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املقدمة:

ت ِ
داؾع إضروحي ظـ ؿضويو افتلويؾ افتل احتضـتفو افعؾقم افؼرآكقي ،وتد ُّفـو بـظرة
ادؼ َبي بـ"روح افعك"؛ اد ْغ ِرق ذم
إمجوفقي ظذ مو يؼوبؾفو مـ افؼراءات ادعوسة ْ
ادؾفؿ بػؾًػوت افغرب،
كداءات افتـقير افديـل ،فالكخرا ط ذم افتحديٌ افػؽري َ
وادتع ّؼى ٔثور احلداثي افتل تًتـفض روح افتجديد وؾؼ مٌدأ افؼطقعي مع احويض؛
بنحالل اإلبداع حمؾ افتؼؾقد افذي ؾؼد ادصداؿقي افعؾؿقي .هذه افؼراءات افتل كودت
بوفتلويؾقي بديال ظـ اإلؽراق ذم افتػًر افالهقيت.
ويؽتًح افتلويؾ ،ذم افراهـ ،ؾضوء رحٌو تتجف ؾقف ؾفقم افـصقص كحق شٌؾ
افؽشػ ظـ مؼوصدهو ومعوكقفو ادتغقوة وجفوت متـوؾرة ،يتاميز بعضفو ظـ بعض
بحًى آخقوت افػفؿ وضرائؼ حتديد ادعـك وافؽشػ ظـف .وأوحك افتلويؾ كوطام
مـفجقو ومعرؾقو يضٌط حرـي افػفؿ ،ومقجفو دـوزع آهتامم بوفـص افؼرآين ،افذي
حتقفً ؾقف أفقوت افتل تًتـطؼ افـص مـ داخؾف إػ آخقوت متقشؾي بوفـامذج افٌـققيي
افتل خيضع ؾقفو افـص فطرائؼ مـ خورجف ،تٌتغل افًقطرة ظؾقف ومصودرة ؿصقده.
ؾؽقػ كقطػ افتلويؾ فقؽقن خودمو فؾـص مززا دؼوصده مـ ؽر تؼقيض فؾعالؿي
بوفـص بحقٌ هتدر حؼف ذم اإلؾصوح ظـ مراداتف؟
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هتدف هذه ادؼوربي افٌحثقي إػ حمووفي تؼريى إشس افتلشقًقي فؾتلويؾ وافتل مـ
خالهلو يؿؽـ افقصقل إػ تػًر يًتقوح دٓٓت افـص افؼرآين ،ويـػتح ظؾقفو مـ
ؽر تعًػوت خورجقي أو داخؾقي تػرض كػًفو ظذ ادعـك أو تؼصقف.
وحتوول هذه افدراشي أن تًتعقد اإلصؽوٓت ادحوؾظي ادرتٌطي بوفـص افؼرآين افتل
صؽؾً مداخؾ فؾتحديٌ وافتجديد؛ ٕجؾ إظودة بـوء إشئؾي آشتشؽوفقي افتل
ارتؽزت ؾقام بعد ظذ مًتقى مـفجقي آصتغول بنظودة ؿراءة افـص افؼرآين مـ جديد
وؾؼ مًوضر معوسة هل ؽرهو افتل مورشتفو ظؾقم افتػًر وافؼرآن.
أضروحوت افدراشي إشوشقي:
أوٓ :رضورة تًؾقط افضقء ظذ مػفقم افتلويؾ ،وتتٌع دمؾقوت افتقطقػوت
ادختؾػي فف ذم تػًر افـص افؼرآين و ومو مًتقيوت ؿوبؾقي افـص افؼرآين فذفؽ.
ثوكقو :مؼوربي آختالف احلوصؾ ظذ مًتقى إدراك ضٌقعي افتلويؾ ودوره ذم
تؽريس افػفقم ادتغويرة.
ثوفثو :إظودة افؼراءة احلداثقي فؾـص افؼرآين تًتـد إػ مٌدأ افتلنقس وافتلريخ
وافتعؼقؾ ،وفؽؾ ذفؽ تداظقوتف ،ودوره ذم آؿتحوم افتعًػل فؾـص افؼرآين مـ خالل
ؾرض افـامذج افدخقؾي افغريٌي ظذ افـص وحمقطف وآخقوتف.
مـوهٍ افدراشي:
اظتؿدت افدراشي ظذ ادـفٍ ادؼورن بغ اجلدفقوت افتل تـحق مـحك إصوفي ذم
افتقجف كحق افـص افؼرآين وتؾؽ افتل رشؿً مًورهو افتلويع وؾؼ إـراهوت افعك؛
فٌقون أشًفؿ افتل صؽّؾً كظريوهتؿ ذم افتػًر ،وامتدادات مـوهجفؿ ،وآخقوت
اصتغوهلو.
وؿد ظوجلـو ادقوقع وؾؼ اخلطي أتقي:
أوٓ :ؾفؿ افـص ومؼتضقوت افتلويؾ.
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 .1ادعـك وؿصديي افـص.
 .2بالؽقي افـص ووقابط افتلويؾ.
ثوكقو :أشس ادعـك وؿصديي آكػتوح افدٓيل احلداثقي.
 .3افتلويؾ ادعك فؾـص ومؼوربوت افـؿذجي وآختزال.
 .4أؾؼ افتلويؾقي وتشذر افـص.
1
أوال :فهه اليص ومقتضيات التأويل.
 /1املعيى وقصدية اليص.

ؾفؿ افـص ؿضقي مـ افؼضويو افتل بحٌ افػؽر اإلشالمل ذم أشًفو ،وبحٌ ذم
آظتٌورات افؼرآكقي اخلوصي ذم تؽقيـ إؾفقم 2وافتل يؿؽـ آظتامد ظؾقفو فتضققؼ أو
تقشقع دائرة اخلطوب ،حقٌ م ّقز ادشتغؾقن بوفتػًر وؾفؿ افـص بغ معـك افـص
وأؾفقمف؛ ؾوظتزوا ادعـك فصقؼو بوٓظتٌورات افدٓفقي افسـقٌقي فؾـص وم ّقزوه ظـ
إؾفقم افذي يرتٌط بودقؿػ افذي تتؿ ؾقف ؿراءة افـص أو مو أشؿقه ب ــ"افقطقػي
آتصوفقي" افتل تًتحي اهلدف ادؼصقد وشقوق احلدث وإضوره ،وٓ يعتؿد ذم ذفؽ
ظذ افـص وإكام يـضوف إفقف تراـؿ معؼد مـ معـك افـص وظقامؾ تؽقيـ ادقؿػ
 1افـص :ـؾؿي يراد هبو ـؾ ـالم مػفقم ادعـك .ـروم ،أمحد .مؼوصد افؾغي وأثرهو ذم ؾفؿ اخلطوب افؼظل،
ص.126
 2إؾفقم :معـك افـص يرجع إػ ادعرؾي افتٌققـقي افتل تعتؿد ظذ ؿقاظد افؾغي ،ويعـك بودًتقيوت افؾغقيي
افصقتقي وافكؾقي وافـحقيي وافدٓفقي ،مـ خالل طقاهر ـؾ مًتقى ،ويرجع إؾفقم إػ ادعرؾي افتػًريي،
ويعتؿد ظذ ؿقاظد افتػًر وافتلويؾ ويرتٌط بوٓتصول افؾغقي ،وأضراؾف وذوضف ،وؿقاظده وآثوره،
وأصؽول افتػوظؾ ،ومًتقيوت آشتخدام ،وتضؿقـوت افدٓفي وصقر افتؾؼل ،وافًقوق وخؾػقي افؼورئ
وـػويوتف ،وافقشوئؾ وإدوات ادًتخدمي ذم ظؿؾقوت افقصػ وافتحؾقؾ وافتػًر ،ومدى افؼدرة ظذ إبراز
إمؽوكوت افـص وضوؿوتف افالحمدودة ذم ادعرؾي افتػًريي .مصطػقي ،حمؿد .اإؾفقم افؼرآين
وكظريوت تشؽؾ اخلطوبا ،شؾًؾي افدراشوت افؼرآكقي :دراشوت ذم تػًر افـص افؼرآين -اجلزء
افثوين :افتلويؾ وإؾفقم افؼرآين ،ط ،2بروت :مرـز احلضورة فتـؿقي افػؽر اإلشالمل2010 ،م ،ص.11
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وؾفؿف.1
ويتػووت ادخوضٌقن ذم ؾفؿ مؼوصد اخلطوب وشقوؿف وبحًى ذفؽ تتػووت
مراتٌفؿ ذم افػؼف وافعؾؿ .ومـ فقازم ؾؼف افًقوق؛ ظدم اإلؾراط ذم افتػًر افٌوضـل أو
افظوهري ،افذي ؿد يًؼط ذم افتلويالت افشوذة وافتػًرات افغريٌي ذم دٓٓت افؾغي
ظذ معوكقفو ومؼوصدهو وظؾؾفو ،افتل ؿد تمدي إػ صذوذ ذم حتديد ادـفٍ افؾغقي
افؼظل افصحقح فػفؿ شقوق افـص.2
وبذفؽ تعد افؼراءة افتػًريي فميوت افؼرآكقي صـوظي احساؾقي فقس فؾفقاة وٓ
فؾعوبثغ ارتقودهو ،ؾفل مـ أصعى إبقاب ذم معومؾي كصقص افقحل ،ومـ أـثرهو
تطؾٌو فؾدؿي وإموكي افعؾؿقي ،ؾام يـتجف افتػًر وافتلويؾ ٓ بد وأن خيضع فؼراءات
متلنقي تراظل روح افـصقص ومؼوصدهو دون إؽػول فؾقاؿع ،وإذا مو حوـؿـو مـفٍ
احلداثقغ ذم تعومؾفؿ مع افـصقص وجدكوه ٓ يتقاؾؼ مع ؿقاظد وأصقل افتػًر،
ؾٌوفـظر إػ ضٌقعي افؼراءة احلداثقي افتل تٌـَّك أصحوهبو ؾؾًػوت ومذاهى ؽربقي تتجووز
ادؼدس ،وٓ تؼػ دون إدوات افتػًريي ظـد أهؾ آختصوص؛ ؾنن مو شتصؾ إفقف
يتـزل مـزفي افؼراءة افتػًريي فـصقص
هذه افؼراءة مـ كتوئٍ ٓ يؿؽـ بحول أن ّ
افقحل .وإذا ـون اهلدف افعؾؿل فؾتػًر هق اشتؾفوم ادؼوصد اإلهلقي[ اجلقاكى
اهلدائقي] وـشػفو مـ بطـ افعٌورات افؼرآكقي وأيوت افؽريؿي ،ؾنن افؼراءات احلداثقي
تًعك إػ اشتؾفوم مؼوصد حتددهو افؼراءة اخلووعي دقت ادمفػ ،وظذ افرؽؿ مـ
وحقوكقي افؼرآن ومـ ـقكف مـزٓ مـ ظـد اهلل  3إّٓ ّ
أن هذه افؼراءات ٓ تؽسث إٓ
 1ادرجع افًوبؼ ،ص.9
 2ـروم ،أمحد .مؼوصد افؾغي وأثرهو ذم ؾفؿ اخلطوب افؼظل ،ط ،1ظامن :دار ــقز ادعرؾي2015 ،م ،ص.126
3

رجٌل ،حمؿقد .بحقث ذم مـفٍ تػًر افؼرآن افؽريؿ ،ترمجي :حًغ صوذم ،ادراجعي وافتؼقيؿ :حًغ

ؿٌقز ،ط ،2بروت :مرـز احلضورة فتـؿقي افػؽر اإلشالمل2010 ،م ،ص(51بتكف).
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حو شتمول إفقف افؼراءة مـ تقاؾؼ ومًؾامهتؿ افػؽريي افتل ارتلوهو ؿقاظد فتػًر افـص
وؿراءتف.
أ .حتؼقؼ معوين افـص ذم طؾ إصؽوٓت تعًػ افتلويؾ:
افؼقوم بعؿؾقي مقاءمي وتقؾقؼ بغ ادعوين "ادًتـٌطي" وكصقص افقحل ،يؽقن
دًقؽي وادعوين ؽر ادًقؽي ،مـ
ادحدد افذي ظذ أشوشف كػصؾ بغ معوين افـص ا َّ
ؽر إووظي فؼطعقوت افـصقص وخموفػتفو .ؾام هق ثوبً ؿطعل مـفو هق ادقجى هلذه
ادؼوركي .وافقاؿع أن افعومؾ إشود افذي خيرج ظؿؾقي افتقؾقؼ هذه ظـ مًورهو
افصحقح ويمدي إػ تضققع افؼطعقوت؛ هق ؿٌقل ادعوين ؽر ادًقؽي ؿٌقٓ يؽقن
حم َّؿ ً
ال بؿضومغ تعًػقي ٓ يـتٌف هلو ممو يمدي إػ اشتحوفي افتقؾقؼ بقـفو وبغ افقحل
افصحقح ،وٓ يليت إٓ ظذ تضققع رء مـ ادؼوصد افصحقحي ،ؾوشتٌطون مضومغ
ظشقائقي بصقرة ٓ صعقريي هق أشوس احلقود ذم افتػًر اإلشالمل ظـ ؿطعقوت
افقحل افتل هتدرهو افطروحوت افتػًريي ادتامديي وافتل تتػرد بؿضومغ ـومـي خؾػ
ادًقؽي.
ادعوين افعشقائقي
َّ
وهذا حيقؾـو إػ افٌحٌ ذم افرؤى ادختؾػي كحق افـص ،وبقون ضٌقعي هذا آختالف؛
ؾفؾ هق ممو يؿؽـ أن حيؿد أو ممو يؿؽـ أن يذم.
 أنقاع آختالف ذم ؾفؿ افـص:
 -اختالف افتـقع :افذي ٓ خيرج ظـ إضور آحتامٓت افتل يؿؽـ أن حت َؿؾ

ظؾقفو افـصقص .ؾقًتقظى ـؾ افرؤى دون إؿصوء ٕي مـفو.
 -اختالف افتضود ومر ُّده إػ أمريـ:

 -افدٓفي آحتامفقي فؾـص.

 -اختالف افػفقم ،أو مو يؿؽـ أن كًؿقف بتضود افؼراءات.
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وهذا افـقع مـ آختالف ٓ يمول إػ خالف مؼصقد افـص إٓ ذم حول َؽؾٌي
افـزظي ادذهٌقي افتل تقطػ افـص فتلجقد كزظتفو بوشتغالل شعي آحتامٓت افؾغقيي ذم
افـص ،ؾ ـ ـ "افـص ٓ يًؾؿ ذاتف فغره مـ دون أن تؽقن فف ؿققد ووقا بط يػروفو ظذ
ـؾ مـ يريد مـ هذا افغر أن جيعؾ مـف مقوقظو فؾػفؿ وافتلويؾ .إن فؾـص حمدداتف
افذاتقي افتل تؼط ظؿؾقي افتلويؾ وتقجففو حتك ٓ تـؼؾى إػ صطط ٓ رادع فف .ومـ
هذه ادحددات أن ثؿي حتؼؼوت كصقي بوفغي آكٌفوم ٓ جيري ؾقفو افتلويؾ ظذ كحق مو
جيري ذم ؽرهو مـ افتحؼؼوت؛ إمر افذي يتطؾى مـ ادمول أن يعتؼد حؼقتفو ويًؾؿ
هبو ـام هل واؿعي ذم افـص ،ويتقؿػ ظـ افتؽؾؿ ؾقفو بتلويؾ ٓ يًتـد إػ دفقؾ؛ ٕن
افؽالم ذم مرادهو مـ ؽر دفقؾ تًقر ظذ مو مل يعؾؿ ،وهق ؽر حمؿقد".1
واختالف افتضود ذم افتػًر يػرز إصؽوٓت ذم ضريؼ افقصقل إػ مؼصقد افـص،
ويضعـو أموم اشتشؽوٓت مـفو؛ أي إؿقال ادتضودة هق ادراد مـ افـص؟
وافًمال يطرح ذم ـؾتو احلوفتغ شقاء ـون مرد آختالف إػ افـص ٓحتامل
اكػتوحف دٓفقو ،أو بًٌى افتقجفوت افعؼوئديي فؾؿػن(افـزظي افعؼوئديي) ،وادتػرع
ظـف مجؾي أشئؾي ؾرظقي:
 .1مو احوكع مـ آكػتوح افدٓيل افدائؿ ظذ افـص؟
 .2مو وجف آفتؼوء بغ إمر افؼرآين بوفتدبر وإرادة افتضققؼ افدٓيل وآكغالق ظذ
افـص؟
 .3مو هل حمددات تؼققد آكػتوح افدٓيل؟
 .4مو هل ادراحؾ افعؿؾقي فتح ـ ـ ـديد اد ـ ـ ـ ـراد مـ افــ ـ ـص وإؽ ـ ـالق دٓفتف ؟ ومو هل
 1احلرش ،حمؿد .افـص وآخقوت افػفؿ ذم ظؾقم افؼرآن-دراشي ذم وقء افتلويؾقوت ادعوسة ،تؼديؿ ظٌد
افًالم افًدي ،ط ،1بروت :دار افؽتوب اجلديد ادتحدة2013 ،م ،ص.322
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مًتقيوت إؽالق افدٓفي ؿطعو وطـو؟1

اإلجوبي ظـ هذه إشئؾي ٓ تتلتك إٓ مـ خالل حتديد ضٌقعي اخلطوب ووطقػتف؛
ؾوٓحتامفقي افدٓفقي فؾـص وادـتجي فؾتػًرات ادتعددة ٓ يؿؽـ اشتشؽوهلو ،بؾ
يؿؽـ اظتٌورهو أمرا ضٌقعقو وصحقو؛ يعقد إػ ضٌقعي افـص افؾغقيي افؼوبؾي فالكػتوح،
ثؿ ؾتلويؾف إؽالق فف؛ ٕن احتامل افـص فقجقه دٓفقي خمتؾػي واكػتوحف ظؾقفو إذا
ومـ ّ
أ ِّول ؾذفؽ افػفؿ هق إبؼوء فقجف دٓيل واحد بنزاء إفغوء إوجف افدٓفقي إخرى.
إذا ؾطٌقعي اخلطوب بوظتٌوره كصو فغقيو شقجعؾ افـص توبعو فؼصد ادتؽؾؿ ،ومو
خيوفػ ؿصده ؾال يصح اظتٌوره ،وؿصد ادتؽؾؿ ذم افغوفى إظؿ يؽقن حمدودا ٓ
حيتؿؾ آكػتوح افدائؿ ،ويتٌغ ذفؽ مـ خالل :افدٓفي افؾغقيي؛ ؾوفؾغي افعربقي بوفرؽؿ
مـ شعتفو ؾال تؼٌؾ ـؾ افػفقم ،بؾ ترؾض بعضو مـفو ،وهذا افؼٌقل وافرؾض هق
حتديد إمو بشؽؾ أو بآخر .وأجضو افدٓفي افعرؾقي؛ ؾام تعورف ظؾقف افـوس هق افؼصد
دعـك معغ؛ ؾؼٌقل أجي تػًرات حمتؿؾي ممداه اكًداد افػفؿ بغ افٌؼ .أمو بوظتٌور
وطقػي افـص افتٌؾقغقي ،ؾؿؼصد اهلدايي ادتغقو حتؼقؼف ،وافؼقل بؼٌقل ـؾ تػًر حمتؿؾ
فؾـص شقمول إػ خالف مؼصقد افؼرآن افؽريؿ ذم وطقػتف اهلدائقي ،ومـ ثؿ كخؾص
إػ كتقجي مػودهو بلن آكػتوح افدٓيل مآخف إػ افتحديد وافتؼققد تٌعو فؼصديي اخلطوب
ووطقػتف ، 2ؾودعـك ادراد مـ افـص حمدود خووع فًقوؿوت اخلطوب افتل ٓ يؿؽـ أن
تتعدد بحقٌ تػيض إػ وقوع مؼصقد ادتؽؾؿ ،بوفرؽؿ مـ ـقن آشتـٌوط ؽر حمدود
تؿ وؾؼ ؿقاظد تراظل ادعـك كػًف وٓ تعقد ظؾقف بوفـّؼض.3
إذا مو ّ
 1ادطرذم ،يوه بـ موضر .افعؼوئديي وتػًر افـص افؼرآين :ادـوهٍ-افدواؾع-اإلصؽوفقوت-اددوكوت ،ط،1
بروت :مرـز كامء فؾٌحقث وافدراشوت2016 ،م ،ص.738
 2ادرجع افًوبؼ ،ص.739 ،738
 3ادرجع افًوبؼ ،ص.740
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 /2بالغية اليص وضوابط التأويل.
تـٌلت افـصقص افؼرآكقي وافـٌقيي بام شقظفر مـ مـوهٍ جديدة ذم تلويؾ افـص
افؼرآين ذم شقوق افتحذير مـفو ،ومـ أهؿ تؾؽ افـصقص :ؿقفف تعوػ :ﭽ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﭼ آل ظؿران٧ :
ؾؼد أنتجً اخلالؾوت افعؼوئديي بعد ظفد افـٌل  إػ يقمـو هذا مجؾي مـوهٍ تلويؾقي
تشؽؾً وتطقرت تٌعو حو ظرؾتف إمي مـ شجوٓت وجدآت ظؼوئديي م ّثؾً
ادذهٌقي ؿطى رحوهو ،ودؾعً إػ متظفرات مـفجقي خمتؾػي ؾقام بقـفو؛ متقؾ إػ مـفٍ
اإليغول ذم افظوهر أو تـحوز ـؾقي إػ افٌوضـ واإليغول ذم افتلويؾ.1
ـام ٓ بلس بف مـ افتلويالت اخلووعي فـزظي ادػن
واشتصحًٌ إزمـي ادتتوفقي ّ
ادذهٌقي وؿٌؾقوتف افتل حيتؽؿ إفقفو مـفجف افتلويع ،ؾوكطؾؼ خط افتػؽر افؼٌع ذم
افتػًر مـ كؼطي افؼٌؾقوت وصقٓ هبو إػ افـص؛ ممو جعؾ افتػًر خيضع درادات
افؼورئ ٓ درادات افـص ،وأصٌحً افًقطرة فتؾؽ افؼٌؾقوت افتل َضٌعً افتلويؾ
بطوبع اجلػوء فروح افـص ،ؾؼد حوفً دوكف؛ ٕن افـزظي افتػًريي ؿد شقطرت ومل يعد
فؼورئ افـص افؼرآين احلؼ ذم افقفقج إفقف دوهنو ،ؾـتجً ظـ ذفؽ ظؿؾقي اإلشؼوضوت
افؼٌؾقي ظذ افـص ،ومورس ادتلول شؾطتف ظؾقف ؾصودر مراداتف.2
إن هذا آكحقوز افتوم فؾؼٌؾقوت ممو يًتقجى افـظر ذم افضقابط افتل يؿؽـ مـ
خالهلو افتخػقػ مـ حدة ممورشي افًؾطي ظذ افـص ،ويؿؽـ افقؿقف ظذ ذفؽ مـ
خالل وقابط افتلويؾ ،وافـظر ذم مؼتضقوتف.
 1ادطرذم ،يوه بـ موضر .افعؼوئديي وتػًر افـص افؼرآين ،مرجع شوبؼ ،ص.151 ،150
 2ادرجع افًوبؼ ،ص.68
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 .1.2وقابط افتلويؾ:
أ .مـطقق افـص وافؼصد ادتعدد :1أثورت ؿضقي ادعـك ذم ؾفؿ افـص جدٓ واشعو
وٓ تزال تثر آختالف افذي يظفر ضٌقعتفو افشوئؽي ،ؾفل مـ أصعى ادقوقظوت
ذم تؾؼل افـص وتلويؾف ،وافـوس بغ مد وجزر تتجوذهبؿ افـزظوت وتتشعى هبؿ
ِ
افتقجفوت؛ حو ـون مـ تعدد ذم أدواهتؿ وآخقوهتؿ افتل وطػقهو ذم تػًر افـصقص
وتلويؾفو وٌطو فؾؿعـك ظـد تعدده ،وترتقٌو فف بحًى افؼرب وافٌعد ،وترجقحو حول
افتعورض داخؾ افـص افقاحد ،ؾوفـص حول افتلويؾ ٓ يـػصؾ ظـ شقوؿوتف اخلورجقي
وحيتوج إػ افدؿي وافضٌط حتك ٓ يكف افؽالم إػ ؽر مؼصده احلؼقؼل ؾقؼع حجى
فؾؼورئ ظـ افـص.2
وـام ظـد ادحدَ ثغ ؾؾؾـص معون:
 .1معـك ؾطري ضٌقعل حتؿؾف افصقغ افؾػظقي ذم بـقتفو؛ ؿٌؾ اكتظومفو وؿـ مجؾي أو
كص واؿساهنو بغرهو ،ؾدٓفي افؾػظ هـو تدرك بوحلس افػطري ،ؾوفؾغي افعربقي مـ أدق
افؾغوت احتػوطو بودعوين افػطريي فؾحروف ،مـ ذفؽ مثال دٓٓت افـداء وافتعجى
واإلصورة وافتـٌقف وإنغ وافتلوه وؽره ممو يرتٌط بوحلقوة افػطريي فؾـوس.
 .2ومعـك شقوؿل كحقي يػفؿ مـ خالل افـظؿ وافسـقى.
 .3ومعـك اشتٌدايل مرده إػ اكتؼول افؾػظ مـ آشتعامل ذم معـك إػ اشتعامفف ذم
آخر بًٌى ادجوورة أو ادشوهبي أو اشتعامل واوع افـص وؿصده.
ـذفؽ احلول مع افؼدامك مـ ظؾامئـو افذيـ ؿًؿقا ادعـك إػ ضٌؼوت :ادعـك
افؼريى وادعـك افٌعقد مـفو ،وادعـك اجلع وادعـك اخلػل ،ودوهنام مراتى .وٓ بد مـ
 1ـروم ،أمحد .مؼوصد افؾغي ،مرجع شوبؼ ،ص.187
 2شؿر ،محقد .كؿقذج احلداثي ومو بعدهو ذم افػؽر افعريب احلديٌ(ؿراءة كؼديي) ،ط ،1فـدن :تؽقيـ فؾدراشوت
وإبحوث1438 ،ھ2017/م ،ص.121
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افـظر وآشتدٓل افعؼع ٓشتخراج ادعـك اخلػل افٌعقد وافقؿقف ظؾقف ،وفذفؽ
شامه اجلرجوين بـ ـ "معـك ادعـك" ،ؾودعوين أجـوس وأنقاع متػرظي؛ ؾؿـفو افعوم افذي
ّ
حيتوج إػ بقون وختصقص ،وادطؾؼ افذي ٓ يت ٌّغ إٓ بؼقد ،وادجؿؾ افذي ٓ يتضح إٓ
بتػصقؾف .وذم طؾ هذه ادًتقيوت مـ ادعـك ومداخؾ وآخقوت افقفقج إفقفو ادتعددة
تصٌح ظؿؾقي افػفؿ وافتػًر صعٌي.1
إن بالؽي افـص افؼرآين هل ممو حيقؾ إػ ذفؽ افؼصد افكيح افذي يتعؾؼ بودعوين
افظوهرة واحلؼقؼقي ادًتؼؾي ظـ مؼوموت افؽالم ،وافؼصد افضؿـل افذي يتعؾؼ بودعوين
ادضؿرة وادجوزيي ؽر ادًتؼؾي ظـ مؼوموت افؽالم .يؼقل افٌوؿالين" :وافعؾؿ بؿراد
ادتؽؾؿ يعرف تورة مـ ظؿقم فػظف ،وتورة مـ ظؿقم ظ ّؾتف ،واحلقافي ظذ إول أووح
ٕربوب إفػوظ ،وظذ افثوين أووح ٕربوب ادعوين وافػفؿ وافتدبر" .2ؾـ ـ"افؼيعي
تعتز بوٕمورات ظذ إمقر اخلػقي حتك أؿومً إشٌوب افظوهريي مؼوم افتعؾقؾ....
ؾامدام مل يؼطع بوكتػوء إمر اخلػل حيؽؿ بوٕمر افظوهر".3
ادتلول(ؽر ادـصقص) :كؼؾ افتجربي افتلويؾقي
ب .وقابط تعقغ ادعـك افؼصدي
َّ
إػ مقدان ؾفؿ افـص افؼرآين يمـد بلن مؼوصده ذط رئقس حمؽّؿ ذم افتػًر وافتلويؾ
وؾفؿ ادعوين ،واشتحضور ؿصد ادتؽؾؿ ذط ذم ؾفؿ افدٓٓت احلؼقؼقي فؾـص ،4وممو
جيى ذم ذفؽ هق:
 1شؿر ،محقد .كؿقذج احلداثي ومو بعدهو ذم افػؽر افعريب احلديٌ ،مرجع شوبؼ ،ص( ،122بتكف).
 2افٌوؿالين .افتؼريى واإلرصود ،ؿدم فف وحؼؼف وظؾؼ ظؾقف :ظٌد احلؿقد بـ ظع بقزكقد ،ط ،1ممشًي افرشوفي،
1413ھ1993/م ،ج ،2ص.387
 3افـقرد ،بديع افزمون  .إصورات اإلظجوز ذم مظون اإلجيوز ،حتؼقؼ :إحًون ؿوشؿ افصوحلل ،ط ،3مك:
شقزفر فؾـؼ2002 ،م ،ص.74،75
 4بقدرع ،ظٌد افرمحـ .اخلطوب افؼرآين ومـوهٍ افتلويؾ :كحق دراشي كؼديي فؾتلويالت ادعوسة ،ط ،1ادغرب:
مرـز افدراشوت افؼرآكقي ،افرابطي ادحؿديي فؾعؾامء1435 ،ھ2014/م ،ص.82
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إؿومي افتلويؾ ظذ مـظقمي مـ ادؼوصد:

ؾطٌقعي افٌقون افؼرآين افقوقح ٕنف أمجؾ وؾ ِّصؾ ،وفؽـ حو أويت اإلكًون اجلدَ ل ؾؼد
ظومؾ افـص مـ مـطؾؼ ضٌقعتف تؾؽ واشتعداداتف افتل ؿد تؼػ حوئال ذم ـثر مـ
إحقون دون ؾفؿف واشتقعوبف فف ،وافتلويؾ كتوج تؾؽ افطٌقعي اجلدفقي ومـ وؿـ مو
ثؿ ؾنن وطقػي تلويؾ افـص هل
و ّطػف ادتلول فػفؿ افـص واشتؽشوف خمٌقءاتف؛ ومـ َّ
وطقػي(ابتالئقي) ،ويؿؽـ اظتٌورهو حتدّ ـٌر خيقوف افؼورئ أموم افـص ،حقٌ يـؿق
هذا افتحدي مـ خالل معرؾي ترـقٌي اإلكًون اجلدفقي ،افتل يذـرهو اهلل بعد ذـره
فٌقون افؼرآن افؽريؿ ،ؾقؼقل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ افؽفػ ،٤٥ :ؾؼد برئً ذمي افؼرآن افؽريؿ مـ وجقد
آختالف ذم افـص ممو حيقل دون تدبره مصداؿو فؼقفف تعوػ :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ افـًوء ، ٢٨ :وأرجع ظوئؼ
افتدبر إػ ضٌقعي افؼورئ فؾـص ذم ؿقفف :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﭼ حمؿد ٨٥ :ؾػل افـص كعل وتشديد ظذ افؼورئ ذم ختوذفف ظـ افتدبر؛ ومـ
ثؿ يؽقن ذم وطقػي"ابتالئقي" ذم ؾفؿ افـص مـ ؽر أن يـؼطع هذا آبتالء ظـ
ّ
وؿـ ادقػ  افـص تدابر تالذم معقؿوت
إشٌوب افتل مـ صلهنو أن تتجووزه ،وؿد َّ
افػفؿ ،ودمووز ابتالئقي افتلويؾ مـ خالل بقون صػوت افـص وصػوت مٌ ّؾغف وفغي

افـص وضٌقعي افؼوري افذي شقػفؿ افـص.1
ؾلمو ظـ صػوت افـص ؾؽثرة هل أيوت افتل أصودت بقوقحف وينه فؾذـر
واكًجومف وإحؽوم آيوتف وتػصقؾف وافتلـقد ظذ حػظف وظدم وقوظف ،وشالشي فغتف
 1ادطرذم ،يوه بـ موضر .افعؼوئديي وتػًر افـص افؼرآين ،مرجع شوبؼ ،ص(704 ،703بتكف).
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وشعتفو وتعدد أشوفقٌفو وؿقة إؾصوحفو ،وأمو ظـ مٌ ّؾغف ؾؼد أدى مفؿي بقون هدايوت
افـص ؾقام أمجؾ وحيتوج إػ تػصقؾ ،وؾقام أصؽؾ وحيتوج إػ مزيد تقوقح ،وووع
وأؿر افتًوؤل حقل افـص
ؾلؿر آجتفود ذم ؾفؿ افـص وهنك ظـ اجلدل ّ
أشس افتؾؼل ّ
يثؿـ ؿقؿي افعؼؾ مـ ؽر إؾراط وٓ تػريط ،ؾوفؼورئ مممتـ ظذ افـص ،حرره ادقػ
بام ّ
 مـ ـؾ ؿققد كػًقي تعقؼ اإلكصوت أثـوء افتؾؼل وذ ّم ـؾ ممورشوت خوضئي ذم
افتعومؾ معف مـ مثؾ افتؼؾقد واجلدل بغر ظؾؿ .1
إن آصتغول افدٓيل داخؾ افـص هق اكتؼول مـ خطقة ادعـك افتل تعتؿد ظذ
تشخقص ؿصقد افـص ومراداتف ادـجؾقي إػ خطقيت افتػًر وافتلويؾ".وفعؾ هذا مو
جعؾ حديثـو ظـ ادعـك بام هق ؿصد ومراد يـدرج ذم ظالؿي افـص بذاتف ،أي ذم إضور
ظالؿي افـص بؼصديتف ادتجؾقي ذم دواخؾف...مـ هـو كعقد بعد ـؾ هذا فـمـد أن ادعـك
ظذ كحق مو يتحدد ظـد ظؾامء افؼرآن هق إجراء مـ اإلجراءات افػفؿقي ،وؿد اصطـعف
ادػنون ووطػقه ذم تػوشرهؿ فتشخقص ادـؽشػ ذم افـص مـ ؿصقد ومرادات.
وهق إجراء بؼدر مو يًؿح بتلضر مًتقى حمدد مـ مًتقيوت اصتغول افدٓفي ذم افـص
هق ادًتقى افظوهر وادؽشقف ،يًؿح ـذفؽ بجعؾ هذا ادًتقى مو يؽقن بف ذفؽ
افـص ؾفام ذم ذاتف 2".وذم هذا افصدد ،كعتؼد بلن هـوك مداخؾ فػفؿ مو شٌؼ وذاك
بوفؼراءة افٌـوئقي فؾؼرآن افؽريؿ أو مو يًؿك بوفتلويؾ افٌـوئل ادتؽومؾ افذي يؼرأ افؼرآن
ذم مجؾتف ،وافتعومؾ معف ذم وحدتف افٌـوئقي افتل ّ
تتعذر معفو افتعضقي افتل تغ ّؾى جوكٌو
مـف دون آخر؛ ؾؿعوين أيوت ومراداهتو شتدرك حغ تؼرأ ذم شقوؿفو ومقؿعفو وبقئتفو
حمؽؿ
وحغ تدرك افعـ ـ ـ ـالئؼ افقصوئجقي بغ أيي وافؼرآن ـؾف ؛ ؾوفؼ ـ ـرآن افؽريؿ بـوء
ٌ
 1ادرجع افًوبؼ ،ص.720-708
 2احلرش ،حمؿد .افـص وآخقوت افػفؿ ذم ظؾقم افؼرآن ،مرجع شوبؼ ،ص.120
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حل خيوضٌؽ.1
متػرد ،تني ؾقف روح واحدة ّ
حتقفف إػ ـوئـ ٍّ
وكظؿ ِّ
 . 2.2مؼتضقوت افؼراءة ادـفجقي دعوين افـصقص :هل مؼتضقوت ؿد ٓ تؼػ دوهنو
افؼراءة احلداثقي ٕن افؼصد مـفو ٓ يًتؾزم احلػوظ ظذ مراد افـص وإحوضتف
بؿًتؾزموتف افداخؾقي واخلورجقي ،وإبؼوء أواس افعالؿي بقـف وبغ حمقطف ،وٓ أجضو
ؿراءتف وؾؼ ادؼتضقوت ادـفجقي فعؾامء افتػًر وافؼرآن .إكام افؼصد ؾقفو رؾع حجى
افتؼديس ظـف وظزفف ظـ شقوؿوتف ومعومؾتف معومؾي افؽوئـ افغريى.
أ .ادؼته ادػوهقؿل" :يؼتيض افتدؿقؼ افتحؾقع أي افؼدرة ظذ تػؽقؽ افؽؾقوت إػ
ظـوسهو ،وافتؿحقص ذم اجلزئقوت؛ إذ ثؿي ظالؿوت ووصوئٍ ٓ يؿؽـ اـتشوؾفو ،إٓ
بوفـظر إػ ادعـك افؽع ،مـ خالل أنامط افتجوور وافتؼوبؾ ،ومـ خالل متوبعي
إيؼوظوت اخلطوب ذم حرـوتف2".

ب .ادؼته افتـزيع :مـ خالل اشتثامر ضوؿوت افـص(جدفقي افعالؿي بغ ادـطقق
وادػفقم) ،وتـزيؾف وؾؼ ذوط ومآٓت ومؼوصد ،ومـ خالل ادقازكي بغ ادصوفح
وادػوشد افـومجي ظـ هذا افتـزيؾ.3
ج .ادؼته افتؽومع :يؼصد إػ حتؼقؼ آئتالف بغ افقاؿع وافـص ،وبـوء جًقر
تماخل بغ افتطٌقؼل وافـظري ،أثـوء ظٌقر إحؽوم ِ
واحلؽؿ ،وتـزيؾفو واؿعو؛ ذفؽ أن
افتعدد ذم أوجف ؾفؿ افـص ،ؿد ٓ يؽقن مرده إػ فغتف ،أخػوطو وظالؿوت؛ وٓ إػ
افـص ذاتف ،بؾ إػ "اجلفد افتلويع"4ؾوفـص افؼرآين مرتٌط بؼقاكقـف افؾغقيي ،ؾال تـػؽ
 1بقدرع ،ظٌد افرمحـ .اخلطوب افؼرآين ومـوهٍ افتلويؾ ،مرجع شوبؼ ،ص.68
2

ظٌودي ،أمحد" .افتلويؾ شمال ادرجعقي ومؼتضقوت افًقوق" ،حترير وتـًقؼ ظٌد افًالم ضقيؾ ،حمؿد

ادـتور ،أظامل افـدوة افعؾؿقي افدوفقي فؾرابطي ادحؿديي فؾعؾامء 1434ـه2013 /م ،ادؿؾؽي ادغربقي ،ص.13
 3ادرجع افًوبؼ ،ص.13
 4ادرجع افًوبؼ.
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ؿراءتف ظـ شــ كزوفف وؿقاظد تـزيؾف؛ ؾفل حمؽقمي مـ أظذ بؼوكقن ِ
ادرشؾ ،وفقًً
اكعؽوشو فػعؾ ادًتؼٌِؾ ؾفام أو تلويال ،وٓ ؾقى خووعي هلقى افؼورئ ،ؾعزل
"افؼطعقي" ظـ افـصقص ادـزفي جيعؾفو جمرد كًؼ احتاميل يتؿ تعٌئتف ظز اإلكًون
وافزمون وادؽون ،ممو يمدي إػ تػريغ هذه افـصقص مـ إمر وافـفل واكتػوء
حؼقؼتفام.1
د .ادؼته افرؤيقي افشؿقيل :افذي يًتقظى احلؼوئؼ افؼرآكقي ٕجؾ بـوء رؤيي
ـقكقي حضوريي هلو ؿقؿفو ومػوهقؿفو ،ومجؾي ادٌودئ وافثقابً افتل ترتؽز ظؾقفو ،مـ
خالل افعؼؾقي افشؿقفقي افـوؿدة.2
ه .ادؼته افتؼقيؿل :افذي خيضع ؾقف افتلويؾ فضقابط حمددة تتحؼؼ مـ خالهلو
ادامرشي افتلويؾقي افـوجحي ،وهل -" :افضوبط ادـفوجل:افذي يعد بؿثوبي خريطي ضريؼ
ٓشتٌوكي اخلطقات أو افقشوئط وافقشوئؾ افتل يتحؼؼ هبو افقصقل إػ افغويي ظذ
أؾضؾ وأـؿؾ مو تؼتضقف إصقل وتتقحف اإلمؽوكوت.
-

افضوبط افؾغقي :ومػوده آكضٌوط فؼقاكغ افؾًون افعريب ،ومعفقد افعرب

ذم خطوهبو ،ومًوفؽفو ذم تؼرير معوكقفو ،وأن يػفؿ ـتوهبو وؾؼ مدفقفف افعريب ،افذي
يتٌودر إػ افذهـ مـ دون ٍّيل وٓ إؽراب ،وٓ تعطقؾ دغزى ،أو إؿحوم دعـكٕ ،ن
فًون افعرب هق ادسجؿ ظـ مؼوصد افشورع
-

افضوبط ادؼوصدي :مـ خالل وٌط افعالؿي بغ مـفٍ آشتـٌوط ومًلخي

افؼصد ،ووٌط افتػوظؾ بغ متطؾٌوت "ادقاوعوت" افؾغقيي ،ومؼتضقوت "افؼرائـ"
ادحقطي هبو ،وافـظر ذم "مًوؿوت" افؽالم ،ومؼتضقوتف.
 1إموم ،حمؿد ـامل افديـ .ؾؼف افًقوق وحدود افتلويؾ دراشي مؼوصديي ،أظامل افـدوة افعؾؿقي افدوفقي فؾرابطي
ادحؿديي فؾعؾامء1434 ،ھ2013/م ،افربوط ادؿؾؽي ادغربقي ،ص.506 ،505
 2ظٌودي ،أمحد" .افتلويؾ شمال ادرجعقي ومؼتضقوت افًقوق" ،مرجع شوبؼ ،ص.13
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افضوبط احآخل آشتؼاذم :ظز وٌط افعالؿي بغ افؼورئ وؾؼف افـص؛ وؿد

ؿــً ـتى إصقل ،وافتػًر آخقوت افؼراءة افتػًريي وافتلويؾقي ،ومعويرهو مـ
خالل افضقابط افؽػقؾي بوٓرتٌوط بـ ــ"افـص" وبؿآٓت تـقيؾف ،واشتثامر معـوه.
 -افضوبط افتؿثع :وهق ذم حؼقؼتف تؾؽ افـظرة افؽؾقي افتل مـ صلهنو أن تمضر

ـؾ ادؼتضقوت ،وافتل تزـق ثؿراهتو بؿؼدار مو حتؼؼف مـ اشتقعوب ٕبعود افـظرة
افؽؾقي ادًتؿدة مـ ضٌقعي افـص ادمشس ،ظز مرا ظوة افؼرائـ ،ومؼتضقوت
إحقال ادحقطي بوفـص ،و"أشٌوب افـزول" ذم أيوت ،و"أشٌوب افقرود"ذم
إحوديٌ ،افتل تشؽؾ صقاهد تعغ ظذ ؾفؿ افـص ،وآخقوت فؾقؿقف ظذ مراد
ادتؽؾؿ ،دون أن تمول هذه أفقوت إػ أشٌوب تورخيقي ،فؾتؿؾص مـ أحؽوم يـٌغل
أن تؽقن ثوبتي دائؿي".1
 .3.2مزرات محؾ افؽالم ظذ طوهره وظذ ؽر طوهره.
ادزود بؿخزون مـ
حيوـؿ افـص افثوبً إػ متغرات ظومل افتصقر افذهـل افٌؼيَّ ،
ؾودتلول بوحٌ ظـ
اخلزات وادػوهقؿ اددرـيٕ ،جؾ اـتـوه حؼقؼي ادراد اإلهلل،
ِّ
تقجف هبو إػ افـص
ظودف ذم أظامق افـص ،متػوظؾ معف ظز إدراـوتف ومحقفتف افتل َّ
يًتـطؼف فقؼورب مًتقيوت افؽشػ وافتجع ،ؾحؽؿي اخلوفؼ دم َّؾً ذم ترك افـص
مػتقح ًو ظذ حتقٓت افقظل اإلكًوين ،وتؼؾٌوت آهتامم ومًتقيوت افتدبر افتل حتقؾ
إػ ؿراءات متٌويـي وخمتؾػي وؾؼ حتقل افقظل وتٌدل افزمون وادؽون.
وؿقفف  ظـ افؼرآن افؽريؿ" :وٓ خيؾؼ ظذ ـثرة افرد" 2تلـقد ظذ ادعـك ادتجدّ د
 1ادرجع افًوبؼ ،ص.14
 2افسمذي ،حمؿد بـ ظقًك(279ھ) .اجلومع افصحقح ،حتؼقؼ وتعؾقؼ :إبراهقؿ ظطقة ظقض ،مك :مطٌعي
مصطػك افٌويب احلؾٌل وأوٓده1395 ،ھ1975/م ،ـتوب ؾضوئؾ افؼرآن ،بوب :مو جوء ذم ؾضوئؾ افؼرآن،
ج ،5حديٌ رؿؿ ،2906 :ص.172
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وافعطوء افالحمدود ،وافطوؿي افؽومـي ذم ـالم اهلل  .ؾوفؼقل بلن ـالم اهلل محّول
مقنا ؿريٌو فألؾفوم ،ؾؿػوهقؿف ودٓفتف
أوجف وفف طوهر وبوضـ ٓ يتـوؿض وـقكف ّ
واوحي ،وإكام اجلدل ذم ادراد مـ أيوت وفقس ذم ادـطقق مـفو ،ؾوٕفػوظ بؽؾقتفو ٓ
يؽتـػفو افغؿقض ذم ادعـك ،وإكام تؽؿـ ديـومقي ادعـك ذم مؼوربي ادراد احلدّ ي فميوت
وافًقر.1
مـ افعؾامء مـ يرى بلن "تعؾقؾ احلؽؿ افظوهر بودعـك افظوهر أوػ مـ تعؾقؾف
بوفصػي اخلػقي" ،2وإذا طفر ؿصد ادتؽؾؿ دعـك افؽالم أومل يظفر ؿصد خيوفػ ـالمف
وجى محؾ ـالمف ظذ طوهره افذي يؼصد مـ افؾػظ ظـد افتخوضى وٓ يتؿ افتػفقؿ
وافػفؿ إٓ بذفؽ .وإكام اختؾػ ذم محؾ افؽالم ظذ طوهره حؽام بعد طفقر مراد
ادتؽؾؿ بخالف مو أطفره ،ؾوفتًوؤل ظـ اظتٌور طقاهر إفػوظ إن طفرت ادؼوصد
بخالف ذفؽ ،أو آفتػوت يؽقن فؾؼصقد ؾفل إوػ بؿراظوهتو .3وإن ـون افؾػظ
حمتَؿال ،إٓ أن هـوك مـ افؼرائـ مو يػقد افؼطع بلن ادراد مـ افؾػظ طوهره.4
هل ؿوظدة اظتؿدهو ابـ افؼقؿ ذم بقون أمهقي افينوت وافؼصقد ذم صقغ افعؼقد افتل
تعتؿد ذم افتعومالت بغ افـوس ،فقثًٌ ؿقؿي افؼصقد وادعوين ذم جعؾ افؾػظ ـالمو
معتزا؛ ؾفل مٌدأ احلؼقؼي ،وإفػوظ ٓ تصر ـالمو إٓ إذا ؿركً بؿعوكقفو ؾفل مـ
أثٌتً احلؽؿ وهبو وجد .وفؽـ يؿؽـ تعؿقؿ ذفؽ ظذ خطوب افشورع ؾقـظر ذم أخػوطف
 1جوبر ،حًـ .ادؼوصد افؽؾقي فؾؼع ومـوهٍ افتػًر ،ط ،1افؼوهرة :ممشًي افػرؿون فؾساث اإلشالمل،
2007م ،ص.14
 2افؽػقي ،أبق افٌؼوء .معجؿ افؽؾقوت ،حتؼقؼ :ظدكون درويش ،حمؿد ادكي ،ط ،2بروت :ممشًي
افرشوفي1419 ،ھ ،1998/ص.1068
 3ادرجع افًوبؼ ،ج ،4ص.520 ،519
4

افؼراذم ،صفوب افديـ .كػوئس إصقل ذم ذح ادحصقل ،دراشي وحتؼقؼ وتعؾقؼ :ظودل أمحد ظٌد

ادقجقد ،ظع وآخرون ،دكط ،.مؽي ادؽرمي :مؽتٌي كزار مصطػك افٌوز ،د.ت ،.ج ،5ص.2264
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افدافي ظذ معوكقف ،ومتك يؿؽـ آشتعوكي بوفؾػظ ظذ بقون افؼصد ،ومتك حيؿؾ افؽالم
ظذ افظوهر وظذ ؽر ذفؽ.
ثاىيا :أسص املعيى وقصدية االىفتاح الداللي احلداثوي.

 /1التأويل املعاصز لليص ومقاربات الينذجة واالختزال.

ترتؽز افٌـقي ادعرؾقي فؾتلويؾقي ادعوسة ظذ مقؿػغ تلويؾقغ ،يؼػ أحدمهو ظذ أظتوب
حمدوديي افتلويؾ وهنوئقتف ويًتـد ظذ أشس افٌحٌ ذم مـطؼ افـص ،وافؽشػ ظـ
مؼوصد ادمفػ ومراداتف ،مـ ؽر إمهول فًقؿقوء افـصقص ومو تؼتضقف آخقوت افتلويؾ مـ
شقوق وؿرائـ ،بقـام يشتط أخر إػ مـوزع ؽـقصقي هرمًقي ٓ تؼقؿ حدودا فؾتلويؾ ،وٓ
تراظل آخقوت افـص ادـطؼقي وافؾغقيي ،وٓ تؽسث أجضو فؼصقد ادمفػ ومرامقف؛ بؾ
متعؿدة هنٍ ؿراءة خووعي دـطؼ "مقت ادمفػ" ،1خمضعي افـص فتورخيقي افػفؿ
وافتلويؾ ومـتفجي "افتلويؾقي 'اهلرمقـقضقؼقي' هنجو جديدا يؿقزهو ظـ ادذهى افتلويع

افؼديؿ ،وهذا افـّفٍ هق مراظوة تػرد افـص وخصقصقتف وظدم خضقظف فؾؿػوهقؿ

افًوئدة ذم حتؾقؾ افـصقص ،ويًتؿد افـص تػرده مـ حتقيؾ افؾغي وأصؽول افتعٌر
وافتصقير وإمدادهو مت ُّقزا مـ دمربي افذات وضوؿتفو اإلبداظقي افتل تـشئ افشؽؾ افتعٌري
ادـوشى فؾذات ،ؾؾؿ يعد افـص اإلبداظل يًتؿد معوير إبداظف مـ معوير ممْالة مـ
اخلورج ،بؾ مـ إبداع صوحى افـص ،وإشـود افـص إػ مٌدظف وؿوئؾف يًوظد ظذ ؾفؿ
معـوه ،أي آشتـود إػ ادم ِّفػ يًوظد ظذ افتلويؾ ،وتغدو مفؿتف افتلويؾقي ؾفؿ ادم ِّفػ أو
َ
فؾعومل 2".وبذفؽ تغدو افـصقص
ؾفؿ افـص بقصػف تعٌرا ظـ دمربي ادمفػ وؾفؿف
مًخو ٓ يعسف بؼراءة حمددة ،وٓ يؼػ دون معـك واوح يػفؿ مـ خالفف ادراد.
 1إشامظقؾ ،كؼوز .مـوهٍ افتلويؾ ذم افػؽر إصقيل :دراشي حتؾقؾقي وكؼديي مؼوركي دـوهٍ افتلويؾقي ادعوسة،
ط ،1بروت :مرـز كامء فؾٌحقث وافدراشوت2017 ،م ،ص.483
 2ظٌد افرمحـ  ،بقدرع .اخلطوب افؼرآين ومـوهٍ افتلويؾ ،مرجع شوبؼ ،ص.45
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وتتحقل افـصقص إػ أصالء ـتوبي دمؿع وتؽدَّ س دوكام أجي اظتٌورات حلؼقؼتفو أو مو
يؿؽـ أن تػصح ظـف.
وممو يؼقفف بعض افٌوحثغ ذم امتداح ـتوبوت احلداثقغ" :وذم شقوق إكتوج ؿراءة جديدة،
طفرت حمووٓت افٌوحٌ ادكي افدـتقر كك حومد أبق زيد (وفد ظوم1943 :م) ٓ
شقام ذم ـتوبف" :مػفقم افـص ،دراشي ذم ظؾقم افؼرآن" ،فتؼديؿ ؿراءة يراهو صوحٌفو-ظذ
إؿؾ-جديدة فعؾقم افؼرآن ،مفام ـون مقؿػ معوروقفو .وإذا مل تؽـ حمووفي أبق زيد
مق ّؾؼي ذم اإلتقون بجديد ،ؾنن جديدهو :يتؿ ّثؾ ذم أن صوحٌفو اكطؾؼ ؾقفو مـ هوجس
اإلبداع ،وهل خطقة حمؿقدة افققم رؽؿ إخطوء افعؾؿقي ادػسوي افتل تؽتـػ افـتوج
كػًف .إهنو خطقة يرى حًـ حـػل أهنو "ؾتح جديد ذم افدراشوت اإلشالمقي ،افؼرآكقي
وإدبقي وافؾغقيي( ،يتجووز) تؽرار افؼدموء افذي ٓ يضقػ جديدا ،أو تؼؾقد ادحدثغ
فعؾؿ افؾًوكقوت احلديٌ ،ومو أـثره فدى إخقتـو ادغوربي ترمج ًي وتلخقػ ًو1".

وفؽـ يؿؽــو افؼقل بلن ثؿي تـوؿضوت رهقٌي ذم مثؾ هذه افؽتوبوت افتل ترؽى ذم
دمووز شقوج ـتوبوت افؼدامك مثؾ افًققضل وافزرـق دقاـٌي آخر مـجزات افعؾقم ذات
افصؾي بوفٌحٌ افؼرآين ،وبودؼوبؾ متتدح بدائؾ فقًً ذم ادًتقى ادطؾقب مـ افؼراءة
فـصقص افقحل ،وٓ مو تؽتٌف هق مـ افتجديد ذم رء ،ؾوحلقد ظـ ادـفٍ افصحقح ذم
افتعومؾ مع كصقص افقحل بدظقى اإلتقون بوجلديد ،وضل صػحي افؼديؿ ممو أنتجف
ورز َّيي اجلؿقد ظؾقف اؾتؼورا إػ روح اإلبداع؛ هل خطقات كحق
افًؾػ بدظقى هتوفؽف َ
اإلجفوز ظذ كصقص افقحل وحتققدهو جوكٌو ،بدظقى دراشي اخلطوب افديـل وؾؼ أشس
ادـفٍ افعؾؿل افذي خيضعف ٔفقوت افعؼؾ افتورخيل ٓ افعؼؾ افغقٌل إشطقري.2
 1حى اهلل ،حقدر' .افدرس افؼرآين ودموذبوت ادـوهٍ :ؿراءة ذم ظؾقم افؼرآن ظـد د .كك حومد أبق زيد'،
شؾًؾي افدراشوت افؼرآكقي :دراشوت ذم تػًر افـص افؼرآين -اجلزء افثوين :افتلويؾ وإؾفقم افؼرآين ،ط،2
بروت :مرـز احلضورة فتـؿقي افػؽر اإلشالمل2010 ،م ،ص.250

 2ادرجع افًوبؼ ،ص.251 ،249
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يؼقل ظع حرب متحدثو ظـ مـفٍ كك حومد أبق زيد ذم ؿراءتف":موٓ يتقؿػ أبق زيد
ظـ افتشديد ظؾقف وترداده ظذ امتداد خطوبف ،أنف حيوول ؾفؿ افـص ؾفام ظؾؿقو ٓ ؾفام ؽقٌقو
أشطقريو ،وذفؽ بوفتعومؾ معف بوظتٌوره مـتَج ًو ثؼوؾق ًو ،وبوٓظتامد ظذ مـفٍ ؿقامف أن
افقاؿع هق اددخؾ إػ ؾفؿ افـص" ،1وبام أنف"يعقد افـظر ذم مػفقم افقحل مـ مـظقر
تورخيل كوشقيت ،ؾنكَّف يؼدم تعريػو جديدا فؾؼرآن بقصػف "كصو فغقيو" مًتٌعدا بذفؽ ـؾ
احلؿقٓت ذات ادضومغ افالهقتقي أو إشطقريي أو افغقٌقي مثؾ وحل وإهلل أو ؿدد
أو كٌقي".2
وٓ بد فـو أجضو ،مـ اإلصورة إػ أن مثؾ هذه افؽتوبوت افتل تًعك وبؽؾ جرأة إػ
اظتٌور اخلطوب افؼرآين صلنف صلن أي خطوب بؼي ،تتحؼؼ ؾقف ذوط افـتوج ادعرذم
ا فذي يتطؾى افـؼد؛ هلل ـتوبوت تتجووز افديـ وتصودم حؼوئؼ اإلشالم ذم حمووٓت حلؾ
ظراه وكؼضفو .ؾوظتٌور "افؼرآن كص فغقي" أو اظتٌوره "كص كٌقي" 3ؾوفؼصد واوح
يرمل إػ خؾخؾي ادـظقمي افػؽريي اإلشالمقي ،وشتػيض مثؾ هذه افدراشوت إػ كػوذ
ؿقوً ظالؿتفو
بعض مـ تلويالهتو
ادشقهي إػ دائرة افتػًر ،ؾلي تلويؾ هلو بعد أن ّ
ّ
بوفـص وـوكً ؿوظدهتو ادً ّؾؿي ذم افتعومؾ معف هل اظتٌورهو فف"كص بؼي".
ؿد تؽقن افشعورات افتل يرؾعفو احلداثققن هل كػًفو افتل يرؾعفو بوؿل مػؽري
اإلشالم؛ وهل دمديد افػؽر افديـل اإلشالمل ،وبؾقرة ؾفؿ ظكي فف يػ ّعؾ حضقره،
وفؽـ افقجفوت تتغوير وادـوهٍ تتـوؾر ،وافغويوت متٌوظدة؛ ؾام يؼصد إفقف احلداثققن ؽر
مو يؼصد إفقف أهؾ افتػًر وافؼرآن ممّـ يدرشقن افؼرآن افؽريؿ بوظتٌوره مرجعقي هنقض
فألمي مـ وهدهتو ،ذم حغ تـشد افدراشوت احلداثقي حتققده بوظتٌوره مرجعقي ختؾػ
 1حرب ،ظع .كؼد افـص ،ط ،4ادغرب :ادرـز افثؼوذم افعريب2005 ،م ،ص.209
 2ادرجع افًوبؼ ،ص.207
 3ادرجع افًوبؼ ،ص.208
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وتؽٌقؾ بوفتوريخ وإحلوق بوحويض .فؼد دمووز افغرب ،افققم ،احلداثي وضرائؼ افٌـققيي ذم
ؿراءة افـصقص إٓ أن مـوهٍ احلداثقغ افعرب ٓ تزال تؼتػل أثرهو ذم افتـؽر فؾـصقص
وإفغوء ذاتقتفو.
يؼقل افٌوحٌ حمؿد احلرش ":إن افعدول ظـ افتعومؾ مع افـصقص وؾ ًؼو فطرائؼ
افٌـققيغ وأشوفقٌفؿ ادـفجقي افصورمي ذم مؼوربتفو يـدرج افققم ذم شقوق
اكعطوف( )tournantؾؽري ظؿقؼ يروم إؿومي صقغي أخرى مـ افعالؿي بوفـصقص ؽر
تؾؽ افتل شودت ذم خمتؾػ افٌـققيوت وهقؿـً ظؾقفو؛ ؾػل جمربوت هذا آكعطوف مل يعد
هـوك مـ يؼتـع بلن افعالؿي ادثذ بوفـص هل مو يؽؿـ ذم اختزافف إػ مقوقع صٌقف
بؿقوقظوت افعؾقم احلؼي ،وؿوبؾ ٕن تطرد ؾقف أؿقًي هذه افعؾقم ودمريداهتو .إن ظالؿي
مـ هذا افـقع أمًً حمط ارتقوبٕ ،ن افـصقص آخً ؾقفو إػ جمرد "أصقوء" شوــي ٓ
تؽتًى هقيوهتو وٓ تعرب ظـ حؼوئؼفو إٓ مـ خالل مو تؽقن بف مقوقظو جمرد ًا ذم هذه
اد عويـي افعؾؿقي أو تؾؽ؛ ؾؽلن وجقد كص مـ افـصقص ٓ يعقد آظساف بف إػ جفي
ـقكف خزة ذاتقي بوحلؼقؼي أو دمؾق ًو مـ دمؾقوت آكتًوب إػ افعومل ،وإكام يعقد إػ اجلفي افتل
يغدو هبو جمرد مقجقد( )étantيلخذ هقئي مقوقع خيضع فؾًقطرة وافضٌط ظذ كحق مو
ختضع فذفؽ أصقوء افعؾؿ ومقوقظوتف1".

ويمـد افٌوحٌ أن مو حيدث افققم ذم ظديد مـ افتلويؾقوت هق تؼقيض فؽؾ ظالؿي
بوفـص تٌتغل افًقطرة ظؾقف ،ومصودرة حؼف ذم افتعٌر ظـ مؼوصده ومراداتف ،أواختزافف
إػ ادًٌؼ مـ إحؽوم وافؼرارات افتل يـطؼ هبو مؼول ذم مـفٍ معغ .صقر اإلـراه هذه
افتل تًعك إلخضوع افـص إلمالءات ادـفٍ دمووزهو افقظل افتلويع ادعوس افذي مدّ
جًقر افتحوور مع افـصقص وافتقاصؾ معفوّ ،
وحؾ حمؾ تؾؽ افعالؿي آشتعالئقي افتل
شودت مـ ؿٌؾ ،وبـقً ظذ إخضوع افـصقص ظالؿي اشتػفومقي ؿوئؿي ظذ إرادة افػفؿ.
 1احلرش ،حمؿد .افـص وآخقوت افػفؿ ذم ظؾقم افؼرآن ،مرجع شوبؼ ،ص.8 ،7
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 /2أفق التأويلية وتشذر اليص.
فؼد أنزل اهلل افؼرآن افؽريؿ فقػفؿ ؾؽون بذفؽ مـػتحو ظذ إؾفوم افتل تراوحً
بغ افصحقح وافًؼقؿ ،وافتلويالت افتل اكضٌط بعضفو بوفؼقاكغ واحلدود افعؾؿقي
افالزمي ،واكػؾً بعض مـفو ،ومع ذفؽ"مل يؼؾ أحد مـ ظؾامء افؼرآن أو ادػنيـ ،وٓ
ظؾامء افصحوبي أو افتوبعغ بلن فميوت افؼرآكقي هنويي مـ حقٌ افدٓفي ،1إكام هق افؼقل
بيورة حتديد آكػتوح افدٓيل وؾؼ حمددات :
-

حتديد دٓٓت افـص ادؿؽـي وذفؽ وؾؼ ؿقاظد ،هل:

افؼقاظد افؾغقيي( :فغي افـص) :هل افعربقي ووؾؼو فؼقاظد افؾًون افعريب يؿؽـ
حتديد دٓفي افـص.
افؼقاظد افـًؼقي(كًؼ افـص) :كًؼ افـص ذظل ،ؾتحديد دٓفتف خيضع فتػًر
افؼرآن بوفؼرآن أو تػًره بوفًـي حتك ٓ يعورض بعضف بعضو.
افؼقاظد ادؼوصديي(مؼوصد افـص) :خيضع افـص فؼوظدة مؼوصديي مػودهو بلن
إحؽوم اإلهلقي جوءت جلؾى ادصوفح ودرء ادػوشد ،وٓ بد ذم افتحديد افدٓيل مـ
مراظوة افؼقؿ وادصوفح افتل يؼصد افـص فتحؼقؼفو.
 -آختقور بغ افدٓٓت ادؿؽـي مـ خالل ظروفو ظذ افؼقاظد افتل ذـرت،

ؾنذا ـوكً كتوئٍ افؼقاظد متامثؾي؛ ؾًقؽقن افـص مغؾؼو ظذ وجف افؼطع ،ذم حغ
إذا اختؾػً كتوئٍ هذه افؼقاظد ؾال بد مـ تقطقػ ؿقاظد افسجقح بغ تؾؽ
افؼقاظد ،واختقور واحد مـ آحتامٓت ويؽقن افـص مغؾؼو ظذ جفي افظـ.2
 1افـوسي ،ؾوضؿي افزهراء' .اكػتوح افـص وحدود افتلويؾ' ،أظامل افـدوة افعؾؿقي افدوفقي فؾرابطي ادحؿديي
فؾعؾامء1434 ،ھ2013/م ،افربوط ادؿؾؽي ادغربقي ،ص.649

 2ادطرذم ،يوه بـ موضر .افعؼوئديي وتػًر افـص افؼرآين ،مرجع شوبؼ ،ص.743
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فؽـ مو م ّقز افؼراءات احلداثقي مـ تؼقيض فتؾؽ افؼقاظد جعؾفو تـػتح ظذ دٓٓت
تمول بوفـص إػ افتشذر وافتػؽؽ إػ أجزاء متـوثرة ٓ تقاصؾ بقـفو ،كوهقؽ ظـ افؼراءة
آكتؼوئقي ادؼصقدة افتل يامرشفو افـؼد احلداثل فؾـص ،وظزفف ظـ طروؾف وشقوؿوتف؛ ؾتؾؽ
ممورشوت ؿد ؾتحً افٌوب ظذ افتػًرات ادختؾػي افتل تتٌـوهو افتلويؾقوت افتل تًتـد إػ
حداثي افغرب ،ذم حغ أن افـص افؼرآين -ذم حؼقؼتف -يـًٍ روابط إحوفقي بؿحقطف
اخلورجل تضؿـ تآخػف افدٓيل وافتداويل مع ذفؽ ادحقط ،وتـلى بف ظـ افتػرق وافتشذر
افذي يمدي إػ تدمر هقيي افـص فـصٌح أموم افالكص1

 شامت افؼراءة احلداثقي فؾـص افؼرآين:
تقوقح مو ترتؽز ظؾقف ادعرؾي مـ مصودر وأشس مـ إمهقي بؿؽون ذم ظؿؾقي ؾفؿ
معطقوت آدموهوت ادختؾػي ذم ادعرؾي ،ودحووفي ؾفؿ ادرتؽزات افتل يؼقم ظؾقفو
ؾفؿ افقحل ذم اددرشي احلداثقي ،يـٌغل إدراك افعـوس إشوشقي فـظريي ادعرؾي
ومصودرهو فدهيؿ.2
 -احلداثي وملزق افعؼؾ افػطري :مـ افصقاب افتقجف كحق تعؼؾ افقحل بطريؼ

مٌوذ دون وشوضوت تؼقؿ حجٌو بقــو وبقـف ،ؾوفرـقن إػ افـظؿ افػؾًػقي وؽرهو
ممو يتجف إفقف بعض مـ افٌوحثغ ادعوسيـ هق ممو يػؼد بقصؾي افتعرف إػ احلؼ،
ويذهى بصقاب تؾؽ افؼراءات؛ ؾوفتعؼؾ افػطري هق تـٌقف افػطرة وحتػقز
اشتجوبتفو ٓشتثورة دؾوئـ افعؼقل.3
مرتؽزات افػفؿ ظـد احلداثقغ:
 1احلرش ،حمؿد .افـص وآخقوت افػفؿ ذم ظؾقم افؼرآن ،مرجع شوبؼ ،ص(261 ،260بتكف).
2

إرصودي ،حمؿد روو' .ؾفؿ افـص افديـل ظذ وقء اددرشي افتػؽقؽقي' ،شؾًؾي افدراشوت افؼرآكقي:

دراشوت ذم تػًر افـص افؼرآين ،مرجع شوبؼ ،ص(57بتكف).
 3ادرجع افًوبؼ ،ص(101-96بتكف).
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 -إحداث ؿطقعي معرؾقي مع افساث :أو مو يًؿقف ضف ظٌد افرمحـ بوإلبداع

ادػصقل ؛ وهق اإلبداع افذي ّ
أخؾ بؿؼتضقوت افؼراءة احلداثقي فؾؼرآن افؽريؿ افتل

حيػظ ؾقفو ادًؾؿ صؾتف بام ثًٌ كػعف وصالحف ذم تراث إمي ذم افعوجؾ وأجؾ
معو ،1هق إبداع مٌتقر افصؾي بوحويض ،ؾوؿد فألصوفي واهلقيي.
 -تؼؾقد احلداثي افغربقي :هل ؿراءات مقصقفي اإلبداع بوفغرب ،مؼ ّؾدة فف ،حتؼؼ

حداثقتفو مـ خالل ؿراءاهتو آكتؼوديي فؾؼرآن افؽريؿ ،مـتفجي فتجًقد مؼوظفو
آكتؼودي خططو هل إنًـي(كؼؾ أيوت افؼرآكقي مـ افقوع اإلهلل إػ افقوع
افٌؼي) وإرخـي(رؾع ظوئؼ احلؽؿقي :ثٌوت وأزفقي إحؽوم افؼرآكقي)
وافعؼؾـي(رؾع
ظوئؼ افغقٌقي) ،وفؽؾ مـفو ظـوس ثالث وؾؼ أيت:
 اهلدف افـؼدي ادراد حتؼقؼف. أفقي افتـًقؼقي ادقصؾي إػ اهلدف.حتصؾ اهلدف بوفتـًقؼ بقـفو.2
 افعؿؾقوت ادـفجقي افتل ّ كؼد ادؼدس :تصطٌغ افؼراءات احلداثقي بطوبع افـؼد ذم تػًراهتو ٔي افؼرآنافؽريؿ ،ؾفل ؿراءات ٓ تٌتغل حتصقؾ اظتؼود مـ أيوت افؼرآكقي ،إكام ديدهنو ممورشي
افـؼد ظؾقفو .ومـ تؾؽ افؼراءات :ؿراءة حمؿد أرـقن ومدرشتف بغ افتقكًقغ –مم ّثؾي
بـ ـ ــ"ظٌد ادجقد افؼذم" وآخرون ،وؿراءة "كك حومد أيب زيد" ،وؿراءة "ضقى
تزيـل".3
 1ضف ،ظٌد افرمحـ .روح احلداثي :اددخؾ إػ تلشقس احلداثي اإلشالمقي ،ط ،1ادغرب :ادرـز افثؼوذم افعريب،
2006م ،ص.175
2

ادرجع افًوبؼ ،ص.185-178

 3ادرجع افًوبؼ ،ص.177 ،176
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اخلامتة
يعد افتلويؾ آخقي حقي تًوير افزمون ،وتتػوظؾ مع خمتؾػ افتقجفوت افػؽريي ،ؽر أن
افتلويؾ وؾؼ ادـظقر اإلشالمل خيتؾػ ـثرا ظـ خمرجوت افتلويؾقي احلداثقي
وادعوسة؛ شقاء مـ حقٌ افتقطقػ أو مـ حقٌ ادـوهٍ وأفقوت افتل تًتؿد
صقرهتو احلؼقؼقي مـ مرجعقتفو افتل تمول إفقفو؛ ؾوفتلويؾ بروح افقحل فقس هق
افتلويؾ وؾؼ ؾؾًػوت افغرب.
ومجؾي مو يؿؽـ اشتخالصف مـ هذا ادقوقع مويع:
 يتخذ افتلويؾ ذم ادـظقر احلداثل مظفرا مـ مظوهر افتجووز واإلؿصوء فؽؾ مو ففارتٌوط بوفؼداشي وبوٕصوفي اإلشالمقي ،وأجّو ـوكً افشعورات افتل يرؾعفو همٓء ؾنن
جمؿؾ جفدهؿ يتجف فؾزج بؿضومغ افقحل ذم كطوق تثقير افالمػؽر ؾقف ،وجعؾف جموٓ
خصٌو فؾـؼوش وهدم مًؾامتف.
 حتظك جفقد احلداثقغ بقثوؿي تًتٌطـ ذم معظؿفو روح افعداء حو هق ديـل،مًتؾفؿي مـوهجفو مـ بقئي أؿومً ثقرهتو افتـقيريي ظذ أنؼوض افديـ ،وآشتعالء ظذ
ـؾ مقروث ومؼدس.
 تلرجحً احلداثي افعربقي بغ ضرؾغ كؼقضغ؛ أصوفي إشالمقي تًتؿد ـقـقكتفوواشتؿراريتفو مـ ادؼدس ،وهقيي ؽربقي تـوذم ؾؾًػوهتو ـؾ مو هق إشالمل ،ؾال هل
حوؾظً ظذ أصوفتفو وأؿرت هبقيتفو ،وٓ أمؽـفو حػظ مؽتًٌوت افػؾًػوت افغربقي
افتل دمووزت احلداثي وتـؽرت فتؾؽ إصقات افتل أرادت خؾؼ بؾٌؾي ؾؽريي ،وتشققع
افػقى ذم ؿراءة افـصقص مفام ـوكً صٌغتفو ،ؾؼد اشتدرك افغرب وبؼقً حداثي
افعرب متعثرة مل دمد هلو شـدا تـتًى إفقف افققم.
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