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 الملخص
ويُعّد  .نزوله منذ وغري املسلني املسلمني اهتمام موضعوما يزال  الكرمي القرآن فهمكان 

معاين  همأمهية عظيمة، حبيث ال ميكن االستغناء عنه فالتفسري الذي تركه لنا السلف، ذو 
حباجة إىل تنقيح ومراجعة علمية  إهنا إالومع األمهية الكبرية للتفاسري الرتاثية،  القرآن.

 القرآن خالد  ذلك ألّن  .اواالكتفاء هب يهااجلمود واالتكاء عل حضورها ربريال  دقيقة. كما
 الالته أْن تستمر دون توقف يف كل زمان ومكان،بّد لد فال الرساالت؛ نزل ليكون خامت

 ؛أن املناهج اليت اعتمدت يف تفسري القرآنلتغطي مستجدات احلياة. هكذا يرى احملدثون 
 باستثناء ،إاّل تكرارًا ملا قيل يف القرون الستة اهلجرية األوىل ،مل تعد تنتج من التفسري

التفسريات تليب تطلعات اإلنسان  تلكمل تعد لذلك  ة.بالغية ولغوي ئجاتن يففروقات 
ا لغوية أبعاد تنتج ؛األدوات اللسانية احلديثة لاستعموهم يرون أيضًا إّن ا .املعاصر

لمناهج ل طبيق العمليتال نّ لك من اإلعجاز القرآين. بعاد جيدةأو  وتواصلية ومجالية،
 ؛مانية وليست علميةة علممارسإليه بأنه احملافظون يف الغالب؛ إذ ينظر  ية كان فاشاللسانال

للقائمني هبا. لذلك هتدف الدراسة إىل حتقيق مقاربة عملية  بسبب اخللفيات االعتقادية
بني التفاسري الرتاثية والدراسات اللسانية املعاصرة. ومن خالل املنهج الوصفي والتحليلي، 

 يف ضوء ة وإثرائهاالقرآني اتدراسالهج اضرورة جتديد منمت التوصل إىل النتائج منها: 
، وبني بوصفها منهج علمي حديث "القراءة املعاصرة"التمييز بني املناهج العلمية املعاصرة. 

                                                 
1 This article is a part of the research entitled “Applications of Text Grammar 

Theory on the Qur’an: A Critical Study on Selected Thesis and Articles”. 

Funded by: Research Management Centre at Universiti Sains Islam Malaysia 
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. وأوصت بتبين منهج اجلمع بني العلوم النقلية والعقلية، نجزةامل اآليديولوجية تطبيقاتال
 عاصرة.العلوم العقلية املمن خالل  قرآنلمتجدد ل فهمحياء إل
 

قرررآن، التفاسررري الرتاثيررة، القررراءات اللسررانية، اخللفيررات االعتقاديررة، الالكلمااات الماحاةيااة: 
 .التأويل اآليديولوجي
 

QURANIC STUDIES BETWEEN CONSERVATIVES AND 

MODERNISTS:  AN INTEGRATION OF NAQLI AND AQLI 

APPROACH 

ABSTRACT 

Understanding the Qur'an was cared and focused by Muslims and non-

Muslims since ancient times. Traditional interpretations are of 

immense importance, so indispensable to understand the meanings of 

the Qur'an. However, they need to be revise and accurate reviewed not 

just reclining on them. Because the Quran was revealed to be immortal 

and the final messages, must continue to connotations in every time 

and place, without stopping. Innovators believe that the curriculum 

adopted in the interpretation of the Qur'an; no longer produces the 

interpretation, but a repeat of what was said, so those interpretations 

no longer meet the aspirations of modern humans. The use of modern 

linguistic tools; produces dimensions linguistic in both communicative 

and aesthetic. But the actual applications of linguistic curriculum were 

often failure; as seen as not scientific practice; because of the 

backgrounds and beliefs those in charge of them. Therefore, the study 

aims to achieve practical approach between traditional interpretations 

and contemporary linguistic studies. Through the descriptive and 

analytical, the findings revealed: the need to renew the Quranic 

studies curriculum and enriching them in the light of contemporary 

scientific methods. We must distinguish between "contemporary 

reading" as a modern scientific approach, and the Ideological 

applications. Adopt the combining Naqli and Aqli approach to revive a 

renewed understanding of the Qur’an 

 

Keywords: the Qur'an, traditional interpretations, linguistic readings, 

interpretable, ideological interpretation. 
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 المقدمة
القرآن الكرمي؛ كالم اهلل تعاىل، أنزل هلداية الناس. وهو منهج رباين متكامل، عقيدة 

هذا الكتاب املقّدس  .وسلوكا، ومنهجا وتصورا، وعلما ومعرفة دينا ودنيا وشريعة، وأخالقا
سورة، صيغت فيها املبادئ والتعاليم الربانية  114جزًء، حيتوي على  30يتكون من 

ة عربية، توافرت هلا مقومات اجلمال يف بناء متميز باجلالل )إيكر، خدجية لغوي صياغة
(. والقرآن معجز؛ مؤلف بطريقة عجيبة جعل منه نصًا فريداً. الكلمات و تركيبها 2007

بعضها إىل جنب بعض، وتعلق بعضها ببعض يف نظم وتأليف معجز، قد روعي فيه أن 
لة املستعرضة املتعمقة )خملوف، عبد الرؤوف. يكون على حنو حيقق تلك الصالحية املستطي

1985.)   
مل حيظ كتاب يف العامل أمجع مبا حظي به القرآن الكرمي من اهتمام ودراسة. فقد 

القرآن على   استأثر بعناية القدماء واحملدثني. فما زالت الدراسات القرآنية تتواىل منذ نزول
حيث نال اهتمام العلماء واألدباء  .ومنا هذاإىل يصلى اهلل عليه وسلم خامت األنبياء حممد 

والفقهاء والبلغاء منذ القدمي؛ فتعددت الدراسات والتفاسري بتعدد العلماء ومشارهبم 
التفسري  التفسري الفقهي، تلك التفاسري: التفسري باملأثور، التفسري بالرأي، ومناهجهم، من

د أّن لكل تفسري من تلك التفاسري الرتاثية وجن التفسري البالغي وغريها كثري جداً. العلمي،
 له طابعه اخلاص الذي مييزه عن غريه. 

وهكذا تزخر املكتبات بتفاسري قدمية وحديثة لكتاب اهلل تعاىل، يف َكّم هائل من 
الرتاث التفسريي العظيم تأسس عرب مراحل زمنية متعددة، متيزت كل مرحلة بظروفها 

مصدر اعتزاز للمسلمني، يرى كثري من احملافظني ضرورة  وخمرجاهتا ومعطياهتا. لذلك فهي
احملافظة على تلك التفاسري الرتاثية، باعتبار أهنا شافية وافية، تفصلت كثريا وبشكل دقيق 

 ومسهب.  
من جانب آخر جند بعض املفكرين من اإلصالحيني، مثل مجال الدين األفغاين؛ 

بروح القرآن والعمل مبعانيه  "األخذ قد استنكر على املفسرين القدامى االنصراف عن
ومضامينه، إىل االشتغال بألفاظه وإعرابه، والوقوف عند بابه دون التخطي إىل حمرابه، وإمنا 

أحكام فرضية، واستنتاجات ليست يف  حنن اليوم محلنا مع القرآن ألفاظا ومناقشات حول
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ا إليه من الشرح والتفسري به، وأضفن مصلحة البشر وال هي من وسائل هدايتهم إىل اإلميان
(. فاملفسر ال ينبغي أن 99: 1931ماال حيصل له سوى اإلغراب" )املخزومي، حممد. 

على نصوص القرآن الكرمي، وإمنا وظيفته احلقَّة أن يقتلع  يعرض دروس القواعد أو البالغة
أن حييي ما رسخ يف عقول املسلمني من أفكار خاطئة ومفاهيم مزيفة عن احلقائق الدينية. و 

املسلمني. أو بعبارة أخرى جيب أن نبين الشخصية اإلسالمية  تلك التعاليم يف نفوس
(. فالقرآن كتاب 4: 1996اإلسالمي الفاضل املتوازن )دراجي، حممد.  املتكاملة واجملتمع

(: "فهم املراد من 24: 1هر، ج1364هداية. وعلى املفسر، كما قال الشيخ حممد عبده )
تشريع يف العقائد واألحكام على وجه جيذب األرواح ويسوقها إىل العمل القول وحكمة ال

 واهلداية املودعة يف الكالم".
وتكمن املشكلة يف تقاطع املوقف بني احملافظني واحملدثني. حني يديل بعض 
اجملددين برأي مفاده؛ ضرورة جتاوز تلك التفاسري الرتاثية باعتبارها تراثاً منقضياً، كان مناسباً 

قبة تاريخية مضت. وأْن نعتمد القراءات اللسانية املعاصرة، اليت تختلف يف طبيعتها عن حل
احلاج، التفاسري الرتاثية. واليت يزعم أصحاهبا أهنا البديل املعاصر لتلك التفاسري التقليدية )

بدأت اإلشكالية مع ظهور النظريات ومناهج التحليل وهكذا (. 2006عبد الرمحن. 
اولة بعض األدباء والنقاد تطبيقها على القرآن الكرمي، باعتبار أن القرآن نص الغربية، وحم

باملفهوم العلمي. لذلك مت إخضاع "الكتاب" لشروط النظريات واملناهج الغربية، أسوة 
 بنصوص البشر.

إال إّن كثريًا من القراءات اللسانية املعاصرة حوْت على شطحات علمانية تضر 
ك أيضاً التفسريات الفلسفية اليت حوت كثري من مصطلحات الفلسفة بعملية التفسري. وهنا

واملنطق، اليت من شأهنا أْن تزيد النص تعقيداً وبعداً عن روح املنهج الرباين. هذه املناهج يف 
مباحث لفظية وكالمية،  حقيقتها؛ حتجب عن املسلمني نور القرآن وهدايته، ألهنا تغرقه يف

الوصول إىل هداية  غاليقها وحل رموزها، فتحول دونومصطلحات غريبة يصعب فك م
(. لذلك يقف احملافظون ضد 2011القرآن واالنتفاع بتعاليمه )عبد اهلل، عوده عبد. 

القراءات اللسانية للقرآن، بزعم أهنا تسيء لكتاب اهلل؛ نظرا ألّن القائمني هبا يفتقدون 
منطلق آيديولوجي وليس من املفسر، وإن بعض العرب قام بتلك القراءات من  وطلشر 
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الطريقة اآليديولوجية اليت ف (.2011منطلق علمي حمايد )احلاج إبراهيم، عبد الرمحن. 
وظّفت هبا تلك املناهج حتت مظّلة املعاصرة والتجديد؛ كانت سببًا يف تصعيد التوجس 

تلك لدى احملافظني من أي حماولة جديدة يف التأويل، وبالتلي سببًا وجيها يف مقاطعة 
 املناهج املعاصرة.

هكذا اختلفْت وجهات النظر وتباينْت املواقف حول تفسري القرآن؛ فهناك من 
يدعو إىل احملافظة على التفاسري الرتاثية واالكتفاء هبا. ومن يرى تنقيحها وغربلتها مما 
يشوهبا، ومن يدعو إىل جتاوزها والعمل وفق التفاسري اللسانية احلديثة. وهناك من يشكك 

 يف القراءات اللسانية املعاصرة. 
وإزاء هذه املواقف كلها؛ تتبىن جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية، منهجا تكامليا 
يدعو إىل العمل مببدأ اجلمع بني العلوم النقلية والعقلية. وفق منهج علمي يعمل على 

املناهج والنظريات  االستفادة من الرتاث التفسريي، وتنقيته والبناء عليه وتطويره وفق أحدث
 من الرتاث التفسريي به يزخر ما على املعاصرة تؤسس الدراسات أن املعاصرة. أي ضرورة

وجتديدها وتكاملها مع أحدث  الدراسات هذه فاعلية يضمن التأسيسية، مبا املنطلقات
 تقومياملناهج، يف إطار اجلمع بني العلوم النقلية والعقلية. وتبعا لذلك يهدف البحث إىل 

املوقف بني التفاسري الرتاثية للقرآن الكرمي، والقراءات اللسانية املعاصرة؛ من أجل تشخيص 
 مدى احلاجة إىل تفاسري لسانية معاصرة.

 
 نظرة فاةصة في الحااسير الحراثية 

قامت مناهج التفسري الرتاثية يف العلوم النقلية، اليت أبدعها املسلمون األوائل، يف ضوء 
ومعايشتهم للقرآن. فكانوا على وعي حقيقي مبنزلته وموقعه بوصفه الكتاب  إمياهنم وحبهم

اإلهلي. فعندما درسوا أسلوب القرآن وجدوا ألفاظه متساوقة فيما ألفوه من كالم العرب. 
لكنه معجز يف نظمه، حني جاءت طريقة نظمه ووجوه تركيبه ونسق حروفه يف كلماته، 

وتعابريها ما أذهل القرّاء عن أنفسهم من هيبته وكلماته يف مجلها، ونسق هذه اجلمل 
(. ومهما بدت املرتادفات يف مواضع متباينة يف اآليات 2005الرائعة وروعته )الرافعي، 

والسور؛ إال إن لكل لفظة معناها اخلاص الذي ال يعطيه املرادف إن حل حمله. فالدارس 
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أما يف القرآن فال جيد يستطيع أن يكتشف يف كل كالم بليغ معان جلبت أللفاظها؛ 
املتمعن إال ألفاظًا ملعانيها. ففي حتليل أركون لتفسري الباقالين؛ رصد عشر خصائص أدبية 

 (. 2011هر/ 1432متنح القرآن تفرده األديب ومسوه البالغي )القيام، عمر حسن. 
ويرى باحثون عدة، إنَّ خزائن تراث التفسري النقلي الذي تركه لنا السلف، هلو 

مهية عظيمة، حبيث ال ميكن االستغناء عنه يف طلب معاين القرآن الكرمي. فقد تعددت ذو أ
مشارب املفسرين وتنّوعت مناهجهم، يف طريقة تفسريهم لكتاب اهلل تعاىل. فنجد التفسري 
باألثر لدى الطربي وابن كثري والسيوطي، أو التفسري البياين للزخمشري وأبو السعود، أو 

جصاص وابن العريب املالكي والقرطيب، وحنو ذلك. إّن التفاسري اليت التفسري الفقهي لل
ولدهتا تلك املناهج مع اختالفها يف اجلزئيات، لكنها مل تتناقض بل تكاملت. فقد تركوا لنا 
ثروة علمية، ال ميكن االستغناء عنها. وقد خلص علماء إعجاز القرآن، إىل أن وجه 

"وطرائق نظمه، ووجوه تراكيبه، ونسق حروفه يف  اإلعجاز هو يف نظم القرآن واسلوبه 
: 2005كلماته يف مجله، ونسق هذه اجلمل ... هو وجه الكمال اللغوي" )الرافعي، 

214 .) 
ومع األمهية الكبرية للتفاسري الرتاثية، إال إّن تلك األمهية ال تربر اجلمود واالتكاء 

اليت ولدت يف زمنها وظروفها -على هذا الرتاث العظيم، واالكتفاء بالعلوم النقلية 
فحسب؛ بل ال بّد من العمل على حتقيق الرتاث التفسري النقلي وتنقيته من  -ومعطياهتا

 (.2011 الشوائب وبعض االحنرافات )عبد اهلل، عودة بن عودة.
 املدارس مثلتهم الذايت للمعىن أنصارًا التفسريي تاريخنا من جانب آخر عرف

 للمؤول، القبلي النظر مقتضى على القرآن محلت حيث وفية،والفلسفية والتص الكالمية
 خطأ إىل وقد أشار باحثون وعلماء .خالص مذهيب أساس تفاسريهم على أتباعها فبىن

 يطيقها ال دالالت أو حيملونه تارة معىن من عليه دلّ  ما القرآن لفظ يلبسون إذ هؤالء؛
تيمية مقدمة يف أصول  )ابن مًعا واملدلول الدليل يف خطؤهم فيكون األصلي، وضعه

(. كذلك حّذر الغزايل من حماولة إقحام املسائل اللغوية يف املسائل الشرعية، 73التفسري: 
 (.10: 1أو اإلكثار من القضايا اللغوية يف غري موضعها )املستصفى، ج/
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يف حني يرى أصحاب املدرسة التجديدية؛ أّن املسلمني قد ابتعدوا عن هداية 
هاته، باعتباره منهج شامل يف احلياة مبختلف جوانبها السياسية واالقتصادية القرآن وتوجي

واالجتماعية والرتبوية والفكرية والتشريعية. فجهلوا سننه االجتماعية يف التغيري والبناء. 
واألخذ بأيدي املسلمني من أجل اخلروج هبم من دائرة التخلف )عبد اهلل، عودة 

2011.) 
ة هلذه احلقيقة هو ما جعله يرسم لنفسه منهجًا خاّصًا يف ولعّل إدراك ابن تيمي

التفسري، يقوم على أساس الدراسة النقدية لكتب التفسري، والتمييز يف املنقول واملعقول بني 
احلق والباطل، والتنبيه على الدليل الفاصل بني األقاويل، فكان رمحه اهلل يقول: "ورمبا 

مائة تفسري، مث أسأُل اهلل تعاىل الفهم". )ابن تيمية، اطّلعُت على اآلية الواحدة يف حنو 
(. ويقول: "إنَّ الكتب املصنفة يف التفسري مشحونة بالغّث والسمني، 10: 1321

والباطل الواضح واحلق املبني. والعلم إما نقل  مصدَّق عن معصوم، وإما قول  عليه دليل 
ال يُعلم أنه هبرج وال منقود" )ابن معلوم، وما سوى ذلك إما  مزيَّف  مردود، وإما موقوف 

 (.34-33: 1321تيمية، 
ومع عظمة كل هذه التفاسري يف العلوم النقلية، فإنَّ األمر يتطلب وقفًة ملراجعة 
وهتذيب الكثري منها، ملا داخلها من غّث، وملا شاهَبا من َكَدر. والدعوة إىل تنقية كتب 

ذيب كتب التفسري بتنقيتها من التفسري ليست دعوة إىل بدعة أو ضاللة، ألن هت
اإلسرائيليات، َمطلب  مهم؛ ذلك "ألننا حباجة إىل أن يكون التعامل مع القرآن، دومنا هذا 
العازل الرديء، الذي تدخَّل بني القارئ وبني النص املقدس ... وهو العازل املتمثِّل يف 

 (.118: 1997اإلسرائيليات" ) عاشور، حممد. 
ن التفاسري الرتاثية كانت تعاجل قضايا ومهوم اجملتمعات يف وفق كل هذا وذلك، فإ

ذلك الزمان. يف حني أن تعقيدات احلياة املعاصرة وتفاعالهتا، اليت مل تكن معروفة من 
قبل؛ شكلت عناصر دافعة تطالب بتفاسري جديدة تناسب وتليب حاجات اجملتمعات يف 

 عصرنا احلاضر ويف املستقبل.
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 المعاصرة اللسانيةة فاةصة لحقويم الحااسير المطلب الثاني: نظر 
اللسانيات علم يدرس اللغة، وحياول جعل البحث اللغوي معتمدًا على التجريب؛ فتعمل 
على بسط نفوذها على العلوم اإلنسانية إلخضاعها ملنطق احلس، وفق أرضية فلسفية 

م اللغة وابستمولوجية )أصول معرفية( وضعية؛ هبدف اكتشاف القوانني اليت حتك
واستعماالهتا، والقوانني اليت حتكم لغات العامل مجيعها. ويعين ذلك فهم املنطق الذي حيكم 

  (.1916اللغات من أجل ضبط املعىن أو الداللة )دي سوسري، 
فاللسانيات علم كبري وشامل، احتوى على نظريات نصية ومناهج لسانية 

لسيميائية. ويدعي مؤيدو هذه املناهج من عديدة؛ مثل البنيوية والتفكيكية واألسلوبية، وا
املتخصصني باللسانيات، أننا عندما نقرأ القرآن الكرمي باستعمال األدوات اللسانية 

الدراسة والبحث بغية  احلديثة؛ نفاجأ باألبعاد اللغوية والتواصلية واجلمالية. مما حيمل على
(. وهنا جيري التأكيد 2007اكتشاف أبعاد جيدة من اإلعجاز القرآين )إيكر، خدجية 

على حتقيق فهم متجدد للقرآن الكرمي عرب الدراسات اللسانية احلديثة، وهو أمر مرغوب 
 وحمرتم ومطلوب بشدة.

هذه املناهج اللغوية الغربية يف حقيقتها جهود بشرية، عملت منذ والدهتا على 
اب العلمية التخلص مما قد يشوهبا من عيوب وسلبيات املنهج السابق، من أجل اكتس

واملوضوعية يف مقاربة النصوص. لذلك فالتعمق يف دراسة املناهج الغربية، لن يتاح دون 
والفكرية للدراسات اللغوية  ربطها بأصوهلا الفلسفية. من هنا فإن معرفة األصول الفلسفية

نها واللسانية الغربية سيؤدي إىل التعمق فيها ويسمح بغربلة النتائج اليت ميكن االستفادة م
وعلى أية حال، فإننا من الناحية العملية ميكن أن (. 2007يف التطبيق )خللف، نوال. 

 ات اللسانية احلديثة للقرآن الكرمي يف ثالث جمموعات، هي: نصنف التطبيق
اجملموعة األوىل: قراءات آيديولوجية مغرضة تسرتت باللسانيات، وظفت تلك األدوات 

ية عن القرآن، وتغيري دالالته، مبا يسوغ دحض بشيئ من التعسف، هبدف نزع القدس
مفاهيمه والتخلي عنه. بل ونادى البعض بنقد القرآن بوصفه نص ال غري. ويقف يف 
مقدمة هؤالء أساتذة عرب، مثل: حممد أركون، ونصر حامد أبو زيد، وحممد شحرور 

 وآخرون، غفر اهلل لنا وللمسلمني.
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أصحاهبا على تطويع مناهج  عمل تشمل تلك التطبيقات اللسانية ممارسات،
غربية؛ ُتسهِّل هلم تأويل القرآن وفق معتقداهتم الفكرية، وحتميل النص ما ال حيتمل. وقد 
وجدوا يف اللسانيات إمكانات كبرية تسمح هلم بالقيام بتوليف لكامل النص القرآين 

إاّل بنوع  (. لكن ذلك مل يتم2002بشكل منظم ومتكامل )إبراهيم، عبد الرمحن احلاج. 
من التعسف والتجاوز إلشكاليات عديدة، وجرى بطريقة غري مفضوحة متاما، تسرتت 

وقراءة شحرور منوذج لذلك؛ حبيث إن قراءته حاولت باستخدام قسري آلليات منهجية. 
خماتلة الّنص القرآين وخداعه أحياناً، من موقف مضاٍد له، أو معاٍد له، الستنطاقه 

من هنا كانت التطبيقات لتأكيد (. 2011عبد الرمحن احلاج.  يم،إبراهبإيديولوجيتها )
صحة اعتقاداهتم العلمانية، ليس من أجل البحث العلمي. لذلك حولت خمرجاهتا القرآن 

فاكتسبت اللسانيات مسعة سيئة جداً  .الكرمي إىل نص آخر، كما نشهده يف كتاب شحرور
ا مع التوجهات العلمانية والتوليفات يف األوساط العلمية اإلسالمية؛ نظرًا القرتاهن

   (.2011حممدي، بركات. األيديولوجية لدالالت القرآن الكرمي )
إّن أحد عيوب القراءة املعاصرة؛ يكمن يف جتاهلها للنزعة الوضعية، اليت أحلَّ 

(. تلك النزعة اليت 16: 1994عليها أصحاب تلك املناهج أنفسهم )بارت، روالن. 
خصائص الّنص القرآين، وتصطدم مع البعد األهم وهو املصدرية تناقض بشكل صارخ 

اإلهلية، بكل ما يعين ذلك من حترر واستقالل عن ثقافة تاريخية ما. وإمكان إطالق أحكام 
(. والعيب اآلخر 4: 1999الّنص واعتبارها فوق تاريخية )إبراهيم، عبد الرمحن احلاج. 

ة، هو تعاملها مع تلك املناهج واألدوات الذي سقطت فيه أكثر تلك القراءات املعاصر 
وكأهنا حقائق ثابتة، وهذا ليس هو واقع احلال؛ ألن تلك املناهج بشرية مل تستقر، ولن 
تستقر، كما يف املنهج البنيوي والتفكيكي. بل وحىت النظريات تكون يف الغالب عرضة 

يقّية لتلك املناهج للتعديل أو التغيري بفعل نظريات جديدة مستحدثة. فاإلشكالية احلق
تتمثل يف استخدام مناهج وأدوات حبث أُنشئت وصيغت لدراسة النصوص البشرية. مبعىن 
أهنا مفعمة بالوضعية لدراسة نّص إهلي املصدر، مفارق للوضعية البشرية )إبراهيم، عبد 

ة فنجد على سبيل املثال، أنَّ اللغة اجملازية ورمزيتها تشكل واحد(. 2011الرمحن احلاج. 
من ست نظريات اقرتحها فالسفة اللغة وعلماء الالهوت؛ لتفسري اللغة الدينية. ويرى 
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أصحاب هذه النظرية أن لغة الدين هي لغة التمثيل )اجملاز( وليست لغة احلقيقة، وأن 
املفاهيم املضمنة يف الكلمات الدينية ال سيما يف الكتب املقدسة؛ ليست املعاين املقصودة 

(. لذلك شاب تلك التطبيقات احنرافات 2011العرفية )القيام، عمر. يف االستخدامات 
 جراّء تبين تلك املناهج وكأهنا حقائق ثابتة. 

ةاألدهى من ذلك، حني يقرر بعض أولئك الباحثني على نقل القرآن من الوضع 
اإلهلي إىل الوضع البشري، متوساًل مبناهج علوم اإلنسان؛ ال سيما اللسانيات 

أركون يف  ت وعلم التاريخ واالجتماع وإنزاهلا على النص القرآين، مثلما فعل والسيميائيا
أركون مل يقدم رؤية (. ف2011هر/ 1432)القيام، عمر.  كتاباته الغزيرة عن القرآن الكرمي

جديدة، بل سعى إىل تفكيك كل األفكار اليت رمسها االجتاه السلفي. مث حيرر النص 
شكلْت القراءة  وقد .(1999راهيم، عبد الرمحن احلاج. )إبالقرآين من مفهوم القداسة 

األلسنية والسيميائية واألدبية عند آركون، إىل جانب القراءة التاريخية الفيلولوجية يف 
الدراسات االستشراقية؛ البديل الفعال للقراءة اإلميانية الالهوتية. فجاء التطبيق العملي 

ن؛ هي قراءة باطنية، لكوهنا قراءة آيديولوجية علمانية والقراءة اجملازية اليت يدعو إليها أركو 
. مما حفز الكثريين على الوقوف ضد (1999)إبراهيم، عبد الرمحن احلاج وليست علمية 

 تلك القراءات اجلائرة.
الفكر التأويلي اهلرمنطيقي لدراسة النص القرآين؛ من خالل النظرة وهناك 

لقرآين. ويف مقدمة هؤالء نصر حامد أبو زيد، يف  التاريخية اليت تنزع القداسة عن النص ا
أستاذه حسن  ، الذي سار على منهجكتابه: )مفهوم النص: دراسة يف علوم القرآن(

حنفي يف مقدمة ترمجته لرسالة اسبينوزا )رسالة يف الالهوت والسياسة(. إىل جانب توظيفه 
)إبراهيم، عبد  القراءة األدبية للثقافة املاركسية، وحرصه على انتسابه ملدرسة أمني اخلويل يف

ويقّر أبو زيد أن القرآن كالم اهلل، لكن الكالم نفسه منتج ثقايف (. 1999الرمحن احلاج. 
البد أن يدرس يف إطار النظام الثقايف الذي جتلى من خالله. عرب "آليات تشكل القرآن 

األول: علم اللغة  يف سياقه الثقايف" من خالل منهج التحليل اللغوي عرب ثالثة أبعاد.
األسلويب. والثاين: القراءة اهلرمنيوطيقية. والثالث مفاهيم اجتماعية  -السيموطيقا-البنيوي 

 (.2011تضفي بعداً وظيفياً للبعدين السابقني )القيام، عمر. 



 لم النقلي والعقليالع بين المحافظين والمحدثين: مقاربة في يةالقرآنالدراسات  |  113

 

وهناك املنهج "التاريخاين" يف تفسري القرآن، الذي يفضي إىل نتيجة مؤداها؛ أّن 
هونًا بتاريخه، أي إلصاق النص بالتاريخ لتسويغ التخلي عنه اآلن. النص جيب أن يكون مر 

وهذا ما جنده يف حماوالت حممد أركون منذ الثمانينيات، ونصر حامد أبو زيد يف 
التسعينيات. ويفهم من املنهج التاريخي بأن األديان ليست من صنع اهلل تعاىل، وإمنا فعل 

لمني من القرآن، والدخول يف احلداثة الغربية إنساين. من أجل حتقيق انسالخ مجاعي للمس
(. لذلك كان تقييم تلك "املناهج الغربية" يف دراسة 2002)إبراهيم، عبد الرمحن احلاج 

 القرآن الكرمي غري موضوعي؛ ألنه مرتبط بالنتائج الكارثية لتلك الدراسات. 
للبعض أْن  ومن القراءات املعاصرة ما أسفرت عن تأويل آيديولوجي للقرآن، أتاح

 .للمتلقي تابًعا النص جعل يف االجتاه هذا خطورة حيلل نصوص القرآن كما يشاء. وتكمن
 وحىت بل املتقاربة فقط ليس لكل التأويالت، النص قبول تؤكد عدمية آراء ظهرت حىت

(. وهذا يظهر بشكل أكثر وضوحًا يف 19منها )تاج الدين، مصطفى د. ت:  املتناقضة
ة والسيميائية للقرآن الكرمي. لذلك تسببت يف إثارة املخاوف يف أوساط الدراسات البنيوي

اإلسالميني، بسبب التأويل والعبث الفاضح بدالالت النص القرآين. بل يف تزايد الشك 
مبصدر تلك املناهج واإليديولوجيات، ويف تشكيك البعض يف قيمة تلك األدوات واملناهج 

 (. 1997احلديثة مجلة وتفصيالً )البوطي، 
هبذه التطبيقات اآليديولوجية سعى دعاة العلمانية، وحمرتفو الغزو الفكري باسم 
اللسانيات، إىل شطب الدالالت اليت حتملها نصوص القرآن، وحشوها بدالالت ومعاٍن 
جديدة. وأن جيعلوا من اللسانيات املعاصرة بدياًل عن الداللة العربية املنبثقة عن 

ربط املعاين بألفاظها الدالة عليها، وبدياًل عن القواعد التوفيقية  االصطالحات التوفيقية يف
األخرى املتبعة يف فقه اللغة. "إن أعمال بعضهم للسانيات هو عمُل من حيلم بأن جيعل 
من هذه التجربة وسيلًة خفيَّة للعبث حبقائق ثابتة يف دين اهلل وكتابه عن طريق العبث 

لكن سوء (. 13: 1997لكتاب: نبيل خياط،  بقواعد فقه اللغة" )مقدمة البوطي
استعمال البعض لعلم اللسانيات هذا؛ ال يعين أن هذا العلم سيء ، ال ميكن االستفادة 
منه. فاملسلمون يعتقدون أن العلم والقرآن كالمها من اهلل تعاىل؛ وبالتايل فهما ال 
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وحده الذي جيب استنكاره )إبراهيم، عبد  يتصادمان. أما سوء استخدام هذا العلم؛ فهو
 (. 2011الرمحن. 

شقت طريقًا منهجيًا جديداً، جيمع بني اجملموعة الثانية: درسات علمية رصينة، 
جماالت الدراسة القرآنية، واملعطيات اللسانية، واملفاهيم الفلسفية. فهي إسهام متميز 

 يستفيد منها الطلبة والباحثني يف وخطوة جريئة وأصالة منهجية فريدة. وهذه الدراسات ال
علوم القرآن، فهي ال تقدم الكثري عن فضائل القرآن. لكنها مفيدة للمتخصصني بالبالغة 
واأللسنيات وفقه اللغة. يستفيد منها علماء أصول الدين وعلوم القرآن وعلماء الفلسفة. 

لكنها طرحت فضاءات  وهذه الدراسات مل تقدم تفسريا جديدا ملراد اهلل تعاىل يف كتابه.
 تأملية شاسعة.

م. النص القرآين من اجلملة إىل العامل؛ 1997ه/1418كتاب منري، وليد 
 النص مقاربة القرآين، وفق النص وتأويل وحتليل حماولة فهم هدف إىلدراسة نصية لسانية. 

 بني العالقة أصالة حساهبا من تسقط أن حديثة؛ دون جديدة بأدوات مقاربًة القرآين
 بني املستمر طريق التكامل عن والشمول، االستقصاء من نوًعا واملتعايل. فحققت لنسيبا

 العلمي، واالكتناه األسلويب، التحليل بني الدائب عرب التفاعل والفلسفة، والعلم اللغة
 بوصفه ناقش املؤلف النص .والتفسري والشرح لفهم طرائق بوصفها الفلسفي؛ والتأويل
 الناسخ وظاهرة التنجيم، القرآنية، من حيث ظاهرة ة بالتطبيقاتخاص عناية مع خطابًا

 والداللة، املخالفة واالختالف اخلطاب، النص وبني بينه والفروق وناقش النص .واملنسوخ
 املتعلقة برالعامل اجلدلية القضايا التّخلص.كما تطرق إىل بعض السياقية، و موضوع

 االستعارة، والتشبيه عمل يف والنيابة تكافؤوال والتوحيد واإلنسان. كما ناقش اإلبدال
الواقع  لتفكيك منوذًجا ازلمجا من جتعل املرسل، بوصفها آليات ازلمجوا والتشبيه، البليغ،

 الصور العديد من آخر. كما عاجل ملنطق وفًقا جديد من تركيبه وإعادة للوعي املألوف
 امللموس، وهو ما الواقع يف متعنيالال أو الالمكان عن لتعرب جاءت اليت القرآنية واآليات

 القرآين النص بني والرؤى . وعرج إىل موضوع تناص األفكار"اليوتوبيا "صورة عليه أطلق
 الصويف. الفكر خصوصية إىل النصوص، وأخريا أشار من وغريه
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اهلل واإلنسان يف القرآن: علم داللة التصور القرآين للعامل" للباحث "اب أما كت
( فقد عمل على تطويع النظريات 1964) Toshihecko Izotsoوا الياباين إيزوتس

اللسانية لتحليل لغة القرآن الكرمي وفهم خصوصيته. حماواًل الكشف عن نظرته الكلية 
للكون واحلياة واإلنسان. بعد أْن درس اللغة العربية ملدة عامني يف مصر. حاول من خالهلا 

قرتب من املوضوعية، فاستطاع أن يكون تفهم وجهة نظر املسلمني مما أتاح له أن ي
مفهوم عقدي تكاد تطابق ما  100موضوعياً وحيادياً. لذلك خلص إىل تصور ألكثر من 
(. الشيء املميز يف دراسة 2002عليه مجهور املسلمني )إبراهيم، عبد الرمحن احلاج. 

Izotsoبية على ؛ هو أن الدراسة اللسانية للقرآن ليست دائمًا ضد القرآن، وليست سل
 النحو الذي نشهده يف عدد من التطبيقات العربية للسانيات على القرآن.

اجملموعة الثالثة: دراسات علمية حمايدة، تتمثل بالرسائل اجلامعية واملقاالت 
احملكمة، اليت تستخدم )تتوسل( بتلك األدوات اللسانية لفهم القرآن. وما أمثرت عنه كثرب 

ائج لغوية وفلسفية كثرية على حساب املعاين العظيمة للقرآن. من تلك احملاوالت؛ حتقيق نت
لقد وظفت النص القرآين لتوضيح أبعاد لسانية لنظرية ما أو منهج معني. يف حني يفرتض 
أن يكون العكس هو الصحيح؛ أي أن تستخدم تلك األدوات اللسانية لتحقيق فهم 

بسيطة، مل تضف شيئاً جديداً أفضل للقرآن. ومعظم تلك الدراسات جاءت بنتائج علمية 
للتفسريات الرتاثية اجلبارة. إذ عجزت حىت اآلن يف تقدمي تفسري عصري جديد يخدم مراد 
اهلل تعاىل يف كتابه احلكيم، حبيث تنسجم والسمعة الكبرية اليت حضيت هبا اللسانيات 

( 1990) الباحث مفتاح، حممد دراسةمثاًل (. ف2017املعاصرة )عبد اهلل أياد وآخرون. 
"دينامية النص تنظريا"، يف فصل انسجام القرآن، ذكر أن النص القرآين ينطلق من فلسفة 
منسجمة، فيجب التسليم بأن اآلليات اليت تدور على قضية واحدة، وإن وجدت يف 
مواطن متفرقة من املصحف؛ هلا ثابت بنيوي تنطلق منه لتفصله أو تكمله أو تبينه يف 

(. لتؤكد الدراسة قدرة الباحث يف الدراسات املعاصرة، 192اآليات املدنية )ص: 
واستثماره بعض املناهج اللسانية والسيميائية، رغم أهنا ال تخلو من رؤى فلسفية )خللف، 

 (.135: 2007نوال 
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 الحاجة إلى تااسير معاصرة
للتفسريات  إنَّ اهلل تعاىل أمرنا بتدبر القرآن، فكان ال بدَّ أْن يبق كتاب اهلل تعاىل مشرعا

دالالته ال تنتهي الرسالة اخلامتة للعاملني؛ فإّن العلمية اجلادة؛ ألنه معطاء الينضب. وإلنه 
فالقرآن نصٌّ حىت قيام الساعة. ينهل منه العلماء يف كل زمان لإلتيان بتفسري جديد. 

من  يتجاوز باستمرار املنهج بقدر ما يفتح املنهج آفاقًا لقراءته. فكل ما لدى اإلنسان
املعرفة القرآنية سيكون مرتبطا حبدود معارفه وتصوراته احلالية. وعندما جند أّن النص مل يعد 
يتفّسر أكثر مما فسر به، ومل يعد يُقرأ إالّ مبا ُفّسر به وقُرِئ؛ فإن ذلك مؤشر على نفاذ طاقة 

ل حاجة املنهج؛ إذًا فالبحث عن منهج جديٍد وتطوير املنهج يف دراسة النص القرآين ميث
لذلك فإّن استنفاذ دالالت النص  (.2006تاريخية ودينية معًا )احلاج، عبد الرمحن. 

القرآين غري ممكن عملياً؛ حبيث إننا حني نظن ذلك، نكون قد استنفذنا أدواتنا، واستهلكنا 
الوحي اإلهلّي ال ميكن ضبط دالالته هنائيا، وإن املعرفة مناهجنا ذاهتا وليس النص. ف

ة املرتاكمة يف تفاعلها مع النص املقّدس؛ يتيح فهماً أفضل وأمشل لدالالت احلقيقة اإلنساني
 د.ت(.النيفر، امحيدة. الكامنة يف النص املوحى )

ألن القرآن أنزل )بلسان عريب مبني(. لذلك  إّن أساس التفسري هو اللغة العربية،
يقتها وجمازها، صرحيها البد ملن يفسر القرآن أن يكون متمكًنا من اللغة العربية؛ حق

وكنايتها، ويفرق بني خاصها وعامها، ومنطوقها ومفهومها، وإشاراهتا وعباراهتا، ومن ال 
فيجب أن يفسر القرآن على أنه كتاب اهلل،  .يعرف ذلك ال يستطيع أن يفسر القرآن

  وليس كأي نص عادي، وأنه كتاب الزمن كله، وليس كتاب جاء ملرحلة تاريخية معينة، وأنه
كتاب اإلنسان كله، اإلنسان بعقله وعاطفته، وجسمه وروحه وضمريه، واإلنسان فرًدا 

أما حماولة البعض تفسري القرآن يف إطار علوم اللسانيات،  .وجمتمًعا، وكتاب احلياة كلها
واألتيان بأشياء من خارج القرآن، وخارج اللغة، وخارج اللسان، ليفسر هبا القرآن، أو 

يف ضوء النظرية املاركسية، أو النظرية االجتماعية لدور كامي فهو كما  بفلسفة معينة، أو
 ( خروج بالقرآن عن القرآنية.2009وصفه القرضاوي )

 ال بدَّ ملن يريد جتديد التفسري؛ أْن يكون صحيح العقيدة، متجرد عن اهلوى
لتفسري (، عامل باللغة العربية اليت نزل هبا القرآن. يعتمد منهج ا4 :1394)السيوطي،
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الذي يقوم على أصوٍل وضوابط جيب االلتزام هبا لكي يستقيم التفسري. فيجمع بني الرواية 
(، ليفّسر القرآن بالقرآن؛ فما أمجل منه يف 180: 2والدراية )الزركشي، الربهان: ج

موضع، فإنه قد فّصل يف موضع آخر، وما اختصر منه يف مكان فإنه قد بسط يف مكان 
السنَّة؛ ألن السنة شارحة للقرآن وموضحة له. ويراعي أقوال  آخر. ويعتمد صحيح

(. وأي هتاون يف 176: 2الصحابة، والسياق وأسباب النرزول )السيوطي، اإلتقان. ج 
هذه الضوابط ينشأ عنه احنراف يف التفسري. لذلك ينبغي للمفسِّر أن يتوخى يف عمله 

يق منافع دنيوية، ما يؤّدي به إىل فضل اهلل ورضوانه، وليس متاع احلياة الدنيا، وحتق
االحنراف عن القصد اإلهلي من التفسري، كما حدث مع بعض املفسِّرين اّلذين اعتمدوا 
منهجًا سياسيًّا للتفسري، أي كانوا يفسِّرون القرآن تفسريًا سياسّيًا منحرفاً. يقول احلق: 

 (. 146ْرِض ِبَغرْيِ احلَْقِّ﴾ )سورة األعراف: ﴿َسَأْصِرُف َعْن آيَايتَ الَِّذيَن يَرَتَكبرَُّروَن يِف األَ 
إّن الفهم الصحيح والدقيق للقرآن هو: "ُحسن تفسريه مبا يبنّي مقاصده ويوضح 
معانيه، ويكشف اللثام عّما فيه من كنوٍز وأسرار، ويفتح مغاليقه للعقول والقلوب" 

ص األصلي، مع تفسري النص القرآين يعين االلتزام بالن(. 1999)القرضاوي، يوسف 
إعادة النظر يف اجلهد اإلنساين املتعلق بتفسري هذا النص، مبا يتالءم وظروف العصر، لكي 
يتجدد اخلطاب. ولو توقف اخلطاب لتوقف التكليف. فال تكليف إاّل خبطاب يخاطب 

إذ "ال  النص وتفسريه مع التزام شروط التفسري. األجيال املتعاقبة. وكل جيل مكلف بقراءة
جليل االنفراد حبق تفسري القرآن. ولو صح ذلك لتوقف النص عن العطاء. فوعي ميكن 

املسلمني متصل ومتواصل ومرتاكم وهذا جزء من الوراثة الصاحلة" )عبد اهلل، عودة بن 
(. من أجل تطويره على حنو مبدع وجتديده وفق أحدث العلوم العقلية، وفق د.ت عودة.

وال نستطيع االدعاء بأّن جياًل من األجيال قد ه. املعطيات العلمية للعصر الذي نعيش
النبهان، فاروق انفرد حبق تفسري القرآن الكرمي، ولو صح ذلك لتوقف النص عن العطاء )

 .د.ت(
إّن حاجتنا إىل اللسانيات يف دراسة القرآن الكرمي، هي حاجة لتعاملنا مع 

املمكن خلدمة املعرفة القرآنية؛  العصر وإجنازاته املعرفية، عرب استثمارها وتطويعها بالقدر
وذلك من أجل االهتداء إىل معاٍن غري موجودة يف التفاسري الرتاثية. الكشف عن أية 
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عيوب نامجة عن جهود بشرية شابت التفاسري الرتاثية، وهي مع ضرورة احرتامها فإن هذا 
وتأخذ  .(2006االحرتام الكبري لن يرقى إىل التقديس بالتأكيد )احلاج، عبد الرمحن 

القراءة( إىل نسيج معريف  /القراءة املعاصرة مشروعيتها، حني تستند حركة )الفهم/ التأويل
حياول التكييف بني اسرتداف املنهج، وخصوصية الثقافة من جهة، وبني حداثة القراءة 
وتراثية املقروء من جهة ثانية، كما حتاول هذه احلركة التأويلية على مستوى آخر أن تقيم 

 (. 14: 1997)منري، وليد.  اً بني وعي املطلق ووعي التاريخجسر 
لذلك يصبح من الصعب إثبات َوقف "االجتهاد" يف إنشاء مناهج البحث 
وأدوات استكشاف وحتليل املعىن يف الّنص القرآين. وبالتايل فإن من لوازم ذلك وجود 

ول إن القراءة (. ميكن الق30: 1998إمكانية قيام مناهج جديدة )مزيك، سامر وفا 
املعاصرة، متتلك مشروعيتها باعتبارها نتاج العصر الراهن، بغض النظر عن مدى سالمة 
هذا النتاج وصحته. وإن كان السؤال وما زال يلّح عن؛ مدى سبق وجتاوز تلك املناهج 

 (. 2011واألدوات مثيالهتا الرتاثية )عبد الرمحن احلاج. 
 العربية لدراساتبا متمّسكاً  الباحثني من فريق ويف ضوء هذه احلقائق، بقي

 إمالءات من يفد مبا اآلخر الفريق وحنا واستثمارها. تطويرها إىل سعي غرْي  من القدمية،
 كثري يف وتضاربتْ  اجلميع جهود وتفرّقتْ  املنهج القومي، عن الفريقنْي  كال الغرب. لقد حاد

 (. 40: 2010، عبد العليم. )بوفاتح املرجوة منها النتائج حتقق أن األحيان، دون  من
التجديد يف التفسري، هو جتديد يف الفكر والثقافة واملنهج، وليس املقصود 
بالتجديد هو التجديد يف ثوابت الدين، كما هو ديدن بعض التيارات الفكرية. إن الدين 

يل حبجة باعتباره وحيًا إهليًا ال جيوز فيه الزيادة وال التغيري أو التبديل أو النسخ أو التعط
محدوشي، احلسن. العصر وما أشبه ذلك؛ مبا من شأنه حتريف الكلم عن مواضعه )

(. أي "إن التجديد يف احلقيقة هو نوع من التغيري املنهجي املنضبط بقيم 14: 2006
 تؤسس أن لذلك، من الضروري(. 36: 1994الكتاب والسنة" )حسنة، عمر عبيد. 

 هذه فاعلية تضمن تأسيسية، من منطلقات اثناتر  به يزخر ما على احلديثة الدراسات
  منها. املتوخاة النتائج حيقق مبا وتوحُّدها وتكاملها، الدراسات
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 الخاتمة:
نزوله، حىت  منذ املسلمني اهتمام موضع معانيه؛ كان الكرمي وإدراك ما القرآن فهم إنّ 

 تعاىل للناس كافة عصرنا احلاضر، وسيبقى كذلك يف املستقبل. وحيث إّن القرآن كتاب اهلل
 يف كل زمان ومكان، فهذا يعين بالضرورة أّن دالالته ال تنتهي حىت قيام الساعة. لقد بقي

 تطويرها إىل سعي غرْي  القدمية املذهلة، من العربية لتفاسريبا متمّسكاً  الباحثني من فريق
لسانية احلديثة. الغرب وتوسلوا باملناهج واألدوات ال آخرون مبناهج وجتديدها. يف حني تأثر

 ال فشلها لكن الغالب؛ يف فاشلة كانت  الكرمي القرآن تأويل يف الغربية املناهج جتربة أن
 االعتقادية اخللفيات بسبب بل املناهج، لتلك املعرفية اإلمكانات من األساس يف ينبع

 وحجبت املناهج، لتلك فأساءت أدوات. جمّرد املناهج تلك من جعلت اليت هبا، للقائمني
 على تقوم دراسات التفسري احلديثة أن لذلك من الضروري منها. االستفادة عن املسلمني

تتكامل معها أحدث العلوم  الثر من علوم نقلية، يتم إغناؤها بدراسات تراثنا به يزخر ما
جتديد تفسري منهجي منضبط بقيم كتاب اهلل تعاىل العقلية وفق مناهج حديثة؛ من أجل 

  ومنهجه.
 

  :النحائج
حيث إّن القرآن الكرمي نص خالد لرسالة خامتة أبدية؛ لذلك البُدَّ أن يكون معاصراً  ،أوالً 

باستمرار، وينتج داللته باستمرار، ويبقى كتاب اهلل تعاىل منتجاً للمعاين املتجددة على مّر 
 الزمان. وبذلك فإنه يتطلب تفاسري متجدده تناسب العصر؛ ألن معانيه ال تنضب.

مىت ما توقف املنهج عن انتاج دالالت ومفاهيم جديدة يف علوم القرآن،  ثانياً،
جند أّن النص مل يعد يُفّسر أكثر مما فسر به، ومل يعد يُقرأ إاّل مبا قُرِئ؛ فإن ذلك مؤشر و 

فاخللل يكمن يف املنهج املطبق الذي استنفذ. ما يعين ضرورة على نفاذ طاقة املنهج. 
 خرى.االستعانة بأدوات منهجية أ

التفاسري العلمية اجلديدة الصحيحة، الميكن أن تتقاطع مع التفاسري  ثالثاً،
 الرتاثية؛ بل تأيت بإضافات ومفاهيم وآفاق جديدة واسعة.
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ال بّد من التمييز بني "املناهج اللسانية املعاصرة" بوصفها مناهج علمية  رابعاً،
ة. فثّمة مسافة كبرية تفصل بينهما؛ حديثة، وبني "القراءة املعاصرة" كتطبيقات عملية منجز 

حبيث تبدو كثري من تلك التطبيقات حماوالت فيها الكثري من الفشل. بسبب الطريقة 
اإليديولوجية" اليت وظّفت هبا تلك املناهج، اليت كانت سببًا يف التوجس من أية حماولة 

 جديدة يف التأويل أو املراجعة النقدية. 
 

 الحوصيات: 
اهج الدراسات القرآنية وإثرائها؛ يف ضوء املناهج العلمية املعاصرة. ضرورة جتديد من .أ

ليس بسبب عدم كفاية اخلطاب التفسريي؛ بل لفتح آفاق معاين جديدة، وتفجري 
 إمكاناته، فالنَّص القرآين يتجاوز دوماً املنهج بقدر مما يفتح للمنهج آفاقاً لقراءته.

ة العقلية، الذي تقوده جامعة العلوم ضرورة تبين منهج اجلمع بني العلوم النقلي .ب
الرتاث اللغوي والنقدي العريب. من أجل قراءته بعناية،  اإلسالمية املاليزية، عرَب قراءة

وغربلته بعلمية وحيادية. وإحياء فهم جديد متطّور للنص. والعمل على تطويره 
د، الذي ميكن بالعلوم العقلية املتجددة. وسوف جند يف العلم النقلي الكثري من املفي

 تطويره من خالل العلوم املعاصرة اللسانية وغريها.
 

 المصادر والمراجع:
مقال منشور  .2/2. املناهج املعاصرة يف تفسري القرآن الكرمي وتأويله 2002إبراهيم، عبد الرمحن احلاج. 

 يف شبكة املعلومات.
آن وآيديولوجيا احلداثة. مقال منشور يف . ظاهرة القراءة املعاصرة للقر 2011عبد الرمحن احلاج. إبراهيم، 

 .08/07/2011احلوار اليوم، بتاريخ 
ه. مقدمة يف 1391ه(. 728ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين تقي الدين )ت. 

 . بريوت: دار القرآن الكرمي 1أصول  التفسري. حتقيق عدنان زرزور. ط
 يق حممد ناصر الدين األلباين. بريوت: املكتب اإلسالمي.. اإلميان. حتق1996ه/ 1416. _____

. لسانيات اخلطاب القرآين: مظاهر االنسجام و االتساق. أطروحة دكتوراه، كلية 2007إيكر، خدجية. 
 اآلداب، اجلديدة، اململكة املغربية. 
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 .2006/ 29/7احلياة، الطبعة الدولية بتاريخ 
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دراجي، حممد: "املقال التفسريي اهلدائي من مجال الدين األفغاين إىل إبراهيم أيب  الثامنة. 

 .م1996، 5، عدد5اليقظان"، جملة املوافقات، اجلزائر، جملد 
م،  ٢٠٠٧ /ه ١٤٢٨حسان  متام .د ترمجة واإلجراء. واخلطاب النص .1980بوجراند،  دي روبرت
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م. الربهرران يف علروم القرررآن. حتقيرق حممررد أبرو الفضررل 1957ه/ 1376 (.794الزركشري، برردر الردين )ت. 
 إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه، بريوت: دار املعرفة.

 اإلتقرران يف علررروم القررررآن.ه. 1394. هرررر(911السرريوطي، عبرررد الرررمحن برررن أيب بكررر جرررالل الرردين )ت: 
 : اهليئة املصرية العامة للكتابحممد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة :احملقق
م(. كيررررف نتعامررررل مررررع الرررررتاث: قضررررايا إشرررركالية يف الفكررررر اإلسررررالمي 1997هررررر/1418عاشررررور، حممررررد. 

 املعاصر. القاهرة: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.
لة مع القرضاوي "القرضاوي: البعض يريد أن يفسر القرآن يف إطار علوم عبد اجلواد، مصطفى مقاب

اللسانيات أو النظرية املاركسية ويف هذا خروج بالقرآن عن القرآنية". قناة "أنا" الفضائية 
 30/8/2009بتاريخ 

http://shamela.ws/index.php/author/1149
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امللتقى الفكري . ميتافيزيقا الّنص القرآين: إشكالية الّناص واملعىن. جملة امللتقى، 1999عبد الرمحن احلاج. 
 لإلبداع العدد أيار/ مايو، بريوت.

 تطبيقات نظرية علم لغة النص لر"دي بوجراند و دريسلر" على القرآن الکرمي. جملةعبد اهلل، أياد وآخرون. 
 . 127 -107، ص: 2017( يونيو، حزيران 1) ع، 9د قرآنيكا، جامعة املاليا، اجملل

ث التفسريي للقرآن بني األصالة واملعاصرة. فلسطني: جامعة . الرتا2011عبد اهلل، عودة عبد عودة. 
 النجاح الوطنية.

 ه. املستصفى. دار الكتب العلمية، بريوت1413الغزايل، أبو حامد. 
. أدبية النص القرآين: حبث يف نظرية التفسري. املعهد العاملي للفكر اإلسالمي. 2011القيام، عمر حسن. 

 مراجع من شبكة املعلومات:

االنسجام يف القرآن الكرمي: سورة النور امنوذجا. رسالة دكتوراة غري منشورة يف  .2007ف، نوال. خلل
 األدب العريب، جامعة اجلزائر.

. مناهج النقد األدىب احلديث وإشكاليات تفسري القرآن الكرمي. رسالة 2011حممدي، بركات رياض. 
 مشس، القاهرة.كلية اآلداب، جامعة عني   دكتوراة يف اللغة العربية.

  العلمية. ، بريوت: املطبعة1. طخاطرات مجال الدين األفغاين .م1931. املخزومي، حممد
خملوف، عبد الرؤوف. االستفادة من األلسنية يف تفسري القرآن الكرمي. ملتقى دويل حول التحليل اللساين 

 اجلزائر. .1985/ 5/ 8 - 5للنصوص، جبامعة عنابة، من 
كلية اإلمام األوزاعي   . حرية العقل يف االجتهاد. حبث لنيل درجة املاجستري،1998 مزيك، سامر وفا.

 لبنان -للدراسات اإلسالمية. بريوت

 .2. دينامية النص تنظريا وإجنازا. الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب ط1990مفتاح، حممد. 
. تقدمي لسأستاذ الدكتور طه جابر م. النص القرآين من اجلملة إىل العامل1997ه/1418منري، وليد. 

 العلواين، القاهرة: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.
                           النبهان، فاروق. "العالقة بني التفسري والتجدد يف الفكر اإلسالمي". موقع الشيخ عبد اهلادي بدلة:                                 

http://www.badleh.com/index.jsp?id=23&aid=15   

مقال يف  .النيفر، امحيدة: "حممد عبده يف ذكرى وفاته: حتديات احلاضر، أسئلة املاضي )املؤسسة والنص(
                                                                                                               موقع امللتقى الفكري لإلبداع:

  http://www.almultaka.net/PrintNews.php?id=236&cat=19                                                 
بعنوان: "اإلمام حممد عبده جمدداً"  Islam On Lineل على النت على موقع هاشم، أمحد عمر. مقا

انظر:         .2-1ص
http://www.islamonline.net/arabic/In_Depth/MohamadAbdo/Articles

/05. shtml 

http://www.badleh.com/index.jsp?id=23&aid=15
http://www.badleh.com/index.jsp?id=23&aid=15
http://www.almultaka.net/PrintNews.php?id=236&cat=19
http://www.islamonline.net/arabic/In_Depth/MohamadAbdo/Articles/05.%20shtml
http://www.islamonline.net/arabic/In_Depth/MohamadAbdo/Articles/05.%20shtml
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