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 مقدمة
تلـك  .  يف العصر احلاضـر    صوص القرآنية  تأويل الن   ضبط تتناول هذه الدراسة إشكالية   

عشرات التأويالت املنحرفة اليت غيبت ا، اال أمام املتزن  غياب االلتزام اإلشكالية اليت أفسح  
 .توجهات الذاتيةالتأويل جدلية منفتحة ملختلف ال، لتجعل من ةمقاصد النصوص التشريعي

نصوص ومعانيها الظاهرة وحماوالت ترتيلها     التحول من االهتمام املباشر بال    األمر الذي أدى إىل     
تأويالته وأفكاره  بتفنيد  املؤِول واالهتمام   ه ومعاجلته، إىل االنتقال إىل    ب اإلنساين لتهذي  على الواقع 
 .والرد عليها

يف حماوالت يلّ أعناق النصـوص القرآنيـة        جلية  وتظهر خطورة هذا املنحى الفكري      
ي الرأي لتتالءم مع توجهات فكرية معينة، خاصـة         واخلروج ا عن مفاهيمها الواضحة باد     

ت القرآنية مبا ميكن أن نطلق عليه القراءة العصرانية للقرآن،          دراسابعض ال تلك اليت ظهرت يف     
 . تجارب الذاتيةالالشخصية و رباتاخل وفق  املؤسساليت تعترب احملضن األول للتأويل احلر

، مـن    إىل أروقة احلوار الفكـري     لتأويلضبط ا هلذه االعتبارات يعد استدعاء  إشكالية       
ا عن التأويالت املنحرفـة     قرآنية وترتيهه لضمان حتقيق إطالقية النصوص ال    الضرورات امللحة   

 . اليت برزت كثريا يف العصر احلاضرت الشاذةوالقراءا
القـراءة  : وهـي   ضوابط التأويل وأكثرها جـدال  بعض من قد وقفت الدراسة على    و

قواعد  ألي تأويل أو فهم، مع االهتمام ب        الداخلية عتماد على شهادا  الشمولية للنصوص واال  
 .القراءة املقاصدية لسور القرآن وحماورهاهتمام باالو ة اليت ا نزلت النصوص،اللغة العربي

 
 أمناط التأويل يف الدراسات القرآنية املعاصرة: أوال



يم جهد للتوصل إىل واقعها ال حيتاج املتأمل يف الدراسات القرآنية املعاصرة إىل عظ
يف تأويل سع هائل تواألول متمثل يف : واحد من اجتاهنيبامليل إىل يف غالب األحيان املتسم 

 . فهم النص القرآين جمحف يفتضييق النص القرآين والثاين يف 

 ما ميكن أن من خالل كتابات رواد(شهدت الكتابات القرآنية املعاصرة األول فقد االجتاه أما 
 أثناء تناول يف االنفكاك من كل ضابطحماوالت جلية ) ق عليه القراءة العصرانية للقرآنيطل

 .النص القرآين

يف تأويالت بعيدة كل البعد عن مقاصد القرآن واستعماالت ذلك من خالل خوضهم اتضح و
  . يقف عندها القرآنمل إغراق املتلقي يف تفاصيلوأحيانا  ا،اللغة العربية ومدلوال

 عن كل ما غ والتأويل الفاسد واخلروجظهر يف تأويالم الكثري من االحنراف والزيوقد 
كل ذلك حتت دعوى ضرورة القراءة ..تعارفت عليه مجاهري العلماء واملفسرين وأهل اللغة

  .اجلديدة للقرآن

إىل القول بأن معىن النص متغري حسب األحوال النفسية للمتلقي وا يف ذلك استند و
البيئات الثقافية والعصور املختلفة، فقد يأخذ النص الواحد معاين خمتلفة طبقا والفروق و

ملراحل عمر اإلنسان وجتاربه اخلاصة وذا يكون النص مساوقا لتطور الفرد يف مراحل عمره 
 .1ومساوقا موع التغريات يف كل عصر

العصرنة يف الفكر يقارب اجتاه العصرنة يف الفكر الديين يف اإلسالم مبادئ ما بعد و  
. الغريب، الذي قام بإعطاء املتلقي شرعية التأويل احلر وفق خرباته الشخصية وجتاربه الذاتية
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 جهد عقلي ذايت خيضع فيه النص الديين لتصورات املتلقي ومفاهيمه هم يف نظرفالتأويل
 .2وأفكاره

. أي كتاب مقدس ة للنظر إىلدجهد متعمد لرمي القدمي ووضع طريقة جدييف الواقع وهو 
نيه ع فما ي،تأويل الكتاب املقدس حقا لكل شخصوما بعدها  وعلى هذا يرى دعاة العصرنة

النص لشخص ما، ال يعين أنه هو بعينه ما يقصده لشخص آخر، فلكل واحد احلرية يف 
ومبقتضى هذا املذهب . تأويل وفهم النصوص الكتابية طبقا لتراثه اخلاص وجتربته اإلنسانية

 . 3حمدد اهليئِة، وإمنا كل متلقي يصبح قانونا على نفسه يد، ليس هناك مثة مقياساجلد

 مل يتمكنوا من ذفإمتمركزا حول تأويل النصوص القرآنية بشكل خاص نقدهم جاء  من هنا
 ويعترب هذا املبدأ عمدة .4، فال أقل من وجوب تغيري طريقة النظر والفهم لهقرآناالبتعاد عن ال

  .5فكارهمأل
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 دراسات اتسمت مبواقف أكثر خطورة هلؤالء وتأويالت أكثر قد أفرز هذا االجتاهو
التأويل الوضعي التارخيي  من التأويل ميكن تسميته بوبرز نوع آخرحتريفا وزيغا وميكن 

Historical Posivitism. 

زمان ويرمي أصحاب هذا االجتاه التأويلي إىل القول بتارخيية النصوص القرآنية واراهنا بال
بشري ناسب طور الطفولة إىل النصوص على أهنا وضع  النظر تم ف.واملكان الذي نزلت فيه

ن العقل جتاوز تلك املرحلة فأصبحت النصوص تارخيية توافق املرحلة اليت وردت إللعقل مث 
 . فيها

 :العشماوي بذلك بقوله األستاذ ويصرح

شريع جمرد تشريع مطلق، فكل أحكام التشريع يف القرآن ليست مطلقة ومل تكن ت " 
آية تتعلق حبادثة بذاا فهي خمصصة بسبب الترتيل وليست مطلقة وكل آيات القرآن نزلت 
على األسباب أي ألسباب تقتضيها سواء تضمنت حكما شرعيا أم قاعدة أصولية أم نظما 

 الرسول وبوفاة ..أخالقيا، إهنا أحكام مؤقتة وحملية تنطبق يف وقت حمدد ويف مكان بعينه
انتهى الترتيل وانعدم الوحي ووقف احلديث الصحيح وسكتت بذلك السلطة التشريعية 

 .6"اإلهلية

وال خيفى أثر هذا التوجه وخماطره يف حماصرة أي فكر جتديدي مهما بلغت صدق 
 يف الفكر اإلسالمي املعاصر  يف إفراز ردة فعل عنيفةقد جنح هؤالءلالدعوة فيه وانضباطها، ف

 .7حول أي توجه فكري يطالب بالتجديدالشكوك إثارة  يفمتثلت 
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 من تلك  أن احلفاظ على القرآن ومقاصدهرآى أصحابهوهنا برز االجتاه الثاين الذي 
  والتضييقديدالتشتبين هنج و من دعاوى التجديد احلد إال من قبيل التأويالت املنحرفة ال يأيت

 األمر حد  بلغ حىت. حال تناوله النص القرآينااللتزام ايف الشروط اليت ينبغي للمتلقي 
التخويف والترهيب من اإلقبال على القرآن الكرمي بشكل مباشر دومنا الرجوع إىل كتب 

 .، وهو أمر له تداعيات خطرية مهما وضحت معانيهالتفاسري وحنوها يف فهم النص القرآين

على أنه النص القرآين ني ينظر إىل  ح من أصحاب االجتاه الثاين يف احليطة واحلذرويبالغ البعض
للمتأخرين من البحث يف  ومل يعد والتدوين،عصور الترتيل استنفد كل معانيه ودالالته يف 

 والوقوف  واإلحالة عليهاصادر والتفاسري سوى البحث يف تلك امل وفهمهالقرآن ومعارفه
 .8عندها

 يف  ة هذا املنحـى التشـددي     مبينا خطور يقول الشيخ خالد املصلح يف شرحه لألصول الستة         
. . . القرآن والسنة ال يعرفهما إال اتهد املطلق      :" خمتلف العصوريف تعليقه على هذه الشبهة     

يعين موصوفاً ذه الصفات اليت اشترطوها للمجتهـد املطلـق          فإن مل يكن اإلنسان كذلك      
هللا به يف كتابه،     وهذا خالف ما أمر ا     )فليعرض عنهما فرضاً حتماً الشك وال إشكال فيه،         (

فال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفـا   أ : فاهللا عز وجل قال   

 كثرياً
9
        أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا 

10
      كتاب أنزلناه إليك مبـارك

 ليدبروا آياته 
11
       إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون 

12
تأمل كل ذلك دعوة إىل التفكر وال      

 نتيجة للتفكر والتأمل والنظر يف كـالم اهللا         الذي يثمر االستنباط ونتائج االجتهاد، فاالجتهاد     

                                                                                                                                                 
ليت مت طرحها من قبل التخوف الشديد من التيارات الداعية إىل قراءة جديدة للقرآن الكرمي، مستندا يف شكوكه وخماوفه إىل جمموعة األفكار ا

 . بعض املعاصرين من أمثال األستاذ حممد شحرور، ونصر أبو زيد وغريمها من دعاة القراءة العصرانية
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        فمن مل ينظر يف كالم اهللا              ومل يتدبره فإنه ال يتوصل إىل ما يريد مـن اسـتنباطات 
ومـن طلـب اهلـدى       ... هو التدبر والنظر  : فإن سبيل حصول احلكم   ،  حكميٍة أو شرعية  

، ألجل صـعوبة فهمهمـا    :  يعين  فهو إما زنديق وإما جمنون       ) القرآن والسنة  أي من (منهما
 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر       :  يقول فإن اهللا   ،  وهذا غلط 

13
فاهللا يسر   

إنه عسري، وتيسري القران هو تيسري قراءته وفهمه، وليس فقط تيسري           : القرآن، وهؤالء يقولون  
ولكـن  ،  اءة اللفظية على العرب يف ذلك الوقت من أسهل ما يكون          فإن القر  القراءة اللفظية، 

، فإنه يفهمه العامي ويفهمه العـامل     ،  وهذا ما متيز به القرآن    ،  الكالم يف تيسري الفهم وتسهيله    
فمـن  ،  لكن هذا القدر املشترك بني العامي والعامل ليس مانعاً من أن يتفاضل الناس يف فهمه              

، ومنهم من يقتصر على فهم اللفـظ يف حـده األدىن          ،  يف القرآن الناس من يؤتى فهماً عميقاً      
 .14.."ي القرآنآمع أهنم أهل اللسان يف فهم ، ويشهد هلذا تفاضل الصحابة رضي اهللا عنهم

رأيت  و لقد"  :بقولهيف زمانه  حالة هذين التيارينشبيه  ابن عاشور رمحه اهللا قد وصفو
 ذ معتكف فيما شاده األقدمون، وآخر آخرجل: ناس حول كالم األقدمني أحد رجلنيال
 و هنالك حالة أخرى . كثريرىف كلتا احلالتني ضرعوله ىف هدم ما مضت عليه القرون، ومب

، و حاشا أن ا أشاده األقدمون فنهذبه و نزيدهينجرب ا اجلناح الكسري ، و هى أن نعمد إىل م
حد مزايا سلفها ليس من محيد ، و ج، علماً بأن غمض فضلهم كفران للنعمةهننقصه أو نبيد
 .15"خصال األمة

من البعد والزيغ   املعاصرة وال تزال،ارين، عانت الدراسات القرآنيةالتيهذين وما بني 
  النص القرآين حاكما مهيمنا على احلياة مبختلفذي يروم إبقاء العن املنهج الوسيط القومي
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 الفهم ناشدا اهلداية مستفرغا الوسع واجلهد يفواإلدراك طاملا أتاه املتلقي  ميسرا للفهم جماالا،
 .16بال رأي مسبق أو فكر مغلق، حماوال حتصيل أساسيات الفهم من لغة وحنوها

  تطويع النصوص القرآنية الدراسات يف عصرنا احلاضر، حماوالتتسمت بعضا  مماو 
 عن بؤرة االنطالق  األمر الذي أدى إىل تنحية النص القرآين.ألفكار اجلاهزة والدوافع املسبقةل

 بذهنية قابلة  القرآنيةاإلتيان إىل النصوص ، وغياب ضرورةومصدرية اهلداية وحموريتها للمتلقي
 الوسع يف تفهم النص واستخراج معناهأقصى بذل قادرة على لالحتكام إىل النصوص وغاياا 

  .االحتكام إىل مقتضاهمن مث التسليم وو

شر بالنصوص ومعانيها الظاهرة وحماوالت ترتيلها على وبدأ التحول من االهتمام املبا
، إىل التحول )كما كان على ذلك الصحابة ومن تبعهم (ومعاجلتهالواقع لتهذيبه وترشيده 

ه الفكرية احلكم على توجهاتولتفنيد لتأويالته  وا على أفكارهباجتاه املؤِول واالهتمام بالرد
 إلخراج األمر من دوائر الفكر واحلوار إىل  أو غريها ذه السمةواالكتفاء أحيانا باخلتم عليه

، ليبقى النص القرآين يف هناية األمر بعيدا كل البعد عن واقع احلياة، دوائر الرتاع والصراع
  .معزوال عن الفصل بني اآلراء واملواقف

ضوابط ذه التوجهات، حتاول تقدمي تأطري جاد لبعض عرض لبعض هوالدراسة إذ ت  
 . سهم يف إعادة الدراسات التأويلية إىل خط الوسطيةميكن أن يا التأويل مب

 نصوص القرآن الكرمية جديدة يف ضوابط تأويل  قراء: ثانيا

حماولة ضبط عملية الفهم والتأويل يف النصوص ال لعل من نافلة القول اإلشارة إىل أن 
التدبر والتعقل أمر أوجبته تعين إلغاء حرية الفكر أو الفهم والتدبر يف آيات القرآن الكرمي، ف

 بيد أن ذلك ال يعين فتح الباب على مصراعيه لكل تأويل مهما بعد . املتضافرةةاآليات القرآني
 .عن مقاصد الشريعة أو نازل أحكامها الثابتة

                                                 
تدبر القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق، مطبوعات جائزة راس اخليمة الدولية للقرآن الكرمي وعلومه، الطبعة               :  راجع حول ذلك كتابنا    - 16
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واملتأمل يف املناهج املختلفة للمدارس اإلسالمية يف خمتلف العلوم والفنون، يتضح له أن املقرر 
صل إبقاء النصوص على ظواهرها داللة على معانيها األصلية كما وضعت يف لديهم يف األ

إال أن تأويل النصوص بصرفها عن معناها احلقيقي إىل اازي أو الكنائي توجه معروف . اللغة
 واتفاق على أن التأويل ال يكون 17عندهم على تفاوت فيما بينهم يف توسيع نطاقه أو تضييقها

 .18إال بدليل أو قرينة
فمرحلة الفهم . تتعلق جبدلية العالقة بني العقل والنص -كما هو معروف-وإشكالية التأويل 

أن العقول  ومن املعلوم .منه مظهره النصي لتبني املراد تتعلق بكيفية تعامل العقل مع الوحي يف
 تتفاوت يف تبني هذا املراد إما لسبب يرجع إىل العقل ذاته أو لسبب يعود إىل تلك النصوص

 .19وإما ملقصد إهلي جيعل النصوص مناطا مستدميا لنظر العقلمن حيث ظنية داللتها 
 :ميكن إمجال أهم هذه الضوابط وأبرزها فيما يليو

  القراءة الشمولية للنصوص: الضابط األول
كافة النصوص الواردة يف املسألة لمجع تتبع والقراءة اليت تقوم على استقصاء وويراد ا 
لذي يراد البحث عنه أو تأويله يف القرآن الكرمي، ليخرج املتلقي من خالل هذه أو املوضوع ا

 .جامعةاستقصائية القراءة بنظرة مشولية 
 مع عدم إغفال الرابط ومن مثّ يبحث املتلقي يف دالالت األلفاظ املستعملة يف السياق القرآين

والغاية من هذا . عنها وتأويلهابينها وبني السورة اليت توجد فيها تلك املسألة املراد البحث 
لنصوص القرآن  عملية فهم النصوص وتأويلها دائرة يف إطار مرجعيتها النوع من القراءة، إبقاء

 .ذاا اليت ينبغي أن تبقى الفيصل يف التأويالت املختلفة
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 20)يالًورتِل القُرآنَ ترِت(: ، فاهللا عز وجل يقول يف كتابهويشهد هلذه الضابط القرآن الكرمي
. هو الصف على نسق معني و21حسن تناسق الشيء، وانتظامه على استقامة : اللغةوالرتل يف

 لواحد دومنا ترتيلفهم أو يؤول املوضوع ا، فال يمتفرقة يف السورجاءت مواضيع القرآن ف
 يات املتعلقة باملوضوع الواحد وترتيلها واحدة تلوىن أخذ اآل مبعملختلف اآليات الواردة حوله،

  .اآلخرى
قد تباينت أساليب التعبري عن هذا الضابط لدى العديد من املفكرين املعاصرين فمنهم من و

كما عرب عنه ...23 ومنهم من عرب عنه بالوحدة البنائية للقرآن،22أطلق عليه التفسري املوضوعي
 . أعلى مراتب التفسريأحيانا بتفسري القرآن بالقرآن وعدوهالسابقون رمحهم اهللا 

من داخله، فريد اجلزئي إىل الكلي وترد يف فهمه وتأويله  على القرآن اإلحالة راد ذا كلهوامل
 . كما سيأيت تفصيله يف إطار فهم تلك الوحدةالكثرة إىل الوحدة وترد التفاصيل إىل املنهج

أو  ،24 أو العضينية أو قراءة التعضيةويقابل هذا النوع من القراءة، القراءة الِعضني
الواردة يف املسألة الواحدة فال النصوص اليت تفرق بني القراءة التجزيئية وهي ، 25جلزئيالفهم ا

 تقوم بانتزاع اجلملة أو قدو تضم الواحد منها إىل اآلخر حال تناوهلا ملسألة معينة أو حكمها،
 .الكلمة من سياقها اليت وردت فيه لتخرج حبكم جمتزئ، يناقض مقصد النص ذاته

  يلحظ، اليت تبناها دعاة القراءة العصرانيةخاصة تلكقع الدراسات القرآنية واملتأمل يف وا
 . تفكيك النص واقتطاعه يصل حد وتغافال عن هذا الضابطانزوع
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يف حني أنه من الضروري االهتمام بالقراءة الشمولية التكاملية اليت تستقصي املواضع كلها 
الفهم تيفاء بعضها من بعض ليستبني من ذلك كله  واسالواردة يف املسألة وإجراء املقارنة بينها

 . الصحيح
إن القضية وإن اشتملت على جمل، فبعضها متعلق ": ذلكأمهية يقول الشاطيب رمحه اهللا يف 

ببعض؛ ألهنا قضية واحدة نازلة يف شيء واحد، فال حميص للمتفهم عن رد آخر الكالم على 
الشارع يف فهم املكلف، فإن فرق النظر يف أوله، وأوله على أخره، وإذ ذلك حيصل مقصود 

ظر على بعض أجزاء الكالم دون أجزائه فال يتوصل به إىل مراده، فال يصح االقتصار يف الن
 .26"بعض

، اقتصاراً على موضع من مواضع البيان، )قرآنا وسنة(ديين إن النظر اجلزئي يف النص ال        
وقد شهد تاريخ الفكر . من النصوصف املراد يؤدي إىل فهم خاطئ بل قد يؤدي إىل ما خيال
 .27شمويلليت قصرت عن النظر الكلي الاإلسالمي مناذج عدة من نزعات الفهم اجلزئي، ا

ومن ذلك ما ساقه بعض املعاصرين معتمدا على قراءة جمتزئة لنص قرآين خرج من خالهلا 
 .بادي الرأي ركل البعد عن اآلية ومقصدها الظاهبتأويل بعيد 

﴿ومن خيرج من بيته مهاجراً إىل اهللا ورسوله مث  : يف تأويل قوله تعاىل أحد الكُتابيقول
فاآلية تقرر حكماً عاماً مستمراً إىل قيام الساعة ": 28وقع أجره على اهللا﴾يدركه املوت فقد 

 قائمة - أي القرآن-فاهلجرة يف سبيل اهللا وىف سبيل رسوله. بعد وفاة حممد عليه السالم
القرآن " الرسول"وأحياناً تعىن كلمة .د وفاة النيب حممد وبقاء القرآن أو الرسالةومستمرة بع

كقوله تعاىل ﴿لتؤمنوا باهللا ورسوله وتعزروه وتوقروه . فقط وبالتحديد دون معىن آخر
فهذا التأويل ال حيتاج املتلقي إىل عظيم جهد إلدراك .....)9الفتح (وتسبحوه بكرة وأصيال﴾ 

 . العربية واستعماالابعده عن احتماالت
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تأويله ملفردات قرآنية دون أن يكون هلا قرينة تستوجب صرفها عن معناها  ويواصل الكاتب
هنا تدل على كالم اهللا فقط " ورسوله"فكلمة :" الظاهر الذي حتتمله اللغة واستعماالا فيقول
جاء مفرداً " رسولهو"والدليل أن الضمري يف كلمة . وال تدل مطلقاً على معىن الرسول حممد

وه وتسبحوه بكرة وأصيال﴾ والضمري املفرد يعىن أن اهللا ورسوله وقراىل ﴿وتعزروه وتفقال تع
  .29"وتعزرومها وتوقرومها وتسبحومها بكرة وأصيال"أو كالمه ليسا اثنني وإمنا واحد فلم يقل 

طع من والكاتب هنا وقع يف تأويالت متعسفة بعيدة رتبها على أمر واحد وجزء مقت 
 اطالع على تفاسريها وأقوال العلماء وعدم  وانقطاع عن فقه اللغة واستعماالااآلية الكرمية

فقد ذهب جل املفسرين إىل أن اخلطاب للنيب عليه الصالة والسالم وأمته، كما أن . فيها

 .30لههللا عز وجل واملراد بتعزيز اهللا تعزيز دينه ورسو  تعودالضمائر يف اآلية املذكورة

ولعل الكاتب أتى إىل النص القرآين برأي مسبق حملاولة يلّ أعناق النصوص وتطويعها يف 
 .31حماوالته لتمرير القول بعدم حجية السنة

 واإلحاطة نصوص يقتضي دراسة ال القراءة الشموليةالتعامل معمما الشك فيه أن و
الت ألفاظ القرآن دال سريبتف كما تقتضي العناية، من سياق ومقام وحنوهامبختلف جوانبه

ف عن بنية القرآن ميكن هلا أن تكشاليت غوية كافة الدراسات اللإضافة إىل االهتمام ب .بالقرآن
االلغوية املتفردة بكافة مستويا. 

فهم وال سبيل إىل تطلب فهمه من غري  فمن جهة لسان العرب ي النص القرآين، تفهممن أرادف
لى لسان معهودها يف ألفاظها اخلاصة وأساليب معانيها ومعىن عربيته أنه أنزل ع. هذه اجلهة

وأهنا فيما فطرت عليه من لساهنا ختاطب بالعام يراد به ظاهره وبالعام يراد به العام يف وجه 
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واخلاص يف وجه وبالعام يراد به اخلاص والظاهر يراد به غري الظاهر وكل ذلك يعرف من أول 
م ينبئ أوله عن آخره أو آخره عن أوله وتتكلم الكالم أو وسطه أو آخره وتتكلم بالكال

ويقول . بالشيء يعرف باملعىن كما يعرف باإلشارة وتسمي الشيء الواحد بأمساء كثرية وهكذا
 .32.."لسان العرب هو املترجم عن مقاصد الشارع: "  الشاطيب رمحه اهللا يف ذلك

لغوية الرصينة اليت وقد ظهرت يف الدراسات القرآنية املعاصرة مجلة من األدبيات ال
الواحدة عجاز القرآين من خالل اللفظة القرآنية إبراز هذا النهج وإظهار مواطن االمتيزت ب

   .33رصينةومعانيها اللغوية بعبارات عصرية والسياق الواردة فيه 

عرف  النظريات اللغوية احلديثة أو ما ي تبنت يف العصر احلاضركما ظهرت توجهات جديدة 
طرق بابه من قبل خاصة وأهنا جاءت ضمن وكأهنا فتح جديد مل ي، وبدت ياتبعلم اللسان

 من املباحث اهلامة )على سبيل املثال (مفهوم الداللةيف حني أن  .34النظريات الوافدة من الغرب
يف علم أصول الفقه وقد شغل مساحة هائلة يف كتابات األصوليني، وقد تنبه األصوليون إىل 

 يف فهم املضمون كما تعددت تقسيمام للداللة ملا هلا من أثر يف استنباط مشكلة املعىن وأثرها
وأفاض األصوليون يف مباحثهم عن احلديث حول الداللة من حيث . األحكام وقيام التكليف

كتب هلا  ي ملن تلك اجلهود واحملاوالت الرائدةبيد أ.  35الوضوح واخلفاء لعالقة ذلك باحلكم
االستعانة مبا وصل إليه هذا العلم يف قد يكون من املفيد هلذا االعتبار و. االستمرار والتواصل
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أن عملية فهم النص تقتضي استحضار جوانب متعددة وتوظيف وسائل إذ . الوقت احلاضر
 . وآليات متنوعة بغية الوصول إىل اهلدف

 أن االنسياق يف تقمص املناهج احلديثة وحدها يف فهم النصوص عملية هلا خماطرإال 
عديدة ونتائج قد خترج بالنصوص عن أهدافها نظرا لالنسياق احلاد وراء قواعد اللسانيات 

 اخلطاب واإلحاطة مبختلف جوانبه يقتضي دراسة  القرآنيةفالتعامل مع النصوص. وتطبيقاا
 إضافة إىل ما يستتبع ذلك من صرف للمتلقي عن مقاصد .ومعانيه وأسباب نزوله وغري ذلك

 إىل انغماس يف حماوالت تفهم قصد الكاتب ومراده وربط ذلك مع النص هالقرآن وأهداف
يف كثري من األحيان ينصرف املتلقي عن املقصد األهم من وراء  .القرآين الذي يروم تأويله

كامات  الرتناول تلك الكتابات املتمثل يف حماولة فهم النص القرآين إىل الدخول يف دوامة من
 .36!تفهمهاتأويل النصوص وى يف تبين هذا النهج، حماولة لاللغوية اجلامدة اليت تر

الدراسات اللسانية وما تعتمده من مناهج حديثة تعود يف  حقيقة منشأ كما ينبغي اإلشارة إىل
 الكتابية مثة اختالف هجذورها إىل الوعي الغريب احلديث الذي مل جيد يف دراسته ونقده لنصوص

 . آخر أديبعن أي نص

 ، فتقمص تلك املناهج حبذافريها دون إجراء عملية متييز وضبط الستعماهلاار وغريههلذا االعتب و
فاحلاجة تبقى قائمة إىل إعادة بناء أحناء أخرى تنبثق من الوعي له خماطر منهجية وفكرية مجة، 

 37.املسلم بالنصوص ومفاهيمها وآليات التعامل معها

 يفاملفردات القرآنية عدم حصر م باالهتما  كذلك،ومما يندرج حتت القراءة الشمولية
 تيف كتابا كثريا  ذلك إغفالوقد ظهر أثر .املدلول اللغوي هلا مبعزل عن سياقها القرآين

" ة معاصرةقراء: الكتاب والقرآن"يف كتابه الذي تناول يف دراساته خاصة األستاذ شحرور 
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ه، الشيطان، الصور، الذكر، الكتاب، القرآن، الرسول، النيب، الرب، اإلل: مثل ألفاظاً متعددة
 ... الزمن، الدائم، اخل

اعتمد اللغة يف استنباط معاين كل األلفاظ اليت تعرض هلا، ومل يفرق بني اللفظ املصطلح فقد 
 الذي أعطاه الشرع معىن حمدداً واللفظ العادي الذي ميكن أن يستقرئ معناه من معاجم اللغة

 .د ما تكون عن القبولاألمر الذي أوصله إىل تأويالت أبع. فقط

ملعىن االوقوف فيها عند ذلك جيب  أو سياقا خاصا ا،  معىن معيناً،فاأللفاظ اليت أعطاها القرآن
ا مهما بلغت من والسياق وال ينبغي االنسياق يف تقمص معانيها املعجمية اللغوية وترتيله

 .التكلف والزيغ

ة والصيام واحلج، والكفر والشرك اإلميان والصالة والزكا«كل الكلمات الشرعية مثل ف
 كانت هلا معان بسيطة يف االستعمال العريب اجلاهلي فقام القرآن بتنقيتها »والنفاق، وما إليها

 .38وشحنها باملعاين اليت أراد هلا أن حتملها

 وتوخي االلتزام ا ميكن أن يسهم يف حسن إدراك العالقة إن استحضار هذه القراءة 
ارة وتقدمي تأويل وتسديد القدرة على اجلمع بينها يف معاجلة القضايا املثبني خمتلف النصوص 

 يعني على االلتزام باجلمع والتكامل وعدم اللجوء إىل ضرب النصوص بعضها ببعض رصني
 .رفةوادعاء التناقض والتضارب الذي ادعاه الكثريون من أصحاب التأويالت احمل

 د السور القرآنية وحماورهااالهتمام بالنظر يف مقاص: الضابط الثاين
تربية الـنفس   يف  معينة  لتحقيق مقاصد   النصوص القرآنية سورا وآيات كرمية       جاءت

 وما يسـتتبع  اإلنسانية وتزكيتها واالرتقاء ا لتحقيق مهمة االستخالف العظمى على األرض        
  . يف مسار الوجود اإلنساينذلك كله

                                                 
 .35لواين، الوحدة البنائية للقرآن ايد، مرجع سابق، صاألستاذ الدكتور طه الع:  بتصرف بسيط عن- 38



الكرام وتابعيهم، إال أهنم اعتربوه  ئل من الصحابةالعلم مبقاصد السور وإن مل ينص عليه األواو
املتأخرين، شأنه شأن ومل ينص على هذا العلم ذا االسم إال عند . ماباالستقراء يف تفسري

 . فإن العلوم كانت ممارسة عند السلف، لكن مل تكن التسمية موجودةمجيع العلوم،
فما أشدها حسرة، وأعظمها :" ه اهللا االهتمام مبقاصد السور يقول ابن القيم رمحمويف عد
، وال هذه الدنيا وما فهم حقائق القرآن، على من أفىن أوقاته يف طلب العلم، مث خيرج من غبنة

 . 39"نفاهللا املستعا باشر قلبه أسراره ومعانيه ،
 كما أهنـا    .ذاا ليست خبارجة أو منفكة عن نطاق النصوص         معرفة مقاصد السور  و

 الثابت عن السورة اسم:، مثلوضوعات األخرى املتعلقة بالسورةبعض املرتبط بدرجة كبرية بت
موضـوعات  ، رةلتسمية مرتبطة مبقصـد السـو  اهذه  قد تكون ف،النيب صلى اهللا عليه وسلم

كمـا   لسور املكية تعىن مبا ال تعىن به السور املدنية        اف.  كذلك مكان نزول السورة،  و ،السورة
 . 40ية للسورةملوضوعا يعرف بالوحدة اترتبط مب

إىل السورة على أنها وحدةٌ متكاملة، ألن لكلِّ سورٍة يف   النظر يستلزمتزام ذا الضابطااللف
 ا، وومقصد القرآن غرضاايحتمله يف طي اا خاصوبني سابقتها  مث إن بينها،شكِّل موضوع 

 . املناسباتعلم ه العلماء  وهو ما أطلق عليتناسب حيمل من الغايات واملعاين الكثريوالحقتها 
إن معرفة أسرار التربية القرآنية، وطرائق القرآن يف التربية،         :" يقول الشيخ سعيد حوى يف ذلك     

 وبقدر ما نبىن هذه األمة على ضوء        ،ال يدرك أبعادها اإلنسان إال بقدر إدراكه ألسرار القرآن        
نسان البناء الصحيح ألن اهللا عـز       املعرفة الصحيحة لكتاب اهللا نكون سائرين يف طريق بناء اإل         

 . 41"وجل مرتل القرآن هو األعلم باإلنسان
وحول القصور يف إدراك مقاصد القرآن والوقوف على حماور سوره يقول الشـيخ حممـد               .

 :الغزايل رمحه اهللا
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 من كانت األحكام آيات أن شك ال اإلسالمي التاريخ يف األدبية للحياة أساس القرآن" 
 جمموعـات  انـه  أم فقط؟ أحكام آيات القرآن هل لكن .التشريعي الفقه علم قيام وراء
وقد أبرز  ."42الكرمي؟ القرآن عليه يدور خاصا حمورا جمموعة كل تكون اآليات من أخرى

 .43املوضوعي هذا التوجه املقاصدي كثرياالشيخ الغزايل يف تفسريه 

والشـيخ  ال الشيخ ابن عاشـور      من أمث أدىل كثري من املفسرين املعاصرين يف هذا اال         وقد  
 .46 وغريهم من أعمدة التفسري يف العصر احلديث45والدكتور عبداهللا دراز 44سعيد حوى

على تقـدمي     التحرير والتنوير  ىف تفسريه  - على سبيل املثال   – رمحه اهللا ابن عاشور   سار  قد   ف
 خمصصا بعد   ومكان نزوهلا والزمان الذي نزلت فيه،     ،  احملة عن اسم السورة، و سبب تسميته      

 ".أغراض السورة" خاصة مستقلة يعرض فيها ذلك فقرة 
من أهم ضوابط القبول أو     تناوهلا  االهتمام مبقاصد النصوص واستحضارها حال      ويعد  

أن عملية التوصل إىل املقاصد القرآنية العامة واخلاصة لكل سورة،        خاصة و  .الرفض ألي تأويل  
اصلة للقرآن الكرمي وللغايات الكربى اليت نـزل        ومتوتقصي واستقراء واسعة    تستلزم عمليات   

 .منفكة عن النصوص أو خارجة عن إطارها، فهي ليست لتحقيقها يف األنفس والكون
 إىل تلك املقاصد وسائل التوصلمفيدة، يف بيان واملفسرين املعاصرين اسهامات وللعلماء 

كما اهتمت العديد من .  واالستقصاء للنصوصاالستقراءوتقوم غالبها على والكشف عنها، 
الدراسات املعاصرة ذا املنهج وتبنته يف تفسريها وظهر ذلك جليا يف أدبيات التفسري 

 .املوضوعي واملهتمني به على وجه اخلصوص
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وما علم املناسبات الذي اهتم به الكثري من العلماء السابقني رمحهم اهللا إال جتليا ألمهية 
جاء يف التقدمي لكتاب مراصد املطالع يف تناسب املقاطع . الكشف عن مقاد القرآن من مظاهنا

لقد عين ذا الترابط بني اآليات والسور ومسوه علم املناسبات :" واملطالع للسيوطي رمحه اهللا
 .47"وأفاضوا يف إطرائه ملا له من األمهية يف إدراك مقاصد القرآن وتدبر معانيه وتذوق بالغته

 يف نشأة تأويالت اصد النصوص القرآنية ميكن أن يسهمباط مقاستنن إغفال أمهية       كما أ
األمر الذي ظهر .  مبعزل عن مقاصده النظرة اخلارجية للنصاتم من خالهلمتعسفة للنصوص ي

 تأويالت موغلة يف اخلوض يف تفاصيل مل يقف النص القرآين عليها، أسهمت يف أثره يف
وقد ظهر العديد من أمثلة هذه  .دير على أقل تقصرف املتلقي عن مقصد النص ومراميه
تاب خاصة يف تأويل بعض الكُومن ذلك ما أورده . التأويالت يف الدراسات القرآنية املعاصرة

 .تفاصيل القصص القرآين
مؤكدا النسبية الزمنية بالذات بأهنا " املنسأة"وللفظة سورة سبأ  جاء يف بعض التأويالت لفقد

فقد أويت النيب سليمان عليه السالم .  سورة سبأ يف خواتيمهاعني ما آلت إليهالكاتب بأن هذا 
 القدرة على نسأ الزمن مبعىن الزيادة فيه حلاجة والتأخري فيه وفق ما - كما يقول الكاتب–
 .48يرى

حيمل من املعاين ما ال يستنفذ فهمه وتأويله قد النص القرآين وعلى الرغم من تأكيدنا بأن 
جيل واحد، وأن كل جيل سيجد يف القرآن ما يعجزه حبسب مكاسبه العقلية وتقدمه يف 

والتأويل ومن مث العلوم واملعارف، إال أن ذلك ال يعين حبال االنفكاك من ضوابط الفهم 
 .عاينمله من امل حتتحتميل اللغة ما المن خالل بعيدة الت إسقاطية يتأويف االنزالق 

ألفاظ أو مسائل بعيدة عن حماوالت التوغل يف تفسري والوقوع يف ذلك قد يكون من خالل 
كما (يف تفاصيل ال ميكن اجلزم بصحتها املتلقي مقصد السورة األمر الذي ينجم عنه إغراق 
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مر  وهو أ.عن مقصد السورة بكاملها ومقصد اآليات الواردة حولهوصرفه ) أشار الكاتب
 .يعود يف األصل إىل عدم االلتزام ذا الضابط احملوري
 عن مهمة  ال ينبغي أن يصرف املؤمنفالسورة تتحدث عن القوة وامللك واجلاه الذي

وال خيفى ما تتضمنه السورة من توجيه غري . االستخالف والعمران احلضاري يف األرض
 واحلض على إجياد التوازن بني جدلية ا بأمهية القوة املادية وامتالكهمباشر لألمة اإلسالمية

الثروة والسلطة والتفوق املادي من جهة والقيام مبهمام االستخالف على األرض وعدم بقاء 
 . اإلنسان فيها

وقد أكدت السورة أكدت من خالل عرض بعض مظاهر ملك سليمان عليه السالم املتفردة 
امللك الدنيوي مهما بلغ فهو مسوق إىل عن كل املمالك واحلضارات السابقة والالحقة له، أن 

من أبرز مقاصد السورة اليت ال ينبغي صرف ) يف تقديري واهللا أعلم(وهذا .  ..الزوال والفناء
 .ذهن املتدبر عنها

ض يف تفاصيل أخرى كاملنسأة وطبيعة ملك سليمان وحنو ذلك من اخلووتوقف القرآن عن 
فالبد من االهتمام والتركيز مبا . على ذلكأمور شغلت مساحات واسعة يف التفاسري، يدل 

إضافة إىل أن اخلوض يف هذه التفاصيل، ال يترتب . فصلّه القرآن والتوقف عما أمجله القرآن
 . عليه أمر

 نصوص وتأويلها بعيدا عن مقاصدها أمر يف غاية اخلطورة، خاصة إذا هلذا االعتبار فإن فهم ال
خراج إالتعسف يف  ومدلوالا وأساليبها أو العربية اللغة  يففقهقلة الال بسته ظروف من 

 .سياقها القرآين ومقاصدهاملعاين من 
ية يف تسـديد    يف غاية األمه  أمر  فالتأكيد على أمهية القراءة املقاصدية للسور واآليات القرآنية         

، التأويالت والتفسريات وحتـاكم    تصبح املقاصدية ميزانا تعرض عليه       الفهم والتأويل هلا، حىت   
  .إىل جانب غريها من ضوابط



سوقنا إىل طرح زاوية أسيء توظيفهـا       حلديث عن مقاصدية السور واآليات ي     بيد أن ا   
 49بل دعاة القراءة العصرانية   من قِ ) املقاصدية(مت اقتطاع هذا املصطلح     قد  ف. من قبل البعض  

مقاصد التشريع  ومتّ الترويج له يف كتابام مبفهوم خيتلف متام االختالف عن معىن            للقرآن  
 الذي حنن بصدد احلديث عنه مـن جهـة          وغاياا من جهة، وعن مقاصد القرآن والسور      

  .أخرى
املستنبطة  األحكام الشرعية    يلحتومن باب   اة العصرنة يف احلديث عن املقاصدية       خاض دع قد  ل

 ةإىل قواعد انضباطبة تسنها اتمعات البشـري  -عون كما يد–من النصوص وفق مقاصديتها   
 .ليس إال

إن البحث عن املقصـد مـن خـالل         :" يقول الدكتور أبو زيد يف سياق حديثه عن املقاصد        
العرضي واملتغري هو الكفيل بتقدمي قراءة مشروعة للنصوص الدينية، قراءة موضوعية بـاملعىن             

حنتاج إىل قراءة جديـدة     ...النسيب التارخيي، ذلك أنه مع تغري الظروف واملالبسات واألحوال        
 ".طلق من أساس ثابت هو املقصد اجلوهري للشريعةتن

االرتكاز على الغاية واحلكمة واملقصد عند النظر إىل القرآن كفيل ويرى األستاذ حممد غامن أن 
 والشروحات الفقهية وحماولة الوصول إىل احملتـوى العلمـي          بتحقيق التسامي فوق النصوص   

 .50للنص وروحيته احلقة
 املقاصد لدى أصحاب هذا التوجه خيتلف متامـا عـن           احلديث عن وصفوة القول أن    

احلديث عن مقاصد القرآن وحماوره الذي أُثري من قبل كوكبة من علمائنا السابقني وبعـض               
 . املعاصرين

رؤى خمتلفة متاما وتوجهات فكرية ومنهجية ال       فقد انطلق دعاة القراءة العصرانية للقرآن من        
 . يث اللفظا ذكرناه سابقا إال من حعالقة له مب

                                                 
ملـا  ...طلحي القراءة اجلديدة أو املعاصـرة     وتتحفظ على استعمال مص   " القراءة العصرانية "  تؤكد الكاتبة أمهية استعمال هذا املصطلح        - 49

فليس . حتمله األوىل من حتديد دقيق يف توجهات اصحاا، يف حني أن املصطلحات األخرى ال حتمل بالضرورة تالزم بني املفهوم واملصطلح                   
لسادسة عشـرة فقـد اسـتعمل       راجع أوراق مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي يف درورته ا        . كل قراءة جديدة أو معاصرة حيكم عليها بالعصرنة       

 .مصطلح القراءة اجلديدة يف سائر أوراقه
 .58م، ص 2000 حممد سامل غامن، من حقائق القرآن، دار الفارايب، بريوت، - 50



 ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا السياق أن اإلصالحيني يف الديانتني اليهودية واملسيحية            
 إىل حـد  يف فهم النصوص وتأويلهاعلى الغلو واإلفراط يف إعمال الرتعة املقاصدية     قد شددوا   

 مـن   اجتماعية ختتلف  إىل قواعد انضباطبة     -اليت مرتكزها الوحي     -األحكام الشرعية   حتويل  
لـديهم يف  التطرف يف توكيد املقاصد الغائيـة      كما مت توظيف    . ومن جمتمع لغريه   حني آلخر 

 . تطويع األوامر اإلهلية لروح العصر ومطالبه
دت يف مطالبتها بالتغيري عند حد املعامالت فحسب بل امت        صالح اليهودية   اإل حركة تقف   ومل

غة األملانيـة أكثـر منـها       دى بالل كانت الصلوات تؤ  ، حىت   لتشمل نظام العبادات وطقوسها   
بل  روح الديانة ومقاصدها  من خالل التوجه القائم على البحث يف        ذلك كله    متّقد  و .بالعربية

حتويل العبادة والصالة من يوم السبت إىل األحد متاشيا مع روح الـدين ومقاصـده دون                و
 .تقيد بتطبيق تلك الصور والشكلياتضرورة ال

ح تلك الطقوس والعبادات شكليات ال مربر هلا وعليه ميكن تغيريها           قد اعتربت حركة اإلصال   ل
فاألحكام الصحيحة الوحيدة هي اليت ختـدم فلسـفة الفقـه           . 51أو االستعاضة عنها مطلقا   

، الذي يهتم بالغاية من تطبيق تلك األحكام وكيفية توجيـه  -Teleological Jurist-املقاصدي
  . 52هذه الغايات يف سبيل تطوير األحكام

 : مؤكدا ذلك Jacob Neusnerاليهودي املعروف والفيلسوف يقول املفكر 
 “ The only authentic Halakhic approach must be that which approximates the philosophy 
of the teleological jurist. The teleological jurist asks: what are the ends of the law which 
God or nature ordained and how can we be guided by these ideal ends in developing the 
law?”53  

 رغم التباين دعاة القراءة العصرانية يف إلصاق مسلك املقاصدية بطروحامجنح وقد 
 اإللتصاق غري املشروع يف وصف عدد  وبرز ذلك.اهلائل بني ما يرددونه والفكر األصيل هلا

 . !ملعاصرين لتأويالم باملقاصديةمن املفكرين ا

                                                 
 .34 ديفيد النداو، مرجع سابق، - 51

52 - Jacob Neusner, Judaism in Modern Times, Ibid, p. 94.   
Rackman, Emanuel,  Sabbaths and Festivals in the Modern Age, Yeshiva University, New York, 1961. 
53 - Jacob Neusner, Judaism in Modern Times, Ibid, p. 94. وقد نقل العبارة عن  :  

Rackman, Emanuel,  Sabbaths and Festivals in the Modern Age, Yeshiva University, New York, 1961. 



يقول األستاذ الدكتور عبدايد النجار يف سياق نقده للقراءة اجلديدة للنصوص الدينية حتت 
تقوم هذا القراءة على اعتبار أن أحكام الشريعة مل تشرع إال :" التأويل املقاصديعنوان 

أحكام احلدود مل تشرع إال لردع لتحقيق مقاصدها فهي تقوم مقام الوسائل بالنسبة للغايات ف
فإذا ما  حبيث ال حتمل هذه االحكام قيمة يف ذاا وإمنا قيمتها يف مقاصدها...مقتريف املعاصي

حقق حكم من األحكام مقصده، فإنه يكون قد استنفذ أغراضه فال يبقى إذن مربر لبقائه 
 .54.."ملزما

 ملتعسفة يف التحرر من سلطة النصوص علىلقد حاول دعاة القراءة العصرانية مترير تأويالم ا
 إطارا مرجعيا ينبغي ها ال ترى فيمسبقةبنظرة فجاءوا إىلالنصوص املقاصدية، ادعاء أكتاف 

 .أفهامهموتأويالم املرجعية املركزية لكل ) وفق ما يرونه(، لتصبح املقاصدية إليهالحتكام ا
االدعاء وتأكيد طموحام يف الترويج بيد أن هذا كله ال ينبغي أن يسوقنا إىل مترير هذا 

 .55لقراءم باملقاصدية
 : يف هذا السياقالبد من تأكيد احملاور التاليةهلذا االعتبار كان 

النصوص الشرعية جاءت لتحقيق مقاصد الشارع الراجعة إىل احلفاظ علـى مصـلحة              :أوال
.  نطاق النصوص ذاا   وهذه املقاصد ليست خبارجة أو منفكة عن      . اخللق ودفع املفسدة عنهم   

بل إن النصوص جاءت لتحقيقها فال ينبغي أن تفهم أو تؤول بتأويل بعيد عن تلك املقاصـد                 
كل نص حيمل حتقيق مقصد إهلي ينبغي أن يعني ذلك املقصد وجيري على             ف. واألهداف العامة 
على املتلقي استفراغ وسعه وجهده يف التـدبر يف النصـوص الشـرعية             و .أساسه فهم النص  

وقد تناول العلماء السابقون رمحهم اهللا الذين        .لكشف عن مقاصدها من خالل ما أشرنا إليه       ل
تكلموا يف مقاصد القرآن عن وسائل التوصل إىل حتديد مقاصد القرآن ومن أمههـا  علـم                 

                                                 
عرض ونقد، ورقة مقدمة ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي يف دورته السادسة عشـرة، ديب،              ..لنجار، القراءة اجلديدة للنص الديين     عبدايد ا  - 54
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 بدأ اهتمام املعاصرين    كما. املناسبات الذي يكشف عن الترابط والتناسق بني اآليات والسور        
  . اآلونة األخريةبه يتزايد يف

النص على أساسه ميكن أن يـؤدي       تأويل  معني من خارج حمتوى النص مث       تعيني مقصد   : ثانيا
 . بل وفسح اال لإلتيان للنص برؤى مسبقةإىل الزيغ يف الفهم واالحنراف يف التأويل

قييـد،  اعتبار مقاصدية النصوص ومراعاا يف فهم النصوص، ال تعين اإلطالق وعدم الت           : ثالثا
قل يف دائـرة    فاستدعاء الضوابط وتقصي العمل والسري ا ميكن أن يسهم يف ضبط موقع الع            

البحث يف مقاصدية النصوص يستلزم من املتلقي واملؤول السري عليهـا           و. فهم تلك املقاصدية  
وفق الضوابط والشروط املوضوعة هلا، واليت يفترض فيها أن تكون متسمة باالطراد والثبـات              

 . باط لنفي االضطراب والتحكمات بدون دليل أو مرجحواالنض
اخلوض يف مقاصدية النصوص بدون ضوابط أو شروط ميكن أن يسوق إىل الوقوع يف               :رابعا

كان ذا االعتبار   هل. التعارض بني القطعيات والظنيات والضروريات وغريها من مراتب املقاصد        
مرتلقا خطريا ينتهي إىل    ،  وابت شرعية  ضوابط منهجية وث   االجتهاد املقاصدي دون  يف  التوسع  

التحلل من أحكام الشرع أو تعطيلها باسم املصاحل واملقاصد، فتحاصر النصـوص وتوقـف              
 .األحكام الشرعية باسم حتقيق املقاصد والغايات

التوجس من اإلفراط يف االعتماد على مقاصدية النصوص أو سوء تطبيقها بكل مـا               :خامسا
  أو التقليل من أمهيتها    ، ال يقتضي إهدار أو إلغاء دور املقاصدية       حيمل من مربرات ومسوغات   
بناء وتكوين ضوابط القبول والرفض ألي تأويل أو          يف سبيل  يف حتقيق فهم سليم للنصوص    

منـهج  إلصـاق   كما ال ينبغي أن يسـوق إىل        . 56جهد يروم استحضار النهج املقاصدي    
 إىل  مر الذي ميكن أن يـؤدي     األ.  به عضنهج سقيم على أساس تلبسه الب      مب  األصيل املقاصدية

 .توجه احلذر من كل فكر يدعو إىل تبين املقاصد األصيلة يف الدين
إىل حد ليس  - نية أو احلداثية للقرآن قد جنحوا دعاة القراءة العصراأنالدراسة رى وت

 عن الفكرية املخلصةصد اجلهود من خالل وطروحام  يف مترير الكثري من أفكارهم -بالقليل
                                                 

، 1جماالته، مرجع سـابق، ج    ..عمر عبيد حسنة، تقدمي كتاب األمة االجتهاد املقاصدي حجيته ضوابطه           : ح هلذه املعاين   أنظر يف التلمي   - 56
34 . 



حىت  ، املقاصدي واالهتمام به من خالل دعوى اهتمامهم باملقاصدالسري قدما حنو تبين املنهج
 .57!باتت قراءام تناقش باعتبارها قراءات مقاصدية

 لئن تبدى لنا استغفال دعاة القراءة العصرانية للقرآن الضوابط العامة اليت ختتص :سادسا
 هلذا ينبغي اإلشارة إىل الدور الباطين الذي تلعبه هذه ويل وفهم النص القرآين، فإنه تتمةتأبـ

 .القراءة يف معركة التأويل
 فمن الثابت علميا وواقعيا أن عملية ضرب األفكار ال تتم بشكل مباشر، مبعىن أن التركيز 

  هلااملباشرالنقد  ال يأيت من خالل نة وحماولة صرف التيار العام عن االهتمام ا،على فكرة معي
يظهر متسما قد  بل من خالل تسلسل فكري يف غاية اخلطورةدفعة واحدة تشويهها أو 

 .بالعفوية
) من قبل التيار السائد يف االوساط العلمية(ذلك من خالل تبين اجتاه مشبوه ممقوت  ويتم 

مر الذي يؤدي مبرور األعلى هذه الفكرة، تركيزه ومن مثّ ) اليت يراد ضرا(هلذه الفكرة 
االنقضاض عليها وهي يف ضربة  الشك والتوجس منها ومن مث توجيهتسرب  الوقت إىل
 .مهدها
 دعاة العصرانية احلاجة إىل قراءة ةثارمبوضوعية عن أسباب إ لنا أن نتساءل  االعتبارهلذا

أهو ضرب من ألوان ضرب األفكار  !!التبست مبسوح املقاصد والسياق والدفاع عن القرآن
أهذا ما يراد ! 58ي تارخيها احلديث بشكل خاصاألمة يف سنالذي طاملا مارسه أعداء 

رباب أل مدسوس من خالل تقمصوالعلمية وحنوها لغوية الدراسات القاصدية وامل بتوجهات
كل هذه التساؤالت وغريها ال ينبغي أن تغيب عن العقلية املسلمة يف !!.القراءة العصرانية هلا

 .اع وصد اهلجومطروحات الدفاالنغماس واالسترسال يف خضم 
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 خامتة البحث
لـذي  ا. ضبط تأويل النصوص القرآنية يف الدراسات املعاصرةاستهدفت هذه الورقة فتح ملف  

التحول من االهتمام املباشر    إىل   هغياب التوازن يف طروحاته والبعد عن استشراف مستقبل       أدى  
ـ تهذي اإلنساين ل  بالنصوص ومعانيها الظاهرة وحماوالت ترتيلها على الواقع       ه ومعاجلتـه، إىل    ب

 كما هو واقع اليوم     والرد عليها تأويالته وأفكاره   بتفنيد   واالهتمام    من يؤول النص   االنتقال إىل 
 .يف أروقة العديد من املؤمترات وامللتقيات اخلاصة بالدراسات القرآنية

ا أطلقت  األول متثل فيم  : قد تقاسم واقع الدراسات القرآنية على وجه العموم تياران غالبان         و
اتسم باإلغراق يف التأويالت البعيدة وحتميـل       ) تيار القراءة العصرانية للقرآن   ( عليه الدراسة   

 ومقاصد القرآن   النصوص القرآنية ما ال حتتمل من املعاين البعيدة عن كل موازين اللغة وفقهها            
تلـك اهلجمـة   أما الثاين فقد متثل يف تيار حمافظ متشدد يروم الدفاع عن القرآن من  . وحنوها

الفكرية التأويلية، من خالل الغلو يف التوسع يف شروط الفهم والتأويل وطرح مسلك التوجس              
  . مهما كانواحلذر املبالغ فيه من أي فكر اجتهادي أو توجه جتديدي

يف أروقة التيارين اليت غلبـت      وقد وقفت الدراسة على بعض ضوابط التأويل وأكثرها جدال          
 القراءة الشمولية للنصوص واالعتماد على شهادا     : وهيملهتمة بالقرآن   سات ا االدرواقع  على  

 ، ـا  ة اليت نزلـت النصـوص     قواعد اللغة العربي   ألي تأويل أو فهم، مع االهتمام ب       الداخلية
 .هتمام بالقراءة املقاصدية لسور القرآن وحماورهااالو

 القرآنيـة ودور هـذه      وتؤكد الدراسة أمهية استشراف مستقبل اإلقبال على فهم النصـوص         
كما تفتح الدراسة   . الدراسات والطروحات يف إهناء حالة البعد بني عامة املسلمني وكتاب اهللا          

االنسياق واالستمرار يف اجلدل الدائر حول تأويل النص        ومشروعية  باب التساؤل حول أمهية     
سلمة وترشيده لسـريها    القرآين يف إعادة القرآن الكرمي إىل واقع احلياة وهيمنته على العقلية امل           

وتسري الدراسة يف هذا الطرح على منهج يتسم بالتتبع والتقصي والتحليل           . الفكري واملنهجي 
 .واالستنباط

 .واهللا اهلادي إىل سواء السبيل
 


