
تأّثر اآلراء القرآنّية ملحّمد شحرور باملنهج التارخيي 
االسترشاقي ونقده

[[[

محمد حسن زماين]*]

[[[

سالم ساجت]**]

ملّخص
لقد أكرث محّمد شحرور وأمثاله من االعتامد عىل مناهج املسترشقي ومرجعيّاتهم 
الفكريّة والفلسفيّة يف مجال التفسري والقراءات الجديدة للنّص الديني...، ما أوجد 
تارة،  االجتهاد  بلباس  متسّتين  يطرحونه  ما  حول  اإلسلمي  العامل  يف  كبريًا  جداًل 
وبلباس الحداثة أخرى، وبنقائص التاث اإلسلمي ثالثة. ويف هذا السياق، يتناول 
وقراءة  التفسري  مجال  يف  شحرور  محّمد  منهجيّة  من  جانبًا  هذا  بحثه  يف  الباحث 
النّص الّديني؛ وقد حّدد هدفًا لبحثه ميكن تلخيصه بالتعرّف عىل املنهج التاريخي 
االسترشاقي الذي تأثّر به محّمد شحرور يف آرائه القرآنيّة ونقده. ومن املعروف أّن 
املنهج التاريخي، أو ما يُعرف بالتاريخانيّة، من املناهج األساسيّة التي اعتمد عليها 
املسترشقون يف دراساتهم حول اإلسلم بشكل عاّم، والقرآن الكريم بشكل خاّص، 
وقد تأثّر به شحرور يف آرائه القرآنيّة، كام غريه من الباحثي املتفاعلي يف مناهجهم 

]*]- أستاذ دراسات عليا متخّصص يف الفكر االسترشاقي.

]**]-دكتوراه يف تفسري علوم القرآن تخّصص التفسري املقارن.
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نقده  ثّم  ومن  اإلسلمي،  التاث  دراسة  يف  الغربيّة  واملناهج  الفكر  مع  وأفكارهم 
باالستناد إىل الجذور اإلسلميّة الرّصينة للنّص الديني. وقد اعتمد الباحث يف بحثه 

هذا املنهج الوصفي الّنقدّي.
املحرِّر

املقّدمة
الفكريّة  إّن استناد محّمد شحرور وأمثاله عىل مناهج املسترشقي ومرجعيّاتهم 
يف  سيّام  وال  الديني،  للنّص  الجديدة  والقراءات  التفسري  مجال  يف  والفلسفيّة 
املجاالت العقائديّة والفقهيّة واالجتامعيّة، إّن استناده هذا أّدى إىل الخروج بنتائج 
مخالفة للتاث اإلسلمي بدعوى ومزاعم شتّى، أبرزها القراءة الجديدة أو املعارصة، 
متأثّرة  باطلة  إاّل مزاعم  بأكمله. وما هي  التاث  لتجاوز  التي عّدها من الرضوريّات 
بالفكر االسترشاقي عاّمة، وباملنهج التاريخي العلمي خاّصة؛ إذ طبّق املسترشقون 
املنهجيّة الوضعيّة عىل العلوم اإلنسانيّة، ومنها العلوم اإلسلميّة، التي يلعب الوحي 
أبحاثهم يف األعّم األغلب خاطئة؛ لعدم  نتائج  ثّم جاءت  فيها. ومن  الرئيس  الدور 
املنهج  بيئة  بي  الّشاسع  البون  عن  فضًل  تطبيقه،  وكيفيّة  املنهج  اختيار  يف  الّدقّة 
ماديٍة  الظاهرة كظاهرٍة  دراسة  تقوم عىل  مناهجهم  أّن  باعتبار  اإلسلميّة؛  البيئة  وبي 
خالصٍة، وكتاريٍخ خالٍص مكّون من شخصيّات وأنظمة اجتامعيّة وحوادث تاريخيّة 
محضة، ميكن فهمها عرب تحليلها إىل عوامل مختلفة سياسيّة واقتصاديّة واجتامعيّة، 
تحّدد نشأتها وطبيعتها ماديًّا، وفصل الظاهرة عن طبيعتها املثاليّة وقطعها عن أصلها 
علامء  يصل  وبذلك  خالصًة.  ماديًّة  ظاهرًة  تصبح  حيث  بالوحي؛  املتمثّل  الغيبي 
الغرب ومن سار عىل نهجهم يف العرص الحديث للقول بوجوب التخلّص من الفكرة 
الغيبيّة للنص الّدينّي، باعتباره عائًقا أمام العقل والتّطّور اإلنساين، ويظّنون أنهم غري 
محتاجي إىل اإلميان بالغيب، وأنّها فكرٌة غري رضوريّة حتّى عىل املستوى الفردي.

الكلامت املفتاحّية
القرآن، املسترشقون، محّمد شحرور، املنهج التاريخي، إشكاليّات ونقد.
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املراحل التارخيّية لتحّوالت الفكر الغريب االسترشاقي

التي سبقت حركة اإلصلح رصاًعا بي ملوك أوروبا  الثلثة  القرون  لقد شهدت 
والكنيسة، فبعد أن كان للكنيسة السلطة املطلقة عىل الحّكام املدنيي، سعى امللوك 
إىل استداد سلطتهم املدنيّة؛ حيث كان الرّصاع عىل السلطة والّنفوذ، ومل يكن عىل 
الدين ونرش القيم؛ إذ مل يكن موّجًها ضّد اإلميان يف حّد ذاته، ولكن إىل نوع من 
التفكري الديني الذي تفرضه الكنيسة بدافع من الرغبة يف تثبيت النفوذ والسلطة، ويؤيّد 
ذلك أّن املفّكرين والفلسفة يف القرني السابع عرش والثامن عرش قاموا مبحاوالت 
املحاوالت ستتجاوز  كانت هذه  وإن  الوحي،  وقيمة  الدين  قدسيّة  للمحافظة عىل 
للمناهج  ما أّسس  دينّي بدون متييز، وهو  نقًدا موّجًها لكل تفكري  لتصبح  حدودها 
املادي وسيطرته، خاّصة  املذهب  انتعاش  إىل  كّل هذا  أّدى  بعد]1].  فيام  الوضعيّة 
إذ  التاسع عرش؛  القرن  أوجست كانت]2] يف  يد  الوضعي عىل  املذهب  عرب ظهور 
أصبح كّل فكر تاريًخا، وكّل وحي أصبح من نتاج البيئة وفعل األساطري وإسقاطات 

الشعوب]3].

احلداثة والقراءة املعارصة

عرّف الغربيّون ما يسّمى بالقراءة املعارصة أو الحداثة، وهو مصطلح نشأ بينهم 
ويف بيئتهم، عرّفوها  بأنّها »فصل االئتلف والوحدة بي السامء واألرض، ماّم يخيل 
إىل  تهدف  التي  التقّدم  فكرة  عن  تعبري  »وهي  ويلغي سحره«]4].  وهمه،  من  العامل 

تحرير اإلنسان من الخوف، وجعله سيًّدا«]5].
وفكرة الخوف هذه، هي التي أوجدت الدين -بحسب من تبّنى نظرية أّن الدين 

]1]- انظر: محّمد، البهي، الفكراإلسلمي الحديث وصلته باالستعمار الغربي، ص14.

]2]- فيلسوف فرنسي 1798-1857م، يعّد مؤّسس الفلسفة الوضعيّة التي تعنى بالظواهر القطعيّة، وتلغي ما عداها، 

تأثّر بسان سيمون الفيلسوف االشتراكي، دعا لتأسيس دين جديد باسم اإلنسانيّة. انظر: معجم أعلم المورد، ص377.
]3]- انظر: وحيد الدين خان، الدين في مواجهة العلم، ص51-50.

]4]- انظر: نايف العجلوني، الحداثة والحداثيّة المصطلح والمفهوم، العدد2، ص139.

]5]- ماكس هوركهايمر، جدل التنوير، ترجمة: جورج كتّورة، ص23.
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وليد الخوف]1]- وقد انبثقت هذه الفكرة من رحم الفكر املاركيس. وقد رّدها الشهيد 
أّن الشخص املؤمن أقوى بكثري من الشخص غري  باقر الصدر عىل أساس  محّمد 
الشهيد  السيّد  الفكر املاركيس، وقد رضب  إثباته يف  يراد  املؤمن، وهذا بعكس ما 
مثًل بارزًا لهم من خلل شخصيّة األنبياء، فهم أكرث عزًما وقّوة، بحيث ال يساومون 
وال يهادنون األعداء والكفرة يف نرش التعاليم اإللهيّة، وال يخافون من ظلم الفراعنة 

مهام كان.
والنتيجة، فالعرصنة أو الحداثة تعبري عن موقف عاّم وشامل ومعارض للثقافات 
التقليديّة السائدة، يدعو إىل إعادة الّنظر يف كثري من األشياء، والتحّرر من كّل القيود. 
حقول  يف  الغرب،  يف  عرش  التاسع  القرن  أواخر  منذ  الحداثة  بواكري  بدأت  وقد 
األدب، مع نهاية الرومانسيّة وبداية الرمزيّة، وماّم ال جدال فيه أّن الحداثة كمذهب 
أديب تجديدي، قامت يف أساسها األّول عىل الغموض وتغيري اللغة، والتخلّص من 

املوروث بكّل أشكاله، وأجناسه، وتجاوز للسائد والنمطي«]2].
الرّصاع  موجات  آخر  املعارصة،  القراءة  أو  الحداثة  يسّمى  ما  موجة  وشّكلت 
الوحي والنّص املقّدس  النقاش يف  يزال  القرآين. فل  النّص  تأويل  املستمرة حول 
كساحة رصاع بي من يحاول امتلك ناصية الفهم الحّق، والتعبري عن مراد الله تعاىل 
ما  القراءة املعارصة، وكثريًا  الغرب من أصحاب  مقلدة  اإللهي، وبي  الخطاب  من 
تتأثّر هذه املعارك الفكريّة باألحداث السياسيّة، وتكون رجًعا للرصاعات االجتامعيّة.
التي  الدعوات  بعض  تعلو  األّمة  لها  تتعرّض  التي  االنكسار  من  حالة  كّل  فبعد 
تحاول إعادة تفسري اإلسلم من جديد، عىل صورة تحّل فيها معضلة التناقض التي 
يتصّورها الشباب املسلم الحائر بي النّص والوحي من جهة، وبي التجربة والواقع 

من جهة أخرى.
اإلسلميّي  بي  الدامي  الرصاع  بعد  ولبنان  سورية  يف  دراسات  ظهرت  وقد 
]1]هذه النظريّة قد التزم بها البعض في هذا العصر مّدعيًا أنّها نظريّة حديثة، علًما بأّن الحكيم اليوناني )لوكريتوس( قال 

إّن أّول آباء اآللهة هو إله الخوف، وهذه النظريّة تقول إّن اإلنسان نتيجة الخوف الّذي يشعر به من رعد وبرق وزالزل 
ين كمنقذ من هذه المخاوف  وبراكين ومخاوف كثيرة تُحدق به من كّل جانب في الطبيعة، كّل ذلك جعله يلتزم بالدِّ

كلّها. )التحرير(
]2]- انظر: عوض القرني، الحداثة في ميزان اإلسلم، ص25-20.
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وقوع  بعد  وكذلك  املرّة،  والنكبة  بالواقع  متأثّرًة  جديدًة  قراءة  وكانت  والبعثيّي، 
العامل اإلسلمي تحت نري االستعامر الغريب، ظهرت كثري من الدعاوى التي تدعو 
إىل تفسري النّص القرآين واإلسلم تفسريًا جديًدا يحّل اإلشكاليّة التي أفرزتها الحالة 
السياسيّة والصدمة الحضاريّة، كام فعل محّمد أركون يف الجزائر، ومحّمد الجابري 
يف املغرب، ومصطفى ملكيان وعبد الكريم رسوش يف إيران، ونرص حامد أبو زيد 

يف مرص، ومحّمد شحرور يف سورية، وغريهم. 

املنهج التارخيي

مقابل  يف  العرب  الحداثيّون  املفّكرون  وضعها  ،كلمة  التاريخانيّة  أو  التاريخيّة 
التجمي  االنتقال  وهذا   ،)Historicisme( اللتينيّة  اللغة  يف  األصل  املصطلح 
يحتاج إىل وقفة اصطلحيّة، فـالتاريخيّة من حيث األصل اللغوي مصدر صناعي]1]، 
يدّل عىل خصائص التاريخ، أّي التطّور والتغرّي والحركة، وأّما اصطلًحا، فقد عرّفه 
داميوند أرون بقوله: »املذهب الذي يدعو إىل املعرفة التاريخيّة للقيم والفلسفات 
ونسبيّتها«]2]، فالتاريخ يف املنهج التاريخي يقصد به: »العلم الذي يبحث يف حياة 

األمم واملجتمعات والعلقات التي تقوم بينها«]3].
والتاريخيّة منهج، مبعنى أّن كّل يشء أو كّل حقيقة تتطّور مع التاريخ، فهو منهج 

يهتّم بدراسة األشياء واألحداث من خلل ارتباطها بالظروف التاريخيّة]4].
عىل هذا تكون الحقائق كلّها تاريخيّة، مبعنى أنّها تتّصف بالنسبيّة التاريخيّة، أّي 
اللهويت  الفكر  استبعاد  التاريخيّة  مفهوم  مقّومات  ومن  التاريخ.  بتطّور  تتطّور  إنّها 
عن كّل مشاركة يف الحياة العمليّة، وعدم التعامل مع الظواهر واألشياء إاّل من منظور 
التاريخ  يصنع  البرش هم من  وأّن  التي تحكمها،  التاريخيّة  لقواني  وفًقا  أّي  علمي، 
ال الغيب، ومن ثم إنكار كّل تفكري ميتافيزيقي، واستبعاد البحث يف العلل البعيدة؛ 

]1]- للراجحي، التطبيق الصرفي، ص73. للغلييني، جامع الدروس العربيّة، ص177.

[2[- La Philosophie Critique de lHistoire/ p289.
]3]- صليبا، جميل، المعجم الفلسفي، ص227.

]4]- انظر: أركون، محّمد، الفكر اإلسلمي قراءة عملية، ص139.
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ألّن البحث ال ينبغي أن يتعّدى دراسة الواقع املحسوس دراسة قامئة عىل التجربة 
واالستقراء. ولهذا كانت الحقائق عند أصحاب االتجاه الفلسفي حقائق جزئيّة نسبيّة 
منه  املعريّف  سواء  الهرمنيوطيقي،  االتجاه  رّواد  ويعّد  مطلقة.  كليّة  وليست  متغرّية، 
املتمثّل بشليرماخر ودليتاي، أو الوجودّي املتمثّل بهايدغر وجادامري، مّمن أسهموا 

يف فكرة التاريخيّة للنصوص.
فاملنهج التاريخي هو أحد أهم روافد القراءات املعارصة للقرآن، وإذا نظرنا يف 
تفسري النصوص نرى أّن تفسري النّص يجب أن يكون مرهونًا بتاريخه، فل ميكن فصل 
التاريخيّة خلط بينهام الكثري،  أّي نّص عن تاريخه. وهنا يوجد عنرصان مهاّمن يف 
الّنّص  تكامل  ألّن  بينهام؛  الفصل  ويجب  الَفهم.  وتاريخيّة  النّص،  تاريخيّة  وهام: 
يختلف عن تكامل املعرفة عند اإلنسان، فالّنّص له آليّاته ومدلوالته ومقاصده يختلف 
بطبيعة الحال عن مراتب الفهم، وكامالت اإلنسان، حسب الظروف االجتامعيّة التي 
اطّلعه  ومدى  يجيدها،  التي  واالهتاممات  التخّصصات  حسب  وكذلك  به،  تحيط 
عىل النظريّات واملعارف البرشيّة. ولذلك ارتأينا أن نبّي ذلك، فاملنهج التاريخي يف 

تأويل الّنصوص وتفسريها كام يظهر لنا يتكّون من عنرصين رئيسي، هام:

العنرص األّول: النظريات التأويلّية

الهرمنيوطيقا ونشأة التاريخيّة يف تأويل النصوص، وكانت بذرتها ومؤّسسها كّل 
توسيعها إىل  وتّم  املعرفيّة.  بالهرمنيوطيقا  ويعرّب عنها  من شليرماخر]1] ودليتاي]2]، 
للنّص  أّن  يد كّل من هايدغر]3] وجادامري]4] العتبارهام  الوجوديّة عىل  الهرمنيوطيقا 
كيانًا مستقلًّ بنفسه، فاللغة حدث وجودي وليس تعبريًا عن اإلنسان، فهي تفصح عن 
جامعات  في  اللهوت  ودرّس  والتاريخ،  الفلسفة  درس  1768م،  ولدعام  ألماني  شليرماخرالهوتي  فريدريك   -[1[

المستشفيات. أحد  في  روحيًّا  ثّم مرشداً   ، اعام1793  قسًّ عديدة، أصبح 
]2]- ولهلم ديلتاي، فيلسوف ألماني، ولد عام 1833م، درس الفلسفة في جامعة برلين ثّم درّسها في جامعة بازل، 

أّسس الفلسفة الحياتيّة التي تقول بأّن الحياة اإلنسانيّة وتعبيرتها الثقافيّة هي مصدر الفلسفة وموضوعها، انظر: معجم 
المورد، ص197. أعلم 

]3]- مارتن هايديجر، فيلسوف ألماني، يعدُّ أحد أبرز ممثلي الفلسفة الوجوديّة، طّور جان بول سارتر بعض أفكاره، 

أشهر آثاره وأهّمها  كتاب “الوجود والزمن”، انظر: معجم أعلم المورد، ص470.
]4]- هانز جورج جادامير، فيلسوف ألماني ولد عام 1900م، اشتهر بعمله الشهير الحقيقة والمنهج، وأيضاً بتجديده 

في نظريّة تفسيريّة الهرمنيوطيقا، ت: 2002م.
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بنفسه؛  نفسها من خلل اإلنسان ال العكس، لذلك فالّنص له وجود وكيان مستقّل 
ألنّه أحد متوضعات اللغة، وال عربة هنا بقصد املؤلّف أو املراد من كلمه، بل النّص 
يحمل يف طياته البنية واملقّومات التفسرييّة، بحيث ال يحتاج لقصد ومراد املؤلّف، 
ولهذا ال عربة -عندهم- مبصدر النّص، بل العربة بالنّص نفسه، وبهذا تتساوى جميع 
فيه،  قيلت  الذي  والزمن  بالواقع  ومتأثّرة  متشّكلة  نظرهم-  التي هي -يف  النصوص، 
وإذا أضفنا عىل ذلك ما عّززه دي سوسري]1]يف مباحث اللسانيّات من أّن اللغة مفهوٌم 
جمعيٌّ يتغرّي بتغرّي الزمن من حيث الداللة عىل املدلوالت، وال يلزم من هذا أّن الفهم 
الذي نشأ عن اللغة يف زمان محّدد أن يطابق الفهم الذي نشأ يف زمان آخر؛ ألّن فهم 
أّي نّص يتشّكل يف إطاٍر زمنيٍّ محّدد، فمدلوالت ألفاظ اللغة غري ممتّدة، بل محكومة 

بالزمان واملجتمع الذي كانت فيه.

العنرص الثاين: االّتاهات املادّية يف الفلسفات الغربّية

وهي االتّجاهات التي ترى أّن املعرفة اليقينيّة هي معرفة الظواهر التي تقوم عىل 
التجريبي، وينطوي ذلك عىل  العلم  يتيحها  التي  تلك  التجريبيّة، وال سيّام  الوقائع 
املادة  وراء  مبا  يتعلّق  فيام  سيّام  وال  الحسيّة،  التجربة  تتجاوز  معرفة  وجود  إنكار 
أّن  ترى  التي  املاديّة هي املاركسيّة،  االتّجاهات  تلك  أهّم  وأسباب وجودها. ومن 
الفكر ما هو إاّل نتاج للواقع، وهو انعكاس للعامل الخارجي، وليس هناك فكر يأيت 
الفكر  نقدها  التي  األفكار  أشّد  من  الدينيّة  األفكار  كانت  ولذلك  مفارقة،  جهة  من 
رّصح  ولهذا  للواقع.  مفارقة  جهات  من  تأيت  التي  األفكار  أهّم  لكونها  املاركيس؛ 
محّمد شحرور بأّن »العلم ال يعتف بوجود عامل غري مادي«]2]؛ لتطابقه مع هذا الفكر.

فالّنّص مرتبط بواقع اجتامعي واقتصادي محّدد، فيبقى فهمه وتأويله من خلل 
وزمان  واقع  إىل  امتداده  ميكن  ال  والتأويل  الفهم  وهذا  فيه،  تشّكل  الذي  الواقع 

مختلفي؛ إذ إّن لكّل واقع فهاًم متغرّيًا ال يقبل االمتداد لغريه.

]1]- عالم لغويات سويسري، ولد عام 1857- ت: 1913م، يعّد األب والمؤّسس للمدرسة البنيويّة في اللسانيّات 

في القرن العشرين، ومن أشهر علماء اللغة في العصر الحديث، حيث اتّجه بتفكيره نحو دراسة اللغات دراسة وصفيّة 
باعتبار اللغة ظاهرة اجتماعيّة، وكانت اللغات تدرس دراسة تاريخيّة.

]2]- محّمد شحرور، الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص24.
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فالتاريخيّة إًذا نشأت يف أحضان املاركسيّة، التي تنظر لكّل مقّدس عىل أنّه خرافة 
صنعها البرش يف طور من أطوار حياتهم، وال يستغرب أّن املاركسيّي كانوا أكرث تطبيًقا 
وتنظريًا للتاريخيّة، وتعترب عامد املاركسيّة، وإّن غالب العلامنيي العرب املنادين بها 
-إن مل يكن كلّهم- كان يف حياتهم طور ماركيس -إن صّح التعبري- حتّى ولو زعموا 
التخيّل عن املاركسيّة بعد أفول نجمها، أو حاولوا تحوير مفهوم التاريخيّة املاديّة مبا 
يرونه مناسبًا لإلسلم، واالّدعاء بأّن التاريخيّة املاديّة مجرّد أطر فكريّة فارغة، ميكن 

توظيفها يف مجالنا اإلسلمي، وملؤها مبا نريد]1].
قائليها،  إىل  األفكار  تنسب  للغرب  الثقافيّة  والبيئة  املناخ  أّن  املعروف  ومن 
مثًل تنسب املذهب املاركيس إىل ماركس، والكانطي إىل كانط، والديكاريت إىل 
ديكارت، حتّى انعكس هذا عىل الدين فاملسيحيّة إىل املسيح. وبذلك ظّن الغرب 
أن كّل حضارة قد نشأت بالرضورة عىل منط الحضارة الغربيّة، فعندما يشريون إىل 
الدين االسلمي يسّمونه باملحّمدي أو املذهب املحّمدي، وعندما يتناولون الدعوة 
األرستقراطيّة  عىل  للنقضاض  جاءت  بأنّها  يعلّلونها  وجودها  وسبب  اإلسلميّة 

القرشيّة]2].
دعاوى  كّل  بي  املشتك  القاسم  هي  القرآن  عىل  التاريخيّة  إضفاء  ومحاولة 
القراءات الجديدة للقرآن مهام اختلفت اتّجاهاتها ومنطلقاتها. وتاريخيّة القرآن تعني؛ 
التنّصل من  إىل  يؤدي  ماّم  مطلًقا،  الزمان واملكان واملخاطب  النّص ألثر  إخضاع 
تعاليم  فتكون  ومكان]3].  زمان  لكل  وعمومه  وشموليّته،  وقداسته،  النّص،  سلطة 
القرآن املقّدسة مرتبطة بظروف تاريخيّة، والعقائد ذات طابع تاريخي، والترشيعات 
باللحظة  النّص  ارتباط  التاريخي، املهم هو  الواقع  عىل اختلفها هي نسبيّة حسب 

التاريخيّة التي ولد فيها، وأن ال يتجاوز تأثريه الزمان واملكان الذي وجد فيه]4].

الثلثة  العقود  في  العرب  الحداثيّون  مفتاح،  الجيلني،  ص114.  والحداثة،  التراث  محّمد،  الجابري،  انظر:   -[1[

ص151. نقديّة،  دراسة  الكريم  والقرآن  األخيرة 
]2]- انظر: واط، محّمد في مكة، ص12-9.

]3]- انظر: أحمد ادريس، العلمانيّون والقرآن، ص332.

إلى  بالموروث  التفسير  القرآن من  الحقيقة، ص6. وأركون، محّمد،  السلطة  النّص  أبو زيد، نصر حامد،  انظر:   -[4[

ص14. الديني،  الخطاب  تحليل 
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لذلك مل تكن النظرة خاّصة بتاريخيّة النصوص القرآنيّة فقط، بل بتاريخيّة السّنة 
أيًضا، وكل أفهام علامء املسلمي املستقاة من الكتاب والّسّنة يف مختلف العلوم، 
كالتفسري، والفقه، وغريهام، تعترب أحكاًما أتت ألحوال برشيّة عارضة ومتغرّية، فإذا 
ذهبت تلك األحوال ذهبت أعراضها معها، مبعنى ال رضورة لتلك األحكام أو قل ال 

ثبات لألحكام، فاألحكام ليست ثابتة عندهم مطلًقا]1].
إشكاالت املنهج التاريخي ملحّمد شحرور يف القراءة املعارصة للنّص القرآين

الخلف بي أصحاب القراءات املعارصة املتأثّر بالفكر والثقافة الغربيي ما هو إاّل 
خلف عقائدي، بل رصاع من أجل العقيدة. حيث إنّنا نختلف معهم من املنطلقات 
مضامينهم  يف  عليهم  ونعتض  منها،  ينطلقون  التي  واألصول  العقائديّة،  الفكريّة 
ومعانيهم التي يدعون إليها ويدافعون عنها. فالفرق بيننا وبينهم فرق جوهري ال مجرّد 
مسألة فقهيّة هنا وهناك طبّقها من خلل اجتهاده فأخطأ، ال بل إّن منطلقاتهم تنفي 
العقيدة الحّقة بدًءا من فكرة التوحيد والنبّوة واملعاد ووصواًل إىل األحكام الرشعيّة 
أن  يريدون  وهم  سبحانه،  املوىل  وفكرة  الدين  عن  ندافع  فنحن  والحلية.  الحرمة 
يؤّسسوا لفكرة اإلنسان وما يف الوجود إاّل اإلنسان، فهو الذي يقّنن، وهو الذي يطّور، 
وهو الذي يرّشع بشعارات برّاقة ترّس السامعي مبدأ الحريّة والتساوي والدميقراطيّة 
القرآين  النّص  )حلية كّل يشء( وغريها كثري. حيث أخضع املسترشقون  واإلباحيّة 
كظاهرة لغويّة إىل املعايري والقواعد التاريخيّة واملاديّة البرشيّة بدعوى ومزاعم باطلة، 
بالظاهرة  الوحي  من  والتخلّص  ومحتواه  مضمونه  من  اإللهي  النّص  إلفراغ  وذلك 
البرشيّة؛ ألجل التخلّص من املقّدس والدين، وهذا ما سار عليه أصحاب القراءات 

املعارصة، فهم صورة طبق األصل عن املسترشقي.
أّوًل: يعّد املنهج التاريخي من نتاج املنهج الوضعي التجريبي الذي ينفي أّي يشء 
خارج نطاق املاّدة والتجربة، فاللغة نتاج برشي واإلنسان ميكن التأثري عليه، وعىل هذا 
فالقول باإللهام ولو يف بعض اللغة قول ال يعتّد به مطلًقا؛ لكونه خارج القياس والتجربة 
يف هذا املنهج، ومن ثّم فاللغة نتاج املجتمع، ومن ثّم يقيس ذلك عىل النّص الديني 

]1]- انظر: محّمد شحرور، نحوأصول جديدة للفقه اإلسلمي، ص152.
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بأنّه برشي، وهذا خلف ما يعتقد به املسلمون من أّن الّنّص واملعنى من الله سبحانه 
وتعاىل، وليس للموحى إليه وهو النبّي تدّخل يف ذلك. ولذلك مل يبحثوا يف اللغة 
الرشعيّة، وهل أّن املوىل سبحانه وتعاىل استعمل مصطلحات خاّصة يف بيان الرشيعة 
املقّدسة، فهذا البحث محذوف من قاموسهم؛ إذ إّن اللغة برشيّة، وأّي خطاب فهو 

برشي، وال يوجد خطاب إلهي أو صادر من الوحي كام يعتقده علامء املسلمي.  
 فاللّغة بحسب تلك املناهج لها نظام مستقّل، وتولّد عن ذلك االفتاض التساؤل 
عن وجودها، وكيفيّة نشوئها، واستغراب كيفيّة اهتداء اإلنسان إليها، ومثار ذلك هو 
االنحراف عن الفطرة السليمة؛ حيث بدأ البحث عن علل موجبة لوجود اللغة، وعىل 
ذلك التصّور بنيت النظريّات باالعتامد عىل منظومات فكريّة أسقطت فيام بعد عىل 
السياق الحضاري والثقايف العريب بغية الوصول إىل تهميش مرجعيّاته، والتقليل من 

معطياته، وإثارة الشّك يف مسلاّمته]1].
واللغة  األصول  ِعلام  اهتّم  توقيًفا كام  أو  وكونها وضًعا  اللغة  البحث يف  وليس 

بذلك، فل فائدة منه، وإمنا توّجه االهتامم إىل االستعامل اللغوي.
فل تكون اللغة حاكمًة عىل املجتمع، وإمّنا املجتمع هو حاكم عىل اللغة، وله 
كامل الحريّة بالترصّف فيها، ولذلك يذكر محّمد شحرور فكرة أّن »املعنى املعجمي 
غري كاف لفهم أّي نّص لغوّي. فاللغة حاملة للفكر، ومبا أّن الفكر يتطّور فاللغة تتطّور 
وهنا  اإلنسان«]2]،  عند  الفكر  ووظيفة  اللغة  بي  ينفّك  ال  تلزم  يوجد  حيث  بالتبع. 
يقصد أّن الفكر التي تحمله اللغة هو فكر القارئ ال املؤلِّف، وذلك بفكرة أّن اللغة 
القراءة املعارصة  بيّنه يف  القارئ، فأّي تطّور للمؤلف؟ وهذا ما  تتطّور حسب رؤية 
حيث يذكر:«إّن النّص اللغوي املنطوق للتنزيل الحكيم هو الشكل الثابت الذي ال 
يخضع للتغيري والصريورة والسريورة. وال أحد ميلك اإلدراك الكيل له يف جزيئيّاته 
وكليّاته حتّى لو كان نبيًّا أو رسواًل، وذلك لعدم مشاركة أحد مع الله تعاىل شأنه. ولكن 
نستطيع اإلحاطه به تدريجيًّا من خلل الصريورة املعرفيّة النسبيّة املتحرّكة. وبذلك 
واالقتصاديّة  االجتامعيّة  ومشاكله  املعرفيّة  أدواته  حسب  الكتاب  -اإلنسان-  يقرأ 
]1]- انظر: أحمد جار الله، األصول المشتركة لدعوات تجديد نظام العربيّة في العصر العباسي والعصر الحديث، ص10.

]2]- انظر: محّمد شحرور، دليل القراءة المعاصرة، ص27-26.
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والسياسيّة وغريها، فيجد فيه أشياًء مل يجدها غريه، ويفهم منه شيئاً مل يفهمه غريه، 
وهكذا. وذلك يدّل عىل أّن التنزيل الحكيم يحمل صفة الحياة، وبذلك يكون التنزيل 
الحكيم يحمل صفة القراءة املعارصة«. وهنا يرّصح بأّن القراءة تكون للقارئ، وهو 
الذي يعطي للفظ معنى بحسب ما مييل عليه املناخ والوضع االجتامعي والسيايس. 
فل بّد من الوقوف هنا ووضع أكرث من علمة استفهام، فهذه العبارة متويهيّة مؤّداها 
حمل التجارب البرشيّة عىل النّص القرآين، وليس عرض التجارب والجهد البرشي 
الصدر من فكرة كهذه،  لقد حّذر  الصدر.  الشهيد  القرآن واستنطاقه، كام فعل  عىل 
التفسري املوضوعي  أّن  إذ ذكر  للبديل من منزلق كهذا؛  وأكّد عىل خطورتها، وقّعد 
»يبدأ بالواقع الخارجي بحصيلة التجربة البرشية، ويتزّود بكّل ما وصلت إىل يده من 
حصيلة هذه التجربة ومن أفكارها ومن مضامينها، ثم يعود إىل القرآن الكريم ليحّكمه 
ويستنطقه عىل حّد تعبري اإلمام أمري املؤمني ويكون دوره دور املستنطق،... من 
خلل عمليّة الحوار مع أرشف كتاب حتّى يتلّقى األجوبة من ثنايا اآليات املتفرّقة... 
ال مبعنى أنّه يحمل التجربة البرشيّة عىل القرآن، وال مبعنى أنه يُخضع القرآن للتجربة 

البرشيّة«]1]. أين هذا من فكر محّمد شحرور املاركيّس االسترشاقّي؟!.
سري  هام:  عاملي،  لجهود  نتيجة  ملمحه  تبلورت  قد  الّنقدي  املنهج  وهذا 
جيمس جورج فرايزر]2]، وجوستاف يونغ]3] الذي ارتبط اسمه باسم فرويد]4] وكانت 

جهوده فيام يتعلّق باملنهج التاريخي النقدي يف نظريّة الذاكرة الجامعيّة.
للتفسري  نتيجة  ظهرت  الدينيّة  العقائد  جميع  أّن  االتّجاه  هذا  أصحاب  ويرى 
والنوم  واألمراض  كاألحلم  اإلنسان،  لها  يتعرّض  التي  الظواهر  لبعض  الخاطئ 
واملوت، وأّن ظاهرة األحلم وظاهرة املوت كان لهام األثر األكرب يف توجيه الفكر 

]1]- الصدر، محّمد باقر، المدرسة القرآنيّة، ص28-26.

]2]- سير جيمس جورج فرايزر، عالم أنثروبولوجيا بريطاني، ولد عام 1845م، أشهر أعماله، الغصن الذهبي دراسة في 

السحر والدين، وهو في اثني عشر مجلًّدا، ألّفه من عام 1890م حتّى عام 1915م، تتبّع فيه األساطير، وفيه يؤكّد أّن 
اإلنسان آمن بالسحر أّواًل ثّم الدين ثّم العلم، ت: 1941م. انظر: معجم أعلم المورد، ص319.

]3]- كارل جوستاف يونغ، عالم نفس سويسري، ولد عام 1875م، عرف ببحوثه في مجال اللِوعي والميثولوجيا، 

المورد، ص510. انظر: معجم أعلم  ت:1961م. 
أثرًا في  النفس وأكثرهم  ]4]- سيغموند فرويد، طبيب أمراض عصبيّة نمساوي، ولد عام 1856م، أحد أشهر علماء 

الفكر الحديث، اشتهر  بطريقة التحليل النفسي القائمة على تأكيد أثر اللوعي، والغريزة الجنسيّة في تكوين الشخصيّة، 
ت: 1939م. انظر: معجم أعلم المورد، ص322.
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الدينيّة عىل  للمعتقدات  الثقايف  إبراز األصل  اإلنسان، كام حاولوا  لدى  االعتقادي 
اختلف أنواعها، والتي تطّورت إىل فكرة اإلله العايل يف مرحلة املدنيّة، ومن تلك 
التحليلت أّن اإلنسان كان يجتهد يف البحث عن وسيلة للتحّكم يف البيئة التي يعيش 
فيها، فانتهى به ذلك إىل أّن هناك كائناٍت مشّخصًة لها وجود يف كّل مكان، وأنّه يتعّي 
استضاؤها، وهكذا كان مولد الدين الوضعي، وأّن التطّور العقيل البرشي مّر بثلث 

مراحل؛ السحر البدايئ، والدين، والعلم]1].
الكريم؛ حيث يرون  القراءات املعارصة للقرآن  لقد عمل بهذا املنهج أصحاب 
»ويعّد  قائلهم:  يقول  للنص،  متعّددة  قراءات  وإتاحة  والحريّة  باملرونة  يتمتّع  أنّه 
هذا املنهج من أمىض األسلحة التي ميكن اعتامدها يف الرصاع الفكري الدائر مع 
وعدم  تهافتها،  وبيان  أفكاره،  وتعرية  التقليديّة،  أسلحته  فاعليّة  وشّل  الديني،  التيّار 
واقعيّتها«]2]. ولقد عمل به محّمد شحرور خصوًصا يف موارد قّصة نبي الله آدم؛ 
مسألة  يف  وكذلك  للطبيعة]3]،  تاريخيًّا  تطّوًرا  واعتربها  دارون  نظريّة  عليها  طبّق  إذ 
الوحي التي تعترب من أهّم املسائل األصوليّة يف عمليّة التفسري، بحيث اعترب التطّور 
يف الوحي يف الحّد األدىن هو بدايئ، شمل هذا الوحي نبّي الله إبراهيم وكذلك 
النبّي محّمد، وبعدها تطّور إىل الحّد األعىل للوحي املتمثّلة يف مرحلة التجرّد، 

وهي مرحلة الرؤية، وهي كلّها ماديّة مل تخرج عن املادة]4].
فاللغة  اللغة،  وتاريخيّة  التاريخي  املنهج  أسس  من  اللغة  بتطّور  القول  ثانًيا: 
محدودة بزمانها ومكانها الذي وجدت فيه، وهذا ال يراعي الفروق بي اللغات، وال 
بي النصوص الدينيّة يف كل لغة، فإذا كانت النصوص القدمية الدينيّة عربانيّة قدمية، 
بلغاتها  العصور من لغة ألخرى،  ثّم ترجمة عرب  يونانيّة،  ثّم  آراميّة،  ثّم  ثّم سرييانيّة، 
األساسيّة مل تعد مستعملة، فليس األمر كذلك يف القرآن، بل القرآن لغته باقية منذ زمن 
نزوله، وكذلك اللغة العربيّة التي تختلف عن اللغات األخرى، وبخاّصة تلك املنترشة 
يف  يتجّسد  االختلف  وهذا  واألملانيّة،  والفرنسيّة،  كاإلنجليزيّة،  العامل،  أنحاء  عرب 
أنّها  مبعنى  اللغات،  لهذه  ليس  تاريخي  امتداد  لها  العربية  أّن  أّولها:  جوانب  ثلثة 

]1]- ويلبرسكوت، ترجمة: عناد غزوان وجعفر الخليلي، خمسة مداخل إلى النقد األدبي، ص265.

]2]- سيد محمود القمني، األسطورة والتراث، ص28.

]3]- انظر: محّمد شحرور، القصص القرآني، ج1، ص243.

]4]- انظر: محّمد شحرور، الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص383-376.
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اللغوي  والتطّور  أخرى.  للغات  فرعي  لتغيري  تتعرّض  أن  دون  اآلن  حتّى  استمرّت 
ظاهرة بارزة تحتاج إىل الدراسة واالهتامم يف اللغات األوروبيّة التي ال مييض عليها 
ترتبط  اللغة  هذه  أّن  وثانيها:  لغوي حديث.  معجم  إىل  تصبح يف حاجة  قرن حتّى 
الحديث  إىل  ميتّد  ثّم  الكريم،  بالقرآن  االرتباط  هذا  يبدأ  باإلسلم،  عضويًّا  ارتباطًا 
الرشيف والتفسري والفقه والتاريخ وغري ذلك من جوانب الحياة اإلسلميّة، فالقول 
مطلبًا  كان  وإن  هذا  فيه،  أُنزل  الذي  الزمن  اإلسلم يف  أحكام  يعني حرص  بتطّورها 
لدى العلامنيي العرب يحاولون تطبيقه من خلل التاريخيّة، وصواًل للقول بانحصار 
معانيه يف زمن معّي يناسب اللغة املستعملة فيه، والتي كانوا يطمعون أاّل تستعمل 
الدرس  يف  هائل  تراث  لها  الفصيحة  العربيّة  هذه  أّن  وثالثها:  الحديث.  العرص  يف 
اللغوي، ال نعرف له مثيًل يف اللغات األخرى، بدليل أنّه منذ القرن الثاين الهجري بدأ 
اهتامم العلامء بدراستها ودراسة الجوانب التي تتّصل بها من معجم ورصف ونحو 
بذاته،  مكتف  اإلسلميّة،  العلوم  مبرجعيّة  مرتبط  اللغوي  التاث  وهذا  وأصوات. 
مستمّد من النظرة اإلسلميّة للكون والحياة والدين، يتبّنى ثقافتها، ويرتبط مبفاهيمها، 
لذلك فإّن محاولة استحداث مناهج لغويّة ونظام لغة جديد قد نشأت مبرجعيّة غري 
دينيّة، مستمّدة من أفكار وثقافات البيئة التي نشأ بها، وما هذا إاّل محاولة إللغاء ذلك 
التاث اللغوي وتدجينه مبا يناسب النظام املستحدث املسقط عىل اللغة العربيّة، 

وهو ما مل ولن ينجح أو يستمّر؛ لفقدانه خصائص الحياة واالستمرار]1].
ومّمن حاولوا تطبيق ذلك املنهج عىل القرآن الكريم، محّمد أركون ونرص حامد 
أبو زيد ومحّمد شحرور وغريهم، منادين بأن تكون ألفاظ القرآن متحرّكًة، تكتسب 

معانيها من ثقافة املجتمع وسقفه املعريف]2].
فأغلب هذه املناهج قائم عىل فكرة عدم حرص النّص مبعنى معّي، وإمنا يجب 
القول بالفوىض؛  توسيعه إىل معاٍن متعّددة وتفاسري غري محدودة، فهذا يفيض إىل 
حيث ذكر الواعظي هذا املعنى ورّده: »فلو اعتربنا أّن تفاسري غري محدودة ممكنة أن 
تجري عىل نّص معّي، وال ميكننا من جهة أخرى تقديم تفسري عىل آخر يف الصّحة 
ما،  لتفسري  الشواهد نرصة  الدليل وحشد  إقامة  الحالة سيصبح  هذه  ففي  والحكم، 

]1]-انظر: محّمد محّمد حسين، مقاالت في األدب واللغة، ص75-73.

]2]- انظر: محّمد شحرور، الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص42.
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وطرح سائر التفاسري األخرى عن طريق االستدالل، سيصبح عمًل عبثيًّا ال مثرة منه؛ 
ومنها  كافّة،  الدينيّة  املعرفيّة  املجاالت  يف  للعلامء  العمليّة  والسرية  العقل  أّن  غري 
األدبيّة والفنيّة والعلوم املختلفة، قامئة عىل البحث يف االستدالالت عىل املعاين 
الخطورة  غاية  يف  نظريّة  للنّص،  القراءة  محدوديّة  وعدم  ما.  نّص  حول  املختلفة 
واإلرضار؛ ألنّها تسّد باب التأّمل والتشخيص؛ إذ يعتقد أّن كل تفسري وقراءة عن نّص 
تتبّدل إىل أمر شخيص وفردي غري قابل للتوجيه... فمنطق تحطيم النّص عىل هذا 
التحليل يعترب القارئ واملفرّس مبدًعا وصانًعا لنّص جديد؛ مبعنى أنّه تفسري شخيص 
للنّص غري مقيّد بقاعدة وحدود؛ ولذا فإّن فهمه ال يكون موضوًعا ألّي نوع من النقد 

والتحليل النقدي«]1].
وإّن فكرة فصل الداّل عن املدلول من سنخ املفهوم، وأّن منشأ املعاين هو اللغة 
ال يشء خارجها، وال بّد من النظر إىل املفردات بوصفها عنارص مرتبطة بنظام لغوي 
عام، مبعنى نظام ذايت ال يحتاج يف إدراك معاين األلفاظ إىل أّي عنرص خارج عن 
نظامه اللغوي. ومبا أّن العلقة بي اللفظ واملعنى علقة اختياريّة وضعيّة ال علقة 
يوجد  فل  اللغويّة،  املنظومة  خارج  ومفرد  مستقّل  معنى  للفظ  فليس  طبيعيّة،  ذاتيّة 
يشء تحت مسّمى املفردات الثابتة، وليست اللغة إاّل االختلف والتفاوت. ولذلك 
املعنى، مبعنى نحن ال  فهم  لدوره يف  وإلغاًء  املؤلّف  نفيًا ملقاصد  النتيجة  تكون 
نبحث يف مقاصد املؤلّف وإمّنا نبحث عن املعنى املنتزع من داخل النظام اللغوي. 
الفوىض  إىل  والبنيويّة  األلسنيّة  مبنهج  أخذوا  الذين  من  كثري  جعل  ما  األمر  وهذا 
الخّلقة من املعاين؛ ألنّهم ال يبحثون يف مقاصد املؤلّف ومصطلحات هذا العلم. 
ولذلك مل يلتزم محّمد شحرور يف اللغة الرشعيّة أو املعنى الرشعي الذي تسامل عليه 
املسلمون. وال بّد من معرفة أّن هؤالء مل يراجعوا األبحاث األصوليّة عند املسلمي، 
اآلن  لحّد  يدرّس  الذي  الفقه  أصول  كتابه  املظّفر يف  الشيخ  ذلك  بحث  من  وخري 
يف الحوزات العلميّة. وقد بحث ذلك يف أصل الوضع، ويوجد أكرث من نظريّة يف 
ذلك: كنظريّة الشهيد الصدر يف مسألة الوضع، وهي نظريّة القرن األكيد يف مقابل 
نظريّة السيّد الخويئ نظريّة التعّهد. وبحث ذلك أيًضا يف الداللة األّولية واالستعامل 

]1]- الواعظي، أحمد، مجلّة قراءات معاصرة: علم الداللة وأثره في المعرفة الدينيّة، العدد 3، ص301-300.
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األّول واملراد الجدّي ملقصد املتكلّم، وكذلك يف بحث القرائن الخارجيّة )املتّصلة 
واملنفصلة(]1]. وما ذكر يف البحوث األصوليّة هو أعمق مامّ قّدمه هؤالء املسترشقون 
الحداثويّون، فهم ليسوا أهل تخّصص يف هذا املجال، لذلك اعتمدوا  به  تأثّر  وما 
هذه املناهج الغربيّة وطبّقوها عىل القرآن الكريم، وهو أكرب دليل عىل جهلهم بالعلوم 

اإلسلميّة.
ثالًثا: املساواة بي القرآن وغريه من الكتب، وبينه وغريه من النصوص البرشيّة، من 
منطلق كون النصوص الدينيّة املقّدسة واحدة يصّح عىل جميعها مايصّح عىل أحدها، 
وكون التجارب والسياقات التاريخيّة واحدة، مع القفز عىل الفوارق والخصوصيّات 
واملميّزات التي تحّكمت يف بنية كّل نص ووّجهت مساره التاريخي، لدرجة يخيّل 
للدارس معها أّن مثّة رغبة قويّة يف املساواة، بل التسوية، بي الّنصوص املقّدسة، 
كام  ماسواه  بالحّق عىل  ويشهد  ويهيمن  يصدق  نّص صحيح  بينها  يبقى  ال  بحيث 
لَِّما َبْيَ يََديْهِ ِمَن الِْكَتاِب َوُمَهيِْمناً  قاً  نَزْلَا إَِلَْك الِْكَتاَب بِاْلَّقِ ُمَصّدِ

َ
يف قوله: َوأ

 ٍ
لُِكّ اْلَّقِ  ِمَن  َجاءَك  ا  َعمَّ ْهَواءُهْم 

َ
أ تَتَّبِْع  َواَل  الّل  نَزَل 

َ
أ بَِما  بَيَْنُهم  فَاْحُكم  َعلَيْهِ 

َبْلَُوُكْم  ًة َواِحَدةً َولَـِكن ّلِ مَّ
ُ
َجَعلَْنا ِمنُكْم ِشَْعًة َوِمنَْهاجاً َولَْو َشاء الّل َلََعلَُكْم أ

ِف َما آتَاُكم فَاْستَبُِقوا اخَلْيَاِت إىل الل َمرِْجُعُكْم َجِيعاً َفُينَّبُِئُكم بَِما ُكنُتْم فِيهِ 
َتَْتلُِفوَن )سورة املائدة، اآلية48(. إّن دعوى مساواة النصوص الدينيّة فيام بينها، 
دون أدىن اعتبار للمسار التاريخي الخاّص بكّل نّص، حفظًا وجمًعا وتدويًنا وتوثيًقا، 
هي دعوى باطلة، يُراد إلصاقها بالقرآن الكريم. بينام النّص القرآين مصدره من الله 
تعاىل، فهو ربّاين معصوم، والنّص البرشي إنساين غري معصوم. النّص القرآين يقيني، 
قطعي، يحتوي عىل الشموليّة، بخلف النّص البرشي ظّني، نسبي، محدود. وكذلك 
اختلف القصد والغاية، فالّنص القرآين محّدد املرادات، وهو مرجع هداية وتقويم، 
النّص  التّواصل والتّفاعل.  التجيّل والخفاء، غايته  النّص البرشي متّدد بي  بخلف 
القرآين معجز، صالح لكّل زمان ومكان، والنّص البرشي غري معجز، محكوم بظروف 

زمانه ومكانه.
وإّن النظر يف هذه التقابلت بي النّص القرآين والبرشي يقود إىل حقيقة دامغة ال 

]1]- انظر: الصدر، محّمد باقر، دروس في علم األصول الحلقة األولى، ص86-81.
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ريب فيها، وهي أّن النّص القرآين متفّوق يف بعده الزماين ماضيًا وحارًضا ومستقبًل، 
عاملي يف هداه، عرصي يف مواكبة املواضيع املستجدة، قيّوم عىل الناس والواقع 
فمحاولة  تعاىل،  الله  عند  من  بتنزيله  املطلق،  اليقي  صفة  يحمل  ألنّه  والتاريخ؛ 
دراسته باملناهج نفسها التي تدرس الّنصوص البرشيّة لهو خلل يف املنهج عظيم، ال 

يُقدم عليه إاّل من ساءت عقيدته وشاق الله ورسوله.
وما  قبله  وما  الحدايث  النقد  فنتاجات  نظريّات،  مازالت  املناهج  تلك  إّن  رابًعا: 
بعده عىل مستوى نظريّاتهم األدبيّة أو التنظري لألدب ورؤيتهم للنّص األديب، وعىل 
إنسانيّة عامليّة  ليست حقائق علميّة  له،  قراءتهم  كيفيّة  أو  النقديّة  مناهجهم  مستوى 
ومفاهيم  ومبادئ  وفرضيّات  طروحات  هي  بل  مناقشتها،  وعدم  بها  التّسليم  يجب 
متأثّرة  نظريّات  فهي  معها،  االتّفاق  أو  واالختلف  والجدل،  والحوار  للنقاش  قابلة 
فلسفيّة  إىل رؤى  متحيّزة  الغربيّة،  الثقافة  من  بوصفها جزًءا  الفكر،  ذلك  باتّجاهات 

غربيّة خاّصة بواقعهم]1].
وبعضها  يختفي  وبعضها  وتتطّور،  تتبّدل  الفلسفات  تلك  أّن  كيف  رأينا  ولقد 
إىل  املاركسيّة  من  متناقضة  اتّجاهات  لظهور  أّدت  الفلسفات  تلك  أّن  يظهر،كام 
الليرباليّة إىل غريها، فإذا كان األمر كذلك فكيف يصّح تقديم مناهج ما زالت يف طور 
التجربة لتفسري القرآن الكريم، واّدعاء قدسيّتها، وأنّها ال تقبل النقد يف مقابل زعمهم 

بنسبيّة الحقيقة للقرآن وتفسريه.
فليس للنّص تفسري نهايئ ثابت، وإمنا له تفسريات متعّددة ال نهائيّة، فكّل نّص 
الحقيقة  تنحرص  وال  وخلفيّاتهم،  املفرّسين  تعّدد  حسب  متعّددة  لتفسريات  قابل 
النهائيّة عند مفرّس معّي؛ ألّن كّل مفرّس خاضع لظروفه، فل ميكن أن يتساوى فهمه 
ظروفه،  باختلف  تفسرياته  اختلفت  رمّبا  الواحد  املفرّس  حتّى  بل  غريه،  فهم  مع 
والنّص وإن كان ثابتًا ولكّن املفرّس متغرّي، فتحدث امتزاجات متعّددة يف كون للنّص 

تفسريات المتناهية]2].
]1]- انظر: عبد العزيز حّمودة، الخروج من التيه، ص105-102.

]2]- انظر: مصطفى ناصف، نظريّة التأويل، ص104-105. وحسين الموازني، جدليّة الفهم عند غادامير، مجلّة أوراق 

فلسفيّة، العدد 10،ص184.
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اعتمدها محّمد شحرور  التي  الوجوديّة  التاريخي،  يرد ويلحظ عىل املنهج  ما 
يف آرائه القرآنيّة، فمحاولة الفهم والتأصيل لهذا املنهج متّسق مع فلسفته يف إنكار 
يتعامل معها محّمد شحرور  إاّل مجرّد نظريّة، فلامذا  الوحي أساًسا، وما هي  وقوع 
ذلك  عارضوا  كثريون  بينام  الجدل،  تقبل  ال  حقيقة  أنّها  عىل  العرب  والعلامنيّون 
الفهم، فام بالك بتفسري الّنصوص الدينيّة وفقهها. وملاذا مل يعترب نظريّته عىل أنّها 
بأنّها  النبويّة  السّنة  الفقه، وكذلك  تعامل مع أصول  بحّجة، كام  التاث وليست  من 

تراث برشي وال بّد من تجاوزه. 
فعدم إمكان وجود التفسري املوضوعي والحقيقي والواقعي وهو الفهم املطابق 
للنّص،  التي طرحت  املتعّددة،  التفسريات  لتقييم  معيار  النّص، وعدم وجود  لواقع 
فعىل ضوء هذه النظريّة ال ميكن الحكم عىل أّن هذا التفسري صحيح وذاك باطل، 
أو ترجيح تفسري عىل آخر؛ إذ ال يوجد تفسري ثابت معّي لقصد املؤلّف يكون هو 
املعيار، وكل معيار يطرح يكون بدوره متأثّرًا بخلفيّات املفرّس، فيكون نسبيًّا أيًضا، 
وكّل ما ميكن قوله هو وجود تفسريات متعّددة للنّص الواحد بعدد املفرّسين، وهذا 
ال ميكن أن يقبل يف تفسري النصوص الدينيّة، إاّل إذا اعتقد أّن النصوص الدينيّة نفسها 
نتاج جهد برشي ال علقة للوحي به، وأغرم بها كثري مّمن نادوا بقراءات جديدة للقرآن 
من خلل تاريخيّة النّص، وتعّدد املعاين يف نسبيّة الحقيقة، وهي العنارص التي أقاموا 
دعواتهم عليها. ويلحظ أّن املقوالت املاركسيّة كانت رافًدا مهامًّ لقراءاتهم، وحاكمة 
املاركسيّة  للمفاهيم  أُخضعت  عندهم  والنبّوة  الوحي  فمفهوم  منهجه،  عنارص  عىل 
التي ال تؤمن بالغيب، نظرًا ملا تؤّسس له من مناهج متعّددة يف القراءة تحمل كلّها ال 

نهائيّة التأويل، وعدم اعتبار مقصد املؤلّف أو القائل. 
والهرمنيوطيقا الوجوديّة تعترب امتداًدا للمنهج التاريخي كام بيّنا سابًقا؛ حيث تأثر 
استعاملها  اللغة من  تجريد  به محّمد شحرور خصوًصا يف  الحداثويّون، وعمل  به 
الرشعي، والفصل بي الداّل واملدلول، والتطّور التاريخي لها، ومن ثّم خرج بنتاٍج 
بعيٍد كّل البعد عن املنظومة اإلسلميّة. ويشهد عىل ذلك من أقواله ومزاعمه تفسريه 
 )سورة الفجر، اآليات 1-3(؛ إذ  َوالَْوتْرِ ْفِع  َوَلَاٍل َعْشٍ َوالشَّ لقوله تعاىل:والَْفْجرِ 
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اعترب الفجر هو االنفجار الكوين األّول، وفرّس ليال عرش مبعنى املراحل العرش لتطّور 
املاّدة، ثّم رأى أّن الشفع هو أّول عنرص تكّون يف هذا الوجود، وهو الهيدروجي فيه 
إىل  التي مل متت  التفسريات  هذه  من  وكثري  املدار]1].  والوتر يف  النواة  الشفع يف 

الّنّص بصلة. 
عن  عزلها  ميكن  ال  الكريم  القرآن  تفسري  يف  املتّبعة  املناهج  تلك  إّن  خامًسا: 
العلوم  يف  املتّبع  الوضعي  املنهج  متّس  خاصيّة  وتلك  فيه،  نشأت  الذي  سياقها 
الغربيّة  األديب  النقد  ومناهج  نظريّات  فغالبيّة  عام،  بشكّل  االجتامعيّة  اإلنسانيّة 
التي  الحضاريّة،  لألنساق  جوهرها  يف  متحيّزة  العلوم  تلك  ظّل  يف  نشأت  التي 
نشأت واستمرّت من خللها، فهي تحمل مضامي ثقافيّة تجعلها متلمئة مع بيئتها 
سياقه  عن  املنهج  فصل  بإمكانيّة  النقاد  من  عدد  فقول  ولذلك  الغربيّة،  الحضاريّة 
دون إحداث أّي تغيريات، أو بعد إدخال تعديلت طفيفة، هو نوع من الوهم الذي 
التي  الفلسفيّة  الثقافيّة  للخلفيّة  التاريخي  التحليل  محّك  تحت  يتكّشف  ما  رسعان 
تحملها تلك املناهج، وهذا الطرح ليس جديًدا عىل الوعي النقدي العريب، بل هو 
أحد املرتكزات األساسيّة للحوار العريب اإلسلمي الطويل مع الحضارة الغربيّة، منذ 
الذي ال  البديهي  التفكري  من  القضيّة رضبًا  هذه  أمست  يونانيًّا، حتّى  موروثًا  كانت 
يحتاج إىل دليل، وعليه فإّن إسقاط صفات العاملي واملوضوعي عىل النقد األديب 
الغريب كام يذهب عدد من النقاد، هو تحيّز لرؤى ومرجعيّات غربية]2]. فاملوضوعيّة 
املدعاة تقوم عىل أيديولوجيّة شديدة التّحيّز لفلسفة خاّصة بها عن الحياة والوجود 
لتلك املناهج  والذات واملعرفة، فلسفة ال تعتف باملقّدس مطلًقا، وأّي استعامل 
يعّد استعارًة للمفاهيم النهائيّة لدى اآلخرين، واقتباًسا من املدارس الفكريّة الغربيّة، 
فهو عمليّة اقتباس ونقل وترقيع وتوفيق الترتبط بواقع ثقايف أصيل، ومن هنا تجيء 
الغربيّة وما نتج عنها مل تنشأ  بالثقوب والتناقضات، فالحداثة  النهائيّة مليئة  الصورة 
من فراغ، وإمنا هي النتاج الطبيعي املنطقي لتطّورات الفكر الغريب يف الثلمثائة عام 
األخرية عىل األقّل، التي أّدت بصورة حتميّة سببيّة إىل ظهور املدارس األدبيّة والنقديّة 

]1]- انظر: محّمد شحرور، الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص235.

]2]- انظر:عبد الوهاب، إشكاليّة التحيّز، ص271-268.
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الجديدة مبصطلحاتها الخاّصة، وعليه فإّن نقل مصطلحاتها ومناهجها يف عزلة عن 
خلفيّاتها الفكريّة والفلسفيّة سوف يفّرغها من دالالتها، ويفقدها القدرة عىل تحديد 
معان صحيحة، أّما نقلها بعوالقها الفلسفيّة فسوف يؤّدي إىل تقويض أسس التصّور 
العلميّة؛  واألخطاء  العقديّة،  واالختلالت  الفكريّة،  للفوىض  يؤّدي  ماّم  اإلسلمي، 
املعرفيّة  القيم  مع  تتعارض  بل  تختلف،  املصطلح  مع  القادمة  املعرفيّة  القيم  ألّن 
اإلسلميّة]1]. فهناك تغريّات جذريّة أصابت التصّور الغريب ملفهوم الكون واإلنسان 
والحياة والعلقة بينهم، ثّم اللغة باعتبارها أداة التعبري عن املعرفة التي تولّدها تلك 
العلقات املتشابكة، ومن ثّم تغرّيت رؤيتهم املعرفيّة العلميّة، ومصادر املعرفة التي 
ينطلقون منها، وهذه التغرّيات هي التي أّدت إىل توالد املذاهب الفلسفيّة من واقعيّة 
أو تجريبيّة إىل مثالية إىل وجوديّة، وأّدت إىل أنسنة الدين املسيحي، فالثقافة الغربيّة 
فكر  الدين  أّن  أساس  نقيض عىل  والدين عىل طريف  العقلنيّة  أو  العلميّة  وضعت 
تفسريًا  والتديّن  الدين  بتفسري  وقاموا  والعقلنيّة،  العلمي  التفكري  مع  يتعارض  غيبي 
حسيًّا، فالتديّن إّما محاولة إنسانيّة يعرّب املتديّن بها عن إخلصه للنظام االجتامعي، 
أو إسقاطات نفسيّة شتّى ومتنّوعة،كأن يكون إسقاطًا لرغبة اختلق رمز يشكل قّوة 
الكهنوت  يف  الحاكمة  السلطات  ملصالح  إسقاطًا  أو  املجتمع،  يف  جامعة  ربط 
وامللوك، أو تعبريًا عن االغتاب، أو أداة للسيطرة االقتصاديّة واستغلاًل لجهد العامل 
تبّنى موقًفا ال أدريًا  إليه املاركسيّون عاّمة، ومنهم من  الرأسامليي، كام يذهب  من 
تجاه قضايا ما بعد الطبيعيّات أو امليتافيزيقا، وذهبوا إىل أّن هذه القضايا ال يستطيعون 
إثباتها وال نفيها؛ ألّن التحقيقات التجريبيّة واالستدالالت العقليّة ال تستطيع التطرّق 
إىل خارج الوقائع وظواهر األشياء، ثّم إّن هذه السمة االنفصاليّة أو اإلقصائيّة أضحت 
اإلله  والتجريبيّة عموًما أقصت  الذاتيّة  االتجاهات  إّن  إذ  الغريب؛  الفكر  من سامت 
عىل صعيد الوجود واملعرفة مًعا؛ إذ مل يعد ذاتًا مستقلّة بنفسه عن الوجود واإلنسان، 
ومل يعد الوحي مصدًرا معرفيًّا مستقلًّ بنفسه عن العقل والحّس أو التجربة، بل مل 
يعد له دور يف املعرفة والعلم، فيخضع اإلنسان والظواهر االجتامعيّة مبا فيها الدين 
والكتب املقّدسة ملنهج الضبط والقياس والتحّكم والتفسري، أّي ملامرسات مناهج 

]1]- انظر: عبد العزيز حّمودة، المرايا المحّدبة، ص63-62.
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البحث يف العلوم التجريبيّة نفسها، وهي املنهجيّة التي يتّم عن طريقها فرض املاديّة 
العامل إىل بعد طبيعي مادي واحد، ترسي  الوجود، واختزال  عىل جميع مستويات 
واألخلقيّة،  الغائيّة  القيميّة،  األبعاد  تسقط  ثّم  ومن  الطبيعيّة،  العاّمة  القواني  عليه 
حتمي  بشكل  املختلفة،  الوجود  مستويات  تفرّس  التي  املختلفة  الحتميّات  وتظهر 

مادي]1].
وال  والوحي،  التجربة،  أو  والحّس  العقل،  فمصادرها  اإلسلميّة  املعرفة  أّما 
يشّكك أحدها مبعرفة اآلخر أو ينفيها وينقضها، بل يكمل أحدها معرفة اآلخر، فهي 
علقة تكامليّة بي مصادر املعرفة، وهذا املوقف من املعرفة منطلق يف أصله من 
تصّور صحيح يقوم عىل ثلثة محاور رئيسة وهي؛ الله واإلنسان والوجود، والتصّور 
الغريب  الفكر  عن  متيّزه  التي  اإلسلمي  الفكر  ثوابت  من  املحاور  لتلك  الصحيح 
ومنظوره، فاإلميان بالله هو الثابت األول، ومصدر كّل املسلاّمت الفكريّة واإلميانيّة، 
وهو منبع العلم واملعرفة، والوجود ينقسم إىل عامل الغيب، وعامل الشهادة، يتداخلن 
ويتفاعلن بصفة دامئة ويستحيل الفصل بينهام، فالعامل عاملان يتداخلن ويتفاعلن 
يف أفكار البرش ووجدانهم، عامل الغيب املتّصل بذات الله وصفاته والحياة اآلخرة 
وامللئكة والجّن والروح، وعامل الشهادة ويدخل فيه كّل ما يف األرض ويف الكون 
بعامل  العلم  الله، ومصدر  لسنن  وفًقا  أشياء وأحداث وظواهر وعلقات تجري  من 
الغيب هو الله، واملعارف املتّصلة بعامل الغيب هو ما أخرب الله الناس به عن طريق 
األنبياء والرسل، واإلميان بالغيب رضورة يف االعتقاد اإلسلمي وإنكاره يخرج الفرد 
الله  هيّأ  وقد  املفتوح،  الكون  كتاب  فيمثّله  الشهادة  عامل  أّما  املؤمني،  زمرة  من 
اإلنسان ملعرفة هذا العامل وحثّه عىل أن يقرأ كتابه، وأن يتأّمل ما فيه من حركة دائبة ال 
تتوقّف، وتناسق ال يختّل وال يتبدل، وفًقا للسنن التي فطر الله مخلوقاته عليها، من 

أمم ومن طري، ومن حيوان، ومن نبات، ومن ظواهر وأفلك]2].

]1]- انظر: شكري،عيّاد، المذاهب األدبيّة والنقديّة عند العرب والغربيّين، ص15. 

]2]- انظر: أحمد مهدي عبد الحليم، البحث التربوي األزمة والمخرج، ص64.
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خامتة
كلّها  الحقائق  تكون  هذا  العلمي، وعىل  التاريخي  املنهج  اعتمد شحرور عىل 
التاريخ. ومن  إنّها تتطّور بتطّور  التاريخيّة، أّي  أنّها تتّصف بالنسبيّة  تاريخيّة، مبعنى 
أنّه ال يتعّدى دراسة الواقع املحسوس دراسة قامئة عىل  التاريخية  مقّومات مفهوم 
أو  األفكار  عىل  الحكم  نستطيع  ال  فإنّنا  املذهب  هذا  وبحسب  والحّس،  التجربة 
للوسط  بنسبتها  إاّل  الجامعات  ونظم  واألديان  واملعتقدات  املفاهيم  أو  الحوادث 
التاريخي الذي ظهرت فيه، وعرّب عنه شحرور بالواقع والوجود الخارجي املادي. لذا 
فحسب هذا املنهج ال مناّص من رضورة النسبيّة الحتميّة للتاريخ، فاملنهج التاريخي 
ينطلق من التجربة الحسيّة ويصل إىل أّن النّص القرآين برشي. وهذا أصل باطل يف 

الرشيعة اإلسلميّة انطلق منه شحرور.
واملاّديّة  »الهرمنيوطيقا«  االسترشاقيّة  الفلسفة  عىل  القائم  التاريخي  املنهج 
للنّص  املعارصة  شحرور  محّمد  قراءة  عليه  قامت  ما  هو  الديالكتيكيّة،  املاركسيّة 
يسّميها  أن  واملفروض  اإلسلمي،  الفكر  مع  تنسجم  ال  قراءة  إاّل  هي  وما  القرآين، 
القراءة الغربيّة االسترشاقيّة املعارصة للنّص القرآين؛ وذلك لوجود فوارق يف املصادر 

املعرفيّة التي ينطلق منها كّل فكر.
النتيجة التي يخرج بها هذا املنهج هو أّن الدين برشي، وهو ما ذكرناه يف النقطة 
األوىل، وأّن التطّور التاريخي للبرش والتأثّر باملناخ وثقافة العرص ما يسمى بالزمكاين 
يحتاجها  الرشيعة  أّن  إىل  توّصل شحرور  ولذلك  الدينيّة.  املنظومة  تطّوًرا يف  يولّد 
اإلنسان البدايئ وال يحتاجها اإلنسان املعارص، مبعنى أّن يف العرص الحارض اإلنسانيّة 
غري محتاجة إىل أيّة رسالة أو نبّوة، بل هي قادرة عىل اكتشاف الوجود بنفسها بدون 
نبّوات. وبذلك أسقط النّص الديني عن الرشعيّة، وهذا نتيجة املنهج املاّدي الباطل، 
منه، ألنّنا اآلن يف  الرساالت ال جدوى  »البكاء عىل عرص  إّن  قال شحرور  ولذلك 
مستوى أرقى معرفيًّا وترشيعيًّا وأخلقيًّا وشعائريًّا. ويكفي أّن ضامن حقوق اإلنسان 
التي  أصبح كابوًسا عىل رأس كّل متسلّط. واملؤّسسات املدنيّة املحليّة والعامليّة 
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تقوم عىل أساس تطّوعي، تتنامى يوًما بعد يوم، وأنّه تّم إلغاء الرّق بشكل كامل«]1]. 
قانون حقوق اإلنسان ومؤّسسات املجتمع املدين هي أعىل  أّن  يعني  وكلمه هذا 
أّن املستوى األخلقي  اعتمد وحكم  أّي أساس  أدري عىل  الديني. وال  النّص  من 
العامل  اختفى يف  الرّق  إّن  قال  اليوم هو األفضل ماّم سبق؟ وكذلك من  واإلنساين 
أيًضا  وهو  وتركيا،  وباكستان  والهند  الخليج  دول  يف  خاّصة  موجود  الرّق  الحايل؟ 
موجود يف مناطق أخرى كأمريكا اللتينيّة وأفريقيا، وهو موجود يف معظم دول العامل 
إّن مؤّسسات حقوق  الرسميّة وغري الرشعيّة؟ من قال  الدعارة  من خلل مؤّسسات 
اإلنسان كابوس عىل الرؤساء وامللوك!؟ بالعكس فهذه املؤّسسات تخدم مصالح 
إذ تعّث يف األرض فساًدا، فهي منّصة  الرؤساء وامللوك، وهم من أوجدها؛  هؤالء 
وهي  الشخصيّة،  مصالحهم  بها  ترعى  واالقتصاديّة  السياسيّة  والحروب  للعقوبات 
سيف عىل أعناق الفقراء، فالواقع السوري والعراقي واليمني والليبي وغريه يعاين من 

دجل هذه املؤّسسات.

]1]- محّمد شحرور، تجفيف منابع اإلرهاب، ص26.
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