
  



 أن هاوحق   ،اجملتمع يف القيادة مركز   اغتصبت قيمة   ينالد    اعتبار على احلداثية النظرة   قامت
 دونه منيعة جسور جعل وحاولوا ،ملسامهه ىمرم   الوحي واجعل هنا ومن ،اماالت    قفص يف علت  

 العلوم صالحية انتهاء على التأكيد اجلسور هذه أهم من وكان ،وبينه الناس بني ةللحيلول
 تكفي لغوي   نص   أنه أساس على به االنفراد ذلك بعد هلم ليتسىن ؛وفهمه ابلوحي قةاملتعل  

 ولو صهختص   من اانطالق   لتفسريه المؤه   اجلميع ويكون معه، والتعامل لفهمه األدبية املداخل
 إنتاج ت   ،حمدودة ثقافة إىل ينتمي لغوي    نتاج جمرد   النظرية هذه وفق الوحي ألن ا؛أجنبي   كان

 .واملركزي الداليل نظامه لتشك   اليت الثقافة تلك من انطالقا معانيه
 لفظب فاستبدلوا ،يناسبه بلفظ الوحي على للوحي تناوله يف احلداثيني من كثري  خبل وقد

 ،نزيه لغرض   ليس الوحي بقداسة التسليم يف الشح وهذا ،القرآن ظاهرةلفظ:  الكرمي القرآن
 االطمئنان عدم عن والتعبري النصوص، يف املبكر الزهد لتربير وإمنا ؛النسبة يف التثبت دافعه وليس

 الوحي بني التفريق على بعضهم دأك   وقد ،احمفوظ   كونه  مدى يف ابلتشكيك الوحي لنصوص
 ثالث مدى على وسلم عليه هللا صلى النيب به ظتلف   الذي فالوحي ،ناملدو   الوحي وبني امللفوظ

 ظروف هناك كانت  فقد مجع، الذي الوحي نفسه هو يكون أن ميكن ال سنة وعشرين
 التأليف من خال وحي أبنه التسليم إمكانية علت والتدوين اجلمع هذا صاحبت تومالبسا

 الوحي نصوص على اللتفافل متهيد جمرد النظرية وهذه .اد  مستبع   امر  أ فيه اآلخرين مشاركة ومن
 من وتعل موضوعية، مقومات ألي ختضع ال أتويلية تشريح لعمليات وإخضاعها ذلك، بعد

 اجملتمعات عند نيةاآل صداقيةامل من انوع   وكسبها األفكار لتمرير احتياطية أدوات جمرد النصوص
 .اسطحي   ان  تدي    نةاملتدي   

بعض ل بدراسة   نقوم سوفف الوحي مع املدرسة هذه تعامل طرق ملعرفة املاسة للحاجة ونظرا
 ذاه يف مناقشتهم مع ،االلتفاف هذا يتم وكيف عندها، النصوص على تفافاالل مظاهر

 هب تتسم ما مع اعلمي   انشاط   املمارسات هذه تسمية إمكانية مدىبيان و  ،يالعلم االحتيال
 .النصوص تناول يف اجلدية عدم من

 وحماولة النصوص على للتحايل كثرية  مناذج جيد احلداثي للتيار الفكرية احلالة يف والناظر
  :النماذج هذه ومن ،الشرع على أجنبية مقاصد لصاحل توظيفها
  :ابملصلحة النص عالقة :أول  



 أبن هبم راملغر   وبعض أنفسهم إقناع يف يةقو  مشاركة سالملإل احلداثي التيار تبينل كان  لقد
 تناولوا مث ومن ،الشرعية ابلعلوم معنت ألي املتاحة االجتهادية املساحة داخل هي اآلراء هذه

 الساحة يف ملنازلةاب تسمح ةشرعي   مصداقية كسب  أجل من اشكلي   تناوال   الشرعية املباحث بعض
 امليدان هذا يف احلداثيني إسهام وكان ،املصلحة مبحث املباحث هذه بني من وكان الشرعية،

 غري عائم مفهوم إىل شرعية   مصداقية   له منضبط مفهوم من املصلحة مفهوم منقله يتمث ل يف
ا عليه التأكيد ويعد   ،منضبط  فكرة املصلحة من جعلوا حيث ؛احلداثية النظرية حسب أمر ا مهم 
 حدث "إذا :هويدي فهمي يقول ،تااومراع وجودها سبب هو الذي النص وإلغاء العلة ملعارضة

 وت  غ ل ب   األوىل، لتطبيق جمال فال املعتربة الناس مصاحل من أي    وبني النصوص بني التعارض
 .(1)الثانية" يف النص على املصلحة

 فتطبيق ،أحكامها بتطبيق الشريعة تطبيق يربطون الذين الفقهاء ختطئة هذا على وبنوا 
 .(2)روحها بتطبيق يكون احلداثيني عند الشريعة

 القاعدة وانتقد ،للحكم موجبة ليست العلة أن فرأى ،ذلك من أبعد إىل اجلابري وذهب 
 ،(3)النص على احلاكمة هي املصلحة أن واعترب ،ا"وعدم   اوجود   علته مع يدور "احلكم :املعروفة

 النص مع التعامل يف تقيده قد ألهنا احلكم؛ مناط هي اليت ابلعلة يتقيد أال ذلك من ومراده
ض   ا،عدمه من بوجودها ل ص   ذلك ف  ع و  لت م   ،املصلحة هو عائم مبفهوم احلكم وتعليق ،منها اب 

  .اضابط   أو اتعريف   هلا يضع أن دون
 هي بل الشرعي، ابلنص خاصة ليست النسخ فكرة أن إىل الطرح هذا خالل من لواوتوص  

 الزمانية للظروف خاضعة نسبية هي بل ،مطلقة ليست األحكام ألن األمة؛ إىل موكولة
 توزيع وأوقف قلوهبم، املؤلفة حكم عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر نسخ فقد وهلذا واملكانية،

 .(4)الغامنني على املفتوحة األرض

                                         
 (.176)ص:  املنقوص التدين (1)
 (.37)ص:  عشماوي مدحمل ،اإلسالم جوهر: ينظر (2)
 (.63)ص:  نظر وجهة: ينظر (3)
 (.463) مامةأ عداننل ،السالمي الفكر يف التجديد: ينظر (4)



 كأداة  الفقه أصول وجه يف ورفعها املقاصد متجيد يف احلداثيني كلمات  توالت وقد 
 والسياسي االجتماعي للواقع املرتنة الشرعية للنصوص اسجن   منها جعلوا كما  ،لالستنباط

 النص قداسة فكرة سيطرة بسبب مرتبك الديين الفكر أن واعتربوا زعمهم، حسب والزماين
ل   وال لواقعه، امتجاوز   واعتباره  كما  واملقصد، املصلحة لصاحل قداسته من التخلص يف إال ح 

 .(5)بزعمهم اخلطاب بن عمر فعل
ت   ما نسخ من احلداثي اجملتهد ي  م  ك  ن   الذي الوحيد املالذ هي املقاصد واعتربوا د   ف ق 

ر ا ويصبح ،النص سلطة من ويتخلص مصلحته،  .(6)اإلسالمي التشريع كيان  يف ح 
 للنص هدم كمعول  املصلحة شعار رفع خالل من تتم   النص على االلتفافية النظرة وهذه

 حتت ترفيهية عمليات وممارسة ،النص لداللة التجميد من انوع   املنضبطة العلة واعتبار ،وملعناه
 زمن على وقصرها داللته وتضييق ،العامة احلياة يف النص تدخل من للتقليل املصلحة غطاء
 وبني البسيط املتلقي بني مباشرة العالقة وترك ،ضوابط أي عن ابعيد   معه التعامل ليتم ؛معني

 املعايري مجيع وتستبدل النص، مع تعاملال لعقلية لةاملشك    يةالعلم املعايري عن ابعيد   ؛النص  
 الطرح إىل ملالتعا هذا حماكمة تتم حني بينما القوم، عند عائم مفهوم هو الذي املصلحة مبفهوم

 قلة ابختصار ذلك ودليل االجتهادية، الناحية من رومقص    اعلمي   انقص نهأ جند املتزن الفقهي
 تهبتعلي أنه فاملفروض ،احلداثي الطرح يغطيها اليت االجتهادية املساحة وضعف العلمي اإلنتاج

 بحثال يف جدية عن يعرب جاد علمي إنتاج يوجد واملقاصد االجتهاد شعار ورفع املصلحة
 املقارنة منها يقصد فكرية مراجعة فأي ،الفقهي اإلنتاج حبجم رتاثل املنافسة على وقدرة العلمي

 احلداثية املمارسة نأ عناء بدون يدرك الشخص تعل داثياحل والتحايل الفقهي اإلنتاج بني
 مل لذا ؛النص جمال تضييق بسبب الظل حتت واجللوس الشريعة من الكلي االنسحاب تعين

 أبواب يف ذكرا هلم تد فال ،الشرعية اجملاالت من كثري  يف التشغيب غري يذكر رأي للقوم يكن

                                         
 (.12)ص:  لجابريل ،الشريعة وتطبيق الدين: ينظر (5)
 "،احلداثي للتيار املعرفية والفجوات لألغالط نقدية دراسة الشريعة مقاصد" :علمية ورقة: ينظر (6)

 .هالطلب أمحد لحضرميل



 غري اتواعرتاض تشغيب شكل يف خترج آراء غري ،الشرعية والسياسة نكحةواأل املعامالت
 موفقة.

 وأسباهبا الدنيا ات  لذ   هبا يقصد الشرع يف فهي ،وحمددة مفصلة الشرع يف املصلحة بينما
 معلومة أمور وهذه وأسباهبا، وغمومها وأسباهبا الدنيا آالم ابملفسدة ويقصد ،وأسباهبا وأفراحها

 ابلعادات.
 دل فقد وأسباهبا مومهاوغ وأسباهبا وآالمها وأسباهبا وأفراحها وأسباهبا اآلخرة لذات وأما

 والتهديد. والزجر والوعيد الوعد عليها
م }ي ط اف   :قوله مثل فيف اللذات فأما  اف   ع ل ي ه  ح  ن ب ص  ب   م   و اب   ذ ه  ا و أ ك  ف يه  ا و  يه   م  ت ه   ت ش 

س   ني    و ت  ل ذ   األ نف  ا و أ نت م   األ ع  ون{ ف يه  ال د    .[71 :]الزخرف خ 
م   :قوله مثل ففي األفراح وأما ر   اّلل    }ف  و ق اه  م   ذ ل ك   ش  و  م   ال ي   اه  ل ق  ر ة   و  ر ور ا{ ن ض  س   :]اإلنسان و 

ني   :وقوله، [11 م   مب  ا }ف ر ح  ه  ن اّلل    آَت  ل ه   م  ر ون   ف ض  ب ش  ت   ي س  ل ذ ين   و  ق وا   مل    اب  ن   هب  م ي  ل ح  م   م   ه  ل ف   أ ال   خ 
ف   و  م   خ  م   و ال   ع ل ي ه    .[170 :عمران ]آل َي  ز ن ون{ ه 

ر ض   ق  ل وهب  م }يف   :تعاىل قوله مثل ففي اآلالم وأما  م   م  ر ضا   اّلل    ف  ز اد ه  اب   و هل  م م   مب  ا أ ل يم   ع ذ 
ان وا ذ ب ون{ ك    .[10 :]البقرة ي ك 

ا :تعاىل قوله مثل ففي الغموم وأما ل م  وا أ ن أ ر اد وا }ك  ا َي  ر ج  ه  ن   ن   م  وا غ م    م  ا أ ع يد   و ذ وق وا ف يه 
اب     .[22 :]احلج احل  ر يق{ ع ذ 

 .(7)هبا تعرف اليت واملفاسد املصاحل قاعدة هي فهذه
  :النص من املوقف :ااثني  

 الوحي ستقد    ال نظرة وأي ،جاء منه ألنه ؛وجل عز ابهلل لإلميان ضرورة ابلوحي اإلميان يعد  
 على يؤثر األدلة ترتيب يف األولية من نزعه أن كما  ،دينية نظرة تكون أن ميكن ال به تعرتف وال

 .قضاايه مع تعاطيه ويف الوحي مع ملتعاملا فكر

                                         
 (.16-15 /1) السالم عبد بن للعز ،الكربى الفقهية القواعد: ينظر (7)



 وحماولة وأهله لإلسالم االنتساب وقرروا ،الوحي مع مشكلتهم احلداثيون حسم وقد
 مر كما  النص وجه يف املصلحة سالح وشهروا ،-زعمهم حد على- الداخل من إصالحه

 مع دائمة معركة يف احلداثيني وجعل ،االحتياط مقاعد يف النص جعل التصرف هذاو  معنا،
 للمنجزات ومتابع مهتم    على ختفى ال واضحة مالمح شكل يف املعركة هذه وتظهر ،النص

  :مظاهر الصراع هلذا كان  قدو  ،املدرسة هلذه ةياملعرف
  :احلياة إصالح على النص قدرة مدى يف التشكيك :األول املظهر

 االعرتاف وعدم التشكيك إىل جمملها يف ترجع متنوعة باراتبع اهلدف هذا عن عربوا وقد
 علي عنه عرب ما وهذا ،معاجلتها على القدرة وأ األمور، فهم يف واألسبقية لقدسيةاب للوحي

 والدنيوي ،كوين  إىل واخلصوصي ،متعال إىل التاريخ حتيل اليت الفكرية اآللية كشف :  ب حرب
 .(8)سمقد   إىل

 امللذات من وغريها العني واحلور والنار اجلنة عن احلديث من استيائهم مدى عن عربوا ماك
 أصبح "لقد :ةالربيع تركي يقول ،العوملة ظل يف عنها احلديث ينبغي ال اثنوية عمواضي بوصفها

 .(9)العني" واحلور اجلنة يف اللذات عن القرآن حديث كثرة  من حراجلإل يتعرض املسلم
 خطااب واعتبارها الشرعية النصوص من كثري  عاتو ملوض الضمين التعطيل هذا من وانطالقا 

 األسبقية عطاءإ على وال ،التسليم أمبد على اقائم   يكن مل النص مع تعاملهم فإن ،ابدائي   مجاهرياي  
 البحث نأ ذلك ودليل ،اد  ومستن   امرجع   ال اومربر   غطاء   جعلوه مناوإ ،واإلرشاد التوجيه يف له

 يريد الذي احلداثي هللتوج   تشهد مربرات وجود قصد املضامني حنو اته النصوص يف احلداثي
 له يتنبه ال رمبا آخر إشكال يقع هناو  ،به ومشيد احلضاري لإلجناز مربر جمرد الوحي من

 منا ينتظر ال فالغرب ،قائما يزال ال اإلضافة سؤال أن وهو ،للفكرة احلماس بسبب احلداثيون
 ،هلا يشهد أو مهقي   مع يتعارض ال ما الديين تراثنا نصوص يف جيد أن حضارية كأمة  يقبلنا كي

 اإلجناز، يف عليه اآلخر قتفو   مع آخر طرح مع امتماهي   يكون أن طرح أي قبول يف ياكاف  ليسف
 هزمية التعسفية الطريقة هبذه عنه وفصلهم القرآن لفهم املسلمني حاجة عن الطرف غض إن مث

                                         
 .(64-65)ص:  النص نقدينظر:  (8)
 (.129)ص:  اإلسالمية امليثولوجيا يف واجلنس واملقدس العنف (9)



 عن تعبري وهو ،املدرسة هذه رواد مجيع ينتاب الذي النفسي الشعور إىل تنضاف حضارية
 املادي هنوضه سبب ليس الناهض العامل أن بدليل ؛للغرب والعلمية الفكرية اجملاراة عن العجز

 حلياةا ذههل إضافة أهله وأكثر ،خمتلفة ثقافات يعيش فهو ،آخر دين تبين أو معني دين ترك هو
 أن على يدل مما ؛واهلندوسية واجملوسية البوذية مثل مقنعة غري خرافية انتداي أتباع أانس هم

 هي وإمنا ،ألحد والء   حتمل ال فاآلليات ،جنازابإل هلا عالقة ال الءهؤ  تسكن اليت التدين عقدة
 لكن دينه، عن النظر بغض    هبا ينهض فسوف استخدامها يف جنح من ،كونية  لسنن َتبعة

 عن خميلتهم يف ما بني الربط على ويصرون ،الواقعية قةياحلق هبذه لألسف مونيسل   ال احلداثيني
 العداء القرآن أعلن اليت األلفاظ او يتجاوز  أن ذلك من والعجب ،مةاأل واقع وبني النصوص

 إسحاق ابن نأ يعلن أركون حممد احلداثي الفكر عراب فهذا ،هبا ويصفوه إليها لريدوه معها
 .(10)افتتحها القرآن كان  اليت اجلاهلية ضد والتعمية التمويه عملية يف أسهم

 يف التأثري من الدرجة هبذه إسحاق ابن كان  وهل ،قرآنال يف اجلاهلية معامل لنا َيدد ومل
 .الوحي يف امنصوص   شيئا َيفي أو ،جديد لشرع ليؤسس واحملورية األمة

 علمية قيمة أي هلا ليس -القوم بقية عند صياغتها أعيدت واليت- أركون من الكلمة هذه
 ولكنها ،النصوص ذات من وال التاريخ من ال موضوعية معاير إىل تستند وال ،موضوعية وال

 .امعرفي   اانكسار   طياتا يف حتمل وهي هاته،يتوج ومن الوحي من االستياء مدى عن تعرب فقط
 الف تقريراته مع والتعامل الوحي فهم يف املسلمني علماء يتبعها اليت العلمية املنهجية أما

 العلوم نقد يف الثقايف والتمويه شغيبتال مبمارسة إال ،انفسي   ولو تاوزها وال عليها التعايل ميكن
 ،له التسليم وعدم ،عنه القداسة نزع يف تتمع النص من غامضة مواقف وإعطاء ،اإلسالمية

 ليتسىن ؛العلوم ترتيب وإعادة ،الرتاث قراءة :حنو من مواضيع يف إضافة بدون اإلفاضة مع
 معيار إىل استناد دون ،الشخصي والذوق والوحي العقل بني سلس بشكل التنقل للشخص

 لايابلتح اجلادة العلمية اآلليات وفق تصنيفه كنمي ما وهذا ،افعهو ود التنقل هذا سبب يف علمي
 ،الدين مع التعامل يف :األول املستوى :مستويني على نالقرآ رفضه قد شيء وهو ،وااللتفاف

 هذا أيخذ سوف نهغ :قال من وجل عز هللا ذم فقد ،الوحي مع التعامل يف :الثاين واملستوى

                                         
 (.72)ص:  اإلسالمي العريب الفكر َترَيية (10)



 به يتسم ملا ؛مقبول غري املسلك هذا أن وبني ،وقت دون وقت يف يتبناه ،امؤقت   أخذا الدين
ق ال ت، قال تعاىل: الدين حقيقة وفهم اجلدية عدم من ة   }و  ن   ط ائ ف  ل   م   ن وا   ال ك ت اب   أ ه  ي آم  ل ذ   اب 

ن وا   ال ذ ين   ع ل ى أ نز ل   ه   آم  ار   و ج  ه  ف ر وا   الن   ر ه   و اك  م   آخ  ع ون ل ع ل ه  ن وا   و ال  ( 72) ي  ر ج  م  ن إ ال   ت  ؤ   ت ب ع   ل م 
م   ى إ ن   ق ل   د ين ك  ى اهل  د  د  ت ى أ ن اّلل    ه  د   ي  ؤ  ث ل   أ ح  ا م   م   أ و   أ وت يت م   م  وك  م   ع ند   َي  اج   إ ن   ق ل   ر ب  ك 

ل   ض  ت يه   اّلل    ب ي د   ال ف  اء م ن ي  ؤ  ع   و اّلل    ي ش    .[73 ،72 :عمران ]آل ع ل يم{ و اس 
 عالقة تكون أن ميكن ال فإنه ،الكونية للحوادث ابلنسبة احلال وكذلك ،دينلل ابلنسبة هذا

 اهلزل فهذا ،تركه أخفق وإذا ،له تبنيا يزداد وأجنز تبناه إذا ؛حمضة نفعية عالقة ابلوحي نساناإل
ن   :سبحانه قال ،الدين عن فضال ،اجلاد ابلفكر يليق ال التعامل يف ن الن اس   }و م   اّلل    ي  ع ب د   م 

ر ف   ع ل ى اب ه   ف إ ن   ح  ري    أ ص  أ ن   خ  إ ن   ب ه   اط م  ن ة   أ ص اب  ت ه   و  ل ب   ف ت   ه   ع ل ى انق  ه  ر   و ج  س  ن  ي ا خ  ر ة   الد   و اآلخ 
و   ذ ل ك   ر ان   ه  ب ني{ اخل  س    .[11 :]احلج ال م 

ن   :بقوله ذكره جل   "يعين ر ف   ع ل ى اّلل    ي  ع ب د   م ن الن اس   }و م   على يقدمون كانوا  أعرااب {ح 
 اهلجرة بعد عيش من رخاء انلوا فإن ابديتهم، من مهاجرين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

وا وإال اإلسالم، على أقاموا اإلسالم يف والدخول ن   :هللا فقال أعقاهبم، على ارتد  م   الن اس   }و 
ن ب د   م  اب ه   ف إ ن  } شك، على {اّلل    ي  ع  ري    أ ص  أ ن   خ   من يشبهه وما العيش من السعة وهو {ب ه   اط م 

إ ن  } ،عليه وثبت ابإلسالم استقر   :يقول ،به اطمأن   الدنيا أسباب اب  ت ه   و  ن ة   أ ص   الضيق وهو {ف ت  
ه   ع ل ى انق ل ب  } الدنيا أسباب من يشبهه وما ابلعيش ه   وجهه على فانقلب ارتد   :يقول {و ج 

 .(11)ابهلل" الكفر من عليه كان  الذي
 ومع وجوده مع حىت ماهيته، عن خارج الدين قبول لجأ من احلضاري اإلجناز فاشرتاط

 البناء مستوى على سواء ،اإلنسانية احلضارة يف قوية إسهامات هلم كانت  املسلمني أن اليقني
 الناحية هذه من فعر  ي   ال اإلسالم لكن ،واألفكار واألخالق القيم مستوى على أو العمراين

 هلذه األول اجليل تطبيقات ومن ،عنه ةاملعرب    نصوصه ومن ذاته من يفهم إمنا بل ،مفه  ي   وال
 عديستب أن الوحي على االحتيال من فإنه ولذلك ؛ابتداء ابلوحي املخاطب ألنه ؛النصوص

 مع ويتعامل تطبيقه، عدويستب هللا أراده كما  القرآن ألوامر اعملي   اق  حتق   يعد الذي النموذج

                                         
 (.575 /18) الطربي تفسري (11)



 ،ومعناه النص بني جدلية يف نساناإل ليقع ؛وفهمهم الصحابة علم مراعاة عن بعيدا النصوص
 يكمن النص مع األمثل التعامل أن إىل املراحل من مرحلة يف يصل وقد ،طبيقهتو  النص وبني

 ؛ومتابعته مسايرته على قادر غري النص تعل والواقع النص بني فاصلة مسافة وجعل تعليقه يف
 .ومقبوال   امطروح   اأمر   بنفسه نفسه ريطو    ريثما عنه واالستغناء طرحه إمكانية جيعل مما

  :املعايري على النقالب :ثاينال املظهر
 ،للوحي احلداثية النظرة به سمتات   الذي التحفظ مستوى الورقة هذه أول يف معنا مر

 هلذه دارس على ختفى ال ظاهرة الشك مبدأ جيعل الوحي من موقف شكل يف ظهر والذي
 وقد ،التحفظ هلذا مربرات اختالق من بد ال نهأ شك وال ،والفكري العلمي ومنتجها املدرسة

 يف السليم املنهج وتعني تضبط واليت ،املعيارية العلوم من املوقف املربرات هذه بني من كان
 احلديث ومصطلح القرآن علوم هي اأساس   العلوم وهذه ،واستدالال   ثبوَت   الوحي مع عاملتال

 يف اإلهلي العلم هبا نو   د   اليت غةلال إشكالية لتشك   القرآن علوم جانب ففي ،الفقه وأصول
 فظح   آنالقر  نأ همبعض افرتض فقد ،اإلشكالية هبذا اصطدموا مث نمو  ،أصالة احملفوظ اللوح

 عن تعبريها من ثرأك األحداث عن تعرب وهي ،رةومقص    عاجزة اللغة واعترب ،احلرف دون ابملعىن
 .(12)احلقائق

 يف اعتبارها وعدم تاوزها احلال بطبيعة يعين ابلعجز واتامها اللغة يف التشكيك وهذا
 واملنسوخ الناسخ يف كتشكيال إىل تاوزوه بل ،احلد هذا عند القوم يقف ومل الوحي، تفسري

 ،للقرآن الرتاثي التفسري فكرة رفض يف منهم حماولة هذا وكل ،العلوم من وغريها النزول وأسباب
 فهم يف للغة دور   أي    استبعاد أن شك وال ،املعيارية العلوم حمل طةومبس   أجنبية مفاهيم وإحالل

 النصوص على االتفاف   يعد   ال االعتبار تستحق اعلوم   به اخلاصة العلوم اعتبار وعدم القرآن
ا  بل ،فحسب أتويلها يف الصوصي   اد  وتفر    إال فهمه ميكن ال ،مجمر   معريف    سطو   عمليةهو أيض 

 ،ومقصده معناه عن القرآن َيرج العلوم هذه استبعاد ألن ؛للنص احلقيقي   العداء إطار يف
  به. يؤمنون ال قوم مفاهيم إىل َياكم وجيعله

                                         
 (.49)ص:  حنفي حسن فكر يف وعلومه الكرمي القرآنينظر:  (12)



 ومجيع ،بشراي   اصنع   واعتباره اعموم   احلديث علم وزتا إىل عمدوا فقد النبوية السنة ماأ
 الصحابة طرف من إما ؛عليه وضعت صنصو  هي وسلم عليه هللا صلى للنيب املنسوبة النصوص

 املكثرين الرواة على يزهمترك املعريف الكسل على يدل ومما ،النبوية السنة مصنفي طرف من وأ
 جالسني كانوا  املسلمني وكأن ،الكذب على دليال الرواية من كثاراإل  واعتبار ،زعمهم حد يف

 احلداثيون كيشك    حني فمثال ،فارغة أبفواه عليه هللا صلى هللا رسول عن هلم يروى ما كل  يتلقون
 استيعاهبم عدم على يدل   فهذا ،حديث الفآ مخسة وصلت أهنا على هريرة أيب مروايت يف

 بني وَيلطون ،والطرق الرواية بني َيلطون فهم ،باملرك   اجلهل حد إىل به وجهلهم العلم هلذا
إذا ف ،به ينفرد مل ما وبني هريرة أبو به انفرد ما وبني ،والصحيح لضعيفا وبني ،وغريه املكرر

 املكرر نسبة فما -بذلك سلمنا إن- حديث الفآ مخسة عدده هريرة أبو روى ما جمموعكان 
 هريرة؟ أبو به انفرد ما نسبة وما فيه؟

 وجمموع ،حديث ئةم ربعأ يتجاوز ال هريرة أبو به انفرد ما أن :السؤالني على واجلواب
 منها الصحيح يف النقاش يبقى وذاك هذا وبني ،حديث مئة وثالث الفأ زو تتجا ال رواايته

 .متييزه مؤنة   األمة   احلديث علماء   كفى  ما وهو ،والضعيف
 همن ونييستح ال الباب هذا يف احلداثيون به يتميز الذي املركب اجلهل هذا أن والعجب

 .لنقدهم ال لسكوتم مدعاة ليكون
 يف التشكيكو  ويةبالن السنة يف املصنفات إىل العمد احلديثية العلوم إنكار مناذج ومن

 وأنه ،احلديثي   التدوين بطبيعة اجلهل ىلإ راجع هذا فإن مر   وكما، (13)تدوينها وطبيعة امروايت
 ابلرواة نيمعتن احلديث أهل نكا  فقد ،عليها التحايل ميكن ال نةمعي   لياتآ وفق وت ،ار  مبك   كان

 إىل تاوزه بل الرواة، لحا معرفة عند يقف مل االعتناء وهذا ،وأبحواهلم وبتالمذتم وبشيوخهم
 حمتمال كان  ما فيجعلون ،غريه من للسماع حمتملة هي وهل ،عنهم الصادرة األلفاظ ضبط

 ،الفن هذا كتب  يف مراجعتها نميك كثرية  تفصيالت فيه لونويفص    ،اتدليس   مومه ا له للسماع
 ،الوحي من كثري  نصوص على التفاف هو فيها والتشكيك احلديث علوم إنكار ىمؤد   نأ إال

 .هاحمل   لهوىل وإحالل ،هلا وإهدار

                                         
 بعدها. وما( 71)ص:  واحلداثة اإلسالم ،(106)ص:  اجملددين إسالم: ينظر (13)



 آليات مع احلداثيون هبا يتحلى يتال ةالسطحي مستوى يفاجئك الفقه ألصول أتيت وحني
 الفقه أصول ينسبون فهم .قلنا ما يكشف األهلية ملدى فحص يوأ ،الفقه أصول حبجم عميقة

 زيد أبو نصر هلذا ر  ظ  ن   وممن ،هئإنشا وبني ابلتصنيف الفن   إفراد بني عجيب غلط   يف للشافعي
 .(14)"الوسطية إيديولوجيا وأتسيس الشافعي" كتابه  يف

 الفقه أصول علم تبارعا مع ،املعىن اذه على للتأكيد الكتاب هذا يف العبارة نوع وقد
 وهذا البشرية، املنجزات مجيع شأن هو كما  والرد للنقد خضاعهاإ ينبغي تةحب بشرية صناعة

 ولذلك ؛بشري جهد فهذا ،والتنظيم والتأليف والتعريف التقسيم وهو الفين اجلانب بني خلط
 هو :الثاين واجلانب ،اد  متجد   وبناء اازدهار   يعيش اليوم إىل يزل ومل ،املؤلفني أنظار فيه اختلفت

 والثاين ،والقياس مجاعواإل والسنة كالكتاب  مجاليةاإل املصادر :جانبني على قائم وهو ،احملتوى
 احملاور فهذه والتعارض والرتجيح، واملنسوخ والناسخ والنهي األمر كداللة  النص فهم قواعد هو

 ،إنشائها يف ألحد جمال ال فهمه وقواعد التشريع فمصارد ،قبله رةقر   ومت ،الشافعي قبل موجودة
 يتنازعون ال العلماء َيتلف حني ولذلك ؛غري ال ابلتأليف إفرادها هي فيها الشافعي ومسامهة

 .النصوص تاه وأفكارهم راتملتصو   حاكمة اآلليات هذه أن يف
 ،والعقلية الشرعية األدلة بني صراع خلق هوو  القوم عند آخر مظهر   الفقه أصول تجاوزول  

 واألدلة العقلية األدلة بني اصراع   يفتعلون هنا ومن ،الشرعية لألدلة اقسيم   العقلية األدلة واعتبار
 :قسمان -هللا رمحه تيمية بنا اإلسالم شيخ قال كما- ةيعالشر  األدلة أن   واحلقيقة ،الشرعية

 هو املعترب الشرعي الدليل مث .(15)الشرعية لةداأل من العقلي فالدليل ،عقلي وقسم نقلي قسم
 أقوى دليل يقوم أن إال تباعهاا جيب والقياس والعموم والنهي األمر ومثل ،الواحد العدل خرب

 .(16)كثرية  هذا ونظائر ،لظاهرها خمالف ابطنها أن على يدل منها
 األدلة بني واجلمع الشرعية والسياسة واالستصحاب القياس :واسع جماله العقلي والدليل

 عاضد أنه هو الشرعي العقلي الدليل مييز الذي لكن ،حبتة عقلية عملية هذا فكل ،وترتيبها

                                         
 بعدها. وما (259ص: : )ينظر (14)
 .(8 /1) السنة منهاج :ينظر (15)
 .(344)ص:  الرسول شات على املسلول الصارمينظر:  (16)



 القرآن يف العقلي الدليل ورد النحو هذا علىو  ،عنه منفرد ال له َتبع   ،عليه حاكم ال للنص
 مثلةاأل وضرب ،العقول تقبله مبا حكامألوا االعتقاد مسائل القرآن قرر فقد ،النبوية والسنة
 للمثال ضربه مثل ؛اأتثري   وأكثرها للناس أقرهبا واستعمل ،الناس عند املعىن هلذا املفهمة العقلية

 ينبت مباو  ،األرض على السماء من النازل طرابمل احلياة قيقةحل ههوتشبي ،بلواإل واجلبال ابملطر
 .بزواله زواهلا وسرعة من الزرع

  :ابلتأويل اجلناية :لثثاال املظهر
 استخدام وهو ،احلداثيني طرف من الشرعية النصوص على لاللتفاف صارخ منوذج هذا

 مفاهيم يف النفخ عرب ويلالتأ ويتم نفوسهم، تواه ما وفق الشريعة برجمة إلعادة ويلالتأ تقنية
 وجعله ،به والتعلق اإلعمار مفهوم مثل ؛لفهمه أداة ليست لكنها ،الشرع مع تتعارض ال معينة

 مثل ؛هاحمل   ليحل منه أمهية أكثر أخرى مفاهيم استبعاد ويتم ،الشريعة مقاصد من امقصد  
 حساب على اإلنساين املشرتك تعلية ويتم ،ابلغيب واإلميان والعقيدة واالستسالم العبودية

 املقصد مقام يف وجعله املفهوم هذا تضخيم أن شك وال ،األمة لدى والدينية الثقافية اخلصوصية
 من الفاصلة املعركة فتأيت جديد؛ من الشريعة ترتيب ةإعاد إىل أصحابه َيوج سوف والغاية

 إلنتاج الثقافة آليات من آلية لميث   الذي للنص الثاين الوجه التأويل إذ ؛وتنزيله النص فهم جلأ
 ميثل الصورة هبذه وهو ،وداللته النص   مغزى استخراج إىل قصدي    توجه عن عبارة وهو ،املعرفة
 .(17)احبت   بشراي   جهدا

 واألصول ةالغربي   املفاهيم بني التصادم من حد   لل التربيرية حماولته يف زيد أبو نصر قام وقد
 اشائع   امصطلح   كان  ويلالتأ أن وادعى ،التارَيي وسياقه يلالتأو  عن الكالم مبحاولة اإلسالمية

 داللة ويكسب ،التفسري لصاحل ةاحليادي   داللته ويفقد اتدرجيي   ينسحب أن قبل ،ومقبوال
 .(18)سلبية

 للتاريخ قراءته يف زيد بوأ نصر من مقبول غري ابرد عترب   هي اللفظني نيب املشاقة وهذه
 للتأويل امرادف   ليس السلف عند رفض الذي التأويل إذ ؛املصطلحات لنشأة وتفسريه اإلسالمي

                                         
 .(9)ص:  زيد أبو نصر النص مفهوم: ينظر (17)
 (.174)ص:  والتأويل اخلطابينظر:  (18)



 ،املعىن هذا دتؤك    واحلديثة القدمية التفسري كتب  يف سريعة وجولة ،قبل من اشائع   كان  الذي
 اجديد   امفهوم   ليستحدث ؛السلف عن أثر ما خالهلا من زيد أبو نصر يرد   ةاملشاق   هذه لكن

 األبدان صنع رايضة فيها ميارس ،مستحدثة آليات عرب النص تفسري خالله من له يتسىن ويلللتأ
 كالتحر  من مبزيد له سمحت ال اليت املوضوعية ومقرتحاتا الشرعية اآلليات عن ابعيد   ؛الدينية

 اجلدلية هذه أتكيد جلأ من كتبه  يف العبارة الكاتب صر ف وقد ،النصوص دائرة يف البهلواين
 وأن ،اسائد   كان  الذي هو التفسري مبعىن ويلالتأ أن رقر   نأ وبعد املفاهيم، نيب َيتلقها اليت

 غري النموذج هذا أن ني   ب   ؛اآلاثر إىل االستناد من مصداقيته يكتسي التفسري يف السين   النموذج
 قوله يف كابملل   الرعد تفسري وهو منوذجا ذلك على وقدم ،العلم مع تصادمه بدليل ؛مقنع

ب  ح   :وتعاىل سبحانه ي س  د   }و  د ه   الر ع  ة   حب  م  ال ئ ك  ن   و ال م  ت ه   م  يف  ل   خ  و اع ق   و ي  ر س  يب   الص  ن هب  ا ف  ي ص   م 
اء م   ي ش  و   اّلل    يف   جي  اد ل ون   و ه  د يد   و ه  ال   ش  ح   حني املعاصر املفسر أن وبني   .[13 :]الرعد {ال م 

  .(19)العلم حقائق مع صدام يف سهنف جيد التفسري هبذا ثيتشب  
 امنهج   أطاخل وجعل تعميمها املراد وإمنا ،لذاتا مقصودة ليست يةاالستهزائ احملاولة وهذه

 النصوص معاين تعليق هو جديد مبصطلح ذلك بعد ليستبدل ؛األول مبعناه التفسري يف اعام  
 ترتجم ريثما ،معناه من واحلذر النص فهم يف التأخر من رحلة ونبدأ ،صدقها العلم ثبتي حىت

  .معها الوحي اتفاق مدى من ونتأكد ،فيها وننظر ،العلمية ربيةالغ احلضارة كتب  لنا
 مناهج تبين   سوى حال   له يقدم ال نفسه زيد أبو نصر فيه جيعل الذي املعريف التيه وهذا

 قتضي    ال العلماء عند املتبعة آلياته أن يف تكمن النص مع مشكلته ألن ؛الوحي تفسري يف غريية
 دون نفسه يف ةداحملد املعاين يثبت أن املتلقي على حتجر لكنها ،عهاتوس    وإمنا ،النص داللة

 تؤدي سوف ملا ؛للحقيقة لتؤص    علمية عقلية بناء من احلداثيون حذر وقد النص، إىل الرجوع
 .(20)للمعىن وحتديد للداللة حسم من إليه

 ،القراءة تريبية ابلوعي وقصدوا الديين، للنص التفسري يف الوعي دمج احلداثيون حاول وقد
 تطلعات مع النص تاوب وضرورة القراءة، اجتماعية واعتبار املاهية، على الوجود وتقدمي

                                         
 (.140)ص:  النص مفهوم: ينظر (19)
 (.7)ص:  أركون مدحمل ،التأصيل واستحالة األصويل الفكر :ينظر (20)



 ني،اإلسالمي   والعقل الواقع مجود تزحزح وإيديولوجية اجتماعية ظاهرة القراءة جيعل مما ؛اإلنسان
  :القراءة يف طريقان النص مبجرى الوعي ولدمج

ىن   واليت :األفقية القراءة -أ  والسنة. الكتاب :الديين النص بنية يف والتأويل ابلداللة ت  ع 
 السابقة العامة والعالقات التارَيية والرتاكمات السند تتبع اليت وهي :العمودية القراءة -ب

 .(21)النص وجود يف أسهمت واليت ،النص على
 املعيارية العلوم مساءلة أملبد سيؤس    أن إىل الطرق هذه خالل من احلداثي االتاه ويسعى

 من أنتجت ما ةوَترَيي   هات  َترَيي    بذلك ليؤكد ؛واألصول القرآن علوم مثل ؛النص بفهم املتعلقة
 مواقف.

 عقبة ميثل الديين النص ألن النص؛ لفهم احملتكرة اآلليات مصادرة على أتكيدهم مع هذا
 .(22)التاريخ عرب تبلور قد معني   أتويل نتيجة وذلك ،املسلمني من الكثري ذهن يف

 حساب على الفهم شأن من التعلية على القائمة الداليل البحث نظرية أقاموا هنا ومن
 حولت أركون حممد عند الفلسفية فالنظرية التفسري، يف غييب بعد أي عن النظر وقطع ،املعىن

 يكون حىت أفهم كيف  :جديد سؤال إىل أفهمه؟ حىت املعىن يكون أن جيب كيف  :السؤال
 طرف من أو هللا طرف من املعطى املعىن من الفهم بنية إىل املعىن بنية من حتويل وهو املعىن؟

 .(23)الذات من املنبثق املعىن إىل الفلسفة يف األول العقل
 معايريه وفق ليفهمه ؛واملتلقي القارئ لذهنية اأسري   وجعله للمعىن حت  ي ني   عندهم فالتأويل

 .(24)هلا الالحقة املعاين عنه تنتج كلمة  ألي   أصلي معىن أي وجود يكون أن ونفوا اخلاصة،
 ولو نفسه النص عن منبثقة وليست واالجتماعية، والسياسية الفكرية األنظمة عرب تنتج فاملعاين

 .(25)سامقد   كان

                                         
 (.19)ص:  49-48 :عدد ،بريوت ،املعاصر الفكر جملة ،القراءة يف قراءة: ينظر (21)
 (.49)ص:  اإلسالمي الفكر حتديث: ينظر (22)
 (.14)ص:  فجاري ختارمل ،أركون حممد عند اإلسالمي العقل نقد: ينظر (23)
 (.29)ص:  أركون مدحمل ،الغرب وأرواب اإلسالم: ينظر (24)
 (.24)ص:  نفسه املرجعينظر:  (25)



 يف حمصورا له التفسري جيعل نأ إىل النص مع املصاحلة حالة يف يرنو برمته التوجه وهذا
 وحصرها الشعائر خالل من الشريعة غائية حتديد من بعضهم به صرح ما وذلك ،املادية األبعاد

 استبعاد يتم هنا ومن العامة، املصاحل سياسة التشريع وغاية ،االجتماعية خالقاأل تذيب يف
 األمم أن ابعتبار ؛هاحمل   والبناء النهوض قضااي وإحالل ،والنواهي األوامر تفاصيل يف اخلوض
 إحالل وميكن ،ابألمم النهوض يف شرطا ليست فهي ،التفاصيل هذه يف الدخول بدون هنضت

 لصاحل الوحي تفاصيل قيمة تراجعت فقد احلال وبطبيعة ،هاحمل   النهوض على تساعد قيم أي
 اتسامها مدى عن النظر بغض ،هبا يشاد مطلقة قيمة احلضاري اإلجناز واعتبار ،واملدنية املادية

 يف سرعتها يعوق قد مما ؛تفاصيلها يف ودخوله للوحي حتاكمها عن فضال ،عدمه من ابلدين
 العقل يسمونه امم هرواب هذا وكل للوحي، العوراء احلداثية النظرة حد على ألمماب النهوض

 متليه ملا بسرعة االستجابة هو منظورهم يف والتعقيد ،ونتائجه وممارسته كنهه  يف داملعق   الديين
 إىل ليصل هناية ال ما إىل البحث ويتواصل ،الدين مع وصراع التاريخ من نفور من املدنية احلياة

 احلياة مع ابلتكيف للدين تسمح منضبطة آلية وجود إمكانية أو الشرعية العلوم أتصيل استحالة
 وحماولة ،وواقعية عقلية وضرورة مطلواب   اأمر   منه كبري  جزء عن التخلي جيعل مما ؛إدارتا أو

 احلداثية. النظرة وفق أتويله أو رده ميكن ال مما الباقي على االلتفاف
 وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.


