين كالمي اجتهاد در برداشت از قرآن كريم (باللغة    )١(

 . ١٨و ١٧، ص (باللغة الفارسيَّة) معارص هرمنوتيكه گزيدجوزيف باليشري،  )٢(



 ٣٦٥  منهجيَّة التحليل اهلرمنيوطيقي يف الدراسات اإلسالميَّة

املقدَّ  كلَّ للشارع  لذا  ترسَّ س،  امليزات يف شخصيَّ ام  هذه  ن من فهم  ته سيتمكَّ خت 

الواقع بشكل أنسب وأدّق كام لو    يقرتب تفسريه إىلٰ   مَّ احلقيقة بشكل أفضل ومن ثَ 

قوله   تفسري  مثالً     : تعاىلٰ أراد 
َ
 ي

�
�
َ
أ ْم  ا 

ُ
�

َ
ل  

ْ
ل

َ
ع

ْ َ
� اَهللا  وا 

ُ
ق

�
ت
َ
�  

ْ
إِن وا 

ُ
ن
َ
آم ِيَن 

�
ا� ا 

َ
ه

 
ً
ْرقانا

ُ
  احاً بَ َص   نيَ عِ بَ رْ أَ   هللاِِ   َص لَ ْخ أَ   نْ مَ «:  أو احلديث املروي عن رسول اهللا  ،  )١( ف

  .)٢(»هِ نِ اَس لِ  إَىلٰ  هِ بِ َقلْ  نْ مِ  ةِ مَ كْ احلِ  يعَ ابِ نَ اهللاُ يَ  ىٰ رَ ْج أَ 

غ  مسوِّ   بع يف تفسري اآليات والروايات عدم وجود أيِّ سلوب املتَّ األُ نستنتج من  

الداليل   املعنتعدُّ   - للتسلسل  اإلسالميَّ   -   ٰى د  النصوص  تأويل  املنهج  يف  وفق  ة 

س اهلرمنيوطيقا  ُس وبالتايل ال جمال لتفسريها وفق أُ   ، املتعارف بني العلامء املسلمني

املعنالفلسفيَّ  بيان  بل  إىلٰ   ٰى ة،  بمستو   حدٍّ   منوط  وإيامنه  املفرسِّ   ٰى تقو   ٰى كبري   

  . ةينيَّ وإخالصه ملعتقداته الدِّ 

دوا طات اراا  :  

أنْ  إمكانيَّ   بعد  عدم  عىلٰ أثبتنا  االعتامد  الفلسفيَّ   ة  تأويل  اهلرمنيوطيقا  يف  ة 

ضوء    ة وعىلٰ ت اإلسالميَّ ة بداعي عدم تناسقها مع مبادئ الدراسا ينيَّ النصوص الدِّ 

احلديث    ق إىلٰ رين املسلمني، سنتطرَّ تها من وجهة نظر الباحثني واملفكِّ عدم حّجيَّ 

ضوء السؤال التايل: هل   ة يف هذا املضامر عىلٰ عن واقع اهلرمنيوطيقا امليثودولوجيَّ 

عىلٰ  االعتامد  امليثودولوجيَّ   يمكن  مع  اهلرمنيوطيقا  متناسق  معترب  كمنهج  واقع  ة 

  ة؟ الدراسات اإلسالميَّ 

  صعيد تفسري النصِّ   قًا جديدًا عىلٰ فُ ة تفسح أُ اهلرمنيوطيقا امليثودولوجيَّ   رغم أنَّ 

لكنَّ  ٰى خر أُ   ٰى لطرح رؤ أقلُّ حوله،  الفلسفيَّ   ها  اهلرمنيوطيقا  من  ة بحيث ال  وطئًا 
 

   .٢٩سورة األنفال، اآلية  )١(

)، إيران، طهران، منشورات  أبو القاسم باينده، هنج الفصاحة (الكلامت القصار للنبيِّ األكرم    )٢(

 . ٧٣٨، ص م٢٠٠٣دنياي دانش، 



٣٦٦  رمنيوطيقا اهل 

اد حتّديات  ة وال تسفر عن إجي ة الفلسفيَّ ات اهلرمنيوطيقيَّ ب عليها ذات السلبيَّ ترتتَّ 

جادَّ  عىلٰ ومشاكل  الدِّ   ة  الدراسات  يف  ينيَّ صعيد  املتعارف  املنهج  حترتم  لكوهنا  ة 

سلوب  ة وفق األُ ، لذا يمكن االعتامد عليها يف الدراسات اإلسالميَّ تأويل النصِّ 

  رين املسلمني وذلك حسب الرشوط التالية: بع بني العلامء واملفكِّ املتَّ 

  : بعة يف التعامل مع النصِّ ساليب املتَّ التمييز بني خمتلف األ -   ١

املعن هو اهلدف األسايس من وراء تفسريه،    ف النصِّ الذي قصده مؤلِّ   ٰى فهم 

ة، ال  دَ حِ    عىلٰ ويشري إليها كال�   ة دالالت يف ظاهر النصِّ فالقارئ حينام يواجه عدَّ 

املعنام خيتار  ف، وإنَّ يعترب استكشافه هذا تأويالً ملراد املؤلِّ    ٰى واحدًا منها باعتباره 

النصِّ  تأويل  يف  الرشط  وهذا  أنْ   املقصود؛  مجيع  ؤَخ يُ   جيب  يف  االعتبار  بنظر  ذ 

أساسيَّ  ركيزًة  بصفته  عمليَّ األحيان  ضمن  ألنَّ ًة  التفسري،  التفسري    ة  أو  التأويل 

ف من األلفاظ والعبارات  الذي قصده املؤلِّ   ٰى بمعناه األخّص يعني توضيح املعن

  .)١( خاصٍّ  جانب بعضها ضمن سياٍق  صاغها إىلٰ  التي

  : النصِّ  ب إىلٰ نَس يُ  ىٰ معن ف يف كلِّ ة قصد املؤلِّ مركزيَّ  -   ٢

مثل النقد والتقييم واملقارنة قد ال    بعة يف التعامل مع النصِّ بعض األساليب املتَّ 

  ٰى املعن إليه، بل تتمحور حول حتليل  معنيَّ   ٰى تسفر يف هناية املطاف عن نسبة معن 

  النصِّ   ٰى ا تأيت يف مرحلة ثانية بعد مرحلة استكشاف معنهنَّ إأي    - بعد اإلعالن عنه  

يتمُّ   - بمركزيَّ   ويف رحاهبا ال  املوضوع  مع  املؤلِّ التعامل  ف، لكن حسب  ة قصد 

اإلسالميَّ األُ  الدراسات  ضمن  املتعارف  فكلُّ سلوب  بدَّ   نصٍّ   ة  ن  يتضمَّ   وأنْ   ال 

الواقعي مسترت يف ذهن    ٰى  لكون املعن فكرة املفرسِّ  مع تغريُّ ال يتغريَّ   نًا ثابتاً معيَّ   ٰى معن

  . فالذي أراده املؤلِّ  ٰى استشكاف املعن  فه، لذا يتمركز جهد الباحث عىلٰ مؤلِّ 

 
 . ١٥ - ١٣، ص السبحاين، هرمنوتيك (باللغة الفارسيَّة)جعفر  )١(



 ٣٦٧  منهجيَّة التحليل اهلرمنيوطيقي يف الدراسات اإلسالميَّة

النصِّ   -   ٣ تأويل  جواز  التقيُّ   عدم  ورضورة  ذوقي  التأويل  بشكل  بقواعد  د 

  : املعتربة

الذي أراده    ٰى ن واملعناملدوَّ   بوجود ارتباط لغوي بني النصِّ    النصِّ اعتقاد مفرسِّ 

  معنيَّ   ٰى أساسه يثبت وجود معن  ، وعىلٰ ة املفرسِّ بقي جماالً للقول بمركزيَّ ف ال يُ املؤلِّ 

يُ   للنصِّ  من  األساس جيب عىلٰ   له، وعىلٰ ؤوِّ وغري خاضع لذوق    مفرسِّ   كلِّ   هذا 

  . ةتفسري النصوص ضمن الدراسات اإلسالميَّ العمل وفق الضوابط املتعارفة يف 

بأنَّ الفرضيَّ  القائلة  العقالء    ة  بني  وتفاهم  ارتباط  وسيلة  عن  عبارة  اللغة 

العقليَّ   بأنْ    النصِّ والعرف، تلزم مفرسِّ  املتَّ يعمل وفق الضوابط  بعة يف االرتباط  ة 

عىلٰ  جتاهلها  وعدم  املجتمع  يف  ا  والتفاهم  مع  يتعامل  ال  بحيث    لنصِّ اإلطالق 

عىلٰ بأُ  متعارفة  غري  قضايا  منه  يستنتج  أو  ذوقي  الشخصيَّ   سلوب  رغبته  ة،  ضوء 

عادًة    -  عامٍّ   لٍ م بشكواملتكلِّ   -   ف النصِّ مؤلِّ   د ذلك القاعدة الثابتة القائلة بأنَّ ؤيِّ ويُ 

ويعمل وفق القواعد    ،ة لالرتباط والتفاهم بني البرش ما يلتزم باألساليب العرفيَّ 

وفق هذا     التعامل مع النصِّ املفرسِّ   عتربة يف هذا املضامر، لذا جيب عىلٰ ة املالعقليَّ 

  .)١( املبدأ الثابت

  ة حني حدوث اختالف يف فهم النصِّ رضورة العمل وفق ضوابط خاصَّ   -   ٤

  : وعدم وضوح مدلوله

هذا األساس ال يمكن    ، وعىلٰ ف هو املعيار األسايس يف فهم النصِّ قصد املؤلِّ 

اعتبار االختالف يف فهم مضمونه أمرًا مطلقًا ال ضابطة له وال قاعدة كام هو احلال  

وإنَّ  الفلسفي،  اهلرمنيوطيقي  التأويل  رحاب  خاصَّ يف  ضوابط  له  االختالف  ة  ام 

  ٰى استكشاف ذلك املعن  ين إىلٰ مجيع املفرسِّ   ٰى يدور يف فلكها حيث حيدث عندما يسع
 

أمحد واعظي، نظريه تفسري متن (باللغة الفارسيَّة)، إيران، قم، منشورات معهد دراسات احلوزة   )١(

 . ٣٣٦و ٣٣٥، ص م٢٠١١واجلامعة، 



٣٦٨  رمنيوطيقا اهل 

الذي  املؤلِّ   الثابت  املعن  ف، ألنَّ قصده  هذا  هو عدم وضوح    ٰى سبب االختالف 

منهم يف هذه احلالة عادًة    واحدٍ   سواء، إذ كلُّ   حدٍّ   ين عىلٰ مجيع املفرسِّ   ٰى املقصود لد 

  . ةيتناسق مع ذوقه الفكري ومرتكزاته الذهنيَّ  ٰى ما يستنبط منه معن

ة تفاسري  وطرح عدَّ   نصِّ ة توعز االختالف حول مدلول الاهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ 

إىلٰ  مفرسِّ   حوله  أنَّ ذهن  اإلسالميَّ   ه، يف حني  تُ الدراسات  عدم وجود    د عىلٰ ؤكِّ ة 

ارتباط هلا  قضايا خارجيَّ    يف هذا املضامر وتوعز األمر إىلٰ تأثري لذهن املفرسِّ  ة ال 

  بالذهن؛ ويمكن تلخيص هذه القضايا ضمن النقاط التالية:

للداللة عىلٰ احلروف يف    -أ   اللغات تستخدم  معاين وأحيانًا ال  عدَّ   خمتلف  ة 

  .)١(نحو القطع واليقني ت له عىلٰ مَ خدِ الذي استُ   ٰى يمكن حتديد املعن

  عمل للداللة عىلٰ ستَ ا، وبعضها يُ بعض األلفاظ والعبارات مشرتكة لفظي�  - ب 

  .)٢( ة معاينعدَّ 

  .)٣( آخر   إىلٰ يني ختتلف أحيانًا من مفرسِّ الدِّ   بعة يف تأويل النصِّ ة املتَّ املنهجيَّ   -ج  

  صعيد فهم النصِّ    قد يكون هلا تأثري عىلٰ ة اخلاطئة للمفرسِّ اآلراء العقائديَّ   - د  

  .)٤(يني وتأويلهالدِّ 

 
ضمن قوله   ِسُ�مْ ُءو ِبرُ  يف كلمة  فرسَّ يُ  ة له معاين عديدة، لذا يمكن أنْ الباء يف اللغة العربيَّ  ف مثالً حر  ) ١(
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  لتبعيض أو التأكيد. بمعنيني مها ا   ، ٦، سورة املائدة، اآلية  ِسُ�ْم َوأ

 . ة عٰىل سبيل املثال تعني الطهر وكذلك احليضكلمة «قرء» يف اللغة العربيَّ  )٢(

 إٰىل األحاديث عٰىل رضورة رجوع املفرسِّ   ون دؤكِّ ي القرآن الكريم عٰىل سبيل املثال يُ بعض مفرسِّ   )٣(

املعصومني  املرويَّ  عن  أنَّ ة  حني  يف  بأنَّ   ،  يعتقدون  هو  األُ   آخرين  تفسريه  يف  األمثل  سلوب 

 .وفق مبدأ تفسري القرآن بالقرآن  الرجوع إٰىل نفس آياته

وعٰىل هذا   ،-ا جسًام ماّدي�  هللا  أي يزعمون أنَّ  -ون عقيدة التجسيم مثالً بعض علامء الكالم يتبنَّ )٤(

سة، وهذا التأويل يف الواقع  ذاته املقدَّ ه و يصف فيها أفعالاألساس يبادرون إٰىل تفسري اآليات التي 

 . وهو باطل طبعاً  ،تفسري بالرأي



 ٣٦٩  منهجيَّة التحليل اهلرمنيوطيقي يف الدراسات اإلسالميَّة

يني يف الدراسات  الدِّ   بعة لتأويل النصِّ ة املتَّ املنهجيَّ   أنَّ   رَ كِ نستنتج من مجلة ما ذُ 

ح  طرَ ة جديدة تُ ة وعمليَّ ة نظريَّ ة ومسائل استفهاميَّ قواعد لغويَّ   م عىلٰ ة تتقوَّ اإلسالميَّ 

تأويل    ق إىلٰ من يتطرَّ   ط يف كلِّ شَرت ح مضامينها، كام يُ وضِّ يُ    ألجل أنْ أمام املفرسِّ 

أنْ  النصوص  من  النوع  قابليَّ   هذا  علميَّ يمتلك  تُ ات  لذلكؤهِّ ة  ٰ   وأنْ   ، له    يتحىلَّ

  وأنْ   ذلك ال بدَّ   سامية والسيّام اإليامن والصدق، وقبل كلِّ ة  ة ودينيَّ بصفات أخالقيَّ 

ة  الستكشاف مداليلها احلقيقيَّ   بجدٍّ   ٰى ة ويسع ينيَّ يمتلك معرفًة بروح النصوص الدِّ 

  .)١( التفسري بالرأي بأمثل منهج تفسريي كي ال يقع يف فخِّ 

  : عدم جواز االجتهاد مقابل النصِّ  -   ٥

، لذا  الرصيح للنصِّ   ٰى د باملعنيتقيَّ   جيب أنْ   -   عامٍّ   لٍ وقارؤه بشك  -   النصِّ مفرسِّ 

  . ال جيوز له االجتهاد يف مقابله

  :الظاهر وجوب ترجيح األظهر عىلٰ  -   ٦

د ظواهر  أْن يعمل بأقوٰى االحتامالت الدالليَّة عندما تتعدَّ جيب عٰىل املفرسِّ 

، ألنَّ االحتامل األقوٰى بطبيعة احلال جيعل   عمليَّة كشف املعنٰى تبلغ أعٰىل  النصِّ

د عليه   درجاهتا، وعٰىل أساسه نقرتب أكثر من فهم مقصود املؤلِّف، وهو ما ُتؤكِّ

سرية العقالء عٰىل صعيد التعامل والتفاهم يف شتَّٰى مناحي احلياة، فحينام يواجه  

ح الضعيف ويعرض عنه   العاقل معنيني أحدمها ضعيف واآلخر قوي، ال ُيرجِّ

نَّ السبب األسايس لتفسري الكالم حسب ظاهره يعود إٰىل قدرة املفرسِّ  بداعي أ 

مراد   فهم  تساعده عٰىل  التي  ة  األدلَّ أقوٰى  االعتامد عٰىل  عرب  عٰىل كشف حقيقته 

 . )٢( املؤلِّف
 

  . ٦٢٨، ص  شنايس در مطالعات سيايس اسالم (باللغة الفارسيَّة) عّيل أكرب عّيل خاين وآخرون، روش  ) ١(

سة اإلمام    )٢( أبو الفضل ساجدي، زبان دين و قرآن (باللغة الفارسيَّة)، إيران، قم، منشورات مؤسَّ

 . ٣٥١، ص م٢٠٠٤للتعليم والبحوث،  اخلميني 



٣٧٠  رمنيوطيقا اهل 

  : وجوب تبنّي قراءة معتربة عند تأويل النصِّ  -   ٧

للنصِّ ومتييزه عن التأويل غري  ال خيتلف اثنان يف رضورة معرفة التأويل املعترب  

معتربة،   - باختالف نتائجها   - املعترب، إذ ليس من الصواب ادِّعاء أنَّ مجيع القراءات  

املعتربة مجلًة وتفصيًال كام هو احلال يف   القراءات  كذلك ليس من الصواب جتاهل 

عي أتباعه عدم أّمهيَّة التمييز ب  ني التأويل  األُسلوب اهلرمنيوطيقي الفلسفي الذي يدَّ

  املعترب وغري املعترب بزعم أنَّ االختالف يف فهم النصِّ أمر واقع ال بدَّ من اإلقرار به. 

خارجًا عن نطاقه    ٰى معن   التفسري غري املعترب وحتميل النصِّ   اجلدير بالذكر هنا أنَّ 

ام ال يكون هذا النوع من التفسري هو  التفسري بالرأي فحسب، فلربَّ   ال يقترص عىلٰ 

ب يف اخلطأ احلاصل ضمن الكثري من التفاسري اخلاطئة، بل السبب يعود يف  السب

ة القرائن التي استند إليها  ف أو عدم دقَّ  عن فهم مراد املؤلِّ عجز املفرسِّ   ذلك إىلٰ 

  . حني تأويل النصِّ 

للنصِّ وأمَّ  الصائب  املدلول  بيان  املعتمدة يف  املعايري  أهّم  الدراسات    ا  ضمن 

  س التالية: ُس األُ  م عىلٰ ة فهي تتقوَّ اإلسالميَّ 

ه بطبيعة احلال حيكي عن  ألنَّ   ،العقالء يعريون اهتاممًا بالغًا لظاهر الكالم   - ١

  . ة لدهيمف، لذا فهو حجَّ قصد املؤلِّ 

وحي إليه املراد  مقصده ويُ    إىلٰ إذن، ظاهر الكالم عبارة عن طريق يوصل املفرسِّ 

  . فلمؤلِّ احلقيقي ل

النوعي لكالم املؤلِّ   -  ٢ الظهور الشخيص، أي  ف هو احلجَّ الظهور  ة وليس 

  مَّ ة وعند أصحاب اللغة، ومن ثَ مفهومًا وفق املعايري العرفيَّ   ٰى يكون املعن  جيب أنْ 

  . ةرات واالستدالالت الشخصيَّ ة للتصوُّ ال حّجيّ 

ظهوره العريف،    عىلٰ   ليس هناك احتامل بعدم انطباق الظهور النوعي للنصِّ   -  ٣

س والقواعد  ُس وذلك لعدم وجود أسباب تقتيض عدم االنطباق املحتمل وفق األُ 



 ٣٧١  منهجيَّة التحليل اهلرمنيوطيقي يف الدراسات اإلسالميَّة

عىلٰ العقليَّ  احلاكمة  أنَّ   ة  ذلك  ومثال  إمهال    اللغة،  حيتمالن  ال  والعرف  العقل 

  . هة حني تدوين نصِّ ة والعرفيَّ صول العقليَّ ف لألُ املؤلِّ 

للنصِّ   -   ٤ النوعي  ظنّي�   الظهور  يكون  ما  معيَّ غالبًا  حاالت  يف  ويتبلور  نة  ا، 

د، ومن هذا املنطلق إذا  حمدَّ   ٰى وحيكي عن معن   » نصٌّ «ه  ف التأليف بأنَّ وَص عندما يُ 

، فهو  كان الظهور النوعي هو املرتكز األساس يف الفهم الصائب واملعترب للنصِّ 

  .)١( اإلطالق  ة له عىلٰ د معيار ظنّي ال قطعيَّ يف الواقع جمرَّ 

السبيل الوحيد للتفكيك بني التفسري املعترب وغري    أنَّ   رَ كِ نستنتج من مجلة ما ذُ 

النصِّ  تأويل  بكون  االطمئنان  هو  عىلٰ   املعترب  النوعي،    مرتكزًا  الظهور  مسألة 

سلوب العقالئي  واألُ   حسب العرف العامِّ  -   املفرسِّ   واملقصود من هذا الظهور أنَّ 

ة صائبة ودقيقة حني مجع  منهجيَّ   اعتامدًا عىلٰ   النصِّ   ٰى استكشاف معن   إىلٰ   ٰى يسع  -

فهمه الشخيص ال   املعلومات والشواهد إلثبات املدلول الذي يستنتجه بحيث إنَّ 

  ٰى. ة استكشاف املعنعمليَّ  ر عىلٰ ؤثِّ يُ 

للنصِّ  الداليل  االستكشاف  هذا  يتعارض  توصَّ   عندما  ما  سائر  مع  إليه  ل 

الرغم من     وقع يف خطأ قطعي، بل عىلٰ املفرسِّ   عاء أنَّ ادِّ ين، ال يمكن ألحد  املفرسِّ 

ف واحد ال غري، لكن ليس لدينا طريق يوصلنا إليه وال  كون املراد الواقعي للمؤلِّ 

أليِّ  عىلٰ مؤرشِّ   وجود  ويعيننا  الواقع  عن  حيكي  ويقيني  قطعي  الفهم      إثبات 

ين؛ لذا  اب أو سائر املفرسِّ صو   عىلٰ فيام لو كان هذا املفرسِّ   والبتِّ   الصائب للنصِّ 

معتربًا بالنسبة    دُّ عَ ين يُ ة مفرسِّ التأويل املنهجي لعدَّ   إنَّ   : يف هذه احلالة يمكن القول

  .)٢(ة التي استندوا إليها يف تأويلهممن يعتقد بكفاية األدلَّ  كلِّ  إليه وإىلٰ 
 

 .٣٣٥ - ٣٣٣، ص أمحد واعظي، نظريه تفسري متن (باللغة الفارسيَّة) ) ١(

الشهيد الصدر)، إيران، قم،    حمّمد اهلاشمي الشاهرودي، بحوث يف علم األُصول (تقرير مباحث ) ٢(

 .٢٩٠ - ٢٨١، ص ٤، ج هـ١٤٠٥منشورات مكتب اإلعالم اإلسالمي، 



٣٧٢  رمنيوطيقا اهل 

  : رمزي  ىٰ معن  عىلٰ   احلذر من انتهاج مسلك باطني وعدم محل النصِّ  -   ٨

النوعي    -الظاهر للكالم    ٰى املعن ثَ حجَّ   -الظهور  محل    فإنَّ   مَّ ة ومعترب، ومن 

من    عليه أو شاهد يثبته، أي ال بدَّ  قرينة تدلُّ   مدلول رمزي بحاجة إىلٰ  الكالم عىلٰ 

ه خالفًا لظهور  فرسِّ ظاهره كي نُ  عىلٰ  عدم جواز محل النصِّ  د عىلٰ ؤكِّ وجود دليل يُ 

  .)١(ذلك ة عىلٰ مع مراعاة القرائن والشواهد الدالَّ ألفاظه وعباراته 

  :املتشابه عليه ىٰ ك باملحكم ومحل معنوجوب التمسُّ  -   ٩

القرآين، وجتدر اإلشارة هنا    الكالم عن املحكم واملتشابه يدور يف فلك النصِّ 

صول من املحكامت، يف  القرآن الكريم وظاهره حسب مبادئ علم األُ  نصَّ  أنَّ  إىلٰ 

املتشاهبات وفق هذه املبادئ هي اآليات الغامضة يف دالالهتا واملجملة يف    حني أنَّ 

ة معاين وتأويلها بأشكال خمتلفة لعدم  عدَّ   معانيها بحيث يمكن محل ظاهرها عىلٰ 

ة  صوليَّ عمل هنا وفق القواعد األُ من ال  واضح ورصيح هلا؛ لذا ال بدَّ   ٰى وجود معن 

تفسري املتشاهبات    ة كي يتمَّ ة التأويل املتعارفة يف الدراسات اإلسالميَّ باع منهجيَّ واتِّ 

  .)٢( املحكامت  استنادًا إىلٰ 

:ا م  

أنَّ  املقالة  هذه  يف  واملفكِّ   ذكرنا  املسلمني  الباحثني    -العصور    مرِّ   عىلٰ   - رين 

  حدٍّ   ة تشابه املنهج اهلرمنيوطيقي إىلٰ بعوا مناهج تأويليَّ ة اتَّ يَّ ضمن نشاطاهتم التفسري 

صول  مباحث علمي أُ   قوا إىلٰ ة وتطرَّ ينيَّ تأويل النصوص الدِّ   ما، حيث بادروا إىلٰ 

دُ  بحوثهم  من  والكثري  املنهج،  هذا  وفق  والتفسري  قواعد  وِّ الفقه  نطاق  يف  نت 

العرفيَّ  والعقليَّ اإلدراك  معنة  ة  واستكشاف  الرشعي  واالستنباط    ٰى والتفسري 
 

إيران، حمّمد باقر سعيدي روشن، حتليل زبان قرآن و روش )١( الفارسيَّة)،  (باللغة  آن  شنايس فهم 

 .٢٧٣  - ٢٦٦، ص م٢٠٠٤قم، منشورات معهد دراسات احلوزة واجلامعة، 

  . ٢٨١، ص  ٤ج    اهلاشمي الشاهرودي، بحوث يف علم األُصول (تقرير مباحث الشهيد الصدر)، حمّمد   )٢(
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هذه املساعي هو استكشاف آراء الشارع    ، واهلدف األسايس من وراء كلِّ النصِّ 

  . ينطبق عليه  يمكن أنْ   ٰى س وتفسريه وبيانه للمخاطب يف رحاب أقرب معناملقدَّ 

ذُ  ما  مجلة  من  امليثودولوجيَّ   أنَّ   رَ كِ نستنتج  بنحوٍ اهلرمنيوطيقا  تتالئم  مع    ة  ما 

ة فهم  هذا التالؤم ال يعني إمكانيَّ    أنَّ ة، إالَّ ة املتعارفة يف الدراسات اإلسالميَّ املنهجيَّ 

جديد له    ٰى فه واستكشاف معنعن قصد مؤلِّ   ٰى ويف منأ   مستقلٍّ   لٍ بشك   النصِّ   ٰى معن

رضبًا    دُّ عَ هذا النوع من التأويل يُ   ألنَّ   ،-عي البعض  كام يدَّ   - ال يتوائم مع مراده  

ا مع  ة بصفته تعامالً حر� وهو باطل حسب تعاليمنا اإلسالميَّ   ، ن التفسري بالرأيم

  ة االعتامد عىلٰ وتالعبًا بمضمونه؛ بل املراد من التالؤم يف الواقع هو إمكانيَّ  النصِّ 

اهلرمنيوطيقيَّ  املناهج  الدِّ أحد  النصوص  لفهم  املعتربة  ينيَّ ة  املعايري  رحاب  يف  ة 

  األركان التالية:  م عىلٰ ة التي تتقوَّ الدراسات اإلسالميَّ والثابتة ضمن 

وليس شيئًا آخر مرتبطًا   الواقعي للنصِّ  ٰى استكشاف املعن  إىلٰ سعي املفرسِّ  -  ١

  . بمعناه

املؤلِّ مركزيَّ   -  ٢ مراد  كشف  مركزيَّ ة  وليس  املفرسِّ ف  ذهن  ذهنيَّ ة  وجتاهل  ة   

  . فاملؤلِّ 

  . النصِّ ة فهم مدلول موضوعيَّ  -   ٣

النصِّ   -  ٤ مضمون  إىلٰ   فهم  استنادًا  ثابتة  وقواعد  ضوابط  معلومات    وفق 

  . ةة وعمليَّ ة نظريَّ مستنبطة ومسائل استفهاميَّ 

  . ة ونبذ ظاهرة االجتهاد مقابل النصِّ النصوص القطعيَّ  ٰى العمل بمحتو  -   ٥

الثاين  من ترجيح   ظاهر وآخر أكثر ظهورًا منه، ال بدَّ   ٰى معن لو كان للنصِّ   -   ٦

  . أكثر من غريه ٰى املعن ة احتامل داللته عىلٰ نظرًا لقوَّ 

  ظهوره النوعي لكونه أكثر اعتبارًا يف الداللة عىلٰ   بناًء عىلٰ   تفسري النصِّ   -  ٧

  . فالذي قصده املؤلِّ  ٰى املعن
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املعن  -  ٨ إمهال  املؤلِّ   ٰى عدم  قصد  بيان  يف  عليه  واالعتامد  للكالم  ف  الظاهر 

من اجتناب التفسري وفق    املضمون، ويف احلني ذاته ال بدَّ   عىلٰ   لكون الظاهر يدلُّ 

  . ةة ورمزيَّ رات باطنيَّ تصوُّ 

  . أساسه القرآين وتفسري املتشابه عىلٰ  العمل باملحكم حني تفسري النصِّ  -   ٩

ترتتَّ  التي  عىلٰ النتيجة  أنْ امل  ب  يمكن  الذي  بأنَّ وَص يُ   نهج  هرمنيوطيقي  ف  ه 

ف  ة قصد املؤلِّ مركزيَّ   ة، هي التأكيد عىلٰ حسب املتعارف يف الدراسات اإلسالميَّ 

  ال بدَّ   نصٍّ   كلَّ   أنَّ   مع التأكيد عىلٰ   ،هوعدم ترشذم اآلراء املطروحة يف تفسري نصِّ 

  امر الذي جيول فيه املفرسِّ ف، فهذا هو املض ا قصده املؤلِّ واقعي�   ٰى ن معنيتضمَّ   وأنْ 

ة  له اخلروج عن نطاقه وطرح معاين احتامليَّ   ال حيقُّ  مَّ ومن ثَ   ، ة التأويلخالل عمليَّ 

ملعرفة معناه الواقعي ال غري،    هدفه األسايس هو تأويل النصِّ   ال صواب هلا، ألنَّ 

ينتقض النصُّ   وعىلٰ  ارتباط بني معناه    هذا األساس  من أساسه لو أنكرنا وجود 

مؤلِّ  وقصد  اجتهادات  الواقعي  طرح  عن  احلال  بطبيعة  يسفر  األمر  وهذا  فه، 

النصِّ شخصيَّ  وتفسري  املقصود،    ة  الواقع  عن  بعيدًا  الشخيص  والذوق  بالرأي 

  . عة ال صواب هلاوبالتايل يفسح املجال لطرح احتامالت متنوِّ 

االعتام أردنا  لو  الدِّ املبادئ اهلرمنيوطيقيَّ   د عىلٰ إذن،  النصوص  تأويل  ة  ينيَّ ة يف 

بع عن صبغته  من جتريد املنهج اهلرمنيوطيقي املتَّ   ة، فال بدَّ ضمن دراساتنا اإلسالميَّ 

اتِّ   أصالة النصِّ   جانب التأكيد عىلٰ   ة إىلٰ النسبيَّ  إذ يمكن  باع  وعدم ترشذم معناه، 

الدراسات    ٰى ة ويف شتَّ ينيَّ ضامني النصوص الدِّ ة لفهم ماهلرمنيوطيقا بمثابة منهجيَّ 

يتناسب مع مبادئنا االرتكازيَّ اإلسالميَّ  التي أرشنا  ة عرب تشذيبها وصياغتها بام  ة 

  . ات البحثإليها ضمن طيَّ 

 *   *   *     
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ل اوأ طا  
- ا ا  رم درا  

 و ا ل ا١( أ( -  

  )٢( رضا عابدي رسآسيا عيلّ 

 :ّ ارو ا : 

نظريَّ  مهمَّ يوجد  وأساسيَّ تان  النصِّ تان  وتفسري  املعاين  جمال  يف  ومها:  تان   ،

  ات اهلرمنيوطيقا إىلٰ ويمكننا يف هذا اإلطار تقسيم نظريَّ   .ةقصديَّ والالَّ   ، ةالقصديَّ 

  .»ة قصديَّ اهلرمنيوطيقا الالَّ «، و»ة اهلرمنيوطيقا القصديَّ «فئتني 

معنالنظريَّ   إنَّ  كشف  جمال  يف  األطول  السابقة  وصاحبة  املشهورة    النصِّ   ٰى ة 

ه  وصانعه، وهو الذي يرسم حدوده (أو أنَّ   ٰى تدور مدار كون املؤلِّف مصدر املعن

  . )ٰى سة للمعنأحد العوامل املؤسِّ  األقلِّ  عىلٰ 

ه  دخلت  التفسري  وقد  معرتك  إٰىل  النظريَّة  نيَّة  -أيضًا    - ذه  كشف  متوخية   ،

املؤلِّفني ومقاصدهم يف عمليَّة فهم النصوص وتفسريها. ويشار إٰىل هذه النظريَّة  

ة «عادًة بـ     .)٥)(٤(»أيديولوجيَّة املؤلِّف «، وأحيانًا  )٣( »القصديَّ
 

رسآسيااملصدر:    )١( رضا  ،عابدي  «عّيل  بعنوان  املقالة  نگاه  کيهرمنوت،  فقه  انواع   یواصول  به 

د  سهيدر غرب ومقا  يیگرا   یقصد »  فقه واصولة «» يف جملَّ عهيش  ان ياصول  یريتفس  دگاهيآن با 

الفارسيَّةالتي   باللغة  اإليرانيَّة  اإلسالميَّة  اجلمهوريَّة  يف  وشتاء  تصدر  خريف  ش، ١٣٨٩، 

 . ٨٤ إىلٰ  ٦٧مة)، الصفحات: املحكَّ ( ٨٥ العدد

 . سةة ومبانيها، جامعة فردويس، مدينة مشهد املقدَّ دكتوراه يف فقه احلقوق اإلسالميَّ  )٢(

)3(  Intentionalism. 

)4(  The Ideology of the Author. 

)5(  Allen, Graham, Intertextuality, New Critical Idiom, Taylor & Francis Routledge, 

London & New York, 2000,  p72. 
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القطع  «ة  (سيميولوجيا)، يتعارف عليها بنظريَّ   ٰى وبحسب اصطالح علم املعن

املؤلِّ  إىلٰ ويُ   .)١( »فبقصد  النظريَّ   شار  بالفارسيَّ هذه  ـ ة  ب عادًة  حموري مؤلِّ «  ة    » ف 

  . ف)ة املؤلِّ (حموريَّ 

  ة، منها: ة حتديدات للقصديَّ وقد وردت عدَّ 

بأنَّ القصديَّ «   - االفرتاض  أو  االعتقاد  هي:  املؤلِّ   ة  املرصَّ قصد  أو  ح  ف  به 

  .)٢( »النصِّ  ٰى  معنعنيِّ الضمني يُ 

ة مرتبطة باألعامل التي  انني احلقيقيَّ مقاصد الفنَّ  ة تفيد أنَّ ة هي: نظريَّ القصديَّ «  -

 .)٣( »بدعوهنايُ 

اهلويَّ ة هي: فرضيَّ القصديَّ « -   من خالل ما  يتعنيَّ   النصِّ   ٰى معن  وتفيد بأنَّ   . ةة 

املؤلِّ  قصد  مع  العنوان    .)٤( »ف يتطابق  البعض    -وهذا  تعبري  ملصٌق    - بحسب 

  .)٥( ة هريشنظريَّ  وضعه بردزيل عىلٰ 
 

دبيات [علم املعاين واملعاين يف اللغة واألدب]،  ا  معاين در زبان و فضيلت، حممود: معنا شنايس و )١(

 . ١٦٥ ش، ص١٣٨٥ونرش دار طاق بستان، ، كرمانشاه، نرش جامعة رازي، طباعة ١ط

)2(  www.thefreedictoinary.com/intentionalism; www.bartleby.com/61/5/I0180575 

)3(  Noel, Carroll, “Interpretation and Intention: The Debate between Hypothetical and 

Actual Intentionalism”, In Journal: Metaphilosophy, Volume 31 Issue 1 & amp; 

2, 2000, Pages 75 (Published Online: 24 Jan 2003). 

)4(  Mantzavinos, Chrysostomos, Naturalistic Hermeneutics, Translated from German 

by Darrell Arnold, Cambridge University Press, Cambridge, New York, 

Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo, 2005, p147. 

)5(  Mikkonen, Jukka, Intentions and Interpretations: Philosophical Fiction as 

conversation, Published, January 27, 2009,  chapter2; Lamarque, Peter, “The 

Intentional Fallacy”, in Waugh, Patricia, Literary Theory and Criticism: an Oxford 

guide, Oxford University Press Inc., New York, 2006, p179.  



 ٣٨١   اهلرمنيوطيقا وُأصول الفقه

ة، وال تشمل  ق للقصديَّ ومجيع هذه التعاريف يف احلقيقة عبارٌة عن تفسري مضيَّ 

املختلفة للقصديَّ لعلَّ   . أقسامها  املختلفة  األقسام  أخذنا  إذا  االعتبار،  نا  بعني  ة 

إنَّ  القول:  اآل  نستطيع  جامعيَّ التعريف  أكثر  األُ يت  التعاريف  من  وهو:  ٰى خرًة   ،

النظريَّ القصديَّ « عن  عبارة  إنَّ ة  القائلة:  بمقاصد    النصِّ   ٰى معن  ة  مرتبط  وتفسريه 

  .)١( »ه من خالهلا يمكن تعيينه، أو إنَّ صاحب النصِّ 

من اإلشارة    ال بدَّ   » فة املؤلِّ حموريَّ « و  » ةالقصديَّ «وعندما نقارن بني اصطالحي  

ة  قليالً من الدقَّ   ولكنَّ   .ه برغم تساوي هذين االصطالحني بحسب الظاهر أنَّ   إىلٰ 

بأنَّ يُ  املؤلِّ حموريَّ   نبئنا  القصديَّ ة  أعّم من  نظريَّ ف  القصديَّ ة، وتشمل    ة ة والذهنيَّ تي 

الذهني االجتِّ « التطرُّ   »اه  القصد    ق إىلٰ (وسيأيت التفصيل أكثر يف هذه الفكرة بعد 

  . )»السيكولوجيِّ «  النفيسِّ 

ري ما قبل  ة الساحقة من مفكِّ تها الغالبيَّ ة التي تبنَّة النظريَّ ة القصديَّ نظريَّ   دُّ عَ وتُ 

، )٢( دي اهلرمنيوطيقا احلديثةة بني مؤيِّ القرن العرشين، وبرغم وجود أتباع للقصديَّ 

  . ةاملبدأ األساس للهرمنيوطيقا الكالسيكيَّ   دُّ عَ ها تُ نَّلك

ف يف التفسري غري ممكن وغري راجح، أو  ون اكتشاف قصد املؤلِّ الذين يعدُّ   إنَّ 

بأيِّ  يعرتفون  وفاعليَّ مصدريَّ   ال  معنة  يف  للكاتب  معن  النصِّ   ٰى ة  يعتربون    ٰى (أي 

املقابلة جلامعة  ف وقصده)، هم  ا بالكامل عن املؤلِّ أجنبي�   النصِّ  فئة تقع يف اجلهة 
 

 ، »مقاصد «ا كلمة  ة؛ أمَّ ة والتفسرييَّ ة املعنائيَّ اإلشارة إٰىل القصديَّ د هبا  قَص يُ   »معنٰى أو تفسري«عبارة    )١(

كام  ة،  ة الشموليَّ فتشري إٰىل القصديَّ   ، »مرتبط «ا كلمة  أقسام القصد التي سيأيت ذكرها؛ أمَّ   فتشمل كلَّ 

أنَّ   . ةة احلرصيَّ القصديَّ   »تعيني«كلمة  راد من  يُ  أو    أنَّ ة تفيد  ة احلرصيَّ القصديَّ   وبالرغم من  املعنٰى 

د وجود مقاربتني  ؤكِّ جاءت لتُ   »يمكن تعيينه«عبارة     أنَّ بالقصد نوعًا ما؛ إالَّ   »مرتبط «  تفسري النصِّ 

 . تشري إليهاملخمتلفتني و

، طهران، نرش املركز،  ١٠ وتأويله]، ط ة النصِّ انظر: أمحدي، بابك: ساختار و تأويل متن [هيكليَّ  )٢(

 . ٤٩٧ ش، ص١٣٨٨



٣٨٢  رمنيوطيقا اهل 

  ىٰ سمَّ ، وتُ )٢)(١( »ة قصديَّ الالَّ « ة،  ة املعاكسة للقصديَّ هذه النظريَّ   ٰى سمَّ وتُ   .ني القصديِّ 

فًا  ًى خذ منح، حني تتَّ )٣( »فة موت املؤلِّ نظريَّ «   (روالن بارت).  متطرِّ

، ال زالت  »ة القصديَّ «   املقابلة لـة  قصديَّ ويف العرص احلايل، مع اشتداد موجة الالَّ 

النظريَّ  الكثري من املؤيِّ هذه  القصدي    .)٤( دينة حتصد  التفسري  التعامل مع  وبرغم 

ولكنَّ الزمن،  من  لعقود  مغالطة  بني فالسفة  بوصفه  له  أتباٍع  باستقطاب  ه رشع 

   .)٥( الفنِّ 

  اب يف هذا املجال:تَّ وهو أحد املعارصين والكُ  )٦( يقول فاهنووزر

  . )٧( ال زال القصد هو األساس واهلدف واملرشد يف تفسري النصِّ 

 

)1(  Anti-intentionalism. 

)2(  Spoerhase, Carlos, Hypothetischer Intentionalismus, Rekonstruktion und Kritik, 
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)3(  The Death of the Author. 

، ترمجة: مراد  -وهرمنيوطيقا الفلسفة  ،األدب، التاريخ  -انظر: هوي، ديفيد كوزنز: حلقة النقد   )٤(

؛ أمحدي،  ٧٤و  ٧٣  ش، ص١٣٨٥ران ومطالعات زنان،  گ، طهران، نرش روشن٣فرهاد بور، ط

 . ٥٩٠ ، صمصدر سابق وتأويله]،  ة النصِّ ساختار وتأويل متن [هيكليَّ 

)5(  Noel, “Interpretation and Intention: The Debate between Hypothetical and Actual 

Intentionalism”, p75. 

)6(  Kevin J. Vanhoozer. 

)7(  Wolterstorff, Nicholas, Resuscitating the Author, in Kevin J. Vanhoozer, James 

K. A. Smith, and Bruce Ellis Benson (Ed.), Hermeneutics at the Crossroads, 

Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, USA 2006, p48.    



 ٣٨٣   اهلرمنيوطيقا وُأصول الفقه

أووا ا  ::وأ  

يف    » املرام « و  »املراد «و   »املقصود «ة يعادهلا  بالفارسيَّ   »ت نيَّ «و  » قصد«كلمة    إنَّ 

وهذه معاٍن متشاهبة وواضحة    .ةباإلنكليزيَّ   » intent« و  »intention« ة، والعربيَّ 

ه اإلهبام  ، فهذا ما يلفُّ »فقصد املؤلِّ «ا املقصود من هذه املفردة يف عبارة أمَّ   .تقريباً 

ل  فصِّ وسوف نُ   . ظهور أقساٍم جديدة هلذه املفردة  ؤّدي إىلٰ واالختالف، وبالتايل يُ 

  : )نها هذه األقسام فيام يأيت (وهي أقسام قد تتداخل فيام بي الكالم يف أهمِّ 

  : ) ٢( ) (الفينومينولوجيُّ   ، والقصد الظاهرايتُّ ) ١( ) القصد النفيسُّ (السيكولوجيُّ   -   ١

وهو يف    . ف بالنسبة إلبداع النصِّ ة للمؤلِّ ة النفسيَّ بالفاعليَّ   ق القصد النفيسُّ يتعلَّ 

التصوُّ  من  جمموعة  والالَّ الواقع  الواعية  املؤلِّ رات  حيملها  التي  عن  واعية  ف 

ه الذهن نحو  به توجُّ   ٰى عن ، فيُ ا القصد الظاهرايتُّ أمَّ   . نةٍ أو مفردٍة معيَّ   خاصٍّ   عٍ موضو

ف؛ وذلك من  ه الواعي للمؤلِّ  من خالل التوجُّ الذي يتعنيَّ   ٰى يشٍء ما؛ وهو املعن

  إيصاله إىلٰ  - عادًة    -ف  الذي حياول املؤلِّ  ٰى ؛ املعندة وحمتملة للنصِّ بني معاٍن متعدِّ 

  . هالصحيح لنصِّ  ٰى اه، وبعبارة واضحة، يعتربه املعناملخاطبني وإفهامهم إيَّ 

بالكامل (خالفًا للقصد النفيس الذي قد ال    أمٌر واعٍ   القصد الظاهرايتَّ   وبام أنَّ 

ف يكون عادًة بصدد إيصال قصٍد كهذا والتعبري عنه،  املؤلِّ   يكون واعيًا)؛ وبام أنَّ 

خيرتق  « ، وسيرتك آثاره الواضحة؛ وسوف ا يف النصِّ سبي� ق نه سيتحقَّ فهذا يعني أنَّ 

  .)٣( »ُل فيهويتمثَّ  ف) النصَّ (قصد املؤلِّ 

الترصيح أو  «ق عليها اسم  طلَ وهذه اآلثار والعالمات التي يرتكها القصد، ويُ 

 
)1(  Psychological Intentionality. 

)2(  Phenomenal Intentionality. 

)3(  Mikkonen, Intentions and Interpretations: Philosophical Fiction as conversation,  

chapter3. 



٣٨٤  رمنيوطيقا اهل 

بالقصد تتَّ )١( »الترصيح  ألسنيَّ ،  بصبغة  من    )٢( ةسم  مأخوذة  وهي  بالكامل، 

  - ف  نا بسبب هذا، أو بلحاظ سعي املؤلِّ لعلَّ   . عليها يف اللغة  ٰى املتباناملشرتكات  

ق اسم  طلِ نُ   ة للتعبري عن قصده هذا، نستطيع أنْ الستخدام العالئم اللغويَّ   - عادًة 

  .)٣( كذلك عليه »القصد األلسني «

؛  القصد النفيسِّ   لنا إطالق اسم قصد عىلٰ   وإذا أردنا التدقيق يف املفهوم ال يصحُّ 

هذا املفهوم    واحلال أنَّ   .ه الذهن بوعي نحو يشٍء ماالقصد عبارة عن توجُّ   ذ إنَّ إ

واعية التي حيملها الشخص جتاه  رات الواعية والالَّ جمموعة التصوُّ «   ال يصدق عىلٰ 

النظريَّ أمَّ   .»يشء ما التصوُّ ا  النوع من  التي تريد اكتشاف هذا  ة  رات، فهي ذهنيَّ ة 

  ًة هتدف إىلٰ ف وليست قصديَّ اكتشاف املؤلِّ   ما، وهتدف إىلٰ   اه ذهني] نوعاً [ذات اجتِّ 

نصوغ هذا النوع    ات الداللة، يمكننا أنْ نظريَّ   وبناًء عىلٰ   .اكتشاف القصد [املراد]

  ر الذهنيِّ مفردة هو عبارة عن التصوُّ  كلِّ  ٰى معن هذا النحو: إنَّ  عىلٰ  ٰى من فهم املعن

التصوُّ  الذهنيَّ (أو  الناطقنية)  رات  أذهان  يف  املفردة  بتلك  مع  ولعلَّ   .)٤( املقرتنة  نا 

الدقَّ  من  أنْ قليل  نستطيع  من    نعدَّ   ة  نوعًا  املؤلِّ حموريَّ «هذا  بمعن»فة  تقسيم    ٰى ؛ 

املؤلِّ حموريَّ  إىلٰ ة  القصديَّ   ف  والذهنيَّ قسمني:  [االجتِّ ة  الذهنّي]ة  هذا    وعىلٰ   . اه 

  . ةمن القصديَّ  أعمُّ ف ة املؤلِّ األساس، ستكون حموريَّ 

 
)1(  Mikkonen, Intentions and Interpretations: Philosophical Fiction as conversation,  

chapter3;  Stecker, Interpretation and Construction Art, p32. 

)2(  Linguistic. 

أُ لالطِّ   )٣( عٰىل  نظريَّ الع  انظر:  النقد  نموذج،  حلقة  هوي،  القصد:  يف  هريش  التاريخ  -ة   ،األدب، 

  ة النصِّ ؛ أمحدي، ساختار و تأويل متن [هيكليَّ ١٠١ ، صمصدر سابق، -وهرمنيوطيقا الفلسفة 

 . ٥٩٤، ٥٩٢و ٥٩١ ، صمصدر سابقوتأويله]، 

مصدر  دبيات [علم املعاين واملعاين يف اللغة واألدب]، ا  ر زبان و معاين د فضيلت، معنا شنايس و  )٤(

 . ٨٣و ٨٢ ، صسابق



 ٣٨٥   اهلرمنيوطيقا وُأصول الفقه

  ز: ، والقصد املحفِّ ، القصد املقويلُّ القصد املعنائيُّ  -   ٢

،  )١( ةف: املقاصد املعنائيَّ بني نوعني من مقاصد املؤلِّ   - أحيانًا    -جيري التمييز  

املقوليَّ و إضافته  )٣)(٢( ةاملقاصد  جتدر  آخر  نوع  وهناك  املقاصد    -أيضًا    - ،  وهو: 

  . زةاملحفِّ 

املقا املعنائيَّ وترتبط  بمعنصد  املؤلِّ   خاصٍّ   ٰى ة  املعاين  يقصده  من  ف دون غريه 

ة  الفارسيَّ   ) شري(من [كلمة    - مثالً    -ف  املختلفة ملفردة أو عبارة ما؛ فقد يقصد املؤلِّ 

عبارة   البادية   )٤( (شري)«يف]  يعني  »يف  املسمَّ «؛  يف    ٰى احليوان  املوجود  (شري) 

ا  أمَّ   . »(شري) واملوجود يف الوعاء  ٰى املرشوب املسمَّ السائل  « ، وال يقصد  »الصحراء 

املقوليَّ  ف من بني سائر  ني خيتارمها املؤلِّ ة فهي ترتبط بنوع ومقولة خاصَّ املقاصد 

ة)؛ فقد يكتب  من بني األنواع األدبيَّ  ٰى خر (وبعبارة أُ   ،األنواع واملقوالت املختلفة

ا  ا، أو يكتب نص� ا ال جّدي� ابًا فكاهي� كتابه الفالين، وهو يريده كت  - مثالً    - ف  املؤلِّ 

املرتبطة باحلافز الذي أدَّ ا املقاصد املحفِّ أمَّ   .ا ا ال علمي� صصي� قَ    إىلٰ   ٰى زة فهي تلك 

  . ف كتابه الفالين هبدف الشهرة أو املردود املايلِّ ، فقد يكتب املؤلِّ تدوين النصِّ 

ري عرص  وغريمها من منظِّ   )٦( وكالدنيوس  )٥( ما أراده وولف  ويعتقد البعض أنَّ 
 

)1(  Semantic Intentions. 

)2(  Categorial Intentions. 

)3(  Lamarque, Peter, “The Intentional Fallacy”, in Waugh, Patricia, Literary Theory 

and Criticism: an Oxford guide, Oxford University Press Inc., New York, 2006, 

p186; Mikkonen,  Intentions and Interpretations: Philosophical Fiction as 

conversation, chapter2. 

الفارسيَّ   »شري«كلمة    )٤( لفظييف  مشرتك  معانٍ   ،ة  ثالثة  أحد  تعني  األسدوقد  احلليب  ،:    أو   ،أو 

 .ة)(احلنفيَّ  الصنبور

)5(  F.A. Wolf. 

)6(  Chladenius, Johann Martin. 



٣٨٦  رمنيوطيقا اهل 

: يف  روا القصد املعنائيَّ نكِ ؛ هو القصد املقويل؛ وإْن مل يُ »فقصد املؤلِّ «التنوير من  

ه إذا  أنَّ   ٰى ، فهو ير ضٍ مفرت  نصٍّ   ٰى وولف مشكلة بالنسبة ملعن   ٰى مل يكن لد«األساس  

الذي    ٰى املعنل  وِص تُ   ٰى ت الكلامت واجلمالت بطريقة صحيحة سوف تبقمَ خدِ استُ 

  .)١( »ف قصده املؤلِّ 

  : والقصد االفرتايضُّ   القصد الواقعيُّ  -   ٣

الواقعيُّ  املؤلِّ   )٢( القصد  قصده  الذي  اليشء  احلقيقيُّ هو  ويقابله    ف  واقعًا، 

االفرتايضُّ  يتلقَّ )٣( القصد  ما  املثايلُّ ، وهو  املخاطب  أنَّ فه  باعتبار  املؤلِّ ؛    . فه قصد 

عنوان   حتت  النقطة  هذه  يف  أكثر  الكالم  تفصيل  الواقعيَّ القصديَّ « وسيأيت  ة  ة 

  . »ةواالفرتاضيَّ 

  : والقصد اخلارجيُّ   القصد الداخيلُّ  -  ٤

د؛ بحيث  جيِّ   ٰى بمستو  ق يف النصِّ ف الذي حتقَّ هو قصد املؤلِّ   القصد الداخيلُّ 

لتحديده، خالفًا    )٤( صل به)(أو ما هو متَّ   ة معتربة من النصِّ يمكن ِذْكر شواهد وأدلَّ 

يتحقَّ  مل  الذي  اخلارجي،  النصِّ للقصد  النصِّ ، وال شواهد خاصَّ ق يف  من  (أو    ة 

  . ) تساهم يف حتديدهصلة بالنصِّ متَّ 
 

 . ٦٣و ٦٢، ٥٨و ٥٧ ص )،Rikhtegaran( ته گران خير )١(

)2(  Actual Intention. 

)3(  Hypothetical Intention. 

املتَّ   )٤( بالنصِّ املراد من  يُ   صل  ما  أُ صطَ هو  عليه يف  بـلح  الفقه  املتَّ «  صول  قبيل»صلة القرائن    : ؛ من 

اللفظيَّ  النصِّ الشواهد  يف  الواردة  العريف   ،ة  املخاطبني  الكالم  ،وفهم  بدَّ   ،طبعاً   .وسياق  من    ال 

أنَّ تلاإل إٰىل  املتَّ   فات  الشواهد  بالنصِّ املراد هو  املتَّ   ،صلة  تلك  يُ ال  التي  بالعبارة  راد تفسريها صلة 

فإذن  اال  ،بعينها؛  هلذا  النصِّ َس ُحت   صطالحوفقًا  آخر  يف  الواردة  العبارة  العبارة  فرسِّ تُ   والتي  ،ب   

كانت بالنسبة إٰىل   نْ ؛ وإصلة بالنصِّ الوارد يف املتن)، قرينة متَّ   (الشاهد اللفظيُّ   الواردة يف البداية

املَُفرسِّ عربِّ يف الواقع، تُ و  .تلك العبارة منفصلة ا بالنسبة داخلي�   دُّ عَ ة عن القصد الذي يُ  هذه العبارة 

 .نهوتعيُّ  للنصِّ 
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،  ا القصد اخلارجيُّ د هبا، أمَّ ة وُيؤيَّ نه الشواهد النّصيَّ عيِّ والقصد الداخيل هو ما تُ 

  . واهد من خارج النصِّ فيمكن حتديده من خالل ش

أُ  جهة  أنْ   ٰى خرومن  اخلارجيَّ قسِّ نُ   علينا  القصد  االصطالحات    م  وفق 

، حيث ينسجم القصد  )١( ، وقصد خمالف للظاهر: قصد خمالف للنصِّ ة إىلٰ صوليَّ األُ 

للنصِّ  املحتملة  املعاين  أحد  مع  للظاهر  معناملخالف  كان  وإْن  مرجوحاً    ًى ، 

ما  وضعيفًا، وهبذا يكون مدعومًا من النصِّ  أمَّ )٢( نوعًا  لنصِّ ؛  القصد املخالف    ا 

، وبالتايل ال يكون مدعومًا  النصِّ   ٰى الكالم، فال ينسجم مع أيٍّ من احتامالت معن

وهكذا يكون    . فًة يف عباراتهناقضًة له مترصِّ   النصِّ   ، وتكون نسبته إىلٰ من النصِّ 

لنصِّ القصد الداخيل   الواقع موافقًا  يتعارض القصد    يف  بينام  أو ظاهره،  الكالم 

  .)٣( ه أو ظاهرهمع نصِّ  اخلارجيُّ 

  : والقصد الظاهريُّ   القصد الواقعيُّ  -   ٥

يكمن يف   -أحيانًا  -ُيستَشفُّ من بعض العبارات األُصوليَّة أنَّ هدف الفهم  

ص.   املتشخِّ الواقعيِّ  الظهور  عٰىل  الرتكيز  جيب  وهلذا   . الواقعيِّ املراد  اكتشاف 

معها   نعمل  أْن  يمكننا  التي  الوحيدة  كهذه    -واحلالة  موارد  ظاهر    -يف  وفق 

الطمئنان بأنَّ الظاهر من الكالم نفسه  الكالم هي حني يصل املفرسِّ إٰىل درجة ا

 

وال حتتمل أكثر  ،لح هبا عٰىل العبارة التي يكون مراد صاحبها منها واضحًا متاماً صطَ يُ  »نصٌّ «كلمة   )١(

التي يوجد فيها احتامالت  طلَ يُ ، حيث  »ظاهر«من معنٰى واحد؛ ويقابله اصطالح   العبارة  ق عٰىل 

املتكلِّ عدَّ  يريده  الذي  للمعنٰى  ولكنَّ ة  اال  م،  هذه  وأظهرأحد  أقوٰى  يكون  عٰىل    ؛ حتامالت  بناًء 

اللغويَّ  والتخاطبيَّ القواعد  التوضي  .ةة  من  انظرملزيد  األُ عيلّ   مشكيني،:  ح،  اصطالحات  صول : 

 . ٢٣٢ ، صش١٣٧١هـ/ ١٤١٣سة، طبع اهلادي، ، قم املقدَّ ٤ ومعظم أبحاثها، ط

 .ة املعتدلة يف هذه املقالةة الواقعيَّ القصديَّ  انظر: )٢(

بدَّ   )٣( التأكيد يف موارد كهذه    ال  النصِّ   أنَّ عٰىل  من  النصُّ   املقصود من  بوصفه  بأكمله  هو    اً نسيج؛ 

 . ة يف قسٍم منهعبارة خاصَّ بوصفه وليس  ًا،واحد
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الرشعيَّة   النصوص  فهم  نريد  حني  ا  أمَّ املتكلِّم.  مقام    -مقصود  املقام  حيث 

بالكالم   والتزام  إٰىل    -احتجاج  الوصول  هو  الفهم  من  لذا  » احلّجيَّة«فاهلدف   ،

ة  كان الظهور النوعيُّ كافيًا؛ وبعبارة ُأخرٰى، يكفي أْن تكون العبارة ذات شأنيَّ 

وقابليَّة إلفادة معنٰى ما بنسبة احتامليَّة أكرب، وأْن تفيد هذا املعنٰى وفقًا للعارفني  

بتلك اللغة (فيعتربون هذا املعنٰى بالتايل مقصودًا لصاحب العبارة)، وال حاجة  

ل املفرسِّ االطمئنان أو حتَّٰى الظنَّ بأنَّ الظاهر من العبارة هو   - أيضًا   -ألْن ُحيصِّ

 . )١( احبهامقصود ص

  ة؛ بل عىلٰ مع القصديَّ   الكالم املذكور سابقًا ال يتناىفٰ   أنَّ   وال بّد من االلتفات إىلٰ 

يُ  إىلٰ قسِّ األكثر  هم    .قسمني  مها  القصديِّ   -أيضًا    - فهؤالء  أوَّ من  مجيع  ني؛  الً: 

حوا يف كثري  وقد رصَّ   -وسيأيت الكالم يف هذا الحقًا    - ون  ة قصديُّ اإلماميَّ   يصوليأُ 

ة  اهلدف من فهم النصوص الرشعيَّ   أنَّ   املوارد يف تأليفاهتم، أو أشاروا إشارًة إىلٰ   من

أّمهيَّ   ، وثانيًا: ليس للرتكيز عىلٰ قصد صاحب النصِّ   ل إىلٰ التوصُّ  ة  ظهور الكالم 

  . ة عن القصدته النوعيَّ ته نابعة من كاشفيَّ أّمهيَّ  ة بذاهتا، بل إنَّ مستقلَّ 

الطريق أمام    تكون ضابطة وتسدَّ   ة جيب أنْ ة والرشعيَّ النصوص القانونيَّ   وبام أنَّ 

التهرُّ  احلّجيَّ حماوالت  اشرتاط  باإلمكان  يكن  مل  القانون،  من  بالظهور  ب  ة 

ل حينها أفضل  شكِّ شخصنة الظهور بالكامل، وسيُ   ؤّدي إىلٰ هذا سيُ   ؛ ألنَّ الشخيصِّ 

 
سة آل البيت ١انظر: اخلراساين، حمَمد كاظم: كفاية األُصول، ط )١( إلحياء   ، حتقيق ونرش: مؤسَّ

سة،   املقدَّ قم  ج  ١٤٠٩الرتاث،  ص  ٢  -   ١هـ،  أجود ٥٤٧و  ٥٤٦،  القاسم:  أبو  اخلوئي،  ؛ 

ينيَّة، مطبعة  ٢التقريرات (تقريرات بحث املريزا النائيني)، ط سة حكم للمطبوعات الدِّ ، نرش مؤسَّ

؛ منتظري، حسني عّيل: هناية األُصول (تقرير بحث آية ٩٤، ص  ٢هـ، ج  ١٤١٠،  أهل البيت  

سة، طبع قدس،  ١هللا حسني الطباطبائي الربوجردي)، طا  ؛ الصدر،  ٤٦٩هـ، ص  ١٤١٥، قم املقدَّ

ط (احللقات)،  األُصول  علم  يف  دروس  باقر:  املدرسة،  ٢حمّمد  مكتبة  اللبنانيَّة؛  الكتاب  دار   ،

 . ١٧١، ص ٢هـ، ج ١٤٠٦
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ة للظهور  والضبط رهينُة إيالء األّمهيَّ   فمصلحة القوننة  .ب من القانونطريقة للتهرُّ 

  .)١( ال الشخيصِّ   النوعيِّ 

القصديَّ   وبناًء عىلٰ  اكتشاف  تقسيمنا  األهداف  أحد  تسمية  يمكننا  لقسمني،  ة 

  . ، واآلخر اكتشاف القصد الظاهريِّ القصد الواقعيِّ 

وجهة نظر  ام من  نفسه، إنَّ   هو القصد الواقعيُّ   القصد الظاهريَّ   ويف الواقع، إنَّ 

هذا الكالم    وتعقيبًا عىلٰ   . العرف واملتخاطبني، ال من وجهة نظر الشخص نفسه

يف   اكتشاف القصد الواقعيَّ  ؛ ولكنَّ كالمها يريد القصد الواقعيَّ  يمكن القول: إنَّ 

من وجهة نظر    أحدمها من وجهة نظر الفرد؛ ويف اآلخر اكتشاف القصد الواقعيِّ 

هذا التقسيم شبيهًا   نعدَّ   ويمكننا أنْ  . االحتجاج به العرف؛ أي القصد الذي يصحُّ 

  . يف الغرب واالفرتايضِّ  بالقصد الواقعيِّ 

  : يُّ والقصد اجلدِّ   القصد االستعاميلُّ  -   ٦

نوعني:   إٰىل  والتخاطب  التكلُّم  مقام  يف  واإلرادة  القصد  األُصول  علم  م  قسَّ

ة. وُيراد من القصد االستعاميلِّ  القصد واإلرادة االستعامليَّة، والقصد واإلرادة اجلّديَّ 

املتكلِّم   أنَّ  فيعني   ، ا القصد اجلّديُّ أمَّ اللفظ يف معناه.  املتكلِّم استخدام  أْن يقصد 

ِميُّ «   - أحيانًا    - . وقد ُيطَلق  )٢( قصد وأراد معنٰى اللفظ الذي استخدمه   » القصد التفهُّ

و   ، االستعاميلِّ القصد  الواقعيُّ « عٰىل  يِّ   » القصد  اجلدِّ القصد  جتري  )٣( عٰىل  فالذي   ،

األلفاظ عٰىل لسانه أثناء النوم أو خطًأ مل يقصد استعامل تلك األلفاظ (انتفاء القصد  
 

األُصو  )١( زبدة  صادق:  حمّمد  احلسيني،  الروحاين  انظر:  التفصيل،  مدرسة ١ل، طملزيد من  ، نرش 

الغروي، عّيل: هناية ١٠٤، ص  ٣هـ، ج  ١٤١٢، مطبعة قدس،  اإلمام الصادق   ؛ اإليرواين 

 .٥٢، ص ٢)، ج النهاية، الت، (نسخة قرص مدمَّج: مكتبة أهل البيت 

األُ   )٢( اصطالحات  سابقصول،  مشكيني،  صمصدر  وانظر  ٣٠  ،  أجود  -أيضًا    -؛  اخلوئي،   :

 . ٣٢ ، ص١ ، ج مصدر سابقالتقريرات،  

د احلسيني الروحاين)، د حممّ صول (تقريرات بحث آية اهللا السيِّ احلكيم، عبد الصاحب: منتقٰى األُ   )٣(

 . ٢١٢ - ٢٠٨ ، ص٤ هـ، ج١٤١٦، طبع اهلادي، ٢ط
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تلك   استعامل  قصد  لديه  هزالً،  لسانه  عٰىل  األلفاظ  هذه  جيِر  وَمْن  االستعاميل)، 

( يٍّ ا (قصد استعاميلٌّ دون قصد جدِّ   . )١( األلفاظ، ولكنَّه ليس جّدي�

ا أ :م: 

النقطة تفصيل الكالم يف التقسيامت املطروحة لنظريَّ  ة  سوف نحاول يف هذه 

  ة، وهي: القصديَّ 

  ة: ة التفسرييَّ ة والقصديَّ ة املعنائيَّ القصديَّ  -   ١

ا ذات شكلني أو تفسريين، حيث  أهنَّ   ة إىلٰ أرشنا سابقًا يف كالمنا عن القصديَّ 

وتكمن    . ة وهدف الفهمة التفسرييَّ ، واآلخر بالنظريَّ ٰى ة املعنبنظريَّ يرتبط أحدمها  

ة  ة القصديَّ يقبل نظريَّ   ه يمكن لشخص ما أنْ ة التمييز بني هاتني اجلهتني يف أنَّ أّمهيَّ 

هو    اهلدف التفسرييَّ   قد يعترب أحدهم أنَّ «  . يف أحد جوانبها دون اجلانب اآلخر

  . النصِّ   ٰى القصد هو معن  عي أنَّ يدَّ   دون أنْ   )٢( )هح ب معرفة القصد (أو القصد املرصَّ 

أنْ  يمكن  املقابل،  أنَّ   ٰى ير   ويف  ما  الواقعيِّ   النصِّ   ٰى معن  شخص  القصد    رهني 

[أو العمل   النصِّ  ٰى اهلدف الوحيد للتفسري هو حتديد معن أنَّ  ٰى ير  ان؛ دون أنْ للفنَّ

  .)٣( »ي كال التفسريينتبنِّني يمكنهم ة القصديِّ طبعًا، غالبيَّ   .]يِّ الفنِّ

نُ  األوَّ   ق عىلٰ طلِ ونحن  للقصديَّ الشكل  املعنائيَّ القصديَّ «ة  ل  شكلها    ، وعىلٰ »ةة 

 . »ةة التفسرييَّ القصديَّ « الثاين 
 

سة ٢يف ُأصول الفقه، طجعفر، املوجز  الع، انظر: السبحاين،  ملزيد من االطِّ   )١( سة، نرش مؤسَّ ، قم املقدَّ

الصادق   الفقه، ط١٨٩، ص  ١هـ، ج  ١٤٢٠،  اإلمام  الوسيط يف ُأصول  سة، ٢؛  ، قم املقدَّ

الصادق   اإلمام  سة  مؤسَّ ج  ١٤٢٩،  نرش  ص  ١هـ،  فرائد  ١٩٧،  مرتٰىض:  األنصاري،  ؛ 

األعظم   الشيخ  تراث  حتقيق  جلنة  حتقيق  طاألُصول،  قم  ١،  الفكر  ،  جممع  نرش  سة،  املقدَّ

 . ٤٥٨، ص ٢هـ، ج ١٤١٩اإلسالمي؛ مطبعة باقري، 

)2(  Or expressed intention. 

)3(  Stecker, Interpretation and Construction Art, p50. 
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  ة: ة االفرتاضيَّ ة والقصديَّ ة الواقعيَّ القصديَّ  -   ٢

  ف احلقيقيُّ املؤلِّ ؛ أي ما قصده  ة فهم القصد الواقعيِّ ة الواقعيَّ تطلب القصديَّ 

القصديَّ أمَّ   .واقعاً  االفرتاضيَّ ا  االفرتايضِّ ة  القصد  كشف  فرتيد  يعتربه  ة،  ما  أي  ؛ 

املثاليُّ  املعناملخاطبون  املثايلُّ   .)١( املقصود  ٰى ون  املطَّ   واملخاطب  الشخص  لع  هو 

  .)٢( »املرتبطة بإبداعه ة املحيطة واخللفيَّ  ة للنصِّ ة الداخليَّ اهليكليَّ «  بشكل كامل عىلٰ 

  ) ٣( ف ويرسمه ويسترشفهيفرتض قصد املؤلِّ   الناقد أنْ   ، جيب عىلٰ ٰى خر وبعبارة أُ 

  .)٤( نيوفق رؤية أحد املخاطبني املثاليِّ 

  ان احلقيقيُّ ه اليشء الذي قصده الفنَّأنَّ   عىلٰ   النصِّ   ٰى ف معنال ُيعرَّ « ويف احلقيقة،  

يُ  بل  عىلٰ عرَّ واقعًا؛  بالدأنَّ   ف  عىلٰ قَّ ه  جيب  ما  به    ة،  جيدر  أو  ظلِّ   -املخاطب    يف 

(املقصود)، حيث أطلقوا   ٰى ه املعنأنَّ  يفهمه عىلٰ  أنْ  -ة  نة عن اخللفيَّ افرتاضات معيَّ 

االفرتايضِّ   عىلٰ  القصد  اسم  القصد  وعىلٰ هذا  النظريَّ   ،  القصديَّ هذه  ة  ة 

ة  التفسري الصحيح لألعامل الفنّيَّ   عي أنَّ ة تدَّ ة االفرتاضيَّ القصديَّ «و  .)٥( »ة االفرتاضيَّ 

ة  ، يف القصديَّ ٰى خروبعبارة أُ   .)٦( »ان ر األفضل لقصد الفنَّيقف عند حدود التصوُّ 
 

)1(  Stecker, Interpretation and Construction Art, p41; Lamark, “The Intentional 

Fallacy”, p185. 

)2(  Lamark, “The Intentional Fallacy”, p185. 

)3(  Hypothesize. 

)4(  Lamark, “The Intentional Fallacy”, p185; Noel, “Interpretation and Intention: The 

Debate between Hypothetical and Actual Intentionalism”, p75; Davies, Stephen, 

Authors’ Intentions, Literary Interpretation, and Literary Value, In: The British 

Journal of Aesthetics 2006 46(3):223-247, p223. 

)5(  Stecker, Interpretation and Construction Art, p41. 

)6(  Noel, “Interpretation and Intention: The Debate between Hypothetical and Actual 

Intentionalism”, p75. 



٣٩٢  رمنيوطيقا اهل 

بناًء عىلٰ   ق عىلٰ صادَ يُ «ة  االفرتاضيَّ  أكرب ألْن يكون    أنَّ   التفسريات،  احتامالً  هناك 

  .)١( »ف املفرتض قاصدًا هلااملؤلِّ 

عرَّ  القصديَّ وقد  أحدُ الواقعيَّ َة  ف  عىلٰ مؤيِّ   ة  أنَّ «ا  أهنَّ   دهيا  تعترب  التي    الرؤية 

  قال:  ، ثمّ » عنه يف العملان الذي ُعربِّ د قصد الفنَّدِّ ُحي   يٍّ فنِّ لٍ التفسري الصحيح لعم 

وأحياناً جيري اخللط بينها وبني    .ةة الواقعيَّ غالباً ما ُيساء تصوير القصديَّ 

ف  يتعرَّ   أنْ   ة إىلٰ املرء من خالل نقد السرية الذاتيَّ   ىٰ يسع  ، ةنقد السرية الذاتيَّ 

الشعر من خالل ما   ىٰ يفهم معن حياة الشاعر، ثّم حياول أنْ  قدر اإلمكان إىلٰ 

   .)٢( -  إذا أمكن ذلك  -حدث يف حياة الشاعر قريباً من زمن الكتابة  

التفسري    ة التي تعدُّ ا النظريَّ أهنَّ   عىلٰ   -أحيانًا    -ة  ة الواقعيَّ ح القصديَّ رَ طكذلك تُ 

ق بوضوح بني  فرَّ ه مل يُ ان؛ يف حني أنَّ مه الفنَّ قدِّ الصحيح للعمل هو التفسري الذي يُ 

الفنَّ  بالقصد[تفسري  الترصيح  وبني  يُ   . ان]  املعرفة  من  النوع  ضياعًا  سبِّ وهذا  ب 

  : مضاعفاً 

الً: بشك  أوَّ بالقصد  الترصيح  بني  املساواة  يمكن  السلوك  عامٍّ   لٍ ال  وتفسري   ،

هي    » املرصف قبل إغالقه  طت للذهاب إىلٰ لقد خطَّ «فعبارة:    . هلذا الفرد  الشخيصِّ 

أعتقد  «ا عبارة أمَّ  . تقرير) للقصد، وليس تفسرياً  األقلِّ  عبارة عن ترصيح (أو عىلٰ 

إىلٰ أينِّ  ذهبت  خرو    بعد  مبارشةً املرصف  املنزل  من  للسلوك  » جي  تفسري  فهي   ،

للقصد تقريرًا  أو  ترصحيًا  أنْ   . وليست  يمكننا  أنَّ نكِ نُ   وال  خاصَّ   ر  ة  هناك ظروفًا 

  . ب التمييز بني هذين األمرينصعِّ تُ 

ان لعمله والتعبري عن قصده من األثر أو تقريره هو أمر  تفسري الفنَّ  نَّ أ   وثانياً:

يكون التفسري الصحيح للعمل    من هذين األمرين أنْ   ؛ وال يمكن أليٍّ خارجيٌّ 
 

)1(  Davis, p223. 

)2(  Stecker, Interpretation and Construction Art, p30. 
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ان لعمله أفضل من تفسري اآلخرين له، وغالبًا ما  وقد ال يكون تفسري الفنَّ .اتلقائي� 

وقد يكون الترصيح بالقصد خاطئًا أو كاذبًا، وإذا كان قد انترش قبل   .يكون أسوأ

  .)١( إمتام العمل، فيمكن جتاهله دون حتقيق

ة ال تستلزم حرص  ة أو الواقعيَّ ة االفرتاضيَّ القصديَّ   أنَّ   اإللتفات إىلٰ من    وال بدَّ 

ي  فه (كام يظهر من بعض التعريفات)؛ بل هذا ينتج عن تبنِّبقصد مؤلِّ   النصِّ   ٰى معن

  . ة التي سيأيت الكالم عنها يف القسم التايلة احلرصيَّ القصديَّ  ؤّدي إىلٰ آخر يُ  ٰى مبن

القصديَّ وأمَّ  الواقعيَّ ا  إىلٰ ةة  فتقسم  القصديَّ   ،  والقصديَّ قسمني:  املعتدلة،  ة  ة 

  . ةاإلفراطيَّ 

هو ذلك    يٍّ فنِّ  لٍ لتفسري الصحيح لعما  )٢( ة املعتدلةة الواقعيَّ القصديَّ   وبناًء عىلٰ 

يُّ ف؛ أي القصد الذي يدعمه العمل الفنِّللمؤلِّ  املنسجم مع القصد احلقيقيِّ 
 )٣(.  

ف وآرائه  صور مطابقة لعقائد املؤلِّ «ة املعتدلة عن الواقعيَّ ة وال تبحث القصديَّ 

  . هي حترص اهتاممها باملقاصد التي يدعمها النصُّ «و  .)٤( »وجتاربه ومشاعر وأفكاره 

ة  ة التارخييَّ ة املعتدلة اكتشاف شواهد، من قبيل: اخللفيَّ ة الواقعيَّ ويمكن يف القصديَّ 

ف،  ة حلياة املؤلِّ املخاطبني املعارصين له، السرية العامَّ ة للعمل، معتقدات  الفنّيَّ   -

معن  خالل  من  شاكل،  وما  أعامله،  معن  النصِّ   ٰى أبرز  وترتيب    ٰى أو  السياق، 

  .)٥( »الكلامت، وأفضل املعلومات
 

)1(  Stecker, Interpretation and Construction Art, p32. 

)2(  Moderate Actual Intentionalism. 

)3(  Noel, “Interpretation and Intention: The Debate between Hypothetical and Actual 

Intentionalism”, p75. 

)٤(  Mikkonen, Intentions and Interpretations: Philosophical Fiction as conversation,  

  .)١٠(حاشية 

)5(  Mikkonen, Intentions and Interpretations: Philosophical Fiction as conversation, 

chapter2. 
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أنَّ ويتَّ  سبق  ما  خالل  من  الواقعيَّ القصديَّ   ضح  أوَّ ة  تبحث  املعتدلة  عن  ة  الً: 

االجتِّ  النفسيَّ   الظاهرايتِّ اه  املقاصد ذات  النصُّ ال  من جهة    ة، من جهة، ويدعمها 

ف،  (سرية املؤلِّ   ة ال تتجاهل الشواهد اخلارجة عن النصِّ وثانيًا: هذه نظريَّ   ٰى. خرأُ 

  . )، واملعتقدات السائدة يف زمن تدوين النصِّ ٰى خر وأعامله األُ 

ال يكون    و أنْ ه   املراد ِمن دعم النصِّ   للقصد يكشف عن أنَّ   تأييد النصِّ   إنَّ 

لنصِّ   ٰى املعن خمالفًا  من    املقصود  بشواهد  االستدالل  جواز  عن  فضالً  الكالم، 

يكون منسجًام مع أحد احتامالت    لتحديد هذا القصد؛ بل جيب أنْ   خارج النصِّ 

  . ، وإْن كان احتامالً مرجوحًا وضعيفاً النصِّ  ٰى معن

الذي توافق    النصِّ   املقاصد عىلٰ ام تسمح بتطبيق تلك  ة املعتدلة إنَّ فإذن، القصديَّ 

  . ة معتربة يف حال كانت ختالف الظاهردها شواهد خارجيَّ ؤيِّ تُ   األقلِّ   ظاهره أو عىلٰ 

الكالم،    املخالف لنصِّ   ٰى ا املعن، أمَّ دها النصُّ ؤيِّ هذان مها نوعا املقاصد التي يُ 

  . فمقصوٌد للمؤلِّ   هة أنَّ له، بحجَّ  مع فقدان تأييد النصِّ  النصِّ  فال يمكن محله عىلٰ 

ة  ة الواقعيَّ ومع أخذ النقاط املذكورة سابقًا بعني االعتبار، يمكن اعتبار القصديَّ 

ة يكمن  ة اإلفراطيَّ ة، ففي القصديَّ ًة مقابلة وبديلة عن تلك النظريَّ نظريَّ   )١( ةاإلفراطيَّ 

أم مل يوجد،    النصِّ د هلا يف  ف، سواًء ُوِجَد مؤيِّ هدف التفسري يف معرفة مقاصد املؤلِّ 

  . ةة والظاهراتيَّ وبام يشمل املقاصد النفسيَّ 

القصديَّ  تقسيم  كذلك  االفرتاضيَّ ويمكن  إىلٰ ة  احلدّيس    ة  (قسام:  خمتلفة  أنواع 

وسبق    . هو التفريق بني نوعيها  - بحسب موضوعنا    -  املهمَّ   ولكنَّ   .)٣)(٢(ةواخلرافيَّ 

وبعبارة    . لواقع أفضل فهٍم من املخاطبنيهو يف ا  القصد االفرتايضَّ   أْن ذكرنا أنَّ 

 
)1(  Extreme Actual Intentionalism. 

)2(  Conjectural & Fictional. 

)3(  Spoerhase, p81. 
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ا بالنسبة هلويَّة هؤالء املخاطبني ومميِّزاهتم   ُأخرٰى، الفهم العريفُّ من قصد املؤلِّف. أمَّ

ل إٰىل فهم املخاطبني   والعرف املقصود، فأحد اآلراء يقول: إنَّ املفرسِّ جيب أْن يتوصَّ

الذي  املعنٰى  هو  فام   . للنصِّ املعارصين  والذي    األوائل   ، النصِّ من  إرادته  حتتمل 

قصده صاحبه بحسب املخاطبني األصليِّني األوائل؟ هؤالء املخاطبون املطَّلعون  

بشكل كامل عٰىل مفردات النصِّ وخلفيَّته والشواهد والقرائن املتَّصلة وغري املتَّصلة  

ل املفرسِّ عرب هذ  ه الرؤية  به، بسبب معارصهتم للمؤلِّف. ويف الواقع جيب أْن يتوصَّ

فاملعنٰى   األُصول.  ُيعربَّ يف علم  للكالم يف عرص صدوره، كام  الظهور النوعيِّ  إٰىل 

  هو املعنٰى األساس للنصِّ يف عرف زمن صدوره.  - إذن   - املقصود  

ف، أو  املقصود للمؤلِّ  ٰى يكتشف املعن   أنْ املفرسِّ  عىلٰ  ا الرؤية الثانية، فتفيد أنَّ أمَّ 

  . ]لعرصه [عرص املفرسِّ  ق املعنائيِّ فُ من موقعه ومن األُ بتعبري آخر: يعيد بناءه 

التوصُّ   إنَّ  هو واقعًا  الرؤية  هذه  الفهم يف  إىلٰ هدف  املؤلِّ   ل  ف يف  مصاحلة مع 

ف خيطابه  يكتشف لو كان املؤلِّ    أنْ : يريد املفرسِّ ٰى خر ة؛ وبعبارة أُ الظروف احلاليَّ 

نا أمام  وماذا كان سيطلب؟ وهذا يعني أنَّ ة ماذا كان سيقول له،  يف الظروف احلاليَّ 

  . ة املفرسِّ ف وحموريَّ ة املؤلِّ الذي يمزج بني حموريَّ  العرصيِّ   نوع من الفهم القصديِّ 

القصديَّ نظريَّ   ولعلَّ  االفرتاضيَّ ة  توهلرستة  اي،  ويليم  ألمثال:  وجرالد  )١( ة   ،

املعن)٢( لفينسون بني  يربطون  الذين  بينها وبني  »الترصيح  ٰى معن«و   األديبِّ   ٰى ،  ، ال 

الترصيح    ٰى معن  ة من هذا القبيل، فهم يرون أنَّ ح، هي نظريَّ القائل أو املرصِّ  ٰى معن

ف واسترشافنا له، انطالقًا من موقعنا  املقصود للمؤلِّ   ٰى للمعن  ٰى الطرح األوع«هو:  

  .)٣( »ينبوصفنا مفرسِّ 

 

)1(  William E. Tolhurst. 

)2(  Jerrold Levinson. 

)3(  Lamark, “The Intentional Fallacy”, p185-186. 
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واألُ ولعلَّ  الفقه  علامء  بعض  اهتامم  توجيه  نستطيع  ـ ص نا  ب الزمان  «  ول  دور 

  .)١( ، طبعًا بحسب أحد تفسريات هذا الدورٰى وفق هذا املبن »واملكان يف االجتهاد 

  - القسم السابق   ، وعىلٰ »ةة العرصيَّ القصديَّ «  القسم األخري بـ وسنصطلح عىلٰ 

ـ  - ف األصيل الذي يقصده املؤلِّ   ٰى الذي يدرس املعن   . »ة األصيلةالقصديَّ « ب

  ة: ة الشموليَّ ة والقصديَّ احلرصيَّ ة القصديَّ  -   ٣

آخر   تقسيم  طرح  من  بدَّ  ال  السابقة،  التقسيامت  إٰىل  إضافًة  أنَّه  الكاتب  يرٰى 

والقصديَّة   ة  احلرصيَّ ة  بالقصديَّ أقسامه  عٰىل  االصطالح  يمكن  بحيث  للقصديَّة؛ 

ا القصديَّة احلرصيَّة يف جمال املعنٰى (القصديَّة املعنائيَّ  ة احلرصيَّة)، فهي  الشموليَّة. أمَّ

التي تعترب أنَّ قصد صاحب النصِّ هو املعنٰى الكامل، وأنَّ املعاين اخلارجة عن قصد  

التفسري   هدف  جمال  يف  احلرصيَّة  ة  القصديَّ ا  أمَّ بتاتاً.  للنصِّ  معنٰى  ليست  املؤلِّف 

 هو كشف  (القصديَّة التفسرييَّة احلرصيَّة) فهي التي تعترب أنَّ اهلدف القيِّم يف التفسري 

، وعدم االعرتاف بمرشوعيَّة األهداف األُخرٰى أو قيمتها.    قصد صاحب النصِّ

الشموليَّ والقصديَّ  معنة  جمال  يف  املعنائيَّ (القصديَّ   النصِّ   ٰى ة  الشموليَّ ة  هي  ة  ة) 

املعن املحتملة    من معاين النصِّ   ٰى د معنجمرَّ   املقصود لصاحب النصِّ   ٰى التي تعترب 

القصديَّ وأمَّ   ٰى.خر ة للمعاين األُ جانب إيالء األّمهيَّ   واملعتربة، إىلٰ  ة يف  ة الشموليَّ ا 

ة) فهي التي تعترب اكتشاف  ة الشموليَّ ة التفسرييَّ (القصديَّ   جمال هدف تفسري النصِّ 

جانب    أحد األهداف الصحيحة واملمكنة، إىلٰ   املقصود من صاحب النصِّ   ٰى املعن

  ٰى. خر اعتقادنا بوجود أهداف أُ 
 

الزمان، طلالطِّ   )١( اإلسالم ومقتضيات  انظر: مطهري، مرتٰىض:  نامذج،  عٰىل  ، طهران، نرش  ١الع 

ج١٣٧٠صدرا،   مؤسَّ ٢  ش،  نرش  طهران،  النور،  صحيفة  اهللا:  روح  املوسوي،  اخلميني  سة ؛ 

د هادي: اقرتاح  ؛ معرفت، حممّ ٩٨،  ٦١  ، ص٢١  ش، ج١٣٦٩ة،  ة للثورة اإلسالميَّ الوثائق الثقافيَّ 

العدد(حوار)، جملَّ  اقرتاح  ٥٨  ش، ص١٣٧٣، شتاء  ١  ة نقد ونظر،  نارص:  الشريازي،  مكارم  ؛ 

 . ش١٣٧٤، شتاء ٥ ة نقد ونظر، العددلَّ (حوار)، جم 
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ة:  ق للقصديَّ ع واملضيِّ هذا التقسيم يشبه التفسري املوسِّ   نا نستطيع القول: إنَّ ولعلَّ 

املضيِّ « للنظريَّ التفسري  القصديَّ ق  نظريَّ ة  هو  برادزيل  ة  هبا  التي أحلق  هريش  ادي  ة 

الذي    ٰى هو املعن  صيصٍّ قَ   لٍ الكامن يف عم  ٰى املعن  أنَّ   ٰى ع، وادَّ »ةة اهلويَّ فرضيَّ «ملصق  

ن استدالالً  ع يتضمَّ التفسري املوسِّ   ف خالل ترتيبه حلروفه، يف حني أنَّ قصده املؤلِّ 

  ، أو أنَّ صيصِّ العمل القَ   ٰى ة وبني معنهناك ارتباطًا بني قصد كاتب القصَّ   أنَّ   عىلٰ 

ال يعترب    ... عفالتفسري املوسِّ   ... بحسب بعض املفاهيم  ٰى د هذا املعندِّ هذا القصد ُحي 

ملعن احلقيقّي  الكاتب  القَ   ٰى حتديد  صحَّ   صيصِّ العمل  يف  رشطًا  كامالً  ة  حتديدًا 

  .)١( »ة يف التفسري مقاصد الكاتب مهمَّ  التفسري، بل يعترب أنَّ 

م :ا ا  ا : 

الكُ  طالعنا  األُ تُ إذا  أنَّ صوليَّ ب  بالتأكيد  سنستنتج  علامء  أُ   ة  عند  الفهم  سلوب 

فيام    ة النصِّ حموريَّ   ٰى الذي ير     فاق، ما خال الشيخ املفيد باالتِّ   صول قصديٌّ األُ 

  . فقط ال غري ق بالكالم اإلهليِّ يتعلَّ 

إمجاالً    - ع يف عرض البحث، حيث يمكننا  وملزيد من التوضيح، سوف نتوسَّ 

تفسرييَّ   - أهداف  ثالثة  نظريَّ حتديد  يف  عنة  التفسري  املفكِّ ات  اإلسالميِّ د  ني،  رين 

  وهي عبارة عن التايل: 

  . عليه الكالم أم ال) باملطلق (سواء أدلَّ  معرفة قصد صاحب النصِّ  -   ١

أم مل    معرفة مدلول الكالم باملطلق (سواء أكان مقصودًا لصاحب النصِّ   -  ٢

  . يكن)

  . معرفة املدلول الذي يقصده صاحب النصِّ  -   ٣

 
)1(  Mikkonen,  Intentions and Interpretations: Philosophical Fiction as conversation, 

chapter2. 



٣٩٨  رمنيوطيقا اهل 

  . ون الرأي الثالثيتبنَّ ة صول اإلماميَّ وعلامء األُ 

إنَّ  يقال:  املدلول عىلٰ تقدُّ   ٰى ير   صويلَّ األُ   وقد  ما    املراد؛ والشاهد عىلٰ   م  ذلك 

األُ  خصَّ صوليُّ يطرحه  فيام  (مثل:    ون  اهليئات  ومدلول  له،  واملوضوع  الوضع، 

اجلُ  األمريَّ مَ صيغ  املوادِّ ل  وبعض  وتركيباهتا)،  والنهي)  ة  األمر  مفردة    . (مثل: 

تشخيص    ٰى مور املذكورة ال ُيراد منه سوهذا ليس صحيحًا؛ فالبحث يف األُ   ولكنَّ 

أنَّ  يعني  ال  وهذا  الكالم،  حجَّ   ظهورات  بحدِّ الظهورات  قيمتها  وهلا    . ذاهتا  ة 

حّجيَّ  تكسب  بمساع فالظهورات  األُ دتها  اللفظيَّ ة  واألُ صول  اللفظيَّ ة،  ة  صول 

  .)١( كشف وتعيني املقاصدُتستَخدم ل

األُ املحقِّ   ٰى وير  مرتٰىض   صويلُّ ق  فرائد  األنصاريُّ   العظيم،  كتابه  يف  وذلك  ؛ 

أنَّ األُ  املعن  صول،  لتشخيص  ُتستَخدم  التي  األمارات  لأللفاظ    ٰى مجيع  احلقيقّي 

م ومراده (مثل: أصل اإلطالق)،  وظواهرها، أو من أجل تشخيص مقصود املتكلِّ 

  .)٢( »لتشخيص املراد ٰى والكرب ٰى الصغر «هي من قبيل  

النهاية:   هناية  كتاب  يف  عىلٰ « وجاء  اللفظ  املراد    ... ظاهره  محل  لتعيني  قنطرة 

    .)٣( »يٍّ اجلدِّ 

ة  ر بالدالالت اللفظيَّ الذي ال يتأطَّ   ٰى املعن  ويلُّ ص، ال يعترب األُ ٰى خر ومن جهة أُ 

املطابقيِّ  املدلول  من  ولذلك وااللتزاميِّ   نيِّ والتضمُّ   (أعّم  للكالم،  مدلوالً   (

فاملعن األُ   - الصحيح    ٰى ُيرَفض؛  أوَّ   -   صويلِّ بحسب  املعنهو  حيتويه    ٰى الً:  الذي 

  . مللمتكلِّ ، وثانيًا: ما يكون مرادًا القالب الداليلُّ 
 

؛ اخلراساين، كفاية األُصول، مصدر  ٤٩٩، ص  ٣: األنصاري، فرائد األُصول، مصدر سابق، ج  انظر   )١(

الغروي  ٣٢٤سابق، ص   الكفاية، حتقيق وتعليق:  ؛  الدراية يف الرشح  األصفهاين، حمّمد حسني: هناية 

سة، دار نرش سيِّد الشهداء،  ١مهدي أحدي أمري كالئي، ط    . ١٦٣، ص  ٢ش، ج  ١٣٧٤، قم املقدَّ

 .١٣٦و ١٣٥ ، ص١ ، جمصدر سابقصول،  انظر: األنصاري، فرائد األُ  )٢(

 . ٢٧٩ ، ص١ ، جمصدر سابق اإليرواين، هناية النهاية،  )٣(



 ٣٩٩   اهلرمنيوطيقا وُأصول الفقه

نظريَّ  اعتبار  الصوفيَّ ويمكننا  والباطنيَّ ة  النظريَّ ة  نوع  من  القرآن  تفسري  يف  ة  ة 

فغالبيَّ وىلٰ األُ  ومن    الظاهريَّ   ٰى املعن  أنَّ   ٰى ر يتهم  ؛  أصالً،  مقصودًا  ليس  لأللفاظ 

باملعن التفسري  النظريَّ   . الظاهريِّ   ٰى اخلطأ  هذه  تعتُرب  بأُ وال  االلتزاَم  التحادث  طُ ُة  ر 

  .)١( ارضوري�   داللة النصِّ و

من بني علامء      هناك الشيخ املفيد  ة، فلعلَّ ة الثانيَّ النظريَّ   ٰى ا بالنسبة ملن يتبنَّوأمَّ 

ومبناه يف هذا الرأي هو ما طرحه    . )صول الشيعة (وذلك بالنسبة للكالم اإلهليِّ األُ 

تفسريٍ  اإلهليَّ   خاصٍّ   من  النظريَّ   . ةلإلرادة  املفيد الكالميَّ ة  وبحسب  للشيخ  ،    ة 

اإلرادة والقصد   ٰى سمَّ غري مسبوقة بام يُ   هي فعله، وأفعال اهللا   إرادة اهللا   فإنَّ 

هذا يستلزم وجود قلب وذهن    نَّ إتكون كذلك؛ إذ    ة، وال يمكن أنْ والعزم والنيَّ 

، عندما يقال:  ٰى أساس هذا املبن  وعىلٰ   . ، وهذا ما يوجب النقص والعيب فيههللا  

ال ذاك، أو العموم ال التخصيص، فهذا يعني    ٰى املقصود من كالم اهللا هذا املعن إنَّ 

ما دون    ٰى اهللا قصد حقيقًة معن   ال ذاك (ال أنَّ   ٰى م منه هذا املعن اهللا خلق كالمًا ُيفهَ   أنَّ 

  .)٢( اآلخر)

ما  ل، وهو مطوَّ  ب اخلوض يف بحٍث كالميٍّ ة، فيتطلَّ ا التدقيق يف هذه النظريَّ أمَّ 

أنَّ  يبدو  باختصار،  ولكن  املقالة،  هذه  أنْ يتجاوز حدود  يمكن  معن   نا    ٰى نفرتض 

؛ بمعاين املفردات أو األهداف  العلم اإلهليِّ   ومراده يف ظلِّ   أوسع ملقصود اهللا تعاىلٰ 

ة يف تفسري  ختطئة القصديَّ  ة إىلٰ ة الكالميَّ ؤّدي هذه النظريَّ بة عليها، وهبذا لن تُ املرتتِّ 

  . هليِّ الكالم اإل

 
وأساليبه]، انظر   )١( القرآن  تفسري  [مباين  قرآن  تفسري  و روشهاي  عبَّاس عّيل: مباين  الزنجاين،  : عميد 

سة وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمّي للطباعة والنرش،   ؛ الزرقاين، ٣٢٢ش، ص  ١٣٨٥طهران، مؤسَّ

 .٦٧، ص  ٢هـ، ج  ١٤٢٣العرفان، بريوت، دار الُكُتب العريب،  حمّمد عبد العظيم: مناهل  

  . ١٣  -   ١١هـ، ص  ١٤١٤، بريوت، دار املفيد،  ٢: املفيد، حمّمد بن النعامن: مسألة يف اإلرادة، ط انظر  )٢(



٤٠٠  رمنيوطيقا اهل 

يتَّ  أنَّ وهبذا  باالتِّ صوليي الشيعة قصديُّ أُ   ضح  املفيد   ٰى فاق (حتَّ ون      الشيخ 

معضلة تفسري اإلرادة    ن من حلِّ ه متكَّ ، ولو أنَّ هذا الرأي يف غري الكالم اإلهليِّ   ٰى يتبنَّ

قسم من    مع أيِّ   ٰى نر   لكن جيب أنْ   . ا)لكان قصدي�   ة يف تفسري الكالم اإلهليِّ اإلهليَّ 

  . نيصوليِّ ة املشهورة بني األُ ة تنسجم النظريَّ أقسام القصديَّ 

س،  ة للشارع املقدَّ َمْن يبحث عن املقاصد النفسيَّ   نا لن نستطيع العثور عىلٰ لعلَّ 

ة علم  وستكون معرفة أمر كهذا حمالة من األساس، بسبب اعتقادهم بالحمدوديَّ 

  . الشارع

قصديَّ ركِّ وتُ  أُ ز  عىلٰ صوليي  ة  املعنائيِّ   الشيعة  ُيبحَ -عادًة    -   القصد  وال  ث  ؛ 

  صويلُّ ة أو قصد اإلمجال (فاألُ  يف خصوص قصد التقيَّ ز؛ إالَّ موضوع القصد املحفِّ 

م إذا كان يف مقام اإلمجال، وكان بصدد ترشيع وبيان أصل احلكم  املتكلِّ   أنَّ   ٰى ير 

    . )١( )لوازم هذا اإلطالق  اد إىلٰ حينها اعتبار كالمه مطلقًا، وال االستن  فقط، ال يصحُّ 

بالنسبة للقصد املقويلِّ  األمر  يتعرَّ وكذلك  هناك من  بالبحث، فليس  له    . ض 

أنواع ومقوالت    ل إىلٰ ة من الطراز األوَّ ولكن إذا أمكن تصنيف النصوص الرشعيَّ 

مؤثِّ  املقولة  تشخيص  يكون  بحيث  املعنخمتلفة،  يف  السورة،    ٰى رًا  بني  (كالتفريق 

والقصَّ  واخلطبة،  بالبحث،  )٢( )...ة،والدعاء،  جديرًا  املوضوع  هذا  فسيكون   ،

  . ةصوليَّ يأخذ مكانه بني األبحاث األُ  وعندها جيب أنْ 

الواقعيِّ وأمَّ  بالنسبة للقصد  ني،  صوليِّ األُ   من القول: إنَّ   بدَّ   واالفرتايض فال  ا 

دون هذا القصد من  دِّ م ُحي للشارع، فإهنَّ   كانوا يسعون الكتشاف املراد الواقعيِّ   وإنْ 

 
األُ   )١( فرائد  األنصاري،  سابقصول،  انظر:  جمصدر  ص٤  ،  الفيَّ ٥٠٥  ،  حممّ ؛  سحاق:  إد  اض، 

أُ  يف  السيِّ صول  حمارضات  اهللا  آية  (تقريرات  اخلوئي)، طالفقه  القاسم  أبو  املقدَّ ٣د  دار ، قم  سة، 

 . ٣٦٧ ، ص٥ هـ، ج١٤١٠اهلادي للمطبوعات؛ مطبعة صدر، 

الرضويَّ   ١، طة يف ضوء املنهج اإلسالميِّ انظر: البستاين، حممود: القواعد البالغيَّ   )٢( ة (طبعة العتبة 

 . ٣١٠ - ٢٨١ هـ، ص١٤١٤ة، بحوث اإلسالميَّ سة، جممع السة)، مشهد املقدَّ املقدَّ 



 ٤٠١   اهلرمنيوطيقا وُأصول الفقه

العرفيَّ  النظرة  العقالئيَّ خالل  القواعد  وطبق  أُ ة،  وبعبارة  يسعون  ٰى خر ة،  هم   :

العريفِّ  الظهور  هذه الفكرة هلا    وقد سبق القول: إنَّ   .للكالم   والنوعيِّ   لتحصيل 

مورد تربز فيه هذه    كالم الشارع، وهذا يصدق يف كلِّ   » ةاحتجاجيَّ « جذورها يف  

  . امليزة (كالقوانني والضوابط)

إنَّ  القول:  يمكن  الرشح  األُ   وهبذا  الظاهريِّ   صويلَّ الرأي  القصد  مع    يتوافق 

االفرتايضِّ  وإنَّ والقصد  قيمةٌ ؛  القصد  هلذا  ليس  ذاتيَّ ام  يكتسب    هو  بل  أصيلة،  ة 

  . ته من كونه كاشفًا نوعًا عن القصد الواقعيِّ أّمهيَّ 

اجلدِّ  القصد  املصداقيَّ «من    -  يُّ وكذلك  املفهوميَّ   » ةالناحية  هو    - ة)  (وليس 

  . نيصوليِّ اهلدف األساس يف بحث األُ  دُّ عَ الذي يُ  نفسه القصد الواقعيُّ 

بالنسبة للقصد االستعاميلِّ وأمَّ  القصد اجلدِّ ف  ا  الواقع مقّدمة لوجود  ،  يِّ هو يف 

  يُّ ا يف املوارد التي يتعارض فيها القصد اجلدِّ أمَّ   .وهو تبعًا لذلك طريقة الكتشافه

االستعاميلِّ  القصد  عىلٰ مع  بناًء  واألدلَّ   ،  يُ الشواهد  املعتربة،  اجلدِّ ة  القصد  م    يُّ قدَّ

  . ص منفصل)بمخصِّ  (كتخصيص العامِّ 

ه ال يغفل  ، ولكنَّاستكشاف القصد الداخيلِّ  عىلٰ  عادةً  صويلُّ البحث األُ ز ويرتكَّ 

، فإذا خالف ظاهر الكالم  ا القصد اخلارجيُّ وأمَّ   .عن الشواهد اخلارجة عن النصِّ 

يُ  حني  فقط  قبوله  شاهدٌ ؤيِّ يمكن  النصِّ   وقويٌّ   خاصٌّ   ده  داخل  من  أو    (أعّم 

  النصِّ  ٰى نسجم مع أحد احتامالت معنالقصد املخالف للظاهر ي وبام أنَّ  . خارجه)

للقصد؛ فعندها يمكن    هذا يعني تأييد النصِّ   ، وبام أنَّ -كان احتامالً ضعيفًا    وإنْ   - 

معناه    إىلٰ   » عَ ُأرجِ «قد   ٰى ة، ويف هذه احلالة يكون املعن الشواهد واألدلَّ   قبوله يف ظلِّ 

  - حالة    ، وعىلٰ »لاملؤوَّ « صول يف علم األُ   - كهذا   - لفظ   ق عىلٰ طلَ غري الظاهر، ويُ 

  .)١( »التأويل « - كهذه  
 

 . ٢٣٣ ، صمصدر سابقصول، : املشكيني، اصطالحات األُ انظر )١(



٤٠٢  رمنيوطيقا اهل 

القصد   الكالم، فال سبيل لقبوله؛ إذ إنَّ  خمالفًا لنصِّ   وإذا كان القصد اخلارجيُّ 

ده  ؤيِّ ، وبالتايل ال يُ النصِّ   ٰى ال ينسجم مع أيٍّ من احتامالت معن  املخالف للنصِّ 

ف يف عبارته، وهو أمر  ، فهذا يستلزم نقضه والترصُّ النصِّ   إىلٰ   ، وإذا ُنِسَب النصُّ 

العرف، أمَّ    ة فال يمكن أنْ صوليَّ ا بحسب وجهة النظر األُ خاطئ من وجهة نظر 

  .)١( ةذا أّمهيَّ  - كهذا  -  ٰى يكون معن 

ة،  ة أو الشموليَّ ة احلرصيَّ ني الشيعة بلحاظ القصديَّ صوليِّ ا بالنسبة لرأي األُ وأمَّ 

أنْ  بدقَّ ُيبحَ   فيجب  أكربث  القصديَّ   . ة  يف  املعيار  كان  الشموليَّ فإذا  ـ ة  ب االعتقاد    ة 

و الشيعة إمجاالً يدخلون  صوليُّ ، فأُ ») أبعد من قصد صاحب النصِّ معاين (للنصِّ «

مور  أُ   عىلٰ   تدلَّ   عبارة يمكن أنْ   ني، أّي صوليِّ وبحسب رأي األُ   . نييف دائرة الشموليِّ 

املتكلِّ  يقصدها  وهذهال  املعناألُ   م،  لوازم  من  احلقيقة  يف  هي    . املقصود  ٰى مور 

أُ   ٰى سمَّ ويُ  يف  الداللة  من  النوع  الفقه  هذا  اإلشارة«صول  آية»داللة  كداللة  :  ؛ 

 
َ

َوفِص  
ُ
ه

ُ
ل
ْ َ
 وَ�

َ
ال

َ
ث  ُ

ُ
 ا�

ً
را

ْ
ه

َ
ش  

َ
ون

ُ
ضمِّ   )٢( ث إىلٰ عند  واِ�َ   آية:   ها 

ْ
َن  وَا�

ْ
ْرِضع

ُ
ي  

ُ
ات

 
َ

ْوال
َ
ِ أ

ْ
�

َ
ْول

َ
ن� ح

ُ
ه

َ
أو داللة آية نزول    . ة أشهرللحمل هي ستَّ   ة األقلَّ املدَّ   أنَّ   عىلٰ   ؛)٣( د

ليلة القدر يف   أنَّ  آية نزوله يف ليلة القدر، عىلٰ  ها إىلٰ القرآن يف شهر رمضان مع ضمِّ 

  . شهر رمضان املبارك

أنَّ وأمَّ  من  ذكرناه  ما  القصديِّ صوليِّ األُ   ا  من  إمجاالً  اعتبارهم  ينبغي  ني  ني 

أنَّ   ني، الشموليِّ  فيه  أنْ فالسبب  يكفي  املعنُيقبَ   ه  لقصد    ٰى ل  املتجاوز  الصحيح 

مرَّ  الكالم  التوجُّ صاحب  يثبت  لكي  واحدة؛  الشمويلُّ ًة  القصديَّ   ه    . ة][يف 
 

؛ ففي حالة  -  بحسب قواعد باب التعارض -  حًا عٰىل عبارة النصِّ  إذا كان الكالم الثاين مرجَّ إالَّ  )١(

األُ َرص يُ   -  كهذه   - العبارة  عن  النظر  واقعيَّ   ؛وىلٰ ف  وغري  خمتلقة  وتُ باعتبارها  بالكالم  ستَ ة،  بدل 

 . باعتباره نسخة أصيلة وصحيحة ؛ الثاين

 .١٤ ، اآليةاألحقافسورة  )٢(

 . ٢٣٢ ، اآليةالبقرةسورة  )٣(



 ٤٠٣   اهلرمنيوطيقا وُأصول الفقه

  ني صوليِّ األُ   هذا ال يعني أنَّ   أنَّ   ؛ ولكن، ينبغي اإللتفات إىلٰ -هكذا    - ون  صوليُّ واألُ 

كلَّ صحِّ يُ  التوجُّ   حون  أصحاب  حيسبه  الالَّ   الشمويلِّ   هما  معاين  قصديُّ (أو  ون) 

  . ونصوليُّ ناه األُ ُتبَحث هذه املعاين وجتري مطابقتها مع ما يتبَّ   ، بل جيب أنْ للنصِّ 

والظهور    ني الذين يعتربون الفهم العريفَّ صوليِّ األُ   ولكن يمكن القول إمجاالً: إنَّ 

إنَّ   النوعيَّ  املعاين إذا    ام يعرتفون بداللة الكالم عىلٰ مدار االستنباط من األلفاظ، 

الداللة  َل بِ قَ  هذه  أنَّ   .العرف  يُ   ويبدو  املعنائيَّ «  -أحيانًا    -  ٰى سمَّ ما  ة  الظالل 

روا شخصاً  ذلك: تصوَّ   ومثال عىلٰ   .-أيضًا    -يقع ضمن هذا اإلطار    )١( »للكالم 

بسبب احلسد وا ما  أنَّ يقول كالمًا  أو  انتباه حلالته،  منتبهًا  لغضب من دون  ه كان 

ولكنَّ  األمر،  كتامن  احلسد    وحياول  حالة  بوضوح  منه  ُيفَهم  بنحو  كان  كالمه 

ة لكالمه، ومن مداليل  رب من الظالل املعنائيَّ عتَ فهذه املعاين املفهومة تُ   .والغضب

هلا قاصدًا  يكن  مل  وإْن  موارد    . كالمه،  يقبل    - كهذه    -ويف  هذه  حيث  العرف 

  .رب هذه املعاين من املعاين الصحيحة للكالم عتَ الداللة، تُ 

  )وم (: 

أنْ  بني رؤيتني غربيَّ   يمكننا  من  ة للقصديَّ صوليَّ ة، وأُ نقارن  ة، واخلروج بعدد 

  ٰى ن يسعني ممَّ ني الغربيِّ فهناك بعض من القصديِّ   . نقاط االشرتاك واالفرتاق بينهام

الواقعيَّ  املقاصد  املؤلِّ الستكشاف  مقاصد  اآلخر  البعض  يطلب  فيام  فني  ة، 

  . ةة والظاهريَّ االفرتاضيَّ 

أُ وأمَّ  فيُ صوليُّ ا  الشيعة  النصوص  فرِّ و  النصوص:  من  نوعني  بني  قون 

الظاهريَّ االحتجاجيَّ  املقاصد  كشف  هدف  مع  تنسجم  التي  واالفرتاضيَّ ة  ة،  ة 
 

[املباين الكالميَّة لالجتهاد   الطهراين، مهدي: مباين كالم اجتهاد در برداشت از قرآن كريم   انظر: هادوي  )١(

سة خانه ي خرد،  ٢يف فهم القرآن الكريم]، ط  سة، مؤسَّ   . ١١١- ١٠٨ش، ص ١٣٨١، قم املقدَّ



٤٠٤  رمنيوطيقا اهل 

املنوالنصوص غري االحتجاجيَّ  الواقعيَّ ة  وقد    . ةسجمة مع هدف كشف املقاصد 

األُ رتَّ  أُ صوليُّ ب  منظَّ ون  الظاهريَّ صوالً  املقاصد  ة، وهذه  ة واالفرتاضيَّ مة لكشف 

عامَّ األُ  شواهد  تصلح  عىلٰ صول  املؤلِّ   ة  عىلٰ مقاصد  وتساعد  الفهم  حتقُّ   فني،  ق 

  . صولة هبذه األُ ة الغربيَّ القصديَّ ت  ة)؛ وقليالً ما اهتمَّ ة والعقالئيَّ صول اللفظيَّ (األُ 

بعض    ة األصيلة؛ ولكنَّ القصديَّ   صول الفقه عىلٰ يف أُ   - عادًة    - وجيري الرتكيز 

ركَّ  الشيعة  عىلٰ علامء  أخريًا  املعنأّمهيَّ   ز  يف    العرصيِّ   ٰى ة  ودوره  واملكان  للزمان 

أنْ   . االجتهاد جيب  مسألة  األُ   وهذه  باألبحاث  ص صوليَّ تلحق  ُتشخَّ لكي    ة؛ 

  . ضوابطها ومعايريها

ة  سواًء منها الداخليَّ   -ة  ة اللغويَّ املقاصد املعنائيَّ   ون الشيعة بكلِّ صوليُّ األُ  وهيتمُّ 

للنصِّ  اخلارجيَّ   بالنسبة  أهنَّ   - ة  أم  النصِّ طاملا  تتناقض مع  ال  نصَّ ا  وال ختالف   ،  

  . الكالم 

ة بتاتًا، ومل هيتّم أحد بإعامل  أّمهيَّ   ة، فليس هلا أيَّ ا بالنسبة للمقاصد النفسيَّ وأمَّ 

  . ف واستكشاف باطن ذهنه ة املؤلِّ قواعد علم النفس لتحليل نفسيَّ 

ة  ة، وجيدر بالقصديَّ ة اهتاممًا أكرب باملقاصد املقوليَّ ة الغربيَّ ولقد أبدت القصديَّ 

  . -أيضًا   - هبا    هتتمَّ  ة أنْ صوليَّ األُ 

ة  ) تتجاوز نيَّ معاٍن صحيحٍة (للنصِّ « ني الشيعة يقولون بوجود  صوليِّ األُ   وبام أنَّ 

رب  الذي ُيعتَ  -رأهيم   ولكنَّ  .ة نوعًا ماة الشموليَّ ون القصديَّ ، فهم إذن يتبنَّ»صاحبه

ام يعرتف طبقًا  إنَّ   -  مدارا االستنباط اللفظيِّ   والظهور النوعيُّ   بحسبه الفهم العريفُّ 

  . جمموعة املعاين التي يصادق عليها العرف  له بداللة الكالم عىلٰ 

 *   *   *  



  

  

  

ا طا آنوا   

- ا  اءةا م)١( -  
  )٢( رضا آزاد عيلّ 

  )٣( جهانغري مسعودي

:  

اإلسالميُّ املفكِّ   أوىلٰ  القِ رون  منذ  خاص� دَ ون  اهتاممًا  القرآنم  بتفسري  وكانوا    .ا 

مقدّ بحث    ون دُّ عَ يُ  التفسري من  التفسريمناهج  ال  .مات  هذا  اكتسب    بحث ولكن 

مؤلَّ  انتشار  بعد  االستقالل  ف)٤(فات غولدزهير والذهبيِّ نوعًا من  استحوذ شيئًا  ، 

  . القرآنيف تفسري  الباحثنياهتامم   فشيئًا عىلٰ 

لتي دخلت إٰىل دراسات الفالسفة  ا   ) ٥( بالنسبة للهرمنيوطيقا نفسه حصل  األمر  و 
 

  ريمشرتک تفس  یمبان  یقيتطب  یبررس، املقالة بعنوان «جهانغري   مسعوديو  عّيل رضا  ،آزاداملصدر:    )١(

وهرمنوت جملَّ کيكالس  کيقرآن  يف   «» ة   ی»نيد  نينو  یهاشهياندة  اجلمهوريَّ يف  تصدر  التي 

 . ٣٧ إىلٰ  ٩، الصفحات: ٢٣ ش، العدد١٣٨٩، شتاء اإلسالميَّة اإليرانيَّة باللغة الفارسيَّة

 .سةاملقدَّ  مشهد  ،جامعة فردويس، دكتوراه يف علوم القرآن واحلديث )٢(

 .سةاملقدَّ   مشهد ،ة بجامعة فردويسة العلميَّ أعضو اهلي  )٣(

  : عنوانب ، م١٩٢٠منهج تفسري القرآن سنة  عن ل كتاب مستقلٍّ أوَّ  ُنِرشَ  )٤(

Die Richtungen der IsamischenKoranauslegung and der UniversitatUpsalaghaltene. 

طباطبائي الد  ، وترمجه السيِّ م١٩٤٤ة عام هذا الكتاب إٰىل العربيَّ  مَ رجِ وقد تُ  .من تأليف غولدزهير

الفارسيَّ  عام  إٰىل  مسلامنان «عنوان  ب   م،٢٠٠٤ة  نزد  در  تفسريی  گرايشهای  و  مناهج (  »روشها 

الدكتور حممّ   .)املسلمني  د عن  هاهاتالتفسري واجتِّ  الدكتوراه  وقد كتب  الذهبي رسالته يف  د حسني 

 . ة ات عدَّ ت مرَّ عَ بِ طُ ، حيث »ون التفسري واملفرسِّ « دزهير وعنوهنا بـعٰىل كتاب غول اً جواب

)5(  Hermeneutics. 



٤٠٦  رمنيوطيقا اهل 

اإلهليَّ واُأل  الغربيِّ دباء وعلامء  حمطُّ ف   ، ني ات  احلديث،    اهتامم خاصٍّ   كانت  العرص  يف 

  وتعاليم جديدة. ت إٰىل استخالص نتائج  رين أسئلة جديدة، وأدَّ املفكِّ عٰىل  وطرحت  

ا منفصالً   واختصاصًا علمي� ة مل تفرز علًام مستقال� العلوم اإلسالميَّ   وبرغم أنَّ 

اهلرمنيوطيقا،   مسائل  اهلرمنيوطيقا    ولكنَّ لدراسة  ملسائل  نظرية  مسائل  هناك 

اإلسالميَّ حَ رِ طُ  العلوم  يف خمتلف  قبيل  ، ةت    ، والدراية  ،واحلديث  ،التفسري   :من 

  ... ،وعلوم اللغة ،وعلم الكالم  ، فلسفةوال ،صول الفقهأُ و

قسًام كبريًا من الفكر    أنَّ   ها إىلٰ ردُّ فم   ، ةينيَّ ا عالقة اهلرمنيوطيقا بالعلوم الدِّ أمَّ و

ني من  ، بوصفهام مصدرين أساسيَّ القرآن واحلديث  نصوص يتمحور حول    ينيِّ الدِّ 

اإلسالميِّ لدِّ ا  مصادر  أيُّ ين  وبالتايل  نظريَّ حتوُّ   ،  النصوصات  ل يف  ر  ؤثِّ سيُ   ، فهم 

نطاقها    بلحاظاهلرمنيوطيقا تأرجحت كثريًا    رغم أنَّ ب و  .فهمنا هلذه املصادر  عىلٰ 

سائر فروع    كان تأثريها عىلٰ و،  ت بمقولة فهم النصِّ لطاملا اهتمَّ   هاولكنَّوأهدافها،  

  . اهتاممها هذا رها هبا مستندًا إىلٰ املعرفة وتأثُّ 

  فهم النصِّ   وبام أنَّ ،  فهم النصِّ يف  تفسري القرآن عبارة عن بذل اجلهد    بام أنَّ و

للهرمنيوطيقا الدائمة  اهلواجس  عىلٰ   أصبح   ،أحد  الضوء  تسليط    باإلمكان 

  . يتبادل فيها هذان العلامن التأثري املجاالت املختلفة التي يمكن أنْ 

النصِّ    . يف بعض احلاالت   وخيتلف هذان العلامن بالطبع يف مقاربتهام ملقولة فهم 

رات املسبقة إٰىل اختالف الفروضات  ُيعزٰى يف الغالب  ختالف  وهذا اال    تيجة ، ون واملقرَّ

ا  تفرز اهلرمنيوطيقا استقصاًء خاص�   ٰى هذا األمر إٰىل أنْ تقديس بعض النصوص. وقد أدَّ 

النصِّ  للفهم    ة ين مل يشتغل بوضع نظريَّ أحدًا من املفرسِّ   ولكنَّ   . وتفسريه   ملقولة فهم 

علم اهلرمنيوطيقا ما زال يسعٰى لتحقيق هذا   يف الفلسفة. وبام أنَّ   هلم باعٌ  ن ٍة ممَّ سوٰى قلَّ 

ين عٰىل تدوين  تساعد تعاليُمه املفرسِّ   اهلدف عرب قرون من الزمن، كان من املمكن أنْ 

  ٍة للتفسري. وتدوين منهجيَّ   ٍة لتفسريه ونظريَّ   ٍة لفهم النصِّ نظريَّ 



 ٤٠٧  اهلرمنيوطيقا الكالسيكيَّة وتفسري القرآن

حيث اجتازت    ،ةارات الفكريَّ سرية غريها من التيَّ   يوطيقا عىلٰ لقد جرت اهلرمن

املتنوِّ وتربَّ   ،املراحل املختلفة هناك تعارض بني    ،طبعاً   .عةت يف داخلها املذاهب 

  مقاربات بعض مذاهب اهلرمنيوطيقا واستخالصاهتا وبني مباين الفكر اإلسالميِّ 

لتعارض برفض مجيع تعاليم  ب هذا اال يتسبَّ   ولكن جيب أنْ   وفروضاته املسبقة،

هناك استخالصات لبعض مذاهب اهلرمنيوطيقا تنسجم مع    ولعلَّ   . اهلرمنيوطيقا

ستفادة منها  بحيث تزيد اال  ؛ة عند املسلمنين التفسرييَّ نَ ة للسُّ صول املوضوعيَّ األُ 

  . ةمن صالبة املسائل التفسرييَّ 

تفسري   بني  املشرتكة  املباين  بحث  يف  الدخول  واهلرمنيوطيقا  وقبل  القرآن 

  من توضيح بعض املصطلحات ورشحها بإجياز، وهي:  ة، ال بدَّ الكالسيكيَّ 

١ - ا:  

ـ   -   عادةً   - م  رتجَ كلمة تفسري التي تُ  ، مصدٌر من باب  »Interpretation«  ب

  . »َرسَ فَ «هتا ومادَّ  ،التفعيل

،  ٰى مور، كشف املغطَّ يف اللغة بـ: الرشح، اإلبانة، توضيح األُ   تعريفها   ٰى جر وقد  

  .)١( وأمثال ذلك ،الكالم  ٰى املعقول، رشح معن ٰى املعقول، إظهار املعن ٰى كشف املعن 

  : يتالنحو اآل عىلٰ تعريفها  ٰى ا اصطالحًا، فقد جر وأمَّ 

يكون بحسب اللفظ املشكل    من أنْ   أعمُّ   ، كشف معاين القرآن وبيان املراد« -

  .)٢( »الظاهر وغريه ٰى وبحسب املعن ،وغريه
 

األ  )١( حممّ الراغب  بن  حسني  قم  :دصفهاين،  القرآن،  ألفاظ  القربٰى سةاملقدَّ   مفردات  ذوي   ،  ،

ا ٣٨٠  ص  ش،١٣٨٤ حممّ ؛  بن مكرمبن منظور،  العرب، بريوت، مؤسَّ   :د  األعلميلسان  ،  سة 

 . ٣٠٣ ، ص٣ جهـ، ١٤٢٦

 . ٤٧ ص ، مصدر سابقمفردات ألفاظ القرآن،   صفهاين،األ )٢(



٤٠٨  رمنيوطيقا اهل 

  .)١( »كشف املراد عن املشكل«  -

  .)٢( »من كتابه العزيز  التفسري هو إيضاح مراد اهللا تعاىلٰ «  -

املوجودةبرغم  و اآلراء  ولكن  اختالف  التوصُّ ،  إىلٰ يمكن  جامع    ل  تعريف 

املراد   إىلٰ  إضافةً  ؛ آليات القرآن  ستعاميلِّ املراد اال كشف « : يتالنحو اآل للتفسري عىلٰ 

منهااجلدِّ  العربيَّ   ،ي  اللغة  علوم  قواعد  خالل  العقالئيَّ واألُ   ، ةمن  ة  صول 

  . »للتخاطب

٢ - أمو ل ا:  

التفسرييَّ   إنَّ  املناهج  اختالف  من  نابٌع  التفاسري  هذه    .ةاختالف  واختالف 

  لزم لذا    . املناهج والتوفيق بينها وعدمه منوط باملباين التي تقوم عليها هذه املناهج

املفرسِّ   أنْ  بني  القائم  النزاع  مكامن  عن  مظانِّ نبحث  يف  يتبنَّ  ين  التي    وهنا املباين 

  .)٣(ننقل املحاكمة األساسة إليها وأنْ  ، ماته)(مقّدمات الفهم ومقوِّ 

  ة العليا، عىلٰ احلقائق القرآنيَّ   ل إىلٰ ر علم التفسري للتوصُّ ف تطوُّ يتوقَّ   بناًء عليه،و

التفسرييَّ تطوُّ  املناهج  عىلٰ   . ةر  تعتمد  بدورها  السليمة    وهذه  املباين  تنقيح 

 إذا  إالَّ   ، كهذا لن يكون ممكناً التوفيق إلنجاز عمل عظيٍم    أنَّ   وال شكَّ   . ةوالرضوريَّ 

شفَّ أُ تدوين    ٰى جر  وضوابط  وجامعةصول  ألُ   .افة  سيكون  التفسري  وهبذا  صول 

صول الفقه، وكام تعصم مراعاة قواعد املنطق الذهن  املنطق وأُ شأن  شأٌن يوازي  

 

احلسن  )١( بن  الفضل  اإلسالميَّ   :الطربيس،  والعالقات  الثقافة  رابطة  طهران،  البيان،  ،  ةجممع 

 . ١٣ ، ص١ ، جهـ١٤١٧

 . ٣٩٧ ، صهـ١٣٦٦، البيان يف تفسري القرآن، بريوت، دار الزهراء :اخلوئي، أبو القاسم )٢(

حممّ أي  ي رضا  )٣( عيلّ صفهاين،  دروس    :د  (سلسلة  قرآن  تفسريي  گرايشهاي  و  روشها  درسنامه 

القرآن  تفسري  قمهاهاتجتِّ او  أساليب  العاملّي سةاملقدَّ   )،  املركز  اإلسالميَّ   ،  (جامعة ة  للدراسات 

 . ٣٣ ص، ش١٣٨٢، )حالياً   املصطفٰى 
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  فإنَّ   ، كذلك  ؛ستنباطة االصول الفقه الفقيَه يف عمليَّ عن اخلطأ يف الفكر، وتعني أُ 

ص من وقوع  قلِّ وتُ   ، ةتفسري اآليات اإلهليَّ    عىلٰ صول التفسري ستعني املفرسِّ رعاية أُ 

السعي   عند  إىلٰ لتوصُّ لاألخطاء  اإلهليِّ   ل  هذه    . املراد  بعض  هنا  ونستعرض 

  صول: األُ 

  . الزمن مرِّ  ر معناها عىلٰ املفردات يف عرص النزول وتطوُّ  ٰى معنتقّيص   -

الكلامت    ٰى ة عند البحث عن معنة والبالغيَّ والنحويَّ ة  مراعاة القواعد الرصفيَّ   -

  . والعبارات

  ،لمَ واجلُ   ،من قبيل: سياق الكلامت  ، صلةة املتَّ القرائن اللفظيَّ   لتفات إىلٰ اال  -

كسبب النزول وشأنه، وثقافة    ،ةصلة غري اللفظيَّ والقرائن املتَّ   ، والسور  ، واآليات

م واملخاطب، وموضوع  عرص النزول، وزمان النزول ومكانه، وخصائص املتكلِّ 

إىلٰ   ،الكالم  املنفصلة  إضافًة  القرآنيَّ   ،القرائن  اآليات  قبيل:  األُ من    ، ٰى خرة 

  ...  ، ةصول العقالئيَّ واألُ  ، والروايات

اللفظيَّ ألُ ا  إىلٰ لتفات  اال  - احلقيقة   ؛ ةصول  أصالة  الظهور  ،نظري:    ، وأصالة 

  .شرتاكوأصالة عدم اال ، وأصالة اإلطالق ،وأصالة العموم 

الكالميَّ   - الدالالت  االأخذ  بعني  بأنواعها  املطابقيَّ ؛  عتبارة    ، ةكالداللة  

  . ةلتزاميَّ والداللة اال ،ةنيَّ والداللة التضمُّ 

  . بيِّ ي والتجر والنتاج العقيلِّ  ، ةرخييَّ والتا  ،ةواللغويَّ  ، ةملصادر الروائيَّ العناية با -

  . واملسلك املعنويِّ  ،واإلهلام الباطنيِّ  ،ةخلصائص اإليامنيَّ االهتامم با -

بجامعيَّ اال  - املفرسِّ هتامم  وقابليَّ ة  العلميَّ   عىلٰ اته  وقدرته  املعارف    ة  استخراج 

  . ةالقرآنيَّ 

لآليات   - اجلامعة  الروح  عٰىل  الرُّ   ،الرتكيز  إرسال  وإنزال ُس وأهداف  ل 

 ب.تُ الكُ 
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٣ - طا :  

،  هلذا العلم - ة  وأحيانًا متضادَّ  - كثرية خمتلفة تعاريف طرح العلامء والباحثون 

إجراء البحوث يف مواضيع هذا    األهداف والدوافع التي ساقتهم إىلٰ ن من  ومنطلق

  ها: وأمهِّ  هذه التعاريفأبرز  العلم، وسنشري هنا إىلٰ 

أنَّ   عتقدي  - هي  كالدنيوس  إىلٰ التوصُّ   فنُّ «  : اهلرمنيوطيقا  وتامٍّ   ل  كامل    فهم 

  .)١( »ةة والكتابيَّ للتعابري الكالميَّ 

  .)٢( »العالمات ٰى علم فهم معن« ا: أهنَّ بوغوست وولف أُ  فهارِّ ع يُ و -

  .)٣( »ستيعاب)(واال   الفهم فنُّ «  ا:هنَّ أشاليرماخر   ٰى وير  -

إىلٰ تدل  يذهب و  -  تُ املتكفِّ «العلم  ا:  أهنَّ   اي  التي  املباين  بتقديم  عليها  ؤسَّ ل  س 

  .)٤( »ةة العلوم اإلنسانيَّ منهجيَّ 

ة  ظاهراتيَّ «اهلرمنيوطيقا يف فرتة من الفرتات    دُّ يع  ن كان ، وهو ممَّ هايدغرا  أمَّ   - 

للهرمنيوطيقا أواخر    تقليديٍّ   مٍ فه  اقرتب إىلٰ   فقد  ،»)٥( (دزاين)  الوجود يف الذات

  .)٦( »إدراك لغة اإلنسان اآلخر، خصوصًا اللغة املكتوبة فنُّ «  :افها بأهنَّ حياته، وعرَّ 

  .)٧( »التفسرية  نظريَّ «  ا:أهنَّ  أبو زيدنرص حامد ها دُّ يع و -

يمكن تعريف اهلرمنيوطيقا بتعريف جامٍع   ،النظر عن اختالف اآلراء  وبغضِّ 

  . »لتحليل لات الفهم ع نظريَّ علم ُخيِض «وهو:  ؛ انسبي� 
 

)1(  Mueller, K Volmer: The Hermeneutics Reader, New York Continuum, 1986, P5. 

 . املصدر السابق )٢(

)3(  Groundin, Jean : Introduction of Philosophical Hermeneutics, Yale University 

Press, 1994 , P6. 

 . ٨٦ - ٨٤ ص ،املصدر السابق )٤(

)5(  Dasein. 

 . ٩٢ ص ،املصدر السابق )٦(

  . ١٣ص    ، الت، العريبّ   ات التأويل، بريوت، املركز الثقايفّ ات التفسري وآليَّ إشكاليَّ   : أبو زيد، نرص حامد  )٧(
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٤ - ا طا موأ :  

الكالسيكيَّ  اهلرمنيوطيقا  من  مراحلها  املقصود  من  الثالثة  املرحلة  هو  ة 

بدايات    ت إىلٰ وامتدَّ   ،رحلة وسط القرن السابع عرشهذه املوقد بدأت    .)١( ةالتارخييَّ 

سة أو  اهلرمنيوطيقا املقدَّ «ز داهناور يف كتاب ركَّ   ، يف تلك احلقبةو  . القرن العرشين

املقدَّ  النصوص  تفسري  املقدَّ   عىلٰ   »سة منهج  النصوص  وكذلك  هرمنيوطيقا  سة، 

كتابه   يف  عرش  الثامن  القرن  أوائل  رامباخ  املقدَّ ُس أُ «فعل  اهلرمنيوطيقا    . »سةس 

  » املنطق «ص كريستيان وولف بعض فصول كتابه  بعد ذلك بقليل، خصَّ   ،ولكن

بعد    ه كالدنيوساجتَّ ثّم    .)٢( سةة بالنصوص املقدَّ غري اخلاصَّ   -ة  للهرمنيوطيقا العامَّ 

العامَّ   إىلٰ   ذلك عىلٰ   ؛ ةاهلرمنيوطيقا  الكالسيكيِّ   معتمدًا  اللغة  وفقه    دًا عىلٰ مؤكِّ ، 

ة  أّمهيَّ   ، وعىلٰ )٣( ملسائل اهلرمنيوطيقا  احموري�   اً هدفبوصفه    ؛ فقصد املؤلِّ   ىلٰ إل  التوصُّ 

  .)٤( هذا اهلدف ) من أجل الوصول إىلٰ (السيكولوجيِّ  اينِّ عد النفسالبُ 

  . »مري«نقد أحد معارصيه املعروف بـ    املسائل التي طرحها إىلٰ ضت  وقد تعرَّ 

  ة إىلٰ وا الرؤية التارخييَّ ضمُّ  آست، فردريش :أمثال ، من أشخاص بعده جاء من  ثمّ 
 

،  »هرمنيوطيقا التقديس«  ،»هرمنيوطيقا األساطري «ة للهرمنيوطيقا هي عبارة عن:  املراحل التارخييَّ   )١(

الكالسيكيَّ « الرومانسيَّ اهلرمنيوطيقا  أو  العينيَّ ة  أو  الفلسفيَّ «،  »ةة  النسبيَّ اهلرمنيوطيقا  أو  ،  »ةة 

 انظر:  .»ةاهلرمنيوطيقا النقديَّ «و ،»ة احلديثةاهلرمنيوطيقا الكالسيكيَّ «

Bleicher, Josef : Contemporary of Hermeneutics, Routledge & Kegan Paul, 1980, 

P141-213; Palmer, Richared E.: Hermeneutics, North Western University Press, 

1969, P12-65. 

حممّ )Rikhtegaran(  گران خيته  ر  )٢( رضا،  كنگره  :د  طهران،  هرمنيوتيك،  علم  مبحث  و  ،  منطق 

 . ٥٨و ٥٧ ص ش،١٣٧٨

بابك  )٣( (اهل  :أمحدي،  هرمنيوتيك  و  طهران،    ةكليَّ يساختار  واهلرمنيوطيقا)،    نو  امگ [الرتكيب] 

)Gameh-No ،(٥٢٣ ش، ص١٣٨٠ . 

)4(  Mueller,  The Hermeneutics Reader, P57. 
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اهلرمنيوطيقا للتعرُّ بصفته    ، واستخدموه  ، علم  عىلٰ   ىلٰ إف  أداة  احلاكمة    الروح 

ة احلاكمة  الروح العامَّ   ىلٰ إ ف  التعرُّ   فتها العصور السابقة، وبالتايل فات التي خلَّ املؤلَّ 

  .)١( فعرص املؤلِّ  عىلٰ 

مثل  ٰى وسع وولفأُ   :أشخاٌص  النصِّ   ، وغوست  تفكري    -  لفهم  يطابق  بام 

  .)٢( مفهوم العالمات وذلك اعتامدًا عىلٰ  - ف متامًا  املؤلِّ 

للهرمنيوطيقا يف هذه احلقبة عن مسرية    ال يمكن فصل السري التارخييِّ   ،طبعاً 

أُ  يف  األشدّ يف  وروبا  الفلسفة  كانط  فلسفة  كانت  فقد  التنوير،  عىلٰ   عرص    تأثريًا 

عرش التاسع  القرن  حيثهرمنيوطيقا  ريكور  ،  بول  هي    إنَّ   :يقول  كانط  فلسفة 

ة  ماهيَّ   عنات كانط  وهذا نابع من نظريَّ   .)٣( لهرمنيوطيقال  ٰى األدن   ق الفلسفيُّ فُ األُ 

  . املعرفة واإلدراك وحدودمها

ة التدقيَق يف بنية اإلدراك وسَرب غور مفهوم  وقد جعلت ثورُة كانط الكوبرنيكوسيَّ 

اهتامماهتا  حموَر  النصِّ   . املعرفة  تفسري  يف  الثورة  هذه  ترمجة  هذه  إ   وكانت  طالق 

  . ) ٤( » هو الذي يصادق عيلَّ   ، وليس النصُّ نصِّ يصادق عٰىل ال   أنا من جيب أنْ « التوصية:  

ة  فتها الفلسفة املدرسيَّ حتويل كانط ملسار الفلسفة من معرفة الوجود التي خلَّ   إنَّ 

هتامم أكثر بمسائل اهلرمنيوطيقا، بل  إثارة اال  معرفة الذهن، مل يقترص تأثريه عىلٰ   إىلٰ 

  . ظهور مقاربات جديدة يف هذا املجال كذلك إىلٰ  ٰى أدَّ 

 
)1(  Palmer, Hermeneutics, 75. 

درآمدی بر هرمنيوتيك)، طهران، مركز دراسات الثقافة (  مة يف اهلرمنيوطيقامقدّ   :واعظي، أمحد  )٢(

 .٢٧ص ش،  ١٣٨٣، ) (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمیوالفكر اإلسالمّي 

هرمنيوتيك«،  )Paul Ricoeur(  لبوريكور،    )٣( حممّ »وظيفه  ترمجة  جملَّ ،  لطفي،  حسني  نامه  «ة  د 

 . ٢٨ صش، ١٣٧٦، ٢ ، عدد»فلسفه

اهلرمنيوطيقا  :د رضانيكفر، حممّ   )٤( املسبق يف  )،  كفهم و پيش فهم های هرمنيوتي(  الفهم والفهم 

 . ٥ صش، ١٣٨١، ٥٥ )، عددNegah-e- No( نو اهگة نجملَّ 
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شكَّ و التارخييَّ   أنَّ   ال  مرَّ   املنعطف  املرحلة  هذه  يف  راهب    للهرمنيوطيقا  عرب 

أدَّ   ،دعٰى شاليرماخر يُ   بروتستانتيٍّ  بني مباين املدرسة  الذي  التلفيق  ت مساعيه يف 

به  ولقد صدق من لقَّ   . ة وفلسفة كانط، إٰىل جني اهلرمنيوطيقا ثامرًا عجيبةالرومانسيَّ 

اجلديدة «بـ   اهلرمنيوطيقا  التفسري «و   » أب  يكتِف   ؛)١( » كانط  مل  قوانني    فهو  بوضع 

ز اهتاممه  ف؛ بل ركَّ ورفع موانع الوصول إٰىل قصد املؤلِّ   ، لتفكيك رموز معنٰى النصِّ 

ماهيَّ   وأدرج   ، ة الفهم عٰىل عمليَّ    . مسائل اهلرمنيوطيقا بني  ة الفهم والتفسري  مسألة 

  .)٢( مستقال�   علامً بوصفه مه  رًا واضحًة للهرمنيوطيقا وقدَّ طُ و الذي وضع أُ وه 

بسبب املسائل املطروحة يف    ، وقد استكمل تالمذة شاليرماخر جهوده، لكن

الكالسيكي اللغة  التارخييَّ النظريَّ   وباألخّص   ،فقه  أواخر    -   )٣( ةة  مع  بدأت  التي 

  ُأجرب بويك ودرويزن عىلٰ   - عت يف القرن التاسع عرش كثريًا  القرن الثامن وتوسَّ 

اي هو من  تدل  ولكنَّ   .ه نحو هذا النوع من املسائلمع التوجُّ   ، تطوير اهلرمنيوطيقا

املرحلة هذه  يف  اهلرمنيوطيقا  يف    أنَّ   ٰى يركان    حيث   ؛أنضج  املتتالية  النجاحات 

ر  لذلك فكَّ   ؛اعتامد املناهج الصحيحة يف تلك العلوم   ة عائدة إىلٰ بيَّ يالعلوم التجر

  . ه اهلرمنيوطيقا نحو هذا املسارة ووجَّ بتأسيس علم مناهج مالئم للعلوم اإلنسانيَّ 

النصِّ ا فرضيَّ أمَّ  فهم  التارخييِّ إنَّ   :فتقول  ،ته يف  املشهد  بناء  عرص    يف   ه من خالل 

  ت ة التي أدَّ ته الباطنيَّ إعادة إنشاء آليَّ   ف، يمكن العمل عىلٰ والتناغم مع املؤلِّ   النصِّ 

  العالقة  - ة اجلديدة  ر بالفلسفة الكانطيَّ املتأثِّ   - اي توقد جعل دل . إبداع التأليف إىلٰ 

دراساتهامل  والتاريخ  اهلرمنيوطيقا   بني يف  األساس  مهَّ   .)٤(حور  لظهور  وقد  د 
 

 . حياته وأفكاره عنل من أطلق هذا اللقب عٰىل شاليرماخر هو دلتاي الذي كتب كتابًا  أوَّ  )١(

 . ٣٦٦، ٨٧ ص ، مصدر سابقدرآمدی بر هرمنيوتيك)،  ( مة يف اهلرمنيوطيقامقدّ  )٢(

)٣( Historicism َّةالتارخيانيَّ  - ة: التارخيي . 

 دفرت نرش فرهنگة (دار نرش الثقافة اإلسالميَّ   ة، طهران،اهلرمنيوطيقا التطبيقيَّ   :، قاسمپور حسن  )٤(

 . ٢٣٦ -  ٢٢٩ صش، ١٣٨٥، اسالمی
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من خالل ما طرحه من علم نفس قائم    ؛ة يف القرن العرشيناهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ 

  . معرفة الذات عىلٰ 

  :م ا   اآن واط اا - ٥

القرآن قَص يُ  تفسري  بمباين  مجيع  األُ   خصوص   د  عليها  صادق  التي  صول 

أغلبهماملفرسِّ  أو  صبغ  بحيث  ؛ين  العموميَّ اكتسبت  املناهج  ب ة  ة  اختالف  رغم 

  . ةاهات التفسرييَّ جتِّ واال

،  قبول هذه املباين  ين بأكملهم عىلٰ هذا الكالم ال يعني إمجاع املفرسِّ   أنَّ   ال شكَّ و

األكثريَّ مقبوليَّ   ولكنَّ  عند  املعتنتها  املفرسِّ   ٰى ة  من  من  هبا  القرآن  وباحثي  ين 

  .مباين تفسري القرآن عليهاني تسمح بإطالق عنوان  اإلسالميِّ 

الكالسيكيَّ أمَّ و اهلرمنيوطيقا  مباين  هبا قَص فيُ   ، ةا  صول  األُ خصوص    د 

ماهيَّ جتِّ واال ترسم  التي  التيَّ اهات  هذا  الفكريِّ ة  وتُ ار  عالماته دُّ  عَ ،  مجلة  من 

يُ املعرفيَّ  والتي  الفارقة،  اهلرمنيوطيقيِّ ة  مجيع  عليها  الكالسيكيِّ صادق  أو ني  ني 

 أغلبهم.

بني    إنَّ  تربط  التي  القرآن« النسبة  تفسري  الكالسيكيَّ « و  » مباين    » ة اهلرمنيوطيقا 

واحٍد بمباٍن    جانب التزام كلِّ   ه إىلٰ نَّ إهي نسبة عموم وخصوص من وجه؛ أي  

  . عات التفسري وفروضاته املسبقةة نابعة من توقُّ مشرتكة، هناك مباٍن خاصَّ 

أنَّ  عىلٰ   وبام  املقالة  هذه  يف  سنقترص  واسعة،  املواضيع  أهمّ   هذه  املباين    رسد 

  . ةاملشرتكة بني تفسري القرآن واهلرمنيوطيقا الكالسيكيَّ 

أو :و ن اإا :  

  ض كان بع  وإنْ   .أحد مباين تفسري القرآن  اة التفسري مه إمكان الفهم وقابليَّ   إنَّ 

هم  والصحابة والتابعني فقط      النبيَّ   بأنَّ يعتقدون  األشاعرة وأهل احلديث  



 ٤١٥  اهلرمنيوطيقا الكالسيكيَّة وتفسري القرآن

  ون دُّ ني الذين يع يشاركهم يف ذلك بعض األخباريِّ و  ،)١( فهم القرآن  ادرون عىلٰ الق

فهم    تهم أنَّ ون بغالبيَّ املفرسِّ   ٰى وير   .)٢(   ةواألئمَّ     ا بالنبيِّ فهم القرآن خاص� 

ق األهداف السامية  حتقُّ   نَّ إة أمٌر ممكٌن بالنسبة لآلخرين كذلك؛ إذ  املضامني القرآنيَّ 

تكون حمتوياته ممكنة الفهم للجميع،    له تقيض أنْ ُمنزِّ   ة وحكم  هلذا الكتاب السامويِّ 

إىلٰ وإالَّ  البرش  هيتدي  فلن  الشيخ      كالم  إليه  يشري  ما  وهذا  والرشاد،  الصالح 

  مة تفسري التبيان: يف مقدّ   الطويس

أنْ  جيوز  بأنَّ   فكيف  وأيصفه  مبني،  عريب  وأنَّ نَّ ه  قومه،  بلسان  بيان  ه  ه 

يُ   ؛ للناس  بظاهره يشء؟  فهَ وال  النبيُّ   ...م  خملِّ ّين إ«   :   وقال  فيكم    ف 

العرتة    كام أنَّ   ؛ ةالكتاب حجَّ    أنَّ فبنيَّ   ، »الثقلني: كتاب اهللا، وعرتيت أهل بيتي

  ؟ )٣( م به يشءفهَ ة ما ال يُ وكيف يكون حجَّ  . ةحجَّ 

ذكرت  اآليات التي ، و)٤( ر القرآنتدبُّ  اآليات التي تدعو اجلميع إىلٰ  لسان  دُّ ُيعَ و

إمكان فهم    دليالً دامغًا عىلٰ   ،)٦( ت املنكرين، وحتدَّ )٥( هدفه هداية الناس وعظتهم  أنَّ 

أنَّ   . القرآن املجلَّ   كام  خطَّ آالف  التي  املفرسِّ دات  أقالم  تدلُّ تها  عىلٰ   ين    بوضوح 

 

 . ٩٣ ، ص١ ش، ج١٣٩٥د: امللل والنحل، بريوت، دار املعرفة، الشهرستاين، أبو الفتح حممّ  )١(

حممّ   احلرُّ   )٢( احلسنالعاميل،  بن  اإلسالميَّ   :د  املكتبة  طهران،  الشيعة،  ،  ١  جش،  ١٣٦٧،  ةوسائل 

 . ١٣٨ - ١٣٦ ص

،  ١ ، الت، جالتبيان يف تفسري القرآن، بريوت، دار إحياء الرتاث العريبّ   :د بن احلسنالطويس، حممّ   )٣(

 .٥ ص

 .٨٢؛ سورة النساء، اآلية ٢٤؛ سورة حمّمد، اآلية ٢٩، اآلية صسورة  )٤(

،  ٣٢،  ٢٢،  ١٧  ، اآليات القمر سورة  ؛  ١٨٥  ، اآليةالبقرة سورة  ؛  ٣٨  ، اآلية عمرانآل  سورة    )٥(

٤٠ .  

اآليةهودسورة    )٦( اآليةيونسسورة  ؛  ٣  ،  اآليةالبقرةسورة  ؛  ٣٨  ،  اآليتانالطورسورة  ؛  ٢٣  ،   ،  

 .٣٤و ٣٣



٤١٦  رمنيوطيقا اهل 

وتفسريه القرآن  فهم  بإمكان  يُ   . اعتقادهم  املعروفة    دُّ عَ كام  األحاديث  مضمون 

  .)٢( ة يف هذا املجالة قويَّ حجَّ  )١( »روايات العرض«  بـ

ال   بالطبع  أنَّ هذا  واآليات  يعني  الوحي  مضامني  مجيع  فهم  بإمكان  نقول  نا 

  . ة أصحاب النفوس الزكيَّ دركه إالَّ بعض مراتبها ال يُ   ة فهًام كامالً؛ حيث إنَّ القرآنيَّ 

ورد يف حديث عن أمري    حيث لنفسه كذلك بالعلم ببعضها،    وقد استأثر اهللا  

  :  عيلٍّ اإلمام املؤمنني 

اهللاَ« َأْقَسامٍ   إِنَّ  َثَالَثَة  َكَالَمُه  َواجلَاِهُل   ،َقَسَم  اْلَعاِملُ  َيْعِرُفُه  ِمنُْه  قِْسًام  َال   ،َفَجَعَل  َوقِْسًام 

َح اهللاُ ُه َوَصحَّ َمتْيِيُزُه ِممَّْن َرشَ َوقِْسًام  ،َصْدَرُه لِْإلِْسَالمِ  َيْعِرُفُه إِالَّ َمْن َصَفا ِذْهنُُه َوَلُطَف ِحسُّ

اِسُخوَن ِيف اْلِعْلم إِالَّ اهللاُ َال َيْعَلُمهُ   .)٣( »َوَمَالئَِكتُُه َوالرَّ

 
عرضها عٰىل القرآن، وتذكر  ها عٰىل ق قبول الرواية أو ردَّ علِّ ة تُ تعرتضنا روايات يف املصادر احلديثيَّ  )١(

ن أو خمالفتها له، وهناك جمموعتان من  آموافقتها للقربالضابطة واملعيار يف قبول األحاديث هو  أنَّ 

تشري إٰىل  معدودة  روايات  إٰىل    إضافةً رواية،    ٢٥صل القاعدة وهي  أالروايات: روايات تشري إٰىل  

(عرض احلديث   »عرضه حديث بر قرآن «  :رستمي  : إهليان، جمتبٰى و حامد پورانظر(  .املصداق

 . )١١٣ ـ ٩٧ صش،  ١٣٨٨، ٢٣ ددع، ةة سفينعٰىل القرآن)، جملَّ 

فصَّ   )٢( أُ ل  لقد  اآل علامء  والروايات  املوضوع،  هذا  يف  الكالم  الفقه  روايات   تية صول   من  هي 

  العرض: 

األكرم  الرسول  النَّاُس «   :   قال  ا  َ اهللاِ   ، أَهيُّ كِتَاَب  ُيَوافُِق  َعنِّي  َجاَءُكْم  تُهُ   َما  ُقلْ ا  نَ أَ َوَما    ، فَ

الُِف كِتَاَب اهللاِ  ُقْلهُ   َجاَءُكْم ُخيَ ْم أَ ٍء َمْرُدوٌد إَِىلٰ اْلكِتَاِب « :    وقال اإلمام الصادق .  » فَلَ ُكلُّ َيشْ

نَّةِ  ُهَو ُزْخرُ   َوُكلُّ َحِديٍث َال ُيَوافُِق كِتَاَب اهللاِ   ، َوالسُّ َذا َوَرَد َعَليُْكْم «  : أيضاً     وقال .  » ٌف فَ إِ

ُه َشاِهدًا ِمْن كِتَاِب اهللاِ  ْم َل ْو ِمْن َقْوِل َرُسوِل اهللاِ   َحِديٌث فََوَجْدتُ ِه     أَ ِذي َجاَءُكْم بِ َوإِالَّ فَالَّ

ْوَىلٰ بِهِ    .» أَ

كتابه اخلوئي يف  اهللا  آية  أنَّ   إنَّ   :يقول  عٰىل  دليل واضح  الروايات هي  القرآن   هذه  ألفاظ  ظواهر 

لو كانت كالمًا معقَّ حجَّ  إذ  أمهّ ة؛  لظاهره  كان  ملا  مفهوم  أبداً يَّ دًا غري  ميزانًا  جعله  أمكن  وملا    . ة، 

 . )٢٦٥ ص ،سابق  البيان يف تفسري القرآن، مصدر (اخلوئي،

 . ١٤٣ ، ص١٨ ج ،مصدر سابق وسائل الشيعة،  العاميل، احلرُّ  )٣(



 ٤١٧  اهلرمنيوطيقا الكالسيكيَّة وتفسري القرآن

العلامء  ٰى ير و قبيل  ، بعض  عبَّ   : من   ، )٣( والطربي،  )٢(والطويس  ،)١( اسابن 

القرآن خاصٌّ   نَّ أ  ،)٤( والزركيش ، يقُرص فهم البرش  باهللا    العلم ببعض مقاطع 

بالعلامء،    خاصٌّ   ٰى خربعض املقاطع األُ تفسري    أنَّ   -   طبعًا   -   ون دُّ هم يععنه، لكنَّ

    . ةيفهمها مجيع الناطقني بالعربيَّ   هناك مقاطع من الكتاب اإلهلي التي يمكن أنْ   وأنَّ 

أصل إمكان فهم   فقون عىلٰ ي القرآن متَّ ة مفرسِّ غالبيَّ  إنَّ  :يمكننا القول ،وعليه

العلميَّ   ٰى مستو   ولكنَّ القرآن؛   املراتب  بحسب  يتفاوت  الفهم  والقابليَّ هذا  ات  ة 

  . ة لألفراداملعنويَّ 

اكذلك  و الكالسيكيَّ حتكم  بإمكانيَّ هلرمنيوطيقا  حتقُّ ة  الفهمة  ة  وإمكانيَّ   ،ق 

إىلٰ التوصُّ  للنصِّ   ل  والنهائي  القطعي  التفسري،    ولكلِّ   الفهم  يقبل  ما  إذا  فأمر 

ا يف  الصحيح  واملنطق  املنهج  حقائق    فإنَّ   ،لتفكرياستخدم  سيكتشف  العقل 

هذا اهلدف، من    رو هذا املسلك قواعد للوصول إىلٰ لذلك وضع مفكِّ و  .موراألُ 

التفسري  نظريَّ   :مجلتها والدائرة    ،لشاليرماخر  )٦( )(النفساينِّ   يِّ الفنّو  )٥( النحويِّ تا 

وقد حكم هذا املسلك يف البداية بإمكان    . التي قصدها هو ودلتاي  )٧( ةاهلرمنيوطيقيَّ 

  ب عىلٰ وهذا مرتتِّ   .)٨( فضالً عن إمكان فهمه  ة يف تفسري النصِّ القطعيَّ   ل إىلٰ التوصُّ 

ختالفات  بروز اال  إىلٰ   ٰى أفكار كانط التي كانت رائجة يف تلك الفرتة، وهو الذي أدَّ 
 

 . ١٥و ١٤ ، ص١ جمصدر سابق،  جممع البيان، الطربيس،  )١(

 . ٦و ٥ ، ص١ ج ، مصدر سابقالتبيان يف تفسري القرآن،  الطويس،  )٢(

  . ٢٦و   ٢٥، ص  ١ج    هـ، ١٤١٢،  ة ب العلميَّ تُ جامع البيان، بريوت، دار الكُ   : د بن جرير الطربي، حممّ  )٣(

ـ ، ١٤١٢،  الربهان يف علوم القرآن، بريوت، دار اهلادي   : ين الزركيش، بدر الدِّ   )٤(   . ١٦٨  -   ١٦٤، ص  ٢ج    ه

)5(  Grammatical Interpretation. 

)6(  Technical or Psychological Interpretation. 

)7(  Hermeneutical Circle. 

)8(  Mueller, The Hermeneutics Reader, P5. 



٤١٨  رمنيوطيقا اهل 

الكالسيكيَّ ساسيَّ األ اهلرمنيوطيقا  بني  إنَّ   ؛ةوالفلسفيَّ ة  ة  اهلرمنيوطيقا    حيث 

ت الكالسيكيَّ  إىلٰ التوصُّ   أنَّ   ٰى ر ة  ممكن  ل  للواقع  املطابق  تنفي    ، الفهم  بينام 

  .)١( ةة هذه اإلمكانيَّ اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ 

نا ال نستطيع الوصول  ، حيث يرون أنَّ ةً وا رؤيًة معتدلون فقد تبنَّا الرومنسيُّ أمَّ و

كامل للمعن   إىلٰ  النصِّ   النهائيِّ   ٰى فهم  اال  ناولكنَّأبدًا،    الكامن يف  قرتاب  نستطيع 

إىلٰ   .)٢( منه تشكيكيَّ   أنَّ   وذهبوا  الفهم  إىلٰ   ، ةمراتب  الوصول  ذروهتا،    وأنكروا 

الفهمولكنَّ إمكان  قبلوا  املفرسِّ   .هم  آراء  مع  رؤيتهم  مقارنة  يمكن  ين  لذلك 

  . نياإلسالميِّ 

:م ر ا:  

صول  واألُ ين يف تفسري القرآن،  من مجلة مباين املفرسِّ ف  ة املؤلِّ حموريَّ   ٰى مبن  دُّ ُيعَ 

ف مقبولة عند  ة املؤلِّ حموريَّ «   إنَّ   :قيل  ٰى يف قاموس اهلرمنيوطيقا، حتَّ املتعارف عليها  

  .)٣( »ني رين اإلسالميِّ مجيع املفكِّ 

وعليه،    . لهالقرآن يف املراد احلكيم ملُنزِّ  ٰى البحث عن معن  لزوم ون  املفرسِّ  ٰى ير و

اللغويَّ   تصبَّ   أنْ   لزم ي املساعي  املبذولة  مجيع  واجلهود  األلفاظ  يف  ة  معاين  فهم 

  يُّ املراد اجلدِّ  َث ة، بل ُبحِ ريَّ لذا مل ُيكتَف ببحث الداللة التصوُّ  .صالح هذا اهلدفل

التصديقيَّ  األُ (الداللة  واملراوىلٰ ة  اجلدّ )  التصديقيَّ   يُّ د  يف  (الداللة  الثانية)  ة 

  .)٤( اآليات
 

 . ٥٨ص ، مصدر سابق  درآمدی بر هرمنيوتيك)،( اهلرمنيوطيقامة يف  مقدّ واعظي،  )١(

)2(  Groundin, Introduction of Philosophical Hermeneutics, P56-59. 

  ،همركز مديريت حوزه علمي  سة،املقدَّ   هرمنيوتيك و منطق فهم دين، قم  :اين كلبايكاين، عيلّ ربّ   )٣(

 . ٤٩ ، صش١٣٨٣

  هـ، ١٤٢٤،  ، جممع الفكر اإلسالمّي سةاملقدَّ  صول، قمدروس يف علم األُ   :د باقر، حممّ صدرانظر:    )٤(

 . ١٩٧ - ١٩٥ ، ص١ ج



 ٤١٩  اهلرمنيوطيقا الكالسيكيَّة وتفسري القرآن

ة،  ة يف اهلرمنيوطيقا الكالسيكيَّ ف هي من التعاليم األساسيَّ ة املؤلِّ حموريَّ   وبام أنَّ 

املبن  ٰى أدَّ فقد   هذا  مفرسِّ   إىلٰ   ٰى اعتامد  اهلرمنيوطيقا  اقرتاب  من  القرآن  ي 

  ة، ولذلك قيل: وبعدهم عن اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ  ،ةالكالسيكيَّ 

الوجوديَّ   إنَّ  التوحيديَّ الرؤية  والنّص ة  القرآنيَّ يَّ ة  االة  ترفض  اه  جتِّ ة 

  النصِّ   ىٰ ، ففي هذه الرؤية معنأو املفرسِّ   املتمحور حول النصِّ   اهلرمنيوطيقيَّ 

وإعادة   هو كشف  ف احلكيم هي أساس التفسري، ودور املفرسِّ وغايات املؤلِّ 

  .)١(ن فيهاملتضمِّ  ىٰ واملعن  األهداف الكامنة يف النصِّ  إنتاج

كالدنيوسأمَّ  انرب  ،ا  اهلرمنيوطيقيِّ   ٰى فقد  بني  الكالسيكيِّ من  وضع    إىلٰ ني  ني 

ام يمكن فهم املقول أو املكتوب فهًام كامالً  إنَّ «  قال:حيث    ، فة املؤلِّ أركان حموريَّ 

يطَّ  عىلٰ لع  حينام  املؤلِّ نيَّ   املخاطب  ير   .)٢( »ف ة  الكامل    أنَّ   - إذن    -   ٰى فهو  الفهم 

أحيانًا    - الكالم والكتابة    ف ال يعني الفهم الكامل ملا قاله أو كتبه؛ إذ إنَّ لقصد املؤلِّ 

أْن ال ينعكس    ٰى يفيدان أشياًء مل يقصدها صاحبهام، كام قد حيصل العكس؛ بمعن  -

  .)٣( كالمه أو كتابته م يفما يقصده املتكلِّ  كلُّ 

حموريَّ   ،ولكن رؤية  املؤلِّ ختتلف  رؤية  ة  عن  ودلتاي  شاليرماخر  عند  ف 

درجة    إىلٰ ف،  فهًام أكمل للمؤلِّ «دلتاي هدف اهلرمنيوطيقا    ٰى يركالدنيوس، حيث  

مفهوم    شاليرماخر أنَّ   ٰى ير كام    . »هذا احلدِّ   إىلٰ معها  ال يستطيع هو إدراك نفسه  

ف   باملؤلِّ معرفة املفرسِّ   بأنَّ   وأقرَّ   ،»فقصد املؤلِّ «بديل ملفهوم    »كاملةً ف  حياة املؤلِّ «

  .)٤( بنفسه ف ة املؤلِّ من معرف أشدّ تكون  يمكن أنْ 

 
مركز دراسات الثقافة والفكر اإلسالمّي  حتليل لغة القرآن، طهران،    :د باقرسعيدي روشن، حممّ   )١(

 . ٣٩٣ صش، ١٣٨٣)، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمی(

)2(  Mueller, The Hermeneutics Reader, P57. 

)3(  Gadamer, Hans G. : Truth and Method, New York Continuum, 1994, P181-183. 

  . ٥٢٦  -   ٥٢٣مصدر سابق، ص    [الرتكيب] واهلرمنيوطيقا)،   ة كليَّ ي ساختار وهرمنيوتيك (اهل أمحدي،   )٤(



٤٢٠  رمنيوطيقا اهل 

وهناك   .يرفع لواءها نْ ف ليست ذاهتا عند مجيع مَ ة املؤلِّ حموريَّ   أنَّ يتبنيَّ  ،وعليه

  هلا: ني ني املتبنِّتان بني اهلرمنيوطيقيِّ رؤيتان أساسيَّ 

القصد:حموريَّ   -  ١ إىلٰ   ة  معنتوقُّ   وتذهب  فهم  قصد    عىلٰ   النصِّ   ٰى ف  معرفة 

  . اهلدف من التفسري كشف هذا القصد  أنَّ  ٰى ر ت ، ليف، وبالتايلأف من التاملؤلِّ 

الشخصيَّ حموريَّ   -   ٢ إىلٰ   ة: ة  معنتوقُّ   وتذهب  فهم  معرفة    عىلٰ   النصِّ   ٰى ف 

املؤلِّ شخصيَّ  تر فة  وبالتايل،  فرديَّ   أنَّ   ٰى ،  فهم  هو  التفسري  من  حياة  اهلدف  ة 

  .)١( فاملؤلِّ 

ني، حيث  ين اإلسالميِّ نظائر هلاتني الرؤيتني يف آراء املفرسِّ   ويمكننا العثور عىلٰ 

اهلدف من تفسري القرآن    ون دُّ ، ويع وىلٰ مشاهبًا للرؤية األُ   ياً أالبعض منهم ر  ٰى يتبنَّ

يف   إىلٰ التوصُّ يكمن  األلفاظ  ل  من  اهللا  األخباريُّ   ٰى وحتَّ   . مراد  يرفض  ون  عندما 

مراد    ل إىلٰ أصل التوصُّ   ٰى ون سوفهم ال يتبنَّ  ، وأهل احلديث التفسري بغري املأثور

هذا اهلدف هو أقوال    الطريق الوحيد للوصول إىلٰ   أنَّ   عتقدون ي  همولكنَّ  . اهللا  

  .)٢(   املعصومني

منهم  ٰى تبنَّوقد   الثانية  البعض  للرؤية  مشاهبًا  يعدُّ   ، رأيًا  من    ونحيث  اهلدف 

القرآن   يف تفسري  تعاىلٰ أمعرفة    ىلٰ إصول  وال  يكمن  الباري  بذات  وأكمل    فضل 

ويع هوصفات اآليات  أنَّ   تقدون،  فهم  املمكن  من  ليس  اال من  ه  هبذه  دون  ستعانة 

املثال  عىلٰ ف  .املعرفة أنَّ   : سبيل  املعتزلة  مل  يعتقد  طاملا  املتكلِّ   ىلٰ إف  نتعرَّ ه  م  صفات 

اهللا    وعليه، يعتقد هؤالء أنَّ   .ة لكالمهلن يكون هناك داللة لغويَّ   ، وحاالته وقصده

  .نعرف مقاصده من الكالم  علينا بدايًة أنْ  ،نفهم كالمه وأردنا أنْ  ،امً إذا كان متكلِّ 

  ار: اجلبَّ لذلك يقول القايض عبد 
 

 . ٥١ ص ش،١٣٨٤،  هرمنيوتيك كتاب وسنت، طهران، طرح نو : دجمتهد شبسرتي، حممّ  )١(

 . ٧٧ - ٢٠ ، ص٢٧ جمصدر سابق،  وسائل الشيعة، العاميل،  احلرُّ  )٢(



 ٤٢١  اهلرمنيوطيقا الكالسيكيَّة وتفسري القرآن

  ا أنْ فأمَّ ،  العقول  ملا يف   داً التوحيد والعدل ورد مؤكِّ   ما ورد به القرآن يف

  .)١( فمحال ،ابتداءً  بنفسه يمكن االستدالل به  يكون دليالً 

  .)٢(ة، كالتوحيد والعدلمور العقليَّ األُ  فال داللة يف كالم اهللا عىلٰ 

أنَّ  يرٰى  ه   »دوافع« فهم    إذ  الداللة لكالمه، وهذا  ُتعي  تال  ياهللا وقصده  طي 

ام حيصل بعد كسب املعرفة بتوحيد اهللا وعدله وسائر صفاته، والبن سينا  الفهم إنَّ 

  .)٣( رأي مشابه يف هذا املجال

عليه اال   حركةرغم  به  أنَّ   ٰى نر   ، وبناًء  كال  إطار  اهنيجتِّ أتباع  حموريَّ   يف  ة  مبدأ 

  .)٤( ليسوا أصحاب أهداف مشرتكة هم ولكنَّف املؤلِّ 

  :اه : ا

وهي مقولة يؤمن هبا    . ة ة خاصَّ يَّ ة يف تفسري القرآن الكريم بأمهّ سم مقولة املنهجيَّ تتَّ 

ا من  وقد بلغ هذا املوضوع حد�   . ) ٥( اختلفوا يف حتديد قواعدها   وإنْ   ، ين مجيع املفرسِّ 

َ  «   ك باحلديث القائل: البعض متسَّ   نَّ إ بحيث    ؛ ة يَّ األمهّ  ِبَرْأِيِه َفَأَصاَب  َمْن َفرسَّ اْلُقْرآَن 

املنهج    ها اعتامد يكمن يف  ة التفاسري  مالك مرشوعيَّ   أنَّ   ، معتربين ) ٦( » اْحلَقَّ َفَقْد َأْخَطأَ 

  . ) ٧( ل إٰىل املعنٰى واملراد اإلهليِّ ، وليس التوصُّ الصحيح لفهم كالم اهللا  
 

اجلبَّ   )١( عبد  القايض  حتقيق  :اراملعتزيل،  والعدل،  التوحيد  أبواب  يف  وإبراهيم   :املغني  حسني  طه 

 . ٣٥٦، ص ٦ ج م،١٩٦٠، ةسة املرصية العامَّ مدكور، القاهرة، املؤسَّ 

 .١٧٥ ، ص٤ ج ،مصدر سابق املغني يف أبواب التوحيد والعدل، املعتزيل،  )٢(

 .٦٣ص    هـ،١٤١٣،  سة النعامن اإلشارات والتنبيهات، بريوت، مؤسَّ   :بن سينا، حسني بن عبد اهللا  )٣(

ة حموريَّ  إنَّ   :فنقول،  هعرضبليس و  أحدمها يف طول اآلخر،  ،نياهجتِّ ن االينرٰى هذ  نا نستطيع أنْ لعلَّ   )٤(

 . مة هلاة ومقدّ ة الشخصيَّ القصد الزمة ملحوريَّ 

، ص  ١  ج  ، ش١٣٨٥  :د هاديحممَ ،  التمهيدسة  مؤسَّ ،  سةاملقدَّ   ون، قم معرفت، التفسري واملفرسِّ   )٥(

 . ٢٥٩ - ٢٤٩، ٢٤٨ ، ص٢ ج؛ ٢٢٨

 . ٩٣ ص ، مصدر سابقمفردات ألفاظ القرآن،   األصفهاين، )٦(

 . ٣٣٠ صهرمنيوتيك و منطق فهم دين، اين كلبايكاين، ربّ  )٧(



٤٢٢  رمنيوطيقا اهل 

املهمَّ   دُّ عَ يُ و املواضيع  من  واملنهج  جد� املعيار  بالنسبة  للهرمنيوطيقا  ا  ة 

رون يف هذا املجال  املنظِّ ويعتقد    . »ة اهلرمنيوطيقا املنهجيَّ «ة املعروفة بـ  الكالسيكيَّ 

  . ستعانة باملناهج واملعايري السليمةباال  ٰى سو النصِّ   ٰى معن  ل إىلٰ لتوصُّ ال جمال له  أنَّ 

  . )١( ةالكالسيكيَّ ة  ة للظاهراتيَّ املقاربات املنهجيَّ   وقد رست هذه النظرة فيام بعد إىلٰ 

عند بعض    ة ة جذورًا يف التعاليم الديكارتيَّ الكالسيكيَّ   ياة اهلرمنيوطيق ملنهجيَّ   أنَّ   كام

  .)٢( شاليرماخر :من قبيلرين،  املفكِّ 

  ٰى من هذين املجالني يؤمن بوجود مناهج الستخراج معن   ري كلٍّ منظِّ   بام أنَّ و

أنَّ النصِّ  يعني  فهذا  اعتبار  ،  يمكن  ال  النصِّ ه  تفسريات  وأهنَّ   مجيع  م  صحيحة، 

عىلٰ  تساعد  التي  املعايري  فاسدها،    سيستخدمون  من  التفسريات  صحيح  متييز 

عىلٰ  تعني  التي  الضوابط  طرح  إىلٰ   وبالتايل  الواقعيِّ   الوصول  حتكم  و   التفسري 

هو مالك    ف عن قصد املؤلِّ   ه عد قرب التفسري وبُ   هؤالء أنَّ   ٰى ري ته، حيث  بصوابيَّ 

داللة  ذو ال  ٰى املعنام هو  ، إنَّ فاملؤلِّ   نسبته إىلٰ   الذي تصحُّ   ٰى املعن  ته وسقمه، وأنَّ صحَّ 

أو  طابقيَّ امل أو  نيَّ تضمُّ الة  كالمهلتزاميَّ االة  مع  اهلرمنيوطيقيُّ   .)٣( ة  اعتمد  ون  وقد 

صول  ع علامء األُ ، ووسَّ ٰى هذا املبن عىلٰ و الشيعة ومفرسِّ  )٤( ئةون واملخطِّ الكالسيكيُّ 

 

مركز دراسات الثقافة والفكر اإلسالمّي  ة)،  ينيَّ ة الدِّ (الظاهراتيَّ   دينشناسی  پديدار  : خامتي، حممود  )١(

 . ٤٤ صش، ١٣٨٢ )،پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمي(

)2(  Groundin, Introduction of Philosophical Hermeneutics, P8. 

(جايگاه قرآن كريم در فرآيند   ستنباط الفقهّي ة االمكانة القرآن الكريم يف عمليَّ   :نقي زاده، حسن  )٣(

 . ٣١١ صش، ١٣٨٤، ، دانش رشقّي سةاملقدَّ  ، مشهد)استنباط فقهّي 

املجتهد يمكن    عٰىل األشخاص الذين يعتقدون أنَّ   »ئةاملخطِّ «صول بـ  اصطلح الفقهاء وعلامء األُ   )٤(

استنباط األحكام من الطُّ ُخي   أنْ  الرشعيَّ رُ طئ يف  اإلفتاء وفقًا هلا، وبالتايل قد    وعندة  ق واألمارات 

من    ما استنبطه املجتهد   يعتقدون أنَّ بة الذين  مغايرًا لفتواه؛ عٰىل عكس املصوِّ  يكون احلكم الواقعيُّ 

        .تصويب اهللا تعاٰىل، وسيكون احلكم الرشعيُّ  هو حملُّ  -صول األُ وليس  -األمارات  



 ٤٢٣  اهلرمنيوطيقا الكالسيكيَّة وتفسري القرآن

األلفاظ؛    فيهالكالم   مباحث  املصوِّ   ولكنَّ يف  املجال  آراء  هذا  يف  خالفًا    - بة 

  . ةتقرتب من تعاليم اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ  -ي الشيعة  ئة ومفرسِّ للمخطِّ 

  دون من جهة عىلٰ ؤكِّ ة يُ أنصار الرؤية الكالسيكيَّ   أنَّ   من اإلشارة إىلٰ   ال بدَّ   ،هناو

ومن    ،ف)ة املؤلِّ (حموريَّ   فالذي قصده املؤلِّ   ٰى هو املعن  احلقيقي للنصِّ   ٰى املعن  أنَّ 

أُ  عىلٰ شدِّ يُ   ٰى خر جهة  مهمَّ   دون  أنَّ   ، ةنقطة  املؤلِّ   وهي  إنَّ قصد  إحراز  ف  يمكن  ام 

اال علامء  عند  ومقبول  معترب  منهج  خالل  من  ذكره    ،ختصاصكشفه  ملا  خالفًا 

كتابه  ري غادام يف  واملنهج«  أنَّ   ، »احلقيقة  ذكر  املنهج،  «   حيث  من  أعظم  احلقيقة 

واحلاسم    احلقيقيِّ   ٰى املعن  ل إىلٰ ة للتوصُّ ة منهجيَّ ي عمليَّ ؤدّ تُ   وليس بالرضورة أنْ 

ة  ة موضع اهتامم غالبيَّ ف واملنهجيَّ ة املؤلِّ ة ملحوريَّ وهذه املقاربة االستكامليَّ   .»للنصِّ 

يف قصد    احلقيقي للنصِّ   ٰى يبحثون عن املعن - أيضاً   -ني، فهم ين اإلسالميِّ املفرسِّ 

  . هذا القصد ل إىلٰ ف، وقد وضعوا املناهج كذلك للتوصُّ املؤلِّ 

عيلٌّ  اإلمام  أشار  إىلٰ     وقد  له  كالم  املصوِّ أر  ردِّ   يف  يُ ي  الذي  إىلٰ ؤدّ بة    ي 

  :   قال حيث التفاقم العقيم للتفسريات،   وإىلٰ  ،ب من املعايريالتهرُّ 

َعَىلٰ « اْألَْحَكامِ   َتِرُد  ِمَن  ُحْكٍم  ِيف  اْلَقِضيَُّة  بَِرْأيِهِ   ،َأَحِدِهُم  فِيَها  تِْلَك   ،َفيَْحُكُم  َتِرُد  ُثمَّ 

هِ  اْلَقِضيَُّة بَِعيْنَِها َعَىلٰ  َماِم  ،َفيَْحُكُم فِيَها بِِخَالِف َقْولِهِ  ،َغْريِ ُثمَّ َجيْتَِمُع اْلُقَضاُة بَِذلَِك ِعنَْد اْإلِ

ُب آَراَءُهْم َمجِيعاً   ،اُهمْ الَِّذي اْستَْقَض    . َوكِتَاُهبُْم َواِحدٌ   ،َوَنبِيُُّهْم َواِحدٌ   ،َوإِهلُُهْم َواِحدٌ   .َفيَُصوِّ

َفَأَطاُعوهُ   َأَفَأَمَرُهُم اهللاُ َعنُْه َفَعَصْوهُ   ،ُسبَْحاَنُه بِاِالْختَِالِف  َهنَاُهْم  َأْنَزَل اهللاُ  ،َأْم  ُسبَْحاَنُه   َأْم 
 

   ُاأل عامل  يعتمده  الذي  املبنٰى  إٰىل  والتصويب)  (التخطئة  اخلالف  هذا  موضوع  ويعود  يف  صول 

ة جمعولة عٰىل نحو الطريقيَّ   -مثل أخبار اآلحاد وظواهر القرآن    - األمارات    يعترب  بني أنْ   ؛األمارات 

السببيَّ  الطريقيَّ أو  من  يلزم  حيث  التخطئةة،  السببيَّ   ،ة  التصويبومن  حممّ انظر:  (  .ة  د  مشكور، 

اإلسالميَّ   :جواد الفرق  مشهد  ةقاموس  اسالمی)،  فرق  مؤسَّ سةاملقدَّ   (فرهنگ  األبحاث  ،  سة 

 ). ٣٩٩ ش، ص١٣٨٦ ،)بنياد پژوهشهای اسالمی( ةاإلسالميَّ 



٤٢٤  رمنيوطيقا اهل 

َفا َناقِصًا  َعَىلٰ ِدينًا  ِهبِْم  َأْن    ،إِْمتَاِمهِ   ْستََعاَن  َوَعَليِْه  َيُقوُلوا  َأْن  َفَلُهْم  َلُه  َكاَء  ُرشَ َكاُنوا  َأْم 

 .)١( »!؟َيْرَىضٰ 

حيث    ،بة يف رشحه هلذا القسمبطالن فكر املصوِّ   وقد استنتج ابن ميثم البحراينِّ 

  قال يف كتابه: 

ليس    وأنْ   ،يف جهة  احلقَّ   أنَّ   ىٰ كان ير  ه ويف هذا الكالم ترصيح بأنَّ 

  . )٢( جمتهد مصيباً  كلُّ 

:را ا وا :  

باملوضوعيَّ قَص ويُ  حقيقٌي    النصِّ   ٰى معن  أنَّ   )٣( ةد  يتبدَّ   ٰى يأبأمٌر  وال  ل  التغيري، 

فكرة    ٰى ويقابل هذا املبن  .)٤( قه التارخييِّ فُ  ومقتضيات فهمه وأُ ة املفرسِّ حسب ذهنيَّ 

تشخُّ النسبيَّ  وعدم  املعنة  احلقيقيِّ   التي ،  ٰى ص  اإلدراك  باستحالة  ،  ٰى للمعن   حتكم 

اإلدراكات وتغريُّ اليَّ وسيَّ  األُ ة  امتزاج  املعنائيِّ فُ ها عند  باألُ للمفرسِّ   ق    ق املعنائيِّ فُ  

  .للنصِّ 

بدورها  املوضوعيَّ   دُّ عَ وتُ  الفارقة   -   أيضًا   - ة  العالئم  املستكملة    ولكنْ   ،من 

املؤلِّ ملحوريَّ  حموريَّ   . فة  يف  التأكيد  جيري  املؤلِّ فبينام  عىلٰ ة    احلقيقيَّ   ٰى املعن  أنَّ   ف 

املعن  للنصِّ  املؤلِّ   ٰى هو  أراده  املوضوعيَّ الذي  تفيد  أنَّ ف،  ثابت ال    النصِّ   ٰى معن  ة 

يتغريَّ يتعدَّ  وال  هذا    .د  نستوعب  يتبنَّنتصوَّ   أنْ   يكفي  الفارقولكي  شخصًا    ٰى ر 

 
  طالب  بن أيب  ب اإلمام أمري املؤمنني عيلِّ طَ (اجلامع خلُ   هنج البالغةد بن احلسني:  ، حممّ الريض  )١(

 . ١٨ ش، خ١٣٨٢، اهلاديدار ، املقّدسة  د دشتي، قمحممّ  :، ترمجةورسائله وِحَكمه)

 (اجلامع خلَُطب اإلمام أمري املؤمنني عيلِّ بن أيب طالب    هنج البالغة، حمّمد بن احلسني:  الريض  )٢(

 . ٣٢١ ، ص١ جهـ، ١٤١١، بريوت، دار الفكر  ابن ميثم البحراين،رشح: ، مه)كَ ورسائله وحِ 

)3(  Objectivism. 

 . ٥٦ ص، مصدر سابق  درآمدی بر هرمنيوتيك)،( مة يف اهلرمنيوطيقامقدّ واعظي،  )٤(



 ٤٢٥  اهلرمنيوطيقا الكالسيكيَّة وتفسري القرآن

  أنَّ  معتقداً  -ف  هو عني ما أراده املؤلِّ  النصِّ  ٰى معن يعتقد بأنَّ أي  - ف ة املؤلِّ حموريَّ 

النصِّ مؤلِّ  معن  ف  يرد  معا  ، ناً معيَّ   ًى مل  أراد  مستويات    ،دةمتعدِّ   ينَ بل  بحسب 

مؤيِّ املخاطبني   سيكون  احلالة  هذه  ففي  اإلدراك،  يف  املؤلِّ ملحوريَّ دًا  املتفاوتة  ف  ة 

  . وغري موضوعيٍّ 

تساوق غالبًا  ف  ة املؤلِّ حموريَّ   أنَّ ب  -   طبعاً   - ن  ذعِ كاتب هذه السطور يُ   ومع أنَّ 

  . هذا ال يعني تساوهيام ولكنَّ  ،ةاملوضوعيَّ 

ة  ينيَّ ة تفسري النصوص الدِّ ماهيَّ   نَّ إإذ  ؛مباين تفسري القرآن ة من أهمّ املوضوعيَّ ف

سو  إنتاج   ٰى ليست  اإلنسان    إعادة  هلداية  اهللا  أرسلها  التي  واخلطابات  الغايات 

ذهب  ي   فالراغب اإلصفهاينُّ   .)١( النصِّ   عىلٰ   ٰى ، وليست إفاضة املعنهاوتعاليه وكشف

لمراد  ل  اً كشف   فيه   ٰى ر الطربيس ي  مةعالَّ وال  ،)٢( التفسري هو كشف معاين القرآن  أنَّ   إىلٰ 

  ، )٤( من كتابه العزيز  راد اهللا تعاىلٰ مله إيضاح  اهللا اخلوئي بأنَّ فه آية  عرِّ ويُ   ،)٣( عن املشكل

إليهوي الطباطبائي  العالَّ   نظر  بيان  أنَّ   عىلٰ مة  القرآنيَّ مله  اآليات  عن  عاين  وكشف  ة 

ومداليلها كلُّ   .)٥( مقاصدها  إىلٰ وهذه  تشري  كلامت  بتشخُّ   ها  املعنقوهلم  يف    ٰى ص 

  . يف التفسري اه املوضوعيِّ جتِّ واال  ،النصِّ 

ق األمر بكالم البرش أم كالم  سواًء تعلَّ   ؛ ك يف هذه املسألةهناك من شكَّ   ولكنَّ 

أنَّ   ويستشفُّ   .اهللا عريب  ابن  كلامت  بعض  ماهيَّ من  يفهم  كان  بنحو  ه  التفسري  ة 

يقول  ، خمتلف اهللا)    إنَّ   : حيث  (أهل  املطلق  السامع  يف  املستغرقني  األشخاص 

  القائل احلقيقيَّ   نَّ إة القائل؛ إذ  ون بنيَّ النحو الذي نزل وال هيتمُّ   دركون الكالم عىلٰ يُ 
 

 . ٤٣١ ، صمصدر سابق حتليل لغة القرآن، سعيدي روشن،  )١(

 . ٤٧ ، صمصدر سابقمفردات ألفاظ القرآن،   صفهاين،األ )٢(

 . ١٣ ، ص١ ، جمصدر سابق  جممع البيان، الطربيس،  )٣(

 . ٣٩٧ ص ،مصدر سابق البيان يف تفسري القرآن،  اخلوئي، )٤(

  . ٤، ص  ١  ، ج سة األعلمي للمطبوعات ، بريوت، مؤسَّ يف تفسري القرآن   امليزان   : د حسني الطباطبائي، حممّ   )٥(



٤٢٦  رمنيوطيقا اهل 

تفضَّ  اهللا الذي  اإلهليَّ هو  الواردة  الصويفِّ   ٰى ة، كام جرل عليه هبذه  أيب حلامن    مع 

عن    َل ئِ غيش عليه، وعندما أفاق وُس فأُ   )يا سعرت بري : (الذي سمع مناديًا يقول

  . )١()سع تر بّري (ا : ليقو تعاىلٰ  األمر أجاب: سمعت احلقَّ 

حافظ القرآن جيب   ، حيث قال: إنَّ  صدرا مقاربة مشاهبة لذلكوقد طرح املالَّ 

باطن   فاض عىلٰ القرآن يُ   ؛ ألنَّ هذا الكتاب الساموي قد خاطبه مبارشةً  يعلم أنَّ  أنْ 

  .)٢( ةاإلنسان، وتكون معانيه مطابقة حلاالت القلب ومرتبته الوجوديَّ 

  املفرسِّ   أنَّ بني يؤمنون  ين اإلسالميِّ أغلب املفرسِّ   إنَّ   : من القول  ال بدَّ  ، ومع هذا

من الكالم قصد مغاير   مَ ف، وإذا ُفهِ باملؤلِّ   ٰى املعن  بل خيتصُّ   ، النصِّ  ٰى د معندِّ ال ُحي 

،  ٰى خر وبعبارة أُ   .فاملؤلِّ   إىلٰ   ٰى ن حينها من نسبة هذا املعنف، فلن نتمكَّ ملا أراده املؤلِّ 

ف هو الذي يستخدم  املؤلِّ   ولكنَّ م،  داللة األلفاظ ليست تابعة ملراد املتكلِّ   رغم أنَّ ب

وتضمينه    صِّ إبداع الن  ة لتفهيم مقاصده، ويعمل عىلٰ األلفاظ والدالالت اللفظيَّ 

  . املطلوب ٰى املعن

  ة، ومن أهمّ ة للهرمنيوطيقا الكالسيكيَّ ة من األركان األساسيَّ املوضوعيَّ   دُّ عَ تُ و

ويمكن مشاهدة هذه    .ة الفلسفيَّ   ٰى خر ة واألُ الفوارق بني اهلرمنيوطيقا الكالسيكيَّ 

مؤلِّ  يف  بوضوح  مفكِّ املقاربة  قبيل  ، رينفات    ، وشاليرماخر  ، كالدنيوس  : من 

ونابع من    ، عن املفرسِّ   واقٌع مستقلٌّ   النصِّ   ٰى معن  هؤالء أنَّ   ٰى حيث ير   .)٣( ودلتاي

  ليس مربوطًا بذهن املفرسِّ   النصِّ   ٰى معن  تفيد تعاليم هذا املسلك أنَّ و  . فقصد املؤلِّ 

املعنائيِّ فُ أُ و نجح  . قه  خالل املفرسِّ   وإذا  التوصُّ عمليَّ     يف  التفسري  إىلٰ ة  قصد    ل 

الطرف    يفهذه نظرة تقع  و  .أمٍر ثابت عابر للتاريخ  يكون قد وصل إىلٰ   ،فاملؤلِّ 
 

  . ٢٨٩ص    م، ١٩١٤،  ف، ليدن، رنولد نيكلسون ع يف التصوُّ مَ كتاب اللُّ   : الطويس، أبو نرص عبد اهللا  )١(

خواجوي، طهران، وزارة الثقافة   :مفاتيح الغيب، ترمجة  : د بن إبراهيمين الشريازي، حممّ صدر الدِّ   )٢(

 . ٨٣و ٨٢ش، ص١٣٦٣، واإلرشاد اإلسالمّي 

 . ٥٢٦ ص ،مصدر سابق[الرتكيب] واهلرمنيوطيقا)،   ةكليَّ يساختار و هرمنيوتيك (اهلأمحدي،  )٣(



 ٤٢٧  اهلرمنيوطيقا الكالسيكيَّة وتفسري القرآن

  ، هة تغريُّ ة الفهم وقابليَّ ة التي حكمت بتارخييَّ ة اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ املقابل من نسبيَّ 

  .)١( ةمور املتغريِّ الفهم باألُ  ٰى التسليم بارتباط حمتو  بناًء عىلٰ 

يمكن   البيان  القرآن  املوضوعيَّ   عدُّ وهبذا  تفسري  بني  املشرتكة  املباين  أحد  ة 

  . ةواهلرمنيوطيقا الكالسيكيَّ 

: را اموز ا نإ :  

أنَّ يعتقد املفرسِّ  املوضوعيَّ   ون  الزمنيِّ   برغمممكن    الفهم  بني عرص    الفاصل 

وهذا    .ة عرب الزمنات اللغويَّ التغريُّ ع  الً: يمكن تتبُّ إذ أوَّ   ؛)٢( النزول وعرص التفسري

ا أمام فهم املفردات والنصوص، ولن يكون  ل عائقًا حقيقي� شكِّ ال يُ   يالفاصل الزمن

  ، الذي أراده اهللا وفهمه املخاطبون األوائل  ٰى للكالم خمالفًا للمعن   الظهور اللفظيُّ 

ة  وثانيًا: لقد وصلنا بعض قرائن فهم القرآن عن طريق األحاديث والنقول التارخييَّ 

وهذا ما جعل الفهم املوضوع ممكنًا بعد هذا الفاصل    ...ودراسات شأن النزول

  . التارخييِّ 

  ، شاليرماخر  :من قبيل   ، نيني الكالسيكيِّ بعض اهلرمنيوطيقيِّ   -   كذلك   -  ويؤمن 

بأنَّ   ،ودرويزن يمودلتاي  طيُّ ه  التارخييَّ   كن  إىلٰ   ،ة الفواصل  فهم    والوصول 

  » الفهم «  هؤالء أنَّ   ٰى ة والنصوص القديمة، حيث يرللظواهر التارخييَّ   موضوعيٍّ 

الة  اهلرمنيوطيقا أداًة فعَّ   ون دُّ لذلك فهم يع  ، هذا الرشخ الزمنيِّ  وسيلة للقضاء عىلٰ 

بني    ٰى خر بني عرص التأليف وعرص التفسري، أو بعبارة أُ   الفاصل التارخييِّ   لرأب

  .)٣( ف واملفرسِّ املؤلِّ 
 

 . ٤٣٤، صمصدر سابق درآمدی بر هرمنيوتيك)،( مة يف اهلرمنيوطيقامقدّ واعظي،   )١(

 املصدر السابق.   )٢(

 . ٢١٨ ص ،املصدر السابق  )٣(



٤٢٨  رمنيوطيقا اهل 

عرشأمَّ و التاسع  القرن  يف  بع  ، ا  نزع  الكالسيكيِّ اهلرمنيوطيقيِّ   ض فقد    ، نيني 

مل يعتربوا جتاوز العوائق    هم، ولكنَّةة التارخييَّ ة والنسبيَّ ة التارخييَّ النظريَّ  إىلٰ  ، كدلتاي

  .)١( مة لفهم النصِّ مقدّ   بل اعتربوا الفهم التارخييَّ  ،ة للفهم أمرًا مستحيالً التارخييَّ 

القول   برغم إنَّ   :-  عمومًا   - ويمكن  املفرسِّ   ه  واهلرمنيوطيقيِّ تسليم  ني  ين 

السلبيِّ الكالسيكيِّ  باألثر  التارخييِّ   ني  ال  هم  ولكنَّالفهم والتفسري،    عىلٰ   للفاصل 

  . عائقًا يستحيل جتاوزه  ونهدُّ يع

:د اا ا ا :  

املفرسِّ  أنَّ يعتقد  البرشيَّ   اهللا    ون  اللغة  قوالب  يف  كتابه  إىلٰ أنزل  املستندة    ة 

ولذا    .)٢( ة يف التخاطب والتفاهمصول العرف العقالئيَّ ة وأُ ة العامَّ القواعد اللغويَّ 

ومنها: معاين املفردات يف    ، صولهتامم ببعض األُ حينام نريد فهم القرآن علينا اال

النزول   عىلٰ   وتغريُّ عرص  الرصفيَّ والزمن،    مرِّ   معانيها  والنحويَّ القواعد  ة  ة 

ل واآليات  مَ من قبيل: سياق الكلامت واجلُ   ،ةصلة اللفظيَّ القرائن املتَّ وة،  والبالغيَّ 

شأن النزول،  ومن قبيل: سبب النزول،    ، ةصلة غري اللفظيَّ ملتَّ والسور، والقرائن ا

النزول،  و عرص  ومكانه،  وثقافة  النزول  املتكلِّ وزمان  واملخاطب  خصائص  م 

ة والروايات التي  كسائر اآليات القرآنيَّ   ، صلةوموضوع اخلطاب، والقرائن غري املتَّ 

  ، ةكالداللة املطابقيَّ   ؛ة للكالم العقليَّ هتامم بأنواع الدالالت  اال  إىلٰ   عقبها، إضافةً ت

  ... ةواإليامئيَّ  ،ةقتضائيَّ واال ،ةلتزاميَّ واال ، ةنيَّ والتضمُّ 

األُ وقد   املفرسِّ   -   ون صوليُّ أدرج  العامَّ   - ون  كام  أالقواعد  ضمن  للفهم    برز ة 

  ، ةمباحث األلفاظ واملباحث العقليَّ   إطار  يف   صولسوها يف علم األُ أبحاثهم ودرَّ 

 
 . ٥٢٩ ص ،مصدر سابق[الرتكيب] واهلرمنيوطيقا)،   ةكليَّ يساختار و هرمنيوتيك (اهلأمحدي،  )١(

 . ٤٢٤ -  ٤٢١ ، صمصدر سابق حتليل لغة القرآن، سعيدي روشن،  )٢(



 ٤٢٩  اهلرمنيوطيقا الكالسيكيَّة وتفسري القرآن

ون يف كثري من املوارد من ثامر  واستفاد املفرسِّ   .)١( وذلك من أجل فهم مراد الشارع

هي    -  مثالً   - فقاعدة أصالة الظهور    ؛ ني يف هذا املجالصوليِّ ة لألُ اجلهود العلميَّ 

اللغويَّ   أهمّ   ٰى إحد مقاصد  القواعد  كشف  يف  الفريقني  كال  يستخدمها  التي  ة 

  . الشارع

ة  بالقواعد اللغويَّ اهتاممًا بازرًا    -   كذلك  - ن  ويُّ ن الكالسيكو يُّ اهلرمنيوطيق  وأوىلٰ 

النصوص،  العامَّ  لتفسري  اعتنواة  متعدِّ و   حيث  األفكار  منها:    - دة  ألسباب  تأثري 

األذهانب  -ة  الرومانسيَّ  بني  املشرتك  الوحدة    .)٢( التفاهم  لكشف  سعوا  ولطاملا 

املتكثِّ املاهويَّ  اآلراء  وراء  املختبئة  األُ   ،رةة  املتَّ وكشف  حتت  صول  املندجمة  حدة 

  . تةالقواعد املتشتِّ 

السعي    يفن بعد شاليرماخر جهودهم  ون الكالسيكيُّ و اهلرمنيوطيقيُّ ز  ركَّ وقد  

األُ  الكلّ لكشف  للتفاهميَّ صول  العامَّ   ، ة  عىلٰ والقواعد  احلاكمة  احلوارات    ة 

عامَّ   إىلٰ   إضافةً   ،والتخاطب هرمنيوطيقا  وأكَّ تدوين  عىلٰ ة،  يمكن  أنَّ   دوا  ال  ه 

ة  صول فهم النصوص واحلوارات اخلاصَّ أُ   إىلٰ ة وهرمنيوطيقا خاصَّ   أيِّ   ل إىلٰ التوصُّ 

  اً نموذج أُ و  .)٣( ةصول والقواعد وتدوين هرمنيوطيقا عامَّ هذه األُ   ل إىلٰ قبل التوصُّ 

 
بعض  ولكنَّ    .صوليطرحوا هذه املطالب بعد مباحث األلفاظ يف علم األُ   مون أنْ اعتاد العلامء املتقدِّ   )١(

م  ة، حيث إهنَّ الشهيد الصدر بحث بعض هذه املطالب يف املباحث العقليَّ   :أمثال  ،قني املعارصيناملحقِّ 

 باملعنٰى  نيِّ لزوم ب - ٢،  باملعنٰى األعمِّ لزوم بنيِّ  - ١ة تقع عٰىل أقسام ثالثة: لتزاميَّ الداللة اال يرون أنَّ 

زم إٰىل جانب امللزوم  ي حضور الالَّ ؤدّ  ال يُ . ففي حالة اللزوم غري البنيِّ لزوم غري بنيِّ   - ٣،  األخصِّ 

إليه؛   ة) وال سبيل للظهور العريفِّ (خارجيَّ  يف الذهن؛ بل حيتاج إٰىل قرينة منفصلة  املالزمة  إٰىل خطور

بحث   فهم  إٰىل  العقليَّ   »الواجب مة  مقدّ «و   »الضدِّ «فالسبيل  القرينة  اللفظيَّ هو  الداللة  وليس  ة  ة 

األُ واللغويَّ  املتأخِّ صوليِّ ة، لذلك طرح بعض  العقل ال يف  ني  املباحث يف أحكام  النوع من  رين هذا 

 ). ٢٣٨ -  ٢٢٣ص   ،٢دروس يف علم األُصول، مصدر سابق، ج الصدر،  (  مباحث األلفاظ.

 . ٧١ ص ،مصدر سابق[الرتكيب] واهلرمنيوطيقا)،   ةكليَّ يساختار و هرمنيوتيك (اهلأمحدي،  )٢(

)3(  Mueller, The Hermeneutics Reader,  p10. 



٤٣٠  رمنيوطيقا اهل 

إحد   عىلٰ  شاليرماخر  يقرتح  الل  ٰى ذلك،  املهمَّ غويَّ القواعد  املعنة  كشف  يف    ٰى ة 

املتكلِّ  قاعدة    ،مومقصود  النحويَّ «وهي  التفسريات  النفس تقاطع  علم  مع    ، »ة 

اهلرمنيوطيقيَّ « وقاعدة   إىلٰ   . »ةالدائرة  كالمه  يف  أشار  من    وقد  خمتلفني  نوعني 

  أساليب التفسري: 

  .)١( التفسري النحوّي  -   ١

 .)٢( التفسري النفساينّ  -   ٢

أنَّ   ٰى ير و الواقعيَّ   -  كالم   كلَّ   شاليرماخر  الناحية  الوجوديَّ من  يرتبط    -   ة ة 

أوَّ  وثانياً   االرتباط   : الً بأمرين:  بهب  االرتباط   : باللغة،  الناطق  عليه،    وبناءً   . فكر 

حلظة من  ول فيها من جهة،  هو حلظة من اللغة التي تشكَّ   قول   كلَّ   نعدَّ   يمكننا أنْ 

  .)٣( ٰى خر ر وفكره من جهة أُ حياة املفكِّ 

نلحظ القول    لزم أنْ ي   وعليه،   . عندما تلتقي هاتان اللحظتان ينتج عنهام القولو

  ا لغوي�   اً نتاج بوصفه  نتعامل معه من جهة    إذ علينا أنْ   ، من زاويتني حني نريد معرفته

ق يف خصائص القول  دقِّ نُ   ة، حيث جيب علينا أنْ ة خاصَّ يف زمان وظروف كالميَّ 

اللغويَّ وأنواع   والصور  والثقافيَّ العبارات  عىلٰ ة  احلاكمة  املؤلِّ   ة  وطريقة  فكر  ف 

إنَّ تعبريه؛   تُ   حيث  التي  هي  الظروف  املؤلِّ   ر عىلٰ ؤثِّ هذه  ف وفكره وطريقة  حياة 

حياة  معرفة    نعمل عىلٰ   ، علينا أنْ ٰى خر ومن جهة أُ   . دًا ومرشوطاً وجتعله مقيَّ   ،تعبريه

فكره    ة لناحية احتامل التأثري عىلٰ جتامعيَّ ة وااللفرديَّ وظروف حياته ا  وفكره   ف املؤلِّ 

أنْ   .وحياته علينا  إنَّ   كام  حيث  أفكاره؛  وسائر  القول  هذا  بني  العالقة    ندرس 

 

)1(  Grammatical Interpretation. 

)2(  Psychological Inerpretation. 

)3(  Scheleirmacher, Friedrich : Hermeneutics and Criticism and Other Writings, 

Andrew Bowile (Ed.) (Tr.), U.K, Cambridge University Press, 1998, p10. 



 ٤٣١  اهلرمنيوطيقا الكالسيكيَّة وتفسري القرآن

  ، ا واحدًا، وعليهة وعاملًا باطني� شخص هو امتالكه شخصيَّ   يل يف كلِّ األصل األوَّ 

  . تفسري قوله ته، عىلٰ سائر أبعاد فكره وشخصيَّ  ىلٰ إف يساعد التعرُّ   يمكن أنْ 

اال  أنَّ وينبغي  إٰىل  النحويَّ   لتفات  ُأ   والنفساينَّ   التفسري  متباينني  ليسا  سلوبني 

اآلخر ني  ومستقلَّ  عن  ال  املفرسِّ ف ،  أحدمها  بالعمل    النصِّ يبدأ  فهم  سلوب  باُأل   عٰىل 

  . يقول شاليرماخر:  بعدها النفساينِّ   -   يِّ سلوب الفّناألُ إٰىل  ينتقل    ثمّ ،  - مثالً    -   النحويِّ 

ذلك بنسب   يتمَّ   مورد، لزم أنْ  ذا وجبت مالحظة هذين اجلانبني يف كلِّ إ

  .)١( متعادلة

شاليرماخر بنيبإمكانيَّ   ويعتقد  التنسيق  عىلٰ األُ   ة  املذكورين  أساس    سلوبني 

هرمنيوطيقيَّ  ودائرة  متعادلة  وإنْ عالقة  نسبي�   ة،  أمرًا  التنسيق  هذا  وتقريبي� كان    . اا 

التايلصوِّ نُ   ويمكننا أنْ  البياين  الدائرة:  ر رأيه يف الرسم  ،  تفسري نحويٌّ : [عنارص 

  .)٢(] فطريقة تفكري املؤلِّ  ، تفسري نفساينٌّ  ،فطريقة تعبري املؤلِّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
)1(  Scheleirmacher, Hermeneutics and Criticism and Other Writings, p14. 

)2(  Bontekoe, Ronald: Dimensions of the Hermeneutics Circle, U.S.A, Humanities 

Press International, Inc, 1969, p30. 

تفسري 

 نحويٌّ 

طريقة تعبري 

ف املؤلِّ 

تفسري 

 نفساينٌّ 

طريقة تفكري 

فاملؤلِّ 



٤٣٢  رمنيوطيقا اهل 

فريجع    النفساينِّ   -   يِّ والتفسري الفّن  السبب يف تبادل التأثري بني التفسري النحويِّ ا  أمَّ 

وعالمات    الشكَّ   لكنَّ   . مور ط الضوء عٰىل بعض األُ سلِّ النقص يف كليهام؛ فكالمها يُ إٰىل  

 يتبادالن أطراف  ني شخص يمكن تشبيههام ب خرٰى، لذا  يف موارد أُ تعرتضهام    ستفهام اال 

  . ويكشف له اإلهبامات التي تعرتضه   ، منهام املعلومات لآلخر   لٌّ عطي ك فُي   ، احلديث 

من وصف    ، طرف ما لديه   يذكر كلُّ   سلوبني تعني أنْ وطريقة التعاون هذه بني اُأل 

  ح لآلخر ما صعب عليه فهمه. وضِّ يُ   ف، وأنْ وبيان للغة واملؤلِّ 

ة شخصان يتباحثان وينتقدان  يَّ ة والفنّ تشبه التفسريات النحويَّ   حالٍ   أيِّ   وعىلٰ 

  . نتيجة مقبولة يف هناية املطاف  يصال إىلٰ   أنْ   ويصلحاهنا إىلٰ ة اآلخر  أحدمها نظريَّ 

  ؛ اد تفسري القرآن بالقرآنام بني روَّ السيّ وين،  ولدينا مقاربة شبيهة هبذه بني املفرسِّ 

ج التفسري  نهم املؤمنني بغريمها من  و  ،وعبد الكريم اخلطيب  ،مة الطباطبائيكالعالَّ 

  . ئكعائشة بنت الشاط ؛البياينِّ 

بالذكر املفرسِّ به  أنَّ   ،واجلدير  اهتامم  واهلرمنيوطيقيِّ رغم  العامَّ ين  بالقواعد  ة  ني 

يُ   ولكنَّ غة،  للَّ  مل  منهم  ويتوسَّ دقِّ أحدًا  املهمِّ ق  املوضوع  هذا  يف  فعل    ؛ع  كام 

  . ونصوليُّ األُ 

: ورة ا   زت اوا:  

من املباين املشرتكة    -   أيضاً   - هو  ي احلذر من تأثري الفروضات املسبقة  توخِّ   دُّ ُيعَ 

هلذه القاعدة بصورة    )١(رغم طرح بعض العلامءب ني، وين واهلرمنيوطيقيِّ بني املفرسِّ 

 
الطريق األمثل يف فهم القرآن    إنَّ «   : » يف ظالل القرآن « د قطب الذي قال يف كتابه  سيِّ   : من مجلة هؤالء العلامء   )١(

يواجه    ر سابق، وأنْ تصوُّ   ينفض اإلنسان من ذهنه كلَّ   ر اإلسالمي وتكوينه.. أنْ وتفسريه، ويف التصوُّ 

ر القرآن  صوِّ ها حسبام يُ راته كلَّ يبني مقرَّ   ة سابقة، وأنْ ة أو شعوريَّ ة أو عقليَّ ريَّ رات تصوُّ القرآن بغري مقرَّ 

الوجود... وما أُ  اُأل ما سبق من مؤلَّ   يف   ي ن ئ نفيس أنَّ برِّ واحلديث حقائق هذا  من    وىلٰ فايت ويف األجزاء 

  . ق اهللا.. أتداركه يف الطبعة التالية إذا وفَّ   نْ أ ٰىل يشء من هذا... وأرجو  إ الظالل قد انسقت  



 ٤٣٣  اهلرمنيوطيقا الكالسيكيَّة وتفسري القرآن

املنظِّ   اً كثري  نَّ ولك  ،مطلقة بأنَّ من  أذعنوا  املجالني  كال  يف  املفرسِّ   رين    انسالخ 

أمر مستحيل عملي� بال هو  املسبقة  الفروضات  لذلك اقتضت    ؛اكامل عن مجيع  

الواقعيَّ  بالتحرُّ النظرة  التوصية  إىلٰ ة  املسبقة  الفروضات  من    . ممكن  حدٍّ   أقٰىص   ز 

  ين: يقول بعض املفرسِّ 

آية من اآليات: ماذا يقول القرآن؟    ىٰ يقول الباحث عن معن   ففرق بني أنْ 

  ىٰ ينس  ل يوجب أنْ القول األوَّ   نحمل عليه اآلية؟ فإنَّ   ول: ماذا جيب أنْ أو يق

  .)١(ما ليس بنظريٍّ  كي عىلٰ يتَّ  عند البحث، وأنْ  أمر نظريٍّ  كلَّ 

ير  أنَّ   ٰى بينام  أنْ «  هآخرون  يمكننا  املفرسِّ   ال  آراء  عن نعترب  بعيدة  وأفكارهم  ين 

احلامل    اآلية يف ظرفه الذهنيِّ   ٰى ر معنيتصوَّ   مفرسِّ   فكلُّ   ،مفاهيم القرآن  عنراهتم  تصوُّ 

الفكريَّ  اآليةفرِّ يُ    أنْ املفرسِّ   وعىلٰ   ...ةملنظوماته  يريد فهم  لفهم   ٰى ويسع  ،غ ذهنه عندما 

ا أمَّ   .بام يسمح به اختياره وإرادته  ؛ةعن أفكاره وآرائه الشخصيَّ   دالالت اآليات بعيداً 

فال سبيل للوقاية  ، وإرادتهرجة عن اختيار املفرسِّ ة اخلاحتاميل للظروف الذهنيَّ التأثري اال

 .)٢(»وال التكليف هبا جائز ،منها

 وبني  ة للمفرسِّ ات الذهنيَّ ز بني اخلصوصيَّ ميِّ نُ   هذه املشكلة علينا أنْ   ولكي نحلَّ 

ة واملعرفة والوجود، فنبتعد عن  يف املنهجيَّ   املطروحة   اآلراء   عن معلوماته السابقة  

أنَّ   هل  ولكن  .األخريالقسم   يبدو  ممكن؟  من  حتقُّ   هذا  كثري  دونه  كهذا  أمٍر  ق 

هذه اإلشكاالت بعض    وقد دفع العجز عن حلِّ   .ثبوتًا وإثباتاً   ،ةاإلشكاالت املهمَّ 

  القول:  ني إىلٰ ينيِّ دين الدِّ املجدِّ 

بأنَّ   إنَّ  القائلة  أنْ املفرسِّ   عىلٰ   التوصية  مجيع  يُ     من  نفسه  األفكار  صّفي 
 

 .١١و ١٠ ، ص١ ، جمصدر سابق امليزان يف تفسري القرآن،  الطباطبائي، )١(

طهران،  )،  هومناهج  (مباين تفسري القرآن   مباين و روشهاي تفسري قرآن   :اس عيلّ عميد زنجاين، عبّ   )٢(

 . ٤١٥و ٤١٤ ص  ش،١٣٨٥، للطباعة والنرش  سة وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمّي مؤسَّ 



٤٣٤  رمنيوطيقا اهل 

ًا  لكي يصبح مفرسِّ  ة،القواعد النحويَّ واآلراء ما عدا جمموعة من املفردات و

توصية    ،اموضوعي�  بدَّ هي  تفكرياً   ال  اعتبارها  سع  ...باملحال  من    ىٰ لقد 

  ، وا تفسري القرآن من األفكار الدخيلةيصفُّ   ون بصدق عرب التاريخ أنْ املفرسِّ 

إىلٰ   لكنَّ  انتهت  اجلهود  و  هذه  ومهمَّ نتيجة  أنَّ   ،ةاضحة  عمل    وهي  هذا 

  ، ة التفسريمن حضور هذه األفكار يف عمليَّ   وال مفرَّ   ،مستحيل بالنسبة هلم

  .)١(اا ومعرفي� حضورًا عملي� 

تأثري الفروضات املسبقة،    يف فقد برز رأيان    ، اجلديد  ا يف تاريخ الفكر الغريبِّ أمَّ و

رة بفكر عرص  ة تسلك طريقًا وسطًا؛ فهي من جهة متأثِّ فاهلرمنيوطيقا الكالسيكيَّ 

  ٰى خر ة الفهم، ومن جهة أُ دور الفروضات املسبقة يف عمليَّ   د عىلٰ ؤكِّ التنوير، وتُ 

بسلِّ تُ  التحرُّ ام  املسبقةستحالة  الفروضات  مجيع  عن  بعض  اعترب  و  .ز 

التحرُّ   أنَّ   ني اهلرمنيوطيقيِّ  هو  التفسري  يف  األساس  الفروضات  ع ز  األصل  ن 

لوا  شيئًا فشيئًا توصَّ  همولكنَّف، قصد املؤلِّ  ل إىلٰ والثقة بالتوصُّ  ، واألحكام املسبقة

هم  ، لكنَّبرضورة هذا األمر املهمِّ   همرغم اعتقادبا، وي� استحالة هذا األصل عمل  إىلٰ 

فحكموا بأصالة    ،إليهم  تأثري الفكر الرومانيسِّ   ٰى ق، ورس اعتربوه غري ممكن التحقُّ 

الفهم التحرُّ   ، سوء  إمكان  املسبقةوعدم  الفروضات  تأثري  من  الكامل  ، )٢( ز 

  . ممكن  حدٍّ   أقٰىص   إىلٰ   طريقة للوقاية من سوء الفهمبوصفها  وطرحوا اهلرمنيوطيقا  

جتلَّ  جتلّ وقد  النظرة  هذه  من   أوضحيًا  ت  تاله  ومن  شاليرماخر  أفكار    يف 

  .)٣( ريناملفكِّ 
 

  ش، ١٣٧٦،  ٣٨  ة كيان، عدد)، جملَّ (التفسري املتني للنصِّ   تفسري متني متن  :رسوش، عبد الكريم  )١(

 . ٦ - ٤ ص

 . ٧٢ ص ،مصدر سابق ، منطق ومبحث علم هرمنيوتيك،)Rikhtegaran( گران خيته ر )٢(

)3(  Mueller, The Hermeneutics Reader,  p75. 



 ٤٣٥  اهلرمنيوطيقا الكالسيكيَّة وتفسري القرآن

ب األحكام املسبقة،  تأثريًا يف سبيل جتنُّ   نخطو خطوات أشدّ   نا إذا أردنا أنْ ولكنَّ

التعاليم النقديَّ ؤدّ تُ   فيمكن أنْ  ما يف هذا    حدٍّ   إىلٰ   ة للهرمنيوطيقا دورًا مساعداً ي 

توصَّ   .املجال هرمنيوطيوقد  قبيل  ون،قيُّ ل  اتو    ،)١( يورغنهابرماس  :من  وكارل 

إىلٰ النقديَّ   ٰى يف الرؤ   )٢(ابل التي طرحوها  املسبقة،    ستسالم اال  حدِّ   ة  للفروضات 

يرالسيّ و كان  الذي  ابل  التحلييلَّ   أنَّ   ٰى ام  النفس  يُ   علم  علم  عتَ الذي  شبه  رب 

  حدِّ   فوق   باهلرمنيوطيقا   ٰى يرق   يساعدنا يف هذا املجال، وأنْ   ، يمكن أنْ )٣( تفسرييٍّ 

اإلراديَّ   اإليديولوجيا ط  تسلُّ  وغري  الواعية  غري  املسبقة  لذلك    .)٤( ةوالفروضات 

  .)٦)(٥( »اهلرمنيوطيقا املتعالية«هرمنيوطيقا ابل اسم   أطلق البعض عىلٰ 

:  

هناك   ، ولكنَّ ختالفات بني تفسري القرآن واهلرمنيوطيقارغم وجود بعض االب

  ها:وإليك سبعة من أمهِّ ، عليها يمكن اإلضاءة  مشرتكةٍ  مبانٍ 

  . ة التفسريإمكان الفهم وقابليَّ  -   ١

  . ة) ة الشخصيَّ وحموريَّ  ،القصد ة (حموريَّ  فة املؤلِّ حموريَّ  -   ٢

  . ةاه املنهجيَّ جتِّ ا  -   ٣
 

)1(  JurgenHabermas. 

)2(  Karl-Otto Apel. 

)3(  Quasi explanatory sciences. 

)4(  Warnke, Georgia: Gadamer: Hermeneutics, Tradition & Reason, U.K, Polity 

Press, 1987, p121. 

)5(  Transcendental hermeneutics. 

(اهلرمنيوطيقا    »هرمنيوتيك به مثابه روش حتقيق در علوم ديني«  :)Jahangir(  مسعودي، جهانغري  )٦(

الدِّ  العلوم  يف  جملَّ ينيَّ منهج بحث  الفلسفيَّ ة)،  األبحاث  الكالميَّ ة  فلسفی  جملّ (  ةة  پژوهشهای   - ه 

 . ٢١٥ -  ٢١٢ صش، ١٣٨٦، ٣٢ -  ٣١ عدد، )كالمی



٤٣٦  رمنيوطيقا اهل 

  . ةاملوضوعيَّ  -   ٤

  . ة للفهمإمكان جتاوز املوانع التارخييَّ  -   ٥

  . ةة العامَّ هتامم بالقواعد اللغويَّ اال -   ٦

  . ز من تأثري الفروضات املسبقةرضورة التحرُّ  -   ٧

 *   *   *  



  

  

  

ّا و طا  

- ا وت اوآ وآن وا  )١( -  

  )٢(رابح طبجون

:  

  ات الكربٰى، يف ظلِّ أضحت اليوم من اإلشكاليَّ  ينيِّ الدِّ  طريقة تناول النصِّ  إنَّ 

ة،  ة، ورهاناهتا الفكريَّ اهتا املعرفيَّ مشاريع التجديد والتحديث عٰىل اختالف مرجعيَّ 

تتوسَّ  التقليديَّ حيث  األدوات  النصَّ ل  تناقش  التي  النصِّ   ة  معه    من  متامهية 

بوصفه    القرآينِّ   ه، أو تنفصل عنه متعالية عليه، معاينة النصِّ ومنخرطة يف تبجيل

ل ضمن سياٍق ا لغوي� نص�  خيضع ألدوات التحليل، ويدع    ثقايفٍّ   ا باألساس، تشكَّ

  . ة للنصِّ ينيَّ جانبًا مفهوم القداسة الدِّ 

الصدد،   هذا  تُ ويف  اهلرمنيوطيقا  كيف  الفهم،يفمرشوعها  نجز  بعد    ةً خاصَّ   

ومل يعد املنهج    ،ةالعالقة بني احلقيقة واملنهج مل تعد عالقة تالزميَّ طبيعة    أنَّ  بياهنا 

احلقيقة إٰىل  للوصول  الضامن  احلقيقة    ،هو  الذاتال  هيبل  من  ومرتبطة    ، نابعة 

دكام  و ،بتجربة التناهي اإلنساينِّ   . يف الرمز ما يدعو إٰىل التفكري  أنَّ   )٣( ريكوربول    أكَّ

س  ؤسِّ فنقد ما هو كائن يُ ل فيه التناقضات،  ي تتمثَّ ذ ق الرُ مفرتق الطُّ   هذا هو 

املقروء يف   ل تفاعل املتلّقي مع النصِّ فلقد شكَّ «ة، عد األكثر عمقًا يف اإلشكاليَّ البُ 
 

جملَّ   )١( «احلاملصدر:  املصطف  بة»يالط  اةية  العدد  العامليَّ     ٰى للجامعة  السنة  ٢٩ة،    - صيف    ١٨، 

 .١٢٧ ، الصفحةم٢٠١٤خريف 

 .باحث وأكاديمي جامعي، من اجلزائر )٢(

)3(  Paul Ricœur 



٤٣٨  رمنيوطيقا اهل 

الفكريِّ  تراكمي� العريبِّ   املوروث  رصيدًا  لعمليَّ ،  الذي  ا  الرصيد  وهو  القراءة؛  ة 

ر فكر  ؤطِّ ة التي تُ ينيَّ ة والدِّ ة الفلسفيَّ ة من املرجعيَّ ة واإلجرائيَّ الفكريَّ صوله  أُ   يستمدُّ 

وما ينبغي احلذر    .)١(»رهاة عرب مراحل تطوُّ ي للخطاب املنجز يف الثقافة العربيَّ املتلقِّ 

ه  أنَّ  )٢(من التسليم به مع لويس آلتوسري منه بني حدود التأويالت املختلفة، وال بدَّ 

  . ة قراءة بريئةمَّ ال توجد ثَ 

:طا   :أو 

ق عليه (التفسري) و(التأويل)،  طلِ نُ  ما يمكن أنْ   )٣( اهلرمنيوطيقايتجاوز مفهوم 

املختزنة فيه، مع  ة  ة واملنهجيَّ ة والدالليَّ فاملصطلح حيمل كثريًا من الشحنات املعرفيَّ 

 . غائر يف التاريخ وفلسفيٍّ  فكريٍّ  رصيدٍ 

التنوير   الكشف عن     اهلرمنيوطيقا وقد حرص فالسفة  املنطق، وحاولوا  يف جمال 

ة التي يمكن تطبيقها يف مجيع جماالت املعرفة   اهلرمنيوطيقا علًام  وأصبحت  « مبادئها العامَّ

ينيِّ ملواجهة الس  ينيَّة يف عرص النهضة واإلصالح الدِّ التي تزعم   - يف ُأوروبا   - لطة الدِّ

سة  معنٰى التأويل    ) ٥( يف حني قرن دوهناور   . ) ٤( » أنَّ هلا وحدها احلقَّ يف فهم النصوص املقدَّ

رًا داللي�ا مهام� حامالً ثالث وظائف:    بمعنٰى التوليد، الذي عرف تطوُّ

ة:    -   ١ ة الفكريَّ واضحًا، وحتاول إضاءة دربه    ز عٰىل جعل النصِّ ركِّ وهي تُ الدقَّ

  . املظلم من أجل حتقيق أفضل فهم له
 

ات القراءة وثقافة ة آلليَّ مقاربة لسانيَّ   - وإمكان التأويل    الداللة بني رضورة النصِّ «اين، أمحد:  حسَّ   )١(

العريب  املقروء يف   اللسانيَّ ، جملَّ »-الرتاث  ة لرتقية  ة والتقنيَّ ات، تصدر عن مركز البحوث العلميَّ ة 

 . ٥٣ م، ص٢٠٠٦، اجلزائر، ١١ ة، عدداللغة العربيّ 

)2(  Louis Althusser 

)3(  Hermeneutics 

 .٦٥  م، ص ٢٠٠٧  ، القاهرة، دار قباء احلديثة للطباعة والنرش والتوزيع وهبة، مراد: املعجم الفلسفي،  )٤(

)5(  Dannhauer 



 ٤٣٩  اهلرمنيوطيقا وسلطة النصِّ 

ة:    -   ٢ ة التفسرييَّ ا يستند إٰىل البنية  إضائي� وهي تضيف إٰىل فهم املعنٰى رشحًا  الدقَّ

  . ة للنصِّ اللغويَّ 

ة التطبيقيَّة:  -   ٣  . يف التطبيق (املامرسة) وهي تضع معنٰى النصِّ الدقَّ

  أنَّ «ر األملاين يف القرن التاسع عرش إٰىل املفكِّ  )١(يرماخرويذهب فريديريك شال

من    نةٌ مكوَّ   وحرفةٌ   فالقراءة كام هي الكتابة، فنٌّ   ز،مل ولن ُينجَ   اهلرمنيوطيقاهدف  

 .)٢( »ة أجزاءعدَّ 

هذاتَّ وقد   تطبيقاته، ا  سع  يف  تأويل    املصطلح  جمال  من    » ساملقدَّ «وانتقل 

اجتامعيَّ   »سطوريِّ األُ «و جماالت  وأنثروبولوجيَّ إٰىل  وفلسفيَّ ة  وفكريَّ ة  وأدبيَّ ة    . ةة 

يُ  ما  أنَّ ؤكِّ وهذا  املعارص   ده سعيد علوش  تأويل  «هي   اهلرمنيوطيقا يف مفهومها 

ميدان اهلرمنيوطيقا،    ة ما، ونالحظ بأنَّ  لعنارص ثقافيَّ ة، بوصفها كال� رموز، لغة أدبيَّ 

خاصٌّ  النصِّ ميدان  بني  عالقة  يقيم  متشبِّ واملرجعيَّ   ،  اخلارج  ة،  باملعطيات    - ثًا 

إنتاجها  لسانيَّ  وبرشوط  للخطابات،  السياق  ة  إدخال  عٰىل  ويعمل  وقراءهتا، 

  .)٣( »، بام يف ذلك سياق الفهم، يف حماولة الستخالص املعنٰى تارخييٌّ  - السوسيو  

منهجيٌّ   إنَّ  فعل  وهو  وتوظيفه،  املصطلح  استعامل  سياقات  يسمح  مساءلة   ،

املتدرِّ بتعقُّ  املصطلح  خريطة  مالمح  لرسم  دالالته  إجرائيَّ ب  ضوابط  وفق  ة  جة 

  . دقيقة

نظريَّ أهّم    دُّ عَ يُ و ه منطلقات  اهلرمنيوطيقا  النّيصُّ «و  ة  اخلفيِّ   الفهم  بعده    يف 

 ِّ معضلة  ف ،بني العامل واألرض  رًا ل توتُّ شكِّ ما يُ   وكلُّ   ، والعدميِّ   والوجوديِّ   واملتجيلِّ
 

)1(  Friedrich Schleiermacher 

االختالف؛    )٢( اجلزائر، منشورات  قانصو،  وجيه  اهلرمنيوطيقا، ترمجة  إٰىل  دايفيد: مدخل  جاسبري، 

 . ١٤ صم، ٢٠٠٦ة للعلوم نارشون، ، بريوت، الدار العربيَّ ٧ط

، الدار البيضاء، دار الكتاب اللبناين؛  ١ة املعارصة، طعلوش، سعيد: معجم املصطلحات األدبيَّ   )٣(

 . ٢٢٥ صم، ١٩٨٥سوشربيس، 



٤٤٠  رمنيوطيقا اهل 

وجوديَّ  معضلة  هي  اهلرمنيوطيقا  عامل  حسب  الذي    باً وجتنُّ  .ةالفهم  الفهم  لسوء 

أنْ  الدِّ   يمكن  للخطابات  تأويلنا  يف  فيه  والعلامنيَّ ينيَّ نقع  التباعد  إنَّ   ؛ةة  يثريها  ام 

االهتامم بام حيدث    يه   )١( ادامريغونقطة البدء حسب    . احلاصل بني الزمان والنصِّ 

  .)٢( » ننوي أو نقصدبرصف النظر عامَّ  ، ةبالفعل يف العمليَّ 

 :م:وآ ا و   

  ام أرقٰى شكلني عرفهام التأويل، ومها: ند حالتني، يرٰى أهنَّ ع  )٣( يقف أمربتو إيكو

اته وحدوده يف الزمان واملكان  وٰىل يكون فيها التأويل حمكومًا بمرجعيَّ حالة أُ   -

  . والتاريخ  ة متتزج داخلها السياسة باملنطق صول حضاريَّ ة، أو بأُ وبضوابطه الذاتيَّ 

ويف هذه احلالة يظهر التأويل مشكالً من سلسلة من اإلحاالت قد تبدو ال متناهية،  

أُ   بحيث حتيل كلَّ  لكن، هذه اإلحاالت غري مطلقة يف    .خرٰى عالمة عٰىل عالمة 

اإلنساينِّ  الكون  العتبارات  ختضع  بل  معيَّ املتَّ   النهاية،  بغايات  إهنَّ صل  ا  نة، 

جهة  ة، فاإلحاالت فيها حمكومة بنقطة بداية ومتَّ يل نسبيَّ باختصار، حالة من التأو

  . نحو هناية بعينها

حالة ثانية يدخل فيها التأويل متاهات ال حتكمها غاية أو هدف، بحيث تبدو    -

التأويل    اإلحاالت مطلقة ال ضابط هلا، وال حدَّ  ألبعادها، وبحيث تصبح غاية 

  . هي اإلحاالت ذاهتا

هلا من طرح األسئلة، قصد الوصول إٰىل    قراءة تستهدف التأويل ال بدَّ   أيَّ   إنَّ 

 

)1(  Hans-Georg Gadamer 

  ، انظر: املقالة عٰىل املوقع: ينيِّ س والعقل الدِّ بني ميثولوجيا املقدَّ   ينيُّ الدِّ   إدريس، عبد النور: النصُّ   )٢(

)http://www.hurriyatsudan.com(. 

)3(  Umberto Eco 



 ٤٤١  اهلرمنيوطيقا وسلطة النصِّ 

ممكنة،   ُحت «إجابات  األسئلة  آليَّ دِّ فطبيعة  للقراءة  معيَّ د  تتحدَّ   ،)١( »نةات  د  وبذلك 

حها القراءة التي تغوص يف أعامق  ة التأويل يف طبيعة التساؤالت التي تقرت إشكاليَّ 

  . فهم العامل واإلنسان والنصوص

بحيث  ة،  ، فهم النصوص بصفة خاصَّ )الفهم  فنُّ (  هو   إذن،  مفهوم التأويل،ف

من خالل ما    ،ة املساعدة يف التأويلف هذا الفهم مجيع مناهج العلوم اإلنسانيَّ وظِّ يُ 

، والبحث عن  »ميالد الشعور التارخييِّ «   اصطلح عٰىل تسميته هانز جورج جادامري

  . س عن طريق النقد التارخييِّ املقدَّ   ة للنصِّ ة التارخييَّ الصحَّ 

ة العلوم سع ليشمل كافَّ تأويل النصوص وتفسريها يف الدراسات احلديثة اتَّ   إنَّ 

 ؟ ينيِّ الدِّ   ة لتأويل النصِّ اته اخلاصَّ اجلديد آليَّ   فهل أنتج الواقع اإلسالميُّ   .ةاإلنسانيَّ 

اإلسالميُّ  الرتاث  أنتج  تفسرييَّ   لقد  للنصِّ مواقف  ففرَّ ينيِّ الدِّ   ة  بني  ،  ما  ق 

 :)٢( دمها موقفاندِّ تني ُحي منهجيَّ 

 التفسري باملأثور: -   ١

ة  نَّ السُّ   التفسري من القرآن نفسه، أم منوهو ما جاء بيانًا للقرآن؛ سواء أكان هذا  

الرشيفة،  النبويَّ  وسعة  «ة  االستنباط،  حسن  إليه  اجتمع  إذا  باملأثور  والتفسري 

  .)٣(» الثقافة، واملقدرة عٰىل الرتجيح هو أوٰىل التفاسري باالعتبار 

االجتِّ وُيمكِّ  هذا  مبارشةً ن  الوصول  من  التفسري  من  النصِّ   اه  معنٰى  عن  «   إٰىل 

األدلَّ   طريق التارخييَّ جتميع  واللغويَّ ة  النصِّ ة  فهم  عٰىل  تساعد  التي  فهًام    ة 

النصِّ (موضوعي�  هذا  لنزول  املعارصون  فهمه  كام  أي  املعطيات    ا)؛  خالل  من 

 
، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب،  ٥ات التأويل، طة القراءة وآليَّ أبو زيد، نرص حامد: إشكاليَّ  )١(

 . ٣٧ م، ص١٩٩٩

 . ١٥ ، صاملصدر السابق )٢(

 .٢٩٨  م، ص١٩٧٧  للماليني،، بريوت، دار العلم  ١٠الصالح، صبحي: مباحث يف علوم القرآن، ط   )٣(



٤٤٢  رمنيوطيقا اهل 

يتضمَّ اللغويَّ  التي  النصُّ ة  فاملفرسِّ )١( »نها  التارخييَّ   -هنا    -  ،  احلقائق  من  ة  يبدأ 

اللغويَّ  الفقهيِّ ة  واملعطيات  املناخ  إنتاج  متضمِّ   إلعادة  صفاء  نفسه،  رأيه  يف  نًا 

ض التفسري باملأثور للنقد الشديد،  وإْن تعرَّ «  . ل ونقاءهاألوَّ   نموذج اإلسالميِّ األُ 

 باملأثور  الصحيح من الروايات قد اختلط بغري الصحيح، فكان عٰىل املفرسِّ   فألنَّ 

  .)٢( »وحيتاط كثريًا يف ذكر األسانيد ق يف تعبريه، وحيرتس يف روايته، دقِّ يُ  أنْ 

 التفسري بالرأي املعترب أو التأويل:  -   ٢

، معتمدًا عٰىل أسباب النزول، وداللة كلامت  وهو تفسري القرآن باجتهاد املفرسِّ 

اه من منطلقات  وينطلق هذا االجتِّ  . اتهاآليات، وغري ذلك من أدوات التفسري وآليَّ 

نفسها، أي من باملأثور  التارخييَّ   التفسري  اللغويَّ احلقائق  بل  ة، واملعطيات  يبدأ  « ة، 

 .)٣( ») سندًا هلذا املوقفجيد يف القرآن (النصِّ   بموقفه الراهن حماوالً أنْ 

، بل املقصود من  د يف تفسري النصِّ اه يف اعتامد الرأي املجرَّ وال ينطلق هذا االجتِّ 

وعٰىل هذا، فاملصطلح    .الدليل يف عمومه هذا اإلطالق هو اعتامد الرأي املستند إٰىل  

د ال  التفسري بالرأي املجرَّ   ام هو مقيَّد بالرأي املعترب، كام أنَّ ليس عٰىل إطالقه، وإنَّ 

وقد وافق العلامء عٰىل إنجازات    . بقوله من أهل العلم  دُّ تَ ُيعْ ال   عند من  اعتبار له إالَّ 

، فال مانع من حماولته   املفرسِّ إذا كانت الرشوط متوافرة يف «اه برشوط  هذا االجتِّ 

لعلَّ  بل  بالرأي،  إنْ التفسري  كثريًا  نبعد  ال  إنَّ   نا  هذا    قلنا:  إٰىل  يدعو  نفسه  القرآن 

 .)٤( »ر آياته وفقه تعاليمهاالجتهاد يف تدبُّ 

ات  ل بعض اآلليَّ اه األوَّ اهان، فيستعمل أصحاب االجتِّ وقد يتداخل هذان االجتِّ 

 
 . ٣٧ ، صمصدر سابقات التأويل، ة القراءة وآليَّ أبو زيد، إشكاليَّ  )١(

 املصدر السابق.  )٢(

 . ٢٩١ ، صمصدر سابق الصالح، مباحث يف علوم القرآن،  )٣(

 . ١٦ ، صمصدر سابقات التأويل، ة القراءة وآليَّ أبو زيد، إشكاليَّ  )٤(



 ٤٤٣  اهلرمنيوطيقا وسلطة النصِّ 

لالجتِّ التأويليَّ  االجتِّ اه  ة  هذا  يف  تنتقل  وقد  صحيح،  والعكس  يف  الثاين،  اللغة  اه 

املرجعيَّ  الرمزيَّ داللتها  داللتها  إٰىل  النصُّ ة  فيها  خيضع  إنتاجه    ة،  لرشوط  القديم 

واملدلول دورًا يف إعادة إنتاج   ة، وجدل الدالِّ اجلديدة، فتلعب التأويالت الداخليَّ 

الذي يقع للعالمات يذهب بالنصِّ التحوُّ   ، من حيث إنَّ النصِّ  إٰىل أخذ أبعاد    ل 

التي جتعله حممودًا ال  والتفسري بالرأي حتَّ «ة،  رمزيَّ  ٰى مع استيفائه مجيع الرشوط 

بالنصِّ مسوِّ  ثبت  الذي  باملأثور  التفسري  عارضه  إذا  له  ألنَّ   غ  أي  الر  القطعي؛ 

النصِّ  مورد  يف  لالجتهاد  جمال  وال  أمَّ اجتهاد،  بني  ،  تعارض  هناك  يكن  مل  إذا  ا 

باملأثور، فكلٌّ  بالرأي والتفسري  يُ   التفسري  ويُ ؤيِّ منهام  اآلخر  ما  ثبِ د  أكثر  ته؛ وذلك 

  .)١( »ب التفسريتُ نجده يف كُ 

ن هذا اجلدل التفسرييُّ  نسوقها  ة التي بعض التساؤالت املعرفيَّ  للنصِّ  وقد مكَّ

  عٰىل الشكل اآليت: 

  ؟موضوعيٍّ  لٍ بشك القرآينِّ  كيف يمكن الوصول إٰىل معنٰى النصِّ  -

  ؟ل الوصول إٰىل كامل القصد اإلهليِّ هل يف استطاعة املؤوِّ  -

ة واسعة  ل حّريَّ التأويل قد فتح باب االجتهاد عٰىل مرصاعيه، فأعطٰى للمؤوِّ   إنَّ 

قد يضع    -   بعةة املتَّ بحسب املنهجيَّ   -   التفسري باملأثور  ، بالرغم من أنَّ يف فهم النصِّ 

املفرسِّ  إمكانيَّ بيد  موضوعيَّ   إنَّ ة  حيث  للفهم،  األوَّ االجتِّ «  ة  املفرسِّ اه  يتجاهل  ،  ل 

  .)٢(» ةة واللغويَّ وحقائقه التارخييَّ  ساب النصِّ ويلغي وجوده حل 

ين يف العرص  ال وعي املفرسِّ قد شكَّ   ينيِّ الدِّ   هذين املنهجني يف قراءة النصِّ   إنَّ 

كلِّ  اهتامم  عٰىل  سابقًا  حازا  كام  رشد،    رين؛املفكِّ   احلديث،  وابن  حزم،  كابن 

 
 . ٢٩٢ ، صمصدر سابق الصالح، مباحث يف علوم القرآن،  )١(

م،  ١٩٩١: لعبة املعنٰى، فصول يف نقد اإلنسان، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب،  حرب، عيلّ   )٢(

 .١٩٩ ص



٤٤٤  رمنيوطيقا اهل 

درج هنا بعض أفكارهم فيام  ونُ واآلمدي، وابن عريب، والسهروردي، والزركيش،  

  ق بالتأويل: يتعلَّ 

ة، وجتاهالً  وعن صورته احلقيقيَّ   ابن حزم التأويل انحرافًا عن النصِّ   فقد عدَّ 

ر  ؛ فاللغة عند ابن حزم ال حتتاج للبحث عن الظاه واحدٍ   وللحقيقة يف آنٍ   للنصِّ 

والنصُّ  الباطن،  فعليَّ   - عنده    -  ينيُّ الدِّ   أو  واحدة  حقيقة  له  التفسري،  ة،  وحيد 

  . دة للتعامل معهالوصول إليها يستوجب رؤية موحَّ 

إخراج داللة اللفظ من  «ه:  ف ابن رشد التأويل يف (فصل املقال) بأنَّ وقد عرَّ 

احلقيقيَّ  املجازيَّ الداللة  الداللة  إٰىل  أنْ ة  غري  من  يف    خيلَّ   ة،  اللسان  بعادة  ذلك  يف 

  . )١( »ز يف تسمية اليشء بشبيهه، أو سببه، أو الحقه، أو مقارنه، أو غري ذلكالتجوُّ 

أنَّ   لقد خصَّ  برتكيز شديد، واعترب  املجاز  غة وجهني: وجه ظاهر،  للَّ   ابن رشد 

  . وآخر خفيٌّ 

وبالتأويل الذي  ق بالظاهر  ويصل اآلمدي إٰىل التفريق بني التفسري الذي يتعلَّ 

  ، ولذلك قال: ُيعنٰى بام هو خفيٌّ 

  ، ة والبطالنا التأويل من حيث هو تأويل، مع قطع النظر عن الصحَّ أمَّ 

  .)٢( هو محل اللفظ عٰىل غري مدلوله الظاهر منه مع احتامله له بدليل يعضده

وإذا كان التأويل هو رصف اللفظ عٰىل غري مدلوله الظاهر إٰىل معنٰى حمتمل،  

  . )٣(»هذا الرصف ال يقوم عٰىل القطع، بل يسري يف ساحة الظنِّ « نَّ فإ

 
،  ٢يني بني إرادة املعرفة وإرادة اهليمنة، طالفكر الدِّ   .، السلطة، احلقيقةأبو زيد، نرص حامد: النصُّ   )١(

 . ١٥٧ م، ص١٩٩٧ر البيضاء، املركز الثقايف العريب، الدا 

 . ١٥ ، صاملصدر السابق )٢(

حممّ   )٣( حممّ حترييش،  باديس،  النصِّ د؛  تأويل  جملَّ   د:  زيد،  أبو  حامد  نرص  عند  عالمات،  القرآين  ة 

 . ٧٥ م، ص٢٠٠٨، ٣٠ املغرب، عدد



 ٤٤٥  اهلرمنيوطيقا وسلطة النصِّ 

بشكل    ا ابن عريب، فقد أثرٰى التقارب بني األبستمولوجيا والتأويل، مستثمراً أمَّ 

املّكيَّ «ة يف نطاق أوسع، ففي كتابه  أساس هذه اإلشكاليَّ  جيعل من    »ة الفتوحات 

ي، فهو   يؤول إليه ذلك احلديث الذي حدث عنده يف خيال املتلقِّ التأويل  عبارة عامَّ 

له عٰىل قدر فهمه، فقد يطابق اخليال  السامع يتخيَّ   ينقله من خيال إٰىل خيال؛ ألنَّ 

ّمي فهًام عنه،  م، وقد ال يطابق، فإذا طابق ُس اخليال، خيال السامع مع خيال املتكلِّ 

  .)١( طابق فليس بفهممل ي وإنْ 

ق السهروردي بني التفسري والتأويل، فالتفسري عنده   علم نزول اآلية  «بينام فرَّ

وقصَّ  كافَّ وشأهنا  الناس  عٰىل  حمظور  وهذا  نزوهلا،  وأسباب  إالَّ تها  فيه  القول    ة 

سع يف معناه بحسب  يتَّ   ينيِّ الدِّ   ا التأويل فهو جعل النصِّ ، وأمَّ )٢( »بالسامع واألثر

رصف اآلية إٰىل معنٰى  «ائه ودرجة معرفتهم وعمق فهمهم، حيث جعل التأويل  ُقرَّ 

والسُّ  الكتاب  يوافق  يراه  الذي  املحتمل  كان  إذا  خيتلف  نَّحتتمله  فالتأويل  ة، 

املعرفة الفهم، ورتبة  ل: من صفاء  املؤوِّ التأوييلُّ   ،)٣( »باختالف حال  عند    فالفعل 

ل ووضعيَّ السهروردي يتجاوز حدود اللغة، ويتغريَّ   . ته وفق حالة املؤوِّ

ميَّ  ركيشُّ وقد  الزَّ التأويل، حسب وظيفة كلٍّ   ز  من  بعد معاينة    التفسري  منهام، 

  دقيقة ملجموعة من التفاسري، يقول: 

التأويل رصف اآلية إٰىل معنٰى موافق ملا قبلها وما بعدها، حتتمله اآلية،  

  .)٤( ة من طريق االستنباطنَّ الف للكتاب والسُّ غري خم

 
النصُّ   )١( السلطة، احلقيقةأبو زيد،  الدِّ   .،  اهليمنة،  الفكر  املعرفة وإرادة  إرادة  ،  مصدر سابقيني بني 

 .١٦ ص

الدِّ   )٢( الفضل إبراهيم، طين: الربهان يف علوم القرآن، حتقيق حممّ الزركيش، بدر  ، بريوت،  ٣د أبو 

 . ١٥٠ ، ص٢ م، ج١٩٨٠ دار الفكر للنرش والطباعة والتوزيع،

 . ٧٥ ، صمصدر سابقو زيد، القرآين عند نرص حامد أب حترييش؛ باديس، تأويل النصِّ  )٣(

 . ٢٦ ، صمصدر سابقات التأويل، ة القراءة وآليَّ أبو زيد، إشكاليَّ  )٤(



٤٤٦  رمنيوطيقا اهل 

وإ رف اا :اءة ا  ا:  

ة اعتامد بعض املعارف  هل هناك إمكانيَّ ،  السؤال الذي يطرح نفسه اليوم   إنَّ 

بآليَّ كاللسانيَّ   - اجلديدة   اخلطاب  وحتليل  والتفكيك،  وخلفيَّ ات،  وأبعاده  اته  اته 

  ينيِّ الدِّ   ، والنصِّ عامٍّ   لٍ وفهمه بشك  يف سبيل قراءة النصِّ   - ة  ة واإليديولوجيَّ الفكريَّ 

والقرآينِّ خاصٍّ   لٍ بشك إنْ   بشكلٍ   ،  وما  منهجيَّ   أخّص،  مشاكل  هناك  ة  كانت 

د  ل تعدُّ يتحمَّ   ينيُّ الدِّ   ة تعرتض سبيل هذا النوع من القراءات؟ وهل النصُّ ومعرفيَّ 

توظيف  ل ة ؟ وهل هناك إمكانيَّ منهجيٍّ  لٍ حيدث من زل   يمكن أنْ القراءة، بعيدًا عامَّ 

  ، والنصِّ خاصٍّ   لٍ بشك  القرآينِّ   هذا الرضب من املعارف يف مقاربة سليمة للنصِّ 

  بشكل أعّم؟  نصٍّ  ، وأيِّ عامٍّ  لٍ بشك ينيِّ الدِّ 

ة  نظريَّ  وكلُّ  .ة يف شكلها احلديث مل تصل إٰىل درجة االكتاملة اللسانيَّ النظريَّ  إنَّ 

ال  املقبولة،  الصيغة  إٰىل  تصل  ومل  تكتمل  اللسانيَّ  مل  خارج  استعامهلا  ات،  يمكن 

ة  ، أو يف حقول علميَّ القانوينِّ  أو  ينيِّ أو الدِّ   األديبِّ   لتوظيفها مثالً يف حتليل النصِّ 

  -   ات احلديثةاللسانيَّ  ولذلك إذا ُقوِرنت  .خمتلفة؛ إذ مل تصل بعد إٰىل هذا النضج

  معاجلة النصِّ  ة القديمة التي قامت أصالً عىلٰ ات العربيَّ باللغويَّ   -   عٰىل سبيل املثال 

أهنَّ ينيِّ الدِّ   والنصِّ   القرآينِّ  ستجد  احلديثة  اللسانيَّ   -ا  ،  طور  -ات  يف  زالت   ما 

 املقاربة  القديم، ال فيام خيصُّ   العريبِّ   ا مل تصل بعد إٰىل التفكري اللغويِّ النضج، وأهنَّ 

ة  ث اآلن عن نظريَّ ر؛ فمثالً نتحدَّ النضج يف التصوُّ   ، وال فيام خيصُّ قيقة للنصِّ الد

، التي نجد هلا جذورًا فيام قام به الزخمرشي، حيث كان من مماريس فكرة  )١( التناصِّ 

ات  بينام ما زالت هذه الفكرة يف كثري من النظريَّ  يف حتديد معاين اآليات،   التناصِّ 

  . مكتملةة غري  اللسانيَّ 

  ،ة التناصِّ متكامل لنظريَّ   نظريٍّ   عٍ ابن طباطبا العلوي هو صاحب مرشو   أنَّ   كام

 
)1(  Inter-Textualité 



 ٤٤٧  اهلرمنيوطيقا وسلطة النصِّ 

معريفٌّ  وعي  له  املسألة  وكان  هبذه  ما  تضاهي  و  . كبري  طباطبا،  ابن  تأسيسات 

  .)١(الباحثة جوليا كريستيفا املعارص    رائدة التناصِّ   له لتتوصَّ 

من   الكثري  جيعل  الذي  ما  الصدد،  هذا  اللساينِّ ويف  احلقل  يف  أو    املشتغلني 

العريبِّ املعرفيَّ  احلقول  عاملنا  يف  املختلفة،  يرصُّ ة  إليه  ،  وصلت  ما  نقل  عٰىل  ون 

نصوصنا  الغربيَّ   اتاللسانيَّ  عٰىل  وتطبيقها  املختلفة،  النصوص  مع  تعاملها  يف  ة 

 لك؟ ة، أم غري ذة، أم أدبيَّ ة، أم تراثيَّ نصوصًا دينيَّ  ة؛ سواء أكانت املرجعيَّ 

ويف جتربة حمّمد أركون الدليل عٰىل أنَّ األُُطر املفهوميَّة األصليَّة للتفكري ال تنجز إالَّ  

داخل اللسان الذي ينطق به هذا التفكري نفسه، فهو ال ينفكُّ يصف بنية القرآن بالبنية  

حًا بأنَّ هذا اللفظ غزير املعنٰى، بعيد الغور من الناحية األنثروب  وإْن  ولوجيَّة،  امليثيَّة، ملوِّ

تفتقد روح الرصامة العلميَّة؛ إذ ال نجده ُيميِّز  « كانت مقاربته جديرة بالدرس، ولكنَّها  

بني الرؤية التي انغرست فيها هذه املفاهيم بادئ األمر واملقام الذي سرتحل إليه، ومثال  

هذا    ذلك: تعريف أركون القرآن بأنَّه (خطاب أُسطوريُّ البنية)، فلفظ األُسطورة يف 

ة العربيَّة اإلسالميَّة باملنظور القديم، وال   التعريف ال يمكن أْن تستسيغه الرؤية الفكريَّ

  . ) ٢( » باملنظور املعارص؛ المتناع املناسبة بني جماَيل التداول 

النضج، وملاللسانيَّ   إنَّ  التفكري   ات ما زالت يف طور  إٰىل مستوٰى   بعد  تصل 

النضج    فيام خيصُّ  ، والاملقاربة الدقيقة للنصِّ   القديم، ال فيام خيصُّ   العريبِّ   اللغويِّ 

  .)٣( ريف التصوُّ 

ر لدٰى بعض  املعارصين، بادِّعائهم صنعهم احلقيقة، حتَّٰى   وهناك هتافت غري مربِّ
 

)1(  Julia Kristeva 

تونس،  ،  ١  ة روح احلداثة، عدد ، جملَّ »يف نقد مرشوع أركون الفكري احلداثوي«احلبايش، حبيب:    )٢(

 . ٧ م، ص٢٠١٢

حممّ   )٣( النصِّ اللسانيَّ د:  األوراغي،  وقراءة  احلديثة  مع  ينيِّ الدِّ   ات  املغريب  اللغوي  أجراه  حوار   ،

 ). /http://www.qamat.org: ((مدارك)، انظر: املقالة عٰىل املوقع



٤٤٨  رمنيوطيقا اهل 

األدبيَّة يف العامل العريبِّ   إذن، بعض الدراسات  وإْن ُأِخَذت من مؤلَّفاتنا القديمة. 

ا تبحث عن اجلديد. وهذا اجلديد  تستعجل كثري  ًا؛ وخصوصًا يف هذا املوضوع؛ ألهنَّ

النصَّ   هو تفيد  ال  املفاهيم  هذه  أنَّ  يعرفون  ال  وأحيانًا  املفاهيم،  ببعض  اإلتيان 

، وال جيب أْن ُيفَهم من هذا الكالم أنَّه ال مناص من االستفادة من اللسانيَّات   ينيَّ الدِّ

ب  احلديثة النصِّ  مع  فكرنا  للتعامل  بأنَّ  اعتقادًا  الكالم  هذا  ة، ويستبطن  عامَّ صفة 

  قادر عٰىل صياغة تعامل سليم مع نصوصنا املرجعيَّة.  اللغوّي القديم 

النظريَّ  اللسانيَّ هذه  أ  -   يف املستوٰى احلايل  -   ة املعارصة ات  يمكن  تكون  ْن  ال 

  . القرآينِّ   مفتاحًا لدراسة النصِّ 

وهي ال تعتمد    .ةات اللسانيَّ ة والنظريَّ النامذج النحويَّ ة سارية يف مجيع  فالبنيويَّ 

اليشء الواحد ليست له    نَّ إات، أي  الثنائيَّ  عٰىل الداللة واملضمون، وال تظهر يف

فيام يدخل معه يف عالقة؛ بمعنٰى   ام يكتسب قيمته بالقياسذاته، وإنَّ   قيمة يف حدِّ 

م  يَ د قيمته بالقياس إٰىل القِ دِّ ُحت  اماته، وإنَّ نًا بالقياس إٰىل ذ د عنرصًا معيَّ دِّ آخر، ال ُحت 

أتٰى  التي  األساس  الفكرة  هي  فهذه  آخرين،  مع  جتانسه  يف  يأخذها  دو    التي  هبا 

  . ةالبنيويَّ  فيام خيصُّ  )١( سوسري

اخلفيَّ   النصَّ   إنَّ  داللته  والظاهرة،  تظهر  القارئ  «ة  جيعل  الذي  األمر  وهو 

ة  لتطويع املقروء للوصول إٰىل كنهه بالوقوف عٰىل داللته النّصيَّ نة  ات معيَّ يصطنع آليَّ 

ة الوضوح  ثنائيَّ  دُّ عَ وعليه، تُ  . خرٰى أحيانًا، وباالنرصاف عنها إٰىل ما سواها أحيانًا أُ 

مقوِّ  أساسي� والغموض  التفسرييِّ   ا مًا  يتعلَّ والتأوييلِّ   للمنوال  حيث  جمال  ،  ق 

  .)٢( »ق منه الفائدةا الذي تتحقَّ الوضوح بالدالالت املفهومة بمنطوقه
 

)1(  De Saussure 

املقروء ات القراءة وثقافة ة آلليَّ وإمكان التأويل مقاربة لسانيَّ  الداللة بني رضورة النصِّ «اين، حسَّ  )٢(

 . ٥١ ، صمصدر سابق،  »يف الرتاث العريب



 ٤٤٩  اهلرمنيوطيقا وسلطة النصِّ 

مرونته يف تعيني الدالالت املتعاقبة، هو انحصار    عطي النظام اللغويَّ الذي يُ   إنَّ 

ة  تها؛ ولذلك يلجأ هذا النظام إٰىل ابتكار أنظمة إبالغيَّ عنارص هذا النظام وحمدوديَّ 

؛  القرآينِّ   عٰىل تعايل لغة النصِّ د  ؤكِّ وهذا ما يُ «،  خرٰى، تكون امتدادًا لنظامه الشّكيلِّ أُ 

ة عرب الزمان واملكان، فكان  لكوهنا تالحق املعنٰى املطلق، والداللة املطلقة املمتدَّ 

تعدُّ موحَّ   املحايثنظامها   يف  التعدُّ دًا  ليشارك  وذلك  الثقايفَّ ده؛  للمجتمعات    د 

ة التي هي نتاج جدهلا  سق مع بنيتها الذهنيَّ املتتالية، والتي تطرح نظامها املعرّيف املتَّ 

  .)١( »مع الواقع

:  

ة عٰىل القرآن الكريم  تطبيق قواعد التأويليَّ   د لدٰى أغلب الدارسني أنَّ لقد تأكَّ 

ة أساسًا، انطالقًا من  املقاربة غري منهجيَّ   ة؛ ألنَّ ة موضوعيَّ ؤّدي إٰىل نتائج علميَّ لن يُ 

  . اة متايزًا جوهري� ينيَّ ة وغري الدِّ ينيَّ ب الدِّ تُ القرآن الكريم يتاميز عن سواه من الكُ  أنَّ 

التي جتعل التأويل ممكنًا   ينيِّ الدِّ  ة للنصِّ الصيغة التفسرييَّ  ويف اخلتام، نقول: إنَّ 

م من خالل هذا التأويل،  منظومة اللغة هي التي تتكلَّ   ما، تكشف عن أنَّ   إٰىل حدٍّ 

ي  عند املتلقِّ   للفهم والتفسري، فاالنفتاح الوجوديِّ   اللغة هي جمال خامٌّ   إنَّ   من حيث 

الذايتِّ   -  بوجوده  وعيه  خالل  عمليَّ   -   من  إشكاليَّ جيعل  وهي  ممكنة،  الفهم  ة  ة 

اإلسالميُّ  الفكر  منها  انطلق  التي  القاعدة  وكانت  والداللة،  باللغة    ارتبطت 

  . لتأسيس عالقته بالنصِّ 

عمومًا،    ينيِّ الدِّ   والت بعضهم زعزعة روح القداسة عن النصِّ ورغًام عن حما

خصوصًا، من خالل قراءات احلداثة وما بعد احلداثة، والرغبة يف   القرآينِّ  والنصِّ 

 
النصُّ   )١( اجلليل:  عبد  دالليَّ   منقور،  دراسة  ديوان  والتأويل،  اجلزائر،  الرتاثي،  املعريف  الفكر  يف  ة 

 . ٢٢ م، ص٢٠١٠ة، املطبوعات اجلامعيَّ 



٤٥٠  رمنيوطيقا اهل 

مع االجتِّ  الغربيَّ التوافق  فإنَّ اهات  هي واحدة من مقتضيات    ة،  املعارصة  القراءة 

الت  ة التي تواجهنا اليوم يف زمن التحوُّ ملنطق التحّديات املعرفيَّ   العرص، استجابةً 

اإلبستمولوجيَّ   العميقة يف كلِّ  القراءة،    . ةاملفاهيم  هذه  ولكن علينا رصد طبيعة 

  . القرآينُّ  نصُّ اهتا، تأسيسًا عٰىل مبدأ التاميز الذي يقوم عليه الص آليَّ وتفحُّ 

 *   *   *  



  

  

  

ض ا  ا  

ص اض او ،وا ط١( ا (  

  عّيل رضا قائمي نيا  

 :  

هذه   يف  البحث  ملعاجلة  يتمحور  ُطِرَحت  التي  النظريَّات  طبيعة  حول  املقالة 

هات اهلرمنيوطيقيَّة بطبيعة احلال مل   ينيَّة وبيان دالالهتا، والتوجُّ غموض النصوص الدِّ

ر بعض الباحثني   ح السبب يف هذا الغموض بشكٍل مناسٍب، فعٰىل سبيل املثال برَّ ُتوضِّ

وص حمفوفة باألرسار والغموض لكوهنا  اهلرمنيوطيقيِّني األمر بدعوٰى أنَّ هذه النص 

ث عن عاٍمل ماورائي غري حمسوس؛ إالَّ أنَّ هذا التربير ال يمتُّ بصلٍة إٰىل ذات   تتحدَّ

يني ومعناه، وليس له ارتباط بتحليله هرمنيوطيقي�ا، وإنَّام هو ناظر إٰىل   داللة النصِّ الدِّ

ينيَّ  ث النصوص الدِّ ة التي تتحدَّ   . ة عنها تلك القضايا العامَّ

عىلٰ  إىلٰ   بناًء  املقالة  كاتب  ق  تطرَّ ُذكَِر،  األُصول    ما  نطاق  يف  املوضوع  بيان 

حتليل بعض هذه األُصول املعتمدة يف    املتعارفة لتأويل النصوص، حيث بادر إىلٰ 

التفكيك هبدف بيان السبب يف احتواء النصوص   اهلرمنيوطيقا املعارصة ومنهج 

ينيَّة عىلٰ  لكوهنا تفي بدور كبري يف هذا    - مستبطنة    - ت غامضة  معاين ودالال  الدِّ

  املضامر؛ والنظريَّات التي تمَّ تسليط الضوء عليها هنا عبارٌة عامَّ ييل: 

 
ة  يف جملَّ   »،راز متنراز  املقالة بلغة الفارسيَّة بعنوان «).  ش١٣٧٩. ( رضاعيلي نيا،  قائماملصدر:    )١(

 .  ٢٥٢ - ٢٣٥ ، ص٨ة، العدد «هفت آسامن» الفصليَّ 

 . أسعد مندي الكعبي تعريب:



٤٥٢  رمنيوطيقا اهل 

  . ٰى تعنيُّ املعن -

  . ٰى عدم تعنيُّ املعن -

- (   . البتّيَّة (قابليَّة البتِّ

ن البحث رشحًا وحتليالً ملختلف النظريَّات ذات الصلة     باملوضوع عىلٰ كام تضمَّ

أمرين   البتِّ  وقابليَّة  التعنيُّ  كون  الباحث  أثبت  أْن  وبعد  األُصول،  هذه  ضوء 

نت املقالة لبيان تفاصيله؛   نسبيَّني، ساق البحث نحو املوضوع األسايس الذي ُدوِّ

الطباطبائي   حسني  حمّمد  السيِّد  مة  العالَّ رأي  ذكر  املطاف  هناية  صاحب    - ويف 

امليزان   والنتيجة  وقار  - تفسري  باملوضوع،  ة  اخلاصَّ اهلرمنيوطيقيَّة  اآلراء  مع  نه 

مة ينسجم مع الرأي الذي مطروح   ل إليها فحواها أنَّ رأي العالَّ النهائية التي توصَّ

  . يف املقالة

حقيقة ثابتة ال    بأسًا يف التنويه عىلٰ   ٰى وقبل أْن نخوض يف تفاصيل البحث ال نر 

أ الكريم،  القرآن  حول  أحد  باألرسار  ُينكِرها  زاخرًا  ا  كتابًا ساموي� كونه  وهي  َال 

ُكنهها،   معرفة  يف  كبريًة  صعوبًة  أحيانًا  الباحث  يواجه  التي  العميقة  واملعارف 

ون قاطبًة متَّفقون    ٰى وأحيانًا ُأخر  تصبح مستحيلًة لنا كبٍرش؛ وكام هو معلوم فاملفرسِّ

والر  عىلٰ  األحاديث  يف  عليه  التأكيد  تمَّ  الذي  األمر  مجلتها:  هذا  ومن  وايات، 

، ومنها:  )١( »عجائبه، وال تنقيض غرائبه  ىٰ القرآن ظاهره أنيٌق، وباطنه عميٌق، ال ُتفن«

  .)٢( »سبعة أبطنٍ  إنَّ للقرآن ظهرًا وبطناً، ولبطنه بطناً، إىلٰ «

وطبقاته   وظاهرة،  باطنيَّة  متداخلة  طبقات  ذات  الكريم  القرآن  معاين  إنَّ 

؛ وهذه امليزة نلمسها يف  ٰى طبقاٍت ُأخر  املستبطنة تشتمل بحدِّ ذاهتا عىلٰ الداخليَّة  
 

الفضل بن احلسن الطربيس، جممع البيان يف تفسري القرآن، منشورات دار إحياء الرتاث    أبو عيلٍّ   )١(

 . ١٩، ص ١العريب، لبنان، بريوت، ج 

 . ٥٩، ص  ١سة األعلمي، لبنان، بريوت، ج  الصايف، منشورات مؤسَّ حمسن الفيض الكاشاين، تفسري   )٢(



 ٤٥٣  الرسُّ يف غموض النصِّ 

ُتطَرح   لذلك  س،  املقدَّ الكتاب  هذا  قًا يف  حتقُّ أكثر  لكنَّها  ينيَّة  الدِّ النصوص  مجيع 

  العديد من التساؤالت يف هذا املضامر، منها ما ييل: 

ينيَّة تستبطن معاين خفيَّ   -   ة؟ما السبب يف كون النصوص الدِّ

ينيَّة؟    -   ما السبب يف صعوبة أو استحالة الغور يف عمق النصوص الدِّ

البحث   يرتكز  الذي  األسايس  املحور  هي  السؤالني  هذين  إذن، اإلجابة عن 

ق الباحث إىلٰ   عليه يف املقالة التي بني يدي القارئ الكريم، وإىلٰ    جانب ذلك تطرَّ

عىلٰ  النصِّ  يف  املستبطن  الرسِّ  من  احلكمة  اهلرمنيوطيقيَّة    بيان  األُصول  ضوء 

مة الطباطبائي التي   املعارصة، وكذلك طرح املوضوع يف إطاٍر مقارٍن مع آراء العالَّ

  . تتناسب مع حمور البحث

البحث    وجتدر اإلشارة هنا إىلٰ  ثالث نقاط أساسيَّة قبل اخلوض يف تفاصيل 

بَل ا
لباحثني اآلخرين يف هذا  بغية بيان اختالف هدفنا األسايس عامَّ تمَّ تدوينه من قِ

  الصعيد: 

ينيَّة زاخرة باألرسار والتعاليم املستبطنة، لكن فيها   -   ١ رغم أنَّ النصوص الدِّ

ما هو واضح وال يكتنفه أيُّ غموٍض، لذا ال يمكن ادِّعاء أنَّ عامل هذه النصوص  

  . نحو مطلق جمهول عىلٰ 

ال   ونقاشنا  النصوص،  هذه  جماهيل  عمق  يف  اثنان  خيتلف  فلك  ال  يف  يدور 

عىلٰ  يرتكز  بل  منها،  الواضحة  بالغموض    اجلوانب  املحفوفة  اجلوانب  تلك 

  . واهلدف من ذلك هو بيان هذا الغموض

ينيَّة فحسب، وبالرغم من أنَّ    -  ٢ الغموض ال يقترص عٰىل النصوص الدِّ

د معانيها املستبطنة وعدم تداخلها مع   بعض النصوص تقتيض بذاهتا عدم تعدُّ

كام هو احلال بالنسبة إٰىل نصوص بعض العلوم مثل النحو والرصف  بعضها  

معاين  ذات  ا  إهنَّ أي  كذلك،  ليس  بعضها  أنَّ  إالَّ  والفيزياء،  والرياضيَّات 



٤٥٤  رمنيوطيقا اهل 

عٰىل  ليس  الغموض  وهذا  الشعر،  إٰىل  بالنسبة  احلال  هو  كام  عديدة  مستبطنة 

راء مع ما نظمه  نسق واحد بطبيعة احلال، فأحياناً حينام نقارن أشعار أحد الشع 

ة  عدَّ ن  تتضمَّ بحيث  الداللة  يف  وإضامراً  غموضاً  أكثر  نجدها  آخر  شاعر 

طبقات باطنيَّة وظاهرة من املعاين، ولو أردنا معرفة السبب يف ذلك فال بدَّ لنا  

تعليميَّة   ألهداف  ُتنظَم  أشعار  فهناك  هلا،  الوظائفي  اهلدف  عن  البحث  من 

ة، يف حني منها ما هيدف  إٰىل اإلخبار عن أوضاع ذاتيَّة وحاالت باطنيَّة  وتربويَّ

  . للشاعر 

ينيَّة فال بدَّ لنا من اللجوء    -   ٣ إْن أردنا بيان السبب يف غموض النصوص الدِّ

والتفكيكيَّة  إىلٰ  اهلرمنيوطيقيَّة  من    )١( األُصول  اهلدف  أنَّ  وبام  واإلبستمولوجيَّة، 

الن الباحث فيها  تدوين املقالة هو بيان الرسِّ يف غموض هذه  صوص فقد اعتمد 

  . النظريَّات املطروحة يف رحاب األُصول املذكورة عىلٰ 

إدراك   عن  فهمنا  قصور  ذلك  من  نقصد  النصِّ  غموض  عن  ث  نتحدَّ حينام 

أو املعاين املستبطنة فيه، وهذا الغموض مرتبط من ناحيٍة بمعناه، ومن ناحيٍة    ٰى املعن

نة بتلك النظريَّات التي نعتمد عليها بغية  له ارتباط بفهمنا، وإزالته مرهو  ٰى ُأخر

املعن  بخصوص  فهم  إىلٰ ٰى كسب  هنا  اإلشارة  وجتدر  األُصول    ؛  أفضل  أنَّ 

يف   ُطِرَحت  التي  هي  فائدًة  وأكثرها  واإلبستمولوجيَّة  والتفكيكيَّة  اهلرمنيوطيقيَّة 

)  والبتّيَّة (القابليَّة عىلٰ   )٢( أو عدم تعيُّنه  ٰى نظريَّات تعنيُّ املعن ، فهذه النظريَّات  )٣( البتِّ

ينيَّة وتعيننا عىلٰ  تفسريها؛ حيث سنُسلِّط الضوء   تسهم يف بيان داللة النصوص الدِّ

    .عليها بشكل جممل ضمن مباحث هذه املقالة

 
)1(  deconstruction 

  )2( Determinacy of Meaning  

  )3( Decidability  



 ٤٥٥  الرسُّ يف غموض النصِّ 

ا  :أو :  أو  

يسع احلال  بطبيعة  النصِّ  إىلٰ   ٰى مفرسِّ  بدروه    دائًام  والنصُّ  معناه،  استكشاف 

م عىلٰ  ة متالمحة مع بعضها وفق قواعد معيَّنة، لذا فهو بمعونة   متقوِّ ات لغويَّ مؤرشِّ

ات ومن خالل تطبيق القواعد املذكورة، يسع  فهم داللة النصِّ    إىلٰ   ٰى هذه املؤرشِّ

    . الذي يتعامل معه

معن ذو  متعارف  هو  ما  بحسب  وال  ٰى النصُّ  ومتعّني،  الذي  ثابت  شخص 

ما    ٰى يتصدَّ  عادًة  فنحن  داللته،  استكشاف  بغية  عمقه  يف  يغور  التفسري  لعمليَّة 

ث عن هذه الداللة ونتساءل عامَّ إْن استطعنا فهم مغزاها أو ال، وهل هذا   نتحدَّ

ن    ٰى الفهم يعكس املعن ًة، فاملفرسِّ قد يتمكَّ احلقيقي للنصِّ أو ال؟ وبتعبٍري أكثر دقَّ

، أو ربَّام خيفق يف ذلك ويكون فهمه خاطئًا؛ لذا   من فهم الداللة الصحيحة للنصِّ

خمتلف   ضمن  تندرج  السياق  هذا  يف  ُتطَرح  التي  النظريَّات  من  الكثري  نجد 

هات اهلرمنيوطيقيَّة التي هي جديدٌة من نوعها يف عامل تأويل النصوص     . التوجُّ

عىلٰ  د  ُيؤكِّ ما  النظريات  هذه  معن  من  ثابت   ٰى كون  هناك  النصِّ  بينام  ومتعيّنًا،  ًا 

ه وال يعتقد أصحاهبا بدوام معن التوجُّ   النصِّ وثبوته إىلٰ   ٰى نظريَّات تعارض هذا 

ن معاين عديدة غري متناهيَّة، ومن هذا املنطلق قالوا   األبد، لذلك ادَّعوا أنَّه يتضمَّ

ن من الغور يف عمق النصِّ فهو سيقع يف متاها  ٰى إنَّ املفرسَّ حتَّ  ت دالليَّة  لو متكَّ

    . قطعي وثابت له ٰى وبالتايل يعجز عن تعيني معن

أصحاهبا طريقًا    ٰى جانب هاتني الفئتني من النظريَّات، هناك نظريَّات تبنَّ  وإىلٰ 

، وفحواه عدم اعتبار معن  النصِّ متعيّنًا بالكامل    ٰى وسطًا بني التعنيُّ وعدم التعنيُّ

حتَّ  برأهيم  النصُّ  إذ  مطلقًا؛  ليس  هذا  التعنيُّ  عدم  فإنَّ  ذاته  احلني  مل    ٰى ويف  وإْن 

معن  حول  غري    ٰى يتمحور  معاين  ن  يتضمَّ ال  الوقت  ذات  يف  فهو  متعّني،  واحد 

ب بني التعنيُّ وعدم التعنيُّ لكنَّها    متناهية،  وكام هو واضح من نظريَّتهم فهي تركُّ

    .مع ذلك تعتربمها أمرين منفصلني عن بعضهام



٤٥٦  رمنيوطيقا اهل 

  وفيام ييل نذكر تفاصيل أكثر حول املوضوع: 

ة  -   ١ املدرسة القصديَّ دوا عىلٰ   )٢( مثل إريك دونالد هريش  )١( أتباع  وجود    أكَّ

للنصِّ    ٰى معن ثابت  قصد    -متعّني    ٰى معن  -واحد  مع  بالكامل  يتطابق  بحيث 

الرؤية   أصحاب  بَل 
قِ من  الذعًا  نقدًا  واجهت  هذه  تهم  نظريَّ أنَّ  إالَّ  املؤلِّف، 

؛ إالَّ   اهلرمنيوطيقيَّة احلديثة؛ ألنَّ معظمهم تبنَّوا الرأي املقابل، أي عدم تعنيُّ النصِّ

نًا وال يستقرُّ عىلٰ أنَّ من يتَّبع هكذا ُأسلوب عا  ،    دًة ما يكون فكره متلوِّ طابٍع خاصٍّ

ته ر أنَّه من خالل نقض نظريَّات الطرف املقابل يثبت صواب نظريَّ     .حيث يتصوَّ

فكريَّتني    -  ٢ وجهتني  رواج  الراهن  عرصنا  يف  ة  الفكريَّ الساحة  تشهد 

، ومها   ٰى متناغمتني مع بعضهام بخصوص مسألة عدم تعنيُّ معن    منبثقان إىلٰ   النصِّ

  . حدٍّ من منشأ مشرتك إالَّ أنَّ اآلراء التي ُتطَرح يف رحاهبام خمتلفة عن بعضها

تان يف تبنّي الرأي القائل بعدم تعنيُّ   وكام هو واضح تشرتك هاتان الوجهتان الفكريَّ

م إحدامها عٰىل هرمنيوطيقا هانز جادامري الفلسفيَّة  ، حيث تتقوَّ ة  وتفكيكيَّ   ) ٣( معنٰى النصِّ

َرين الغربيَّني سلكا النهج اللغوي الذي   جاك دريدا؛ واجلدير بالذكر هنا أنَّ هذين املفكِّ

  . تبنَّاه مارتن هايدغر لكنَّ كلَّ واحٍد منهام طبَّقه يف نطاٍق خيتلف عامَّ تبنَّاه نظريه 

ال شكَّ يف أنَّ حتليل مجيع تفاصيل اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّة والتفكيكيَّة بشكٍل  

هٍب، يقتيض تدوين بحٍث واسٍع، ونحن هنا يف صدد بيان أهّم املسائل املرتبطة  مس

تي تعنيُّ معن باملوضوع عىلٰ    .النصِّ وعدم تعيُّنه  ٰى ضوء نظريَّ

د عىلٰ  وجود أوجه شبه بني قراءة النصِّ والتجربة الفنّيَّة واللعب،    جادامري أكَّ

مة يف وجودها عىلٰ  الفنّيَّة برأيه متقدِّ عبني واملشاهدين، إذ    فاأللعاب واآلثار  الالَّ
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 ٤٥٧  الرسُّ يف غموض النصِّ 

وقوانينه   ُأصوله  له  جديٍد  مضامٍر  يف  يدخل  فهو  ما  لعبٍة  يف  إنسان  يشارك  حينام 

د ما جيب عليه فعله أ ة التي ُحتدِّ و تركه، كام أنَّ املشاهد حينام يشاهد أثرًا فنّي�ا  اخلاصَّ

وجتدر   جديد؛  ميدان  يف  ويدخل  املتعارفة  حياته  نطاق  وراء  فيام  نطاقًا  يطأ  فهو 

إىلٰ  هنا  ُأصول    اإلشارة  حتكمه  عامل  هو  بل  رصفًا،  رًا  وتصوُّ ومهًا  ليس  الفنَّ  أنَّ 

ة جيب عىلٰ  قارئ أحد النصوص يلج    املشاهد أْن يراعيها؛ لذا فإنَّ   وقواعد خاصَّ

ة، وهو بطبيعة   يف عامل قراءته ضمن أجواء جديدة حتكمها ُأصول وقواعد خاصَّ

  . أساسها احلال مكلَّف بالعمل عىلٰ 

النيابة  التمثيل الشخيص أو  الذي أشار له جادامري فهو  الشبه اآلخر  ا وجه  وأمَّ

ا جمموعة من  ) ١( الذاتيَّة  نة، بل هي  ، إذ ال يمكن اعتبار اللعبة بأهنَّ القوانني الثابتة املدوَّ

مت عليهم يف وجودها   ة، لذا حتَّٰى وإْن تقدَّ عبون وفق ضوابط خاصَّ يه الالَّ نشاٌط ُيؤدِّ

أمرًا   يعترب  وجودهم  لكنَّ  املتعارفة،  قواعدها  حسب  بالعمل  ُتلزمهم  ا  أهنَّ باعتبار 

قها عٰىل أرض الواقع  ا لتحقُّ ل الشخيص كام ذكرنا،  هذه امليزة وصفها بالتمثي  . رضوري�

ا تتبلور ضمن هذه   ة، أي إهنَّ عبني ضمن قواعدها اخلاصَّ فاللعبة تعكس أفعال الالَّ

التغريُّ  عٰىل  قابليَّته  هي  الشخيص  التمثيل  هبا  يتَّصف  التي  ة  اهلامَّ وامليزة  األفعال؛ 

عبون ببلورة اللعبة عٰىل أرض الواقع، لكنَّ ل، فحتَّٰى وإْن ساهم الالَّ ها يمكن  والتحوُّ

عٰىل   بالكامل  منطبقتني  لعبتني  نجد  أنَّنا  ا  جد� النادر  من  احلال  وبطبيعة   ، تتغريَّ أْن 

بعد ذلك استنتج أنَّ هذا    . بعضهام، إذ كلُّ لعبة ختتلف عن األُخرٰى ولو اختالفًا بسيطاً 

قرأ  املثال يمكن تطبيقه عٰىل ما النصوص أيضًا لبيان ما إْن كانت صائبًة أو ال، فعندما ن 

كتابًا يف فرتاٍت زمنيٍة متباعدٍة نجد أنَّ كلَّ قراءٍة الحقٍة ختتلف عن سابقتها، والسبب  

ًا، وهذا التغريُّ يقتيض عدم تعنيُّ املعنٰى    .يف ذلك طبعًا هو كون النصِّ متغريِّ

 

)1(  Self - representation  



٤٥٨  رمنيوطيقا اهل 

استدلَّ عىلٰ  التي ذكرها،  األمثلة  أنَّ    ٰى عدم تعنيُّ معن  وبعد  كام  هكذا:  النصِّ 

النصِّ يف اآلثار الفنّيَّة   ٰى لعبة يتعنيَّ بحسب العبيها، كذلك يتعنيَّ حمتو  كلِّ  ٰى حمتو 

والنصوص بحسب من ُيتعاَمل معها، أي إنَّ معانيها تتعنيَّ وفق أذهان مشاهدهيا  

عب حينام يلعب ُيضفي للعبة وجودًا عىلٰ  ائها؛ فالالَّ أرض الواقع، وكلُّ لعبة    وُقرَّ

، حيث  من شأهنا أْن تتغريَّ مع تغريُّ   ظروف العبيها، وهذا هو حال قارئ النصِّ

النّصيَّة   الداللة  ألنَّ  له؛  املعارصة  واألوضاع  الظروف  بحسب  معناه  يكتسب 

ت الظروف يتغريَّ معناه    .)١( مرهونة بظروف القارئ، لذا كلَّام تغريَّ

وبني   النصِّ  قراءة  بني  جادامري  ذكرها  التي  الشبه  بأوجه  أقررنا  اللعبة  لو 

التي   النتائج  جلميع  اإلذعان  من  عندئٍذ  لنا  حميص  فال  الفنّيَّة،  اآلثار  ومشاهدة 

ض عنها دون أدن د بُأُطر    ٰى شكٍّ وترديٍد؛ إالَّ أنَّ معن  ٰى تتمخَّ النصِّ يف احلقيقة حمدَّ

نا    ٰى معيَّنة ال يمكن جتاوزها حتَّ  وإْن اختلفت الظروف، لذا ليس من الصواب أنَّ

نصٍّ ما نشاء من معاين ودالالت، فنحن نعتقد بوجود اختالف بني  ننسب لكلِّ  

، وكام هو واضح نجد نظريَّة جادامري تتعارض يف   ٰى املعن الصائب واخلاطئ للنصِّ

النصِّ مع تغريُّ   ٰى ُأطروحتها مع هذه الرؤية، فهو رغم تبنِّيه فكرة إمكانيَّة تغريُّ معن

ح السبب يف عدم إمكان  ، ومل يذكر    ٰى يَّة نسبة أيِّ معن الظروف، مل ُيوضِّ كان لكلِّ نصٍّ

  . جتاوز اإلطار اخلاصِّ للداللة النّصيَّة  السبب يف عدم قدرة املفرسِّ والقارئ عىلٰ 
 

  معنٰى النصِّ صف به فهم اإلنسان، له ارتباط بتغريُّ الطابع احلواري الذي يتَّ   إنَّ  : يقول بعض الباحثني )١(

 -ة  عاء خاطئًا، إذ الطابع احلواري يرتبط بشكل أسايس بالبتّيَّ نا نعترب هذا االدِّ حسب رأي جادامري؛ لكنَّ

البتِّ  ارتباطه بالتغريُّ   ،-   القابلية عٰىل  املفكِّ   ناهيك عن أنَّ   ، ضعيفواحتامل  طرًا ر الغريب وضع أُ هذا 

تغيري  ، وكلُّ traditionُيستوحٰى من الرتاث  جيب وأنْ  معنٰى النصِّ  د عٰىل أنَّ ًة للمعنٰى، حيث أكَّ خاصَّ 

، حيدث يف ذات هذا الرتاث الذي هو يف احلقيقة سبب يف تأطري املعنٰى بإطار معنيَّ  يف املعنٰى جيب وأنْ 

 م عٰىل الرتاث.يتقوَّ   وأنْ   وغري الصحيحة ال بدَّ التفكيك بني املعاين الصحيحة    كام أنَّ 

يف ذات الرتاث، بل    د ملعنٰى النصِّ جادامري مل يكن يعتقد بوجود إطار حمدَّ   إنَّ   :إذن، يمكن القول

   . يف الرتاث الذي جاء منهيعكس معنٰى معنيَّ  نصٍّ  اعترب كلَّ 



 ٤٥٩  الرسُّ يف غموض النصِّ 

م عىلٰ   ٰى النهج التفكيكي يف تأويل النصوص حتَّ   -  ٣ ُأُسس ختتلف عن    لو تقوَّ

ه يتناغم مع اهلرمنيوطيق ا الفلسفيَّة يف جمال تأييد فكرة  األُُسس اهلرمنيوطيقيَّة، إالَّ أنَّ

  . ٰى عدم تعنيُّ املعن

ة، فاالختصار واالنتقائيَّة فيها   ر جاك دريدا هلا تعقيداهتا اخلاصَّ نظريَّات املفكِّ

قد أسفرا عن إجياد مصاعب يف فهم داللتها؛ لذا سنحاول بياهنا بقدر ما يتيح لنا  

  . املجال املحدود يف هذه املقالة

ة  ح آرائه عىلٰ بدأ جاك دريدا بطر   ) ١( أساس نظريَّات فرديناند دو سوسور اللغويَّ

رات ومفاهيم بسيطة نستشفُّ من   التي رفض فيها فكرة أنَّ الكلامت تعكس تصوُّ

الذي نعيش يف كنفه، فحسب الرؤية السائدة يف األوساط   الكون  خالهلا حقيقة 

م لتصوير  ُوِضَعت  قد  واأللفاظ  الكلامت  إنَّ  يقال:  تدلُّ  العلميَّة  ذهنيَّة  فاهيم 

ة، وبام يف ذلك إشارهتا إىلٰ  بدورها عىلٰ    معاين األشياء املوجودة عىلٰ  دالالت خاصَّ

هذا األساس حاول سوسور طرح العديد من االستدالالت   أرض الواقع؛ وعىلٰ 

د عىلٰ    التي ختتلف عن هذا االستنتاج بغية نقضه وطرح نظريَّة بديلة عنه، لذلك أكَّ

كل كلَّ  لكوهنا  أنَّ  نظرًا  ة  اللغويَّ املنظومة  يف  ة  اخلاصَّ وداللتها  بمعناها  تتَّصف  مة 

األُخر الكلامت  مع  عىلٰ ٰى تتعارض  تدلُّ  بذاته  الكلمة  إذ  عن    ،  خيتلف  مفهوم 

بالشبكة، سوف نستنتج من ذلك أنَّ  ٰى مداليل املفاهيم األُخر  ، ولو شبَّهنا اللغة 

د ثقوب فارغة بحدِّ   ذاهتا وال تقتيض اشتامل أيِّ مضمون  الكلامت يف رحاهبا جمرَّ

ا حمدودة بُأُطر معيَّنة   . وإنَّام يتعنيَّ نطاقها باخليوط املحيطة هبا، أي إهنَّ

ح هذا املثال بمثاٍل آخر كي يتبنيَّ للقارئ ما أراد سوسور قوله: يف   فيام ييل ُنوضِّ

عىلٰ  تدلُّ  كلامت  توجد  اللغات  ومقياس    مجيع  احلرارة،  درجات  درجة  مقدار 

الدرجتني توجد   باملائة، وبني هاتني  وينتهي  يبدأ من الصفر  ما  عادًة  املاء  حرارة 
 

)1(  Saussure  



٤٦٠  رمنيوطيقا اهل 

، إذ إنَّنا ال   - الدرجات   - آالف النقاط   د لكلِّ واحٍد منها اسم خاصٌّ بحيث مل ُحيدَّ

سو  منها  عىلٰ   ٰى نقرأ  ف  نتعرَّ كي  ة  خاصَّ بأرقام  تعيينها  تمَّ  التي  الدرجات    تلك 

املوج احلرارة  الواقع،  مقدار  تبسيط  من  رضٌب  هو  الواقع  يف  األمر  وهذا  ودة؛ 

، ال يعني ذلك أنَّ مفهوم  »يصبح املاء ساخنًا عند بلوغه كذا درجة«فحينام نقول: 

مل تكتسب معناها من    »حرارة « احلرارة خارج عن إطار النظام اللغوي، ألنَّ كلمة 

سائر الكلامت    وكذا هو احلال بالنسبة إىلٰ   . انطباقها مع عامل الواقع وانعكاسه فيها

ة   اللغويَّ معانيها ضمن املنظومة  ال تكتسب  الربودة والغليان، فهي  مثل  املشاهبة 

مستو  لبيان  داللتها  تكون  حينام  إالَّ  فيها  كلَّ    ٰى املندرجة  إنَّ  أي  احلرارة،  درجة 

مقدار احلرارة من حيث    باعتبار داللتها عىلٰ   ٰى دٍة منها تقع يف مقابل األُخرواح

طًا، لذلك تصبح كلمة     » حرارة «يف مقابل    »برودة«كونه ضئيالً أو كبريًا أو متوسِّ

مغايرًا هلا، والعكس صحيح، وهبذا يقال: إنَّ اللغة عبارة عن نظام    ٰى وتكتسب معن

  .)١( للتفريق والتفكيك بني املعاين

فًة للغاية، حيث   جاك دريدا استنتج من نظريَّة سوسور التفكيكيَّة نتيجًة متطرِّ

قال: لو أنَّ اللغة يف واقعها اعتُِربَت كاللعبة للتفكيكيَّة، فهذه اللعبة سوف تستمرُّ  

ما ال هناية؛ حيث تصبح اللغة مضامرًا للتالعب املتواصل باملعاين والدالالت،    إىلٰ 

ر حتصيل املعنونتيجة ذلك هي تأ وتعويقه، والنصُّ بدوره يصبح كاملاكنة التي    ٰى خُّ

  ٰى ، وبالتايل فإنَّ كلَّ معنٰى تنتج التأخري والتعويق باستمراٍر ممَّا يعني عدم تعنيُّ املعن

تًا وغري هنائي   .)٢( يستلهمه القارئ من النصِّ ُيَعدُّ مؤقَّ

أثارت جدالً واسعًا  الراهن  دريدا يف عرصنا  العلميَّة،  نظريَّات  األوساط   يف 

 

)1(  Differentiation  

ات فرديناند دو سوسور أشار إٰىل طبيعة هنجها  دريدا إٰىل احلديث بإسهاٍب عن نظريَّ ق جاك  تطرَّ   )٢(

   .نه حتت عنوان الغراماتولوجيا أو «يف علم الكتابة»التفكيكي يف كتاب دوَّ 
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رين باملبادئ األساسيَّة للمنهج التفكيكي، وال   ك الكثري من املفكِّ وإثر ذلك شكَّ

  .بأسًا هنا يف تقرير أحد النقاشات املطروحة هبذا اخلصوص ٰى نر

اء تقابل بعضها    ٰى فحو كالم دريدا أنَّ الكلامت تكتسب معانيها ودالالهتا جرَّ

عىلٰ  إالَّ  معناها  تكتسب  ال  النصِّ  يف  موجودة  كلمة  كلُّ  لذا  بعض،  ضوء    مع 

الكلامت األُخر املوجودة فيه؛ ومن هذا املنطلق قال: إنَّ    ٰى اختالف داللتها عن 

املعن بني   ٰى مصدر  املوجود  بالتباين  كاللعب  بينها    هو  فيام    - الكلامت والتفكيك 

  ، وهذا األمر مستمرٌّ وال يتوقَّف مطلقًا، فهو دائم ويستمرُّ إىلٰ -اللعب باأللفاظ  

  . وتعويقه ٰى تأخري املعن ما ال هناية ممَّا ُيؤدِّي إىلٰ 

املعن ر  اللعب باأللفاظ وتأخُّ ،  ٰى دريدا وقع يف مغالطة هنا، إذ هناك فراغ بني 

الفراغ   اللعب  وهذا  اء  جرَّ ر  التأخُّ حدوث  رضورة  استنتاج  الصعب  من  جيعل 

ر   باأللفاظ، وربَّام يكون هذا األمر غري منطقي من األساس؛ واحلقيقة أنَّ هذا املفكِّ

املعن منها  ل  يتحصَّ التي  العمليَّة  بني  معن  ٰى خلط  إنَّ  إذ  حتليله،    ٰى إحد   ٰى وعمليَّة 

  ىٰ ضوء معاين الكلامت األُخر  له عىلٰ الكلامت بحسب نظريَّة سوسور يتمُّ استحصا

ونحاول   ما  كلمًة  نختار  عندما  ولكن  بينها،  فيام  املوجود  التقابل  خالل  من 

ا نقوم يف هذه احلالة بتحليل تقابل معن هذه    ٰى استكشاف داللتها فنحن الشعوري�

، لكن مع ذلك ال حيدث أيُّ تأخري أو  ٰى الكلمة مع معاين مجيع الكلامت األُخر 

  . ٰى يف حتصيل املعنتعويق 

املتكلِّم واملستمع عندما   ر وجود حركة متواصلة لذهني  يبدو أنَّ دريدا تصوَّ

عة بني    ٰى ُتستَخدم إحد  الكلامت بحيث تسفر عن حدوث تقابالت متوالية ومتنوِّ

مجيع   يف  تتوقَّف  وال  دائبة  احلركة  هذه  إنَّ  وقال:  الكلامت،  وسائر  الكلمة  هذه 

خالف ذلك، إذ ليس من املمكن حدوث     أنَّ الواقع عىلٰ األحيان والظروف؛ إالَّ 

هذه احلالة كام ال حاجة للمتكلِّم واملستمع هلا، فنحن لـامَّ نختار كلمًة ما، عادًة ما  
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ويف    ٰى نأخذ بعني االعتبار مجيع التقابالت املوجودة فيام بينها وبني الكلامت األُخر 

ا هبا ٰى احلني ذاته نحمل عليها معن   . خاص�

ح طبيعة عمليَّة التخصيص الداليل ألحد األلفاظ  و ال شكَّ يف أنَّنا حينام ُنوضِّ

نقول: إنَّه يكتسب معناه يف مقابل معاين سائر األلفاظ، وهذا التقابل حيدث عندما  

ة بكاملها، ففي هذه احلالة حيتمل حدوث تقابالت   ث عن املنظومة اللغويَّ نتحدَّ

تأخُّ  عن  يسفر  ممَّا  متناهيَّة  املعنغري  ق  حتقُّ وهكذا    ٰى ر  األلفاظ؛  أحد  من  املقصود 

معانيها   كسب  ر  يتأخَّ ذلك  وإثر  األلفاظ،  بني  التقابل  ر  تصوُّ عمليَّة  تتواصل 

نسع حينام  نا  أنَّ إالَّ  معن  إىلٰ   ٰى ودالالهتا،  سوف    ٰى معرفة  بالتحديد،  األلفاظ  أحد 

املضامر كي يتَّضح لنا    تستحرض يف أذهاننا مجيع التقابالت التي نحتاج إليها يف هذا

ر أو تعويق يف معرفة معن  ٰى املعن     . )١( هذا اللفظ  ٰى احلقيقي، ومن َثمَّ ال حيدث أيُّ تأخُّ

أو عدم تعيُّنه املطلق، ففي    ٰى لو مل نأخذ بعني االعتبار التعنيُّ املطلق للمعن  -  ٤

ُتضيِّق    ٰى رهذه احلالة ال بدَّ لنا من البحث عن تفاصيل املوضوع ضمن نظريَّات ُأخ 

ع    ٰى ؛ إالَّ أنَّ املعنٰى من نطاق املعن يف احلقيقة ليس مطلقًا بشكٍل مبالٍغ فيه بحيث يتنوَّ

  ما الهناية، ويف احلني ذاته فهو ليس ضيِّق النطاق لدرجة أنَّه ال يصدق إالَّ عىلٰ  إىلٰ 

  . حالة واحدة فحسب

الرأي عٰىل طبيعة تلك العوامل التي اجلدير بالذكر هنا أنَّ الباحثني غري متَّفقني يف  

السياق نكتفي بتقرير عاملني فقط ذكرمها   ، ويف هذا  النصِّ ُتضيِّق من نطاق معنٰى 

  أصحاب الرأي القائل بضيق نطاق املعنٰى كسببني لعدم جواز القول بكونه مطلقًا: 

ل:   األوَّ الصائب  السبب  الفهمني  بني  اختالٍف  بوجود  نعتقد  ما  عادًة  نحن 

نا ال نقبل بكون كلِّ فهٍم ملعناه مقبوالً؛ فيا تر واخلا ، أي إنَّ ما السبب    ٰى طئ للنصِّ

  يف ذلك؟ وكيف يمكننا إثبات صواب هذا االعتقاد؟ 
 

)1(  Against Deconstruction, pp. 54 - 66.  
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املعن نطاق  بضيق  عدم    ٰى القائلون  نظريَّات  يف  األسايس  اخللل  بأنَّ  يعتقدون 

تأكيدها عىلٰ   ٰى إمكانيَّة تعنيُّ معن هو  بشكٍل مطلٍق  املعن  بيان   النصِّ  بغضِّ    ٰى هذا 

مل نقّر بوجود قيود   الفهم الذي يضمن حتصيله، فنحن ما  ق  النظر عن كيفيَّة حتقُّ

  .ُتضيِّق نطاق داللته، نكون عاجزين عن بيان كيفيَّة حتصيله 

الداليل للنصِّ ُيعتَرب أفضل وسيلة للتمييز    ٰى إذن، الرأي القائل بضيق نطاق املعن 

واخلاطئ،  الصائب  الفهمني  هذا    بني  يف  الوحيدة  الوسيلة  اعتباره  يمكن  بل 

رنا أنَّ املعن ذو مداليل غري متناهيَّة فال بدَّ لنا عندئٍذ من اعتبار    ٰى املضامر؛ إذ لو تصوَّ

املعن د إدراٍك جمازي، فحينام يكون  ة    ٰى كلِّ فهٍم جمرَّ د بُأُطر خاصَّ مطلقًا وغري حمدَّ

  . يصبح فهمه يف هذه احلالة غري متناهٍ 

 نقول: إنَّ الفهم الكذائي للنصِّ خاطئ، فهذا اخلطأ ال يمكن بيان معامله  وحينام

املعن   عىلٰ  يتجاوز نطاق  الفهم  بل  الفهم فحسب،  وحدوده؛    ٰى أساس خصائص 

  . وأحيانًا يصبح إدراكًا خاطئاً 

العوامل التي ُتضيِّق من نطاق داللة النصِّ تعود بطبيعة احلال  السبب الثاين:  

ن من أجله، وهذا هو وجه اختالفه عن  خصائصه واهل   إىلٰ  دف الوظيفي الذي ُدوِّ

دة، ومن َثمَّ يتَّسع نطاق   غريه؛ فأحد النصوص قد تكون له أهداف وظائفيَّة متعدِّ

  . دالالته

ين آخرين أحدمها   ًا مرتبطًا بمتغريُّ ضيق نطاق داللة النصِّ ُيعتَرب بحدِّ ذاته متغريِّ

عة؛ وال  يتمثَّل يف اخلصائص الذاتيَّة للن صِّ واآلخر أهداف النصِّ الوظيفيَّة املتنوِّ

أمٍر واحٍد   شكَّ يف أنَّ التذبذب والتغريُّ يف باطن النصِّ وعدم استقرار وظيفته عىلٰ 

ة يف كلِّ نصٍّ  ٰى سبٌب لتغيري داللته بذات املستو  ، إذ الرتكيب بني املداليل اللغويَّ

 كيفيَّة تركيبها وتنسيقها مع بعضها  جيعله خمتلفًا عن سائر النصوص ممَّا يعني أنَّ 

نطاق   ُتعنيِّ  ا  إهنَّ أي  عليها،  كان  فهٍم  كلِّ  انطباق  افرتاض  املمكن  غري  من  جتعل 
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إىلٰ  إضافًة  ؛  النصِّ مدلول  مستو  إدراك  بحسب  د  ُحتدِّ ة  اخلاصَّ فوظيفته    ٰى ذلك 

ها   . تذبذب داللته وتغريُّ

عة، ف ينيَّة عىلٰ النصوص كام ما هو متعارف هلا وظائف متنوِّ سبيل    النصوص الدِّ

املثال ختتلف عن بعضها من حيث الوظيفة، لذا ال يمكن مجعها قاطبًة حتت مظلَّة  

ن أخبارًا   نا نجد فيها ما يتمحور حول الدعاء وفيها ما يتضمَّ حكٍم واحٍد، وذلك أنَّ

ة؛ وال ريب يف أنَّ مستو    إىلٰ  الرتكيب بني هذه الوظائف ُيؤدِّي ٰى أو مسائل عقائديَّ

  .تضييق نطاق دالالهتا بشكٍل جيعل منها أكثر تعقيدًا واختالفاً 

ة القائلة بضيق نطاق داللة النصِّ وتعنيُّ معناه بشكٍل نسبي، ترتتَّب    -   ٥ النظريَّ

ا أسهمت يف وضع حلٍّ جلانٍب من    ٰى عليها نتائج ُأخر  غري ما ُذكَِرت آنفًا، كام أهنَّ

ة التعنيُّ املطلق وعدم التعنيُّ املطلق عن جتاوزها؛ إذ    ٰى مشكلٍة ُأخر  عجزت نظريَّ

عىلٰ  هلا  قابليَّة  ال  النصوص  مجيع  باطنيَّة    إنَّ  عة وامتالك طبقات  متنوِّ معاين  محل 

ة   وفوقيَّة متناغمة ومتكافئة مع بعضها، فهناك اختالف كبري فيام بينها؛ إالَّ أنَّ نظريَّ

ح واقع االختالف بني النصوص من هذه الناحيةال ُتو  ٰى عدم تعنيُّ املعن   . ضِّ

إذن، كيف يمكننا بيان طبيعة االختالف النّيص من الناحية املشار إليها أعاله؟  

د أنَّ السبيل الوحيد يف هذا الصعيد هو اعتبار اخلصائص الباطنيَّة للنصِّ   من املؤكَّ

املذكو االختالف  حلدوث  أساسي�ا  سببًا  عة  املتنوِّ ان  ووظائفه  املتغريِّ فهذان  ر، 

، وال    ٰى معن يسفران عن حدوث اختالف يف جمال التغيريات التي تطرأ عىلٰ  النصِّ

  . نسق واحد من هذه الناحية شكَّ يف أنَّ مجيع النصوص ليست عىلٰ 

 ّا :م ) ا ا(:  

طاولة    التي ُتطَرح عىلٰ   ٰى خر البتِّ هي املسألة األساسيَّة األُ   البتّيَّة أو القابليَّة عىلٰ 

، وسوف نذكر تفاصيلها عىلٰ  ضوء مبحث    البحث لبيان الرسِّ يف غموض النصِّ

  . تأرخيي حول منشأها
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جمال   يف  للبحث  ُتطَرح  التي  املواضيع  أهّم  من  واحدًة  تعترب  املسألة  هذه 

ج بني مارتن   اهلرمنيوطيقا املعارصة، وهي ترضب بجذورها يف الرصاع الذي تأجَّ

هذه   أرباب  فآراء  س،  املقدَّ الكتاب  تفسري  حول  الكاثوليكيَّة  والكنيسة  لوثر 

أْن   س، والذي يمكن  التفسري األنجع لكتاهبم املقدَّ تتَّفق حول  مل  الكنيسة آنذاك 

 ٰ ا    ُيعتَمد عليه كمصدٍر أسايس، فكلُّ مفرسِّ توىلَّ ة كان يمتلك فهًام خاص� هذه املهمَّ

ن تفسريه عىلٰ دالالته ومعا  بالنسبة إىلٰ  أساس هذا الفهم، ثّم    نيه، لذلك كان ُيدوِّ

  - اآلخرين؛ والكنيسة الكاثوليكيَّة بدورها أذعنت بأنَّ هذه التفاسري   يعرضه عىلٰ 

س  عة من الفهم للكتاب املقدَّ ذات طابع بتّي، أي بإمكاننا اختيار    -األنامط املتنوِّ

    .ييزه عن غريهما كان صحيحًا منها والبتُّ بصوابه، وبالتايل مت

يف خضمِّ هذا الشدِّ واجلذب احتدم النقاش حول املعيار الذي جيب اعتامده يف  

س، فهو قرار يف غاية األّمهيَّة وبحاجة   عمليَّة البتِّ بمعاين نصوص الكتاب املقدَّ

ي  دقَّة فائقة؛ وهنا تبنَّت الكنيسة الكاثوليكيَّة هنجًا تراثي�ا، معتربًة الفكر التقليد  إىلٰ 

دوا عىلٰ  أنَّ الكنيسة منذ تكوينها    املوروث معيارًا للبتّيَّة يف هذا املضامر، فأتباعها أكَّ

ة، وبقيت هبذا الشكل عىلٰ  مرِّ العصور،    كانت مصونًة من الوقوع يف أخطاء جادَّ

هؤالء   الذي قصده  فالرتاث  هذا املنطلق  اإلهليَّة شاءت ذلك؛ ومن  اإلرادة  ألنَّ 

م كنيستهم  الصائب  اعتربته  بالتفسري  املرتبطة  البتّيَّة  طبيعة  لبيان  مناسبًا  عيارًا 

ينيَّة املسيحيَّة   . للنصوص الدِّ

ض عن رأي الكنيسة الكاثوليكيَّة يف صعيد ما ُذكَِر، هو   إذن، القرار الذي متخَّ

إىلٰ  اللجوء  أو    رضورة  س  املقدَّ الكتاب  تفاسري  ع  تتنوَّ حينام  الكنيس  الرتاث 

تتعارض مع بعضها، األمر الذي يعني وجوب تبنّي ذلك التفسري الذي ينسجم  

  . مع املوروث املسيحي

س بتّيًَّة   اجلدير بالذكر هنا أنَّ الكنيسة الكاثوليكيَّة اعتربت تفاسري الكتاب املقدَّ
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آٍن واحٍد، لكوهنا  ًة يف  اإلله    وقصديَّ ملشيئة  تبلور وانعكاس  بأنَّه  الرتاث  وصفت 

  . وقصده

إىلٰ  بالنسبة  باطني�ا  يتبنُّوا فكرًا  مل  الكنيسة  هذه  يرتضون    أتباع  م  إهنَّ أي   ، النصِّ

بداللته   للبتِّ  معيارًا  ويتَّخذونه  النصِّ  نطاق  عن  اخلارج  ،  -تفسريه    - بالرتاث 

س  هذا الرأي أيضًا، لذلك ا  ٰى ومارتن لوثر تبنَّ عترب التفاسري املختلفة للكتاب املقدَّ

ا ذات طابع بتّي، لكنَّه اختلف معهم من حيث عدم   واملنبثقة من فهم متباين بأهنَّ

، حيث دعا إىلٰ   تبنّيه النهج القصدي وتأييده رؤية باطنيَّة بالنسبة إىلٰ  رضورة    النصِّ

تنوُّ  يف  للبتّيَّة  معيارًا  باعتباره  النصِّ  باطن  يف  ق  د  التعمُّ وتعدُّ بخصوصه  الفهم  ع 

ًا   بحدِّ ذاته مفرسِّ النصَّ  اعترب  الكالم  هذا  ُتطَرح حوله، وبحسب  التي  التفاسري 

    .)١( لداللته وأنَّه املعيار يف البتِّ بمعناه؛ لذلك اعتربه حلقة هرمنيوطيقيَّة مفرغة

، فال بدَّ لنا من معرفة    إىلٰ   ٰى إذن، عندما نسع فهم معاين خمتلف عبارات النصِّ

ن من فهم املعن   ذلك عىلٰ  ، ففي هذه احلالة نتمكَّ العامِّ    ٰى ضوء ارتباطها بعموم النصِّ

نة له؛ وبطبيعة احلال فكلُّ قارئ   للنصِّ عىلٰ  أساس ارتباطه باجلَُمل والتعابري املكوِّ

ٍ ملمٍّ بلغة النصِّ له القدرة     .فهم داللته هبذا األُسلوب عىلٰ ومفرسِّ

إىلٰ  هنا  اإلشارة  ما    وجتدر  تناظر  اإلسالمي  عاملنا  يف  ة  فكريَّ نقاشات  وجود 

مة حمّمد حسني الطباطبائي آراء أهل   حدث يف العامل املسيحي، فقد عارض العالَّ

تبنَّ  إذ  القرآن الكريم،  القرآن    ٰى احلديث يف تفسري  انفتاحي�ا يف تفسري  هؤالء هنجًا 

مة   كوا باألحاديث والروايات لبيان معاين آياته ودالالهتا، بينام العالَّ الكريم ومتسَّ

ح هنجه التفسريي هذا    ٰى الطباطبائي تبنَّ هنجًا باطني�ا وفرسَّ القرآن بالقرآن؛ وقد وضَّ

  . »القرآن يف اإلسالم «يف كتاب ألَّفه حتت عنوان  

مة يف هذا الكتاب عىلٰ  د العالَّ ه التفسريي يعترب األُسلوب الصائب  أنَّ هنج   أكَّ
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 ٤٦٧  الرسُّ يف غموض النصِّ 

أبعد من ذلك   فقط يف تفسري النصِّ القرآين، أي تفسري القرآن بالقرآن؛ وذهب إىلٰ 

كتاب اهللا يقتيض عدم صواب تفسري اآلية    معتربًا أنَّ رضورة عرض األحاديث عىلٰ 

عىلٰ  مباٍرش  بشكٍل  احلديث  دلَّ  إذا  مدلوهلا    إالَّ  يصبح  وبالتايل  ي  أ   -معناها، 

  - خرب   ٰى معتربًا؛ لكن لو قيل: إنَّ حصيلة مدلول اآلية عبارة عن فحو  -تفسريها  

مروي   األمر    - حديث  ألنَّ  صحيحًا؛  فهمهام  اعتبار  يمكن  ال  احلالة  هذه  ففي 

عىلٰ  اخلرب  يبق  بعرض  ال  اهللا  معن  ٰى كتاب  أيُّ  نصُّ    ٰى له  ييل  وفيام  احلالة؛  هذه  يف 

  كالمه:  

ة يف  ة وعن طريق اخلاصَّ ة يف أحاديث نبويَّ عن طريق العامَّ   وقد ثبت أيضاً 

رضورة عرض األخبار   ،ة أهل البيت ئمَّ أو   روايات متواترة عن النبيِّ 

فام وافقه   ،القرآن الكريم وبموجبها جيب عرضها عىلٰ ،  كتاب اهللا تعاىلٰ  عىلٰ 

  . حطرَ خالفه يُ  وماذ به ؤَخ يُ 

  عىلٰ   لو كانت اآليات تدلُّ   مضمون هذه األحاديث يصحُّ   من البدهيي أنَّ 

ل  اعتبار، فلو رجعنا ملعرفة حمّص   - وهو التفسري    -   مرادها ويكون ملدلوهلا 

  لعرض احلديث عىلٰ   موضعٌ   مل يبقَّ   ، احلديث  مدلول اآلية وهو التفسري إىلٰ 

  . القرآن

ة  اآليات القرآنيَّ   أنَّ   عىلٰ   ليها أحسن شاهدٍ إهذه األحاديث التي أرشنا    نَّ إ

  ة مع غضِّ هلا مداليلها، وهي يف نفسها حجَّ   ؛مونم به املتكلِّ يتكلَّ   ة ماكبقيَّ 

  .)١( النظر عن األحاديث الواردة يف التفسري

أنْ  تأرخييَّ   بعد  نبذًة  نتطرَّ ذكرنا  املوضوع،  عن  مقتضبًة  فيام  ًة  إىلٰ ق  بيان    ييل 

  حوله:  ٰى خر تفاصيل أُ 
 

العالَّ لالطِّ   )١( راجع:  أكثر،  حسنيالع  حمّمد  الفارسيَّ   مة  (باللغة  اسالم  در  قرآن  ة)، الطباطبائي، 

 . ٨٠ - ٧٤م، ص ١٩٨٢منشورات «مزدك»، الطبعة الثالثة، 



٤٦٨  رمنيوطيقا اهل 

  ٰى  معنصعيد تعنيُّ   ت عىلٰ حَ رِ ات التي طُ ة حاهلا حال النظريَّ ات البتّيَّ نظريَّ   -   ١

ومن    ، واحد للنصِّ   ٰى وجود معن  د عىلٰ ؤكِّ ات تُ نه، إذ منها نظريَّ أو عدم تعيُّ   النصِّ 

بتّيَّ   مَّ ثَ  التفاسري املطروحة حوله  وحي بذلك  تفسري يُ   كلَّ   ة، وبيان ذلك أنَّ تكون 

ؤّدي هذا  تفسري ال يُ   يكون منبثقًا من فهٍم صائٍب، بينام كلُّ   وأنْ   الثابت ال بدَّ   ٰى املعن

  . الدور فهو خاطئ بطبيعة احلال

،  ا للنصِّ ثابتًا وهنائي�   ٰى ة امتالك القارئ معنعدم إمكانيَّ   د عىلٰ ؤكِّ ات تُ ومنها نظريَّ 

  . ةً ح حوله ليست بتّيَّ طرَ التفاسري التي تُ  ا يعني أنَّ ممَّ 

الفكريَّ   إىلٰ  الوجهتني  هاتني  النظريايت جانب  الكثري من  التي ال    تني، طرحت 

ويف احلني    ، داليل واحد  ٰى معن  عىلٰ   فق بالكامل مع الرأي القائل باقتصار النصِّ تتَّ 

ات وسيطة  فهي نظريَّ   هناية؛ لذا  ما ال   د دالالته إىلٰ د رأي من قال بتعدُّ ؤيِّ ذاته ال تُ 

البتّيَّ ركِّ تُ  البتّيَّ ب بني  بتّي� هنَّ إة يف هذا الصعيد، أي  ة وعدم  الفهم  ا من ناحيٍة  ا تعترب 

  . ٰى خر وغري بتّي من ناحيٍة أُ 

ة، بينام  ا منبثقة من نزعة واقعيَّ ف بأهنَّ وَص ة الفهم تُ بتّيَّ   د عىلٰ ؤكِّ ات التي تُ النظريَّ 

نزعة    م عىلٰ يف الفهم تتقوَّ   ق البتِّ ة حتقُّ إمكانيَّ   ٰى والتي ال تر ات املقابلة هلا  النظريَّ 

ات الوسيطة فهي بطبيعة احلال تركيب بني هذين النمطني، أي  ا النظريَّ ة، وأمَّ بنيويَّ 

    .)١(ةبنيويَّ  ٰى خر ة ومن جهة أُ ف من جهة بكوهنا واقعيَّ وَص ا تُ هنَّ إ

  ة عىلٰ نة باعتبار عدم القابليَّ وعدم تعيُّ ة  أساس مبدأ البتّيَّ   عىلٰ   ٰى  املعنتعنيُّ   -  ٢

ة  ون فكرة البتّيَّ ثابتًة، يتبنَّ بمعناه: الباحثون الذين يعتربون داللة النصِّ  ق البتِّ حتقُّ 

الفهم الصائب له فقط هو ما   أنَّ   دون يف هذا املضامر عىلٰ ؤكِّ صعيد الفهم، ويُ   عىلٰ 

ة الفهم  ة بتّيَّ أصحاب نظريَّ   نَّ إاملتعّني له، والعكس صحيح؛ أي    ٰى ينطبق مع املعن

    . متعيّناً  ٰى يعتربون املعن
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 ٤٦٩  الرسُّ يف غموض النصِّ 

عدم وجود   دون عىلٰ ؤكِّ ة الفهم يُ ة عدم بتّيَّ أصحاب نظريَّ   ويف مقابل ذلك فإنَّ 

صعيد تفسري النصوص    ة عىلٰ النظريَّ  ينا هذه تبنَّ ، لذا إنْ ثابت ومتعّني للنصِّ  ٰى معن

املعنلنا من القول بعدم تعنيُّ   وفهم دالالهتا، فال بدَّ  ا بذلك فحينئٍذ  ، ولو أذعنَّٰى  

أنْ  بنظريَّ نتمسَّ   جيب  بتّيَّ ك  عدم  بني  ة  متبادلة  عالقة  وجود  يعني  وهذا  الفهم؛  ة 

  . ة وعدمهانة والبتّيَّ وعدم تعيُّ  ٰى  املعنات تعنيُّ نظريَّ 

بحيث    واحد ومتعّني للنصِّ   ٰى وجود معن  د أصحاهبا عىلٰ ؤكِّ ة التي يُ نظريَّ ال  -  ٣

االستدالل عىلٰ  للقارئ  يمكن  يُ   ال  النصوص  طلَ غريه،  تفسري  ق عليهم يف جمال 

م أصحاب هنج واقعي بسيط؛ ولو  فون بأهنَّ وَص وأحيانًا يُ ،  )١( ونم موضوعانيُّ بأهنَّ 

النزعة اهلرمنيوطيقيَّ   ألقينا نظرًة عىلٰ  لوجدنا    )٢( عهد فيلهلم ديلتاي  ٰى ة حتَّ تأريخ 

ًة  رب بتّيَّ عتَ تُ  ح حول النصِّ طرَ التفاسري التي تُ  رين فحواها أنَّ الرؤية الغالبة بني املفكِّ 

  . من مجيع جهاهتا، وديلتاي من ضمنهم أيضاً 

ن التعقيدات املوجودة يف  بيا   ة هلا عىلٰ ة البسيطة ال قابليَّ الواقعيَّ   يف أنَّ   ال شكَّ 

ه  واحٍد باعتبار أنَّ   ع فهم األذهان لنصٍّ الفهم، كام ليس من شأهنا بيان أسباب تنوُّ 

   .)٣( ذو بطونٍ 

ة   - ٤ اهلرمنيوطيقا املعارصة ُتعتَرب مضامرًا لطرح الكثري من النظريَّات البنيويَّ

ة، وال يتسنَّٰى لنا يف هذه   املقالة بيان تفاصيلها بشكٍل مسهٍب؛  عٰىل الساحة الفكريَّ

وال شكَّ يف أنَّ اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّة التي تبنَّاها جادامري حتظٰى بأّمهيَّة بالغة يف  

بشكٍل   عليها  الضوء  ُنسلِّط  سوف  لذا  نوعها،  من  فريدة  لكوهنا  املضامر  هذا 

 . إمجايل
 

)1(  Objectivism  
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٤٧٠  رمنيوطيقا اهل 

ة الفهم، حيث  بخصوص عدم بتّيَّ   )١( استخدم جادامري اصطالح انفتاح النصِّ 

هرمنيوطيقيَّ  حلقًة  مفرَّ اعتربه  عىلٰ ًة  النظريَّ   غًة  طرحها  أساس  التي  اجلديدة  ة 

اهلرمنيوطيقيَّ هايدغر للحلقة  التقليدي  التفسري  وحسب  البحث  ،  دار  التي  ة 

فالنصُّ  وشاليرماخر،  لوثر  مارتن  عهد  منذ  حوهلا  نُ   والنقاش  عىلٰ بأرسه    دركه 

  .ضوئه درك هذه األجزاء عىلٰ جزائه، ويف احلني ذاته نُ ضوء خمتلف أ

ويصطلحون   غًة،  مفرَّ املنطق  علامء  يعتربها  التي  اهلرمنيوطيقيَّة  احللقة  هذه 

سائر  بني  متعارف  هو  كام  ببطالهنا  شاليرماخر  يعتقد  ال  أيضًا،  دورًا  عليها 

د عٰىل أنَّ العالقة املتبادلة بني النصِّ واملع نٰى ُندركها بشكل ذايت،  العلامء، حيث أكَّ

د عٰىل أنَّنا لو أردنا   ا هايدغر فقد أضفٰى معنٰى آخر عٰىل هذه احللقة، حيث أكَّ وأمَّ

ًة ألمٍر ما، ثّم ُنلقي   الً اعتباره خلفيًَّة خاصَّ فهم مدلول أحد النصوص ينبغي لنا أوَّ

ر بشكٍل خاصٍّ  ًة عليه لكي ينتج لدينا تصوُّ  - لثالثة  هذه املراحل ا   .نظرًة خاصَّ

اخلاصُّ   ر  والتصوُّ ة،  اخلاصَّ والنظرة  ة،  اخلاصَّ البنية    -اخللفية  ل  ُتشكِّ التي  هي 

هايدغر وضع اصطالحًا   أنَّ  هنا  بالذكر  ؛ واجلدير  النصِّ لفهم داللة  األساسيَّة 

 لكلِّ واحدٍة منها، كام ييل:  

  . Vorhabe  ة اخللفية اخلاصَّ  -

  . Vorsicht  ة النظرة اخلاصَّ  -

  .)٢( Vorgriff  الفهم اخلاصُّ  -

  قة بالكامل يف هذا املضامر، إذ إنَّ متحقِّ   هايدغرغة برأي  احلركة يف احللقة املفرَّ 

ة  أساس رؤية خاصَّ   وعىلٰ   - نة  معيَّ   - ة  ة خاصَّ عادًة ما يبدأ من خلفيَّ    النصِّ مفرسِّ 

؛ وبعد ذلك  النصِّ   ٰى ا ملعنيف هناية املطاف فهًام خاص�   ٰى ليتبنَّ   ر خاصٌّ ينشأ لديه تصوُّ 
 

)1(  Openness of text  

)2(  Gadamer, pp. 76 - 77.  



 ٤٧١  الرسُّ يف غموض النصِّ 

من جديد؛    النصِّ   ٰى عيد النظر يف املراحل ذاهتا لكي يفهم معنليُ   ٰى خرأُ   ةً يعود مرَّ 

  .)١( ةوهكذا تتواصل هذه العمليَّ 

اهلرمنيوطيقيَّ  برأي  احللقة  البتّيَّ   هايدغرة  بعدم  ارتباط  إىلٰ هلا  بالنسبة  داللة    ة 

  ام يتبلور وفق رؤية املفرسِّ إنَّ   -   تأويل للنصِّ   -تفسري    كلَّ   من جهة أنَّ   ،النصوص

النصِّ   عىلٰ  تفسري صائب وهنائي  ، ومن املؤكَّ ضوء صياغة  هنا طرح  يمكن  ال  د 

  . بحيث يمكن اعتباره وحيدًا ال بديل له

إىلٰ  هنا  اإلشارة  لد أنَّ   وجتدر  جادامري  احللقة    ٰى   حول  الرأي  هذا  طرحه 

أُ   ة، أضاف إليهاهلرمنيوطيقيَّ  هي دور الرتاث واالفرتاض املسبق يف    ٰى خر مسألة 

القرآنيَّ  لو أردنا فهم دالالت اآليات  لنا يف هذه احلالة من    ة، فال بدَّ الفهم؛ مثالً 

 يف هذه احلالة يواجه  مفرسِّ   ب التفسري، إذ كلُّ تُ مراجعة ثرات أوسع نطاقًا من كُ 

ة التفسري  يَّ القيام بعمل  وبطبيعة احلال فهو ال يبادر إىلٰ   ، ةآالف االحتامالت التفسرييَّ 

 عادًة  مفرسِّ  ب والنصوص، فكلُّ تُ سائر الكُ   وكذا هو احلال بالنسبة إىلٰ  . بعيدًا عنها

اخللفيَّ  يراجع  الرتاثيَّ ما  وخمتلف  ات  والتفاسري  التأويالت  تلك  ليستقيص  ة 

اث نقطة انطالق له يف قراءة  جيعل الرت   ت حوله، وبعد أنْ حَ رِ ات التي ُط الفرضيَّ 

 هو  تفسريه اجلديد خيتلف عامَّ   أنَّ   ل يف هناية املطاف إىلٰ يتوصَّ   ، من املمكن أنْ النصِّ 

تفسٍري    ه لرفض كلِّ موجود سابقًا أو قد ال يكون متناغًام معه األمر الذي يضطرُّ 

  . ه رأيه اجلديدحملَّ   ليحلَّ  من الرتاث حول النصِّ  ٰى مسبٍق مستوح

  فهم داللة أحد النصوص دون الرجوع إىلٰ   بطبيعة احلال ال قدرة له عىلٰ املفرسِّ 

مجيع    الرتاث املرتاكم من التفاسري السابقة، لذا ال حميص له من تسليط الضوء عىلٰ 

التأويليَّ الفرضيَّ  شكَّ ات  وال  املسبقة،  أنَّ   ة  النصِّ عمليَّ   يف  قراءة  من    ة  دائًام  تبدأ 
 

ة نقصد منه بيان رأي الفيلسوف هايدغر، وقد نقلناه  التفسري الذي ذكرناه للحلقة اهلرمنيوطيقيَّ   )١(

  .عٰىل لسان جادامري، فقد طرحه هبذا الشكل عٰىل صعيد تفسري النصوص وفهم دالالهتا



٤٧٢  رمنيوطيقا اهل 

التي حلَّ الفرضيَّ  حملَّ ات  إىلٰ الرتاث، واملفرسِّ   ت  يبادر  النظر     طوال قراءته  إعادة 

ات بديلة  ويف هناية املطاف يطرح فرضيَّ   ،خطوٍة خيطوها  ات مع كلِّ هبذه الفرضيَّ 

من جديد يف رحاهبا؛ وهكذا    الرتاث أيضًا ليقرأ النصَّ   مة يف داللتها عىلٰ عنها متقوِّ 

استحالة امتالك فهم هنائي    ؤّدي إىلٰ ا يُ غة، ممَّ ة ضمن حلقة مفرَّ هذه العمليَّ   اىلٰ تتو

  .للنصِّ 

ات املسبقة التي  مسألة إحياء الرتاث والفرضيَّ   جادامري من خالل تأكيده عىلٰ 

رأي    ة يف عرص التنوير الفكري، وعرب اعتامده عىلٰ ل األوساط العلميَّ بَ ت من قِ َض فِ رُ 

  .)١( ة الفهم والتفسرية؛ استنتج عدم بتّيَّ احللقة اهلرمنيوطيقيَّ  ىلٰ بالنسبة إ هايدغر

جادامري  هرمنيوطيقا  عٰىل  ُطِرَح  قد  النقد  من  الكثري  أنَّ  هنا  بالذكر  اجلدير 

الفلسفيَّة، وال يسعنا املجال هنا إٰىل ذكر تفاصيله وبيان الصائب والسقيم منه،  

ة دريدا التفكيكيَّة يف هذا  إالَّ أنَّنا نكتفي بذكر مالحظة   واحدة هلا ارتباط بنظريَّ

 . املضامر 

هناك إشكال آخر يسفر عن حدوث تناقض فيام لو أخذنا بعني االعتبار احللقة  

املفرَّ اهلرمنيوطيقيَّ  تتقوَّ   هايدغرضوء رأي    غة عىلٰ ة  التي    م عىلٰ وفرضية جادامري 

غة  ل يدور يف حلقة مفرَّ األوَّ بحسب رأي    فهم النصِّ   مسألة إحياء الرتاث؛ إذ إنَّ 

سلوب املعتمد يف  ة واألُ خلفية التفسري والنظرة التفسرييَّ   ضمن ثالث مراحل عىلٰ 

  ٰى خر أمرًا ال مناص منه، ومن ناحية أُ   دُّ عَ االفرتاض املسبق يُ   إنَّ   :الفهم، وهبذا يقال

  عتامدًا عىلٰ ا  لو حاولنا تفسري النصِّ   ٰى يمكن اعتباره عقبًة ال يمكن جتاوزها، فحتَّ 

ة التي نعتمد  الدالالت النّصيَّ   ألنَّ   ،نا يف الواقع عاجزون عن ذلكمضمونه، لكنَّ

ن له هي يف الواقع مستبطنٌة يف أنفسنا مسبقًا  عليها لتفسري املضمون اللغوي املكوِّ 

  . وال ارتباط هلا بذات النصِّ 
 

)1(  Hermeneutics versus Science, pp. 16 - 20 & 68 - 78.  



 ٤٧٣  الرسُّ يف غموض النصِّ 

منتظٍم ومقبوٍل،  جادامري بذل مساعي حثيثة ألجل صياغة هذا األمر يف نطاٍق 

النواحي واجه اعرتاضات   ٰى حماولٍة أراد منها تصحيح املسار من إحد   ه يف كلِّ لكنَّ

  .)١( ، وهذا األمر جعل آراءه عرضًة للنقد من مجيع جوانبهاٰى خر من نواحي أُ 

فق  ا تتَّ  أهنَّ ة، إالَّ ا هلرمنيوطيقا جادامري الفلسفيَّ رب ند� عتَ ة تُ التفكيكيَّ   رغم أنَّ   -   ٥

  . ولكن بنمٍط آخر النصِّ  ٰى ة بمعنعها يف مسألة عدم البتّيَّ م

تها  تبدأ بطرح نظريَّ   -  النصِّ   ٰى  معنكام ذكرنا يف مبحث عدم تعنيُّ   - التفكيكية 

اللغويَّ يَّ التأويل سوسور  دو  فرديناند  آراء  من  انطالقًا  اعترب  ة  الباحث  فهذا  ة، 

ا تكتسب  إهنَّ   : ثابتة، حيث قال  ة ذات معاين غري دالالت األلفاظ والعالئم اللغويَّ 

اللغويَّ  املنظومة  ضمن  عىلٰ دالالهتا  النصوص    ة  ضمن  تفيه  الذي  الدور  أساس 

  . ل التي تنتظم فيهامَ واجلُ 

تة من خالل التقابل  األلفاظ تنتج معاين مؤقَّ   أنَّ   د عىلٰ ا جاك دريدا فقد أكَّ وأمَّ 

ة،  ثابتة هلا معانيها اخلاصَّ   ةالذي حيدث بني دالالهتا لتصبح إثر ذلك عالئم لغويَّ 

ة؛ ويمكننا تشبيه هذا الرأي بلعبة الشطرنج،  ا بشكٍل دائٍم تفيد معاين خاصَّ هنَّ إأي 

دوٍر   لكوهنا ال تفي بأيِّ   ، فقطعات هذه اللعبة ال فائدة منها وهي يف خارج اللوحة

ط  اللوحة فق  وجودها ضمن اللعبة وهي موجودة عىلٰ   ذكر، إذ يقترص دورها عىلٰ يُ 

العالئم    كذا هو احلال بالنسبة إىلٰ   .بحيث تكون يف مقابل قطعات الفريق اخلصم

تدلُّ اللغويَّ  مع بعضها فقط، ومعنمعاين خاصَّ   عىلٰ   ة، فهي  تتقابل    كلِّ   ٰى ة حينام 

  .ةؤّديه ضمن املنظومة اللغويَّ الدور الذي تُ  واحدٍة منها يقترص عىلٰ 

أمرًا غري متناٍه، لذا ال يمكن   دُّ عَ اين األلفاظ يُ فهم مع إنَّ  : ما ذكر قيل  استنادًا إىلٰ 

ة التقابل بني الكلامت؛  عمليَّ   ام هو منوٌط إىلٰ ، وإنَّ ي�ايكون حاسًام وهنائ  للتفسري أنْ 

 عن  ل إالَّ ، وهذه الداللة ال تتحصَّ فهم داللة النصِّ   إىلٰ   ٰى  بطبيعة احلال يسعفاملفرسِّ 
 

)1(  ibid, p. 28.  



٤٧٤  رمنيوطيقا اهل 

، لذا ليس من  ٰى ر ظهور املعن ب يف تأخُّ ة التي تتسبَّ اللغويَّ طريق التعامل مع العالئم  

  . املمكن بتاتًا امتالك فهم هنائي وحاسم للنصِّ 

، هو  املفرسِّ   ٰى والذي يسفر عن تعويق حدوث فهم هنائي لد   ٰى ر ظهور املعنتأخُّ 

  وعدم   ٰى  املعنعن وجود ارتباط بني مسألتي عدم تعنيُّ   ة تنمُّ يف الواقع صورة إمجاليَّ 

آنفًا حول املسألة األُ البتّيَّ  ضوء مبادئ    عىلٰ   وىلٰ ة يف الداللة، والنقد الذي ذكرناه 

    .)١( املسألة الثانية أيضاً  ة يرد عىلٰ املدرسة التفكيكيَّ 

:ا م  

ا ذات دالالت عديدة يمكن استكشافها  هنَّ إة ذات بطون، أي ينيَّ النصوص الدِّ 

ات  ة والنظريَّ ضوء وظائفها اللغويَّ  ومعرفة معانيها عىلٰ من خالل الغور يف عمقها 

أو    ٰى  املعنات تعنيُّ رين، والسيّام نظريَّ ل خمتلف املفكِّ بَ ت من قِ حَ رِ ة التي ُط التأويليَّ 

  هذا األساس نستنتج ما ييل:  ة أو عدمها؛ وعىلٰ نة، والبتّيَّ عدم تعيُّ 

ن طبقات مستبطنة  ة تتضمَّ ينيَّ دِّ النصوص ال    أنَّ نصٍّ ذا بطوٍن، إالَّ   ليس كلُّ   -   ١

خصائص هذا النمط من النصوص    ومتداخلة، وهذه امليزة تعود يف األساس إىلٰ 

ة  ظهور حاالت خاصَّ   ؤّدي إىلٰ ووظائفها، فاخلصائص والوظائف املقصودة هنا تُ 

  . ا يعني كون هذه النصوص ذات بطوننصٍّ ممَّ  يف كلِّ 

  ٰى  املعنارتباطها بتعنيُّ   رب دليالً عىلٰ عتَ بطون يُ ة ذات  ينيَّ كون النصوص الدِّ   -   ٢

ت إلثبات كون داللة  َح رِ ات التي طُ النظريَّ   نه، واجلدير بالذكر هنا أنَّ أو عدم تعيُّ 

النظريَّ   النصِّ  ت يف مقابلها إلثبات كون هذه  حَ رِ ات التي طُ ثابتة ومتعيّنة وتلك 

عاج احلقيقة  يف  هي  متعيّنة،  وال  ثابتة  غري  إنْ الداللة  ما  بيان  عن  النصُّ   زة    كان 

ممَّ الدِّ  أو ال،  ذا بطوٍن  الدالليَّ يني  الطبقات  االعتبار  األخذ بعني  ة  ا يعني رضورة 

  . لنا بيان حقيقة املوضوع بشكٍل صائٍب  ٰى الواضحة هلذه النصوص لكي يتسنَّ

 
)1(  Against Deconstruction  



 ٤٧٥  الرسُّ يف غموض النصِّ 

الواقعي البسيط ال يعيننا عىلٰ   -   ٣ الدِّ   فهم ما إنْ   النهج  ة  ينيَّ كانت النصوص 

ة  ق البتّيَّ ة حتقُّ مسألة إمكانيَّ   م عىلٰ النهج الفكري املتقوِّ   ت بطوٍن أو ال، يف حني أنَّ ذا

ة  ة والتفكيكيَّ تني البنيويَّ النظريَّ   يتفاعل مع هذه املسألة، كام أنَّ   املطلقة من شأنه أنْ 

تني غري  عدم وجود فهم هنائي وقطعي، فنحن بحسب هاتني النظريَّ   دان عىلٰ تؤكِّ 

ة لكوهنا متوالية  ينيَّ واضحة للنصوص الدِّ   - بطون    - ر طبقات  تصوُّ   قادرين عىلٰ 

  . ما ال هناية إىلٰ 

ة ذات بطوٍن هو الرتكيب  ينيَّ الوحيد للتعامل مع كون النصوص الدِّ   إذن، احللُّ 

ا من  رب بتّي� عتَ تأويل هذه النصوص يُ   ة وعدمها، إذ إنَّ يَّ تني القائلتني بالبتّ بني النظريَّ 

بتّيٍّ   دُّ عَ ة جهاٍت، ويُ جهٍة أو عدَّ  أُ   غري  ة فهم  عمليَّ   ا يعني أنَّ ممَّ   ٰى،خر من جهاٍت 

  ىٰ د بمعنقيَّ تُ  ها يف بعض األحيان ال يمكن أنْ هناية؛ لكنَّ ما ال   إىلٰ  دالالهتا ال تستمرُّ 

  . واحدٍ 

 ا:ض ا  وا طا  

ينيَّة ذات بطوٍن، إذ   هناك العديد من املسائل التي تدلُّ عٰىل كون النصوص الدِّ

ُندرك ذلك عٰىل أساس اخلصائص الذاتيَّة هلذا النمط من النصوص ووظائفها وتعنيُّ  

يني بنحٍو  دالالهتا بشكٍل نسبي، وهذا التعنيُّ ينمُّ عن إمكانيَّة البتِّ بداللة ا  لنصِّ الدِّ

ي القرآن الكريم لوجدنا بعض التفاصيل حول   نسبي؛ ولو أمعنَّا النظر يف آراء مفرسِّ

املباحث التي سيقت يف هذه املقالة مع آراء   د أنَّ مقارنة  هذا املوضوع، ومن املؤكَّ

مة حمّمد حسني الطباطبائي صاحب تفسري امليزان، ال ختلو من فائدٍة    . العالَّ

رب وجيهًة  عتَ صعيد املوضوع تُ   مة الطباطبائي عىلٰ ات التي ذكرها العالَّ املالحظ

وعىلٰ  أنَّ   وشاملًة،  من  نظرًا    الرغم  تامٍّ  هرمنيوطيقي  طابٍع  ذات  تكن  مل  آراءه 

ة التي نذكر  صول اهلرمنيوطيقيَّ نا نلمس فيها الكثري من األُ ملقتضيات عرصه، لكنَّ

  عددًا منها فيام ييل:



٤٧٦  رمنيوطيقا اهل 

مة الطباطبائي  العالَّ   كون القرآن الكريم ذا ظاهٍر وباطٍن: استهلَّ   أمثلة عىلٰ   -   ١

ذلك كام    عىلٰ   القرآن الكريم ذو ظاهٍر وباطٍن، واستدلَّ   تفسريه بذكر أمثلٍة تثبت أنَّ 

  ييل:

   :قال تعاىلٰ 
َ
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النهي عن عبادة األوثان التي كانت    عىلٰ   ظاهر هذا الكالم يف هذه اآلية يدلُّ   أنَّ 

   متعارفة آنذاك، حيث قال يف موضٍع آخر: 
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أنْ  بعد  الثانية  املرحلة  أُ نتأمَّ   يف  بآياٍت  أنَّ حلِّ ونُ   ٰى خر ل  عبادة    ل مضامينها، نجد 

ذاهتا غري مفيدة    عبادة الوثن بحدِّ   نَّ إ، إذ  مٌة لكوهنا خضوٌع لغري اهللا  األوثان حمرَّ 

أنَّ  تبارك شأنه حرَّ مطلقًا، ناهيك عن      م عبادة الشيطان، حيث قال: ه 
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حقة يثبت لنا عدم  ويف املرحلة الالَّ   .)٣( ان

ه  النفس، فكام أنَّ   ٰى وجود اختالٍف بني اخلضوع لألوثان والشيطان أو اخلضوع هلو 

النفس يف مقابل اهللا سبحانه    ٰى ال جيوز اخلضوع للغري، كذلك ال جيوز اخلضوع هلو 

وَ   ، وذلك لقوله: وتعاىلٰ 
َ
 ه

ُ
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َ
كذلك يف املرحلة التالية    .)٤( اهُ أ

مطلقًا    غري اهللا تعاىلٰ  ه إىلٰ موضوٍع آخر، يثبت لنا وجوب عدم التوجُّ أساس  وعىلٰ 

  . ةة احلقَّ هذه احلالة تعكس الروح األصيلة للعبوديَّ  باعتبار أنَّ 

ضوء    ًة وعمقًا عىلٰ نا من فهم معاين أكثر دقَّ نا متكَّ ضح لنا من هذا املثال أنَّ إذن، اتَّ 

    .)٥( ةليَّ إدراك عدٍد من املعاين والدالالت البسيطة واألوَّ 

 
 . ٣٦سورة النساء، اآلية  )١(

 . ٣٠، اآلية سورة احلّج  )٢(

 . ٦٠سورة يس، اآلية  )٣(

 . ٢٣سورة اجلاثية، اآلية  )٤(

   .٣٢ -  ٣٠ حمّمد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ص )٥(



 ٤٧٧  الرسُّ يف غموض النصِّ 

اخلصائص الذاتية للقرآن الكريم واختالف الفهم: يف اخلطوة الثانية من    -   ٢

العالَّ  طرح  فلسفي� البحث،  بحثًا  الطباطبائي  ذا  مة  الكريم  القرآن  كون  إلثبات  ا 

ة يف إدراك حقائق ذلك  لقابليَّ أفهام البرش ختتلف من حيث ا إنَّ  :بطوٍن، حيث قال

يتعدَّ  الذي  املاّدي، لذا فهي ليست عىلٰ   ٰى العامل  العامل  حدٍّ سواء، بل ذات    نطاق 

واحدٍة من هذه املراتب ال    ة بكلِّ املعلومات اخلاصَّ   مراتب خمتلفة، ناهيك عن أنَّ 

والسيّام   ستكون النتائج معكوسة  منها وإالَّ   ٰى خر املرتبة األُ   ض عىلٰ فرَ تُ   يمكن أنْ 

املاّديَّ املسائل الروحيَّ   أنَّ  التجسُّ ة ذات مراتب أعال من املراتب  م  ة وتفوق حدود 

ة الناس الذي ال يتجاوز  ضوء فهم عامَّ   معرفتها عىلٰ   سعينا إىلٰ   املحسوس؛ لذا إنَّ 

سبيل    ة فائدة، فعىلٰ هلا أيَّ   ٰى والتجربة، سوف ينتقض الغرض منها وال تبق  احلسِّ 

هدٍف    د عىلٰ ؤكِّ ة لوجدناها تُ وبانيشاد اهلندوسيَّ ٍة يف مسائل األُ لنا بدقَّ املثال لو تأمَّ 

حت بشكٍل  ضِّ ت ووُ َح ا ُرشِ شائبٍة، ولكن بام أهنَّ   واحٍد هو التوحيد اخلالص من كلِّ 

ظاهري بعيٍد عن الغور يف مفاهيمها املقصودة، أسفرت عن رواج عبادة األوثان  

  . لناسة ابني عامَّ 

الً  إنساٍن مؤهَّ   القرآن الكريم خاطب يف تعاليمه مجيع الناس، حيث يعترب كلَّ 

ب   ألْن   قدر عقوهلم، وإثر    ا، لذلك خاطب البرش عىلٰ بًا ديني� نفسه ويصبح مهذَّ ُتشذَّ

د معارف  سِّ نت أمثاالً، فهي ُجت ذلك أصبحت آلياته بطون كتلك اآليات التي تضمَّ 

مستو إهليَّ  تفوق  تعاىلٰ   ٰى ة  ذكر  حيث  املتعارف؛  البرشي  كتابه    الفهم  يف  أمثاالً  

تتمكَّ  كي  قوااحلكيم  أكَّ اإلدراكيَّ   هن  حيث  السامية،  معارفه  فهم  من  قائالً:  ة  د 
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املواضيع التي أرشنا    ة: رغم أنَّ الباطنيَّ   وخصائص النصِّ ة  املقارنة بني البتّيَّ   -   ٣
 

 . ٤٣سورة العنكبوت، اآلية  )١(

 . ٣٨ - ٣٣الع أكثر، راجع: حمّمد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ص لالطِّ 



٤٧٨  رمنيوطيقا اهل 

ن مالحظات جديرة  ا تتضمَّ  أهنَّ ٍة، إالَّ ٍة غري هرمنيوطيقيَّ إليها آنفًا ذات صبغٍة فلسفيَّ 

ت للبحث يف هذه املقالة، ومن مجلتها  َح رِ باالهتامم تتناسب مع املواضيع التي ُط 

ة يف إطار ألفاظ موضوعة للقضايا  اختالف إدراك الناس وطرح مواضيع ماورائيَّ 

واحدٍة منهام ترتبط بموضوع    وكلُّ   ، ةيَّ املحسوسة، فهاتان املسألتان يف غاية األمهّ 

  . نةٍ بحثنا من جهٍة معيَّ 

شكَّ  أنَّ   ال  القابليَّ   يف  اإلدراكيَّ اختالف  لد ات  تنوُّ   ٰى ة  عن  أسفر  قد  ع  البرش 

ٍ   كلَّ   لدرجة أنَّ   ،فاظه وجهات النظر حول مداليل آيات القرآن الكريم وأل   مفرسِّ

  ت بطبيعة احلال إىلٰ س صحيحًة، وهذه الظاهرة قد أدَّ املقدَّ   يعترب قراءته هلذا النصِّ 

  ٰى صواب مجيع اآلراء حتَّ   اإلذعان إىلٰ   مَّ ة يف هذا املضامر، ومن ثَ القول بعدم البتّيَّ 

  . ًة وبياناً كان بعضها أكثر دقَّ  وإنْ 

نا نعتقد بوجود  ز بني الفهمني الصائب واخلاطئ، لكنَّميِّ نا نُ اجلدير بالذكر هنا أنَّ 

  . ةٍ ها يف احلني ذاته غري بتّيَّ طائفٍة صائبٍة من الفهم لكنَّ

تعنيُّ   -   ٤ ومسألة  واملتعارضة،  املرتادفة  املعاين  بني  املعنالفصل  العالَّ ٰى   مة  : 

ضوع بحثنا، فبعد  هلا ارتباٌط بأحد جوانب مو  ٰى خر مالحظٍة أُ   الطباطبائي أشار إىلٰ 

قال أعاله،  ذكرناه  الذي  وكالمها    إنَّ   : املثال  وباطن،  ظاهر  له  الكريم  القرآن 

ام متناسقان مع بعضهام ويسريان نحو وجهٍة واحدٍة  مقصودان يف آياته، وميزهتام أهنَّ 

املراد من ظاهر اللفظ ال ينفي املراد من باطنه، كام   نَّ إوليسا متعارضني بوجٍه؛ أي 

    .)١( ش داللة الظاهرشوِّ راد من الباطن ال يُ امل أنَّ 

ل بني املعاين املرتادفة واملتعارضة، ورأيه القائل  مة الطباطبائي فصَّ إذن، العالَّ 

ة تنفي بعضها  ن دالالت متضادَّ ه يتضمَّ بكون القرآن الكريم ذا بطوٍن ال يعني أنَّ 

نحو التناسق والرتادف، فجميعها    االرتباط فيام بينها عىلٰ   أنَّ   د عىلٰ بعضًا، بل أكَّ 

 
   . ٣٢حمّمد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ص  )١(



 ٤٧٩  الرسُّ يف غموض النصِّ 

  ة واللطافة يف الداللة عىلٰ ا ختتلف من حيث الدقَّ صادق لكن غاية ما يف األمر أهنَّ 

  . املراد

تي  هذه املالحظة تتناسب مع ما طرحناه يف املقالة حول نظريَّ  إنَّ  :يمكن القول

رب  عتَ ة تُ الت القرآنيَّ هذا األساس نقول: الدال   نه، وعىلٰ أو عدم تعيُّ   النصِّ   ٰى  معنتعنيُّ 

داللة    تصدق عىلٰ   وىلٰ ؛ فاحلالة األُ ٰى خر من جهٍة متعيّنًة، وغري متعيّنٍة من جهٍة أُ 

  : أساس القول باملعاين املتعارضة، إذ يف هذه احلالة يقال  آيات القرآن الكريم عىلٰ 

ا  ه؛ وأمَّ ب بأرسها لنَس تُ   ن بعض املعاين املتعارضة التي ال يمكن أنْ يتضمَّ   النصَّ   إنَّ 

أساس القول باملعاين املرتادفة، وهنا بإمكاننا نسبة    يف احلالة الثانية فهي تصدق عىلٰ 

 هذه املعاين  نطاقه الداليل، ويف هناية املطاف تتعنيَّ  إىلٰ  يرتادف مع النصِّ  ٰى معن كلِّ 

  . املرتادفة يف أذهان املخاطبني

أو    النصِّ   ٰى  معنالتفكيك هو املحور يف تعنيُّ   أعاله أنَّ   رَ كِ ا ذُ ممَّ   إذن، نستشفُّ 

  . نهعدم تعيُّ 

 *   *   *  

   



٤٨٠  رمنيوطيقا اهل 

:در ا  

 .القرآن الكريم - ١

، لبنان، بريوت، منشورات دار إحياء الرتاث   القرآنري تفس ان يفي، جممع البطربيس الالفضل بن احلسن   عيلّ   بوأ  -  ٢

 .العريب

 .لبنان، بريوت، منشورات األعلمي،   الصايفري، تفس كاشاينال فيض الحمسن  - ٣

   .م١٩٨٢(باللغة الفارسيَّة)، منشورات مزدك، الطبعة الثالثة،  ، قرآن در اسالمئيطباطباال نيحس دحممّ  - ٤

 .القرآن تفسري   يف  امليزان  الطباطبائي، حسني حمّمد - ٥

6 - Against Deconstruction.  

7 - Hermeneutics versus Science.  

8 - Gadamer. 

 *   *   *



  

  

  

طا  

- ّا ّاول اا إ ّق اا  )١( -  
  )٢( ايش ادراويالعيَّ 

:ّ  

وتعرف   عرفت  احلديث  اإلسالمي  الفكر  ساحة  أنَّ  شكَّ  من  ال  العديد  توافد 

اقة وطابعها التجديدي   النظريَّات واملناهج واملفاهيم الغربيَّة، استهوت بشعاراهتا الربَّ

ويعملون  وينارصوهنا  عنها  يدافعون  فصاروا  املسلمني،  رين  املفكِّ من  عٰىل   الكثري 

الوحي   قضايا  ومناقشة  اإلسالمي،  املوروث  قراءة  يف  توظيفها  خالل  من  نرشها 

وا   ، نقد  والنصِّ أو  متحيص  دونام  شاهبها؛  وما  واإليامن،  ين  الدِّ مسائل  قتحام 

هة هلا،   املوجِّ الثاوية وراءها، وال قراءة يف األبعاد واملآالت  للخلفيَّات واملرجعيَّات 

صعيد   عٰىل  وتضاربًا  والتنظري،  ر  التصوُّ مستوٰى  عٰىل  إشكاالت  خيلق  الذي  األمر 

يتع  ُيمثِّل  اإلجراء والتطبيق، والسيّام عندما  س  باالشتغال عٰىل نصٍّ مؤسِّ األمر  لَّق 

دعامة العقل اإلسالمي وصلبه؛ بحيث ُتشيَّد وفقه املعايري، وُتقام عٰىل ضوئه الِقَيم، 

  وُتبنٰى عٰىل هديه الترشيعات والقوانني؛ مثلام هو احلال مع النصِّ القرآين. 

ة اهلرمنيوطيقا احلديثة  لنظريَّ ة  ح املعامل األساسيَّ وضِّ نُ   حسبنا يف هذا البحث أنْ 

  -   ت يف جمال فهم النصوص وتفسريها وتأويلها؛ ما جعل أثرها أبلغَح رِ التي ُط 
 

جملَّ   )١( «احلاملصدر:  املصطف  بة»يِّ الط  اةية  العدد  العامليَّ     ٰى للجامعة  السنة  ٢٩ة،    -   صيف  ١٨، 

 .٢٩ الصفحة، م٢٠١٤ خريف

 . املغرب - ة، تطوان ة اآلداب والعلوم اإلنسانيَّ يَّ كلّ ستاذ يف أُ  )٢(



٤٨٢  رمنيوطيقا اهل 

  ة وقراءة النصِّ ينيَّ يف مجلة من البحوث املعارصة حول املعرفة الدِّ   -أكثر من غريها  

،  »ة النصِّ يَّ نصِّ   إىلٰ   ة النصِّ قدسيَّ « ت  تلك التي ختطَّ   ةً ؛ فهًام وتأويالً، وخاصَّ ينيِّ الدِّ 

من املناسب يف   ٰى لذا نر  . تهانيَّ ته وحقَّ من قدسيَّ  ينيِّ الدِّ   أو لنقل رامت جتريد النصِّ 

ق  رها للتحقُّ ة، واستعراض أهّم مراحل تطوُّ ات هذه النظريَّ هذا السياق إبراز خلفيَّ 

له    ، من حيث هو نصٌّ   القرآينِّ   مالءمتها أو عدم مالءمتها ملقاربة النصِّ   ٰى من مد 

مجلة من االستنتاجات    ة االنتهاء إىلٰ مَّ ، وسامته الفارقة، ومن ثَ منطقه اخلصويصِّ 

  . واخلالصات

أو  : :طا 

األصل    إىلٰ   -  كام يصفه البعض  -أو علم التأويل    )١( يعود مصطلح اهلرمنيوطيقا

ه  بأنَّ  رَ كِ وقد ذُ  . اإلظهار والرتمجة والتفسري  ٰى ؤّدي معن الذي يُ  )٢( اليوناينِّ  االشتقاقيِّ 

ة؛ وهو املالك الذي ينقل رسائل اآلهلة من بعضهم  يف اليونانيّ  » هرمس «من   مشتقٌّ 

البرش    .بعض  إىلٰ  يساعد  نفسه  الوقت  األساطري    - ويف  بعض  به  يقيض  حسبام 

  .)٣( ة لآلهلةفهم الرسائل الرمزيَّ  عىلٰ  - ة  اليونانيَّ 

ف مصطلح هرمنيوطيقا يف  ل من وظَّ رسطو أوَّ أُ  ٰى يبق اإلجرائيِّ   ٰى املستو  وعىلٰ 

القضايا«باب   كتابه    »منطق  الوسطأمَّ   .»األورغانون«من  القرون  يف  فقد    ٰى ا 

  . سالتفسري والتأويل املرتبطني بالكتاب املقدَّ   ٰى املفهوم للتعبري عن معن  َل عمِ استُ 

عىلٰ  حييل  والقواعد  إذ  املبادئ  من  يتعنيَّ   مجلة  أنْ التي  املفرسِّ     هلا  ألجل  ينضبط   

إىلٰ  فإنَّ   .)٤( ينيِّ الدِّ   النصِّ   ٰى معن  الوصول  هلذا  اهلرمنيوطيقا    وتبعًا  يف    - مصطلح 
 

)1(  hermeunitics 

)2(  hermeneuein 

 ). www.aldhiaa.com( ة (اهلرمنيوطيقا): دراسة منشورة عٰىل موقع:التأويليَّ   ) ٣(

 املصدر السابق.   ) ٤(



 ٤٨٣  التداول العريبِّ اإلسالميِّ  اهلرمنيوطيقا من السياق الغريبِّ إىلٰ 

البعيدة  أُ  مدريسٌّ   -صوله  املنهجيِّ   مصطلح  العلم  بذلك  داللته  تقرتن    الهويت 

املقدَّ   الذي هيدف إىلٰ  الكتاب  ب فهًام، والتي  س التي تتطلَّ فهم وتفسري نصوص 

املتلقِّ  بمعنيشعر  معناها،  إزاء  باغرتاب  لذلك  منذ    أنَّ   ٰى ي  رامت  اهلرمنيوطيقا 

ِّ «عمق    تنفذ إىلٰ   البداية أنْ  ط يف مفهوم الشكل أو البناء  لذا مل تتورَّ   .»الوجود النيصِّ

أحد    -   » دلتاي«  نَّ إ  ٰى ة تفسريها للنصوص، حتَّ ذاته أثناء عمليَّ   اللغوي املنغلق عىلٰ 

الفهم    فنَّ  أنَّ  » نشأة اهلرمنيوطيقا«د يف مؤلَّفه  ؤكِّ يُ  - ة  أقطاب الفلسفة اهلرمنيوطيقيَّ 

  .)١( يتمركز حول تفسري بقايا الوجود اإلنساين املحفوظة يف الكتابة

إىلٰ  بيبان  وبالرجوع  جان  فيها  ا  )٣(» القديمة  اهلرمنيوطيقا «  )٢( مقالة  عني  لتي 

الفعل دالالت  االشتقاقيَّ أُ و  )٤( باستقصاء  إىلٰ صوله  أشار  قد  نجده  ترمجة  «  أنَّ   ة، 

إىلٰ  اإلغريقي  بـ  الالَّ   املصطلح  سلبي�   Interpretatioتينية  دورًا  لعب  يف  قد  ا 

السابقة  أنْ ب  )٥( »اهلرمينيا« عرب  والتوسُّ التدخُّ   ٰى عنم  )٦( اكتسبت  معن  . طل    ىٰ وهو 

ة ما حيميها من  والتي مل يكن هلا يف صيغتها اللغويَّ   ، ا عن الكلمةل انحرافًا داللي� شكَّ 

  أيضًا  -  ٰى وهذا ما أدَّ  .التأويل   عىلٰ املصطلح اإلغريقي داال�  ٰى لذا، كان معن .ذلك

للتفسري  أنْ   إىلٰ   -  مرادفًا  الحقًا  اهلرمنيوطيقا  يريف   )٧( تصبح  حني    أنَّ   » بيبان«  ٰى  

لعبارة    ٰى املعن التفسري  hermeneuein األصيل  ليس  إليها  املنتسبة  والكلامت 
 

ماهيَّ  ) ١( يف  سعيد:  املؤسَّ توفيق،  بريوت،  التأويل،  وفلسفة  اللغة  اجلامعيَّ ة  والنرش  سة  للدراسات  ة 

 . ١٢٣ م، ص٢٠٠٢والتوزيع، 

)2(  J.Pépin 

)3(  L’herméneutique ancienne (1975). 

)4(  hermeneuein 

)5(  herminia 

)6(  Inter 

)7(  L’exégése 



٤٨٤  رمنيوطيقا اهل 

 )١( ا تعني غالبًا فعل تعبريأو الرسالة، بل إهنَّ   ة النصِّ باعتباره فعل دخول يف قصديَّ 

  .)٢( ز بطابع االنفتاح اخلارجيلذي يتميَّ ا

مهمَّ  تبدو  هلذا  فقط عىلٰ وتبعًا  مقترصة  ليست  اهلرمنيوطيقا  النصوص    ة  فهم 

إىلٰ   وتأويلها، وعىلٰ  الوصول  خفي    ٰى معن   االجتهاد يف ختريج معانيها، أو حماولة 

املعن من  االنتقال  أو  إىلٰ   ٰى حقيقي،  املتكلِّ   املجازي  وإنَّ مراد  تُ م،  أنَّ عتَ ام    النصَّ   رب 

شفرة    د فكِّ رة ذلك بكون القراءة ليست جمرَّ ة، مربِّ بصورة افرتاضيَّ   ٰى حيتمل معن 

يف    ة القديمة، بل هي ذلكم النصُّ املذاهب التأويليَّ   ٰى أو سننه، كام كانت تر   النصِّ 

االنعطاف األساس    وعليه، فإنَّ   .)٣( ة التي حيملهاة والوجوديَّ إطار اهلواجس املعرفيَّ 

متثَّ إنَّ   -ما سبق    استنادًا إىلٰ   -الذي عرفه مسار اهلرمنيوطيقا   ل يف االنتقال من  ام 

معن« إشكال   هو  هو    إىلٰ   » ؟النصِّ   ٰى ما  مغاير  آخر  الفهم؟« إشكال  ومها    .)٤( »ما 

ُحي  يف    - التوايل    عىلٰ   -دان  دِّ إشكاالن  اهلرمنيوطيقا  اهتاممات  بني  القائم  التاميز 

ون هبا يف هذا البحث  ة، واهلرمنيوطيقا احلديثة التي نحن معنيُّ صورهتا الكالسيكيَّ 

  . غريهاأكثر من  

هو إطار فلسفي يف مقام    -   إذن   - اإلطار املعريف ألصل مفهوم اهلرمنيوطيقا    إنَّ 

هويت، مها اللذان احتضناه  ، والفضاء الالَّ ينيِّ السياق الدِّ   الرغم من أنَّ   ل، عىلٰ أوَّ 

والتأويل ذات الصلة   ٰى وأكسباه امتالءه الداليل من خالل إثارة بعض قضايا املعن 

ال وتفسري  املقدَّ بقراءة  اليهوديَّ نصوص  واملسيحيَّ سة  حتديداً ة  النظري    . ة  فالعمق 
 

)1(  Expression 

ة الفكر العريب  ، جملَّ »ةة والثقافة العربيَّ صول الغربيَّ مفهوم اهلرمنيوطيقا: األُ «عبد اهللا، احلبيب:    بو  )٢(

 . ١١١ م، ص٢٠٠٧، ١٤٢و ١٤١ املعارص، العدد

ة، املغرب،  ، ضمن: كتاب آفاق هرمنيوطيقيَّ »اهلرمنيوطيقا والفلسفة «العرب:    احلكيم بناين، عزُّ   )٣(

 . ١٠ م، ص٢٠٠٧منشورات دار ما بعد احلداثة، 

)4(  Pépin, Jean: L’hermeunitique ancienne, Seuil, Paris, 1975, P83. 



 ٤٨٥  التداول العريبِّ اإلسالميِّ  اهلرمنيوطيقا من السياق الغريبِّ إىلٰ 

إنَّ  الفلسفي  ُحت والبعد  املحطَّ دِّ ام  من  مجلة  عرب  متثَّ دان  التي  التطوُّ ات  يف  رات  لت 

ره  ، إذ هي التي رسمت تاريخ تطوُّ ورويبُّ األُ   احلاسمة التي شهدها الوعي الفلسفيُّ 

عىلٰ   .)١( التهوحتوُّ  سنقف  الفقرات    كام  يف  التفصيل  من  قليل  غري  بيشء  ذلك 

  . القادمة

ره  مدينًا يف تطوُّ  »النظر اهلرمنيوطيقي«ما ذهبنا إليه من كون   ولالستدالل عىلٰ 

وإنْ   إىلٰ  الفلسفي،  ديني�   البحث  منبته  إىلٰ كان  باإلشارة  نكتفي  ظهور    أنَّ   ا، 

الفكر    - اهلرمنيوطيقا   تاريخ  يف  ثابت  هو  تأويل  إنَّ   - الفلسفي  كام  مع  ترافق  ام 

املقدَّ ينيَّ النصوص الدِّ  األسئلة    كام أنَّ   . سة يف القرنني السابع عرش والثامن عرشة 

تلك النصوص كانت مرتبطة يف جمملها بمشاكل التوفيق   ت آنذاك عىلٰ َح رِ التي ُط 

الطبيعة، أو بني  ة ونواميس  بني العهدين القديم واجلديد، أو بني الترشيعات اإلهليَّ 

وحتَّ  بل  واالنتظام،  اإلنجيليَّ   ٰى اخلوارق  األساطري  التارخييَّ بني  والوقائع  فيام    .ة ة 

التوفيق بني معاين    ٰى ة لتحقيق مسعينيَّ ظهرت هرمنيوطيقا األنوار يف صورهتا الدِّ 

  يٍّ فلسف عٍ ها ذات طاب، وكلُّ )٢( وصورة العامل اجلديدة يف عرص األنوار ينيِّ الدِّ  النصِّ 

  . بامتياز

شكَّ  الدِّ   أنَّ   وال  بني  التفاعل  الدرس    ينيِّ هذا  نطاق  يف  والفلسفي 

ن من االنتقال من اهلرمنيوطيقا القديمة (أو  اهلرمنيوطيقي، عرب تارخيه املتموِّ  ج، مكَّ

عىلٰ  املرتكز  التفسري)  املعن  علم  اليقينيَّ   ٰى وحدة  احلقيقة  إىلٰ الصحيح، ووحدة    ة، 

،  ٰى ة املعنديَّ ل فكرة تعدُّ تقبُّ   ة التي فتحت الفهم اإلنساين عىلٰ اهلرمنيوطيقا املعارص

احلقيقةونسبيَّ  إنَّ   . ة  القول:  يمكن  نتيجة    وبالتايل  هي  املعارصة  اهلرمنيوطيقا 

اإلبستمولوجيَّ  القطائع  من  الغربيِّ لواحدة  والفكر  الوعي  يف  ُأحِدَثت  التي  ني  ة 
 

 . ١١٢ ، صمصدر سابق ، »اهلرمنيوطيقامفهوم «عبد اهللا، احلبيب:  بو )١(

 . ١١ ، صمصدر سابقاحلكيم بناين، اهلرمنيوطيقا والفلسفة،  )٢(



٤٨٦  رمنيوطيقا اهل 

العامل، ولتصوُّ  اإلنسانيَّ ، وخاصَّ ٰى احلقيقة واملعنر  للتعاطي مع  العلوم  ة  ة يف جمال 

نموذجًا  خذ املنهج التجريبي الوضعي أُ تتَّ   ت منذ القرن التاسع عرش عن أنْ التي كفَّ 

  .)١( وحيدًا يف التفسري والتنظري

  :م:ّطا ر ا 

الراهن عىلٰ  العرص  بالفلسفة يف  أغلب املشتغلني  توظيف مصطلح    نَّ أ   جيمع 

الذي هيتمُّ   ٰى للتعبري عن ذلكم املنح  » هرمنيوطيقا« البحث الفلسفي احلديث    يف 

ا أو  ا ديني� النظر عن طبيعة موضوع الفهم؛ فقد يكون نص�   ، بغضِّ »ة الفهمبنظريَّ «

غري  ة أو  ا أو ظاهرة اجتامعيَّ ا، وقد يكون عمالً فنّي� ا أو شفهي� ا، منتوجًا كتابي� دنيوي� 

 حائزًا  ا مستقال� ظهور اهلرمنيوطيقا بوصفها نظامًا فلسفي�   أنَّ   كام جيمعون عىلٰ   . هذا

مقوِّ  من  يكفي  التفسري  »ةالنظريَّ «مات  ما  نطاق  ومراميه  أغراضه  يف  يتجاوز   ،

الدِّ الضيِّ  إالَّ ينيَّ ق للنصوص  يظهر  مل  ارتق ة،  التاسع عرش؛ بحيث  القرن    إىلٰ   ٰى  يف 

ر والتجديد انطالقًا من  القائم بذاته، بل دخل مرحلة التطوُّ   يِّ مرتبة املجال الفكر 

  .)٢( التي شهدها القرن العرشون ات الطرح الفلسفيِّ ات العميقة يف إشكاليَّ التغريُّ 

وعٰىل اعتبار أنَّ الكالم يضيق بالتعريج عٰىل كلِّ املراحل التي قطعها مسار التفكري  

باحلديث مثًال عن مرحلة    - اهلرمنيوطيقي، حتَّٰى لو رمنا االنتقاء واالنحصار يف أمهِّها  

س يف العهد القديم، أو   هوتيَّة التي جعَلت مركز اهتاممها النصَّ املقدَّ اهلرمنيوطيقا الالَّ

ة « رمنيوطيقا  اهل  تيني، أو    » الدنيويَّ ت باألدب الكالسيكي اإلغريقي والالَّ التي اهتمَّ

التطبيق   من  ن  ُمتكِّ التي  والقواعد  باملبادئ  ُعنِيَت  التي  القضائيَّة  اهلرمنيوطيقا  حتَّٰى 
 

احلقيقة، مكناس    )١( املوت،  اإلصالح،  السالم:  جامعة موالي    -حيمر، عبد  املغرب، منشورات 

 . ١٨٤ م، ص٢٠٠٣إسامعيل، 

ات القراءة والتفسري، بريوت، مركز  واهلرمنيوطيقا: دراسات يف آليَّ فني: التأويل جمموعة من املؤلِّ  )٢(

 . ٤٥ م، ص٢٠١١احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، 



 ٤٨٧  التداول العريبِّ اإلسالميِّ  اهلرمنيوطيقا من السياق الغريبِّ إىلٰ 

. عٰىل اعتبار أنَّ ذلك كذلك، فإنَّا سنكتفي بالوقوف  - السليم للقواعد والترشيعات 

ر  عند بعض املحطَّات األساسيَّة للهرمني  سؤال فهم « وطيقا املعارصة لرصد كيف تطوَّ

الدرس    » النصِّ  تداعيات  نقد  عٰىل  االنفتاح  ة  َثمَّ ومن  ُأخرٰى،  إٰىل  حمطَّة  من 

 . ينيِّ اإلسالميِّ   اهلرمنيوطيقي (يف صورته الغربيَّة) عٰىل النصِّ الدِّ

  ة الفهم: شاليرماخر وتقويض موضوعيَّ  -   ١

الفل   إنَّ  يف  املربكة  اإلشكاالت  الغربيَّ أحد  تبقسفة  طرحها    ٰى ة  التي  تلك 

قدرة العقل    ٰى مشكلة امليتافيزيقا بخصوص مد   وهو جيتهد يف حلِّ   »إيامنويل كانط«

بالظواهر  عىلٰ  فإنَّ   . اإلحاطة  هنا،  يُ «  أنَّ   تأكيده عىلٰ   ومن  ال  إالَّ درِ العقل   عرب  ك 

التجربة تسبق  رسَّ   » قنوات  كان  التي  بالعقل  املطلقة  شبه  الثقة  زعزع  خها  قد 

  . زها التنويرديكارت وعزَّ 

العقل «  إنَّ  ٰ إنَّ   » أزمة  تتجىلَّ نظريَّ   ام  يف  النصِّ أساسًا  فهم  أُ   ة  وضع  سها  ُس التي 

(ت  الالَّ  شاليرماخر  فريدريك  والفيلسوف  ُيعَ )١()م ١٨٣٤هويت  الذي    بحقٍّ   دُّ ، 

ة  هوتيَّ للهرمنيوطيقا الالَّ ا  ه مارس نقدًا جذري� اعتبار أنَّ   س اهلرمنيوطيقا، عىلٰ مؤسِّ 

البعد    جتميع قواعد يف التأويل بعيدة كلُّ  ٰى سو   - يف نظره    - ة التي مل تكن التقليديَّ 

ة التي يستقيم  ة العامَّ من جهة، والفتقارها للضوابط النظريَّ   منهجيٍّ   لٍ تأصي  عن أيِّ 

 )٢( »بيرت زوندي «  ٰى وانسجامًا مع هذا ير   ٰى. خر وفقها التأويل والفهم من جهة أُ 

نظريَّ «ه  أنَّ  املتَّ ملعرفة  باالعتبارات  االعتناء  ينبغي  شاليرماخر  عند  الفهم  صلة  ة 

الفعيلِّ  عىلٰ   بالتطبيق  قائمة  جديدة  هرمنيوطيقا  تأسيس  يف  وبمرشوعه    للفهم، 

  .)٣( »مالحظة مواد اللغة

 
 . ٤٩ ، صمصدر سابقالتأويل واهلرمنيوطيقا،  )١(

)2(  Peter Szondi 

)3(  Szondi, Peter: L’herméneutique de schleiermacher, In poétique, N.2, éd. Seuil, 

Paris, 1970, P142. 



٤٨٨  رمنيوطيقا اهل 

إىلٰ  ينظر  كال�   فهو  بوصفها  متناهي اللغة  ال  اإلرهاصات    .اً   مع  ومتاشيًا 

النحويَّ   فهم النصِّ   أنَّ   ٰى ة ير ة اليونانيَّ اهلرمنيوطيقيَّ  ة بني  يتجاوز رصد العالقات 

وظيفة اهلرمنيوطيقا عنده تكمن يف    ؛ لذا، فإنَّ »ةنفسيَّ «بة يدعوها  مركَّ   أجزائه إىلٰ 

 كان الكثري  امَّ ـول  .ة التي دارت يف خلد واضع النصِّ ة اإلبداعيَّ إعادة تركيب العمليَّ 

؛ فإنَّ   ٰى ف يصبح واعيًا لد املؤلِّ   ٰى لد   ا هو غري واعٍ ممَّ    ذلك ينزع األخري إىلٰ   املفرسِّ

  .)١( أفضل من ُموِجده فهم النصِّ 

لـ   مرادفة  شاليرماخر  عند  التأويل  عمليَّة  تغدو  هذا  عٰىل  إعادة  «وتأسيسًا 

متكاملتني:   )٢( » البناء  اثنتني  صورتني  تتَّخذ  نحوي  التي  فهم  )٣( تأويل  ٰى  يتوخَّ ؛ 

ثّم   تنتظمها،  التي  العالقات  ة، وطبيعة  العنارص اللغويَّ انطالقًا من   ، خطاب معنيَّ

؛ ومداره تلك اخلصوصيَّة أو الكيفيَّة التي ينبثق هبا الفكر من  )٤( تأويل تقنيٌّ أو نفيسٌّ 

) النفسيَّة والتارخييَّة. بمعنٰى   داخل اإلطار الكّيلِّ املميِّز حلياة املؤلِّف (واضع النصِّ

ر    -أنَّ فهم نصٍّ ما   هو إعادة بناء تلك احلدود األصليَّة للمؤلِّف   - وفق هذا التصوُّ

؛ بالرت اهه ونفسيَّته وأُسلوبه من ناحية، وظروف حياته  الذي أنتج النصَّ كيز عٰىل اجتِّ

بمثابة    - عٰىل حدِّ تعبري غادامري    - من ناحية أُخرٰى. لذا، يصري الفهم من هذا اجلانب  

ل خلق«   . )٥( » إعادة إنتاج لإلنتاج األصيل، أو هو خلق جديد ألوَّ

حتقيقه    يوطيقا إىلٰ اهلرمن  ٰى الذي تسع   ٰى هذا األساس، يكون اهلدف األسم   وعىلٰ 

ام  ة، وإنَّ ، كام كان األمر مع اهلرمنيوطيقا الكالسيكيَّ النصِّ  ٰى معن ليس الوقوف عىلٰ 

النصِّ  (ُموِجد  الكاتب  مبدعةفهم  منتجة  ذات  هو  بام  نجد    . )  اإلطار  هذا  ويف 
 

 . ٤٩ ، صاملصدر السابق )١( 

)2(  reconstruction 

)3(  Interprétation grammaticale 

)4(  psychologique 

)5(  Gadamer, H.G.: vérité et méthode, Seuil, Paris, 1976, P128. 



 ٤٨٩  التداول العريبِّ اإلسالميِّ  اهلرمنيوطيقا من السياق الغريبِّ إىلٰ 

بصورة    ٰى قصد إعادة بناء اخلطاب املعط  )١( »التخمني« ل بمفهوم  شاليرماخر يتوسَّ 

  .)٢( ة يف اآلن نفسهة وموضوعيَّ ؤيَّ تنبُّ  - ة  ة حدسيَّ تارخييَّ 

الفهم    إنَّ  البحث عن    - إذن    - بنية  اخلروج من جمال  تروم  عند شاليرماخر 

ة؛ أي االنتقال من ضيق  نطاق االختالف واملغايرة الكّليَّ   ة إىلٰ املطابقة واملامثلة التامَّ 

  - ة  عرب قطيعة معرفيَّ   -ق جديد  فُ أُ   إىلٰ   ٰى ة املعنمركزيَّ   س عىلٰ قديم مؤسَّ   معريفٍّ   لٍ جما

  .)٣( ة الفهمهو جمال ال مركزيَّ 

  : يف النصِّ  واكتشاف املخفيِّ   هايدغر  -   ٢

ارتق قد  شاليرماخر  كان  إىلٰ   ٰى إذا  االستقالليَّ   باهلرمنيوطيقا  ة  مرتبة 

فرعًا  اإلبستمولوجيَّ  بجعلها  خاص� فلسفي� ة،  يُ ا  النصوص  بكيفيَّ   ٰى عنا  فهم  ة 

فإنَّ  مارتن    وتأويلها،  الفلسفيِّ   هايدغرالفيلسوف  التقّيص  نطاق  يف  أدخلها    قد 

ل واحدة من البنيات  شكِّ ام يُ ة، وإنَّ د بنية معرفيَّ الفهم ليس جمرَّ   ، معتربًا أنَّ الوجوديِّ 

القايض بكون الفهم    التقليديِّ   ني عليه املفهوم خالف ما بُ   فعىلٰ   .ة للوجوداألساسيَّ 

صاحب   أوضح  التفسري،  من  والزمن«ينشأ  تربة    أنَّ   » الوجود  يف  كامن  الفهم 

األشياء    األمر الذي جيعل كلَّ   .ةة تفسرييَّ عمليَّ   نحو يسبق أيَّ   عىلٰ   الوجود اإلنساينِّ 

هذه األشياء   أنَّ  ٰى ة للتفسري)، بمعن(القابليَّ  » ةيَّ املفرسِّ «ة، وهي  ز بميزة جوهريَّ تتميَّ 

تبدو عارية جمرَّ  وإنَّ ال  مفرسِّ دة،  تُ ام  هي  تلك،  ة؛ من حيث  أو  الوظيفة  ؤّدي هذه 

  .)٤( وتقوم هبذا الدور أو ذاك
 

)1(  la divination 

الصدد  )٢( هذا  يف  اهللا،    :انظر  بوعبد  اهلرمنيوطيقا«احلبيب  سابق،  »مفهوم  صمصدر  وما   ١١٥  ، 

 . بعدها

تأويليَّ   )٣( من  اإلسالمي:  العريب  الفكر  خمتار:  تأويليَّ الفجاري،  إٰىل  املعنٰى  الفهمة  الكُ   .ة  ب  تُ عامل 

 . ٣ م، ص٢٠٠٩ردن، احلديث، األُ 

 . ٥١ ، صمصدر سابقفني، التأويل واهلرمنيوطيقا، من املؤلِّ  )٤(



٤٩٠  رمنيوطيقا اهل 

نفسها،    » ة الفهمنظريَّ «هي    هايدغر ز اعتقاد  اهلرمنيوطيقا يف حيِّ   ومن هنا، فإنَّ 

إدراك إمكانات الذات    عىلٰ   عنده؛ أي هو القدرة ا خاص�  ًى هذا الفهم له معن  أنَّ إالَّ 

لذا، يصري الفهم ليس شيئًا يمكن   . للوجود يف سياق حياة املرء، ووجوده يف العامل

س  ن منه، بل هو شكل من أشكال الوجود يف العامل، أو عنرص مؤسِّ امتالكه والتمكُّ 

ن من ممارسة الفهم بالفعل عىلٰ  ُيَمكِّ الوجود؛ بحيث   .)١( التجريبي  ٰى املستو   هلذا 

الفهم   يكون  االعتبار  الوجوديَّ   - وهبذا  الناحية  رضوري�   - ة  من  جهة،  أمرًا  من  ا 

  . آخر، من جهة ثانية وجوديٍّ  لٍ فع أيِّ  وسابقًا عىلٰ 

ة بعدًا آخر للفهم   هو أنَّه مرتبط باملستقبل؛ ما جيعل    - يف نظر هايدغر    - إالَّ أنَّ َثمَّ

قابلة   هي  وإنَّام  نفسها،  يف  كاملة  أو  بذاهتا  مكتفية  ليست  واخلطابات  النصوص 

دة، ومحَّالة لدالالت متكوثرة ينتقل وفقها التأويل من طور إٰىل آخر،   لقراءات متعدِّ

تبعاً  املعنٰى  بحسب  وينمو  وإثرائها  النصوص  إغناء  صور  من  صورة  يف  لذلك   

د هايدغر   يها والتفاعل معها. لذا، مل يكن غريبًا أْن ُيؤكِّ أنَّ الفهم  «مقتضيات زمن تلقِّ

  ال ُيفَهم إالَّ يف سياق متطلِّبات العرص.  - أيَّ نصٍّ كان  - فعل تارخيي، بمعنٰى أنَّ النصَّ 

 نَّ إ  بالزمن احلارض، وال وجود له خارج التاريخ، والفهم يرتبط دائامً   ومن هنا، فإنَّ 

له فهم خاصٌّ  أالَّ   املفرسِّ  ينفكَّ يرتبط بعرصه، جيب  ليقوم      يستطيع ذلك)  عنه (بل ال 

 .)٢( »وفقًا لفهم العرص السابق  بتفسري النصِّ 

قدر من    يف هذا السياق ينطوي عىلٰ   ايدغر هل   الطرح الفلسفيَّ   وغري خاٍف أنَّ 

الفهم نشأ حتديدًا من    اعتبار أنَّ   ة، عىلٰ ة الفهم الكالسيكيَّ مع نظريَّ   ة، مقارنةً اجلدَّ 

ل يف حياة املفرسِّ وخربته، بحيث  ق باهتامم متأصِّ يتعمَّ   النصِّ   سؤال موضوع عىلٰ 
 

القرآين: أبحاث يف مناهج التفسري، بريوت، مركز   جمموعة من الباحثني: دراسات يف تفسري النصِّ   )١(

 . ٤٢و ٤١ م، ص٢٠٠٧احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، 

 . ٤٣ ، صاملصدر السابق )٢(



 ٤٩١  التداول العريبِّ اإلسالميِّ  اهلرمنيوطيقا من السياق الغريبِّ إىلٰ 

ة  عالقة حياتيَّ   أي إىلٰ   يقوله،  أنْ   فهم مسبق ملا يمكن للنصِّ   فهم يستند إىلٰ   كلَّ   إنَّ 

  .)١( ق إليها النصُّ بني املفرسِّ واملسألة التي يتطرَّ 

هو    -  ٰى هذا املستو   عىلٰ   -  ايدغراإلنجاز اهلرمنيوطيقي األهّم هل  وعليه، فإنَّ 

ة،  اكتشافه ما هو ثاٍو بشكل مسبق خلف التعبري اللغوي يف خربة الفهم اإلنسانيَّ 

  .)٢( تعبري جون غروندين حدِّ  عىلٰ 

 ر من سلطة املتعايل: دلتاي والتحرُّ  -   ٣

ر  ه يف تصوُّ ، فإنَّ »تارخييٌّ   فعٌل «ه  أنَّ   الفهم عىلٰ   ينظر إىلٰ   هايدغر   أنَّ   ا أرشنا إىلٰ إذا كنَّ

ة، األمر الذي كان له تأثري  أكثر شموليَّ  ٰى مستو االرتقاء به إىلٰ  تمَّ  )٣( »اي وهلام دلت«

  . تهاحقة برمَّ ة الالَّ ة التأويليَّ النظريَّ   كبري عىلٰ 

ٰ ره يتحقَّ التاريخ يف تصوُّ   إنَّ  الدوام امتالك التعبريات    اإلنسان عىلٰ   ق فيام يتوىلَّ

ولفظ    .»ةبطريقة إبداعيَّ «ا  ه يصبح تارخيي� نَّ إل إرثه وتركته؛ أي  شكِّ املصوغة التي تُ 

عىلٰ التارخييَّ  يقترص  ال  إىلٰ   ة  عىلٰ   اإلشارة  اإلنسان  ذاته    اعتامد  فهم  يف  التاريخ 

استحالة    إىلٰ   -   أيضاً   - ا، بل يشري  ته تارخيي� ال تناهيه يف حتديد ماهيَّ   وتأويلها، وإىلٰ 

  .)٤( فهم ة الصميمة لكلِّ الزمانيَّ   الفكاك من التاريخ، وإىلٰ 

أنَّ  يبدو  هلذا،  جمال    وتبعًا  يف  إقحامها  عرب  اهلرمنيوطيقا  تطوير  حاول  دلتاي 

  . ة، وجعلها منهجًا خمصوصًا لعلم التاريخ وعلوم الفكر عامَّ ٍق دقي  إبستمولوجيٍّ 

ق  قِّ ُحت   ا استطاعت أنْ أة وغري مكتملة، فإهنَّ ة بقيت جمزَّ أفكاره اهلرمنيوطيقيَّ   ورغم أنَّ 

التارخييَّ  ة؛ إذ جعلت من االنتقال  خطوة كبرية للهرمنيوطيقا بمواجهتها لتحّدي 
 

 . ٥٢ ، صاملصدر السابق )١(

)2(  Jean, Grondin: L’universalité de l’herméneutique, Paris, 1943 (Essais 

philosophique), P135. 

)3(  Dilthey.w (1833 - 1911). 

 .١٣٥م، ص  ٢٠٠٧مصطفٰى، عادل: فهم الفهم: مدخل إٰىل اهلرمنيوطيقا، دار رؤية للنرش والتوزيع،   )٤(



٤٩٢  رمنيوطيقا اهل 

ل بذلك  ليتحوَّ   . ا، أمرًا رضوري� ةً وشموليَّ   ةً منظور أكثر كّليَّ   ة للفهم، إىلٰ من منهجيَّ 

ة الفهم،  إثارة قضيَّ   إىلٰ   يف النصِّ   ٰى د البحث عن املعنمن جمرَّ   موضوع اهلرمنيوطيقا 

  .)١( وحتديد منهاجه ورشوطه

القضايا التي طرحها دلتاي جعلت اهلرمنيوطيقا احلديثة    لذا، يمكن القول: إنَّ 

هبا من ضيق    منفتحة عىلٰ  التي رافقت    » ةاملعياريَّ «آفاق جديدة؛ بحيث خرجت 

والكالسيكيَّ  القديمة  إىلٰ اهلرمنيوطيقا  الشموليَّ   ة  والعلميَّ سعة  واملوضوعيَّ ة  ،  ةة 

فبدل احلديث عن   .، ومعه اإلنسان من سلطة األصل املتعايلر املرشوع التأوييلِّ ليتحرَّ «

وتسلُّ  التأويالت  عىلٰ تاريخ  يتناه  طها  وجعله  الكائن،  إىلٰ إبداعي�   ٰى رؤية  ماجمرَّ   ا  ة هيَّ د 

تُ تارخييَّ  يتمُّ   ٰى رجة  ذلك  بدل  ديناميَّ   استعادهتا،  فكرة  إجراًء إشاعة  بوصفه  الفهم؛  ة 

  ر ذاته من أوهام التاريخ، معيدًا تشكيل أشياء املايض، وكلَّ حرِّ ا يف يد اإلنسان، ليُ منهجي� 

قائع  د ول معها التاريخ من جمرَّ ل بطريقة مغايرة، يتحوَّ ما له صلة بإرث اإلنسان األوَّ 

 .)٢( »املايض ة تصل القريب بالبعيد، وتعطف احلارض عىلٰ كتابة إبداعيَّ  وأحداث إىلٰ 

حقَّ  فقد  دلتاي  وهبذا  أساسيَّ   - األقّل    عىلٰ   - ق  مرشوعه  هدفني  يف  ني 

يتمثَّ  أوَّ اهلرمنيوطيقي؛  عىلٰ ل  التأويل  مسألة  تركيز  يف  ثابت    هلام  وضع  له  يشء 

بلوغ معرفة ذات    ة تطمح إىلٰ األمر الذي جعل الدراسات اإلنسانيَّ   .وموضوعيٌّ 

ثابتًا إىلٰ   موضوعّي، بالنظر إىلٰ   »صواب« ٰ   . ما  حدٍّ   كون موضوعها  األمر    ويتجىلَّ

حيصل   ر أنْ يتعذَّ «إذ   .ة للفهمم انتهاج مسالك تارخييَّ تِّ هذا املوضوع ُحي  الثاين يف أنَّ 

إالَّ  عىلٰ الفهم،  اإلحالة  خالل  من  بكلِّ     ذاهتا  تتَّ   احلياة  تارخييَّ ما  من  به  ة  صف 

فإنَّ   .)٣( »ةوزمانيَّ  واضح،  هو  إىلٰ   وكام  بالنزوع  موصوالن  اهلدفني  جعل    كال 
 

 . ١١٧ ، صمصدر سابق ، »مفهوم اهلرمنيوطيقا«عبد اهللا، احلبيب:  بو )١(

ة للعلوم نارشون؛  بارة، عبد الغني: اهلرمنيوطيقا والفلسفة: نحو مرشوع عقل تأوييل، الدار العربيَّ   )٢(

 . ١٩٥ م، ص٢٠٠٨منشورات االختالف، 

 . ١٥٢ ، ص. مصدر سابقمصطفٰى، فهم الفهم )٣(



 ٤٩٣  التداول العريبِّ اإلسالميِّ  اهلرمنيوطيقا من السياق الغريبِّ إىلٰ 

الكبري الذي شغل دلتاي هو   اهلمَّ  ة؛ بحكم أنَّ اهلرمنيوطيقا منهجًا للعلوم اإلنسانيَّ 

  .)١( »نقد العقل التارخييِّ «التأسيس اإلبستمولوجي لعلوم اإلنسان من خالل 

  ة الفهم: غادمر وتأسيس نسبيَّ  -  ٤

  التقليديِّ   ٰى نقد املنح  من جهة العمل عىلٰ   هايدغر   ٰى خط   عىلٰ ري ما لقد سار غاد

دًا عىلٰ  رسم مسار مغاير يتناول أساسًا    تعنيُّ   للهرمنيوطيقا الباحثة عن املنهج، مؤكِّ

  . ةذاهتا، وكذا مساراهتا ومالبساهتا التارخييَّ  ة الفهم يف حدِّ عمليَّ 

د عىلٰ يُ «  لذا نجده اهتا ة الفهم نفسها يف فعاليَّ رضورة جتاوز املناهج لتحليل عمليَّ  ؤكِّ

التارخييَّ وحيثيَّ  كلُّ   .ةاهتا  دامت  العلميَّ   -املناهج    ما  فيها  عىلٰ تتأسَّ   -ة  بام  التفكري    س 

 . )٢( »التأوييلِّ 

ل يف   يتمثَّ ريما املنطلق األساس يف املرشوع اهلرمنيوطيقي عند غاد  وعليه، فإنَّ 

تلك     أنَّ إالَّ   .داً ا جمرَّ مجالي�   وليس شكالً   هو يف جوهره مضمون معريفٌّ   نصٍّ   كون أيِّ 

كاشف    النصَّ   ر الرومانيس القايض بأنَّ بعيدة عن التصوُّ   - يف نظره    -  ٰى املعرفة تبق

احلياتيَّ  التجربة  النفسيَّ عن  أو  للمؤلِّفة  يُ   ة  ما  للنصِّ (املبدع)،  ته  استقالليَّ   عطي 

  . ة املبدعز وينفصل عن نفسيَّ ة ووجوده الفريد اللذين هبام يتميَّ اخلاصَّ 

  هو فعل الكتابة؛ إذ هبا   -ر  وفق هذا التصوُّ   -   ة النصِّ تقالليَّ ق اسقِّ ما ُحي   ولعلَّ 

ة التي تولَّد عنها، ويصري بذلك حامالً حلقيقته العنارص النفسيَّ   عن كلِّ   النصُّ   يستقلُّ «

 . )٣( »الثابت  ة التي يفصح عنها من خالل شكله املوضوعيِّ ة اخلاصَّ ولتجربته املعرفيَّ 

ر ُأُفق املعنٰى من   وهبذا حيوز النصُّ القدرة عٰىل امتالك معنٰى بعيد عن مبدعه، فيُحرِّ
 

)1(  Grondin, Jean: L’horizon herméneutique de la pensée contemporaine, Paris, 

Librairie philosophique. 1993, P155. 

نظريَّ   )٢( إٰىل  التأويل  الكريم، رشف: من فلسفات  القراءة، بريوت  عبد  العربيَّ   - ات  للعلوم الدار  ة 

 . ٢٤ م، ص٢٠٠٧منشورات االختالف،  -نارشون؛ اجلزائر 

 . ٣٨ ، صمصدر سابق )٣(



٤٩٤  رمنيوطيقا اهل 

، وتنويع   ة لفهم النصِّ قصد املؤلِّف. إالَّ أنَّه يف اآلن ذاته تنفتح آفاق جديدة ومستمرَّ

فاملعنٰى عند غادامري ليس حقيقة   ة.  املعياريَّ النمطيَّة  القراءة  دونام وقوع يف  قراءاته، 

ارخييَّة تنتمي إٰىل املايض يمكن استخالصها من خالل البحث عنها، طاملا أنَّ املرء  ت 

ث   ة ومعارفه املسبقة. وألجل ذلك يتحدَّ يفهم ضمن سياقه التارخيي وجتربته اخلاصَّ

العمليَّة   يقلب  احلارض، وبالتايل  املايض، وُأُفق  ُأُفق  األُُفق:  من  نوعني  غادامري عن 

ة عندما يرصُّ عٰىل أنَّ املتاح هو نقل ُأُفق املايض إٰىل  التأويليَّة رأسًا ع  ٰىل عقب، وخاصَّ

هات   احلارض وفهمه، ضمن املعطٰى الراهن. األمر الذي جعله يقف عكس كلِّ التوجُّ

ل   اهلرمنيوطيقيَّة التي تروم إدراك املعنٰى وهو يف سياق املايض، فاحتًا املجال أمام املؤوِّ

يف   املعنٰى « ليساهم  هذه    » صناعة  أنَّ  شكَّ  وال  للحارض.  معارصًا  املايض  بجعل 

املعارصة التي يقتضيها فهم النصِّ إنَّام تعني فتح الباب أمام النوازع واألحكام املسبقة  

س   ُتؤسِّ ُأمور  هي  حيث  من  احلارضة،  غادامري    - والتجارب  املوقف    - حسب 

  . ) ١( معاً الوجودي الراهن الذي ينطلق منه القارئ لفهم املايض واحلارض  

ر غادامري لفهم النصِّ بتأكيده عٰىل أنَّ املعنٰى   واضح أنَّ املأزق الذي يوقع فيه تصوُّ

ل له بحسب جتربته احلارضة، وأنَّ النصَّ فاقد ملعنٰى   احلقيقيَّ للنصِّ هو ما يمنحه املؤوِّ

نَّ  يف املايض، هو النظر إٰىل النصوص باعتبارها قابلة للمعرفة، وليست حاملة هلا. أل 

د، وهي «  اللحظة التي ينفصل فيها النصُّ عن مبدعه، جتعله يفقد حينها معياريَّة الفهم املحدَّ

ك بمعاٍن غري متناهية بحسب اآلفاق التي تطلُّ عليه. وهبذا  السمة التي جتعل النصَّ يتحرَّ

ل تصبح اهلرمنيوطيقا عند غادامري تأسيسًا لنسبة الفهم، طاملا كان الفهم هو نتاج ُأفُ  ق املؤوِّ

  . ) ٢(» وجتربته الراهنة، فيتغريَّ املعنٰى باستمرار، من جيل إٰىل جيل، ومن عرص إٰىل آخر

 

،  ٥٠  ة البصائر، العدد، جملَّ »املصطلح ودالالت املعنٰى اهلرمنيوطيقا: جذور  «د أمحد، معتصم:  السيِّ   )١(

 .م٢٠١٢

 املصدر السابق.  )٢(



 ٤٩٥  التداول العريبِّ اإلسالميِّ  اهلرمنيوطيقا من السياق الغريبِّ إىلٰ 

 ّا ّاول اا  طا :-  دل واا -: 

التي توقَّ شكَّ  فنا عند أبرز  لت اهلرمنيوطيقا بمنطلقاهتا وخصائصها وأهدافها 

احلديث بشك  الفكر  نطاق  فتحًا جديدًا يف  النصِّ عامٍّ   لٍ معاملها  قراءة    ، ويف جمال 

اجلديد    ٰى ل إزاء هذا املعطتتشكَّ   لذا، كان من البدهيي أنْ   . ةخاصَّ   اإلسالميِّ   ينيِّ الدِّ 

والرفض التأييد  بني  تراوحت  متباينة  إىلٰ   . مواقف  البعض  ذهب  جهة    أنَّ   فمن 

ا السبيل  هي  النصِّ اهلرمنيوطيقا  لفهم  إىلٰ لوحيد  االلتفات  دون  من  ات  التغريُّ   ، 

الغرب  ة بني مفكِّ الكبرية التي حلقت املصطلح من جهة، واخلالفات اجلذريَّ  ري 

أُ  جهة  من  به  املوصول  العلم  يُ   .   ٰى خر جتاه  هؤالء  رؤ طبِّ فطفق  بعض    ٰى قون 

ف دونام  سبيل اإلسقاط والتعسُّ   رين ومعتقداهتم بخصوص اهلرمنيوطيقا عىلٰ املفكِّ 

ة تفتح الطريق أمام تأسيس  ة اهلرمنيوطيقيَّ النظريَّ   مساءلة وال نقد، اعتقادًا منهم أنَّ 

للمعن ومتُ القرآينِّ   ٰى جديد  حداثيَّ ،  قراءة  حتقيق  من  ن  النتاج  كِّ عن  بعيدًا  له،  ة 

  ، الناسجون عىلٰ ةعي املحتفون بالفلسفة اهلرمنيوطيقيَّ املوروث، كام يدَّ   التفسرييِّ 

  . منواهلا

  باع والتأييد: منزع االتِّ  -   ١

يُ   - له  مثِّ يُ  من  ضمن  حامد    - لونه  مثِّ من  زيد نرص  بشأن    أبو  يقول  الذي 

  : ريماهرمنيوطيقا غاد 

اجلدليَّ   دُّ عَ تُ  غاداهلرمنيوطيقا  عند  منظور  ريماة  خالل  من  تعديلها  بعد   

، ال يف النصوص   بالنصِّ عالقة املفرسِّ ، نقطة بدء أصيلة للنظر يف  ماّديٍّ   جديلٍّ 

ونظريَّ األدبيَّ  الدِّ ة  تراثنا  يف  النظر  إعادة  يف  بل  فحسب،  األدب  حول    ينيِّ ة 

،  ىٰ كيف اختلفت الرؤ  ىٰ لنر  . اآلن  ىٰ تفسري القرآن منذ أقدم عصوره وحتَّ 

كلِّ   ىٰ ومد  رؤية  ظروفه    - عرص    تأثري  خالل  ومن    . القرآينِّ   للنصِّ   -من 

اهات املعارصة يف تفسري  نكشف عن موقف االجتِّ   طيع أنْ جانب آخر نست 



٤٩٦  رمنيوطيقا اهل 

موقف املفرسِّ من واقعه    د التفسريات عىلٰ داللة تعدُّ   ىٰ ، ونرالقرآينِّ   النصِّ 

  .)١( عيه هذا املفرسِّ أو ذاكة الذي يدَّ عاء املوضوعيَّ ا كان ادِّ املعارص أي� 

املفّكر   ر  تصوُّ عن  أعاله  زيد  أبو  ر  تصوُّ خيتلف  ال  الكريم  ويكاد  عبد  اإليراّين 

ا فاصًال بني   ين « رسوش الذي يضع حد� يه   » الدِّ املعرفة  « الثابت الرسمدي، وما ُيسمِّ

ينيَّة  أي    » الدِّ ؛  والفكريِّ التارخييِّ  واألُُفق  الزمان  عرب  لة  متحوِّ ة  متغريِّ هي  التي 

ر بالرضورة وباستمرار. األمر الذي يفرض عٰىل  «  املسلمني أْن يعيدوا  باعتبارها تتطوَّ

ينيَّة وفق فهمهم املتغريِّ للعامل  ينيَّة جهد  ) ٢( » بناء تأويالهتم الدِّ ، من منطلق أنَّ املعرفة الدِّ

ك. ودين كلِّ واحد هو عني   إنساين لفهم الرشيعة، مضبوط ومنهجيٌّ ومجعيٌّ ومتحرِّ

ا الرشيعة اخلالصة فال وجود هلا إالَّ لدٰى ال    . ) ٣( شارع  فهمه للرشيعة، أمَّ

س هلا الرجالن  ؤسِّ ة، كام يُ ع من املامرسة التأويليَّ املحصول املتوقَّ   وغري خاٍف أنَّ 

النصِّ  واقع  يف  فلكهام)  يف  يدور  (ومن  دينيَّ القرآينِّ   أعاله  معرفة  هي  نسبيَّ ،  ة  ة 

ر ثابت لإلسالم، بل  تكون هناك مالمح ذات تصوُّ   ؤَمن أنْ كة بشكل ال يُ ومتحرِّ 

من قول نرص حامد    ؛ كام يستشفُّ »إنساينٌّ   نصٌّ «ه  أنَّ   القرآن عىلٰ   ينظر إىلٰ   ليمكن أنْ 

  زيد اآليت:  وأب

ض له  ه من حيث يتعرَّ ثابت من حيث منطوقه، لكنَّ  دينيٌّ  القرآن نصٌّ  إنَّ 

اإلنساينُّ  الثباتالعقل  صفة  يفقد  مفهوماً  ويصبح  يتحرَّ إنَّ   .،  وتتعدَّ ه  د  ك 

  . دالالته
 

القراءة وآليَّ أبو زيد، نرص حامد: إشكاليَّ   )١( التأويل، طات  العريب،  ٦  ات  م،  ٢٠٠١، املركز الثقايف 

 .٤٩ ص

ريم رسوش، ترمجة  ين والسياسة يف إيران: الفكر السيايس لعبد الكوكييل، والء: احلوار حول الدِّ  )٢(

 . ٣٣ م، ص١٩٩٩الدار البيضاء، دار الفنك،  -وريد، املغرب حسن أُ 

عبَّ   )٣( دالل  ترمجة  الرشيعة،  يف  والبسط  القبض  الكريم:  عبد  اجلديد؛  رسوش،  دار  بريوت،  اس، 

 . ٣٠ م، ص٢٠٠٢منتدٰى احلوار العريب اإليراين، 



 ٤٩٧  التداول العريبِّ اإلسالميِّ  اهلرمنيوطيقا من السياق الغريبِّ إىلٰ 

من صف  إنَّ  املقدَّ الثبات  املطلق  أمَّ ات  اإلنساينُّ س،  نسبيٌّ   ا    . متغريِّ   فهو 

نصٌّ  منطوقهمقدَّ   والقرآن  ناحية  من  بالنسبيِّ   .س  مفهوماً  يصبح    لكن 

  . (َيتَأَْنَسن) إنساينٍّ   نصٍّ  ل إىلٰ ؛ أي من جهة اإلنسان، ويتحوَّ واملتغريِّ 

أنْ  هنا،  الرضوري  أنَّ نُ   ومن  النصِّ   ؤكِّد  حالة  املقدَّ   اخلامِّ   حالة  س 

عليها، ونفهمه بالرضورة    ما ذكره النصُّ ة ال ندري عنها شيئاً إالَّ ميتافيزيقيَّ 

أي مع   -   وىلٰ منذ حلظة نزوله األُ  والنصُّ  .  والنسبيِّ من زاوية اإلنسان املتغريِّ 

النبيِّ  الوحي    قراءة  حلظة  نص� حتوَّ   - له  إهلي� ل من كونه  (نص� ا  فهًام  ا  ا وصار 

  . )١( التأويل ل من التنزيل إىلٰ ه حتوَّ )؛ ألنَّ اإنساني� 

  : منزع الرفض والردِّ  -   ٢

ة  مَّ ة ثَ من اهلرمنيوطيقا الغربيَّ   - التعبري    إذا صحَّ   -   » اإلجيايبِّ «يف مقابل املوقف  

م لآليات  رين املسلمني تنكر دور مباحث اهلرمنيوطيقا يف الفهم املنظَّ فئة من املفكِّ 

هذا   منشأ  لطبيعة  املعريفِّ « بالنظر  الثقايفُّ   » الفرع  انتامؤه  له  حاضنًا    الذي  بوصفه 

العوامل    ة، إذ تعتقد أنَّ ، كام له منطلقاته ودوافعه اخلاصَّ ا ملضمونه الداليلِّ طبيعي� 

  :)٢( اآلتية هي سبب تبلور اهلرمنيوطيقا

املقدَّ   - أ   الكتاب  آيات  انسجام  (اإلنجيل  عدم  العقل  س  مع  والتوراة) 

ث  اهللا، أو تلك التي تتحدَّ   »ةجسامنيَّ «   ة؛ كاآليات التي تشري إىلٰ والرباهني العقليَّ 

  . ذلك ، وما إىلٰ   نوح عن سكر النبيِّ 

ث عن  عدم انسجام بعض اآليات مع بعضها اآلخر؛ كاآليات التي تتحدَّ   -ب  

ورد يف إنجيل لوقا  ، بينام    يعقوب   ٰى ؛ فجده يف إنجيل متَّ ٰى  نسب عيس 

  . ه ينحدر من صلب هانئأنَّ 
 

 . ٩٣ م، ص١٩٩٢القاهرة، سينا للنرش، ،  ١ يني، ط أبو زيد، نرص حامد: نقد اخلطاب الدِّ  )١(

 . ٣٤و ٣٣ ، صمصدر سابقالقرآين،  دراسات يف تفسري النصِّ  )٢(



٤٩٨  رمنيوطيقا اهل 

عدم انسجام مجلة من آيات العهدين القديم واجلديد مع معطيات العلم    -   ج

  . ز كبري من األساطري)حيِّ  ومقتضياته (اشتامهلا عىلٰ 

بالنظر إىلٰ   -   د الوحيدة لإلنجيل؛  الثقة يف القراءة  د األناجيل من  تعدُّ   انعدام 

  ٰى. خر آخر من جهة ُأ  ا من إنجيل إىلٰ جهة، واضطراب مضامينه

ار عدم  للهرمنيوطيقا إذن، استنتج هذا التيَّ  ضوء البحث يف املنشأ اخلاصِّ  فعىلٰ 

عن هذه النواقص    ٰى القرآن يف منأ  ة؛ ألنَّ مباحثها يف فهم اآليات القرآنيَّ   ٰى جدو

ثَ  ومن  املباحث مَّ واملشاكل،  هذه  مقارنة  يمكن  ال  الوج  وجهٍ   بأيِّ   -  ة    -   وهمن 

وُ  التي  بالصورة  والتأويل  التفسري  الدراسات  بقضايا  ساحة  يف  هبا  ظِّفت 

  يف هذا الصدد: - مثالً  - أبو زيد  يقول اإلدرييس   .ةاإلسالميَّ 

ة انطلقت من  ة غربيَّ القراءات اجلديدة، التي هي يف األصل ثقافة علميَّ 

النصِّ  القرن  املقدَّ   قراءة  أواسط  النهضة  منذ عرص  ثّم  س  السادس عرش، 

إىلٰ  منه  أدبيَّ   انتقلت  وفكريَّ نصوص  وتراثيَّ ة  يونانيَّ ة  وإغريقيَّ ة  القاسم  ة  ة، 

أساس اضطراب النصوص، أي    ا قامت عىلٰ املشرتك بينها (القراءات) أهنَّ 

من النصوص    ىٰ وما تبقَّ   .ةنا بيد إنسانيَّ وِّ اإلنجيل والتوراة قد دُ   تها، وأنَّ برشيَّ 

منسوب   أصالً  البرش  إىلٰ فهو  بني  من  فإنَّ   . أصحابه  املناهج؛    وهلذا،  هذه 

كلَّ  التفكيكي،  أم  الفينومينولوجي،  اهلرمنيوطيقي  منها  مناهج  سواء  ها 

اإلنسانيَّ  العلوم  تطبيق  من  عىلٰ تنطلق  الدِّ   ة  عنها  ينيَّ النصوص  نازعة  ة 

ية جماالً  ة التدوين، ومعطة يف موثوقيَّ ، وشاكَّ ىٰ ة املعنة، ومؤمنة بنسبيَّ القدسيَّ 

بعبارة    .أوسع للتأويل، ودورًا أكرب للقارئ والشارح يف إعادة إنتاج النصِّ 

ذا مصدر برشي وسياق برشي ومآل برشي، ما جعل   ، يصبح النصُّ ىٰ خر أُ 

، ويف  ىٰ يف نزع املعن  أكثر جرأةً   - ة املنهج اهلرمنيوطيقي  وخاصَّ   - هذه املناهج  

القائ العالقات  ويف تفكيك  السياق،  التأويل  حتطيم  ويف  العبارات،  مة بني 



 ٤٩٩  التداول العريبِّ اإلسالميِّ  اهلرمنيوطيقا من السياق الغريبِّ إىلٰ 

طُ  هي  والتي  املقاصد،  وعكس  النوايا  لقلب  املغرض  ملتوية  رُ البعيد  ق 

ة بالسياق الذي أنتج فيه  جديد يف سياق جديد ال عالقة له البتَّ  ىٰ إلنتاج معن 

  . )١( لمعناه األوَّ  النصُّ 

 ة:الرؤية االنتقادية التوفيقيَّ  -   ٣

  -   ة من الناحية املعرفيَّ   -   املطلوب  املوقف أو ذاك، فإنَّ مهام يكن من أمر هذا  

مجلةً  اهلرمنيوطيقا  رفض  التداويلِّ   ليس  املجال  من  وإقصاؤها    وتفصيالً، 

املصطلح يف فضاءٍ ؛ بحجَّ اإلسالميِّ  نشأة  لتلك  له خصوصيَّ   معريفٍّ   ة  ات مغايرة 

الثقافة اإلسالميَّ يِّ التي متُ  ة  صله بحموالته املعرفيَّ ة، وال قبوله كام هو يف أز نطاق 

ة التي حتتضن املفهوم  ر اإلبستيميَّ طُ عدم اإلملام باألُ   ة؛ ألنَّ ة والثقافيَّ واإلديولوجيَّ 

الوعي بمرجعيَّ  اته، ووضعه يف احلقل  (اهلرمنيوطيقا) يف منشئه األصل، وغياب 

د االلتباس واإلرباك يف  يُ   ذلك من شأنه أنْ   الدقيق؛ كلُّ   النظريِّ  التعامل معه؛  ولِّ

  . فهًام وممارسةً 

فإنَّ  اجليِّ   لذا،  املرجعيِّ اإلدراك  لإلطار  يُ   واملعريفِّ   د  رضورة  مثِّ للمفهوم  ل 

تُ إبستمولوجيَّ  التوظيف، وتُ ة  ينأ ؤمِّن حسن  عن    ٰى وفِّر من الرشوط واحلدود ما 

األُ ضبابيَّ  الفهم، وضيق  الرؤية وسوء  فيه قضيَّ   . قفُ ة  فيام نحن  تتجاوز  ة  فاملسألة 

إىلٰ  ذاته  يف  تتَّ قضيَّ   املصطلح  وأعمق  أشمل  أنظمتها  ة  ومتانة  الثقافة،  ببنية  صل 

ما هو دخيل من    تأصيل كلِّ   قدرة أهلها عىلٰ   ٰى ة، ومد ة واملعرفيَّ وأنساقها النظريَّ 

  .)٢(ات ومناهجمفاهيم ونظريَّ 

فإنَّ   وعىلٰ  األساس،  اهلرمنيوطيقا    هذا  أنطولوجيَّ « اعتبار  للفهم  ة  قاعدة 
 

زيد:    )١( أبو  القرآنيَّ االجتِّ «اإلدرييس  الدراسات  يف  وأثره  اهلرمنيوطيقي  اآليت: »ةاه  املوقع  عٰىل   ،  

)www.tafsir.net .( 

 . ١١٠ ، صمصدر سابق، »اهلرمنيوطيقامفهوم «عبد اهللا، احلبيب:  بو ) ٢(



٥٠٠  رمنيوطيقا اهل 

كوهنا    »املوضوعيِّ  أو  مثالً،  شاليرماخر  النصِّ «مع  جتربة  بني  وجتربة    حوارًا 

، أو اقتضاؤها  هايدغرمع    »اكتشافًا ملا مل يقله النصُّ «ها  عند دلتاي، أو عدَّ   »ياملتلقِّ 

هذا من منطلقات املامرسة    عند هريش، وما إىلٰ   »  مغزاهوتغريُّ   النصِّ   ٰى ثبات معن«

عند حماولة قراءة    - ذلك يقتيض    كلَّ   ، إنَّ ؛ كام ِصيغت يف الفكر الغريبِّ ةاهلرمنيوطيقيَّ 

إىلٰ   القرآينِّ   النصِّ  استنادًا  أو  ضوئه،  للفهم    يف  وإمكانات  وسائل  من  يتيحه  ما 

املنهجيِّ   -والتأويل   احلذر  من  جتنُّواملعريفِّ   قدرًا  والتنزيل  ؛  الناسخ،  للتقليد  بًا 

الفكريِّ   العشوائيِّ  أالَّ   .األجنبيِّ   لإلنتاج  الطبيعي،  الغربيَّ   تشذَّ «  ومن   -ة  املناهج 

عة  فقد نشأت وترعرعت يف بيئة متطلِّ   .عن هذا الوضع  -  ة املنهج اهلرمنيوطيقيُّ خاصَّ 

تفكيك النصوص   اع إىلٰ نزَّ   فكريٍّ   سٍ عت هباجة، وتشبَّ كرس شوكة الوصاية الكنسيَّ   إىلٰ 

بنصِّ   .ة ونقدهاالكتابيَّ  ساحة    ها إىلٰ ها وفصِّ ومن هنا تلوح حماذير اجتالب هذه املناهج 

القرآينِّ  إىلٰ الدرس  االجتالب  هذا  سيؤول  إذ  نصوصه    ،  من  موقفه  يف  الغرب  تقليد 

تنزيل  مَّ ة حييفها التحريف والتبديل، ومن ثَ تكون وثائق تارخييَّ  سة التي ال تعدو أنْ املقدَّ 

 .)١( »عدها الغريبِّ ببُ  رآينِّ الق النصِّ  هذه املناهج عىلٰ 

املنهجيَّ   ولعلَّ  املآزق  القراءات املعارصة للنصِّ من  التي وقعت فيها    القرآينِّ   ة 

  ما يأيت:  ؛ ة كام هيمن خالل تطبيق الوسائل الغربيَّ 

املعروفة، وبني  ةً نَّ(قرآنًا وُس   املامثلة بني املوروث اإلسالميِّ   - أ   )، بخصائصه 

حقة يف الغرب  ف عن مواكبة العصور الالَّ الذي ختلَّ   واإلنجييلِّ   التورايتِّ املوروث  

 . بمسافات بعيدة

جتاهل املنزع الوضعيِّ للمناهج الغربيَّة قاطبًة، األمر الذي قاد إٰىل االصطدام    - ب  

ة.  انيَّته وخصائصه اإلعجازيَّ   مع البُعد اإلهليِّ ملصدر القرآن الكريم وحقَّ
 

النصُّ   )١( قطب:  أُ   الريسوين،  إٰىل  القراءة  هتافت  من  التدبُّ فُ القرآين:  وزارة  ق  املغرب، منشورات  ر، 

 . ٤٠٣ م، ص٢٠١٠ة، األوقاف والشؤون اإلسالميَّ 



 ٥٠١  التداول العريبِّ اإلسالميِّ  اهلرمنيوطيقا من السياق الغريبِّ إىلٰ 

حقائق موثوق هبا،    ؤّدي إىلٰ ا تُ أهنَّ   ة مجيعها عىلٰ ملناهج الغربيَّ التعاطي مع ا -  ج

الكشف    ا، وعىلٰ ا ومقاصدي� ، داللي� استنفاد إمكانات النصِّ   ة قدرهتا عىلٰ مَّ ومن ثَ 

املحجوب والالَّ  فيهعن  ر  حتَّ )١( مفكَّ النصِّ   ٰى ،  متعارضًا مع    نفسه، عىلٰ   وإْن كان 

الغربيَّ  الثقافة  النصوص    يف اهلجوم عىلٰ   كّيلٍّ   عٍ ة من اندفا نحو ما حصل يف دائرة 

 . ماهتا التي تنبني عليهاة مطلقة يف تقويض أركاهنا ومقوِّ ة، وحّريَّ ينيَّ الدِّ 

مشمول   غري  اإلسالميَّ  ينيَّ  الدِّ النصَّ  أنَّ  يبدو  ذلك  إٰىل  للعروض  « وبالنظر 

ة  إع   » احلداثويَّ إٰىل  مها  الرامية  قدَّ التي  بالصورة  العرص  يناسب  بام  القرآن؛  قراءة  ادة 

أعالم اهلرمنيوطيقا احلديثة. فرسُّ اإلشكاليَّة اُملثارة حول إعادة قراءة النصِّ القرآينِّ ال  

ة، وُمحَّٰى رست يف جسد البعض ممَّن « تعدو كوهنا   د عدوٰى أصابت بعض عقول األُمَّ جمرَّ

ين بالعلم، وحاكميَّة الكنيسة، وكيف أنَّ اُألوروبيِّني عاش إشكاليَّة الغرب حول اقرت ان الدِّ

ختلَّصوا من مرجعيَّات الكنيسة ورجعيَّتها، وانطلقوا إٰىل ُأُفق العلم الرحب. وال ريب أنَّ 

موضوعيَّة ما ال خيفٰى؛ ألنَّ ترسية  ترسية احلكم إٰىل النصِّ اإلسالميِّ فيه من اإلجحاف والالَّ

ينيِّ هذا احلكم ُيعَ    .) ٢(» دُّ كاشفًا إّني�ا عن العدوٰى التي يعيشها البعض ال أزمة النصِّ الدِّ

  - ة ومقاصدها  اهلرمنيوطيقيَّ   » ةالنظريَّ «يف أهداف    -إذن    -ل الدقيق  التأمُّ   إنَّ 

تنزيالهتا   بني  التباين  عن  النظر  إىلٰ   - برصف  النظريَّ   أنَّ   يقود  يف  هذه  تتعارض  ة 

  وتبعًا هلذا، فإنَّ  .ة أوجهة من عدَّ ة اإلسالميَّ ينيَّ مقتضياهتا مع املبادئ الدِّ الكثري من 

نموذج نرص  ح من خالل أُ وضِّ كام سنُ  -   القرآينِّ   النصِّ   العديد من تطبيقاهتا عىلٰ 

  :)٣( من هذه األوجه .فًا عليهيف جانب كبري منها تعسُّ  ٰى تبق -  أبو زيدحامد 

 
 . ٤٠٢ ، صاملصدر السابق )١(

د كامل احليدري، بقلم طالل والتأويل، أبحاث السيِّ ة للتفسري س املنهجيَّ ُس منطق فهم القرآن: األُ  )٢(

 . ١٩ ، ص١ م، ج٢٠١٢احلسن، دار فراقد، 

 ).www.aldhiaa.com( ، عٰىل موقع:مصدر سابقة (اهلرمنيوطيقا)، التأويليَّ  )٣(



٥٠٢  رمنيوطيقا اهل 

ال    ينيِّ الدِّ   يف تفسري النصِّ   » ة املؤلِّفبمحوريَّ «ؤِمن  الفكر اإلسالمي يُ   نَّ أ  -أ  

ف  املفرسِّ حياول التعرُّ   نَّ إ ة، أي ة اهلرمنيوطيقيَّ عي النظريَّ ، كام تدَّ »ة املفرسِّ بمحوريَّ «

النصِّ   إىلٰ  من خالل  السامء  تلك  القرآينِّ   تعاليم  لفهم  مسلك  هناك من  وليس   ،

 . ةينيَّ  عرب النصوص الدِّ إالَّ املعاين والتعاليم 

اهلرمنيوطيقيَّ النظريَّ   نَّ أ  -  ب تقيض  ة  به    - ة  تقيض  ما  بني  ـ   - من  ة  تارخييَّ «  ب

أي  »الفهم لكلِّ ومكانٍ   زمانٍ   لكلِّ   نَّ إ؛  بل  حمدَّ صٍ شخ   ،  قراءة  للدِّ ،  ين  دة 

الدِّ  الذي يستلزم أنَّ   .ةينيَّ وللنصوص  ، أو قراءة  عرص دينًا أو رشيعةً   لكلِّ   األمر 

 املفاهيم واملعتقدات  تتغريَّ   أنْ   وألجل ذلك ال بدَّ   . األقّل   ين عىلٰ جديدة لذلك الدِّ 

ين، وتصادم مع  وهذا حمال، ملا فيه من تناٍف مع جوهر الدِّ   .عرص  ة يف كلِّ ينيَّ الدِّ 

 . حقائقه

غ  ه ال مسوِّ ب عليه أنَّ يرتتَّ   يف النظر اهلرمنيوطيقيِّ   » ة احلقيقةبنسبيَّ «القول    نَّ أ  -   ج

أنَّ  طاملا  واآلراء،  التفسريات  بعض  خلفيَّ   أنْ   لكلٍّ   لتخطئة  حسب  اته  يفهم 

وهذا حمال أيضًا،    .ومن هنا، فجميع القراءات والتأويالت مرشوعة  .ومقاصده 

ض النصَّ ه يُ ألنَّ  ع  مثلام يُ ة رأسًا، ينيَّ ب باحلقائق الدِّ ذهِ من أساسه، ويُ  القرآينَّ  قوِّ رشِّ

ة،  أدريَّ املطلق، والالَّ  الشكُّ  - ال حمالة    - ، واضطراب الفهم، فيشيع  ٰى املعن لفوٰىض 

ة  ينيَّ مبدأ عدم التناقض، وبالتايل، يتزعزع اإليامن وتتخلخل معه املعرفة الدِّ   ويعمُّ 

 .دة راسخة وثابتةة حمدَّ أساس معتقدات ومبادئ دينيَّ  فة عىلٰ املتوقِّ 

بادِّ   -   د أنَّ عاء  اهلرمنيوطيقا  أعالم  إىلٰ   عض  الوصول  ل  املؤوِّ فهم    بإمكان 

بالنظر العقيل؛ بحكم    -كذلك    - وهذا مردود    .) أو يفوقه(ُموِجد النصِّ   » املؤلِّف«

ل    » صاحب النصِّ «مقصد    أنَّ  فكيف يكون    -كائنًا من كان    - حمجوب عن املؤوِّ

نفسه؟ ومن هنا، ال يستقيم تنزيل هذه    صاحب النصِّ   عىلٰ   ق يف فهم النصِّ التفوُّ 

يضاهي   أنْ  - ويت من علم  مهام أُ  - ل  ؛ إذ ال يمكن للمؤوِّ القرآينِّ  النصِّ  املقولة عىلٰ 



 ٥٠٣  التداول العريبِّ اإلسالميِّ  اهلرمنيوطيقا من السياق الغريبِّ إىلٰ 

  -   ال شكَّ   -ه  ذلك، فإنَّ   ٰى ع ادَّ وهو إْن    . ق عليهه يتفوَّ العلم اإلهلي، فضالً عن أنَّ 

ف لداللة النصِّ   .)١( ، وكابت ملقاصدهحمرِّ

أ :را ّط ذج-  ض وم-:  

رب من  عتَ تُ   القرآينِّ   ة للنصِّ القراءة التارخييَّ   أنَّ   ليس من نافل القول التأكيد عىلٰ 

احلداثيَّ  القراءات  بني  أبرز  وتداوالً  انتشارًا  املفكِّ ة  من  العرب  العديد  رين 

خاصَّ  أُ واملسلمني،  باألُ ة  افتُتِنُوا  الذين  (التأوييلّ ولئك  اهلرمنيوطيقي  )  نموذج 

وتعلَّ  إثبات  الغرّيب،  ألجل  ووسائله؛  بمسالكه  النصِّ تارخييَّ «قوا  ،  »القرآينِّ   ة 

القدام مناهج  مع  قطيعة  إحداث  النصِّ   ٰى وحماولة  قراءة  وتفسريه،    ينيِّ الدِّ   يف 

  . واالبتعاد ما أمكن عن مناهج التأويل الرتاثيِّ 

ه  دين املعروفني، فإنَّ ابه املتعدِّ تَّ ريه وكُ ه أعالمه ومنظِّ هلذا التوجُّ   اعتبار أنَّ   وعىلٰ 

  املجال، واإلتيان عىلٰ هذا  نتاجاهتم يف    ف عند كلِّ التوقُّ   -فيام نحن فيه   - يصعب 

ومفصَّ  وأُ جممل  أفكارهم  املوضوعل  يف  بحث    . طروحاهتم  يستوعبه  ال  ما  فهذا 

  . االختصار ويروم االختزال ٰى يتوخَّ 

  - األقّل   عىلٰ   ز االعتقاد الشخيصِّ يف حيِّ  -  دُّ نموذج ُيعَ أُ  لذا قرصنا االهتامم عىلٰ 

من جهة، وبالنظر   القرآينِّ   بأقرانه يف قراءة النصِّ   شهرته مقارنةً   زًا، بالنظر إىلٰ متميِّ 

، وما أثاره ذلك من جدال ونقاش من  جرأته يف التعاطي مع هذا النصِّ   أيضًا إىلٰ 

فامذا    أبو زيد.  الباحث املرصي نرص حامد  هنا إالَّ ا، وليس املقصود ه ٰى خرجهة أُ 

؟ ثّم ما املزالق التي  ينيِّ الدِّ   يف قراءة النصِّ   أبو زيد فها  ة؟ وكيف وظَّ تعني التارخييَّ 

  ؟ ٰى هذا املستو  فيها الرجل عىلٰ  وقع

  حرب:   عيلّ  ر اللبناينُّ يقول املفكِّ 

 
 . ٤٠٥ ، صمصدر سابق،  القرآينُّ  الريسوين، قطب: النصُّ  ) ١(



٥٠٤  رمنيوطيقا اهل 

التارخييَّ  أنَّ تعني  الواقعي،    ة  أصلها  واخلطابات  واملامرسات  لألحداث 

ة، كام تعني خضوع  ة والدنيويَّ ة، ورشوطها املاّديَّ ة واملكانيَّ اهتا الزمانيَّ وحيثيَّ 

للتطوُّ واملؤسَّ   ىٰ البن واملصطلحات  قابليَّ والتغريُّ ر  سات  أي  للتحويل  ؛  تها 

  .)١( والرصف وإعادة التوظيف

جمتمع    ع هبا كلُّ املقدرة التي يتمتَّ «  فهي  )٢( آالن تورين  ة يف نظر الفرنيسِّ ا التارخييَّ أمَّ 

 .»به  اخلاصِّ  ووسطه التارخييِّ  والثقايفِّ  يف إنتاج حقله االجتامعيِّ 

  : ويضيف

بالتارخييَّ  أدعوه  سوف  هوما  اخلاصَّ   ة  تتميَّ الطبيعة  التي  األنظمة  ة  هبا  ز 

إمكانيَّ االجتامعيَّ  متتلك  التي  احلركةة  نفسها    عىلٰ واالشتغال    ، والفعل ة 

  . )٣( ةة واالجتامعيَّ هات الثقافيَّ وذلك بوساطة جمموعة من التوجُّ   ؛بالذات

اقرتانه بالواقع    عىلٰ   ام تدلُّ إنَّ   -كان    نصٍّ   أيُّ   -  ة النصِّ تارخييَّ   هذا، فإنَّ   عىلٰ   وبناءً 

املكاينِّ   الزماينِّ  هذا النصَّ   واملدار  بام جيعل  فيه،  ُوِجَد  نتاجاً    الذي  يعدو كونه  ال 

ل يف نطاقها، حمصورًا يف بيئة  ة التي تشكَّ ة والثقافيَّ ة والسياسيَّ للظروف االجتامعيَّ 

تكوُّ  وأسباب  دواعي  عن  مفصول  غري  العلَّ تبلوره،  انفصال  كعدم  عن  نه؛  ة 

  .)٤( ة دارت عللها وموجبات وجودهااملعلول؛ فحيثام دارت التارخييَّ 

ة  رؤيته عن تارخييَّ   نرص حامد نجد أنَّ   ، عندما نعود إىلٰ ق العامِّ فُ ضمن هذا األُ 

ة، وما يقتضيه  ينيَّ ة بالنصوص الدِّ ة وعلميَّ د يف بلوغ معرفة تارخييَّ ام تتحدَّ القرآن إنَّ 

  تارخييٌّ   ، ومتنٌ لغويٌّ   ته من حيث هو نصٌّ طبيعة القرآن وماهيَّ   ذلك من نظر إىلٰ 

 
 . ٦٥ م، ص١٩٩٨الثقايف العريب، ، املركز : نقد النصِّ حرب، عيلّ  )١(

)2(  Alain Touraine 

مركز    -، الدار البيضاء  ٢  ة، ترمجة هاشم صالح، طد: الفكر اإلسالمي: قراءة علميَّ أركون، حممّ   )٣(

 .١١٦ م، ص١٩٩٦املركز الثقايف العريب،  -اإلنامء القومي؛ الدار البيضاء 

 . ٢١٠ ، صسابقمصدر القرآّين،   الريسوين، قطب: النصُّ  ) ٤(



 ٥٠٥  التداول العريبِّ اإلسالميِّ  اهلرمنيوطيقا من السياق الغريبِّ إىلٰ 

أنَّ   . برشيٌّ  النظرة  «  وواضح  مع  وجداالً  نزاعًا  يستلزم  معرفة  هكذا  عن  البحث 

ه اإلديولوجّي) الرائجة يف قراءة علوم القرآن وعلوم احلديث، والتي  ة (التوجُّ التقليديَّ 

قراء  وصياغة  بلورة،  إعادة  بدورها  والتي  تستلزم  القرآن،  علوم  يف  باحثة  جديدة  ة 

أنَّ سيتقرَّ  هنايتها  يف  النصِّ   ر  بدَّ   ينيِّ الدِّ   مفهوم  بتارخييَّ   عىلٰ   ٰى بنيُ   أنْ   ال  هذا  القول  ة 

 .)١( »املحصول الثقايفِّ 

إنَّ  حامد  نرص  إىلٰ   فحسب  للوصول  املداخل  أهّم  العلميِّ   أحد    الوعي 

الدِّ   والتارخييِّ  القائليتمثَّ ة  ينيَّ للنصوص  الرأي  بوجه  الوقوف  يف  هو    إنَّ   :ل  اهللا 

س بلباس القداسة وبثوب  متلبِّ  هذا النصَّ  ة، وإنَّ ينيَّ م للنصوص الدِّ امللقي واملتكلِّ 

ا  ا وبرشي� ُبعدًا تارخيي�   هلذا النصِّ   الرأي املقابل القايض بأنَّ   املتافيزيقا، والتأكيد عىلٰ 

عند استنطاق    والثقايفِّ   واالجتامعيِّ   الواقع التارخييِّ   إىلٰ ه  نتوجَّ   ا، وجيب أنْ وثقافي� 

  .)٢( مفهومه

ة، ومهامجته  ينيَّ للنصوص الدِّ   عد التارخييِّ البُ   عىلٰ   أبو زيد تشديد     أنَّ ومن البنيِّ 

الدِّ  املنطق  إمهاهلم    التقليديِّ   ينيِّ أصحاب  جهة  تصوُّ   -من  اجلانب    -ره  وفق 

ل يف إجياد رؤية  ، يتمثَّ عد التارخييِّ هم خمصوص هلذا البُ ف  للوحي، راجع إىلٰ   التارخييِّ 

ة واحلوادث  البحث عن احلقائق التارخييَّ   ٰى ة تتعدَّ ينيَّ ة للنصوص الدِّ ة علميَّ تارخييَّ 

علم  واالتِّ  مباحث  يف  حيصل  (كام  الوحي  نزول  عرص  يف  حدثت  التي  فاقات 

تتيحها فلسفة اللغات حتديدًا،    ة التي املعطيات املعرفيَّ   االعتامد عىلٰ   التاريخ)، إىلٰ 

الدِّ   وباألخصِّ  تتناول قراءة النصوص  التي  يف هذا    - زيد    يقول أبو  .)٣( ةينيَّ تلك 
 

ة،  ة املحجَّ ين، جملَّ ، ترمجة حسني صفي الدِّ »زيد  وة القرآن عند نرص حامد أبتارخييَّ «واعظي، أمحد:    )١(

 . ٧١ م، ص٢٠١٢، ٢٥ العدد

 . ١٢ - ١٠ م، ص١٩٩٤، بريوت، املركز الثقايف العريب، أبو زيد، نرص حامد: مفهوم النصِّ  ) ٢(

؛ ثّم أبو زيد، نرص حامد: نقد اخلطاب ٧٣، ص»زيد ونرص حامد أبة القرآن عند تارخييَّ «واعظي،  )٣(

 .وما بعدها ١٨٨ م، ص١٩٩٤يني، سينا للنرش، الدِّ 



٥٠٦  رمنيوطيقا اهل 

التارخييَّ   - الصدد   نظرته  بني  ونظرة  مقارنًا  للنصوص  الدِّ «ة  الفكر    ينيِّ ذوي 

  ة: غري التارخييَّ  » التقليديِّ 

حمور اهتاممه ونقطة   -  اهللا  - جيعل قائل النصوص   ينيُّ إذا كان الفكر الدِّ 

  تارخييٍّ   عٍ ما حييط به من واق  بكلِّ   -اإلنسان   - ي  نا نجعل املتلقِّ انطالقه، فإنَّ 

واملعادواجتامعيٍّ  البدء  نقطة  هو  الدِّ   إنَّ   . ،  الفكر  من  أنَّ   ينيِّ معضلة  يبدأ  ه 

  ة وعالقة كلٍّ يعة اإلنسانيَّ ة والطبة عن الطبيعة اإلهليَّ ة مذهبيَّ رات عقائديَّ تصوُّ 

باألُ  الدِّ   ٰى.خرمنهام  النصوص  يتناول  إيَّ ينيَّ ثّم  جاعالً  بتلك  ة  تنطق  اها 

النصوص    مفروضاً عىلٰ   ىٰ نجد املعن  ٰى:خروبعبارة أُ   .رات والعقائدالتصوُّ 

  . )١( من خارجها

  إىلٰ  القرآينِّ  نقل مركز اشتغال التأويل من خارج النصِّ  إىلٰ  ٰى وبالتايل، فهو يسع

التي تنطلق من حقيقة   » ة أو املنفتحةة احليَّ التأويليَّ « يه بـسمِّ ما يُ  داخله، استنادًا إىلٰ 

  ة القائمة عىلٰ جزء من طبيعتنا اإلنسانيَّ  ينيِّ الدِّ  ٰى ة يف املعناالختالفات اإلمربيقيَّ  أنَّ 

  السعي إىلٰ «  فـ  -حسب نرص حامد    -من هنا    . احلياة عموماً   ٰى االختالف يف معن 

حقيقة   ة، ينبني عىلٰ ة والكليانيَّ ا للتأويالت السلطويَّ ة مفتوحة، ضد� ة حيَّ تأسيس تأويليَّ 

ين ا جادِّ ا حق� وإذا كنَّ .احلياة  ٰى تأويل القرآن هو يف جوهره سعي لصياغة معن  فحواها أنَّ 

الدِّ   يف سعينا الفكر  القهر والقوَّ   ينيِّ لتحرير  اجتامعيَّ ة؛ سياسيَّ من سلطة  ة أم ة كانت أم 

 حماولة  للمؤمنني، فال سبيل أمامنا إالَّ   ينيِّ الدِّ   ٰى يف صياغة املعن  ة، من أجل إعادة احلقِّ دينيَّ 

 . )٢( »عليه أو تعارضه ٰى بنة تقبل تأويل غريه، وتُ ة تأويليَّ بلورة منهجيَّ 

؛ من حيث  »القرآينِّ   ة النصِّ تارخييَّ «طرح نرص حامد بخصوص    أنَّ   كَّ وال ش
 

 . ١٩٠و ١٨٩ ، صاملصدر السابقيني، أبو زيد، نقد اخلطاب الدِّ  )١(

الثقايف  الدار البيضاء، املركز    -   ، بريوت١  أبو زيد، نرص حامد: التجديد والتحريم والتأويل، ط )٢(

 . ٢١٥ م، ص٢٠١٠العريب، 



 ٥٠٧  التداول العريبِّ اإلسالميِّ  اهلرمنيوطيقا من السياق الغريبِّ إىلٰ 

مجلة   فيض إىلٰ ة، يُ أهّم املقوالت التي تستند إليها اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ   ٰى هي إحد 

مع املنطق التقليدي السائد يف فهم النصوص   - بل املتصادمة   -من النتائج املباينة  

  ة، نوجزها فيام يأيت: ينيَّ الدِّ 

  : ق تأويل حمايد للنصِّ عدم إمكان حتقُّ  -أ  

متوقع اإلنسان داخل    ف يف جزء كبري منه عىلٰ فهم النصوص متوقِّ   اعتبار أنَّ   عىلٰ 

الثقافيَّ  واالجتامعيَّ بيئته  أمعنَّ  . ةة  الدِّ فإذا  واملتون  النصوص  يف  النظر  من  ينيَّ ا  ة، 

ة وواقع  حمكومة باألحداث التارخييَّ ا  ة)، لوجدنا أهنَّ ة (الوجوديَّ الناحية األنطولوجيَّ 

وإذا نظرنا،    . وحدوثه  يف عرص صدور النصِّ   والثقايفِّ   اللغة، كام للواقع االجتامعيِّ 

اإلبستيمولوجيَّ  الزاوية  (املعرفيَّ من  أنَّ ة  أللفينا  بالنصِّ تشكُّ   ة)  الوعي  حمكوم    ل 

ال   داللة النصِّ  فإنَّ   -تبعًا لنرص حامد    -ومن هنا   .أيضًا بتلك العوامل املذكورة

د مسبقًا من خالل احلوادث التارخييَّ تنحرص يف نظام الداللة الذي ُحي  ة،  ة والزمانيَّ دَّ

  ام سينفتح لزومًا عىلٰ لزمن الصدور، وإنَّ   واالجتامعيِّ   السياق الثقايفِّ   واستنادًا إىلٰ 

ل عندها  تشكَّ د يف عصور جديدة،  دُ خماطبني ُج   فيها إىلٰ   ه النصُّ ة يتوجَّ آفاق مستقبليَّ 

دات التي ترسم دائًام التأويل؛  أساس كشف املحدِّ   عىلٰ   للنصِّ   » ةالقراءة اإلبداعيَّ «

  .)١( فةة، واللغة املوظَّ تبعًا للبيئة الثقافيَّ 

   املفهوم: ثبات املنطوق وتغريُّ  -ب  

أنَّ  الدِّ «  بحكم  إنسانيَّ ينيَّ النصوص  (صارت  تأْنَسنَت  جتسَّ ة  منذ  يف  ة)  دت 

ا  إهنَّ   . دحمدَّ   تارخييٍّ   عٍ البرش يف واق  هت بمنطوقها ومدلوهلا إىلٰ التاريخ واللغة، وتوجَّ 

 .)٢( »ة يف املفهوم ، فالنصوص ثابتة يف املنطوق متغريِّ ة الثبات والتغريُّ حمكومة بجدليَّ 

شكَّ  ال  املفكِّ   وهذا  األمريكي  مسلك  بني    » هريش«ر  تقابالً  يضع    ٰى املعن«الذي 
 

 . وما بعدها ٧٦ ، صمصدر سابق ؛ ثّم واعظي، ١١٥ يني، صأبو زيد، نقد اخلطاب الدِّ  )١(

 . ١١٨ ، صاملصدر السابق )٢(



٥٠٨  رمنيوطيقا اهل 

أثناء    - حسب نرص حامد    -األمر الذي يفرض علينا    .)٢( »ٰى املغز«و  )١(»اللفظّي 

الدِّ  للنصوص  والرتاثيَّ ينيَّ مطالعتنا  األُ ة  ناحيتني؛  من  إليها  النظر  عالقة    وىلٰ ة  هلا 

ا  أمَّ   . ة)ة تارخييَّ (قراء  من سنخ الفهم التارخييِّ   دُّ عَ ة والتي تُ بإدراك الداللة األصليَّ 

فتتمثَّ  االجتامعيِّ الثانية  السياق  يف  حضورها  خالل  من  النصوص  فهم  يف    ل 

أساس الواقع   املعارص؛ أي حماولة إعادة قراءة النصوص وفهمها، ال عىلٰ   والثقايفِّ 

  .)٣( القائم ضوء الواقع االجتامعيِّ  ، بل عىلٰ يف زمن نزول النصِّ  األصيلِّ 

املخاطبني الذين    ه بمنطوقه الثابت إىلٰ إذا توجَّ   القرآينَّ   النصَّ   هذا أنَّ   ٰى ومؤدَّ 

وتشكَّ  فيهم  الثقافيَّ نزل  بيئتهم  إطار  يف  التارخييِّ ل  السياق  هذا  حبيس  يكون    ة، 

فمتغريِّ أمَّ   . داملحدَّ  مفهومه  متبدِّ ا  لتغريُّ   تبعًا  وتبدُّ ل؛  العصور  وتبعًا    األمكنة،  ل 

فارغًا قابالً     وعاءً وهو هلذا لن يصري إالَّ   . ني له، وتباين جتارهبمق املتلقِّ فُ الختالف أُ 

يُ  التأويالت واالحتامالت    مأل به من كلِّ ملا  قراءة، وفضاًء مفتوحًا ملا يمكن من 

  .)٤( ومراتب الداللة

  : تنسيب األحكام وتشتيت داللة النصِّ  -ج  

القرآينِّ وقابليَّته لقراءات وتفسريات   النصِّ  بانفتاح  أبو زيد  إقرار نرص حامد  إنَّ 

املعرفيَّة، ووفقًا   ل  املؤوِّ ل األزمنة والعصور، واختالف وجهات    - عديدة؛ وفقًا لتبدُّ

لطبيعة الرؤية احلاكمة عٰىل عنارص املنهج املتَّبع يف االستنطاق والفهم، إنَّ كلَّ    - أيضًا 

ي،  ذلك جي  ة التي ال تنفكُّ عن جتربته يف التلقِّ ل ومتثُّالته اخلاصَّ عل النصَّ رهني ُأُفق املؤوِّ

،    » صناعة « الدالالت و   » توليد « وقدرته عٰىل   املعاين، من منطلق أنَّ كلَّ قارئ خيلق النصَّ
 

)1(  verbal meaning 

)2(  significance 

زيد، نرص حامد:  ع انظر: أبو  وللتوسُّ   . ٧٤  ، ص»زيد  وة القرآن عند نرص حامد أبتارخييَّ «واعظي،   ) ٣(

 . وما يليها ١٥٩ م، ص٢٠٠٠، املركز الثقايف العريب، ٤ والسلطة واحلقيقة، ط النصُّ 

 . ٢٨٩و ٢٨٨ ، صمصدر سابق ، القرآينُّ  الريسوين، النصُّ  ) ٤(



 ٥٠٩  التداول العريبِّ اإلسالميِّ  اهلرمنيوطيقا من السياق الغريبِّ إىلٰ 

النصِّ  ق  خالَّ يساير  آخر  ق  خالَّ ي  ) ١( فهو  التلقِّ يف  دية  التعدُّ هذه  أنَّ  شكَّ  وال   .

وتزيد  وا  القراءة،  تارخييَّة  عٰىل  حتيل  والتأويل  الفهم  يف  اإلمكانيَّة  وهذه  الستقبال، 

. ومن هنا، ال يمكن محل اآليات القرآنيَّة عٰىل   األحكام تعلُّقًا بظروفها وسياقها الزمنيِّ

عي إمكان القبض عٰىل ناصية املطلق  . وهو أمر  ) ٢( معنٰى مستقرٍّ وداللة ثابتة، بل أْن تدَّ

ينيَّ من دينيَّته « أنه أْن  من ش  انيَّته اللتني هبام  » ُيفرغ النصَّ الدِّ ، وينزع عنه قدسيَّته وحقَّ

ة. » وحيًا « ُيعَرف بوصفه   ة الدنيويَّ   ، ويتعاٰىل عٰىل غريه من النصوص البرشيَّ

  وانتهاك قداسته:   القرآينِّ  أنسنة النصِّ  -د  

، وكذا يف  »ينيِّ اخلطاب الدِّ نقد  «نرص حامد يف أكثر من موضع من كتابه   يرصُّ 

  ة ليست ينيَّ كون النصوص الدِّ   عىلٰ  »والسلطة واحلقيقة  النصِّ « ، و»مفهوم النصِّ «

خمصوص وبنية   ثقايفٍّ  ٍق نس  ا تنتسب إىلٰ ة؛ بام أهنَّ  نصوصًا لغويَّ إالَّ  -  الً وأخرياً أوَّ  -

  دُّ عَ ك البنية اللذين تُ دة، تّم إنتاجها وفقًا لقوانني ذلك النسق وضوابط تلة حمدَّ ثقافيَّ 

ة كوهنا ال تنفصل عن  فميزة النصوص األساسيَّ   . فيهام  املركزيُّ   اللغة النظام الداليلُّ 

اللغويِّ  التي حتتضنها، إالَّ   العامِّ   النظام  ا من جانب آخر ختلق شفرهتا   أهنَّ للثقافة 

الداليلِّ اخلاصَّ  النظام  عنارص  ترتيب  إعادة  يف  تساهم  التي  من    األصيلِّ   ة  وبنائه 

تها  أصالة النصوص وحتديد درجة إبداعيَّ   فإنَّ   -   أبو زيد حسب    - ومن هنا    . جديد

ر  لذلك من تطوُّ   قه نتيجةً قِّ وما ُحت   ر يف النظام اللغويِّ ثه من تطوُّ دِ ام يقاسان بام ُحت إنَّ 

معاً  والواقع  الثقافة  مربِّ   .)٣( يف  الباحث  إليه  يستند  الذي  النصِّ األمر  لتجريد    رًا 

مع غريه من   ٰى ليتساو  »األرض  ينزل به إىلٰ «و السامويِّ   من طابعه القديسِّ  القرآينِّ 

البرشيَّ  ما جيري عليها من حتليل  النصوص  ليجري عليه  قابالً  وبالتايل يصبح  ة، 

 

 . ٢٤١ ، صمصدر سابقات التأويل،  ات القراءة وآليَّ أبو زيد، إشكاليَّ  ) ١(

 . ٢٨٩ ص، مصدر سابق القرآين،  الريسوين، النصُّ  ) ٢(

 . ٢٠٥و ٢٠٤ ، صمصدر سابق يني، أبو زيد، نقد اخلطاب الدِّ  ) ٣(



٥١٠  رمنيوطيقا اهل 

وُخي  تفسريات وِض وتفكيك،  أيضًا من  له  هي  ملا ختضع  ما    تأويالت عىلٰ عه  قدر 

  يقول يف هذا السياق:  .تتيحه مناهج التحليل وأدوات القراءة

إنَّ لعلَّ  بالقول:  لنا  يسمح  موقف  يف  اآلن أصبحنا  الدِّ   نا  ة  ينيَّ النصوص 

لغويَّ  أُ نصوص  أّي نصوص  الثقافة، وأنَّ   ىٰ خر ة شأن  أصلها اإلهلي ال    يف 

ة تتناسب  ات ذات طبيعة خاصَّ منهجيَّ   ا يف درسها وحتليلها حتتاج إىلٰ يعني أهنَّ 

طبيعتها   ة النصوص واإلرصار عىلٰ فالقول بإهليَّ  .ةة اخلاصَّ مع طبيعتها اإلهليَّ 

ل  البرش عاجزون بمناهجهم عن فهمها؛ ما مل تتدخَّ   ة تلك يستلزم أنَّ اإلهليَّ 

وهكذا    .نهم من الفهمكِّ ة ُمت ة بوهب بعض البرش طاقات خاصَّ العناية اإلهليَّ 

فهم اإلنسان العادي،    نصوص مستغلقة عىلٰ   ة إىلٰ ل النصوص الدينيَّ تحوَّ ت

  .)١( ةة خاصَّ ة إهليَّ  قوَّ ها إالَّ لُّ ة ال ُحتِ وتصبح شفرة إهليَّ 

البيان   سبق  سابقة    - وكام  فقرات  حامد    - يف  نرص  تبّني  ة  « فإنَّ  ببرشيَّ القول 

ينيَّة  الدِّ دة (فرتة إنتاجها    » النصوص  انتامئها للُّغة والثقافة يف فرتة تارخييَّة حمدَّ بحكم 

النصوص   هذه  أنَّ  هلام:  أوَّ أمران،  بالرضورة  عليه  يرتتَّب  لها)  نصوص  « وتشكُّ

ُتَعدُّ  » تارخييَّة  الذي  الثقايفِّ  اللغويِّ  النظام  ؛ بام أنَّ دالالهتا ومقاصدها ال تنفكُّ عن 

ألساس، فإنَّ اللغة واملحيط الثقايفَّ املوصول هبا ُيمثِّالن املرجع  جزءًا منه. وعٰىل هذا ا 

بأيِّ حاٍل من    - ال تعني    » تارخييَّة الداللة « األساس يف التفسري والتأويل. وثانيهام: أنَّ  

ل النصوص، من منطلق أنَّ اللغة    - األحوال   ينيِّ عند فرتة تشكُّ   - تثبيت املعنٰى الدِّ

ر    -  للتفسري والتأويل  التي هي اإلطار املرجعيُّ  ك وتتطوَّ ليست ثابتة ساكنة، بل تتحرَّ

تنعكس عٰىل حركيَّة    - حسب نرص حامد    - مع الثقافة والواقع. وحركيَّة اللغة هذه  

  . ) ٢( النصوص، فتنقلها يف الغالب من احلقيقة إٰىل املجاز 
 

 . ٢٠٩و ٢٠٨ ، صاملصدر السابق ) ١(

 . ٢١٠ ، صاملصدر السابق ) ٢(



 ٥١١  التداول العريبِّ اإلسالميِّ  اهلرمنيوطيقا من السياق الغريبِّ إىلٰ 

أنَّ   »يلإشكاليَّات القراءة وآليَّات التأو « ولعلَّ ما يثري االنتباه عند صاحب  

ة«تلك  ، وبعدها النّصيَّة وانعكاساهتام عٰىل الفهم والتأويل، كام » احلركيَّة اللغويَّ

ُيوظِّفها   واألحكام،  الترشيعات  لقضيَّة    -أيضاً    - عٰىل  معاجلته  الناسخ « يف 

فيها بوضوح    »واملنسوخ   ٰ يتجىلَّ هي قضيَّة  ر    -بام  النصوص   -كام يتصوَّ تغريُّ 

ل الترشيعات،  ني معاً « فالنسخ عنده وتبدُّ . » إبدال نصٍّ بنصٍّ آخر مع بقاء النصَّ

يصحُّ  ال  لذا  املجتمع،  داخل  حركتهم  يف  بالبرش  ة  خاصَّ الرشعيَّة  واألحكام 

ر ك وال تتطوَّ . وال ) ١(إخضاع الواقع املتغريِّ ألحكام وترشيعات جامدة ال تتحرَّ

مه الرجل للنسخ من إج ف، بحكم خيفٰى ما يف التحديد الذي ُيقدِّ حاف وتعسُّ

ا النصُّ فهو باٍق  . أمَّ ام باحلكم الدالِّ عليه النصُّ أنَّ النسخ ال يتعلَّق بالنصِّ وإنَّ

سواء أكان ناسخاً أم منسوخاً، مل يلحقه التبديل ال خالل زمن النزول وال بعد 

ة من تربير لتعاطي نرص حامد مع النصِّ القرآينِّ ) ٢(وفاة النبيِّ   . وإذا كان َثمَّ

القرآينِّ  النصِّ  طبيعة  نقض  من  أمكن  ما  االقرتاب  هو  ام  إنَّ النحو  هذا  عٰىل 

ل « املتعالية، وجعله موصوالً بواقع العرب التارخييِّ واالجتامعيِّ الذي    »تشكَّ

هو   من حيث  نطاقه؛ أي  إنساينٌّ « يف  لغويٌّ  ل   »نصٌّ  تشكَّ التي  بالثقافة  مرتبط 

يستجيب  ألْن  قابل  معريفٌّ  نتاج  فهو  وبالتايل  هبا.  ُكتَِب  التي  وباللغة  خالهلا 

ة التي ختضع هلا سائر اإلنتاجات املعرفيَّة األُخرٰى التي ُيبدعها  للرشوط النقديَّ

 . ) ٣(البرش 
 

 . ١٢١ ، صمصدر سابق، أبو زيد، مفهوم النصِّ  ) ١(

الرجوع إٰىل: زمردُّ  ) ٢( النقطة حيسن  النصِّ ملزيد تفصيل يف هذه  عند    يف مفهوم النصِّ   ، فريدة: أزمة 

 . وما يليها ٧٢  م، ص٢٠٠٥برانت،  -املغرب، مطبعة آنفو  -نرص حامد أبو زيد، فاس 

: االستالب واالرتداد: اإلسالم بني روجيه غارودي ونرص حامد أبو  ع انظر: حرب، عيلّ للتوسُّ   )٣(

 . وما بعدها ١٠١ م، ص١٩٩٧ ،زيد، املركز الثقايف العريب



٥١٢  رمنيوطيقا اهل 

  : ا ا ذج:

تبنيَّ  ما عرضناه  لقد  إىلٰ   -  أبو زيد ر  عن تصوُّ  من مجلة  اهلرمنيوطيقا    املستند 

ه  أنَّ  القرآينِّ  مدار األمر عنده يف التعاطي مع النصِّ   أنَّ  - ة يف قراءة النصوص الغربيَّ 

ثقايفٌّ « خيتلف  »منتج  وجتسُّ   -  ال  باللغة  ارتباطه  جهة  فيهامن  بقيَّ   -  ده  ة  عن 

اإلنسانيَّ  ومؤثِّ النصوص  تفاعل  من  يقول    -لذا    .راتة؛  هو  «  فإنَّ   - كام  الواقع 

وإهدار الواقع حلساب   . الً، والواقع أخرياً فالواقع أوَّ   . األصل وال سبيل إلهداره

ل كليهام إىلٰ والداللة ُحي   ٰى ثابت املعن  جامدٍ   نصٍّ  طرحًا    أنَّ   وال شكَّ   .»سطورةأُ   وِّ

جملها يف  نُ   رآينِّ الق   ة تصطدم مع جوهر النصِّ حماذير عدَّ   من هذا النوع ينطوي عىلٰ 

  املالحظات اآلتية: 

االجتامعيِّ   نَّ أ   -   ١ الواقع  بتأثري  االعتداد  يف  الثقايفِّ   اإلفراط    عىلٰ   والسياق 

التارخييَّ   إىلٰ   تنتقل من النصِّ   »ة املحوريَّ «جيعل    القرآينِّ   النصِّ  ة  ة والثقافيَّ الظروف 

العوامل جمملة هي األصل املؤثِّر يف  ة، وبالتايل تغدو هذه  الت االجتامعيَّ والتحوُّ 

وهذا ما   .د تابع هلا ومنفعل هباجمرَّ  -ال حمالة    -  ، كام يصري هذا النصُّ داللة النصِّ 

ر نرص حامد  حسب تصوُّ   - ه كام ال جيوز ؛ ألنَّ القرآينِّ   ر حدوثه مع النصِّ تصوَّ ال يُ 

  . حلساب الواقع  ، فكذلك ال يمكن إهدار النصِّ »إهدار الواقع حلساب النصِّ « - 

بشك أنْ إنَّ «  عامٍّ   لٍ فاألديان  ال  بالواقع  لتسمو  جاءت  له  ام  أنَّ   .)١( »تستسلم    مثلام 

  . تنضبط هي به ام ُوِجَدت لتضبط الواقع ال أنْ ة إنَّ ينيَّ النصوص الدِّ 

ة  ر الطاقة التأويليَّ رِّ ُحي   القرآينِّ   غري ثابت للنصِّ   نسبيٍّ   ٰى القول بوجود معن  أنَّ   -   ٢

؛ ما قد يوقعه يف االنقطاع الكّيل  النصِّ   ٰى أبعد احلدود يف معن  ع إىلٰ للقارئ، فيتوسَّ 

يعيد    وتبعًا لذلك جيوز للقارئ أنْ   . دة يف زمن النزولة املحدَّ عن الداللة األصليَّ 

  ة احلاصلة، عىلٰ ة واالجتامعيَّ ات املعرفيَّ أساس املستجدَّ   عىلٰ   النصِّ   ٰى صياغة معن 

 

  . ٢٤٢م، ص  ٢٠٠٨مجال: تفسري القرآن الكريم بني القدامٰى واملحَدثني، القاهرة، دار الرشوق،  البنَّا،   )١(



 ٥١٣  التداول العريبِّ اإلسالميِّ  اهلرمنيوطيقا من السياق الغريبِّ إىلٰ 

ف يف  ُيدِخل  يتحمَّ   وٰىض نحو  ال  التي  اإلسقاطات  تيه  يف  وُيوقِع  لها  التأويالت، 

  . وال تنسجم مع طبيعته القرآينُّ  النصُّ 

ل هبا أبو زيد تستهدف باألساس رفع عائق    »خطَّة التأريخ «أنَّ    -  ٣ التي توسَّ

ثابتة  »احلكميَّة« أزليَّة  بأحكام  جاء  القرآن  أنَّ  اعتقاد  يف  واملسلك  )١( املتمثِّل   .

املؤدِّي إٰىل ذلك هو ربط آيات األحكام بسياقها التارخييِّ ووقائع نزوهلا عٰىل نحو  

تعدية   يتيح  وال  عليها،  مقترصًا  ة  اخلاصَّ أسبابه  نطاق  يف  حمصورًا  النصَّ  جيعل 

إٰىل وقا  املستقبل  ُأُفق  والعّليَّةحكمه يف  املناط  مشاهبة يف  من )٢( ئع  ، وهذا شكل 

األزمنة   خمتلف  تناسب  التي  دة  املتجدِّ حلركيَّته  وإهدار  النصِّ  قتل  أشكال 

 واألمكنة. 

قراءته    أبو زيد ) التي يبني عليها  ة النصِّ (القول ببرشيَّ   »األنسنة «  ٰى دعو  أنَّ   -   ٤

رفع عائق القداسة الذي يتمثَّل    إىلٰ  - من بني ما هتدف إليه    - هتدف  القرآينِّ   للنصِّ 

أنَّ  اعتقاد  مقدَّ   يف  كالم  املنهجيَّ والعمليَّ   .سالقرآن  املحقِّ ة  نقل  ة  هي  لذلك  قة 

القرآنيَّ  اإلهليِّ اآليات  من وضعها  البرشيِّ   إىلٰ   ة  يُ   .الوضع  منزلة  بحيث  من  ل  نزَّ

إىلٰ التعلُّ  باملطلق  التعلُّ   ق  بالنسبيِّ رتبة  يتمُّ ق  وبالتايل،  النصِّ   ،  عن    القرآينِّ   فصل 

باملتلقِّ  كامل  بشكل  وربطه  املتعايل،  البرشيِّ مصدره  استنطاقه    ي  يامرس  الذي 

خلفيَّ   للنصِّ  خالل  املعرفيَّ من  ومرجعيَّ ته  الثقافيَّ ة،  ووضعيَّ ته  االجتامعيَّ ة،  ة  ته 

حينئذٍ والسياسيَّ  املحصول  يكون  فال  إبداعإالَّ   ة،  إنسانيَّ   ملضامني  رصفةًا  ،  )٣(ة 

  . ا تنطق بحقيقة النصِّ ودالالت تعكس مقاصد القارئ أكثر ممَّ 

 
اإلسالميَّ  ) ١( احلداثة  تأسيس  إٰىل  املدخل  احلداثة:  روح  طه:  الرمحن،  العريب،  عبد  الثقايف  املركز  ة، 

 . ١٨٤ م، ص٢٠٠٦

 . ٢٨٥ ، صمصدر سابق ، القرآينُّ  الريسوين، النصُّ  ) ٢(

 . ١٨١ -  ١٧٨ ، صمصدر سابق محن، روح احلداثة، عبد الر ) ٣(



٥١٤  رمنيوطيقا اهل 

:  

،  ة اهلرمنيوطيقا يف السياق الغريبِّ رصد حركيَّ   ٰى البحث الذي توخَّ   لقد أفٰىض 

العريبِّ نشأًة وتطوُّ  السياق  إىلٰ اإلسالميِّ   رًا، ويف  وتوظيفًا،  نتائج    ، استقباالً  مجلة 

  النحو اآليت:  نوجزها عىلٰ 

ُيعنٰى بتفسري النصوص وتأويلها،    اهلرمنيوطيقا، من حيث هي فرع معريفٌّ   إنَّ   - 

حتوُّ  جوهري� عرفت  العناية  الً  من  انتقلت  إذ  االشتغال؛  موضوع  صعيد  عٰىل  ا 

ة، فيام  ة عامَّ سة حتديدًا (يف املايض) إٰىل االهتامم بالنصوص البرشيَّ بالنصوص املقدَّ 

  .بعد

يُ   إنَّ   - سياق  ميِّ ما  يف  تبلورت  كوهنا  احلديثة  اهلرمنيوطيقا  الفهم  إشكاليَّ «ز  ة 

ة  مَّ ومن ثَ   . »املعارص  ة الوعي اإلنساينِّ عدم موضوعيَّ «التي عكست بجالء    » املسبق

تبقٰى متمركزة حول تفسري نصوص خمصوصة، أخذت شكل علم ُيعنَٰى   فبدل أنْ 

ـ  حدِّ عمليَّ «  ب يف  الفهم  ترتَّ »ذاهتا  ة  ما  والنصِّ ،  املؤلِّف  من  االنتقال  عليه  إٰىل    ب 

  . ة الفهمالقارئ وكيفيَّ 

التداويلِّ   إنَّ   - يلزم من    اإلسالميِّ   اهلرمنيوطيقا يف املجال  ما  التهويل  «نالت 

أو  »والتهوين تمَّ   . التمجيد واالحتقار  :لنقل،  ثُ   فقد  بَل 
قِ من  لَّ االحتفاء هبا من  ة 

جتديديَّ املفكِّ  بقراءات  القيام  عٰىل  تساعد  وسيلة  فيها  رأوا  الذين  املسلمني  ة  رين 

نبذها   - باملقابل   -  كام تمَّ  .؛ بوصفه مدخالً لتحديث الفكر والواقعالقرآينِّ  للنصِّ 

أُ  فئة  لدن  منطلقمن  باعتبار  الغربيَّ خرٰى  (اهلرمنيوطيقا)  ومرجعيَّ اهتا  غري  ة  اهتا 

اته  م يف حمو خصوصيَّ هِ ُتس  القرآينِّ  وبالتايل، فتطبيقاهتا عٰىل قراءة النصِّ  . ةاإلسالميَّ 

ممَّ  وتأويلهأكثر  فهمه  عٰىل  تساعد  جانب،    .ا  من  سليمتني  غري  الرؤيتني  وكال 

  . وحمتاجتان إٰىل مراجعة وتعديل من جانب آخر، كام تبنيَّ 

اهلرمنيوطيقيَّ   إنَّ   - املفكِّ القراءة  قام هبا بعض  التي  أمثال  ة  من  املسلمني،  رين 



 ٥١٥  التداول العريبِّ اإلسالميِّ  اهلرمنيوطيقا من السياق الغريبِّ إىلٰ 

للنصِّ  زيد  أبو  بُ   ،القرآينِّ   نرص حامد  العامِّ تبدو يف  تقليدًا واضحًا ونسخًا    عدها 

عٰىل    - ته  يف غالبيَّ   -   حمصول اجلهد التأوييلِّ   نَّ إ؛ أي  ا أنتجه الفكر الغريبُّ رصحيًا مل

إالَّ  ليس  املستوٰى  اهلرمنيوطيقيَّ هذا  للمامرسة  إسقاطًا  جتلَّ   كام  السياق  ة؛  يف  ت 

انسجامًا مع   -ة التي أوجدها الغرب  ، وإعادة إنتاج لتشغيل أدواته املنهجيَّ الغريبِّ 

الثقافيَّ  وا ظروفه  والتارخييَّ الجتامعيَّ ة،  وغريها  ة،  الرتاثيَّ   - ة،  نصوصه  ة  لقراءة 

 . ةينيَّ ومتونه الدِّ 

الراهن    يف ظلِّ   - احلاجة    إنَّ  إىلٰ   - الواقع  ة  عربيَّ «تأسيس    ملاسَّ ة  هرمنيوطيقا 

ق قدرًا من التوازن والتكامل بني  قِّ حمكم ُحي   علميٍّ   عٍ حديثة وفق مرشو   » ةإسالميَّ 

سبيل التحوير    ، واستيعابه عىلٰ والتأوييلِّ   التفسرييِّ   املوروث اإلسالميِّ استحضار  

ممَّ  واالستفادة  جهة،  من  استجدَّ والتحويل،  العرصيِّ   ا  اإلبداع  جمال    املعريفِّ   يف 

دة  قراءة متجدِّ   يقود إىلٰ   ، األمر الذي من شأنه أنْ ٰى خرحتديدًا، من جهة أُ   واملنهجيِّ 

ته، أو  ته وال انتهاك لقدسيَّ بخصوصيَّ  فهم مبدع له، دونام مسٌّ  ، وإىلٰ القرآينِّ   للنصِّ 

ته، وال مماثلة بينه وبني ما سواه من النصوص  ته وإلغاء حلكميَّ انيَّ تشكيك يف حقَّ 

ح يف بحث  وضِّ ؛ كام سنُ»أسلمة اهلرمنيوطيقا «ا تقتضيه  ة، وما شابه هذا ممَّ البرشيَّ 

د معامله  له لبنات هذا املرشوع ونُ ، الذي سنضع من خالالحق بإذن اهللا تعاىلٰ  حدِّ

  . ةاألساسيَّ 

 *   *   *





  

  

  

ا  اا ء ا    

  اط اب دة 

  ) الرمحن باستحضار نموذج طه عبد  ةدراسة نقديَّ (

  )١( حممود كيشانه

:ط  

العرب يف الفكر العريب املعارص إىلٰ ه بعض املفكِّ اجتَّ  حماولة فهم وتفسري    رين 

ة احلديثة، وهي املحاولة التي  ة واملعرفيَّ املنجزات العلميَّ   يني باالستناد إىلٰ الدِّ   النصِّ 

إىلٰ  استندت  حيث  باملخاطر،  حمفوفة  زالت  وال  اللسانيَّ   كانت  ات  مناهج 

الدِّ والسيميائيَّ  االجتامع  كعلم  عديدة  وعلوم  الدِّ ات  النفس  وعلم  يني  يني 

ة وعلم النفس التارخيي وغريها  ة والثقافيَّ ينيَّ واألنرتوبولوجيا والسوسيولوجيا الدِّ 

ه  رين العرب أنَّ ات هذا الفريق من املفكِّ لكن إشكاليَّ   . من املناهج والعلوم احلديثة

كيفيَّ  هو  الشاغل  شغله  النصِّ كان  فهم  تغيري  عىلٰ الدِّ   ة  ولو  النصِّ   يني    حساب 

أنَّ الدِّ  ذاته، كام  بتتبُّ يني  القذَّ ه كان مشغوالً  الفكرة حذو  الغريب يف هذه  الفكر  ة  ع 

اصطُ   .ةبالقذَّ  املفكِّ   عىلٰ   َح لِ وقد  هؤالء  باهلرمنيوطيقيِّ تسمية  أو  رين  العرب،  ني 

ة يف  ر العلوم املعرفيَّ يستفيدوا من تطوُّ   فالسفة التأويل العرب، وهؤالء حاولوا أنْ 

النصِّ  تفسري  الذي    ومغايراً   جديداً   يني وفهمه فهامً الدِّ   الغرب يف  السابق  للفهم 

  . ب الرتاث اإلسالميتُ تزخر هبا كُ 

 
عىلٰ   )١( حاصل  مرصي،  اإلسالميَّ   باحث  الفلسفة  يف  موضوع الدكتوراه  يف  القاهرة  جامعة  من  ة 

 . ةت عربيَّ ف وجمالَّ حُ ، له العديد من املقاالت يف ُص »فلسفة األخالق بني الفارايب وإخوان الصفا«



٥١٨  رمنيوطيقا اهل 

يف نقد الرتاث    ةرين استخدموا املناهج والعلوم احلديثهؤالء املفكِّ   فإنَّ   مَّ ومن ثَ 

أهنَّ  بداعي  ثَ اإلسالمي  ومن  صاحلة،  تعد  مل  عىلٰ   مَّ ا  القرآن    عملوا  قراءة  إعادة 

مة  مع العرص، ووفق ما يقود نحو حداثة متقدِّ   ٰى وتفكيك نصوصه وفق ما يتامش

وبناءً ظنِّ  عىلٰ  تدو  عىلٰ   هم،  يعيدون  أخذوا  النصوص  ذلك  ،  مهمع  لتاميش ير 

ب تيزيني، نرص حامد  رين: الطيِّ ومن هؤالء املفكِّ   . القرآن منتج  أنَّ   إىلٰ   باالستناد 

ة وعلوم  ة الغربيَّ ن حاولوا تطبيق املنهجيَّ د أركون، وغريهم كثريون ممَّ ، حممّ أبو زيد

يني  فقد استندوا إليه يف حتليل اخلطاب الدِّ   مَّ ومن ثَ   . القرآين  الغرب يف تفسري النصِّ 

املوروثة للنصِّ جديدة عرصيَّ   وتفكيكه لتقديم معانٍ  املفاهيم  يني،  الدِّ   ة، وإبطال 

اللغويَّ  القراءات  اللسانيَّ فاستخدموا  واالستقالل،  ة  العرض،  وآالت  احلديثة،  ة 

املعنويَّ  املقاصد  أسموه  وما  للخطابوالتبليغ،  اللساين  .ة  والتفكيكي  فاملنهج   

  . ة للنصِّ كان مرتكزهم يف قراءهتم احلداثيَّ  )١( والسيولوجي

رين العرب يف فهم  ا عٰىل حماوالت املفكِّ هذا البحث سيكون منصب�   فإنَّ   مَّ ومن ثَ 

إليها  وا  ة التي توصلَّ قوها، وما النتائج العلميَّ ، والعلوم واملناهج التي طبَّ ي ين الدِّ   النصِّ 

 ين أم كانت عامل هدم له؟ لدِّ ل مت هذه النتائج خدمة  التطبيق؟ وهل قدَّ بعد هذا  

ٰى  لة بأثقال شتَّ بادئ ذي بدء تبدو اهلرمنيوطيقا يف الفكر العريب املعارص وهي حممَّ 

ة ذاهتا  ل البيئة العربيَّ ة التطبيق، وعدم تقبُّ من عدم وضوح الرؤية لدٰى أتباعها، وفردانيَّ 

من   النوع  هذا  أدَّ ملثل  ما  من  التأويل، وهو  هجوم شديد  من  اآلن  تواجهه  ما  إٰىل  ٰى 

  ين، إالَّ ارات التي ترٰى يف اهلرمنيوطيقا خطورة عٰىل الدِّ ة التيَّ ة وخاصَّ ارات الفكريَّ التيَّ 

ر املغريب طه عبد الرمحن، وهي تلك املحاولة  مها املفكِّ ة يتزعَّ ة نقديَّ هناك حماولة فلسفيَّ   أنَّ 

ع  تعتمد  احلجَّ التي  مواجهة  من  كبري  قدر  باحلجَّ ٰىل  صدع  ة  لرأب  حماولة  فهي  ة، 

  . ة ة اإليامنيَّ ة إٰىل جانب أبعادها العقديَّ ة وفلسفيَّ اهلرمنيوطيقا تنبني عٰىل أبعاد فكريَّ 
 

(1) Psychology 



يني يف ضوء العلوم املعرفيَّة  ٥١٩  فهم النصِّ الدِّ

ملا انطوٰى عليه من    - جيب النظر إٰىل املرشوع الفكري لطه عبد الرمحن  مَّ ومن ثَ 

  فكار تصحيح املسار الذي سارت عليه اهلرمنيوطيقا هذه األ  اءة، ومن أهمّ أفكار بنَّ

العريب   العامل  زالت يف  النقاط اجلوهريَّ   وأهمّ   ،-وال  التي  هذه  اهلرمنيوطيقا  ة يف 

ا، فتعمل فيها  ا إنساني� القرآين كام لو كان نص�   إعادة نظر كوهنا تنظر للنصِّ  حتتاج إىلٰ 

اخلطأ   من  وهذا  النقد،  أدوات  من  شاءت  أنَّ ما  ذلك  له    النصَّ   الكبري،  القرآين 

  .. ة أو اهلرمنيوطيقاالعاملني، فالقراءة احلداثيَّ  ة مصدره وهو ربُّ ته وقدسيَّ قدسيَّ 

ها  صف بضدِّ ة، وتتَّ تفسريات آليات القرآن، خترج عن الصفة االعتقاديَّ 

احلداثيَّ  فالقراءات  االنتقاد،  أنْ وهو  تريد  ال  اعتقاداً صِّ ُحت   ة  اآليات    ل  من 

  .)١( هذه اآليات  متارس نقدها عىلٰ   ام تريد أنْ ة، وإنَّ القرآنيَّ 

ف، وهي تلك  ة موت املؤلِّ يني نظريَّ الدِّ   يف قراءة النصِّ   ٰى اهلرمنيوطيقا تتبنَّ   إنَّ 

التي تقرأ   -ة احلديثة  من نتاجات العلوم املعرفيَّ  ل نتاجًا ثِّ وهي متُ  -   ةة األدبيَّ النظريَّ 

  املحيط به، بل دون النظر إىلٰ   النصِّ   جوِّ   األديب قراءة ناقدة دون النظر إىلٰ   النصَّ 

النور   األديب بخروجه إىلٰ  هذا النصَّ  ف ذاته، بداعي أنَّ حقيقة ما كان يقصده املؤلِّ 

، بل  ف والنصِّ لصاحبه بصلة، فقد صارت هناك قطيعة بني املؤلِّ   أصبح ال يمتُّ 

  . ه كيفام يشاءفرسِّ فهو ملك للقارئ يُ   مَّ ، ومن ثَ يتيامً   ف وأصبح النصُّ لقد مات املؤلِّ 

ثَ  الذاتيَّ   مَّ ومن  التي كانت  عن تلك املؤثِّ   بعيدًا   ة حول النصِّ تكثر القراءات  رات 

  ة يف قراءة النصوص األدبيَّ   كانت تصحُّ   ف هذه إنْ ة موت املؤلِّ نظريَّ   بيد أنَّ   . حتيط به

نُ كنَّ   وإنْ   -  ال  هذا  حبِّ ا  مثل  قراءهتا  االجتِّ ذ  يف  جمال  فإهنَّ   - اه  عن  تكون  ما  أبعد  ا 

ة  القرآين ال خيضع لتلك الذاتيَّ   النصَّ   ة، ذلك أنَّ التطبيق يف جمال النصوص القرآنيَّ 

ة  ة، تلك الذاتيَّ النصوص  األدبيَّ   ف عىلٰ ة موت املؤلِّ التي يامرسها أصحاب نظريَّ 
 

ة، الدار البيضاء، املغرب، ط  الرمحن، روح احلداثة، املدخل إٰىل تأسيس احلداثة اإلسالميَّ طه عبد  )١(

 . ١٧٦م، ص ٢٠٠٦وٰىل، املركز الثقايف العريب، األُ 



٥٢٠  رمنيوطيقا اهل 

ة التي  ة والفردانيَّ ، نتيجة الذاتيَّ لنصِّ دة متنافرة حول االتي جتعل هناك قراءات متعدِّ 

  . ته وتكوينه الثقايفاهاته وأيديولوجيَّ حسب معارفه واجتِّ  يتعامل هبا كلٌّ 

يُ  ملاذا اجتَّ فرسِّ وهذا  لنا  إٰىل تأويل النصِّ     ةً مستخدم   -   يني الدِّ   هت اهلرمنيوطيقا 

واللسانيَّ السيميائيَّ  والتفكيكيَّ ات  واملناهج    ) ١( ة ات  العلوم  من  العديد  عن  فضالً 

كان ظاهرها العمل عٰىل جتديد الفكر واإلبداع   وهي دعوة وإنْ  ،- ة احلديثة املعرفيَّ 

  ، ة ة واملذهبيَّ ين لألهواء والرؤٰى الشخصيَّ الدِّ   عَ خِض م هبذا قد أُ فقد فات أصحاهبا أهنَّ 

ة  الدومجاطيقيَّ  ي، بدعوٰى أنَّ ين الدِّ  تأويل النصِّ  -  عٰىل ذلك  -  إنسان   أيِّ  إذ من حقِّ 

  . بالكفر أو املروق  هم أحداً يتَّ  ألحد أنْ   حينها ممتنعة، ومع امتناعها ال حيقُّ 

ورأيه القارص؟ أليس من املمكن    لفكره اخلاصِّ   أليس هبذا يكون أخضع النصَّ 

؟ أهكذا يكون  إٰىل التأويل الباطني للنصِّ  خيرج عليه آخر برأي يناقضه مستندًا  أنْ 

ة؟ أمل يعلم أتباع  ة خاصَّ من قدسيَّ   ين كغريه من النصوص؟ أليس هلذا النصِّ الدِّ 

ة  عدَّ   يني هبذا الشكل سينتج عنه حتامً الدِّ   تأويل النصِّ   فكرة القول باهلرمنيوطيقا أنَّ 

وبالتايل يقع    ،ينيالدِّ   مستندة إٰىل النصِّ   -   حسب رأي أصحاهبا  -   حقائق مطلقة 

الفردانيَّ اهلريومينوطيقيُّ  التأويالت  ة؟ أليسوا بذلك  ون فيام حذروا منه من شيوع 

  قد قاموا بأطلقة النسبي؟ 

املهمِّ   مَّ يه أنسبة املطلق؟ ومن ثَ سمّ أُ   أو ما يمكن أنْ    يفهم اجلميع أنَّ   أنْ   فمن 

ل كغريه من النصوص،  عامَ سه ورشوطه املعتربة، وال يُ ُس يني له أُ الدِّ   تأويل النصِّ 

، فاختلفت  عد عن املضمون احلقيقي للنصِّ  نقع فيام وقع فيه البعض من البُ وإالَّ 

يني عندهم، ومل  الدِّ  ة النصِّ التفسريات باختالف امليول واألهواء، فضاعت قدسيَّ 

حقَّ  واالحرتام ينل  التقدير  من  فإنَّ   . ه  لآليات    وعليه  املحكم  التأويل  رشوط 

  تنحرص يف: 

 
(1) Déconstruction 



يني يف ضوء العلوم املعرفيَّة  ٥٢١  فهم النصِّ الدِّ

  . مقتضيات اللغة احلرص الكامل عىلٰ  -  أ

  . السياق الذي وردت فيه اآليات املحافظة عىلٰ  -  ب

  . العلم بأسباب نزول اآليات -  ج

   بمقدار ما يسمح به النصُّ التعميم إالَّ  عدم االنطالق من التخصيص إىلٰ   -  د

  . ينيالدِّ 

التي وردت فيها اآلية إىلٰ   - هـ   املناسبة  أُ   عدم االنتقال من    يتمُّ   ٰى خر مناسبة 

  . )١( القرآين بعقلنا القارص النصِّ  إقحامها عىلٰ 

  ي يف ظنّ  -   ه رأي ابن رشد، فإنَّ   وإذا كان بعضهم يستند يف فكرته عن التأويل إىلٰ 

ا بني العقل  حضاري�   يقيم حواراً   ابن رشد كان يريد من التأويل أنْ   قد ظلمه؛ ألنَّ   -

ني  وهذا احلوار ال نجده عند كثري من اهلريومينوطيقيِّ ين،  والرشيعة، التنوير والدِّ 

ربَّ  بل  مبالغاً أنَّ   وأظنُّ   -   امالعرب،  ذلك   ني لست  ة  أنا الدومجاطيقيَّ  ـال   دُّ عَ تُ   -  يف 

تتَّ  القائمة منهجي� فق مع منهجيَّ عندهم ال  رضورة التواصل بني    ا عىلٰ ة ابن رشد 

اإلنسان يف    الرغم من إقرار بعضهم بأنَّ   عىلٰ   . ي، احلكمة والرشيعةالعقيل واملادّ 

  . أرسار نفسه ليكتشف  اآلخر  حاجة إىلٰ 

يني تقع  الدِّ   ة التفسري والتأويل للنصِّ وليَّ ؤمس  ص فإنَّ ا نؤمن بالتخصُّ وإذا كنَّ

املتخصِّ  كاهل  ممَّ عٰىل  وتثقَّ صني  قرأوا  كثرياً ن  والتفسري    فوا  الفقه  أبواب:  يف 

التخصُّ   ... واحلديث من  الفرعيَّ وغريها  إالَّ صات  ليشء  ال  ألنَّ ة؛  أقدر      هؤالء 

لدرايتهم برشوط التأويل التي نتجت عن    ،ينيالدِّ   الناس عٰىل التعامل مع النصِّ 

من خارج دائرة هذا    بذلك  وهو  -   الع، فإذا جاء رجل ساع االطِّ كثرة القراءة واتِّ 

كلِّ  يف  أنَّ   التثاقف  عن  فضالً  املجاالت،  التأويل  هذه  عٰى  وادَّ    - ه جيهل رشوط 
 

اإلسالميَّ   )١( الفلسفة  حمارضات يف  هويدي،  العربيَّ انظر حييٰى  الثقافة  دار  م،  ١٩٦٦ة،  ة، مرص، ط 

 . بعدهاوما  ٦ ص



٥٢٢  رمنيوطيقا اهل 

ة  ة أو مذهبيَّ ملآرب فكريَّ   ما وهو جاهل هبذه الرشوط حتقيقاً   دينيٍّ   معرفة تأويل نصٍّ 

االعتداد بام قام به   ة احلديثة، هل يتمُّ ة، أو بدعوٰى تطبيق العلوم املعرفيَّ أو شخصيَّ 

  نقبل تأويالً آخر لشخص آخر حتقيقًا   ملانع من أنْ من تأويل؟ وإذا قبلنا ذلك فام ا

أُ  األوَّ ملآرب  منها  انطلق  التي  غري  الدِّ خرٰى  من  يبقٰى  هل  من  ل؟  ذلك  بعد  ين 

املطلقة طبقاً يشء؟! أمل تتغريَّ  املذهبيَّ    احلقائق  يني؟ وماذا  الدِّ   ة للنصِّ للتفسريات 

التيَّ ترك اهلريومينوطيقيُّ  املتشدِّ ينيَّ ارات الدِّ ون العرب إذن لبعض  دة؟! أمل يقعوا  ة 

    ! عاء احلقيقة املطلقة؟فيام وقعت فيه من ادِّ 

جزئيَّ   ثمّ  أُ هناك  النصِّ   ٰى خرة  لتأويل  دعوهتم  حول  بالسابقة  يني،  الدِّ   ترتبط 

  يني ثمّ الربط بني النسبي واملطلق؛ إذ كيف ترفضون املطلق الدِّ  كبريٍ  حدٍّ  ل إىلٰ ثِّ ومتُ 

تأويله النصِّ إالَّ   ؟!حتاولون  هذا  تأويل  حتاولون  كنتم  إذا  األغراض      خيدم  بام 

اخلاصَّ األيديولوجيَّ  تيَّ ة  بني  إذن  الفرق  فام  متشدِّ ة،  بتأويل  ار  فكره  يربط  ديني  د 

ار ليربايل أو علامين حياول  موقفه وبني تيَّ   من  يعضض و ده  ؤيِّ  يُ ويبحث فيه عامَّ   النصِّ 

ما   ة الوصول إىلٰ اهه، فاالثنان سواء إذن يف منهجيَّ د فكره واجتِّ ؤيِّ بام يُ  تأويل النصِّ 

  به حقيقة مطلقة؟!  يظنُّ 

ا ا  طّماة و:ا   

القول النظريَّ   إنَّ   : يمكن  تلك  الفكر  اهلرمنيوطيقا من  اهتامم  التي شغلت  ات 

أهنَّ  أتباعها  فيها  وجد  حيث  مؤثِّ اإلنساين؛  بدور  تقوم  أو  ا  النصوص  تفسري  ر يف 

يد شاليرماخر    ا كان نوعها، وقد نشأت يف املجال التداويل الغريب عىلٰ اخلطابات أي� 

ن  نذ بواكري ظهوره يتضمَّ وديلتاي وهايدغر، وقد كان فكرنا العريب اإلسالمي م 

متعدِّ  الرؤ كتابات  اخلطاب  والتوجُّ   ٰى دة  تأويل  يف  قراءات  تعكس  التي  هات 

ثَ  ومن  تلقَّ   مَّ القرآين،  النظريَّ فقد  هذه  العريب  الفكر  عديد  ف  عند  رين  املفكِّ من  ة 

، وحسن  أبو زيدنرص حامد  وب تيزيني،  د أركون، والطيِّ حممّ   :العرب من أمثال



يني يف ضوء العلوم املعرفيَّة  ٥٢٣  فهم النصِّ الدِّ

عىلٰ وغريهم،    ، حنفي املنهجيَّ   وعملوا  الغربيَّ نقل  إىلٰ ة  اهلرمنيوطيقا  يف  البيئة    ة 

العربيَّ الفكريَّ  بمجرَّ   ، ةة  يكتفوا  إىلٰ ومل  املناداة  إالَّ   د  أنَّ تطبيقها،  التوجُّ     هات  هذه 

فيه من    تصطنع منهجاً   مناقدة حتاول أنْ   ٰى خر هات أُ ة بدأت تفرز لنا توجُّ الفكريَّ 

ات  ق باآلليَّ س للتأويل تتعلَّ ُس وضع أُ  تصحيح مسار اهلرمنيوطيقا الكثري يقوم عىلٰ 

  فإنَّ   مَّ ومن ثَ   . ات التأويل وغريهاق بأخالقيَّ ة، وما يتعلَّ ة واألدوات املعرفيَّ اللغويَّ 

ة يف  فكرة ملحَّ   -  ة إذا نظرنا إليها نظرة متوازنةخاصَّ   -اهلرمنيوطيقا يف جوهرها  

نجد    ة املعارصة يف باب تفسري أو تأويل اخلطاب البرشي؛ إذ من املمكن أنْ الفرت

  : التاليةيف املجاالت  باً طيِّ   ٰى هلا صد 

  . ة وليس نقدهاينيَّ فهم النصوص الدِّ  -

 . ةفهم وتفسري اخلطابات الفكريَّ  -

 . تأويل اخلطاب الصويف -

 . ةالبالغة العربيَّ  -

  . ةتأويل اخلطابات التجديديَّ  -

دي  سة بام هي عليه اآلن لن ُجي إقحامها يف تأويل أو تفسري النصوص املقدَّ    أنَّ إالَّ 

يُ نفعاً  بل  إىلٰ ؤدّ ،  اإلشكاليَّ   ي  من  إذا ظلَّ ات، خاصَّ الكثري  عىلٰ ة  اهلرمنيوطيقا    ت 

انته ما  إليه طه عبد الرمحن، الذي استخلص    ٰى النهج نفسه الذي تنهجه، وهذا 

أُ  اهلرُس ثالثة  عليها  تقوم  العربيَّ س  املعارصمنيوطيقا  يُ   ةة  ما  عليها  طلِ أو  هو  ق 

  :)١( س هيُس دة، وهذه األُ ة املقلِّ القراءات احلداثيَّ 

  . اهلدف النقدي -

 . ة ة التنسيقيَّ اآلليَّ  -

  . ات املمنهجةالعمليَّ  -
 

 . ١٧٨طه عبد الرمحن، روح احلداثة، ص  :انظر )١(



٥٢٤  رمنيوطيقا اهل 

ني  س الثالثة التي ينتقد من خالهلا طه عبد الرمحن اهلريومينوطيقيِّ ُس وهي األُ 

  همهم من خالهلا بالتقليد؛ إذ إنَّ س التي يتَّ ُس التحليل األخري األُ العرب، وهي يف  

األُ  األُ ُس هذه  تلك  هي  الثالثة  يف  ُس س  اهلرمنيوطيقا  عليها  اعتمدت  التي  س 

وهي    ، ة التأنيس أو األنسنةأساس من خطَّ   الغرب، وينبني األساس النقدي عىلٰ 

اخلطَّ  تعمل عىلٰ تلك  التي  القدسيَّ   ة  بمعن  النصِّ ة عن  رفع  اآليات    ٰى القرآين  نقل 

ات  عمليَّ  الوضع البرشي، ويعتمد هذا النقل عىلٰ  ة من الوضع اإلنساين إىلٰ القرآنيَّ 

كعبارات: القرآن    ة بكتاب اهللا تعاىلٰ ممنهجة قوامها: حذف عبارات التعظيم اخلاصَّ 

لك استبدال  ، أو صدق اهللا العظيم، وكذالكريم، أو القرآن احلكيم، وقال اهللا تعاىلٰ 

  : ون القرآن الكريمي اهلريومينوطيقيُّ سمّ يُ   رة، كأنْ مقرَّ   ٰى خر مصطلحات جديدة بأُ 

الكرب  اخلطابٰى املدونة  أو  اإلهلي  : ،  ويستخدمون  و  ، اخلطاب  النبوي،  اخلطاب 

  .)١( ة مكان نزول القرآنمصطلح العبارة مكان اآلية، والظاهرة القرآنيَّ 

املمنهجة، التسوية يف رتبة االستشهاد بني الكالم  ات  من هذه العمليَّ   كذلك فإنَّ 

ينبني عىلٰ   . اإلهلي والكالم اإلنساين النقدي الذي  ة التأنيس  خطَّ   وهذا األساس 

نص�  القرآن  من  لغوي� جتعل  أليِّ ا  مماثالً  يرتتَّ   ، برشيٍّ   نصٍّ   ا  املامثلة  ب عليها  وهذه 

القرآين   يصبح النصُّ   هذه النتائج أنْ  ، من أهمّ )٢( نتائج خطرية عند طه عبد الرمحن

ينزل    مَّ ملقتضيات الثقافة التي تنتمي إليها لغته، ومن ثَ   إنتاجه وفقًا   تمَّ   د نصٍّ جمرَّ 

القرآين وقد   يصري النصُّ  مَّ ق بالنسبي، ومن ثَ رتبة التعلُّ  ق باملطلق إىلٰ من رتبة التعلُّ 

عىلٰ  متعدِّ   انفتح  هلاحتامالت  حرص  ال  وتأويالت  ثَ دة  ومن  املدلول    مَّ ا،  يضيع 
 

د  حممّ  :وانظر  .٥الرابعة، ص  ط القاهرة، مكتبة مدبويل،    يني، نرص حامد أبو زيد، نقد اخلطاب الدِّ   )١(

الدِّ  اخلطاب  إٰىل حتليل  املوروث  القرآن من تفسري  للطباعة أركون،  الطليعة  دار  يني، بريوت، ط 

 . ٢٠٦والنرش، ص 

 . وما بعدها١٨٠طه عبد الرمحن، روح احلداثة، ص  :ظران )٢(



يني يف ضوء العلوم املعرفيَّة  ٥٢٥  فهم النصِّ الدِّ

نتيجة خطرية جد�  ويستتبع ذلك  هذه االحتامالت،  قوامها  األصيل لآلية وسط  ا 

بالقارئ اإلنسان،    ةً يَّ القرآين وفصله عن مصدره املتعايل، وربطه كلّ   استقالل النصِّ 

  . لوجود نقص هنا أو زيادة هناك ، القرآين بعدم االكتامل وصف النصِّ  لينتهوا إىلٰ 

«اإلسالم فرض نفسه كدين مدعومًا    أنَّ   د أركون يذهب إىلٰ نجد حممّ   مَّ ومن ثَ 

، لينطلق من هذه  )١( »بواسطة نجاح سيايس، إذن فهو حدث تارخيي بشكل كامل

ارتضاها، وهي أنَّ   مة إىلٰ املقدّ  نتيجة  البُ   تأسيس  عد التارخيي يف التحليل  «إدخال 

   .)٢( »التفريق بني اإلسالم املثايل هذا، وبني اإلسالم التارخيي نا إىلٰ سوف يضطرُّ 

اآلليَّ أمَّ  التنسيقيَّ ا  عىلٰ ة  فتنبني  خطَّ   ة  من  اخلطَّ أساس  وهي  العقلنة،  التي  ة  ة 

القرآن وحي ورد من    ل ذلك يف االعتقاد بأنَّ ة، ويتمثَّ تستهدف رفع عائق الغيبيَّ 

ة العقلنة إلزالة ذلك هي التعامل  ة التنسيق التي تقوم عليها خطَّ عامل الغيب، وآليَّ 

القرآنيَّ  اآليات  بكلِّ مع  تُ   ة  التي  والبحث،  النظر  املنهجيَّ وفِّ وسائل  ات  رها 

منها: نقد علوم القرآن، إذ   ، ة خطواتعدَّ  ذلك بناًء عىلٰ  ات احلديثة، ويتمُّ والنظريَّ 

رة  ة متحجِّ  وسائط معرفيَّ علوم القرآن ما هي إالَّ   ون العرب أنَّ عتقد اهلرومنيوطيقيُّ ي

النصِّ  قراءة   قراءة عقليَّ   ترصف عن  ثَ القرآين  مناهج    مَّ ة، ومن  نقل  يتوانوا يف  مل 

ن  وة، معتربجمال الدراسات القرآنيَّ  بعة يف نقد وحتليل التوراة إىلٰ علوم األديان املتَّ 

التوسُّ تُ ا كُ أهنَّ  باملناهج  ب واحدة ومقتضياهتا واحدة، وال غضاضة عندهم من  ل 

ة  ة والفلسفيَّ ات النقديَّ النظريَّ   رة يف علوم اإلنسان واملجتمع، واستخدام كلِّ املقرَّ 

جتاوز بعضها لبعض،    وال إىلٰ   ،اتمآالت هذه النظريَّ   املستحدثة، دون النظر إىلٰ 

  .ة وغريها ة والتفكيكيَّ والتأويليَّ ة فول بعضها، كالبنيويَّ وال أُ 

 

«الفكر اإلسالمي قراءة علميَّ   .د  )١( الثقايف  أركون  البيضاء، ط املركز  الدار  ة» ترمجة هاشم صالح، 

 . ١١٥العريب، ص 

 . ١١٥السابق: ص  )٢(



٥٢٦  رمنيوطيقا اهل 

ة ممتنعة  ، إذ ليس هناك آية قرآنيَّ وعليه فقد أطلقوا سلطة العقل يف قراءة النصِّ 

النصِّ  حول  العقل  الجتهادات  مرسومة  حدود  يوجد  وال  العقل،  اجتهاد    عن 

ينتهي طه   مَّ القرآين، فام بالنا بموقفهم من التفاسري التي تدور حول اآلية؟  ومن ثَ 

ة العقلنة  خطَّ  ب عىلٰ هناك نتائج خطرية ترتتَّ  أنَّ  إىلٰ  -ذلك   عىلٰ  بناءً  -عبد الرمحن  

أمهّ اهلريومينوطيقيَّ  من  عىلٰ ة،  ومحله  الوحي  مفهوم  تغيري  التي    ٰى معن  ها:  املوهبة 

ظنِّ  خيتصُّ  يف  مفهومه  كون  هبا،  يقوم  التي  الوظيفة  أو  اإلنسان  مرتبطًا هبا    هم 

جامدة،  وعدم    ل عندهم طقوساً ثِّ العقل، والعبادات التي متُ   عد عنباألساطري والبُ 

من التبديل والتحريف يصري    ٰى خر ب األُ تُ الكُ   ما يصري عىلٰ   ة القرآن، وأنَّ أفضليَّ 

االستعارات    ساق، وأنَّ القرآين لالتِّ   ة له، وفقدان النصِّ فال أفضليَّ   مَّ عليه، ومن ثَ 

تطغ إىلٰ العقليَّ ة  األدلَّ   عىلٰ   ٰى واملجازات  لينطلقوا  والرباهني،  بأنَّ   ة  العقل    القول 

النصُّ  عليه  ينبني  إىلٰ   الذي  القَ   أقرب  األُ العقل  إىلٰ صيص  منه  العقل    سطوري 

ليُ   االستداليل املنطقي، كلُّ  ة ارتضوها وهي جتاوز اآليات  جنتي  دوا عىلٰ ؤكِّ ذلك 

ة من  ام هو مرحلة تارخييَّ ما حيويه من قضايا وأخبار إنَّ   ة أنَّ املصادمة للعقل؛ بحجَّ 

  .)١( جتاوزها   مراحل الوعي اإلنساين التي تمَّ 

التأريخ أو األرخنة،  أساس من خطَّ   ات املمنهجة فتنبني عىلٰ ة العمليَّ ا آليَّ أمَّ  ة 

اخلطَّ  بأنَّ وهي  االعتقاد  إزالة  التي تستهدف  ثابتة وأزليَّ   ة  بأحكام  ة،  القرآن جاء 

  ويتمُّ   ،اآليات بظروف بيئاهتا وزماهنا وبسياقاهتا املختلفةوذلك من خالل وصل  

اخلطوات   التارخييَّ التاليةذلك من خالل  املسائل  املسلَّ : توظيف  تفسري  ة  م هبا يف 

واملكّ  واملتشابه  واملحكم  النزول  أسباب  كمسألة  البنية  القرآن،  لتقرير  واملدين  ي 

اجلدليَّ التارخييَّ  مرشوعيَّ ة  وحتصيل  للقرآن،  هلذه    ة ة  التارخيي  النقد  ملامرسة  زائفة 

فإنَّ و  . اآليات احلكم،  مفهوم  تغميض  اخلطوات  تلك  تتضمَّ   من  الذي  نه  احلكم 

 
 . ١٨٤ -  ١٨١طه عبد الرمحن، روح احلداثة، ص  :انظر )١(



يني يف ضوء العلوم املعرفيَّة  ٥٢٧  فهم النصِّ الدِّ

  قراراً   ا وتارةً عام�   ن قرارًا تتضمَّ   باخلرب، تارةً   ٰى خر وأُ   يأيت بصيغة املاٰىض   اآلية تارةً 

ناسخاً خاص�  أو  منسوخاً   ا،  يُ أو  وهذا  إىلٰ ؤدّ ،  نظرهم  يف  القيمة    ي  يف  اختالف 

  . ةة آليات األحكام ويف صفتها اإللزاميَّ الترشيعيَّ 

ٰى  عدد ممكن من هذه اآليات التي ال تتعدَّ   دعوا إٰىل االقتصار عٰىل أقّل   مَّ ومن ثَ 

هم، وهذا يعني إضفاء  املستقبل يتجاوزها حسب ظنِّ  ة اآليات فإنَّ ا بقيَّ الثامنني آية، أمَّ 

  مَّ ة عٰىل العقيدة، ومن ثَ ة، وتعميم الصفة التارخييَّ ام القرآنيَّ ة عٰىل األحك صفة النسبيَّ 

ي إٰىل جعل  ؤدّ ة املمنهجة تُ ات التارخييَّ هذه العمليَّ   طه عبد الرمحن ينظر إٰىل أنَّ   فإنَّ 

ب عليه نتائج خطرية، منها:  ، وهو ما يرتتَّ تارخييٍّ   نصٍّ   ا مثل أيِّ ا تارخيي� القرآن نص� 

بأنَّ الق   املسلَّمة   إبطال  كلِّ   ائلة  بيان  القرآن  منزلة  ويشء،    يف  األحكام  آيات  إنزال 

الدعوة  وة،  ة اخلاصَّ ات الباطنيَّ حرص القرآن يف األخالقيَّ و توجيهات ال إلزام معها، 

ين  للدِّ   مسلم فهمه اخلاصَّ   غه من مضمونه، وجيعل لكلِّ فرِّ يُ   ين حتديثًا إٰىل حتديث الدِّ 

 . )١( ة يراه هو وفق وجهة نظره اخلاصَّ   نًا معيَّ   نًا ي تديُّ ؤدّ الذي جيعله يُ 

إالَّ  ليس  هؤالء  الشعوب  فاإلسالم عند   جمموعة أساطري خملوطة من أساطري 

 امتداد  ، وما هو عندهم إالَّ ) ٢( ةة، والفرعونيَّ ة، واآلشوريَّ ة، والسومريَّ القديمة البابليَّ 

والوثنيَّ  إله  لألساطري  بعل  اإلله  كعبادة  السابقة  ثَ ات  ومن  هذا    مَّ القمر،  فحسب 

العربيَّ االجتِّ  العبادة  جاءت  قمريَّ اه  عبادة  بقدسيَّ ة  اليوم  إٰىل  وحتتفظ  القمر،  ة،  ة 

  . )٣( ه قمري ة، والتاريخ قمري، والصيام قمري، والزمن العريب كلُّ فالشهور قمريَّ 

ه  أنَّ   ىلٰ اإلسالم ع  هذا النهج اخلاطئ إذا نظروا إىلٰ   عىلٰ   فال غرابة بناءً   مَّ ومن ثَ 

اجلاهليَّ  من  وطقوس  القديمشعائر  األوسط  الرشق  وأديان  ،  احلجِّ   : مثل  ، ة 
 

 . ١٨٨ - ١٨٦طه عبد الرمحن، السابق، ص  :انظر )١(

دار الطليعة للطباعة والنرش،   ، سطورة» األُ و   اخللق   الربيعو يف كتابه «اإلسالم وملحمة   تركي عيلّ   : انظر   )٢(

  . ٧٥و   ٧٤دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوت، ص    ، وانظر: رشيد اخليون «جدل التنزيل»   . بريوت 

 .١٦٨الزمان»، املركز الثقايف العريب، بريوت، ص   د القمني «ربُّ انظر: سيِّ  )٣(



٥٢٨  رمنيوطيقا اهل 

باجلنِّ  واخلتانواالعتقاد  األسود،  احلجر  وتقديس  القرب  ، ،  وبعض    ،وعذاب 

األُ التصوُّ  مدَّ ٰى خر األُ ة  سطوريَّ رات  أنَّ ،  نتف  عني  توظيف  إلعادة  استخدمها  ه 

    .)١( بناء قرص إيديولوجي جديدمتبعثرة من خطاب اجتامعي قديم، بغية 

ا من  مل يكن أحسن حظ�   اإلسالم   عٰىل أنَّ فاخلطاب العلامين اهلرمنيوطيقي بناًء  

  د أركون قائالً: يذهب حممّ  مَّ ، ومن ثَ )٢( سابقه

ني واملراقبني الذين ينسخون خطاباهتم دون  عاء اإلسالميِّ بالرغم من ادِّ 

قواعد التحليل التارخيي والسوسيولوجي  كوا بناءها ال يفلت من  فكِّ يُ   أنْ 

  .)٣( تأكيد واألنرتبولوجي والفلسفي بكلِّ 

دينيَّ  كظاهرة  بقيَّ فاإلسالم  عن  ال خيتلف  أركون  نظر  يف  األديانة  ما    ،ة  وهو 

املوروث العقائدي  اإليامين  املوقف  مع  أنَّ )٤( يتعارض  ويعني  كبقيَّ   ،  ة  اإلسالم 

للتارخييَّ  بعكاألديان يف اخلضوع  اإليامينة  الدوغامئي  الفكر  ُينظِّر  ، وهو  )٥( س ما 

اإلسالم ال    نَّ إإذ    ،ةسيخضع ملناهج التحليل التارخيي التي خضعت هلا املسيحيَّ 
 

وأركون  «نافذة عٰىل   .١٠٨ص    ،يني» أركون «القرآن من التفسري املوروث إٰىل حتليل اخلطاب الدِّ   :انظر   )١(

وانظر له   .١١٤  م، ص١٩٩٦وٰىل،  ة للنرش، ط األُ اإلسالم»، ترمجة صياح اجلهيم، بريوت، دار عطيَّ 

ب تيزيني وانظر: طيِّ   . ٢٣١املركز الثقايف العريب، بريوت، ص    ، ة الفكر العريب اإلسالمي» «تارخييَّ   : أيضاً 

عبد املجيد الرشيف   : وانظر  .١١٣ة البنية والقراءة»، دار الينابيع، دمشق، ص  القرآين أمام إشكاليَّ   «النصُّ 

 .٢٦وت، ص دار الطليعة للطباعة والنرش، بري   ، «اإلسالم بني الرسالة والتاريخ» 

األهايل للطباعة والنرش والتوزيع،    ،صول جديدة للفقه اإلسالمي»د شحرور «نحو أُ انظر: حممّ   )٢(

 . ٣٤٨دمشق، ص 

 . ١٧١ص  ،أركون «نافذة عٰىل اإلسالم» )٣(

 . ٣٢٦دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوت، ص  ،يني»انظر: أركون «قضايا يف نقد العقل الدِّ  )٤(

  .م١٩٩٧،  ١ط    ،دار الساقي لندن   ،١٦٩ص    ،انظر: أركون «أين هو الفكر اإلسالمي املعارص»  )٥(

القرآين يف الفكر العريب املعارص، نرص حامد أبو زيد   ة قراءة النصِّ وانظر: إلياس قويسم «إشكاليَّ 

  ، تونس  ،جامعة الزيتونة  ،ةقة يف احلضارة اإلسالميَّ ملعمَّ بحث لنيل شهادة الدراسات ا   ،نموذجًا»

 . ٢٠١ص  ، م٢٠٠٠ - ١٩٩٩ ،هـ١٤٢٠
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املسيحيَّ  عن  الوسطخيتلف  للقرون  املعريف  اإلطار  ضمن  يقع  كونه  يف  ، )١( ٰى ة 

احلداثة املكتسحة «شيئًا  ار العوملة الذي ال يقاوم وبفعل  وسيصبح اإلسالم بفعل تيَّ 

، وسينهار اإلسالم املثايل،  )٢( ر ويذهب مع الريحسوف يتبخَّ ، وله»  ٰى باليًا ال معن

، ولكن  )٣( ة والدراسة فقط كام حصل للمسيحيَّ   ٰى اإلسالم التارخيي للذكر  ٰى ويبق

  ة طرأت عىلٰ تارخييَّ ه ظاهرة  ألنَّ  .)٤( ة علينا االستفادة منهاه جتربة تارخييَّ منه أنَّ   ٰى يبق

البرشيَّ  االقتصاديَّ املجتمعات  الظاهرة  مثل  وهو  السياسيَّ ة،  الظاهرة  أو  أو  ة،  ة، 

االجتامعيَّ  الظواهر  من  أنْ كغريه  جيب  ال  عىلٰ   ة  إليه  من  أنَّ   ننظر  فريدة  ظاهرة  ه 

ة أو  عقيدة دينيَّ   اإلسالم كأيِّ   أنَّ   - بنظر أركون    -نعلم    كام ينبغي أنْ   .)٥( األديان

  .)٦( اا وأيديولوجي� له عقائدي� شكِّ املحسوسة التي تُ  ٰى  نتاج القو ة ما هو إالَّ غري دينيَّ 

ه خيضع  ، إنَّ ر ويتغريَّ ة للبرش، وبالتايل فهو يتطوَّ ه نتاج املامرسة التارخييَّ إنَّ 

ة  التارخييَّ ه ناتج عن املامرسة  وجه األرض، إنَّ   يشء عىلٰ   ة مثله مثل أيِّ للتارخييَّ 

اجتامعيِّ  التنوُّ لفاعلني  شديدي  أنَّ   ...عني  الرشوط  كام  فعل  عن  ناتج  ه 

  .)٧( ة الشديدة التعقيد عرب الزمان واملكانالتارخييَّ 
 

 . ١٩٤ص  ،يني»انظر: أركون «قضايا يف نقد العقل الدِّ  )١(

 . ٦٠ص  ،انظر: السابق  )٢(

 .٣٢٨ -  ٣١٨ص و ٦٠ص  ،يني»انظر: أركون «قضايا يف نقد العقل الدِّ  )٣(

 . ٢٢٧«اخلطاب والتأويل»، املركز الثقايف العريب، بريوت، ص  أبو زيدانظر: نرص حامد  )٤(

نقالً عن عبد الرازق هوماس «القراءة    ،٦٠و  ٥٩، ص  ٤٠عدد    ،ة رسالة اجلهاد»انظر: أركون «جملَّ   )٥(

التفسري» ضوء ضوابط  الكريم يف  للقرآن  العليا  ،اجلديدة  الدراسات  دبلوم  لنيل  جامعة  ،  رسالة 

شعبة الدراسات    م،١٩٨٨  -   ١٩٨٧  ، هـ١٤٠٨  ،ةة اآلداب والعلوم اإلنسانيَّ يَّ كلّ ،  د اخلامسحممّ 

 . ةاإلسالميَّ 

دراسة يف    وانظر: أبو زيد «مفهوم النصِّ   . ١٧٥ص    ،يني»انظر: أركون «قضايا يف نقد العقل الدِّ   )٦(

 . ١٦علوم القرآن»، املركز الثقايف العريب، بريوت، ص 

 . ١٧٤ص  ،يني»أركون «قضايا يف نقد العقل الدِّ  )٧(



٥٣٠  رمنيوطيقا اهل 

ه  أنَّ   اإلسالم عىلٰ   إىلٰ   النظر   هذا الطرح الغريب   عىلٰ   ذلك فمن اخلطأ بناءً   وعىلٰ 

أنْ  اخلطأ  ومن  مطلقة،  مرشوطيَّ   حقائق  من  التارخييَّ ننتزعه  ألنَّ )١( ةته  اإلسالم    ، 

موجَّ  إىلٰ رسالة  فيها  أُ   هة  نجد  ولذلك  امليالدي،  السابع  القرن  يف  بأعياهنم  ناس 

ة وإبليس والشياطني واملالئكة  كاجلنَّ  ، ة تتناسب مع ثقافة ذلك العرصظواهر ميثيَّ 

عن   بعيدة  اليوم  وهي  ذلك،  وغري  نوح  وعمر  احلديثة،  التصوُّ والطوفان  رات 

  . )٢(وليست هلا الدالالت ذاهتا التي كانت موجودة يف ذلك العرص

:طا م  

للهرومنيوطيقيِّ  نقده  يف  الرمحن  عبد  طه  رئيسيَّ ينطلق  فكرة  من  العرب  ة  ني 

ا ممارسة  ة وشاملة، فإهنَّ ة مستمرَّ ه إذا كان الواقع احلداثي ممارسة إبداعيَّ اها: أنَّ مؤدَّ 

ة إذا  اهلرمنيوطيقا العربيَّ   باعها، يف حني أنَّ أهل الغرب، وال تلزم غريهم باتِّ   صُّ خت

م مل يامرسوا فيها الفعل احلداثي يف  بوضوح أهنَّ تبنيَّ يني الدِّ   لنا يف قراءهتا للنصِّ تأمَّ 

مقلِّ إبداعيَّ  غريهم،  تاريخ  يف  حدث  كام  احلداثي  الفعل  أعادوا  ما  بقدر  دين  ته، 

اخلطط الثالث التي اعتمد عليها    أطواره وأدواره، وقد أثبت طه عبد الرمحن أنَّ 

  ة بكلِّ  مأخوذة من خطط اهلرمنيوطيقا الغربيَّ هي إالَّ  ون العرب إنْ اهلريومينوطيقيُّ 

االشتغال باإلنسان    ة التأنيس مأخوذة من املبدأ الغريب القائم عىلٰ حذافريها، فخطَّ 

وخطَّ  التعقفقط،  يف  عىلٰ تهم  تنبني  عىلٰ   يل  القائم  الغريب  بالعقل،  التوسُّ   املبدأ  ل 

م  بام يعني أهنَّ   . ق بالدنياالتعلُّ   املبدأ الغريب القائم عىلٰ   تهم يف التأريخ تنبني عىلٰ وخطَّ 

إىلٰ   إىلٰ  منهم  أقرب  الغريب  أنَّ   التقليد  عن  فضالً  اهلرمنيوطيقا    اإلبداع،  تطبيق 

  . ا ال غفران لهمنهجي�  خطأً  دُّ عَ لتي نشأت فيها يُ قحامها يف واقع مغاير للظروف اإو

 

 . ١٧٠ص  ،انظر: أركون «نافذة عٰىل اإلسالم» )١(

 . ٤٥ص  ،انظر: عبد املجيد الرشيف «اإلسالم بني الرسالة والتاريخ» )٢(
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ل هلا علامء الغرب بصدد التوراة  تكرارهم للنتائج نفسها التي توصَّ   فضالً عن أنَّ 

عىلٰ  ينسحب  ال  أمر  إنَّ   واإلنجيل  حيث  جد� التدخُّ   القرآن،  واضح  البرشي  ا  ل 

أيِّ  إثبات  عن  العقول  عجزت  الذي  القرآن  بخالف  فيه؛  ل  تدخُّ   فيهام،  برشي 

  . كونه إهلي املصدر عىلٰ  تأكيداً 

ة،  ة التي وقعت فيها اهلرمنيوطيقا العربيَّ األخطاء املنهجيَّ   عىلٰ   ل كثرياً وقد عوَّ 

ة وسيلة  إسقاط أيَّ   : ما يذهب إليه طه عبد الرمحن من أنَّ )١( هذه األخطاء  ومن أهمّ 

د املناسبة بني الوسيلة  ته يف وجوة، ومرشوعيَّ مرشوعيَّ   موضوع حيتاج إىلٰ   أيِّ   عىلٰ 

حني  يف  عىلٰ اهلريومينوطيقيُّ   يفقد  واملوضوع،  القدرة  العرب  وسائلهم    ون  نقد 

املناسبة،  وكان األجدر هبم أنْ    ٰى يعوا ذلك حتَّ   املنقولة، من جهة حتصيلها هلذه 

من    كثريًا   أنَّ   : ومنها  .املنزلة عليه  ة املحلِّ ة األداة املنقولة، وخصوصيَّ حيفظوا إجرائيَّ 

واملنهجيَّ النظريَّ  يتمكَّ ات  مل  نقلوها  التي  حييطوا  ات  ومل  استعامهلا  ناصية  من  نوا 

النظريَّ  املنهجيَّ باألسباب  والقرارات  واخلطابيَّ ة  كالتناص،  عليها  انبنت  التي  ة،  ة 

األصواتوتعدُّ  أهنَّ   ، د  عن  فضالً  أنَّ وغريها،  مع  نقلوها  تكتمل    كثرياً   م  مل  منها 

س طريقها ومتتحن فائدهتا، إذ ليست من  إذ ما زالت تتحسَّ   ، بعدة  صبغتها العلميَّ 

  . إليهااالستناد الكّيل  يتمَّ   ٰى ة الراسخة حتَّ باب املنجزات العلميَّ 

القرآين    النصِّ  طون عىلٰ سقِ ات، وراحوا يُ العمل هبذه اآلليَّ  وا عىلٰ أرصُّ  مَّ ومن ثَ 

هتويل وتفخيم النتائج    ا عىلٰ ما ظفروا به منها يف إنتاج اآلخر الغريب، وعملو  كلَّ 

اخلاصَّ املتوصَّ  احلقائق  ترتيب  وقلب  إليها،  فرعاً ل  األصل  فجعلوا  بالقرآن،    ة 

وقدَّ  ما جيب والفرع أصالً،  ما جيب  وأخَّ   تأخريه   موا  األعىلٰ تقديمهروا    ، وأنزلوا 

الزائفة، فجعلوها  هات  بُ ة والشُّ اآلراء الشاذَّ   والعكس، واستندوا إىلٰ   ٰى منزلة األدن

 
 . ١٩٣ -  ١٩٠سابق، ص  مصدرطه عبد الرمحن،  :انظر )١(
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  تعميم الشكِّ   ة، فعملوا بذلك عىلٰ ة وبنوا عليها أحكامهم اخلاصَّ حقائق جوهريَّ 

  . القرآين مستويات النصِّ   يف كلِّ 

  القرآين كان إىلٰ   الفعل احلداثي العريب يف قراءة النصِّ   أنَّ   ه يقودنا إىلٰ وهذا كلُّ 

ة اإلسقاط  يشء آخر، فآليَّ   أيِّ   إىلٰ   ة للفكر الغريب أقرب منهالتقليد واملحاكاة والتبعيَّ 

إبداع، فاإلبداع احلقيقي ال حيوي    بعوها ال تقود ولو بعد مئات السنني إىلٰ التي اتَّ 

إقحام منهجيَّ   إسقاطًا  بوقائع زمنيَّ ما وال  مرتبطة  بيئات    نة عىلٰ ة معيَّ ة ومكانيَّ ات 

يف التحليل    -ام اإلبداع يعني  د، وإنَّ أيديولوجي حمدَّ   ٰى لتأكيد منح  ٰى خروأزمان أُ 

املبني عىلٰ   -األخري   منهجيَّ ُس أُ   االبتكار  بإشكاليَّ س  ترتبط  املكان والزمانة    ، ات 

  . ات التي أفرزها الواقع املغايرات أفرزها الواقع، ال اإلشكاليَّ وتعالج إشكاليَّ 

 ط :  

باع،  ذكر طه عبد الرمحن من التقليد واالتِّ   ة عٰىل نحو ما وإذا كان أمر اهلرمنيوطيقا العربيَّ 

لة يف قراءة  يه هرمنيوطيقا معدَّ سمّ أُ  ما يمكن أنْ   ة مبدعة، أو فهل من وسيلة لقراءة حداثيَّ 

املقدَّ   النصِّ  بقِ القرآين حترتم  كنََّي س وتؤمن  لة  ا بصدد هرمنيوطيقا معدَّ م احلداثة؟ وإذا 

ات والعوائق التي أفرزهتا اهلرمنيوطيقا يف ثوهبا الغريب والعريب  تتجاوز اإلشكاليَّ   حتاول أنْ 

وهذا ما حاول طه    . يني الدِّ   ة املحاط هبا النصُّ حترتم القدسيَّ   ًال أنْ ه جيب عليها أوَّ معًا فإنَّ 

  . باعي يصل إليه بالفعل اإلبداعي ال الفعل االتِّ   عبد الرمحن أنْ 

ة مبدعة  ا قراءة حداثيَّ بيد أهنَّ ،  القرآين  راءة حداثة للنصِّ فطه عبد الرمحن أراد ق 

املسلمني   ن إٰىل أنَّ ما هو غريب، فقد تفطَّ  دة لكلِّ ة املقلِّ ليست كتلك القراءة احلداثيَّ 

كانت القراءة    مَّ لن يدخلوا احلداثة دون قراءة مبدعة جديدة للقرآن الكريم، ومن ثَ 

  أنْ   لة، ال بدَّ يها اهلرمنيوطيقا املعدَّ سمّ نُ   القرآين عنده أو ما يمكن أنْ  املبدعة للنصِّ 

  تني: تنبني عٰىل حقيقتني جوهريَّ 
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دخول املسلمني عرص احلداثة لن يكون دون قراءة جديدة للقرآن،   أنَّ   :وىلٰ األُ 

النبويَّ دِّ ُجت  بالقراءة  الصلة  أنْ د  رشيطة  ق   ة،  عىلٰ تكون  قادرة  الطاقة    راءة  توريث 

  .ة يف عرصهاديَّ ة يف هذا العرص، كام أورثتها القراءة املحمّ اإلبداعيَّ 

ط الكنيسة التي مارست  تسلُّ    ضدَّ ة ما قام إالَّ واقع احلداثة الغربيَّ   أنَّ   : والثانية

والدِّ   عىلٰ   قيوداً  والسياسة  والفكر  ترتَّ الثقافة  وقد  عىلٰ ين،  رصاعات    ب  ذلك 

ثَ وحروب مجَّ  الغرب والرشق، ومن  لتحرير    مَّ ة بني  الغريب  احلداثي  الفعل  جاء 

  .. ةة املستبدَّ وحترير عقله من تلك السلطة الروحيَّ  اإلنسان الغريب، 

عىلٰ ويرتتَّ  أساسيَّ   ب  نتيجة  احلقيقتني  أنَّ هاتني  وهي  احلداثة    مقتٰىض   ة، 

ه بموجب احلقيقة  ة، وتوضيح ذلك أنَّ ربيَّ احلداثة الغ   مقتٰىض   ة يضادُّ اإلسالميَّ 

يتبنيَّ التارخييَّ  الثانية  أصل التصارع مع    الفعل احلداثي الغريب قام عىلٰ    أنَّ ة 

ممَّ الدِّ  ٰ ين،  جتىلَّ الذي  اإلبداع  جيعل  اإلبداع    ا  جنس  من  هو  الفعل  هذا  به 

الفعل احلداثي   أنَّ   وىلٰ ة األُ  بموجب احلقيقة التارخييَّ املوصول، يف حني يتبنيَّ 

ين، سواء يف طوره النبوي  أصل التواصل مع الدِّ   عىلٰ اإلسالمي ال يقوم إالَّ 

ٰ األوَّ    به هذا   ل أو يف طوره اإلبداعي الثاين، بحيث يكون اإلبداع الذي يتجىلَّ

الفعل من جنس اإلبداع املوصول، وإذا ثبت هذا األمر ظهرت شناعة اخلطأ  

املقلِّ  القراءة  أهل  ارتكبه  ظنُّ الذي  ملا  أهنَّ دة،  ُحي وا  احلداثي  قِّ م  الفعل  قون 

لواقع    هنايته، تقليداً   يني، والسري به إىلٰ من هذا التفاعل الدِّ   املطلوب باحلدِّ 

  .)١( ين ع الصلة بالدِّ بقط  الفعل احلداثي الغريب الذي قٰىض 

لة عن  القرآين أو ما أسميناه اهلرمنيوطيقا املعدَّ   ة للنصِّ القراءة احلداثيَّ   غري أنَّ 

تستويف إبداعها املنشود، مها: رعاية    ٰى هلا من توافر رشطني حتَّ   طه عبد الرمحن ال بدَّ 

يني، وإعادة إبداع  القرآين، أي ترشيد التفاعل الدِّ   يني مع النصِّ ة التفاعل الدِّ قوَّ 
 

 . ١٩٤سابق، ص  مصدرطه عبد الرمحن،  )١(
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الفعل احلداثي املنقول أي جتديد الفعل احلداثي، وقد ساق طه عبد الرمحن هذين  

املوجَّ  النقد  باب  من  الفكريَّ الرشطني يف نظري  البيئة  داخل  ة  ه لطائفتني كبريتني 

يالعربيَّ  حيث  احلداثة،  وطائفة  الرتاث،  أهل  طائفة  ومها:  اجتِّ ة،  من  يف  ظهر  اهه 

احلداثيَّ  أنْ القراءة  املبدعة  حتَّ   ة  تلك،  إفراط هذه وتفريط    ه وصف كال� نَّ إ  ٰى ينقد 

دون اآلخر،   منهام نظر لشقٍّ  لتقليد اآلخر، فكلٌّ  ه تقليد مضادٌّ منهام بالتقليد، ولكنَّ

احلداثة من    عىلٰ ة للسابقني دون النظر ملا ينطوي  وا بالقراءة التقليديَّ ون اهتمُّ فالرتاثيُّ 

الدِّ تصنع الكثري ممَّ   روح مبدعة يمكن أنْ  قراءة    ون سعوا إىلٰ ين، واحلداثيُّ ا خيدم 

أيضاً تقليديَّ  الغريب  للفكر  إىلٰ   ة  النظر  الدِّ   دون  دفع  مضمون  له دور يف  ين كدين 

اإلسالميَّ مَّ األُ  إىلٰ ة  ثَ التقدُّ   ة  االجتِّ   مَّ م، ومن  يُ كان كال  التفاعل    ان عىلٰ عربِّ اهني ال 

  . ارينيني احلداثي الذي جيمع بني شتات التيَّ الدِّ 

إنَّ  الرمحن  عبد  طه  عند  احلداثي  الفعل  بأنْ فتجديد  حيصل  هدف    ام  يكون 

هدفاً  بنَّإجيابي�   اهلرمنيوطيقا  الذي  ائي� ا  االنتقادي  السلبي  اهلدمي  اهلدف  وليس  ا، 

نة مكان  إحالل هدف جيلب قيمة معيَّ   ٰى ة، بمعنقامت عليه اهلرمنيوطيقا التقليديَّ 

ة هذا اإلحالل عنده يف كون جلب  يَّ ، وتكمن أمهّ ناً اهلدف الذي يدفع عائًقا معيَّ 

أخّص  ثَ   القيمة  ومن  العائق،  دفع  يف    فإنَّ   مَّ من  أو  املبدعة  القراءة  البناء يف  مبدأ 

  . دةمبدأ اهلدم، بخالف القراءة املقلِّ  م عىلٰ لة مقدَّ اهلرمنيوطيقا املعدَّ 

عٰىل ثالث خطط    لة بناءً وقد أقام طه عبد الرمحن موقفه من اهلرمنيوطيقا املعدَّ 

ة، رئيسة تقوم عٰىل أنقاض اخلطط الثالثة التي قامت عليها اهلرمنيوطيقا التقليديَّ 

النصِّ  من  جعلت  والتي  فيها  وقعت  التي  األخطاء  تلك  نص�   وتتالٰىف  ا  القرآين 

كلُّ برشي�  فيه  جتوز  التحليل    ا  يف  تعمل  التي  اخلطط  تلك  وهي  النقد،  عوامل 

الدِّ  الرتشيد  متُ األخري عٰىل  عن كوهنا  فضالً  احلداثي،  والتجديد  اإلبداع  ثِّ يني  ل 

يني وجتديد الفعل احلداثي،  املوصول الذي يزاوج يف براعة بني ترشيد الفعل الدِّ 
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هي: خطَّ  الثالث  املبدعة، وخطَّ هذه اخلطط  التأنيس  الت ة  املبدع، وخطَّ ة  ة  عقيل 

 . التأريخ املبدع

ة  عنده ليست كخطَّ   -   لة ن رئيس للهرمنيوطيقا املعدَّ كمكوِّ   -   ة التأنيس املبدع فخطَّ 

القرآين وليس حموها،    ة النصِّ ة تقوم عٰىل احرتام قدسيَّ التأنيس يف اهلرمنيوطيقا التقليديَّ 

تقديس يف غري    ن إلغاء كلِّ كام تقوم عٰىل تكريم اإلنسان، فتكريم اإلنسان عنده يتضمَّ 

ة من وضعها اإلهلي إٰىل وضعها  ة تعمل عٰىل نقل اآليات القرآنيَّ خطَّ   ي موضعه، فه 

لإلنسان، وهذا النقل الذي ارتآه طه عبد الرمحن يتوافق من وجهة    البرشي؛ تكريامً 

يني، ذلك  ة النقل هذه أي إضعاف للتفاعل الدِّ يني واحلداثي، فليس يف آليَّ نظره مع الدِّ 

ه  ه وال حتدُّ ي ، الذي ال تكف إنسانياً   قه اللساين وضعاً ذ يف شكل تبليغه وحتقُّ الوحي اختَّ   أنَّ 

  . خالل بالفعل احلداثي إ   النقل أيُّ   ا ه ليس يف هذ لغة، كام أنَّ 

يستعيد اإلنسان اعتباره، ليس    ة التأنيس أراد أنْ فطه عبد الرمحن من خالل خطَّ 

عكس ما أرادت    له، ولكن بموافقته ووفق إرادته عىلٰ بانتزاع نفسه من سلطة اإل

اهلرمنيوطيقا املقلِّ  اعتباريَّ   دة، فموافقة إرادة اهللا تعاىلٰ له  ة  هي الضامن الستمرار 

  ، جعله اهللا خليفة يف تدبري شؤون هذا العامل  مَّ ة واستكامهلا، ومن ثَ اإلنسان املسرتدَّ 

ة التأنيس املبدعة عند طه عبد الرمحن  خطَّ   نفهم أنَّ   مَّ وهذا غاية التكريم، ومن ثَ 

ة  ق له مبدأ التكريم، وليست خطَّ قِّ إعادة وصل اإلنسان بخالقه وصالً ُحي   تعمل عىلٰ 

  . ةلوهيَّ إنزال اإلنسان رتبة األُ  تعمل عىلٰ 

إحيائه،   وهذا هو األساس يف حتقيق اإلبداع املوصول الذي أراده، وعمل عىلٰ 

ثَ  ال  فاخلطَّ   مَّ ومن  عىلٰ ة  القدسيَّ   تنبني  النصِّ رفع  عن  أرادت    ة  كام  القرآين، 

  .. د لناا يتأكَّ نتكريم اإلنسان، ومن ه  ام تنبني عىلٰ نَّ إدة، واهلرمنيوطيقا املقلِّ 

  س ة التأنية التأنيس املبدعة أكثر منه يف خطَّ االنشغال باإلنسان يف خطَّ  أنَّ 

ٰ التأنيس املقلِّ   دة، إذ إنَّ املقلِّ  ة،  باألصالة اإلنسانيَّ   ه يرضُّ م أنَّ ما يتوهَّ   دفع   د يتوىلَّ
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ٰ   ة، يف حني أنَّ أي القدسيَّ  جلب ما ينفع هذه األصالة،    التأنيس املبدع يتوىلَّ

يرضُّ حتقَّ   ىٰ ومت ما  بالرضورة  اندفع  األصالة  هذه  جلب  القداسة  ق  من  ها 

الجتهادات  الزائدة، ومثل هذه القداسة املندفعة نجدها يف تعظيم بعضهم  

ين بام يضاهي تعظيمهم لكتاب اهللا وكتاب  ومقاالت قدماء العلامء واملفرسِّ 

رون وجود اخلطأ  يتصوَّ   ىٰ رسوله، فال يقبلون االعرتاض عليه وال باألحر

  .)١(فيه

مع احلداثة    يكون أكثر تواصالً   مبدعاً   طه عبد الرمحن أراد تأنيساً   بام يعني أنَّ 

املقلِّ  التأنيس  وذلكمن  عىلٰ كلُّ   د،  يقوم  الذي  احلداثي  املبدأ  بموجب  العناية    ه 

 ٰ وتتوىلَّ العمليَّ   باإلنسان،  املنهجيَّ إذن  عمليَّ ات  املبدع  التأنيس  يف  عن  ة  الكشف  ة 

مرتبة االستخالف التي    ة التي أوصلته إىلٰ مظاهر تكريم اإلنسان يف اآليات القرآنيَّ 

  .)٢( هذا التكريم اإلهلي   عىلٰ  ة كدليل ال يقبل الشكَّ لوهيَّ  مرتبة األُ ليس بعدها إالَّ 

إىلٰ  الرمحن  عبد  قاد طه  اللغويَّ   وهذا ما  املامثلة  التأنيس  إبطال  اعتمدها  التي  ة 

د أشكال  ة جمرَّ البرشي، إذ ليست اآليات القرآنيَّ   القرآين والنصِّ   د بني النصِّ املقلِّ 

آية،   رها املضمون العقدي يف كلِّ ة، ويتصدَّ ام هي مضامني تبليغيَّ ة عنده، وإنَّ تعبرييَّ 

القرآين أو   مماثلة النصِّ  ٰى ل عليه يف حتديد مد ال يكون املعيار املعوَّ  لزم أنْ  مَّ ومن ثَ 

لغوي�  التعبرييَّ مباينته  األشكال  هذه  هو  النصوص  من  لغريه  حتَّ ا  وال  تلك    ٰى ة 

العاديَّ ا وإنَّ ملضامني  العقديَّ ة،  تثويراً ام مضامينها  التي حتدث وال زالت  اجلديدة    ة 

ه ال  أنَّ   آخر؛ لينتهي طه عبد الرمحن إىلٰ   نصٍّ   ثه أيُّ دِ ُحي  ا ال يمكن أنْ ا جوهري� عقدي� 

  .)٣( ةالقرآين يف حداثته اللغويَّ  نظري للنصِّ 
 

 . ١٩٨سابق، ص  مصدرطه عبد الرمحن،  )١(

 . املصدر السابق )٢(

 . ١٩٩سابق، ص  مصدرطه عبد الرمحن،  )٣(
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فهي    ، لة عن طه عبد الرمحناهلرمنيوطيقا املعدَّ ة الثانية التي تنبني عليها  ا اخلطَّ أمَّ 

ة التعقيل يف اهلرمنيوطيقا  ة مع خطَّ يَّ وهي عٰىل خالف كلّ   -ة التعقيل املبدعة  خطَّ 

القرآنيَّ ،  -  ة التقليديَّ  اآليات  مع  التعامل  عن  عبارة  بكلِّ وهي  النظر    ة  وسائل 

تُ  التي  املنهجيَّ وفِّ والبحث  والنظريَّ رها  توسيعاً ات  ات  العقل  احلديثة،    ، لنطاق 

اخلطَّ  هذه  جوهريَّ وتقود  نتائج  ثالثة  إٰىل  أوَّ ة  عنده:  أنَّ ة  مع    هلا  العلمي  التعامل 

يُ  ال  الدِّ ضعِّ اآليات  التفاعل  استنادًا ف  معها،  أنَّ   يني  القرآنيَّ   إٰىل  حتوي  اآليات  ة 

امنهجيَّ   أسباباً  املعامل  استكشاف بعض  نستطيع من خالهلا  زة للعقل  ملميِّ ة خمتلفة 

ام  به القول القرآين، والعقل املقصود هنا عنده ليس عقل آالت، وإنَّ   الذي خيتصُّ 

أنَّ  القِ ه ليس عقل النسب، وإنَّ عقل آيات، كام  هذا التعامل    وثانيها أنَّ   . ميَ ام عقل 

بتوسيع آفاقه بحيث جيعله عٰىل مقدرة    ه معنيٌّ بالفعل احلداثي، ألنَّ   العلمي ال خيلُّ 

التوجُّ من   أرسار  القيميَّ إدراك  فضالً هات  لإلنسان،  املوضوعيَّ   ة  األسباب    ة عن 

ة  رجه من طور املادَّ للوقائع، وبذلك يسهم يف االرتقاء بالعقل احلداثي حيث ُخي 

املادّ  فيه  يتزاوج  إٰىل طور  واحدةاخلالصة  بوتقة  يف  باملعنوي  أنَّ   . ي  هذا    وثالثهام 

ة عن  ه ال يقصد رفع الغيبيَّ اإلبداع املوصول، ألنَّ   ي إٰىل حتقيق ؤدّ التعامل العلمي يُ 

وإنَّ   النصِّ  العقل فيه، وال شكَّ القرآين،  توسيع  بيان وجوه  إٰىل  يقصد  سعة    أنَّ   ام 

  النصَّ   أنَّ   ةً م التي ينبني عليها الوجود اإلنساين، خاصَّ يَ العقل رشط يف إدراك القِ 

نصٌّ  للقِ   القرآين  وحيثُّ يَ يدعو  ثَ   م  ومن  «أنَّ يتبنيَّ   مَّ عليها،  بوضوح  االنشغال     

التعقيل   دة، ذلك أنَّ ة التعقيل املقلِّ ة التعقيل املبدعة أكثر منه يف خطَّ بالعقل يف خطَّ 

يتوهَّ املقلِّ  ما  بدفع  يشتغل  أنَّ د  الغيبيَّ   ه يرضُّ م  أي  العقالين،  أنَّ بالفكر  حني  يف    ة، 

ق جلب الفعل العقالين  الفكر، ومتٰى حتقَّ   التعقيل املبدع يشتغل بجلب ما ينفع هذا

ة املندفعة نجدها يف  ة الغالية، ومثل هذه الغيبيَّ ه من الغيبيَّ اندفع بالرضورة ما يرضُّ 

ببعضه اإلنسان،    يٰى حي  أحداث املستقبل غيب ال يمكن أنْ   كلَّ   اعتقاد بعضهم أنَّ 
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  ،)١( مه ما ليس يف حسبانه» علِّ يُ يعلمه وما زال    ر أنْ مه ما مل يكن يتصوَّ اإلله علَّ   مع أنَّ 

، ليس كذلك التعقيل الذي انبنت  طه عبد الرمحن أراد تعقيالً مبدعاً   بام يعني أنَّ 

املقلِّ  اهلرمنيوطيقا  يُ عليه  الذي  الثاين  احلداثي  املبدأ  بموجب  العناية  ؤكِّ دة،  د عٰىل 

ٰ   مَّ بالعقل، ومن ثَ  التعقيل املبدع تعقب مظاهر توسيع  ة يف  ات املنهجيَّ  العمليَّ تتوىلَّ

القرآنيَّ  اآليات  األدلَّ   ،ة ومواطنه وأقدارهالعقل يف  التي  فتستخرج منها خمتلف  ة 

التدبُّ ثبِ تُ  مبدأ  أنَّ ت  عٰىل  للتأكيد  بالقِ   ر،  الظواهر  يصل  القرآين  ويصل  يَ العقل  م، 

  القلب يف القرآن  تعبري طه عبد الرمحن، وللتأكيد عٰىل أنَّ   عٰىل حدِّ َرب األحداث بالعِ 

ة  ة عقليَّ ملكة جامعة تصدر عنها اإلدراكات اإلنسانيَّ   -   ا فهمه البعض مل  خالفًا   - 

حّس  أو  روحيَّ يَّ كانت  أو  أُ ة  يكون  بحيث  احلّيس فُ ة،  اإلدراك  موصوالً ق  ق  فُ بـأُ    

    .س اإلدراك الروحيُس اإلدراك العقيل، واألخري موصوالً بأُ 

عبد   منه طه  انطلق  ما  الدِّ وهذا  املامثلة  أفرزهتا خطَّ ينيَّ الرمحن إلبطال  التي  ة  ة 

الفرق    يف ذلك إىلٰ   ؛ مستندًا ٰى خر القرآين والنصوص األُ   د بني النصِّ التعقيل املقلِّ 

  ي، يف حني ينحطُّ ل يعلو عن العقل املادّ يني والعقل الوثني، فاألوَّ بني العقل الدِّ 

صص والعبادات يف  القَ  ختالف النظرة إىلٰ ا   ي إىلٰ ؤدّ الثاين يف براثنه، وهذا هو ما يُ 

غريه من   القرآين يعلو عىلٰ  النصَّ   أنَّ  كذلك إىلٰ  يني، ومستنداً التوحيدي الدِّ  النصِّ 

الدِّ  تُ ينيَّ النصوص  التي  اآليات  كم  بدليل  عليها  وهييمن  الشعوذة  نكِ ة  ر 

العقل السديد الذي جيعله يرتقي بالعبادة    سطورة، وكم اآليات التي تدعو إىلٰ واألُ 

ة، وبناًء عليه فال نظري  رتبة اإلحسان، أو يقتنص املعاين من العالمات الكونيَّ   إىلٰ 

  . ة عند طه عبد الرمحنينيَّ القرآين يف حداثته الدِّ  للنصِّ 

املبدع ال تقصد إىلٰ ة الثالثة خطَّ اخلطَّ   يف حني أنَّ  التأريخ    ة بضمِّ حمو احلكميَّ   ة 

وإنَّ  القرآنيَّ احلاء،  اآليات  وصل  عن  عبارة  فهي  األخالق،  ترسيخ  تقصد  ة  ام 
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ة  وتقود هذه اخلطَّ   .لألخالق  بظروف بيئتها وزماهنا وسياقاهتا املختلفة؛ ترسيخًا 

  امت: ثالث مسلَّ  إىلٰ 

اآليات    بَّ رُ   يني يف يشء، ذلك أنَّ ف التفاعل الدِّ ضعِّ هذا الوصل ال يُ   أنَّ   :هلاأوَّ 

م التي حتوهيا، وينتج  يَ ق من املقاصد والقِ ل للتحقُّ بُ قات والظروف أوثق السُّ بالسيا

د  يتجدَّ   دت الظروف والسياقات أمكن أنْ ام جتدَّ ه كلَّ عن هذه عند طه عبد الرمحن أنَّ 

مها  يَ ة حمفوظة بحفظ قِ د اإليامن هبا، فتكون اآليات القرآنيَّ م، ويتجدَّ يَ ق هذه القِ حتقُّ 

  . األحوال واألطواريف خمتلف 

التاريخ يستعيد    بالفعل احلداثي؛ حيث يرٰى أنَّ   هذا الوصل ال يرضُّ   أنَّ   : وثانيها 

ة،  ة كام أرادت اهلرمنيوطيقا التقليديَّ اعتباره باالرتقاء بمفهوم احلكم ال بمحو احلكميَّ 

سع ملا  ام يتَّ فيام تأيت به من مظاهر الترشيع، وإنَّ   إذ مل يعد مضمون آية احلكم منحرصًا 

يأيت به هذا الترشيع من ختليق للسلوك، وهبذا يكون آلية احلكم وجهان: أخالقي  

  . ر األحكام بقدر األخالق التي تورثها قدَّ ل، وهبذا تُ ة الثاين لألوَّ وقانوين، مع تبعيَّ 

ه ينشغل يف األساس  ق اإلبداع املوصول، ذلك أنَّ قِّ هذا الوصل ُحي   أنَّ   : وثالثها

ترسيخ األخالق هي الغاية    ترسيخ األخالق يف هذه اآليات، إذ إنَّ ببيان وجوه  

  .. مَّ ة، ومن ثَ ديَّ من البعثة املحمّ  وىلٰ األُ 

ة التأريخ املبدعة أكثر منه يف  يكون االنشغال بالسلوك يف احلياة يف خطَّ 

  يرضُّ ه م أنَّ د يشتغل بدفع ما يتوهَّ التاريخ املقلِّ  دة، ذلك أنَّ ة التأريخ املقلِّ خطَّ 

التأريخ املبدع يشتغل بجلب ما ينفع هذا    ة، يف حني أنَّ بالسلوك، أي احلكميَّ 

ه  قي اندفع بالرضورة ما يرضُّ لُ ق جلب هذا السلوك اخلُ حتقَّ   ىٰ السلوك، ومت

ق بعضهم  ة املندفعة نجدها يف تعلُّ ة اجلامدة، ومثل هذه احلكميَّ من احلكميَّ 

  .)١( رشكني، وأحكام التعامل مع امل بأحكام الرقِّ 

 
 . ٢٠٣سابق، ص  مصدرطه عبد الرمحن،  )١(



٥٤٠  رمنيوطيقا اهل 

، يكون أكثر تغلغالً يف احلداثة من  مبدعاً   طه عبد الرمحن أراد تأرخياً   بام يعني أنَّ 

ر العناية بالسلوك الدنيوي،  قرِّ املبدأ احلداثي الثالث الذي يُ   عىلٰ   د، بناءً التأريخ املقلِّ 

ثَ  ٰ   مَّ ومن  املنهجيَّ العمليَّ   تتوىلَّ خطَّ ات  يف  طه  ة  عند  املبدع  التأريخ  الرمحن  ة  عبد 

القرآنيَّ  اآليات  يف  ودرجاته  ونامذجه  ومواضعه  التخليق  أشكال  عن  ة،  الكشف 

ت مبدأ االعتبار، الذي حضت عليه  ثبِ ة التي تُ بحيث يستخرج منها خمتلف األدلَّ 

التارخييَّ  فاألحداث  املتضمَّ اآليات،  تُ ة  اآليات  يف  موجَّ   دُّ عَ نة  لتحقيق  وقائع  هة 

املرتَّ يَ القِ   ة، كام أنَّ له منزلة عالمات كونيَّ نزِّ ث تُ م خمصوصة، بحييَ مقاصد وقِ  بة  م 

  ٰى تغيري نمط سلوكه، وجمر  ي العمل هبا إىلٰ ؤدّ لإلنسان يُ  ل عرباً ثِّ هبذه العالمات متُ 

  . حياته

دة،  ة التأريخ املقلِّ ة التي أقامتها خطَّ وهذا ما انطلق منه إلبطال املامثلة التارخييَّ 

اإلهلي اخلاتم    ه النصُّ أنَّ   يف ذلك إىلٰ   ه من النصوص، مستنداً القرآين وغري  بني النصِّ 

ما بعد   زمانه إىلٰ  آخر، حيث يمتدُّ  ا ال يضاهيه فيه نصٌّ تارخيي�  الذي اكتسب وضعًا 

ة  رضورة البحث يف اآليات القرآنيَّ   ه إىلٰ وجِّ طه عبد الرمحن يُ   فإنَّ   مَّ نزوله، ومن ثَ 

وليس   احلارض  عالمات  حتَّ عن  احلياة    نستمدَّ   ٰى املايض؛  يف  االهتداء  معامل  منها 

ا  يكون نص�   اخلاتم أنْ   للنصِّ   ة، فال بدَّ ة مستقبليَّ ة، بحيث نكون صانعني لتارخييَّ اآلتيَّ 

وأنْ راهني�  راهنيَّ   ا،  راهنيَّ تكون  عىلٰ ته  عالوة  دائمة،  اختصَّ   أنَّ   ة  م  يَ بقِ   القرآن 

القرآنيَّ يَ ة عليا، والقِ ة وروحيَّ أخالقيَّ  ينال منها مع توايل األزمان، حيث  م    نَّ إة ال 

ه ال نظري  فإنَّ   مَّ ذهتا، ومن ثَ ق هبا هو الذي يكسب األحداث الوجهة التي اختَّ التعلُّ 

  . ة عندهالقرآين يف حداثته التارخييَّ  للنصِّ 

القرآين التي ارتآها طه عبد   ة املبدعة يف قراءة النصِّ القراءة احلداثيَّ  فإنَّ  مَّ ومن ثَ 

ا معتدالً ال يلقي  وسطي�   اهاً ل اجتِّ ثِّ لة متُ الرمحن وهو ما أسميناه نحن هرمنيوطيقا معدَّ 

سندان التفسريات القديمة    م احلداثة عىلٰ يَ بعقيدته حتت مذبح احلداثة، وال يلقي بقِ 



يني يف ضوء العلوم املعرفيَّة  ٥٤١  فهم النصِّ الدِّ

وإنَّ   للنصِّ  معدَّ القرآين،  هرمنيوطيقا  أراد  للنصِّ ام  حتتفظ  بقدسيَّ لدِّ ا  لة  ته،  يني 

نظنُّ  الذي  املنهج  وهو  بروحها،  للحداثة  أنَّ وحتتفظ  الدِّ ه  أنصف  وأنصف  ه  ين 

العقل، ومعاجلة    قضايا تكريم اإلنسان والتأكيد عىلٰ   ة يف تأكيده عىلٰ احلداثة، خاصَّ 

  وإذا كان لطه عبد الرمحن مرشوعه اجلاد   .ينيالدِّ   ق بالنصِّ ة فيام يتعلَّ ة التارخييَّ قضيَّ 

قِ واملعربِّ  عن  فإنَّ يَ   واحلداثة،  اإلسالم  املعدِّ   م  هذا  اهلرمنيوطيقا  جوانب  أحد  لة 

  . املرشوع املستنري

 *   *   *  

   



٥٤٢  رمنيوطيقا اهل 

  :ادر 
بحث لنيل   ، نموذجاً»  أبو زيدالقرآين يف الفكر العريب املعارص، نرص حامد    ة قراءة النصِّ إلياس قويسم «إشكاليَّ   -  ١

 .م  ٢٠٠٠ - ١٩٩٩ ، هـ١٤٢٠ ،تونس ،جامعة الزيتونة ،ةقة يف احلضارة اإلسالميَّ شهادة الدراسات املعمَّ 

 .دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوت ،  سطورة»األُ اخللق و الربيعو يف كتابه «اإلسالم وملحمة تركي عيلّ  - ٢

 .دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوت  ،رشيد اخليون «جدل التنزيل» - ٣

 .الزمان»، املركز الثقايف العريب، بريوت د القمني «ربُّ سيِّ  - ٤

ة، الدار البيضاء، املغرب، ط املركز الثقايف  تأسيس احلداثة اإلسالميَّ   طه عبد الرمحن، روح احلداثة، املدخل إىلٰ   -  ٥

 .٢٠٠٦،  وىلٰ العريب، األُ 

 .ة البنية والقراءة»، دار الينابيع، دمشقالقرآين أمام إشكاليَّ  «النصُّ  ب تيزينيطيِّ  - ٦

الدراسات    -  ٧ التفسري» رسالة لنيل دبلوم  الكريم يف ضوء ضوابط  الرازق هوماس «القراءة اجلديدة للقرآن  عبد 

 .ةالدراسات اإلسالميَّ م، شعبة  ١٩٨٨  -  ١٩٨٧هـ،    ١٤٠٨  ،ةة اآلداب والعلوم اإلنسانيَّ يَّ كلّ   ،د اخلامسجامعة حممّ   ،العليا

 .دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوت ،«اإلسالم بني الرسالة والتاريخ» عبد املجيد الرشيف - ٨

 .م١٩٩٧، ١ط   ،د أركون «أين هو الفكر اإلسالمي املعارص»،  دار الساقي لندنحممّ  - ٩

 .املركز الثقايف العريب، بريوت ،ة الفكر العريب اإلسالمي»د أركون «تارخييَّ حممّ  - ١٠

 .ترمجة هاشم صالح، الدار البيضاء، ط املركز الثقايف العريب ،ة»د أركون «الفكر اإلسالمي قراءة علميَّ حممّ  - ١١

 .يني، بريوت، ط دار الطليعة للطباعة والنرشحتليل اخلطاب الدِّ  د أركون، القرآن من تفسري املوروث إىلٰ حممّ  - ١٢

 .يني» دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوتركون «قضايا يف نقد العقل الدِّ د أحممّ  - ١٣

 .م١٩٩٦، وىلٰ ة للنرش، ط األُ اإلسالم»، ترمجة صياح اجلهيم، بريوت، دار عطيَّ  د أركون، «نافذة عىلٰ حممّ  - ١٤

 .األهايل للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق  ،صول جديدة للفقه اإلسالمي»«نحو أُ  د شحرورحممّ  - ١٥

 .«اخلطاب والتأويل»، املركز الثقايف العريب، بريوت أبو زيدنرص حامد  - ١٦

 .دراسة يف علوم القرآن»، املركز الثقايف العريب، بريوت  «مفهوم النصِّ  أبو زيدنرص حامد  - ١٧

 .القاهرة، مكتبة مدبويل، الرابعة يني،، نقد اخلطاب الدِّ أبو زيدنرص حامد  - ١٨

 .م١٩٦٦ة، ة، مرص، ط دار الثقافة العربيَّ هويدي، حمارضات يف الفلسفة اإلسالميَّ  ٰى حيي - ١٩

 *   *   *  

  



 

 

 

  م ط ز آنأا    

- م درا)١( -  

    )٢( بروين كاظم زاده

 :  

اللغويَّ النظريَّ  واهلرمنيوطيقيَّ ات  أثَّ ة  عىلٰ ة  كبري  بشكل  الفكريَّ   رت  ة  املنظومة 

إعادة تفسري القرآن الكريم عرب    ضوئها دعا إىلٰ   زيد، وعىلٰ   وللباحث نرص حامد أب

ه السبيل الوحيد لفهم القرآن  سلوبه بأنَّ التنسيق بني التقليد واحلداثة، حيث اعترب أُ 

  . ه طبقًا ملقتضيات العرصفرسِّ الكريم لكونه يُ 

األُ  هذا  أنَّ ثمرة  التفسريي  تُ   سلوب  اآليات  جمرَّ ر وكأهنَّ صوَّ بعض  شواهد  ا  د 

  بعضها يمكن أنْ   هلا أثٌر، يف حني أنَّ   ٰى وال يبق  ٰى ا ُتنساملستبعد أهنَّ ة وليس من  تأرخييَّ 

  . ع بدالالته ومضامينهسلوٍب جمازي، وعددًا منها يمكن التوسُّ ل بأُ ؤوَّ يُ 

ذُ   استنادًا إىلٰ  املقالة إىلٰ   ة الباحث   ت ق، تطرَّ رَ كِ ما  زيد    وات أبحتليل نظريَّ   يف هذه 

ا  ا ونتاجًا ثقافي� ا تأرخياني� قرآن الكريم فيها نص� املطروحة حول الوحي والتي اعترب ال

مصادر عديدة    سلوب بحٍث حتلييل نقدي اعتامدًا عىلٰ أُ   تبع ا، حيث اتَّ واجتهادًا حي� 

 
 ی كيهرمنوت  كرديبر رو  یانتقاد  ینگاه  بلغة الفارسية، بعنوان«املقالة    ،بروين  ،كاظم زادهاملصدر:   )١(

ابوز حامد  تفس  دينرص  العلميَّ جملَّ »،  قرآن   ري در  البحوث  دين»،   ISC  ةة  فلسفه  «جستارهاي 

 . ١٠٨إٰىل  ٨١م، الصفحات ٢٠١٣ السنة الثانية،  ،٢ العدد

 . تعريب: أسعد مندي الكعبي  

العرفان اإلسالمي بمركز    قسم  ين بجامعة األديان واملذاهب، وعضو يفدكتوراه يف علم الدِّ   ةطالب  )٢(

 . ني دراسات الثقافة والفكر اإلسالميِّ 



٥٤٤  رمنيوطيقا اهل 

أُ ٍب ومقاالٍت دوَّ تُ من كُ  الصُّ هنا، ومقابالٍت  ف واملواقع  حُ جريت معه يف خمتلف 

  اته وآرائه، إضافًة إىلٰ لدراسة وحتليل نظريَّ فت  ب التي ُألِّ تُ ة، وكذلك الكُ اإللكرتونيَّ 

األُ  وحتليل  نقد  حول  مواضيعها  تتمحور  التي  يف  املصادر  اهلرمنيوطيقي  سلوب 

  . تفسري القرآن الكريم

ّ:  

الالَّ  النزعة  علامء  إلحياء  املبادرة  بزمام  أمسكوا  الربوتستانتيون  هوت 

احلديث  hermeneuticeة  اهلرمنيوطيقيَّ  العرص  تفسري  ،  )١( يف  كان  ذلك  وقبل 

  مَّ ة، ومن ثَ أرباب الكنيسة الكاثوليكيَّ   س موكوالً بشكٍل رسمي إىلٰ الكتاب املقدَّ 

ة التي قادها  النهضة الفكريَّ    أنَّ رأي وسلوٍك ديني؛ إالَّ   باتت قراءهتم أساسًا لكلِّ 

  . ةيني بدأت نشاطها بالتشكيك هبذه القراءة الرسميَّ دعاة اإلصالح الدِّ 

مضطرِّ اإلصالحيُّ هؤالء   األمر  بادئ  يف  أنفسهم  وجدوا  ألنْ ون  وا  تثبيُ   ين 

االقتصار عىلٰ  عدم صواب  املقدَّ   ملخاطبيهم  للكتاب  الكنيسة  واملفاهيم  فهم  س 

للنصوص    ٰى خر طرح قراءاٍت أُ   ة، ويف املرحلة التالية أعلنوا عن قدرهتم عىلٰ ينيَّ الدِّ 

ة هبدف طرح مفاهيم ودالالت أكثر  ينيَّ ة الدِّ اإلصالحيَّ ة ومن ضمنها القراءة  ينيَّ الدِّ 

ة كوسيلٍة لتحقيق أهدافهم  ات اهلرمنيوطيقيَّ ذوا النظريَّ قبوالً؛ ومن هذا املنطلق اختَّ 

  .)٢(ينيت بفرتة اإلصالح الدِّ فَ رِ ة خالل الفرتة التي عُ اإلصالحيَّ 

لت يف الفرتة  ًة، حتوَّ ا ومهاراهلرمنيوطيقا التي ظهرت يف بادئ األمر بصفتها فن�
 

ريتشارد باملر، علم هرمنوتيك (باللغة الفارسيَّة)، ترمجه إٰىل الفارسيَّة حمّمد سعيد حنائي كاشاين،  )١(

   .٤٢، ص م١٩٩٨، »هرمس«إيران، طهران، منشورات 

(باللغة گجهان  )٢( مسلامن  روشنفكران  آراي  و  فلسفي  هرمنوتيك  تطبيقي  برريس  مسعودي،  ري 

ت يف املجلَّ  ،  م٢٠٠٢،  ٥٦ة التي تصدرها كّليَّة اإلهليَّات بمدينة مشهد، العدد  الفارسيَّة)، مقالة ُنِرشَ

 .١١٦ص 



 ٥٤٥  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تفسري القرآن

مد عليه لتنقيح القواعد  علٍم ُيعتَ   الواقعة بني القرنني السابع عرش والعرشين إىلٰ 

عىلٰ واألُ  احلاكمة  النصِّ   صول  اعتُ   فهم  ثّم  من  ِربَ وتفسريه،  نمٍط  بمثابة  ت 

تمَّ  ذلك  وبعد  فلسفيٍّ   امليثودولوجيا،  إطاٍر  يف  بحلَّ   تصويرها  جديدٍة  لتظهر  ٍة 

  ، وشيئًا  النصِّ مفرسِّ   ٰى قه لدة حتقُّ يف رحاهبا أسئلٌة حول طبيعة الفهم وكيفيَّ ح  طرَ وتُ 

رون بارزون من أمثال  ة التي نشأ يف رحاهبا مفكِّ فشيئًا ظهرت اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ 

ليُ   هايدغر األُ سوا مدرسًة فكريَّ ؤسِّ وجادامري  املدارس  امتازت عن سائر    ٰى خر ًة 

اتَّ ال  التي كانت ناشطًة عىلٰ  آنذاك، حيث  النظريَّ صفت بعض أُ ساحة  ة  طروحاهتا 

  .)١( ةات اإلسالميَّ بطابٍع مغايٍر للنظريَّ 

ة ترضب بجذورها يف القرآن الكريم الذي هو نصٌّ  احلضارة اإلسالميَّ   بام أنَّ 

البحث فيها عن    ٰى مستلهٌم من وحي السامء، لذا يمكن اعتبارها حضارة نصٍّ حيظ

النصوص وكيف بأمهّ يَّ حقيقة فهم  تفسريها  أعار    ؛ وعىلٰ ٰى ٍة قصو يَّ ة  هذا األساس 

اهلرمنيوطيقيَّ  للمسائل  كبريًا  اهتاممًا  عىلٰ املسلمون  وُس   ة  الفهم  طبيعة  بُل  صعيد 

  . هبا قه والعوامل الدخيلة يف خمتلف املراحل التي يمرُّ حتقُّ 

ر  ة للمفكِّ اهلرمنيوطيقيَّ ات  موضوع البحث يف هذه املقالة يتمحور حول النظريَّ 

  . زيد  ونرص حامد أب

ات اا   :ز أ  

ج  درَ ، كاتب وباحث قرآين يُ )م ٢٠١٠ -  ١٩٤٣( أبو زيد الدكتور نرص حامد  

  . ُدد يف مرص، وقد حفظ معظم سور القرآن الكريماسمه ضمن قائمة املعتزلة اجلُ 

عام   قدَّ ١٩٩٣يف  للرتقية كأُ م  القاهرة، لكنَّ سم طلبًا  هذا    تاٍذ يف جامعة  طلبه 

 

ت  أمحد واعظي، نقد تقرير نرص حامد أبو زيد از تاريخ )١( مندي قرآن (باللغة الفارسيَّة)، مقالة ُنِرشَ

   . ٣٣، ص م٢٠١٠، ٢، السنة الثالثة، العدد »شناخت قرآن «يف جملَّة 



٥٤٦  رمنيوطيقا اهل 

وُ  الذي  النقد  بسبب  بالرفض  ملؤلِّ جِّ جوبه  قِ ه  من  الصبور  بَ فاته  عبد  الدكتور  ل 

ة  د حفنٍة من اآلثار اهلزيلة الزاخرة بااللتقاطيَّ ا جمرَّ شاهني يف تقريٍر وصفها فيه بأهنَّ 

ة  ذلك السياسيَّ ة وكوالضالل، وتداعيات هذا األمر انعكست يف األوساط العامَّ 

ة ثالث سنواٍت  اجلدل ملدَّ   ٍد ومعارٍض ليستمرَّ فاستقطبت األنظار نحوها بني مؤيِّ 

  .)١( تقريباً 

عام   ضجَّ ١٩٩٤ويف  أثارث  ملحاكمٍة  خضع  حكٌم  م  صدر  حيث  كبريًة،  ًة 

لكنَّ  زوجته،  وبني  بينه  بالتفريق  املحكمة  وأمرت  االستئناف    بارتداده  حمكمة 

  . دت حكم االرتداد ونقضت حكم التفريقأيَّ 

أُ  ذلك  قِ بعد  من  دمه  إحدبَ هدر  اإلسالميَّ املنظَّ   ٰى ل  وأُ امت  بشكٍل  ة  قتله  بيح 

ة  ستاٍذ للدراسات اإلسالميَّ هولندا ليزاول مهنته كأُ  علني، فغادر مرص مهاجرًا إىلٰ 

ة مخسة عرش عامًا،  يار الغربة ملدَّ التابعة جلامعة اليدن، وبقي يف د  INISسة  يف مؤسَّ 

  اء األطبَّ  فشل  غريب  بفريوس  إصابته  بعد  وفاته  من  سبوعني أُ  قبل   مرص  إىلٰ  ثّم عاد 

احلياة يف    فارق   ٰى حتَّ   امٍ أيَّ   ة عدَّ   ت استمرَّ  غيبوبة   يف   ودخل   عالجه،   طريقة  حتديد  يف

مستشفيات    ٰى م بإحد ٢٠١٠  وز/يوليو عام متُّ   ٥  ثننياال  صباح   الساعة التاسعة من

  . القاهرة

الفكريَّ  زاوهلا  النشاطات  التي  زيد ة  فلسفيَّ   أبو  دراساٍت  حول  ٍة  متحورت 

وأدبيَّ   ، عامٍّ بشكٍل  بشك وسياسيٍة  وأوَّ   لٍ ٍة  ؛  املفكِّ خاصٍّ اهتمَّ ل  الذين  بقراءة    رين 

الفكريَّ  واألدبيَّ نتاجاهتم  شوقي  ة  وأمحد  احلكيم  وتوفيق  حمفوظ  نجيب  هم  ة 

اب آخرين من أمثال  تَّ وعبد املعطي حجازي، كام قرأ آثار كُ وصالح عبد الصبور  

اخلويل   تأثَّ وسيِّ   )م ١٩٦٦  -  ١٨٩٥( أمني  كذلك  قطب،  الفكري  د  بالنتاج  ر 
 

تأو  )١( زيد،  أبو  حامد  مرتٰىض  نرص  معه  أجراها  مقابلة  الفارسيَّة)،  (باللغة  نص  و  حقيقت  يل 

   .٢٠، ص م٢٠٠٠، ٥٤، العدد »كيهان «نيا، جملَّة  كريمي



 ٥٤٧  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تفسري القرآن

ومؤلَّ  خالد،  حمّمد  خلالد  الليربايل  ( اإلسالمي  سارتر  بول  جان    - م  ١٩٠٥فات 

عىلٰ ١٩٨٠ البالغ  أثرها  الوجودي  املذهب  أتباع  لكتابات  وكان  هاته  توجُّ   م)، 

هوري،  ة إلقبال الالَّ ة لربجيسون واألدبيَّ ة؛ ناهيك عن إعجابه باآلثار الفنّيَّ الفكريَّ 

  .)١( ر بآراء حسن حنفية تأثَّ ويف جمال الفلسفة اإلسالميَّ 

النصوص  أُ   -الصعيد اهلرمنيوطيقي    ا عىلٰ وأمَّ  تفسري  آثار    -سلوب  قرأ  فقد 

وبول  ،  )٣( وأريك دونالد هريش،  )٢(ادامريرين املعارصين من أمثال ج أشهر املفكِّ 

ولويس بيري ألتوسري    ،م) ١٩٨٤  -   ١٩٢٦ر بأفكار ميشال فوكو (كام تأثَّ ،  )٤( ريكور

  .)٥( وعبد القاهر اجلرجاين وابن جنّي ، )م ١٩٩٠  -  ١٩١٨(

كلِّ  من  أنَّ   واألهّم  تأثَّ هؤالء  بنظريَّ ه  املفكِّ ر  إيزوتسو  ات  توشيهيكو  الياباين  ر 

أقرَّ ١٩٩٣  -   ١٩١٤( حيث  للبحث  بأهنَّ   م)  لسانه  وأطلقت  ذهنه  أنارت  ا 

وسوسور  ،  )٦( م)١٩٨٢ -   ١٨٩٦ات رومان ياكوبسان ( والنقاش، كام كان لنظريَّ 

  . ةهاته الفكريَّ توجُّ  وقٌع عىلٰ  )٧( م)١٩١٣  -  ١٨٥٧(

سلوٍب هرمنيوطيقي يف دراساته التي  أُ   اعتمد عىلٰ   أبو زيد الدكتور نرص حامد  
 

هاي نرص حامد أبو زيد (باللغة الفارسيَّة)، هايي درباره انديشهسعيد عدالت نجاد، نقد و برريس  )١(

 . ١٤، ص م٢٠٠١، »مشق امروز«إيران، طهران، منشورات 

منشورات    )٢( طهران،  إيران،  الفارسيَّة)،  (باللغة  متن  تأويل  و  ساختار  أمحدي،  ،  »مركز«بابك 

ذيري متن و منطق  پقرائت  - هرمنوتيك    - عبد اهللا نرصي، راز متن  ؛  ٥٧١و  ٥٧، ص  م٢٠٠٣

 . ٢١٧، ص م٢٠٠٢،  »آفتاب توسعه«دين (باللغة الفارسيَّة)، إيران، طهران، منشورات  فهم

 -عبد اهللا نرصي، راز متن  ؛  ٥٩١و   ٥٩٠ص  بابك أمحدي، ساختار و تأويل متن (باللغة الفارسيَّة)،    )٣(

  . ١٢٨و   ١٢٧و   ٩٨و   ٤٧ص  متن و منطق فهم دين (باللغة الفارسيَّة)،    ذيري پ قرائت   - هرمنوتيك  

 . ٦٢٧و ٦١٥و ٦١٤ص بابك أمحدي، ساختار و تأويل متن (باللغة الفارسيَّة)،  )٤(

 . ٢٣ - ٥نرص حامد أبو زيد، تأويل حقيقت و نص (باللغة الفارسيَّة)، ص  )٥(

 .٧٨و ٦٥ص ة)، بابك أمحدي، ساختار و تأويل متن (باللغة الفارسيَّ  )٦(

   .١٥و ١٤و ١٢، ص املصدر السابق )٧(



٥٤٨  رمنيوطيقا اهل 

هرمنيوطيقا جادامري بشكٍل    ة، وجلأ يف هذا الصدد إىلٰ ينيَّ هنا حول النصوص الدِّ دوَّ 

اعتربها مرتكزًا أساسي�  ، حيث  ٍ   ا لكلِّ خاصٍّ النظر    ، مفرسِّ تعينه يف إعادة  لكوهنا 

  ات املطروحة يف رحابه عىلٰ ته الثقايف وتفسري نصوصه املوروثة والنظريَّ مَّ برتاث أُ 

  . العصور  مرِّ 

أنَّ واجلدير   هنا  الكريم    بالذكر  القرآن  طبيعة  حول  طرحها  التي  آراءه 

  أنَّ   ٰى عل؛ فقد ادَّ ترديد وتأمُّ   سلوب األمثل يف تأويل آياته وتفسريها، هي حملُّ واألُ 

املقدَّ  الكتاب  وعىلٰ هذا  النزول،  لعرص  ثقايف  نتاج  عن  عبارٌة  األساس    س  هذا 

الواقع الثقايف الذي كان سائدًا آنذاك،    فهم معانيه ودالالته منوٌط إىلٰ   استنتج أنَّ 

نصٍّ يف نطاق زمان والدته،   ة برأيه تقتيض دراسة وحتليل كلِّ الرضورة العلميَّ  ألنَّ 

أكَّ  السياق  هذا  عىلٰ ويف  النصِّ   أنَّ   د  بني  جديل    العالقة  طابٍع  ذات    - والثقافة 

  .ر عليها يف آٍن واحدٍ ؤثِّ ر هبا ويُ ه يتأثَّ وذلك ألنَّ  - ديالكتيكي  

حتليل مضامينه    ا، ومن هذا املنطلق دعا إىلٰ ا لغوي� وقد اعترب القرآن الكريم نص� 

  ٰى لكن ال يتسنَّ  » ذات بطونٍ «دالالته    بأنَّ   ة، ويف احلني ذاته أقرَّ وفق قواعد لغويَّ 

حقيقٍة فحواها    عىلٰ يف رحاب التأريخ دليالً    أحٍد فهمها؛ واعترب دراسة النصِّ   لكلِّ 

السائدة يف زمان والدة هذا النصِّ   أنَّ  ،  األحكام تكتسب معانيها طبقًا للظروف 

د بعض األحكام عن دالالهتا يف العرص احلارض بحيث مل  جترُّ   عىلٰ   وهبذا استدلَّ 

أيَّ  هلا  عمليَّ تبَق  فائدة  جرَّ ة  لذلك  سابقًا،  احلال  عليه  كان  كام  املفاهيم  ة  بعض  د 

ة بعرص  ا من املسائل اخلاصَّ والشيطان، باعتبار أهنَّ   ة من معانيها، مثل اجلنِّ القرآنيَّ 

  وعىلٰ  . ل إليها العلامء يف العلوم املعارصةالنزول وال تنسجم مع النتائج التي توصُّ 

ة وتفسريها من  ينيَّ رضورة إعادة قراءة مجيع النصوص الدِّ   د عىلٰ هذا األساس أكَّ 

  . القارئ له دوٌر أيضًا يف فهم داللة النصِّ  إنَّ  : عٍرص، وقال جديٍد يف كلِّ 

حتلييل وفيها  الدِّ  تعاليمه متناسقًة وذات طابٍع  ما كانت  هو  برأيه  املناسب  ين 



 ٥٤٩  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تفسري القرآن

سلوبه  ة أُ ت علميَّ ثبِ ًة تُ ه مل يذكر أدلَّ  بشكٍل علمي ومنهجي، لكنَّفرسَّ تُ   ة ألنْ القابليَّ 

أنَّ   يف حتليل النصِّ  الوحيد الذي يمكن االعتامد عليه يف  األُ ه اعتربه  رغم  سلوب 

هنجه املعتمد هو    عاؤه هذا يأيت يف حني أنَّ نصٍّ يمكن التعامل معه، وادِّ   فهم كلِّ 

ة  ات علم اللغة واملبادئ اهلرمنيوطيقيَّ ضوء نظريَّ   رضورة فهم القرآن الكريم عىلٰ 

   .)١( الكثري منها منسوٌخ أو عرضٌة لنقٍد جادٍّ   مع أنَّ 

ختلُّ وأمَّ  إىلٰ ا  أوعزه  فقد  احلديث  العرص  يف  املسلمني  التي    ف  املتوالية  اهلزائم 

ة التي يعاين منها، ومن  ة واالجتامعيَّ ض هلا العامل العريب واالختالفات الفكريَّ تعرَّ 

  : هذا املنطلق قال

ة عن طريق إعادة  نَّ السبيل الوحيد لتجاوز هذه العقبة هو جتديد السُّ   إنَّ 

ة  نَّ لفٍة ووحدةٍ بني السُّ ري نصوص الرتاث اإلسالمي ألجل إجياد أُ تأويل وتفس

  .)٢( واحلداثة وسائر مقتضيات العرص

ا ا :ز أ   

    :ةالً: الوحي يف منظومته الفكريَّ أوَّ 

أب حامد  نرص  آراء  أهّم  مجلة  عىلٰ   و من  طرحه  ما  للجدل،  املثرية  صعيد    زيد 

عرب العرص اجلاهيل يذعنون له؛ وتبلورت هذه  الوحي واألسباب التي جعلت  

  فاته التالية: اآلراء يف خمتلف آثاره والسيّام ضمن مؤلَّ 

 

إيران، قم، منشورات مركز بحوث احلوزة    )١( الفارسيَّة)،  (باللغة  أمحد واعظي، نظريه تفسري متن 

 . ٤٨٦و ٤٨٥و ٤٧٥و ٤٧٤و ٣١٧و ٣١٢و ٢٩٨، الصفحات: م٢٠١١العلميَّة واجلامعة، 

مرتٰىض    )٢( معه  أجراها  مقابلة  الفارسيَّة)،  (باللغة  نص  و  حقيقت  تأويل  زيد،  أبو  حامد  نرص 

فتامن ديني  گ نرص حامد أبو زيد، نقد  ؛  ١٢، ص  م٢٠٠٠،  ٥٤، العدد  »كيهان «نيا، جملَّة   كريمي

إيران،   جواهركالم،  وحمّمد  اشكوري  يوسفي  حسن  الفارسيَّة  إٰىل  ترمجه  الفارسيَّة)،  (باللغة 

 . ٥٥و ٥٤، ص م٢٠٠٤، »ياد آوران «، منشورات طهران



٥٥٠  رمنيوطيقا اهل 

    .»: دراسة يف علوم القرآن مفهوم النصِّ «  -

    . »ينينقد اخلطاب الدِّ «  -

    .»ات التأويل ات القراءة وآليَّ إشكاليَّ «  -

ر الياباين توشيهيكو  طروحات املفكِّ أُ   ويف هذا املضامر اعتمد بشكٍل أسايس عىلٰ 

  » God and Man in the Koranاهللا واإلنسان يف القرآن  « إيزوتسو يف كتاب  

يف هذا املجال مل يكن إيزوتسو نفسه    أبو زيد القضايا التي استنتجها   والطريف أنَّ 

  . يروم طرحها

ون األديان  تك  بأنْ   وما ارتٰىض   ،امل يكن يعتقد بكون الوحي أمرًا واقعي�   أبو زيد 

نون وحيًا منزالً من  د النصوص التي يعتربها املتديُّ ذات منشأ ساموي، لذلك جرَّ 

ة املوروثة، ويف هذا السياق اعترب  طابعها اإلحيائي ليدرجها ضمن الشواهد التأرخييَّ 

  : الفهم السائد يف جمتمع العرص اجلاهيل، حيث قال مًا عىلٰ القرآين متقوِّ  النصَّ 

ت بالكامل  قد تغريَّ   ة وثقافة عرص صدور النصِّ األوضاع االجتامعيَّ   إنَّ 

أثٌر يف العرص احلارض، لذا باتت النصوص املوروثة منها   يبَق هلا  مل  بحيث 

تأرخييَّ جمرَّ  ودالالت  ومعاين  مضامني  أي  د  سوهنَّ إ ة،  ليست  شواهد    ىٰ ا 

تدلُّ تأرخييَّ  معيَّ   عىلٰ   ة  معتقداٍت  ذلك  شيوع  يف  وغريهم  املسلمني  بني  نٍة 

  .)١( العرص

واجلنِّ  واحلسد  السحر  حول  مواضيعها  تتمحور  التي  النصوص    والسيّام 

  .)٢( والشياطني واألوراد والتعويذات، مثل مضامني آيات سورة الفلق

إقراره بمسألة الوحي    عىلٰ   ة تدلُّ بالرغم من هذه اآلراء، لكن هناك شواهد عامَّ 

جانب ذلك هناك شواهد    ح يف ضوئه من مبادئ ال نظري هلا، ولكن إىلٰ طرَ وما يُ 
 

يني، مرص، القاهرة، منشورات سيناء،   )١(   . ٢٠٤و   ٢٠٣، ص  م ١٩٩٢نرص حامد أبو زيد، نقد اخلطاب الدِّ

 .٣٩٣ص أمحد واعظي، نظريه تفسري متن (باللغة الفارسيَّة)،  )٢(



 ٥٥١  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تفسري القرآن

تنمُّ   ٰى خرأُ  آثاره  أنَّ   يف  تبنِّ  عن  يعني  ال  هذا  عامَّ إقراره  اعتقاد  املسلمني  يه ذات  ة 

  .)١( ةٍ به بصيغٍة خاصَّ  ه يقرُّ اس، بل احلقيقة أنَّ هذا املوضوع احلسَّ  بالنسبة إىلٰ 

ة  نظريَّ  ٰى ة بحتة، تبنَّد شواهد تأرخييَّ ت كون بعض النصوص جمرَّ ثبِ يُ  وألجل أنْ 

ة،  احلقائق اخلارجيَّ   عىلٰ   املصطلحات ال تدلُّ   د فيها بأنَّ فرديناند دو سوسور التي أكَّ 

يشار هنا  .  )٢( مفاهيم ال وجود هلا يف أرض الواقع  عىلٰ   ا تدلُّ بل غاية ما يف األمر أهنَّ 

ة، إذ  ينيَّ النصوص الدِّ   ها ال تقترص عىلٰ ة صحيحة، لكنَّهذه القاعدة اللغويَّ   أنَّ   إىلٰ 

تُ األدلَّ   تنطبق عىلٰ   من املمكن أنْ  املبادئ املعرفيَّ ساق حول حتقُّ ة التي  ة أو عدم  ق 

النصوص اخلاصَّ حتقُّ  التجريبيَّ قها يف خمتلف  بالعلوم  يف    ٰى وحتَّ ة، بل  ة والفلسفيَّ ة 

ة  ة، فليست هناك أيَّ ة القرآنيَّ املفاهيم التأرخييَّ   ا بالنسبة إىلٰ ة؛ وأمَّ النصوص الروائيَّ 

فالقرآن الكريم أشار يف العديد  ،  )٣( ةعدم كوهنا ذات دالالت معرفيَّ   عىلٰ   قرينة تدلُّ 

، )٥( ةً حقيقيَّ   ا حتكي أحداثاً وأهنَّ ،  )٤(  واملواعظَرب صصه زاخرًة بالعِ كون قَ   من آياته إىلٰ 

أكَّ  ذاته  الوقت  عىلٰ ويف  التأكيد  غاية  املعرفيَّ   د  مفاهيمه  مضامينه  كون  ومجيع  ة 

  .)٦( ةً سطوريَّ ة ليست أُ الدالليَّ 

:  ٰى من سورة الشور  ٥١اآلية    للبحث والنقاش أنَّ   أبو زيد من مجلة ما طرحه  
 

جملَّة    )١( ت يف  الفارسيَّة)، مقالة ُنِرشَ (باللغة  آن  تارخيي  افق  السيِّد حيدر علوي نجاد، فهم متن در 

 . ٢٠٤، ص م٢٠٠٠، ٢٢و ٢١الفصليَّة، العددان  »علوم قرآين«

 .٢٩٣ - ٢٨٥ص فتامن ديني (باللغة الفارسيَّة)، گ نرص حامد أبو زيد، نقد  )٢(

الفضل ساجدي، وحي  )٣( با  شنايس مسيحأبو  مقالة گ ي  الفارسيَّة)،  (باللغة  قرآين  وحي  بر  ذري 

ت يف جملَّة   . ٢٨٢و ٢٨١، ص م٢٠٠٨، ٤٧، العدد »قبسات«ُنِرشَ
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٥٥٢  رمنيوطيقا اهل 
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لكونه    - اللساين    - اإلهلام ال يعني اخلطاب اللغوي    إنَّ   : هذا األساس قال  وعىلٰ 

القرآن الكريم عبارٌة    استنتج أنَّ   مَّ مرتبطًا بالذهن والفكر وليس باللسان، ومن ثَ 

ره بإطاٍر عريب، لذا نحن ال نعلم طبيعة  ، فهو الذي أطَّ ل النبيِّ بَ عن كالٍم لفظي من قِ 

  . ةالكالم اإلهلي وصورته احلقيقيَّ 

القرآن   بأنَّ ووصف  بشخصيَّ الكريم  خمتصٌّ  لغوي  نصٌّ  النبيِّ ه  لكونه      ة 
 

 . ١٩٤و ١٩٣سورة الشعراء، اآليتان  )١(

 . ٩٧سورة البقرة، اآلية  )٢(



 ٥٥٣  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تفسري القرآن

وجود تشابٍه بينه وبني    عىلٰ   األمر الذي يدلُّ   ،ةة والنبويَّ منبثقًا من جتربته الروحيَّ 

واآلية   املسيحي؛  الكهف:   ١٠٩الوحي  سورة     من 
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دينيَّ   ٰى وحما يُ   كالم اهللا ليس مقترصًا عىلٰ   أنَّ   د لنا عىلٰ تؤكَّ  ة،  لألنبياء من مسائل 

وحي جلميع البرش والكائنات  ًة للوحي واإلهلام، فاهللا يُ وهبذا نستنتج صورًة عامَّ 

  . كالمه مع مجيع الناس عبارٌة عن وحي وإهلام   نَّ إَلكًا هلم، أي  ل مَ رِس يُ   دون أنْ 

  . ةاته اخلاصَّ ا يستقبله بحسب قابليَّ واحٍد منَّ  إذن، كالم اهللا مأل الكون بأرسه، وكلُّ 

  .)١( خ ارتباط اإلنسان بعامل الوجودرسِّ ة برأيه تُ هذه النظريَّ   اجلدير بالذكر هنا أنَّ 

    :»حركة النصِّ « الة للنصِّ ثانياً: الداللة السيَّ 

والكالم   Languageنرص حامد أبو زيد بادر يف بحوثه إٰىل الفصل بني اللغة  

Parole    دين متأثِّرًا بنظريَّات سوسور، ومن هذا املنطلق قال: إنَّ كلَّ كالٍم ونصٍّ حمدَّ

  ٍ ن يف واقعهام عٰىل نظاٍم لغوي معنيَّ مستبطٍن يف نظاٍم كّيل حيكم أذهان    - جزئي    - يدالَّ

أنَّ   ليستنتج  والكالم  اللغة  بني  ديالكتيكي  ارتباٍط  وجود  عٰىل  د  وأكَّ البرش،  بعض 

ين  الدِّ باملجتمعات  النصوص  ة  اخلاصَّ والثقافيَّة  ة  اللغويَّ باحلقائق  يَّة مرتبطٌة من جهٍة 

ٍة وثقافيٍَّة.  د فيها، ومن جهٍة ُأخرٰى هلا تأثٌري عٰىل كلِّ ظاهرٍة لغويَّ   التي تولَّ

ة زاخرًة باحلقائق والعنارص  ات النّصيَّ ويف هذا السياق اعترب الدالالت واملؤرشِّ 

ة بعرص ظهورها، لذا هناك آفاق مشرتكة للتالحم فيام  اخلاصَّ ة  ة والثقافيَّ التأرخييَّ 

ة   املسائل اللغويَّ ضوء تغريُّ   د عىلٰ  وتتجدَّ تتغريَّ   بينها، وهذه اآلفاق برأيه يمكن أنْ 

  .)٢( ةة واألساليب التفسرييَّ والثقافيَّ 
 

 .٢٤ص نرص حامد أبو زيد، تأويل حقيقت و نص (باللغة الفارسيَّة)،  )١(

يني،    )٢( الدِّ اخلطاب  نقد  زيد،  أبو  حامد  تفسري متن ؛  ١٩٤و  ١٩٣ص  نرص  نظريه  واعظي،  أمحد 

 .٣٨٩ص (باللغة الفارسيَّة)، 



٥٥٤  رمنيوطيقا اهل 

  مَّ الًة، ومن ثَ وصريورة داللته سيَّ   حركة النصِّ   ؤّدي إىلٰ إذن، التغيري اللغوي يُ 

أب برأي  جمازيًة  الدالالت  هذه  معظم  هذا  ،  )١( زيد  وجيعل  يف  قاله  ما  مجلة  ومن 

  املضامر ما ييل: 

ين ثابٌت  الدِّ   ىٰ معن   ة النصوص، نقصد من ذلك أنَّ عندما نقول بتأرخيانيَّ 

ألنَّ  فقط،  نشأته  مرحلة  لتفسري   يف  األسايس  املرجع  باعتبارها    اللغة 

الً وتغيريًا تزامناً  ا، بل تشهد حتوُّ أمرًا ثابتاً وتوقيفي�   دُّ عَ النصوص وتأويلها ال تُ 

التطوُّ  عىلٰ مع  تطرأ  التي  الواقع  رات  واألمر  قواعد    .الثقافة  كانت  لو 

الكالم   قواعد  اللغويَّ   - النصوص من سنخ  قال سوسور    - ة  القواعد  كام 

  اللغة والثقافة، فهذا يعني أنَّ   عىلٰ بحيث تلعب دورًا يف التغيريات التي تطرأ  

  مَّ الًة، ومن ثَ ا تصبح سيَّ هنَّ إ ، أي  التغيري اللغوي يسفر عن حركة داللة النصِّ 

    .)٢( يف مسار عامل املجاز تنتقل دالالته ومعانيه من مسارها احلقيقي لتنصبَّ 

مقتضياته الذاتية وأثرًا من اآلثار  رب من  عتَ تُ   النصِّ   ٰى  معنة تغريُّ قابليَّ   أنَّ   د عىلٰ وأكَّ 

ة  ينيَّ كون النصوص الدِّ   ا، وبالتايل فهي دليٌل عىلٰ كونه مصدرًا لغوي�   ب عىلٰ التي ترتتَّ 

الثقافيَّ برشيَّ  باألوضاع  ارتباط  وهلا  املنشأ  واالجتامعيَّ ة  أمرًا  ة  ليست  فهي  لذا  ة، 

أُ  اعتبارها  يمكن  وال  اخلارج  من  إيديولوجيَّ مفروضًا  إلزاميَّ صوالً  وأنْ ًة  جيب    ًة 

عىلٰ فرسَّ تُ  النصوص  سائر  أنَّ     فاحلقيقة  بتوقيفيَّ   أساسها،  النصوص  االعتقاد  ة 

  ٰى ل وتغيري حتَّ حتوُّ   داللة واحدة بحيث تكون مصونًة من كلِّ   ة وثبوهتا عىلٰ ينيَّ الدِّ 

معانيها  د النصوص املوروثة من  ة جترُّ ة واجتامعيَّ شهد املجتمع تغيريات ثقافيَّ   وإنْ 

التوقيفيَّ   يف أنَّ   وال شكَّ   .)٣( النصِّ   السابقة، هو أمٌر خارجي مفروٌض عىلٰ  ة  هذه 

 
  .٢٨٠ص فتامن ديني (باللغة الفارسيَّة)، گ نرص حامد أبو زيد، نقد  )١(

يني،    )٢( الدِّ اخلطاب  نقد  زيد،  أبو  حامد  (باللغة  ؛  ١٩٨ص  نرص  تفسري متن  واعظي، نظريه  أمحد 

 .٣٩٠ص الفارسيَّة)، 

يني،  )٣(  . ٢٠٨و ٢٠٧ص نرص حامد أبو زيد، نقد اخلطاب الدِّ



 ٥٥٥  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تفسري القرآن

ر كوهنا  ة، لذا ال يمكن تصوُّ واستثامر له يف مقاصد خاصَّ  عبارة عن تسخري للنصِّ 

د تلوين له وليست تأويالً  ا معتمدًا لتفسريه أو تأويله، بل هي جمرَّ أساسًا ارتكازي� 

  . ٍة للنصِّ تبنّي قراءٍة مغرضٍة وغري إبداعيَّ  إىلٰ  لكوهنا تدعو 

    : النصِّ  فهمِّ  ثالثاً: القصد وتأثريه عىلٰ 

يتقوَّ  عىلٰ القصد  أساسيَّ   م  حماور  هيثالثة  واملفرسِّ واملؤلِّ   النصُّ   :ة  وقد  ف   ،

املحور الثالث؛ حيث    ة عىلٰ خالل مسريته الفكريَّ   أبو زيد ارتكزت آراء نرص حامد  

يفيه املفرسِّ   د عىلٰ أكَّ  الذي  باعتبار أنَّ الدور االرتكازي  القارئ  يُ   كلَّ    أو    فرسِّ من 

  -    والنصِّ املفرسِّ   -ة الكائنة بينهام  ضوء العالقة اجلدليَّ   ن من فهمه عىلٰ يتمكَّ   النصَّ 

ين طرحوا  ، هم الذ أبو زيدجادامري وأتباعه ومن ضمنهم   واجلدير بالذكر هنا أنَّ 

    . ةة وصقلوها بصيغتها النهائيَّ هذه النظريَّ 

  ا قاله يف هذا السياق: وممَّ 

ل من    - أي مع قراءة النبيِّ له حلظة الوحي    - النصُّ منذ حلظة نزوله اُألوٰىل   حتوَّ

ل من التنزيل إٰىل التأويل.  ا)، ألنَّه حتوَّ ا إرشادي� ا إهلي�ا) وصار فهًام (نص�   كونه (نص�

النبيِّ   إنَّ  أُ مثِّ يُ   للنصِّ   فهم  يف تفاعله بالعقل    مراحل حركة النصِّ   وىلٰ ل 

يني بمطابقة فهم الرسول للداللة  البرشي، وال التفات ملزاعم اخلطاب الدِّ 

  . ةوجود مثل هذه الداللة الذاتيَّ  ، عىلٰ ة للنصِّ الذاتيَّ 

يُ   إنَّ  الزعم  هذا  إنَّ   ي إىلٰ ؤدِّ مثل  الرشك من حيث  يطانوٍع من  بني  ه  بق 

؛ حني يطابق بني القصد اإلهلي والفهم  املطلق والنسبي، وبني الثابت واملتغريِّ 

  . اإلنساين هلذا القصد ولو كان فهم الرسول

تقديسه بإخفاء حقيقة كونه برشًا،    ، أو إىلٰ تأليه النبيِّ   ي إىلٰ ؤدِّ ه زعم يُ إنَّ 

  . )١( احقيقة كونه نبي�   والرتكيز عىلٰ 
 

 . ١٢٦املصدر السابق، ص  )١(



٥٥٦  رمنيوطيقا اهل 

  : ينيالدِّ  يف قراءة النصِّ  أبو زيد رابعاً: هنج 

ين العرصي: ا -   ١   لدِّ

هذا األساس اعترب    د، وعىلٰ يني املتجدِّ دافع عن الفكر الدِّ   أبو زيد نرص حامد  

أكَّ  لذا  السلفي؛  النهج  مع  متعارضًا  عىلٰ هنجه  األسالف    د  تقليد  نجاعة  عدم 

ة،  نزعاتنا الفكريَّ   ر علينا وعىلٰ أثَّ   وإنْ   ٰى ا، فرتاثهم برأيه حتَّ واحلذو حذوهم فكري� 

والتمسُّ  له  اإلذعان  بمكاٍن  الصواب  من  ليس  ال  لكن  إذ  توقيفي،  بشكٍل  به  ك 

ما   بات عرصنا بحيث ننبذ كلَّ يني طبقًا ملتطلِّ حميص لنا من إعادة صياغة فكرنا الدِّ 

نُ  ذاته  احلني  ويف  معه  ينسجم  هلا  جدِّ ال  التي  التعاليم  تلك  مالئمة    ة عىلٰ القابليَّ د 

  . سلوٍب حديٍث ظروفنا الراهنة ونعيد هيكلتها بأُ 

ا، فهو ذو طابٍع  القرآن الكريم باعتباره نتاجًا ثقافي�   إنَّ   :ا قاله يف هذا الصددوممَّ 

التأريخ، واستنتج من ذلك أنَّ   وأنْ   تأرخياين، أي ال بدَّ    نقرأ نصوصه يف رحاب 

اكتسبت معانيها طبقًا لزمان نزوهلا، لذا فالذين    -ة  اإلسالميَّ   -ة  ينيَّ األحكام الدِّ 

الفقهيَّ  األحكام  إشاعة  طريق  عن  املجتمع  يف  تطبيقها  اليوم  وإقامة  حياولون  ة 

القرآين وعامل الواقع؛ وال   ا فاصالً بني النصِّ ة نجدهم يضعون حد� احلدود الرشعيَّ 

م  حتقيقه، ألهنَّ   ين إىلٰ دِّ ثمرة هنجهم هذا هي نقض اهلدف الذي يطمح ال  يف أنَّ   شكَّ 

  . الواقع املطلق  عىلٰ ق إالَّ طبَّ يُ  القرآين مطلقًا ال يمكن أنْ  يعتربون النصَّ 

ة  صول واملبادئ الثقافيَّ لنا من معرفة األُ   القرآين فال بدَّ   أردنا فهم النصِّ   إذن، إنْ 

عىلٰ  تعيننا  فهي  نزوله،  عرص  يف  شائعًة  كانت  صياغته،    التي  يف  دورها  معرفة 

ُ سلِّ سلوب يُ وبحسب هذا األُ  احلقائق املحسوسة والكائنة يف    عىلٰ   الضوءَ   ط املفرسِّ

يستهلك وقته يف متابعة القضايا املطلقة وغري املحسوسة؛ إذ   أرض الواقع بدل أنْ 

فيه، فالرضورة تقتيض    دَ لِ ر بظروف الزمان الذي وُ عادًة ما يتأثَّ   نصٍّ   نظرًا لكون كلِّ 

  . زمانٍ  إعادة قراءة النصوص وتأويلها يف كلِّ 
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ورصيٍح  متبادٍل  بحواٍر  النصِّ  مع  بالتعامل  الباحثني  ُذكَِر نصح  ما    بناًء عٰىل 

  ، عامٌّ واآلخر  خاصٌّ  أحدمها  وجهني  ذو  برأيه  فهو  النطق،  عٰىل  وإرغامه 

والثقافيَّة،   التأرخييَّة  تعكس خلفيَّات ظهوره  أنَّ دالالته  كامنة يف  وخصوصيَّته 

وتفسٍري   جديدٍة  قراءٍة  كلِّ  ضمن  ينتعش  بحيث  وفاعٌل  حيٌّ  أنَّه  وعموميَّته 

 معاٍرص. 

ه جمتمع قبيل ساد فيه  بأنَّ   حمّمد    رص النبيِّ وقد اعترب املجتمع اإلسالمي يف ع

ا فيه، لذلك شهد هذا املجتمع  ا هام� بحيث كانت جتارة العبيد عصبًا اقتصادي�  الرقُّ 

الرشعيَّ  األحكام  من  الكثري  عمليَّ صياغة  مع  تتناسب  التي  اململوكني  ة  جتارة  ة 

لذ  ة هبم والسيّام عىلٰ واألحكام اخلاصَّ  والعتق؛  الزواج  أنْ صعيد  فاليوم وبعد    ا 

الرقِّ   اضمحلَّ    ، اقتضت الرضورة هتميش تلك األحكام لعدم فائدهتا عىلٰ نظام 

ويف هذا السياق    . أحكام اجلزية والربا  أرض الواقع، وكذا هو احلال بالنسبة إىلٰ 

والشياطني واحلسد والتعويذات التي    مور مثل السحر واجلنِّ بعض األُ   أنَّ   د عىلٰ أكَّ 

د مفاهيم تتالئم  ام هي جمرَّ أشار إليها القرآن الكريم، ال وجود هلا يف عامل الواقع وإنَّ 

درجت ضمن  مع املعتقدات التي كانت سائدًة بني الناس يف عرص نزوله، لذلك أُ 

ة  يَّ شواهد تأرخي ٰى فجميع اآليات التي أشارت إليها ليست سو  مَّ نصوصه؛ ومن ثَ 

مرتبطة باملايض فقط وال دور هلا يف حياة اإلنسان املعارص، لذلك مل تعد من ضمن  

ة رسالٍة  اهتا أيَّ ا ال حتمل يف طيَّ اها الناس يف العرص احلديث ألهنَّ املعتقدات التي يتبنَّ

  وعىلٰ   . اتفسريها جمازي�   تمَّ   وإنْ   ٰى ة فائدٍة منها حتَّ ٍة، ناهيك عن عدم حتقيق أيَّ فكريَّ 

متحورت   التي  النصوص  وتفسري  قراءة  إعادة  رضورة  استنتج  األساس  هذا 

  .)١( والشياطني والسحر دالالهتا حول اجلنِّ 
 

غة الفارسيَّة)، مقالة هاي نرص حامد أبو زيد (باللحمّمد شفق خوايت، نقد و برريس آرا و انديشه  )١(

ت يف جملَّة   . ٦٧، ص م٢٠٠٧، ١٣الفصليَّة، أفغانستان، كابول، العدد  »فتامن نوگ «ُنِرشَ



٥٥٨  رمنيوطيقا اهل 

  قراءة النصِّ وفهمه يف رحاب التأريخ:  -   ٢

بمرحلتني    ه مرَّ ة القرآن الكريم معتربًا أنَّ طرح فكرة تأرخيانيَّ   أبو زيدنرص حامد  

التكوين  : تنيتأرخييَّ  مرحلة  الثقافيَّ   ٰى خر واألُ   ، إحدامها  املرحلة  النشأة  يف  فهو  ة، 

متأثِّ   وىلٰ األُ  ثقايف  نتاج  بالبيئة االجتامعيَّ عبارة عن  املرحلة  ر  فيها، ويف  نشأ  التي  ة 

  ل إثر ذلك إىلٰ فتحوَّ   ،املجتمع كحاكٍم وآمرٍ   نصٍّ فرض نفسه عىلٰ   ل إىلٰ الثانية حتوَّ 

  .)١( تهاأو عدم مرشوعيَّ  ٰى خر ة النصوص األُ ساسه مرشوعيَّ أ م عىلٰ قيَّ معياٍر تُ 

  لغويٍّ   القرآن الكريم عبارة عن نصٍّ   املرشوع الفكري الذي طرحه قوامه أنَّ 

دراسته وحتليل مضامينه    إىلٰ   ٰى تأرخيي ذي طابٍع ثقايف برشي، ومن هذا املنطلق سع

ر النصوص املتعارفة،  يف إطار علمي تأرخيي كام هو املعهود يف دراسة وحتليل سائ

  النبيِّ   ا نزل عىلٰ ا لغوي� ه ليس نص� عاء أنَّ حاول جتريده من طابعه األسايس بادِّ   مَّ ومن ثَ 

انعكاس    ٰى ليس سو   نصٍّ   كلَّ   عن طريق الوحي؛ فقد كان يعتقد بأنَّ   حمّمد  

  كاتٍب ال بدَّ   ة واألعراف السائدة يف عرص تكوينه، وكلُّ وتبلور لألوضاع الثقافيَّ 

ة بعرصه،  ه انسجامًا مع معتقداته وبحسب األعراف والطباع اخلاصَّ ن نصَّ دوِّ يُ   وأنْ 

  لذا جيب عىلٰ ؛  )٢( صورٍة تعكس ثقافة عرص كاتبه  ٰى نصٍّ ليس سو  كلَّ   ا يعني أنَّ ممَّ 

  . ن فيهاة التي تكوَّ ضوء املرحلة التأرخييَّ  ه اخلوض يف غامر تفاصيله عىلٰ مفرسِّ 

يتبلور يف    وأنْ   تفسريه ال بدَّ   لة ما طرحه بخصوص القرآن الكريم، أنَّ ومن مج

ح عليه السؤال  طرَ عرص آخر؛ ولكن يُ   إطار تأرخيي سواًء يف هذا العرص أو يف أيِّ 

التايل هنا: ماذا تقصد من فهم القرآن يف رحاب التأريخ؟ فام ذكرته يمكن تفسريه  

  . ة أوجهٍ بعدَّ 
 

،  ١٣٩٠؛ قائمي نيا،  ٧٠  - ٦٧ص  نرص حامد أبو زيد، تأويل حقيقت و نص (باللغة الفارسيَّة)،    )١(

 .١١ص 

 .٣٩٤ - ٣٨٥ص أمحد واعظي، نظريه تفسري متن (باللغة الفارسيَّة)،  )٢(
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  ضوء النقاط التالية:  املذكور نستخرجها من كالمه عىلٰ اإلجابة عن السؤال 

  : ل اللغوي والداليلالتحوُّ  -أ  

للمفرسِّ  عىلٰ ينبغي  ودالالهتا  األلفاظ  معاين  لفهم  السعي  زمان      ضوء 

ة  م مضامينها ومفاهيمها ضمن البيئة االجتامعيَّ لغٍة عادًة ما ُتفهَ   صدورها، إذ كلُّ 

ن املجتمع هو الذي صاغها كام هو رأي باحثي  التي تصقل فيها ألفاظها سواًء كا

ة كام هو رأي علامء  ا كانت ذات صياغة ذاتية فطريَّ علم النفس السلوكي، أو أهنَّ 

تشامسكي نوام  أمثال  من  بريج  ،اللغة  رينيه  أريك  أمثال  من  األحياء    ، وعلامء 

  . وعلامء النفس من أمثال جورج ميلر

ة هو أمٌر ثابٌت وال يمكن ألحٍد  برشيَّ ل اللغوي يف تأريخ املجتمعات الالتحوُّ 

ة التي  ق يف اللغة العربيَّ يف لغة املجتمع الواحد، وهو متحقِّ   ٰى إنكاره، فهو حيدث حتَّ 

احلقيقة  «هي لغة القرآن الكريم بحيث توجد الكثري من الشواهد عليه؛ ومفهوم  

نرص حامد    ورغم أنَّ ل،  صول له ارتباٌط هبذا التحوُّ املطروح يف علم األُ   » ةالرشعيَّ 

ه  ، لكنَّ»: دراسة يف علوم القرآنمفهوم النصِّ «هذا األمر يف كتابه   زيد أشار إىلٰ  وأب

  . ا ذكرناأبعد ممَّ  ٰى قصد من ذلك معن

  : سبب نزول النصِّ  -ب  

  عىلٰ   » : دراسة يف علوم القرآنمفهوم النصِّ «يف كتابه    أبو زيدد نرص حامد  أكَّ 

  هذا العلم يعينه عىلٰ  باعتبار أنَّ  ، و مناسبة نزول النصِّ  بسبب أرضورة علم املفرسِّ 

أحد    ن من استكشاف سبب لسنِّ معرفة احلكمة من وراء صياغته، وإثر ذلك يتمكَّ 

هذا    . نطاق واسع  ة من حدث جزئي وبيان دواعي تعميمه عىلٰ األحكام الرشعيَّ 

عىلٰ  قيوٍد  وضع  بعدم  طبعًا  مرشوط  إذ  املفرسِّ   األمر  الفكري،  نطاقه  تضييق  أو   

االعتامد عىلٰ  له  النصِّ   ينبغي  مناسبة نزول  أو  النصِّ   سبب    كي يستكشف داللة 

األُ  وهذا  احلقيقي؛  عىلٰ ومفهومه  بغريٍب  ليس  التفسريي  التفسري    سلوب 



٥٦٠  رمنيوطيقا اهل 

  ة مفتوحًا عىلٰ من زاوية تأرخييَّ   باب فهم النصِّ   ٰى ولكن مع ذلك يبق،  )١(اللغوي

  . مرصاعيه

  : ة واألدب اجلاهيلاإلملام بمبادئ اللغة العربيَّ  -ج  

أمهّ مفرسِّ  أعاروا  الذين  الكريم  القرآن  ألُ يَّ و  تفاسريهم  يف  ومبادئ  ة  صول 

أكَّ  العريب،  عىلٰ األدب  املفرسِّ   دوا  إملام  املفرسِّ رضورة  وبعض  هبا،  أمثال    من  ين 

  ٰى ة لد الشيخني الطويس والطربيس وأيب حيان استشهدوا ببعض األشعار العربيَّ 

واملفاهيم   املصطلحات  ودالالت  معاين  فهم  ألجل  الكريم  القرآن  تفسريهم 

املعاين املوروثة    دائًام عىلٰ   ة تدلُّ نيَّ املصطلحات القرآ  هذا ال يعني أنَّ   ة؛ ولكنَّ القرآنيَّ 

الشعر هو    إنَّ   :اس قالعبد اهللا بن عبَّ   لذكر هنا أنَّ من العرص اجلاهيل؛ واجلدير با

  .)٢( ديوان العرب

ين، إذ هناك من يعارضها،  هذه الرؤية ليست متواترًة بني مجيع العلامء واملفرسِّ 

ال ينبغي اعتبار شعر العرب أصالً وكالم اهللا    : سبيل املثال قال  فالنيسابوري عىلٰ 

معرفة التقاليد السائدة يف عرص نزول    فيعتقد بأنَّ  أبو زيدا نرص حامد وأمَّ . )٣( فرعاً 

يف    فهم حقيقة النصِّ    عىلٰ القرآن ومبادئ األدب اجلاهيل، تعني الباحث واملفرسِّ 

  .)٤( اتهبعه يف نظريَّ إطاٍر تأرخيي؛ وهذا هو النهج الذي اتَّ 

  : ة منبثقة من ثقافة عرص النزولاملفاهيم القرآنيَّ  -د  

آياته، لكنَّ  رغم أنَّ  الكريم قد تبلورت يف  القرآن  التي واكبت ظهور  ه  الثقافة 

 
، لبنان، بريوت، املغرب، الدار البيضاء، منشورات املركز الثقايف   ) ١( نرص حامد أبو زيد، مفهوم النصِّ

 . ١٠٣و ١٠٢، ص م١٩٩٨العريب، 

ين السيوطي، اإلتقان، إيران، قم، منشورات  ) ٢(  . ١٢٠، ص ١، ج م١٩٨٤، »الريض«جالل الدِّ

النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لبنان، بريوت، منشورات  حسن بن حمّمد القّمي    )٣(

 . ٦، ص ١٠، ج م١٩٩٦دار الُكتُب العلميَّة، 

)٤(  ،  . ١٠٣و ١٠٢ص نرص حامد أبو زيد، مفهوم النصِّ



 ٥٦١  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تفسري القرآن

يف    ن بعد ذلك من إجياد تغيريات عليها، ومثال ذلك مفاهيم الصالة واحلجِّ متكَّ 

األُ  عن  بالكامل  ختتلف  كانت  فقد  اجلاهيل،  القرآنيَّ العرص  أُ طروحة  إذ  ضفي  ة، 

بحلَّ  لتظهر  ثقافيَّ عليها طابع إسالمي  قرآنة  يف حاجة    ومع ذلك فال شكَّ ؛  )١( ةيَّ ة 

مداليل بعض اآليات، فهو   ف عىلٰ ة كي يتعرَّ معرفة واقع الثقافة اجلاهليَّ   إىلٰ املفرسِّ 

عرفات    يعرف كيف كان الناس يفيضون من املشعر إىلٰ   سبيل املثال جيب أنْ   عىلٰ 

   من سورة البقرة:  ١٩٩عند تفسري اآلية  
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    :ةالقرآين بالثقافة اجلاهليَّ  ر النصِّ تأثُّ  -هـ  

األُ  مجلة  حامد  من  نرص  طرحها  التي  زيدمور  الفكريَّ   أبو  منظومته  أنَّ يف    ة 

الدِّ  إنْ ينيَّ النصوص  الكريم،  القرآن  فيها  وبام  برشي� ِربَ اعتُ   ة  نتاجًا  منطلق  ت  من  ا 

متقوِّ  عىلٰ كوهنا  لغويَّ   مًة  وثقافيَّ مبادئ  خاصَّ ة  زمنيَّ ة  فرتٍة  نطاق  يف  وصيغت  ٍة  ة، 

ة  ا تعكس معامل البنية الثقافيَّ ا يعني أهنَّ ًة ممَّ من اعتبارها عندئٍذ تأرخييَّ   دٍة؛ فال بدَّ حمدَّ 

عنها، لذا    تنفكَّ   التي نشأت يف رحاهبا، فهي ذات ارتباط وطيد هبا وال يمكن أنْ 

  .)٣( ا لتفسري النصِّ مرتكزًا أساسي�  دُّ عَ ة تُ البيئة الثقافيَّ  إنَّ  : يقال

ألَّ  كتاٍب  والتأويل «فه حتت عنوان  يف آخر  إىلٰ تطرَّ   » اخلطاب  األُ   ق  صول  بيان 

يف نطاق تأرخيي، ويف هذا السياق    أساسها عند قراءة النصِّ   التي جيب العمل عىلٰ 

حها يف إطار منسجم، حيث  ص اآلراء التي طرحها ضمن آثاره السابقة وطرخلَّ 

  » : دراسة يف علوم القرآنمفهوم النصِّ «، والسيّام  ٰى خرفاته األُ تًة يف مؤلَّ كانت مشتَّ 

الدِّ «و اخلطاب  وآليَّ إشكاليَّ «و  » ينينقد  القراءة  التأويلات  املفرسِّ »ات  ونصح   ،  
 

 . ١٨٤املصدر السابق،   )١(

الفارسيَّ   )٢( إٰىل  الفارسيَّة)، ترمجه  (باللغة  البيان  جممع  الطربيس،  احلسن  إيران، الفضل بن  ة عّيل كرمي، 

سة نرش وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي،   .٢٩٦، ص  ٢  -  ١، ج  م ٢٠٠١طهران، منشورات مؤسَّ

ت يف  حسن نقي زاده، انديشه )٣( هاي أبو زيد و برداشت او از قرآن (باللغة الفارسيَّة)، مقالة ُنِرشَ

 .١٣٩و ١٣٨، ص م٢٠٠٥، ٦٨الفصليَّة، العدد  »مطالعات إسالمي«جملَّة 



٥٦٢  رمنيوطيقا اهل 

يتمكَّ  كي  التالية  املبادئ  االعتبار  بعني  األخذ  مفهوم  برضورة  فهم    النصِّ ن من 

  وفحواه ومغزاه: 

ل: األُُفق التأرخيي للنصِّ (احلركة الديالكتيكيَّة بني النصِّ والواقع):    املبدأ األوَّ

  مستويني مها كالتايل:  م عىلٰ هذا املبدأ متقوِّ 

ة  فاق اجتامعيَّ آ(القرآن الكريم) بأكمله، وقوامه    نزول النصِّ   ل:األوَّ   ىٰ املستو

 من مقارنة أوضاع اجلزيرة  للمفرسِّ   ة، وهنا ال بدَّ وثقافيَّ ة  ة وفكريَّ ة ودينيَّ وسياسيَّ 

ة مع األوضاع التي كانت سائدًة يف إمرباطوريت الروم وفارس، كذلك مع  العربيَّ 

ة، ومع الواقع االقتصادي لقبيلة قريش آنذاك؛  ة واملسيحيَّ واقع الديانتني اليهوديَّ 

  ٰى. خر ذلك من مسائل شبيهة أُ  وما إىلٰ 

النصِّ   الثاين:   ىٰ املستو يتمكَّ تدرجيي�   نزول  وفيه  املفرسِّ ا،  املنشأ  ن  بيان  من   

  .)١( التأرخيي للمضمون القرآين بشكٍل منهجي ومنسجم

 :(   املبدأ الثاين: األُُفق التأرخيي للمفرسِّ (األُُفق الفكري والثقايف لقارئ النصِّ

ق التأرخيي  فُ يأخذ بعني االعتبار األُ   وأنْ   ال بدَّ   سري النصِّ  بتفحني قيام املفرسِّ 

املتحصِّ للمفرسِّ  فاملعطيات  النصِّ ،  داللة  من  ارتباط    لة  هلا  التأرخيي  نطاقه  يف 

ذات األمر   إىلٰ  أبو زيد وهنا أشار  ؛ )٢( ٰى خرضمن خمتلف اآلفاق األُ  بمفهوم النصِّ 

نظريَّ  يف  جادامري  طرحه  أنْ الذي  وبعد  اآلفاق،  بارتباط  املعروفة  رأيه    ته  صقل 

  ثالثة أنامٍط كالتايل:  م النصوص إىلٰ أرض الواقع، قسَّ  قه عىلٰ وطبَّ 

ل: نصوص تأرخييَّة بحتة تعكس احلقائق االجتامعيَّة يف عرص ظهورها:    النمط األوَّ

حامد   زيدنرص  فيهانظريَّ   ٰى تبنَّ  أبو  قال  التي  سوسور  املصطلحات    إنَّ   :ة 
 

 . ١٤٠املصدر السابق، ص  ) ١(

ت يف جملَّ  )٢( الفارسيَّة)، مقالة ُنِرشَ (باللغة  آن  افق تارخيي  ة  السيِّد حيدر علوي نجاد، فهم متن در 

 . ٢١، ص م٢٠٠٠، ٢٢و ٢١الفصليَّة، العددان  »علوم قرآين«



 ٥٦٣  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تفسري القرآن

مفاهيم ليس هلا وجود يف أرض    عىلٰ   ا، بل تدلُّ واأللفاظ ال تعكس واقعًا خارجي� 

ة تلك النصوص التي حتكي تأريخ  يف هذه النظريَّ   أبو زيدطبعًا ال يقصد  .  )١(الواقع

حقائق عرص    مة عىلٰ ام النصوص التي يعتربها متقوِّ م والشعوب السالفة، وإنَّ مَ األُ 

ٰ   أثٍر يف العرص احلارض بعد أنْ   ظهورها بحيث مل يبَق هلا أيُّ  عهدها واندثرت    وىلَّ

االجتامعيَّ  بدَّ األعراف  املنسوخة وال  تبلورت يف رحاهبا، فهي بحكم  التي  من    ة 

ة التي متحورت مواضيعها حول  ذلك بالنصوص العقائديَّ   تركها؛ واستشهد عىلٰ 

رات  املقرَّ  قت إىلٰ والسحر والشيطان واحلسد، ونصوص األحكام التي تطرَّ   اجلنِّ 

؛  )٢( ٰى خر األُ   ة باإلماء والعبيد وعتقهم وزواج اإلماء وخمتلف أحكام الرقِّ اخلاصَّ 

  . تركن يف متحف التأريخ جيب أنْ   :بيانه هذه املسائل انتقدها وقال ٰى ولد

    : اازي� النمط الثاين: النصوص التي يمكن تأويلها جم

ة اإلنسان هللا  ببعض املفاهيم الشائعة بني املسلمني، مثل عبوديَّ   أبو زيد استشهد  

ك هبا يف اخلطاب  التمسُّ   ت أنَّ ثبِ يف املجتمع اإلسالمي، ليُ     وسيادة النبيِّ   تعاىلٰ 

األوضاع    ا، ويف احلني ذاته حاول إثبات أنَّ كونه خطابًا إيديولوجي�   عىلٰ   يني يدلُّ الدِّ 

ة التي كانت سائدًة آنذاك مل تكن تتفاعل مع هذه اإليديولوجيا  ة واالجتامعيَّ الثقافيَّ 

ة بطبيعة احلال تعني تسويغ سلطة النظام  فالعبوديَّ ؛  )٣( بحيث اعتربهتا أمرًا خاطئاً 

ا لتجعل اإلنسان  ا وآخر إبستمولوجي�  تضفي عليها بعدًا أنطولوجي� مَّ ومن ثَ   ، احلاكم

دًا بنظام اجتامعي  نظام سيايس واجتامعي يفرض عليه، مقيَّ   يقبل بطبعه كلَّ الذي  

  . حمدود

والرقِّ  العبادة  بني  فصله  عىلٰ أكَّ   وضمن  العبادة    د  بني  اختالٍف  وجود 
 

 .٢٩٣ - ٢٨٥ص فتامن ديني (باللغة الفارسيَّة)، گ نرص حامد أبو زيد، نقد  ) ١(

يني،    )٢( فتامن ديني (باللغة  گ نرص حامد أبو زيد، نقد ؛ ٢١٣ص  نرص حامد أبو زيد، نقد اخلطاب الدِّ

 . ٣٠٧ - ٣٠٥ص الفارسيَّة)، 

 .٢٩٤ص فتامن ديني (باللغة الفارسيَّة)، گ نرص حامد أبو زيد، نقد  ) ٣(



٥٦٤  رمنيوطيقا اهل 

حلّريَّ والعبوديَّ  أقرب  العبادة  كون  إثبات  ذلك  من  أراد  حيث  من  ة،  اإلنسان  ة 

  . وخلقه ة بني اهللا تعاىلٰ واملودَّ ا تعكس الرمحة ته ألهنَّ عبوديَّ 

التوسُّ  يمكن  التي  النصوص  الثالث:  للقارئ  النمط  يمكن  ع بدالالهتا والتي 

  :فهم مغزاها

بالواقع   مرتبطًا  يكون  حينام  النصَّ  أنَّ  زيد  أبو  طرحها  التي  اآلراء  مجلة  من 

دراك وهو  االجتامعي، فال بدَّ عندئٍذ من الفصل بني جانبني منه، أحدمها متعلِّق باإل 

الذي يدلُّ عٰىل معناه األسايس باعتباره جزءًا من التأريخ االجتامعي املرتبط به؛ وهنا  

جيب بيان تفاصيله طبقًا للنسيج االجتامعي والثقايف الذي تبلور فيه، لذا يرٰى الباحث  

ة السائدة يف ذلك الع    . ) ١( رص نفسه ملزمًا بتسليط الضوء عٰىل اخللفيَّات التأرخييَّة واللغويَّ

النصِّ وأمَّ  بفهم  مرتبط  فهو  اآلخر  اجلانب  الثقايف    عىلٰ   ا  النسيج  ضوء 

ة طبقًا  وقراءته اإلبداعيَّ  تأويل النصِّ   يتمَّ   ا، إذ ينبغي أنْ واالجتامعي املوجود حالي� 

االجتامعيَّ  صدورهللبنية  عرص  ألوضاع  طبقًا  وليس  املعارصة  أنَّ ممَّ ،  )٢( ة  يعني    ا 

أساس حتليل بنيته ومعرفة معامل    دركه عىلٰ  فيُ ذهن املفرسِّ   يتبادر مبارشًة إىلٰ   ٰى املعن

  . نسيجه التأرخيي

أنَّ  هنا  بالذكر  اصطالح    وأب  اجلدير  استخدم  أبحاثه    »املراد « زيد  خمتلف  يف 

داللة هذا املصطلح ال تنطبق    ، ويعتقد بعض الباحثني بأنَّ ة بتفسري النصِّ اخلاصَّ 

يقول  » ٰى املعن«  عىلٰ  عندما  فهو  النصِّ «:  دائًام،  من  دائًام    » املراد  يقصد    ٰى معن« ال 

النصِّ »النصِّ  انسجام  منه  يريد  بل  تكوينه  ،  ذو طابٍع    ٰى فاملعن؛  )٣( مع عرص  برأيه 
 

يني،    )١( الدِّ اخلطاب  نقد  زيد،  أبو  حامد  (باللغة  ؛  ١١٤ص  نرص  تفسري متن  واعظي، نظريه  أمحد 

 .٣٨٨ص الفارسيَّة)، 

ي )٢(  . ٢١٧ص ني، نرص حامد أبو زيد، نقد اخلطاب الدِّ

 . ٢٢٢املصدر السابق، ص  )٣(



 ٥٦٥  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تفسري القرآن

قاصد  فهم م   صف بثبوٍت نسبي، بينام املراد ليس كذلك؛ واحلقيقة أنَّ تأرخيي ويتَّ 

العامَّ  أهدافها  املفرسِّ الرشيعة يف العرص احلارض ومعرفة  بانتقال  من  ة، مرهونان   

  .وتأويله  وهنا يأيت دور االجتهاد يف تفسري النصِّ ، )١( املراد  إىلٰ  ٰى املعن

ة  ة أريك دونالد هريش لبيان الداللة اللغويَّ ك يف هذا املضامر بنظريَّ متسَّ   أبو زيد

ذاته عبارة عن مفهوم يمكن حتصيله بشكل مبارش    بحدِّ   ٰى املعن  إنَّ ، إذ  »مراد« لكلمة  

  » ٰى الفحو «   أنَّ جمتمع، إالَّ   ة املوجودة يف النسيج الثقايف لكلِّ من خالل البنية اللغويَّ 

النصِّ   وإنْ   ٰى حتَّ  تنفصل عن  لكنَّ  مل  به،  منبثقًة منه ومرتبطًة  ها ذات  ورغم كوهنا 

، لذا  ري يف عرص مغاير لعرص تكوين النصِّ جانب عرصي، فهي ثمرة لقراءٍة جت 

تُ ة وحيويَّ فاعليَّ   ٰى ا مرتبطة بمدإهنَّ   : يقال التي  ك يف  تتحرَّ   مَّ ح، ومن ثَ طرَ ة القراءة 

  .)٢( عٍرص  ة بكلِّ ق األوضاع اخلاصَّ فُ أُ 

  : ـ أبو زيدخامساً: ثمرة النهج الفكري ل

ة فهم النبيِّ    - ة القرآن ونسبويَّ   له:  إنسانويَّ

أبو  هنا نرص حامد  ب التي دوَّ تُ هو أحد أوائل الكُ   »يني نقد اخلطاب الدِّ «كتاب  

  النصَّ   وأكثرها إثارًة للجدل والنقد حول أفكاره، ومن مجلة ما ذكره فيه أنَّ   زيد 

  قد تغريَّ   -حي  له يف حلظة الو    أي حسب قراءة النبيِّ   -القرآين حني نزوله  

ه انتقل  ا، وذلك ألنَّ ي� ا إنسانفهم برشي ليصبح إثر ذلك نص�   إىلٰ   إهليٍّ   ل من نصٍّ وحتوَّ 

البرشي والنصِّ التأويل؛ لذا فأوَّ   من التنزيل إىلٰ    ل مرحلة يف التعامل بني العقل 

  .)٣( له   لت يف فهم النبيِّ القرآين متثَّ 
 

هاي نرص حامد أبو زيد (باللغة الفارسيَّة)، هايي درباره انديشهسعيد عدالت نجاد، نقد و برريس  )١(

 .٨٤ص 

 .٣١٠ - ٢٨٥ص فتامن ديني (باللغة الفارسيَّة)، گ نرص حامد أبو زيد، نقد  )٢(

يني،  )٣(  . ٤٦ص نرص حامد أبو زيد، نقد اخلطاب الدِّ



٥٦٦  رمنيوطيقا اهل 

ة   هات الفكريَّ أبو زيد كان يعرف حقَّ املعرفة أنَّ هذا الكالم ال يتناغم مع التوجُّ

النبيِّ   فهم  أنَّ  عٰىل  يني  الدِّ تأرخيهم  طوال  كلمتهم  دت  احتَّ فقد    للمسلمني، 

للنصِّ ليس فهًام عقلي�ا، بل كلُّ ما ينطقه عبارة عن وحي وكالم إهلي منزل، وهذا ما  

ده القرآن الكريم   يف قوله تعاٰىل:    أكَّ
َ
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٤ )التقليل من شأن املؤاخذات التي ُتطَرح عٰىل رأيه حينام قال: ال  )١ ، وقد حاول 

ينيَّة الذين اعتربوا فهم النبيِّ منطبقًا مع الداللة   ي النصوص الدِّ ة آلراء مفرسِّ صحَّ

األمر   فهذا  له،  ذاتيَّة  داللة  وجود  افرتضنا  وإْن  حتَّٰى  إذ  القرآين،  للنصِّ  الذاتيَّة 

تني   كفَّ م يف احلقيقة جعلوا املطلق والنسبي يف  نوٌع من الرشك؛ ألهنَّ عنه  ض  يتمخَّ

امليزان، ونتيجة رأهيم   تي  الثابت واملتغريِّ متعادلني يف كفَّ روا  متكافئتني بحيث صوَّ

ة بني القصد اإلهلي والفهم اإلنساين. إذن، هذا الرأي ينجم  هذا هي إجياد   وحدة تامَّ

البرش كسائر  إنسان  أنَّه  كتامن حقيقة  تقديسه مع  أو  النبيِّ  تأليه  هذا  )٢( عنه  . وعٰىل 

األساس اعترب النصَّ القرآين منذ حلظة نزوله بالوحي خارجًا من طابعه اإلهلي ومن  

ثابتًا  وليس  س  مقدَّ غري  فهو  القدسيَّة؛  َثمَّ  من  عاٍر  متغريِّ  برشي  فهم  د  جمرَّ بل   ،

ة من قِبَل النبيِّ   للقرآن الكريم يف حلظة    والسبب يف ذلك برأيه هو القراءة اخلاصَّ

البرش،   كسائر  إنسان  فهو  إهليَّة،  وليست  برشيَّة  بطبيعتها  القراءة  وهذه  نزوله، 

. واملتعارف أنَّ الفهم البرشي ليس ثابتًا، بل عرضًة لل    تغري بشكل مستمرٍّ

يكون    من شأنه أنْ     فهم النبيِّ   طرحه هذا النقاش غفل عن أنَّ   ٰى لد   أبو زيد

عاء كونه  ه ليس كفهم سائر البرش بحيث ال يمكن ادِّ نَّ إفهًام مكتسبًا من السامء، أي  

ر بام طرحه جادامري يف جمال  ر تأثَّ هذا املفكِّ   ذا طابع حّيس وعقيل بحت؛ والواقع أنَّ 

االرتباط بني خمتلف آفاقه،    مة عىلٰ ة املتقوِّ وقراءته اهلرمنيوطيقيَّ   للنصِّ   الفهم احلرِّ 
 

 . ٤و ٣سورة النجم، اآليتان  )١(

يني،  )٢(  . ٦٤ص نرص حامد أبو زيد، نقد اخلطاب الدِّ



 ٥٦٧  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تفسري القرآن

د الكثري  املسلمني وجرَّ   ٰى فهو من هذا املنطلق جتاهل الكثري من املعتقدات الثابتة لد 

النبيِّ  كالم  جتريده  عن  ناهيك  قدسيتها،  عن  عن    والنصَّ     منها  القرآين 

القرآين عاٍر    النصَّ   إنَّ   : »يني نقد اخلطاب الدِّ «د قال يف كتابه  فق؛  )١( قدسيتهام أيضاً 

اجلوهريَّ  العنارص  تلك  إذ كلُّ من  باطنه،  الثابتة مسبقًا يف  يُ   ة  له  ح وفق  طرَ تفسٍري 

تتأثَّ قراءٍة خاصَّ  ر بطبيعة احلال باألوضاع  ٍة يف رحاب تأريخ صدورها، لذا فهي 

  .)٢( القرآين استكشاف جوهر النصِّ   ة املحيطة هبا؛ وهبذا يتمُّ االجتامعيَّ 

  إنَّ   : القرآين ليس ذا داللة ثابتة، لذا قال  النصَّ   فكرة أنَّ   ٰى تبنَّ   رَ كِ ما ذُ   بناًء عىلٰ 

ة ذات طابع نسبي  له هي قراءة برشيَّ   ا، فقراءة النبيِّ ا برشي�  بصفته نص� جوهره متغريِّ 

جتاهل  ومتغريِّ  رضورة  الرأي  هذا  من  واستنتج  النبيِّ ؛  يف      تفسري  املطروح 

ام القصد  سًا وإنَّ وجوب طرح تفسري برشي جديد، ففهمه ليس مقدَّ   مَّ عرصه ومن ثَ 

شخص صدر فهو    الفهم اإلنساين مهام كان ومن أيِّ   نَّ إس؛ أي  اإلهلي هو املقدَّ 

توحيد    إنَّ   : صف باإلطالق؛ ويف هذا السياق قال أيضاً  وال يتَّ فهم نسبي ومتغريِّ 

الفكري الذي يتَّ النمط   الفهم البرشي واالجتهاد    يف كلِّ   خاصٍّ   عٍ صف بطاببني 

العقائدي، وهذا األمر مل حيظ  عرص، يسفر عن حدوث مشاكل جادَّ  ة يف املجال 

يني الذي شاع منذ حلظة التفسري اإلسالمي للقرآن  باهتامم من جانب اخلطاب الدِّ 

ين  عرصنا هذا ما زال بعيدًا عن أنظار املفرسِّ   ة، وإىلٰ ة النبويَّ نَّيف بداية ظهور السُّ 

املسلمني؛ فهؤالء يعتربون الفكرين اإلنساين واإلهلي أمرًا واحدًا، وبالتايل يضفون  

قدسي�  والزمانطابعًا  لإلنسان  النبيِّ ،  )٣( ا  تفسري  تقديس  بمكان  اخلطأ  من    وهبذا 

 

جملَّة    )١( ت يف  الفارسيَّة)، مقالة ُنِرشَ (باللغة  آن  تارخيي  افق  السيِّد حيدر علوي نجاد، فهم متن در 

 . ٢٠٥، ص م٢٠٠٠، ٢٢و ٢١الفصليَّة، العددان  »علوم قرآين«

يني،  )٢(  . ٥٧ص نرص حامد أبو زيد، نقد اخلطاب الدِّ

 . ٣٨املصدر السابق، ص  )٣(



٥٦٨  رمنيوطيقا اهل 

بل وحتَّ للنصِّ  النصِّ   ٰى ،  أ  تقديس  القرآن؛  يتلوه من  النصِّ   نَّ إي  الذي    تقديس 

النبيِّ   ة عىلٰ وكذلك إضفاء قدسيَّ   -برأيه    -القرآين   أُ   كالم  صول  يتعارضان مع 

  . ةاملعتقدات اإلسالميَّ 

ين أمٌر ال  الدِّ   يني باعتبار أنَّ ين والفكر الدِّ رضورة التمييز بني الدِّ   د عىلٰ كام أكَّ 

ا، يف  سة الثابتة تأرخيي� املقدَّ حميص منه، فهو برأية عبارة عن جمموعة من النصوص  

راد منه فهم  اجتهاد برشي يُ   ٰى ليس سو  - يني  الفهم الدِّ   -يني  الفكر الدِّ   حني أنَّ 

  .)١( ةهذه النصوص وتفسريها ومعرفة دالالهتا احلقيقيَّ 

أمعنَّ الشهرية  لو  عبارته  يف  النظر    وجوداً   أصبح   حمّمد  عىلٰ   نزل   منذ   لقرآن ا«ا 

أنَّ   » اإلهلي  الوجود  عن   منفصالً   ابرشي�  بقدسيَّ نستنتج  يعتقد  ال  أيِّ ه  كان،    ة  نصٍّ 

  ل إىلٰ للوحي قد حتوَّ   وىلٰ القرآن الكريم منذ اللحظة األُ   فظاهر داللة هذا الكالم أنَّ 

ا  ا عاري� بات يعكس فهًام برشي�   مَّ ، ومن ثَ حمّمد    قوامه قراءة النبيِّ   برشيٍّ   نصٍّ 

أيَّ  الرؤية بطبيعة احلال  ؛  )٢( ساً إدراك بني آدم ليس مقدَّ   إذ إنَّ ة،  ة قدسيَّ من  وهذه 

    النبيَّ   ر لنا أنَّ صوِّ ة اخلالصة، كام تُ تقطع الطريق علينا يف معرفة احلقائق القرآنيَّ 

القرآنيَّ  لآليات  وثابت  وصائب  مطلق  تفسري  طرح  عن  كونه  عاجز  رغم  ة 

األُ الشخصيَّ  القابليَّ   وىلٰ ة  اإلمجاليَّ   ة عىلٰ التي هلا  األحكام  للكتاب  رشح وتفسري  ة 

فضالً عن ذلك فقد  .  )٣( ةمفاهيمه السامويَّ   ة بناًء عىلٰ ينيَّ احلكيم وترشيع القوانني الدِّ 

  إنَّ  :حيث قال، )٤( حمّمد   ة للنبيِّ ة ونبويَّ د جتربة روحيَّ اعترب القرآن الكريم جمرَّ 

لغويَّ  ألفاظًا  إليه  يوحي  وال  الوحي  كالم  يلهمه  ألنَّ جربائيل  يرتبط    ًة،  اإلهلام 

 
 . ١٣١املصدر السابق، ص  )١(

جملَّة    )٢( ت يف  الفارسيَّة)، مقالة ُنِرشَ (باللغة  آن  تارخيي  افق  السيِّد حيدر علوي نجاد، فهم متن در 

 . ٢٠٦، ص م٢٠٠٠، ٢٢و ٢١الفصليَّة، العددان  »علوم قرآين«

 . ٢٠٨املصدر السابق، ص  )٣(

   .١٤ص نرص حامد أبو زيد، تأويل حقيقت و نص (باللغة الفارسيَّة)،  )٤(



 ٥٦٩  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تفسري القرآن

الوحي يف اإلسالم    بالذهن والفكر وال صلة له باللغة واأللفاظ؛ وهبذا استنتج أنَّ 

لغويَّ  ألفاظ  عن  شخصيَّ عبارة  النبيِّ ة  من  صدرت  النبويَّ     ة  جتربته  ة  إثر 

  غرار الوحي املسيحي إىلٰ   الوحي اإلسالمي عىلٰ   ي أنَّ ا يعنة، ممَّ ة الشخصيَّ والروحيَّ 

  .)١( حدٍّ ما

كتاب   الدِّ «يف  اخلطاب  عىلٰ أكَّ   » يني نقد  جمرَّ   أنَّ   د  ليس  تكرَّ الوحي  حادثٍة  ر  د 

توقَّ  ثّم  املايض  البرشيَّ وقوعها يف  لترتك  يدلُّ فت  واقع  بل هو    كلِّ   عىلٰ   ة وشأهنا، 

سلوب  ر الوحي بأُ ، وهو هبذا الرأي صوَّ ومكانٍ   زمانٍ   نشاط ذهني برشي يف كلِّ 

  .)٢( تنويري حديث

زيد،    وا برأي نرص حامد أبيكون وحي�   نشاط ذهني برشي يمكن أنْ   إذن، كلُّ 

أنَّ   وعىلٰ  نكون أنبياء، فالطبيعة توحي لنا،    نا كبٍرش جيب أنْ هذا األساس استنتج 

  .)٣( أعامقنا هو ذات صوت اهللاوصوهتا الذي يدوي يف 

  : سادساً: نقد وحتليل

  وا بحسب وصف نرص حامد أبا وبرشي� اعتبار الوحي أمرًا تأرخيي�   يف أنَّ   ال شكَّ 

ترتتَّ  عقائديَّ زيد،  حماذير  عليه  االدِّ ب  فهذا  واضحة،  العقل  ة  بشهادة  باطل  عاء 

  . والنقل

قوَّ   أهمُّ  هو  املضامر  هذا  يف  إليه  اإلشارة  جتدر  بعض  حمذور  تغلغل  احتامل  ة 

النصِّ  يف  الباطلة  اآلية    املسائل  بينام  فُ   ٤٢القرآين،  سورة  أكَّ صِّ من  عىلٰ لت    دت 

   : صيانته من ذلك، حيث قال تعاىلٰ 
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   . ٤٥املصدر السابق، ص  )١(

ة)، يَّ هايي درباره انديشه هاي نرص حامد أبو زيد (باللغة الفارسسعيد عدالت نجاد، نقد وبرريس  )٢(

   .٤١ص 

 .١٤ص ة)، نرص حامد أبو زيد، تأويل حقيقت ونص (باللغة الفارسيَّ  )٣(



٥٧٠  رمنيوطيقا اهل 
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َ
  ح بحصانة القرآن الكريم من كلِّ رصِّ ، فهذه اآلية تُ �  ح

أنَّ  ناهيك عن  أيِّ   باطٍل وبشكل مطلق،  بعدم صواب صدور  أمر    العقل حيكم 

  . باطل أو كاذب من جانب اهللا احلكيم

عىلٰ  إرصاره  هو  اآلخر  ثقايف    واملحذور  نتاج  عن  عبارة  الكريم  القرآن  كون 

ثقافة ذلك    مًا عىلٰ لكونه منبثقًا من الواقع االجتامعي السائد يف عرص ظهوره ومتقوِّ 

ة  د انعكاسات ثقافيَّ آخرها جمرَّ   هلا إىلٰ مجيع آياته من أوَّ   أنَّ   د عىلٰ العرص، وهبذا أكَّ 

ا ال تنسجم مع الرأي القائل بكون  ا يعني أهنَّ ل ممَّ ة للعرص اإلسالمي األوَّ واجتامعيَّ 

  . نطاق اللفظ ٰى الوحي أمرًا سابقًا يف وجوده ويتعدَّ 

يكون    ه رفض أنْ رغم اعتقاده بكون القرآن الكريم ذا منشأ إهلي، لكنَّ أبو زيد

بكونه    ضِ هذا األساس مل يرت  ، وعىلٰ   وجودًا سابقًا لأللفاظ التي ذكرها النبيُّ 

ه ذو وجود روحاين متعاٍل  إنَّ   : قول من قال  عرتض عىلٰ نزل عن طريق الوحي، كام ا 

مرتبة    ة إىلٰ ة الروحانيَّ إثر انتقاله من تلك املرتبة الوجوديَّ     النبيِّ   بحيث نزل عىلٰ 

  .)١(الوحي

القرآن الكريم الذي   أنَّ   برصاحٍة عىلٰ   بعض اآليات تدلُّ   اجلدير بالذكر هنا أنَّ 

من مرتبة وحيه، أي    ة أعىلٰ ، ذو مرتبة وجوديَّ خاتم األنبياء حمّمد    نزل عىلٰ أُ 

  : اللغوي الذي نزل بالتدريج، فقد قال تعاىلٰ  النصِّ  ه سابق رتبًة ومنزلًة عىلٰ نَّ إ
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 .٣٩٧ص أمحد واعظي، نظريه تفسري متن (باللغة الفارسيَّة)،  )١(

 . ٨٠إٰىل  ٧٧سورة الواقعة، اآليات  )٢(

 . ٢٢و ٢١سورة الربوج، اآليتان  )٣(



 ٥٧١  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تفسري القرآن
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ة كان مسبوقًا  وجوٍد قبل نشأته املاّديَّ  كلَّ  إنَّ  : القولومن الناحية العقلية يمكن 

ه كان ذا وجود ساموي، وهذا  نَّ إة عليا يف عامل املثال والعقل، أي  بمراتب وجوديَّ 

القرآن الكريم، فالعقل حيكم    ف بتطابق العوامل؛ وكذا هو احلال بالنسبة إىلٰ وَص ما يُ 

ٍن، وهذه املراتب هي  وراء وجوده كنصٍّ مدوَّ صافه بمراتب متعالية ووجود فيام  باتِّ 

  . األساس للحقائق السامية الكائنة يف آياته

الدِّ  صواب  ال  قالإذن،  من  جمرَّ   إنَّ   :عاء  الكريم  لألحداث  القرآن  نتاج  د 

الثقافيَّ  يكون  ة واالجتامعيَّ واألوضاع  نزوله بحيث  التي كانت سائدًة يف عرص  ة 

أيِّ  من  ساب  عاريًا  ساموي  األحكام  مرتكز  رصيح  مع  يتعارض  الكالم  فهذا  ق، 

هذا    أنَّ   دون عىلٰ ؤكِّ العلامء املسلمني يُ   ناهيك عن أنَّ ؛  )٢( ة والنصوص املنقولةالعقليَّ 

،  اهللا   س يمتاز عن غريه بكون ألفاظه ودالالته منسوبة بالكامل إىلٰ الكتاب املقدَّ 

املتن  النصوص  يعتربون نصوصه خمتلفًة عن  املنطلق  هذا  األحاديث  ومن  اقلة يف 

والقدسيَّ النبويَّ  إىلٰ ة  هنا  اإلشارة  وجتدر  بني    ة،  املجال  هذا  يف  اختالف  وجود 

الً  كان أمني الوحي جربائيل كان يستمع أوَّ  صني بعلوم القرآن حول ما إنْ املتخصِّ 

إليه  ه ينقل  أو أنَّ ،  )٣( حمّمد    النبيِّ   ثّم ينقلها إىلٰ   ألفاظ الوحي من اهللا تعاىلٰ   إىلٰ 

  .)٤( ة ألفاٍظ بشكٍل مباٍرش من اهللا تعاىلٰ أهي معاين الوحي عىلٰ 
 

 . ٤و ٣سورة الزخرف، اآليتان  )١(

 .٣٩٨ص أمحد واعظي، نظريه تفسري متن (باللغة الفارسيَّة)،  )٢(

ين السيوطي، اإلتقان،  )٣(  . ١٥٧، ص ٢ - ١ج جالل الدِّ

القاهرة،   )٤( مرص،  احللبي،  البايب  عيسٰى  تصحيح  والتنوير،  التحرير  عاشور،  ابن  طاهر  حمّمد 

ة للنرش،   . ١٥٩، ص ٢٥، ج هـ١٣٨٤منشورات الدار املرصيَّ



٥٧٢  رمنيوطيقا اهل 

ألفاظ القرآن الكريم عبارة عن وحي، ومن    ت أنَّ ثبِ ة تُ بعض الشواهد واألدلَّ 

ه قول أو قراءة يف عدٍد من  مجلة ذلك إعجازه البياين واللفظي، ووصف الوحي بأنَّ 

  ١٩من سورة الطارق، واآلية    ١٣اآلية  ل، ومن سورة املزمِّ   ٥اآليات، كام يف اآلية  

واملداليل وال يشري    جمموعة من الدوالِّ   من سورة التكوير؛ فوصفه بالقول يشري إىلٰ 

أنَّ جمرَّ   إىلٰ  عن  ناهيك  املداليل،  النبيِّ   د  الكريم      واجب  القرآن  تالوة  هو 

أكَّ  ما  للناس، وهذا  اآلية  وقراءته  نفسه يف  القرآن  الن  ٩٨د عليه  حل،  من سورة 

من سورة   ٤من سورة آل عمران، واآلية   ٥٨من سورة القيامة، واآلية   ١٨واآلية  

  . لاملزمِّ 

وألفاظ،     عندما يكون هناك نصٌّ التالوة والقراءة ال تصدقان إالَّ   نَّ املعروف أ

تتحقَّ  ال  أُ إذ  ناحية  ومن  واملداليل؛  املعاين  أحد  وجود  لرصف  فعدم    ٰى خر قان 

ألفاظها وعباراهتا    أنَّ   عىلٰ   ة دليل جيلٌّ ة تبديل اآليات القرآنيَّ حّريَّ     امتالك النبيِّ 

:  قال تعاىلٰ   .شخص إجراء تغيريات عليها   ألمكن أليِّ دة وثابتة بالوحي، وإالَّ حمدَّ 
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املعاين واملداليل دون األلفاظ والعبارات    الوحي لو كان مقترصًا عىلٰ   يف أنَّ   شكَّ 

النبيِّ اللغويَّ  هدف  إذن  هو  فام  القرآنيَّ     ة،  اآليات  تكرار  مناسبات  من  يف  ة 

تغيٍري؟ وما السبب يف الوعد اإلهلي له    ٰى عديدة بذات ألفاظها وعباراهتا دونام أدن
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،  إثبات كون ألفاظ القرآن الكريم وحيًا منزالً ليس باألمر اهلنيِّ   د أنَّ من املؤكَّ 

أنَّ  كيف  املحفوظ    إذ  اللوح  من  امللفوظ  الوحي  اقتبس  جربائيل  الوحي  أمني 
 

   . ١٥س، اآلية سورة يون )١(

 . ١٧و ١٦سورة القيامة، اآليتان  )٢(



 ٥٧٣  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تفسري القرآن

َلك وتزامنت مع انتقال  ؟ وكيف نشأت األلفاظ يف نفس هذا املَ   مه النبيَّ وعلَّ 

ر  ٌه من العصيان بحيث صوَّ منزَّ   َلٌك ه مَ ؟ وكيف يمكن إثبات أنَّ النبيِّ   معانيها إىلٰ 

عىلٰ  هي  كام  تنمُّ ؟  )١( حقيقتها  األلفاظ  احلقائق  أنَّ   وهذه  الثالثة  النظريَّ   عن  ات 

منزالً،    ٰى يف جمر  تنصبُّ  وحيًا  وعباراته  الكريم  القرآن  ألفاظ  كون  حموره  واحد 

  د هذه األلفاظ والعبارات جرَّ   زيد بعد أنْ   و والنتيجة هي عقم رأي نرص حامد أب

قدسيَّ  املفكِّ ؛  )٢( تهامن  ضيَّ فهذا  وقيَّ ر  الكريم  القرآن  نطاق  اجلاهيل  ق  بالعرص  ده 

ك  د إعجازه البياين، وشكَّ ة وحقيقته اخلالدة، كام فنَّعنه صبغته الشموليَّ   ٰى بحيث نف

ديني�  مرتكزًا  ساموي� بكونه  النبويَّ ا  بالتجربة  وصفه  حينام  فسح  ؛  )٣(ة ا  النهج  وهبذا 

  . ذكرة قاعدٍة تُ لطرح تأويالت وتفاسري باطلة دون أيَّ املجال 

وكام ذكرنا آنفًا ففي مباحثه التي طرحها حول القصد يف الكالم، وصف القرآن  

، وهدفه من ذلك هو    النبيِّ   ا منذ حلظة نزوله عىلٰ الكريم بكونه نتاجًا برشي� 

فه،  ك حقيقة قصد مؤلِّ ه عاجز عن إدراألنَّ  فهم النصِّ   عىلٰ إثبات عدم قدرة املفرسِّ 

ته هذه تسوقه نحو مسالك  نظريَّ   د أنَّ تأويله؛ ومن املؤكَّ   ٰى فال سبيل له سو   مَّ ومن ثَ 

التكفري، لكنَّربَّ  رأيه    عىلٰ   ه مع ذلك أرصَّ ام مل يكن قاصدًا السري فيها، مثل منطق 

  . ةة األشعريَّ كًا باإليديولوجيَّ وبقي متمسِّ 

  عىلٰ     االعتقاد بتطابق القصد اإلهلي مع فهم النبيِّ   ال خيتلف اثنان يف أنَّ 

يُ صعيد بعثته وتكليفه ديني�  بنقل مضمون  رضبًا من الرشك، فهو مكلَّ   دُّ عَ ا، ال  ف 

تغيري وبدون    ل صاحبها دون أيِّ بَ ف به من قِ رسالته بحذافريها وبالشكل الذي ُكلِّ 
 

ين السيوطي، اإلتقان،  )١(  . ١٥٧، ص ٢ - ١ج جالل الدِّ

ت يف  حسن نقي زاده، انديشه  )٢( هاي أبو زيد و برداشت او از قرآن (باللغة الفارسيَّة)، مقالة ُنِرشَ

 .١٥١ -  ١٤٩، ص م٢٠٠٥، ٦٨الفصليَّة، العدد  »مطالعات إسالمي«جملَّة 

ت يف جملَّة  )٣( هاي وهشپژ«موسٰى حسيني، وحياين بودن الفاظ قرآن (باللغة الفارسيَّة)، مقالة ُنِرشَ

 . ٤٠، ص م٢٠٠٠، ٢٢و ٢١، العددان »قرآين



٥٧٤  رمنيوطيقا اهل 

أيِّ  ألنَّ   إقحام  تأويل،  أو  هو مقتٰىض   رأي شخيص  احلقيقيَّ النبوَّ   هذا  ة، وهكذا  ة 

اإلهليَّ  احلكمة  أنَّ تقتيض  باعتبار  أيضًا  املرِس   اهللا    ة  تسليح  هو  هي  وإرادته  ل 

ة والتي  الصفات واخلصال التي تصونه من نقض غرض النبوَّ   مبعوثه خللقه بكلِّ 

عاء وجود  جمال الدِّ   ٰى أمٍر ال يرتضيه العقل السليم؛ لذا ال يبق  حتفظه من فعل كلِّ 

  ٰى عر فيام لو ادَّ ُيتصوَّ   ك يف القول بتطابق الوحي مع الرسالة، إذ الرشك يمكن أنْ رش

أنَّ  الرسالة  مستقلٌّ حامل  اهللا    ه  أي  عن  بمحض  نَّ إ،  املرموقة  بمكانته  حظي  ه 

ق  كذا حالة مل تتحقَّ   وتوفيقه؛ ومن البدهيي أنَّ   ة بدون مشيئة الربِّ اته اخلاصَّ قابليَّ 

أبو  ذلك فالدكتور    أضف إىلٰ   . لني حمّمد  خاتم األنبياء واملرَس مطلقًا يف رسالة  

هنائيَّ   زيد  آراء  استنتاجاته معيارًا إلصدار  أنْ جعل  قبل  الضوء عىلٰ سلِّ يُ   ة  آراء    ط 

تهم التي استندوا إليها، فهو مل يكن يعتقد بصواب تلك  اآلخرين أو يبحث يف أدلَّ 

ة،  إنسان االعتقاد هبا بصفتها ثوابت دينيَّ   صول واحلقائق الثابتة التي يمكن لكلِّ األُ 

أكَّ  السياق  هذا  عىلٰ ويف  ومعاين    كلَّ   أنَّ   د  دالالت  لفهم  اإلنسان  يبذله  جهد 

الدِّ  يتمخَّ ينيَّ النصوص  هذا    ؛ واحلقيقة أنَّ إدراك نسبي ومتغريِّ   ٰى ض عنه سو ة ال 

الدِّ ما يعرف  كلَّ   نَّ إعاء لو كان صائبًا فهو يرد عليه أيضًا، أي  االدِّ  ين ليس  ه عن 

نسبي ومتغريِّ   ٰى سو اعتباره حقيقة علميَّ فهم  يمكن  أنْ  بحيث ال    ة مطلقة جيب 

  . ته من أساسهاه بنفس كالمه ينقض نظريَّ يذعن هلا املخاطب، وهذا يعني أنَّ 

  يعني نفي كلِّ   ة للنصِّ نقض الداللة الذاتيَّ   التي ترد عليه أنَّ   ٰى خراملؤاخذة األُ 

إذ هبذا الشكل    املحكم ،   إىل   املتشابه   رها لألمر بإرجاع ٰ داللة معقولة يمكن تصوُّ 

تبق أيَّ   ٰى ال  نسعلدينا  مطلقة  يصبح    إىلٰ   ٰى ة حقيقة  عندئٍذ  احلقائق  فعدد  بلوغها، 

ة احلقيقة، يف حني  ة نسبويَّ ا يعني اإلذعان لنظريَّ بمقدار عدد أنامط الفهم البرشي ممَّ 

ذاهتا أمرًا ثابتًا ومطلقًا، لكن    ا كعقالء االعتقاد بكون احلقيقة بحدِّ املفرتض علين   أنَّ 

د،  حمدَّ   ٰى مستو   ٰى درك منها سو إدراكنا هلا نسبي؛ فأحدنا ال يُ   غاية ما يف األمر أنَّ 



 ٥٧٥  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تفسري القرآن

يُ  اآلخر  مستو بينام  منها  ربَّ حمدَّ   ٰى درك  والثالث  آخر،  يُ دًا  أعىلٰ ام  هذين    درك  من 

  . مجيع البرش  النسبة إىلٰ ، وهكذا بٰى املستويني أو أدن

  نفي غرض صاحب النصِّ   من خالل إرصاره عىلٰ   أبو زيدإذن، نرص حامد  

ًة  ًة فلسفيَّ رؤيًة هرمنيوطيقيَّ   ٰى ه تبنَّا يف أنَّ بقي شك� ه، ال يُ ة مفرسِّ حموريَّ   وبتأكيده عىلٰ 

  .يني والسيّام القرآن الكريمالدِّ  قراءة النصِّ  أراد تطبيقها عىلٰ 

فالسؤال التايل يطرح نفسه: هل هناك اختالف يف فهم داللة    رَ كِ ما ذُ   بناًء عىلٰ 

األمر سواء؟ من البدهيي هو وجود اختالف   البرشي أو أنَّ   اإلهلي والنصِّ   النصِّ 

أساسيَّ  حمورين  من  بينهام  النصِّ   :نيجوهري  صاحب  ذات    ،أحدمها  واآلخر 

  االت التالية: احل   ٰى ، فام كان من صنع البرش ال خيلو من إحد النصِّ 

  . ف مع غرض النصِّ تطابق غرض املؤلِّ  -

  . ف مع غرض النصِّ تقارب غرض املؤلِّ  -

  . ف مع غرض النصِّ تباعد غرض املؤلِّ  -

 وهي تطابق غرض  حالٍة واحدٍة فقط، أَال   اإلهلي فهو يقترص عىلٰ   ا النصُّ وأمَّ 

تامٍّ وكامٍل    مٍ ل ع  عىلٰ   - ف  املؤلِّ   -   صاحب النصِّ   ، ألنَّ ف مع غرض النصِّ املؤلِّ 

ض  ال يتمخَّ   مَّ طئ وال يسهو مطلقًا، ومن ثَ ة بحيث ال ُخي صول اللغويَّ بالقواعد واألُ 

زيد جتاهل هذه   وأب ما قاله؛ ومن املؤسف أنَّ  انطباق غرضه عىلٰ  ٰى عن كالمه سو

  .)١( علٍم هبا  ام مل يكن عىلٰ احلقيقة يف آرائه التي طرحها بخصوص املوضوع أو ربَّ 

ر وجممل معتقداته بالنسبة  ات هذا املفكِّ آراء ونظريَّ  لو أردنا تسليط الضوء عىلٰ 

ين العرصي، ألمكننا طرح العديد من املالحظات واملؤاخذات  ما وصفه بالدِّ   إىلٰ 
 

ذيري دكرت نرص حامد أبو زيد از مسترشقان (باللغة الفارسيَّة)، پالسيِّد منصف حامدي، تأثري    )١(

جملَّة   اعتصامي،  مهدي  السيِّد  الفارسيَّة  إٰىل  ترمجها  وحديث«مقالة  العدد  »قرآن  ،  م٢٠٠٧،  ٢، 

 .١٧٤و ١٧٣ ص



٥٧٦  رمنيوطيقا اهل 

جانٍب منه، ومل   نقضه الذي أرشنا إىلٰ   دليل عىلٰ   ه مل يذكر أيَّ مجلتها أنَّ عليها، ومن 

ة  ك باملبادئ التجريبيَّ التمسُّ   إنَّ   : ت بالربهان كونه خمالفًا للحقيقة، لذلك نقولثبِ يُ 

الفلسفة الوضعيَّ وأُ  أنَّ طروحات  األسايس لوجود    ة إلثبات  املعيار  هي  التجربة 

نا إلنكار مجيع احلقائق، بل إنكار  رها، يضطرُّ تصوُّ  الكائنات واحلقائق التي يمكن

م واحلياة  ة وجهنَّاجلنَّ  واملالئكة، وصوالً إىلٰ   أمٍر غري ماّدي ابتداًء من اهللا تعاىلٰ   كلِّ 

ذاهتا    فضالً عن ذلك فالتجربة بحدِّ   .تفنيد عامل الغيب بأرسه  مَّ بعد املوت، ومن ثَ 

ض  ا ُينقِ ض عنها، ال يمكن اعتبارها أمرًا حرصي� ة التي تتمخَّ وكذلك النتائج العلميَّ 

ة  ة للظواهر املاّديَّ استكشاف اجلوانب احلّسيَّ  ورائي، لذا فإنَّ  أمٍر ما  أساسه كلُّ  عىلٰ 

اختِّ  املاّديَّ ال يمكن  العوامل غري  تأثري  لتفنيد  املادَّ اذه ذريعًة  عامل  اة يف  مثل  لدعاء  ة 

  . ةواملعجزة واإلرادة اإلهليَّ 

اعتقاد مجاعٍة من الناس بأمٍر ما    ة حتكم بأنَّ فالقواعد العقليَّ   رَ كِ ما ذُ   إضافًة إىلٰ 

ند إليه يف إثبات وجود  ستَ ، ليس معيارًا يُ ٰى خر ل فئٍة أُ بَ وتغيري هذا االعتقاد من قِ 

العقائد   إنَّ  : لق يقالأرض الواقع أو يف نفي وجوده؛ ومن هذا املنط هذا األمر عىلٰ 

الغيبيَّ  الكائنات  بعض  بوجود  البرش  بني  سادت  التي  اجلنِّ القديمة  مثل    ة 

ا، ويف احلني  وجود هذه الكائنات حق�   والشياطني، ال يمكن اعتبارها شواهد عىلٰ 

الواقع    إىلٰ   ة ال متتُّ د أساطري خرافيَّ ذاته ال يمكن القول بكون هذه الكائنات جمرَّ 

د  زيد فنَّ  وأب  ني املعارصين ال يعتقدون هبا؛ لذا من العجيب أنَّ الغربيِّ   بصلٍة ألنَّ 

بكلِّ  أيَّ   وجودها  دون  وحزٍم  أُ رصامٍة  عقليَّ ُس ة  ومنطقيَّ س  اآليات  ة  كثرة  رغم  ة 

النبويَّ  النبويَّ واألحاديث  وغري  تُ ة  التي  حق� ؤكِّ ة  وجودها  فكأنَّ د  أنَّ ا،  عن  غفل    ام 

تأثَّ  الكريم قد  القرآن  التوحيديَّ جمتمع احلجاز املرشك يف عرص نزول  ة  ر باألديان 

الكثري من العلامء والباحثني    بعض معتقداته منها؛ ناهيك عن أنَّ   ٰى ة وتبنَّ اإلبراهيميَّ 

اإلسالميَّ  املفاهيم  ليست جديدًة عىلٰ ة األساسيَّ اعتربوا  الذين عارصوا    ة  العرب 



 ٥٧٧  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تفسري القرآن

م،  ة، جهنَّ، القيامة، اجلنَّانت معروفًة لدهيم، مثل: اهللا، النبيِّ ظهور اإلسالم، بل ك

اجلنِّ  التقو املالئكة،  الشفاعة،  الوحي،  ٰى ،  اإليامن،  اإلسالم،  الكفر،  الكرامة،   ،

علٍم ببعض مصطلحات    الغيب، الدنيا، اآلخرة، يوم احلساب؛ كذلك كانوا عىلٰ 

ر بثقافة عرص  القرآن الكريم قد تأثَّ   أنَّ   تأكيدٍ   وهذا ال يعني بكلِّ ،  )١( الفقه اإلسالمي

التوحيديَّ  فاألديان  ذكرنا  كام  بل  أثَّ نزوله،  التي  هي  لإلسالم  السابقة  عىلٰ ة    رت 

ُأنزل   قد  بدوره  الكريم  والقرآن  فيه،  املفاهيم  هذه  وأشاعت  اجلاهيل  املجتمع 

  .)٢( استدامًة ملسرية الفكر التوحيدي بني بني آدم 

  حمّمد    إدراك النبيِّ   أنَّ   أبو زيد ومن مجلة اآلراء التي طرحها نرص حامد  

  . كإدراك سائر البرش، لذا فهو ال يطابق الواقع

األساسيَّ  املفكِّ املشكلة  هذا  التي واجهها  أنَّ ة  ذهنه بشكل  ه صوَّ ر  الوحي يف  ر 

والواقع  بعامل احلقيقة      ا يربط النبيَّ خاطئ بحيث غفل عن كونه أمرًا حضوري� 

التامَّ   بحيث كان يتعامل مع النصِّ  علوم سائر    ة، يف حني أنَّ املنزل إليه بحقيقته 

  إالَّ   دركون من النصِّ طابع حضوري، لذا فهم ال يُ   ٌة وليس فيها أيُّ البرش اكتسابيَّ 

للعلم   خالفًا  للخطأ  عرضة  هو  الذي  االكتسايب  العلم  هذا  عليهم  يمليه  ما 

هذا األساس ليس من الصواب    خلٍل بتاتًا؛ وعىلٰ   يه أيُّ احلضوري الذي ال يطرأ عل

وال ينبغي تشبيهه بفهم سائر العلامء   ، سغري مقدَّ    فهم النبيِّ  عاء أنَّ بمكان ادِّ 

  . رينواملفكِّ 

زيد  للنصِّ   أبو  احلقيقي  املراد  فهم  لإلنسان  يمكن  كيف  بالتحديد  يذكر  ،  مل 

إعادة النظر يف    عىلٰ    النصِّ  مفرسِّ عنيِّ هرمنيوطيقا جادامري تُ   إنَّ   :وغاية ما قاله هو

 

ة السيِّد هدايت اهللا جلييل، وحي در هم زباين با برش و هم لساين با قوم (باللغة الفارسيَّة)، مقال  )١(

ت يف جملَّة   . ٤٢، ص م١٩٩٤، ٢٣، العدد »كيهان «ُنِرشَ

 . ٤٠٢و ٤٠١ص أمحد واعظي، نظريه تفسري متن (باللغة الفارسيَّة)،  )٢(



٥٧٨  رمنيوطيقا اهل 

عٍرص هلا دخل يف تفسري    اآلراء واملعتقدات السائدة يف كلِّ   تراث شعبه الثقايف، ألنَّ 

، فهو  النصِّ   ٰى دور القارئ يف فهم فحو  د عىلٰ هذا األساس أكَّ   وعىلٰ ؛  )١( نصٍّ   كلِّ 

  - ة جدليَّ   - ة لقائل بوجود عالقة ديالكتيكيَّ طرح رأيه ا  ٰى جادامري لد  ٰى منح   ٰى نح

النصِّ  أنَّ ممَّ   ،وقارئه  بني  يعني  كلِّ   ا  أنْ   قراءة  جيب  األُ طرَ تُ   نصٍّ  بحسب  ق  فُ ح 

لكلِّ  للمفرسِّ   التأرخيي  حميص  ال  وبالتايل  النصِّ عٍرص،  قراءة  جتديد  من  طبقاً     

  . ملقتضيات زمانه

الفكريَّ  مساعيه  مجلة  النصِّ   ة ومن  تقسيم  هو  املضامر  هذا  يف ذلك    -   يف  وبام 

  ، فاخلاصُّ واآلخر عامٌّ   صافه بجانبني أحدمها خاصٌّ ضوء اتِّ   عىلٰ   - القرآين    النصُّ 

هو جانبه الفاعل واحليوي الذي يمكن إحياؤه   برأيه مرتبط بعرص تكوينه، والعامُّ 

أب يلزم  طبعًا  الرأي  وهذا  جديدة؛  قراءات  ب  و ضمن  بالقول  بعض  زيد  بطالن 

األنطولوجيَّ  القرآنيَّ املفاهيم  عىلٰ ة  أو  يضطرُّ   ة  تقدير  بأُ أقّل  لتفسريها  سلوب  ه 

يرتتَّ  كام  ادِّ عرصي،  عليه  أنَّ ب  الدِّ   عاء  يف  ثابتة  فقط  لسائر  العبادات  خالفًا  ين 

  . ة باستثناء العبادات الراتبةة متغريِّ األحكام الرشعيَّ  نَّ إأحكام الرشيعة، أي 

من كالم هذا   وفهمه يف رحاب التأريخ، نستشفُّ  صعيد قراءة النصِّ  ا عىلٰ وأمَّ 

أنَّ املفكِّ  العامَّ   ر  واملقاصد  الفقهي  القياس  ليس  من  مراده  بقليٍل  بل  للرشيعة،  ة 

مراده هو فهم مقاصد الوحي بنمٍط ينطبق مع ظروف    إنَّ   : التسامح يمكن القول

ثَ زماٍن وعٍرص   كلِّ  وا  مَّ ، ومن  الفاعل  للباحث فهم  فاالجتهاد  يتيح  ما  هو  لنافع 

ة  ق األهداف العامَّ قِّ ة يف عرصه، فهذا االجتهاد برأيه هو الذي ُحي املقاصد الرشعيَّ 

  .)٢( املراد إىلٰ  ٰى  من املعن انتقال املفرسِّ   يف ظلِّ  إالَّ للرشيعة وال يتيرسَّ 
 

الدار البيضاء،    )١( التأويل، لبنان، بريوت، املغرب،  نرص حامد أبو زيد، إشكاليَّات القراءة وآليَّات 

 . ٤٩ص  ، م١٩٩٦منشورات املركز الثقايف العريب، 

هاي نرص حامد أبو زيد (باللغة الفارسيَّة)، هايي درباره انديشهسعيد عدالت نجاد، نقد و برريس  )٢(

 .٨٥ص 



 ٥٧٩  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تفسري القرآن

د عٰىل أنَّ املراد من النصِّ قد يكون مضمرًا فيه  بدَّ    أحيانًا، ويف هذه احلالة ال كام أكَّ

للمفرسِّ من بذل جهٍد حثيٍث الستكشافه، أي إنَّه مكلَّف باستطالع اهلدف الكامن  

فيه؛ واستشهد عٰىل ذلك بمسألة إرث األبناء والبنات، حيث قارهنا مع مسألة املساواة  

ة وغريها واجلزاء الذي يتلّقيانه  يف عامل اآلخرة؛    بني الرجل واملرأة يف األعامل العباديَّ

ثّم استنتج أنَّ أحكام اإلرث وسائر األحكام التي يتمُّ ترجيح الرجل فيها عٰىل املرأة  

، فهذا   مة عٰىل نظام سيادة الرجل الذي كان حاكًام يف جمتمع عرص نزول النصِّ متقوِّ

حلدوث   سبب  برأيه  اآلونة  تلك  يف  سادت  التي  االجتامعيَّة  واألوضاع  النظام 

ونق  يني  خالفات  الدِّ النصَّ  إنَّ  قال:  لذا  اإلرث؛  تقسيم  مسألة  حول  دائمة  اشات 

حمورًا   كانت  التي  والقيم  والتقاليد  األعراف  حيارب  مل  الترشيعيَّة  حركته  خالل 

ه عٰىل   ا للنسيج االجتامعي والثقايف يف ذلك، وضمن نقاشه هلذا املوضوع نوَّ ارتكازي�

ي  ن يف إجياد تغيريات عٰىل النسيج الثقايف والقيم  أنَّه ال يقصد من ذلك عدم مسامهة الدِّ

، بل يقصد منه مسامهته يف إجياد تغيريات عٰىل ضوء   السائدة إبَّان عرص ظهور النصِّ

. ويف هذا السياق أشار إٰىل أنَّ  ) ١( مراد خفي كامن وراء املعاين واملفاهيم التي طرحها 

 من حيث جزاء عملهام، لكنَّهام غري  الرجل واملرأة يف اإلسالم حتَّٰى وإْن كانا متكافئني 

متكافئني من ناحية اإلرث، فهذه احلقيقة نستلهمها من داللة النصِّ القرآين، واعترب  

ا املنشأ   األوضاع الثقافيَّة واالجتامعيَّة ملجتمع اجلزيرة العربيَّة يف عرص نزول النصِّ بأهنَّ

مر  أخذنا  لو  لكن  اجلنسني؛  بني  االختالف  هلذا  االعتبار  األسايس  بعني  النصِّ  اد 

والذي اعتربناه كامن يف داللته اخلفيَّة، الستطعنا طرح قراءة جديدة وتفسري مغاير ملا  

هو موجود، وعٰىل هذا األساس يتسنَّٰى لنا وضع حلٍّ ملشكلة اإلرث من أساسها؛  

 . ل وآخر كلِّ نصٍّ   فالواقع الثقايف واالجتامعي هو الذي يصوغ أوَّ
 

 . ٨٦ص نرص حامد أبو زيد، إشكاليَّات القراءة وآليَّات التأويل،  )١(



٥٨٠  رمنيوطيقا اهل 

ة معتربة،  ة أدلَّ أيَّ   كالمه هذا فيه نوع من املبالغة وال يرتكز عىلٰ   يف أنَّ   ال شكَّ 

تأثري العنارص    ٰى ة ضوابط ومعايري يف رأيه هذا لبيان مد ه مل يذكر أيَّ ناهيك عن أنَّ 

ٍة  سبيل املثال تعامل مع املوضوع بانتقائيَّ   ة بشكل منهجي؛ فعىلٰ ة والثقافيَّ التأرخييَّ 

د انعكاس للواقع الثقايف السائد يف  ة جمرَّ وبام يف ذلك اعتباره بعض املفاهيم القرآنيَّ 

لكنَّ الوحي،  نزول  املفاهيم  عرص  من  الكثري  انعكاس  عدم  يف  السبب  يذكر  مل  ه 

  باإلشارة إىلٰ   ٰى ة يف القرآن الكريم؛ حيث اكتفومعتقدات عرب اجلاهليَّ   ٰى خر األُ 

اها من معتقدات املجتمع الذي نشأ  والعبادة معتربًا إيَّ  جانٍب منها مثل اهللا والربِّ 

  . يف كنفه حمّمد    النبيُّ 

أهل احلجاز واملرشكني الذين عارصوا خاتم    أنَّ   القرآن الكريم بدوره أشار إىلٰ 

يقرُّ   األنبياء   بخالقيَّ كانوا  وتعاىلٰ ون  سبحانه  اهللا  ومن  للسام  ة  واألرض،  ء 

  : ذلك قوله تعاىلٰ  ة عىلٰ اآليات الدالَّ 
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� )يُ لكنَّ،  )١ اعتقدوا بربوبيَّ هنَّ إته؛ أي  رشكون بربوبيَّ هم كانوا  ة اإلله  م 

عىلٰ وقيموميَّ  برشيَّ   ته  خملوقات  من  فيه  بام  الكون  شؤون  برشيَّ مجيع  وغري  ة  ة 

إالَّ  مشهودة،  وغري  مشهودة  وظواهر  أنَّ وأحداث  مشوبًة      كانت  العقيدة  هذه 

اهللا    ة ليست مقترصًة عىلٰ الربوبيَّ   د األرباب بزعم أنَّ اء اعتقادهم بتعدُّ بالرشك جرَّ 

  . فقط تعاىلٰ 

با املشوبة  العقيدة  هذه  وجود  مع  يصحُّ إذن،  هل  الرصيح،  أنَّ   لرشك    زعم 

د  ة، جمرَّ املعبود والعباد والعبوديَّ   اهللا اخلالق والربِّ   :ة مثلة األساسيَّ املفاهيم القرآنيَّ 

  ؟)٢( انعكاس لثقافة عرص النزول

إىلٰ وأمَّ  بالنسبة  باملعن  ا  االكتفاء  صواب  بعدم  القائل  للنصِّ األوَّ   ٰى رأيه    يل 
 

 . ٢٥سورة لقامن، اآلية  )١(

 .٣٩٠ص أمحد واعظي، نظريه تفسري متن (باللغة الفارسيَّة)،  )٢(



 ٥٨١  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تفسري القرآن

الذي قصده يسفر يف    ٰى املغز   إنَّ   : نقول  - مغزاه    - ورضورة السعي ملعرفة فحواه  

ع مع توايل الزمان  ع يتنوَّ متنوِّ   - اٍل  بشكٍل نسبي وسيَّ   هناية املطاف عن تفسري النصِّ 

التوسُّ يز للمفرسِّ ه ُجي وذلك ألنَّ   - رجه من نطاق  حدٍّ كبٍري بحيث ُخي   ع بمعناه إىلٰ  

التوسُّ سوِّ ة احلاكمة يف عرص نزوله وتكوينه، كام يُ واللغويَّ   ة احلقائق الثقافيَّ  ع  غ له 

أساس   ة عىلٰ يف إطار قراءة عرصيَّ  ٰى ا وطرحه من حيث الداللة واملعنبتأويله لغوي� 

الثقافيَّ  ة التفسري؛ وهذا ما  ة التي يعارصها حني قيامه بعمليَّ ة واالجتامعيَّ احلقائق 

  . أو مغزاه النصِّ   ٰى وصفه بفحو 

ممَّ ن ذُ ستنتج  أب  النصِّ   ٰى فحو  أنَّ   رَ كِ ا  بتوجُّ   وبرأي  منوطة  املفرسِّ زيد    هات 

ة، لذا   مع التغيريات اللغويَّ ا تتغريَّ ة التي حتيط به، كام أهنَّ ة والزمانيَّ والظروف الثقافيَّ 

مرتكز نعتمد    الة؛ وحسب رأيه ليس لدينا أيَّ كة وسيَّ فهي ليست ثابتًة، بل متحرِّ 

أنَّ  النصِّ   عليه إلثبات  من  إىلٰ   اهلدف  منتسبان  وفحواه  باعتباره    اهللا    القرآين 

  . املنشأ األسايس هلذا النصِّ 

ة أو غريها، فاهلدف هو  ينيَّ ا يف البيئة الدِّ داللي�   التعامل مع النصِّ   ا بالنسبة إىلٰ وأمَّ 

تعني    النصِّ   ٰى زيد اعترب فحو   ونرص حامد أب  م منه؛ يف حني أنَّ معرفة مراد املتكلِّ 

ع  ه متنوِّ نَّ إ، أي  الواقع الثقايف املوجود يف عرص املفرسِّ   د تطبيقه التفسريي عىلٰ جمرَّ 

ة؛ وإرصاره  الت التأرخييَّ ره باألحداث والتحوُّ صيغة ثابتة نظرًا لتأثُّ  م عىلٰ وال يتقوَّ 

كون    عىلٰ   اه، يدلُّ وفحو النصِّ   ٰى رضورة وجود ارتباط مبارش ووثيق بني معن  عىلٰ 

املعن   ٰى الفحو له، لكنَّ   ٰى جزءًا من  والتأرخيي  األمر ال يضع حال�   األسايس    هذا 

؟  )١( ا هللا منتسبًا حق�   ت لنا كون النصِّ ثبِ تُ   أنْ   ٰى للمشكلة فكيف يمكن هلذه الفحو 

ارتباطه بالواقع الثقايف   ٰى ومد   اه بخصوص طبيعة النصِّ فام تبنَّ   ٰى خر ومن ناحية أُ 

رضورة    ، وتأكيده عىلٰ ٰى والفحو   ٰى واالجتامعي، وما طرحه حول الفصل بني املعن
 

 . ٤٠٠املصدر السابق، ص  )١(



٥٨٢  رمنيوطيقا اهل 

املعن نطاق  عىلٰ   ٰى جتاوز  الضوء  تسليط  عرب  له  املعارص    التأرخيي  ومعناه  مغزاه 

عمليَّ  يف  النهائي  اهلدف  فكريَّ باعتباره  مواجهة  يف  جتعله  مسائل  هي  التفسري؛  ة  ة 

  . ةنَّمفهوم االجتهاد السائد بني أهل السُّ حمتدمة مع  

ة فهم  إمكانيَّ   د عىلٰ ؤكِّ يني التقليدي يُ اخلطاب الدِّ   اها أنَّ ومن مجلة اآلراء التي تبنَّ

ة توجب رضورة صياغة  ة واملكانيَّ بدالالت جديدة، واعترب الظروف الزمانيَّ   النصِّ 

يبقاالجتهاد بصورة جديدة لكنَّ ة وال  األوساط الفقهيَّ   مقترصًا عىلٰ   ٰى ه مع ذلك 

ليعمَّ  الفقهاء  ألنَّ   يتجاوز  الدِّ   غريهم،  يُ اخلطاب  من  قيِّ يني  حمدود  بجانب  ده 

النصوص الفقهيَّ  أشكال    ة، فهو خطاب يعارض كلَّ ة والترشيعيَّ النصوص، أي 

  .)١(ةصص واحلكايات القرآنيَّ ة والقَ االجتهاد يف القضايا العقائديَّ 

يني، هي  ل اخلطاب الدِّ بَ التي يواجهها االجتهاد املطروح من قِ   ٰى خر املشكلة األُ 

الدالالت   ، ومن خالل مجوده عىلٰ ة للنصِّ ة الثقافيَّ عدم اكرتاثه باألوضاع التأرخييَّ 

الوراء بحيث يتجاهل حركة    الرجوع باملجتمع إىلٰ   إىلٰ   ٰى ة فقط فهو يسعالتأرخييَّ 

واحلقيقة التي    النصَّ   حالٍة واحدٍة، وهذا يعني أنَّ   ابتًا عىلٰ ويعتربه راكدًا ث  النصِّ 

يتحوَّ  منها  إىلٰ انبثق  ثَ أُ   الن  ومن  تُ   مَّ سطورتني،  التي  عىلٰ طرَ فالتغيريات  الواقع    أ 

تُ  ال  والثقافة  عىلٰ ؤثِّ واللغة  مطلقًا  النصِّ   ر  وعىلٰ داللة  فاخلطاب    ؛  األساس  هذا 

  .)٢( ضوئه سوف خيضعان قهرًا لسلطته ح عىلٰ طرَ يني واالجتهاد الذي يُ الدِّ 

ب  ترتتَّ   د القراءات والتفاسري للنصِّ ة تعدُّ االعتقاد بإمكانيَّ   اجلدير بالذكر هنا أنَّ 

  عليه آثار عديدة نذكر منها ما ييل: 

 
يني،  )١( أمحد واعظي، نظريه تفسري متن (باللغة  ؛ ٨٤و ٨٣ص نرص حامد أبو زيد، نقد اخلطاب الدِّ

 .٣٩٢ص الفارسيَّة)، 

واعظي، نظريه تفسري متن (باللغة  أمحد ؛ ٩٩و ٩٨ص يني، نرص حامد أبو زيد، نقد اخلطاب الدِّ  )٢(

 .٣٩٢ص ة)، الفارسيَّ 



 ٥٨٣  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تفسري القرآن

  : الذي قصده صاحب النصِّ  ىٰ عدم معرفة املعن -   ١

ة من وراء  ة خاصَّ كريَّ أهداف ف  مة عىلٰ نصٍّ له مقاصد متقوِّ   ف كلِّ مؤلِّ   بام أنَّ 

يُ  من  فغرض  أنْ فرسِّ تأليفه،  جيب  لذا  املقاصد،  هذه  معرفة  هو  احلال  بطبيعة    ه 

أقحم آراءه    ة بالتحديد، وإنْ يتمحور نشاطه الذهني حول هذه النقطة االرتكازيَّ 

  . ةف احلقيقيَّ ب بحدوث غموٍض حول أهداف املؤلِّ ة سوف يتسبَّ اخلاصَّ 

الفكريَّ  صهر توجُّ باملفرسِّ   إذن، ليس من احلريِّ  ة  ة واستنتاجاته الشخصيَّ هاته 

توجُّ  املؤلِّ مع  احلقيقيَّ هات  أنْ ف  له  يفرضها عىلٰ ة، وينبغي  بحيث جيعله    النصِّ   ال 

 يتعامل مع  مفرسِّ   كلَّ   ة؛ إذ من البدهيي أنَّ قهرًا ذا طابٍع يتناغم مع مشاربه الفكريَّ 

عىلٰ   النصِّ  باالعتامد  يديه  بني  العلميَّ   الذي  املبادئ  من  املتنوِّ جمموعة  عة  ة 

خلٍل يف فهم داللته، بل   ة التي ال يسفر بعضها عن حدوث أيِّ واملعلومات العامَّ 

ة  هات الشخصيَّ ا ملعرفة واقع هذه الداللة؛ بينام األفكار والتوجُّ ام يكون رضوري� ربَّ 

تُ  قِ فرَ التي  من  عليه  املفرسِّ بَ ض  سو ل  هلا  ثمرة  ال  واالجتهاد  التفسري    ٰى   بالرأي 

  . الشخيص

  :  داللة النصِّ عدم تعنيُّ  -   ٢

ة التي يتعامل معها، فيا  ينيَّ ة يف النصوص الدِّ  معاين المتناهيَّ حينام يواجه املفرسِّ 

قدرته عىلٰ   ٰى تر الذي يضمن  أنَّ   ما  يبدو  هلا؟  قراءة صائبة  هذه  املفرسِّ   طرح   يف 

، وبالتايل يعجز  احلقيقي للنصِّ  ٰى معرفة املعن ة عىلٰ ة الفكريَّ احلالة ال يمتلك القابليَّ 

فيه املفرتضة  واخلاطئة  الصائبة  والدالالت  املعاين  تشخيص  هذا    ولكنَّ ،  )١( عن 

املعن  يف  عىلٰ   ٰى التشويش  يعتمدون  الذين  العقالء  سرية  مع  الدالالت    يتعارض 

النصوص بغية رشحها وحتليلها وفهم حقيقتها ألجل أنْ املتحصِّ  وا  يدافع  لة من 
 

قرائت   )١( بر  نقدي  اهللا عبَّايس،  التي  پ ويلُّ  الفصليَّة  املجلَّة  ت يف  نُِرشَ الفارسيَّة)، مقالة  (باللغة  دين  ذيري 

  . ٣٣٥، ص  م ٢٠٠٤،  ٢٥يصدرها املجلس الثقايف واالجتامعي للنساء يف إيران، السنة السابعة، العدد  



٥٨٤  رمنيوطيقا اهل 

واألُ  القواعد  املتحصِّ عن  وإالَّ صول  منها،  معنلة  فال  ورصاعاهتم    ٰى   لنقاشاهتم 

  .)١( ةالفكريَّ 

  : ةالقول بالنسبويَّ  -   ٣

ح حول  طرَ ض عن القراءة التي تُ أسوأ نتيجة تتمخَّ  دُّ عَ ة تُ النسبويَّ  ال ريب يف أنَّ 

معرفي� الدِّ  التشكيك  تعني  فهي  بكلِّ ين،  الناحية    ا  من  مرفوض  أمر  وهذا  يشٍء، 

  . ةاإلبستمولوجيَّ 

اإلبستمولوجيَّ النسبويَّ  أنَّ ة  قوامها  يُ   ٰى مد   ة  اإلنسان  معرفة  أمرًا  عتَ صواب  رب 

الزمنيَّ نسبي�  واملرحلة  والثقافة  واملجتمع  واملكان  الزمان  بمقضيات  مرتبطًا  ة  ا 

  تباره مصداقًا للمعرفة ال بدَّ ة، وبالتايل فام يمكن اعة واملعتقدات الشخصيَّ والرتبيَّ 

مور املذكورة  ة أحد األُ يَّ أمهّ   ٰى يكون مرتبطًا بالقيم الشائعة يف املجتمع وبمد   وأنْ 

نمطًا من    ٰى ة تتبنَّاهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ   واجلدير بالذكر هنا أنَّ ؛  )٢( أعاله أو عدد منها

ام  نسٍق واحٍد، وإنَّ   للحقائق عىلٰ رب فهم البرش  عتَ ة بحيث ال تُ أنامط النزعة النسبويَّ 

رد وحمفوف بالكثري من  تأويالت خمتلفة، لذا فهو غري مطَّ  مًا عىلٰ عًا ومتقوِّ تراه متنوِّ 

االعتباريَّ  والقضايا  يتبنَّاالختالفات  التي  كلُّ ة  عىلٰ   اها  أُ   إنسان  رغباته  فُ ضوء  ق 

مد عليه  تامٍّ وقطعي ُيعتَ   معيارٍ   ق املعاين والتأويل بحيث ال يوجد أيُّ فُ ة وأُ الشخصيَّ 

  - هذا األساس فاإلنسان    غريه، وعىلٰ   ح عىلٰ رجَّ لبيان االستنتاج األفضل الذي يُ 

التفسرييَّ   -   املفرسِّ  والضوابط  املعايري  مجيع  يصوغ  الذي  ثَ هو  ومن  رها  سخِّ يُ   مَّ ة 

هذا املعيار الذي هو نسبي يف    درك أنَّ ضوء ذلك يُ   ، وعىلٰ الستكشاف داللة النصِّ 
 

ت يف جملَّة  عيلّ   )١( ، السنة اخلامسة،  »قبسات« أكرب رشاد، منطق فهم دين (باللغة الفارسيَّة)، مقالة ُنِرشَ

 . ٤١و ٤٠، ص م٢٠٠٠، ٤العدد 

قرائت   )٢( بر  نقدي  اهللا عبَّايس،  التي  پ ويلُّ  الفصليَّة  املجلَّة  ت يف  نُِرشَ الفارسيَّة)، مقالة  (باللغة  دين  ذيري 

  . ٣٣٨، ص  م ٢٠٠٤،  ٢٥الثقايف واالجتامعي للنساء يف إيران، السنة السابعة، العدد  يصدرها املجلس  



 ٥٨٥  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تفسري القرآن

أنْ  يمكن  والتحوُّ   حقيقته  للتغيري  عرضًة  التغيريات  يكون  خمتلف  مع  تزامنًا  ل 

  . ةة والثقافيَّ ة واالجتامعيَّ األوضاع التأرخييَّ   ٰى طرأ يف شتَّ الت التي تُ والتحوُّ 

واهلرمنيوطيقا   أو كذبه،  النصِّ  بصدق  هلا  صلة  ال  ة  النسبويَّ أنَّ  ُذِكَر  ممَّا  نستنتج 

ة؛ لكوهنا توجد ارتباط بني فهم   الفلسفيَّة هي األُخرٰى قد وقعت يف فخِّ النزعة النسبويَّ

بحسب   الفهم  ألنَّ  ونظرًا   ، املفرسِّ ذهن  يف  املوجودة  الدالليَّة  واملرتكزات  النصِّ 

م  مبادئها يُ  عَترب أمرًا تأرخيي�ا، فاملفرسِّ يف رحاهبا يرفض تأييد كلِّ رأي واستنتاج ال يتقوَّ

آيات   من  ينيَّة  الدِّ فالنصوص  ينيَّة،  الدِّ الناحية  من  ا  وأمَّ التأرخياين.  األُسلوب  عٰىل 

ينيَّة، إذ إنَّ تعال  د عٰىل عدم صواب القول بالنسبيَّة يف جمال املسائل الدِّ يم  وروايات ُتؤكِّ

يني يشكُّ يف داللة مضامني الكتاب   الرشيعة ال ترٰىض بافرتاض أنَّ خماطب النصِّ الدِّ

نَّة بحيث ال يمكنه البتُّ بأحكامهام، وهذا ما نلمسه يف العديد من اآليات، حيث   والسُّ

اآليتني   يف  بالنور  تعاٰىل  اهللا  كالم  و   ١٥وصفت  املائدة  سورة  سورة    ١٥٧من  من 

من سورة األعراف؛    ٢٠٣من سورة آل عمران و   ١٣٨ اآليتني  األعراف، واهلدٰى يف 

أمرت   آيات  وهناك  بالنسبيَّة.  للقول  جمال  أيَّ  ُتبقي  ال  تأكيد  بكلِّ  التعابري  وهذه 

وا املسلمني بوجوب اتِّباع الكتاب احلكيم وما أنزل اهللا تعاٰىل، منها قوله تعاٰىل: 
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أنَّ  اهللا  اتِّ   احلقيقة  أنزل  ما  إالَّ   باع  احلكيم ال يصدق  كتابه  يتمكَّ يف  ن   حينام 

القول    د أنَّ نها، ومن املؤكَّ اإلنسان من إدراك املفاهيم واملعاين املطلقة التي يتضمَّ 

ة إرسال  ا وثابتًا فيه يسفر عن القول بعبثيَّ والتشكيك بام كان قطعي� ة داللته  بنسبيَّ 

ق  عاء استحالة حتقُّ ب عليه ادِّ يرتتَّ   مَّ ة، ومن ثَ ب السامويَّ تُ ل واألنبياء وإنزال الكُ ُس الرُّ 

  . اهلدي اإلهلي بالكامل
 

 . ٣سورة األعراف، اآلية  )١(

 . ١٥٥واآلية  ٩٢سورة األنعام، اآلية  ) ٢(



٥٨٦  رمنيوطيقا اهل 

ق  قُّ ة تتعارض مع مبادئ اإليامن الذي يستلزم حت فالنزعة النسبويَّ   رَ كِ  ذُ فضالً عامَّ 

املؤمن، فهو يف احلقيقة ينتقض فيام لو زال اليقني من النفس، فام دام    ٰى اليقني لد 

  . يصبح مؤمنًا بتاتاً   يراود ذهن اإلنسان، ال يمكنه عندئٍذ أنْ   بوجود اهللا   الشكُّ 

ين، إذ  هذه النزعة ال تتناغم بوجٍه مع الرضورات الثابتة يف الدِّ   جانب أنَّ   هذا إىلٰ 

يتبنَّ   كلُّ  يُ من  الرضوريَّ شكِّ اها  ومفاهيمه  وأحكامه  بمعتقداته  واجلنَّك  كاملعاد  ة  ة 

   اآلية املباركة:  م؛ واألهّم من ذلك أنَّ وجهنَّ
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م املسلمني  علَّ   اهللا تعاىلٰ   أنَّ   بوضوح ورصاحة عىلٰ   تدلُّ   )١(�  ت

لو كان الذهن البرشي   : ، لذا يقال هناحمّمد  الكتاب واحلكمة بواسطة النبيِّ 

عىلٰ  يُ   مرِّ   قارصًا  فكيف  احلقائق،  معرفة  من  بأنَّ رصِّ العصور  الكريم  القرآن    ح 

  َث عِ الذي بُ   معرفة حقائق القرآن واحلكمة عن طريق النبيِّ   املسلمني قادرين عىلٰ 

د عليها الكتاب احلكيم يف آيات عديدة وبألفاظ  إليهم؟ وهذه القاعدة الثابتة أكَّ 

مثل  :  خمتلفة، 
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ْ
هذه    ٰى من فحو   نستشفُّ   . من سورة األعراف ٢٠٣يف اآلية   ائُِر مِن

رب بيانًا أو بصائَر  عتَ يُ   س ال يمكن أنْ هذا الكتاب املقدَّ   ة رضورة أنَّ العبارات القرآنيَّ 

ألفاظه   تكون  بحيث  لفهمهم  مستساغًا  يكون  مل  ما  آدم  تدلُّ لبني    عىلٰ   وعباراته 

  .)٢( معاين ثابتة ومفهومة لدهيم

النسبويَّ  متقوِّ النزعة  احلديث  العرص  يف  عىلٰ ة  واقعها  يف  فكريَّ   مة  تني  وجهتني 

الفكريَّ  األوساط  يف  فهي  الغربيَّ متباينتني،  تُ ة  للمفرسِّ سوِّ ة  النصِّ غ  تأويل  وفقًا     

 
 . ١٥١سورة البقرة، اآلية  )١(

قرائت   )٢( بر  نقدي  اهللا عبَّايس،  الفارسيَّة)، مقالة  پ ويلُّ  (باللغة  دين  التي  ذيري  الفصليَّة  املجلَّة  ت يف  نُِرشَ

  . ٣٤٢، ص  م ٢٠٠٤،  ٢٥يصدرها املجلس الثقايف واالجتامعي للنساء يف إيران، السنة السابعة، العدد  



 ٥٨٧  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تفسري القرآن

من    ٰى يصوغ املعن  و جماز ألنْ هذا األساس فه  ة، وعىلٰ للقرائن والشواهد اخلارجيَّ 

ة ال تتيح  ة فاهلرمنيوطيقا اللغويَّ ة اإلسالميَّ ا يف األوساط الفكريَّ ؛ وأمَّ خارج النصِّ 

يتقرص التأويل فيها    مَّ ف، ومن ثَ وجتاهل قصد املؤلِّ   ز النصِّ  اخلروج من حيِّ للمفرسِّ 

  . ذات النصِّ  عىلٰ 

رؤية   تني، وبالنسبة إىلٰ الوجهتني الفكريَّ إذن، هناك اختالف واضح بني هاتني  

آراء جادامري    زيد يف هذا املضامر، يرد عليها ذات النقد الوارد عىلٰ  ونرص حامد أب

تُ ألنَّ  تبنِّه حذا حذوه، وأهّم مؤاخذة  هي  هنا  نسبيَّ ذكر  رؤيًة  النصِّ يه  تفسري    ًة يف 

بإمكانيَّ  يعتقد  يكن  مل  مبحيث  حول  وثابت  قطعي  فهم  حتقيق  النصوص  ة  عاين 

  . ةينيَّ ام النصوص الدِّ ودالالهتا، والسيّ 

الفلسفة اهلرمنيوطيقيَّ   السؤال األسايس املطروح عىلٰ  ة هو: هل يمكن  صعيد 

النصِّ  تأويل  أنَّ   اعتبار  أو  النتائج  يسفر عن حتقُّ قطعي  نسبيَّ ه  نتائج  ة فحسب؟  ق 

الً بعدم وجود  ح قائجادامري اعترب أهّم النصوص ذات دالالت عديدة حينام رصَّ 

 داللته  ة تغريُّ إمكانيَّ   د عىلٰ ، ومن هذا املنطلق أكَّ تأويل صائب وقطعي للنصِّ   أيِّ 

 معرفة القصد احلقيقي  مفرسِّ   وظهور داللة جديدة له، لذا ليس من املمكن لكلِّ 

ة من معاين ثابتة  ينيَّ النصوص الدِّ   ة أثبت خلوَّ جادامري هبذه النظريَّ   .لصاحب النصِّ 

  . ة ليطرح منهجًا جديدًا يف تأويلهاوقطعيَّ 

اعترب    » امليزان يف تفسري القرآن«مة حمّمد حسني الطباطبائي يف مقّدمة كتابه  العالَّ 

  الباحث عىلٰ  يكون دراسًة مقارنًة من كونه تفسريًا، ألنَّ  سلوب أقرب ألنْ هذا األُ 

القرآين أكثر من سعيه    النصِّ   ة عىلٰ اته ومرتكزاته اإلدراكيَّ أساسه حياول فرض نظريَّ 

  سلوب األمثل لتفسري القرآن الكريم يف مقّدمة كتابه مستدال� لتفسريه، ثّم ذكر األُ 

من    ٤٤من سورة النساء، و   ١٧٤من سورة آل عمران، و  ٩٦ذلك باآليات    عىلٰ 

التي قال فيها    » هنج البالغة«من كتاب    ١٢٣سورة النحل، وكذلك اخلطبة رقم  
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عيلٌّ  هذا    ،»بعض  عىلٰ   بعضه  ويشهد  ببعض،   بعضه  ينطق «:    اإلمام  ويف 

  سلوب قائالً: باع هذا األُ اتِّ  السياق دعا إىلٰ 

  القرآن   مومعلِّ   سلكه  الذي   السوي  والرصاط  املستقيم  الطريق  هو  هذا

  . )١( )عليهم  اهللا صلوات ( وهداته 

لو كان متزعزعًا وغري ثابت، ففي هذه احلالة    النصِّ   ٰى معن  اجلدير بالذكر هنا أنَّ 

   من النصِّ املفرسِّ   كذلك لو استدلَّ ،  )٢( ال يمكن تأويله أو تفسريه بشكل صائب

ف، ففي هذه احلالة ليس هناك ما  ل املؤلِّ بَ ذوقي مل يكن مقصودًا من قِ   ٰى معن  عىلٰ 

املطاف عن االنخراط يف  يضمن معرفة معناه احلقيقي األمر الذي يسفر يف هناية  

لنا حينئٍذ من البحث عن معيار    ة؛ لذا ال بدَّ ينيَّ ة الدِّ ديَّ ة والتعدُّ مسرية النزعة النسبويَّ 

يتسنَّ  ثابتة  وضابطة  النصِّ   ٰى قطعي  صاحب  قصد  معرفة  خالهلام  من    لنا 

  . واستكشاف مراده الواقعي

،  ة وذوقه اخلاصُّ خصيَّ  الشال تشوبه آراء املفرسِّ  جيب أنْ   الفهم الصائب للنصِّ 

رون وباحثون من أمثال  وهذا األمر بطبيعة احلال ال ينسجم مع ما ذهب إليه مفكِّ 

  أنَّ  د عىلٰ زيد؛ وأريك دونالد هريش بدوره أكَّ  ووجادامري ونرص حامد أب هايدغر

سلوب هو املعيار األمثل واألساس للتأويل الصائب، حيث قال: لو أردنا  هذا األُ 

من معرفة داللته طبقًا ملا هو موجود فيه من مفاهيم،     كان، فال بدَّ نصٍّ   فهم أيَّ 

ام هو األساس  ، وإنَّ د معيار صائب ومعترب لتفسري النصِّ رب جمرَّ عتَ وهذا األمر ال يُ 

كام  .  )٣( تفسريه بحسب واقعه اخلاصِّ    إذا ما تمَّ م إالَّ ُيفهَ   يف ذلك، فال يمكن أنْ 

ل يعني صياغة  األوَّ   أنَّ   دًا عىلٰ الفهم والبيان مؤكِّ تي  فصل هذا الباحث بني عمليَّ 
 

القرآن، ج    )١( تفسري  يف  امليزان  الطباطبائي،  حسني  حمّمد  سة ١السيِّد  مؤسَّ قم، منشورات  إيران،   ،

 . ١٣ - ٤، ص ١، ج م٢٠١٤للنرش،  »إسامعيليان «

)2(  Hirsch, E. D., 1967, Validity in Interpretation, Chicago University Press, p. 214.  

)3(  Ibid, p. 134.  
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، يف حني أنَّ الثاين يعني تفسريه وتوضيح  داللة النصِّ عٰىل أساس ذات النصِّ

، إذ إنَّ آراءه وفرضيَّاته هلا دخل يف تأويل  داللته طبق ذاته وبحسب فهم املفرسِّ

ع فيه أتباع الفلسفة كلِّ نصٍّ يتعامل معه. أوعز هريش اخلطأ األسايس الذي وق 

االكرتاث  عدم  إٰىل  وجادامري،  هايدغر  ات  نظريَّ عٰىل  مة  املتقوِّ اهلرمنيوطيقيَّة 

باالختالف اجلذري املوجود بني األُسلوبني املشار إليهام، ويف هذا السياق اعترب 

عه، وقال: إنَّ وحدة املعنٰى عبارة عن لبٍّ  التفسري انعكاساً ملعنٰى واحد رغم تنوُّ

ال جوهر إذ  النّصيَّة،  والتأويالت  التفاسري  مجيع  حوله  تتمحور  وأْن  جيب  ي 

والواقعية  بالصواب  يتَّصف  فقط  واحد  معنٰى  إالَّ  فاهلدف ) ١(يوجد  َثمَّ  ومن  ؛ 

داللته  بحسب  النصِّ  وتأويل  املعنٰى  هذا  معرفة  هو  للهرمنيوطيقا  األسايس 

 الذاتيَّة.

ام بمسألتي الفهم والبيان فجعال  جادامري ومن بعده نرص حامد أبو زيد حتكَّ 

البيان أساسًا لتأويل كلِّ نصٍّ بدالً عن تأويله بحسب داللته الذاتيَّة، حيث أوعزا 

ذلك   يف  مراعيًا  اإلدراكيَّة  وقابليَّاته  املفرسِّ  ذوق  إٰىل  وتفسريه  فهمه  إمكانيَّة 

سبيَّة؛ وممَّا قاله  األوضاع الزمانيَّة املعارصة، ومن هذا املنطلق ُوِصَفت رؤيتهام بالن

 غادامري: 

صوابه   ، ألنَّ االحتامل والظنِّ   م عىلٰ التأويل يف أفضل األحوال متقوِّ   إنَّ 

املستندات املعتمدة لبيان   ، وبام أنَّ داللة النصِّ   الشواهد التي حتفُّ  منوط إىلٰ 

ة بيانه بشكل  عاء إمكانيَّ رًة بالكامل، فال يمكن ادِّ فه ليست متوفِّ قصد مؤلِّ 

  .)٢( قمطل
 

)1(  Ibid, p. 144.  

)2(  Gadamer, H. G., 1975, Truth and Method, G. Barden and J. Cumming (eds.), 

London: Sheed and Ward LTD, p. 3 - 43.  
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ا م:  

الباحث املرصي نرص حامد أبو زيد ضمن فهمه اخلاطئ لداللة نصِّ الوحي،  

د نتاج ثقايف لعرص   عٰى أنَّ القرآن الكريم جمرَّ اعتربه ذا طابع تأرخياين ومن َثمَّ ادَّ

ة التي من مجلتها ما   ته ُتطَرح عليها العديد من املؤاخذات اجلادَّ النزول؛ ونظريَّ

 ييل: 

وبني    - القرآن الكريم   - الوحي    ما السبب يف عجزه عن التمييز بني نصِّ  -   ١

جمرَّ  حقيقته  يف  هو  الذي  الثقايف  نصٍّ النتاج  يتضمَّ   د  الكريم  فالقرآن  ن  تأرخيي؟ 

البرشيَّ  هلدي  شامالً  الثقافيَّ برناجمًا  باألوضاع  ارتباط  ذو  احلال  بطبيعة  وهو  ة  ة، 

ال يكون مثمرًا    - التأرخيي    النصَّ   - النتاج الثقايف    أنَّ ة ملخاطبيه، يف حني  واالجتامعيَّ 

 يف عرص تكوينه، وهو يف عرص ظهور القرآن الكريم كان ذا طابع جاهيل زاخر  إالَّ 

  . ف الفكريباالنحطاط االجتامعي والتخلُّ 

والوجهة    ق النصِّ فُ يف خطأ حينام طرح فكرة االمتزاج بني ُأ   أبو زيدوقع    -   ٢

دون قيد وضابطة، ويف    د دالالت النصِّ ة تعدُّ إمكانيَّ  د عىلٰ ، إذ أكَّ ة للمفرسِّ الفكريَّ 

 أو  التي استنبطها املفرسِّ   معيار ملعرفة صواب داللة النصِّ   هذا السياق مل يذكر أيَّ 

  . ا بحتاً كذهبا، بل سلك هنجًا نسبوي� 

برشيَّ   -   ٣ وعباراته  الكريم  القرآن  ألفاظ  وحيًا  اعترب  كوهنا  ورفض  منزالً،  ًة 

ب عليها  ة، حيث يرتتَّ ة الوحي القرآنيَّ وهذا الرأي يتعارض بشكٍل رصيٍح مع نظريَّ 

ة من قدسيتها التي يعتقد املسلمون هبا،  جتريد مجيع املصطلحات والعبارات القرآنيَّ 

اعتباره مصدرًا مرجعي�  الساموي، وعدم  الكتاب  هذا  ا يف  ا أساسي� وإنكار إعجاز 

  . ةينيَّ ة الدِّ ديَّ القول بالتعدُّ   ين؛ كام يستتبعالدِّ 

الذي كان يتلقَّ   -   ٤ الوحي  النبيُّ وصف  د إهلام وجتربة  ه جمرَّ بأنَّ   حمّمد    اه 

يُ دينيَّ  ما  تتناغم مع  الرؤية يف احلقيقة  املسيحيَّ طرَ ة، وهذه  الديانة  ة من كون  ح يف 
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تعارض بشكٍل  ة؛ لذا فهي تة خاصَّ ة وثقافيَّ ة وسياسيَّ ات اجتامعيَّ الوحي ذا خلفيَّ 

  . ةة الوحي القرآنيَّ رصيٍح مع نظريَّ 

رب  عتَ نشاط ذهني يكتنف اإلنسان يُ   كلَّ   عليها أنَّ   من مجلة آرائه التي أرصَّ   -   ٥

مجيع الكائنات    إنَّ   :مجيع بني آدم أنبياء، ويف هذا السياق قال  ا يعني أنَّ ، ممَّ وحياً 

  . هذا الرأي باطل طبعًا وال صواب له . إليها ٰى وحيُ 

املعن  -   ٦ بني  الباحث  هذا  مصطلح    ٰى خلط  من  يعني    »وحي« املراد  الذي 

ملتلقِّ  والرسيع  اخلفي  يعمُّ اإلحياء  والذي  الدِّ   يه  معناه  وبني  الكائنات،  يني  مجيع 

  . العقائدي الذي هو الوحي الترشيعي

القرآنيَّ   -  ٧ املفاهيم  نسبيَّ اعترب  أي  ة  قراءته  مفرسِّ   كلَّ   نَّ إًة،  بحسب  يفهمها   

  . ةاخلاصَّ 

 *   *   *  
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در ا:  

   .القرآن الكريم - ١

ة    ٰى حمّمد طاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، تصحيح عيس  -  ٢ البايب احللبي، مرص، القاهرة، منشورات الدار املرصيَّ

 .هـ١٣٨٤للنرش، 

نقد    -  ٢ أبو زيد،  الفارسيَّة)، ترمجه إىلٰ گنرص حامد  (باللغة  ديني  وحمّمد   فتامن  الفارسيَّة حسن يوسفي اشكوري 

 .م٢٠٠٤،  »يادآوران«جواهركالم، إيران، طهران، منشورات 

مت  -  ٣ معناي  زيد،  أبو  حامد  إىلٰ نرص  ترمجه  الفارسيَّة)،  (باللغة  مرتىضٰ   ن  طهران،    الفارسيَّة  إيران،  نيا،  كريمي 

   .م٢٠٠٨، »طرح نو«منشورات 

يني، مرص، القاهرة، منشورات سيناء،  - ٤  .م١٩٩٢نرص حامد أبو زيد، نقد اخلطاب الدِّ

أجراها    -  ٥ مقابلة  الفارسيَّة)،  (باللغة  نص  و  حقيقت  تأويل  زيد،  أبو  حامد  مرتٰىض نرص  جملَّة    معه  نيا،  كريمي 

 .م٢٠٠٠، ٥٤، العدد »كيهان«

نرص حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليَّات التأويل، لبنان، بريوت، املغرب، الدار البيضاء، منشورات املركز   - ٦

 .م١٩٩٦الثقايف العريب، 

البيض  -  ٧ الدار  املغرب،  بريوت،  لبنان،   ، النصِّ مفهوم  زيد،  أبو  حامد  العريب،  نرص  الثقايف  املركز  اء، منشورات 

 .م١٩٩٨

 .م٢٠٠٣، »مركز « بابك أمحدي، ساختار و تأويل متن (باللغة الفارسيَّة)، إيران، طهران، منشورات  - ٨

 .حمّمد كاظم اخلراساين (اآلخوند)، كفاية األُصول، إيران، طهران، منشورات دار الُكتُب اإلسالميَّة - ٩

 .م١٩٩٩، »كتاب مبني«زمانه (باللغة الفارسيَّة)، إيران، طهران، منشورات  گرآن و فرهنحمّمد عيل ايازي، ق - ١٠

 (باللغة الفارسيَّة)، مقتبس من املوقع اإللكرتوين:  »مفهوم النصِّ «سلامن ايراين، أبو زيد و كتاب معناي متن  - ١١

http://nasr-hamed-abuzayd.blogfa.com/post-171.aspx  

الفارسيَّة حمّمد سعيد حنائي كاشاين، إيران، طهران،    ريتشارد باملر، علم هرمنوتيك (باللغة الفارسيَّة)، ترمجه إىلٰ   -  ١٢

 .م ١٩٩٨،  »هرمس«منشورات 

ت يف جملَّة   - ١٣ السيِّد هدايت اهللا جلييل، وحي در هم زباين با برش و هم لساين با قوم (باللغة الفارسيَّة)، مقالة ُنِرشَ

 .م١٩٩٤، ٢٣، العدد »كيهان«

  ذيري دكرت نرص حامد أبو زيد از مسترشقان (باللغة الفارسيَّة)، مقالة ترمجها إىلٰ پالسيِّد منصف حامدي، تأثري - ١٤

 .م٢٠٠٧، ٢، العدد  »قرآن وحديث«سيَّة السيِّد مهدي اعتصامي، جملَّة الفار

جملَّة    ٰى موس  -  ١٥ ت يف  ُنِرشَ مقالة  الفارسيَّة)،  (باللغة  قرآن  الفاظ  بودن  وحياين  قرآينوهشپژ«حسيني،  ،  »هاي 

 .م٢٠٠٠، ٢٢و ٢١العددان  

ين خرمشاهي، دانش  - ١٦ ،  »ناهيد«وهي (باللغة الفارسيَّة)، إيران، طهران، منشورات پژنامه قرآن و قرآن هباء الدِّ

 .م٢٠٠١
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ت يف جملَّة  حمّمد شفق خوايت، نقد و برريس آرا و انديشه - ١٧ هاي نرص حامد أبو زيد (باللغة الفارسيَّة)، مقالة ُنِرشَ

 .م٢٠٠٧، ١٣الفصليَّة، أفغانستان، كابول، العدد  »فتامن نوگ«

ت يف جملَّة    -  ١٨ ،  ٤، السنة اخلامسة، العدد  »قبسات«عيل أكرب رشاد، منطق فهم دين (باللغة الفارسيَّة)، مقالة ُنِرشَ
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  م طز أ  آما ا و 
     أو م؟ 

-  ١( درا( -  
 ) ٢( حمّمد رضا حاجي إسامعييل

    )٣(بنائيان أصفهاين عيلّ 

:  

الذي صقلت آراؤه يف مدرسة أمني    أبو زيدد نرص حامد  ر املرصي املجدِّ املفكِّ 

سلوب اهلرمنيوطيقي يف فهم داللة  ة، أعار اهتاممًا بالغًا لألُ ة األدبيَّ اخلويل التفسرييَّ 

  . النصِّ 

النظريَّ  بيان طبيعة  البحث فيه حول  يتمحور  ات  اهلرمنيوطيقا عبارة عن علم 

باحثون يف هذا  بع الصعيد الفهم واإلدراك وتفسري النصوص، واتَّ   ح عىلٰ طرَ التي تُ 

أساسيَّ  وجهتني  موضوعيَّ السياق  إحدامها  واألُ تني  الباحث  نسبيَّ   ٰى خر ة  وهذا  ة، 

سلَّ  الذي  عىلٰ الرشقي  الضوء  اهلرمنيوطيقيَّ النظريَّ   ط  خمتلف  ات  يف  املطروحة  ة 
 

إسامعييلاملصدر:   )١( رضا    ،حاجي  أصفهاينو  حمّمد  بعنوان    املقالة،    عيلّ   ،بنائيان  الفارسية،  بلغة 

هرمنوت  گرايييونسب  گراييينيع  یبررس« ابوز  کيدر  بعيض   ري وتأث  دي نرصحامد  بر    آن 

قرآن   يو  يريتفس  تهایبرداش الفصليَّ ا ة «جملَّ »،  از  ديني»  ،  ١٥جامعة شرياز، اإلصدار  ،  ةنديشه 

 . ٤٦ -  ٢٩، الصفحات ٥٤م، رقم التسلسل ٢٠١٥، ١العدد 

 . أسعد مندي الكعبي تعريب:

 . جامعة أصفهان  -ستاذ مشارك يف فرع علوم القرآن واحلديث أُ  )٢(

 . جامعة قم -طالب دكتوراه يف التفسري املقارن  )٣(
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ٍز منها كي يعتمد عليه الباحثون يف تفسري  ة، حاول اختيار نمٍط مميَّ املدارس الفكريَّ 

  . القرآين النصِّ 

، لوجدنا  تأويل النصِّ   اته التي طرحها يف جمال فنِّ ا النظر يف آرائه ونظريَّ لو أمعنَّ

ه  ر الغريب جادامري، لكنَّاها املفكِّ ة التي تبنَّحدٍّ كبٍري باهلرمنيوطيقا النسبيَّ  ر إىلٰ ه تأثَّ أنَّ 

عىلٰ أنَّ   ٰى عادَّ  أسايس  بشكٍل  تفسريه  يف  اعتمد  اهلرمنيوطيقا  ه  ة  املوضوعيَّ   مبادئ 

قِ  من  النسبيَّ بَ املطروحة  بني  هريش؛ وهبذا اختار طريقًا معتدالً  أريك دونالد  ة  ل 

  .ةواملوضوعيَّ 

أبو  بعها  ة التي اتَّ صول اهلرمنيوطيقيَّ األُ   ط الباحثان يف هذه املقالة الضوء عىلٰ سلَّ 

بأمثلة من  ة، ويف هذا السياق استشهدا  ة والنسبيَّ هبدف بيان جوانبها املوضوعيَّ   زيد 

التفسرييَّ  للنصِّ آرائه  عىلٰ   ة  وأثبتا  النزعة    القرآين  استحواذ  استنتاجاته  أساس 

  هذه النزعة يف التأويل جتعل املفرسِّ   د أنَّ سلوبه التفسريي؛ ومن املؤكَّ ة يف أُ النسبيَّ 

مرصاعيه    بشكٍل عامٍّ بعيدين عن القصد اإلهلي، كام تفتح الباب عىلٰ   وقارئ النصِّ 

  . ةمن الصحَّ  ا لطرح تأويالت وتفاسري سقيمة ال أساس هل

األساسيَّ  املعامل  هو حتليل  املقالة  تدوين  من  لألُ اهلدف  اهلرمنيوطيقي  ة  سلوب 

ة  ات الفكريَّ يف تفسري القرآن الكريم، وبيان اخللفيَّ   أبو زيداه نرص حامد  الذي تبنَّ

  . سلوبهذا األُ  ٰى التي جعلته يتبنَّ

ّ:  

من الفعل    مصطلح هرمنيوطيقا كان متداوالً منذ العهد اإلغريقي، وهو مشتقٌّ 

التفسري، والذي له ارتباط باإلله    ٰى معن  عىلٰ   الذي يدلُّ   Hermeneuinاليوناين  

  . »هرمس«اإلغريقي 

القول يمكن  بسيط  تعريف  يتناول    إنَّ   : ويف  علم  عن  عبارة  اهلرمنيوطيقا 

تُ النظريَّ  التي  بالرشح  طرَ ات  وتأويلها  النصوص  فهم  حقيقة  بيان  حول  ح 



 ٥٩٧  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تأويل النصِّ القرآين

عىلٰ ،  )١(والتحليل ينطبق  التعريف  النظريَّ   وهذا  النظر  مجيع  ووجهات  ات 

  . ةاهلرمنيوطيقيَّ 

عاملفكِّ  خمتلفة  أنامط  ثالثة  ذات  اهلرمنيوطيقا  اعترب  باملر  ريتشارد  الغريب  ن  ر 

  بعضها بالكامل، وهي كالتايل: 

ة بكلِّ فرع معريف)   -   ١ ة اخلاصَّ ة (جمموعة من األُصول التفسرييَّ   . هرمنيوطيقا خاصَّ

  .ة الفهم والتفسري ملختلف فروع العلوم)ة (منهجيَّ هرمنيوطيقا عامَّ  -   ٢

فلسفيَّ   -   ٣ فلسفيَّ هرمنيوطيقا  (رؤية  بيان  ة  دون  الذهني  اإلدراك  ملسألة  ة 

  .)٢( ة احلاكمة عليه)املنهجيَّ 

اهلرمنيوطيقيَّ  اآلراء  من  العديد  وجود  هنا  بالذكر  ُط اجلدير  التي  يف  َح رِ ة  ت 

اإلسالميَّ  العلوم  فروع  طُ خمتلف  ما  فمنها  األُ   َح رِ ة،  علم  عىلٰ يف  صعيد    صول 

والقواعد احلاكمة عليه، وبعضها تبلور يف مقّدمات    القضايا املرتبطة بفهم النصِّ 

الكريم؛ كام أنَّ  القرآن  ٰ النزعة اهلرمنيوطيقيَّ   تفسري  أيضًا يف رحاب تفسري    ة تتجىلَّ

  .)٣( القرآن بالقرآن وتفسريه الرمزي والتمثييل

أنَّ  من  حامد    بالرغم  زيدنرص  القرآن  دوَّ   أبو  حول  املقاالت  من  العديد  ن 

لكنَّ  إىلٰ   الكريم،  يبادروا  مل  والناقدين  ضعفها    الباحثني  وأوجه  تفاصيلها  بيان 

الفكريَّ وقوَّ  الناحيتني  من  واهلرمنيوطيقيَّ هتا  تمَّ ة  ما  مجلة  ومن  هذا    ة،  يف  تدوينه 

  املضامر ما ييل: 

 
الفارسيَّ   )١( (باللغة  ت يف  ِرشَ ، مقالة نُ ة)حمّمد موسوي، هرمنوتيك به مثابه روش در علوم سيايس 

 . ١٦٤ة، ص ة الفصليَّ ة العلوم السياسيَّ جملَّ 

ة حمّمد سعيد حنائي كاشاين، ة)، ترمجه إٰىل الفارسيَّ ريتشارد باملر، علم هرمنوتيك (باللغة الفارسيَّ  )٢(

 . ٢٨م، ص ١٩٩٨إيران، طهران، منشورات «هرمس»، 

ة)، إيران، طهران، منشورات معهد دراسات  (باللغة الفارسيَّ   كبر هرمنوتي  يأمحد واعظي، درآمد  )٣(

   . ٥٣ - ٥٢م، ص ٢٠١٠ني، الثقافة والفكر اإلسالميِّ 
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د حيدر علوي نجاد،  بقلم السيِّ   » قه التأرخييفُ يف أُ   فهم النصِّ «مقالة بعنوان    -   ١

يف    أبو زيدسلوب التأرخيي الذي اعتمد عليه نرص حامد  حاول فيها بيان األُ حيث  

الدِّ  النصوص  اخللفيَّ ينيَّ تفسري  وذكر  األساسيَّ ة،  يُ ات  جعلته  التي  هذا  رجِّ ة  ح 

  .)١( سلوباألُ 

بعنوان    -  ٢ زيد «مقالة  النصِّ   أبو  األُ   وقراءة  التأرخييفُ يف  اهللا    » ق  عبد  بقلم 

  .)٢( نرصي

  . بقلم حسن نقي زاده  »وفهمه للقرآن الكريم  أبو زيد آراء  «نوان  مقالة بع  -  ٣

نقديَّ تضمَّ  دراسة  املقالة  هذه  عىلٰ نت  طرحها  التي  آلرائه  النصِّ   ة  تفسري    صعيد 

  .)٣(ة تأويلهالقرآين وكيفيَّ 

بقلم سعيد    » أبو زيدة حول آراء نرص حامد  بحوث نقديَّ «كتاب بعنوان    -   ٤

  .)٤( عدالت نجاد

ر مل يتّم تسليط  نت هبدف بيان آراء هذا املفكِّ وِّ وكام ذكرنا أعاله، فاآلثار التي دُ 

السيِّ ته اهلرمنيوطيقيَّ ة معامل منهجيَّ كافَّ   الضوء فيها عىلٰ  د منصف  ة، لكن الباحث 

يمكن    )٥( »باملسترشقني  أبو زيد ر نرص حامد  تأثُّ «حامدي كتب مقالة حتت عنوان  
 

الفارسيَّ ِرشَ نُ   )١( املقالة باللغة  افق تارخيي آن» يف جملَّ ت هذه  وهش پژة «ة حتت عنوان «فهم متن در 

 . ٢١هاي قرآين»، العدد 

الفِرشَ نُ   )٢( باللغة  املقالة  هذه  جملَّ ارسيَّ ت  تارخيي» يف  افق  در  وقرائت متن  زيد  «أبو  ة ة حتت عنوان 

 . ٢٣ة، العدد «قبسات» الفصليَّ 

ة  ز قرآن» يف جملَّ ا وبرداشت او    أبو زيدهاي  ة حتت عنوان «انديشهت هذه املقالة باللغة الفارسيَّ ِرشَ نُ   )٣(

 . ٦٨»، العدد ي«مطالعات اسالم

هاي نرص حامد  ي انديشهي دربارهيهاة حتت عنوان «نقد وبرريسهذا الكتاب باللغة الفارسيَّ   عَ بِ طُ   )٤(

   .ل منشورات «مشق»بَ من قِ  ِرشَ م، ونُ ٢٠٠١أبو زيد» يف عام 

ة ترمجها إٰىل الفارسيَّ   ، ز مسترشقان»ا ذيري نرص حامد أبو زيد  پثرياة «تعنوان املقالة باللغة الفارسيَّ   )٥(

 . ٢ة «قرآن وحديث»، العدد ت يف جملَّ ِرشَ د مهدي اعتصامي، ونُ السيِّ 



 ٥٩٩  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تأويل النصِّ القرآين

ة هلذا الباحث املرصي،  اعتبارها خطوًة إجيابيًة يف جمال استكشاف اجلذور الفكريَّ 

أنَّ إالَّ  عىلٰ     الضوء  تسليط  هو  املقالة  هذه  تدوين  من  النهج    هدفنا  طبيعة 

تأثري   ٰى ا، ثّم بيان مدا أو نسبي� كان موضوعي�  وبيان ما إنْ  ، اهاهلرمنيوطيقي الذي تبنَّ 

الفكريَّ  عىلٰ وجهته  توصَّ   ة  التي  القرآن  االستنتاجات  تفسري  خالل  من  إليها  ل 

  . الكريم

  :وم ا أ زة 

م بمدينة  ١٩٤٣وز/ يوليو عام  يف العارش من شهر متُّ   دَ لِ وُ   أبو زيد نرص حامد  

، ويف  اخلامسة عرشة حفظ نصف القرآن الكريم  طنطا الواقعة غريب مرص، ويف سنِّ 

ضواحي    ٰى العرشين من عمره أصبح إمامًا للجامعة يف مسجد قرية قحافة إحد 

شهادة   مسقط رأسه، ويف اخلامسة والعرشين التحق بجامعة القاهرة ليحصل عىلٰ 

العربيَّ  اللغة  يف  كّليَّ الليسانس  من  وآداهبا  عام  ة  اآلداب  أربع  ١٩٧٢ة  وبعد  م، 

ورسالته كانت حتت عنوان    ، ة نفسهايَّ شهادة املاجستري من الكلّ   سنوات حصل عىلٰ 

اه  االجتِّ «ت ضمن كتاب حتت عنوان  عَ بِ ثّم طُ   ،»ة املجاز يف القرآن عند املعتزلةقضيَّ «

التفسري ن من كسب درجة الدكتوراه يف اللغة  م متكَّ ١٩٨١، ويف عام  »العقيل يف 

القرآن الكريم برؤية  ة وآداهبا، وموضوع رسالته متحور حول مسألة تأويل  العربيَّ 

  يف   التأويل: دراسة  فلسفة «ت فيام بعد يف كتاب حتت عنوان  عَ بِ ابن عريب، حيث طُ 

  . »عريب   بن ينالدِّ   حميي  عند   القرآن تأويل

املفكِّ ألَّ  هذا  العربيَّ   ١٢ر  ف  باللغة  من  ة، ودوَّ كتابًا  أكثر  باللغتني    ٧٠ن  مقالة 

ة يف هذه املقالة  بعضها كمصادر مرجعيَّ   ة، حيث اعتمدنا عىلٰ ة واإلنجليزيَّ العربيَّ 

  .)١( تناسبًا مع موضوع البحث
 

ت يف جملَّة دراسات   )١( حيدر علوي نجاد، فهم متن در افق تارخيي آن (باللغة الفارسيَّة)، مقالة ُنِرشَ

 . ١٧٨،  ص قرآنيَّة، إيران، مشهد، مكتب اإلعالم اإلسالمي



٦٠٠  رمنيوطيقا اهل 

سلوب اللغوي األديب الذي اعتمد عليه نرص حامد  األُ   اجلدير بالذكر هنا أنَّ 

زيد  التفسرييَّ   أبو  اخلويل، حيث  يف دراساته  امتدادًا ملسرية أمني  اعتباره  ة، يمكن 

إىلٰ  نص�   انرصف  باعتباره  الكريم  القرآن  أدبي� تفسري  التفسرييَّ ا  الوجهة  وهذه  ة  ا؛ 

عامَّ  ختتلف  ألنَّ احلديثة  العريب،  اإلسالمي  الرتاث  يف  معهودًا  كان  ين  املفرسِّ    

اختَّ  القرآن أدبي� السابقني  ا  ذوا علوم الرصف والنحو والبالغة أساسًا لبيان معاين 

القولولغوي�  يمكن  لذا  زيدسلوب  أُ   إنَّ   :ا؛  آرائه    أبو  من  املنبثق  التفسريي 

  .)١( ةينيَّ  كان متعارفًا يف األوساط الدِّ ة بمثابة علٍم خيتلف عامَّ اهلرمنيوطيقيَّ 

 ٰ املتوىفَّ اخلويل  العلميَّ   م قٰىض ١٩٧٦عام    أمني  مسريته  للغة  ة كأُ فرتًة من  ستاذ 

القاهرة، ويُ  املؤسِّ عتَ واألدب العريب يف جامعة  ة،  ة األدبيَّ التفسرييَّ س للمدرسة  رب 

إىلٰ  بادر  األُ   فقد  وذكر  أديب،  تفسري  التفسرييَّ تأليف  واملناهج  يعتقد  صول  التي  ة 

أنَّ  هنا  بالذكر  التفسريي خيتلف عن  أُ   بصواهبا ضمن حمارضاته؛ واجلدير  سلوبه 

التقليديَّ األُ  التفاسري  يف  املتعارف  املفرسِّ سلوب  من  املوروثة  مثل  ة  القدماء،  ين 

قواعد علوم الرصف والنحو    للزخمرشي الذي اعتمد فيه عىلٰ   »اف الكشَّ «تفسري  

  .والبالغة

ه ذكر معاين ودالالت  سلوب الشيخ أمني اخلويل يف التفسري أنَّ من خصائص أُ 

ٍل  ل معاين املفردات بشكٍل مفصَّ ا وبحسب ترتيب نزوهلا، كام حلَّ اآليات موضوعي� 

ه أخذ سياق  ة، فضالً عن أنَّ علوم اللغة العربيَّ   القرآين اعتامدًا عىلٰ   نصِّ ح بنية الووضَّ 

  .)٢( الكالم بعني االعتبار حني تفسريه بعض اآليات
 

: دراسة يف علوم القرآن، لبنان، بريوت، منشورات املركز الثقايف  نرص حامد أبو    )١( زيد، مفهوم النصِّ

 . ١٥، ص م٢٠٠٥العريب، 

الكتاب،    )٢( مجاعة  منشورات  القاهرة،  مرص،  اليوم،  ومنهجه  حياته  معامل  التفسري:  اخلويل،  أمني 

 . ٤٤، ص م١٩٤٤



 ٦٠١  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تأويل النصِّ القرآين

سلوب التفسريي احلديث الذي ابتدعه أمني اخلويل بات مرتكزًا لتالمذته  األُ 

  الشاطئ عىلٰ ، فتلميذته وزوجته الباحثة عائشة بنت  يَّةالذين واصلوا مسريته العلم

ألَّ  املثال،  عنوان  سبيل  حتت  كتابًا  الكريم «فت  للقرآن  البياين  جعلت    » التفسري 

الفكريَّ  واألُ املرتكزات  تبنَّة  التي  بنية أساسيَّ صول  أنَّ اها زوجها  له؛ كام  تلميذه    ة 

ألَّ  خلف  أمحد  حمّمد  عنوان  الباحث  حتت  كتابًا  القرآنالقَ   الفنُّ «ف  يف  ،  »صيص 

من  «طروحته يف الدراسات العليا حتت عنوان  ن أُ شكري حمّمد عياد دوَّ وتلميذه  

م بذل نرص حامد  ١٩٨٠؛ ويف عام  »ين واحلسابوصف القرآن الكريم ليوم الدِّ 

، لذا قيلجهودًا إلحياء فكره وتفعيل مدرسته األدبيَّ   أبو زيد ه بدأ  إنَّ  : ة بشكٍل جادٍّ

الفكريَّ  التفسرييَّ مسريته  انتهة  حيث  من  فعىلٰ   ٰى ة  اخلويل،  أنَّ   أمني  من  مل  الرغم  ه 

ره بمنهجه األديب يف  ه أعلن برصيح القول عن تأثُّ يتتلمذ عنده بشكٍل مباٍرش، لكنَّ

  .)١( ةتطبيق مبادئه يف بحوثه القرآنيَّ  إىلٰ  ٰى وسع ، التفسري

زيد  منهجيَّ   أبو  اهلرمنيوطيقيَّ صاغ  عىلٰ ته  اإلسالمي    ة  الرتاث  مبادئ  ضوء 

ة احلديثة بادر  األساليب اهلرمنيوطيقيَّ   واألدب العرصي، ومن خالل اعتامده عىلٰ 

ثَ   ، إعادة قراءة هذا الرتاث  إىلٰ  ة جديدة حوله؛ ويف  ات تفسرييَّ طرح نظريَّ   مَّ ومن 

صول  ة ال يمكنهم جتاهل أُ ني بالدراسات القرآنيَّ املختصِّ   أنَّ   د عىلٰ هذا السياق أكَّ 

الرتاث اإلسالمي، ويف احلني ذاته ليس من اجلدير قبول هذا الرتاث كام هو عليه،  

التي وصلتنا  ة االعتامد عىلٰ ام نحن ملزمون بإعادة النظر يف كيفيَّ وإنَّ  ؛ )٢( مضامينه 

ن  صول التالية التي يمكن للباحث اللجوء إليها كي يتمكَّ ومن هذا املنطلق ذكر األُ 

  تراثه اإلسالمي:  من إعادة النظر يف

  . يشء ال يتناسب مع ظروف العرص نبذ كلِّ  -   ١
 

: دراسة يف علوم القرآن  )١(  .١٩  -  ١٠، ص نرص حامد أبو زيد، مفهوم النصِّ

   .٦٨ - ٥٠، ص املصدر السابق )٢(



٦٠٢  رمنيوطيقا اهل 

  .ة فقط من الرتاث اإلسالمياجلوانب اإلجيابيَّ  االعتامد عىلٰ  -   ٢

ة بشكٍل يتناسب  صوله اللغويَّ جتديد الرتاث اإلسالمي وإحياؤه وتنظيم أُ  -   ٣

  .)١( مع مقتضيات العرص

أبو  وكام ذكرنا فاهلدف من تدوين هذه املقالة هو بيان طبيعة رؤية نرص حامد  

تأثريها    ٰى بيان مد   مَّ ة، من ثَ ة أو نسبيَّ ة من حيث كوهنا موضوعيَّ اهلرمنيوطيقيَّ   زيد 

توضيح    ق يف بادئ األمر إىلٰ منهجه يف تفسري القرآن الكريم، لذا سوف نتطرَّ   عىلٰ 

  . ةيَّ هاته اهلرمنيوطيقطبيعة توجُّ 

 ط:ز أ  

اهلرمنيوطيقيَّ التوجُّ  النصِّ هات  تأويل  يف  منهجني    تنصبُّ   ة  يف  عامٍّ  بشكٍل 

  ني مها كالتايل: أساسيَّ 

  .)٢( ةهرمنيوطيقا موضوعيَّ  -   ١

  .)٣( ةهرمنيوطيقا نسبيَّ  -   ٢

ة هلذين  العامَّ ة واخلصائص ات التأرخييَّ رشح وحتليل اخللفيَّ  ق إىلٰ وفيام ييل نتطرَّ 

ة يف هذا املضامر كي  ة اهلرمنيوطيقيَّ املنهجني، ثّم نذكر معامل أبرز املدارس الفكريَّ 

  . أبو زيداه نرص حامد النهج الذي تبنَّ  ف عىلٰ لنا التعرُّ  ٰى يتسنَّ

  : ةالً: اهلرمنيوطيقا النسبيَّ أوَّ 

  - ا أمر نسبي  ة وكأهنَّ احلقيق ة فهو بطبيعة احلال ينظر إىلٰ النزعة النسبيَّ  ٰى من يتبنَّ

 
   . ١٦، ص املصدر السابق )١(

)2(  objective hermeneutics  

)3(  relative hermeneutics 

إيران، طهران،  الع أكثر، راجع:  لالطِّ  الفارسيَّة)،  بر هرمنوتيك (باللغة  أمحد واعظي، درآمدي 

 . ٤٣٣ - ٤٣٠م، ص ٢٠١٠اإلسالميِّني، منشورات معهد دراسات الثقافة والفكر 



 ٦٠٣  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تأويل النصِّ القرآين

  ٰى من يتبنَّ وكذا هو احلال بالنسبة إىلٰ  ، -ل  والتحوُّ ا غري ثابتة وعرضة للتغريُّ هنَّ إأي 

 يف رحاهبا يعتقد  فاملفرسِّ  ،-ة اهلرمنيوطيقا النسبيَّ  -  ة يف تأويل النصِّ الرؤية النسبيَّ 

شخٍص ما حقيقًة ثابتًة يف حقبٍة من الزمن،    مور قد يكون بالنسبة إىلٰ أحد األُ   بأنَّ 

يصبح أمرًا باطالً وال أساس    ٰى خر ٍة أُ ه برأي أشخاٍص آخرين ويف حقبٍة زمنيَّ لكنَّ

الصحَّ  من  أيُّ له  هناك  وليس  معتَ   ة،  تشخيص  معياٍر  يف  عليه  االعتامد  يمكن  ٍرب 

ثَ  ومن  بطالنه،  أو  ادِّ مَّ صوابه  يمكن  ال  وقطع  ثابٍت  فهٍم  وجود  ملختلف  عاء  ي 

  مَّ نصٍّ بصيٍغ وأشكاٍل عديدٍة ومن ثَ   النصوص املوروثة، حيث يمكن تأويل كلِّ 

   .)١( عرص  عة له يف كلِّ استنباط دالالت متنوِّ 

صياغتها جادامري،    ر ثّم أتمَّ غ ل هايدبَ ت من قِ حَ رِ ُط   ة تأويل النصِّ ة نسبيَّ نظريَّ 

  ص بام ييل:ة تتلخَّ ومبادؤها األساسيَّ 

ضوء    ة، بل فهمه عىلٰ بصيغته النهائيَّ   رضورة فهم النصِّ  عدم التأكيد عىلٰ   -  ١

  .)٢( ح حولهطرَ التساؤالت التي تُ 

  ساقها ضمن صيغٍة واحدٍة، فداللة النصِّ ع التساؤالت وعدم اتِّ نظرًا لتنوُّ  -   ٢

دة؛ وبالتايل  ة ومتعدِّ معانيه نسبيَّ   نَّ إقارئه وزمان هذه القراءة، أي    ق رؤية ُأفُ   تناط إىلٰ 

أنْ إمَّ  تبق تتعدَّ   ا  ال  أو  احلقائق  أيَّ   ٰى د  أنَّ هناك  كام  حقيقة،  الكون  يَ القِ   ة  هذا  يف  م 

  أيِّ   عىلٰ  ذاهتا ال تدلُّ   ا، وهي بحدِّ واحٍد منَّ   اها كلُّ مستبطنٌة يف التأويالت التي يتبنَّ 

  .)٣( تأويل ٰى وال قيمة هلا، لذا فهي ليست سو ٰى معن
 

   .٤٣١، ص املصدر السابق )١(

)2(  Gadamer Hans George. 1994, Truth and Method, translation revised by Joel 

Weinsheimer and Donald G. Marshal, New York: Countinum Poblish, p. 73.  

منشورات    )٣( طهران،  إيران،  الفارسيَّة)،  (باللغة  وهرمنوتيك  ساختار  امحدي،  نوگ «بابك  ،  »ام 

 . ٨٧، ص م٢٠٠١



٦٠٤  رمنيوطيقا اهل 

النصِّ   -  ٣ باملؤلِّ   فهم  منوطًا  فالنصُّ ليس  بقصده،  وال  يُ   بحدِّ   ف  رب  عتَ ذاته 

وال يمكن اعتباره أفضل من    ، ال غريد مفرسِّ ف بدوره جمرَّ مرتكزًا للفهم، واملؤلِّ 

يكون    مَّ خر يقرؤه، ومن ثَ شخٍص آ  فه، فهو مثل أيِّ ين لكونه قارئًا ملا ألَّ سائر املفرسِّ 

  .)١( هو املعيار الوحيد يف تفسريه » النصِّ «  ٰى معن

الفكري للمفرسِّ   فهم النصِّ   يف أنَّ   ال شكَّ  بالنطاق  ارتباٍط وثيٍق   وطبيعة  ذو 

يتبنَّ التي  عىلٰ الرؤية  جيب  لذا  املوضوع،  جتاه  استفسارات    اها  طرح  قارئه 

يتمكَّ فُ وتساؤالت حوله يف رحاب األُ  ن من فهم  ق الفكري الذي جيول فيه كي 

ثَ  ومن  كاتبه،  النصِّ   مَّ قصد  دالالت  بني  التوليف  له  اخلاصَّ   ينبغي  أفكاره  ة  مع 

  .مقدار من اإلدراك النسبي بخصوصه له احلصول عىلٰ  ٰى ليتسنَّ

عمليَّ  النصِّ إذن،  تأويل  تتوقَّ   ة  مرور  ال  مع  تتواصل  بل  هنائي،  حدٍّ  عند  ف 

  النهائي والتامِّ   ٰى فهم املغز   عي قدرتنا عىلٰ من يدَّ   ٰى الزمان، وهذا يعني بطالن دعو 

  .)٢(له

    :ةثانياً: اهلرمنيوطيقا املوضوعيَّ 

النصِّ أُ  تأويل  املوضوعيَّ   - املوضوعي    سلوب  مقابل    - ة  اهلرمنيوطيقا  يف 

النسبي  أُ  التأويل  النسبيَّ   - سلوب  املؤكَّ   ،-ة  اهلرمنيوطيقا  أنَّ ومن  ر حينام  املفكِّ   د 

ة،  صوهلا ومرتكزاهتا األساسيَّ ًة فال حميص له من احلركة وفق أُ نزعًة موضوعيَّ   ٰى يتبنَّ

أهنَّ وأهّم خصوصيَّ  هلا  تُ تني  ومتُ   د عىلٰ ؤكِّ ا  احلقائق  املفرسِّ يِّ ثبوت  بني   واملوضوع  ز 

  صوهلا بام ييل: مكن تلخيص أهّم أُ باعتبارمها أمرين متباينني؛ وي 

  . فهنائي، وهو ذات مقصود املؤلِّ   ٰى نصٍّ معن لكلِّ  -   ١
 

)1(  Gadamer Hans George. 1994, Truth and Method, translation revised by Joel 

Weinsheimer and Donald G. Marshal, New York: Countinum Poblish, p. 193.  

)2(  Ibid, p. 73.  



 ٦٠٥  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تأويل النصِّ القرآين

للنصِّ   -  ٢ الصائب  الفهم  حتديد  يف  هو    املعيار  اخلاطئ،  الفهم  ومتييزه عن 

ف ففهمه صائب  قصد املؤلِّ   ف عىلٰ تعرَّ   انطباق فهم قارئه مع معناه احلقيقي؛ أي إنْ 

  . ه خاطئف عليه ففهممل يتعرَّ  وإنْ 

ه، فوظيفته  ة مفرسِّ  عن شخصيَّ نين مستقلَّ ي وتأويله يعتربان أمر  فهم النصِّ   -   ٣

امتالك فهٍم صائٍب حول كلِّ   ة األساسيَّ  هاته  توجُّ   نصٍّ يتعامل معه؛ لذا فإنَّ   هي 

  .)١( فال متتزج مع قصد املؤلِّ   ة جيب وأنْ ة ورغباته الذاتيَّ الفكريَّ 

    : ةاهلرمنيوطيقا املوضوعيَّ ثالثاً: أعالم 

أبرز شخصيَّ  نذكر  ييل  املفكِّ فيام  اتني من  تبنَّ لرين  اهلرمنيوطيقي  يلذين  النهج  ا 

  املوضوعي يف تأويل النصوص: 

  م): ١٩٦٨ -   ١٨٩٠إميليو بتي ( -   ١

اهلرمنيوطيقيَّ  النزعة  عارض  بتي  الفلسفيَّ إميليو  النهج  ة  عن  ودافع  ة 

صف بطابع موضوعي  ة التي تتَّ س واملعايري العلميَّ ُس األُ   م عىلٰ اهلرمنيوطيقي املتقوِّ 

النصِّ ُيعتَ  تفسري  يف  عليه  اإلنسانيَّ   مد  العلوم  دائرة  ضمن  وصف  وفهمه  فقد  ة، 

فه،  ومعرفة قصد مؤلِّ   راد منه فهم داللة النصِّ ا نشاط فكري يُ ة التأويل بأهنَّ عمليَّ 

 من خالل رشح وتفسري كالمه كي  قا إالَّ يتحقَّ   هذين اهلدفني ال يمكن أنْ   إنَّ   :وقال

بيان تفاصيله يف إطار داليل معترب؛ وكام هو معلوم فاملنهجيَّ يستطيع املفرسِّ  ة   من 

  . ة ليستا كذلكة وكذلك اهلرمنيوطيقا الفلسفيَّ النزعة السلوكيَّ  مة عىلٰ املتقوِّ 

  وكلِّ تأويل النصوص    من مجلة اآلراء التي طرحها إميليو بتي يف هذا املضامر أنَّ 

ر  ح ضمن ُأطُ طرَ يُ   سلوب هرمنيوطيقي موضوعي، يمكن أنْ كالٍم ذي داللٍة وفق أُ 

  ة كالتايل:عة تندرج ضمن أربع مرتكزات نظريَّ ة متنوِّ تفسرييَّ 
 

)1 (  Jean Grodn, 1994, Introduction to Philosophical Hermeneutics, New Haven and 

London, Yale University Press, p. 126.  



٦٠٦  رمنيوطيقا اهل 

  . حتليل لغوي يف رحاب فقه اللغة - أ 

  . حتليل نقدي  - ب 

  . حتليل سيكولوجي  - ج 

  .)١( حتليل فنّي  - د 

  م): ١٩٢٨( أريك دونالد هريش  -   ٢

ة  سني للنزعة املوضوعيَّ دين املتحمِّ الباحث أريك دونالد هريش هو أحد املؤيِّ 

أكَّ  إذ  النصوص،  تفسري  نظريَّ يف  يف  عىلٰ د  النصِّ   اته  داللة  إىلٰ   ،ثبوت    ودعا 

معتربًا من    كان النصُّ    إنْ  عامَّ ي املفرسِّ ة حترِّ إمكانيَّ   ٰى فه، ورأاستكشاف قصد مؤلِّ 

الزمانيَّ  انتقادي� الناحية  هنجًا  سلك  السياق  هذا  ويف  ال،  أو  النزعات  ة  جتاه  ا 

تركَّ اهلرمنيوطيقيَّ  حيث  العرشين،  القرن  يف  شاعت  التي  عىلٰ ة  نقده  اجلانب    ز 

  Validity in Interpretationفه يف هذا املجال هو  األديب؛ وأهّم كتاب ألَّ 

  ر ذلك بأنَّ ، وبرَّ ٰى  من حيث املعنمستقال�   فيه بطالن قول من اعترب النصَّ   ٰى عادَّ 

ف، لذا ال يمكن ألحد بسط احلديث عنه فيام لو  م أو املؤلِّ تابع لقصد املتكلِّ  ٰى املعن

  . بنظر االعتبار مل يأخذ قصد صاحب النصِّ 

التعبري  وكيفيَّ سلوب صياغته  أُ   ناطها إىلٰ أفقد    النصِّ   ٰى ة فهم معنا حموريَّ وأمَّ  ة 

، ثّم استنتج  ف النصِّ ة، واعترب هذا الفهم غري مرتبط بقصد مؤلِّ عن داللته اللغويَّ 

  . بيان معناه اللغوي ال غري ة التأويل مقترصة عىلٰ عمليَّ  من بحثه هذا أنَّ 

مرحلة ما بعد فهم معناه اللغوي، أي    ، فقد أوعزه إىلٰ نقد النصِّ   وبالنسبة إىلٰ 

بانَّ إ معناه  املتحصِّ   ٰى ملعنه مرتبط  بيان  يعني  الغري  تقييم كالم  الكالم لكون  من  ل 

  .)٢( اللغوي وفق معايري من خارج النصِّ 
 

  .٤٣٥، ص أمحد واعظي، درآمدي بر هرمنوتيك (باللغة الفارسيَّة) )١(

 . ٤٥٧املصدر السابق، ص  )٢(



 ٦٠٧  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تأويل النصِّ القرآين

  : يف تفسري القرآن الكريم أبو زيدرابعاً: هرمنيوطيقا  

ر نرص  اها املفكِّ ة التي تبنَّات اهلرمنيوطيقيَّ أهّم معامل النظريَّ   ف عىلٰ أردنا التعرُّ   إنْ 

لنا من التحّري    صول التي اعتمد عليها يف هذا املضامر، فال بدَّ واألُ   أبو زيد حامد  

نت آراءه يف تفسري القرآن الكريم؛ إذ من البدهيي  ة وإمعان يف آثاره التي تضمَّ بدقَّ 

العامَّ   أنَّ  املعامل  بيان  لنا  يتيح  السياق  هذا  يف  نظره  وجهات  لنهجة  استقصاء  ة 

  ، ومن هذا املنطلق سنشري فيام ييل إىلٰ عتمد يف تفسري كالم اهللا تعاىلٰ اهلرمنيوطيقي امل

  م عليها هنجه يف التأويل: س التي تقوَّ ُس أهّم األُ 

د جتربة روحيَّة للنبيِّ حمّمد -   ١   :   النصُّ القرآين جمرَّ

    : ٰى من سورة الشور  ٥١يف اآلية    قال اهللا تعاىلٰ 
ْ
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ِكيمٌ 
َ
  الوحي نزل عىلٰ   أنَّ   من هذه اآلية عىلٰ   أبو زيد نرص حامد    ، استدلَّ �  ح

النبيِّ  اإلهلام مرتبط بفكر اإلنسان، لذا ال    وخاطب ذهنه، ألنَّ   حمّمد    قلب 

ا يعني  ممَّ   ،يمكن اعتبار الوحي قد نزل بذات األلفاظ املوجودة يف القرآن الكريم

  .)١( ه كالم عريب جاد به لسان النبيِّ أنَّ 

ك):  ىٰ معن  -   ٢   النصِّ سيَّال (متحرِّ

سوسور    دو   هري فرديناند اه اللغوي الشسلك النهج الذي تبنَّ   أبو زيد نرص حامد  

اللغة بني  فصل  ذلك  قال،  )٣(والكالم   )٢(وإثر  حمدَّ   كلَّ   إنَّ   : لذا  ونصٍّ  دين  كالٍم 

ٍ   ن يف واقعهام عىلٰ يدالَّ  مستبطٍن يف نظاٍم كّيل حيكم    - جزئي    -   نظاٍم لغوي معنيَّ

وأكَّ  البرش،  بعض  عىلٰ أذهان  ديالكتيكي    د  ارتباط  اللغة    -جديل    - وجود  بني 
 

: دراسة يف علوم القرآن  )١(    .٩٩و  ٩٨، ص نرص حامد أبو زيد، مفهوم النصِّ

)2(  Language   

)3(  Parole  



٦٠٨  رمنيوطيقا اهل 

ة  ة مرتبطٌة من جهٍة باحلقائق اللغويَّ ينيَّ النصوص الدِّ   ليستنتج من ذلك أنَّ   ،والكالم 

  .)١( ر هبار عليها وتتأثَّ ؤثِّ د فيها بحيث تُ ولَ ة باملجتمعات التي تُ والثقافية اخلاصَّ 

  قائالً: - ور  العص  مرِّ   داللته عىلٰ تغريُّ  -  ووصف حركة النصِّ 

معن بتأرخييَّ   ىٰ وليس  املعن القول  تثبيت  الداللة  مرحلة  الدِّ   ىٰ ة  عند  يني 

  - اإلطار املرجعي للتفسري والتأويل    -اللغة    تشكيل النصوص، ذلك أنَّ 

ر مع الثقافة والواقع؛ وإذا كانت النصوص  ك وتتطوَّ ليست ساكنًة، بل تتحرَّ 

ل  ثِّ ا ُمت تطوير اللغة والثقافة من جانب أهنَّ تساهم يف  - كام سبقت اإلشارة   -

فإنَّ  السوسريي،  النموذج  يف  ليُ تطوُّ   (الكالم)  يعود  اللغة  داللة  حرِّ ر  ك 

الغالب من احلقيقة إىلٰ  وتتَّ   النصوص وينقلها يف  ضح هذه احلقيقة  املجاز، 

النصِّ  من  أمثلٍة  بعض  بتحليل  أعمق  األالدِّ   بشكٍل  وهو  يني  سايس، 

  . )٢( القرآن

  النصِّ يف نطاق الزمان:  ىٰ معرفة مغز  -   ٣

ضوء    بمعناه عىلٰ يقتيض علم املفرسِّ   أبو زيدبرأي نرص حامد  فهم داللة النصِّ 

،  ف عند هذا احلدِّ ة الفهم ال تتوقَّ عمليَّ    أنَّ ة، إالَّ حقبة تأرخييَّ   ة لكلِّ األوضاع الزمانيَّ 

  . مغزاه احلقيقي يف الزمان املعارص ف عىلٰ للتعرُّ  ٰى خر اذ خطوة أُ من اختِّ   بل ال بدَّ 

د  س أكَّ ق الكتاب املقدَّ الباحث كريسرت ستاندال الذي حقَّ   اجلدير بالذكر هنا أنَّ 

  .)٣( يف املايض ومغزاه يف العرص احلارض النصِّ  ٰى رضورة الفصل بني معن عىلٰ 

 
بريوت،    )١( لبنان،  يني،  الدِّ اخلطاب  نقد  زيد،  أبو  حامد  العريب،  نرص  الثقايف  املركز  منشورات 

 . ١٩٤و ١٩٣، ص م٢٠٠٧

 . ١٩٨، ص املصدر السابق )٢(

)3(  Stendahl Krister, 1966, Method in the Study of Biblical Theology, In the Bible in 

Modem Scholarship, ed. Philip Hyatt, New York: Abingdon Press, p. 196 - 209.  
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لة  ة فهم دالصعيد كيفيَّ  ة التي طرحها عىلٰ ضمن املباحث اهلرمنيوطيقيَّ  أبو زيد

  تني مها: اذ خطوتني أساسيَّ رضورة اختِّ  د عىلٰ ، أكَّ النصِّ 

  .يف سياقه التأرخيي ونسيجه الثقايف داللة النصِّ  العودة إىلٰ  - أ 

  .)١( أساس مقتضيات العرص عىلٰ  النصِّ   ٰى فهم مغز  - ب 

مغزاه هو     أنَّ ، إالَّ ثابتة ال تتغريَّ   ة للنصِّ الداللة التأرخييَّ   إنَّ   : وقال يف هذا السياق

م  ه متقوِّ نَّ إل والتغيري رغم ارتباطه بسياق الكالم؛ أي  الذي يكون عرضًة للتحوُّ 

عن االرتباط بني القارئ   ه ينمُّ حلظة تكوينه وتابع للسياق، كام أنَّ  داللة النصِّ  عىلٰ 

يفي بدور كبري    -   املفرسِّ   -   هذا األساس اعترب قارئ النصِّ   وعىلٰ   . ةوالداللة النّصيَّ 

إىلٰ يف جم بيان مغزاه  التأرخييَّ   ال  استكشاف داللته  أنَّ جانب دوره يف  لو  لذا  مل  ة،  ه 

إىلٰ يتطرَّ  املغز   ق  عىلٰ   ٰى بيان  التفسريي  يقترص دوره  احلالة  هذه  استكشاف    ففي 

النصِّ  يُ التأرخييَّ   داللة  ال  وبالتايل  فقط،  مفرسِّ عتَ ة  ثابتة    ،اً رب  الداللة  هذه  لكون 

ٍ   ٰى فهم املغز   ذلك أنَّ   دة؛ يضاف إىلٰ وحمدَّ  آخر طبقًا     أو قارئ إىلٰ خيتلف من مفرسِّ

التأرخييَّ  واالجتامعيَّ لألوضاع  كلِّ ة  يف  احلاكمة  جتعل    ة  برأيه  امليزة  وهذه  عرص، 

نمٍط    ع التفاسري وعدم اقتصارها عىلٰ ة التفسري غري متناهية كام تسفر عن تنوُّ عمليَّ 

  . واحدٍ 

  آخر، وال يكون عىلٰ   ح بشكٍل متبايٍن من شخٍص إىلٰ طرَ يُ   النصِّ   ٰى إذن، مغز 

ألنَّ  األحيان؛  مجيع  يف  واحٍد  بمدنسٍق  مرتبط  اللغويَّ   ٰى ه  الدالالت  نطاق  ة  سعة 

  .)٢( مكاٍن وزمانٍ   ة التي تطرأ يف كلِّ ة واالجتامعيَّ والتغيريات السياسيَّ 

  التأرخيي للنصِّ   ٰى استكشاف املعن  اها يف هذا املجال أنَّ تبنَّ ومن مجلة اآلراء التي  

 
: دراسة يف علوم القرآن  )١(   . ٢٣٠، ص نرص حامد أبو زيد، مفهوم النصِّ

ينيَّة، لبنان، بريوت، منشورات    )٢( ، »اهلالل«نرص حامد أبو زيد، املنهج الوايف يف فهم النصوص الدِّ

 . ٥٦، ص م١٩٩٢



٦١٠  رمنيوطيقا اهل 

كافيًا إلجياد فهٍم    دُّ عَ ه ال يُ ة تفسري القرآن الكريم، لكنَّا يف عمليَّ رب مرتكزًا أساسي� عتَ يُ 

ذي طابٍع جديٍد يتناسب مع الظروف واألوضاع املعارصة، لذا ال فائدة من تأويل  

 إذا كان جديدًا من نوعه، واجلدير به   احلديث إالَّ القرآين يف العرص   النصِّ مفرسِّ 

اء آثاره وإعالمهم باملراحل التي جيب  ة التأويل لقرَّ ة بعمليَّ توضيح رؤيته اخلاصَّ 

  . تتكامل يف رحاهبا وأنْ 

آل اليشء يؤول  «ة من  إحدامها مشتقَّ   :له داللتان  »تأويل«مصطلح    إنَّ   :وقال

ومآالً وْ أَ  الفعل    » الً  من  فهو  لذا  العودة،  األساسيَّ   ،»آل«وتعني  هي  وحروفه  ة 

  يف   دراسة  النصِّ   مفهوم « ويف كتابه    .علله وأسبابه  ، ويعني إعادة األمر إىلٰ »َأَوَل «

الظواهر أو    ٰى الكامن يف إحد   ٰى التأويل يعني إظهار املعن  إنَّ   :قال  »القرآن  علوم 

يتمُّ  بحيث  األحداث  أدَّ   عىلٰ   أحد  التي  واألسباب  جذوره  بيان  إىلٰ أساسه    ت 

  ٰى بمعن  »الً وإيالءً وْ آل اليشء أَ «لغويًا من    ه مشتقٌّ إنَّ   : ويف هذا السياق قال؛  )١(نشأته

بلوغ اهلدف    عىلٰ   ه يدلُّ أنَّ   عىلٰ   ٰى من هذا املعن  مور وتدبريها؛ ثّم استدلَّ إصالح األُ 

  .)٢( بالعناية والتدبري واإلصالح

االصطالحي للتأويل املشار إليه يف القرآن الكريم، فقد   ٰى املعن ا بالنسبة إىلٰ وأمَّ 

من سورة    ٣٥العاقبة والنتيجة، واستشهد يف هذا املجال باآلية   عىلٰ   ه يدلُّ إنَّ   :قال
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ة بمفهوم  ته اخلاصَّ ر املرصي ونظريَّ اها هذا املفكِّ ة التي تبنَّ الرؤية اهلرمنيوطيقيَّ 

  القرآين إىلٰ  النصِّ  ٰى ة فهم مغزة، جعلته يطرح نظريَّ التأويل وما له من فوائد عمليَّ 

متناسبًا    ٰى يكون املغز   رضورة أنْ   د عىلٰ ة، حيث أكَّ جانب استكشاف داللته التأرخييَّ 
 

: دراسة يف علوم القرآن  )١(  . ٢٢٩، ص نرص حامد أبو زيد، مفهوم النصِّ

يني؛ ٢٣٠ املصدر السابق، ص )٢(    .١١١، ص نرص حامد أبو زيد، نقد اخلطاب الدِّ
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حًا االختالف  ة التأويل؛ وقال موضِّ مع النسيج الثقايف واالجتامعي املعارص لعمليَّ 

  : ٰى واملغز  ٰى بني املعن

بنيتها  مثِّ يُ   ىٰ املعن حتليل  الناتج عن  النصوص  ملنطوق  املبارش  املفهوم  ل 

من    ة يف سياقها الثقايف، وهو املفهوم الذي يستبطنه املعارصون للنصِّ اللغويَّ 

ُأ  وبعبارة  القول  ىٰ خر منطوقه؛  التأرخييَّ مثِّ يُ   ىٰ املعن  إنَّ   :يمكن  الداللة  ة  ل 

وتشكُّ  تكوينها  سياق  يف  كثري  للنصوص  تثري  ال  التي  الداللة  وهي  لها، 

النصِّ  متلّقي  بني  وقُ   خالٍف  املعن  لكنَّ   ائه، رَّ األوائل  داللة  عند    ىٰ الوقوف 

أثٍر أو شاهٍد تأرخيي؛    دة وحتويله إىلٰ يف مرحلة حمدَّ   وحدها يعني جتميد النصِّ 

داللتها    زة، فإنَّ ة متميِّ ة مكانة معرفيَّ ة يف الثقافة املعنيَّ ينيَّ للنصوص الدِّ   وألنَّ 

ة املختلفة  عيَّ االجتام  ىٰ ف عن احلركة، وكثريًا ما يقع الرصاع بني القوال تتوقَّ 

الدِّ  أبناء  من  بني  النصوص وجهاً  داللة  حول  اخلالف  ويكون  الواحد  ين 

  .)١( أوجه ذلك الرصاع، بل أبرز أوجهه وجتّلياته

ته اهلرمنيوطيقيَّة أنَّ االختالف بني املعنٰى واملغزٰى هو عٰىل غرار   كام ادَّعٰى يف نظريَّ

  significanceو  meaning  االختالف الذي أشار إليه أريك دونالد هريش بني 

اهلرمنيوطيقيَّة  ته  نظريَّ هاتني  ) ٢( يف  بني  انسجاٍم  أيُّ  هناك  ليس  ذلك  مع  ولكن   ،

اللغوي يف نظريَّة هريش    meaningالنظريَّتني، ألنَّ مفهوم   املفهوم  املعنٰى أو  أي 

يتعنيَّ طبقًا لقصد املؤلِّف باعتبار أنَّه أمر ثابت ال يمكن أْن يطرأ عليه تغيري، لذا فهو 

ال يمتُّ بصلٍة إٰىل أيِّ أمٍر آخر خارٍج عن هذا اإلطار، أي إنَّه مرتبط بقصد املؤلِّف  

زيد من املعنٰى هو جتريد املؤلِّف من قصده الذي  بالتامم والكامل؛ يف حني أنَّ مراد أبو  

ا مغايرًا بالكامل ملا طرحه هريش يف هذا   صاغ النصَّ تبعًا له، لذا فهو يتَّخذ موقفًا نظري�
 

يني )١(    . ٢١٧، ص نرص حامد أبو زيد، نقد اخلطاب الدِّ

: دراسة يف علوم القرآن  )٢(   . ٢٢٩، ص نرص حامد أبو زيد، مفهوم النصِّ



٦١٢  رمنيوطيقا اهل 

الذي   الفهم  إٰىل جانب  الثقايف  والنسيج  االجتامعيَّة  األوضاع  اعترب  حيث  املضامر، 

اه املعارصون من النصوص مرتكزًا يف تأويل    .) ١( كلِّ نصٍّ وفهم داللته   يتلقَّ

فضالً عن االختالف أعاله، هناك اختالف آخر بني هذين املفّكرين يكمن يف  

مغز  من  قالالنصِّ   ٰى املراد  هريش  دونالد  أريك  الغريب  فاملفّكر    ٰى املعن  إنَّ   :، 

أنْ   يعمُّ   -   ٰى املغز   -االنضاممي   يمكن  التي  االحتامالت  إىلٰ طرَ تُ   مجيع  جانب    ح 

املؤلِّ األ  ٰى املعن قصده  الذي  النقديَّ سايس  آراؤه  ذلك  يف  وبام  عىلٰ ف،  وحكمه    ة 

،  مور وتغيري وجهات نظره التي طرحها يف نصٍّ سابٍق يف ذات سياق هذا النصِّ األُ 

أُ  احتامالت  يشمل  تُ   ٰى خر كام  التي  التساؤالت  النصِّ طرَ مثل  حول  وتطبيق    ح 

برأي املفّكر الرشقي نرص    ٰى الظروف واألوضاع املعارصة؛ بينام املغز  داللته عىلٰ 

األسايس، بل هو الغاية    ٰى جانب املعن  ج إىلٰ درَ ا يُ رب أمرًا انضاممي� عتَ ال يُ   أبو زيدحامد  

  .)٢( التي تستحصل من قراءة النصِّ 

  : و زيدأبة التي طرحها نرص حامد  س اهلرمنيوطيقيَّ ُس وفيام ييل نذكر عددًا من األُ 

 النصِّ يف نطاقه الزمان:  ىٰ استكشاف معن -أ 

ا،  القرآين تأرخيي�   رضورة فهم النصِّ   ة عىلٰ ته اهلرمنيوطيقيَّ يف نظريَّ   أبو زيدد  أكَّ 

تكوَّ  قد  فهو  التأويل،  عملية  زمان  نطاق  يف  عىلٰ أي  برأيه  واق  ن    ثقايفٍّ   عٍ أساس 

مفهو برأيه عبارة عن  ؛ والواقع  تعمُّ عامٍّ ذي دالالت شموليَّ   مٍ خاصٍّ القضايا    ة 

شموله    ة وغريها، لذا فهو إضافًة إىلٰ ة والثقافيَّ ة والسياسيَّ ة واالجتامعيَّ االقتصاديَّ 

ومن هذا املنطلق  ؛  )٣(ةالوحي، يشمل خماطبيه يف تلك احلقبة الزمنيَّ   ٰى من كان يتلقَّ 

 
از تاريخ  )١( أبو زيد  ت يف  أمحد واعظي، نقد تقرير نرص حامد  الفارسيَّة)، مقالة ُنِرشَ (باللغة  مندي 

 . ٥٦، ص الفصليَّة، إيران، قم، منشورات اإلمام اخلميني (ره) »قرآن شناخت«جملَّة 

   .٥٦املصدر السابق ، ص  )٢(

نرص حامد أبو زيد، معناي متن (باللغة الفارسيَّة)، ترمجه إٰىل الفارسيَّة مرتٰىض كريمي نيا، إيران،   )٣(

 . ٧٢و ٧١، ص م٢٠٠٤، »طرح نو«طهران، منشورات 
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ة  ر يف بادئ األمر باألوضاع والظروف الزمكانيَّ ا تأثَّ الكريم نتاجًا ثقافي� اعترب القرآن  

  م عىلٰ قيَّ معيارًا تُ   ، اعتُِربَ ٍب وغال  مٍ نصٍّ حاك  ل إىلٰ حتوَّ   ان عرص النزول، وبعد أنْ إبَّ 

  .)١( ٰى خرة النصوص األُ أساسه مرشوعيَّ 

ا فال حميص لنا من إعادة  القرآين باعتباره نتاجًا ثقافي�  أردنا فهم النصِّ  إنْ  :وقال

وجود عالقة   ًا عىلٰ ة التي تزامنت مع تكوينه باعتبارها مؤرشِّ قراءة اآلفاق التأرخييَّ 

واألُ   -ة  ديالكتيكيَّ   -جدلية   آنذاك؛  يندرج  فُ بينه وبني الواقع  القرآين  التأرخيي  ق 

  ني، مها: ضمن مستويني أساسيَّ 

ة  (القرآن الكريم) بأكمله، وقوامه أفاق اجتامعيَّ   نزول النصِّ   ل:وَّ األ   ىٰ املستو

 من مقارنة أوضاع اجلزيرة  للمفرسِّ   ة، وهنا ال بدَّ ة وثقافيَّ ة وفكريَّ ة ودينيَّ وسياسيَّ 

تي الروم وفارس، كذلك مع  ية مع األوضاع التي كانت سائدًة يف إمرباطور العربيَّ 

ة، ومع الواقع االقتصادي لقبيلة قريش آنذاك؛  واملسيحيَّ ة  واقع الديانتني اليهوديَّ 

    . ٰى خر ذلك من مسائل شبيهة أُ  وما إىلٰ 

النصِّ   الثاين:   ىٰ املستو يتمكَّ تدرجيي�   نزول  وفيه  املفرسِّ ا،  املنشأ  ن  بيان  من   

  .)٢( التأرخيي للمضمون القرآين بشكٍل منهجي ومنسجم

لنصِّ القرآين بشكٍل خاصٍّ إٰىل االعتامد  وأناط عمليَّة استكشاف املعنٰى التأرخيي ل 

ر   آياته وتأخُّ م بعض  نزوله، واحلكمة من تقدُّ أساليب، مثل معرفة أسباب  ة  عٰىل عدَّ

  . ) ٣( بعضها اآلخر، وحتليل مداليل اآليات املّكيَّة واملدنيَّة؛ وما إٰىل ذلك من مبادئ ُأخرٰى 

):  النصِّ عىلٰ  ىٰ استكشاف معن -ب   ضوء زمان تأويله (األُُفق التأرخيي للمفرسِّ

ق التأرخيي  فُ ته التي اعترب فيها األُ فق مع جادمري يف نظريَّ اتَّ   أبو زيدنرص حامد  

 
 . ٦٩املصدر السابق، ص  )١(

 .١٣٩و ١٣٨، ص حمّمد موسوي، هرمنوتيك به مثابه روش در علوم سيايس (باللغة الفارسيَّة) )٢(

 .٢٠٩و ١٧٩و ١٤٥، ص  حامد أبو زيد، معناي متن (باللغة الفارسيَّة)نرص )٣(



٦١٤  رمنيوطيقا اهل 

  ٰى ثمرًة للتبادل املعريف بني معن  -  النطاق الثقايف والفكري لقارئ النصِّ   -   للمفرسِّ 

ا يعني ارتباط اآلفاق  داللته؛ ممَّ   بة إىلٰ  بالنس قه التأرخيي وبني رؤية املفرسِّ فُ يف أُ   النصِّ 

ز الزماين  ة األخذ بعني االعتبار احليِّ يَّ أمهّ   د عىلٰ هذا األساس أكَّ   مع بعضها؛ وعىلٰ 

قارئه؛ ألنَّ    النصِّ ملفرسِّ  يعيننا عىلٰ   أو  هذا    ب عىلٰ ، ويرتتَّ فهم داللة النصِّ   ذلك 

شخٍص يمكن   كلَّ   نَّ إين، أي  الدِّ ح حول  طرَ د القراءات التي تُ الكالم القول بتعدُّ 

  . ين بشكل خمتلف عن غريهيفهم الدِّ  أنْ 

جادامري جورج  هانس  األملاين  نظريَّ   )١( الفيلسوف  املفرسِّ اعترب  وآراءه  ات   

ة التأويل برأيه  ، فعمليَّ النصِّ  ة أساسًا لفهمه الصائب أو اخلاطئ بالنسبة إىلٰ اخلاصَّ 

أحد    م عىلٰ ث الزمان، لذا فهي عادًة ما تتقوَّ فهم مسبق وثابت من حي  م عىلٰ تتقوَّ 

االجتامعيَّ  النصِّ األعراف  تكوين  عرص  يف  السائدة  األُ ة  هو  وهذا  التأرخيي  فُ ،  ق 

ة حتول دون  اته ومعتقداته الشخصيَّ فرضيَّ   إنَّ   : ؛ لذا ال يمكن القولاملفرتض للنصِّ 

النصِّ  داللة  من  فهم  طائل  ال  إذ  لفهمه،  أسايس  رشط  هي  بل  لفهم  ،  السعي 

 وفق وجهة نظر  فرسَّ يُ   يمكن أنْ   أمر أو نصٍّ   املضمون دون افرتاض مسبق، فكلُّ 

أُ معيَّ  ضمن  وعمليَّ فُ نة  جديٍد،  اآلفاق  ٍق  مزج  تقتيض  بطبيعتها  التفسري  آفاق    - ة 

  .  وذات النصِّ قي فهم املفرسِّ فُ مع أُ   -املايض واحلارض  

أنَّ  هنا  بالذكر  املفرسِّ فُ أُ   اجلدير  فهم  لق  للتغيري    عرضة  هو  بل  ثابتًا،  يس 

تتمُّ  التي  الظروف  ضمن خمتلف  متواصل  بشكل  يف  عمليَّ   واإلصالح  التأويل  ة 

ه هنائي، وبالتايل  إنَّ  :تفسري حقيقي وقطعي بحيث يقال رحاهبا، لذا ليس هناك أيُّ 

تأويلنا هو الصائب أو األرجح بني سائر التأويالت السابقة    عاء أنَّ ال يمكننا ادِّ 

تأويالتنا واألحكام   إنَّ   :هذا األساس يقال ؛ وعىلٰ ت حول ذات النصِّ َح رِ ي طُ الت

أساسها هبدف تقييم التأويالت السابقة، سوف تكون مستقبالً   التي نصدرها عىلٰ 

 
)1(  Hans Georg Gadamer  
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قِ  التأويل لتطرح  ين آخرين، وهكذا تتواصل عمليَّ ل مفرسِّ بَ عرضًة للتقييم من  ة 

  . تفاسري وآراء جديدة حول النصِّ 

اجلادَّ   ٰى إحد تُ املؤاخذات  التي  عىلٰ طرَ ة  زيد ة  نظريَّ   ح  آراء    أبو  من  املستوحاة 

د  ا جمرَّ ر وكأهنَّ صوَّ احلقيقة املطلقة تُ   منها أنَّ   ة الطابع، إذ نستشفُّ ا نسبويَّ جادامري، أهنَّ 

أُ   د عىلٰ ه رغم ذلك أكَّ أمٍر ذهني؛ ولكنَّ ة اعتربها أساسًا لطرح  صول عامَّ وجود 

مع معناه األسايس؛ ومن هذا   الصائب للنصِّ  ٰى قوامها ارتباط املغز تأويل معترب و

  ٰى ل طرح بياٍن مقبوٍل لالرتباط الكائن بني مغز سهِّ  يُ فهم املفرسِّ   املنطلق استنتج أنَّ 

يبق   النصِّ  التأويل  وهذا  الصائب،  القواعد    ٰى وتأويله  مع  متناسقًا  دام  ما  معتربًا 

من ذلك    لذا استدلَّ ؛  )١( ةيف األوساط العلميَّ   ة املعتمدةصول اإلبستمولوجيَّ واألُ 

ة ليست  هذه املوضوعيَّ   ، لكنَّ سلوب املفرسِّ ة أُ ة التأويل تثمر عن موضوعيَّ عمليَّ   أنَّ 

  .)٢( ام تدور يف فلك النسيج الثقايف احلاكم يف زمان ومكان تفسري النصِّ مطلقًة، وإنَّ 

أنَّ  معن  وبام  استكشاف  يتمحور حول  اهلرمنيوطيقي  ثابت،    ٰى منهجه  تأرخيي 

  ٰى ارتباط دائم باملغز  التأرخيي عىلٰ   ٰى هذا املعن أنَّ  ٰى عا، فقد ادَّ فقد اعتربه موضوعي� 

يُ  املفرسِّ الذي  واملغز دركه  عرصه،  يف  وأنْ   ٰى   جيب  مع    بطبيعته  منسجًام  يكون 

  . ة للمفرسِّ الظروف الزمانيَّ 

احلقيقة    يني، لكنَّ الدِّ   بعه يف تأويل النصِّ سلوبه الذي اتَّ أُ   بالنسبة إىلٰ هذا هو رأيه  

عليها،    ٰى ة جادامري تطغا النظر يف آثاره لوجدنا نسبويَّ خالف ذلك، فلو أمعنَّ  عىلٰ 

أنَّ  عن  رصَّ ناهيك  املعنه  بكون  منها  العديد  يف  رصف    ٰى ح  ارتباط  ذا  التأرخيي 

وبالتايل ال فائدة منه يف العرص احلارض، لذا    -  أي زمان تكوين النصِّ   -باملايض  
 

)١(- Abu Zayd, 1998, Divine Attributes in the Quran: some poetic aspects, Islam and 

Modernity: Musli Intellectual Respond. Eds. John Cooper, London: I. B. Tauris, 

p. 200 - 201.  

: دراسة يف علوم القرآن  )٢(   . ٢٤٠، ص نرص حامد أبو زيد، مفهوم النصِّ



٦١٦  رمنيوطيقا اهل 

عىلٰ  عىلٰ املفرسِّ   جيب  له  جديد  تأويل  طرح  الثقافيَّ     والظروف  األوضاع  ة  ضوء 

وأنْ واالجتامعيَّ  ينبغي  برأيه  التأويل  وهذا  عرصه،  يف  السائدة  مغز يتضمَّ   ة    ٰى ن 

الواحد    النصِّ   ٰى كام هو واضح من كالمه فمغز  .مقتضيات العرص  يتناسب مع 

عت  ه مع ذلك صائب مهام تنوَّ آخر؛ لكنَّ إىلٰ   من زمانٍ د ويتغريَّ ليس ثابتًا، بل متعدِّ 

اعتقاده   هو  اآلراء  هذه  لتبنّي  دعاه  الذي  والسبب  األزمنة؛  خمتلف  يف  اآلراء 

املغز  تناغم  النصِّ   ٰى برضورة  ظ   املستلهم من  التي حتفُّ مع    املفرسِّ   روف العرص 

ادَّ  حيث  متنوِّ أنَّ   ٰى عوالقارئ،  آراء  طرح  من  ذلك  يف  ضري  ال  وحتَّ ه  بل    ٰى عة، 

  . متناقضة فيام بينها

  داللة النصِّ   -التأرخيي    ٰى واملعن  ٰى االرتباط بني املغز  أنَّ   ٰى فقد رأ   رَ كِ  ذُ فضالً عامَّ 

حاله، كام وصف منهجه هذا    عىلٰ   ٰى يف منهجه اهلرمنيوطيقي، يبق  - يف نطاق الزمان  

عاءاته هذه ليست صحيحًة، إذ نجد يف آثاره الكثري من  ادِّ   ا؛ لكنَّ بكونه موضوعي� 

واكتفت بنمٍط من القراءة اجلديدة التي    التأرخيي للنصِّ   ٰى اآلراء التي جتاهلت املعن

عليه  ت  َض رِ لكوهنا فُ   ح حوله، وهي قراءة خارجة عن ذات النصِّ طرَ تُ   يمكن أنْ 

تُ   من جانب ال يمتُّ  النسبي اجلديد يتعارض بشكٍل  له بصلٍة  ذكر، وهذا الفهم 

يني؛ ومن هذا املنطلق نذكر يف املباحث التالية نامذج  الدِّ   رصيٍح مع املراد من النصِّ 

  . ة ذات الطابع النسبيمن استنتاجاته التفسرييَّ 

    :هنج هرمنيوطيقا أيب زيد خامساً: تبعات السري عىلٰ 

  وعدم قدسية رسالته:  سبيَّة فهم النبيِّ  ن -

ق من تفسري القرآن الكريم ومعرفة مقاصده برأي  ة التي تتحقَّ الفائدة األساسيَّ 

حامد   زيدنرص  املغزأبو  فهم  هي  واألوضاع    ٰى ،  الظروف  مع  يتناسب  الذي 

  املفرسِّ  ق هذا التناسب يف الفهم إىلٰ  يف كنفها، وأناط حتقُّ ة التي يعيش املفرسِّ الزمانيَّ 

ة املتناقلة  ة النبويَّ نَّل إليها ختتلف مع السُّ كانت النتيجة التي توصَّ   وإنْ   ٰى بنفسه حتَّ 



 ٦١٧  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تأويل النصِّ القرآين

  إنَّ   : هذا األساس قال  ا، وعىلٰ أمرًا نسبي�   دُّ عَ الفهم برأيه يُ   يف السرية واحلديث، ألنَّ 

ا،  ها شخصي� االقراءات التي تبنَّ   ٰى ضوء إحد   ذاته قد تبلور عىلٰ   بحدِّ     فهم النبيِّ 

ي   غري ملزم بالتنازل عن رأيه والتضحية باستنتاجته يف سبيل تبنّاملفرسِّ   ا يعني أنَّ ممَّ 

  » ينينقد اخلطاب الدِّ «؛ ومن مجلة ما ذكره يف هذا السياق ضمن كتاب  رأي النبيِّ 

  ما ييل: 

النبيِّ   -   وىلٰ منذ حلظة نزوله األُ   النصُّ    -له حلظة الوحي    أي مع قراءة 

ل من التنزيل  ه حتوَّ ا)، ألنَّ ا إرشادي� ا) وصار فهًام (نص� ا إهلي� ل من كونه (نص� حتوَّ 

  .التأويل إىلٰ 

النبيِّ   إنَّ  يف تفاعله بالعقل    مراحل حركة النصِّ   ل أوىلٰ مثِّ يُ   للنصِّ   فهم 

لة  يني بمطابقة فهم الرسول للدالالبرشي، وال التفات ملزاعم اخلطاب الدِّ 

  .)١( ةوجود مثل هذه الداللة الذاتيَّ  ، عىلٰ ة للنصِّ الذاتيَّ 

ك بحقيقة  اته، فقد شكَّ طرح نظريَّ  ٰى ا لد ا جتريبي� بع هنجًا وضعي� اتَّ  أبو زيد  بام أنَّ 

  ه امتلك إدراكًا متعالياً ومل يكن يتفاعل مع فكرة أنَّ     النبيِّ   الوحي املنزل عىلٰ 

إنْ  ما  نعلم  ال  ولكن  البرش؛  سائر  إدراك  النبيِّ   يفوق  كون علم  عن  غافالً    كان 

اه كان  الوحي اإلهلي الذي تلقَّ   ه جتاهل ذلك! فالواقع الثابت هو أنَّ ا أو أنَّ حضوري� 

ر املرصي  من سنخ العلم احلضوري وليس احلصويل، لكن مع ذلك نجد هذا املفكِّ 

االعتقاد بكون فهمه مطلقًا    ته زاعًام أنَّ من قدسيَّ   يِّ جتريد تأويل النب  عىلٰ   قد أرصَّ 

  رضبًا من الرشك، لذلك قال:   دُّ عَ سًا يُ ومقدَّ 

يُ   إنَّ  الزعم  هذا  إنَّ   ؤّدي إىلٰ مثل  الرشك من حيث  بني  نوٍع من  يطابق  ه 

؛ حني يطابق بني القصد اإلهلي والفهم  املطلق والنسبي، وبني الثابت واملتغريِّ 

  . قصد ولو كان فهم الرسولاإلنساين هلذا ال
 

يني )١(  . ٤٦، ص نرص حامد أبو زيد، نقد اخلطاب الدِّ



٦١٨  رمنيوطيقا اهل 

تقديسه بإخفاء حقيقة كونه برشًا،    ، أو إىلٰ تأليه النبيِّ   ؤّدي إىلٰ ه زعم يُ إنَّ 

  . )١( احقيقة كونه نبي�   والرتكيز عىلٰ 

  ): آيات حقوق املرأة(يف تفسري القرآن   أبو زيد سادساً: نموذج من هرمنيوطيقا 

شكَّ  أنَّ   ال  تُ   يف  املرأة  احلسَّ رب  عتَ حقوق  املسائل  من  الترشيع  واحدًة  يف  اسة 

أدرجها ضمن أهّم املسائل املثرية    )٢(اإلسالمي، والباحث الغريب فالريي هوفامن

ة واعتربها سببًا النتقادها،  ة اإلسالميَّ صعيد احلقوق الرشعيَّ   للبحث واجلدل عىلٰ 

  .)٣(لذلك اقرتح طرح قراءة جديدة هلا ضمن نطاق فكري معارص

ف كتابني حول هذا املوضوع،  ألَّ  أبو زيدنرص حامد  أنَّ  وجتدر اإلشارة هنا إىلٰ 

األزمة«أحدمها   خطاب  يف  خطاب  «واآلخر    ،»املرأة  يف  قراءة  اخلوف:  دوائر 

وأكَّ »املرأة عىلٰ ،  املضامر  هذا  يف  اإلسالميَّ   أنَّ   د  البعد  الرؤية  من  عاريٌة  للمرأة  ة 

ة برأيه جتاهلت واقع املرأة  ة اإلسالميَّ كام الرشعيَّ فاألح  ٰى خر االجتامعي؛ وبعبارة أُ 

د  ه شدَّ بوجود اختالف بني الرجل واملرأة، لكنَّ   ه أقرَّ وبالرغم من أنَّ ،  )٤( االجتامعي

الثقافيَّ   عىلٰ  واألوضاع  الظروف  وبني  االختالف  هذا  بني  املالئمة  ة  رضورة 

املعارصةواالجتامعيَّ  إىلٰ   ٰى ولد،  )٥( ة  األمر  بادئ  يف  بادر  املوضوع  تفاصيل    بيانه 

األُ  العامَّ طرح  والقواعد  مؤثِّ صول  ارتباط  هلا  التي  هذا  ة  ومن  املرأة،  بحقوق  ر 

تبنَّ  التي  اآلراء  يف  له  مرتكزًا  واملرأة  الرجل  بني  املساواة  جعل  هبذا  املنطلق  اها 

 
 . ٦٤، ص املصدر السابق )١(

)2(  Valleri J. Hoffman  

)3(  Hoffman Valerie J. , 1982, Quranic Interpretation and Modesty Norms for 

Women, In The Shaping of an American Islamic Discourse, p. 89.  

نرص حامد أبو زيد، دوائر اخلوف: قراءة يف خطاب املرأة، لبنان، بريوت، منشورات املركز الثقايف    )٤(

 . ٨٠، ص م٢٠٠٧العريب، 

   .املصدر السابق )٥(



 ٦١٩  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تأويل النصِّ القرآين

أنَّ  معتربًا  وأنْ   اخلصوص  جيب  املرتكز  كأساٍس  تَّ يُ   هذا  اخلطاب  خذ  واقع  لبيان 

  أنَّ   ثّم قارن بني القرآن الكريم والتوراة، وأشار إىلٰ   .)١( ٰى نثر واألُ كَ القرآين حول الذَّ 

  اء بحسب ما ورد يف التوراة، وهي بدورها أغوت آدم الشيطان قد خدع حوَّ 

منه التأكيد    املضمون القرآين نستشفُّ   مة؛ يف حني أنَّ كي يأكل من الشجرة املحرَّ 

األرض    ة إىلٰ اشرتاكهام بشكٍل متكافئ يف هذه املعصية وبالتايل اهلبوط من اجلنَّ  عىلٰ 

متساوياً ممَّ  عقابًا  استحقاقهام  يعني  هذا    .ا  يف  طرحها  التي  املباحث  ضمن  ومن 

أنَّ  قَ املفرسِّ   املضامر  أقحموا  قد  القدماء  املسلمني  وسائر  ين  التوراة  صص 

  .)٢( القرآن الكريمات حني تفسريهم اإلرسائيليَّ 

  آدم    من مجلة الشواهد التي ساقها إلثبات مبدأ تساوي الرجل واملرأة، أنَّ 

   من سورة النساء:  وىلٰ ا من نفس واحدة كام جاء يف اآلية األُ قَ لِ اء قد ُخ وحوَّ 
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ادِّ �  ع رفض  لذلك  قال،  من  ُخ   إنَّ   : عاء  ضلع  قَ لِ املرأة  من  ت 

األيرس التصوُّ   ،الرجل  من  مقتبسًا  الكالم  هذا  األُ معتربًا  التي  سطوريَّ رات  ة 

هذا األساس    ين األوائل من أمثال الطربي، وعىلٰ أذهان املفرسِّ   استحوذت عىلٰ 

لكوهنا زاخرة باملعتقدات واألفكار    ، اعترب تفاسريهم غري ناجعة يف العرص احلديث

  لٍ اءة الرتاث اإلسالمي بشكة بذلك الزمان؛ وهبذا استنتج رضورة إعادة قراخلاصَّ 

س ومبادئ  ُس أُ   م عىلٰ ة جديدة تتقوَّ وفق رؤية عرصيَّ   خاصٍّ   لٍ والقرآين بشك  عامٍّ 

  .)٣( الناس الذي يضلُّ   ٰى ة بعيدًا عن التقديس املبالغ فيه والتقليد األعمعقليَّ 

 

 . ٢٠٧املصدر السابق، ص  )١(

   .املصدر السابق )٢(

   . ٢٣املصدر السابق، ص  )٣(



٦٢٠  رمنيوطيقا اهل 

  املرأة:  قيمومة الرجل عىلٰ  -   ١

   يف كتابه الكريم:  قال تعاىلٰ 
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وا بعبارة  م فيها، واستدلُّ رسة والقيِّ األُ   الرجل هو املرشف عىلٰ   املباركة إلثبات أنَّ 
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�   ٰالنساء    ل الرجال عىلٰ قد فضَّ   اهللا تعاىلٰ   أنَّ   عىل

كلُّ  ذكر  السياق  هذا  ويف  القيمومة هلم،  أدلَّ   واحدٍ   وجعل  مناسبًة  منهم  ارتآها  ة 

إالَّ  اإلهلي؛  احلكم  هذا  أنَّ إلثبات صواب  زيد نرص حامد      رضورة    د عىلٰ أكَّ   أبو 

ا تصف واقع املرأة يف عرص  التعامل مع هذه اآلية وفق ظروف العرص باعتبار أهنَّ 

  : القرآين، ومن هذا املنطلق قال تكوين النصِّ 

عىلٰ   إنَّ  الرجل  يُ   ترجيح  ال  ديني�   دُّ عَ املرأة  جمرَّ حكًام  هو  بل  مطلقاً،  د  ا 

بدَّ  ال  لذا  آنذاك،  الناس  الذي عاشه  للواقع  وتعديل  من تشذيب  انعكاس  ه 

نتمكَّ  كي  احلديث  العرص  يف  القرآين  مساره  اخلطاب  واقع  معرفة  من  ن 

    . )٢(يف إطاٍر متساٍو مع الرجل تنصبَّ  حقوق املرأة التي جيب وأنْ  بالنسبة إىلٰ 

قال السياق  هذا  لكلمة    ٰى املعن  إنَّ   :ويف  املسؤوليَّ   » ام قوَّ «اللغوي  توّيل  ة  هو 

حدٍّ سواء، لذا    الرجل واملرأة عىلٰ   األمر متاح إىلٰ   ة، وهذاة واالقتصاديَّ االجتامعيَّ 

يُ  الكلمة  من  القرآين  عىلٰ ؤكِّ فاملفهوم  املسؤوليَّ   أنَّ   د  هذه  توّيل  يف  هو  املعيار  ة 

  . النظر عن اجلنس اإلنفاق بغضِّ  ة والقدرة عىلٰ األفضليَّ 

  إرث املرأة:  -   ٢

اآلية   إىلٰ   ٣٤سياق  أرشنا  والتي  النساء  سورة  يف    من  تفاصيلها  من  جانب 

  إىلٰ   ٧اآليات    ، يف حني أنَّ أبو زيدمسألة اإلرث برأي    املبحث السابق، له تأثري عىلٰ 
 

   .٣٤سورة النساء، اآلية  )١(

 . ٢١٤، ص ائر اخلوف: قراءة يف خطاب املرأةنرص حامد أبو زيد، دو ) ٢(



 ٦٢١  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تأويل النصِّ القرآين

أسباب نزوهلا التي تناقلتها الروايات والتي تتمحور    من ذات السورة تشري إىلٰ   ١١

هذا األساس    حول موضوع اإلرث يف الفرتة التي سبقت ظهور اإلسالم؛ وعىلٰ 

أنَّ  الرشعيَّ   استنتج  اإلسالميَّ التعاليم  األعراف  ة  مع  تتعارض  خلصوص  هبذا  ة 

ة للرجل، فاملرأة بحسب  والتقاليد املوروثة من العرص اجلاهيل والتي متنح القيموميَّ 

اإلسالميَّ  إالَّ األحكام  اإلرث،  تقسيم  يف  األصل  هي  أنَّ ة  منح    النصَّ     القرآين 

  القرآن أشار إىلٰ   ل ذلك قائالً بأنَّ وأوَّ ؛  )١( الرجل ضعف سهم املرأة يف هذا املجال

يفوق ذلك، ويف   ٰى مستو من سهم الرجل بحيث ال يمكن جتاوزه إىلٰ  األعىلٰ  احلدِّ 

يكون أقّل من    ه املرأة والذي ال يمكن أنْ الذي تستحقُّ   ٰى األدن   احلدَّ احلني ذاته عنيَّ 

  :ضوء هذا االستدالل قال تعيينه للرجل؛ وعىلٰ  نصف ما تمَّ 

يف القرآن الكريم والسورة التي يدور حوهلا البحث هو    اخلطاب العامَّ   إنَّ 

  .)٢( ة للتساوي بني حقوق اجلنسنية األساسيَّ بيان اخللفيَّ 

  ا قاله حول هذا املوضوع: وممَّ 

هدف القرآن من حتديد   أنَّ  النسيج التأرخيي ومدلول اآليات يشريان إىلٰ 

إذ إنَّ مقدار اإلرث هو بيان سهم الرجل منها و الرجال قديًام    ليس املرأة، 

  ىٰ سو   األوفر يف نيل حقوق أكثر بينام النساء مل يكن نصيبهنَّ   كان هلم احلظُّ 

ريد منها  هذه التقسيامت أُ   إنَّ   :مقدار أقّل؛ لذا يمكن القول   عىلٰ احلصول إالَّ 

د  ومن املؤكَّ   . املرأة  تفضيل الرجل عىلٰ   ة وال هتدف إىلٰ إجياد مساواة اجتامعيَّ 

ا نزلت فقط لتعيني مقدار سهم املرأة من  نا لو استنتجنا من هذه اآليات أهنَّ أنَّ 

، ومن  ىٰ خرة األُ ينيَّ مجيع األحكام الدِّ   من ترسية داللتها عىلٰ   اإلرث، فال بدَّ 

قيمة املرأة نصف قيمة الرجل، وبعبارة    أنَّ   ال حميص لنا من اإلذعان إىلٰ   مَّ ثَ 
 

 . ٢٣٢ق، ص باملصدر السا ) ١(

   . ٢٣٤و ٢٣٣املصدر السابق، ص  )٢(



٦٢٢  رمنيوطيقا اهل 

ُحت اإلنسانيَّ   فالقيمة  ىٰ خر أُ  واملرأة  للرجل  ذُ دَّ ة  ما  وفق  ما    عىلٰ   رَ كِ د  أساس 

  .)١( منهام من سهم اإلرث واحدٍ  ه كلُّ يستحقُّ 

  شهادة املرأة يف املحاكم:  -   ٣

نرص    ٰى بشهادة املرأة يف املحاكم، فقد تبنَّ   احلكم الرشعي اخلاصِّ   ا بالنسبة إىلٰ وأمَّ 

رنا يف  صعيد مسألة اإلرث كام قرَّ   اها عىلٰ ذات وجهة النظر التي تبنَّ أبو زيدحامد  

وا  ي القرآن الكريم استدلُّ ة مفرسِّ غالبيَّ   أنَّ   املبحث السابق، وجتدر اإلشارة هنا إىلٰ 

كون شهادة رجل واحد يف املحكمة تعادل شهادة    يف سورة البقرة عىلٰ   ٢٨من اآلية  

إالَّ  أنَّ امرأتني،  اال  هذا  رفض  وادَّ ه  تدلُّ   أنَّ   ٰى عستدالل  ال  تصوَّ عٰىل    اآلية  ر  ما 

إنَّ املفرسِّ  بل  املاليَّ   ون،  املعامالت  حول  يتمحور  غامضة  فحواها  كانت  التي  ة 

   يف العرص احلارض بعد أنْ ان عرص النزول، فالسياق القرآين برأيه قد تغريَّ للنساء إبَّ 

جانب الرجال يف    إىلٰ   اختلفت األوضاع بالكامل، إذ النساء أصبحن متواجدات

كافَّ  احلياة  القولشؤون  يمكن  بحيث  التكاليف    إنَّ   : ًة  يف  متساويان  اجلنسني 

  .)٢( واألعامل، وأحيانًا تكون عصا السبق للنساء دون الرجال

يف   املرأة  شهادة  باب  يف  الفقهاء  بني  املشهور  الرأي  انتقد  السياق  هذا  ويف 

  : املحاكم، وقال

  ة مثل شهادة النساء حني القضاء أو حرماهننَّ بعض األحكام الرشعيَّ  إنَّ 

نساء أهل البيت مل يقمن هبا مثل القضاء    ر أنَّ من بعض األعامل التي ُيتصوَّ 

هي يف الواقع    - مسألة الشهادة فقط    ق بالتحديد إىلٰ القرآن تطرَّ   رغم أنَّ   - 

القرآين، لذا ليس من    النصِّ د نقٍل لبيان لسان حال النساء يف فرتة تكوين  جمرَّ 

ا عاجزة  عي أهنَّ د املرأة بأغالله؛ فمن يدَّ قيِّ اجلدير اعتبارها بمثابة قانون أزيل نُ 
 

   .املصدر السابق )١(

   .٢٣٥املصدر السابق، ص  )٢(



 ٦٢٣  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تأويل النصِّ القرآين

ة أو أداء ذات دور الرجل يف املجتمع، فهو حيذو حذو  ل املسؤوليَّ عن حتمُّ 

    .)١( الذين طرحوا هذا الرأي يف العصور السالفة

د الزوجات:  -  ٤   تعدُّ

األُ  ُط   ٰى خر املسألة  قِ حَ رِ التي  للبحث والتحليل    أبو زيدل نرص حامد  بَ ت من 

سياق    يف هذا الصدد أنَّ   ٰى عد الزوجات، حيث ادَّ صعيد حقوق املرأة، هي تعدُّ   عىلٰ 

القرآين الذي    من النصِّ   ٰى كون احلكم املستوح  ن عىلٰ ة يدالَّ الوحي والبنية اللغويَّ 

د ترشيع لفرتة  رب ترشيعًا دائًام، بل هو جمرَّ عتَ يُ   مكن أنْ د الزوجات، ال يغ تعدُّ سوِّ يُ 

  . دةحمدَّ 

من سورة النساء التي نزلت يف    ٣و  ٢د الزوجات يف اآليتني  ت مسألة تعدُّ حَ رِ طُ 

فيها الكثري من رجال املسلمني، ويف    دَ شهِ د التي استُ رة بعد غزوة ُأحُ املدينة املنوَّ 

عىلٰ  طرأت  اآلونة  خاصَّ   هذه  ظروف  اإلسالمي  جرَّ املجتمع  األيتام،  ة  كثرة  اء 

د الزوجات؛ والسبب يف نزول هاتني اآليتني باعتقاد  ترشيع حكم تعدُّ   لذلك تمَّ 

،  د من النساءبيح هلم الزواج بعدد غري حمدَّ الرجال قبل اإلسالم أُ   هو أنَّ   أبو زيد 

ة  ضوء رشوط خاصَّ   ة الزواج بأربع نساء فقط عىلٰ دت األحكام اإلسالميَّ لذا قيَّ 

  : ا قاله يف هذا املضامروصارمة؛ وممَّ 

يدالَّ   إنَّ  اللغوي  وتركيبها  اآلية  نزول  عىلٰ ظروف  تعدُّ   ن  حكم  د  كون 

ت كان القصد منه  د ترشيع مؤقَّ ترشيعاً دائًام، بل هو جمرَّ   دُّ عَ الزوجات ال يُ 

عان  حلِّ وضع   التي  اآلونة،    ىٰ للمشاكل  تلك  يف  اإلسالمي  املجتمع  منها 

تسبَّ  الذي  يف  واألمر  السائد  العرف  هو  حقيقته  فهم  يف  خطأ  بحدوث  ب 

د  دِّ قانون أو معيار ُحي   املجتمع الذي سبق ظهور اإلسالم، إذ مل يكن هناك أيُّ 

ات  اإلسالم حاول مكافحة هكذا عاد  عدد زوجات الرجل الواحد، ولكنَّ 

 
   .٢٣٥ - ٢٣٣املصدر السابق، ص  )١(



٦٢٤  رمنيوطيقا اهل 

وأُ  قواعد  وفق  معيَّ وتقاليد  إالَّ صول  أنَّ نة،  الفقهيَّ     جعلت  التأويالت  ة 

ثَ  بُ   مَّ املسلمني حييدون عنها ومن  ا من اإلذعان ملا كان سائدًا من  د� مل جيدوا 

  .)١( املرأة ته عىلٰ سيادة الرجل وأرجحيَّ 

ة  فكرة أفضليَّ   م عىلٰ تأويل الفقهاء هلذه اآليات متقوِّ   أنَّ   أبو زيد وهبذا استنتج  

يدلُّ  األمر  أنَّ   وضوح عىلٰ   بكلِّ   الرجل، وهذا  ناهيك عن  انحياز جنيس  ه  وجود 

يتمحور حول   القرآين الذي  يتعارض بالكامل مع اهلدف من اخلطاب احلقوقي 

  . املساواة بني اجلنسني

ا :  

اللغوي   اعترب النصَّ  أبو زيد ر املرصي نرص حامد فكِّ امل ذكرنا يف هذه املقالة أنَّ 

  مَّ ة، ومن ثَ ة والنبويَّ ه ثمرٌة لتجربته الروحيَّ وأنَّ  حمّمد    القرآين من صياغة النبيِّ 

  - ة جتديد رشحه وحتليله ا يعني إمكانيَّ ة هي لغة برش ممَّ اللغة القرآنيَّ  أنَّ  عىلٰ  استدلَّ 

  . عٍرص  كلِّ ا يف ا ولغوي� علمي�  - تأويله 

ة،  القرآين الذي هو جمموعة من األلفاظ والعبارات العربيَّ  النصَّ   أنَّ   د عىلٰ وأكَّ 

لغٍة عادًة ما تكون    ة التي كانت سائدًة يف عرص تكوينه، وكلُّ ر بالثقافة العربيَّ قد تأثَّ 

الناطقني هبا، وهذا يعني وجود عالقة  عرضًة للتغيري والتحوُّ  ل يف رحاب ثقافة 

  . والثقافة بني النصِّ  - ة  ديالكتيكيَّ  - جدلية 

ثقافي�  تراثًا  أنتج  بدوره  ثقايف، وهو  نتاج  عبارة عن  برأيه  الكريم  بعد  القرآن  ا 

ثقافة العرص    ف عىلٰ لنا من التعرُّ   أردنا معرفة دالالته ومعانيه فال بدَّ   ظهوره، لذا إنْ 

ظهوره، ونتيجة ذلك   ات التي ساعدت عىلٰ اخللفيَّ  الع عىلٰ ن فيه واالطِّ الذي تكوَّ 

متقوِّ   أنَّ  التأرخييَّ   م عىلٰ تأويله  زيد   ٰى ة؛ وقد نحمعرفة جوانبه  السياق    أبو  هذا  يف 

 
   .٢١٧املصدر السابق، ص  )١(



 ٦٢٥  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تأويل النصِّ القرآين

  ٰى ته التي طرحها حول املعننظريَّ   ٰى الباحث الغريب أريك دونالد هريش فتبنَّ  ٰى منح

meaning  أنْ   إنَّ   :وقال ينبغي  الكريم  القرآن  عىلٰ   تفسري  من    يعتمد  العديد 

ر  م بعض آياته وتأخُّ تقدُّ   مات التي أّمهها معرفة أسباب نزول آياته والداعي إىلٰ املقوِّ 

املّكيَّ  اآليات  مداليل  وكذلك حتليل  اآلخر،  واملدنيَّ بعضها  إىلٰ ة  وما  من    ة؛  ذلك 

  . ٰى خر مبادئ أُ 

د عليها يف جمال تفسري القرآن الكريم، استكشاف  سس التي أكَّ ومن مجلة األُ 

التأرخييَّ  قال  عرص، وعىلٰ   ة يف كلِّ الثوابت  األساس  إىلٰ إنَّ   : هذا  بحاجة  تأويل،    ه 

يف إطار الظروف واألوضاع    النصِّ   ٰى معرفة مغز  وهذا التأويل بدوره يرتكز عىلٰ 

جيب     النصِّ الذي يتناسب مع عرص مفرسِّ  ٰى املغز  نَّ إه أو قارئه، أي ة ملفرسِّ الزمانيَّ 

التأرخييَّ   وأنْ  الثابتة (معناه الزماين)، إالَّ يكون مرتبطًا بداللته  الشواهد التي     أنَّ ة 

  االرتباط الذي زعمه، بل نستشفُّ   مطلقًا عىلٰ   ته هذه ال تدلُّ ذكرها إلثبات نظريَّ 

بواسطة   الزماين ضحيًة للمفاهيم املطروحة من خارج النصِّ  ٰى ه جعل املعنمنها أنَّ 

الفكريَّ  والعلامنيَّ ة والفيمينيَّ املعارصة كاإلنسانيَّ ة  املدارس  أثَّ ة  املبادئ  فهذه  رت  ة، 

  . هنجه اهلرمنيوطيقي يف تفسري القرآن الكريم عىلٰ 

تبنَّ   لٍ بشك الذي  اهلرمنيوطيقي  النهج  من  نستنتج  زيد اه  عامٍّ  تفسري    أبو  يف 

الدِّ  ه  ة  ينيَّ النصوص  عىلٰ يتقوَّ أنَّ بمحوريَّ   م  الاعتقاده  يف  اإلنسان  احلديث  ة  عرص 

الثقافيَّ  اجلوانب  مجيع  واالجتامعيَّ ضمن  أساسيَّ ة  بنيًة  اعتربه  إذ  فيه،  السائدة  ًة  ة 

املتعلِّ  املسائل  خمتلف  إىلٰ لتأويل  اإلنسان وما  املرأة وحقوق  من    قة بحقوق  ذلك 

أُ  هو  وهذا  الراهن؛  يف عرصنا  مطروحة  النصِّ مبادئ  تفسري  يف  القرآين،    سلوبه 

ق املقاصد  ة ال تضمن أحيانًا حتقُّ صول النزعة اإلنسانيَّ أُ  أنَّ  حيث اعتمد عليه رغم

القرآين ال    منهجه املقرتح يف تأويل النصِّ   إنَّ   :يمكن القول  ٰى خر ة، وبعبارة أُ ينيَّ الدِّ 

خيش اإلنسان املؤمن الذي  هاجس  فهم املفرسِّ   ٰى يزيل  بني  تعارض    من حدوث 



٦٢٦  رمنيوطيقا اهل 

ث عنه ال يتعارض  الذي حتدَّ   ٰى املغز د من أنَّ التأكُّ ، إذ كيف يمكن ومراد اهللا تعاىلٰ 

  مع املراد اإلهلي؟! 

ادَّ  يتبنَّأنَّ   ٰى عكام  هرمنيوطيقي�   ٰى ه  متقوِّ هنجًا  عىلٰ ا  موضوعيَّ   مًا  لكنَّ مبادئ    ة، 

ته هذه  منهجيَّ   عن أنَّ   األمثلة التي ساقها يف هذا املضامر ضمن خمتلف آثاره تنمُّ 

عىلٰ  نسبيَّ   ترتكز  التعدُّ سوِّ تُ   ة نزعة  من  نمطًا  فتح  غ  وبذلك  والعقائدي،  املعريف  د 

يُ   الباب عىلٰ  الدِّ فرسِّ مرصاعيه للمغرضني كي  النصوص  القرآنيَّ ينيَّ وا  ة  ة والسيّام 

اخلاصَّ  أذواقهم  يُ بحسب  ما  وهو  العلامء  صطَ ة،  بني  عليه  بالرأي«لح  ،  »التفسري 

ع وااللتقاط الفكري واالنحراف  دَ بِ األمر الذي يسفر يف هناية املطاف عن شيوع ال

  . ة حتقيقهينيَّ عن اهلدف األصيل الذي أرادت التعاليم الدِّ 

 *   *   *  

   



 ٦٢٧  هرمنيوطيقا نرص حامد أبو زيد يف تأويل النصِّ القرآين

در ا:  

   .القرآن الكريم - ١

   .م٢٠٠١، »ام نوگ« بابك أمحدي، ساختار وهرمنوتيك (باللغة الفارسيَّة)، إيران، طهران، منشورات  - ٢

ينيَّة، لبنان، بريوت، منشورات أبو زيدنرص حامد  - ٣    .م١٩٩٢، »اهلالل«، املنهج الوايف يف فهم النصوص الدِّ

حامد    -  ٤ زيدنرص  علوم  أبو  : دراسة يف  النصِّ مفهوم  العريب،  ،  الثقايف  املركز  بريوت، منشورات  لبنان،  القرآن، 

   .م٢٠٠٥

حامد    -  ٥ زيدنرص  إىلٰ أبو  ترمجه  الفارسيَّة)،  (باللغة  متن  معناي  مرتىضٰ   ،  طهران،    الفارسيَّة  إيران،  نيا،  كريمي 

 .م٢٠٠٤، »طرح نو«منشورات 

يني، لبنان، بريوت، منشوراأبو زيدنرص حامد  - ٦  .م٢٠٠٧ت املركز الثقايف العريب، ، نقد اخلطاب الدِّ

حامد    -  ٧ زيدنرص  العريب،  أبو  الثقايف  املركز  منشورات  بريوت،  لبنان،  املرأة،  خطاب  قراءة يف  اخلوف:  دوائر   ،

 .م٢٠٠٧

 .م١٩٤٤أمني اخلويل، التفسري: معامل حياته ومنهجه اليوم، مرص، القاهرة، منشورات مجاعة الكتاب،  - ٨
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ا طا  

- ّ  ّم ح)١( -  

  )٢(عبد العايل العبدوين

:ا  

تشتغل    ة التي يمكن أنْ س من أعٰىل املشاريع املعرفيَّ املقدَّ   استفهام النصِّ   دُّ عَ يُ 

أُ  احليويَّ مَّ عليه  أوجه  أحد  وهو  ما،  اهلويَّ ة  أمام  اإلسالميَّ ة  تأيت  ة  هنا  ومن  ة، 

اآلليَّ  إحدٰى  بوصفها  املعرفيَّ اهلرمنيوطيقا  والفلسفيَّ ات  هذا  ة  لتحقيق  املمكنة  ة 

  . املعيش س والواقع اخلارجيِّ املقدَّ  الربط بني النصِّ 

م هذه املقالة    ومن هذا املنطلق،  د  ر الشيخ حممّ ا ألصل تصوُّ وتأصيلي�   ا نقدي�   بحثاً ُتقدِّ

والسُّ  القرآن  هرمنيوطيقا  بخصوص  شبسرتي  التصوُّ نَّجمتهد  املباين  جهة  من  ة،  ريَّ ة 

 يف طول املقرتب التأوييلِّ   والظهور العريفِّ س  املقدَّ   ة صاحب النصِّ ومراجعة حركيَّ 

املتعالية؛ بوصفها إحدٰى أهمّ ة تسمح باحلفاظ عٰىل املصدريَّ بكيفيَّ   ، اهلرمنيوطيقيِّ    ة 

  ة ملا تمَّ س، بمعنٰى العمل عٰىل تقديم مطارحة نقديَّ املقدَّ   للنصِّ   مصاديق اجلري العميلِّ 

ر جديد يف  النقاش بطرح تصوُّ َبْنَيَنة  دة السعي  إٰىل إعا  مَّ رات، ومن ثَ وضعه من تصوُّ 

منفتح    س بام هو إطار معياريٌّ املقدَّ   ة التعامل مع النصِّ كيفيَّ ، و ة ة النقديَّ طول العمليَّ 

ل  ة حتوُّ ة اجلديدة، أو بشكل أدّق كيفيَّ عٰىل تعومل جديد ناقض لالنسدادات الكوكبيَّ 

 
ربيع   -شتاء    ٢١، السنة  ٣٦ة، العدد  العامليَّ     ٰی للجامعة املصطف  بة»يِّ الط  اةية «احلاملصدر: جملَّ   )١(

 . ٤٥ ة، الصفحم٢٠١٧

 .، من املغربباحث يف الفكر اإلسالميِّ  )٢(
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عطي  ة جديدة، هتدم املباين القائمة وتُ حلظة عامليَّ ة من أجل  س إٰىل حالة أثريَّ املقدَّ   النصِّ 

  ة جديدة. للحظة عومليَّ   ةً تصديقيَّ   أو مساحةً   فسحةً 

:ّ  

ل  بل جاء ليتحوَّ   ؛س لكي يكون كاشفًا عن احلقائق وحسباملقدَّ   مل يظهر النصُّ 

  ة بقدر ما عٰىل األرض، عينه ال عٰىل التصديقات احلقَّ   فعيلٍّ   حضاريٍّ   عٍ إٰىل مرشو

أكثر   حياة  املؤمن  لإلنسان  تضمن  بحيث  األرض،  عٰىل  فعالً  مصاديقها  يريد 

  . ةة امليتافيزيقيَّ اعتداالً مع اخللفيَّ 

ثَ و متكثِّ مَّ لذلك،  قراءات  للنصِّ ة  األوَّ املقدَّ   رة  ال جتمد عند  املعرفيَّ ليَّ س  ة  ات 

  النصُّ الراسخة يف ذهن القارئ وحسب؛ بل ترتبط بأهداف القارئ نفسه، فيصري  

ة استنطاقه،  ووجهات نظر، ينفتح عٰىل العامل من خالل عمليَّ   » ال أوجهمحَّ « س  املقدَّ 

الوجود اإلنساينِّ  مع مستلزمات  احلياة   صار عبءًا معرفي� ، وإالَّ وتدويره  يقهر  ا 

  . مع أصل املعيش ة وتعايش تناقيضٍّ رات الذاتيَّ ة حتت رزٍح من التصوُّ اإليامنيَّ 

ة التي يمكن أْن تشتغل عليه  س من أعٰىل املشاريع املعرفيَّ ملقدَّ ا فاستفهام النصِّ 

  .)١( ةة اإلسالميَّ ة أمام اهلويَّ ة ما، وهو أحد أوجه احليويَّ مَّ أُ 
 

ة متكاملة،  ة حضاريَّ ل لدينا منصَّ ة ارتباطهام؛ لتتشكَّ د عٰىل حموريَّ ؤكِّ ٰى نُ حتَّ   باهلوويِّ   ربطنا احليويَّ   )١(

ات التي  عٰىل ذلك الفيلسوف فتحي املسكيني: هو تلك الرزمة من اخلصوصيَّ د  ؤكِّ ؛ كام يُ فاهلوويُّ 

ا، وال يتواءم مع حركة التأريخ مدخوالً هباجس  ا قد يكون ارتكاسي� تقف بوصفها منتوجًا معياري� 

ة التي  احليوي هو الديناميَّ  ة للمجتمع، يف حني أنَّ احلفاظ عٰىل املكتسبات، ولو كرسًا للمنابع احليويَّ 

ة  ال يستقيم دون أرضيَّ   احليويَّ   ك قدمًا لبناء اقتدارها عٰىل األرض، وحيث إنَّ ة ما إٰىل التحرُّ مَّ تدفع بأُ 

ع، يمكن مراجعة كتابات هذا  وملزيد من التوسُّ   .ةة التكامليَّ ته هي اهلويَّ ارتكاز، فقد جعلنا أرضيَّ 

اهلويَّ «الفيلسوف، وخصوصًا كتاب:   أسئلة  املجروح  املعارصةة  الكوجيطو  الفلسفة  ، صادر  »يف 

، صادر عن »ة نحو أنوار جديدةاهلوية واحلّريَّ «م؛ و٢٠١٣عن منشورات ضفاف واالختالف سنة  

 .م٢٠١١دار جداول سنة 



ينيَّة  ٦٣١  اهلرمنيوطيقا الدِّ

ة املمكنة  ة والفلسفيَّ ات املعرفيَّ ومن هنا، تأيت اهلرمنيوطيقا بوصفها إحدٰى اآلليَّ 

املعول عليه يف  املعيش؛ إذ    والواقع اخلارجيِّ س  املقدَّ   لتحقيق هذا الربط بني النصِّ 

ثنايا النصِّ «التأويل هو   قه، وعن  نسِّ م األثر وتُ نظِّ ة تُ عن حركة داخليَّ   البحث يف 

ة  طاقة هذا األثر يف سبق ذاته أو االندفاع خارج ذاته يف سبيل إيداع عامل هو مادَّ 

ة)  انيَّ ة الربَّ ة والقصديَّ الداخليَّ ة  وهذه احلركة املزدوجة (الديناميَّ   .تهأو شيئيَّ   النصِّ 

يُ ؤسِّ تُ  ما  النصِّ سمِّ س  (نشاط  ريكور  الفعيلَّ يه  العمل  أو  تلك )١( »للنصِّ   )  أو   ،

من جهة التأسيس، ومن   د احلضاريِّ ة للخطاب حول أصل التولُّ ة الواقعيَّ الفاعليَّ 

احلضاريَّ  السري  حلركة  اإلراءة  التفاعليَّ جهة  فالنصُّ ة  العامل،  أشياء  جممل  مع    ة 

يأِت إالَّ املقدَّ  املعريفَّ   ة هتمُّ  حامالً إلراءة كليانيَّ س مل  ، وكذا الفعل  العقديَّ   البناء 

ة من جنباته؛ كام يف  ا يف جنبه يتهاوٰى جزئي� الفصل بينهام، فإنَّ  ، وإذا ما تمَّ احلضاريُّ 

صص  ، والتي أتٰى القَ إٰىل جانب الرشك العميلِّ  النظريِّ  حالة قيام التوحيد العقديِّ 

  .د عليها يف أكثر من موضعؤكِّ ليُ  القرآينُّ 

ة التعامل  ا، هو بحث كيفيَّ نشتغل عليه يف هذه الورقة املخترصة جد�   أنْ   ما نودُّ 

منفتح عٰىل تعومل جديد ناقض لالنسدادات    يٌّ س؛ بام هو إطار معيار املقدَّ   مع النصِّ 

التعبري: كيفيَّ الكوكبيَّ  النصِّ ة حتوُّ ة اجلديدة، أو لنكن أدّق يف  س إٰىل حالة  املقدَّ   ل 

عطي فسحة أو مساحة  ة جديدة، هتدم املباين القائمة، وتُ ة من أجل حلظة عامليَّ أثريَّ 

، منطلقًا  »التعومل« وهي  الكربٰى، أَال ة  لتكون الغائيَّ ة جديدة،  ة للحظة عومليَّ تصديقيَّ 

د  ة التي أكَّ ات املعرفيَّ س عٰىل ضوئه؛ فالقبليَّ املقدَّ   ا إلعادة استقراء النصِّ مفاهيمي� 

ة  مة بقبليَّ د جمتهد شبسرتي، والتي ال يمكن إنكارها، تأيت مطعَّ عليها الشيخ حممّ 

  . ساملقدَّ  ة التعامل مع النصِّ ة تنري هدفيَّ غائيَّ 
 

حممّ   )١( وتفكيكاتالزين،  تأويالت  شوقي:  ط  ..د  املعارص،  الغريب  الفكر  يف  بريوت،  ١فصول   ،

 . ٧٦و ٧٥ م، ص٢٠١٥هـ/ ١٤٣٦منشورات ضفاف؛ وآخرون، 
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شبسرتي  ولذلك   جمتهد  حمّمد  الشيخ  ر  تصوُّ ألصل  وتأصيلي�ا  نقدي�ا  بحثنا  يأيت 

حركيَّة   وملراجعة  ة،  ريَّ التصوُّ املباين  جهة  من  نَّة  والسُّ القرآن  هرمنيوطيقا  بخصوص 

س والظهور العرّيف يف طول املقرتب التأوييلِّ اهلرمنيوطيقيِّ بكيفيَّة   صاحب النصِّ املقدَّ

امل  العميلِّ  تسمح باحلفاظ عٰىل  املتعالية؛ بوصفها إحدٰى أهّم مصاديق اجلري  ة  صدريَّ

رات، بقدر   ة ملا تمَّ وضعه من تصوُّ س؛ بمعنٰى أنَّنا لن نكتفي بمطارحة نقديَّ للنصِّ املقدَّ

ة.   » َبْنيََنة « ما سوف نسعٰى إٰىل إعادة   ر جديد يف طول العمليَّة النقديَّ   نقاشنا بطرح تصوُّ

اأو ط :آن واا أو ا :  

  :د جمتهد شبسرتيِّ عند الشيخ حممّ   ر اهلرمنيوطيقيُّ التصوُّ  -   ١

ة  ة ونقديَّ عٰىل لغة تفسرييَّ   فرٌ اتومالقرآن    أنَّ   د جمتهد شبسرتّي رٰى الشيخ حممّ ي

دينيَّ   ؛ةوتارخييَّ  لغة  االومع    ،)١( ةبوصفه  احلقيقةإٰىل    لتفاتعدم  آثار    فإنَّ   ،هذه 

  . نا يف صلبهأنَّ   ين بقدر ما نظنُّ دنا عن الدِّ بعِ ام تُ وربَّ   ، ستكون خطرية  التفسري القرآينِّ 

الكتاب اإلهليِّ   فإنَّ   ،وعليه ٰ   الطريقة السليمة للتعامل مع  املنطلقات  تتجىلَّ  يف 

  اآلتية:  ةالثالث

اختِّ   - الذهنيَّ امل إزاء    جزميٍّ   موقٍف   اذعدم  وقبوالت  املتوقُّ الة  عند  سبقة  عات 

  . ٰى لو كانت قد خضعت لتنقيح متكاملإٰىل كالم اهللا، حتَّ الرجوع 

 يف حالة يبلغ فيها اإلنسان  إالَّ   وأصيالً   كون فاعالً يال    الرجوع إٰىل كالم اهللا   - 

معطيات    أنَّ   وواقعاً   اإلنسان فعالً   حيسُّ  عندماأي    واالنقطاع؛   االبتهالدرجة من 

األصل والغاية   دُّ عَ جابة عٰىل تلك القضايا التي تُ اإلال تفي ب  العقل والعلم البرشيِّ 

  . يف وجوده وحياته

الذهنيَّ   -  املقبوالت  عات املسبقة، وتأهيل اإلنسان نفسه كي  ة والتوقُّ بعد تنقيح 
 

م،  ٢٠٠٠، بريوت، دار اهلادي،  ١د جمتهد: مدخل إٰىل علم الكالم اجلديد، طانظر: شبسرتي، حممّ   )١(

 .١٣٤ ص
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العرض  ما حيمله من مسبقات، عن طريق    ل أو تغيري حمتمل يف حتوُّ   ا أليِّ يكون مستعد� 

له    نقطاع، حيلُّ بتهال واال يبلغ اإلنسان حالة من اال   عٰىل كالم اهللا وبواسطته، وبعد أنْ 

يف اجلملة) بعناية اهللا نفسه. وهذا الفهم يكون عٰىل شكل نور يقذفه    (فهامً   فهم كالم اهللا 

  ات ليَّ ، فبأوَّ ) ١( ة فهم كالم اهللا غري هذا ة يشء يضمن صحَّ مَّ اهللا يف اإلنسان، وليس ثَ 

ين وأساسه  ما دام هذا األخري يف احلقيقة جوهر الدِّ   ، البحث يف التفسري   يصحُّ   ه هذ ك 

  ظواهر تبلغ باإلنسان معانٍ   وصفه ما ب   ر إٰىل كالمٍ نظَ ة يُ ففي األديان السامويَّ   ، ) ٢(ه ولبُّ 

ة تنتشل اإلنسان  ل يف الواقع ظواهر كالميَّ مثِّ ، وذلك الكالم هو الوحي الذي يُ رفيعةٍ 

 لإلنسان  يرسِّ تُ   : خرٰى وتسمو به نحو بلوغ كالم اهللا تعاٰىل. وبعبارة أُ   ، قة فاقه الضيِّ من آ 

  . ) ٣( نسان آخر، وهذه اللغة هي لغة التفسري إ فهم كالم اهللا عن طريق  

 ثمرة ما خلص إليه علامء اهلرمنيوطيقا  مات الثالث ما هي إالَّ هذه املقدّ   ، وطبعاً 

  وهي مخس قضايا:  ؛النصوصات التفسري وفهم بخصوص عمليَّ 

  . )(الدور اهلرمنيوطيقيُّ ه اتليَّ  وأوَّ ات املفرسِّ قبليَّ  -  أ

  . هعات وتطلُّ ميول املفرسِّ  -  ب

  . للتاريخ املفرسِّ  استنطاق  -  ج

جمموعة تدور حول  بصفته    وتفسري النصِّ   ،(البؤرة)  تشخيص مركز املعنٰى   -   د

  . هذا املركز

ة  عٰىل الظروف التارخييَّ   هسقاط إ(  للمفرسِّ   إٰىل اإلطار التارخييِّ   ترمجة النصِّ   -  هـ

  .)٤( )للمفرسِّ 
 

 . ١٠٤ - ١٠٢ ، صمصدر سابق انظر: شبسرتي، مدخل إٰىل علم الكالم اجلديد،  )١(

 . ١٣٥ ص ،املصدر السابق انظر:  )٢(

 املصدر السابق. انظر:  )٣(

، ترمجة: حيدر نجف، ضمن »اهلريمنيوطيقا ومالبسات فهم النصِّ «د جمتهد:  انظر: شبسرتي، حممّ   )٤(

الدِّ «سلسلة   وفلسفة  اجلديد  الكالم  اجلبَّ »ينعلم  عبد  إعداد:  ط،  الرفاعي،  دار  ١ار  بريوت،   ،

 . ٤٩٩ م، ص٢٠٠٢اهلادي، 



٦٣٤  رمنيوطيقا اهل 

  ياً مزكّ   ؛ ات اخلمس يف ثالثجتميع هذه املرحليَّ إٰىل  شبسرتي    الشيخ قد عمد  و

عقديَّ إيَّ  بمسبقات  إسالميَّ اها  الزمةة  عند    .ة  قليالً  الوقوف  املناسب  من  ولذا؛ 

  . منظور الشيخ شبسرتي هلذه املراحل

  :  والدور اهلرمنيوطيقيُّ ات املفرسِّ قبليَّ  -أ  

ة  ليَّ ات ومعلومات أوَّ ق يمتلك قبليَّ باحث أو حمقِّ   كلَّ   يرٰى الشيخ شبسرتي أنَّ 

ا بالتفسري أم بيشء  عن املوضوع الذي يريد دراسته؛ سواء أكان جمال عمله خاص� 

ات التبيني، تستند  ات التفسري أو عمليَّ املعرفة اجلديدة املنبثقة عن عمليَّ   نَّ أآخر، كام  

وهذه نقطة   . هباات، وال تكون إالَّ نة تبدأ باستعامل هذه القبليَّ ات معيَّ دائًام إٰىل قبليَّ 

  .)١( ة فهم النصوصة بالغة ملتابعة كيفيَّ تكتسب أّمهيَّ 

ات عٰىل توسعة دائرة املطالعة، ومضاعفة املعلومات عن  هذه القبليَّ س  وتتأسَّ 

قبليَّ  منها  ما جيعل  أساسيَّ املوضوع؛  فتتضخَّ ات  املطالعة،  من  مزيد  إٰىل  تدفعه  م  ة 

  .)٢( ٰى اإلحاطة باملوضوعٰى تتقوَّ ات حتَّ القبليَّ 

؛ وهو  »املراجعات«و   » الدور« هذه احلركة تستبطن نوعًا من    ا أنَّ  جد� ومن البنيِّ 

  . »الدور اهلرمنيوطيقيُّ «يه سمِّ ما نُ 

الالَّ  الثانية  تتمثَّ واملرحلة  الباحث،  تواجه  التي  املصادر  حقة  تقويم  يف  ل 

املرحلة   هذه  تنطوي  حيث  منها،  واالقتباس  دور    -   أيضاً   - ودراستها  عٰىل 

يق  ؛ ألنَّ هرمنيوطيقيٍّ  التأليف؛  الباحث  لينتقل إٰىل مرحلة  وم باملوازنة واملقايسة، 

وضع    يتمُّ   -   ويف هذه املرحلة  -   ه ؛ ألنَّ -  أيضاً   - بامتياز    وهو دور هرمنيوطيقيٌّ 

ٰى  وفق املنظور املتبنَّ  وتغيري مواقع العناوين، بشكل يضمن بنية النصِّ   اهليكل العامِّ 

  . لدٰى الباحث
 

 املصدر السابق. انظر:  )١(
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ينيَّة  ٦٣٥  اهلرمنيوطيقا الدِّ

ة نصٌّ ُيفَهم  مَّ ثَ «فهم النصوص، فليس    فمجمل هذه املراحل هي نفسها مراحل 

خرٰى، وتكميل للمرحلة  دفعة واحدة، وبال مقّدمة، وبدون سري من مرحلة إٰىل أُ 

الالَّ  املرحلة  بفهم  املتعدِّ السابقة  واملراجعات  بني  حقة،  واإلياب  والذهاب  دة، 

  .ات، وهذا من مصاديق وجود القبليَّ )١( مراحل العمل املختلفة

 جوابًا عن سؤال مسبق،  فهم ال يكون إالَّ   أيَّ   ة مصداقًا آخر؛ مفاده أنَّ مَّ ثَ   نَّ أكام  

نة، وهذا مصداق آخر من  نة بدرجة معيَّ ة معيَّ ليَّ  ثمرة معرفة أوَّ سؤال ليس إالَّ  فأيُّ 

  . ات عند املفرسِّ مصاديق وجود القبليَّ 

  عاته:  وتطلُّ ميول املفرسِّ  -  ب

زاته هي التي تدفعه  عاته وحمفِّ  وتطلُّ ل املفرسِّ ميو الشيخ شبسرتّي عٰىل أنَّ   ينصُّ 

النصِّ  استنطاق  النصِّ إٰىل  عٰىل  االستفهامات  فإشارة  أنواع    ؛  إحدٰى  هي  وفهمه 

  .)٢( ز اإلنسان للسؤال من داخلهة الفهم، بحيث يتحفَّ ات واملقّدمات يف عمليَّ القبليَّ 

عات، لالنطالق يف تفسري  والتطلُّ ات واألسئلة وامليول  ويكتسب تنقيُح القبليَّ 

الدِّ  أّمهيَّ ينيَّ النصوص  الالَّ   ةً ة،  التنقيح  إٰىل  بالقياس  النصوص  مضاعفًة  لتفسري  زم 

الدِّ األُ  فالنصوص  ورشحها؛  اإلنسان،  ينيَّ خرٰى  ومصري  الوجود  معنٰى  تتناول  ة 

القبليَّ  لتفسري ات واألسئلة وامليول والتطلُّ وتنقيح  استعدادًا  هذه    عات وضبطها؛ 

ة يف منتهٰى الصعوبة واإلجهاد،  هي عمليَّ   . ة باألرسار والتعقيدالنصوص املكتظَّ 

  ة إالَّ ينيَّ ٰى لتفسري النصوص الدِّ وهلذا؛ مل يتصدَّ   .ةات خاصَّ بحيث حتتاج إٰىل قابليَّ 

  .)٣( ةة القويَّ ينيَّ ات الدِّ ذوو العقليَّ 

موضع    امت إٰىل حدٍّ ما، لكنَّ هذه املعطيات هي من باب املسلَّ   ويف الواقع، فإنَّ 

 
 . ٥٠٣ ، صاملصدر السابق انظر:  )١(
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٦٣٦  رمنيوطيقا اهل 

عاته تطابق   وتطلُّ ميول املفرسِّ  ة يكمن يف هذا السؤال: ما هي ضامنتنا بأنَّ اإلشكاليَّ 

  قديم العهد؟  دينيٍّ  ق األمر بنصٍّ ، وخصوصًا إذا تعلَّ ف النصِّ عات مؤلِّ تطلُّ 

  . : استنطاق التاريخة املرحلة الثالثة؛ وهيوهنا تأيت أّمهيَّ 

  استنطاق التاريخ:  -  ج

ٰى  عات واالستفهامات؛ وحتَّ ات وامليول والتطلُّ القبليَّ   يرٰى الشيخ شبسرتّي أنَّ 

كلَّ االطِّ  اآلخرين،  تفاسري  عٰىل  املفرسِّ الع  تقود  عامَّ ها  البحث  إٰىل  يقوله    أْن  يريد   

يقوم باستنطاق التاريخ واإلصغاء   أْن  م عٰىل املفرسِّ ، ويف هذه املرحلة يتحتَّ النصُّ 

يتيرسَّ )١(إليه ال  إالَّ ، وهذا  بمنهجيَّ   تارخييَّ   وبالتعرُّ ة حتليليَّ ة  دقيقة حمايدة،  ف عٰىل  ة 

ـ قواعد اللغة واحلوار التي كان القدماء يستعملوهنا، ويسمُّ  ب قواعد  «  وهنا أحيانًا 

  .صولمباحث األلفاظ يف علم األُ   ، وباإلحاطة بكلِّ »التفسري

فتحت أبوابًا واسعة أمام    وقد ظهرت حديثًا أبحاث يف أساليب النقد التارخييِّ 

املوضوع عدَّ   . هذا  إٰىل  اإلشارة  يمكن  ييل  ما  أساسيَّ ويف  نقاط  املوضوع  ة  عن  ة 

  وهي:ق إليها؛   من أْن يتطرَّ مفرسِّ   أليِّ   ، ال بدَّ »؟ماذا يقول النصُّ «ة سؤال  بمحوريَّ 

  . لمَ ف عٰىل املعنٰى املبارش للمفردات واجلُ التعرُّ  -

التغيرييِّ   - الدور  النصِّ للنصِّ   والتعبويِّ   دراسة  تأثري  يف  البحث  أي  يف    ؛ 

 .ةة العامَّ والظروف االجتامعيَّ  خماطبيه، ضمن شكله اخلاصِّ 

 ، وما هو هدفه منه؟لصاحب النصِّ  املعرفة بالقصد اجلادِّ  -

النظر عن أهداف صاحبه أو غريه من    ؛ مع غضِّ التأثري الذي يرتكه النصُّ   - 

 . األشخاص

ة، ومن ضمنها  : النقطة الثانية؛ فالبيانات اللغويَّ ما يثريه الشيخ شبسرتّي  وأهمُّ 

ا يف عالقتها معه، وهي  ا تعبوي� ي، وتلعب دورًا خطابي� الكتابات، ترتك أثرًا يف املتلقِّ 
 

 . ٥٠٨ ، صاملصدر السابق انظر:  )١(



ينيَّة  ٦٣٧  اهلرمنيوطيقا الدِّ

احلال   -  بردَّ   -   بطبيعة  نوعني  تطالب  إٰىل  تقسيمها  يمكن  خماطبيها،  من  فعل  ة 

  أساسني؛ مها: 

  . ة)نة (دعوة معرفيَّ معرفة حقيقة معيَّ   -

  . ة) (الدعوة السلوكيَّ د أو ترك العمل بيشٍء معنيَّ املبادرة إٰىل فعل يشء حمدَّ  -

 اإليامن)،  ي إىلٰ (دعوة املتلقِّ   ة: االستفهام التقريريُّ أنواع الدعوة املعرفيَّ   وأهمُّ 

معيَّ  رؤية  (منح  للمخاطب)،واالستدالل  اإلعالم    واإلخبار  نة  إٰىل  (يرمي 

نة)، واإليضاح (تفهيم  واإلنباء)، والتحذير (تنبيه املخاطب إٰىل أمر أو حالة معيَّ 

ة التي ترمي إٰىل دفع  ا الدعوة السلوكيَّ وأمَّ   . ي)، واإلجياب (تصديق املخاطب)املتلقِّ 

، فيمكن أْن تكون إجيابًا أو   أو تركه لعمل معنيَّ القيام بعمل معنيَّ املخاطب نحو  

  . حتريامً 

، ويمكن استخدام  ف النصِّ هذه أدوات لفهم املعنٰى الذي يقصده مؤلِّ   وكلُّ 

  . هذه األدوات عرب سلسلة من املواقف واألحكام 

املهمَّ  املواقف ومعيار  -   هنا  - ة  واملسألة  هذه  مناط  الدقيق يف  املالك  ها،  هي 

هذه اإلفادة    نًا، لكنَّ ى معيَّ يفيد معنً   النصَّ   فصحيح أنَّ   . صوهلاودراسة منابتها وأُ 

ف أْن يقصد إيصاله   مسبقًا ما بإمكان املؤلِّ د املفرسِّ دِّ  عندما ُحي ال تصبح ممكنة إالَّ 

املعاين من  إيصاله  ينوي  أْن  بإمكانه  ليس  وما  املعاين،  هذه    .من  وتشخيص 

  .)١( إٰىل معايري ومناطات ات حيتاجاإلمكانيَّ 

  تشخيص بؤرة املعنٰى:  -  د

بـ  د شبسرتيُّ دِّ ُحي  التي تدور    » بؤرة معنٰى النصِّ «  املراد  النظر الرئيسة  بوجهة 

ا تشخيص هذا األساس،  جد�   وعليه، فمن املهمِّ   . عٰىل حمورها مجيع معطيات النصِّ 

هذا، وال يمكن تشخيص   .األساس؛ باعتباره بناء يقوم عٰىل هذا النصِّ  وفهم كلِّ 
 

 . ٥٠٩ ، صاملصدر السابق انظر:  )١(



٦٣٨  رمنيوطيقا اهل 

وأُ  دقيقة،  وأساليب  معايري  وبدون  ممنهجة،  غري  بطريقة  املعنٰى  سلوب  بؤرة 

هو   التاريخ«التشخيص  أو  »استنطاق  للتاريخ«،  القول    »اإلصغاء  أسلفنا  الذي 

، فجميع  تامٍّ   دًا بمعنٰى عامٍّ ؛ بوصفه كيانًا متفرِّ وهذا عني القول بوحدة النصِّ   .)١(فيه

النصِّ أجزا النصِّ   ء  معنٰى  ببؤرة  عالقتها  ضمن  وإالَّ ُتفَهم  فهًام  ،  يكون  أْن  بطل   

  املعضلة التي تقف أمام علامء اهلرمنيوطيقا هي: كيف يتيرسَّ   لكنَّ   . صحيحًا للنصِّ 

ما وصلنا إليه هي البؤرة    ؟ وما هي الضامنات عٰىل أنَّ الوصول إٰىل بؤرة معنٰى النصِّ 

ق عٰىل هذا  أبحاث العلامء ال زالت تتعمَّ   واحلال أنَّ   ، وليس شيئًا غري ذلك؟ هذا

  . اإلمجاع فق عليها حدَّ ة متَّ املستوٰى، للخلوص إٰىل آليَّ 

:  إٰىل اإلطار التارخييِّ  ترمجة النصِّ  -  هـ   الذي يعيشه املفرسِّ

املسلَّ   دُّ ُتعَ  من  املرحلة  إذ هذه  التارخييِّ   إنَّ   امت؛  اإلطار  عاشه    اختالف  الذي 

، جيعل من التجارب خمتلفة كّلي�   ف عن اإلطار التارخييِّ املؤلِّ    . االذي يعيشه املفرسِّ

الالَّ  التارخييِّ   زم ترمجة النصِّ وعليه؛ يصبح من  الذي يعيشه    بتحويله إٰىل اإلطار 

، وطبعًا هذه الرتمجة ما هي إالَّ  املعيش من    يف اإلطار التارخييِّ    إحياء للنصِّ املفرسِّ

بَل املفرسِّ 
  . قِ

تلك  ويتمثَّ  يف  البرش  جتارب  فهم  يف  اخلالية  العصور  نصوص  فهم  مفتاح  ل 

ة، من دون  ، عٰىل أساس من املوضوعيَّ يلِّ األوَّ   ل املبدئيِّ العصور؛ فهو نوع من التمثُّ 

األ املعارصة عٰىل  األفهام  إسقاط  أو  الفرتة،  تلك  عٰىل  نقد  يف  إثارة  القديمة  فهام 

وإالَّ  تارخيي� العصور،  فهًام  وليس  حتريفًا  هذا  ُعدَّ  للنصِّ   ثَ   .ا  من  مَّ فمن  يكون  ة 

البيان األصيلِّ   الرضوريِّ  التارخييِّ للنصِّ   احلفاظ عٰىل  اإلطار  إٰىل  ترمجته    ، وعدم 

األُ  املرحلة  يف  وإالَّ املعارص  سقطة  وٰىل،  األمر  هذا  ل  شكَّ يتعنيَّ هرمنيوطيقيَّ     ة 

فـ احلقيقيُّ «  جتاوزها،  والفهم  حيصل،  ال  الصحيح  يتأتَّ   التفسري  إالَّ ال   عندما  ٰى، 
 

 . ٥١٠ ، صاملصدر السابق انظر:  )١(



ينيَّة  ٦٣٩  اهلرمنيوطيقا الدِّ

املفرسِّ  بالنصِّ يندمج  وخماطبوه  نفسه  عن  باإلفصاح  املعنٰى  ويأخذ  حالة    . ،  ويف 

و يف  املعارص، أ  وعدم ترمجته إٰىل اإلطار التارخييِّ   للنصِّ   اإلبقاء عٰىل البيان األصيلِّ 

ة هذه األخرية) لن حيصل االندماج   (مع أّمهيَّ ات املفرسِّ عٰىل قبليَّ   حالة تطبيق النصِّ 

  .)١( »ضح املعنٰى اخلفيُّ املطلوب، ولن يتَّ 

لتحقُّ  الكربٰى  الضامنة  للنصِّ وتبقٰى  الصحيح  الفهم  أيِّ   ق  عرص خال، يف    يف 

إلنتاج النصوص يف مجيع العصور،   (بوصفه املنطق العامُّ   اعتامد املشرتك اإلنساينِّ 

األُ   ما إمجاع تناصيصٌّ   فهو إٰىل حدٍّ  ات (بإخضاعها ملنطق  م)، وغربلة القبليَّ مَ بني 

  . )ات املحيطة بموضوع النصِّ ، والتوافر عٰىل جمموعة من القبليَّ الباطنيِّ  النصِّ 

، مع  صِّ ات اهلرمنيوطيقا ملقاربة النليَّ هذه جممل مقاربة الشيخ شبسرتّي يف أوَّ 

اة من  ة الثالث املتبنَّات املحوريَّ تبيان معتمداته، والتي عٰىل أساسها أظهر املرحليَّ 

بَله، والتي سبق لنا أنْ 
ات اخلمس؛ كام أشار إليها  ا جتميع للمرحليَّ هنا إٰىل أهنَّ نوَّ   قِ

واآلن نرٰى رضورة االنتقال إٰىل الشطر األهّم من    . أساطني الفكر اهلرمنيوطيقيِّ 

ة  عند شبسرتّي، وكيفيَّ   ة للمنظور اهلرمنيوطيقيِّ حث؛ وهو إنجاز مقاربة نقديَّ الب

  . القرآينِّ   إعامله عٰىل النصِّ 

  :عند الشيخ شبسرتيِّ  ر اهلرمنيوطيقيِّ ة للتصوُّ قراءة نقديَّ  -   ٢

العموميَّ   د جمتهد شبسرتّي حممّ شيخ  مات المقدّ ظّلت   يُ يف    م جواباً قدِّ ات، ومل 

اهلرمنيوطيقيَّ   مضبوطًا  الطريقة  تبنِّعٰىل  أراد  التي  يتعذَّ يها،  ة  تشخيص  إذ  علينا  ر 

يتبنَّالتوجُّ  الذي  تارةً ه  فهو  أنَّ   اه،  لو  لنا كام  الرومانسيَّ يظهر  املدرسة  أتباع  من    ، ةه 

  خرٰى تارًة أُ (شاليرماخر)، و  من اهلرمنيوطيقا ملكة مقذوفة يف قلب املؤمن   جاعالً 

فهو من أتباع    ، وبالتايل  ، ة الفهملعمليَّ   يد ق وراء التع  جارياً   ماً ا صار يظهر لنا علمي� 

ني  يظهر لنا من العرفانيِّ   تارًة ثالثةً وهريش)، و  ، يا ت(دل  ة ة التارخييَّ املدرسة العلميَّ 

 
 . ٥١٣ ، صاملصدر السابق )١( 
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جعل من  ن  ا التلوُّ هذ  .)ري (هانس جورج غادام  زين عٰىل الذوق الكوينِّ اجلدد املركِّ 

ستحالة بمكان  من اال  ألنَّ   ؛ ة منهالثامر املرجوَّ عِط  مل يُ ام  وربَّ   ، منقوصاً   عمل شبسرتّي 

وهو من العلامء  -  ريكورمثل بول    فيلسوفاً   أنَّ   اجلمع بني الطرحني، وهلذا نجد

احلديثة  اهلرمنيوطيقا  يف  املطبِّ   -  املعروفني  يف  وقع  ظلَّ   قد  بأْن  يف    ذاته؛  قابعًا 

ما   - الغموض   نظريَّ   -  نوعًا  التأويليَّ بخصوص  األغلب    التي نتجت  ة ته    عن يف 

قدحيَّ التلفيقيَّ حماولته   محولة  بدون  (طبعًا  للكلمة) ة  النظريَّ   ة  القائمة  ملجموع  ات 

  . ريإٰىل غادام من شاليرماخر ؛ بخصوص اهلرمنيوطيقا

  ة يف الكربٰى، لكنَّ ة مقطعيَّ إجراء قراءة نقديَّ   -   حقيقةً   -وبناًء عليه؛ يصعب  

فاالنتقادات التي يمكن أْن نحملها   .هذا ال يمنعنا من حتقيق املطلب يف الصغرٰى 

  رة، يمكن إجيازها باآليت: ة شبسرتّي متكثِّ عٰىل نظريَّ 

  تها: ات وأّمهيَّ انعدام وضوح معامل تأثري القبليَّ  -أ  

يظلُّ   إنَّ  اخلاطئ  القبليَّ   التفسري  عن  النظر  بقطع  وليس  خاطئًا  املعتربة،  ات 

ث عن  التحدُّ    إذا تمَّ ات إٰىل الفهم الصحيح، إالَّ ؤّدي تغيري القبليَّ رضورة أْن يُ بال

قطعيَّ قبليَّ  املفرسِّ ات  بني  مشرتكة  التفسري،  ة  ليستقيم  توافرها  وجوب  وعن  ين، 

ة اهلرمنيوطيقا يف الصميم، وهو ما حاول شبسرتّي االلتفاف  وهذا رضب لنظريَّ 

ألنَّ  البا  عليه؛  يريده  ما  املوضوع حملِّ أقٰىص  البحث بخصوص  تعميق  هو    حث 

ٰى تصل  ات حتَّ وعٰىل أساس البحث تتكامل القبليَّ   .التفسري من دون توجيه ِمْن قِبَله

بالنصِّ  اإلحاطة  موطن  فإنَّ   إٰىل  وطبعًا  تفسريه،  القبليَّ   املراد  رهٌني  تكامل  ات 

ات رهينة  ات القبليَّ ويَّ يرٰى أول  بالرؤٰى املتبنَّاة من قِبَل الباحث، فاإلنثروبولوجيُّ 

املكانيَّ  والزمانيَّ باملساحة  النصِّ ة  لنزول  األلسنيِّ ة  بخالف  قبليَّ   ؛  يرهن  اته  الذي 

األلسنيَّ  املدارس  واللغويَّ بتضارب  يرهن  ة  الذي  العارف  بخالف  واجلميع  ة، 

  .  الكشفٰى يتيرسَّ ة القلب؛ حتَّ افيَّ ، مع شفَّ اته بالعمق الذوقيِّ قبليَّ 
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، من  نسبيٍّ   لٍ ة، وإْن بشكة صحَّ جلميع التفاسري مصداقيَّ   ة كهذه، تظلُّ نظريَّ ومع  

  . ة عٰىل اإلطالقد إحداها بالصحَّ دون تفرُّ 

ات ال يمكن أْن  القبليَّ  قة بالفهم؛ وهي أنَّ ات متعلِّ ا ال تقيض عٰىل إشكاليَّ هنَّ أكام 

ة  ة حاكميَّ مَّ ثَ   ؛ ما يعني أنَّ ةفق مع رؤية قائمة بالذات مستقلَّ ة ما مل تتَّ تكون تقويميَّ 

ات، وليست كثرة القراءة هي التي  ة هي التي تقوم بتصفيف القبليَّ ة داخليَّ معرفيَّ 

م القبليَّ تُ    . اتقوِّ

ا، ما مل  ٰى لو كان قرآني� ، حتَّ ة ما بمراجعة نصٍّ تصحيح قبليَّ   -   مثالً  - فال يمكن  

ت تلك   لظلَّ ة عليها، وإالَّ احلاكميَّ ة يف الذات العارفة من جهة  ق تلك القبليَّ تتحقَّ 

ر  وما تكثُّ   . ة هلاة تقويميَّ من مدخليَّ  ة قائمة يف مجيع األحوال، وما كان للنصِّ القبليَّ 

ق داخل  ات تتحقَّ القبليَّ   نَّ إ  :ة مقولةعٰىل صحَّ    دليل خارجيٌّ ة إالَّ املذاهب اإلسالميَّ 

  . القرآينِّ  الذات العارفة، وليس من خالل النصِّ 

د  هذ  بتعدُّ القول  فإنَّ  الثاين،  الوجه  ا  وأمَّ النقد،  من  ل  األوَّ الوجه  مستوٰى  عٰىل  ا 

التفاسري عٰىل إطالقها من دون عقال هو نسف ملالك النصِّ قطعيِّ الداللة، وغري القابل  

أليِّ فهم آخر؛ بمعنٰى أنَّ النصَّ يف أجٰىل كامالته يظلُّ عاجزًا عن إيصال املعنٰى احلقيقيِّ  

القبليَّات  له،   تقويم  جنبة  مستوٰى  عٰىل  ليس  شبسرتّي،  الشيخ  ر  لتصوُّ هدم  وهذا 

عاجزًا   يظلُّ  املتكثِّرة  بكشوفاته  النصَّ  إنَّ  بل  املعنٰى    - أيضًا    - فحسب؛  منح  عن 

، وهذا مناقٌض لألصل العقيلِّ القائل باستحالة التسلسل؛ أي إنَّ املعنٰى مهام   احلقيقيِّ

، وهذا عني ما يدفعه الشيخ شبسرتّي. تكاثر ال بدَّ من أْن يك    ون له حدٌّ معنويٌّ حقٌّ

هذا قدر حتمي، ليس للقارئ وحسب،    . ل إٰىل أْن تصبح واحداً املعاين تتنزَّ   إنَّ 

للنصِّ  ويظلُّ -  أيضًا   -   بل  حقِّ   ،  أنْ   من  شبسرتّي  املتكثِّ   هيتمَّ   الشيخ  رة  بالبنٰى 

أْن يدفع  للمعنٰى، لكن ليس من حقِّ  أبدًا  املعنٰى املتوحِّ إمكانيَّ ه  د الواصل  ة إجياد 

  . مقام احلقيقة
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باملعنٰى   اإلمساك  إٰىل  رأسًا  يذهب  عنه،  الدفاع  بصدد  نحن  الذي  واملرشوع 

أنَّ   . داملتوحِّ  إٰىل    وصحيح  إٰىل آخر، وذلك راجع  قارئ  النجاح ختتلف من  نسبة 

لكنَّنوعيَّ  ودرجته،  االستعداد  النصِّ ة  من  نجعل  لن  أبدًا  خماتالً  جس  نا  مائعًا  ًام 

  . ٰى عندما يظهريتخفَّ 

أنَّ  عن  فضالً  الرشعيِّ   النصَّ   هذا  املستوٰى  األصل    صويلِّ واألُ   عٰىل  يف  يفيد 

سلَّ قطعيَّ  ما  وإذا  الداللة،  تعدُّ ة  بجواز  لكفَّ منا  بخصوصه،  التفاسري  أْن    د  عن 

ة  تبيان نفسيَّ  ات ذات فائدة وثمرة يفا، وتكون حقيقة الرتكيز عٰىل القبليَّ يكون نص� 

، لكنَّ   ام تفيد يف إعادة قراءة النصِّ  فقط، والتي ربَّ املفرسِّ  هذه الثمرة تفقد    املفرسَّ

،  ة املفرسِّ ة التفسري، ال نفسانيَّ انيَّ موطن االعتبار هو حقَّ   أمام القرآن الكريم؛ ألنَّ 

  . فهذا جماهلا اخلصب؛ وهو األدب يف أوسع أبوابه

  ي للبطالن: وقوع التسلسل املؤدِّ   -  ب

املراحل   هذه  شبسرتّي  الشيخ  ختم  اهلرمنيوطيقا،  ملراحل  تبيانه  معرض  يف 

النصِّ  ترمجة  التارخييِّ   برضورة  اإلطار  إنَّ   . للمفرسِّ   إٰىل  حيث  املنطقيِّ   لكْن    من 

ا  ثاٍن، نكون قد وقعن  مٍ ل، إٰىل فهإخضاع الرتمجة نفسها، بوصفها منتهٰى الفهم األوَّ 

فهم    كلَّ   نَّ أة من األساس، وتفصيل ذلك:  ي إٰىل بطالن النظريَّ يف التسلسل املؤدِّ 

تتَّ (طبعًا وفق الرؤية اهلرمنيوطيقيَّ  عٰىل    ضح داللة النصِّ ة) حيتاج إٰىل تفسري، وال 

لقي بمكنوناته  م بواسطة التفسري، ويُ يتكلَّ   النصَّ    يف ضوء التفسري، بل إنَّ املعنٰى إالَّ 

فهم هذه الرتمجة حيتاج إٰىل تفسري    يف أنَّ   إذًا، ال شكَّ   . ة التفسريارج عرب عمليَّ إٰىل اخل

  د السلبيِّ ي إٰىل التولُّ مبطل، مؤدِّ   ؤّدي إٰىل حدوث تسلسل سلبيٍّ هو اآلخر؛ ما يُ 

  .لألفهام 

ات احلاكمة عٰىل الفهم،  وحقيقة هذه املؤاخذة هي فرع من أصل معضلة القبليَّ 

ة عٰىل  ات اللحظيَّ  إعامل للقبليَّ ، ما هو إالَّ تارخييٍّ  ترمجته يف إطارٍ  ، أيفتفسري النصِّ 
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، والتفسري يصبح يف حدِّ   النصِّ  ، وهكذا إٰىل  حلظيٍّ   ا حيتاج إٰىل تفسريٍ ذاته نص�   املفرسَّ

  . يف هذه النشأة الوجود البرشيُّ   أْن يضمحلَّ 

فإنَّ  ممَّ   وطبعًا،  يرتتَّ هذا  التسلسل  ا  عليه  للنظريَّ ب  مستوٰى  الناقض  عٰىل  ال  ة، 

ٰى عٰىل  فة حتَّ املسرية غري متوقِّ  بل إنَّ  ؛ات احلاكمة يف ضبط املعنٰى فقطاهنزام القبليَّ 

  .)١( - أيضًا  - تفسري بحاجة إٰىل تفسري   مستوٰى الفهم نفسه، فكلُّ 

  ة: اخللط يف املدارك املعرفيَّ  -  ج

تها إٰىل وقوعه يف اخللط  وعٰىل حموريَّ   اتيرجع تركيز الشيخ شبسرتّي عٰىل القبليَّ 

  . ةة الثانويَّ ة، واملدارك املعرفيَّ ليَّ ة األوَّ بني املدارك املعرفيَّ   -   ام إيقاعنا يف اخللط أو ربَّ   - 

، ومنها مثالً:  اة داخل علم معنيَّ ة: املدارك املتبنَّليَّ ة األوَّ ومقصودنا باملدارك املعرفيَّ 

ه  موضوع  بوصفها  التفسري؛  املدارك  علوم  أي  العلم؛  فلسفة  وبني  البحث،  ذا 

  . ة الناشئة خارج العلم، والتي تريد احلكم عليهاملعرفيَّ 

ة  ة الثانويَّ فالشيخ شبسرتّي يريد يف بحثه توسيع الدائرة؛ بإدخال املدارك املعرفيَّ 

ة  انويَّ ة الثاملدارك املعرفيَّ   ة، وهو أمر مستحيل؛ ألنَّ ليَّ ة األوَّ يف قلب املدارك املعرفيَّ 

هتتمُّ  احلقَّ   ال  اخلطانيَّ بمصداق  بمصداق  وال  املدارك    أ ة،  بخالف  والصواب، 

  .نية التي جتد نفسها أمام هذين املحورين اهلامَّ ليَّ ة األوَّ املعرفيَّ 

د التفاسري، وعٰىل رضورة البحث بخصوص  ومن هنا، نفهم تركيزه عٰىل تعدُّ 

ح بأنَّ عتمدة، إالَّ االختالف (ال اخلطأ والصواب) يف املباين امل جه  مقاربته تتَّ    إذا رصَّ

ة،  ليَّ ة األوَّ ة إدخاهلا يف املدارك املعرفيَّ ة من دون نيَّ ة الثانويَّ ا نحو املدارك املعرفيَّ كّلي� 

  .ه عني القول بالتسلسل يف األفهام هذا مستحيل؛ ألنَّ  ولكنَّ 

أنَّ  ألنَّ   وصحيح  كهذا؛  بوضع  عليه  حمكوم  أرادت    شبسرتّي  اهلرمنيوطيقا 

 
 . ٥٦٤ املقتضيات والنتائج، ص  ..انظر: هبشتي، أمحد: اهلريمنيوطيقا )١(
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ة من اخلارج، وهو أمر غري  ليَّ ة األوَّ لنفسها خرق احلدود، وضبط املدارك املعرفيَّ 

  . ة العقل عٰىل النصِّ ي األساس القائل بحاكميَّ تبنِّ  إذا تمَّ  إالَّ متيرسِّ 

ه بصدد تصويب تفسري القرآن  ؛ وهو أنَّ جوهريٍّ   ٍب رًا لسبمربَّ   عمله يظلُّ   لكنَّ 

انعكاسيَّ  الثانية  العارفة،  الكريم، فبدالً مْن أْن جيعل معارف الدرجة  الذات  ة يف 

  . ينيِّ أرادها موجودًا خارجًا حاكًام عٰىل الفهم الدِّ 

أنَّ  يظلُّ   واحلال  األمر  ٍ   هذا  متيرسِّ املعرفيَّ غري  لألسباب  أوضحناها  ؛  التي  ة 

حري�  فكان  أنْ سابقًا،  به  الذات    ا  عٰىل  الثانية  الدرجة  معارف  عرض  إٰىل  يعمد 

هتا، فتكتسب أوَّ  تها داخل األنا املتجوهرة،  ليَّ العارفة، التي تعمد إٰىل تصفيتها وَمْعَريَ

    . ة ال أصيلةوٰىل؛ بوصفها ممكنة ال واجبة، واعتباريَّ وتتعامل مع معارف الدرجة األُ 

وفيَّة يتعاملون مع هذه املدارك بالطريقة  واحلقُّ يقال: إنَّ العرفانيِّني ورجال الص 

ينيَّة املتمعَرية إٰىل مقام امللكة، فتنكشف أمامهم   م يرفعون معارفهم الدِّ نفسها؛ يعني أهنَّ

ينيَّة بعنوان ما يقولون: إنَّه احلقيقة؛ مطلق احلقيقة، ونحن نتَّفق معهم يف   األفهام الدِّ

ك املعارف اإلنسانيَّة وعرضها عٰىل الذات العارفة  املسلكيَّة، ال يف النتيجة؛ ذلك أنَّ متلُّ 

أصالتها   لكنَّ  بالعرض،  اني�ا  جوَّ مدركًا  جيعلها  املتجوهرة)  (األنا  بالروح  املنعكسة 

ل بذلك معارف الدرجة األُوٰىل   ة، فتتنزَّ قة من القابليَّة التكوينيَّة يف الروح البرشيَّ متحقِّ

، بعد أْن كانت آخ  نا لْن  يف املقام الفهميِّ ذة بناصية احلكم عٰىل الفهم من عدمه، إالَّ أنَّ

؛ ملا هلذا احلكم من إطالقيَّة ال تكفلها إالَّ   نذهب إٰىل احلدِّ القائل بأنَّ فهمنا هو احلقُّ

 .   األنا املتجوهرة ذات االنعكاسيَّة الكاملة مع الوجود اخلارجيِّ

  : أزمة بؤرة معنٰى النصِّ  -  د

ها  ات كثرية بطروحاته السابقة، وأمهُّ الشيخ شبسرتّي عن خلق إشكاليَّ   ال يكفُّ 

؛ إذ نجده هبذا اخلصوص قد كفٰى نفسه  عٰىل اإلطالق: استخراج بؤرة معنٰى النصِّ 

،  ة الصحيحة والكفيلة بضامن اخللوص إٰىل بؤرة املعنٰى يف النصِّ عناء تبيان املسلكيَّ 
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أنَّ  مقصوده  كان  تُ   فإْن  املعنٰى  النصِّ فهَ بؤرة  خارج  من  الظنِّ   م  ليس    (وأغلب 

ألنَّ  فيه؛  يوقعنا  آخر  فهذا دور  النصِّ   كذلك)  خارج  ُيوجِ   فهم  عٰىل  االعتامد  ب 

أمَّ   واحلال أنَّ   . ، وهذا عني الدورالنصِّ  ا إذا  هذا ليس فهًام بقدر ما هو استقراء، 

ن اعتامد  (وهذا هو الغالب)، فكيف نصل إٰىل البؤرة من دو   كان من خالل النصِّ 

إٰىل ضياع الوصول إٰىل    -  أيضاً   -نا ٰى هذا جيرُّ ات خمتلفة، بل ومتضاربة؟ وحتَّ قبليَّ 

  ا واحلال أنَّ البؤرة يف غري حاجة إٰىل فهم، أمَّ  منا بأنَّ ، هذا إذا سلَّ بؤرة معنٰى النصِّ 

البؤرة   -  نصٍّ   أيَّ  فيه  فإنَّ   -  بام  وتفسري،  فهم  إٰىل  لن    بحاجة  والتسلسل  الدور 

باملراحل نفسها؛ ما جيعلها    بؤرة معنٰى النصِّ   ف، فكلُّ يتوقَّ  تقع للفهم والتفسري 

التجزيء حدود  أقٰىص  إٰىل  دواليك،  وهكذا  بؤرة،  إٰىل  بدورها  ثَ   . حتتاج  ة  مَّ ومن 

  . ه وفاقًا للمنظور اهلرمنيوطيقيِّ نفشل يف اإلمساك بالبؤرة حقيقة، وطبعًا هذا كلُّ 

ة املطروحة  ، وليس بؤرته؛ بمعنٰى اهلدفيَّ ل عليه هو رسالة النصِّ املعوَّ   أنَّ   واحلال 

  . عرب هذا الطريق البحث واستفهام النصِّ   له ومنه، فيتمُّ 

، ولذا  ، وليس ذات النصِّ ويستلزم الرتكيز عٰىل الرسالة اإلحاطة بمحيط النصِّ 

أدّق تفاصيلها، ما دام    يكون لألنا املتجوهرة القول الفصل يف استيعاب الرسالة يف

وهذه    .تهقبل أْن تدخل جغرافيَّ   استقراؤها واستنباط املعنٰى من حدود النصِّ   يتمُّ 

  .ة يف استفهامهرضوريَّ   ، ال قلبه، وتظلُّ حميط النصِّ   ة هتمُّ ليَّ أوَّ 

الصغريات،    ا يف ما خيصُّ ة الشيخ شبسرتّي، وأمَّ كربيات نظريَّ   هذا يف ما هيمُّ 

  عٰىل التفصيل اآليت:  نا نجدها فإنَّ 

ه بثالث مراحل من أجل التعامل مع كالم اهللا سبحانه  نوَّ   لقد سبق للشيخ أنْ 

  وتعاٰىل؛ وهي:

اختِّ   - الذهنيَّ امل إزاء    جزميٍّ   موقٍف   اذعدم  وقبوالت  املسبقة  توقُّ الة  عند  عات 

  . ٰى لو كانت قد خضعت لتنقيح متكاملإٰىل كالم اهللا، حتَّ الرجوع 
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 يف حالة يبلغ فيها اإلنسان  إالَّ   وأصيالً   كون فاعالً يال    الرجوع إٰىل كالم اهللا   - 

معطيات    أنَّ ب  وواقعاً   اإلنسان فعالً   حيسُّ   عندماأي    واالنقطاع؛  االبتهالدرجة من  

األصل والغاية   دُّ عَ تلك القضايا التي تُ  نجابة ع اإل ال تفي ب  العقل والعلم البرشيِّ 

  . يف وجوده وحياته

عات املسبقة، وتأهيل اإلنسان نفسه كي  ة والتوقُّ د تنقيح املقبوالت الذهنيَّ بع - 

مستعد�  أليِّ يكون  يف حتوُّ   ا  حمتمل  تغيري  أو  طريق    ل  عن  مسبقات،  من  حيمله  ما 

أنْ  وبعد  وبواسطته،  اهللا  كالم  عٰىل  اال  العرض  من  حالة  اإلنسان  بتهال  يبلغ 

وهذا الفهم    . يف اجلملة) بعناية اهللا نفسه  ه (فهم  له فهم كالم اهللا   نقطاع، حيلُّ واال

ة فهم  ة يشء يضمن صحَّ مَّ يكون عٰىل شكل نور يقذفه اهللا يف اإلنسان، وليس ثَ 

  . كالم اهللا غري هذا

الشيخ قد أوقعنا يف معضلة خطرية، هي أقٰىص ما    طبعًا، سيالحظ القارئ أنَّ 

أنْ  ا تصوَّ يُ   يمكن  وهي  دور؛  من  جزميَّ ر  بعدم  القبليَّ إليامن  مع  ة  املوجودة،  ات 

  ، فاملالحظ عند الشيخ شبسرتّي أنَّ القرآينِّ   ها من خالل قراءة النصِّ ة تغريُّ إمكانيَّ 

الذي يقوم بخلق القبليَّ   النصَّ  الثالث)، وهذا مناقض ملا  املفرسَّ هو  ات (التعداد 

وهذا دون   . رهملمكن تصوُّ ته؛ وهو عني الدور األقٰىص اأوضحناه يف كربيات نظريَّ 

ات التي تصري يف اآلن  ات والبَعديَّ أْن جييبنا عن سؤال آخر؛ وهو: هل توالد القبليَّ 

لة، تصل إٰىل نقطة الذروة أم  نفسه قبليَّ  ا مع توايل  مستمر�   التكامل يظلُّ   نَّ أات معدَّ

الفهم من جهة    ة عدم صحَّ ؟ وهل القول بالتكامل ال يفيد إالَّ املفرسَّ   القراءة للنصِّ 

  رة للنصِّ  مع القراءة املتكرِّ ات املتوافرة للقارئ، والتي ال تتكامل إالَّ نقص القبليَّ 

ه بالعكس   أنَّ ام حيمل التعداد الثالث جوابًا بخصوص هذا السؤال؛ إالَّ ؟ ربَّ املفرسَّ 

أنَّ  ذلك  اخللط؛  تعميق  اإلنسان    يزيد يف  عنه واملقذوف يف قلب  ث  املتحدَّ النور 

القبليَّ قبليَّ   ليس  من  باملنهج  ة  الفهم  غري  وهو  للكشف،  استعدادًا  بل  ات؛ 
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عي الكشف مع تعدُّ ئٍ امر  لكلِّ   ؛ ألنَّ عٰىل األقلِّ   اهلرمنيوطيقيِّ  د التفاسري؛   أْن يدَّ

الربَّ   وهذا دور آخر يضعنا أمامه هذا الطرح؛ ألنَّ   عني  ال يكون إالَّ   اينَّ الكشف 

العينيَّ د األفهام مع حتقُّ تتعدَّ   وجهٍ   ، فمن أيِّ النصِّ  النصِّ ق  بانتفاء    إنْ   ة يف  مل نقل 

النصِّ العينيَّ  الفهميَّ ة يف  التوالد  ما جيعل  تراتبيَّ   ؟ وهذا  إٰىل  الكشف؛  راجعًا  ة يف 

ا به أْن يعيد النظر يف ما  ، فكان حري� مبطٌل لطرح شبسرتّي   وهذا تسلسل حقيقيٌّ 

نا  جيري بحثًا أعمق بخصوصها؛ ألنَّ   ، وأنْ »ةالبرشيَّ النور املقذوف يف النفس  «أسامه  

فام    .ةة فارٌق بني التشخيص والعّليَّ مَّ  عن اليشء نفسه، وثَ ث إالَّ نا ال نتحدَّ نعتقد بأنَّ 

،  »األنا املتجوهرة«   عنه بـعربِّ بالنور املقذوف هو عينه الذي نُ   يراه الشيخ شبسرتّي 

الرَّ  يف  قذفًا  ليست  هي وهي  ما  بقدر  اخلارجيَّ   ْوع  املعارف  مع  كّيلٌّ  ة،  انعكاٌس 

  .ةوإحداث التشخيص األنسب من خالل املدركات الباطنيَّ 

الرَّ  يف  القذف  بني  الفارق  إٰىل  اإلشارة  معرفي� وجتدر  األنا  جتوهر  وبني  ا،  ْوع 

ة،  باملرَّ  ة، وهو بسيٌط غري استقرائيٍّ ف باحلضوريَّ ُيوَص  ْوع علم لدّينٌّ فالقذف يف الرَّ 

بحدِّ موصوٌل  معريفٍّ     جهد  ثمرة  هي  التي  املتجوهرة  األنا  بخالف  ؛  العصمة، 

  . العصمة  ة وال هي واصلة حدَّ ، فال هي حضوريَّ ٍب واستقرائيٍّ مركَّ 

حموريَّ  مقّدمة  بوصفهام  واالبتهال،  باالنقطاع  القول  إٰىل  راجٌع  الثاين  ة  والنقد 

  النصَّ   ة؛ أي إنَّ انيَّ وإٰىل القول باحلقَّ ة،  ليَّ ة األوَّ للفهم تدخل يف باب املدركات املعرفيَّ 

وعال،    ل من عند الباري جلَّ يف ذاته، متنزِّ   اينٌّ س حقَّ مقدَّ   املُتََعاَمل معه نصٌّ دينيٌّ 

األساس هذا  عٰىل  معه  التعامل  مصادفة    .وجيب  كانت  وإْن  احلقيقة،  وهذه 

إالَّ  املعرفيَّ للصواب،  املدركات  مع  تتناقض  أّهنا  الثانويَّ   هتتمُّ ة  ة  ال  ة  انيَّ بحقَّ   التي 

ا أم غري ذلك؛  ا كان أم فلسفي� آخر، أدبي�   نصٍّ   ؛ بل تتعامل معه تعاملها مع أيِّ النصِّ 

ل  شكِّ املبدأ الثاين يُ   ا تنظر إٰىل املوضوع من اخلارج، فالواضح أنَّ وذلك من جهة أهنَّ 

  ها ال يمكن أْن متسَّ نَّة التي أرادها الشيخ شبسرتّي، ولكة اهلرمنيوطيقيَّ نسفًا للنظريَّ 
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اهلرمنيوطيقيِّ  أسَّ   بالبعد  ألنَّ الذي  له؛  تقرأ    سنا  سوف  بطبيعتها  املتجوهرة  األنا 

  من سنخ املطبِّ   الثانويِّ   ة، ولن تقع يف املطبِّ انيَّ الوجود مطلق الوجود قراءة حقَّ 

  . الذي وقع فيه الشيخ شبسرتّي 

أنَّ  إٰىل  نخلص  أْن  لنا  يمكن  ليست  يَّ هرمنيوطيق  وعليه؛  شبسرتّي  الشيخ  ة 

تُ  ال  نظرنا  يف  فهي  النظريَّ عتَ كذلك،  داخل  جتديد  حتقيق  أجل  من  جمهودًا  ة  رب 

األُ التفسرييَّ  ة حارضة بشكل كبري يف  ة، ال أقّل وال أكثر، فاجلنبة التقديسيَّ صوليَّ ة 

ز عليها يف  ركِّ التي يُ   ) ةاإلفهاميَّ (   ة ٰى امللكة التفهيميَّ ، بل حتَّ ثانويٍّ   رٍ خطابه، بال مربِّ 

مقّدمات    وطبعًا، فإنَّ   .؛ وهو اهللا سبحانه تعاىلٰ ة هلا مصدر خارجيٌّ دورته التفسرييَّ 

؛ باملعنٰى الذي ارتضاه، مضافًا إٰىل  رة داخل املنظور اهلرمنيوطيقيِّ كهذه غري متصوَّ 

ٰ ة مؤيِّ مَّ ثَ   أنَّ  يتجىلَّ انتهينا إليه؛  لتسهيل    بتهال املرجوِّ ة واال يف االنقطاعيَّ د آخر ملا 

ه بني   إذا أيقن القارئ بأنَّ ق إالَّ تتحقَّ   ة الفهم، وسلوكات كهذه ال يمكن أنْ عمليَّ 

  . يف اآلن نفسه خرويٍّ وأُ  يدي كتاب وجوديٍّ 

تسرتَّ  تنقض تصوُّ فالشيخ شبسرتّي  بمفاهيم  إنَّ ره، حتَّ   يُ ٰى  مل  املفاهيم  شذِّ ه  ب 

ا  للهرمنيوطيقا؛ ما أوقعه يف ارتباك يف الطرح، دفع به إٰىل االنقالب جزئي� ة  التأسيسيَّ 

ه  د أنَّ يف االستفهام، فمن املؤكَّ   للبعد التكوينيِّ   ة، بينام لو كان متبنّيًا عٰىل أصل النظريَّ 

  . ٰى هذه األزمةكان سيتخطَّ 

ا   ا :م ر اوا:  

  ة: ينيَّ وسقف اللغة الدِّ  الظهور العريفُّ  -   ١

املرجعيَّ  بيان  مقام  العلميَّ يف  العالَّ ة  نجد  اهللا،  كتاب  لفهم  الصلبة  حممّ ة  د  مة 

  ح باآليت: رصِّ يُ  » امليزان يف تفسري القرآن«يف مقّدمة تفسريه  حسني الطباطبائي  

أنْ  إٰىل  الناس  دعا  الذي  هو  العاديِّ   وهذا  الفهم  عٰىل  يقترصوا    ال 

غرض   كان  كام  اآليات؛  معاين  فهم  يف  الذهن  به  املأنوس  واملصداق 
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واحلصول عٰىل النتائج املجهولة هو الذي دعا اإلنسان   أاالجتناب عن اخلط 

، وهو أجاز ذلك للبحث أْن يداخل يف  ك بذيل البحث العلميِّ إٰىل أْن يتمسَّ 

صده العالية؛ وذلك عٰىل أحد وجهني،  فهم حقائق القرآن وتشخيص مقا

ا أو غري ذلك عن مسألة من املسائل  ا وفلسفي� أحدمها: أْن نبحث بحثاً علمي� 

يف املسألة، ثّم نأيت باآلية ونحملها    ٰى نقف عٰىل احلقِّ ض له اآلية حتَّ التي تتعرَّ 

كام  القرآن ال يرتضيها،    ، غري أنَّ عليه، وهذه طريقة يرتضيها البحث النظريُّ 

نُ   .عرفت أْن  من  فرسِّ وثانيهام:  اآلية  معنٰى  ونستوضح  بالقرآن،  القرآن   

فها  ص املصاديق ونتعرَّ شخِّ ر املندوب إليه يف نفس القرآن، ونُ نظريهتا بالتدبُّ 

: «فإذا التبست عليكم    وقد قال النبيُّ  ...عطيها اآلياتالتي تُ  باخلواصِّ 

بالقرآن فعليكم  املظلم،  الليل  كقطع  فإنَّ الفتن  مشفَّ ،  شافع  وماحل  ه  ع، 

ة، ومن جعله خلفه ساقه إٰىل النار، وهو  ق، من جعله أمامه قاده إٰىل اجلنَّ مصدَّ 

يدلُّ  وهو    الدليل  وحتصيل،  وبيان  تفصيل  كتاب  وهو  سبيل،  خري  عٰىل 

الفصل ليس باهلزل، وله ظهر وبطن، فظاهره حكمة، وباطنه علم، ظاهره  

له نجوم و  ُحت أنيق، وباطنه عميق،  ٰىص عجائبه، وال  عٰىل نجومه نجوم، ال 

بٰىل غرائبه، فيه مصابح اهلدٰى ومنار احلكمة، ودليل عٰىل املعروف ملن عرف  تُ 

النصفة، فلريع رجل برصه، وليبلغ الصفة نظره ينجو من عطب، وخيلص  

فإنَّ  نشب،  الظلامت  التفكُّ   من  يف  املستنري  يميش  كام  البصري،  قلب  حياة  ر 

يصف القرآن    -    وقال عيلٌّ   .)١( ص»الرتبُّ   ص ويقلُّ لتخلُّ بالنور، حيسن ا

هذا    .)٢( »ينطق بعضه ببعض، ويشهد بعضه عٰىل بعض«:  -  عٰىل ما يف النهج 

 

يت، ال ط، طهران، املكتبة ايش، حتقيق: هاشم الرسويل املحالَّ د بن مسعود: تفسري العيَّ ايش، حممّ العيَّ   )١(

 . ٢و ١  ، ص١ ، مقّدمة يف فضل القرآن، ح ١ هـ، ج١٣٨٠ة، ة اإلسالميَّ العلميَّ 

 بن أيب طالب    ب اإلمام أمري املؤمنني عيلِّ طَ د: هنج البالغة (اجلامع خلُ الرشيف الريض، حممّ   )٢(

 . ١٧ ، ص١٣٣، اخلطبة، ٢ د عبده، ج مه)، رشح: حممّ كَ ورسائله وحِ 



٦٥٠  رمنيوطيقا اهل 

مو القرآن وهداته  هو الطريق املستقيم، والرصاط السوي، الذي سلكه معلِّ 

   .)١( )صلوات اهللا عليهم(

ال يسعف يف    الفهم املتبادر العريفَّ   بأنَّ   مة الطباطبائي  ح العالَّ وبعد أْن رصَّ 

بأنَّ  األحوال، أوضح  املنهج    مجيع  بالقرآن، وهو  القرآن  هو رشح  السليم  النهج 

الشيخ ابن    نفسه الذي أوضحه الشيخ ابن كثري، لكْن مع اختالف كبري؛ ذلك أنَّ 

تًا جيب عقله باملأثور،  متفلِّ  ٰى يراهيل من األساس، بل حتَّ كثري ال يرتيض الفهم األوَّ 

العالَّ  الطباطبائي  بخالف  يقرُّ   مة  بدوي� بحّجيَّ   الذي  كان  وإْن  مفيد  ته،  غري  ا 

     . للقطع، بل يكفل االطمئنان للمعنٰى فقط

العالَّ منهجيَّ   نَّ أكام   الطباطبائي  ة  إٰىل    مة  راجعة  بالقرآن  القرآن  تفسري  يف 

ر املندوب إليه يف القرآن نفسه، وتشخيص  استيضاح معنٰى اآلية من نظريهتا، بالتدبُّ 

  . ةدَ آية عٰىل حِ  ة كلِّ ؛ أي خصوصيَّ ف باخلواصِّ املصاديق، والتعرُّ 

العريفُّ  فالظهور  أوَّ   يظلُّ   إذًا،  احلاكم  التدبُّ هو  يأيت  ثّم  العقيلُّ الً،  اآليات  يف    ر 

اخلصوصيَّ القرآنيَّ  ومعاينة  املصداق  لتحديد  حتَّ ة  يتمَّ ة  بالقرآن،    ٰى  القرآن  تفسري 

عيلِّ   ولعلَّ  طالب    مقالة  أيب  تُ   بن  االحتجاج  موطن  يف  إليها  ح  وضِّ املُشار 

ه ينسف الفهم املتبادر؛  عنٰى أنَّ بمة، فبعضه ينطق ببعض  د هذه املسلكيَّ بشكل جيِّ 

ًا نفسه بنفسه باملصداق  ، فيكون القرآن مفرسِّ ه الفهم البدويُّ حنا بأنَّ وهو ما رصَّ 

يف جممل القرآن، ويشهد    ر العقيلِّ ق التدبُّ وٰىل؛ وذلك بعد حتقُّ القائم يف الدرجة األُ 

ة  ة بآية قرآنيَّ ح الفهم املتبادر من آية قرآنيَّ صحِّ القرآن يُ   بعضه عٰىل بعض بمعنٰى أنَّ 

  . ق يف اجلنبتني معًا: جنبة النطق، وجنبة الشهادةمتحقِّ  العقيلِّ ر خرٰى، فمدار التدبُّ أُ 

له ظهر  «وطبعًا، فإنَّ منهجيَّة كهذه ال يتيرسَّ استيعاهبا إالَّ إذا علمنا بأنَّ كتاب اهللا  

  ، فمناط فهم الباطن هو العلم بام هو علم.  » وبطن، فظاهره حكمة، وباطنه علم 
 

 . ١٢و  ١١  ، ص١  سة، ال ت، ج د حسني: امليزان يف تفسري القرآن، ال ط، قم املقدَّ الطباطبائي، حممّ    )١(



ينيَّة  ٦٥١  اهلرمنيوطيقا الدِّ

روايات والنقوالت لتوضيح املعنٰى يف أجٰىل  ة الصلبة تأيت الوبعد هذه املنهجيَّ 

ة، وهي يف األعّم األغلب  ل دليالً أو تأييدًا عٰىل اخلالصة الفهميَّ شكِّ صوره، والتي تُ 

  . موافقة للعقل القطعيِّ 

أنَّ   نَّ أكام   ق بني املفهوم واملصداق، وبالتايل، فهو مل  فرِّ ه يُ من موجبات منهجه 

خاضعًا    والتطبيق، بخالف التفسري باملأثور، والذي يظلُّ يكْن خيلط بني التفسري  

 أسباب نزول اآلية  بنيِّ ألزمة التفسري والتطبيق املجتمعني، فلو وقف عٰىل رواية تُ 

 اآلية الكريمة  فرسِّ ه مع اإلشارة إٰىل حقيقة اجلري، يرتفع إٰىل أعٰىل؛ ليُ الكريمة، فإنَّ 

، وإالَّ  بقينا أمام التطبيق دون التفسري؛ وهو من    بمعناها اجلامع ومفهومها الكّيلّ

ة من مناسبة  ات الكثرية التي يقع فيها التفسري باملأثور، فتضيع احلكمة اإلهليَّ املطبَّ 

    .القرآينِّ  النزول؛ لتصري الواقعة هي احلاكمة عٰىل الفهم للنصِّ 

التجايف،     التنزيل القرآن الكريم بنحو التجيلِّ   أنَّ   مة الطباطبائي  ويرٰى العالَّ 

ة، ومل يَر   منها يف رتبته اخلاصَّ ة، وجعل كال� ص معارفه الطوليَّ ولذا نجده قد شخَّ 

عطي األصالة يف  وكان يُ   . ته واعتبارها منها مانعًا من احلمل عٰىل الظاهر وحّجيَّ أي� 

؛ بل كان يدخل  التفسري للظاهر، وال يعترب الباطن أصالً يف تفسري اآلية املفهوميِّ 

    . ته، ويسلك من ذلك الباطن إٰىل باطن آخرعن طريق حفظ ظاهرها وحّجيَّ الباطن  

خيصُّ وأمَّ  ما  يف  السيِّ   ا  يعتمده  الطباطبائي  التأويل، وكيف  رهني  د  فهو  ؛ 

جتاوزها إٰىل    يتمَّ   بالفهم الطويل لآلية الكريمة؛ حمافظًا عٰىل ظهورها، من دون أنْ 

       .)١( وإبصار يف احلكم العميق هلا ة التأويل عنده تعميق نظرالنقيض، فعمليَّ 

مة مل  العالَّ «  اهللا إٰىل هذه النكتة؛ عندما أشار إٰىل أنَّ  ستاذ حيدر حبُّ وقد أملح األُ 

،  ة رصفة مع تفسري النصِّ ؛ بل تعامل بروح أكاديميَّ يف بحثه التفسرييِّ   حيرض النصَّ 
 

  م، ص٢٠٠٠، بريوت، دار اهلادي،  ١مة الطباطبائي، طفني: سرية العالَّ انظر: جمموعة من املؤلِّ   )١( 

٦٣ - ٤٣ . 



٦٥٢  رمنيوطيقا اهل 

خمضعًا عمله لقواعد التفسري نفسها، وعندما كان يأيت للبحث الروائيِّ الذي كان  

النصوص، من   د عرض  يكتفي بمجرَّ تفسرييٍّ كان  أواخر كلِّ فصل  يعقده يف 

حيث  من  القضيَّة  تكن  مل  ما  كثريًا،  عليها  نظره  ز  ُيركِّ ه  بأنَّ لنا  ُيوحي  أْن  دون 

مل   ذلك  من  وانطالقًا  روائيَّة.  الطباطبائي  أساسها  النصَّ    يكن  ليخشٰى 

؛ بل كان يتعامل معه بروح فوقيَّة   ، أي  -باملعنٰى غري السلبيِّ للكلمة    -الروائيَّ

إنَّه كان يرٰى هذا النصَّ يف درجة تالية منهجي�ا ملا كان قد فرغ منه يف تفسري اآليات  

ظ عن اإلرساع يف استبعاد نصٍّ روائيٍّ   أحيانًا، أو جتاهل  سلفًا، وهلذا مل يكن ليتحفَّ

م يف تفسري اآلية، ومل يكْن  رًا ذلك بأنَّه ال يتوافق مع ما تقدَّ آخر أحيانًا ُأخرٰى؛ مربِّ

لينظر إٰىل سند النصوص وتقييم تعارضها وغري ذلك، والشاهد األهّم هو فصل  

منهجي�ا عىلٰ  ُيدلِّل  التفسرييِّ نفسه، وهذا  القسم  التفسرييِّ عن  الروائيِّ    النصِّ 

تفسري   لدٰى  استحضاره  الرضوريِّ  من  لكان  وإالَّ   ، الروائيِّ للنصِّ  رتبّي  ر  تأخُّ

 .  )١( »النصِّ نفسه 

اإلشارة إٰىل    لدينا بعض املالحظات بخصوص هذا الترصيح؛ وهو أنَّ   غري أنَّ 

، بقدر ما  بعد تفسري اآلية الكريمة مل يكْن من باب التوايل الرتبيِّ   الروائيِّ   النصِّ 

اآلية الكريمة، والتي ال يرٰى  مة إٰىل حاكميَّ كان يكشف عن ركون العالَّ  ة ظاهر 

الروائيِّ  للتوضيح  رضورة  ألنَّ معها  النصِّ   ؛  ما  الروائيِّ   إعامل  يف  وخصوصًا   ،

مة  ا يعتربه العالَّ ة الكريمة، كان ممَّ أسباب النزول، وجعلها رأس الفهم لآلي  خيصُّ 

اعتامدًا كهذا ينسف أصل مرشوع التفسري الذي    تطبيقًا وليس تفسريًا، وطبعًا، فإنَّ 

ه ويف مجيع األحوال يرتك لنفسه وللقارئ الكريم فرصة  مة، غري أنَّ ارتضاه العالَّ 

تطبيقيَّ  قراءة  بمنحه األدلَّ إجراء  الكريمة؛ وذلك  لآلية  النقليَّ ة  أنْ ة  يمكن  التي    ة 
 

ة »، جملَّ قراءة يف جدل العقل والنصِّ  د حسني طباطبائي.. د حممّ اهللا، حيدر: «علم الكالم عند السيِّ   حبُّ   )١(

 .٥٢  م، ص ٢٠٠٢،  ٣٦  واألبحاث، بريوت، العدد الكلمة، تصدر عن منتدٰى الكلمة للدراسات  



ينيَّة  ٦٥٣  اهلرمنيوطيقا الدِّ

يف مجيع األحوال خارج    ق اآلية الكريمة عٰىل الواقع، والتي تظلُّ طبِّ يستعني هبا ليُ 

     . مة يف مقّدمة كتابهة التفسري التي أوضحها العالَّ مهمَّ 

يف    تظلُّ   -  تهاعٰىل أّمهيَّ   -ة  ة النقليَّ األدلَّ   ام هو أنَّ الدافع الثاين واألساس إنَّ   نَّ أكام  

ظنّيَّ  املعصوم  العموم  عن  صدورها  عدم  من  نسبة  حتمل  الورود  وهذه  ة   ،

ل عليها يف مقام تفسري القرآن الكريم،  عوَّ النسبة قد تكرب وقد تتضاءل، فلم يكن ليُ 

مة؛ وهي أصالة البيان يف القرآن،  ة التي أوضحها العالَّ مصداقًا للقاعدة الكربويَّ 

،  الروائيِّ  مة للنصِّ ؛ ما جيعل من ظواهر القرآن مقوِّ الروائيِّ  ته عٰىل النصِّ وحاكميَّ 

 من جهة التعضيد، ال من  تكون كاشفة للمعنٰى باألوٰىل؛ إالَّ   وبالتايل ال يمكن أنْ 

  . جهة التأسيس للفهم

، يقيض  يف خصوص ظواهر القرآن الكريم رأي خاصٌّ   مة الطباطبائيِّ للعالَّ «  فـ

الواقع  ةً باعتبارها حجَّ  مل تقم قرينة قطعيَّ وكاشفًة عن  ة عٰىل خالفها؛ كام هو  ، ما 

ة داروين؛ والسبب يف  نظريَّ  ة وردِّ لبداية اِخلْلقة اإلنسانيَّ  -   مثالً  - احلال يف معاجلته  

القرآنيَّ  الظواهر  امتياز  أي  وحّجيَّ ذلك،  الروايات،  مداليل  عن  الظواهر  ة  هذه  ة 

  يرجع إٰىل:  ، يمكن أْن والتكوينيِّ  ٰى يف املجال العقديِّ حتَّ 

النصِّ   - العامَّ ومرجعيَّ   القرآينِّ   أصالة  حتَّ ته  ومتييز  ة،  الروايات  تقويم  يف  ٰى 

    .صحيحها من سقيمها

القرآينِّ   - الوضوح  بيان ومبنيَّ   ، وأنَّ مبدأ  نفسه  الكتاب يف   وواضح يف  هذا 

  . داللته ومعانيه؛ أي مبدأ تفسري القرآن بالقرآن

وجود احتامل النقل باملعنٰى يف كثري من الروايات أو أغلبها؛ ما يفسح املجال    - 

ب وعي الناقل وثقافته وحميطه الفكريِّ وطاقاته الذهنيَّة إٰىل داخل النصِّ   الحتامل ترسُّ

النصِّ   احلال يف  خالف  األلفاظ والعبارات، عٰىل  فًا يف  فيه ترصُّ حيدث  بام  املنقول؛ 

؛ إذ ال   ا األلفاظ عينها التي أعلمها املوٰىل سبحانه لنبيِّه  القرآينِّ     . الكريمريب يف أهنَّ



٦٥٤  رمنيوطيقا اهل 

ة صدور الروايات؛ وهو ما حيتمل  ، يف مقابل ظنّيَّ الكتايبِّ   ة صدور النصِّ يقينيَّ   -

     .)١( »- أيضاً  -أْن تكون له عالقة  

ث عنه عند العالَّ   لكنَّ    لغويَّ ال يشمل البعد ال  مة الطباطبائي  الظهور املتحدَّ

  ة هتتمُّ ؛ وهي جنبة معرفيَّ -  أيضًا   -   احلكميَّ   للكلمة فقط، بل البعد املالكيَّ   الداليلَّ 

النصِّ  من  احلكمة  استيعاب  بمحاولة  التفسري  القرآينِّ   كثريًا  قواعد  بمعاينة  ؛ 

باالتِّ  مرتبطًا  اللغويِّ والتأويل،  وآثاره    صال  وقواعده  ورشوطه  وأطرافه 

االستعامليَّ  النظريَّ والدالالت  بالتضمينات  مرتبطة  ومجيعها  املعريفِّ ة،  واملجال    ة 

تتمُّ  اللغويِّ فيه عمليَّ   الذي  املعول  التثوير واالكتناز، ودائًام وفق  بتوسُّ ة  ع جماّيل  ؛ 

الداليلِّ  املقام  من  مصطفوي    أكرب  الباحث  أسامه  ما  وهو  فهوم  األُ «الرصف؛ 

ٰى تفسريًا، مع  املسمَّ   ه يبقٰى يف إطار العنوان الكربويِّ ذلك كلَّ   عٰىل أنَّ   .)٢( »القرآينّ 

  . ة العقل يف هذا املقام رضورة اإلشارة إٰىل أّمهيَّ 

الربهانيَّ «   فـ من  إيَّ انطالقًا  أكسبته  التي  اعترب  ة  املتعالية؛  اها الفلسفة، والسيّام 

ة، وهذا  ا يف التعاطي مع النصوص العقليَّ ة خلالً منهجي� مَّ ثَ   د الطباطبائي أنَّ السيِّ 

عة عن العقل، وبالتايل ال معنٰى ألْن  وقيمته متفرِّ   ة النصِّ حّجيَّ  اخللل يكمن يف أنَّ 

أنَّ  الطباطبائي  اعترب  وقد  ونشاطه،  العقل  عٰىل  حاكمة  النصوص  تقييد    تكون 

الكالميِّ  تسبَّ   البحث  الرشع  احلرِّ بموافقة  البحث  منع  يف  التفكري    ب  وطريقة 

العقيدة التي ُيراد    أنَّ «هنجًا كهذا هو وقوع يف الدور؛ ذلك    ، بل إنَّ )٣( »االستداليلِّ 
 

سعيد:    )١( التفكيكيَّ «رحيميان،  الطباطبائيَّ املدرسة  واملدرسة  نقديَّ   -ة  ة  مقارنةقراءة  ترمجة: »-  ة   ،

وٰىل،  ة نصوص معارصة، تصدر عن مركز البحوث املعارصة، بريوت، السنة األُ اهللا، جملَّ   حيدر حبُّ 

 . ١٠٢و ١٠١ م، ص٢٠٠٥العدد الثاين، 

بة، بريوت،  ة احلياة الطيِّ ، جملَّ »ل اخلطابات تشكُّ ونظريَّ   فهوم القرآين: «األُ دانظر: مصطفوي، حممّ   )٢(

 . ٤٨ - ١٥ ، صم٢٠٠٣العدد الثالث عرش، 

مصدر  ،  »قراءة يف جدل العقل والنصِّ  ..د حسني طباطبائيد حممّ علم الكالم عند السيِّ «اهللا،    حبُّ   )٣(

 . ٥٠ ، صسابق



ينيَّة  ٦٥٥  اهلرمنيوطيقا الدِّ

ا رشط يف ممارسة االستدالل  االستدالل عليها ال تتبع يف ثبوهتا االستدالل؛ ألهنَّ 

 ملا كان يصلح أْن تكون  وٰىل، وإالَّ يف املرتبة األُ   ة عليه؛ فهي إذًا ثابتةوإسباغ الرشعيَّ 

لغريها األُ )١( »قيدًا  فتنقلب  فيصري  ،  صحَّ «مور،  يف  للعقيدة  تابعًا  ،  »تهاالستدالل 

  . العكس هو الواجب  واحلال أنَّ 

البُ  الكريم هو عني ما أشار إليه    عد األفهوميِّ وطبعًا، فالرتكيز عٰىل  القرآن  يف 

ة لأللفاظ، حيث  باملعاين الكّليَّ     د حسني احلسيني الطهراينِّ د حممّ مة السيِّ العالَّ 

التفسري  «ح  رصَّ  هذا  خصائص  الكّليَّ -  أيضًا   - ومن  املعاين  رعاية  لأللفاظ  :  ة 

ة املأنوسة لذهن اإلنسان،  واملاّديَّ ة  ة الطبيعيَّ املوضوعة، ال خصوص املعاين اجلزئيَّ 

املطابقيِّ  املدلول  متن  عن  وفصلها  واالنطباق،  اجلري  موارد  حتديد    وكذلك 

  .)٢( »لآليات

املوضوع جيِّ وحتَّ  نستجمع  ملنهجيَّ ٰى  العريضة  اخلطوط  إظهار  ال بأس يف  ة  دًا 

صل  ما يتَّ   كلِّ ه يعمد يف إطار تفسريه لآلية إٰىل سوق  مة؛ ذلك أنَّ التفسري عند العالَّ 

آية، ثّم يستخلص املعنٰى الظاهر الذي   هبا من آيات، مع بيان السورة والرقم لكلِّ 

مصدر    املفروض أنَّ   عليه جمموع اآليات، كام لو كانت يف سياق واحد؛ ألنَّ   دلَّ 

ز املعنٰى الظاهر،  عزِّ صلة، ثّم يُ ه يعتمد القرائن املنفصلة متامًا كاملتَّ القرآن واحد، وأنَّ 

ه   أقام الدليل عٰىل أنَّ ة، وإالَّ ويدعمه بمنطق العقل؛ إْن كان من املوضوعات العقليَّ 

إٰىل حياة املجتمع،    هذا انتقل باملعنٰى القرآينِّ   ال يتعارض مع العقل يف يشء، فإذا تمَّ 

أدياهنم   اختالف  عٰىل  وعاداهتم،  وأفعاهلم  الناس  عقائد  وبني  بينه  وقارن 

أنَّ  تنكَّ   ومذاهبهم، وأثبت  فقد  القرآن يف يشء من ذلك  ته،  ر إلنسانيَّ َمْن خالف 
 

حممّ   )١( التشيُّ الطباطبائي،  رسالة  حسني:  عيلّ د  جواد  ترمجة:  املعارص،  العامل  يف  ط  ع  قم ١كسار،   ،

 . ١١٥ هـ، ص١٤١٨القرٰى،  مُّ سة أُ سة، مؤسَّ املقدَّ 

م،  ١٩٩٧ة البيضاء،  ، بريوت، دار املحجَّ ١د حسني: الشمس الساطعة، طاحلسيني الطهراين، حممّ   )٢(

 .٦٠ ص



٦٥٦  رمنيوطيقا اهل 

يُ  ثّم  واهلناء،  السعادة  له وملجتمعه  تضمن  التي  الكريمة  احلياة  عن  ق  لحِ وجتاٰىف 

بكلِّ املؤلِّ  مستقال� فص  ف  بابًا  الكتاب  فصول  من  أحاديث  ل  من  طرفًا  فيه  ُيوِرد   

بيته وأهل  العريفِّ )١( الرسول  الظهور  من  فاالنتقال  األُ   الداليلِّ   ،  القرآينِّ إٰىل    فهوم 

ة القرآن بعضه عٰىل بعضه  ة بشاهديَّ ام هو من جهة اإلحاطة باملعارف الكّليَّ الكريم إنَّ 

       . ة التفسرييَّ اآلخر، وهذا كان إيضاحًا ملنهج

مة  ة، يكون العالَّ ا عٰىل مستوٰى التأويل؛ بام هو تعميق نظر يف احلكمة اإلهليَّ وأمَّ 

النصِّ   الطباطبائي   باعتامد  املدرَ   الروائيِّ   ملزمًا  جانب  العقليَّ إٰىل  ة  كات 

الشهوديَّ  ألنَّ واإلثباتات  بأنَّ ة؛  يرٰى  تأييد ظواهره  ه  القرآن تساعد عٰىل   ؛)٢( بطون 

واستيعاب   للنظر،  تعميق  هو  ما  بقدر  والتأويل  التفسري  بني  تناقض  ال  وبالتايل 

هذا    ولعلَّ   .ة املوجودة يف ثنايا اآليات الكريمةة واملعنويَّ أقوٰى وأعمق للثامر املعرفيَّ 

الرتبيَّ  مصاديق  ألنَّ من  إالَّ العالَّ   ة؛  التأويل  إٰىل  ينتقل  يكْن  مل  من  مة  املرور  بعد   

فلو لألُ تيرسَّ   التفسري،  حبُّ   حيدر  ملزمًا    ستاذ  نفسه  وجد  ملا  ذلك  توضيح  اهللا 

  .يف موطن بيان املنهج » للكلمة باملعنٰى غري السلبيِّ «بإقحام مجلة 

أنَّ  الكالم  يتحقَّ   وخالصة  أْن  ال يمكن  الكتاب  إالَّ فهم  تدبُّ ق  بإجراء    عقيلٍّ   رٍ  

األوَّ   هيمُّ   معتربٍ  الظهور  وبعد  يلِّ مقام  اهللا،  كّليَّ لكالم  قراءة  إجراء  إٰىل  ننتقل  ة  ها 

أنَّ  جهة  من  الكريم  وأنَّ   للقرآن  ببعض،  ناطق  بعض،    بعضه  عٰىل  شاهد  بعضه 

املعريفُّ   ة كهذه يستمرُّ فبمنهجيَّ  يف أقدس النصوص وأقواها وأّمهها؛ وهو    الفتح 

ه؛  الوحي عائشًا فينا ونحن عائشون ب  ة إٰىل آخر الزمان، ويظلُّ احلياة العباديَّ   نصُّ 

الدِّ  اللغة  إٰىل بحث أصل معنٰى  يعيدنا  ننطلق من تصوُّ ينيَّ ما  ر سامحة  ة، وسوف 
 

ع يف العامل  ، ضمن كتاب رسالة التشيُّ »ثالث خصائص لتفسري امليزان «د جواد:  انظر: مغنية، حممّ   )١(

 . ٥٠٣و ٥٠٢ املعارص، ص

،  مصدر سابق،  »-  ة مقارنةقراءة نقديَّ   -ة  ة واملدرسة الطباطبائيَّ املدرسة التفكيكيَّ «انظر: رحيميان،    )٢(

 .١٠٢ ص



ينيَّة  ٦٥٧  اهلرمنيوطيقا الدِّ

بدي مالحظاتنا بخصوصه، حيث نجده حياول أْن  الشيخ شفيق جرادي، عٰىل أْن نُ 

للَّ دِّ ُحي  معنٰى  املجال:  د  هذا  يف  باجلرجاين  مستعينًا  تعريف  « غة؛  يف  اجلرجاين  قال 

النقاش إٰىل قول  ، وما يتفرَّ »قوم عن أغراضهم   هبا كلُّ عربِّ اللغة: ما يُ  أثناء  ع منه 

  : ة للغة، خالصًا إٰىل أنَّ ولفظ وصواتة وغريها من التجّليات الواقعيَّ 

تات لبناء الكالم، ولكنَّ الكالم  «   -  اللغة، وإْن اعتمدت عٰىل احلروف والتصوُّ

ا   كان مصدر تولُّدها،  هو صورة متيُّز بني شكل يف تأدية املقصد وشكل آخر، وهي أي�

فإنَّام ختضع يف هناية املطاف ملا يصطلح عليه الناس: مجاعات تتواضع ابتداًء عٰىل هيأة  

  لفظيَّة معيَّنة، ثّم تأمتر الحقًا بتلك اهليأة أو الصورة التي بنتها ووضعتها. 

  ... دة، فهي تضبط الرصيح من القول وحمكمهاللغة حتاكي مستويات متعدِّ   -

  .)١( دهاتتعاٰىل لتنافس النفس يف جترُّ ا هنَّ أكام 

هي داللة معنٰى ال حدَّ   - بام  اللفظ    اللغة  هو  الكالم  بينام  منتهٰى؛  ملداها وال 

  .)٢( »...املحكوم بالكثرة املحدودة

ة بخصوص  ة الظاهراتيَّ ة؛ اجلرمانيَّ هات الفلسفيَّ بمساءلة كثري من التوجُّ   وقد مرَّ 

ين،  ة لغة الدِّ مَّ ثَ   سطورة، وانتهٰى إٰىل النتيجة الكربٰى؛ وهي أنَّ اللغة والكينونة واألُ 

  ة، مع التمييز بينهام بمجموعة من املعايري: ينيَّ ة لغة الظاهرة الدِّ مَّ وثَ 

الدِّ تتعلَّ «  - لغة  اهللا  ق  إٰىل  املنسوب  أو  سبحانه  اهللا  عن  الصادر  بالكالم  ين 

اهللا سبحانه يصري فصالً من   ة، فإنَّ ينيَّ ا لغة الظاهرة الدِّ أمَّ  ...سبحانه بشكل مبارش

الدِّ  خرٰى  ق تارًة بوجوده، وأُ موضوعًا ملحموالت تتعلَّ   »اهللا« ين، ويكون  فصول 

    .بصفاته، وثالثة بأفعاله ومقاصده

 
ة ، بريوت، معهد املعارف احلكميَّ ١ين، طة يف فلسفة الدِّ انظر: جرادي، شفيق: مقاربات منهجيَّ   )١(

 . ٢٠٦و ٢٠٥ م، ص٢٠٠٤ة، ة والفلسفيَّ ينيَّ للدراسات الدِّ 

 . ٢٠٧ ، صاملصدر السابق )٢(



٦٥٨  رمنيوطيقا اهل 

ة  ين موضوع االهتامم األساس؛ إذ يبحث عن كيفيَّ ل الوحي يف لغة الدِّ مثِّ يُ   -

ة  ة بالبحث عن تارخييَّ ينيَّ لغة الظاهرة الدِّ   هتتمُّ م اهللا مع الناس، يف الوقت الذي  تكلُّ 

الدِّ  ثقافي� لغة  ناجتًا  بوصفه  به    ... اين  تتعاطٰى  الذي  التداول  يف طريقة  تبحث  كام 

  ... ةة والطقوسيَّ ة أم السلوكيَّ اجلامعة مع نظام الكلمة؛ سواء يف أعرافها العقديَّ 

ساقاهتا  ة للفرد، أو اجلامعة باتِّ ينيَّ ة تعبري التجربة الدِّ ينيَّ ل لغة الظاهرة الدِّ ثِّ متُ   -

ة نفسها، وكوهنا تنطوي عٰىل سامت  ة بالقضيَّ ة اخلاصَّ ة، أو املضمونيَّ ة الشكليَّ املنطقيَّ 

وثقافيَّ برشيَّ  التعبرييَّ ة  قدراته  بحسب  بلورهتا  عٰىل  املنتمي  عقل  يشتغل  بحتة  ة  ة 

اخلاصَّ والثقافيَّ  متُ هنَّ أكام    ...ةة  الفِ ثِّ ا  نظام  مالمح  بحسب  رَ ل  والطوائف  ق 

  ... ةة واإلخباريَّ اهتا التفسرييَّ خصوصيَّ 

غة احلاكية  دة للَّ ة املولِّ رات الذهنيَّ ة إٰىل صيغ التصوُّ ينيَّ الدِّ   تنحكم لغة الظاهرة  -

 عن طبيعة فهمها للموضوع، دون أْن  عربِّ ا تبقٰى لغة تُ ولذلك، فإهنَّ   ...ينعن الدِّ 

وإْن كانت بحسب الواقع    ... يف التعبري عن ذات املوضوع  متتلك القدرة أو احلقَّ 

س  ُس ، حيث جعل من هذه األُ )١( »...لغة طموحة يف نيل احلقيقة والذات ودركهام

تعدُّ رُ الطُّ  إٰىل  املؤّدية  الكُ ق  السامويَّ تُ دية فهم  نتيجة ذات أصالة واقعيَّ ب  ة  ة؛ وهي 

    . مشهودة

األُ  هذه  مناقشة  عٰىل  نعمل  سوف  يف  ُس ونحن  البحث  إٰىل  ننتقل  أْن  قبل  س، 

    .موضوع الوحي

ة بدأت تتسارع بوترية  ف حياول أْن يرشعن حلركة فكريَّ املؤلِّ  ومن الواضح أنَّ 

بنسبيَّ كبرية يف هذه األيَّ  نسبيَّ ينيِّ الدِّ   ة فهم النصِّ ام، وهي تؤمن  الفهم  ، جاعالً  ة 

  لكنَّ   . وتعاىلٰ ين بام هو كالم اهللا سبحانه  ة، ال بلغة الدِّ ينيَّ قة بلغة الظاهرة الدِّ متعلِّ 

تُ مرشوعيَّ  أْن  يمكن  ال  كهذا  دفاع  عمليَّ ربِّ ة  الترشحييَّ ر  الفصل  النصِّ   ة    داخل 

 
 . ٢٢٤ ، صاملصدر السابق )١(



ينيَّة  ٦٥٩  اهلرمنيوطيقا الدِّ

الدِّ   ينيِّ الدِّ  هو كالم    -  مثالً   -ة، فالقرآن الكريم  ينيَّ ين ولغة الظاهرة الدِّ بني لغة 

لكنَّ  اينٌّ ربَّ  دين)،  (لغة  وكيفيَّ رصف  معانيه،  باستيعاب  اهتاممنا  زاوية  من  ة  نا 

رصاحة هذه اخلالصة حتتاج    إنَّ   . ة)ينيَّ لوصول إٰىل ذلك جتعله (لغة الظاهرة الدِّ ا

    . خ يف األذهانإٰىل كثري من املجهود لترتسَّ 

ة،  ة الفهم حتتاج إٰىل مقّدمات؛ كالميَّ عمليَّ   رصف، لكنَّ   اللغة معطٰى معنويٌّ   إنَّ 

(التواضع اجلمعيُّ ة، وداللة استعامليَّ وصواتيَّ  وقد تنجح    . ات للفهميَّ ) وهذه آلة 

ي إٰىل الفهم  ؤدِّ ، وقد تُ د، وقد توصل إٰىل الفهم األتمِّ هذه األدوات يف الفهم اجليِّ 

ة  هويَّ   عطي للجثامن اللغويِّ تُ   ة أنْ ات املرشحيَّ (سوء الفهم)، وال يمكن لآلليَّ   أاخلط

أنَّ أُ  بمعنٰى  الدِّ   خرٰى؛  تظلُّ لغة  اآلليَّ   ين  وفق  الفهم  مطرقة  حتت  ات  واقعة 

الدِّ واألدوات البرشيَّ  لغة  والتعامل مع  املتسامل عليها،  املنهجيَّ ة  هذه  ال  ين وفق  ة 

استباحتها حتَّ  قدسيَّ يعني  هلا عن  نبحث  أعىلٰ ٰى  أنَّ   .ة  حياول  صحيح    املؤلِّف   ما 

الفة عٰىل عمليَّ اخللوص إليه هو إضفاء املرشوعيَّ  يعاين    هم دون أنْ ة االجتهاد يف 

الرشعيَّ  اهلجامت  من  إالَّ املجتهد  الرشسة،  أنَّ ة  بأنَّ   نعتقد  هويَّ   نا  للجسم  منح  تني 

ة بقدر ما جيعل من  اإلشكاليَّ   ة، لن حيلَّ نفسه: لغة دين، ولغة ظاهرة دينيَّ   اللغويِّ 

؛  األكرب  ، فتصري عارضة عٰىل األصل اللغويِّ ين نفسها غري ذات وجود فعيلٍّ لغة الدِّ 

  . ةينيَّ وهو لغة الظاهرة الدِّ 

وهذا ما سوف نعاينه يف بحثه عن الوحي والكلمة، حيث نجد سامحة الشيخ  

يُ  االجتِّ فصِّ مل  فاالجتِّ ل بني  الرائية للوحي؛  الثالث  األوَّ اهات  الوحي  اه  يرٰى يف  ل 

ا  ا حيوي� بث� سعيًا إٰىل التامثل بني اإلنسان وبني سامت املتعايل، والثاين يرٰى يف الوحي 

  عٍ واق  مواضع السكون والقلق، والثالث يرٰى تكييف الوحي مع كلِّ   هاديًا لكلِّ 

الكونيَّ   مستجدٍّ  وإمالءاته  الواقع  األمر  الظروف وسلطات  العامليَّ متليه  بل  )١( ةة  ؛ 

 

 . ٢٤٥ ، صاملصدر السابق انظر:  )١(



٦٦٠  رمنيوطيقا اهل 

ة)  ينيَّ قة يف عني ذاهتا، ما دام الوحي بكلامته (لغة الظاهرة الدِّ تها متحقِّ يرٰى مرشوعيَّ 

بحثيَّ ب« حماوالت  أمام  عًا  مرشَّ ومنهجيَّ ابًا  املفيدة  ة  واملباين  املرتكزات  لتشكيل  ة 

أيِّ  بدون  قائم،  هو  ما  القائمة عند  املشكالت  تتجاوز  والتي    زٍ جتاو   واملستفيدة، 

    .)١( »ومواقف مسبقة سلبيٍّ 

ة يف التعامل مع النتاجات، بخصوص أصل الوحي، وبجميع أنواعها،  فالسلبيَّ 

، بام هو  )الكلمة (  ، لصالح الوحي»ةلغة دينيَّ «د الوحي، بام هو  دِّ سوف ُهي هو ما  

  . »ةلغة ظاهرة دينيَّ «

  ة: أو اهلرمنيوطيقا األوسطيَّ  العومليُّ  اجلري العميلُّ  -   ٢

وجود مفرسِّ كامل بامتياز (وهي إحدٰى مصاديق العصمة)، واعتامده سقفًا    إنَّ 

ل ضامنة من حالة التسيُّ ام سيُ يف التعامل مع اخلطاب؛ ربَّ  ب التي يمكن أْن يقع  شكِّ

إٰىل   واألمر نفسه ينجرُّ  .ة مجيع التفاسري ون؛ يقينًا مع إيامهنم بنسبيَّ فيها اهلرمنيوطيقيُّ 

بع مصداق اخلطاب، ونعتربه العمدة؛  تأويل، حيث جيب أْن نتَّ بؤرة املعنٰى مناط ال

املعرفيَّ  املدارك  مستوٰى  عٰىل  اخلطاب  يف  نغوص  األوَّ وبالتايل  جيب  ليَّ ة  والتي  ة، 

علميَّ  بأدوات  احلقَّ تنقيحها  عن  فيها  ونبحث  معارصة،  دون  انيَّ ة  عدمها،  من  ة 

احلال، أو باألحرٰى دون اخللط يف ما  ة؛ كام هو واقع  ة الثانويَّ األخذ باملدارك املعرفيَّ 

اهلرمنيوطيقيِّ  هو عند  املعرفيَّ ني، وذلك حتَّ بينهام؛ كام  السقطات  نتجاوز  التي  ٰى  ة 

أكثر    عي فهمها للنصِّ السقطة الثالثة؛ والتي تدَّ   ا يف ما خيصُّ وأمَّ   . سبق تسجيلها

مؤلِّ  حلٌّ من  لدينا  فليس  إالَّ   فه،  تعقُّ بخصوصها،  حيث  من  املؤلِّ ب    يف  مراد  ف 

اخلطايبِّ  اجلسم  النصِّ جمموع  شارح  يكْن  مل  ما  بمراده  اجلزم  نستطيع  أْن  دون   ،  

ما دامت تقريرات    معصومًا، فمن هذه اجلهة يمكن لنا اجلزم بمراد صاحب النصِّ 

أنَّ املعصوم حجَّ  متحقِّ يقينيَّ   ة، فصحيح  قة عٰىل أساس اإليامن واالعتقاد  ة كهذه 
 

 املصدر السابق.  )١(
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كاٍف للوصول    اليقني الوجداينَّ   وال مصداق خارجّي هلا، ولكنَّ ،  بعصمة املفرسِّ 

بًا يف إطار  مغيَّ   يظلُّ   -   ٰى الوجداينَّ حتَّ -اليقني    ٰى حتصيلها؛ ألنَّ إٰىل اخلالصات املتغيَّ 

    . فلسفة اهلرمنيوطيقا

اللفظيِّ   إنَّ  الدليل  العالَّ مباحث  عند  مطروح  هو  كام  حممّ ،  الشهيد  باقر  مة  د 

ة  ة االستعامليَّ ة والداللة التصديقيَّ ريَّ لة خلصوص الداللة التصوُّ ، شامالصدر  

ة،  ا تفيد القطعيَّ ة املهيمنة عٰىل غريها من الدالالت؛ ألهنَّ ة اجلّديَّ والداللة التصديقيَّ 

تصبُّ  هتمُّ   وقد  يسرية  باختالفات  وإْن  نفسها،  اخلانة  اليشء  حّجيَّ   يف  الظهور،  ة 

خاٍل من    اعتباطيٌّ   يلَّ الفهم األوَّ   من األساس؛ ألنَّ   ونالذي يرفضه اهلرمنيوطيقيُّ 

ة املعتمدة يف الظهور هو العرف)، ولذلك ال  القبليَّ   ة (ألنَّ ة املرجوَّ ات املعرفيَّ القبليَّ 

  . اتة من القبليَّ قبليَّ   ة ما مل يعتربوا املدرك العريفَّ حّجيَّ   ينزعون عن هذا الفهم أيَّ 

متعرسِّ  التصديق؛  وهذا  يُ القبليَّ   ألنَّ   التي  عن  ركِّ ات  الناجتة  تلك  هي  عليها  زون 

الفكريَّ  والذهنيَّ املخاضات  حدَّ ة  الواصلة  َفُهم  العامليَّ   ة  املثال  - ة،  سبيل    -   عٰىل 

قد حتمل معاٍن كثرية بخالف ظاهرها، وهذا    » السامء متطر«عبارة    حون بأنَّ رصِّ يُ 

ة يف  ريَّ جممل هذه املقّدمات التصوُّ  نَّ ولك  .املنقوض من قِبَلهم  عني الظهور العريفِّ 

اإلسالميَّ التأويليَّ  تظلُّ ة  ولكنَّ  ة  السطحّي)،  (الفهم  التفسري  مقام  يف  ال  سليمة  ها 

حيتاج إٰىل    ٰى تفسري املعصوم فهًام باملعنٰى الدقيق للكلمة؛ إذ حتَّ  دَّ يمكن أْن ُتعَ 

منه، ولذلك يكون من الرضوري   سقطنا يف تسلسل ال خروج  ة استيعاب، وإالَّ آليَّ 

البحث والتنقيب من جديد من أجل الوصول إٰىل املعنٰى املراد، وهنا يأيت   تأكيد 

  . ةٰى اهلرمنيوطيقا األوسطيَّ دور ما نقرتحه حتت مسمَّ 

ة هو أكثر من التأويل الذي كان عند طائفة  وما نقصده باهلرمنيوطيقا األوسطيَّ 

، ثّم إجياد  عٰىل نوع من التفكيك املضمر لبنية النصِّ تقوم  «اء؛ إذ املدرسة  رَّ من القُ 

حملِّ  للفظ  املرادف  أو  يستطيع    النظري  حيث  آخر،  سياق  إٰىل  ونقله  (الشبهة)، 
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ة  وال تكفي آليَّ   . ةدًا يف صورة استبداليَّ اكتساب معنٰى آخر، ويعود إٰىل موضعه جمدَّ 

تتأطَّ  أْن  لتساملامثلة  خترج  قد  بل  الواحد؛  املجال  يف  السياقات  ر  خمتلف  - تدمج 

العرب  أمثال  احلديث،  إنَّ -  القرآن،  بل  التمثيليَّ العمليَّ   ؛  عامل  ة  تتجاوز  هذه  ة 

الواقع يكون حاكيًا عن    ؛ بمعنٰى أنَّ )١( »النصوص والكلامت لتقع عٰىل عامل األشياء

يتَّ )النصِّ (   اخلطاب  التأويل  هذا  جيعل  ما  صحيح؛  والعكس  البعد  ،  مع  فق 

  . صوهلااألشياء إٰىل أُ  لكلمة؛ أي ردُّ ل االشتقاقيِّ 

  . ر دائم ملكامن النصوصمفجِّ «يلعب دور    -  كام هو عند أنصاره  -  فالتأويل

دة،  املوضوعات املتجدِّ   فتثوير القرآن يف ضوء ما سلف، جيعل القرآن يعارص كلَّ 

االستبداليَّ  اإلحاالت  بعدد  ُحت ويكشف عن أحكامه املختلفة  التي ال  ؛  )٢( »ٰىص ة، 

زمانيَّ ألنَّ  من حقبة  أكثر  بالرضورة منفتح عٰىل  ة  ة معرفيَّ ة، ومن جغرافيَّ ه خطاب 

معنٰى جديد    كلُّ «ه ما دام املتشابه إٰىل املحكم؛ ذلك أنَّ  ؛ بردِّ داخيلٍّ   مٍ قائمة باستحكا

فإنَّ  ملتشابه،  إحكام  بمنزلة  يكون  التأويل،  النسبيِّ يكشفه  احلكم  موقع  يأخذ    ه 

ل أمٌر مرفوٌض قطعًا؛  االرتباط باملورد األوَّ   دة، وهذا يعني أنَّ للموضوعات املتجدِّ 

، فمن الواضح  )٣( »وجه يكشف عنه التأويل  وكلُّ   . ة أكثر من نزول للنصِّ مَّ ثَ   ألنَّ 

للنصِّ   أنَّ  كثرية  حيوات  يضمن  بامتيازالتأويل  معارصًا  وجيعله  أنَّ   .،    واحلقيقة 

أكمل  القرآينَّ   النصَّ  طيَّ ، بوصفه  حيمل يف  الكثرية،  النصوص،  احليوات  اته هذه 

دة هو  فتحميل النصوص بعضًا من املعاين املحدَّ «،  فعيلٍّ   لٍ وينتظر من يستثمره بشك 

صلة بحركة  ة متَّ ، التي هي ديناميكيَّ ة النصِّ من باب التعارص الذي تفرضه ديناميكيَّ 
 

اآلخر  )١( الرتاث  حمنة  إدريس:  العقالنيَّ   ..هاين،  اإلمامي، طالنزعات  املوروث  ، منشورات  ١ة يف 

 . ٣٧٥ م، ص١٩٩٨الغدير، 

 . ٣٧٧ ، صاملصدر السابق )٢(

 املصدر السابق.  )٣(
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ك داخل دواليب  يتحرَّ   -  واحلال كذلك  -  فالنصُّ   .)١( »الواقع ومتغّريات الظروف

لقهريَّ  فهمه  وخيضع  نص� التاريخ،  جيعله  ما  واملكان؛  الزمان  حلركة  ات  مساوقًا  ا 

التطاول والتسيُّ  ُيفَهم من ذلك معنٰى  أْن  ينبغي  ال  الفهم    ب؛ ألنَّ املجتمع، لكْن 

  كاشف بنفسه   النصَّ   ا أنَّ ف له، فإمَّ إٰىل رؤية املؤلِّ   راجٌع رضورةً   للنصِّ   التارخييِّ 

املراد هو الباطن؛ ما    ر بالظاهر، واحلال أنَّ ه متدثِّ ا أنَّ الداللة، وإمَّ  عن معناه قطعيُّ 

؛ كشفًا للباطن أو  يضع القارئ أمام رضورة الرجوع إٰىل تفاسري املعصومني 

واستنطاقه مستحكًام     اجتهد اجتهادًا من أجل استبطان النصِّ ، وإالَّ لبواطن النصِّ 

ليس له أْن يقف عند    -  من األحوال   حالٍ   ويف أيِّ   - بقواطعه من حمكامت؛ لكْن  

  . ف النصِّ ذلك خمالف قطعًا ملراد مؤلِّ  الظاهر؛ ألنَّ 

القول النصِّ   نَّ إ  :وخالصة  بؤرة معنٰى  مل يكشف  غري متيرسِّ   البحث عن  ما   

  من النصِّ  كّيلٍّ  رة من دون كشٍف ة البحث عن البؤعن ذلك؛ ما جيعل عمليَّ  النصَّ 

متشاهبه إٰىل املحكم، وفق نسق تداويل أو    ذاته، سواء بظهور معنٰى حمكمه أم بردِّ 

  . وال أكثر ال أقلَّ    ممتاز (معصوم)، يصبح جتنّيًا عٰىل النصِّ إضاءة من مفرسِّ 

ي  ة التي نبحث عن تفعيلها يف هذا املقام ه وعليه؛ تصبح اهلرمنيوطيقا األوسطيَّ 

بحاكميَّ  النصِّ اليقني  صاحب  النصِّ   ة  وأنَّ عٰىل  يتمُّ   ،  ال  داخله  إالَّ   التفسري  من   

ق معناه من خالل الباطن؛ بعرض بعضه عٰىل بعضه  ، وحتقُّ يلِّ بمصداق ظهوره األوَّ 

بتعقُّ   اآلخر، وبردِّ  أي  إٰىل حمكمه؛  الديناميَّ متشاهبه  الداخليَّ ب  للنصِّ ة  ، بوصفه  ة 

د  تفسري متقيِّ   أيَّ   نَّ أ، كام  »اهلانائي« ا وفقًا للتخريج  ا آيوي� نتجني نص� ا، موسيطًا فهمي� 

يظلُّ  الضوابط  عٰىل    هبذه  س  مؤسَّ ممتاز  تفسري  عٰىل  نقف  مل  ما  مرشوعًا  تفسريًا 

ق املعنٰى يف أجٰىل صوره،  ة؛ فعندها نقف أمام هذا التفسري من جهة حتقُّ املعصوميَّ 
 

 . ٣٨١ ، صاملصدر السابق )١(
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عقيلٍّ  مقتٰىض  أمام  لظهوريَّ   أو  النصِّ كارس  هذا  العقليَّ ة  املقتضيات  وطبعًا  ة  ، 

بدَّ املتحدَّ  ال  عنها  متحقِّ   ث  تكون  أْن  اإلنسانيَّ من  العلوم  إعامل  خالل  من  ة  قة 

  . ةة والكالميَّ والفلسفيَّ 

ديناميَّ  النصِّ فمجموع  املعصوميَّ وحتَّ   -   ات  التفسري  لدور    يظلُّ   -  ٰى  العبًا 

منتهٰى  وسائطيٍّ  هو  وليس  عنه،  ،  املبحوث  تعقُّ   وهوالفهم  عٰىل  يساعدنا  ب  ما 

الداخليَّ الديناميَّ  للنصِّ ة  بتعقُّ ة  احليويَّ ؛  مداركه  مبنٰى  ب  إٰىل  ننتقل  وبعدها  ة، 

  . َمْعُري) لنخلص إٰىل املعنٰى احلقيقيِّ (التَّ 

أنَّ وحتَّ  إٰىل ذهن القارئ  يتبادر  إالَّ تصوُّ   ٰى ال  هو  ما  للتصوُّ  عمليَّ رنا  ر  ة نسخ 

اجلنبة    هتمُّ   -ة  تفصيليَّ   نا نحاول أْن نبدي وجهة نظرنا التي تظلُّ السائد، فإنَّ   املدريسِّ 

ة صاحب  حاكميَّ   ر ال كربياته؛ ذلك أنَّ ات التصوُّ حاكمة عٰىل صغريَّ   -  ةالوسائطيَّ 

  تضمحلُّ   اخلارجيِّ   ها عٰىل املستوٰى التطبيقيِّ ولكنَّ  -  لت مبدأً وإْن شكَّ   -  النصِّ 

ق  قِّ مهام انضبط ال يمكن أْن ُحي   ر البرشيَّ التصوُّ   ؛ ألنَّ مقام الفهم اإلنساينِّ   لتصل إىلٰ 

ق  ، وهذا متحقِّ ط فهمه عٰىل مراد صاحب النصِّ سقِ ه سوف يُ ة فعالً ما دام أنَّ احلاكميَّ 

  . خارجًا وال يمكن نكرانه

تعدُّ  تدَّ فأمام  التي  األفهام،  أهنَّ د  اإلمجاع عٰىل  ؛  صِّ ا وفق مراد صاحب النعي 

حدِّ  إٰىل  واصلة  كثرية  حاالت  يف  تكون  والتي  احلكيم،  الشارع  التناقض    وهو 

ة تبحث  ا أفهام برشيَّ أم إهنَّ   ة صاحب النصِّ ا منضبطة حلاكميَّ ، فهل هي حق� والتضادِّ 

  ة املطابقة إلسكات املعارض وجلب األتباع؟ يديولوجيَّ إهلا عن 

ة  ة نسبة احلاكميَّ اخلصوص، ونستوعب نسبيَّ ولذا، جيب أْن نكون مرنني يف هذا  

ا،  فإهنَّ   -   ا ال يمكن دحضه لت أصالً اعتقادي� وإْن شكَّ   -ا إٰىل الشارع احلكيم؛ ألهنَّ 

  .ة تدور بني الظاهر والواقعنسبيَّ  وفق الفهم، تظلُّ  عٰىل األقلِّ 

ة  قطعيَّ م بسلِّ ، الذي قد نُ ينيِّ الدِّ   وهلذا نقف كثريًا عٰىل اخللط بخصوص النصِّ 
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يتكاثر إٰىل أفهام كثرية ختتلف وفق مسبقات  صدوره، ولكنَّ الفهم  ه عٰىل مستوٰى 

  .  نفسهاملفرسِّ 

ة صاحب  ل بخصوص حاكميَّ شكِّ يُ   فالقرآن الكريم، الذي ال يمكن ألحد أنْ 

موضوع أفهام كثرية    سة، يظلُّ س عليه وعٰىل غريه من النصوص املقدَّ املقدَّ   النصِّ 

الظاهر   من  أنَّ تنطلق  أساس  املحكُّ عٰىل  هو  ولكنَّ الفهميُّ   ه  هيمُّ   ،    االختالف 

، لنقل  التعميق من التسطيح، والتوسيع من التضييق إٰىل غريها من مديات النصِّ 

واحدًا    ه، فهل فهمنا ملضمون الرواية يظلُّ فرسِّ تُ   -   ة الصدور قطعيَّ   - الرواية    بأنَّ 

 عن  ة املختلفة التي يرجع إليها املفرسِّ املعرفيَّ ه خيتلف وفق املصاديق  أوحدًا أم إنَّ 

يف الفهم، فهل ما   السند العقيلُّ  سع أكثر لتهمَّ ة تتَّ وعي أو بدونه؟ والضائقة املعرفيَّ 

ه  د أنَّ ه، يراه غرينا كذلك؟ من املؤكَّ فرسِّ يُ   عقيلٍّ   ا غامضًا حيتاج إٰىل مستقلٍّ نراه نص� 

تراوح مكاهنا باحثة عن    ة تظلُّ لتفسري العقليَّ ة اٰى عمليَّ ليس كذلك؛ ما جيعل حتَّ 

  . ة؛ هي نفسهاة وعقليَّ دعامة معرفيَّ 

ي  ة حتاول عٰىل األقوٰى ختطِّ اهلرمنيوطيقا األوسطيَّ   ما نحاول التقعيد له هو أنَّ   إنَّ 

واملستقالَّ  العقليَّ الروايات  املعرفيَّ ت  الدعامة  عٰىل  لتعتمد  اجلوَّ ة؛  الذات  انيَّ ة  يف  ة 

الوسائطيَّ ، وختطِّ العارفة هذه  هذا ال يعني هتميش  التعامل  يها  تعني  ما  بقدر  ات 

س عٰىل مقّدمة استيعاب  ات ال هنايات، وهذا التجاوز يتأسَّ معها؛ بوصفها وسائطيَّ 

ة الكاملة  ط)، وحتقيق االنعكاسيَّ (مرحلة التفسري إْن رأسًا أم بتوسُّ   ة النصِّ ديناميَّ 

  . املتجوهر املعريفِّ   ة واملستقبل الذايتِّ الديناميَّ واملطلقة بني 

 تفعيل  ؛ إالَّ العقيلِّ   ، وال فهم الرواية، وال إعامل املستقلِّ القرآينِّ   فام فهم النصِّ 

املفكِّ  العارفة  فاألوٰىل،  للذات  األوٰىل  لتعمل  االستدالالت  بني  توازن  التي  رة 

  عاكسةً   ٰى يصري مرآةً  تنقيته حتَّ يتعنيَّ الذي   العرض عٰىل البعد الفطريِّ  وطبعًا، يتمُّ 

    .ةباملطلق للحقائق اخلارجيَّ 
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ل عليه يف فهم الرواية القائلة   ؛  ) ١( » من عرف نفسه عرف ربَّه « وهذا املنظور هو املعو�

جيعلها عاكسة   الداخل  من  وتنقيتها  العارفة  الذات  يف  املعارف  استدخال  أنَّ  بمعنٰى 

انيَّة نحو  للحقائق   اخلارجيَّة، التي ما هي إالَّ جتّليات إهليَّة، فتقرتب معرفة الذات الربَّ

ت   ة واملستقالَّ . فالروايات املفرسِّ الكامل واملطابقة، بخالف انعدام االنعكاس اإلجيايبِّ

املناسب من عمليَّة   ُينظِّفها ويضعها يف مكاهنا  إٰىل حفر معريفٍّ  بدورها  العقليَّة حتتاج 

ة أمام الذات العارفة، بخالف ما ينظر إليها. الف    هم، التي تظلُّ يف مجيع األحوال ثانويَّ

حتَّ  يُ بل  ما  العريفِّ سمَّ ٰى  بالظهور  وإالَّ   يظلُّ   ٰى  دائًام،  للحقيقة  مساوق    غري 

العقليَّ ة الرشعيَّ لسقطت االستدالالت الروائيَّ  املعنٰى ة أو    . ة، يف مقام اإلبانة عن 

نة،  هو يف أحسن األحوال التسامل عٰىل املعنٰى املتبادر من عبارة معيَّ  فالظهور العريفِّ 

يُ  أْن  يمكن  ال  التسامل  اخلارجيِّ وهذا  للواقع  مطابقًا  مصداقًا  ل  الختالف  شكِّ ؛ 

  . ةاأللسن بني القبائل أو باألحرٰى بني البلدان الناطقة باللغة العربيَّ 

العريفُّ  الظهور  يكون  إالَّ   فام  احلال  واقع  بدوي� يف  استدخاالً  للمسبق املعريفِّ     ا 

ة  ات معرفيَّ ليَّ ده من خالل أوَّ ؤكِّ لدٰى الذات العارفة، التي رسعان ما تنقضه أو تُ 

  . ُمستَجَمعة لدهيا

الذات العارفة بمسبقاهتا    ة تقوم عٰىل أساس أنَّ ة األوسطيَّ فالدائرة اهلرمنيوطيقيَّ 

ة تتعامل  ة وجوديَّ مسبقات معرفيَّ   . ن هي املبتدأ وهي املنتهٰى ة العميقة تكوالوجوديَّ 

ة؛  ة ثانويَّ ا لتجد هلا مستندات معرفيَّ حه داخلي� نقِّ ، ثّم تُ البدويِّ   مع الظهور املعنويِّ 

روائيَّ  وإنْ إْن  حتَّ عقليَّ   ة  تستوطن  ة؛  والتي  املتبادر،  عن  بعيدًا  باملعنٰى  لتذهب  ٰى 

ة صارفة  وهذه املستندات ال تكون هلا قوَّ  . ة للذات العارفةالوجوديَّ ة األداة املعرفيَّ 

  . ة للذات العارفةة الوجوديَّ  بام تسمح هلا به املسبقات املعرفيَّ عن الظاهر إالَّ 
 

،  ١م واملواعظ، حتقيق: حسني احلسيني البريجندي، طكَ د: عيون احلِ بن حممّ   الواسطي الليثي، عيلُّ   )١(

 . ٤٣٠ هـ، ص١٣٧٦دار احلديث، سة، قم املقدَّ 
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 ٌّ ٌّ فالدوران ِعيلِّ ة  عمليَّ   لكنَّ   .بني الذات والواقع يف مقام الفهم  ، والربهان إينِّ

املعرفيَّ  املباين  عٰىل  الذاتيَّ التأسيس  الوجوديَّ ة  عمليَّ ة  تستلزم  كاملة  ة  مراجعة  ة 

املعرفيَّ  املتعلِّ للخريطة  إنسان ة  هو  من حيث  باإلنسان،  احلفر    .قة  يكون  ولذلك 

ة؛ من أجل تصفيتها؛ لكي تصل مقام  عٰىل مستوٰى العلوم اإلنسانيَّ   -   أيضًا   - الزمًا  

  . ةاملطابقة مع احلقيقة اإلنسانيَّ 

وحده الذي   املعصوم  ؛ ألنَّ  كهذا هو منهاج عصمتيٌّ منهاجًا  واحلقيقة أنَّ 

للنصِّ  األكمل  الفهم  لتفسري  باهللا  العارفة  ذاته  وتطبيقه، وعٰىل رأسه    يعتمد عٰىل 

املعرفيَّ   ،القرآينُّ   النصُّ  الثانويَّ فاملداخل  عريفٍّ   - ة  ة  ظهور  (وهو  من  وروايات   ،

ومستقالَّ  عقليَّ مصدرها)،  إالَّ   -  ةت  هي  نسبيَّ   ما  تكون  مقامات  ال  لإلفهام،  ة 

للمعنٰى، ويمكن االستدالل بالروايات عٰىل هذه احلقيقة، فاإلفهام   مطابقة حقيقةً 

  ٰى الروايات حاجبًا عن استيعاب النصِّ ية؛ ما جيعل حتَّ يدور مع قدرة العقول املتلقّ 

  . يف حقيقته

ة حتتكر الفهم األمثل  ة موجودات ممكنمَّ ثَ   ولذا؛ ال يكون مستغربًا لو علمنا بأنَّ 

ن  كِّ للقرآن الكريم، وال يمكن أْن حييط به غريها، فال الدالئل املتعارف عليها متُ 

ٰى املوجودات املمكنة يمكنها أْن ُتطلِعه  غريها من الوصول إٰىل هذا املقام، وال حتَّ 

ة ودرجة  فدرجات االنكشاف تدور مع القدرة الذهنيَّ   . ملن ال يستطيع عليه خرباً 

ة كهذه  عمليَّ   بًا وترتيبًا، وما سوف نعمل عليه حاالً هو إثبات أنَّ ؛ ترتُّ فر العقيلِّ احل

بقدر    ها لْن تقارب حقيقة النصِّ ا، ملمكن املوجود، لكنَّا وعلمي� ق، عملي� ممكنة التحقُّ 

  . ما سوف تقرتب منه إٰىل قاب قوسني أو أدنٰى 

العمليَّ   وتظلُّ  حاولنا  هذه  لو  ممكنة  باخلطِّ ة  للقراءة    املعريفِّ   اإلمساك  الناظم 

ام تطابق، بل هو عني دفائن العقول  يطابق الفطرة أيَّ   ه خطٌّ ة للنصوص؛ ألنَّ املحّمديَّ 

اهللا أرسل    عندما قال بأنَّ   بن أيب طالب    ث عنها أمري املؤمنني عيلُّ التي حتدَّ 
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العقولليُ «:  األنبياء   دفائن  هلم  األنب)١( »ثريوا  فحركة  التاريخ    ياء  ،  يف 

ة، وعندما  ة والغريزيَّ املعيش هادف إٰىل تطهري جوهر العقل من الركامات النفسيَّ 

ة، ليس يف مصاديق املامرسة  ق هذا اهلدف يصري املبعوث له لسان حال النبوَّ يتحقَّ 

ة، وهذا االستدالل  ، وعٰىل رأسها اآلية القرآنيَّ - أيضاً   - فقط، بل يف فهم اآليات  

ة خصِّ عمِّ سوف نُ    .يصًا للمقام اإلثبايتِّ ق بحثه يف الفقرة املعدَّ

بات التي يعيش  ة يف إزاحة الدفائن من الرتسُّ ة العمليَّ ويبقٰى السؤال يف الكيفيَّ 

ات التي جيب أْن نقوم هبا، جيب  احلفريَّ   فيها اإلنسان، هنا جيب أْن نعلم يقينًا بأنَّ 

مقطعيَّ  تكون  الأْن  جوهر  إٰىل  للخلوص  اإلنسانيَّ ة؛  اإلنسانيَّ نفس  والغريزة  ة،  ة، 

اإلنسانيَّ  هو، وهي  واحلركة  هو  بام  الروحي عند اإلنسان  التاريخ، واملعراج  ة يف 

  ق التوطئة للظهور البرشيِّ ٰى تتحقَّ ًة يف اآلن نفسه؛ حتَّ ا وهامَّ كبريًة جد�  ورشة تظلُّ 

ة مجعاء،  ة للبرشيَّ ّمهيَّ يف رأس هرم األ  ة عٰىل ضخامتها تظلُّ األكمل؛ فهذه العمليَّ 

  . ي بالرضورة إٰىل الفهم األجٰىل واملطابق للواقع اخلارجيِّ ؤدِّ والتي سوف تُ 

حتقُّ  جيب  التي  الثالثة  تظلُّ والتفصيلة  األكمل  الفهم  هذا  إقامة  مقام  يف    قها 

-   تارخييٌّ  ه نصٌّ س، ال ألنَّ املقدَّ  ة بني القارئ والنصِّ ة الوجوديَّ قة يف احلواريَّ متحقِّ 

عملي�  فيه  نقع  ما  غالبًا  اللغويَّ وهو  باملدلوالت  االهتامم  طريق  عن  عرص  ا،  يف  ة 

ألنَّ -  النزول بل  نصٌّ ،  جيعل  اإلنساينِّ   بالوجودِ   مرهونٌ   وجوديٌّ   ماهويٌّ   ه  ما  ؛ 

هذه العبارة، ال بأس    غموض هيمُّ   جيل أيَّ ٰى نُ ة يف قلب الزمن، وحتَّ زمانيَّ   مراميه ال

رصوهنا يف  يف إيراد مثال بسيط: عندما نقف أمام فهم املسلمني للسامء نراهم ُحي 

تقدُّ  مع  لكْن  سقفًا،  بوصفه  فوق رأسنا؛  يرتفع  الذي  األزرق  العلوم  املوجود  م 

أيقنَّ الفلكيَّ  بأنَّ ة  إالَّ   ا  هي  ما  دنيويٌّ السامء  موجود  األفالك،      باقي  مع  باملقارنة 

  ر يف النصِّ ؤثِّ ة يف الفهم مل تُ هذه احلركة الزمنيَّ   ع فهمنا إٰىل سقف أعٰىل، لكنَّ فتوسَّ 

 
 .٢٣ ، ص١، اخلطبة ١ ، جمصدر سابقالرشيف الريض، هنج البالغة،  )١(
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تتبدَّ البتَّ   القرآينِّ  األفهام  النصِّ   ل، لكنَّ ة؛  ة  ثابتًا، وثبوته خمالف حلتميَّ   يظلُّ   أصل 

ة يف قلب الزمن  ال زمانيَّ   ته تظلُّ وحموريَّ   وعليه؛ فاستمرار النصِّ   . ل الزماينِّ التبدُّ 

  . هبذا املعنٰى 

وهذا املقام ال يمكن التعامل    .القرآينِّ   للنصِّ   واملقام الثاين هو املقام الوحياينُّ 

ا؛ وذلك من خالل الرتكيز عٰىل   التعامل معه تعييني� ا بقدر ما يتيرسَّ ني� ا تعيُّ معه لغوي� 

  .إزاحة الركام، وتثبيت الدفائن يف عني العقل؛ لتصبح متجّلية

ة  ة، فهل هي ظاهرة ألسنيَّ ينيَّ غة الدِّ  علينا إعادة النظر يف فهمنا للَّ يتعنيَّ وهلذا،  

ارتكانيَّ  مدلوالت  الدنيويَّ   - ة  ذات  اللغة  بقوانني  ظاهرة    -   ة أي حمكومة  هي  أم 

فمثالً: عندما    .ا يف اإلنسان يعجز عن التعامل معهاة ختاطب موجودًا تكويني� روحيَّ 

، رسعان ما نفهم من كالمه املعنٰى املتبادر، لكْن  »حرتمكأ  أنا«:  ث املرء قائالً يتحدَّ 

 لينقلب عكسه؛  املعنٰى يتغريَّ   ة، فإنَّ لو كانت هذه العبارة مزامنة حلركة استخفافيَّ 

  . ةون بالداللة االستعامليَّ صوليُّ وهو ما اصطلح عليه األُ 

الزاوية    القرآينُّ   والنصُّ  مها:  زاويتني؛  من  نفسه  األمر  عليه  ة،  اللغويَّ يرسي 

ة املالزمة له  ه من الزاوية التكوينيَّ ة، لكنَّخاضعًا لقوانني املعرفة البرشيَّ  حيث يظلُّ 

ه به  خاضعًا لتعاليم الروح، بوصفها هي املميّز يف الوحي للبرش، وهو ما نوَّ   يظلُّ 

بعلم التأويل ملجمل القرآن، فالفهم الروحي    بن أيب طالب    أمري املؤمنني عيلُّ 

  . ينيِّ للعامل الدِّ  األنفيسُّ  هو املحكُّ 

اللغويَّ  تعبُّ والقراءة  الروحيَّ ة رصفة، وأمَّ ديَّ ة  القراءة  ة فهي معراج رصف هللا  ا 

ق الفهم   العروج عٰىل األقوٰى، فكيف يتحقَّ سبحانه وتعاٰىل، وما ُأريَد من اخلَْلق إالَّ 

  ؟ القرآينِّ  نصِّ لل الروحيُّ 

،  -  أيضاً   -واجبًا عٰىل هذا املستوٰى    ة يظلُّ إعامل األدوات احلفريَّ   احلقيقة أنَّ 

الفهم  لكنَّ أدوات  الروح، وتعامالً مع  بحثًا يف جوهر  أعٰىل يكون  ه عٰىل مستوٰى 
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ص   ق من جوهر الروح يتشخَّ الروحيَّة الستنطاق القرآن استنطاقًا حمّمدي�ا، والتحقُّ

ا تكويني�ا انطباعيَّة مع ما يوافقها، بخالف العقل الذي  باألثر   واملأثور يف الروح؛ ألهنَّ

قد حترمه الركامات عن تبيان احلقيقة، الروح تكويني�ا قادرة عٰىل التفاعل مع األثر  

  واملأثور؛ تفاعالً مطابقي�ا بدون مدخليَّة للامّديَّات يف هذا التأثُّر الذي يظلُّ جدلي�ا. 

ٰ   لة كلُّ واملشك ة؛ فاإلنسان الذي يمنح عقله  ة اخلارجيَّ  يف الفاعليَّ املشكلة تتجىلَّ

 مفهوماته قابلة  صريِّ ة يف االستيعاب، جيعل الروح يف الدرجة الثانية؛ ما يُ األسبقيَّ 

الصحَّ  بني  واخلطللدوران  أمَّ أة  األولويَّ ،  جعل  لو  املؤكَّ ا  فمن  للروح،  أنَّ ة    د 

ة لدفائن العقل، وهو عيب يف  ق الكاشفيَّ االنطباع سوف يكون مطابقًا، وستتحقَّ 

  . ة ال يف التكويناملدماكيَّ 

ة، واإلنسان املتكامل  ة يف طول املادَّ يف التاريخ حركة روحيَّ   فحركة األنبياء  

  ة تظلُّ ة، ويف حالٍة ما إذا قلب املسألا يف طول املادَّ  إذا كان روحي� ال يكون كذلك إالَّ 

  الفيصل املبني قد ظلَّ   ؛ ألنَّ أة واخلطتدور بني الصحَّ   -   ة ٰى اإليامنيَّ حتَّ   - تشخيصاته  

  .  وهو الروحبًا يف مقام احلكم واإلحكام؛ أَال مغيَّ 

احلفريَّ  األُ واحلركة  تظلُّ ة  التي  االتِّ   وٰىل  جوهر  واجبة  يف  البحث  هي  باع؛ 

ن هو الروح؛ بوصفها املائز لإلنسان   أْن يكووهذا اجلوهر ال يمكن إالَّ   . اإلنسان

وكلُّ  املوجودات،  من  غريه  يظلُّ   عن  بالقوَّ   مائز  البحث  جوهرًا  تنزيل  وعند  ة، 

التكوينيِّ   درجة، فسوف يتمُّ  العقل؛  البحث يف جوهر اإلنسان  ؛ لنصل إٰىل مقام 

ماهيَّ  يف  إنساينِّ للبحث  موجود  هو  بام  العقل  نتنزَّ ة  بعدها  يف  ،  للبحث  درجة  ل 

ة،  ؛ ما سيدفعنا إٰىل بحث مقام األنفسيَّ هر تعامل اإلنسان مع املوجود اخلارجيِّ جو

ر، بعدها  وضيقًا، عٰىل مستوٰى التأثُّ   ا يدور مع التجربة، سعةً بوصفها انعكاسًا كسبي� 

ة يف التاريخ  ٰى نخلص إٰىل حركة نبويَّ نستقرئ حركة اجلوهر الفاعل يف التاريخ؛ حتَّ 

  . ات الفهم العميق ملجمل اخلطابص لنا وقائعيَّ لتتشخَّ ؛ اإلنساينِّ 
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ح بحمد اهللا ويشكر له؟ فإذا كان اإلنسان  سبِّ ليس الوجود بام هو موجود يُ أوَ 

ا به تشخيص مواطن التسبيح يف املوجودات  أكمل املوجودات، أفال يكون حري� 

أحواالً كهذه،    ة ال يستوعباإلنسان بصفته املاّديَّ   األدنٰى منه مقامًا؟ صحيح أنَّ 

مور؛  لكْن لو كانت الروح هي صاحبة القول الفصل الستطاع تشخيص هذه األُ 

ة  دَّ احلِ   بل وأبعد منها، فيصري برصه حديدًا يف الدنيا قبل اآلخرة، مع التسليم بأنَّ 

قَ   تظلُّ  النشأتني، وليست  األنبياء  خمتلفة بني  عنَّ   صص  ا يف مفروض  بغريبة 

  . السؤال

ة  رنا اهلرمنيوطيقّي، ال بأس يف إيضاح كيفيَّ ، وبإجياز كبري، تصوُّ بعد أْن أوضحنا

  . ، وروحاً ةً ؛ مادَّ ، وإعادة البحث يف جممل املوجود اإلنساينِّ إجراء احلفر املقطعيِّ 

منتفية بالتامم؛    ة احلفر تظلُّ ة لتسهيل عمليَّ وحقيقة االستعانة بالنصوص القرآنيَّ 

أكمل؛ بناًء عٰىل احلفر الذي سوف نسعٰى إٰىل القيام  ا هي نفسها حتتاج إٰىل فهم ألهنَّ 

ألنَّ  بإشارة؛  ولو  أكثر  به،  نظر  تعميق  إٰىل  حيتاج  العلميَّ   .املقام  التي  فاملعطيات  ة 

أنَّ توصَّ  عن  كشفت  إليها  غريزيَّ   لنا  حركة  هي  التاريخ  يف  اإلنسان  يف  حركة  ة 

ة،  ة اجلمعيَّ الغريزة اإلنسانيَّ نات الغالب، ترتكز عٰىل أوهام العظمة، وهي من مكوِّ 

اجلمعيَّ  بالغريزة  نقصد  الرتكيبيَّ طبعًا،  الغريزة  تلك  الغرائز  ة  من  جمموعة  من  ة 

اجلمعيَّ   .ةالبرشيَّ  الغريزة  جتعل  هذه  هو،  هو  بام  اإلنسان؛  حركة  عٰىل  احلاكمة  ة 

نسان، ويف  اإل  مة يف احلركة، ولكنَّ ة هي املتحكِّ ة والغضبيَّ ة للقوٰى الشهويَّ الفاعليَّ 

التغليب   وهذا  غريه،  غريزة  عٰىل  غريزته  تغليب  إٰىل  حيتاج  املشرتك،  عيشه  إطار 

بتحرُّ  املكر واحليلة واإلسقاط واإلسفاف  إٰىل إعامل  ما جيعل  حيتاج  اآلخر؛  كات 

ة الكفيلة  ة التخييليَّ ة؛ وهي القوَّ ة الومهيَّ ة ترتفع إٰىل القوَّ بعض املوجودات اإلنسانيَّ 

  . ةة بدالً من الغريزة الغرييَّ ل الغريزة اإلّنيَّ بضامن إعام

 ليثريوا دفائن العقول عند اإلنسان؛  ما ُأرِسلوا إالَّ  ) سالم اهللا عليهم(واألنبياء 
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للعقل    ة هي الرباط القويُّ الدفائن العقليَّ   ما جيعلنا نخلص، ولو عٰىل عجالة، إٰىل أنَّ 

أنَّ يلِّ التخيُّ  بمعنٰى  املتشكِّ   ؛  القوَّ لة  الغريزة  مستوٰى  الشهويَّ عٰىل  والغضبيَّ تني  ة  ة 

ا وامهًا مسقطًا روح العقل  لي� ا معيبًا يف العقل؛ ليضحي ختيُّ ل موجودًا تكويني� شكِّ تُ 

الدنيويَّ  الركامات  من  طمر  ٰ   ة:حتت 
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درجيَّ )١(خ فاملبادلة  عٰىل  ،  الفاعليَّ ة  تكون  حيث  العقل،  للخيال  مستوٰى  ة 

  . املطمور واألوهام بدل الوجود الكينوينِّ 

  كامنة يف إزالة الطمر عن الوجود الكينوينِّ   وعليه؛ تكون حركة األنبياء  

العقل؛ لتصبح القوَّ  العاقلة هي املتحكِّ يف مقام  الرذائل)  ة  مة ال يف الوهم (مرتع 

ة  ة الوجوديَّ د هلا املسلكيَّ جدِّ ، فتُ -  أيضاً   -ة  والغضبيَّ   ة فقط؛ بل يف القوٰى الشهويَّ 

   ة: األصليَّ 
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يرسَّ  قد  نكون  صورها،  أجٰىل  يف  احلقائق  بإظهار  عٰىل  احلفر،  للحفر  الطريق  نا 

  . عظيم أنفيسٌّ مستوٰى الروح؛ وهو جهد 

متيرسِّ  غري  إالَّ فالروح  الكشف  قوَّ ة  بناًء عٰىل  متحكِّ   عاقلة  من  ة  غريها  يف  مة 

ث عن رصاع بني جمموع  نا بالرضورة نتحدَّ مة، فإنَّ متحكِّ   :القوٰى، وعندما نقول

الغائيِّ  احلفر  إٰىل  نعود  بعدها  الساعة،  القوَّ   القوٰى، وعٰىل مدار  العاقلة؛ ألنَّ يف    ة 

اإلنساينَّ  هديفٌّ   الوجود  الغائيَّ   وجود  تُ بالرضورة، وهذه  التي  ل مسلكًا  شكِّ ة هي 

  . ا للروحملكي� 

يتمُّ  فنحن    وعندما  (ولذلك  وحده  الفرد  مستوٰى  عٰىل  ال  املراحل  هذه  قطع 

  القرآينِّ   ؛ تكون مفاهيمنا للنصِّ )، بل عٰىل املستوٰى العامِّ ه العرفاينَّ نخالف التوجُّ 

  . بالكامل، وانفتحت عٰىل مستوٰى الروح ت قد تغريَّ 
 

 . ٦١سورة البقرة، اآلية  )١(

 . ٥٦سورة الذاريات، اآلية  )٢(
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ا، بل  بالرضورة، وليس لغوي�   الفهم وجداينٌّ   الوصول إليه أنَّ   وخالصة ما نودُّ 

وبالتايل؛ ال يكون هو   . سطح للمعنٰى احلقيقيِّ ته ما هو إالَّ عٰىل أّمهيَّ  الفهم اللغويُّ 

لـ»املعنٰى « يكون إطاللة  بل  نجده  »املعنٰى «  ،  ا يف الزمان واملكان،  نسبي� ؛ ولذلك 

ه استحصل عٰىل جوهر   أبدًا؛ ألنَّ ا ال يتغريَّ كينوني�   الذي يظلُّ   بخالف الفهم الروحيِّ 

  . ، وهذا أكمل األفهام وأقواها؛ وهو اهلدف ِمْن خلق البرشالوجود الكينوينِّ 

يظلُّ  اإلنساينِّ   فالتكامل  الوجود  عٰىل  جممل  واجبًا  مع  ترابطه  بتحقيق  ؛ 

عٰىل    ، وحتقيق ترابط مع عمقه اإلنساينِّ قيِّ فُ خرٰى عٰىل املستوٰى األُ املوجودات األُ 

  . املستوٰى العموديِّ 

  إنَّ   : نقول  ر بول ريكور، يمكن لنا أنْ ٰى يكون خطابنا منضبطًا مع تصوُّ وحتَّ 

الوجوديَّ  د،  حمدوالالَّ   هو اليشء عينه يف النصِّ   القرآينِّ   يف النصِّ   الكينوينَّ   البعد 

الفهم    قه عٰىل واقعنا؛ ألنَّ طبِّ قه يف ذواتنا قبل أْن نُ حقِّ والذي جيب أْن نتعامل معه ونُ 

  . ة) تتناقض مع فلسفة الوجود نفسهة (خطابيَّ رزوخنيَّ  البعيد عن التطبيق يظلُّ 

 درجات من  ة، وما سواه إالَّ فالفهم تغلغل للمعنٰى يف جوهر الروح اإلنسانيَّ 

ة؛ ولذا ال يكون مستغربًا أْن نقف عٰىل تضارب  كة التارخييَّ التفسري املساوق للحر

رسعان   معريفٌّ   مدماك تارخييٌّ   املدماك التفسرييَّ   التصادم؛ ألنَّ   يف التفسري إٰىل حدِّ 

  . ل صواميل إعامل التفسريل بتبدُّ ما يتبدَّ 

سًا؛ ألهنَّ ر اهلرمنيوطيقا الغربيَّ وهنا بالضبط يكون نقضنا لتصوُّ  ويف    -  اة مؤسَّ

تكون يف احلقيقة واقعة حتت وهج التفسري ال غري، فالبعد    -  مقام البحث عن الفهم

ة رصفة تريد عمقًا أكثر،  ة تفسرييَّ  عمليَّ ما هو إالَّ   يف التعامل مع النصِّ   التارخييُّ 

  هذا األخري معياريٌّ   ها مهام سمت ومهام سعت لْن تصل إٰىل تكوين الفهم؛ ألنَّ لكنَّ

  .  من معامله املكانغريِّ لزمن، وال يُ ال يداخله ا

 تعميق النظر يف  ة إالَّ ، فليس من مسلكيَّ القرآينِّ   ا نبحث عن فهم النصِّ فإْن كنَّ
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ام يف أكمل صوره، ال   ظللنا داخل سور التفسري يف أجٰىل صوره، وربَّ الروح، وإالَّ 

أكثر وال  تصوُّ   . أقّل  يصري  عوملي� وعندها  اإلنس رنا  اجلنبة  يستدخل  هي  انيَّ ا  بام  ة، 

عامليٌّ  للمحيلِّ مشرتك  ومتجاوز  والزمان،  املكان  إكراهات  عن  مرتفع  بأجٰىل  ،   

، بعيدًا عن  ة للتأسيس للكّيلِّ ات الرضوريَّ ة إحدٰى اآلليَّ ة األوسطيَّ صوره؛ فالتأويليَّ 

اجلغرافيَّ  اآلليَّ األزمات  إحدٰى  وهي  احليويَّ ة،  الفكريَّ ات  املنظومة  لدخول  ة  ة 

  . باقتدار ال خيفٰى  ث املشهد العامليَّ ؤثِّ ة؛ لتُ ة إٰىل رصح العامليَّ اإلسالميَّ 

يتيرسَّ وحتَّ  اإلسالميِّ ٰى  العقل  دخول  عامليَّ   التأوييلِّ     اللحظة  حلظة  جديدة،  ة 

التي أضحينا نعيشها، واملنبنية عٰىل ثقافة السوق وديموقراطيَّ العامليَّ  ة التفاوض  ة 

ر، مل يعد أمام  ة التصوُّ ب يف حاكميَّ واخلسارة هو املتغلِّ التجاري، حيث منطق الربح  

س؛ إلعادة  املقدَّ   لة عٰىل النصِّ ة متأصِّ يبني منظومة فكريَّ    أنْ إالَّ   العقل االقتداريِّ 

  . ة جديدة وتأثيثهاترتيب حلظة عامليَّ 

عند الباحث زكي لعايدي، والذي حاول تقديم دراسة    »ةاللحظة العامليَّ «  فـ

أنَّ استدالليَّ  عٰىل  ثَ ة  نعيش  بتنا  ديموقراطيَّ مَّ نا  أساس  عٰىل  تقوم  موّحدة،  حلظة  ة  ة 

  السوق، حيث يقول: 

العامليَّ   إنَّ  جمرَّ اللحظة  ليست  الرشعيَّ ة  إضفاء طابع  إيديولوجيَّ د  عٰىل  ة  ة 

السيايسِّ  ناجتها  وعٰىل  الديموقراطيَّ السوق،  أي  وإنَّ ؛  عٰىل  ة،  تأكيد  هي  ام 

ة بني السوق والتنمية  بينهام، إٰىل درجة قيام عالقة دائريَّ   العضويِّ االرتباط  

  .)١(ةوالديموقراطيَّ 

ة ملرحلة  ة والثقافيَّ اللحظة التي تتشابك فيها اآلثار اجليوسياسيَّ « فها بـوقد عرَّ 

االقتصاديَّ  العوملة  وترية  تسارع  مع  الباردة،  احلرب  بعد  واالجتامعيَّ ما  ة،  ة، 
 

ة يف النظام العاملي املعنٰى والقوَّ «، ضمن كتاب  »ة يف النظام العاملياملعنٰى والقوَّ «العايدي، زكي:    )١(

 . ٤١ م، ص١٩٩٤، إرشاف: زكي العايدي، ترمجة: سوزان خليل، بريوت، دار سينا، »اجلديد



ينيَّة  ٦٧٥  اهلرمنيوطيقا الدِّ

وروبا  أُ   ة ليست هي مرحلة ما بعد احلرب الباردة؛ ألنَّ للحظة العامليَّ ة، فاوالثقافيَّ 

ا بدأت  ة، وال مرحلة العوملة؛ ألهنَّ عٰىل اخلصوص من عاشت آثارها اجليوسياسيَّ 

الكربيني السريورتني  هلاتني  تقاطع  هي  بل  بالقصري،  ليس  زمن  هذه    .)١( »منذ 

العامليَّ  األحداث  حتتوي  أْن  حتاول  قويَّ اللحظة  معاٍن  ضمن  مستقرَّ ة  ة  ة، 

أهنَّ )٢( ومنسجمة بمعنٰى  تتحوَّ ؛  جها ا  إٰىل  األساس    معريفٍّ   زٍ ل  للمعنٰى  كبري خالق 

ك لزومًا مع  م سري العامل، والتي تتحرَّ نظِّ تُ  قيم تستطيع أنْ  - ط أفكار  ، بتوسُّ العامليِّ 

مة يف السري  متحكِّ   ات السوق احلرِّ ، حيث أضحت آليَّ »ة السوقديموقراطيَّ « مفردة  

حتطُّ العامليِّ   االقتصاديِّ  عن  فضالً  وجنوبًا،  شامالً  اإليديولوجيَّ ،  املباين  التي  م  ة 

  . ديمكن أْن تقف أمام هذا التمدُّ 

العامليَّ  إالَّ هذا، واللحظة  تقوم  أْن  يمكن  باستجامع ثالثة رشوط رئيسة؛  ة ال   

  . ة، واالنسجام ث، وعدم الرجعيَّ هي: احلد

يتعلَّ  بام هو مقطع زمنيٌّ ففي ما  الـ  ق باحلدث؛  ما  «  والـ  »ما قبل «  يفصل بني 

ـ   حمض؛ ألنَّ   ، جيب أْن يكون حامالً لقيمة، ال لتصنيف تأرخييٍّ »بعد ال    »ما بعد«  ال

احلدث عٰىل  ة إْن مل يكْن مشموالً بقيمة جديدة ُتضاف إليه بعد دخول  يكون ذا أّمهيَّ 

  .)٣( البرت الزمنيِّ  خطِّ 

فإنَّ  التحوُّ   » احلدث«  وواقعًا  وفق  وهتميشًا  وتداخالً  حراكًا  عرف  الت  قد 

التأرخييَّ الفكريَّ  املحوريَّ ة  مقام  فمن  الغرب،  عرفها  التي  املنهجيَّ ة  املدرسة  يف  ة  ة 

  د الكّيلِّ مرحلة التجمُّ ات، إٰىل  ص مع مدرسة احلوليَّ ة، إٰىل الدور املتقلِّ سطوغرافيَّ األُ 

 

)1(  Zaki Laidi : Le Temps Mondial- Enchainements, disjonctions et médiation. Les 

Cahiers de ceri, numéro 14, 1996, p 6. 

)2(  Zaki Laidi: Op cit, p 7. 

)3(  Zaki Laidi: Op cit,  pp 17 et 18. 
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ته   ه النقديُّ الذي أعاد للحدث حموريَّ مع اجليل الثاين للمدرسة، إٰىل أْن ظهر التوجُّ

رات   التصوُّ جممل  مع  قطع  أنَّه  هو  أساس  فارق  مع  لكْن  التأرخييَّة،  العمليَّة  يف 

خ يطم « السابقة، إٰىل أْن وصل به األمر إٰىل أْن   ح إٰىل استعادة  ال معنٰى للقول بأنَّ املؤرِّ

األشياء كام وقعت، كام أنَّ هدفه ليس أبدًا أْن جيعلنا نعيش احلدث السابق من جديد،  

، فاملوضوعيَّة   وإنَّام أْن يعيد تركيب هذا احلدث، ويعيد إنشاءه من خالل نظاٍم رجعيٍّ

؛ إذ إنَّ عمل املؤ  خ هو  التأرخييَّة تكمن بالضبط يف نبذ ادِّعاء مطابقة املايض األصيلِّ رِّ

بناء نسق الواقع، انطالقًا من فضاء املعقوليَّة التأرخييَّة؛ ومن َثمَّ فإنَّ هذا العمل هيدف  

خ بالقدر الذي يصنع    - قبل كلِّ يشء    -  خ؛ إذ التأريخ يصنع املؤرِّ إٰىل تربية ذات املؤرِّ

خ تصنع يف آٍن واحد التأريخ و خ التأريخ؛ بمعنٰى أنَّ مهنة املؤرِّ خ فيه املؤرِّ   . )١( »املؤرِّ

ة، وبدأت عٰىل أساسه  ة العامليَّ إذًا فقد استعاد احلدث مكانته يف اهلندسة املعرفيَّ 

ة  ا أثر حدثني عٰىل الرتسيمة االسرتاتيجيَّ ة، وليس ببعيد عنَّجتري املراجعات الفكريَّ 

يا  ة: حدث سقوط جدار برلني، وحدث احلادي عرش من سبتمرب، اللذين أدَّ العامليَّ 

ة،  ن؛ ابتدائي بعد اهنيار الكتلة الرشقيَّ التكوُّ   ذايتِّ   إمرباطوريٍّ   إٰىل إعادة تأصيل فكرٍ 

ة  ه واقعة ماّديَّ بعد أحداث نيويورك وواشنطن، وهو ما بدا عٰىل أنَّ   يل إكراهيٌّ وتدخُّ 

رات ويف السياسات، ووحدها  ي إٰىل انقالٍب يف التصوُّ ؤدِّ ة ذات أثر كبري، تُ خارجيَّ 

ة يف التفكري تبقٰى خارج األثر التأرخييِّ الدولة   ؛ ما جيعلها  للوجود الدويلِّ   املُتََمْعِريَ

  . حلظة من اللحظات  قابلة للدهس يف أيِّ 

احلدثيُّ  التأريخ  أعاد  فقد  املتحوِّ   ولذلك  من  الواقعيَّ رزمة  داخل  الت  إٰىل  ة 

رافيا بقدر ما جعلها  سطوغة، ومل يعد حمكومًا بسيف األُ ة التأرخييَّ ة املعرفيَّ الفاعليَّ 

  . ة عٰىل الفكرةات استدالليَّ ليَّ ا جديدًا يعتمدها، بوصفها أوَّ تفلسفًا إنساني� 
 

السيِّ   )١(  أباه،  طولد  فوكو،  ميشيل  لدٰى  واحلقيقة  التاريخ  العربيَّ ١د:  الدار  بريوت،  للعلوم،  ،  ة 

 . ٤٠و ٣٩ م، ص١٩٩٤



ينيَّة  ٦٧٧  اهلرمنيوطيقا الدِّ

ـ قيام احلدث، بوصفه فيصالً زمني�   وطبعًا فإنَّ  ـ   »ما قبل«  ا عن ال   » ما بعد«  وال

  ة؛ ألنَّ ة، يستلزم انضامم رشط عدم الرجعيَّ حامالً لقيمة جديدة للسريورة التأرخييَّ 

ـ   الواقع أنَّ  ا  ا ال تكون حدثًا تأسيسي� قيمي�   » ما قبل«  األحداث التي ال تقطع مع ال

ه  ، ولو أنَّ »احلدث« ا إٰىل حني جميء ة تعرف تسارعًا نوعي� ام متواليات زمنيَّ ة؛ وإنَّ باملرَّ 

  ه عٰىل الرغم من وقوع احلدث التأسييسِّ ا يصعب االرهتان هلذا املعامل؛ ألنَّ عملي� 

د املرحلة السابقة،  ؤبِّ يناوره؛ لكي يُ  نة أنْ ات معيَّ يف جغرافيَّ  لعقل السيايسِّ يمكن ل

ل  ة، التي تتأصَّ ة العامليَّ ق باملوجة الديموقراطيَّ ويتجاوز رضباته؛ فمثالً: يف ما يتعلَّ 

شكليَّ  انتخابيَّ عٰىل  فكريٍّ ات  ومضمون  مؤسَّ حمدَّ   ة  ووجود  املعامل،  وبنٰى  د  سات 

بعض األنظمة التي حاولت جتاوز    ، نجد بأنَّ ذا املرشوع االنتقايلِّ ة خادمة هل سياسيَّ 

ركَّ  قد  املوجة،  هذه  شكالنيَّ معضالت  إجراءات  زت عٰىل  هي  بام  االنتخابات؛  ة 

  . ةة املحّليَّ سات السياسيَّ ة، من دون إقحام ثقافتها يف قلب البنٰى واملؤسَّ سياسيَّ 

ال يمكن    حدث تأرخييٍّ  االنسجام، فأيُّ ؛ فهو ا الرشط الثالث والرضوريُّ وأمَّ 

احلراكات   م رؤية منسجمة لكلِّ قدِّ إْن مل يُ  يف السري التأرخييِّ  أْن يكون له دور عميلٌّ 

  . ة توافق يف التفاصيلمَّ الكربٰى، وليس بالرضورة وقوع ثَ 

ل إٰىل باراديم جديد، ال بمعنٰى أنَّ  ه  ولذلك؛ فإنَّ اللحظة العامليَّة يمكن أْن تتحوَّ

بل   هو،  الواقع كام  ُطُرقًا  «من جهة    - أيضًا    - جهاز مساعد عٰىل اكتشاف  طرحه 

، بام هي رؤية منسجمة، والتي يراها الباحث لعايدي  )١( » جديدة للفعل والتفاعل

مة يف إيديولوجيَّة     » اخلَوصصة « ، من حيث تسارع وترية » ديموقراطيَّة السوق « متقوِّ

يف العامل أمجع، وانفتاح العقليَّة االقتصاديَّة العامليَّة عٰىل مداميك السوق، وحتوير كلِّ  

والتنمية من داخل    ذلك إٰىل رؤية سياسيَّة وجيوسياسيَّة ضمن أقنوم الديموقراطيَّة 

تعد  ة السوق مل  مة عٰىل ديموقراطيَّ املتقوِّ   » ةاللحظة العامليَّ «  قوانني السوق؛ بمعنٰى أنَّ 
 

)1(  Zaki Laidi: Op cit, p 22. 



٦٧٨  رمنيوطيقا اهل

،ة فعل وتفاعل داخل املشهد العامليِّ ؛ بل آليَّ فقط رؤية كاشفة عن احلراك الدويلِّ 

ة، بوصفهاة واإلقليميَّ الباحث ال يستبعد استمرار بعض اللحظات املحّليَّ   ولكنَّ 

.)١( ة، أو يف أحسن األحوال قارئة جديدة هلاحلظات مقاومة هلذه اللحظة العامليَّ 

أّمهيَّ  إوهنا تكمن  النصِّ ة  االنفتاح عٰىل  تأسيسي� املقدَّ   عادة  إطارًا  اس، بوصفه 

ةدة بالرضورة، بشكل يضمن رسم معامل عوملة إسالميَّ ة متجدِّ جديدًا حلركة تأرخييَّ 

النّديَّ  عٰىل  ال  احلاكميَّ قائمة،  عٰىل  بل  وحسب؛  املعرفيَّ ة  العاملة  أشياء  يف  وهو  . ة 

د يف العامل أمجع حتت إسفني املصلحةي تتولَّ ب يف اآلن نفسه حركة التأريخ الت صوِّ يُ 

ه مرشوع أساس لدخولنَّ أكام    .يف اآلن نفسه  ومدماكيٍّ   واملنفعة، بتََمْعري مفاهيميٍّ 

اإلسالميِّ  العومليِّ   العقل  االقتدار  فالنصُّ حريم  إالَّ املقدَّ   ،  أتٰى  ما      س 
ً
ة
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 *   *   *

)1(  Zaki Laidi: Op cit, p 30.
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