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الملّخص:

الوعي تفسري وتأويل الّنصوص وخصوصا الّدينية منها بصفتها حاكما على حاول اإلنسان منذ بدايات 
أفعاله ووسيلة لفهم العالقة بينه وبني الّدين، من خالل اتباع عدة مناهج ختتلف يف بنائها وغايتها لتخدم 
شغفه يف الكشف عن مكنونات النّص وظروفه وأسباب نظمه كيفما كان هذا النّص، بينما مل يكن البحث 

الّلغة وقواعدها وما وراء النّص كافيا لبلوغ اليقني الّتارخيي واملعريف، فعمد إىل إعمال هذه املناهج بداية يف
على الّنصوص األدبية والفلسفية وقد كانت النتائج ثورة يف عامل الفكر؛ ممّا شجع على سوق هذه املناهج 

رجة أعمق من االميان واالّتصال بالغيب، لكن لقراءة النصوص املقدسة يف حماولة لالقرتاب من اهللا وبلوغ د
الّنتائج قد اختلفت وأنتجت واقعا الزال يتخّبط فيه اإلنسان املعاصر من حيث خمرجات هذه املناهج.

فرويد ثورة منهجية وفكرية يف اكتناه سيغموندلPsychanalyseالتحليل الّنفسيشّكلت نظريّة وقد 
وحماولة اكتشافها عن ، شعوري بالغوص يف ما وراء النّفس اإلنسانيةوالّال عورياإلنسان وإدراك عمقه الشّ 

يشتغل هذا . ومنتجه الفكريفكري اإلنساين حنو ذاتهة سامهت يف تغيري واجهة التّ طريق صياغات نظريّ 
ألدب اراءةيف قاملنهج على اجلانب الالشعوري يف االنسان ودوره يف بناء اجلوانب الفكرية له. وّمت تداوله 

وسرب أغوار حاالته والفلسفة والفكر والّدين، من أجل اخلروج من قراءة النّص إىل قراءة مؤّلف النّص 
الّنفسّية ومؤثّرات التنشئة األسريّة واالجتماعية، وقد طّبق هذا املنهج يف دراسة القرآن الكرمي من خالل 

ا البيئّية ؛ةلنبو مع الوحي وا/الّنفسّيةشخصّية النّيب ووضع جتربته الّشعورية قيد البحث ومساءلة حيثّيا
فكيف تّم تطبيق هذا المنهج على النص القرآني وبأي وجه كان، واملعرفّية باملنهج النفسي يف التحليل.

من هم رّواده في العالم العربي، وماهي النتائج المترتّبة على ذلك؟
وقد كانت هذه الورقة البحثّية من أجل مباحثة الّنقاط الّتالية:

والتأريخ لفلسفته.فسيمبنهج الّتحليل النّ الّتعريف _1
منهج التحليل النفسي بالتأويلية والفينومينولوجيا يف قراءة الّتجربة الّشعورية والالشعوريّة _ بيان العالقة بني 2

ملؤّلف النّص.
حسن حنفي وعبد أمني اخلويل، ص القرآين والنبوي (أمثال على النّ طبيقات هذه التّ ختصيص مناذج من _ 3

)....الكرمي سروش
.وبيان مزايا املنهج وسلبياتهقراءة الّنص على الفكر الديينالنتائج املرتتّبة عن استعمال هذا املنهج يف _ 4


