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 لخصامل

يقوم البحث عىل دراسة املفهوم املحدد للقراءة احلداثية للقرآن الكريم، وأسسه 

ومناهجه التي يرتكز عليها، وذلك من خالل دراسة املقاربات احلداثية العربية 

قبيل املقاربة القانونّية الدستورّية، ملحّمد تفسري وتأويل آيات األحكام؛ من  حول

ّية السهمّية، ملحمود حمّمد طه واملقاربة التارخيّية النقدّية، الرشيف، واملقاربة املقاصد

 اهلريمينطوقّية، ألمينة ودود. لنائلة السّليني، وعبد املجيد الرشيف، واملقاربة اجلندرّية

مفهوم هذه القراءة يرتكز عىل إعادة القراءة للنص قد توصل البحث إىل أن و

ستخدم لقراءة النصوص األدبية. أسس منهجية ومعرفية ت وينطلق من  القرآين،

 .وهو ما يعني نسبية النص وأحكامه الترشيعية )آيات األحكام(، وأنسنته، وعقلنته

 املنهجية، القراءة، احلداثة، السهمية، اجلندرية، القانونية. الكلمات املفتاحية:
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 ةـــّدمــقـمـال
 :كريم، وبعداحلمد هلل وصىل اهلل وسلم عىل نبيه ال

باملناهج املوصلة إىل حتديد املعنى وتوليد  قديملإن اهتامم املنظور التفسريي اف

عامة حيتكم إليها من أجل قراءة النص أصولية الدالالت، أنتج وضع قواعد 

، وهي تشكل مقاصد النص القرآين الكلية واجلزئية هيالقرآين، وهذه القواعد 

، ومن ثم ص القرآينى، وميزانا ضابطا لتفسري النعنمدخال هاما ورئيسيا لتحديد امل

يدق نظر املجتهد يف املعنى الذي اجتهد فيه بقدر توغله يف العلل واضطالعه 

 .باملقاصد، وإال أثبت حيث جيب النفي، ونفى حيث جيب اإلثبات

مل يسلم من املعارضة، فقد وجدت  يلاملسلك االجتهادي األص هذا أن إال

ت هذا املنهج، وحاولت جاهدة تشوهيه أو متوهيه ما استطاعت اجتهادات كثرية خالف

تهاد يف النص القرآين عند الفرق لذلك سبيال، وأبرز مثال عىل ذلك مسلك االج

كاخلوارج واملعتزلة، والباطنية...، لكن مع ذلك مل تستطع أن تنسج اجتهاداهتا  :الدينية

 يف النسق االجتهادي العام.

، تطرحه احلداثة لقراءة النص القرآين جديدانسقا العرص احلديث نشهد  ويف

ة، ويبني مديعارف واآلليات االجتهادية القالعربية، وهو حياول أن يقطع الصلة مع امل

ينظر معارف جديدة بأدوات غري مألوفة يف حقل الدراسات الدينية اإلسالمية، فهو 

مضمون معارص، وهو أن يصبح وعاء لكل  ،إىل املغزى واملقصد من النص القرآين

 وقالبا لكل واقع جديد.

كام يعتقد بتارخيية املنظومة التفسريية وما أنتجته من مواقف ورؤى، واندراج 

تلك املواقف والرؤى ضمن حدود معرفية تستجيب ألفق القدامى. وينظر إليها 

باعتبار أهنا بنيت عىل ايديولوجيات خلفت آثارا عىل الوعي اجلمعي، أمهها احلد 

وتوجيه تعامله توجيها خمصوصا،  ،املؤمن يف التعامل مع النص القرآين من حرية
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ويعترب تلك العلوم والقواعد مصادرات متحكمة، فهو يسعى إىل تعرية تلك التي 

 وتفكيكها من نسقها األصيل. ،يسميها املصادرات املتحكمة يف الفكر اإلسالمي

النسق اجلديد من أجل جتلية هذا كرس اجلهد املستطاع بحث سيال اوهذ

؛ نهجيةامل هاوأسسومبادئها  ،مفهوم القراءة عنده دراسة وذلك من خالل  للقراءة؛

وآيات  عموما تفسري القرآن الكريم املقاربات احلداثية العربية حول من خالل

" القرآن والترشيع"قبيل املقاربة القانونّية الدستورّية )من األحكام خصوصا، 
ملحّمد الرشيف(، واملقاربة املقاصدّية السهمّية  "احلرّيةاإلسالم و"للصادق بلعيد و

ملحّمد  "أّمة الوسط"ملحمود حمّمد طه و "تطوير رشيعة األحوال الشخصيّة")

لنائلة السّليني  "تارخيّية التفسري القرآين"الطالبي(، واملقاربة التارخيّية النقدّية )

 يف(، واملقاربة اجلندرّيةلعبد املجيد الرش "اإلسالم بني الرسالة والتاريخ"و
 ألمينة ودود(. "القرآن واملرأة") اهلريمنيوطيقية

عند احلداثيني وتنزيلها القراءة وهناك أسئلة إشكالية تطرح نفسها، تتعلق برؤية 

أسسه وانعكاس ذلك عىل مفهوم االجتهاد و ،عىل النص القرآين، واملناهج املوظفة

 آلياته، وهي:و

 داثية االجتهاد خصوصا يف تفسري القرآن الكريم؟احل نهجيةكيف متثلت امل

من  ،هي أهم املقاربات التي يقدمها الفكر احلداثي يف التفسري ومقاصدها ما

 وكيف تتحدد؟.  خالل منظوره وقراءته احلداثية،

 .نياآلتي ينورحامل من خالل، وذلك البحث اجيب عنها هذيأسئلة س
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 احملور األول

 : املاهية واألسسالكريم احلداثية للقرآن جية القراءةمنه 

، وذلك انطالقا من ا، وأسس منهجيتهةاحلداثي يبحث يف مفهوم القراءة

 املقاربات حمل الدراسة، وسيكون ذلك يف نقطتني:

 :الكرمي للقرآن احلداثيةالقراءة ماهية  -1
، واحتضاهنا تشهد مدونات التفسري القرآنية عىل التنوع املعريف لدى املسلمني

خمتلف املذاهب والتيارات والطوائف الدينية؛ واستفادهتا من خمتلف العلوم، غري 

أن املناقشات العلمية واملساجالت املعرفية يف تفسري وتأويل النص القرآين، مل ختُل 

من التوظيف اإليديولوجي والتوجيه الطائفي للنصوص القرآنية؛ ولعل من 

اجتاه تفسريي متعصب التفسري،  يف اجتاهني وجودالفكري جتليات هذا الرصاع 

ويرى فيه  لرأيي متعصب  لتفسرياجتاه ، وويرى فيه الكفاية عن غريه لمأثورل

جدال مستمرا مستعصيا عىل  ، وهذا االنقسام ولدالكفاية يف توليد األفكار والرؤى

مجع بني ، لوال وجود اجتاه وسطي رم األمة من إجياد نسق اجتهادياحلل، كاد أن حي

ضارية سرتشد بسياقات النص ومعطياته احلواأخذ بإرث سلف األمة، االجتاهني و

 والكونية والروحية.

هذا االنقسام هو الذي جعل احلداثيني يتمسكون بالعقل وحده لتفسري ولعل  

النص القرآين، وهتميش دور األثر، وسياق النص وغري ذلك من االعتبارات التي 

هذا ما حدا بالباحث لؤي صايف، إىل وتأويل النص القرآين، و ال غنى عنها يف تفسري

 ،انقسام مثقفي األمة ومفكرهيا بني االجتاهني اإلسالمي والعلامين» :القول: إن

يعود من حيث دواعيه النظرية إىل الكفاية املتمثلة يف تشديد الفئة السابقة عىل 
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ة الالحقة عىل كفاية العقل وإرصار الفئ ،مصدرية الوحي املعرفية ومرجعيته القيمية

 .(1) «يف توليد التصورات وإنشاء القيم

عبثية قراءة النص القرآين  خياف منبظواهر النصوص وحرفيتها،  يتمسكن فم

رهن املعنى يف داللته التارخيية »قديام وحديثا، واستحالة القراءة املوضوعية؛ إذ: 

د كالم اهلل من مثَّل خطرًا عىل الفكر اإلسالمي، وعىل النص القرآين  ذاته، إذ جرَّ

الشهادة اخلالدة عىل الناس والتحرك اإلجيايب مع صريورة التاريخ البرشي. لقد 

كانت دوافع أصحاب هذا االجتاه مفهومة، إذ واجهوا تيارًا ال يقل خطورة عىل 

النص منهم، وهو تيار غاىل يف جتاهل املعنى التارخيي وأنتج تأويالت شاذة بعيدة 

 .(2) «ية املبدع املنـزلعن مقصد

للقرآن  قصديولعل من مظاهر ذلك كثرة التأويالت املنحرفة عن املعنى ال

الكريم؛ وتكييف النص القرآين وفق معتقدات مذهبية وطائفية، لكي يستجيب 

الذين أخطأوا يف الدليل واملدلول، مثل طوائف أهل »النص ألطروحات أصحاهبا: 

لذي عليه الوسط الذين ال جيتمعون عىل ضاللة، البدع اعتقدوا مذهبًا خيالف ا

كسلف األمة وأئمتها، وعمدوا إىل القرآن فتأولوه عىل آرائهم تارة؛ يستدلون بآيات 

عىل مذهبهم وال داللة فيها، وتارة يتأولون ما خيالف مذهبهم بام حيرفون به الكلم 

 .(3) «عن مواضعه

مل ترق إىل مستوى النضج  وهذا يعني أن النص القرآين كان عرضة لتأويالت

املعريف، ولعل من أسباب عدم نضجها وقصور نظرها يف استنطاق النص؛ طبيعة 

                                       
وماهتا )املصادر معل .50-49لؤي صايف، الوحي والعقل بحث يف إشكالية تعارض العقل والنقل، ص( 1)

 الكاملة يف فهرس املصادر(.

 .16-15مصطفى تاج الدين، النص القرآين ومشكل التأويل، ص( 2)

 .357-356التفسري، ص يف أصول ابن تيمية، مقدمة( أمحد بن عبد احلليم 3)
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املناهج املوظفة يف التأويل، وأدوات هذه املناهج املوجهة مذهبيا وطائفيا، وتسخري 

اللغة خلدمة هذه التوجهات العقائدية؛ ومن ثم توارى املقصد احلقيقي خلف 

 نص؛ دون مراعاة مقاصد املتكلم املتعايل.أسوار التحكم يف ال

أهنا جتاوزت حدود احلداثية للقرآن الكريم يدرك  للقراءاتواملتأمل اليوم 

غري املنضبطة كاخلوارج والباطنية... إىل الدعوة إلبطال ضوابط  فرقتأويالت ال

تأويل النص القرآين، واستعانت ببعض املنهجيات النقدية املعارصة يف استنطاق 

ص القرآين؛ كاملقاربات: البنيوية واألسلوبية والسيميائية ونظريات التلقي الن

وغريها؛ دون مراعاة خصوصية اخلطاب القرآين؛ فتناسلت التأويالت تناسل 

، وأصبح املنفلتةاملقاربات، فضاع جوهر وروح النص وسط هذه التأويالت 

ب املعرفة العلمية ؛ مما أصااالجتهاد الصحيحالقارئ يف تيه ضارب عىل غري هدى 

ال »العملية التأويلية؛ إذ: ائرة دوران دجعلها يف مقتل، أضعف من ارتكازها و

توجد ذات قصدية وواعية تكون مرتكزًا للعملية التأويلية، وال توجد موضوعات 

خارجية مستقاة عن هذه الذات، ولكن كل ما هنالك منظورات متباينة ومتزامحة، 

يف هناية -هناية هلا ... وذلك ألن الوجود تناسلة التي ال أي عملية من التأويالت امل

 .(1) «ليس إال إعراضًا وسطوحًا ال ماهية هلا -األمر

احلداثية هو يف عملية التأويل املستمرة  املنهجياتيف  القراءةإن جوهر 

املتأصل  هنائية، وهي باألساس تريد قطيعة معرفية مع أسس وضوابط التأويلالالو

، ومن ثم بناء معرفة يقينية من جديد؛ فقد اسرتشدت الجتهادي األصيليف النسق ا

بفلسفة انعدام املعرفة اليقينية، والتأويالت الالمتناهية؛ فرصنا يف فوىض من 

ية األمر، تقودنا فوىض القراءة إىل الشك يف كل يشء يف هناف»: املنفلتةالتأويالت 

                                       
 . 118رفيق عبد السالم بوشالكة، مأزق احلداثة: اخلطاب الفلسفي ملا بعد احلداثة، ص( 1)
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تلقي اجلديدة، التي ال تقول بتعدد إىل ارتباط نظريات ال ىوهو ما يعيدنا مرة أخر

 (1) .«قراءات النص الواحد، بل بال هنائيتها، باستحالة املعرفة اليقينية

القراءات وال بد هنا من النفاذ إىل عمق املنهج املعريف احلداثي، وذلك عىل ضوء 

هذه احلداثية يف املقاربات املدروسة، وهو أمر يتطلب مني مالمسة جوهر 

قف أحتى ، تفكيكاهتاقبل نتائجها، والوقوف عند  إشكاالهتااجلة معوالقراءات، 

لتقديم رؤية تأويلية تناسب  مسعيهو، ملنهجية قراءاهتم واضح املعاملعىل مفهوم 

 العرص.

 ياملقاربات احلداثية تشرتك يف منحى القراءة احلداثية املتداولة، وههذه إن 

 القراءة املعرفية  إيبستمية للنص. 

 ءة هلا سياق عام وآخر منهجي: وهذه القرا

يتعلق بظروف النص واملحاوالت احلداثية من أجل حتريره من قبضة  :األول

 علامء الرتاث واالنطالق به نحو التجديد. 

يرتبط بالسريورة املنهجية هلذه القراءات، فمن حيث املنهجية املعتمدة  :والثاين

: املعاجلة البنيوية، والتحليل ترتكز بنيتها البحثية املوضوعية عىل ثالثة عنارص

 التارخيي، والبحث اإليديولوجي. 

وبذلك يتم التواصل بني القارئ والنص بالبحث عن احلقيقة املوضوعية التي 

 .نص القرآين، باعتباره نصا تراثيايطرحها ال

ومن حيث االعتقاد يعتقد أصحاب هذه القراءات بنسبية األحكام القرآنية، إذ  

كل فكر هو تارخيي، وهو نتاج سؤال معريف حمدد، ومن هنا هي نتاج فكر، و

كام قال طه -داثية ـراءات احلـ، فالقكرـذا الفـث عن هـذون املرشوعية للبحـيأخ

                                       
 .105ودة، املرايا املحدبة )من البنيوية إىل التفكيك(، صعبد العزيز مح( 1)
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هي تفسريات آليات القرآن خترج عن صفة االعتقاد، فال تريد أن »: عبد الرمحن

  . (1) «حتصل اعتقادا منها، وإنام تريد أن متارس نقدها عىل هذه اآليات
إن أهم مبدأ عند أصحاب هذه القراءات هو: جعل املقروء )النص القرآين( 

معارصا لنفسه وللمتلقي. وتتحقق املعارصة من خالل ربط النص باملحيط الذي 

أنتجه، فالنص القرآين هبذا املفهوم ظاهرة عربية يف انتامئها اللغوي واالجتامعي 

هذا السياق، عىل مستوى اإلرسال وعىل  والثقايف، ومن ثم جيب أن ينظر إليه يف

مستوى التلقي. أما جعله معارصا للمتلقي فيتم من خالل وضع النص يف إطاره 

املوضوعي اإلنتاجي، ومن خالل الفهم واملعقولية أي استيعاب النص ومعاجلته. 

 بمعنى احلاجة املعرفية احلالية له.

بنيته النصية إىل إطاره وهذا يعني القضاء عىل مكونات النص من مؤلفه إىل 

فالنص القرآين يستمد »: الروحي واحلضاري والكوين، يقول حامد أبو زيد

خصائصه النصية املميزة له من حقائق برشية دنيوية، اجتامعية ثقافية لغوية يف املحل 

التي نطق به حممد  ال يعنينا إال منذ اللحظة األوىل األول. إن الكالم اإلهلي املقدس

 .(2) «غة العربيةفيها بالل

أن »ويعني هذا املبدأ أيضا انتفاء القصدية من النص، وغياب املسلامت، ذلك: 

قصد املؤلف غري موجود يف النص، والنص نفسه ال وجود له. ويف وجود ذلك 

الفراغ اجلديد الذي جاء مع موت املؤلف وغياب النص تصبح قراءة القارئ هي 

ائي، ال توجد قراءة هنائية وموثوق هبا، احلضور الوحيد. ال يوجد نص مغلق وهن

                                       
 ."اآليات القرآنية والقراءات احلداثية"حمارضة بعنوان:  ،انظر طه عبد الرمحن( 1)

 . 97نرص حامد أبو زيد، النص، السلطة، احلقيقة، ص( 2)
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ًا جديدًا بل توجد نصوص بعدد قراء النص الواحد، ومن ثم تصبح كل قراءة نّص 

 (1).«اً مبدع
يه غرابة ال ختفى ف -املقاربات احلداثية اكام تطرحه- قراءةواملالحظ أن مفهوم ال

دعوى توسيع تكاثر التأويالت يف قراءة النص القرآين، ببسبب عىل ذي بصرية، 

، فال يمكن هدفا معلوما لدى احلداثينيمعاين النص والغوص يف مكنوناته، تسرت 

للنص القرآين أن يستجيب لعدد هائل من التأويالت والقراءات، بل لعدد ال 

يتناهى، لسبب بسيط وهو الفارق اجلوهري بني النص املتعايل املفارق وبني 

يف  يالقراءة املعارصة للنص القرآين ه»ومن ثم فإن النصوص البرشية املتداولة، 

مسلك ال يساعد إطالقًا عىل نضج العملية التأويلية بقدر ما يفيض إىل  اجوهره

تسّيبها وتالشيها واندثارها؛ ألن قراءة السلف الصالح أضافت إىل رصح املامرسة 

؛ وهذا ىالتأويلية إضافات معرفية، وإضاءات منهجية صعبة املرتقي، بعيدة املهو

واألسلوبية  ن استرشاف مناهج العلوم األلسنيةال يمنع يف الوقت ذاته م

وتراعى  ،مقاربة تنسجم مع مقاصد املؤلف ،والسيميائية يف مقاربة النص القرآين

 .(2)«خصوصيات العبارة القرآنية

نخلص إىل أن ماهية القراءة احلداثية ترتكز عىل إعادة القراءة للنص القرآين، 

وينتج تصورات وأفكار إنساين بحت، يعطل مقاصد النص، يف وفق أفق معر

ومقاصد جديدة، متليها حاسة القارئ الفكرية، وبذلك يصبح النص جمرد قالب 

 يشحن بايديولوجيات خمتلفة.

                                       
 .59عبد العزيز محودة، املرايا املحدبة، ص( 1)

 .11طاب القرآين بني االنضباط النيص واالنفالت الداليل، ص عزيز حممد عدمان، تأويل اخل( 2)
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 :للقرآن الكرمي احلداثية للقراءةاألسس املنهجية  -2
تتميز هذه القراءات باستحضارها ملعرفة النص وتركيزها عىل اجلانب 

بستمي يف قراءته من خالل مجعها بني أصول استداللية متفرقة، والتي نعتقد أن اإلي

 تارخيية النص، وأنسنته، وعقلنته:أمهها هي 

ربات ترسانة من املفاهيم، يستعمل أصحاب هذه املقا اترخيية النص: (1

وخ، جمموعة من روايات أسباب النزول واملكي واملدين والناسخ واملنسن ويوظفو

، وهو االعتقاد بأن القرآن الكريم جاء القدامىتفسري عائق الذي وضعه بغية رفع ال

بأحكام ثابتة أزلية، بمعنى أن القرآن الكريم متعايل عىل التاريخ والزمن والبيئة 

وكل الظروف والسياقات، وآليتهم يف ذلك هو جعل النص القرآين ينتمي ثقافيا 

ت القرآنية بظروف بيئتها وزمنها واجتامعيا إىل وسطه اإلنتاجي، وذلك بوصل اآليا

وبسياقاهتا املختلفة، من خالل مستويات: توظيف البعد التارخيي، وغموض معاين 

 اآليات الترشيعية، ونسبية األحكام.

، فتاريخ النزول القرآين، فيه مسائل : توظيف البعد التارخيي لنزول الوحيأولا 

، والناسخ واملنسوخ، هلا من قبيل التنجيم، وأسباب النزول، واملكي واملدين

الدليل القاطع عىل البعد  املنهجياتدالالهتا التارخيية، رأى فيها أصحاب هذه 

حصلوا املرشوعية للنقد  اعتقدوا أهنم التارخيي اجلديل للوحي القرآين، ومن ثم

، وهو أمر بعيد ال يستقيم أبدا، لضعفه أمام النقد عىل اآليات القرآنيةالتارخيي 

 والتمحيص.

يتحدث عن أسباب  قد اعتقد هذا األمر ونافح عنه عبد املجيد الرشيف؛ فهو و

هل كان نزول اآلية هلذه املناسبات من قبيل القصص التي » النزول، متسائال:

نسجها املخيال اجلمعي يف حرصه عىل ربط األحكام الفقهية املجردة بأحداث 

والوعاظ املدفوعون ملموسة وأشخاص تارخييني، حسب ما كان يفعله القصاص 
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بوازع تقريب النص املقدس من األذهان أكثر من احتفائهم باحلقيقة التارخيية كام 

 .(1) «نفهمها اليوم؟

أسباب النزول ال حتيل إىل املعاين املتعلقة هبا، وإنام عىل تاريخ تفسرياهتا ف

شأ من إّن املعنى الترشيعي جسم حّي، ن»:  ...نائلة السليني حيث تقول املتعددة.

واستقّر يف  ،اهليأة االجتامعّية وانفعل يف تشّكله وتناميه هبواجس مجوع املؤمنني

 .(2) «النّص ليحاور األجيال املتعاقبة وينصهر يف مشاغلهم

الترشيع »يف سياقاهتا الثقافّية الواسعة  كام ترى أن معاين آيات األحكام مندرجة

 املسلمني وأصحاب العقائد بنيما قبل اإلسالم، األعراف السائدة، العالقات 

 . (3) «ىاألخر

تدعي  حيث ادعاء غموض آايت األحكام يف الدللة على احلكم؛: اثنياا 

اخلصائص منها من د املعاين الترشيعّية متّيزت بعدالباحثة التونسية نائلة السليني أن 

حف النزعة إىل اإلمجال بسبب ِقرصر مّدة الوحي، ومنها أن ليس هلا يف نّص املص

مثل »فهمها بواسطة قراءات متعّددة وتأويالت شّتى  يمكنألّنه  ؛صيغة هنائّية ثابتة

اللة وآيات املواريث  .(4) «معاين الُقرء والكر

وذلك بجعل مفهوم احلكم غامضا ؛ بني احلكم والقاعدة القانونية كام يفرقون

من مزايا الوضوح  إىل أبعد احلدود، ومن ثم تقديم القاعدة القانونية عليه، ملا فيها

فبلعيد مثال يقيص عددا من آيات األحكام، بحجة عدم توفر رشوط والتجرد، 

 مبينا رشوط القاعدةالقاعدة القانونية فيها، أو عدم وضوحها فيها، فهو يقول 

                                       
 (. 33بسام اجلمل، أسباب النزول علام من علوم القرآن، ص )( 1)

 .47نائلة السليني الراضوي، تارخيّية التفسري القرآين، ص ( 2)

 نفسه.( 3)

 نفسه.( 4)
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هلذا السبب الرئييس وعىل ...»الطابع العميل واملفعول اإللزامي، والتي هي القانونية

القدامى، فإننا نرى رضورة عدم اعتبار العديد من اآليات خالف ما يراه الفقهاء 

 (1).«القرآنية آيات حكمية، نظرا إىل انعدام الرشوط الالزمة لذلك فيها

فالباحثة السليني  حتجيم آيات األحكام، وقرصها يف عدد حمدود،هذا إضافة إىل 

 آية.  6236آية من مجلة  442 يف عددجمموع آيات األحكام حترص 

عدد آيات األحكام أوفر بكثري من األحكام  عت ذلك بمالحظة كونثم أتب

 .(2)بسبب تكّرر احلُْكم نفسه يف آيتنْي أو أكثر

الذي خيضعوهنا للتحليل حيث  : إضفاء النسبية على آايت األحكام:اثلثاا 

بغية أنسنتها والنظر  ينظر بمنظار مادي بحث، ينسب تلك اآليات إىل اإلنسان،

 ية وليس من خالل بعدها املفارق واملتعايل.إليها كنصوص عاد

 وهي، من نسبة جزئية للنص القرآين ما دعا إليه الطاهر احلّداد املثال األول:

رضورة التمييز بني جوهر اإلسالم اخلالد املتمّثل يف التوحيد ومنظومة األخالق 

أن تكون  النفسّيات الراسخة يف اجلاهلّية قبله دون»والعدل واملساواة من ناحية، و

غرضا من أغراضه. فام يضع هلا من أحكام إقرارا هلا وتعديال فيها باق ما بقيت 

هي. فإذا ذهبت ذهبت أحكاُمها معها. وليس يف ذهاهبا مجيعا ما ُيضري اإلسالم 

وذلك كمسائل العبيد واإلماء وتعّدد الزوجات ونحوها ممّا ال يمكن اعتباره حّتى 

  (3) «كجزء من اإلسالم

 من سورة البقرة( 187ـ  183) :قرأ عبد املجيد الرشيف اآليات :ثاينال لاملثا

تناول النص ت قراءته هلذه اآليات أن ظهرفومدارها عىل فرض صوم رمضان. ( 2)

                                       
 .40-39ص: ، الصادق بلعيد، القرآن والترشيع: قراءة جديدة يف آيات األحكام (1)

 .47نائلة السليني، تارخيّية التفسري القرآين، ص ( 2)

 .25طاهر احلداد، امرأتنا يف الرشيعة واملجتمع، ص ( 3)
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مثل باقي النصوص األدبية والفكرية التي يمكن أن  ،القرآين باعتباره نصا عاديا

 يدخلها التحريف والتغيري. 

تقليب األخبار من كتب السرية النبوّية وغريها  بعدتهى إليها ومن النتائج التي ان

أّن التخيري بني الصوم واإلفطار مع اإلطعام كان قائام طيلة عهد النبّوة، ومل ُيعترب »

منسوخا أو ُتتأّول العبارة اخلاّصة به يف اجتاه ختصيصها إالّ بعد مجع القرآن يف 

لعبادة والسلوك الذي قامت به ويف نطاق توحيد مظاهر ا ،املصحف العثامين

وما نشأ عنها من اهتزاز  ،األجيال اإلسالمّية األوىل والسّيام بعد الفتنة الكربى

وبعد دخول العديد من العنارص واألجناس يف الدين  ،األّمة اإلسالمّية يف أعامقها

 .(1) «اإلسالمي

ل من ينطلق مفهوم العقلنة أو التعقي التعقيل أو عقلنة النص القرآين: (2

وذلك عن طريق استعامله واعتامده  ؛قادر عىل بناء املعرفة اليقينيةالعقل باعتباره ال

عىل الشك املنهجي، وهم بذلك خيضعون النص القرآين للتحكيم العقيل، ليبلغوا 

االحتكارات غايتهم املثىل، وهي تقديم مقاربة عقلية للنص القرآين، بعيدا عن 

 اخلرافية والالعقلية.

هبذا املنهج عقبة كبرية، وهي غيبية القرآن الكريم وكونه ورد من عامل  ويتخطون

الغيب، وهذا يفيض إىل أمر هام بالنسبة هلم، وهو التعامل مع اآليات القرآنية بكل 

 .ائل التي تتيحها املناهج احلديثةالوس

 م مظاهر مفهوم هذه القراءة العقالنية للنص القرآينـارة إىل أهـا اإلشـنـويمكن 

 كاآليت:

                                       
 .181عبد املجيد الرشيف، لبنات، ص ( 1)
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من خالل هذه حياول احلداثيون  : نقد القراءات الجرتارية التمجيدية:أولا 

وذلك باعتبارها متثل حاجزا معرفيا  ؛للنص القرآين تفسري القدامىنقد  املنهجيات

يف وجه حترير النص والدفاع عنه، وفتحه يف وجه كل اآلليات العقلية الواقعية 

مرشوعية مقاربة النص  يعطييف تناول النص، و احلديثة، التي تضمن للعقل حريته

 .(1)القرآين وفتح أغواره

وكذلك النظريات  ،استعمال كافة املناهج املقررة يف علم الجتماع :اثنياا 

والسميائيات،  واللسانيات، نويات، والتفكيكيات،كالبوالفلسفية،  النقدية

ال خشية من أن » :فحامد أبو زيد يقولواحلفريات، واجتاهات حتليل اخلطاب، 

فهي متكننا من اكتشاف مستويات  نطرح القرآن للمناهج احلديثة يف الدراسة...

 .(2) «يستطع العلامء اكتشافهامل  عميقة يف القرآن

حيث يعد النص القرآين يف هذه املقاربات احلداثية  التأنيس أو األنسنة: (3

مكن فهمه دون الرجوع إىل نصا لغويا، أنتجته الثقافة التي تنتمي إليها لغته، وال ي

 ، التفسريات والتأويالتهذه الثقافة، كام أن النص القرآين نص انفتاحي متقبل لكل 

ولغته ال تتوقف عن توليد املعنى، وكل قارئ من حقه أن يقدم رؤيته اخلاصة دون 

حيث يغدو ، قضية زمنية مقيدة بحدود الواقع توظيف إيديولوجي أو تعبري عن

 إخضاعها للتفكيك النيص والتأويل.اهرة ثقافية يمكن النص القرآين ظ

وهذا يعني استقالل النص القرآين عن مصدره اإلهلي، وارتباطه كليا باإلنسان، 

فال داعي للبحث عن مقصد املتكلم، وإنام يكفي ما يستنطقه اإلنسان من خالل 

 مرجعيته الثقافية وخلفيته املعرفية ووضعه االجتامعي والسيايس.

                                       
 .22انظر بسام اجلمل، أسباب النزول علام من علوم القرآن، ص ( 1)

 .771كريم تارخيية النص، صالعلامنيون والقرآن ال ،انظر أمحد الطعان( 2)
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 ةالقرآني األحكامآيات األحكام، أن قراءة احلداثية ل املنهجياتتتصور  فمثال

لنوعنْي من العالقات: عالقة عمودّية بني اهلل واإلنسان يف دائرة أحكام  ةمنّظم

 .(1)العبادات، وعالقة أفقّية بني اإلنسان واإلنسان يف دائرة أحكام املعامالت

سان، وله أن يؤول آياهتا وفقا لقواعد بمعني أن معاين األحكام مرتبطة كليا باإلن

فمثال طاهر حداد عند تعليقه عىل آية   ؛عاة لسنن التطور العمرايناامع ومراالجت

إّن منح املرأة نصيبا من املرياث يكون، يف بعض احلاالت األكثر » :قال املرياث

ر كر زيل ، هو ضمن سياق التن(2)حدوثا يف الواقع التارخيي، بمقدار نصف مرياث الذر

، بل كانت جزءا منه. «كسب عظيم للمرأة التي مل يكن هلا احلّق يف املرياث أصال

ال يشء جيعلنا نعتقد خلود هذه »ومن ثّم يعّلق احلّداد عىل هذا احلُكم القرآين قائال: 

 .(3) «احلالة دون تغيري

 

 
 

 

 

                                       
 .54بسام اجلمل، أسباب النزول، ص ( 1)

 من سورة النساء. 11 حسب ما جاء يف اآلية( 2)

 .42الطاهر حددا، امرأتنا يف الرشيعة واملجتمع، ص ( 3)
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 احملور الثاني
 حكاماحلداثية آليات األ من القراءةمناذج  

سأهتّم هنا بتقديم نامذج من تطبيق مفهوم وأساليب االجتهاد يف املقاربات 

احلداثية التي ادعى أصحاهبا أهنم قدموا قراءات جديدة آليات األحكام، مع العلم 

أهنم وظفوا األدوات ذاهتا واستثمروا مناهج متقاربة يف قراءاهتم آليات األحكام 

 "احلداثة"قراءة بعني االعتبار شواغل من منظور حداثي رصف، تأخذ هذه ال
يف   )le sens historique( "احِلّس التارخيي"ومطالبها ومهومها املسكونة بـ 

التعامل مع النّص القرآين، وجعله منغرسا يف نسيج االجتامع ونتيجة طبيعية من 

تفاعالته، وخاضعا إلكراهات التاريخ، وهو ما نسعى الستجالء صوره من خالل 

صل للبعض النامذج من كل مقاربة وحتليلها مع الرتكيز عىل عينات عرض مف

 ، وذلك وفق املبحثني اآلتيني:حمددة

 :يةربة املقاصدية السهمية والتارخي: املقاأولا 
تعتمد إعادة قراءة النص القرآين عىل مجلة من املقاربات، منها املقاصدية 

ي تنظر إىل القرآن كنص السهمية التي تدعي احلس املقاصدي، والتارخيية الت

تارخيي، ال بد من وضعه يف إطاره الزماين، ويمكن تسليط الضوء عىل املقاربتني من 

 خالل النقطتني اآلتيتني:

 املقاربة املقاصدية السهمية: •
أنه يملك حسا مقاصديا يف قراءة النص القرآين، وهي  يدعي الفكر احلداثي

ضحة املعامل واملسالك، وهذا ما جمرد دعوى ما دامت ال تستند عىل نظرية وا

يوضحه دعوة هؤالء إىل قراءة جديدة للنص القرآين، من ذلك ما دعا إليه الطاهر 

احلّداد، من رضورة التمييز بني جوهر اإلسالم اخلالد املتمّثل يف التوحيد ومنظومة 
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ن النفسّيات الراسخة يف اجلاهلّية قبله دو»األخالق والعدل واملساواة من ناحية، و

أن تكون غرضا من أغراضه. فام يضع هلا من أحكام إقرارا هلا وتعديال فيها باق ما 

بقيت هي. فإذا ذهبت ذهبت أحكاُمها معها. وليس يف ذهاهبا مجيعا ما ُيضري 

اإلسالم وذلك كمسائل العبيد واإلماء وتعّدد الزوجات ونحوها ممّا ال يمكن 

    (1)«اعتباره حّتى كجزء من اإلسالم

للنص القرآين التي متّيز هبا  احلداثيةعىل هذه القراءة  عينةإلمكان أن نقّدم وبا

حيث يقول بشأن عدول شهادة املرأة نصف شهادة الرجل يف الطاهر احلّداد 

إّن إقرار القرآن بأن تكون شهادة املرأة أمام القايض بنصف شهادة الرجل » :القرآن

ّق متاحا قبل اإلسالم، فضال عن أّن قّلة نشاطها مرّده إىل أّن املرأة مل يكن هلا هذا احل

ة  يف الفضاء العاّم وحمدودّية ثقافتها قديام قد جيعل ذاكرهتا يف موضوع الشهادة ُعْرضر

  (2) «للتحريف أو اخلطأ غري املقصود

؛ باالهتامملدى الطاهر احلّداد جديرة  املقاصدية احلداثيةإّن مثل هذه التوّجهات 

آيات األحكام يف ميدان املعامالت حتديدا نظرة نسبية حترصها يف ألهّنا تنظر إىل 

السياقات التارخيّية لنزوهلا وتتخّطاها يف آن معا طلبا ملا حيّقق مقاصد القارئ وملا 

 . داثييتالءم مع فكره احل

ويبدو أّن هذه املقالة بلغت حّدها األقىص يف جتديد النظر إليها ويف حتيينها مع 

" السهم املوّجه"فقد أقرتح مفهوما جديدا للمقاصد ساّمه بـ حمّمد الطالبي.
(vecteur orienté وقد وّضح هذا املفهوم بمثال مداره عىل مسألة الرّق. إذ .)

ُترسم نقطة أوىل هتّم وضع الرقيق قبل نزول الوحي، ثّم ُترسم نقطة ثانية ختّص 

                                       
 .25امرأتنا يف الرشيعة واملجتمع، ص الطاهر حداد، ( 1)

 .29نفسه، ص ( 2)
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ي فيها حّث عىل حترير حديدا اآليات التـي وتـزول الوحـر نـديد إثـجـم الـهـوضع

 .(1)الرقيق

وبني هاتنْي النقطتنْي ُيرسم خّط يوّضح السهم املوّجه املفيد للقراءة املقاصدّية 

 للنّص والتي ينبغي السري فيها والتوّجه نحوها. 

إّن القراءة املقاصدّية ترتكز يف مرحلة أوىل عىل »ويف ذلك يقول الطالبي: 

( للنّص، فهي قراءة يف نفس الوقت: analyse vectorielleالتحليل االجتاهي )

ْرفه وما ُيقاس  تارخيّيةـ إناسّيةـ غائّية، فهي إذن قراءة حركّية للنّص ال تقف يب عند حر

عليه، وإّنام تسري يب يف اجتاهه )...( إّن يف استطاعة القراءة املقاصدّية، سريا عىل خّط 

ط كبري يف أسلمة احلداثة السهم املوّجه الذي سبق احلديث عنه، أن تسهم بقس

  .(2) «وحتديث اإلسالم
وباإلمكان تبنّي مالمح املقاربة املقاصدّية عند الطالبي من خالل قراءته لآلية 

ڦ ڄ   ڦڦ ڤڤڤڤڦ ٹٹ﴿

يف دراسة له بعنوان  [34النساء: ] ﴾ چ  چ     ڃ    ڃ  چ   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ

 املؤّلف التنبيهات اآلتية: يف هذا السياق أورد (3)"ربـقضّية تأديب املرأة بالض"

ـ إّن رضب املرأة ممارسة موجودة يف األرياف واحلوارض، ويف املجتمعات 

القديمة واملعارصة )صدر تقرير يف فرنسا يشري إىل أّن ربع النساء الفرنسّيات 

مجعّيات النساء "املتزّوجات يتعّرضن للرضب من أزواجهّن( ممّا أّدى إىل تأسيس 

 ."املتعّرضات للرضب

                                       
 .58/2واملجادلة 5/89واملائدة 4/92والنساء  2/177 عىل نحو ما جاء يف سور البقرة( 1)

 .144لطالبي حممد، عيال اهللّ، ص ا( 2)

 . 141ـ  115، ص "أّمة الوسط"رشت الدراسة املذكورة ضمن كتابه ن( 3)
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ض  رر ـ رضب املرأة مسألة هلا ُبعد أنرتوبولوجي: فهذه املامرسة تعرّب عن وجود مر

 اجتامعّي وتوّتر نفيس.

ـ رضب املرأة سلوك موجود يف األديان الكتابّية )يف املسيحّية مثال( ممّا يدّل عىل 

 تراتبّية وتفاضل بني اجلنسنْي.

بعض آيات األحكام أّن أصحاهبا ل داثيةإّن املستفاد من هذه العيّنات للقراءة احل

الذي  سعوا إىل تغليب املغزى واهلدف من تعاملهم مع النص عىل املنهج العلمي

املتبع يف تفسري وتأويل آيات األحكام، وذلك من أجل أن  وضعه القدامى، وهو

والقطيعة مع  "ثةاحلدا" كام اجلديدة القانون الوضعي وروحتواكب صيغة األح

 .املقاصد الرشعية

ندرك أن هذه ويمكن بيشء من التأمل يف اآليات التي تعرض هلا هؤالء أن  

اآليات التي أولوها ال حتتاج لتأويل أصال، فليس فيها غموض يستدعي ذلك، 

 رأة، تتطلب مثلـمـالول ـن الرجـة بيـلقـخـي الـوارق فـي بفـفداللتها الظاهرة توح

 .هذا التفريق

اعتبار شهادة  شهادة املرأة، وذلك بكونما أثاره طاهر حداد حول فمثال  

امرأتني بشهادة رجل واحد دليال عىل أن املرأة تساوي نصف رجل، فليس األمر 

كذلك، وإنام هذا جمرد إجراء روعي فيه توفري كل الضامنات يف الشهادة، سواء 

كانت الشهادة لصالح املتهم أو ضده، وملا كانت املرأة بطبيعتها العاطفية املتدفقة 

الرسيعة االنفعال، مظنة أن تتأثر بمالبسات القضية )فتضل( عن احلقيقة، روعي 

البقرة: ] ﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ ﴿أن تكون معها امرأة أخرى 

وقد يكون املشهود له أو عليه امرأة مجيلة تثري غرية الشاهدة، أو يكون فتى  [282

طف التي تدفع إىل يثري كوامن الغريزة أو عطف األمومة... إىل آخر هذه العوا

الضالل بوعي أو بغري وعي، ولكن من النادر جدا حني حترض امرأتان يف جمال 
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واحد، أن تتفقا عىل تزييف واحد، دون أن تكشف إحدامها خبايا األخرى فتظهر 

احلقيقة! عىل أن شهادة الواحدة تعترب فيام تعد املرأة خبرية فيه أو خمتصة به من 

 .(1)شؤون النساء

ية تأديب املرأة بالرضب عند نشوزها وارتفاعها عن القيام بحقوقها، وأما قض

ىل روى ذلك ابن جرير مرفوعا إ)أن يكون غري مربح، و القدامىعلامء الفقد اشرتط 

تفسريه روي عن ابن عباس)، و(والتربيح اإليذاء الشديد ×النبي 

 .(2)(صغرية بالرضب بالسواك ونحوه، أي: كالرضب باليد أو بقصبة

إن مرشوعية رضب النساء ليست باألمر املستنكر يف العقل »قول حممد عبده: ي

أو الفطرة، فيحتاج إىل التأويل، فهو أمر حيتاج إليه يف حال فساد البيئة وغلبة 

األخالق الفاسدة، وإنام يباح إذا رأى الرجل أن رجوع املرأة عن نشوزها يتوقف 

ن النصيحة، ويستجبن للوعظ، أو عليه، وإذا صلحت البيئة، وصار النساء يعقل

يزدجرن باهلجر، فيجب االستغناء عن الرضب، فلكل حال حكم يناسبها يف 

الرشع، ونحن مأمورون عىل كل حال بالرفق بالنساء، واجتناب ظلمهن، 

ان، واألحاديث يف الوصية بالنساء ــإحسـن بـحهـوإمساكهن باملعروف، أو ترسي

 .(3) «كثرية جدا

 ية:خياملقاربة التار  •
أساس هذه املقاربة أهّنا تطرح سؤالنْي كبريْين وتسعى إىل اإلجابة عليهام ما 

 استطاعت إىل ذلك سبيال مها: كيف؟ وملاذا؟. 

                                       
 .121، ص ـه1413، 11حممد قطب، شبهات حول اإلسالم، دار الرشوق، ط( 1)

 (.5/60رشيد عيل رضا، تفسري املنار، )( 2)

 (.5/62نفسه، ) (3)
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وهذه املقاربة ال تنطلق من مسّلامت مهام كان نوعها حتّى وإن كانت إيامنّية، 

التارخيّية النقدّية،  وهذا هو جوهر اختالفها عن املقاربة املقاصدّية. فهي، أي املقاربة

تذهب بالبحث إىل مداه األقىص وتقتحم جماله اقتحام املغامر الباحث عن احلقيقة 

 ا أو رّبام جارحا للضمري الديني. ظمهام كان الثمن باه

 أن أعرض لعّينة يف هذا الباب. ا البحثوحسبي يف هذ

أطروحة دكتورا  لقد أنجزت الباحثة اجلامعّية التونسّية نائلة السّليني الراضوي

تارخيّية التفسري القرآين والعالقات االجتامعّية من " م بعنوان1998 دولة سنة

تارخيّية "، ونرشت اجلزء األّول منها يف كتاب بعنوان "خالل نامذج من كتب التفسري

 ."التفسري القرآين

قامت املؤّلفة يف هذا الكتاب بتعيني آيات األحكام الواردة يف املصحف دون 

 رور إليه عرب اإلنتاج التفسريي الذي تراكم عىل امتداد التاريخ اإلسالمي. امل

ومن قضايا األرسة يف التفسري القرآين التي نظرت فيها السّليني نورد قراءهتا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ﴿التارخيّية النقدّية آلية اإلحداد 

التي حتّدد مّدة ترّبص املتوّّف عنها زوجها بأربعة  [234البقرة:] ﴾ پ  پ    ڀ

 (1)أشهر وعرشا.

أشارت املؤّلفة إىل أّن جّل املفرّسين اعتربوا هذه اآلية هي يف ذات الوقت 

ڦ    ڤ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ناسخة للُحكم الوارد يف اآلية 

ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

وهو ُحْكم جيعل العّدة  [240ة:البقر] ﴾  ڌ  ڎ   ڎ  ڌڇ  ڍ   ڍ

متتّد عىل حْول من ناحية، وهي أيضا منسوخة باحلُكم املنصوص عليه يف اآلية 

                                       
 .160ـ  155وص 123ـ  112ئلة السليني، تارخيّية التفسري القرآين، ص نا( 1)
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ومفاده أّن عّدة احلامل، املتوّّف  [4الطالق:] ﴾ ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ﴿

عنها زوجها أو املطّلقة، هي وضع محلها من ناحية أخرى. وساقت الباحثة عّدة 

سري ومن مدّونات الفقه فيها ما يشري إىل العمل بُحْكم أخبار من مصنّفات التف

العّدة وفيها، باملقابل، ما يعّطل العمل به. واستنتجت السّليني من ذلك أّن هذه 

املسألة كانت خالفّية لدى اجليل اإلسالمي األّول. ومن ثّم تعاملوا مع الُبعد 

 الترشيعي يف القرآن بمرونة كبرية.

اء املسلمون هو أّن العّدة واجبة عىل املرأة املتوّّف عنها زوجها ـّرره العلمـا قـإّن م

 أو املطّلقة. 

، وذلك يف "هل هي للريبة أم لإلحداد؟"وهنا حاولت املؤّلفة تفّهم مّدة العّدة: 

ضوء ما الحظته من متييز القدامى بني العّدة واالسترباء. فاملرأة احلّرة مثال املتوّّف 

ر حّتى يتأّكد رفع ــهـعة أشـسـّدة تـراء مــبـها االستـل عليـعنها زوجها ال تعتّد ب

 الريبة يف الرحم.

لقد قّدرت السّليني أّن املرأة املعتّدة يصعب عليها متّثل املعنينْي املشار إليهام، أي 

الريبة واإلحداد. ولكّن الثابت عندها أّن ما غلب عىل عمل الفقهاء هو احلّد من 

انغلقت املنظومة »ن عرب عملّيات تأويلّية آلية اإلحداد. وهكذا معنى العّدة يف القرآ

الفقهّية يف أحكام العّدة نفسها، فانقطع احلوار بينها وبني أسئلة العمران التي ظّلت 

تبحث يف األعراف عن أجوبة لنوازهلا وفرضت املامرسة حلوال للخروج من أزمة 

احللول لنوازهلا من حيث  حتّجر األحكام. وأسهمت املرأة نفسها يف استنباط

قصدت مؤّسسة الرجل هتميشها، وهي وإن كانت حلوال نسبّية بحسب األحوال 

 .(1) «االجتامعّية فقد كانت وليدة الواقع وجتربة املحنة التي تعانيها املرأة

                                       
 .159نائلة السليني، تارخيّية التفسري القرآين، ص ( 1)
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مل تتعامل مع النصوص بالطريقة املعتادة، والتي حتتم النظر فيها  احقيقة أهن

م واخلاص واملجمل واملبني، وغري ذلك، فقضية عدة مجيعا، حتى تعرف العا

جتب بسبب املوت أو الطالق، وتنتهي بوضع احلمل؛ لقوله الزوجة املتوّف عنها 

أي انقضاء أجلهن أن يضعن محلهن؛  ﴾ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ وئ﴿:تعاىل

وألن براءة الرحم ال حتصل يف احلامل ـ كام هو واضح ـ إال بوضع احلمل. قال ابن 

العنته ـ أن سورة النساء القرصى نزلت بعد اآلية التي يف  ن شاء باهلته ـم»مسعود: 

ەئ  ائ ائ ەئ  ﴿من شاء حالفته أن: »ويف رواية البزار:  «سورة البقرة

املتوّف عنها محلها، فقد حلت.  نزلت بعد آية املتوّف، فإذا وضعت ﴾وئ  وئ

 ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ ﴿ وقرأ:
(1) 

سبيعة بنت احلارث تويف عنها زوجها وهي حبىل، فوضعت بعد »ن ويدل عىل هذا أ

ويف رواية: . «انكحي»فقال:  ×نحو عرش ليال من وفاة زوجها، ثم جاءت النبي 

 . (2) « بدا يل فأفتاين بأين قد حللت حني وضعت محيل، وأمرين بالتزويج إن
 :: املقاربة اجلندرية والقانونيةاثنياا 

ة من فكرة اهتام املفرسين القدامى بالنظر إىل النص تنطلق املقاربة اجلندري

القرآين بنظرة مسبقة، وبتسلط الثقافة االجتامعية عىل أحكامهم، كام تنطلق املقاربة 

القانونية من أسس قواعد القانون الوضعي لتطبقها عىل األحكام القرآنية، ويمكن 

 تفصيل ذلك من خالل النقطتني اآلتيني:

 ة:قيطنيو اهلرمي املقاربة اجلندريّة •
من املقاربات اجلديدة التي ُطّبقت عىل عدد من آيات األحكام املّتصلة باألحوال 

التي أنجزهتا  ّي قيطيور املقاربة اجلندرّية اهلرمينــذكـرة نــأن األسـشـة وبـّالشخصي

                                       
 (.28/323ابن عاشور، التحرير والتنوير )( الطاهر 1)

 (.5/111تفسري البغوي )( احلسني بن مسعود ابن الفراء البغوي، 2)



 د. أمحدي الشيخ التجاين                     املنهجية احلداثية العربية لقراءة آايت األحكام: تقومي وحتليل   

264 

القرآن واملرأة: إعادة قراءة النّص "يف كتاهبا غري املعروف كثريا  (1)أمينة ودود

  (2)" من منظور نسائيالقرآين

يدّل اجلندر يف معناه املجمل عىل أّن املجتمع هو الذي يؤّسس للذكورة 

ولألنوثة، وهو الذي يوّزع األدوار بني اجلنسنْي و يضبط أشكال العالقات بينهام. 

ة باألساس وليست فطرّية كام يزعم أنصار ـّافيـقـا ثـروق بينهمــإّن الفـّم فـن ثـوم

 هذه القراءة.

ي يف قراءهتا وطيقينيمفاهيم الدرس اهلرم إسقاطلقد عملت أمينة ودود عىل 

. وهي "النّص امُلسبرق"و "التأويل"و "القراءة"آليات األحكام خصوصا من قبيل 

ترى أّن املسار املنهجي األنموذجي الذي ينبغي اتباعه يف حماورة القرآن يرتكز عىل 

 (3)املحّطات الثالث اآلتية:

سياق الذي نزل فيه القرآن )استحضار مجيع العنارص والعوامل احلاّفة ـ معرفة ال

 بالتنزيل(.

 ـ دراسة البناء اللغوي للنّص )الطريقة التي قال هبا القرآن ما يريد قوله(.

ه )مثل اهلداية ـرّمتـو إليها النّص بـدعـي يـة التـيّ ـونـة الكــرؤيـم الـهّ ـفــ ت

 واملساواة... إلخ(.

                                       
م. 1972م يف ماريالند وأعلنت إسالمها سنة 1952ّية مسلمة من أصول إفريقّية، ُولدت سنة أمريك( 1)

م، أستاذة الدراسات اإلسالمّية بجامعة فرجينيا كومنويلث يف الواليات املّتحدة 2007وهي، منذ 

م، 1994اشتهرت بإلقائها خلطبة اجلمعة يف أحد مساجد مجهورّية جنوب إفريقيا يف أبريل  األمريكّية.

 م.2005وأيضا بتوّليها إمامة عدد من املسلمني يف صالة اجلمعة بنيويورك يف مارس 

ويف طبعة ثانية موّسعة بفرجينيا سنة  م،1992طبع الكتاب باإلنكليزّية يف طبعة أويل بامليزيا سنة ( 2)

 14رام، السبت ، انظر جريدة األهم2005موافقة األزهر عىل ذلك سنة م. وترجم إىل العربّية بعد 1998

 .5522، العدد 16م، السنة: 2006يونيو  10هـ املوافق 1427مجادي األوىل 

 .110وص 19انظر: أمينة ودود، القرآن واملرأة، ص ( 3)
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ه املحّددات املنهجّية بّينت أمينة ودود أّن كّل استخدام للمذّكر يف ويف ضوء هذ

ر واألنثى عىل حّد سواء ما مل يقع التنصيص عىل خالفه  كر القرآن إّنام املقصود به الذر

عاملّية اهلدي "رصاحة، وهذا االختيار القرآين يبدو يف تقديرها متّفقا مع 

التي تضعها اللغة يف التذكري والتأنيث يف فالنّص اإلالهي يكرّس القيود (1)"القرآين

 عملّيات التواصل بني الناس. 

النّص "غري أّن ذلك ال يمنع من القول بأّن هؤالء يقرؤون القرآن حتث تأثري 

(، وهو يعني الرصيد اللغوي واملنهجي واملعريف الذي the priortext)(2)"املسبق

ل عليه يف قراءة نّص ما. وهذا ما يفرّس  تعّدد وجهات النظر إىل النّص ُيعوَّ

واختالفها ما دام ذلك الرصيد متغرّيا من قارئ إىل آخر. وبذلك ال توجد قراءة 

 واحدة وهنائّية للنّص.

وقد انطلقت أمينة ودود من أن هناك براهني تدل عىل أّن عددا من اآليات، متى 

الرجل واملرأة يف عّدة  ُنظِر إليها من زاوية جندرّية هريمنوطوقّية، أثبتت املساواة بني

أغراض منها عملّية اخللق واجلزاء األخروي، لكن ما يعنينا، ههنا، قراءهتا لبعض 

ونوجز وجهة  آيات األحكام ممّا هلا تعّلق بالعالقة بني اجلنسنْي يف أحوال االجتامع.

 (3)نظرها يف املسألة اآلتية:

ڳ  ڱ  ڳ     ڳگ   گ  ڳ گ﴿الذي ورد يف اآلية  املرياث:قضية 

: إّن حصول املرأة عىل نصف نصيب الرجل يف املرياث هو [ 11النساء:] ﴾ڱ

حالة من بني حاالت عديدة يف توزيع اإلرث. واملهّم أّنه يف كّل احلاالت حتصل 

املرأة عىل نصيب منه بغّض النظر عن مقداره، إذ املبدأ األسايس ههنا هو عدم 

                                       
 .24نفسه، ص ( 1)

 .22نفسه، ص ( 2)

 )الفصل الرابع: حقوق املرأة وأدوارها: بعض اآلراء املتباينة(. 146ـ  109انظر نفسه، ص ( 3)
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الوضع يف اجلاهلّية. واجلدير باملالحظة  حرماهنا من املرياث عىل خالف ما كان عليه

أّن القرآن مل يورد مجيع إمكانات توزيع املرياث، وباإلمكان اليوم التعويل عىل تلك 

اإلمكانات من أجل تقسيم عادل لإلرث يأخذ بعني االعتبار األدوار االجتامعيّة 

را كان أو أنثى. كر  التي يقوم هبا كّل فرد ذر

ها أمينة ودود عىل آيات األحكام بّينت بجالء أّن تعاملها إّن املقاربة التي طّبقت

ضمن النسق  "التأويل"و "القراءة"مع النّص القرآين عموما مجع بني حلظتْي 

 وطيقي. ينياهلرم

ففي مستوى القراءة انطلقت من اهتام للمفرسين القدامى من أن تفاسريهم 

ات السائدة، الذاكرة، ثقافة )القراء"النّص املسبق"آليات األحكام كانت حتت تأثري 

 قارئ النّص(. 

أّما يف مستوى التأويل فإّن هناك حماولة للنظر يف القرآن بشكل غري موضوعّي 

حتررت من سلطة املقاصد القرآنية ووظفت بدال منها مناهج حتليل اخلطاب باعتبار 

 القرآن خطابا لغوّيا يف املقام األّول. 

ال حّد هلا ممّا يسمح للنص القرآين أن يصبح  وهو ما يعني أّن إمكانات تأويله

 وعاء لكل فكر وايديولوجيا تكيفه مع ما يالئمها من الفهم والتأويل.

قراءة آيات األحكام وتأويلها يف  -يف نظرها–وقد أتاحت املقاربة املذكورة 

ضوء املبادئ العاّمة الكربى التي انترص هلا القرآن من قبيل املساواة بني اجلنسنْي 

 وتقاسم األعباء االجتامعّية وحتّمل املسؤولّية الفردّية واهلداية. 

إالّ متى حتّرر القارئ من  -حسب زعمها-ال يمكن الوصول إىل هذه املبادئ و

التفاسري القرآنّية التي كّرست وجود قيم الذكورة وبّررت تسّلط الرجل عىل املرأة 

ج غري قرآنّية.  بُِحجر

تقديم رؤية نسائية تعكس ما خيتلج يف صدرها من  وهي تريد من خالل قراءهتا
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، وكأن "هويات جنسية"نزعة كيدية، جتعل تفسري وتأويل القرآن الكريم خاضعا لـ 

 .انتامء املرأة جلنسها كان عائقا أمام أخذها مكانتها يف التفسري، وحتقيق حقوقها

اء حكيم ففيه إجر ،من كون إرث الذكر ضعف نصيب األنثى اآلية تهقررما أما 

من الرجل هو املكلف باإلنفاق، وال يطلب من املرأة أن تنفق شيئا  كون ،روعي فيه

إال حيث تكون العائل الوحيد ألرسهتا، وهي حاالت ماهلا عىل غري نفسها وزينتها 

نادرة يف ظل النظام اإلسالمي؛ ألن أي عاصب من الرجال مكلف باإلنفاق ولو 

أخذ املرأة ـاء، تـواطف وال ادعـ عاب، الـسـألة حـسألة مــمسـالـفه، ـتـدت درجـعـب

الثروة ثلث الثروة املوروثة لتنفقها عىل نفسها، ويأخذ الرجل ثلثي  -كمجموعة-

فأهيام يصيب  -وثانيا عىل أرسة وأوالد -أي عىل امرأة -أوال عىل زوجته-لينفقها 

اذة لرجال أكثر من اآلخر بمنطق احلساب واألرقام؟ وإذا كانت هناك حاالت ش

ينفقون كل ثرواهتم عىل أنفسهم وال يتزوجون وال يبنون أرسة، فتلك أمثلة نادرة. 

ومهام كانت ثروهتا اخلاصة فال حيق له أن يأخذ منها شيئا البتة إال بالرتايض الكامل 

بينهام، وعليه أن ينفق عليها كأهنا ال متلك شيئا، وهلا أن تشكو إن امتنع من اإلنفاق، 

 ه بالنسبة ملا يملك، وحيكم هلا الرشع بالنفقة أو االنفصال.أو قرت في

هذا بالنسبة للامل املوروث بال تعب، فهو يقسم بمقتىض العدل اإلهلي الذي 

يعطي كل حق بحسب املهمة املنوطة به، أما املال املكتسب فال تفرقة فيه بني الرجل 

 ريع األرض؛ ألنه يتبع واملرأة، ال يف األجر عىل العمل، وال يف ربح التجارة وال

 .(1)مقياسا آخر هو املساواة بني اجلهد واجلزاء

 املقاربة القانونّية الدستوريّة: •
ُهْم يبحثون فيها  لرجال القانون الدستوري نظرة خمصوصة آليات األحكام، فر

القاعدة التي تنطوي عىل أمر باتباع سلوك »، أي "القاعدة القانونّية"عن ما ُيسّمى بـ 

                                       
 .121-119شبهات حول اإلسالم، ص  ،ظر حممد قطبان( 1)
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، ومن رشوط القاعدة (1) «وهتّم العالقات بني البرش كأعضاء يف املجتمعمعنّي 

 .(2)القانونّية أن يتوّفر فيها اإللزام

ولكن اجلدير باملالحظة أّن العديد من آيات األحكام غاب عنها اإللزام  

؛ "األخالق االجتامعّية"ل يف باب واكُتفير فيها باحلّث عىل اتباع سلوك معنّي ممّا يتنزّ 

أن  ون الدستوري باجلامعة التونسّية،الصادق بلعيد، أستاذ القانيرى هلذا و

 الصحيح من الناحية الترشيعية تنحرص يف قسم األحكام العملية.  باملعنى "األحكام"

وبذلك خيرج من األحكام العقائدية واخللقية فال يمكن اعتبارها أحكاما 

أو من حيث الرشوط التي جيب  ترشيعية باملعنى الصحيح من حيث امليدان املعني

؛ ألهنا ال هتتم إال بجانب (3)توفرها يف القاعدة حتى تعترب قاعدة ترشيعية أو قانونية

القناعات الفردية وال متتد إىل العامل احليس والعميل، ويعرب عن ذلك بقوله: 

األحكام "باملعنى الصحيح من الناحية الترشيعية، تنحرص يف قسم  "األحكام"

 االتي ال تتسم هبذه الصفة العملية، أحكام "األحكام"، فال يمكن اعتبار "العملية

باملعنى الكامل، حتى وإن وردت يف شكل أمر أو حكم، فإهنا ال تؤدي بالرضورة 

إىل تعيني سلوك برشي عميل؛ وهلذا السبب أقىص بلعيد األحكام العقائدية 

آيات »ومل حيددها بقوله: "امآيات األحك"بكونياهتا ورموزها وأساطريها، من قائمة 

كام أقىص اآليات القرآنية التي هتم األخالق  (4) «األحكام العملية أو املعامالتية

التي تعتمدها  "القواعد السلوكية" أو كام سامها يف موضع آخر (5)االجتامعية

 (6)املجتمعات البرشية.

                                       
 .53ـ  52الصادق بلعيد، القرآن والترشيع: قراءة جديدة يف آيات األحكام، ص ( 1)

 .42، ص نفسه( 2)

 .40بلعيد، القرآن والترشيع، ص:  الصادق (3)

 .56انظر: الصادق بلعيد، القرآن والترشيع، ص:  (4)

 .40انظر: املصدر نفسه، ص:  (5)

 .39انظر: املصدر نفسه، ص:  (6)
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باحلكم العميل،  وهذا اإلقصاء منه مفهوم خللفيته القانونية التي ال تعرتف سوى

وظيفة القاعدة القانونية أن تأمر البرش باتباع »فهو يعرف القاعدة القانونية بقوله: 

سلوك معني يف عالقاهتم بعضهم ببعض يكون مشفوعا بجزاء معني، يطبق كلام 

اكتملت الظروف والرشوط التي حددت له، ويربر بذلك الطابع العميل واملفعول 

نية... هلذا السبب الرئييس وعىل خالف ما يراه الفقهاء اإللزامي للقاعدة القانو

القدامى، فإننا نرى رضورة عدم اعتبار العديد من اآليات القرآنية آيات حكمية، 

 (1).«نظرا إىل انعدام الرشوط الالزمة لذلك فيها

إن غياب اجلانب العميل يف اآليات العقائدية واخللقية ال ينفي تأثريها القوي يف 

ن حيث إلزامه بتطبيق باقي أنواع األحكام العبادية منها واملعامالتية، املكلف م

فالقواعد الترشيعية الساموية تلقى احرتاما وقبوال لدى الناس أكثر مما تلقاه »

القواعد الترشيعية الوضعية، لسلطان العقيدة عىل النفوس... باإلضافة إىل ما تتميز 

ة من حيث احرتامها يف النفوس، فإننا به الرشائع الساموية عن الرشائع الوضعي

نالحظ أن الرشيعة الساموية تدعم قواعدها الترشيعية باجلزاء األخروي، وبخاصة 

يف احلاالت التي ال يملك القانون الوضعي أن يصل إليها لعدم توفر وسائل 

اإلثبات فيها، مما يؤكد أن الصفة الدينية يف القاعدة القانونية ميزة حقيقية، ألهنا 

 (2).«متنح تلك القاعدة سلطانا قويا مرتبطا بضمري الفرد ووجدانه

أما الغاية من ترشيعات األحكام اخللقية السمو بالنفس البرشية لكي تكون 

أقرب إىل الكامل أخالقا وسلوكا، وأن الفرد األخالقي هو الفرد القادر عىل 

اية من وجود اإلسهام يف خدمة املجتمع الذي ينتمي إليه وهذا الفرد هو الغ

 (3)الترشيعات الدينية وما تتضمنه من توجيهات سلوكية.

                                       
 .40-39ص: ، املصدر نفسه (1)

 .13حممد فاروق النبهان، املدخل للترشيع اإلسالمّي، ص:  (2)

 .14املصدر نفسه، ص:  (3)
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بلعيد لألحكام العقائدية واخللقية كان بمنطق  إن انقضاء :وخالصة القول

قانوين ومقياس وضعي، وهو أمر جمانب للصواب لعدم تطابق املعادلتني الساموية 

 والوضعية.

سلك فيها منهجا قانونيا  حكام،وهناك مقاربة قانونية ملحّمد الرشيف آليات األ

بحتا، حاول فيه التمييز بني القانون والفقه اإلسالمي، مع إعطاء األفضلية يف املزايا 

احلسنة لألول، وإضفاء السلبية والتخلف عىل الثاين، فمثال القصد يف القانون 

له إعادة تأهيل املنحرف أو عىل األقّل عز»اجلنائي يف النظام القانوين اجلديد هو 

 . (1)«وإبعاده عن إيذاء غريه

عىل القصاص والعقاب البدين، وهي »أّما يف الفقه فإّن القانون اجلنائي قائم 

 .(2) «عقوبات غايتها اإليالم مثل الرجم باحلجارة
 :(3)إّن القانون اجلنائي، حسب الرشيف، تضّمن رضبنْي من اجلنايات مها

 املستمّدة من األحكام القرآنّية. "احلدود"ـ جنايات حمدودة العدد: عقوبتها 

القائم عىل اجتهادات القضاة. مع مالحظة  "التعزير"ـ خمالفات وُجنرح: عقوبتها 

أّن عقوبة التعزير قد تّم التخيّل عنها اليوم ألّن الترشيعات املعارصة مبنّية عىل 

 أساس الرشعّية، وهو ما يقتيض ضبط اجُلنح واجلرائم وما يوافقها من عقوبات.

ليس هلام أّي سند قرآيّن  "احلدود"لقد الحظ الرشيف أّن هناك عقوبتنْي من صنف 

مها رضب عنق املرتّد وقتل الزاين رمًجا. ونكتفي يف هذا العمل بالتعّرف عىل وجهة 

 نظره القانونّية يف العقوبة األخرية.

                                       
 .10، اإلسالم واحلرّية، ص عبد املجيد الرشيف( 1)

 .10نفسه، ص ( 2)

 .81، ص نفسه( 3)
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إىل إشارة  4من النساء 15لقد ورد الكالم عىل الزنى يف ثالث آيات. ففي اآلية 

، وهو ما يدّل عىل القيام بعمل غري أخالقّي عقوبته اإلبقاء "يأتني الفاحشة" "نساء"

( بالنسبة إىل األعزب أو العزباء. وتنّص اآلية 4/16يف البيوت أو األذى )النساء

جلدة( بسبب ارتكاب اخليانة أي إقامة  100عىل عقوبة اجللد ) 24الثانية من النور

 الزواج، وهذا ما يستوجب مثل هذه العقوبة الشديدة. عالقة جنسّية خارج إطار 

يتحّتم حرص معنى الزنى يف »ويف ضوء ذلك خُلص حمّمد الرشيف إىل القول: 

العالقة اجلنسّية بني رجل وامرأة أحدمها متزّوج ألّن هذه العالقة فقط يمكن 

الغري  اعتبارها جناية ألّن فيها يف نفس الوقت مساسا بالفضيلة واعتداء عىل حّق 

 .(1) «وخيانته

)عالقة جنسّية  "اخلطأ املدينّ "الحظ املؤّلف أّن القوانني الوضعّية متّيز بني  قدو

)عالقة جنسّية خارج إطار الزواج فيها  "اخلطأ اجلزائّي "خارج إطار الزواج( و

خيانة للقرين(. من ذلك أّن القانون التونيس اليوم ال يعاقب عىل عالقة خارج إطار 

أّما عقوبة الزنى فهي مخس سنوات. إهّنا عقوبة شديدة وصارمة. وهذا  الزواج.

العقاب يشمل الرجل الزاين وكذلك املرأة الزانية بمعنى أّن العقاب يطبَّق عىل 

طريْف العالقة وليس عىل أحدمها. ثّم إّن اإلجراءات اجلنائّية ال تبدأ إالّ إذا طلب 

 القرين، ضحّية اخليانة، ذلك.

 تعمل عىل قراءة آياتممّا سبق قوله أّن املقاربة القانونّية الدستورّية واملستفاد 

األحكام قراءة قانونّية تنضبط بضوابط منها: تصنيف العقوبات إىل أنواع، املساواة 

بني اجلنسنْي أو بني اجلميع أمام القانون، استحضار النظرة التطّورّية يف التعامل مع 

ادة قيم حديثة ومعارصة مثل حقوق اإلنسان القوانني والترشيعات يف ضوء سي

 واملواطنة وحرّية املعتقد والضمري واملسؤولّية الفردّية والعدالة.

                                       
 .84ص الرشيف، اإلسالم واحلرية، ( عبد املجيد، 1)
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أهّم آلّيات التعامل مع األحكام  إحدىوحترص أيضا هذه املقاربة عىل تفعيل 

والقوانني وهي آلّية التأويل، التي حترر مستخدمه من قيود قراءة آيات األحكام 

 ّية وسكونّية تتغافل عن سريورة التاريخ وتلغي حراك االجتامع.قراءة حرف
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 امتةاخل
البحث يتمثل يف القراءة احلداثية البحث يمكن القول إن مفهوم  ايف غب هذ

املغزى واهلدف من النص القرآين، وهو أن يصبح وعاء وقالبا لكل مضمون، عن 

 ضابط معريفال وص القرآنية جمملة أو مفردة، لنصدالالت اومن ثم تصبح 

يضبطها، حيث هدفوا إىل القطيعة املعرفية مع تلك األدوات الضابطة الرضورية 

ويمكن إمجال النتائج  لفهم النص وتنزيله، والعاصمة من اخلطأ يف الفهم والتأويل،

 يف اآليت:

القطيعة أويله من وت القرآين ال بد يف تفسري النص القراءات احلداثيةمن منظور 

تتكئ  التأويل التيضوابط مع إرث القراءات االجرتارية الرتاثية، وعدم االلتزام ب

النص ومبادئه، القارئ حمور عملية التأويل، وليس ، وتعترب القدامىقراءات يه عل

 يتعدى الوقائع اجلزئية التي نزل ألجلها.ال فالنص بالنسبة هلا 
لقاعدة تأويل  يف املنهج املتبع واملؤسس داثةلحواملشكلة املطروحة بالنسبة ل

 األزمة أزمة نظر واجتهاد ومنهج، واحلل يكمن يف:و ،النص القرآين
العودة إىل النص القرآين بقراءة جديدة منطلقها وأساسها املنهجية املعرفية 

املقرتحة يف إعادة القراءة. وهي تنطلق من نسبية النص وأحكامه الترشيعية )آيات 

 ، وأنسنته، وعقلنته.م(األحكا

عىل حمورية اإلنسان يف آيات  امتثل يف تركيزه وارتكازها على بعدين: بعد إنساين:

األحكام، فهي تعالج قضاياه الوجودية، ومن ثم فهو حمور هام يف بناء املنهج املعريف 

ويف صياغتها، لكن تبعا خللفياته املختلفة، وليس قصدا ملعنى  يف التعامل معها

 اغربية، إال أهن ونقدية بأدوات ومناهج فلسفية هاأخذ بعد منهجي:. النص

 املرجعية. ااستثمرها وفق ما خيدم بناءه املعريف اجلديد، وبام يستجيب ألطره
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احلل عند الباحث يمكن يف جتاوز هذه القراءة احلداثية، والرجوع إىل النص 

أيضا مركزة عىل  بقراءة منفتحة عىل الواقع ومسرتشدة بالعلوم احلديثة، لكن

مقصدية النص واملتكلم جل جالله، واألمر حيتاج لتكوين نسق فكري توفيقي بني 

، وهو أمر املذهب احلريف املتجمد عىل النص، واملذهب التأوييل املنفلت من عقاله

يف  اواالستفادة منه احصل بالفعل ومتثل يف قراءة السلف، وما ينقصنا هو إحياؤه

 مسرية االجتهاد. 
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