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 -عرض ونقد-صحيحا البخاري ومسلم في القراءات الحداثية الملتقى الوطني:

المحور األول: مناهج تناول السنة النبوية في القراءات الحداثية/ الطروحات الحداثية حول السنة 
 النبوية.

عنوان المداخلة: )جناية البخاري، لزكريا أوزون( قراءة نقدية مقارنة، بين التأويل السيميائي 
 والتفكيكي.

 مقدمة:

مرة بإنكاره، وأخرى زتالت مستمرة قدديا وحديثا، ض اضتديث الشريف عتجـو متواصل، و تعر ي
زتلوا لنا السنة النبوية و  ، ومرة بالطعن يف الصحابة الكراـ، وىم من نقلوا لنا القرآف الكرمي،بالتشكيك فيو

، أصوؿ الدينصل الشك فيما نقلوه لنا من اظتطهرة، فإذا مت الطعن فيهم والتشكيك يف مقدرهتم، فسوؼ ي
يف اين من أصوؿ الدين وىو السنة النبوية، وليعيش اظتسلموف وىذا اعتجـو اظتتواصل يهدؼ عتدـ األصل الث

سبحانو وتعاىل ا ر سخّ لذلك  ،صلى ا عليو وسلم عن أصوعتم، وليفقدوا العمل بسنة نبيهم معزؿٍ 
فقاـ الصحابة الكراـ حبفظ أقواؿ وأفعاؿ العلماء جيال بعد جيل ضتفظ السنة النبوية من التحريف والتغيَت، 

، وقاـ بعضهم بكتابتها، مث قاـ من بعدىم من التابعُت بتدوينها، صلى ا عليو وسلموإقرارات النيب 
وتصنيفها، مث تنقيتها ودتحيصها، ووضع العلماء قواعد صارمة، ووضعوا ضوابط لبياف ودتيز األحاديث 

، السابقة للتثبت والتحقق مل تصل إليها أمة من األمم ،هج متميزالصحيحة عن غَتىا، وتفردوا بوضع من
واستطاعوا وضع اظتؤلفات إلفراد األحاديث الصحيحة من األحاديث الصحيحة ودتييزىا عن غَتىا، 

واضتسنة، ومؤلفات أخرى لؤلحاديث الضعيفة واظتوضوعة، وبذلك حفظت السنة النبوية من التغيَت 
أحاديث شهدت وقد نفتخر هبا ونباىي رتيع األمم،  ،عالية من التدقيقوالتحريف، ووصلت لدرجة 

على بعضهم رّد العاقل اظتتأين، فرد اإلماـ  وتناقشوا وردوا فيو العلماء ا، حتاورنقدا وردّ صحيح البخاري، 
حاديثو، لكنو مل حيد عن جادة أيضعف بعض  -رزتو ا-على اإلماـ البخاري -رزتو ا-الدار قطٍت

كما ظهر من عارض االماـ البخاري، يف تسمية النبوية وال يف القرآف الكرمي،   ومل يطعن يف السنة ،ريقالط
أىل االختصاص، بعيد عن  ناىم، لكن اظتناقشات كانت بأسلوب علمي رصُت منبعض الرواة، أو كُ 

الذي ال يُقبل ىو كالـ غَت اظتختصُت ؽتن ينتقدوف اضتديث الصحيح مطبقُت مناىج حداثية و التعصب، 
 الواقع. علىيوافق العلم والعقل وما يقبلو ؼتتلفة بدعوى ما 

http://www.lahaonline.com/articles/view/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/47182.htm
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كتاب اظتهندس زكريا أوزوف، الذي أشتاه بػ: جناية البخاري، أنقاد الدين من إماـ ومن ىذه األصوات  
املي لواء ضت، فريسة اضتديث الشريفمن ف جتعل أىجمات شرسة، أرادت لو شّن من خال ادثُت، والذي

  .العوظتة واظتناىج اضتداثية، غَت مبالُت بقداسة النص الديٍت

عن اظتنهج الذي  لمقدمةم زكريا أوزوف، الكتاب إىل مقدمة وذتانية فصوؿ وخادتة، حتدث يف ايقسّ   
اتبعو يف حتليل األحاديث قائال بأف "مثل ىذه الكتب يلزمها جرأة مدعومة بالعقل واضتجة والبينة نظرا 

 ،فكاف زبدة الكتاب؛ طرح فيو عديد األسئلة اليت تفتح مغاليق البحث الفصل األولضتساسيتها"، أما 
ػ: البخارية والقرآف الكرمي، حتدث فيو عن ؛ اظتوسـو بالفصل الثاني، مث كاف -حسب رأيو-وتذلل الصعاب

وسـو اظتالفصل الثالث؛ واألحاديث القدسية، مث  ،األحاديث اظتتضمنة أسباب النزوؿ، والنسخ يف اآليات
: البخاري والرسوؿ الكرمي، تناوؿ أربع مواضيع باظتناقشة ىي: الرسوؿ والرأي اآلخر، الرسوؿ والغزو، بػ

؛ اظتوسـو بػ: البخاري والديانات الفصل الرابعالرسوؿ وتطبيق اضتديث، الرسوؿ وتأثَت اآلخرين، أما 
، عند الفصل الخامسحاديث اليت ترفض كل الديانات األخرى، ليقف يف تناوؿ فيو بعض األاألخرى، 

كما يطعن يف اضتكم اإلسالمي، يف ػتورين؛ اور األوؿ:   ،كم والصحابة، فيطعن يف الصحابةالبخاري واضتُ 
الفصل : أحواؿ بعض الصحابة، أما الثاينور اضتكم يف اإلسالـ وطاعة اضتاكم وحرمة اظتدينة، أما ا

األحاديث اظتتعلقة باظترأة يف صحيح  -رأيو حسب–فبحث ، فكاف حديثا عن البخاري واظترأةالثالث: 
ليخرج بنتيجة مفادىا "أف اظترأة ال تتساوى مع الرجل، وأّف اظتسلمُت على اختالؼ مستوياهتم قد  ،البخاري

اظتوسـو بػ: البخاري وغتموعة  ؛الفصل السابعؾتحوا بزرع عقدة النقص والدونية يف اظترأة اظتسلمة"، أما يف 
حاديث الواردة يف صحيح البخاري واليت "تناقض فيها مضموف ث عن بعض األحتد فقد متناقضات،

أو تناقض يف أسلوبو أو يف مدلولو، مع الذكر اضتكيم، أو  -حسب رأيو-اضتديث نفسو يف متنو أو يف معناه
 مع معطيات العلم أو اظتنطق الصوري أو القوانُت واألعراؼ االجتماعية السائدة أو الذوؽ العاـ"، ليظهر

-حسب رأيو–؛ اظتوسـو بػ: بُت اظتاضي واضتاضر، ساخطا على القدمي الذي ىو لثامناالفصل اظتهندس يف 
.." " عقدة اجملتمع اإلسالمي بشكل عاـ والعريب بشكل خاص، فكل ما جاء من اظتاضي ػتًـت مبجل

بخاتمة، يف بعض أحاديث صحيح البخاري، ليختم كتابو  لذلك قرر أف خيوض يف نقد خطأ القدمي متمثال
 "ما يلزمنا ىو كتاب ا والصحيفة"فيها حوصلة ما جاء يف افًتائو وجتنيو على صحيح البخاري مفادىا أف 

 دعما قولو حبديث علي كـر ا وجهو.مستندا ومُ 
ىل كاف نقده مؤسسا و ؟ ولعّل السؤاؿ الذي يطرح نفسو أي منهج اختذه اظتهندس يف قراءة اضتديث

معطيات  ال تعدو أف تكوف ،أو أف قراءتو النقدية للحديث الشريف يف صحيح البخاري ؟على منهج بُّت 
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ما ىي اظتناىج اضتداثية؟  ؟ظتناىج اضتداثيةبرميو يف متاىة ا ،مبنية على الذوؽ العاـ؟ أو ىي تضليل للقارئ
 كيف تنظر للنص الشرعي؟و 

  :الطروحات الحداثية-1

بُت الفًتة واألخرى، ولكنو يف كّل  وفلقد ظهر اإلسالـ وبقي منذ تشكلو األوؿ يأتيو الوافد
ف وجد، وليخرجو موزونا إاألحياف كاف يستوعب اصتديد ويدغتو يف حضارتو، ليستفيد من النافع اظتفيد 

اصتديد، وعلى مواجهة كما أظهر الفكر اإلسالمي عرب تارخيو قدرة فائقة على استيعاب مبيزاف اإلسالـ،  
ومناىجو الفكرية، وعلى الرغم من انتصار اضتداثة يف   الفكر الوافد بأدواتو دوف أف خيدش حصن اإلسالـ

 كثَت من معاركها اليت خاضتها مع حضارات أخرى، إالّ أهنا يف ولوجها إىل الفكر اإلسالمي مل تتمكن من
معركة شاملة ال تقتصر على اظتظاىر، بل تتعداىا إىل حسم اظتعركة، ذلك أف اظتعركة بُت الفكر اإلسالمي 

و حوؿ تأويلها، بل ىي معركة شاملة أىي ليست غترد معركة لقراءة النصوص الدينية »اصتوىر واألصوؿ، 
باسم  تبدو على رتيع اظتستويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، معركة ختوضها قوى اطترافة واالسطورة

ظتعاين اضترفية للنصوص الدينية، وحتاوؿ قوى التقدـ العقالنية أف تنازؿ األسطورة الدين، والتمسك با
، ومن أىم األركاف اليت تسعى اضتداثة عتدمها يف البناء اإلسالمي ىي السنة النبوية الشريفة، ال 1«واطترافة

لماؤىا من مناىج نقدية ألهنا بناء مهًتئ وجدار متهالك، بل ألهنا اصتدار اظتنيع واضتصن األوؿ، مبا وضعو ع
 .شّكلت سياجا منيعا حوؿ النص يف اإلسالـ

بالنظر إىل  ،يفهاعر فقد حاوؿ بعضهم تواضتداثة يف مفهومها العاـ تتفاوت بُت معاٍف متعددة  
مكوناهتا، وفكرىا، وما تدؿ عليو، فوجدوا من شتاهتا عدـ االنضباط، وعدـ الوضوح، وعدـ االستقرار على 

اسًتاتيجية »، كما عرّفت بأهنا 2«الشيء الذي ال يعرؼُ » بأهناحاؿ ثابت، ولصعوبة ضبط مفهومها قالوا 
واظتعرفة واظتمارسة، عن طريق اخضاعها مشولية يتبعها العقل من أجل السيطرة على كل غتاالت الوجود 

، وىذا التعريف من زاوية الصراع بُت االنساف والطبيعة، ورغبة األوؿ 3«ظتعايَت الصالحية أو عدـ الصالحية 
ؽتارسة السيادات الثالث عن  »يف اخضاع الثاين لسطوتو وحكمو، ؽتا يعنيو تأليو االنساف، وىي بذلك

                                                           
 10ص  ،2007، 3اظتركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، بَتوت، ط نصر حامد أبو زيد: نقد اطتطاب الديٍت،  1
النقدي اظتعاصر، مقاربات حوارية يف األصوؿ اظتعرفية، اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب، ٍت بارة: إشكالية تأصيل اضتداثة يف اطتطاب غعبد ال  2

 16-15، ص2005القاىرة، 
3
 29ص 2013، 1اضتارث فخري عيسى عبد ا: اضتداثة وموقفها من السنة، دار السالـ للطباعة والنشر والتوزيع والًترتة، مصر، ط  
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أما من جانب ، 4«على اجملتمع، السيادة على الطبيعة، السيادة على الذاتطريق العلم والتقنية، السيادة 
الرؤية اليت أعادت بناء مصوغ االدراؾ الرؤية الفلسفية والثقافية اصتديدة للعامل، »فهي  اظتناىج اظتعرفية

على ؿتو نوعي ؼتتلف أنتج منظومة معرفية وثقافية واجتماعية  اإلنساين للكوف والطبيعة واالجتماع البشري،
 ،»6، ونظرية القراءة، واسًتاتيجية التفكيكوالسميولوجية تشتمل كل من البنيوية »، حيث 5«جديدة

 ،وىذه أدوات اضتداثة لتمارس عملياهتا اظتتالحقة من الشك والتعرية وإظهار اظتسكوت عنو وما خيفيو النص
ولكي يتسٌت لنا معرفة اإلجراءات التحليلية للقراءة اضتداثية ال بد  لو؟فكيف تنظر للنص الشرعي؟ وكيف تأوّ 

  .زكريا أوزوف كتابمفاىيمها، وقراءهتا لنص اضتديث انطالقا من  عند من الوقوؼ 

 القراءة النقدية:-2

 القراءة السيميائية: 2-1

وقد  لنقد النصوص وقراءهتا إىل مدرسة ما بعد اضتداثة أو ما بعد البنيوية ميائييسنهج الاظتينتمي 
ديكن أف نتصور علما يدرس حياة الرموز والدالالت يف »حُت قاؿ:  ،ظهوره العامل اللغوي دي سوسَتبتنبأ 

ة صلب اضتياة االجتماعية، وىذا العلم يشكل جزءا من علم النفس العاـ، ونطلق عليو مصطلح علم الدالل
وتعددت بعد ذلك ، 7«)السميولوجيا( وىو علم يفيد يف معرفة اصتهة اليت تقتنص هبا الدالالت واظتعاين

ميائية حبث يف اظتعٌت ال يالسحىت قيل أّف من وجهة نظر إىل أخرى ومن غتاؿ دراسة إىل آخر،  امفاىيمه
اظتتعددة، عرب إعادة صياغة حدود  من حيث أصولو وجوىره، بل من حيث انبثاقو عن عمليات التنصيص

 ىذه االنساؽ وشكلنتها.

 مع للتعاملمنهج التأويل السيميائي وليخرج بصورة بناء واحد متكامل، ذىب اضتداثي  ليتالءـو 
يقبل التناقضات يف األفكار، وجيد كل  ،اؿ أوجونو نص زتّ أبداعي، مبعٌت إنو نص أعلى الديٍت النص 

                                                           
 23ص، 2006، 1اظتركز الثقايف العريب، بَتوت، ط ،اظتدخل إىل تأسيس اضتداثة االسالمية اضتداثة: روح طو عبد الرزتاف  4
5
 31، نفسو، ص اضتارث فخري عيسى عبد ا: اضتداثة وموقفها من السنة  

  :منهج يقـو على دراسة العالقات اظتتبادلة بُت العناصر األساسية اظتكونة لبٌت النص الكتشاؼ العالقات الداخلية يف اللغة،  البنيوية
 األساسية.بتحليل النص إىل تراكيبو 

   األنظمة الرمزية يف كل اإلشارات الدالة، وكيفية ىذه الداللة. العلم الذي يدرس ىي السميولوجية: 
  :ىو منهج نقدي يقـو على القوؿ باستحالة الوصوؿ إىل فهم هنائي أو متكامل للنص، وانتفاء اضتقيقة فال معرفة حقة التفكيكية. 
 26عبد الغٍت بارة: إشكالية تأصيل اضتداثة يف اطتطاب النقدي اظتعاصر، نفسو، ص   6
 50، ص1984، 1بيَت جَتو: السيمياء، تررتة، أنطواف ابو زيد، منشورات عويدات، بَتوت، لبناف، ط  7
   إلنتاج الداللة( )سَتورة بالسيموزالتنصيص: من تناص، مبعٌت تداخل النصوص، أو ما يعرب عنو السميائيُت 
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وشبو دليل على ما ىو عليو، فػ  ،فيو ما يسوغ فكره وما يعطيو مربرا – ف كاف منحرفاإو  –صاحب فكر 
نو ال حيمل يف ذاتو داللة جاىزة وهنائية، بل ىو فضاء داليل إ: ه ىي خاصية النص اصتدير بالقراءةىذ»

وإمكاف تأويلي، ولذا فهو ال ينفصل عن قارئو وال يتحقق دوف مسامهة القارئ، وكل قراءة حتقق امكانا 
كالـ تتسع معانيو وتتعدد »النص اإلسالمي و  ،8«من قبل، كل قراءة ىي اكتشاؼ جديدليا مل يتحقق دال

و أف يقبض عليو أحد ، وال ديكن ألأو حصر دالالتونو كالـ ال ديكن استقصاء معانيو إوجوه الداللة فيو، 
هذا ىو النص اصتدير ف ،9«والنص ينطوي على التعدد ،نص بامتياز اطتطاب الديٍت،ف إف)...(يفوز حبقيقتو

والنص اإلسالمي ، نمارس معو لعبة القراءة اضتداثية، فهو الصاٌف ل، النص الذي ديارس ىواية اضتجببالقراءة
الذي جيعل منو مظلة واسعة يستظل حتتها كل صاحب  ،بنية مفتوحة على الدالالت اظتتناقضة واظتتعددة

 ،منا ىو خط مسطور بُت دفتُت ال ينطقإ القرآف»: عنو ، مستدلُت مبقولة علي بن ايب طالب رضي افكر
 ،ف قراءتو ىي عملية انتاج جديد للنصأ، و أف العربة بالذات القارئةؽتا يؤكد  ،10«منا يتكلم بو الرجاؿإ

 لو.وتشكيل يتناسب والشخصية القارئة 

ط منو فيما قاؿ بو وبُت اظتستفاد أو اظتستنب رضي ا عنو، وواضح الفرؽ بُت مقوؿ علي بن ايب طالب
منا ىو بياف إلمكاف التوظيف اظتتعدد للنص من قبل أصحاب الفكر إ» ،رضي ا عنو علىاضتداثي  فكالـ 

وظيف والت ،ف ىذا التوظيف مقبوؿ دائما، بل كثَتا ما يكوف االستشهاد مغرضاأاظتتعدد، وال يعٍت ذلك 
 ،كفعل اضتداثيُت ىنا، ومرجعية كالـ علي بن ايب طالب  ،ا مل يقلو دتاماظت ووتقويل ،مبنيا على يَلِّ عنق النص

 نو ليس كل تفسَت للقانوف يعتد بو، وإالّ أمنا ىو معهود العرب يف خطاهبا، فليس كل تأويل مقبوؿ، كما إ
 .11«لضاعت اضتقوؽ وانتفى النظاـ وانفلت القضاء من عقالو

حيث تتناوؿ كل قراءة مستوى واحدا  ،لعدد ال حيصى من القراءات»قابل نص  النص اإلبداعيو 
وتنوع األصعدة السيميائية ال يعٍت  ،أو عددا من اظتستويات كموضوع للقراءة واظتعاينة، وتعدد اظتستويات

أي  ،12«و مستوى على نفسو، بل يعٍت انفتاحو على غَته من اظتستويات وعلى الواقع أ ،انغالؽ كل صعيد
على أوجو متعددة من اجملاز دتارس »واحد للنص، فهو نص يقـو  ال وجود ضتقيقة هنائية أو لفهم صحيح

                                                           
 9ص ،2007، 3بَتوت، ط، الدار البيضاء، اظتركز الثقايف العريب اضتقيقة،علي حرب: نقد   8
 35-34نفسو، ص  9

 84-83ص، 2008، 2دار الينابيع، دمشق، سوريا، ط أماـ إشكالية البنية والقراءة، تيزيٍت: النص القرآينالطيب   10
 369صنفسو، اضتارث فخري عيسى عبد ا: اضتداثة وموقفها من السنة،   11
 103ص، 2007، 1شتيائية الداؿ، الدار العربية للعلـو ناشروف، اصتزائر، طنظرية النص من بنية اظتعٌت إىل  ستري:حسُت  12
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أي يبقى يدور يف حلقة مفرغة من  ،13«نصية دائريةيف  والتباسة و فيو بنيّ يبد ادورا ىائال يف استحداث م
ىل عدد إمث جتاوزه اىل معٌت جديد، وىكذا يف حركة ال تنتهي من اإلنتاج وإعادة اإلنتاج وصوال  ،انتاج اظتعٌت

، ال هنائي من القراءات تتسم رتيعها بأهنا ػتاوالت ليست هنائية وال دتتلك لشيء كاف يسمى )اضتقيقة(
ليس ثابتا قارا ػتكم الوثاؽ، بل ىو نصوص متعددة)تناص( مهاجرة »لذلك تنظر السيمائية للنص على أنو 

القراءات اظتتعددة إىل ما ال يف الزمن ال ديكن اإلمساؾ هبا؛ لذا فهم ينادوف بإرجاء الداللة وفتح باب 
ف اللغة ىي أو مبدأ النسبية الذي يقتضي أوىذا التعدد الالمتناىي من القراءات مبٍت على أساس ، 14«هناية

لغة عائمة وكل كلمة تعرب عن فكرة مركبة مل حتدد بالدقة وعتا معاف عديدة نسبية متغَتة، فاللفظ الواحد »
 ، ومن ىنا فإفّ 15«معاين ؼتتلفة عند اظتؤلف الواحد تبعا للسياؽ يدؿ على أشياء كثَتة ؼتتلفة، وتتخذ

منا ىي نسبية، ألف اظتعاين والقيم وغَتىا كلها نسبية ختضع لتغَت الزماف إمدلوؿ األلفاظ على اظتعاين 
ف، بل لتغَت القرّاء للنص الواحد، ومن ىنا قاؿ اضتداثي بفكرة )الرمزية( أي: رمزية األلفاظ والقصص واظتكا

واألخبار واألشياء، وتعامل مع اللغة على أهنا سيمياء أو غتموعة من الرموز والعالمات اليت ال تعد حقيقة 
 بذاهتا.

 والنصوص:رمزية اللغة -أ

على أهنا تناص تفتح باب القراءة  استكماال للبناء الفكري اضتداثي يف التعامل مع النصوص
إىل تبٍت نظرية )رمزية اللغة( فاللغة عنده عبارة عن غتموعة من الرموز تتتابع يف  اضتداثي ذىباظتتعددة، 

سياؽ تراكييب واحد ال تشَت إىل األشياء بذاهتا، بل ىي ترمز إليها من خالؿ ما تقدمو من تراكيب، وما 
  تصوره من أحداث وشخصيات أقرب ما تكوف مبسرحية تدور مشاىدىا على قصص خيالية بذاهتا، وإف

ية اليت جتتمع كلها يف كانت تعاًف مشاكل أو قضايا ػتددة عن طريق القصة أو اظتسرحية أو الشخص
وظيفة الرمز يف األصل فتح عامل النص على التعددية وعلى تأويالت متعارضة، أي أف »فكانت )الرمزية(، 

اللغة وإشاراهتا، وكذا تنشيط فعل التخييل يف الذات، ففي الرمز يكمن  لتمثيالتالرمز يعيد تشكيل العامل 
ومن ىنا كانت اللغة من وجهة نظر بعض اضتداثيُت  ،16«اظتعٌت اظتزدوج، واظتعٌت اظتزدوج ىو موضوع التأويل

عبارة عن منظومة من الرموز تستوجب قراءهتا وحتليلها للوقوؼ على ما ختفيو من  ،مبا حتتويو من نصوص
 اظتعاين، فهذه وظيفة الرمز.

                                                           
 248تزيٍت: النص القرآين، نفسو، صالطيب  13

 27صنفسو،  بارة: إشكالية تأصيل النص اضتداثي،عبد الغٍت   14
15

 110 ، صنفسونظرية النص،  ستري:حسُت   

 42، ص2007، 1دار الفارايب، بَتوت، طمقاربات يف اعترمونيطيقا الغربية والتأويل العريب، التأويل و  اللغةناصر: عمارة   16
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السيميائيات ىو االنتقاؿ من »والرمزية من األدوات اليت قامت عليها النظرية السيميائية، فمجاؿ 
ودغتها ضمن منظومة رمزية أكثر  ،العالقات اللغوية ذات الداللة اظتعجمية ادودة إىل مستوى أعلى

وجيعلها تتحرؾ داخل منظومة من القيم اصتمالية، وىذا  ،تعقيدا، وىذا الدمج يعطيها فاعلية تعبَتية جديدة
، والذي 17«إىل وحدات نصية ذات داللة رمزية ،يعٍت االنتقاؿ من العالمات باعتبارىا وحدات مستقلة

يسوغ القوؿ هبذه الصفة النمطية للغة العربية ىو ما حتويو من أساليب بيانية ؼتتلفة من التشبيو والتمثيل 
بل وتستعملها يف نطاؽ واسع يضفي على النص اظتستخدـ نوعا إضافيا من  ،رة والكنايةواجملاز واالستعا
 اظتكانة اصتمالية.

ؽتا يعد بعضها من -اضتداثي ينظر إىل األشياء الواردة يف النصوص اإلسالمية ؾتد أف ومن ىنا 
فيها كاللوح افوظ واظتالئكة واصتن والشياطُت والسجالت اليت تدوف »-اإلسالـثوابت 
إىل آخر  الصراط،صور العقاب والثواب وعذاب القرب ونعيمو ومشاىد القيامة والسَت على (و ...)األعماؿ

أو  ،ال ألهنا موجودة حقيقة ،فهذه كلها يف اضتقيقة إمنا وردت على سبيل الرمز ،18«ذلك تصورات أسطورية
ه وردت يف القرآف والسنة أسلوبا إمنا ىذ –حسب النظرية اضتداثية  –أو سيقع فعال  ،صورا كما ىو واقع

 رمزيا فقط.

 نماذج عن القراءة السميائية:-ب

يف الفصل الثالث؛ البخاري والرسوؿ  ، ما ذكره "أوزوف"ومن التأويل الرمزي ألحاديث البخاري
ف يوضح بأّف البخاري وصف الرسوؿ صلى ا عليو وسلم مبا أعن الرسوؿ والغزو، ػتاوال الكرمي، يف فصل 

نو يف صحيح أبعث الرسوؿ الكرمي ىاديا ومبشرا ورازتا للناس أرتعُت، إاّل » يليق بو، يقوؿ أوزوف:ال 
، فإف كاف الدين اإلسالمي جعل ػتمدا صلى ا 19...«البخاري كاف غازيا مهو الغنائم وقهر اآلخرين 

ؿ على ذلك حبديث ويستد-حسب أوزوف-رمزا للعنف والقهر ،عليو وسلم رمزا للرزتة فقد جعلو البخاري
حديث عبد ا بن أيب أوىف، كتب إىل عمر بن عبيد ا، حُت خرج إىل »ىذا نصو كما أورده أوزوف: 

اضترورية، أف رسوؿ ا)ص( يف بعض أيامو اليت لقي فيها العدو انتظر حىت مالت الشمس، مث قاـ يف الناس 
لعافية، فإذا لقيتم فاصربوا واعلموا أف اصتنة حتت ظالؿ فقاؿ: "أيها الناس، ال دتنوا لقاء العدو، وسلوا ا ا

                                                           
 383-382حسُت ستري: نظرية النص، نفسو، ص  17
 130صنفسو، أبو زيد: النص والسلطة واضتقيقة،   18
 63ص ،نفسوجناية البخاري، زكريا أوزوف:   19
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، مث 20«"، مث قاؿ: "اللهم منزؿ الكتاب، وغتري السحاب، وىاـز األحزاب اىزمهم وانصرنا عليهمالسيوؼ
سأورد ىنا الشرح الوارد يف األثر لذلك اضتديث، تاركا للقارئ » يعّقب قبل الشرح واظتناقشة يقوؿ فيو: 

الشيء مع التأكيد على الرفض لعبارة "اصتنة حتت ظالؿ السيوؼ" اليت تصدر عن قائد اضتكم على ذلك 
 .21«عسكري كهوالكو، يف زمنو وليس عن رسوؿ ابة والرزتة

 وجيعل منوال يرى غَتىا، يركز "أوزوف" على رمزية اللغة يف رتلة" اصتنة حتت ظالؿ السيوؼ"  
ميائية، لينتقل من رمزية اللفظ إىل رمزية الشخص، يرمزية سومسوغا لقراءة  ،معادال موضوعيا غتازيتها

إىل ىوالكو القائد العسكري الذي سفك  ،من نيب الرزتةصلى ا عليو وسلم، فيحيل الرسوؿ الكرمي 
 غاية الرسوؿ الكرمي إعالء كلمة اضتق، يف حُت كانتالدماء دوف ىدؼ، الغاية من حقده سفك الدماء، 

)ال دتنوا لقاء العدو، وسلوا ا العافية، فإذا اصتملةتلك ما سبق  اوزوف، مهلأ وشتاف بُت ىذا وذاؾ، وقد
، )اللهم منزؿ الكتاب، وغتري السحاب، وىاـز األحزاب اىزمهم وانصرنا عليهم( وما ضتقها لقيتم فاصربوا(

لغوية يف اصتملة ذات الداللة اظتعجمية فانتقل من العالقات الكاف على رتلة واحدة ورمز واحد،   فًتكيزه
عطى اصتملة  فاعلية أادودة إىل مستوى ؼتتلف، ودغتها ضمن منظومة رمزية أكثر تعقيدا، وىذا الدمج 

إىل حّد كبَت عن اظتقصد  تعبَتية جديدة، وبعدا رمزيا مغايرا وجعلها تتحرؾ داخل منظومة مغايرة، ابتعدت
ف يشبهو أمثاؿ أ -من يبدأ حديثو بتهدئة اصتند، مث ينهي حديثو بالدعاء-اضتقيقي، وكيف لرسوؿ الرزتة 

 "أوزوف" بالسفاح ىوالكو؟

وإطالؽ حرية العقل »والقوؿ بالرمزية إمنا ىو إبطاؿ القداسة النص وػتاولة للتحرر من سلطتو، 
لى دليل منطقي، ويالحظ أف ىذه القراءات الرمزية ال تقـو ع، 22«واالنساف يف قراءة النص حسب ما يريد

وال على حجة عقلية إال الرغبة يف إقصاء النص وافقاد اضتقيقة لذاهتا، وفقداف الشيء لكينونتو، وىي نظرة 
تعمق العبثية وتغيب العقالنية، بل ىي انغماس يف اعترطقة وحتقيق للهوى بأقصى صوره، فأي علم يبتغي 

قبلو النص اإلبداعي وتفاعل  ددياً ظهر من عهود مبكرةبالرغم من كونو تياراً ق ،أصحاب الرمزية الوصوؿ إليو
ليال على ، ألنو خيالف اظتنهج العلمي من جهة، وال يقدـ دلتأويل النص الديٍت ، ولكنو فكر مرفوضمعو

 صحة مذىبو من جهة ثانية.

                                                           
 64نفسو،   20
 نفسهانفسو الصفحة  زكريا أوزوف:  21
، 2005، 2تررتة ىاشم صاٌف، دار الطليعة للنشر، بَتوت، لبناف، طأركوف: القرآف من التفسَت اظتوروث إىل نقد اطتطاب الديٍت،   22
 27-26ص
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وىذا من باب الكناية  " :واعلموا أف اصتنة حتت ظالؿ السيوؼ" قاؿ اإلماـ ابن األثَت رزتو ا»"أما 
واالستعارة، وىو حث على اصتهاد؛ ألف اإلنساف دييل إىل الظل طلبا للراحة، فقيل لو: إف اصتنة حتت ظالؿ 

، مث إّف 23«السيوؼ، فمن أرادىا فليدخل حتت السيف، بأف حيملو ويقاتل بو، ويصرب على أمل وقعو
تقـو على منهج واضح وتعتمد على دالئل وقرائن اللغة ألساليب البياف من غتاز ودتثيل، وغَته،  استخداـ

ثابتة بّينة، فال يصلح االستدالؿ بأساليب البياف اظتتعددة على القراءة الرمزية، الختالؼ مضموف كليهما 
 واختالؼ أدواهتما عن بعضهما.

ومن األمثلة على التأويل السيميائي قراءة اضتداثيُت لكل األحاديث اليت جاءت يف سياؽ بياف 
ألمور الغيبية، كاضتديث عن اصتنة، وقد ذكره "أوزوف" يف الفصل السابع، حتت عنواف؛ البخاري وغتموعة ا

حديث أيب ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا)ص(: "قاؿ ا: أعددت لعبادي »متناقضات، يقوؿ أوزوف: 
ال تعلم نفٌس ما ف-الصاضتُت ما ال عُت رأت، وال أذف شتعت، وال خطر على قلب بشر، فاقرؤوا إف شئتم

يبُّت اضتديث أف يف اصتنة ما ال عُت رأت » ويعًتض على ىذا اضتديث قائال: ، 24«خفي عتم من قرة اعُتأ
وال أذف شتعت، وال خطر على قلب بشر، إاّل أف أبا ىريرة سرعاف ما يناقض ذلك فيصف لنا شجرة يف 

كذلك فإنو ديكننا أف نرى اصتنة ما بُت منرب الرسوؿ وبيتو   اصتنة يسَت الراكب يف ظلها مائة عاـ ال يقطعها
 .»25حسب ما ورد يف صحيح البخاري" ما بُت بييت ومنربي روض من رياض اصتنة

وراح حييل النص على تعددية تأويلية غَت مؤسسة  يف أكثر من حديث رمز اصتنة "فأوزف"أخذ   
وظيفة الرمز يف األصل فتح عامل النص على التعددية وعلى تأويالت متعارضة، وال منطقية، وإف كانت 

بُت طياتو يف النص الواحد النص األديب اإلبداعي، فهو نص زتّاؿ أوجو، حيمل اللفظ الواحد  فهذا خيصّ 
 .معاٍف متعددة، لكن خيتلف النص الشرعي عن النص اإلبداعي

َما ُأْخِفَي عَتُْم ِمْن قُػرَِّة أَْعُُتٍ َجزَاًء مبَا َكانُوا  َفال تَػْعَلُم نَػْفسٌ  رمي قاؿ:﴿يف القرآف الك اصتنةوقد ذكر ا تعاىل 
بالنسبة ظتا بيت »، أما ، وجاء يف آيات كثَتة وصف مياىها وأهنارىا واشجارىا وأنواع ذتارىا26﴾يَػْعَمُلوَف 

                                                           
حتقيق عبد القادر األرناؤوط، مكتبة اضتلواين، مكتبة –صلى ا عليو وسلم -جامع األصوؿ من أحاديث الرسوؿ ابن األثَت اصتزري:   23

 568ص ، 2ج، 1969دار البياف، 
 باب ما جاء يف صفة اصتنة أهنا ؼتلوقة(-8باب بدء اطتلق: -59/ )اخرجو البخاري يف 138زكريا أوزوف: نفسو، ص  24
 نفسو، الصفحة نفسها.  25
 17سورة السجدة، اآلية   26
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الظاىر الذي يفهمو البسطاء، ولكن  الرسوؿ صلى ا عليو وسلم وقربه، روضة من رياض اصتنة، فليس على
 27«اظتراد الثواب ومضاعفة األجور والربكة

ومن التأويل الرمزي ألحداث السَتة قراءة حادثة شق صدر النيب صلى ا عليو وسلم وغسل قلبو 
واضتقيقة أف ذلك ال يتعدى صورًة معنيًة »وإزالة حظ الشيطاف، وما إىل ذلك بأهنا قصة على سبيل الرمز 

طهارة كما ىو اضتاؿ يف األمثاؿ العامية، فالقلب ليس يف البطن بل يف الصدر، والشرور ليست يف القلب لل
، وىي صورة رمزية ؿ يدركها العقل وختتارىا اإلرادةعالقة بو فيغسل منها ولكنها صفات يف األفعا

ؽتا يؤوؿ إىل إفراغ النصوص واألحكاـ من مضموهنا وعدىا كلها عبارة عن صور ال حقائق،  ،28«للعصمة
، ويطلق العناف قادر على حتديد األشياء وقراءهتافتنتفي اضتقيقة ويضيع النص، ويبقى العقل السيد األوحد ال

 للهوى بقوؿ ما يشاء وقراءة ما يريد.

الكامل باصتهد البشري  واإلغراؽىل ا أو الغيب وىذه القراءة اليت ال ختفي إنكار الركوف إ
وال خيفى ما يف ىذا اظتوقف  ،وباألسباب البشرية، ففيو رفض مطلق ألي تدخل من الغيب يف عامل البشر

  الدياف بالغيب عدـ اختاذ األسباب.من فساد يبطلو الواقع اظتعاش، فال يعٍت ابتداًء ا

ا ىو إبطاؿ لقداسة النص وػتاولة للتحرر من سلطتو، وإطالؽ حرية إمن -كما ذكرنا سابقا-والقوؿ بالرمزية
نظر بعض  -رمزية النص واللغة–العقل واإلنساف يف قراءة النص حسب ما يريد، ومن ىذا اظتنطلق 

اضتداثيُت إىل القصص القرآين وإىل شخوص األنبياء وقصصهم مع أقوامهم، وكل ما أنبٌت عليو من صور 
استخدمو القرآف بأسلوبو، إليصاؿ فكرة تثبيت الدين والتخويف من رفضو واطتروج وأحداث إمنا ىو رمز 

ولكن ىذا اإليهاـ ال ينطلي على  ،شخوص موجودة يف التاريخ على اضتقيقة وأ يةقصصرموز عنو، ال أهنا 
وعدـ وجوده كاره القوؿ برمزيتو فإناظتثبت بالنص القرآين يف أكثر من أية،  االدياف بالغيبأحد، ألنو يرفض 

ليس بقليل من آياتو  ااضتقيقة ىو إنكار ظتا ثبت يف القرآف واحتل جزءً  وتعارضها مع العقل وتباين مع
 وسوره.

وعلى ىذا اظتنواؿ سار آخروف بالنظر إىل القصص القرآين والعبادات وبعض األحكاـ وأحداث 
اء غَت مقصودة بذاهتا أو أهنا غَت موجودة السَتة والسنة على أهنا غتموعة من الرموز، ؽتا يعٍت أف ىذه األشي

 ،على اضتقيقة، بل ىي ترمز إىل معاٍف تريد حتقيقها، فالصـو يرمز إىل الشعور مع الفقراء وإىل بعض اظتعاين

                                                           
 434نفسو، ص اصتناية على البخاري، مرواف الكردي:   27
28

 374نفسو، ص اضتداثة وموقفها من السنة، :اضتارث فخري عيسى عبد ا  
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بل غترد ذكر ىذه ، فمىت حتققت ىذه اظتعاين من غَت الصـو أغٌت عن ىذه العبادة، وكذا اضتج وكذا الصالة
تكوف  –إف حدثت  –يل على وجودىا، وأهنا حدثت فعال، وإف عملية التأويل عتا األشياء يف القرآف دل

 مع عدـ انكار وجودىا على اضتقيقة. ،ػتاولًة للفهم واستقصاء العرب من القصة أو الواقعة

 

 القراءة التفكيكية: 2-2

أو ما بعد البنيوية  أيضا ينتمي منهج التفكيك لنقد النصوص وقراءهتا إىل مدرسة ما بعد اضتداثة
وقد ظهر ىذا اظتنهج على يدي بعض مفكري الغرب من أمثاؿ نيتشو وديريدا وغَتمها، ؽتن نظروا عتذا »

، وكعادهتا قامت اضتداثة العربية 29«اظتنهج، وأطّروا لو وطبقوه على نصوصهم الدينية االؾتيلية والتوراتية
خذت أو »إسقاطو على النصوص اإلسالمية نقدا وقراءة، باستقصاء ىذا اظتنهج من نظَتهتا الغربية ػتاولة 

ر)...( بل استقبلتو استقباؿ اظتذعن اظتنصت، سوى بعض العبارات كذ ىذا األمنوذج دوف ؽتارسة أي نقد يُ 
ىل تطبيق ىذا اظتنهج حبذافَته، كونو من إدعا اضتداثيوف العرب  ، وقد30«النقدية على استحياء ىنا وىناؾ

فينبغي علينا  »جديدا وابتكارا فريدا يف علم النص، ومناىج النقد اللغوي للنصوص، فػػ وجهة نظرىم، ابداعا
، 31«القياـ بتفكيك النص القرآين وحتليلو، ومن ذتة اكتشاؼ الدالالت اليت قد تضع يدنا على معقد اظتسألة

أي من لنص ل راغافا تعترب وقراءتو حسب فهم كل قارئ ،إّف ىذا النوع من القراءة ينزع القداسة عن النص
داللة على اظتعٌت يفتح باب التأويل غَت اظتنضبط، وللتمكن كذلك من التخلص من القوالب اصتامدة 

حاب ىذا وأحادية اظتعٌت اليت وضعها اطتطاب اإلسالمي مشّكال سياجا حوؿ النص ال يلجو إاّل أص
و، وجيزئ بنيتو الكلية إىل جتزئة وانفصاؿ مركب يفصل النص عن صاحبو وظروف» اطتطاب، والتفكيكية

، وذلك أّف القارئ 32«، مّث يعيد إخراجها وفق اظتعٌت اظتراد لذات القارئئأجزاء صغَتة حسب ما يراه القار 
على ما يسكت عنو القوؿ وحيجبو النص، »إمّنا يبتغي من قراءتو الوقوؼ على اظتسكوت عنو يف النص أو 

سوى أف يشرح أو يفسر قوال آخر، إمنا حيجب ما يعرضو واضتق أف القوؿ الذي يدعي بأنو ال يفعل 
اظتفكك إمنا ُوجد ليوضح  -يف نظر اضتداثي-، فالنص 33«بالذات)...( واطتطاب إمّنا ينبٍت على اضتجب

                                                           

377، صنفسواضتارث فخري عيسى عبد ا: اضتداثة وموقفها من السنة،   29  
نفسو، الصفحة نفسها.  30  
284ص نفسو، تيزيٍت: النص القرآين،الطيب   31

  

32
 379، نفسو، صا: اضتداثة وموقفها من السنةاضتارث فخري عيسى عبد  

 77-76 نفسو، ص علي حرب: نقد اضتقيقة،  33
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اظتعٌت اطتفي وىذه شتة النص اإلبداعي، وإف ادعاء وضوح اظتعٌت وظهوره يف نص ما جيعل منو نّصا غَت 
صلح إاّل لزمانو وكذا النصوص يواألفكار ال معاين للا ساذجا غَت مبدع غَت مولد جدير بالقراءة، لكونو نص

وتضع نفسها  ،اظتولدة )الشروح والتفاسَت( إمّنا دتارس نوعا من اضتجب، حيث ختفي النص ذاتو خلفها
 .فارضة فهها وقراءة عليو ،وصية على النص األصلي

دية خاصة يف تفكيك نصوصهم الدينية، جيد أف النص األصل قد إّف اظتتتبع ضتالة اليهودية واظتسيحية، واليهو 
غاب غيابا تاما، ومل يبق إاّل شروح اضتاخامات أو ما يعرؼ بالتلمود، فأصبحت ىذه الشروح عتا قداسة 

 ةالتفكيكينهج ماألصل الغائب غَت اظتوجود، بل الضائع خلف ىذه الشروح، ومن ىنا كاف معظم منتجي 
ومنظريو من اليهود ابتداء من ديريدا، وإذا جئنا لنسقط ىذه الصورة األخَتة )حالة النص األصلي والنصوص 
اظتولدة( على اضتالة اإلسالمية من منظور اضتداثيُت، ؾتد أهنم قاموا بالنظر إىل القرآف بصفتو النص األصلي 

ف وكل آالنصوص اظتولدة معتربة كل تفسَت للقر وبالنظر إىل السنة على أهنا النص اظتولد األوؿ، مّث تتابعت 
 .شرح للسنة نصا مولدا ليتوافق مع اضتالة اليهودية واظتسيحية

إّف اختاذ ىذه النظرة للحداثي العريب واسقاطها على اضتالة اإلسالمية أمر يستلـز الرفض القطعي، ألف النص 
و حىت تعليقات )النص القرآين ونص اإلسالمي واضح وموجود، بل مطبوع دوف شروح عليو أو إضافات أ

اضتديث على حد سواء( والتفاسَت والشروح اليت وضعت على النص مل ختتلط باألصل بل دتايزت عنو، 
وعند الطباعة، طبعت يف ىامشو أو خلفو، لذلك فمقاربة اضتالة اإلسالمية مع غَتىا ال مسوغ عتا وال طائل 

 منها.

 كية ونظرهتا للنص الديٍت اإلسالمي من خالؿ النقاط اآلتية: وديكننا الوقوؼ عند منطلقات التفكي

 حداثية للقول بتفكيك النصوص اإلسالمية:المنطلقات ال-أ

لغوي حبث، مبوجب منهج ( على أنو نص احديث ا كاف أوقرآناإلسالمي )يتعامل اضتداثي مع النص 
 التفكيك الذي يهدؼ أوال إىل:

 اظتوّلدة؛ أي من الشروح والتفسَتات.تنقية النص األصلي من النصوص -
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تفكيكا حتليليا إىل وحدات بنائية مث العمل على غربلتها وإعادة بنائها وتشكلها »تفكيك بناه الداخلية -
نو بنية مستقلة أ، يف قراءة تفصل النص عن صاحبو وعن ظروؼ تولده، وتتعامل معو على 34«من جديد

 .بذاهتا

معٌت جديدا حسب انطباعاتو لو قارئ وفق ىذا اظتنهج بعملية تفاعلية بينو وبُت النص، لينتج نصا اليقـو -
 الذاتية، ومبعزؿ عن حضور أي سلطة مرجعية أو ضوابط منهجية حتدد آليات قراءة النص وفهمو.

وغتازية تنتفي معها ىواجس اللغة يف اظتمارسة التفكيكية فسحة للعب وفق جتربة رتالية  تصبح»ومن ىنا 
و الداؿ واظتدلوؿ)...( وىذا يفسر إىل أي أاظتطابقة أو البحث اظتستميت عن النسب بُت الشيء وصورتو 

، ومن خالؿ ىذه 35«التفكيكية غَت عقالنية)...( وإمّنا فقط رتالية غتازية أو بالغية األولياتمدى تصبح 
 لوقوؼ عند نظرهتا للنص الديٍت.اظتنطلقات ديكننا حتديد مفهـو التفكيكية، وا

 مفهوم التفكيكية:-ج

)التفكيك( ؾتد أّف أوؿ ما يواجو الباحث ىو اتفاؽ  إذا نظرنا إىل الكتب اليت وقفت عند مفهـو
أّف أساسو يقـو على فقداف اظتعٌت وعدـ الثبات فيو، وأّف العربة بالذات القارئة »اظتنظرين عتذا اظتنهج على 

مبصدره، ويقبل النص أو يرفض ويؤوؿ أو يفهم على معٌت من اظتعاين أو وجو من األوجو و أللنص ال بكاتبو 
)...( أو ما يسميو بعضهم اعتمادا على ما تبادر إىل ذىن القارئ من اظتعاين عند قراءتو للنص

من النقد للشعوري  ،ما دعا إليو حسن حنفي -إف مل يكن ذاتو-، وقريب من ىذا اظتوقف36«بػػ)اضتدس(
رويات، أي؛ نقد الروايات اعتمادا على الشعور الذايت للناقد)القارئ( دوف حاجة إىل وجود ما يؤيد ىذه للم

 القراءة أو يرفضها، أو وجود ما يسوغ ىذا النقد أو ينفيو.

اسًتاتيجية وبراعة ودىاء يف فحص النصوص واظتوضوعات، يسعى »يف نظر اضتداثيُت التفكيكية ف
اظتيتافيزيقي؛ داخل/ خارج، داؿ/مدلوؿ، واقع/مثاؿ، إلقرار حقيقة )اظتًتدد  إىل كسر منطق الثنائيات

نيتشو ، أي أف التفكيكية؛ ىي نفي اضتقيقة حسب نظرة 37«الاليقيٍت( يف عبارة "ال ىذا...وال ذاؾ"
اضتقيقة  فّ أحىت حيافظ على ثباتو، لذلك دعا إىل  ،اللوغوس يعترب اضتقيقة ومها من األوىاـ اليت أقرىا الذي»

                                                           
 72ص، 1997اصتامعة األردنية، اظتشرؼ على الرسالة، د أزتد خالد شكري،  : اضتداثة والنص القرآين،ػتمد رشيد أزتد رياف  34
، 2002، 1فصوؿ يف الفكر العريب اظتعاصر، اظتركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، بَتوت، طالزين: تأويالت وتفكيكات، ػتمد شوقي   35
 77-76ص
 382اضتارث فخري عيسى عبد ا: اضتداثة وموقفها من السنة، نفسو،   36
 189الزين: تأويالت وتفكيكات، نفسو، صػتمد شوقي   37
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(، وإمّنا ىي يف العامل الظاىري، علم السطوح القابل ياظتيتافيزيقو اظتعٌت غَت موجود يف العلم اآلخر)العقل أ
فقد يكون الشر الالهنائي، عامل الفوضى الذي تتعدد تفاسَته بعدد القراء، فاضتقيقة ىي االعتقاد،  للتطاوؿ

نيتشو، » ومن خالؿ ىذا اظتنطلق فإف ، 38«يقين شكاخيرا، والمدنس مقدسا، والحقيقة زيفا ووهما، وال
وديريدا ونقاد جامعة باؿ، انصرفوا إىل لعبة الدواؿ اظتتعددة للدالالت، وىكذا تُقّدـ التفكيكية نفسها 

األكثر تأصيال، يف الوعي اليومي موضع تساؤؿ، ومشروع  العقالنيةباعتبارىا نظرية تضع اظتستقبلية 
، أي أف التفكيكية 39«التفكيكية ىو يف هناية األمر تفكيك ىيمنة األيديولوجيات واظتنظومات اظتتعلقة هبا

ىي الالحقيقي، والالمقدس، والالهنائي، والالثبات، والالمطلق، فكل شيء قابل للنقاش وخاضع 
و حديثا ىو تفسَت أوؿ بعض اضتداثيُت أف تفسَتىا للنص الديٍت قرآنا كاف للتساؤؿ، ومن ىنا يتضح ق

 ذي األصوؿ اليهودية. ةالتفكيكينهج معقالين، لكنو يف حقيقة االمر تفسَت وفق 

و حتديد موجد األشياء أو الوقوؼ عند اإلرادة الفاعلة أوال تعٌت التفكيكية ببياف مصدر النص 
اركة للكوف واضتياة، فهو منهج خيرج عن التبعية، ويصبح مدار األشياء ذاتيا للشخص القارئ نفسو، غَت 
مرتبط مبنظومة فكرية أو سياؽ معريف ػتدد، فال يلتقي مع غَته يف أصوؿ الفهم أو مناىج القراءة، ىو 

، وتكريس النفصاؿ االنساف عن انعكاس للحياة ا ٍت جنسو، فيعيش البشر كجزر منفصلة كل بلغربية اليـو
واحد يصنع عاظتو ويعيش بو، وىو تكريس للعلمنة فال تتعلق اضتياة البشرية بإرادة عليا، وال تتبع لغيب 

 مطلق وإلو متعاٍؿ.

 نماذج عن القراءة التفكيكية:-ب

الوحي للرسوؿ صلى  ءُ كيف كاف بدالفصل الثالث: البخاري والرسوؿ الكرمي، يذكر اظتهندس  ويف 
مهمال كل الرواة الذين تناقلوا اختار حديثُت اثنُت؛ حديث عائشة رضي ا عنها و ا عليو وسلم، 

َة َزْوِج النَّيبِّ عن َعاِئشَ »اضتديث، وىذا نص اضتديث كما أورده البخاري يف كتابو اصتامع الصحيح للبخاري، 
الرُّْؤيَا  اْلَوْحيِ أَوَُّؿ َما بُِدَئ بِِو َرُسوُؿ الّلِو صلى ا عليو وسلم ِمَن صلى ا عليو وسلم أَنػََّها قَاَلْت: َكاَف 

. َفَكاَف الَ  يَػَرى ُرْؤيَا ِإالَّ َجاَءْت ِمْثَل فَػَلِق الصُّْبِح. مُثَّ ُحبَِّب إِلَْيِو اطتَْاَلءُ، َفَكاَف خَيُْلو ِبَغاِر  الصَّاِدَقَة يف النػَّْوـِ
 يَػْرِجُع ِإىَل اللََّيايلَ أُواَلِت اْلَعَدِد قَػْبَل َأْف يَػْرِجَع ِإىَل أَْىِلِو، َويَػتَػَزوَُّد ِلذِلَك، مُثَّ  (ِحرَاٍء يَػَتَحنَُّث ِفيِو، )َوُىَو التػََّعبُّدُ 

قَاَؿ: "َما أَنَا ِبَقارٍِئ" َخِدجَيَة فَػَيتَػَزوَُّد ِلِمْثِلَها َحىتَّ َفِجَئُو اضتَْقُّ َوُىَو يف َغاِر ِحرَاٍء، َفَجاَءُه اْلَمَلُك فَػَقاَؿ: اقْػرَْأ. 
َقاَؿ: اقْػرَْأ. قَاَؿ قُػْلُت: َما أَنَا ِبَقارٍِئ، قَاَؿ فََأَخَذين قَاَؿ، فََأَخَذين فَػَغطٍَِّت َحىتَّ بَػَلَغ ِمٍتِّ اصتَْْهَد، مُثَّ أَْرَسَلٍِت فػَ 

                                                           
 27صبارة: إشكالية تأصيل اضتداثة، نفسو، عبد الغٍت   38
  383صنفسو، حسُت ستري: نظرية النص،   39

https://www.alukah.net/culture/0/38339/
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َخَذين فَػَغطٍَِّت الثَّالَِثَة َحىتَّ فَػَغطٍَِّت الثَّانَِيَة َحىتَّ بَػَلَغ ِمٍتِّ اصتَْْهَد مُثَّ أَْرَسَلٍِت فَػَقاَؿ: اقْػرَْأ. فَػُقْلُت: َما أَنَا ِبَقارٍِئ، فَأَ 
 اقْػرَْأ َورَبَُّك اأَلْكَرـُ  *َخَلَق اإِلْنَساَف ِمْن َعَلقٍ *بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ  اقْػرَأْ  ﴿:. مُثَّ أَْرَسَلٍِت فَػَقاؿَ بَػَلَغ ِمٍتِّ اصتَْْهدَ 

فَػَرَجَع هِبَا َرُسوُؿ الّلِو صلى ا عليو وسلم  ،5-1: العلق﴾اإِلْنَساَف َما ملَْ يَػْعَلْم  َعلَّمَ  *الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلمِ *
ْوُع. مُثَّ قَاَؿ طِتَِدجَيَة: تَػْرُجُف بَػَواِدرُُه َحىتَّ َدَخَل َعَلى َخِدجَيَة فَػَقاَؿ: "َزمُِّلوين َزمُِّلوين" فَػَزمَُّلوُه َحىتَّ َذَىَب َعْنُو الرَّ 

فَػَوالّلِو الَ ، َلَقْد َخِشيُت َعَلى نَػْفِسي" قَاَلْت َلُو َخِدجَيُة: َكالَّ أَْبِشرْ " :قَاؿَ  "َأْي َخِدجَيُة! َما يل" َوَأْخبَػَرَىا اطْتَبَػَر.
َوالّلِو إِنََّك لََتِصُل الرَِّحَم َوَتْصُدُؽ اضتَِْديَث، َوحَتِْمُل اْلَكلَّ، َوَتْكِسُب اْلَمْعُدوـَ، َوتَػْقرِي  ،خُيْزِيَك ا أََبدا

فَاْنطََلَقْت بِِو َخِدجَيُة َحىتَّ أََتْت بِِو َوَرَقَة ْبَن نَػْوَفِل ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى.  .َلى نَػَواِئِب اضتَْقِّ الضَّْيَف، َوتُِعُُت عَ 
يبَّ َوَيْكُتُب ِمَن رَ َوُىَو اْبُن َعمِّ َخِدجَيَة، َأِخي أَبِيَها. وََكاَف اْمرًَأ تَػَنصََّر يف اصْتَاِىِليَِّة وََكاَف َيْكُتُب اْلِكَتاَب اْلعَ 

فَػَقاَلْت َلُو َخِدجَيُة: َأْي َعمِّ اشْتَْع ِمِن اْبِن  .وََكاَف َشْيخا َكِبَتا َقْد َعِميَ  ،اإِلؾتِْيِل بِاْلَعرَبِيَِّة َما َشاَء ا أَْف َيْكُتبَ 
ا رَآُه. َأِخيَك. قَاَؿ َوَرقَُة ْبُن نَػْوَفٍل: يَا اْبَن َأِخي َماَذا تَػَرى؟ فََأْخبَػرَُه َرُسوُؿ الّلِو صلى ا عليو وسلم َخبَػَر مَ 

َحّيا ِحَُت خُيْرُِجَك  يَا لَْيَتٍِت َأُكوفُ  ،َسى. يَا لَْيَتٍِت ِفيَها َجَذعافَػَقاَؿ َلُو َوَرَقُة: ىَذا النَّاُموُس الَِّذي أُْنزَِؿ َعَلى ُمو 
َت قَاَؿ َرُسوُؿ الّلِو صلى ا عليو وسلم: "أََو ؼُتْرِِجيَّ ُىْم؟" قَاَؿ َوَرَقُة: نَػَعْم، ملَْ يَْأِت َرُجٌل َقطُّ مبَا ِجئْ  ،قَػْوُمك

ويف رواية للبخاري: "مث مل يَنَشْب ورقُة أْف تُويَف  ،40«يَػْوُمَك أَْنُصْرَؾ َنْصرا ُمَؤزَّرابِِو ِإالَّ ُعوِدَي، َوِإْف يُْدرِْكٍِت 
ىذا اضتديث الوارد مألوؼ »ليقوؿ أوزوف:  "حىت َحزِف رسوُؿ الّلو صلى ا عليو وسلم َوفَػًَت الوْحي فًْتةً 

إمكانية السيدة عائشة يف نقل عُت ومعروؼ عند كثَت من الناس لكثرة تكراره)...( التساؤؿ اظتشروع حوؿ 
والذي جرى قبل والدهتا  -اضتوار الدائر بُت الرسوؿ الكرمي وزوجتو السيدة خدجية، وكأهنا موجودة معهما

ىو حديث ؼتالف  -حسب رأيو-، مث ينتقل لعرض حديث آخر، 41«بأكثر من سنة من الزمن ..
ِر ْبَن َعْبِد الّلِو قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ الّلِو صلى ا وكاف اضتديث الثاين عن َجابِ للحديث السابق معارض لو، 

رَِة اْلَوْحيِ عليو وسلم َوُىَو حُيَدُِّث َعْن  َنا أَنَا أَْمِشي شتَِْعُت َصوتا ِمَن السََّماِء، فػَ »قَاَؿ يف َحِديِثِو:  فَػتػْ َرفَػْعُت فَػبَػيػْ
ِو صلى ا رَْأِسي، فَِإَذا اْلَمَلُك الَِّذي َجاَءين حِبِرَاٍء َجاِلسا َعَلى ُكْرِسَي بَػُْتَ السََّماِء َواأَلْرِض" قَاَؿ َرُسوُؿ اللّ 

يَا أَيػَُّها  ﴿: تَػَباَرَؾ َوتَػَعاىَل فَأَنْػَزَؿ ا ،عليو وسلم: َفُجِئْثُت ِمْنُو فَػرَقا فَػَرَجْعُت، فَػُقْلُت: َزمُِّلوين َزمُِّلوين. َفَدثػَُّروين 
ثػُِّر  َوِىَي اأَلْوثَاُف قَاَؿ: مُثَّ  ،5-1﴾اظتدثر: َوالرُّْجَز فَاْىُجْر  *َوثَِياَبَك َفَطهِّْر  *َورَبََّك َفَكبػِّْر  *ُقْم فَأَْنِذْر  *اْلُمدَّ

وؿ ما نزؿ من أيتضح من ذلك اضتديث أف : »على ىذا اضتديث قائال أوزوف ويعلق، 42«تَػَتاَبَع اْلَوْحيُ 

                                                           
اصتامع الصحيح للبخاري: من رواية أيب ذر اعتروي، عن مشاخيو الثالثة؛ الكشميهيٍت، اظتستملي، ابن زتويو السرخسي، تقدمي وحتقيق  40

 48، ص 2008/ ھ 1429، 1، ط1وتعليق، عبد القادر شيبة اضتمد، مكتبة اظتلك فهد الوطنية، الرياض، اظتملكة العربية السعودية، ج
 34، ص 2004، يناير 1اية البخاري، إنقاذ الدين من أماـ ادثُت، رياض الرياس، بَتوت، لبناف، طزكريا أوزوف: جن  41

 48نفسو، ص  42 

https://www.alukah.net/sharia/0/35963
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وىذا ما يعارض حديث السيدة عائشة السابق، إضافة الختالؼ -يا أيها اظتدثر-القرآف الكرمي ىو
توجد روايتاف حوؿ نزوؿ أوؿ آيات الذكر »وخيلص يف األخَت إىل نتيجة مفادىا: ، 43«التفاصيل بينهما ...

اعتمدوا رواية "اقرأ" يف أحاديثهم ودعواهتم)...( عليهم أف يزيلوا اضتكيم، وإذا كاف العلماء األفاضل قد 
 .44«الرواية األخرى من صحيح البخاري ليصبح العتمادىم مصداقية وموضوعية عليمة...

و غَتىا من كتب اضتديث اليت أأف اظتتصفح لكتاب الصحيحُت أو حىت ؼتتصر الصحيحُت، 
، وىذا منطلق الفكر اضتداثي والتفكيكية ، لسند اضتديثف""أوزو عن البخاري، يلحظ وجبالء إمهاؿ نقلت 

 مهالوإكما يتضح فقد تعامل معو على أنو نص لغوي فقط،   خاصة اليت تقـو على عزؿ النص عن قائلو، 
أَوَُّؿ َما بُِدَئ بِِو َرُسوُؿ الّلِو صلى ا عليو وسلم ِمَن ؛ األوىل: َكاَف ُترتلتُت أساسيتُت يف رواية اضتديث

رَِة اْلَوْحيِ قَاَؿ َرُسوُؿ الّلِو صلى ا عليو وسلم َوُىَو حُيَدُِّث َعْن ، وىو يف غار حراء، والثانية اْلَوْحيِ  ا  بينم، فَػتػْ
  ،تمعن يف صيغة رواية اضتديث يستطيع أف دييز بُت اصتملتُتاظتكاف الرسوؿ صلى ا عليو وسلم ماشيا، و 

التمييز بُت اظتكانُت؛ فأوؿ ما بدئ بو الوحي يف غار حراء، خيتلف عن و كما يستطيع التميز بُت الزمنُت، 
أوؿ بُت كما يستطيع القارئ التمييز فًتة،  أي بعد أف فًت الوحي فًتة الوحي والنيب يسَت مشيا على األقداـ، 

، من ىوؿ ما تلقى، أما اضتديث "تَػْرُجُف بَػَواِدرُهُ "نزوؿ الوحي كاف الرسوؿ الكرمي صلى ا عليو وسلم 
ْعُت َصوتا ِمَن السََّماِء، فَػَرفَػْعُت رَْأِسي، فَِإَذا اْلَمَلُك  الثاين فيبدو الرسوؿ الكرمي على علم مبن يكلمو "شتَِ

)سياؽ الرواية، والسياؽ الديٍت، والسياؽ الَِّذي َجاَءين حِبِرَاٍء"، لكن " أوزوف" يهمل كل ىذه السياقات
رافضا رواية عائشة رضي  ،، مدعيا على البخاري صحة حديثوويطعن يف رواية صحيح اضتديث التداويل(

لغرض من كل ىذا نزع القداسة ديثا هبذه التفاصيل وىي مل حتضره، واتروي ح عتا ا عنها، مدعيا كيف
 يف صحة جامعو وراويو، وحىت قائلو.عن اضتديث الشريف بالطعن 

ال أدري كيف يكتب مثل ىذا »، يقوؿ: "وزوف"أويرّد مرواف الكردي، على ىذا اصتزء من دعاية 
، وىو وىذا مستواه يف الفهم-البخاري والشافعي وسبويو-الرجل كتبا يف االعًتاض على العباقرة الثالثة

يتذبذب يف خترصات الوىم، وعن اضتقيقة أعجم ألكن هبم، فأمنا عائشة رضي ا عنها مل تذكر القصة 
ُمشعرة بأهنا كانت موجودة، وال توحي القصة بذلك، بل ىو نوع من أنواع اضتكاية، فالنيب صلى ا عليو 

ا عنها، مث بعد وفاة الرسوؿ صلى وسلم ذكر لعائشة رضي ا عنها، ما دار بينو وبُت أمنا خدجية رضي 
ا عليو وسلم، حتدثت هبا عائشة رضي ا عنها، عن النيب صلى ا عليو وسلم، فالقرينة اضتالية دالة على 

                                                           
 35نفسو، ص  43
 .نفسو، الصفحة نفسها  44

https://www.alukah.net/culture/0/38339/
https://www.alukah.net/culture/0/38339/
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هنا شتعت من النيب صلى ا عليو وسلم، وىذا ظاىر ظهور الشمس يف السماء، حيث ال سحاب، ألهّنا أ
 45«حىت يظن الظاف بأف عائشة روت عنها، فال أدري أين وجو االعًتاض؟مل تلَق خدجية رضي ا عنها، 

وعن اضتديث الثاين الذي أورده أوزوف، يف أوؿ ما نزؿ بو الوحي معارضا اضتديث األوؿ او رواية اضتديث 
إف ىذا الرجل ليس إاّل أماـ خيارين فحسب، إّما اف يعلم اضتقيقة ويريد أف »األوؿ يقوؿ مرواف الكردي: 

نّو كاف يعرؼ، أف ليس أيُدلَِّس ويُلبَِّس على الُقرّاء، وإّما ال يعرؼ الشيء ونصب لو العداء، وأنا ال أبعُد 
وىو" فًَت اظتراد، ىناؾ اشكاال بُت اضتديثُت، لكنو أراد اطتيانة، كما بًت من اضتديث جزءا كاف يفصح عن 

الوحُي فًتًة" أي عندما جاء الوحي إىل النيب جاء بػ"اقرأ"، مث انقطع الوحي فًتة، مث أعاده ا تعاىل بقولو: 
ثػُِّر :  يف ذكر َوالرُّْجَز فَاْىُجْر ﴾، كما قاؿ تعاىل *َوثَِياَبَك َفَطهِّْر  *َورَبََّك َفَكبػِّْر  *ُقْم فَأَْنِذْر  *﴿ يَا أَيػَُّها اْلُمدَّ

َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما  *َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى *الضَُّحىذلك االنقطاع وتسلية الرسوؿ صلى ا عليو وسلم: ﴿
ٌر لََّك ِمَن اأُلوىَل  *قَػَلى َوَلَسْوَؼ يُػْعِطيَك رَبَُّك فَػتَػْرَضى﴾ وهبذا يُعلم أّف اضتديث األوؿ، اظتراد بو  *َوَلآلِخرَُة َخيػْ

ولية، يعٍت أوؿ ما نزؿ على اإلطالؽ يف القرآف الكرمي: ﴿اقْػرَْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق. َخَلَق مطلق األ
﴿ يَا أَيػَُّها :اإِلنَساَف ِمْن َعَلٍق ﴾، والثاين؛ اظتراد بو بعد االنقطاع، أي بعد انقطاع الوحي أوؿ ما نزؿ ىو

ثػُِّر  تدبر أوزوف، يف صحيح البخاري، الصفر وجهو حياًء وخجال أف  ﴾فلوبػِّْر َورَبََّك َفكَ  *ُقْم فَأَْنِذْر  *اْلُمدَّ
أوؿ ما نزؿ من القرآف الكرمي سورة العلق، ّف االماـ البخاري رزتو ا، عندما ذكر ، أليفعل مثل ذلك

استثٌّت هبذه الرواية اليت فيها قوؿ صريح صتابر رضي ا عنو، أنو يتكلم عن فًتة الوحي، فبهذا يزوؿ 
االشكاؿ واظترج)...( وهبذا نعلم أّف أوؿ ما نزؿ من القرآف سورة العلق، مث انقطع الوحي فًتة، مث بدأ بسورة 

، فإّف اوزوف، اختزؿ كل ؟قراءة التفكيكية ال تعتد بقائل النص فما بالك براويو، وألف ال46«اظتدثر 
 السياقات، وتعامل مع النص كبينة منفصلة فوقع يف االشكاؿ، وىذا من مساوئ النقد التفكيك اضتداثي.

قصة نزوؿ الوحي على النيب صلى ا عليو أيضا من مناذج القراءة التفكيكية للحديث الصحيح و 
وسلم، حُت قاؿ لو جربيل: اقرأ، فرّد النيب صلى ا عليو وسلم: ما أنا بقارئ، يذىب أصحاب الفكر 

عبارة "ما أنا بقارئ" واليت تبدو مهمة، »على النحو اآليت:  التفكيكيةنهج ماضتداثي لقراءة ىذا النص وفق 
القراءة" بل" أرفض أن أقرأ ألني حر في أن أقرأ أو ال أقرأ، ولم يطع ال تعني في رأيي،" ال أحسن 

وأخَتا فجربيل ىو الذي قرأ النص فانطبع يف قلب النبي هذا األمر حسب الرواية إاّل مكروها بالقوة، 
                                                           

الربزؾتي، ، مراجعة وتقدمي الشيخ الدكتور ػتمد بن الطاىر قراءة نقدية لكتاب جناية البخارياصتناية على البخاري: مرواف الكردي:   45
 187ص  ،2017، 1والشيخ األديب الدكتور ػتمود بن عبد الرزاؽ الغوثاين، مكتبة التفسَت للنشر واالعالف أربيل، ط

46
 189-188، نفسو، ص اصتناية على البخاريمرواف الكردي:   
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و ألنو رأى يف أمية النيب صلى ا علي»وىذا الفهم عتذه الرواية إمنا قاـ بو الل اضتداثي، ، 47«الرسوؿ
وسلم ما يناقض فكرتو اورية يف قراءتو للسَتة القائمة على عد اإلسالـ منحوال من الديانات األخرى 

وبُت ما السابقة عليو، وخصوصا من اظتسيحية الشرقية السورية، بدليل التشابو بُت بعض أحكاـ اإلسالـ 
تعلم اظتسيحية يف رحالتو التجارية إىل  قدو  ،ىو يف اظتسيحية، ناسبا حديثو إىل أّف النيب صلى ا عليو وسلم

لكن رّد الرسوؿ ، 48«الشاـ، وانو مكث فيو سنة او سنتُت يتعلم على يد رىباهنا، فانتحل اإلسالـ منها
، ألين ال (نا )ما أنا بقارئالكرمي صلى ا عليو وسلم، ينّم عن جهل ما سيقرأ، فتربيره كاف واضحا وبيّ 

ب قراءتو، وأداة النفي النفي ختتلف عن أداة اصتـز يف اللغة العربية، فلو قاؿ وال أعلم ما جي ،أجيد القراءة
الرسوؿ الكرمي صلى ا عليو وسلم، لن أقرأ ديكننا تأويل رّده أنو رفض، أما قولو )ما أنا بقارئ( ىو رد 

ألمر القراءة أف الرافض وال يعلم أي شيء سيقرأ، إضافة إىل ذلك  ،واضح على أنو ال جييد القراءة أوال
بدافع اضترية لن يرجع إىل بيتو وبَػَواِدرُُه تَػْرُجُف، من ىوؿ ما رأى، لذلك فالقراءة التفكيكية قراءة متعسفة ال 
تتعامل من اطتطاب إىل من ظاىر قولو اعتدؼ منها تشتيت وتفكيك بناء اطتطاب الديٍت على حسب فهم 

 القراءة دوف أف تقيم وزنا لقائلو وسياقاتو.  

ن مناذج القراءة التفكيكية للحديث الصحيح يف كتاب "جناية البخاري" حديث أورده صاحب وم
قارئا يقرأ من الليل يف اظتسجد ع النيب صلى ا عليو وسلم شت»الكتاب، عن عائشة رضي ا عنها قالت: 

حيث يظهر »أوزوف: يقوؿ ، 49«اسقطتها من سورة كذا وكذا ،فقاؿ: يرزتو ا لقد ذكرين كذا وكذا آية
دتاما أّف أحدىم قد ذكّر الرسوؿ)ص( بآية اسقطها من سورة مل يُذكر اشتها)كذا(، واالماـ البخاري مل 
يهتم بأحاديث أوردىا يف صحيحو بأّف جربيل وحده كاف صاحب اضتق يف مراجعة الصادؽ األمُت وتذكرتو 

كيم، ولكنو اوجد بابا مل ير بأسا بأف يسمي بالقرآف الكرمي، كما انو مل يهتم بإسقاط آية من الذكر اضت
و أسورة يف القرآف بكذا وكذا، وال أدري ما تعرّفو عبارة كذا وكذا وما حتّدده وما تعطيو من معلومات 

إف يف حديث "أوزوف" طعن للرسوؿ صلى ا عليو وسلم، وإف ، 50«دالالت حىت يفتح عتا باب خاص هبا
ثنايا شرح اضتديث ومناقشتو، فيحيل على البخاري الذي كتب كل ما يصح مل جيهر بو، فقد أضمره بُت 

 . وال يصح

                                                           
 40ص، 2007، 3دار الطليعة، بَتوت، ط ( الوحي والقرآف والنبوية،1لسَتة النبوية )يف جعيط: ىشاـ   47
 395اضتارث فخري عيسى عبد ا: اضتداثة وموقفها من السنة، نفسو،   48
 4755صحيح البخاري رقم   49
 47نفسو، ص جناية البخاري، زكريا أوزوف:  50
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ويف القرآف الكرمي والنسياف شيء طبيعي يف االنساف، والنيب صلى ا عليو وسلم، ال خيرج عن دائرة البشر، 
َا أَنَا َبَشٌر مِّثْػلُ تشَت بشكل صريح وواضح  آيات ُُكْم إِلٌَٰو إىل ذلك، يقوؿ تعاىل: ﴿ُقْل ِإمنَّ َا ِإعتَٰ ُكْم يُوَحٰى ِإيَلَّ أمنَّ

،  كما ذكر القرآف 51َفَمن َكاَف يَػْرُجو لَِقاَء رَبِِّو فَػْليَػْعَمْل َعَماًل َصاضِتًا َواَل ُيْشرِْؾ ِبِعَباَدِة رَبِِّو َأَحًدا﴾ َواِحٌد 
:﴿ سنقرئك فال تنسى إال ما شاء ا أنو يعلم اصتهر وما -قرأنو-نسياف النيب لوحيو أيآيات تشَت إىل 

تقولن لشيء أين فاعل ذلك غداً إال أف شاء ا واذكر ربك إذا نسيت وقل  أيضا:﴿ وال، وقاؿ 52خيفي ﴾
ختتلف  منو صلى ا عليو وسلم، نسيافالحقيقة » ، لكنّ 53عسى أف يهدين ريب ألقرب من ىذا رشدًا﴾

يتعلق بالدين وإبالغو، يذكره ا تعاىل بالوحي، عن طريق  ألنّو إذا نسي شيئا عن النسياف لباقي بٍت آدـ،
جربيل أو يقذفو يف قلبو، أو بطريقة أخرى، كما كاف ىذا الرجل سببا يف تذكره صلى ا عليو وسلم، وليس 

فظ الكتاب والشريعة، وأرسل جربيل عليو السالـ ىذا ؽتتنعا ال عقال وال شرعا، ألّف ا تعاىل تعهد حب
ليقرئ النيب صلى ا عليو وسلم، القرآف يف آخر أيامو مرتُت، فحصل بذلك اليقُت على حفظ الكتاب 

 54«وإبالغو كما انزؿ

 متى نلجأ إلى التأويل: -3

اإلسالـ حبثا، ولكن جيدر قد أوسعها علماء يقـو اظتنهج اإلسالمي يف تأويل النصوص على ضوابط ػتّددة، 
التنويو على بعض الضوابط، قد دتثل جوىر الفرؽ بُت التأويل اإلسالمي وبُت التأويل اضتداثي للنص نفسو 

 وىي:

مل خيضع التأويل اإلسالمي رتيع النصوص للتأويل: أي مل يقل إّف رتيع النصوص قابلة  الضابط األول:-أ
صنف اتفق أىل التأويل »للتأويل؛ لذا فقد فّرؽ بُت ثالثة أصناؼ للنص من حيث قابليتو للتأويل ىي: 

 ( وصنف ثالث مًتدد بُت)...)...( وصنف اتفق العلماء على عدـ جواز تأويلوعلى وجوب تأويلو
، وديكننا أف نستخلص من القوؿ السابق عدـ قابلية التأويل صتميع النصوص يف 55«الصنفُت السابقُت

                                                           
 110اآلية  :سورة الكهف  51
 87سورة األعلى: اآلية   52
 18 : اآليةالكهفسورة   53
 233نفسو، اصتناية على البخاري، مرواف الكردي،   54
يف القرآف مثل أية االستواء، ونزوؿ ا تعاىل إىل السماء الدنيا وجب تأويلهما      
مثل النصوص اليت تتحدث عن أصوؿ االسالـما لم يجز تأويله     
55

-111، ص2007، 4يف تقرير ما بُت الشريعة واضتكمة من االتصاؿ، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتوت، ط ابن رشد: فصل اظتقاـ  
116-117 
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اإلسالـ، ذلك أنو من بُت النصوص اظتسموح تأويلها نصوص ال جيب حىت التفكَت يف تأويلها والبحث عن 
 الضابط الثاني:-بختريج حداثي 

ارتباط اظتعٌت اظتؤوؿ إليو النص مع النص ذاتو بعالقة من من شروط عملية التأويل اإلسالمي وضوابطها، 
العالقات، فال يقبل التأويل إف مل يكن لو ما يسوغو يف اللغة، أي؛ إف من شروط التأويل مراعاة )معهود 

 العرب يف خطاهبا( فال يقبل الكالـ أو التأويل بال دليل.

 الضابط الثالث:-ج

ف أـو بعملية التأويل، فال يقبل التأويل من أي شخص، بل البد ىذا الضابط توفر شروط ظتن يقويستوجب 
 تتوفر يف اظتؤوؿ صفات تأىلو للقياـ هبذه العملية، ولعّل من بُت أىم الصفات:

أف يكوف عاظتا بالتنزيل، كما جيب أف يكوف علما بالنصوص ويعلم ناسخها ومنسوخها، ومتقدمها -
 نصا ال ينبغي تأويلو.ومتأخرىا، وخاصها وعامها...لئالّ يؤوؿ 

أف يكوف عاظتا باللغة ومبعهود العرب يف خطاهبا، وغَتىا من الشروط اليت ال تفتح باب التأويل على -
ىل النظر يف ذلك أاطتطأ يف الشرع على ضربُت: إّما خطأ يعذر فيو من ىو من »مصراعيو أماـ كل من أراد 

وإّما خطأ ليس يعذر فيو أحد من الناس، بل إف الشيء...وال يعذر فيو من ليس من أىل ذلك الشأف، 
، وىذا ؽتا مل يرؽ اضتداثيُت 56«وقع يف مبادئ الشريعة فهو كفر، وإف وقع فيما بعد اظتبادئ فهو بدعة

، 57«عدـ إفشاء التأويل للجمهور، وليس لو معٌت آخر غَت شجب ؽتارسة السياسة يف الدين» ػػوفسروه ب
ل للجمهور( وضعو أىل التأويل اضتداثي، لكي ال يفسدوا على العامة دينهم فهذا التفسَت)عدـ إفشاء التأوي

 ظتا للتفسَت من ؼتاطبة ال تطيقو عقوعتم، فتكوف فتنة وفساد يف الدين.

.إمّنا جاء .ي.ر إّف التأويل يف اإلسالـ ليس ؽتارسة للعبة الكتابة واضتجب، وال عتواية قراءة اظتستور واظتتوا
تقتضي استبعاد ويل ضتاجة، وىذا يعٍت أّف األصل يف فهم النص وقراءتو زتلو على ظاىره إاّل لقرينة أللت

أف يعمد إىل الكتاب » اظتعٌت الظاىر إىل معٌت آخر غَت ظاىر من منطوؽ النص، فاألصل يف الشريعة
مكنو أإىل ظاىرىا ما نظره العزيز، فيلتقط من االستدالالت اظتوجودة يف شيء ؽتا كلفنا اعتقاده، وجيتهد يف 

، أي؛ نلجأ 58«من غَت أف يتأوؿ من ذلك شيئا إذا كاف التأويل ظاىرا بنفسو؛ أعٍت ظهورا مشًتكا للجميع
                                                           

 108صنفسو، ابن رشد: فصل اظتقاـ،   56
  57 76اصتابري: مقدمة كتاب فصل اظتقاـ البن رشد، نفسو، ص

 58 124ابن رشد: فصل اظتقاـ، ص 
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للتأويل فقط عند اضتاجة اظتعتربة إليو، وذلك حفاظا على النص من أف يصبح ألعوبة بُت السفهاء 
راجها من ظواىرىا باب خطر ال ينبغي للعامل اظتسلم تأويل األحاديث والنصوص عامة وإخ» واظتتعاملُت، فػػ

ولوجو إاّل ألمر يقتضي ذلك من العقل أو النقل، وكثَتا ما تؤوؿ األحاديث العتبارات ذاتية أو آنية أو 
موضوعية، مث يظهر للباحث اظتدقق بعُد أف األْوىل تركها على ظاىرىا...ومن ىذه اضتاجات دفع االشكاؿ 

، وقد يعّد التأويل يف بعض األحياف ضرورة 59«دين ا ويؤدي إىل التشكيك فيو اظتتوىم ؽتا يصد عن
 يستوجبها النص.

ولعّل ىذه الضوابط السابقة تعّد جوىر الفرؽ بُت العملية التأويلية يف اظتمارسة اإلسالمية، وبُت العملية 
التأويلية يف اظتمارسات اضتداثية، فال بّد أف يكوف التأويل يف اإلسالـ منضبطا بقواعده اّددة، وأالَّ خيرج 

م وإزالة االشكاؿ اظتتوىم، يصبح يف حّد ذاتو اظتؤوؿ بو عن اإلسالـ نفسو، فبدال أف يكوف ػتاولة لفه
 إشكاال يؤوؿ إىل اطتروج عن اإلسالـ رتلة.

 خاتمة:

كتابو   يهتم بالنقل من اظتصادر اظتوثوقة، لدى أىل العلم واظتعرفة، وأف ملإف اظتتصفح لكتاب أوزوف، جيد أنو 
جامعا مزجيا  يستند إىل رأيو اطتاصكل البعد، فهو   ، وعن العلم واظتعرفة بعيدعن العدؿ وصحة النقل خاؿٍ 

ف يقيم أ، مدعيا أنو يناقش األحاديث ويؤوعتا وفق منطق العلم وما يتقبلو العقل، دوف من اظتناىج اضتداثية
ه اظتعاين وجيرىا جرًا، وحيمل الكلمات أكثر ؽتا حتتمل فقط كرِ كاف يُ   لها،ائوزنا لراويها أو سياؽ تداوعتا أو ق

كالمو، ويضرب األحاديث بعضها ببعض، ويتقصد ذلك حىت يصل إىل نتيجة مفاده من أجل يثبت صحة  
أوقع األمة يف جناية، فال جيب األخذ هبا، ومن خالؿ حديثو يضمر رفضا تاما للسنة  ،أف البخاري

 بأكملها.

وي التعامل مع للنص الديٍت على أنو نص لغ يف التفكيكيةميائية والقراءة يتشًتؾ كل من القراءة الس-
 .فحسب

للتعامل مع النص الديٍت على أنو نص إبداعي، مبعٌت أنو نص زتّاؿ أوجو، يقبل  السيميائيذىب -
 ، وعلى القارئ تفجَت طاقاتو االحيائية اظتتولدة يف الرمز اللغوي.التناقضات يف األفكار

                                                           

187-184ص، 2006، 4دار الشروؽ القاىرة، ط ،القرضاوي: كيف نتعامل مع السنةيوسف   59
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، الداللة فيو النص اإلسالمي كالـ تتسع معانيو وتتعدد وجوهلذلك ف، فضاء داليل وإمكاف تأويلي - 
 وبالتاؿ ىو مادة خصبة للقراءة الرمزية وما دتنحنا من تأويالت.

النص اإلسالمي بنية مفتوحة على الدالالت اظتتناقضة واظتتعددة، الذي جيعل منو مظلة واسعة يستظل -
 .، وتقف السميائية عند تلك الدالالت كي تفسر معانيهاحتتها كل صاحب فكر

وظيفة الرمز يف األصل فتح عامل النص على التعددية وعلى وألف  ،عالماتزية العلى رمالسميائية تقف  -
، لذلك فاإلجراء التحليلي الت اللغة وإشاراهتايالرمز يعيد تشكيل العامل لتمثفتأويالت متعارضة، 

 السيميائي يقـو على داللة الرمز ومدى قدرة القارئ على فك تشفَته.

يفصل النص عن صاحبو وظروفو، وجيزئ بنيتو  ،جتزئة وانفصاؿ مركبأما القراءة التفكيكية فتقـو على  -
 ألنو ذلك، القارئالكلية إىل أجزاء صغَتة حسب ما يراه القارئ، مثّ يعيد إخراجها وفق اظتعٌت اظتراد لذات 

 .إمّنا يبتغي من قراءتو الوقوؼ على اظتسكوت عنو يف النص

، وعلى القارئ تشتيت إمنا ُوجد ليوضح اظتعٌت اطتفي وىذه شتة النص اإلبداعي اظتفككظر فالنص يف ن-
 ىذا اظتعٌت اطتفي ليظهر إىل الناس.

النص الديٍت خاضعا لقوانُت العقل وحاولوا إحاطتو هبالة العلم  التفكيكيةجعل أصحاب القراءة  -
الالحقيقي، والالمقدس،  ذلك أف التفكيكية ىيعن حدود العقل واظتنطق،  فأخرجتهم قراءهتم التفكيكية

 .والالهنائي، والالثبات، والالمطلق، فكل شيء قابل للنقاش وخاضع للتساؤؿ

 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآف الكرمي -

 المراجع:

حتقيق عبد القادر –صلى ا عليو وسلم -جامع األصوؿ من أحاديث الرسوؿ ابن األثَت اصتزري:  -
 2ج، 1969األرناؤوط، مكتبة اضتلواين، مكتبة دار البياف، 

يف تقرير ما بُت الشريعة واضتكمة من االتصاؿ، مركز دراسات الوحدة العربية،  ابن رشد: فصل اظتقاـ -
 ،2007، 4بَتوت، ط



23 
 

يٍت، اظتستملي، ابن اصتامع الصحيح للبخاري: من رواية أيب ذر اعتروي، عن مشاخيو الثالثة؛ الكشميه-
زتويو السرخسي، تقدمي وحتقيق وتعليق، عبد القادر شيبة اضتمد، مكتبة اظتلك فهد الوطنية، الرياض، 

 .2008/ ھ 1429، 1، ط1اظتملكة العربية السعودية، ج
ة، اضتارث فخري عيسى عبد ا: اضتداثة وموقفها من السنة، دار السالـ للطباعة والنشر والتوزيع والًترت -

 .2013، 1مصر، ط

، 1ميائية الداؿ، الدار العربية للعلـو ناشروف، اصتزائر، طيحسُت ستري: نظرية النص من بنية اظتعٌت إىل س-
2007 

لد شكري، اصتامعة اظتشرؼ على الرسالة، د أزتد خا : اضتداثة والنص القرآين،ػتمد رشيد أزتد رياف-
  .1997األردنية، 

، يناير 1زكريا أوزوف: جناية البخاري، إنقاذ الدين من أماـ ادثُت، رياض الرياس، بَتوت، لبناف، ط  -
2004 ، 

، 1اضتداثة اظتدخل إىل تأسيس اضتداثة االسالمية، اظتركز الثقايف العريب، بَتوت، ط: روح طو عبد الرزتاف -
2006 

 1993، 1وت، لبناف، طعلي حرب: نقد اضتقيقة، اظتركز الثقايف العريب، بَت -

ٍت بارة: إشكالية تأصيل اضتداثة يف اطتطاب النقدي اظتعاصر، مقاربات حوارية يف األصوؿ غعبد ال-
 .2005اظتعرفية، اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب، القاىرة، 
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