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الرد على القراءات المتعسفة لألحاديث باستثمار اآلليات المعرفية
م .صوفيا

بوي وآليات حتليل اخلطاب” ادلنعقد جبامعة األمًن عبد القادر للعلوـ
دعا ادلشاركوف يف ادللتقى الدويل حوؿ “احلديث النّ ّ
الشريف يف ضوء منهج متكامل
بوي ّ
اإلسالمية بقسنطينة ،يومي  41و 41مارس اجلاري ،إىل توجيو الباحثٌن إىل دراسة احلديث النّ ّ
ادلتعسفة لألحاديث.
تأسيسا ومقاربة”ّ ،
للرد على القراءات ّ
“ ً
ش ّدد الباحثوف ادلشاركوف يف ادللتقى الّذي نظّمتو كلية اآلداب واحلضارة بالتّنسيق مع خمرب حبث ال ّدراسات اللّغوية والقرآنية مبشاركة
معمقة الستيفاء اجلوانب النّظرية والتّطبيقية دلنهج
أساتذة من جامعات العراؽ ،لبناف ،األردف ومصر ،على ضرورة إجراء أحباث أكادميية ّ
مدوناهتا الكربى ،وكذلك عقد دراسات مقارنة بٌن النّص احلديثي والنّظريات اللّغوية واللّسانية والنّقدية
السياؽ يف ّ
الشروح احلديثية يف ّ
ّ
بوي مصدر ثاف بعد القرآف الكرمي للتّشريع
كل طرؼ من اآلخر .وأمجع ّ
ادلعاصرة للكشف ّ
ادلتدخلوف على أ ّف احلديث النّ ّ
عما يفيده ّ
بالّتكيز
بوي من أجل فهم مقاصده ّ
واإلعجاز اللّغوي ،البالغي واللساين ،ما استوجب التّوغّل يف البُنية العميقة الّيت يش ّكلها احلديث النّ ّ
على فهم اللّغة والبالغة واجلانب اللّساين فيها.
ويف ىذا اجلانب ،دعت الدكتورة سعاد رباح من جامعة األمًن عبد القادر للعلوـ اإلسالمية ،إىل ضرورة االىتماـ والعناية بال ّدراسات
احلديثية ليس فقط على مستوى اللّفظ ومجاليتو وإّّنا كيفية ترسيخ معاين احلديث يف حياتنا اليومية وحماولة استنطاقها الستخراج
الراىنة.
األحكاـ ّ
الشرعية منها كحلوؿ دلشاكلنا العصرية ّ
كل ما ىو ديين ،داعية إلنشاء جمامع لغوية مرتبطة باجملامع الفقهية للتّعاوف
ّ
وبررت ذات الدكتورة األمر أنّنا اليوـ نعيش حربًا عشواء ض ّد ّ
الشرعية.
بوي من حيث داللة ألفاظو على األحكاـ ّ
من أجل االستفادة من احلديث النّ ّ
الشريف وكيف
بوي ّ
تطرؽ األستاذ حممد صايف ادلستغاّني األمٌن العاـ جملمع اللغة العربية بالشارقة إىل االستعارة يف احلديث النّ ّ
من جهتو ّ
متحرًكا.
السالـ وظّف االستعارة يف حديثو بطريقة مضبوطة معتربىا من أبواب مجالية احلديث ،إذ ّ
أ ّف ّ
الرسوؿ عليو ّ
تصور لك اجلامد ّ
الرسوؿ الكرمي ّقرب ادلعىن متّخ ًذا االستعارة كوسيلة لذلك يف ع ّدة
بوي ىو ّ
كما اعترب أ ّف البياف النّ ّ
قمة اآلداب البشرية ،حيث أ ّف ّ

مواضع.
تبٌن توظيف االستعارة بعناية غاية يف البالغة واجلمالية .لإلشارة ،فإ ّف ىذا اللّقاء
وقد ق ّدـ ادلت ّ
للرسوؿ ّ
دخل ّناذج عن أحاديث نبويّة ّ
الشريف وقدرتو
بوي ّ
ادلندرج ضمن النشاطات العلمية للجامعة ،والّذي شهد  14مداخلة ،ىدؼ إىل الكشف عن مجاليات اخلطاب النّ ّ
تنوع
بوي ّ
يف اإلبالغ ومراعاة ادلتلقٌن إضافة إىل توصيف الظّروؼ والعوامل ادلشّتكة يف حتليل فاعلية اخلطاب النّ ّ
الشريف ،وتأكيد ّ
صرح عميد
اسّتاتيجيات حتليلو ،حسب ما أشار إليو مدير اجلامعة اإلسالمية األستاذ الدكتور السعيد دراجي .ويف ىذا السياؽ ،فقد ّ
بوي ال تسعو مناىج حم ّددة مثل ادلناىج
كلية اآلداب واحلضارة اإلسالمية ،الدكتور رياض بن الشيخ احلسٌن ،لػ”اخلرب” أ ّف احلديث النّ ّ
بوي
تطرؽ إليو يف مداخلتو ادلوسومة بػ”مجاليات احلديث النّ ّ
السياقية القدمية ،بل ىناؾ مناىج حديثة تق ّدـ قراءات حولو ،وىو ما ّ
توصلوا إىل كونو مزية بنائية بالغية تكسب النّص ّقوة ومتانة .ولدى اختتاـ
ّ
الشريف” أين رّكز على مجالية التّكرار الّذي أ ّكد أ ّف العلماء ّ
أيضا استنطاؽ نصوص
ادلتعسفة للنّصوص احلديثية ،و ً
ادللتقى ،أوصى العلماء بضرورة استثمار اآلليات ادلعرفية ّ
للرد على القراءات ّ
الشريفة إلبراز الثّوابت ال ّدينية القيمية واإلنسانية واحلضارية.
األحاديث النّبويّة ّ

