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Khulasah
Istilah ‘hermeneutik’ muncul dalam pemikiran Barat
ketika mereka mencari metode yang betul untuk
memahami dan berinteraksi dengan teks. Sebahagian
pemikir Arab meyakini metode ini sebagai satusatunya pendekatan untuk memahami teks Shariah dan
perkara-perkara agama serta dalam masa yang sama
dilihat selaras dengan pemikiran rasional dan sains
empirikal. Kajian ini bertujuan menjelaskan pemikiran
Arab moden berkenaan hermeneutik dan usaha
mereka mengaplikasikan metode ini kepada teks
Shariah serta persoalan keyakinan asas seperti ciri-ciri
ketuhanan, kenabian serta aspek-aspek metafizik yang
tidak terjangkau oleh akal seperti yang terdapat dalam
al-Qur’an dan hadis.
Kata kunci: hermenuitik; pemikiran Barat; teks
Syariah; pemikiran Arab moden.
Abstract
The term ‘hermeneutics’ appears in Western thought
when they seek the right method to understand and
interacting with the text. Some Arab thinkers believe
this method as the only approach to understand
Shariah texts and religious matters while at the same
time seen in line with rational thinking and empirical
science. This study is aimed at explaining the modern
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Arabic thinking regarding hermeneutics and their
efforts to apply this method to Shariah texts as well as
basic beliefs such as divine, prophecy and
metaphysical aspects that are not reachable to the mind
as found in the Qur’an and the Hadith.
;Keywords: hermeneutics; the Western thought
Sharia texts; the modern Arab thought.

املقدمة
فإن من خصائص العقيدة الصحيحة  -كما هو متقرر  -سالمة
مصدرها؛ وذلك ابعتمادها بشكل رئيس على الوحي املتضمن ملا جاء
فجل مسائلها غيبية،
يف القرآن وسنة النيب (صلى هللا عليه وسلم)؛ ُّ
والغيب يعتمد على التسليم والتصديق املطلق هلل تعاىل ولرسوله (صلى
هللا عليه وسلم) ،وهذا من صفات املؤمنني الذين أثىن عليهم هللا بقوله:
َّ ِ
ِ ِ
ِ
ك الْ ِكتَاب ََل ري ِ ِ
ين يُ ْؤِمنُو َن
(امل (َ )1ذل َ
ب فيه ُه ًدى لْل ُمتَّق َ
ني ( )2الذ َ
ُ َْ َ
ِابلْغَْي ِ
ب.1)...
ومع ذلك فقد خاض بعض الناس يف مسائل الغيب بدون وجه
حق معرضني عن الوحي الذي جاء به هللا تعاىل ،ومبتعدين عن فهم
النيب (صلى هللا عليه وسلم) وأصحابه وأئمة املسلمني له؛ بتقدمي عقوهلم
وأفهامهم القاصرة وعلومهم التجريبية عليها ،فنتج عن ذلك اختالفهم
يف فهمها ،وتع ّدد مناهجهم يف عرضها ،وسبب ذلك كله أتثرهم
ابملناهج الغربية والفلسفات املادية وتطبيقها على النصوص الشرعية

Al-Baqarah 2:1-2.
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(القرآن والسنة) ،وعلى مسائل العقيدة؛ َلعتقادهم أبهنا تتعارض مع
حاجزا أمام نقد النصوص.
العلم التجرييب احلديث ،وتعيق الفهم ،وتقف ً
وقد كان احلل يف رأيهم إعادة قراءهتا وفهمها وأتويلها ابستخدام
املناهج التارخيية واَلجتماعية واملادية لرفع املعاين الشرعية عنها ،وإحالل
أتويالهتم اهلرمنيوطيقية مكاهنا؛ مما أخرج هذه القضااي اليقينية عن
وفرغها من حمتواها ،فجاءت على غري مراد هللا تعاىل.
مضموهناّ ،
ضل بذلك خلق كثري اعتقدوا أهنم ابتباعهم مثل هذه املناهج
وقد ّ
حرروا عقوهلم من قيودها ،وسلكوا طريق معرفة اخلواص بذلك التميز
قد ّ
أساسا عندهم ،وهو يف حقيقته
املزعوم الذي ينشدونه ،بل أصبح مطلبًا ً
طعن يف الوحي الذي أنزله هللا تعاىل ،وجحد وإنكار ألصول اإلسالم
مجيعا.
اليت جاء هبا األنبياء ً
ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث الذي عنونته ب (هرمنيوطيقا
قضااي العقيدة يف الفكر العريب احلديث ..دراسة حتليليّة)؛ لبيان مدى
أتثر الفكر العريب ابملناهج والفلسفات الغربية املادية ،واجتهادهم يف
تطبيقها على النصوص الشرعية وقضااي الدين الرئيسة.
أهداف البحث
يهدف هذا البحث إىل:
 -1بيان ماهية اهلرمنيوطيقا يف الوسط الذي نشأت فيه ،وتوضيح
معناها يف الفكر العريب احلديث.
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-2

-3

بيان مدى أتثر الفكر العريب احلديث مبناهج اهلرمنيوطيقا،
وتطبيقها على النصوص الشرعية.
الكشف عن كيفية امتداد هذا التأثري ليشمل قضااي العقيدة
ومسائل الدين الرئيسة.

أمهية البحث
-1

-2

-3

-4

انتشار هذه األفكار يف األوساط املثقفة ويف وسائل اإلعالم
املختلفة.
حماولة أسلمة هذه املناهج من خالل البحث عن أصول
مزعومة هلا يف التاريخ اإلسالمي.
اعتقاد أصحاب هذه املناهج أبهنا السبيل الوحيد لفهم
صحيحا يتوافق
فهما
ً
النصوص الشرعية وقضااي الدين الرئيسة ً
مع العقل والعلوم التجريبية.
الكشف عن خطورة تطبيق هذه املناهج على النصوص
الشرعية ومسائل اَلعتقاد.

منهج البحث
اعتمدت يف هذه الدراسة املنهج التحليلي الوصفي ،وذلك بعرض هذه
األفكار واملناهج يف الفكر الغريب ،مث بيان انتقاهلا إىل الفكر العريب،
وأتثر بعض املفكرين العرب هبا ،وسعيهم يف تطبيقها على نصوص
الوحي وقضااي العقيدة ،مبينًا منهجهم يف هذه احملاوَلت وطريقة تطبيقها
على النصوص الشرعية وقضااي الدين الرئيسة ،مع بيان أصوهلا اليت
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استمدت منها ،ومل أتعرض لنقد األفكار والرد عليها؛ َلعتقادي أن
أيضا  -إىل حبث مستقل ،وَل ميكن تضمينه هذا
ذلك حيتاج – ً
البحث؛ لطبيعة هذه البحوث  -كما هو معلوم  -وتقييدها بصفحات
حمددة.
خطة البحث
اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إىل :مقدمة ،ومتهيد ،وأربعة مباحث،
وخامتة .أما املقدمة ،فبينت فيها أهداف البحث ،وأمهيته ،ومنهجه،
فخصصته لبيان معىن اهلرمنيوطيقا يف الفكر
وخطته .وأما التمهيد،
ّ
الغريب والعريب .وأما املباحث ،فهي على النحو التايل:
املبحث األول :هرمنيوطيقا النص الشرعي.
املبحث الثاين :هرمنيوطيقا قضااي األلوهية.
املبحث الثالث :هرمنيوطيقا قضااي النبوات.
املبحث الرابع :هرمنيوطيقا قضااي السمعيات.
وأما اخلامتة ،فذكرت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها خالل البحث.
معىن اهلرمنيوطيقا
كثرت معاين اهلرمنيوطيقا ) (hermeneuticsوتباينت تعريفاهتا ،فهي
أحياًن مبعىن التفسري احلريف ،وميكن اعتبار هذا املعىن أقدم معانيها،
أتيت ً
وسبب ذلك كوهنا بدأت كعملية تفسري للنصوص املقدسة ،ويدل عليه
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أصل الكلمة الذي اشتقت منه يف اللغة اليوًننية وهو،)hermeneuin( :
يفسر ،ومن اَلسم )hermeneia( :مبعىن :التفسري.
ومعناهّ :
وقد استمر هذا املعىن إىل ما يقارب القرن العشرين على الرغم
من أن مفهوم اهلرمنيوطيقا قد اتسع يف القرن الثامن عشر وما بعده
ليشمل مناهج فهم النصوص الدينية والدنيوية على ح ٍّّد سواء ،إَل أن
هذه اللفظة قد بقيت توحي مبعىن التفسري الذي يضطلع بكشف شيء
2
ي ،وين ّد عن الفهم العادي والقراءة املعهودة.
وسر ٍّّ
ما خيبء ومستور ّ
ويربط بعض الباحثني بني هذا املصطلح وبني اإلله هرمس
) (Hermesعند اليوًننيني؛ وهو رسول آهلة أوليمبوس )(Olympus
الذي كان ينقل لغة اآلهلة ويرتجم مقاصدهم إىل البشر؛ فإن لديه من
القدرة ما ميكنه من صياغة كلمات مفهومة تفك ذلك الغموض القابع
3
وراء القدرة البشرية.
ومن هنا فالتفسري هو أحد العناصر األساسية املالزمة لتكوين
اهلرمنيوطيقا ،وهو من أكثر األفعال املعربة عن جوهر التفكري اإلنساين،
حىت زعم أصحاهبا أن الوجود ذاته ليس يف النهاية سوى عملية تفسري
مستمرة ،وميكن اعتبار التفسري املعىن التقليدي هلذا املصطلح.
وذهبت شرحية من الباحثني إىل أن اهلرمنيوطيقا ترادف التأويل،
ويستدرك بعضهم فيقول هي مقاربة للتأويل ،غري أن لفظة التأويل
2

See: `Adil Mustafa, Fahm al-Fahm Madkhal ila al-Hermeneutiqa
(Cairo: Ruaya al-Nashr wa al-Tawzi’, 2007), 26.
3 Ibid., 24.
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يقابلها يف الفرنسية كلمة ،anagogic :ويف اإلجنليزية،interpretation :
يف حني تبقى كلمتا  hermeneutics hermeneutiqueقائمتني
بذاهتما يف هاتني اللغتني ،4وهذا يعين أن لفظة التأويل ليست مطابقة
هلذا املصطلح ،وإن كان التأويل من العناصر األساسية فيه؛ والسبب يف
ذلك كون التأويل يبحث يف الدَللة ،بينما اهلرمنيوطيقا تبحث يف آليات
الفهم؛ ولذا فالرتكيز فيها على القارئ ،أما التأويل فالرتكيز فيه على
القائل.5
ويف مقارنة بني التفسري والتأويل واهلرمنيوطيقا ،يذكر د .حسن
حنفي أن اهلرمنيوطيقا تعين علم التأويل والتفسري دون وضع فروق
بينهما ،مث يستدرك فيقول :إَل إذا قلنا إن التفسري يظل هو التفسري
الذي يعتمد على اللغة وأسباب النزول دون أن ندخل يف الباطنية،
ودون أن ندخل يف مستوايت أعماق النص .أما اهلرمنيوطيقا أي علوم
التأويل ،فهذه تتجاوز مستوى علوم اللغة ومستوى الواقع والعامل إىل
مستوى املعاين الباطنية للنص وأبعاده املختلفة ،وهذا التأويل ينطبق
أكثر على اهلرمنيوطيقا؛ ألن التأويل يتضمن األبعاد الباطنية للنص إذا
ما عاشه الشعور ،يف حني أن التفسري هو جمرد ضبط لغوي وفهم عن
طريق مباحث األلفاظ.6
4

See: Yasin Bahi, al-Ta’wil wa Falsafah al-Tawasul (Jordan: al-Kutub
al-Hadith, 2016), 6.
5 Siza Qasim, al-Qari’ wa al-Nas (Cairo: al-Majlis al-‘A`la al-Thaqafah,
2002), 11.
6 Hasan Hanafi, “al-Hermeneutiqa wa `Ulum al-Ta’wil,” Majallah
Qadaya Islamiyyah Mu`asarah, vol. 19, 89.
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ويفضل شوقي الزين صيغة "فن التأويل" فيقول" :جتدر اإلشارة
متييزا
إىل أننا نبتغي صيغة "فن التأويل" لرتمجة كلمة ً hermeneutique
قليال ليعطي
هلا عن التأويل مبعىن  ،"interpretationفيبتعد شوقي ً
تعبريا عن
املفهوم األوسع لدَللة املصطلح؛ حيث ينقله إىل الفن ليكون ً
7
املعاين اجلمالية اخلفية يف إنتاج الدَللة كما يعتقد.
بينما يرى نصر حامد أبو زيد أن اهلرمنيوطيقا هي جمموعة القواعد
واملعايري اليت جيب أن يتبعها املفسر لفهم النص الديين ،وهي هبذا املعىن
ختتلف عن التفسري الذي يشري إليه لفظexegesis :؛ ألن هذا اللفظ
يشري إىل التفسري نفسه يف تفاصيله التطبيقية ،بينما املصطلح األول
يشري إىل نظرية التفسري.8
وميكن اَلستدَلل ملا سبق مبا ذكره غادمري من أن كلمة
 hermeneutikeتتضمن ابإلغريقية يف اشتقاقها اللغوي كلمة ،tekhne
اليت تشري إىل الفن ابملعىن اَلستعمايل التقين آلليات ووسائل لغوية
ومنطقية وتصويرية واستعمالية ورمزية.9
لذلك ميكننا القول أبهنا طريقة منهجية يف القراءة تُعىن بقواعد
توسع مدلوهلا ليشمل
تفسري وأتويل النصوص الدينية املقدسة ابتداء ،مث ّ
7

Isma`il Niqaz, Manahij al-Ta’wil fi al-Fikr al-Usuli: Dirasah
Tahliliyyah wa Naqdiyyah Muqaranah li Manahij al-Ta’wiliyyah alMu`asarah (Beirut: Markaz Naml li al-Buhuth wa al-Dirasat, 2017).
145.
8 Nasr Hamid Abu Zayd, Ishkaliyyat al-Qira’ah wa Aliyat al-Ta’wil
(Beirut: al-Markaz al-Thaqafi al-`Arabi, 2014), 13.
9 Ghadmir Hanz, Falsafah al-Ta’wil, trans. Muhammad Shauqi al-Zayn
(Beirut: Mansurah, 2000), 62.
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النظرية املنهجية جلميع أنواع التأويل؛ كالتأويل الفيلولوجي ،والعلمي،
واإلنساين ،والوجودي.
ويرجح بعضهم هذا املعىن على املعىن الذي قبله معلّ ًال ذلك
مصطلحا إجرائيًّا يتعامل مع النص يف ضوء آليات معينة،
بكون التأويل
ً
فاهلدف من التأويل هو الكشف عن املعاين بعد إزاحة ستار الظاهر
عنها .أما دراسة األصول املعرفية للتأويل كنظرية ،فهي دراسة خارج
إطار التأويل ،وإمنا تؤسس له كنظرية ،واهلرمنيوطيقا َبع ِّدها نظرية التأويل
تبحث يف معرفة التأويل َل من حيث هو حبث إجرائي ،وإمنا نظرية
ذات ب ٍّ
عد أبستمولوجي تتعلق ابلتنظري للعملية التأويلية أو التفسريية أو
ُ
10
اشرتاطات الفهم .
ومع تطور النظرية النسبية أصبحت اهلرمنيوطيقا ختتص ب (فن
أسس له شالير ماخر ،الذي ُّ
يعد أاب التأويلية
الفهم) ،وهو املعىن الذي ّ
احلديثة ،وأصبح فن الفهم أو فن التأويل َل يقتصر على النصوص
املقدسة فحسب ،بل يتعدى ذلك إىل النصوص البشرية ،وهذا املعىن
استعماَل يف اجملاَلت الفلسفية واألدبية والفنية ،وهو املتداول
هو األكثر
ً
يف اهلرمنيوطيقا احلديثة واملعاصرة.
فعلى يد "شالير ماخر ختلّت اهلرمنيوطيقا عن مهمتها األولية
جل اهتمامها على وضع القوانني
املتمثلة يف متابعة املعىن؛ لتصب ّ
واملعايري اليت تضمن الفهم املناسب للنصوصًّ ،أاي كانت هذه
Muhammad `Ali al-Husayni, Abistemulujiya al-Ta’wil (Beirut: Dar alRafidayn, 2016), 108.
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النصوص" ،11وبرغم هذا املفهوم الواسع الذي أوجده شالير ماخر،
فإهنا تظل بعيدة عن دائرة البحث الفلسفي ،يف الوقت الذي تقرتب
فيه من طبيعة األحباث املنهجية اليت حتاول إخراج اإلنسان من دائرة
الفهم اخلاطئ.
جديدا للهرمنيوطيقا،
تصوًرا
ً
والواقع أن شالير ماخر أعطى ّ
نقدا
فأصبحت تُعىن بعلم الفهم أو فن الفهم ،ويتضمن هذا التصور ً
جذرًّاي لوجهة النظر الفيلولوجية (الفقهية اللغوية)؛ ألنه يسعى إىل جتاوز
مفهوم التأويل على أنه جمموعة القواعد املرتابطة نسقيًّا ،أي جعل التأويل
علما يصف الشروط الالزمة للفهم يف أي حوار كان ،بعد أن كانت
ً
مقتصرة على النصوص الكالسيكية اإلغريقية والالتينية والنصوص
املقدسة ،وهي هبذا دراسة تتعلق ابلفهم ذاته.12
ويعمد دلتاي إىل جعل اهلرمنيوطيقا األساس الذي تقوم عليه
مجيع مباحث العلوم الروحية اإلنسانية ،وهي – عنده  -عملية ختتلف
جوهرًّاي عن الفهم العلمي للعامل الطبيعي؛ ذلك أن ما نقوم به يف العملية
التأويلية هو معرفة شخصية مبا يعنيه كائن إنساين آخر ،وهذا ما دفعه
َلنتقاد مقوَلت كانط اليت من خالهلا ُدرست األفعال اإلنسانية،
فاستبدهلا مبقوَلت احلياة ،ومن مث فاملنهج الذي يصلح لتفسري الطبيعة

11

`Abd al-Karim Sharafi, Min Falsafat al-Ta’wil ila Nazariyyat alQira’ah (Beirut: al-Dar al-`Arabiyyah li al-`Ulum, n.d), 25.
12 Ra’id al-`Awawdah, Falsafah al-Ta’wil al-Tarikhi (Jordan: Alam alKutub al-Hadithah, 2016), 26.
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غري املنهج الذي يصلح لفهم الفعل البشري؛ فالتفسري هو فعل خارجي
لظواهر الطبيعة ،بينما الفهم هو فعل داخلي لبواطن الكائن البشري.13
وأما هيدجر ،فيُوغل يف اَلجتاه الفلسفي؛ إذ تناول الوجود اليومي
اإلنساين يف العامل يف كتابه "الوجود والزمان" ،وأطلق على التحليل الذي
قدمه اسم :اهلرمنيوطيقا ،واستعمل املنهج الفينومينولوجي يف هذا
التقدمي؛ فاهلرمنيوطيقا َل تشري عنده إىل علوم أو قواعد أتويل النصوص،
الروحيّة اإلنسانيّة ،وإمنا تشري إىل تبيان فينومينولوجي
وَل إىل منهج ُّ
للوجود اإلنساين ذاته ،والفهم الوجودي ،ويشري مفهومه هذا إىل أن
الفهم والتأويل مها طريقان أو أسلوابن لوجود اإلنسان ،فليس الفهم
شيئًا يفعله اإلنسان ،بل هو شيء يكونه ،ومن مث يكتشف التأويل
عنده ،وهذا يعين أن اهلرمنيوطيقا أصبحت موصولة ابألبعاد األنطولوجية
للفهم ،ومتوحدة يف الوقت نفسه مع الصنف اخلاص من الفينومينولوجيا
14
الذي جاء هبا هيدجر.
ويكمل غادمري هذا اَلجتاه ،فيفرق بني التأويل القدمي واملعاصر؛
كبريا ،وهو هبذا ينتقل من املنهج
إذ األخري أعطى القارئ ّ
املؤول ً
دورا ً
إىل احلقيقة لتصبح عالقة التجربة التأويلية ابحلقيقة هي عالقة إيضاح
وكشف ،أي حقيقة حمايثة للتجربة ومالزمة للتصور واملمارسة،
فاهلرمنيوطيقا – عنده  -عبارة عن نظرية يف التأويل مبعىن أتمل فلسفي
Bobner Rodger, al-Falsafah al-Almaniyyah al-Hadithah, trans. Fu’ad
Kamil (Cairo: Dar al-Thaqafah li al-Nashr, n.d), 48.
14 Ahmad Zayid, al-Hermenuitiqa wa Ishkaliyyat al-Ta’wil (Qatar: Qatar
University, 1991), 165.
13
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وتفكري فينومينولوجي حول نشاط عملي يتخذ طابع التفسري أو
التأويل ،وتغدو فيه التجربة هي املعيار ،وهي متغرية متحولة تقوم على
اختالف اآلفاق بني أفق الرتاث وأفق املعاصرة ،واحلصيلة هي انصهار
اآلفاق حىت يغدو النص وكأنه يتكلم من خالل الطرف اآلخر فقط؛
15
املؤول.
أي ّ
ومن هنا ميكننا القول إن اهلرمنيوطيقا على نوعني:
 -1هرمنيوطيقا معيارية :وهي كفيلة ابستبعاد اعتباطية األحكام
الذاتيةَ ،ل سيما أن التأويل يف اترخيه النظري والعملي نظر
إليه على أساس أنه اعتباطي ،وخيضع َلعتبارات ذاتية
وتصورات األحكام الذاتية.
 -2هرمنيوطيقا فلسفية :وهي تنتقد الطابع املعياري للهرمنيوطيقا
السابقة ،وتدعو إىل تفكري فلسفي ونقدي حول ظاهرة
التأويل اليت َل تنحصر يف تفسري النصوص واآلاثر املكتوبة،
بل حتدد مستوايت وجودًن يف العامل التارخيي واألنطولوجي.
وهذا التوجه النقدي عنده ميكن وضعه ضمن إطار اَلشتغال
الفلسفي الفينومينولوجي الذي يتجه حنو انتقاد العلوم الطبيعية ،ويُعىن
ابملاهيات ،ويرفض ثنائية الذات واملوضوع ،ويتمسك مبفهوم الوجود يف
العامل.
Jadmir, al-Haqiqah wa al-Manhaj, terj. Hasan Nazim and `Ali Salih
(Dar Uyya, 2007), 510.
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وأما بول ريكور ،فقد شهدت اهلرمنيوطيقا على يديه تغريات
كبرية؛ ذلك أنه أرجعها إىل مهمتها األصلية ،وهي أتويل النصوص
الدينية ،وهي يف الواقع هرمنيوطيقا خاصة تُعىن بتفسري النصوص
الالهوتية ،يقول بول ريكور" :العامل الذي نتكلم عنه إذن ليس هو
حتديدا مع اهلرمنيوطيقا الالهوتية كأهنا
الكالم اليومي  ...لكن بتعاملنا ً
هرمنيوطيقا تطبيقية على نوع من النصوص (النصوص التوراتية)".16
غري أنه يعود فيعرفها أبهنا" :فن كشف اخلطاب يف األثر
األديب" ،17ومعىن هذا أنه يقسمها إىل نوعني :هرمنيوطيقا فلسفية،
كدا
وهرمنيوطيقا توراتية ،ويرى أن هناك عالقة تضمني بني النوعني ،مؤ ً
أن احلركة األوىل تذهب من القطب الفلسفي إىل القطب التورايت ،وهبذا
املعىن تكون اهلرمنيوطيقا التوراتية هرمنيوطيقا إقليمية مقارنة مع نظريهتا
الفلسفية تكونت يف اهلرمنيوطيقا العامة ،وأكد على تبعية اهلرمنيوطيقا
التوراتية للفلسفية ابلتعامل معها على أهنا هرمنيوطيقا تطبيقية ،وكأهنا
18
منظمتها.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن تلميذه حسن حنفي خالفه يف هذا
التقسيم ،ورأى أهنا تنقسم إىل :هرمنيوطيقا عامة ،وهرمنيوطيقا مقدسة؛

Paul Ricour, Min al-Nas ila al-Fi’l Abhath al-Ta’wil, trans.
Muhammad Barrada and Hasan Burqia (Cairo: al-Dirasat wa alBuhuth al-Insaniyyah al-Ijtima`iyyah, 2001), 88.
17 Ibid., 85.
18 Ibid., 91.
16
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فاألوىل تضع قواعد عامة لتفسري أي نص ،واألخرى تضع القواعد
19
اخلاصة لتفسري النصوص الدينية والكتب املقدسة وحدها.
يظهر مما سبق اَلختالف والتفاوت يف بيان ماهيّة هذا املصطلح
وحقيقته ،والسبب الرئيس يف ذلك هو التطورات التارخيية اجلذرية اليت
مر هبا املصطلح منذ نشأته ،وتعدد الفلسفات الغربية اليت حبثت
ّ
مضامينه وجعلته يتجاوز املعىن احلريف والدَللة الشكلية إىل دائرة معرفية
مشروعا فلسفيًّا يف جمال نقد
ذات طابع استقاليل خاص ،حىت صار
ً
النصوص بل واحلياة ،وهذا األمر جعل من الصعوبة مبكان إجياد مرادف
فضلون
كثريا من الباحثني يُ ّ
له يف الثقافة العربية اإلسالمية ،ولذا "جند ً
إبقاء املصطلح على طبيعته األساسية دون أن يرتجم ألي مصطلح
مقابل ،وذلك بناءً على أن اهلرمنيوطيقا وما حتمله من خمزون دَليل َل
يوجد هلا ابلفعل ما يقابلها يف الثقافة اإلسالمية والعربية".20
بينما يرى بعضهم إطالق لفظ (التأويليات) ليضاهي به املصطلح
األجنيب ،وعرب عنه بصيغة اجلمع لكثرة اجتاهاهتا وحماورها واحليز املعريف
الذي تشغله ،21ويرى البعض اآلخر أن لفظ (ال تأويلية) هو األنسب
دون غريه؛ ألن مصطلح اهلرمنيوطيقا َل يبتعد يف مفهومه ودَللته عن
مادة الفهم والتأويل ،وإن كان ليس مرادفًا للتأويل كما سبق؛ ولذا
Fahd al-Qurashi, Manhaj Hasan Hanafi: Dirasah Tahliliyyah
Naqdiyyah (Riyadh: al-Bayan, 1434H), 419.
Mu’tasim Sayyid Ahmad, al-Hermenuitiqa fi al-Waqi’ al-Islami
(Beirut: Dar al-Hadi, 2009), 58.
Taha `Abd al-Rahman, Fiqh al-Falsafah (al-Markaz al-Thaqafi al`Arabi, n.d), 38.
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فإطالق التأويلية دون التأويل هو األنسب ملا توحيه صناعة الكلمة من
الزخم الذي حتمله من اجتاهات ومناهج ،فهي تضمر يف داخلها مجلة
غري قليلة من الرؤى واملناهج يف القراءة والتأويل.22
ويف اجلملة ،ميكن القول أبن اهلرمنيوطيقا :وصف للجهود
الفلسفية والتحليلية اليت هتتم مبشكالت الفهم والتأويل ،وتقوم على
فلسفة التعمق خلف ما هو ظاهر من تعبريات وعالمات ورموز
للكشف عن املعاين الكامنة ،واجلوانب غري املتعينة من اخلربة أو التجربة
يف حماولة لفهم اجملهول عن طريق املعلوم ،وبعبارة أخرى الكشف عما
ٍّ
ومعان ،وحماولة كشف
يكمن خلف األشياء الظاهرة من دَلَلت
الغموض البادي يف الظاهر ابلتعمق خلفه ،والكشف عن آفاق للمعاين
23
َل ندركها من جمرد النظرة اخلارجية.
املبحث األول :هرمنيوطيقا النص الشرعي

24

تكون
أتثر الفكر العريب احلديث ابملناهج الغربية يف فهم النصوص ،حىت ّ
عندًن ما ميكن تسميته ابهلرمنيوطيقا العربية اليت تعاملت مع مطلق
النصوص ،ومنها النصوص الشرعية ،على أهنا نصوص مفتوحة على
مجيع املعاين ،وَل ميكن ألي تفسري أو أتويل أن يغلقها أو يستنفذها
بشكل هنائي ،وهذا ما نص عليه حممد أركون يف كتابه "اترخيية الفكر

Isma`il Niqaz, Manahij al-Ta’wil fi al-Fikr al-Usuli, 146.
Ahmad Zayid, al-Hermenuitiqa wa Ishkaliyyat al-Ta’wil, 229.

قدمت الكالم على النص الشرعي ألنه املصدر الرئيس ملسائل العقيدة.
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اإلسالمي"25؛ ولذا فإنه َل يتحرج عن وصف القرآن أبنه" :جمموعة
من الدَلَلت واملعاين اَلحتمالية املقرتحة للبشر".26
أيضا  -يف فكر حسن حنفي الذي يقرر
اضحا – ً
وجند هذا و ً
أبن النص قالب بال مضمون ،ميأل هذا القالب حبسب الظروف احمليطة
27
ميجد ويشجع أصحاب هذه املناهج
به  ،كما حياول علي حرب أن ّ
بقوله" :ذو اللب َل يقف عند الظاهر املنطوق به ،بل يقلب الغائر
واملضمور واملسترت؛ أي يطلب معىن املعىن ،ومعىن املعىن ليس سوى
وحتول إىل عمق َل
الظاهر والسطح والشكل الدال ،وقد حجب نفسه ّ
مرئي أو حمتوى ابطن".28
وقد استخدموا للوصول إىل مبتغاهم من عدم اَلعتداد مبا يقوله
النص ،واخلروج عن مراد قائله أو سبب نزوله ،هبدف التحرر من سلطته
وقراءة ما مل يقله صاحبه؛ عدة مناهج ،منها:
* اترخيية النص الشرعي

التارخيية مصطلح نشأ يف البيئة الغربية هبدف إقصاء سيطرة املوروث
الديين ،وأتسيس بناء معريف جديد مزعوم ،وقد أدى ظهور هذه النزعة
إىل التشكيك يف مصداقية الكتب املقدسة عندهم ،وذلك بعرضها على

25

Muhammad Arkoun, Tarikhiyyah al-Fikr al-Islami, , trans. Hashim
Salih, (Beirut: al-Markaz al-Thaqafi al-`Arabi, 1996), 145.
26 Ibid., 139.
27 Hasan Hanafi, al-Yasar al-Islami, 395:2.
28 `Ali Harb, Naqd al-Nas (Dar al-Bayda’: al-Markaz al-Thaqafi al`Arabi, 2005), 24.
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طاولة البحث والنظر التارخيي لنقدها وقياس مدى صحتها ،شأهنا يف
ذلك شأن سائر الكتب.
وعند تتبع اتريخ هذه النزعة ميكن القول إن آلياهتا املنهجية
وأتسيسها الفلسفي تشكل على مدى قرون طويلة ،وبدأ حبركة إحياء
الرتاث اليوًنين ،مث اإلصالح الديين املتمركز حول الكشف عن اترخيية
التفسري الكنسي ،مث جتاوزه إىل تشكيل اإلطار العام إلنتاج املعرفة يف
اَلجتاهني التجرييب والعقالين .وهبذا التأسيس اجلديد انتقل الفكر الغريب
إىل طور خمتلف ،وإىل مرحلة جديدة من مراحل الفلسفة احلديثة اليت
29
أصبحت هي فلسفة القرن السادس عشر والقرون اليت تليه.
وقد اجته الفكر الغريب بذلك إىل تفسري النصوص املقدسة
بعيدا عن اإلميان ابلغيب ،حىت
واألداين والشرائع
تفسريا ًّ
ماداي اترخييًّا ً
ً
ابتت هذه النظرية قضية تفسريية أتويلية مل تقف يف الواقع عند حدود
منهجا ونظرية شاملة يف احلياة ،فسرها
البعد التارخيي؛ بل صارت ً
بعضهم بكوهنا :وجهة النظر اليت تنظر إىل العامل بوصفه جمال فعل
اإلنسان ابعتباره الكائن الوحيد الواعي ،ومن مث َل يكون هناك جمال
للحديث عن أي معرفة أو خربة إَل ابلنسبة لإلنسان ،فاإلنسان هو
30
الكائن التارخيي الوحيد.

Andre Lalande, Mawsu`ah Laland al-Falsafiyyah, trans. Khalil
Ahmad Khalil (Beirut: Awaydat li al-Nashr, 2012), 2:822.
`Abd al-Mun`im al-Hafni, al-Mu`jam al-Falsafi (Cairo: al-Dar alSharqiyyah, 1990), 15.
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اكما خلربة الوجود يف
ويرى غادمري وهيدجر أن التارخيية تعين تر ً
ًّ
مستقال يف املاضي
وجودا
الزمن ،أي إن التاريخ يف اعتقاد غادمري "ليس ً
عن وعينا الراهن وأفق جتربتنا احلاضرة ،ومن جانب آخر ،فإن حاضرًن
معزوَل عن أتثري التقاليد اليت انتقلت إلينا عرب التاريخ ،وَل
الراهن ليس ً
يستطيع اإلنسان جتاوز أفقه الراهن يف فهم الظاهرة التارخيية .إن اإلنسان
يعيش يف إطار التارخيية ،وهذه التارخيية هي احمليط غري الظاهر الذي
نعيش فيه".31
ومن هنا ميكن القول إن للتارخيية شكلني:
األول :التارخيية الشاملة :ويراد هبا إخضاع الوجود مبا فيه لرؤية
مادية زمانية مكانية قائمة على احلتمية والنسبية والصريورة ،وبناء على
ذلك فليست األداين والوحي إَل جتليات لتطور العقل عرب التاريخ
والتجارب.
الثاين :التارخيية اجلزئية :ويراد هبا إخضاع النص ألثر الزمان
32
واملكان واملخاطب مطل ًقا.
وقد تلقف الفكر العريب هذه املناهج الغربية – كعادته  -اليت
تتضمن يف حقيقتها تعددية املعىن والدَللة وَل هنائيتهما ،وعدم اَلعتبار
ملقاصد النص أو مراد قائله ،وتغريمها حبسب الزمان واملكان؛ ومن أوائل
من ًندوا هبذا املنهج من مفكري العرب حممد أركون.
Nasr Hamid Abu Zayd, Ishkaliyyat al-Qira’ah, 42.
Sa`d Bajad al-`Utaibi, Mawqif al-Ittijah al-`Aqlani al-Islami alMu`asir min al-Nas al-Shar`i (Riyadh: Markaz al-Fikr al-Mu`asir,
1431H), 462.
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ويعترب هذا املنهج ركيزة أساسية يف الفكر األركوين؛ ذلك أنه يرى
تغري جذرًّاي النظرة
أن هذا املنهج سيساهم يف حتقيق ثورة فكرية عميقة ّ
التقليدية إىل الرتاث ،وسبب ذلك يف اعتقاده "أن العقل الدوغمائي
وحول ما كان ميكن التفكري فيه ،بل
مفتوحا
أغلق ما كان
ً
ً
ومنفتحاّ ،
وجيب التفكري فيه أثناء قرون طويلة إىل ما جيب التفكري واإلبداع فيه،
وبعبارة أخرى ميكن القول أبن نزعة التقليد للمذاهب األرثوذكسية
وتكرارها قد تغلبت على إعادة التقييم جلميع املذاهب املوروثة
واملسلمات التعسفية اليت أنبتت عليها".33
ومن هنا فهو يرى وجوب الرتكيز على هذه املناهج 34اليت من
شأهنا حترير العقول والتحكم بنشاطها ،وإزاحة كل ما يعيق انفتاحها
حنو املعرفة ،وهدم كل فهم مسبق واعتقاد متقرر يف أي وقت كان؛ ولذا
فإن املراد ابلتارخيية عنده "التحول والتغري ،أي حتول القيم وتغريها بتغري
العصور واألزمان".35
33

Muhammad Arkoun, Qadaya fi Naqd al-`Aql al-Dini, trans. Hashim
Salih (Beirut: Dar al-Tali’ah, 2004), 26.
34 See: Muhammad Arkoun, Tarikhiyyah al-Fikr al-Islami, 39.

وهذه املناهج يف حقيقة األمر كثرية ومتداخلة يف الفكر األركوين ،فهو يذكر أن لعلم اللسانيات
متبوعا بعلم السيميائيات الذي أييت يف
بشقيه الدايكروين والسانكروين شرف السبق يف التحليلً ،
املرتبة الثانية بعد التحليل اللغوي ،وإن كان هو األول منطقيًّا إذا أردًن حتديد املعىن ،أييت بعد
ذلك علم التاريخ والسوسيولوجيا واألنثروبولوجيا والفلسفة يف املرتبة الثالثة .أما املرتبة األخرية
فتنصب على اخلطاب التيولوجي املفروض فيه اَلنفتاح على اخلطوات التحليلية السابقة حىت َل
خطااب تبجيليًّا.
يبقى ً
Muhammad Arkoun, Min al-Ijtihad ila Naqd al-`Aql al-Islami, trans.
Hashim Salih (Beirut: Dar al-Saqi, 1991), 26.
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ويف حماولة لتكريس هذا املفهوم يف الفكر اإلسالمي كمنهج لنقد
النصوص الدينية ،يعترب أركون التارخيية هي الوسيلة الوحيدة لقراءة
الوحي؛ ولذا فهو يرى أن "التارخيية ليست جمرد لعبة ابتكرها الغربيون
من أجل الغربيني ،وإمنا هي شيء خيص الشرط البشري منذ أن ظهر
اجلنس البشري على وجه األرض ،وَل توجد طريقة أخرى لتفسري أي
نوع من أنواع ما ندعوه الوحي ،أو أي مستوى من مستوايته خارج
اترخيية انبثاقه وتطوره أو منوه عرب التاريخ ،مث املتغريات اليت تطرأ عليه
36
حتت ضغط التاريخ".
ويف موضع آخر يصرح بقوله" :أريد لقراءيت هذه أن تطرح
مشكلة مل تطرح عمليًّا قط هبذا الشكل من قِبَل الفكر اإلسالمي ،أَل
وهي :اترخيية القرآن ،واترخيية ارتباطه بلحظة زمنية واترخيية معينة".37
ويهدف أركون من ذلك إىل أتكيد إدخال التارخيية 38إىل ساحة
الفكر العريب اإلسالمي؛ حبيث يكون لألحداث واملمارسات

Muhammad Arkoun, al-Fikr al-Islami Qira’ah `Ilmiyyah, trans.
Hashim Salih (Beirut: Dar al-Saqi, 1991), 116.
37 Ibid., 212.
38 See: Ibid., 23; Ahmad al-Ta`an, al-`Ilmaniyyun wa al-Qur’an alKarim, (Riyadh: Dar Ibn Hazm, 2007), 300.
جيدر التنبيه هنا إىل أن حممد أركون يفرق بني :التارخيية والتارخيانية؛ فالتارخيية )(Historicite
36

عنده هلا معىن إجيايب يتوجه إىل دراسة التغري والتطور الذي يصيب البىن واملؤسسات واملفاهيم
من خالل مرور األزمان وتعاقب السنوات ،وهي اليت يسميها :التارخيية الراديكالية ،وأما التارخيانية
أو التارخيوية الوضعية ) (Historicismeفتحمل معىن سلبيًّا ،وهو التعبري عن النزعة املتطرفة يف
دراسة التاريخ ،واَلرتباط ابلفلسفة الوضعية والنظرة الفللوجية اليت سادت يف القرن التاسع عشر
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واخلطاابت أصلها الواقعي ،وحيثياهتا الزمانية واملكانية ،وشروطها املادية
والدنيوية ،فتخضع البىن واملؤسسات واملفاهيم للتطور والتغري ،أي
39
قابليتها للتحويل والتصرف وإعادة التوظيف.
أحكاما أزلية
ومن هنا فإن ما يعتقده املسلمون يف القرآن ابعتباره
ً
اثبتة ،جاءت القراءة التارخيية لرفعه وجتاوزه ،وأن ما فيه ليس سوى
شواهد اترخيية تدل على طور من أطوار الوعي اإلنساين مت جتاوزه اآلن؛
نصوصا
ولذا يقول نصر حامد أبو زيد" :إذا كانت النصوص الدينية
ً
بشرية حبكم انتمائها للغة والثقافة يف فرتة اترخيية حمددة هي فرتة تشكلها
وإنتاجها ،فهي ابلضرورة نصوص اترخيية ،مبعىن أن دَللتها َل تنفك
عن النظام اللغوي الثقايف الذي تعد جزءًا منه ،ومن هذه الزاوية متثل
اللغة وحميطها الثقايف مرجع التفسري والتأويل".40
وبعبارة أخرى ،فإن القول بتارخيية النص يعين أن النص حادث
معني ،وله تعلق ببيئة معينة وأحداث خمصوصة ،وهذا يعين أنه
يف وقت ّ
يعاجل ظروف تلك احلقبة الزمنية اليت نزل فيها دون غريها مما يكون
اقعا
بعدها ،وهذا ما دفع أبو زيد إىل القول أبن "النص القرآين يعكس و ً
اترخييًّا وتصورات ثقافية اترخيية ،وأن التمسك بدَللتها احلرفية إمنا هو

وأوائل هذا القرن ،وتعىن بدراسة التاريخ وكأنه حمكوم بفكرة التقدم املستمر يف اجتاه حمدود واثبت
ومعروف سل ًفا.
`Ali Harb, Naqd al-Nas, 66.
Nasr Hamid Abu Zayd, Naqd al-Khitab al-Dini (al-Markaz al-Thaqafi
al-`Arabi, 2007), 209.

163

39
40

Abdullah Awad, “Hermenuitics of Creed Issue,” Afkar Vol. 19 Issue 2 (2017):
143-204

تثبيت لصورة واقع جتاوزه التاريخ والثقافة" ،41ويؤكد يف موضع آخر
أبنه" :ليس مثة عناصر جوهرية اثبتة يف النصوص ،بل لكل قراءة ابملعىن
التارخيي اَلجتماعي جوهرها الذي تكشفه يف النص" .42وقد استخدم
أبو زيد يف سبيل ترسيخ هذه النظرية آليتني:43
األوىل :تعتمد على توظيف املفاهيم اإلسالمية ،كأسباب النزول
والناسخ واملنسوخ واحملكم واملتشابه واملكي واملدين والعام واخلاص ،وقد
وجد فيها آليات فركبها ووظفها لتقرير "البنية التارخيية اجلدلية لآلايت
القرآنية ،وحتصيل املشروعية ملمارسة النقد التارخيي على هذه
اآلايت".44
والثانية :توظيف املفاهيم اللسانية؛ إذ حياول اَلعتماد على
دليال على الوجود الفعلي احلقيقي ،وإمنا
اعتباطية اللغة بكوهنا ليست ً
تدل على املفهوم الذهين كما هو متعارف عليه يف اللسانيات؛ إذ اللغة
– عندهم َ -ل حتيل على وجود خارجي وَل تستحضره ،ولكنها تشري
إىل مفاهيم ذهنية ليس هلا وجود عيين ،وهذا ما جعله يقرر أن "الذين
يستدلون على وجود ظواهر السحر واحلسد بوجود األلفاظ الدالة عليها
الدال واملدلول".45
يف النص الديين يقعون يف خطأ التسوية بني ّ

41

Ibid., 211.
Ibid., 118.
43 Hamid Samir, Namuzaj al-Hadathah wa ma Ba’daha fi al-Fikr al`Arabi al-Hadith (Saudi Arabia: Markaz Takwin, 2017), 211.
44 Nasr Hamid, Naqd al-Khitab al-Dini, 185.
45 Ibid., 219.
42
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ًنزَل من
كالما معيارًّاي ً
وأما أركون ،فريى أن الوحي ً
أصال "ليس ً
السماء من أجل إكراه البشر على تكرار نفس طقوس الطاعة واملمارسة
إىل ما َل هناية ،وإمنا يقرتح معىن للوجود ،وهو معىن قابل للمراجعة
والنقض" ،46وَل يستقيم معىن اترخيية الوحي – عنده  -إَل ابلتمييز
بني :مستوى كالم هللا األزيل املطلق احملفوظ يف أم الكتاب ،ومستوى
47
كثريا أبسباب
التنزيل املرتبطة أحكامه ابلتاريخ  ،وهذا ما جيعله َل يهتم ً
النزول ،وَل يرى فيها إضاءة اترخيية للنص القرآين؛ ألهنا "عبارة عن
األسباب اخلارجية ،أو نوع من القصة الصغرية املرافقة لكل آية" ،48غري
دليال على اترخيية
كثريا ابلناسخ واملنسوخ يف النص ،واستخدمه ً
أنه اهتم ً
عاما أو يزيد 49.ويظهر من كل ما سبق
ٍّّ
نص نزل على مدى عشرين ً
أن اترخيية الوحي هلا معنيان:50
املعىن األول :أن الوحي كان نتيجة للظروف التارخيية ،وإفر ًازا
ألحداث وتطورات وحاجيات أهله ،فللتاريخ أتثري يف تشكيل سائر
املعاين واألحكام ،وتتفق هنا صفة التارخيية مع صفة الثقافية ،ابعتبار
أن ًّ
إطارا لصياغة الوحي.
كال منهما مثّل ً
46

Muhammad Arkoun, al-Qur’an min al-Tafsir al-Mawruth ila Tahlil
al-Khitab al-Dini, trans. Hashim Salih (Beirut: Dar al-Tali’ah, 2005),
32.
47 Ibid., 22.
48 Ibid., 115.
49 `Abd Allah Balqiz, Naqd al-Turath (Beirut: Markaz Dirasah alWihdah al-`Arabiyyah, 2016), 396.
50 `Abd al-Majid al-Najjar, al-Qira’ah al-Jadidah li al-Nas al-Dini
(Damascus: Markaz al-Fikriyyah, 2006), 138; Nur al-Din al-Khadimi,
al-Qira’ah al-Ta’wiliyyah li al-Qur’an al-Karim (Damascus: Dar alGhuthani, 2014), 178.
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موجها إىل فرتة اترخيية حمددة،
خطااب ً
املعىن الثاين :أن الوحي كان ً
وإىل من كانوا موجودين زمن نزوله ،ومن استمروا بعد ذلك على الوضع
ذاته .أما غريهم فيحق هلم أو جيب عليهم عدم اَلمتثال للوحي
واَلستجابة له ،بل هلم أن يبحثوا عن أحكام أخرى خارج دائرة الوحي،
أو داخله ،لكن أبفهام وتفسريات تساير الظروف اجلديدة واألوضاع
املستجدة حىت ولو كان اللفظ َل حيتملها.
* أنسنة النص الشرعي
النزعة اإلنسانية ( - )humanismكما جاء يف موسوعة َلَلند الفلسفية
 هي" :حركة فكرية ميثلها إنسانيو النهضة ،وتتميز مبجهود لرفع كرامةجديرا ذا قيمة؛ وذلك بوصل الثقافة احلديثة
الفكر البشري ،وجعله ً
ابلثقافة القدمية" ،51وأوضح مساهتا السعي إىل اإلعالء من سلطان
العقل ،ومقاومة السلطة واجلمود ،وسبيل أنصارها حتطيم قيود العصر
القدمي.52
وقد أطلقت هذه النزعة على املفكرين الذين اهتموا ابإلنسان يف
عصر النهضة ،وهم الذين "آمنوا أبن اإلنسان معيار كل شيء ،وأن كل
إنسان معيار ذاته" ،53وهي إحدى ردود الفعل ضد سلطة الكنيسة
اجلائرة؛ ولذا فقد تعالت أصوات الداعني إليها يف عصر التنوير بسبب
51

Lalande, Mawsu`ah Lalande al-Falsafiyyah, 2:566.
Murad Wahbah, al-Mu’jam al-Falsafi (Cairo: Dar Qaba li al-Tiba`ah,
1998), 105.
53 Crane Brenton, Tashkil al-`Aql al-Hadith, trans. Shawqi Allam
(Kuwait: Alam al-Ma`rifah, n.d), 40.
52
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اَلكتشافات العلمية ،وبروز جيل واسع من املثقفني جتمعهم الرغبة يف
التخلص من التدخل الكنسي يف شؤون احلياة الفردية واَلجتماعية،
واتفق أغلب اإلنسانيني على استبعاد التفسريات اليت تقدمها أداين
54
الوحي واعتبارها ضرًاب من األوهام.
وميكن القول إن نظرية األنسنة أو الذاتية قد شكلت قاعدة
وضوحا
احلداثة يف جماهلا الفلسفي ،وهي أكثر خصائص احلداثة
ً
وتداخال مع جوهرها وموضوعها ،ولذا يقول فيتو" :احلداثة هي أولوية
ً
الذات ،وانتصار الذات ،ورؤية ذاتية العامل" ،55بينما ينص هيدغر على
أهنا" :ذلك التأويل الفلسفي لإلنسان الذي يفسر ويقيم كلية الوجود
انطالقًا من اإلنسان ويف اجتاه اإلنسان".56
وقد أخذ احلداثيون العرب هذا املذهب من الفلسفة الغربية
واجتهدوا يف حماولة تطبيقه على النصوص الشرعية ،وأرادوا بذلك رفع
القدسية عنها ،وحتويلها من مكانتها ذات املصدر اإلهلي إىل نصوص
ذات طابع بشري ،فهدفهم الذي صرحوا به هو" :نزع امليثية عن النص
الديين مبحاولة أنسنته بعلمنة القراءة" ،57ويدل على هذا ما يلي:
 .iحذفهم لعبارات التعظيم مثل :القرآن الكرمي ،القرآن احلكيم،
قال هللا تعاىل ،اآلية الكرمية ،وحنوها من العبارات.
54

Ahmad al-Ta`an, al-`Ilmaniyyun wa al-Qur’an al-Karim, 16.
Muhammad al-Shaykh and Yasir al-Ta’i, Muqarabat fi al-Hadathah
wa ma ba`d al-Hadathah (Beirut: Dar al-Tali’ah, 1996), 12.
56 Muhammad Salim al-Nu`aymi, al-Qira’ah al-Hadathiyyah li al-Nas
al-Qur’ani (Cairo: Misr al-`Arabiyyah li al-Nashr, 2016), 26.
57 `Abd al-Majid al-Sharafi et. al., Fi Qira’ah al-Nas al-Dini (Tunisia:
al-Dar al-Tunis li al-Nashr, 1990), 95.
55
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 .iiقوهلم اخلطاب النبوي بدل اخلطاب اإلهلي ،الظاهرة أو الواقعة
القرآنية بدل نزول القرآن ،املدونة الكربى بدل القرآن الكرمي،
والعبارة بدل اآلية.
 .iiiالتسوية يف اَلستدَلل واَلستشهاد بني الكالم اإلهلي والكالم
اإلنساين.
 .ivالتفريق بني مستوايت خمتلفة يف اخلطاب اإلهلي :بني الوحي
والتنزيل ،وبني القرآن الشفوي والقرآن املكتوب ،وبني الوحي يف
اللوح احملفوظ والوحي يف اللسان العريب.
 .vاملماثلة بني القرآن والنيب عيسى (عليه السالم)؛ فالقرآن كالم
58
هللا ،وعيسى كلمة هللا.
كثريا عن نظريهتا الغربية من
واحلقيقة أن األنسنة العربية َل ختتلف ً
حيث معارضتها لألداين السماوية ،ورفضها اَلرتباط العلوي ألي
مفهوم أو معرفة إنسانية" ،ومن الواضح أن أهم ملمح تؤكد عليه النزعة
اإلنسانية هو إنكار أي معرفة خارج اإلنسان كالوحي والدين ،وحتقيق
اإلنسان لقواه وقدراته اخلالقة ،واعتبار السعادة اإلنسانية غاية يف ذاهتا
َل تتطلب أي تربيرات خارج اإلنسان".59
وهذا َل يعين أن القائلني هبا على درجة واحدة ،بل هم يف حقيقة
األمر متفاوتون ،فمنهم من جيعل الدين من صنع اإلنسان كمراد وهبة
Taha `Abd al-Rahman, Ruh al-Hadathah (Dar al-Bayda’: al-Markaz
al-Thaqafi al-`Arabi, 2006), 178-179.
59 `Atif Ahmad, al-Tawajjuh al-Insani Tahlil Mafhumi, 39.
58
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الذي يقول" :إن اإلنسان هو الذي يصنع الدين وليس العكس ،فالدين
يف حقيقته هو الوعي الذايت لإلنسان طاملا أنه مل جيد نفسه أو أنه قد
فقد نفسه".60
ومنهم من جعل أولويته يف تطبيق ذلك على الكتب السماوية
والوحي اإلهلي ،بل والنص القرآين على وجه اخلصوص ،ومن أشهرهم
حممد أركون الذي حاول ربط هذه املناهج الغربية بتجارب قدمية يف
الفكر العريب غال أصحاهبا يف النزعة العقلية اإلنسانية وقدموها على
النص الشرعي ،61وقد خصص لذلك أطروحته للدكتوراه ،واليت كانت
62
بعنوان" :نزعة األنسنة يف الفكر العريب جيل مسكويه والتوحيدي".
ولذا فهو يقرر يف كتابه (القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل
اخلطاب الديين) أن "الوحي نفسه َل ينفصل عن الوظيفة النبوية،
ًنزَل من السماء من أجل إكراه البشر على
كالما معيارًّاي ً
فالوحي ليس ً
تكرار نفس طقوس الطاعة واملمارسة إىل ما َل هناية ،وإمنا يقرتح معىن
60

Murad Wahbah, Malak al-Haqiqah al-Mutlaqah (Cairo: Dar Quba,
1999), 329.
61 See: Arkoun, al-Fikr al-Islami, 19 and 79.

وقد كان هذا يف القرن الرابع اهلجري الذي شهد جتارب صوفية وابطنية وفلسفية كتلك اليت تذكر
عن أيب حيان التوحيدي وابن مسكويه ،وهناك شخصيات أخرى شاركت – كما يرى  -يف
هذه التجربة؛ كاجلاحظ ،والقاضي عبد اجلبار ،وابن سينا ،وإخوان الصفا وغريهم ،والواقع أن
أصال متثل حلظة الذروة من
أركون يذهب إىل أبعد من هذا عندما يزعم أن الرسالة القرآنية هي ً
حلظات احلداثة؛ حيث إهنا جبّت ما قبلها يف كثري من األشياء؛ كالعادات والتقاليد واملعتقدات،
فالقرآن كما يقول يقدم نفسه وميارس دوره على هيئة حداثة.
Ahmad al-Lahayib, Mafhum al-Ansanah: `Ard wa Naqd, Bahth Damn
Majallah al-Dirasat al-Islamiyyah, Jami`ah al-Malik `Abd al-Aziz
vol. 27, 286.
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الوجود ،وهو معىن قابل للمراجعة والنقض ،انظر اآلايت الناسخة
واملنسوخة يف القرآن ،كما أنه قابل للتأويل داخل إطار امليثاق أو العهد
املعقود بكل حرية بني اإلنسان وهللا" ،وحياول قبل هذا أن ميدح النيب
(صلى هللا عليه وسلم) ببعض العبارات كقوله" :النيب شخص ملهم،
ر ٍّاء أو رؤيوي ،حكيم ،صاحب خيال و ّاثب ،قائد ،روح جبارة قادرة
على سرب أغوار اجملهول وانتهاك احلدود املضروبة على املعرفة وجتاوزها
أو ختطيها بفضل اإلهلام املستمر الذي يزوده هللا به".63
ويريد مبا سبق جعل الوحي من كالم النيب (صلى هللا عليه
وسلم) ،وحييله إىل ذكائه وفطنته وحكمته ،وأنه إهلام من هللا له إَل أنه
هو الذي تكلم به .ومن بني تلك احملاوَلت مشروع نصر حامد أبو زيد
الذي يهدف إىل:
 .1نقد الرتاث وحتليله مع تركيز اَلهتمام على النص القرآين بشكل
خاص بوصفه حمور الثقافة اإلسالمية.
 .2تقدمي أتويل علمي أو فهم موضوعي يتحرر من النظرة
التقديسية للنص ،وهلذا يندرج كتابه (مفهوم النص) ضمن
عموما ،وللخطاب
األعمال املخصصة لنقد الفكر الديين
ً
خصوصا.
القرآين
ً
منتجا ثقافيًّا
وقد تناول يف الكتاب السابق النص القرآين بوصفه ً
 ينتمي إىل الثقافة العربية اليت أنتجها الواقع التارخيي واَلجتماعيArkoun, al-Qur’an min al-Tafsir al-Mawruth, 85.
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للعرب يف عهد النبوة – وليس وحيًا متعاليًا ،وهو هبذا يقرتب يف طريقة
تعامله مع القرآن من أركون 64،الذي يعترب اخلطاب القرآين شأنه شأن
أي خطاب ديين هو نتاج معريف خيضع للشروط النقدية اليت ختضع هلا
65
النتاجات املعرفية األخرى؛ أي خطاابت البشر.
ومقتضى التشابه املزعوم السابق هو فصل النص القرآين عن
مصدره اإلهلي ،وحتويله إىل بنية لغوية ونصية ذهنية بشرية ،ونفي
مقاصده العقدية واخللقية والرتبوية ،واَلقتصار على الوظيفة اللغوية
فقط؛ ولذا ففهمه َل يكون إَل من خالل العقل اإلنساين الذي يقيّده
نصا
ابلواقع والثقافة اليت نشأ فيها دون أي اعتبار آخر ،وبذلك يكون ًّ
قابال للنقد والتصحيح ،وَل تكون أحكامه
كسائر النصوص البشرية ً
عامة شاملة ،وَل تتجاوز حدود الزمان واملكان.
املبحث الثاين :هرمنيوطيقا قضااي األلوهية
ظهر مما سبق أن النظرايت التأويلية السابقة تساوي بني النصوص سواء
كانت إهلية أو بشرية ،وَل تفرق بني نصوص األحكام أو نصوص
متغري
العقائد؛ ولذا فإن فهم النصوص مجيعها مبا فيها نصوص العقائد ّ
اعتمادا على اللغة اجلماعية اليت يتكلم هبا مستقبلو النص؛ إذ هي
ً
Hamid Samir, Namuzaj al-Hadathah, 86.
See: Nasr Hamid, Naqd al-Khitab al-Dini, 206.

64
65

حرجا البتة من القول ببشرية النصوص الدينية ،ومنها القرآن؛ ولذا
والواقع أن نصر أبو زيد َل جيد ً
يقول" :وإذا كنا هنا نتبىن القول ببشرية النصوص الدينية ،فإن هذا التبين َل يقوم على أساس
نفعي أيديولوجي يواجه الفكر الديين السائد واملسيطر ،بل يقوم على أساس موضوعي يستند إىل
حقائق التاريخ وإىل حقائق النصوص ذاهتا".
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متحركة ضرورة بناء على الفعالية اَلجتماعية كما يؤكده علم اللسانيات
احلديث ،إضافة إىل العوامل السيكولوجية والثقافية والسياسية ،وهذا ما
جيعل العقائد اليت تؤسسها تلك النصوص متغرية ضرورة ،وهذا التغري
66
هو الذي تدعمه النظرايت احلديثة للتأويل بغالب أطيافها.
ولذا يعمد احلداثيون إىل إدراج موضوع العقائد والغيب يف
مباحث العلوم اإلنسانية؛ كعلم النفس التارخيي ،وعلم اَلجتماع الديين،
فيصبح اإلميان ابلغيب ضرًاب من األمل يف النجاة والعدالة املفقودة اليت
حلما َل صلة
كرستها معطيات اترخيية معينة ،وجيعلون اإلميان ابلغيب ً
67
له ابحلقيقة ،وتصورات ليس ابلضرورة أن يكون هلا وجود ابلفعل.
ويعلق حممد أركون أتخر الدراسات اإلسالمية على اعتقاد ثبات
العقائد ،وجيعل التسليم هلا ورفض اترخييتها مها العقبة يف وجه تقدم
الدراسات اإلسالمية والفكر العريب؛ إذ هي كما يقرر "مرتبطة بلحظة
اترخيية ما ،وبصراعات أيديولوجية معينة ،وليست ًنزلة من السماء ،إهنا
من صنع البشر".68
ويصف نصر حامد أبو زيد تعامل اليسار اإلسالمي مع العقائد
بكوهنا تصورات ذهنية متثل موجهات للسلوك أكثر من كوهنا عقائد
Khalid al-Sayf, Zahirah al-Ta’wil al-Hadithah fi al-Fikr al-`Arabi alMu`asir (Jeddah: Markaz al-Ta’sil li al-Dirasat, 2015), 302.
67 Muhammad Arkoun, al-Fikr al-Usuli wa Istihalah al-Ta’sil, trans.
Hashim Salih (Beirut: Dar al-Saqi, 2002), 56.
68 Muhammad Arkoun, Min Faysal al-Tafriqah ila Fasl al-Maqal: Ayna
Huwa al-Fikr al-Islami, trans. Hashim Salih (Beirut: Dar al-Saqi,
1995), 71.
66
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دالة على وجود مفارق ،69وأما حسن حنفي فيجزم أبنه َل ميكن التسليم
هلذه العقائد على أهنا حق ما مل تعرض على العقل 70ويثبت يف الواقع
أهنا كذلك ،71وهذه املقولة يف حقيقتها تنسف علم أصول الدين ،ويلزم
منها أَل يكون للغيب وجود عندهم.
وحياول أصحاب املوقف األيديولوجي أسطرة العقائد ودراستها
"ضمن حدود املعطيات البديهية للتفكري امليثولوجي ،وبدون أن خترج
عن مسلماته األولية" ،72ويرى أصحاب هذا اَلجتاه أن اإلنسان هو
احليوان الوحيد الذي ينسج اخلرافات واألساطري وحيوهلا إىل ميثولوجيات
جازما كما لو كانت حقائق واقعية ،وأن التفكري
معقدة يؤمن هبا ً
إمياًن ً
األسطوري يغرف من اخليال البشري ،ويعرب عن وجه من أوجه النشاط
العقلي لإلنسان ،ويقع يف أساس الدين والفن والتأمل الفلسفي ،ويلزم
من اعتقادهم هذا أن يكون الكالم عن هللا واملالئكة واملأل األعلى
واجلن وإبليس وغريها من الغيبيات َل يشري إىل مسميات حقيقية
موجودة غري مرئية ،فرتكيب اللغة يتطلب بطبيعة احلال الكالم والكتابة
Nasr Hamid, Naqd al-Khitab al-Dini, 173.
Hasan Hanafi, al-Din wa al-Thawrah fi Misr, 2:52. Fahd al-Qurashi,
Manhaj Hasan Hanafi, 194.

69
70

يرى حسن حنفي أن العقل مصدر مستقل للمعرفة ،وليس يف حاجة إىل عون أحد َل إله ،وَل
وحي ،وَل نيب ،ويسعى من خالل مشروعه "الرتاث والتجديد" إىل حترير العقل من سلطة الوحي
كما فعل فالسفة التنوير؛ ولذا يقول" :لن نصل إىل عصر التنوير إَل إذا جعلنا للعقل سلطانه
دون سلطة الكتاب أو سلطة التقاليد املوروثة".
Hasan Hanafi, Min al-`Aqidah ila al-Thawrah, 1:30.
Sadiq Jalal al-`Azm, Naqd al-Fikr al-Dini (Beirut: Dar al-Tali`ah,
2003), 57.
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بطريقة معينة توحي يف الظاهر وكأن الشخصيات موجودة ابلفعل،
73
ولكن جيب أَل خيدعنا الوهم اللغوي.
فهم يلتزمون التفسري املادي لنشأة الدين ،هذا التفسري
ومن هنا ُ
الذي ورثوه عن بعض فالسفة التنوير مثل فيورابخ ،فليس الدين تنز ًيال
من السماء يف اعتقادهم ،بل نشأ من جذور نفسية هي :اخلوف من
القوى اخلفية ،وحاجة اإلنسان إىل التوصل إىل أسباب الظواهر.
وجرًاي على عادة أصحاب املنهج التارخيي  -كما مضى -
عموما مع التاريخ؛ فإن هذا يعين أن مسائل
ابلقول بتطور احلقائق ً
خصوصا كذلك ،يقول نصر أبو زيد:
عموما ،واأللوهية
العقيدة
ً
ً
"العقائد تصورات مرهتنة مبستوى الوعي وتطور مستوى املعرفة يف كل
عصر" .74وملا كانت الرؤية التارخيية قد حكمت على مسائل العقيدة
أيضا  -واعتربت األلوهية متغرية مع الزمن،
هبذا احلكم ،فإهنا جترأت – ً
وهذا ما يقرره أركون خم ِطّئًا عقيدة املسلمني بقوله" :على عكس ما تظن
ٍّ
ومتعال واثبت َل يتغري،
املسلمة التقليدية اليت تفرتض وجود إله حي
فإن مفهوم هللا َل ينجو من ضغط التارخيية وأتثريها ،أقصد أنه خاضع
75
للتحول والتغري بتغري العصور واألزمان".
وهذا يعين أهنم مل يتعاملوا مع قضية وجود هللا تعاىل كحقيقة
أتويال
موضوعية موجودة ابلفعل ،بل سعوا إىل أتويل هذا الوجود ً
73

Ibid., 58-59.
Nasr Hamid Abu Zayd, al-Nas wa al-Sultah wa al-Haqiqah Iradah alMa`rifiyyah wa Iradah al-Himanah (Dar al-Bayda’: al-Markaz alThaqafi al-`Arabi, 2006), 134.
75 Arkoun, al-Fikr al-Islami, 102.
74
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يتناسب مع مناهج أتويالهتم احلديثة ،فزعموا أنه عبارة عن تصور خضع
لتأثريات متعددة بداية من ًنحية اللغة كما يقرره علم اللسانيات
احلديث ،أو العوامل اَلجتماعية واَلقتصادية والثقافية للمجتمعات
املخاطبة هبذه النصوص ،كما تقدم ،وعلى هذا فتصور الوجود اإلهلي
يف خطاب الفكر اإلسالمي إابن نشأته األوىل ليس هو تصور الوجود
76
اإلهلي يف العصور املتأخرة.
وهذا األمر هو الذي جعل أركون يتجرأ يف زعمه حتديد مراحل
تطور اإلله عند املسلمني ،وحصرها مبراحل ثالث:77
األوىل :مرحلة القرآن ،وكان املطلوب فيها إدراك األلوهية ،وتصور اإلله
مبثابة فاعل أو منوذج حاضر ابستمرار يف احلياة اليومية للنيب واملؤمنني.
الثانية :تطور هذا التصور يف عدة اجتاهات :الثيولوجي (الكالمي)،
والصويف ،والفلسفي ،والشعيب ،مث العقالين اليوم.
الثالثة :اخلضوع لضغط التارخيية ،واملقصود أنه خاضع للتحول والتغري
بتغري العصور واألزمان.
فأركون هنا حياول توظيف اللسانيات احلديثة والتحليالت
السيميائية واَلجتماعية والعلوم اإلنثربولوجية يف جتاوز مفهوم (هللا)
املتعارف عليه يف الفكر اإلسالمي إىل مفهوم آخر متغري ،بناء على
مقررات هذه املناهج احلديثة ،من أجل جتاوز الفكر الديين التقليدي
إىل فكر ديين جديد يبدأ من نقطة البداية ،وهو اَلعتقاد املتغري يف
Khalid al-Sayf, Zahirah al-Ta’wil, 305.
Arkoun, al-Fikr al-Islami, 101-102.
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مفهوم (هللا) إىل املسائل اليت تندرج حتت هذا األصل ،واليت ترتتب على
78
اَلعتقاد بذلك املفهوم.
ويطرح الفكر احلداثي بقوة فكرة حمورية اإلنسان يف الكون متخلّيًا
عن حمورية هللا اخلالق ،تلك الفكرة اليت هي من نتاج نظرية األنسنة اليت
عرب عنها هيدجر – كما سبق – بقوله" :ذلك التأويل الفلسفي
لإلنسان الذي يفسر ويقيم كلية الوجود انطالقًا من اإلنسان ،ويف اجتاه
اإلنسان" ،79وهذا يعين أن اإلنسان هو احملور واحلقيقة يف الكون دون
غريه ،ومن خالله تتم صياغة املفاهيم الكلية للوجود؛ ولذا جيعل حسن
بديال عن عقيدة األلوهية يف الفكر اإلسالمي بقوله:
حنفي هذا التصور ً
"ميكن نقل عصرًن من مرحلة التمركز حول هللا ،وهي املرحلة القدمية،
إىل مرحلة التمركز حول اإلنسان ،وهي املرحلة احلالية".80
وتظهر خطورة هذه التأويالت عندما نعرف أن الغاية منها
اَلعتقاد أبن "اإلنسان إله ،أو على األقل ميكن أن يؤلّه؛ فهو املوجود
الوحيد الذي ميكن أن تبدأ منه عملية التأليه ،ويكون اإلنسان إهلًا ليس
بديال
فقط عن طريق اَلحتاد ابملؤله كما هو احلال عند الصوفية ،بل ً
ملهما كما هو احلال عند الفالسفة،
عن املؤله ذاته ،اإلنسان ليس نبيًّا ً
ملهما كما هو احلال عند الصوفية ،بل هو نفسه إله ،وهذا
وليس وليًّا ً

Khalid al-Sayf, Zahirah al-Ta’wil, 307.
Al-Nu`aymi, al-Qira’ah al-Hadathiyyah, 26.
80 Hasan Hanafi, al-Turath wa al-Tajdid, 122.
78
79
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جيعل اإلنسان يف أعلى مستوى من الشرف ابلنسبة للموجودات
الطبيعية" 81كما يعتقدون.
وهذا األمر هو ما قرره حسن حنفي يف نظريته (اإلنسان الكامل)
82
اضحا يف كتابه (من
اليت سار فيها على خطى فويرابخ  ،كما جاء و ً
العقيدة إىل الثورة)83؛ ذلك أن فويرابخ قد سعى إىل إعادة الدين إىل
اإلنسان ،أي :التأويل الشعوري اإلنساين للعقائد الذي يرى يف اإلميان
ابلعقائد الدينية اغرت ًااب لإلنسان ،وأن اإلنسان الكامل هو الذي اسرتجع
84
صفات األلوهية اليت سلبت منه وجتسدت يف اخلارج.
وبسبب هذا الغلو وتلك النظرية سلبوا الذات اإلهلية صفاهتا اليت
وردت يف النصوص الشرعية وجعلوها لإلنسان ،ولذا َل يتحرجون من
القول أبن ما ذكره علماء أصول الدين عن هللا وذاته وصفاته وأفعاله

Hasan Hanafi, Min al-`Aqidah ila al-Thawrah, 2:163.
See: Zakariyya Ibrahim, Mushkilat Falsafiyyah Mu`asarah
(Musykilah al-Insan) (Cairo: Maktabah Misr, n.d), 182.

81
82

يرى فويرابخ أن اإلنسان هو الذي خلق هللا على صورته ومثاله ،فهو إمنا يتعبد لنفسه حينما
يتعبد هلل ،ومعىن هذا أن الدين يف رأيه جمرد ،وهو ينسب اإلنسان مبقتضاه كماَلته اخلاصة إىل
وتبعا لذلك فإن هللا ليس إَل اإلنسان املثايل،
موجود أمسى يظن أنه متمايز عن وعيه اخلاصً ،
يوما ما.
اإلنسان على حنو ما ينبغي أن يكون ،اإلنسان كما سيكون ً

Ibid.

83

أيضا ابلفيلسوف نيتشه الذي حكم مبوت إهله ،وحجته على
ميكن القول إن حسن حنفي أتثر ً
بشرا وَل يريدون إَل ملكوت األرض ،فنشأت هبذا فكرة (اإلنسان األعلى) لتسد
ذلك أهنم صاروا ً
الفراغ الذي خلفه موت إهلهم ،ويعلن نيتشه بصريح العبارة أن اإلنسان األعلى هو اإلله اجلديد.
Ibid., 272.
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إمنا هو يف احلقيقة وصف لإلنسان الكامل ،فكل ما وصفوه على أنه
85
هللا فهو اإلنسان مكرب إىل أقصى حدوده!
وبذلك ينفي حسن حنفي أن تكون هذه الصفات هلل ،ويزعم
أهنا لإلنسان يعرب هبا عما يف نفسه ملح ًقا هذه الصفات ابملتصور
اخلارجي بطريقة َل شعورية ،فيقرر "أن ما ظنه القدماء على أنه وصف
موضوعي حلقيقة واقعة يف اخلارج هو يف احلقيقة وصف ذايت لشعور
املتكلم أسقطه يف اخلارج ،مث قفز من الشعور إىل العامل اخلارجي بال
أدىن مربر عقلي إَل عجزه عن حتقيق هذا املوضوع املثايل كمشروع له
يف العامل اخلارجي كنظام مثايل للعامل  ...فما ظنه القدماء إذن على أنه
وصف هلل ابلفعل هو يف احلقيقة وصف لإلنسان ،وملا كان هللا هو
الكامل جاء وصفه وص ًفا لإلنسان الكامل".86
ويضرب أمثلة للصفات السابقة بصفات البقاء ،والقدم،
واملخالفة للحوادث ،والقيام ابلنفس ،والتوحيد ،ويقرر أهنا كلها مقوَلت
إنسانية وخربات حية ُمعاشة ملحقة ابإلله ،وتفصيل ذلك كما سيأيت:
ِ .i
القدم ليس صفة لكائن ٍّ
متعال غري منظور ،بل هو مقولة إنسانية
تعرب عن األقدمية واألسبقية واألحقية واَلستحقاقية والشرف،
وهو العمق التارخيي للبشرية ووعي اإلنسان ابلزمان ابعتباره وعيًا
اترخييًّا.87
Hasan Hanafi, al-Turath wa al-Tajdid, 127.
Hasan Hanafi, Min al-`Aqidah ila al-Thawrah, 2:556.
87 Ibid., 2:130.
85
86
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.ii

.iii

.iv

.v

وأما البقاء ،فهو تعبري عن رغبة اإلنسان يف اخللود واَلستمرار يف
املستقبل ،وعن خربة معاشة يف حياة اإلنسان ،وهي بقاء الفكر
بعد موت صاحبه ،وبقاء الذكرايت يف وعي اآلخرين ،وبقاء
األبطال يف خيال وشعور الناس ،وبقاء األعمال الصاحلة واخلري
88
والرزق والصالح.
وأما املخالفة للحوادث ،فهي تعبري عن رغبة اإلنسان يف اَلرتفاع
عن كل ما هو زائل وعارض ومادي وفاسد ،وينتهي القول
ابملخالفة للحوادث إىل التأليه ،وأتليه األشخاص دليل آخر على
أن صفات هللا هي يف حقيقتها صفات اإلنسان الكامل الذي
يعد النموذج املثايل الذي من أجله ألّه الناس بعض
89
األشخاص.
وأما القيام ابلنفس ،فهو اآلخر تعبري عن رغبة اإلنسان يف
اَلستقالل عن احلوادث ،واكتفائه منها ،وعدم اعتماده عليها
90
يف وجوده.
وأما التوحيد ،فهو عملية وليس وص ًفا لشيء قائم ،عملية هتدف
إىل حتقيق الوحدانية يف النفس والشعور والشخصية واجملتمع،
جمتمعا بال طبقات ،أو الوحدانية يف
والوحدانية يف اجملتمع تعينً :
اإلنسانية.

91

88

Ibid., 2:142.
Ibid., 2:148.
90 Ibid., 2: 239.
91 Ibid., 2: 325.
89
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وتستمر هذه التأويالت لتنال من شهادة اإلسالم (َل إله إَل
هللا) ،فهي عنده تعبري عن فعل سالب وفعل موجب ،الفعل السالب
هو :تطهري املوضوع من صياغاته الزمانية واملكانية ،والفعل املوجب هو:
تعبريا عن فعل الشعور
الوقوف عند إحدى هذه الصياغات ابعتبارها ً
املوجب ،ويعرب الفعالن عن معىن نظري للشعور .أما املعىن العملي،
فهو حترر الشعور اإلنساين من كل القيود اَلجتماعية والسياسية
92
واملادية.
ويظهر مما سبق أن التصور الذي تعطيه املناهج التأويلية يف مفهوم
قضااي األلوهية هو يف الواقع تطبيق عملي ملبادئ اهلرمنيوطيقا األساسية؛
من حيث اعتمادها على األنسنة والواقع املعاش ،ومن مث التارخيية،
حيث تصورات الذات اإلهلية ليست يف احلقيقة تصورات هنائية ،بل
ابإلمكان اإلضافة والتعديل عليها ،فهذه التصورات ختضع لتأويل َل
هنائي حسب متطلبات اإلنسان والواقع ،وهو تصريح بالزم اهلرمنيوطيقا
وَل هنائية أتويالهتا.
ُّبوات
املبحث الثالث :هرمنيوطيقا قضااي الن َّ
يطبق أصحاب املناهج التأويلية احلديثة نظرايهتم اليت قرروها على سائر
مسائل العقيدة ،مبا يف ذلك قضااي النبوات ،غري أهنم يُق ّدمون لذلك
مبحاولة تعتيم مفاهيمها ،والزعم بعدم وضوحها يف خطوة تسبق أتويلها
والتصرف مبعانيها ،ومن ذلك قول بعضهم عن مفهوم النبوة والرسالة
Ibid., 2:330.
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والوحي" :من أعسر ما يتصدى له الباحث" ،ويعلل ذلك بكون
مفاهيمها متغرية بتغري األداين والثقافات ،بل وحىت األزمنة ،93يف إشارة
إىل اترخيية تلك املفاهيم.
اضحا هلذه القضااي،
ولذا َل نكاد جند عندهم
مفهوما علميًّا و ً
ً
وإمنا جمرد عبارات وإشارات تصور جانبًا معيّنًا من جوانبها ،وتصرفها
يف الغالب عن حقيقتها اليت جاء هبا النص الشرعي ،وأكثر ما قيل فيها
اردا يف ثنااي موضوعات الوحي والنص والدين والرتاث وغريها،
كان و ً
وتوضيح ذلك كما يلي:
*النبوة
يرى بعضهم أن النبوة ختيّل نفسي ينتقل فيها النيب من عامل البشر إىل
انتقاَل يتم من خالله فاعلية (املخيلة) اإلنسانية اليت تكون
عامل املالئكة ً
يف األنبياء أقوى منها عند سواهم من البشر ،وهي ظاهرة غري مفارقة
للواقع ،بل كانت جزءًا من مفاهيم الثقافة ،وًنبعة من مواضيعها ،وأما
الوحي" ،فإن النيب هو الذي كان يلقيه ،وليس من شك يف أنه كان
يعرب بصوته عما يصوره النص من ٍّ
معان ،وعما حيمله اللفظ من
أحاسيس وعواطف".94

`Abd al-Majid al-Sharafi, al-Islam Bayn al-Risalah wa al-Tarikh
(Beirut: Dar al-Rafidayn, 2016), 16.
`Abd al-Majid al-Sharafi, al-Islam wa al-Hadathah (Tunisia: al-Dar
al-Tunisian li al-Nashr, 1999), 88.
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وهذا التقرير يف حقيقته مستفاد من كالم املستشرقني الذين قالوا
مبا يسمى (الوحي النفسي) ،95وزعموا أن الوحي عبارة عن إهلام كان
يفيض من نفس النيب املوحى إليه َل من اخلارج ،ذلك أن منازع نفسه
العالية ،وسريرته الطاهرة ،وقوة إميانه ابهلل وبوجوب عبادته وترك ما سواها
من عبادة وثنية وتقاليد وراثية رديئة ،يكون هلا يف مجلتها من التأثري ما
يتجلى يف خميلته وذهنه ،وحيدث فيها من الرؤى واألحالم واخلياَلت ما
ًنزَل من السماء بدون وساطة ،أو
يتصور ويعتقد وجوبه إرشا ًدا إهليًّا ً
يتمثل له رجل يلقنه ذلك ويعتقد أنه ملك من عامل الغيب ،أو يرى
ويسمع مثل ذلك يف املنام الذي هو مظهر من مظاهر الوحي عند مجيع
96
األنبياء.
ويرى البعض اآلخر منهم أن النبوة امتداد لبعض أوضاع العرب
واجلاهلية ،وأهنا تواصل حللقات الشعر والكهانة والعرافة وخمتلف أشكال
اتصال اإلنسان ابجلن ،واليت كانت معروفة عند هؤَلء ،وهلذا قالوا عن
النيب (صلى هللا عليه وسلم) أبنه شاعر وكاهن ،ويعين ذلك أهنم اعتربوا
97
عاداي ،وأومهوا الناس بذلك من أجل إلغاء آاثر النبوة.
أمرا ًّ
النبوة ً
95

See: Riyad al-`Amri, Manahij al-Mustashriqin wa Mawaqifihim min
al-Nabi (Saudi Arabia: Markaz al-Tasil li al-Dirasat, 2015), 2: 598.
يعترب املستشرق الفرنسي (إميل درمنغم) ( )E. Dremenghemمن أكثر املستشرقني إاثرة هلذه

عول عليها يف تفسري كثري من أحداث السرية يف فرتة ما
الشبهة يف كتابه (حياة حممد)؛ حيث ّ
قبل البعثة وبدء تنزل الوحي على النيب حممد (صلى هللا عليه وسلم).

Muhammad Rashid Rida, al-Wahy al-Muhammadi (Beirut: Dar alKuttab al-`Alami, 2005), 59.
See: Nasr Hamid Abu Zayd, Mafhum al-Nas: Dirasah fi `Ulum alQur’an (Dar al-Bayda’: n.p, 2000), 26; Kamil al-Najjar, Qira’ah
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أيضا  -مأخوذة من كالم بعض املستشرقني
وهذه الدعوى – ً
الذين زعموا أن النيب (صلى هللا عليه وسلم) قد استقى جزءًا من مادة
الوحي من املصادر اجلاهلية ،وقد حصر هؤَلء هذه املصادر يف الشعائر
والعبادات واألشعار والكهانة اجلاهلية ،ومنهم من جعل احلنيفيّة اليت
مصدرا من
كان عليها بعض اجلاهليني الذين بقوا على ملة إبراهيم
ً
98
مصادر الدين اإلسالمي.
وأما حممد أركون ،فيحاول أن يستعني ابلتحليل التارخيي
واألنثروبولوجي يف معرفة ماهية النبوة ليقرر أهنا" :عملية إنتاج للرجال
العظام ،99كما وميكن اعتبارها مبثابة انبثاق لألبطال احلضاريني داخل
فئات اجتماعية معينة ،ولكن الفرق بني النيب وبني هؤَلء األبطال
احلضاريني هو أنه يستخدم أدوات ثقافية خمتلفة ،وحيرك النوابض النفسية

Manhajiyyah li al-Islam (Libya: Talat li al-Tiba`ah wa al-Nashr,
2015), 68.
See: Schacht and Bosworth, Turath al-Islam, trans. Muhammad alSamhuri (Kuwait: `Alam al-Ma`rifah, 1978), 3:10; Riyad al-`Amri,
Manahij al-Mustashriqin, 2: 667.

98

ويف مثل هذا يقول املستشرق األملاين شاخت ( )Schachtعن الشريعة اإلسالمية" :فهي
تشتمل على عناصر من شرائع العرب يف اجلاهلية ،وعناصر عديدة مأخوذة من شعوب
البالد اليت فتحها املسلمون" .وأما ما يتعلق مبصدرية أشعار العرب ،فأشهر من تكلم يف
صدرا
ذلك املستشرق الفرنسي كليمان هوارت ()C. Hurt؛ حيث زعم أنه اكتشف م ً

جديدا من مصادر القرآن ،يريد بذلك أشعار أمية بن الصلت.
ً

على حد تعبري عامل اإلنثربولوجيا الفرنسي موريس غودلييه.
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اَلجتماعية بشكل مميز ،مبعىن أنه يعتمد على الظاهرة املعقدة للوحي
وحيرك يف قومه األمل التبشريي ابخلالص".100
وخصوصا مفهوم النبوة
فأركون هنا حياول زحزحة املفاهيم،
ً
ومتعلقاهتا ،من كوهنا رسالة إهلية إىل عملية إنسانية اجتماعية من اجملتمع
نفسه ،واليت تعتمد يف إنتاج مفاهيمها على لغة األسطرة واخليال ،وعلى
هذا فإذا كانت اجملتمعات يف حركة تطور ،فإن اجملتمعات احلديثة
إبمكاهنا اَلستغناء عن وظيفة النبوة؛ ألهنا جتاوزت نظام األسطورة إىل
101
نظام العقل يف إنتاج املفاهيم.
وإذا كان املصدر املعريف هلذا اخلطاب هو العقل فقط ،فإن
النبوات واملاورائيات َل ميكن التوصل إليها من خالل العقل؛ ولذا جاء
ومنكرا هلا ،وهذا
اخلطاب احلداثي متعاليًا على هذه احلقيقة ومش ّك ًكا
ً
ما جعل حسن حنفي يقول" :تقوم اَلستحالة العقلية على اكتفاء
العقل دومنا حاجة إىل مصدر آخر للمعرفة ،فاملعرفة مصدرها واحد؛
وهو العقل ،ففي العقل الكفاية لكل أنواع املعارف ،ومن مث تستحيل
النبوة".102
وهذا يعين أن اخلطاب احلداثي يؤسس إنكاره للنبوة على العقل،
ولوصوهلم إىل هذه الغاية قالوا بتارخيية النبوة واألنبياء ،فتعدد األنبياء من
تطورا يف النبوة ذاهتا
أول ظاهرة نبوة يف التاريخ إىل آخر نبوة إمنا ميثل ً
100

Arkoun, Min Faysal al-Tafriqah, 61.
Khalid al-Sayf, Zahirah al-Ta’wil, 314.
102 Hasan Hanafi, Min al-`Aqidah ila al-Thawrah, 4:42.
101

184

Abdullah Awad, “Hermenuitics of Creed Issue,” Afkar Vol. 19 Issue 2 (2017):
143-204

ورسال
عرب التاريخ" ،فأولو العزم من الرسل ليسوا فقط أنبياء زعماء ً
قادة ،بل هي مراحل أساسية يف تطور النبوة ،عيسى للحقيقة ،ونوح
وموسى للشريعة ،وإبراهيم وحممد للدين الطبيعي ،وخيضع ترتيب
اخلمسة إىل التطور الزماين للوحي يف التاريخ".103
وإذا كانت النبوة تتطور هبذا املفهوم ،فإن اخلطاابت التأويلية
دليال
بعمومها تضفي على النبوة صبغة اترخيية ،فيكون بذلك ختم النبوة ً
على اكتمال العقل اإلنساين ،وأن العقل قادر على القيام مبهام النبوة،
وهذا ما يقرره عبد اجمليد الشريف بقوله" :إن هذا اخلتم يضع حدًّا هنائيًّا
لضرورة اعتماد اإلنسان على مصدر يف املعرفة ومعيار يف السلوك
مستمدين من غري مؤهالته الذاتية  ...إنه تدشني ملرحلة جديدة يف
التاريخ َل حيتاج فيها اإلنسان وقد بلغ سن الرشد إىل من يقوده ،وإىل
من يتكئ عليه يف كل صغرية وكبرية" ،104فالعقل والتجريب سابقان
على النبوة بل والطريق إليها ،كما أن العقل والطبيعة سابقان على النظر
105
إىل هللا والطريق إليه.
وعند التدقيق جند أن هذه األقوال قريبة جدًّا مما قرره سبينوزا يف
موضوع النبوة ،مما يدل على أتثرهم بهَ ،ل سيما حسن حنفي ،حىت
وإن حاول نفي هذا التأثر أو إخفاءه ،فسبينوزا يقول" :األنبياء يتمتعون
بقدرة أعظم على اخليال احلي َل بفكر أكمل ،وما دام اخليال هو طريق
103

Ibid., 4: 109.
Al-Sharafi, al-Islam Bayn al-Risalah wa al-Tarikh, 91; Khalid alSayf, Zahirah al-Ta’wil, 315.
105 Hasan Hanafi, Min al-`Aqidah ila al-Thawrah, 4: 33.
104
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األنبياء إىل الوحي ،فإهنم َل حيصلون على اليقني ابلوحي ذاته ،وإمنا
بعالمة أخرى :آية ،معجزة ،فالنبوة من هذا الوجه أقل من املعرفة
الطبيعية اليت َل حتتاج إىل آية ما ،بل تتضمن بطبيعتها اليقني ،وحىت
اليقني النبوي خلقي فقط ،أما اليقني الطبيعي فهو رايضي".106
وميكن القول أبن اعتقاداهتم السابقة يف النبوة واألنبياء ،وحرصهم
على تورخة وأنسنة هذه املفاهيم سببه أهنم لو قالوا أبهنا من القضااي
اَلعتقادية فهذا يعين أهنا اثبتة َل تتغري ،وحق َل يدخله ابطل ،ومقدسة
َل ميكن التعرض هلا بنقد أو اعرتاض ،ومن هنا فتحويلها من قضااي
اعتقادية إىل قضااي إنسانية من خالل املنهجيات الغربية مي ّكنهم من
نقدها والتشكيك فيها ،ومتتد هذه املواقف إىل الوحي الناتج عنها.
ولعل هذا هو ما يفسر لنا قدحهم وتشكيكهم املباشر فيها،
ومن ذلك زعمهم أبن التجربة التارخيية لألنبياء مع أقوامهم كانت جتربة
فاشلة كما يقول كامل النجار" :وأظن املنطق يقنعنا أن جتربة إرسال
كل هؤَلء األنبياء إىل بين إسرائيل كانت جتربة فاشلة".107
*الرسالة
يعترب اخلطاب احلداثي الرسالة ظاهرة اترخيية مل خياطب هبا اإلنسان
املعاصر ،بل مل خياطب هبا حىت اإلنسان املعاصر هلا ،وهذا ابَلعتماد
على املخاطب الثاين ،وهو اجلماعة اليت كان خياطبها النيب (صلى هللا
Baruch Spinoza, Risalah fi al-Lahut wa al-Siyasah, trans, Hasan
Hanafi (Beirut: Dar al-Tanwir, 2005), 147.
107 Kamil al-Najjar, Qira’ah Manhajiyyah, 39.
106
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عليه وسلم) مباشرة .أما الذين جاءوا من بعد وفاته واطلعوا على رسالته،
فهؤَلء َل خياطبون هبا؛ ألهنم يف زمان غري زمانه وغري زمان الرسالة اليت
جاء هبا؛ ولذلك حينما يتحدثون عن النيب (صلى هللا عليه وسلم)
يقولون أبنه" :مسؤول حبكم وظيفته هذه عن الرسالة وجتسيدها يف
التاريخ عن طريق اخنراط شخص اثلث هو املرسل إليه اجلماعي".108
وبناء على القول بتارخيية الرسالة ،ذهب بعضهم إىل اعتبار
العبادات الشرعية غري مستمرة على النحو الذي فصلته السنة النبوية،
بل ميكن األخذ مبا ورد يف القرآن فقط ،فصارت الصلوات ليست مخس
صلوات يف اليوم والليلة ،بل ميكن أن تكون مرة واحدة ،وليس هلا عدد
ركعات معني ،كما أن الصوم ليس شهر رمضان أبكمله ،بل ميكن أن
استنادا ملا جاء يف القرآن فحسب ،وأما
أايما متفرقة
ً
يوما أو ً
يكون ً
أيضا  -على الصورة املشروعة ،واحلج إمنا شرع
الزكاة فلم تبق – ً
َلجتماع املسلمني ،فمىت حتقق ذلك مل يعد واجبًا ،وهكذا يف سائر
109
املسائل اليت كانت السنة هي املوضحة هلا.
وإذا كان األمر كما سبق تقريره أبن ختم النبوة – عندهم  -دليل
على اكتمال العقل اإلنساين ،وأن العقل قادر على القيام مبهام النبوة،
فهذا يعين أنه مل يعد للرسالة حاجة ،ذلك أن اكتمال النبوة يعين
انتهاءها ،وإذا انتهت النبوة فقد انتهت الرسالة ،وهذا يعين إعطاء
Arkoun, al-Fikr al-Islami, 94.
Al-Sharafi, al-Islam Bayn al-Risalah wa al-Tarikh, 49-88; Marzuq al`Umari, Ishkaliyyah Tarikhiyyah al-Nas al-Dini (Rabat: al-Markaz alThaqafi al-`Arabi, 2014), 404.
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اإلنسان ثقة ابلنفس وفرصة للفعل ،فاكتماهلا معناه أن تربية الوحي
للبشر وقيادته هلم قد انتهت ،وأن البشر قد وصلوا إىل سن الرشد وإىل
العقل ،وميكنهم اَلستمرار يف حياهتم دون احلاجة إىل الرسالة!
وبذلك يكون النيب حممد (صلى هللا عليه وسلم) – يف اعتقادهم
 قد ختم النبوة والرسالة ليقضي على التكرار واَلجرتار ،وليفتح اجملالللمستقبل الذي يبنيه اإلنسان مع أبناء جنسه يف كنف احلرية الذاتية
110
واملسؤولية الفردية والتضامن اخلالق.
*املعجزة
تفاوتت عبارات أصحاب هذا اخلطاب يف حتديد موقفهم من
املعجزات ،غري أن الذي جيمعهم هو احلكم إبنكارها؛ ذلك أن طبيعة
املعجزة  -كما هو معلوم  -هو كوهنا خارقة للعادة ،وهذا يتعارض مع
السنن الكونية ،وَل خيضع ملألوف العقل البشري ،وكل من راهن على
العقل والعلم التجرييب وأفرط يف الثقة هبما ،وجتاوز التسليم للوحي أنكر
111
املعجزات أو سعى يف أتويلها.
ومن هنا فالنظرة املادية اليت اتصف هبا عدد كبري من احلداثيني
كانت أحد األسباب اليت جعلتهم يرفضون املعجزات ،أو يشككون
فيها ،ابعتبارها خرجت عن إطار املادية والتجريبية ،وَل توافق قانون

Al-Sharafi, al-Islam Bayn al-Risalah wa al-Tarikh, 93.
Majid al-Asmari, al-`Ilmaniyyun wa al-Nubuwwah (Saudi Arabia:
Markaz Takwin, 2015), 143.
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السببية ،112كما أنه يلزم من التصديق هبا القول جبهل اإلنسان وعجزه
113
سر مغلق َل ميكن الدخول فيه.
أمام الطبيعة ،وأن الكون ٌّ
فاملعجزات – عندهم  -قدح يف العقل ،وإنكار لبديهيات
العقول ،كما أهنا إنكار لقوانني الطبيعة ،وهي يف النهاية من فعل
األجسام بطباعها ،وليس خرقًا لقوانينها ،وحتدث طب ًقا للطبائع وليس
قلبًا هلا ،فقوانني الطبيعة اثبتة َل خترق بفعل أحد ،وإن خرقها ألدل
على النفي منه على التصديق ،وأدعى إىل زعزعة الثقة ابلعقل وابلعلم
منه إىل إعطاء معرفة أو تصديق بديل ،فقوانني الطبيعة وخواص األشياء
114
متنع من التصديق ابملعجزة.
وحياول بعضهم 115أن يربط املعجزة ابألساطري واخلرافات ،فيزعم
أن املعجزة ارتبطت يف التاريخ البشري ابألسطورة واخلرافة ،وقصص
اخلوارق؛ كالسحر والشعوذة وأحاديث العجائب والغرائب ،وأهنا من
أتليف األنبياء والرسل الذين وظّفوا بعض القوانني الطبيعية إليهام الناس
أبهنم مرسلون من هللا تعاىل.
ولذا َل نستغرب من تلك احملاوَلت اليت سعت إىل أسطرة سرية
الرسول (صلى هللا عليه وسلم) ،كما فعل جورج طرابيشي عند كالمه
عن السرية احللبية ،فذكر أهنا "قد استفادت من كل الرتاجم من أدبيات
Nur al-Din Mukhtar al-Khadimi, al-Qira’ah al-Ta’wiliyyah li alQur’an al-Karim Bayn al-Tabdid wa al-Tajdid (Damascus: Dar alGhuthani, 2014), 191.
113 Hasan Hanafi, Min al-`Aqidah ila al-Thawrah, 4: 65.
114 Ibid., 4: 78.
115 Ramzi Ibrahim, al-Mufassir wa al-Nas, 529.
112
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السرية لرتقى بعملية األسطرة إىل مستوى غري مسبوق ،ولتحيط هبالتها
الرسول قبل مبعثه وبعده".116
وكذلك فعل حممد أركون يف مواضع من كتبه عند كالمه عن
منهج ابن إسحاق وابن هشام يف سريتيهما؛ إذ يقول" :فقد استخدمت
املبالغات اخليالية والشعبية بشكل غري متمايز من حيث الدَللة واحلقيقة
عن العناصر اليت نصنفها ابلتارخيية ضمن رؤيتنا احلديثة للمعرفة،
والسبب هو أن أًنس ذلك الزمن مل مييزوا بني األسطورة والتاريخ"،117
كامال ابلوقوع يف ترويج األسطورة ،فيقول:
بل يتهم جيل ابن إسحاق ً
"ينبغي أن أنخذ ابَلعتبار تلك احلياة األسطورية جليل ابن إسحاق
حيور من شخصية النيب".118
الذي راح ّ
مث إن التصديق ابملعجزة يف حقيقة األمر طريق إىل اإلقرار
ابملقدس ،وتدعيم النبوة والرسالة ،وترسيخ قيم الوحي وحمتواه اإلنساين
واَلجتماعي واحلضاري ،وهو األمر املرفوض عند أصحاب هذا
اخلطاب ،كما تقدم بيانه؛ ولذا مل جيدوا بدًّا من إنكارها أو إخراجها
عن معانيها وحقائقها اليت جاء هبا النص الشرعي ،وإن حاول بعضهم
تفسريا علميًّا.119
تفسريها
ً

116

George Tarabishi, Sabat al-`Aql fi al-Islam (Beirut: Dar al-Saqi, n.d),
77.
117 Arkoun, al-Fikr al-Islami, 75.
118 Ibid., 79; Majid al-Asmari, al-`Ilmaniyyun wa al-Nubuwwah, 146.
119 Muhammad `Abid al-Jabri, Madkhal ila Fahm al-Qur’an al-Karim
(Beirut: Markaz Dirasah al-Wihdah al-`Arabiyyah, 2006), 189.
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أيضا  -ملا
وعند أتمل هذه األقوال جند أهنا يف الواقع امتداد – ً
قاله الغربيّون واملستشرقون يف حق األنبياء ومعجزاهتم ،فهذا سبينوزا
يقولَ" :ل وجود للمعجزات ،وَل حيدث شيء يناقض الطبيعة ،فالطبيعة
حتتفظ بنظام أزيل َل يتغري ،والقوانني العامة للطبيعة ليست إَل جمرد
أوامر إهلية تصدر عن ضرورة الطبيعة اإلهلية وكماهلا ،فلو حدث شيء
أيضا ألوامر
يف الطبيعة يناقض قوانينها العامة كان هذا الشيء
مناقضا ً
ً
هللا وعقله وطبيعته؛ ألن قوة الطبيعة وقدرهتا هي قوة هللا وقدرته ،وقوانني
الطبيعة هي أوامر هللا ذاته".120
وأما املستشرق الفرنسي غوستاف لوبون (،)Gustave Le Bon
فيقول" :ومل يقل حممد إنه أييت ابخلوارق مع إميانه برسالته ،وعزا
املسلمون إليه خوارق كثرية جماراة للعنعنات الشائعة القائلة إنه َل نبوة
121
عددا منهم اجتهد يف نفي أو أتويل معجزات
بغري خوارق"  ،كما أن ً
النيب (صلى هللا عليه وسلم) املادية كمراد هوفمان وبوسورث مسيث
ودرمنغم وغريهم.
املبحث الرابع :هرمنيوطيقا قضااي السمعيّات
ينكر أصحاب النزعة اهلرمنيوطيقية أي معرفة خارج نطاق اإلنسان
(احلس) ،ذلك أن اعتمادهم يف إدراك املعارف  -كما سبق  -على
العقل واحلواس ،فال شيء فوق اإلنسان وعامله احملسوس؛ ولذا فهم َل
Spinoza, Risalah fi al-Lahut wa al-Siyasah, 222.
Gustave Le Bon, Hadarah al-`Arab, trans. `Adil Zaytir (Cairo: al-Dar
al-Misriyyah, n.d), 113.
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يتحرجون من إنكار الغيبيات اليت وردت يف الوحي وجاء هبا الدين
اإلسالمي ،ويزعمون أهنا من منتجات أفكار اإلنسان وإبداعاته،
واألوىل – عندهم  -أن توضع هذه القضااي يف خانة األساطري
واخلرافات (امليثولوجيا) ،وأن على اإلنسان اليوم أن يوجه تفكريه
122
واهتمامه إىل عامل الدنيا ،ويرتك كل أمر جمهول َل وجود له يف واقعه.
وهذا ما جيعلهم يتحججون يف تعاملهم معها أبهنا قضااي "مضادة
ألصول التوحيد؛ ألن اجلهل مضاد للمعرفة ،والقبول مضاد للتأصيل،
ومعظم هذه السمعيات آتية من السنة وليست من القرآن؛ مما يوحي
أبهنا فرعية َل أصلية ،نقلية َل عقلية ،ومن مث ميكن اَلستغناء عنها ،فلو
كانت مهمة يف الدين تعم هبا البلوى لوجدت يف القرآن ،فيقني
السمعيات إذن يقني خارجي خالص ،وليس له إَل برهان خارجي،
وهو صدق الرواية وصحتها اترخييًّا ،وملا كان هذا اليقني اخلارجي َل
يصل إىل ح ّد التواتر ،ومن مث فإنه يكون ظنيًّا مرتني ،مرة ألنه رواية،
وأخرى ألنه خرب آحاد َل تعطي السمعيات يقينًا نظرًّاي".123
وهذا ما جعل حممد أركون يقرر أبن كل القضااي امليتافيزيقية
قليال ،ولذا ينبغي إزاحتها من اخلط
يصعب أو يستحيل البت فيها إَل ً
124
التارخيي الذي جيربًن العقل األدوايت الرباغمايت على اتباعه.

Al-Nu`aymi, al-Qira’ah al-Hadathiyyah, 257.
Hasan Hanafi, Min al-`Aqidah ila al-Thawrah, 4: 425.
124 Arkoun, al-Fikr al-Usuli, 123.
122
123
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وأما حسن حنفي ،فريى أن الغيبيات َل بد أن تؤول معانيها
أبمور حسية مشاهدة ،فألفاظ اجلن واملالئكة والشياطني ،بل واخللق
والبعث والقيامة ،كلها ألفاظ جتاوز احلس واملشاهدة وَل ميكن
استعماهلا؛ ألهنا َل تشري إىل واقع وَل يقبلها كل الناس ،وكذلك امليزان
والصراط واألعراف واحلوض ومنكر ونكري ،وكل ما أطلق عليه العلماء
القدماء (مسعيات) َل تشري إىل حس ومشاهدة إَل عن طريق أتويل
معاين األلفاظ ،واستعارة األلفاظ احلسية للدَللة هبا على ٍّ
معان
125
إنسانية.
ويشكك عبد اجمليد الشريف يف هذه الغيبيات ويرى أهنا ليست
أمثاَل َل حقائق هلا" ،وأن املنهج يف القراءة هو الكفيل
رموزا و ً
إَل ً
ابحلفاظ على مصداقية رسالة اإلسالم على اختالف أوضاع املسلمني،
اعتبارا للغاية الكامنة وراء حديث القرآن عن آدم وحواء ،وعن إبليس
و ً
واجلن والشياطني واملالئكة ،وعن معجزات األنبياءَ ،ل يضري املؤمن أن
أمثاَل َل حقائق
رموزا و ً
يرى يف كل هذا الذي ينتمي إىل امليثية ً
اترخيية" .126ويرى أن األصل يف هذه املضامني أهنا موجهة إىل أًنس
معني تتناسب مع ثقافتهم ،وأهنا مستمدة من الظواهر
معيّنني يف زمن ّ
127
امليثالوجية اليت تبدو اليوم بعيدة عن املفاهيم والتصورات احلديثة.
Hasan Hanafi, al-Turath wa al-Tajdid, 121.
Al-Sharafi, al-Islam Bayn al-Risalah wa al-Tarikh, 61.
127 Ibid., 45; Sulayman al-Ghusn, I`adah Qira’ah al-Nas al-Shar`i wa
Istihdafihi fi al-Fikr al-`Arabi al-Mu`asir (Riyadh: Dar Kunuz, 2016),
404.
125
126
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والواقع أن أصحاب هذا اخلطاب يتعاملون مع النصوص الشرعية
اداي،
اليت جاءت صرحية يف الدَللة على هذه القضااي
تعامال م ًّ
ً
مستخدمني يف ذلك ما أنتجته الفلسفة الغربية من املناهج التارخيية
واَلجتماعية واملادية وغريها من أجل رفع املفهوم الشرعي عنها،
وإحالل أتويالهتم اهلرمنيوطيقية مكاهنا ،وهي عند التأمل َل ختتلف عما
قررته اهلرمنيوطيقا الغربية ،وتفصيل ذلك كما يلي:
*املالئكة
يتعامل أصحاب هذا اخلطاب مع الوجود احلقيقي للمالئكة على أنه
وجود ذهين مصدره اإلنسان ،ومستمد من التصورات األسطورية اليت
تنشأ يف ذهنية اجملتمع يف ظروف خاصة ،وهذا التعامل امتداد
تغري
للهرمنيوطيقا الرومانسية اليت أسسها شالير ماخر ،واليت يلزم منها ّ
128
املعىن وَل هنائية التأويل.
يقول حسن حنفي عن املالئكة :هي "أمساء تعرب بدَلَلهتا على
التجربة اإلنسانية ،بل إهنا ألفاظ يعرب هبا اإلنسان عن جتاربه يف احلياة،
مث تتحول األمساء إىل ٍّ
معان ،مث إىل أشياء ،مث إىل أشخاص ،مث تصبح
مقدسات وفاعالت يف العامل ضد اإلنسان أو معه طب ًقا لعواطف
اإلجياب والسلب وانفعاَلت اخلري والشر".129
وجودا حقيقيًّا للمالئكة كما
فاملعىن الذي يقرره هنا َل يثبت ً
جاء يف النصوص الشرعية وكما يؤمن به املسلمون ،وهو كما نالحظ
Khalid al-Sayf, Zahirah al-Ta’wil, 322.
Hasan Hanafi, Min al-`Aqidah ila al-Thawrah, 4: 409.
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معتمدا على العقل إبسقاطها على حياة
ويؤوهلا
ً
ينكر هذه القضااي ّ
متغرية وليست اثبتة ،وهذا
اإلنسان املشاهدة ،وهذه املعاين يف حقيقتها ّ
التغري َل هناية له كما سبق.
ّ
*عالمات الساعة
ما دام أهنم َل يؤمنون  -كما تقرر ساب ًقا  -إَل ابلعقل والتجربة ،وَل
اعتبار لكل ما هو غري مادي عندهم؛ لذا فإن عالمات الساعة  -اليت
جاءت هبا النصوص الشرعية صرحية وواضحة ،وهي يف غالبها جزء من
الغيب الذي أُمرًن ابإلميان به َ -ل حقيقة هلا عندهم ،بل هي جزء من
اخليال الشعيب الذي أتثر ابلدايًنت السابقة كاليهودية والنصرانية.
يقول حسن حنفي عنها :هي "من اخليال الشعيب ،واليت تنبئ
تعويضا
حبوادث آخر الزمان  -كما هو معروف يف كل األخروايت -
ً
وتوسيعا خلياهلم إذا ما ضاق العقل،
عن مهوم الناس ،وتفرجيًا لكرهبم،
ً
اجتاها حنو املستقبل األفضل".130
و ً
وحجته يف ذلك أن هذه العالمات َل وجود لشيء منها يف أصل
الوحي ،وهناك عالمات أخرى يف أصل الوحي ليست منها ،وإمنا
جاءت عالمات الساعة يف علم العقائد من رواايت ضعيفة وضعها
اخليال الشعيب ،والغرض من ذلك يف زعمه :استكمال النسق العقائدي
حبيث َل تكون العقائد اإلسالمية أبقل من العقائد النصرانية أو

Ibid., 4: 468.
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عقال وَل
اليهودية ،كما أنه َل ميكن جتربتها أو التحقق من صدقها َل ً
131
بعد ومل يرها أحد.
جتربة؛ ألهنا مل حتدث ُ
*املعاد

جيري احلداثيون قواعدهم التأويلية السابقة يف التعامل مع نصوص
وأخبار املعاد دون اكرتاث ابملعىن احلقيقي الذي أراده الشارع؛ ولذا
فاملشاهد واألحداث األخروية – عندهم  -هي مشاهد وأحداث
تعويضا عن
تسقط على حياة اإلنسان املعاصرة ،فتكون "األخروايت
ً
كماَل يف املستقبل بعد
انتصارا للروح بعد هزمية البدن ،و ً
الدنيوايت ،و ً
ازدايد الكرب يف احلاضر".132
أيضا  -رواايت
ويتحججون يف نفيها أو أتويلها بكوهنا – ً
وأخبار َل تتوافر فيها شروط التواتر ،ويف مقدمتها اَلتفاق مع العقل
واحلس وجمرى العادات ،بل إهنا َل ترقى إىل أخبار اآلحاد ،وهي على
هذا النحو َل تعطي اليقني النظري أو العملي ،ومل يرد منها شيء يف
133
أصل الوحي األول ،وهو القرآن.
وينفي حسن حنفي أن يكون البعث واقعة مادية ،وحوادث
فعلية ،وعوامل موجودة تتحرك فيها اجلبال ،ومتوج فيها البحار ،وخترج هلا
األجساد ،بل البعث واملعاد – كما يرى  -هو بعث احلزب ،وبعث
األمة ،وبعث الروح ،وهذا يعين أنه واقعة شعورية ،وبواعث سلوكية،
131

Ibid., 4: 549 & 528.
Ibid., 4: 460.
133 Ibid., 4: 461.
132
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ودوافع للفعل للتأثري على السلوك ،واحلث على الطاعة؛ ترغيبًا اترة
وترهيبًا أخرى ،فهو يف احلقيقة يف هذه الدنيا َل يف دنيا أخرى
134
مفارقة.
ويف موضع آخر يذكر أن أمور املعاد يف أحسن األحوال تصوير
تعويضا عن حرمان يف اخلبز أو احلرية ،يف القوت أو
فين يقوم به اخليال
ً
ٌّ
الكرامة ،يف الرزق أو احلق ،يف عامل حيكمه القانون ،ويتحقق فيه العدل؛
لذلك تظهر ابستمرار يف فرتات اَلضطهاد ويف حلظات العجز ،وحني
يسود الظلم ويعم القهر كتعويض عن عامل مثايل أيخذ فيه اإلنسان
135
حقه ،ويرفع الظلم عنه.
وما دام أنه َل حقيقة للمعاد عندهم ،فإنه ليس هناك إَل دنيا
واحدة وآخرة واحدة هي نفسها الدنيا ،واجلنة والنار املذكورة مها النعيم
والعذاب يف هذه الدنيا ،وليس يف عامل آخر حيشر فيه اإلنسان بعد
أيضا ،واجلنة هي
املوت ،فالدنيا هي األرض ،والعامل اآلخر هو األرض ً
ما يصيب اإلنسان من خري يف الدنيا ،والنار ما يصيب اإلنسان من
136
شر فيها.
ونالحظ يف أتويالهتم هذه اعتمادها على املنهج املادي اإلنسي
املتأثر بال شعورايت فرويد يف موضوع األداين ،137فغاية قضية املعاد
عندهم صورة فنية أوجدها اخليال الشعيب يف فرتات خاصة ،وما زالت
134

Ibid., 4: 508 & 599.
Ibid., 4: 600.
136 Ibid., 4: 601.
137 Khalid al-Sayf, Zahirah al-Ta’wil, 326.
135
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تغري اجملتمعات ،وهي
وتبعا ل ّ
تتطور حسبما تقتضيه نظرية اهلرمنيوطيقاً ،
يف النهاية أحكام قيم وليست أحكام وقائع.
أيضا كيف أخرجت هذه التأويالت النصوص الشرعية
ونالحظ ً
وما تضمنته من قضااي يقينيّة عن معانيها اليت جاء هبا مجيع األنبياء
(صلوات هللا وسالمه عليهم) ،حىت صار اإلنكار واجلحد مسة غالبة
اعتمادا  -كما تقدم  -على عقوهلم القاصرة ،أو على ما أنتجته
عليها
ً
الفلسفة الغربية من مناهج مل يعتمدوا تطبيقها على قوانينهم ،وَل األخذ
هبا يف تعامالهتم.
اخلامتة
ويف خامتة هذا البحث ،أذكر أهم النتائج اليت توصلت إليها:
 -1أتثر الفكر العريب احلديث ابملناهج الغربية يف فهم النصوص،
تكون ما ميكن تسميته ابهلرمنيوطيقا العربية.
حىت ّ
 -2استخدم أصحاب هذا اخلطاب القراءة التارخيية لرفع وجتاوز
أحكاما أزلية اثبتة.
ما يعتقده املسلمون يف القرآن ابعتباره
ً
 -3يهدف احلداثيون العرب من تطبيق الفلسفات الغربية على
النصوص الشرعية إىل رفع القدسية عنها وحتويلها من نصوص
إهلية إىل نصوص بشرية ،ونفي مقاصدها العقدية واخللقية
والرتبوية.
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-7
-8
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كثريا عن نظريهتا الغربية من حيث
األنسنة العربية َل ختتلف ً
معارضتها لألداين السماوية ،ورفضها اَلرتباط العلوي ألي
مفهوم أو معرفة.
تدعم النظرايت احلديثة للتأويل بغالب أطيافها ومناهجها
القول أبن العقائد اليت تؤسسها النصوص الشرعية متغرية
ضرورة وليست اثبتة ،من أجل جتاوز الفكر الديين التقليدي
إىل فكر ديين جديد.
التصور الذي تعطيه املناهج التأويلية يف مفهوم قضااي األلوهية
هو يف الواقع تطبيق عملي ملبادئ اهلرمنيوطيقا األساسية.
يؤسس اخلطاب احلداثي إنكاره للنبوة على العقل.
حتويلهم القضااي اَلعتقادية إىل قضااي إنسانية من خالل
املنهجيات الغربية مي ّكنهم من نقدها والتشكيك فيها ،ومتتد
هذا املواقف إىل الوحي الناتج عنها.
النظرة املادية اليت اتصف هبا عدد كبري من احلداثيني كانت
أحد األسباب اليت جعلتهم يرفضون الغيبيات إلنكارهم أي
معرفة خارج نطاق اإلنسان.
العالقة الواضحة بني ما قرره أصحاب هذا اخلطاب وبني
ما قاله املستشرقون واملفكرون الغربيون ،واليت تصل إىل ح ّد
أحياًن.
التطابق ً
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أخرجت هذه التأويالت النصوص الشرعية وما تضمنته من
قضااي عقدية عن معانيها اليت جاء هبا مجيع األنبياء (صلوات
.)هللا وسالمه عليهم
َل ختتلف اهلرمنيوطيقا العربية عن نظريهتا الغربية يف اَلعتماد

-11

-12

.على املناهج التارخيية واَلجتماعية واملادية
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