الهرمنيوطيقا والنص الديني
بني الضرورة العصرية والبدعة الغربي�ة
غيضان السيد علي

[*]

[[[

إذا كانت الهرمنيوطيقا الغربية منبنية عىل هيكل الجدل العسري داخل مثلث النص واملتلقي
وصاحب النص ،فغالباً ما جاءت النتائج مشحونة باالضطراب املنهجي.
يبي الباحث هذه العرثة األصلية التي تتضاعف حدّ تها يف مرسى مقاربة الفكر الهرمنيوطيقي
ّ
ملعنى هذا النص احتاملية ونسبية وغري يقينية.
والسؤال الذي يطرحه الكاتب يف هذا الصدد هو:
كيف ميكن تطبيق هذا املسار الهرمنيوطيقي عىل النص الديني من دون أن يفقد هذا النص

معرفته اليقينية املقدسة؟

املحرر
إ َّن شغف اإلنسان مبعرفة أدق التفاصيل التي تحيط به وقراءة نص الوجود قراءة يقين ّية ،هي
التي تجعله يحاول باستمرار النفاذ إىل أعمق أعامق بواطن املوجودات لعلّه يكشف عن أرسارها
ويسرب أغوارها .واستجاب ًة ملحاوالت هذا الكائن العاقل الدائبة اإلجابة عن أسئلة الوجود والدين
املتعي ،وتعايشاً خالّقاً مع رهانات اللحظة املعيشة
الحس
واألخالق التي تتجاوز الظاهر
ّ
ّ
واملستقبلة ،يحاول أن يجيب عن أسئلة تتع ّدى الظاهر وتقبع يف الباطن البعيد ،فيامرس عملية
محاولة الفهم التي تصاحبها تساؤالت تأخذه إىل رحلة التفسري ،فالتأويل ،...وذلك دون فصل تام
بني هذه املراحل ،إذ قد تتداخل املراحل الثالث أحياناً .وتختلف الهرمنيوطيقا عن هذه املراحل
*ـ أستاذ الفلسفة الحديثة املساعد بكلية اآلداب ،جامعة بني سويف ،جمهورية مرص العربية.

الهرمنيوطيقاتسالا
بارغ
والنص الديني

95

الثالث وتتلوها؛ ألنّها ببساطة نتاج ومعالجة للمشكالت الناجمة عن هذه العمليات الثالث.
وإذا كان النص األديب أو اإلبداعي مبختلف أشكاله وأنواعه من املمكن أن يتعايش معه
املتلقّي بطرق متع ّددة ليكشف عن طبيعته ومعناه ،فيبحث يف العالئق التي تربط بينه وبني ما يحيط
به ،فإ ّن هذا املتلقّي الباحث عن املعنى الكامن يف الفراغات بني السطور يبحث يف عالقة النص
بالرتاث والتقاليد ،والعالقة بني النص واملؤلّف ،والنص واملتلقّي .وهو مهموم دامئاً بقضية املعنى
الكامن داخل النص املفتوح لعدد ال نهايئ من التفسريات والتأويالت ،فتدفعه الرغبة للكشف عن
املسكوت عنه بني مضامينه ،بل يسعى لفهم النص ـ كام يشري «شاليرماخر» أهم أعالم هذا االتجاه
ـ ليس كام فهمه مؤلّفه بل أحسن مام فهمه مبدعه!
فمن امتزاج أفق املتلقّي مع أفق النص ينشأ فهم جديد رمبا مل يقصد إليه املؤلّف سبيالً،
فتتن ّوع التفسريات واملعاين من شخص إىل آخر ،ويصبح من املشكوك به – كام يُالحظ عند
التوصل للمعنى
نيتشه وهايدغر وفوكو ودريدا وهم أبرز رواد الهرمنيوطيقا  -أن يتمكّن املتلقّي من
ّ
األصيل للعمل ،وحينها تصبح كل التفسريات ملعنى النص احتاملية ونسبية وممكنة.
حة نفسها من قبيل :هل ميكن تطبيق الهرمنيوطيقا عىل النص الديني دون
وهنا تطرح أسئلة ُمل ّ
أن يفقد ذلك النص الديني معرفته اليقينية املق ّدسة؟ ودون أن يتعذّر معه الوصول إىل قصد الشارع
وتعاليمه الدينية املق ّدسة؟ أم أ ّن هذا املنهج الهرمنيوطيقي يهدم كل الثوابت املق ّدسة فيصبح
التفسري بالرأي هو سمته الغالبة فتسود املعرفة النسبية التي تختلف من فرد إىل آخر؟! وهل يعني
رفض الهرمنيوطيقا هو رفض لديناميكية النص وحيويّته والوقوع يف هاوية الجمود والظن بامتالك
الحقيقة املطلقة؟ رغم االعتقاد بأ ّن النص الديني متط ّور وصالح لكل زمان ومكان .أم يكون الوضع
اآلمن هو الوقوف عند املعنى الظاهري خوفاً من التأويل الذي يخرج بالنص الديني عن معانيه
األصلية؟ وهل من املمكن أن يصبح تدخّل الهرمنيوطيقا إىل فضاء النص الديني مس ّوغًا لربوز
النسبي للنص؟
األيديولوجيات الدين ّية املختلفة التي يغذّيها املعنى
ّ

كل هذه إشكاليات واجهت تطبيق الهرمنيوطيقا يف تأويل الخطاب الديني وتفسريه ،رغم البداية
املرتبطة للهرمنيوطيقا بالنص الديني .وسبيلنا إىل تناول هذه اإلشكاليات هو البحث يف األفكار
األساسية للجدل الهرمنيوطيقي يف عالقته بالنص الديني ،متّخذين من األسئلة التي طرحناها
محاور لتحليل هذه األفكار واملقارنة بينها ،لعل تلك املحاولة تكشف لنا عن املدى الذي
ميكّننا من الوقوف عىل طبيعة العالقة بني الهرمنيوطيقا والنص الديني ،وهل يجوز تطبيق املناهج
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الهرمنيوطيقية عىل النصوص املق ّدسة بقدر ما ميكن تطبيقها عىل نصوص األدب والقصص
والشعر واألساطري؟

ً
أوال -الهرمنيوطيقا وطبيعة عالقتها بالنص الديين:

يرجع األصل اللغوي ملصطلح الهرمنيوطيقا  Hermeneuticsإىل الفعل اإلغريقي
 hermeneueinوهو فعل ّ
يدل عىل عملية كشف الغموض الذي يكتنف شيئاً ما .وقد اشتق الفعل
ومفس
من اسم اإلله اإلغريقي «هرمس  »Hermesوهو إله متع ّدد املواهب ،فهو :رسول اآللهة،
ّ
الوحي اإللهي إىل البرش ،وإله الحدود ،وإله التجارة ،وصانع القيثارة واملصفار .وتجتمع مواهب
«هرمس» يف سمتني اثنتني :األوىل :هي الوساطة بني طرفني ،والثانية هي القدرة عىل استخدام
الحيلة يف الوصول إىل الهدف .وكالهام رضوري يف عملية كشف الغموض التي ّ
يدل عليها اللفظ
االغريقي  ،hermeneueinفالغموض البد وأن يُكشف من خالل وسيط ،وهو يتطلّب استخدام
أدوات غري مألوفة كتلك التي يستخدمها هرمس .ومن اللفظ اإلغريقي اشتقت الكلمة اإلنجليزية
 Hermeneuticsوالتي درج الباحثون العرب بتسميتها بالهرمنيوطيقا أو الهريمنيطيقيا[[[ .وقد تم
ورود الجذر اللغوي للهرمنيوطيقا عند أرسطو حيث كان أحد عناوين كتبه « »PeriHermeneiasأي
«عن الهرمنيوطيقا» ،وموضوعه هو منطق القضايا والبنية النحوية التي تسمح بالربط بني املوضوع
واملحمول من أجل الكشف عن خصائص األشياء[[[.
أما املعنى االصطالحي ملصطلح «الهرمنيوطيقا» فيعني وصف الجهود الفلسفية والتحليلية
التي تهتم مبشكالت الفهم والتأويل .و الهرمنيوطيقا هي معضلة تفسري النص بصفة عامة سواء أكان
هذا النص نصاً دينياً ،أم نصاً تاريخياً ،أم نصاً أدبياً .فتثري تبعاً لذلك أسئلة كثرية معقدة ومتشابكة
حول طبيعة النص وعالقته بالرتاث والتقاليد من جهة ،وعالقته مبؤلّفه من جهة أخرى .واألهم من
ذلك أنّها تركّز اهتاممها بشكل الفت عىل عالقة
املفس بالنص[[[.
ّ
وقد نشأ مصطلح الهرمنيوطيقا يف األساس مرتبطاً بالنص الديني ،حيث بدأ استخدامه يف
املفس لفهم
دوائر الدراسات الالهوتية ليشري إىل مجموعة القواعد واملعايري التي يجب أن يتّبعها
ّ
النص الديني (الكتاب املقدس) .و الهرمنيوطيقا بهذا املعنى تختلف عن التفسري الذي يشري إليه

[[[ -أحمد زايد ،الهرمنيوطيقا وإشكالية التأويل والفهم يف العلوم االجتامعية ،حولية كلية اإلنسانيات العلوم االجتامعية ،العدد الرابع عرش،
جامعة قطر ،1991 ،ص.229
[[[ -مراد وهبة ،املعجم الفلسفي ،القاهرة ،دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع ،الطبعة الرابعة ،1998 ،ص .716
[[[ -نرص أبوزيد ،الهرمنيوطيقا ومضلة تفسري النص ،مجلة فصول ،املجلد األول ،العدد الثالث ،أبريل ،1981 ،ص .141
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املصطلح  Exegesisعىل اعتبار أ ّن هذا األخري يشري إىل التفسري نفسه يف تفاصيله التطبيقية ،بينام
يشري املصطلح األول إىل نظرية «التفسري» .ويعود قدم املصطلح للداللة عىل هذا املعنى إىل عام
1654م ومازال مستم ًرا حتى اليوم يف األوساط الربوتستانتية[[[.

أي أنَّه ميكن القول إ َّن النشأة الحقيقيّة للمفهوم كانت تحديدا ً يف عرص النهضة األوروبية؛
حيث نهضة اإلصالح الديني يف القرنني السادس عرش والسابع عرش امليالدي ،وانتشار الفكر
الربوتستانتي الذي أ ّدى إىل قطع عالقة املسيحيني بالكنيسة يف روما ،ومن ثم القضاء عىل مرجع ّية
حة لوضع
تلك الكنيسة يف تفسري النصوص املق ّدسة ،وبذلك شعر الربوتستانت بالحاجة املل ّ
قواعد ومنهجية معينة لتفسري الكتاب املق ّدس ،وكان هذا االحتياج هو السبب الرئيس لهذا االتجاه
يف املعرفة ،والذي يتكفّل مبهمة القيام بطرح منهج ومنطق لتفسري الكتاب املق ّدس ،وقد صدر أ ّول
كتاب يحمل اسم الهرمنيوطيقا عام 1654م ملؤلّفه دان هاور  Dann Hawerوعنوانه باللغة الالتينية:
« ،»Her-muntica Sacrasive Methodus Exponendarumأي التفسري املق ّدس أو منهج رشح
النصوص املق ّدسة[[[.
وهكذا تكون الهرمنيوطيقا قد نشأت مرتبطة بالنص املق ّدس يف ظروف خاصة ،ومن ث َّم
تحولّت كنظرية بديلة للكنيسة يف تفسري الكتاب املق ّدس ،فكان البد للكهنة الربوتستانت الذين
قطعوا صلتهم متاماً بكنيسة روما الكاثوليكية صاحبة الحق الحرصي يف تفسري الكتاب املق ّدس،
أن يعتمدوا عىل أنفسهم يف تفسريهم للكتاب املق ّدس ،وأن تكون لهم مرجعية نظرية للتفسري
يستأنسون بها.
ثم تال ذلك التأسيس الهرمنيوطيقي العميل عىل يد شاليرماخر وشليجل كمحاولة لوضع منهج
للتفسري ،وتبعهام كانط يف محاولة وضع تأويلية نقدية ،ثم جاءت محاولة «ديلتاي» كمحاولة لتطبيق
التأويل عىل العلوم اإلنسانية ،ثم كان التأويل يف املنهج الفينومينولوجي عىل يد هورسل وهايدغر
ومحاوالت تفسري الوجود ،ثم استكمل غادامري طريق هورسل ،ثم توالت جهود نيتشه وفوكو ودريدا
نظري وفلسفي
كل تأ ّمل
وهابرماس وكارل أوتو آبل للوصول بها إىل معناها الحايل الذي يُطلق عىل ّ
ٍ
يستهدف فهم النص وأسسه وفرضياته املسبقة .أي أ َّن املصطلح قد اتسعت رقعة استخدامه يف
التطبيقات الحديثة ،فانتقل من مجال علم الالهوت إىل دوائر أكرث اتساعاً تشمل العلوم اإلنسانية
[[[ -املرجع نفسه.
[[[ -منى طلبة ،الهرمنيوطيقا ـ املصطلح واملفهوم ،مجلة أوراق فلسفية ،القاهرة ،العدد العارش ،2004 ،ص  .133وانظر أيضاً:
palmer.Richard E.Hermeneutics, Northwestern University Press Evanstston, 1969, P.34.
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كافة كالتاريخ وعلم االجتامع واألنرثوبولوجى وفلسفة الجامل والنقد األديب والفولكلور.
مم سبق أنَّه إذا كان األصل يف نشأة الهرمنيوطيقا هو النص الديني املسيحي ،فإ ّن هناك
يتّضح ّ
محاوالت إسالمية دائبة الستعارتها وتطبيقها مر ًة أخرى عىل النص الديني اإلسالمي ،أو أن يصبح
النص الديني اإلسالمي مجاالً من مجاالت تطبيقاتها ،فكرث الحديث حول هذا الطرح الجديد
للهرمنيوطيقا يف الفضاء العام اإلسالمي .ومن هنا ارتبطت الهرمنيوطيقا بالكثري من القضايا املعارصة
املطروحة يف مجال الفكر والثقافة واملعرفة الدينية ،فصارت تبحث عن إمكان أو مرشوعية
القراءات املختلفة للدين أو النص الديني اإلسالمي ،مع مراعاة تاريخية الفهم وحرص كل فهم

وتفسريه بزمانه ،والتغري املستمر والدائم لعملية الفهم ،عىل اعتبار أنّها ترى أ ّن كل فهم يتأث ّر بظروفه
مفسه ،كام تضع يف االعتبار تاريخ ّية النص وتأث ّره بثقافة عرصه ،وبالوعي التاريخي
وخلفيات ّ
املفس ومحوريّته يف تفسري النص بدالً من االهتامم باملؤلّف والنص
ملؤلّفه ،واالهتامم بدور
ّ
املفس وخلفياته وظروفه ومعلوماته
ومحوريّته ،وبالتأكيد عىل التفسري الدائم والجربي لوعي
ّ
وميوله وأحكامه املسبقة يف تفسري النص.

ً
ثاني�ا -سمات التحليل الهرمنيوطيقي:

قصد الباحثون املهتّمون بدراسة املنهج الهرمنيوطيقي إىل تحديد السامت التي مت ّيزه عن
غريه ،وخاصة بعد أن تح ّول عن طابعه التقليدي الذي كان يعنى إيجاد قواعد لفهم الكتاب املق ّدس
ليشمل تفسري كل نص أديب وإبداعي يف كافة العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،التي أصبحت تع ّرف
الهرمنيوطيقا بأنّها فن قراءة النصوص ،أي فن تفكيك النصوص وتحليلها عىل أساس أ َّن الكالم له
خفي ّ
تدل عليه النصوص عرب رمزيتها .ومن أهم أسس التحليل
يل ،ومعنى
معنيان :معنى ظاهر ج ّ
ّ
الهرمنيوطيقي[[[ ما ييل:
النص املفتوح (ال نهائية املعنى) :أي انفتاح الداللة يف النص لعدد ال نهايئ من التفسريات
والتأويالت ،وانفتاح القراءة عىل مرصاعيها حسبام يظ ّنه املؤ ّول أقرب إىل الصواب والحقيقة ،فال
مجال لرأي واحد ،وال لكلمة أخرية عن معنى النص.
انعدام القراءة الربيئة :أي إ ّن عرص القراءة الربيئة للنص قد وىل واندثر ،ومن ظ َّن أ َّن أي قراءة للنص
هي قراءة صحيحة فقد أخطأ ،فكل قراءة هي قراءة محتملة ،وبهذا يتع ّدد الحق بتع ّدد القراءات.
[[[ -انظر ،بالطري تاج -عباس مصطفى ،قراءة النص القرآين عىل ضوء املنهج الهرمنيوطيقي -نرص حامد أبوزيد أمنوذجاً ،مجلة قراءات
للبحوث والدراسات األدبية والنقدية واللغوية ،العدد  ،7جوان  ،2017ص .10-5
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موت املؤلّف :إ َّن ميالد القارئ ـ وفقاً للهرمنيوطيقا ـ رهني موت املؤلّف ،فالقارئ له الحق
يف اإلبداع يف قراءته للنص دون سلطة من أحد حتى لو كان املؤلّف نفسه .فاملؤلّف قد أ ّدى دوره
وانقىض ،وحان اآلن دور القارئ.
إلغاء مقصديّة النص:أي إ َّن النص ليس له مقصد وال داللة ،بل تنتقل مقصديّته إىل القارئ عرب
مجال واسع من الـتأويالت يقوم فيها القارئ بعمليات استكشافية ،يستكشف من خاللها كل إشارة
من املمكن أن تخفي داللة مع ّينة .بحيث تعني مقصدية النص وإعطائه مدلوالً نهائياً موت النص
وإغالقه.
الرمز ّية:أي إ ّن النص منفتح عىل جميع اإلشارات اللغوية والدالالت والرموز ،وهي سمة تعد
مبثابة امتداد طبيعي ملوت املؤلّف وال نهائ ّية املعنى ،وذوبان مقصدية النص يف مقصدية القارئ،
فالرمزية تتيح للقارئ حرية أوسع يف تقويل النص وتضمينه ما يشاء من املعاين والدالالت.
التناص :أي رصد مجموعة عالقات النص بالقارئ ،وبالنصوص األخرى ،وبالثقافة والبيئة.
فاملؤلّف يف بنائه للنص يحايك نصوصاً أخرى ،والقارئ حني قراءته للنص يستحرض نصوصاً
أخرى .فالتناص قائم عىل التع ّدد يف املنابع الداللية للنص التي تنتج عن اختالف بيئة الكتابة عن
بيئة القراءة والتلقّي.
الفراغات بني السطور :أي إ َّن املعنى ال يتوقّف عند حدود األلفاظ ،ومن ثم البد أن يتح ّرر
القارئ من سلطة السطور لينصت إىل ما تبوح به الفراغات ما بني السطور ،وهو املعنى الخفي
املحايث للمعنى الظاهر .فعملية التفسري يف املنهج الهرمنيوطيقي تقوم عىل حل شفرة املعنى
الباطن يف املعنى الظاهر ،ويف كشف مستويات املعنى املتض ّمنة يف املعنى الحريف.

وال شك أنَّ هذه األسس أو السامت العامة للهرمنيوطيقا ال تستقيم أبداً وال تتناسب مع طبيعة
النص الديني املقدّ س ،وأنّ تطبيقها يؤدّي إىل طابع القداسة عنه ،ويجذب النص نحو التأويل

الفسيح الذي يضيع يف فيافيه النص والقارئ معاً ،ويضع النص الديني مبحاذاة النصوص اإلبداعية
البرشية مساوياً بني ما هو إلهي وما هو إنساين بال تفرقة تذكر.
اختلفت التيارات يف حقل الدراسات الدينيّة والثقافة اإلسالميّة حول تطبيق الهرمنيوطيقا كمنهج
عىل النص الديني اإلسالمي؛ فمنهم من سلَّم بهذه الرؤية الهرمنيوطيقية ،ووظّفها يف فهم النصوص
الدين ّية وتفسريها ،بل ورأى فيها رضورة عرصية تُخرج النص إىل الفضاء املتّسع وتقيه من الوقوع يف
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خطر الجمود واالنغالق .ومنهم من رفض تطبيق مناهج الهرمنيوطيقا عىل النص الديني اإلسالمي،
ورأوا فيها بدعة علامنية وضاللة غربية تهدف إىل تقديم تأويل عبثي للنص الديني ،يروم تحريف
املعنى بعد أن عجزوا عن تحريف النص .وسوف نتناول بالعرض والنقد والتحليل لكال الرأيني قبل
أن ننحاز ألحد الرأيني املتناقضني.

ً
ثالثا -الهريمينوطيقا كضرورة عصرية للنص الديين:

يرى أنصار هذا االتجاه أ َّن الهرمنيوطيقا تعد محاولة ذات أهمية لتجاوز أزمة القراءة التقليدية
للنصوص الدينيّة اإلسالمية ،فالنص الديني بحكم منشئه ووظيفته أكرث النصوص إثارة لإلشكاليات
مم يجعله نصاً يكتنفه الغموض ،فيأيت دور الهرمنيوطيقا لتخلع عليه رحابة يف الفهم
واألسئلةّ ،
تخلّصه من ذلك التفسري الوحيد الذي رعته مؤسسة اإلسالم التقليدية كام يُق ّدم يف كتب ومد ّونات
التفسري التاريخية[[[.
ومن أنصار هذا االتجاه عدد غري قليل من مفكّري اإلسالم املعارصين من أمثال:محمد
أركون ،والطيب تيزيني ،وحسن حنفي ،وعىل حرب ،ونرص حامد أبوزيد ،وعبد املجيد الرشيف،
وعبدالكريم رسوش ،ومحمد مجتهد شبسرتي وغريهم .وسوف نتناول بالتفصيل هنا موقف كل
ج ملمثّيل هذا االتجاه.
من نرص حامد أبوزيد ومحمد مجتهد شبسرتي كأمنوذ ٍ

 - 1نصر حامد أبوزيد :الهرمنيوطيقا وخروج النص إىل الفضاء املتسع
خرِج النص الديني من الفضاء الض ّيق
يرى نرص حامد أبو زيد ( )2010 - 1943أ ّن الهرمنيوطيقا تُ ْ
إىل الفضاء املتّسع ،حيث يعترب أ َّن الخطاب الديني التقليدي يزعم امتالكه وحده للحقيقة املطلقة،
وال يقبل مبدأ االختالف بأي حال من األحوال .األمر الذي يحرص النص الديني يف إطار ض ّيق يقوم
عىل التوحيد بني الفكر والدين ،وإلغاء املسافة بني الذات واملوضوع ،وتفسري الظواهر كلّها بر ّدها
إىل علة أوىل ،ويعتمد عىل سلطة السلف أو الرتاث بعد تحويل النصوص الرتاثية من نصوص
برشية إىل نصوص مق ّدسة تتمتّع باليقني الذهني والحسم الفكري القطعي ،هذا فضالً عن إهدارها
البعد التاريخي وتع ّمدها تجاهله.

ويرى نرص حامد أبو زيد أيضاً أ َّن الهرمنيوطيقا رضورة منهجية لتفسري النص الديني ،فهي –

[[[ -محمد ألحيان ،الهرمنيوطيقا ،محاولة لتجاوز أزمة القراءة التقليدية للنص القرآين ،الرباط -املغرب ،2015،ص .1عىل الرابط
اإللكرتوين التايل:
https://www.mominoun.com/pdf15650806/11-2015/be4762996800977.pdf
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 0

االستغراب 19

الهرمنيوطيقاتسالا
بارغ
والنص الديني

101

املفس بالنص ليست
عنده -قضية قدمية وجديدة يف نفس الوقت ،وهي يف تركيزها عىل عالقة
ّ
قضية خاصة بالفكر الغريب ،بل هي قضية لها وجودها امل ُلح يف تراثنا العريب القديم والحديث
عىل السواء .لكن تبقى الهرمنيوطيقا عند أيب زيد منهجية غربية ،لذلك يرى رضورة أن نكون عىل
وعي دائم يف تعاملنا مع الفكر الغريب يف أي جانب من جوانبه بأن نظل يف حالة حوار جديل وأن
ال نكتفي باالسترياد والتب ّني ،بل علينا أن ننطلق من همومنا الراهنة يف التعامل مع واقعنا الثقايف
بجانبيه التاريخي واملعارص ،من هنا يكتسب حوارنا مع الفكر الغريب أصالته وديناميته.ولهذا وجب
نكف عن اللهاث وراء كل جديد ما دام قادماً إلينا من الغرب (املتق ّدم).
أن ّ
ويرى أبو زيد أ ّن هذا الوعي بعالقتنا الجدلية بالفكر الغريب  -من جانب آخر -يخلّصنا من
االنكفاء عىل الذات والتقوقع داخل أسوار (تراثنا املجيد) و(تقاليدنا املوروثة) ،ومن الغريب
أ ّن واقعنا الثقايف  -وكذلك االجتامعي والسيايس  -يتّسع لشعاري (االنفتاح الكامل) و(االكتفاء
الكامل) دون أدىن إحساس بالتعارض الجذري بني الشعارين .وإ ّن صيغة ( الحوار الجديل) عند

تتوسط بني نقيضني ،بل هي األساس الفلسفي ألي موقف
أيب زيد ليست صيغة تلفيقية تحاول أن ّ
برصف النظر عام نرفعه من شعارات أو نتب ّناه من مقوالت ومواقف[[[.
ويف ّرق أبو زيد بني موقفني من التفسري أو بني (التفسري باملأثور) و(التفسري بالرأي أو التأويل)،
ويرى أ ّن األول حاول تفسري النص عن طريق تجميع األدلة التاريخية واللغوية التي تساعد عىل فهم
النص فهامً(موضوعياً)؛ أي كام فهمه املعارصون لنزول هذا النص .أ َّما التفسري بالرأي أو(التأويل)
املفسال يبدأ من الحقائق التاريخية
فقد نُظر إليه عىل أساس أنّه تفسري (غري موضوعي)؛ أل ّن
ّ
واملعطيات اللغوية ،بل يبدأ مبوقفه الراهن محاوالً أن يجد يف القرآن (النص) سندا ً لهذا املوقف[[[.
ومل يوافق أبو زيد عىل هذه التفرقة ورأى أنّه مل تخل كتب التفسري باملأثور من بعض االجتهادات
املفسين القدماء الذين عارصوا يف بواكري حياتهم نزول النص كابن عباس
التأويلية حتى عند
ّ
مثالّ .ومن جانب آخر رأى أنّه مل تتجاهل كتب التفسري بالرأي أو (التأويل) الحقائق التاريخية
واللغوية املتّصلة بالنص .ليبقى السؤال الجوهري لدى أيب زيد :كيف ميكن الوصول إىل املعنى
(املوضوعي) للنص القرآين؟ وهل يف طاقة البرش مبحدوديّتهم ونقصهم الوصول إىل (القصد)
أي من الفريقني إمكان هذا ،غاية األمر أ ّن
اإللهي يف كامله وإطالقه؟! يرى أبو زيد أنّه مل يزعم ّ
[[[ -نرص حامد أبوزيد ،الهرمنيوطيقا ومعضلة تفسري النص ،ص .142
[[[ -املصدر السابق ،ص.142
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متسك أهل السلف  -وإن مل يق ّرروا
املؤ ّولة كانوا أكرث حرية يف الفهم وفتح باب االجتهاد ،بينام ّ
[[[
ذلك رصاحة  -بإمكانية الفهم املوضوعي...
ُفس ويلغى وجوده لحساب النص وحقائقه
ومن ثم يق ّرر أبوزيد أ َّن االتجاه األول يتجاهل امل ِّ
التاريخية واللغوية .بينام ال يتجاهل االتجاه الثاين مثل هذه العالقة ،بل يؤكّدها ،عىل خالف يف
مستويات هذا التأكيد ،وفاعل ّيتها بني الفرق واالتجاهات التي تتب ّنى هذه الزاوية ويذكر أبو زيد أ ّن
املفسين يف العرص الحديث فيام يتّصل بتفسري النص القرآين ما تزال تدور حول
اختالف مناهج
ّ
هذين املحورين ،وإن تكن الغلبة  -عىل املستوى اإلعالمي -كام كانت يف املايض ألصحاب
املنهج التاريخي املوضوعي[[[.
وإذا كان أبو زيد يقدم التأويل عىل التفسري ،فهو يرى أ ّن التفسري هو رشح معاين الكلامت
املفردة ،بينام التأويل هو استنباط داللة الرتاكيب مبا تتض ّمنه من حذف وإضامر وتقديم وتأخري
وكناية واستعارة ومجاز...الخ .[[[ .ممّ يجعل النص القرآين متّسعاً وأكرث رحابة بحيث ميكنه أن
يستوعب ما ال ميكن له استيعابه يف حالة التفسري التي تض ّيق إطاره.

ومن ثم رأى أبوزيد أ َّن الدراسات القرآنية يجب أن تفتح النص القرآين عىل الحياة ،وأن تسهم
يف بناء حياة يدخلها النور؛ نور املعرفة والفهم ،والحق يف اختالف الفهم والقراءة والتفسري.
فريى أنّه ال يعقل أن يتعامل املسلمون مع القرآن الكريم ذلك الكتاب العظيم مبنطق ض ّيق،
يُضيّق عىل املسلمني حينام يصبح التأويل عمالً مرذوالً .أ ّما عندما يتم تفعيل آليات التأويل فإ ّن
املؤسسة الدينية
رشعاً أمام املؤمنني لفهم النص الديني خارج إطار فهم
ّ
ذلك يعني فتح الباب م ّ

الرسمية التقليدية ،وهذا يفتح العالقة بني املؤمن وربه من دون املرور اإلجباري بتفسريات
رشعاً كلّام ازداد املؤمن إمياناً،
وتأويالت الفقهاء الرسميني .وكلّام كان الطريق بني املؤمن وربه م ّ
لكنه إميان مختلف عن إميان غريه ،إميان نابع عن ذاته ومن رؤيته ومن أفكاره ،إميان حر .ويف
هذا إقرار بحق املؤمن يف أن يكون قلبه وعقله دليله إىل اإلميان الحق[[[ .لك ّنه -يف الحقيقة-
حذَّر من وقوع املؤ ّول يف التأويل املنحاز أو الخاضع للميول الشخصية واأليديولوجية ،وأ ّن
[[[ -املصدر السابق ،ص .142
[[[ -املصدر نفسه.
[[[ -نرص حامد أبوزيد ،التجديد والتأويل والتحريم بني املعرفة العلمية والخوف من التكفري ،الدار البيضاء -املغرب ،املركز الثقايف
العريب ،الطبعة األوىل ،2010 ،ص .133
[[[ -ياغي ،حسن ،مقدمة كتاب» التجديد والتأويل والتحريم بني املعرفة العلمية والخوف من التكفري ،الدار البيضاء -املغرب ،املركز
الثقايف العريب ،الطبعة األوىل ،2010 ،ص .16
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املؤ ّول البد أن يكون عىل علم بالتفسري الذي ميكّنه من التأويل املقبول للنص.
وبالرغم من ظاهر دعوة أيب زيد التي تبدو للوهلة األوىل تنويرية ال تتابع الغرب وما يدعو إليه
إال بعد تعقّل ونقد ومتحيص ملا يأيت منه ،وال تقع يف التأويل املرفوض الخاضع لألهواء .إال
أنّها ـ يف وجهة نظر كاتب هذه السطور ـ وقعت فيام حذّرت منه مهام حاول أبو زيد نفسه نفي
ذلك ،ومل تخرج تأويالته عن تص ّورات وآراء أعالم الغرب ومفكّريه وفالسفته؛ فبدا التأويل عنده
جهدا ً عقلياً ذاتياً إلخضاع النص الديني لتص ّورات املؤ ّول ،مفاهيمه وأفكاره ،وهي نظرة تغفل دور
املفس .وهذا ما يتّضح من قوله يف كتاب
النص وما يرتبط به من تراث تفسريي وتأثريه عىل فكر
ّ
املفس
املفس والنص ليست عالقة إخضاع من جانب
«فلسفة التأويل» حيث قال»:إ ّن العالقة بني
ّ
ّ
وخضوع من جانب النص ،واألحرى القول إنّها عالقة جدل ّية قامئة عىل التفاعل املتبادل»[[[ .ما
يعني تح ّرر املؤ ّول من أي رشط سبق اشرتاطه عليه؛ ففي العالقة الجدلية ال ميكن أن يتح ّرر
املفس من أهوائه وتحيّزاته.
ّ

كام أ َّن هذه العالقة الجدل ّية بني القارئ والنص تنزع القداسة عن النص الديني؛ألن قداسة
النص الديني متنع التعامل معه مبا يختار القارئ من مناهج -كام يُفهم منة كالمه ،-ويف املحافظة
عىل القداسة ما مينع املؤ ّول من الزيغ والضالل والخروج عن املقاصد أثناء عملية التأويل بحجة
االنصياع للعقل الذي يرفض الالمعقول .ولذلك فإ ّن أبا زيد عندما نزع القداسة عن النص الديني،
وعمل عىل أنسنته حيث نظر إليه عىل أنّه نص لغوي ،تُ ثل اللغة نظامه الداليل املركزي ،وينتمي
إىل ثقافة مع ّينة تق ّبلت هذا النص واحتفت به ،استخدم يف تأويله بعض املناهج النقدية الحديثة
كالتأويلية واستبدلها بقواعد التأويل التي وضعها علامء التفسري باإلضافة إىل اعتامده عىل مناهج
أخرى كاملنهج السيميوطيقي والنقد التاريخي والسوسيولوجيا ومناهج اللسانيات الحديثة .األمر
الذي يفتح باباً واسعاً يف تأويل القرآن بال ضوابط أو قيود أو يؤ ّدي إىل فتح باب التأويالت عىل
مرصاعيه.
لتنتهي محاولة أيب زيد إىل جعل النص الديني من نتاج الثقافة ،ألنّه قد ربط النصوص الدينية

بالبرش رغم أ ّن مصدرها هو الله عز وجل ،وهو األمر الذي نرفضه ها هنا ،فال القرآن منتج ثقايف وال

تشكّلت نصوصه من الواقع؛ أل ّن القرآن الكريم تجاوزت مفاهيمه املستوى الثقايف الذي كان سائ ًدا
آنذاك .ما يسقط رؤية أيب زيد يف منظور التيار املاركيس ،وفتح املجال أمام األفكار املاركسية

[[[ -نرص حامد أبوزيد ،فلسفة التأويل ،الدار البيضاء -املغرب ،املركز الثقايف العريب ،الطبعة السادسة ،2007 ،ص .5
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املعادية لكل األديان للتغلغل يف البحوث والدراسات الدينية .كام يتح ّول القصد اإللهي الثابت
يتغي من آن آلخر ،األمر الذي يؤ ّدي
وفقاً لرؤية أيب زيد هذه إىل قصد متح ّرك وفهم برشي نسبي ّ

رسب
بنا إىل تفسريات ال نهائية للنص الواحد ،وهذا ما يؤ ّدي إىل فقدان النص لقيمته ويؤ ّدي إىل ت ّ
األباطيل ،والتأويالت املغلوطة ،وانتشار الكذب يف معنى النص.

 - 2محمد مجتهد شبسرتي :من الهرمنيوطيقا الدوغمائي�ة إىل الهرمنيوطيقا العقالني�ة
يرى املفكّر اإليراين محمد مجتهد شبسرتي(- 1936؟) الذي يشاطر أبا زيد االتجاه نفسه ،أ ّن

التفسري الفقهي التقليدي للنصوص الدينية أصبح عبئاً وعائقاً دون الحياة العرصية؛ األمر الذي أ ّدى

إىل إشكاليات تطبيقية عويصة بني متطلّبات الفقه والرشيعة واملتطلّبات السياسية ومصالح العباد،

وأ ّن اإلشكالية الحقيقية تكمن يف املباين الفكرية للفقهاء املتص ّدين للعمل السيايس ،لذلك ارتبط

األمر عنده بالهرمنيوطيقا .حيث وصف تطبيق الهرمنيوطيقا عىل النص الديني بأنّها انتقاالً من
الدوغامئية إىل العقالنية لتغيري واقعنا الثبويت وتحرير النص من سلطة املعنى الوحيد.

وقد التفت شبسرتي إىل هذا األمر عندما كان يف أملانيا واطّلع عىل كتاب «الحقيقة واملنهج»

لغادامري وأبحاث «رودلف بولتامن» عن «التديّن والفهم» وكتابات شالير ماخر وآخرين من املهت ّمني

بالهرمنيوطيقا الفلسفية باملعنى األعم والذين كان لهم دور يف تط ّور اإللهيات املسيحية.

وقد بدا شبسرتي أكرث تط ّرفاً وتح ّمساً للمنهج الهرمنيوطيقي وتطبيقه عىل النص الديني من كافة

أقرانه املسلمني والعرب ،وكذلك كان يف نقده ومراجعته للنظريات التقليدية السائدة يف تفسري
النصوص الدينية .وقد ظهر ذلك بوضوح يف نقده للنظريات التقليدية املناوئة لالتجاه الهرمنيوطيقي

وإرصاره عىل وضع نظرية تفسريية بديلة لالتجاه التقليدي يف تفسري النصوص الدينية.

وقد نرش شبسرتي تأ ّمالته الهريمنيوطيقية يف البداية تحت عنوان «الدين والعقل» ثم جمع
مقاالته ونرشها يف كتابه «الهرمنيوطيقا ـ الكتاب والسنة» ،التي عمل من خاللها عىل لفت االنتباه
إىل الهرمنيوطيقا الفلسف ّية الحديثة التي راجت منذ «شالير ماخر» ،ورضورة تنقية األحكام املسبقة

التوصل إىل مراد املتكلّم من خالل ظاهر كالمه ليست إال نظرية واحدة من
والقبليات ،وأ ّن نظرية
ّ

بني النظريات املبحوثة يف علم الهرمنيوطيقا ،وأ ّن هناك يف هذا الخصوص نظريات كثرية أثرى

وأعمق .ولذلك يتساءل شبسرتي :ملاذا ال يطّلع الفقهاء عليها عىس أن نجد فيها ما يروى غليلنا؟
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ويتساءل مستنكرا ً ،ملاذا اكتسبت نظرية التوقّف عند ظاهر الكالم قداسة كبرية بحيث ما عاد بوسع
أي منا أن يتح ّرر من قيودها أو يفكّر يف تعريضها للمساءلة[[[.
ّ

ورأى شبسرتي أ َّن السبب يف ذلك هو أمئة الدين العظام بقولهم وفعلهم دلّونا عىل التوقّف
عىل هذا املنهج ،والذي كان املنهج الشائع واملتعارف عليه يف عرصهم لفهم النصوص والبد

لنا من السريعىل خطاهم يف هذا املضامر[[[ .ومن ثم رأى أنّه وجب علينا التساؤل :هل هذا الفهم
الظاهري هو الصورة الوحيدة لفهم النص الديني أم أ ّن هناك بدائل ممكنة؟ فإ ّن كان هناك بدائل
تفس حقيقة
ممكنة فلامذا نتوقّف عند ذلك التفسري الوحيد؟ ملاذا ال نختار من النظريات التي ّ

الفهم ما هو أقرب إىل منطق العقل وأنسب للغة العرص؟

وبصدد اإلجابة عن هذا التساؤل ينطلق شبسرتي للدفاع عن مقصده بافرتاضه أنّنا إذا علمنا أ ّن

النص الديني يتط ّور فهمه ليتناسب مع األزمنة املختلفة واألماكن املختلفة ،وأنّه ليس هناك تفسري

يختص بالحكمة العملية يؤيّدون ما
واحد يجب التوقّف عنده ،وأنّه ـ حتى الفقهاء أنفسهم ـ فيام
ّ

تتوصل إليه البرشية من قيم ومبادئ أخالقية عامة ،وأ ّن األحكام الرشعية التي صدرت عنهم إنّ ا
ّ
كانت يف ضوء مالحظة خصوصيات الحقبة الزمنية والبيئة املكانية التي عاشوا فيها آنذاك.

وانطالقاً من هذا الفهم يؤكّد شبسرتي أنّه البد أن يكون لنا فهم جديد لفكرة أبديّة الترشيع ،وأنّه

ال يجب أن نكون ملزمني بالعمل بنظرية التوقّف عند ظاهر النص التي أطلق عليها «ا الهرمنيوطيقا

حة نظريّتهم هذه ،ورفض أن
الدوغامئية» ،وتح ّدى القائلني بها عىل أن يقيموا دليالً واحدا ً عىل ص ّ

يكون تذ ّرعهم يف ذلك هو تبعيتهم ألمئة الدين السابقني ،فالتبعية البد أن تكون قامئة عىل فهم،
وإال فاألحرى رفضها ،فالعلامء واألمئة -كام يرى شبسرتي -ليسوا مبعصومني ،وإن كان ذلك
اجتهادهم فلنا اجتهادنا ،هم رجال ونحن رجال ،وملاذا نغادر عرصنا الذي نحن فيه إىل عصور

توصلنا إليه من مناهج حديثة؟! فإذا كانت نظريات السابقني ُمق ِنعة أخذنا
ماضية مل تعرف ما ّ

بها أو جعلناها نظرية مقبولة إىل جوار النظريات والفرضيات األخرى التي تتوفّر عىل مق ّومات

جه مبارشة إىل «الهرمنيوطيقا العقالنية» التي
اإلقناع .ومن ثم يرى أنّنا نبقى يف حاجة إىل التو ّ
[[[ -محمد مجتهد شبسرتي ،الهرمنيوطيقا والفهم الديني للعامل ،حوار معه منشور مبجلة «قضايا إسالمية معارصة» بغداد ،مركز دراسات
فلسفة الدين ،السنة السابعة عرشة ،العدد /54/53شتاء وربيع  ،2013ص .18
[[[ -املصدر السابق ،ص.18.
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سوف تفتح يف وجوهنا آفاقاً واسعة لألخذ واالستفادة من النظريات الحديثة للهرمنيوطيقا[[[.
ثم يحاول شبسرتي الدفاع عن نظريّته التأويلية ضد املهاجمني لها فيحاول تربئتها مق ّدماً من

جه إليها فرفض أوالً أن تكون الهرمنيوطيقا إحدى نظريات «التفسري
سهام النقد التي ميكن أن تو ّ

بالرأي» التي رفضها علامء املسلمني جمل ًة وتفصيالً؛ أل ّن التفسري الهرمنيوطيقي يقوم عىل قراءة
النص وتفسريه سواء كان باالستناد إىل ظاهر الكالم وصوالً إىل مراد املتكلّم (وهذا ما يقبله

الخصم) أو بطريقة ثالثة وهذا ما ال يتوفّر يف التفسري بالرأي .ثم يستطرد دافعاً سهاماً نقدية أخرى
قائالً« :ليس من الصحيح أن نستنبط عدة مبادئ عقائدية من الكتاب والسنة ،ثم نجعل هذه املبادئ
فرضيات وقواعد نستند إليها يف فهم الكتاب والسنة؛ إنّه الدور بعينه! وال محيص من الوقوع يف

هذا الدور إال باعتامد املسلمني عىل الهرمنيوطيقا الفلسفية ،ليس بالرضورة مبعناها الخاص الذي

أي
نظَّر له كل من هيدجر وغادامري ،بل تكفيهم الهرمنيوطيقا مبعناها العام واألوسع والذي يعنى ّ
شكل من التنظري الفلسفي يف مجال الفهم»[[[ .ثم يستنكر شبسرتي فعل هؤالء الذين يتعاملون مع

الهرمنيوطيقا كأنّها شخص أو كيان تم تهريبه بشكل غري قانوين إىل فضاء النص الديني اإلسالمي،

أو من يعتربها مؤامرة ضد اإلسالم واملسلمني ،مرتئياً أ ّن الهرمنيوطيقا علم ،والعلم ليس عرضة
للشك .إنّها قضية فلسفية نظرية وال معنى لوصفها بهذه األوصاف[[[.

ومن ثم يق ّرر شبسرتي أ ّن هدفه من تطبيق الهرمنيوطيقا الفلسفية العقالنية عىل النص القرآين

يتيس له التحقّق إال إذا آمنا بأن فهم النص القرآين خاضع هو أيضاً للهرمنيوطيقا الفلسفية ،وال
لن ّ
يتس ّنى له ذلك إال إذا أبرز شواهد وأدلة كافية عىل إنسانية التخاطب اللغوي املوجود يف القرآن.

وهذه هي املهمة التي اضطلع بها شبسرتي وحاول أن يربهن عىل أ ّن النص القرآين كالم إنساين
صادر عن النبي بوحي إلهي! وهو بذلك عىل خالف تام يف ما يتعلّق ببحث حقيقة الوحي عند

عموم املسلمني ،حيث يذهب عموم املسلمني إىل االعتقاد بأ ّن القرآن كالم الله ،وأ ّن النبي قد

تلقى هذا الوحي اإللهي ،وأبلغه إىل الناس ،فالقرآن هو نص إلهي ،وأ ّن الله هو املتكلّم بألفاظه

وهو الذي أمىل مفرداته ،وأ ّن األلفاظ واملعاين القرآنية منسوبة إليه ،وأ ّن النبي مج ّرد ناقل لكالمه،
فهو وسيط بني الله والناس يف نقل رسالته إليهم .إال أن مجتهد شبسرتي يرفض هذا التفسري للوحي

[[[ -املصدر السابق ،ص.19
[[[ -املصدر السابق ،ص.19
[[[ -املصدر نفسه.
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رصاحة ،وي ّدعي أ ّن شخص النبي هو صاحب النص القرآين ،وأن القرآن بألفاظه ومعانيه هو كالم
النبي ،بل يذهب حتى إىل القول بأنا لنبي األكرم نفسه مل يدع بأ ّن آيات القرآن وألفاظه هي من الله،
بل كان يقول بأن القرآن إنّ ا هو كالمه![[[.
وال شك أ ّن كالم شبسرتي ونظرته إىل النص القرآين بوصفه «فعل قويل» للنبي يخرب فيه عن

مراد الوحي اإللهي ،وأ ّن اآليات القرآنية املوجودة بني دفتي املصحف إنّ ا هي فهم وتفسري النبي
وقراءته عن الكون ،وأ ّن القرآن يك يكون مفهوماً من البرش البد أن يكون املتكلّم به من بني البرش،

أقوال عارية متاماً عن الصحة بإجامع املسلمني يف كل زمان ومكان ،كام أ ّن أدلّته التي يسوقها

للتدليل عىل أقواله تشكو من الضعف والفتور والسطحية .فالقرآن الكريم كالم الله املوحى إىل

رسوله ،واأللفاظ واملعاين القرآنية منسوبة إىل الله وحده ،وأ ّن النبي مج ّرد ناقل لكالمه دون
رصف ،فهو وسيط بني الله والناس .وال أعلم كيف يستقيم فهم شبسرتي هذا ما رصيح
تدخّل أو ت ّ
َ
َّ
َ
َ
َ ُ َ ِّ
َ
اآليات القرآنية التي ّ
ات اللـه[[[وقوله
تدل عىل عكس ما يراه شبسرتي ،من قبيل :ول مبدل ل ِكِم ِ
َ ُْ َ ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ِّ
َ
َ
َ
ُ
ِّ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
وح إ ْلك مِن ك ِتاب َربك ۖ ل ُمبدل ل ِكِمات ِ ِه َ
َ
ِ
تد مِن دون ِ ِه ملتحدا.[[[
ن
ل
و
أ
تعاىل:واتل ما
ِ
ِ
ِ
يتمسك به شبسرتي نفسه -أ ّن النبي مج ّرد ناقل للوحي -رأي غاية يف
ويعد هذا الرأي الذي
ّ

السطحية؛ ألن دور النبي صىل الله عليه وآله سلم مل يقترص عىل إيصال القرآن وتبليغه إىل الناس

كام يزعم شبسرتي ،وإنّ ا قام ببيان التعاليم اإللهية والحقائق اإلميانية للناس ،وإمتام مكارم
األخالق ،وإقامة القدوة الحسنة للبرش ،وتقوية وترسيخ األسس اإلسالمية ،وبسط الثقافة اإلميانية
والتوحيدية ،ونفي الرشك وعبادة األوثان ،وإعالء كلمة الله ،واإلرشاف عىل تربية نفوس املسلمني

وتزكية املؤمنني وتعليمهم الكتاب والحكمة .وجميع هذه األمور التي متثّل جوهر البعثة ال تتناىف

مع كون القرآن كالماً إلهياً ،بل إ ّن تناغم وانسجام هذه األمور مع كونه مبعوثاً من قبل الله وكونه
حامالً لرسالته ال يبقي مجاالً للشك أو الرتديد[[[.

وبذلك يصبح املرشوع الهرمنيوطيقي عند شبسرتي كام عند غريه من أصحاب هذا االتجاه،

محاولة لتجاوز كل تفسري ديني ينتمي إىل الرتاث الديني بغية التفاعل املبارش مع النص القرآين،
[[[ -أحمد واعظي ،الهرمنيوطيقا املعارصة والنصوص الدينية ،رؤية نقدية ملفهوم محمد مجتهد شبسرتي ،مجلة «قضايا إسالمية معارصة»
بغداد ،مركز دراسات فلسفة الدين ،السنة السابعة عرشة ،العدد /54-53شتاء وربيع  ،2013ص .359
[[[ -سورة األنعام -اآلية .34
[[[ -سورة الكهف ،اآلية .27
[[[ -املرجع السابق ،ص .275-374
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وذلك عرب اإلجابة عن السؤال املركزي :هل اإلنسان هو الذي يستنتج املعنى أم أ ّن املعنى ُمعطى

مق ّدس؟ وطاملا أ ّن اإلنسان هو الذي يستنتج املعنى من النص فعليه أن يزيح النص من املركزية

كام دأبت عىل ذلك التفسريات التقليدية ويضع بدالً منه العقل اإلنساين كمركزية فاعلة ،ومن
ثم ميكّن العقل أن يسعى إىل االنفتاح عىل الفهم الذايت والتأويل املختلف ،وبهذا -وعىل حد

قول أحد الباحثني« -تكون «األنسنة» رشطاً للتأويل ،ويكون التأويل شكالً لألنسنة»[[[ .ويصبح
النص متّسعاً لكافة التفسريات واملعاين عىل كل األوجه واملستويات ،وفق قواعد وأسس التحليل
الهرمنيوطيقي التي سبق لنا أن ذكرناها والتي ال تتّسق أبدا ً مع طبيعة النص الديني اإلسالمي.

ومن ثم ميكننا القول إن رؤية شبسرتي تق ّوض أساس اإلميان وتعمل عىل اجتثاث مفهوم

الوحي والرسالة ،وتفتح النص القرآين أمام عدد ال نهايئ من التفسريات .وإ ّن ما يَقصد إليه شبسرتي
هو عني ما يُقصد به التأويل العبثي للنص ،وهو – يف نظرنا – ال يختلف عن إنكار النص بل هو

أخطر منه ملا فيه من التدليس والتلبيس .وأ ّن رفع القداسة عن النص تعادل إلغاء النص.وال شك-

أيضاً -أ ّن آراء شبسرتي التي زعم فيها أ ّن تع ّدد التفسريات للنص الواحد ميكن النظر إليها عىل

أنّها محاولة تهدف إىل تجاوز تلك املعاين املضطربة لآليات القرآنية –بنا ًء عىل زعمه الغريب

واملريب -التي تبلورت عرب كالم مضطرب ناشئ عن الحامسة املفرطة من شخص أسكرته البعثة
واالنبعاث (يقصد النبي .)وأ ّن هذه اآليات صدرت بداعي إرجاع جميع األمور إىل الله ،وأنّها
مج ّرد تفسري من ِقبل النبي لرؤيته عن الوجود والكون ،دون أن تكون قد صدرت عنه بداعي البيان

واإلخبار عام هو موجود أو غري موجود يف العامل الواقع .فال شك أ ّن شبسرتي هنا قد جاىف

ليعب عن رأي غريب ومريب يضع مجموع آرائه يف خانة
املنطق واملعقول وما اجتمع عليه الناس ّ
ربر ما زعمه الفريق اآلخر من انتقادات جادة ملا ذهب إليه أنصار
اآلراء املتط ّرفة قلباً وقالباً ،وت ّ

الهرمنيوطيقا ـ والتي سنعرض لها يف املحور التايل ـ والتي تدور يف مجملها حول أن الهرمنيوطيقا
محل لها يف واقع النص الديني اإلسالمي.
ضاللة علامنية وبدعة غربية ال ّ

ً
رابعا  -الهرمنيوطيقا ضاللة علماني�ة وبدعة غربي�ة:

يقف يف صف الرافضني القتحام الهرمنيوطيقا كمنهج لتأويل النص الديني غالبية املسلمني الذين

جسوا ريبة منها
يرون أ ّن بدعة «التفسري بالرأي» عادت إلينا مرة أخرى يف ثياب ا الهرمنيوطيقا ،وتو ّ
[[[ -مصطفى كيحل :األنسنة والتأويل يف فكر محمد أركون ،الجزائر ،منشورات االختالف ،ط ،2011 ،1ص .52
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 0

االستغراب 19

الهرمنيوطيقاتسالا
بارغ
والنص الديني

109

وع ّدوها مؤامرة غربية حيكت بليل ضد اإلسالم ينفّذها املستغربون يف بالد اإلسالم .وأنّها ليست أكرث

من بدعة تطاول فيها تالميذ الغرب عىل أحكام الرشيعة لهدم مبانيها واستبدالها بآراء أهل الضالل[[[.
وأنّها ليست أكرث من وجه من وجوه مطاعن األعداء وافرتاءاتهم عىل الدين الصحيح.

وملا كان موقف الرفض هو املوقف الذي ت ّتسم به التيارات السلفية اإلسالمية ،آثرنا أن نعرض

أوالً ملوقف أحد العاملني مبجال الدراسات العقلية والفلسفية ،وهو موقف الدكتور محمد عامرة،
حتى ال يتهمنا أحد بقرص العرض للرأي املخالف عىل آراء أصحاب االتجاهات السلفية الذين

يقفون ضد كل ما هو جديد ويع ّدونه بدعة مرفوضة ،وإن كان يف ذكرنا لرأيهم جنبة بحثية لتكتمل

الصورة املنجية يف البحث ،وهو الرأي الذي متثّل ثانياً يف رؤية الشيخ محمد صالح امل ُنجد.

 - 1محمد عمارة :الهرمنيوطيقا تأويل عبيث للدين بهدف أنسنت�ه
ويأيت محمد عامرة عىل رأس الرافضني للهرمنيوطيقا ودخولها مجال النص القرآين ،فريى أ َّن

محل الوحي،
ّ
الهرمنيوطيقا بدعة وضعية علامنية غربية تسعى إىل «أنسنة» الدين ،وإحالل القارئ

بحيث يكون الوحي هو ما توحيه القراءة الذاتية للقارئ ،وما توحيه كينونة عامل القارئ إىل النص

ـ بدالً من العكس ـ كام سعت هذه الهرمنيوطيقا إىل عزل القيم واألخالق واألحكام الدينية عن
مصدرها اإللهي «الالهوت» ،وإقامة قطيعة معرفية كربى مع املوروث ،واملوروث الديني عىل

محل
ليحل «الدين الطبيعي» ّ
ّ
وجه الخصوص..حتى بلغت حد الصيحة املنكرة« :لقد مات الله»!!

«الدين اإللهي» بعد أن جعلت اإلنسان طبيعياً ،وليس ذلك الربّاين الذي نفخ الله فيه من روحه[[[.

كام يرى عامرة يف ذلك التأويل الهرمنيوطيقي الذي بلغ من الغلو حدا ً ف َّر َغ النص الديني من

محتواه ،فال فرق عندهم بني متواتر وغري متواتر ،وال بني محكم ومتشابه ،وال بني وحي وغري وحي،
وذلك بدعوى الهرمنيوطيقيني أنّه ال يوجد نص ال ميكن تأويله من أجل إيجاد الواقع الخاص به[[[.

وبذلك يس ّوي دعاة الهرمنيوطيقا بني قطعي الثبوت وقطعي الداللة وبني الظ ّني واملتشابه ،بل إنّهم

[[[ -صالح بن فوزان الفوزان ،مقدمة كتاب بدعة إعادة فهم النص ملحمد صالح املنجد ،مجموعة زاد للنرش ،السعودية ،الطبعة األوىل،
 ،2010ص .5
[[[ -محمد عامرة ،التأويل العبثي يف الدراسات اإلسالمية ،القاهرة ،مجلة األزهر ،مجمع البحوث اإلسالمية ،عدد جامدى األوىل 1434ه
أبريل  ،2013الجزء  ،5السنة  ،86ص .898
[[[ -املصدر السابق ،ص .898
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يسوون بني كالم الله وكالم اإلنسان .ومن ثم يعد عامرة أ ّن الهرمنيوطيقا اجرتاء غري مسئول عىل
النص الديني املق ّدس.

ومن املساواة بني اإللهي واإلنساين لصالح اإلنساين يتم «أنسنة» الدين وعقائده؛ فالله

باعتباره الوجود الواحد ،أو املج ّرد الصوري ،أو العلة الغائية ،فإ ّن كل هذه التص ّورات تصبح عند

الهرمنيوطيقيني مقوالت إنسانية تعرب عن أقىص خصائص اإلنسان ،بل إ ّن اإللهيات وإن بدت نظرية

يف الله ذاتاً وصفاتاً وأفعاالً ،هي وصف لإلنسان الكامل ذاتاً وصفاتاً وأفعاالً ،فيصبح الله ـ عندهم

ـ ليس له وجود ذايت مفارق ،وإنّ ا هو اخرتاع اإلنسان املحبط ،عندما عجز عن تحقيق ذاته الحية،

العاملة ،القادرة ،السميعة ،البصرية ،املتكلّمة ،الفعالة ملا تريد ...فإذا ما نهض اإلنسان ،فحقّق

وتحل بهذه الصفات ،طويت هذه الصفحة من صفحات العلم اإللهي ،وأصبحت عبارة
ّ
ذاته،
ربرات وجودها حتى
«اإلنسان الكامل» هي البديل واألدق يف التعبري عن كلمة «الله» التي تنتفي م ّ
يف اللغة[[[.

وتظل «أنسنة الدين» هي مقصد دعاة الهرمنيوطيقا عند عامرة لتصبح الصفات اإللهية السبع
ّ

صفات إنسانية خالصة وهذه الصفات يف اإلنسان ومنه عىل الحقيقة ،ويف الله وإليه عىل املجاز.

كذلك يتم «أنسنة النبوة» لتصبح النبوة ليست غيبية ،بل حس ّية تؤكّد عىل رعاية مصالح العباد،
والغيبيات اغرتاب عنها واملعارف النبوية دنيوية حسية .أو يصبح اتصال النبي بالله كاتصال الشاعر

بشيطانه! أي تصبح النبوة حالة ف ّعالية خالّقة للمخيلة اإلنسانية وليست «ظاهرة فوقية مفارقة» للواقع
وقوانينه املادية كام ا ّدعى شبسرتي وغريه من دعاة الهرمنيوطيقا .ومن ثم يكون الفارق بني النبي

والشاعر والصويف والكاهن ،هو فقط ،يف الدرجة ،درجة ق ّوة املخيلة وليس يف الكيف أو النوع!

وهذا كلّه يؤكّد أ ّن ظاهرة الوحي ـ القرآن ـ مل تكن ظاهرة مفارقة للواقع ،أو متثّل وثباً عليه وتجاوزا ً
لقوانينه ،بل كانت جزءا ً من مفاهيم الثقافة ونابعة من موضوعاتها وتص ّوراتها[[[ .ومن ثم فإنّنا ال

أي إعجاز ،وإنّ ا أمام ق ّوة»مخيلة» جاءت بقرآن ميكن – بل يجب-
نكون أمام النص القرآين بإزاء ّ
معنى ثابتاً وال خالدا ً.
لنصه ،ألنّه ال يتض ّمن
تأويله تأويالت متع ّددة بتع ّدد الق ّراء ّ
ً

[[[ -املصدر السابق ،،ص  .899-898وال شك أن محمد عامرة يقصد ما ذهب إليه حسن حنفي يف كتابه «من العقيدة إىل الثورة»،
الجزء األول ،طبعة القاهرة ،1988 ،ص  .398-397وباقي انتقاداته لدعاة الهرمنيوطيقا تنصب يف األساس األول عىل آراء حسن حتفي
يف مجمل دراساته.
[[[ -محمد عامرة ،التأويل العبثي يف الدراسات اإلسالمية ،ص .901-900
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ومن ثم نصبح أمام نص برشي أو منتج ثقايف تشكّل يف الواقع والثقافة ،ومن لغة هذا الواقع

وثقافته صيغت مفاهيم القرآن فيصبح الواقع أوالً والواقع ثانياً والواقع أخريا ً ،فاإلسالم كلّه واقع ًة
تاريخية كام يذهب نرص حامد أبوزيد[[[ .وبعد أنسنة اإلله ،وأنسنة النبوة ،ونفي التنزيل واإلعجاز

عن القرآن والوحي ،ونفي كل خلود عن معاين القرآن ،تذهب الهرمنيوطيقا املعارصة إىل أنسنة

تعب عن أماين اإلنسان...ثم إىل
عامل الغيب ،فرتى يف أنباء الغيب تعبريات فنية وصورا ً خيالية ّ
تأليه العقل اإلنساين الفردي واالستغناء به وبالحواس عن الوحي والغيب ،...فالوحي ال يعطي

اإلنسانية -عند دعاة الهرمنيوطيقا -شيئاً ال تستطيع أن تكتشفه بنفسها من داخلها![[[ .ليجد العقل

نصاً قد مات مؤلّفه فينطقه كام يشاء ،وكام يريد ،متح ّررا ً من السلطة املزعومة للنص؛ ليك
أمامه ّ
يقرأ ما ال يقوله ،فالنص محتاج إىل عني ترى فيه ما مل يره املؤلّف وما مل يخطر له ببال .فإذا كان
هذا الكالم يجوز عىل النص األديب أو العمل الف ّني فإنّه يصبح بالنسبة للنص القرآين عبثياً واجرتا ًء
ما بعده اجرتاء عىل الله وعىل دينه ،وهو يف املقام األول محاولة لطمس نور الله والله مت ّم نوره

ولو كره دعاة الهرمنيوطيقا.

 - 2محمد صالح املنجد :الهريمينوطيقا وبدعة إعادة فهم النص
ينطلق محمد صالح املنجد(1961-؟) من القول بأ ّن دعاة التأويل والهرمنيوطيقا هم أهل بدعة

تأويل النص بعد أن فشلوا متاماً يف تحريف النص لجأوا إىل بدعة تحريف املعنى[[[ .ويرى أ ّن

التسليم واإلذعان لنصوص الكتاب والسنة هو مقتىض الشهادتني ،فإ ّن الشهادة لله بالوحدانية

املوجبة إلفراده بالعبودية مبناها عىل التسليم التام له يف أمره ،ونهيه ،وخربه ،وعد املعارضة وإيراد
األسئلة ،ومقتىض الشهادة للنبي صىل الله عليه وسلم بالرسالة تصديقه فيام أخرب ،وطاعته فيام

أمر ،واالنتهاء عام عنه نهى وزجر ،وأالّ يُعبد الله إال مبا رشع[[[.

ووصف «املنجد» دعاة الهرمنيوطيقا أو كام يس ّميهم دعاة (تأويل الوحي) بأنّهم الصنف الثاين من

املعادين للنصوص الرشعية ،وهم املح ّرفون ملعانيه ملا يتخ ّوفون من حمية الناس لدينهم ،وهم الذين

يقومون عىل تكذيب «معنى النص» وهو مراد الله ورسوله منه .ويرى أنّهم يف الحقيقة يستهدفون أصل
[[[ -انظر ،نرص حامد أبو زيد ،نقد الخطاب الديني ،القاهرة ،سينا للنرش ،الطبعة الثانية ،1994 ،ص .99
[[[ -محمد عامرة ،التأويل العبثي يف الدراسات اإلسالمية ،ص.901
[[[ -محمد صالح املنجد ،بدعة إعادة فهم النص ،ص .15
[[[ -املصدر السابق ،ص .27
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الدين ،الذي هو االنقياد واالستسالم لله ورسوله ،باملقاومة واملعارضة ،فالتأويل فيه عناد وعدم انقياد
ملعنى النص ،واالنقياد واالستسالم هو أصل الدين كلّه ،فحقيقته االنقياد التام للفظ نصاً ومعنى[[[.

فريى الشيخ املنجد يف موقفه املناهض لدعاة التأويل والهرمنيوطيقا بإطالق أ ّن الدعوة التي

ينتهجها دعاة االهرمنيوطيقا لقراءة جديدة ومعارصة للنص الرشعي لها نتائج خطرية ،منها:

نزع الثقة مبصدر الدين ،فهذه القراءة الجديدة للنص تفيض إىل نزع الثقة يف مصدر الدين قرآناً

وسن ًة من النفوس.

إلغاء العمل بالقرآن الذي نزل ليكون مرجعاً ومنهاجاً للناس؛ أل ّن كل إنسان سيفهم منه فهامً مغايرا ً

لفهم اآلخر .أمل يزعم دعاة الهرمنيوطيقا أ ّن النص يتّسع للكل ،ويتّسع لكل األوجه واملستويات.
ما ينتج عنه أن ال يكون هناك قانون عام يحتكم إليه جميع الناس .والنتيجة رفع القرآن اإللهي من

األرض وال يبقى غري القراءات البرشية النسبية املحتملة[[[.

ومن أخطر نتائج هذه القراءة الهرمنيوطيقية :إلغاء الفهم الصحيح للدين ،فالقراءة الجديدة

للنص الرشعي مبا أنّها قراءة مح ّرفة ملعنى النص باحتامالت غري متناهية ،ومبا أنّها شأن شخيص

تغيا ً جذرياً عام كان عليه األمر من قبل ،فإنّها ستكون
تغيت ظروفه ّ
فردي ،ومبا أنّنا اآلن يف زمن ّ

قراء ًة ناسخ ًة للدين الصحيح الذي تناقلته أجيال األمة من العهد النبوي حتى اآلن .فهذه القراءة
أي يشء غري اإلسالم[[[ .أو باألحرى دين جديد ليس
الجديدة سينشأ عنها دين ميكن أن يس ّمي ّ

للشهادتني فيه مدلول إمياين ،والصالة مسألة شخصية ليست واجبة بل تغني عنها رياضة اليوجا،
والزكاة اختيارية ملن أحب وشاء ،والصوم مفروض عىل العرب فقط وهو اختيار لغريهم ،والحج

ليس أن يُقام بالرضورة بطقوسه املعروفة ،إذ يغني عنه الحج العقيل أو الروحي...الخ ما زعمه دعاة

الهرمنيوطيقا الغربية أو التأويل[[[.

والحقيقة إنّه إذا ك ّنا نؤيّد إىل ٍ
حد ما موقف الشيخ املنجد يف موقفه من دعاة الهرمنيوطيقا إال أ ّن
[[[ -املصدر السابق ،ص .47
[[[ -املصدر السابق ،ص.80
[[[ -املصدر السابق ،ص .82
[[[ -وتتّسع دائرة دعاة الهرمنيوطيقا عند الشيخ املنجد لتشمل كل من :محمد أركون ،حسن حنفي ،عىل حرب ،نرص حامد أبو زيد،
عبداملجيد الرشيف ،محمد الرشيف ،الطيب تيزيني ،أبو القاسم حاج حمد ،محمد شحرور ،محمد سعيد العشاموي ،حسن الرتايب،
مصطفى محمود ،عبد الهادي عبد الرحمن ،محمود محمد طه ،الصادق النيهوم ،جامل البنا.
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موقف اإلذعان الكامل ملا ارتضاه السابقون يف فهم النص الديني الذي يدعو إليه الشيخ «املنجد»
فيه تط ّرف يف الناحية املضادة لتط ّرف دعاة الهرمنيوطيقا وهو يلتقي معهم يف غاية واحدة وهي قتل
النص واغتياله.

نصاً جامدا ً وإنّ ا هو نص دينامييك متط ّور ومتع ّدد املعنى صالح
فالنص الديني عموماً ليس ّ

لكل زمان ومكان ،فمن الخطأ حبسه داخل إطار مح ّدد سلفاً أو تقييد معناه بحوادث أسباب النزول،
فالعربة يف عموم اللفظ ال يف خصوص السبب .مع مراعاة الفرق بني األصول التي ال ميكن
الخوض فيها ،والفروع التي تقبل التأويل .أو بني املحكم قطعي الثبوت والداللة الذي ال اجتهاد

معه وبني املتشابه الذي ميكننا فهمه وتفسريه وتأويله بأكرث من طريقة .مع التسليم بأ ّن كل ما يق ّدمه
املؤ ّولون ليست أراء قطعية ملزمة ولك ّنها محاوالت يف فهم املراد من النص ،وال مانع من اإلضافة

عليها واالختالف يف وجاهتها ،هذا فضالً عن رضورة أن يلتزم املؤ ّول بضوابط التأويل ،ومنها عدم

معارضة نص آخر ،ومعرفة لسان العرب من مفردات وتراكيب ومعان ،ومعرفة عادات العرب يف
أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها ،وحالة التنزيل ،ومعرفة أسباب النزول ،ومقتضيات األحوال،
املبي واملؤ ّول
ومعرفة علم القراءات ،والناسخ واملنسوخ ،وقواعد أصول الفقه التي تتح ّدث عن
ّ

واملقيّد واملتشابه والعام واملطلق .فالجديد ال ميكن أن يولد إال من رحم القديم ،وال ميكن تقديم

تفسريات جديدة للنص الديني تقوم عىل قطيعة تامة مع التفسريات الرتاثية.

خاتمة
نتوصل إىل مجموعة من النتائج ،لعل أه ّمها:
مام سبق ميكننا أن
ّ
ً
أول :تن ّوع معاين الهرمنيوطيقا واختالفها من عرص إىل عرص ومن مفكّر إىل آخر؛ فهي تارة تبحث

ـ بحسب مراحلها واتجاهاتها ـ عن تفسري للكتاب املق ّدس (الربوتستانت) ،أو تبحث يف تفسري
عامة النصوص(ماريت كالديتوس) ،أو العلم بقواعد فهم النصوص (أوغوست ولف) ،أو منهج

لتج ّنب سوء الفهم (شالير ماخر) ،أو منهج ملعرفة العلوم اإلنسانية (دلتاي) ،أو هي تفسري لحقيقة

املفس
الفهم (هايدغر وغادامري) .فإذا كان االتجاه املحافظ الذي ميثّله شاليرماخر وهريش يرى أ َّن
ّ
يتوصل ملقاصد املؤلّف الحقيقية واملوضوعية ،فإ ّن االتجاه
ميكنه من خالل املنهج الصحيح أن
ّ

خلق دامئاً وأ ّن هناك حوارا ً جدلياً دامئاً
الذي ميثّله غادامري وريكور يرى أ َّن التفسري الهرمنيوطيقي َّ

املفس والنص؛ لذلك ال ميكن أن تكون هناك حقيقة موضوعية واحدة للنص الذي ميتزج مع
بني
ّ
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املفس فهناك دامئاً تفسريات ال متناهية للنص الواحد .بينام يؤكّد نيتشه وهايدغر وفوكو ودريدا
أفق
ّ

فكل التفسريات احتاملية ونسبية.
التوصل للمعنى األصيل للنصّ ،
املفس فال ميكن
عىل خالّق ّية
ّ
ّ

املفس من كافة الرتاكامت األيديولوجيه والثقافية
يف حني يؤكّد هابرماس وآبل عىل رضورة تح ّرر
ّ

املفس! ما يؤ ّدي إىل الهرمنيوطيقا كعلم قد اعرتاه تب ّدالت
واالجتامعية وكافة التقاليد التي يعيشها
ّ

كثرية من حيث املفهوم واألفكار ،ومن حيث نظريّاتها يف التحليل حتى يومنا هذا .وهي نقطة مهمة
يجب االلتفات إليها بأنّها نظريات نسبية ،تختلف صالحية تطبيقها من خطاب إىل خطاب ،وقد
تصدق عىل خطاب برشي دون آخر فام بالك بصالحيّتها للخطاب اإللهي.

ثان ًيا :بدت الهرمنيوطيقا بكل معانيها غري صالحة للتطبيق عىل النص القرآين الذي يفرتض

التوصل
املفس هو
رضورة وجود الفهم املوضوعي الحقيقي املعني للنص ،والهدف النهايئ لقصد
ّ
ّ

لقصد املؤلّف ،ويكون ذلك معيارا ً لتمييز تفسريه عن غريه .ومن ثم يصبح تطبيق الهرمنيوطيقا عىل

املفسين .ومن ثم ينتهي البحث إىل
النص القرآين دعوة للشك والنسبية وتع ّدد الحقيقة بتع ّدد
ّ

حا عن املقاصد والدالالت املوضوعية يف القرآن ،ومحاولة إدخال أفكار
اعتبار الهرمنيوطيقا جنو ً

غريبة أو بدع وضالالت من خالل تحريف مقصود لدالالت املفردات والرتاكيب القرآنية ومعانيها.

املفسون للفوز بالوصول إليها فال جدوى
فإن مل يكن هناك حقيقة واحدة معيّنة وراء النص يتسابق
ّ

من البحث عنها إذا ً .كام أ ّن هذه النظرية تؤ ّدي للتناقض وذبح نفسها ،فألجل أن نؤمن بعدم صحة
حة بعضها وهذا تناقض واضح.
جميع القضايا فال بد أن نؤمن بص ّ

ثالثاً :بدت الهرمنيوطيقا مالمئة جدا ً للنص األديب والعمل الفني اإلبداعي ،فهي نصوص مفتوحة

عىل جميع التأويالت قابلة لكرثة التفسريات وتن ّوع املعاين ،فال ضري أبدا ً يف أن تتع ّدد معاين النص

بتع ّدد قراءاته ،بل بالعكس فهذا إثراء خالّق للعمل اإلبداعي البرشي ،يف حني أ ّن الهرمنيوطيقا

بدت غري مالمئة متاماً للنص الديني املق ّدس غري القابل لالختالف والتع ّدد الالنهايئ ،وإن تذ ّرع

أحدهم باختالف الفقهاء فيمكن الر ّد عليه بأ ّن أحكام الفقهاء تابعة لجلب املصالح ودرء املفاسد.
يتغي.
فإذا كانت الظروف واملوضوعات واحدة فالحكم واحد ال ّ

راب ًعا :بنا ًء عىل ما سبق ت ُع ّد الهرمنيوطيقا من قبيل التفسري بالرأي املذموم حسب املنطق
املفس؛ أل ّن النص من لدن الله
اإلسالمي؛ فاألديان الساموية تؤمن مبحورية النص ال محورية
ّ

الكامل الذي أرسله للعباد من أجل تكاملهم وسعادتهم ،فإذا ما تم األخذ بتفسريات الهرمنيوطيقا
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الالمتناهية للنص كان هذا تربيرا ً مرشوعاً العتقادات املهرطقني البعيدة متاماً عن روح الدين
الحقيقية .فالنص القرآين متع ّدد الداللة وفق ما تقضيه صورة الخطاب وسياقه ومقصده.

خامساً :ال يعني هذا القول بأ ّن القرآن الكريم قد فُرس وأُ ّول وانتهى البحث يف معانيه ،وأ ّن

املتق ّدمني مل يرتكوا للمتأخّرين مجاالً للزيادة واالستطراد ،وما علينا إذا أردنا أن نفهم آياته الكرمية

إال أن نعكف عىل املؤلّفات الجليلة لهؤالء السابقني؛ ففيها ما يشبع النهم ،ويشفي الغليل ،ويروي

فلكل جيل حظّه يف فهم النص القرآين وتفسريه وما
ّ
صدى الصادي ،وال مجال بعدها ملستزيد،

عليه إال أن يجد ويجتهد يف التفكّر والتدبّر حسب قواعد مع ّينة يف إطار االستمرارية مع الرتاث
وليس بالخروج عنه؛ يك يدرك أبعادا ً يف النص مل يدركها السابقون ،فالقول بأن القرآن الكريم أُدرك

معي فقط يعني محارصة القرآن وجموده وإلغاء صالحيته لكل زمان ومكان .فالتش ّدد
كلّه يف جيل ّ
يف إغالق باب البحث والتحقيق العلمي خشية التفلّت يقوم يف إضعاف التسليم بنفس الدور الذي
يقوم به فتح الباب عىل مرصاعيه لتأويالت ال متناهية.
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