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املعهد العاملي للفكر اإلسالمي

الفكرية  والقضايا  والبحوث  بالدراسات  تُعنى  ربحية  غري  وفكرية  علمية  مؤسسة 
والرتبوية والتعليمية، القادرة عىل االرتقاء بالوعي والتعليم يف املجتمعات املسلمة، وعىل 

مقاربة اإلشكاليات املعرفية التي يعاين منها املسلمون: جمتمعاتٍ وثقافات ومعارف.

الفكرية  املشاريع  من  عددٍ  إنجاز  عىل  املعهد  يعمل   1981 سنة  إنشائه  ومنذ 
مستوييْ  عىل  البحثية  واملشاريع  املجاميع  من  عدد  عىل  ويرشف  العامل،  يف  الرتبوية 

الدراسات األساسية وامليدانية.

وبمقتىض رسالته وأهدافه يقوم املعهد بدعم جهود عددٍ من الباحثني واألكاديميني 
يف اجلامعات ومراكز البحث العلمي، وبوضع مجلة من اخلطط البحثية وتنفيذها، وتنظيم 
املتميزة وترمجتها، واملشاركة يف  العلمية  املسامهات  وثقافية دورية، ونرش  لقاءات فكرية 
أعداداً  اإلطار  هذا  يف  املعهد  ويوظّف  فريفاكس.  معهد  خالل  من  والتدريب  التدريس 

كبرية من الباحثني والعلامء من خمتلف أنحاء العامل.

العاصمة.  واشنطن  غرب  شامل  فرجينيا،  هريندن،  يف  للمعهد  الرئييس  املقر  يقع 
وللمعهد اتفاقيات تعاون ورشاكة مع عدد من اجلامعات واملؤسسات العلمية، ويتوىل إدارة 
بُ من بني أعضائه رئيساً له بصورة دورية. املعهد جملس أمناء، جيتمع بشكل منتظم، وينتخِ

 
وهيدف املعهد إىل:

-   تطوير رؤ وفلسفات جديدة تسمح للمسلمني باالستثامر اجلاد والرصني ملختلف 
املعارف اإلنسانية.

الفكر  قادرة عىل جتديد  أدوات علمية وتربوية  النظر والبحث، وبلورة  مناهج  -  جتديد 
اإلسالمي.

-    تطوير مستو الوعي، واالرتقاء بالبحث والرتبية والتعليم يف املجتمعات املسلمة.

-    متكني املجتمعات املسلمة من مواكبة السقف العلمي واملعريف املتنامي.
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 اثةاحلد ا بعدميف عامل  النَّبويَّةمع السُّنَّة  التَّعاُمل منهجيَّة

 *حممد أنس سرميين

 امللخص

لذي أتى ا ،ما بعد احلداثةو حلداثة امأزق  يف ظلِّ  النَّبويَّةمع السُّنَّة  التَّعاُمل منهجيَّةهذه الدراسة البحث يف  تروم
 التصوُّراحلداثي و  صوُّرللت حتليلياً  اً أمنوذج راسةُ الد تقرتح. و رتاثيَّةال سالميَّةإلبتساؤالت وانتقادات كثرية بسطها أمام املنظومة ا

سفة والرؤية ت ثالثة: الفللى مستو�قرتح عيقوم هذا املو والعودة هبما إىل أصوهلما األوىل.  ،بغرض املوازنة بينهما ؛اإلسالمي
 ناهج. تلك امل زهتااليت أفر  عرفيَّةدوات املالكلية، مث املناهج املستخدمة يف سياق هذه الرؤية، مث األ

ية اللتقاء يف الرؤ ا يةمكانإرتفض ف، ين اإلسالمي واحلداثيالتصوُّر مث تنتقل الدراسة إىل حبث إمكانية االلتقاء بني 
 د عملتقات، ف املنهجييفاللتقاء ا يةكانا فيما يتصل إبمأمّ  .من التقائهما يف األدوات والفلسفة، وال ترى مانعاً  الُكليَّة

 رتاثيَّةملناهج البينهما وبني ا وازنت، و لتأويليااملنهج و  ،املنهج التارخياين :مها ،داثيَّةحتليل اثنني من املناهج احلعلى الدراسة 
ل هلما، و اليت ميكن أن تُ  ناهج، فإن  هذه املعرب النَّبويَّة لسُّنَّةراءة اقأي بعدم صحة  ؛الُكليَّةإىل إحلاقهما ابلرؤية  تصخلُ ؤصِّ

 دامها. شروط إح فيها حتققت تلك القراءة فإ�ا ستكون على أرضية توفيقية جتمع بني املنظومتني، وال يتحقق

ي مطلب يف الوع :ل مطلبنيخال ، وذلك منداثيَّةوتتجه الدراسة بعد ذلك مبزيد من التحليل إىل أدوات املناهج احل
ز املواطن يت فيه إببرانِ نهجي عُ لل امل، ومطلب يف اخلهاومواطن ن هذه األدواتيت فيه بتحديد آلية االستفادة ماملنهجي ُعنِ 

ميكن  ةالنَّبويَّ سُّنَّة يف ال تٍ دراساوالشروط اليت يصعب فيها استدعاؤها. مث تنتهي الدراسة ابلوقوف عند مناذج تطبيقية ل
نتائج،  من داثيَّةج احله املناهتنتج  نتائجها مايف مناهجها، أو أ�ا شاكلت يف حداثيَّةتصنيفها على أ�ا استقدمت أدوات 

 وأعطت رأيها يف تلك املقارابت.

 هجي.، اخللل املنتأويليَّة، التارخيانيَّة: السُّنَّة، احلداثة، الالكلمات املفتاحية
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 :مقدمة

ــنَّة  نهجيَّــةمب هــذه الدراســة املوســومةتتجــه  اثــة، يف عــامل مــا بعــد احلد النَّبويَّــةالتعامــل مــع السُّ
 منهجيَّــةابلوقــوف عنــد  ؛احلــداثي التصــوُّراإلســالمي و  التصــوُّرإىل حتليــل إشــكالية العالقــة بــني 

ـــنَّة؛ وصـــوالً إىل بعـــض املقرتحـــات امل التَّعاُمـــل ـــنَّة ابعتبارهـــا دينـــاً  ؛يف املســـألة نهجيَّـــةمـــع السُّ فالسُّ
، تفكيكيَّــةو  نقديَّــةأدوات  تتضــمَّن ،وســردية علميــة ومرجعيــة، واحلداثــة ابعتبارهــا ســردية مقابلــة

الفعاليـات املتدخلـة يف  وعـنعلى ذلك السؤال عن أفق العالقة بـني هـذين احلقلـني،  فيأيت بناءً 
موضـوع هـذه  فإن أُخرى،وبعبارة  .أو إحداث القطعية فيها ،أو توجيهها ،صياغة هذه العالقة

، والعالئق يف مـا بينهـا، وتـدخل اثيَّةدواحل رتاثيَّةال سالميَّةالدراسة هو املنهجيات، واملقارابت اإل
 ؛فيهـــا أيضـــاً مســـاءلة املقـــارابت التوفيقيـــة بـــني النظـــرين، واملقـــارابت الـــيت تنشـــد القطيعـــة التامـــة

 ،: احلـــديث، هـــيفتســـعى الدراســـة إىل تقـــومي تلـــك املقـــارابت، ضـــمن نطـــاق وحـــدود خمصصـــة
 .النَّبويَّةوالسُّنَّة 

وأحكامهــا  ،ودقتــه، وحساســية جماهلــا ،ة موضــوعهاأتيت أمهيــة هــذه الدراســة مــن جهــة ِجــدَّ 
ب كــذلك لــيس ابلقليــل، ومــا ُكِتــ رتاثيَّــةوال داثيَّــةب يف أتصــيل املنــاهج احلاملتصــلة بــه. فالــذي ُكتِــ

ىن هــذه الدراســة أبحــد هــذين املوضــوعني إّال يف نقــد تلــك املنــاهج أيضــاً لــيس بقليــل، ولــن تـُْعــ
إمكانية االتصال بني مناهج النظرين املـذكورين، ومـدى َعَرضاً، فإشكاليتها إذاً هي البحث يف 

ل من ذلـك االتصـال، وتسـعى الدراسـة إىل ربـط اجلانـب النظـري الفائدة أو اخللل الذي يتحصَّ 
االلتقـاء  يـةبذكر أمثلة عملية من دراسات قامت على أساس إمكان ،ابلتطبيقي يف هذا السياق

ضـــوع فتـــأيت مـــن جهـــة اتصـــاله مبـــأزق احلداثـــة، حساســـية املو  اأّمـــاملنهجـــني. بـــني أدوات هـــذين 
 الذي دخلته البالد املسلمة منذ قرن أو يزيد، ولـّما جتد املخرج أو اجلواب املناسب.

 مـا أوَّالً اعتمدت الدراسة املنهج االستقرائي، والوصفي مع التحليلي والنقدي، فاستقرأت 
ــــكُ   داثيَّــــةاحل نهجيَّــــةونقــــدها، وامل رتاثيَّــــةال نهجيَّــــةمــــا يتصــــل ابمل يف ،ب يف هــــذا اجملــــال املعــــريفِت

فتها يف أنســـاق ومباحـــث مالئمـــة لغـــرض الدراســـة، وصـــنَّ  ،لـــت املـــادة املســـتقرأةمث حلَّ  ونقـــدها،
 لتنتهي ابلنظر التقوميي الكلي يف املوضوع. ،مراحل الدراسة مجيعوأعملت املنهج النقدي يف 
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ـــ هيـــدي يعـــاجل مصـــطلحات الدراســـة : متوَّلمت هـــذه الدراســـة إىل أربعـــة مباحـــث؛ األُقسِّ
احلداثي والرتاثـي إىل أصـوله الكليـة؛ أي الفلسـفة والرؤيـة الكليـة،  التصوُّروحياول إعادة كل من 

الــيت أفرزهتــا تلــك املنــاهج.  عرفيَّــةمث املنــاهج املســتخدمة يف ســياق هــذه الفلســفة، مث األدوات امل
النظـرين؛ الرتاثــي، واحلـداثي، مــع التمثيــل  والثـاين: يعــاجل إمكانيـة اللقــاء والوصـل أو الفصــل بــني

 :مهــا: املــنهج التارخيــاين، واملــنهج التــأويلي. والثالــث، داثيَّــةمبنهجــني اثنــني مــن أهــم املنــاهج احل
، واملــواطن الــيت ال ميكــن للنظــرين االلتقــاء داثيَّــةيقــرتح مــواطن االســتفادة مــن أدوات املنــاهج احل

ـــنَّة عـــرض منـــاذج تطبيقيـــة : يالرابـــعو  يهـــا.ف ميكـــن قراءهتـــا علـــى أ�ـــا مثـــرة  النَّبويَّـــةلدراســـات يف السُّ
أعطـت الدراسـة رأيهـا يف تلـك احملـاوالت مـن قد و  .معاً  داثيَّةواملناهج احل رتاثيَّةأدوات املناهج ال

 حيث املناهج والنتائج.

 ميكن تقسيم األدبيات والدراسات السابقة يف هذا املوضوع حبسب األنساق اآلتية:

الـيت أتيت يف سـياق الكشـف عـن أصـول تلـك ات يف أتصيل احلداثة ونقدها، أي دراس -
كتــب رينيــه غينــون، وعبــد الوهــاب   :وبيــان أهــم االنتقــادات املتجهــة إليهــا، ومــن ذلــك ،احلداثــة

 املسريي، وطه عبد الرمحن، وآالن تورين، ووائل حالق.

، وهي كثـرية، منهـا: مواضـع مـن كتـب يَّةالنَّبو لسُّنَّة إىل اه جِ تَّ الـمُ دراسات النقد احلداثي  -
 .حممد محزةحممد أركون، وحممد شحرور، وعبد اجمليد الشريف، و 

ــنَّة أمــام شــبهات احلداثــة، وهــي كثــرية، منهــا: دراســة  - احلداثــة دراســات الــدفاع عــن السُّ
ســتدالل يف موقـف الفكـر احلــداثي العـريب مـن أصـول اال، و لحــارث فخـريلوموقفهـا مـن السُّـنَّة 

 .مد رمضاينحمل ل احلديثشكِ االجتاهات العقلية املعاصرة يف دراسة مُ حملمد القرين، و إلسالم ا

وهــي مبجملهــا دراســات مهمــة يف ســياقها، وقــد جــرت عمليــة االســتفادة منهــا وتوظيفهــا 
أي األهـــداف  ؛ابالنطـــالق منهـــا، والبنـــاء عليهـــا يف رحلـــة الوصـــول إىل أهـــداف هـــذه الدراســـة

 مع السُّنَّة. التَّعاُمل نهجيَّةملابعدية ملاملتصلة ابلقراءة ا
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 : مدخل مفاهيمي للدراسةأوَّالً 

 :نهجيَّةامل .1
   رنّٰ: تعــــاىل ه، ومنــــه قولــــاملنهــــاج واملــــنهج، ومثلــــه: الواضــــح الــــنهج يف اللغــــة: الطريــــق

ــــ": وكــــذلك يف احلــــديث الشــــريف ،)٤٨:املائــــدة( ِّىن   نن   من   زن ــــةم عــــن كُ كَ َر تـَ  ُحجَّ
اهلـروي،  ؛41، ص6، ج2001األزهـري،  ؛434، ص5، ج1983(الصنعاين،  "�هجةوطريق نة، بيِّ 

ىن عــن املعــ يف االصــطالح اإلســالمي وال ختــرج اســتخدامات املنهجيَّــة ).1898، ص8، ج1999
عينــة، تتعلـــق مالالت تعريفـــات ود نهجيَّــةصـــار للمــنهج وامل ،ومــع تطـــور نظريــة املعرفــة .اللغــوي

ــــاقش الكيبطبيعــــة التفكــــري، وطــــرق االســــت لوســــائل افيــــة مــــن دالل، والوصــــول إىل املعرفــــة، وتن
ــ الوجــود،ل هبــا إىل الفهــم األقــرب حلقــائق الكــون واإلنســان و واألدوات الــيت يوَصــ ص يف وتتخصَّ

). ويف ســـياق 196، ص1994أبـــو الفضـــل، ( عرفيَّـــةاإلجابـــة عـــن ســـؤال "كيـــف" مـــن األســـئلة امل
هـم ل إىل أحسـن فللوصـو  ةً أكثـر الوسـائل دقـَّ هو: ةمنهجيَّ فإن التعريف املقرتح لل ،دراستنا هذه

 .النَّبويَّةللسُّنَّة 

 :النَّبويَّةالسُّنَّة  .2
ـــنَّة يف اللغـــة: الســـرية والطريقـــة، وهـــي يف االصـــطالح   ؛ســـياقات ورودهـــا تنـــوُّعب تتعـــدَّدالسُّ

لكالمـي، أو فالسُّنَّة يف السياق اللغوي هي غـري مـا عليـه يف السـياق الفقهـي، أو العقـدي، أو ا
ــنَّة املفهــوم املشــرتك بــني أصــول الفقــه  1.األصــويل، أو احلــديثي واملقصــود هنــا مــن تعريفــات السُّ
اكتسـبت  مـن أقـوال، وأفعـال، وتقريـرات : مجيـع مـا صـدر عـن النـيب وهوواحلديث الشريف، 
مناقشـــــات يف  توجــــد 2.)61القــــامسي، ص ؛263، ص2، ج1995الســــبكي، (الصــــفة التشــــريعية 

ـــــنَّة املعـــــىن تطـــــابق م ـــــنَّة واحلـــــديث أو اختالفهمـــــا، وكـــــذلك يف زمـــــان اكتســـــاب السُّ فهـــــوم السُّ
اإلسـالمي إىل القـول ابلـرتادف والتبكـري يف اسـتعماهلا، بينمـا  التصـوُّرومييـل أهـل  .االصطالحي

احلــداثي إىل املغــايرة مــع التــأخري يف اســتقرار داللتهــا االصــطالحية (أبــو زيــد،  التصــوُّرمييــل أهــل 
 ).35، ص2015محزة،  ؛34، ص1992

                                                 
والسُّـنَّة  ة يف السـياق العقـدي: مـا يقابـل البدعـة.والسُّـنَّ  الفرض واملبـاح واملكـروه واحلـرام. ة يف السياق الفقهي: ما يقابلالسُّنَّ  1

 ه. أعال املنتيف السياق احلديثي: ما �يت يفوالسُّنَّة  .يف السياق األصويل: ما يقابل احلديث القويل
 ،ذا قيمـة تشـريعية عـالً  فِ أو بشـر�ًّ  ولـو كـان جبليـاً  التشريع هنا ابملعـىن املباشـر ال ابملعـىن الـذي جيعـل كـل أمـر قـام بـه النـيب  2

 فاألمر على اإلابحة األصلية. ؛إابحة النوم والطعام وأنواع معينة منهمثل 
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 مع السُّنَّة: التَّعاُمل .3

مــن العمــل واملعاملــة، وهــو مصــطلح شــاع اســتعماله مــع املفــاهيم حــديثاً، وأجــده  التَّعاُمــل
االســــتفادة مــــن  منهجيَّــــة، أوَّالً  ، هــــي:مــــن املفهــــوم املــــدروس معرفيَّــــةيتنــــاول ثــــالث مســــاحات 

حـال املسـتفيد وشـروطه. و  ،املسـتفاد منـه وموثوقيتـهمرجعيـة املصـدر و  ،املصدر املدروس وأدواهتا
ــنَّة، ف يــةمعهــا يعــين دراســة  التَّعاُمــلوفيمــا يتعلــق ابلسُّ ــنَّة مــن جهــة كو�ــا  ُحجِّ ــنَّة وســلطة السُّ السُّ

، ومـــنهج االســـتفادة منهـــا وشـــروط مصـــدراً تشـــريعياً أم ال، وموثوقيتهـــا مـــن جهـــة القبـــول والـــردِّ 
يف هـذه الدراسـة خمصـوص بعـامل مـا  التَّعاُمـلانطالقـاً مـن أن  ذلك، وصفات املستفيد وشروطه،

يــةفــإن املعــىن ينصــرف إىل أصــل فكــرة النبــوة،  ؛بعــد احلداثــة ــنَّة، وأدوات فهمهــا، وُحجِّ مــع  السُّ
، حبيــث يتجــه ابالعتبــار يف ذلــك اإلســالمي التصــوُّراملتبعــة يف واملنــاهج  داثيَّــةاملنــاهج احل أخــذ

 .وأدواهتا حتديث مناهج قراءة السُّنَّة يةىل مدى إمكانإ التَّعاُملاملراد من 

 :احلداثة وخصائصها .4

مقابـل القـدمي، وحـدوث أمـر يعـين ظهـوره بعـد أن مل  احلديث لغةً من حَدث، و  احلداثة لغةً 
واحلداثـــــــة يف  .)36، ص2، ج1979؛ ابـــــــن فـــــــارس، 131، ص2، ج1993منظـــــــور،  يكـــــــن (ابـــــــن

ة، ميكـن دَّ ووجهة، وينبـين علـى ذلـك أن هلـا تعريفـات ِعـ االصطالح الفلسفي هلا أكثر من نوع
أن خنتـــار منهـــا مـــا عرَّفهـــا بـــه حممـــد أركـــون أب�ـــا: "اســـرتاتيجية مشوليـــة يتبعهـــا العقـــل مـــن أجـــل 

ـــ ؛)181، ص1995الســـيطرة علـــى كـــل جمـــاالت الوجـــود واملعرفـــة واملمارســـة" (أركـــون،  ز علـــى فركَّ
رمحن أب�ا: "ممارسـة السـيادات الـثالث عـن طريـق العلـم فها طه عبد الواألهداف. وعرَّ  نهجيَّةامل

 ؛)23، ص2006والتقنيــة، والســيادة علــى الطبيعــة، وعلــى اجملتمــع وعلــى الــذات" (عبــد الــرمحن، 
 ز على أصوهلا وأدواهتا.فركَّ 

القول أبن احلداثة قطيعة اتمة، وانتقال من العصور التقليديـة الكالسـيكية إىل العصـور إن 
إن إلغـــاء القـــيم الســـائدة يف تلـــك العصـــور، وإحـــالل قـــيم احلداثـــة حملهـــا كليـــاً، و  يعـــين ؛احلديثـــة

القول أب�ا عملية انتقـاء يوضـح أصـول احلداثـة يف النظـام التقليـدي نفسـه، ويـرتك اجملـال للقـول 
ت جامثـــة يف خلفيـــة العقـــل الغـــريب، الـــيت متظهـــرت يف أحـــداث أبن قـــيم العصـــور التقليديـــة ظلَّـــ

أجــد نفســي قريبــاً مــن القــول ابالنتقــاء، وهــو الــرأي الــذي دعــا إليــه رينيــه وشخصــيات �درة، و 
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سـلَّط الضـوء علـى مـا جـرى يف عصـور االنتقـاء إذ  ؛غينون مؤسس الفلسفة التقليديـة التكامليـة
، وراقــــب -والتقليــــد هنــــا ُمعطــــًى قــــدمي غــــري أرضــــي يف رأيــــه-هــــذه، وأوضــــح أصــــوهلا التقليديــــة 

 3).2016ف عند �ا�هتا املتوقعة (غينون، جمر�ت األمور ووقائعها، وتوق

غينون أصول احلداثة إىل الفلسفة اليو�نيـة، ابعتبارهـا أحـد مكـو�ت الثقافـة الغربيـة  أحال
بـذور اجتـاهني معـرفيني  -منـذ نشـأهتا-ابالشرتاك مع املسيحية، والفلسـفة اليو�نيـة عنـده حتمـل 

املتصــاحل مــع هــذه املفــاهيم، الــذي يقبــل  وَّله األاالجتــا ؛مــع اإللــه والكــون واإلنســان التَّعاُمــليف 
أن الــوحي و  بوجــود اخلــالق، بثنائيــة الــروح واجلســد، واملثــال واملــادة، واألخــالق واملصــاحل، ويقــرُّ 

االجتـــاه الثـــاين الـــذي يـــرى و تســـميته مبصـــطلح الفلســـفة الروحيـــة.  وميكـــنأحـــد مصـــادر املعرفـــة، 
د الروحـي لإلنسـان، فـريفض األلوهيـة والـوحي، وحيـل ْعـالقطيعة والصراع مع اخلالق والطبيعة والبُـ 

مضـــامني هـــذا االجتـــاه صـــطلح الفلســـفة املاديـــة هـــو األقـــرب إىل حملهـــا العقالنيـــة والدهرانيـــة، وم
  4).2016(غينون، 

اد احلداثة ومؤسسيها بـدؤوا يبحثـون يف روّ أن  فتتمثَّل يف ه إليها غينوننبَّ أّما املالحظة اليت 
ـــ وا أفكـــاره وخصائصـــه، وأعلـــوا مـــن شـــأن ة عـــن االجتـــاه املـــادي فحســـب، فتبنَّـــالفلســـفة اليو�ني

كثري من الفالسفة الروحيني يف اليو�ن تنسـى ومتحـى من الفالسفة، حىت كادت أمساء  رجاالته 
بــدأ تقلـيم أظــافر الكنيســة ورجــال  مث 5.)28-27ص، 2010مـن الــوعي الثقــايف الغـريب (اجلــابري، 

لـــت عمليـــة االنتقـــاء تلـــك إىل قطيعـــة عـــن الشـــأن العـــام، حبيـــث حتوَّ  وصـــوالً إىل تنحيتـــه ،الـــدين
وال جتـد  6.ال مع تراث العصور التقليدية كله، وإمنا قطيعة خمتصة ابالجتاه الروحي فيهـا ،صرحية

                                                 
ـبفصـوله كلهـا يُ  لغينـون أزمة العامل احلـديث،كتاب    3 ف فلسـفته ابلفلسـفة التقليديـة، عـرَ وتُ  هلـذه املقـوالت املثبتـة أعـاله، سؤسِّ
ينـون رينيـه غ" :قالتـهمدل شـريح يف وهـو مـا اقرتحـه حممـد عـا ،عـن فلسـفته ها قيـد التكامليـة لتكـون أكثـر تعبـرياً يلإ تُ أضفْ قد و 

 اإللكرتوين: الرابط ."والتقليدية التكاملية
http://almultaka.org/site.php?id=362&idC=4&idSC=14 

والروحــي،  ،املــادي :يثبـت غينــون يف كتابـه املــذكور أن اجملتمعـات الغربيــة التقليديــة اسـتمرت حتمــل النمـوذجني املعــرفيني فيهـا 4
 ية.واملسيح ،واإلشراقية ة،بتأثري من الفلسفة املادي

: "إذا فحصـنا بنيـة الفكـر امليثولـوجي عنـد اليـو�ن غفل متامـاً أولئـك الفالسـفةبوصفه كذلك ينص اجلابري اآليت  قراءةميكن  5
يب و الفكـر األور  أو بنيـة ،ملسـيحيلالتيـين ااأو َحلَّلنـا بنيـة الفكـر  ،سـته الفلسـفة اليو�نيـةأو بنيـة العقـل الـذي أسَّ  ،قبل الفلسفة

  ".انة واإلنسعن الطبيع فيها مستقالً  اثلثاً  ل طرفاً شكِّ د أن اإلله ال يُ احلديث واملعاصر، فإننا سنج
ـمُ  رىيـ 6  حـدث يف صـورةم املعرفـة عنـد ابشـالر فتقـدُّ  ؛أن القطيعـة املـذكورة كانـت اتمـة ،سـوى غينـون ومدرسـته ،رو احلداثـةنظِّ

 ارمهمـــن الوصـــل يف تصـــوُّ  صـــل بـــدالً  هيغـــل وفوكـــو مفهـــوم الفيف أســـس العلـــم، وتبـــّىن  تحصـــلأزمـــات ن مـــة قطـــائع كـــربى �جتـــ

http://almultaka.org/site.php?id=362&idC=4&idSC=14
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الــيت  ةنفعــاحلداثــة غضاضــة يف قبــول الــدين يف اجملــال اخلــاص، إّال أنــه قبــول براغمــايت متصــل ابمل
ــــر األد�ن يف ضــــبط الســــلوك الفــــردي واســــتقرار  تتحقــــق مــــن هــــذه األد�ن؛ أل�ــــا ال تنكــــر أث

يف ســـياق نظريـــة املعرفـــة علـــى  -لـــديناب مقارنـــةً -، تكـــون خصـــائص احلداثـــة اجملتمعــات. وعليـــه
 النحو اآليت: 

العقـــل الكـــون و  اإلســـالمي، وهـــي التصـــوُّرمصـــادر املعرفـــة هـــي الكـــون والـــوحي معـــاً يف  -
مــن أدواهتــا  ، وأداةمصــدر مــن مصــادر املعرفــة عنــد احلــداثيني فالعقــل ؛احلــداثي التصــوُّرســب حب

 اإلسالمي. التصوُّرعند أصحاب 
ــميكــن للعقــل أن يســتقل بنفســه عــن مُ  - ه حيتــاج ي، ولكنــاحلــداث التصــوُّره خــارجي يف وجِّ

هـالإىل ذلك   اإلسالمي.  التصوُّر، وهو الوحي والغيب يف ُموجِّ
 يفي، كمــــا وحــــور  مــــادي، ؛دينْعــــة ذات بُـ ليــــالك الرؤيــــةو نســــبية، القــــيم اثبتــــة وليســــت  -
ـــ التصـــوُّر ـــ التصـــوُّرا يف اإلســـالمي، أّم ـــةاحلـــداثي فـــالقيم نســـبية، والرؤي ـــبُـ ذات  ة الكلي ادي د مـــْع

 فحسب.
 التَّعاُمــلأثنــاء يف علــى أ�ــا منــاهج صــحيحة، وقــراءات ممكنــة  ســالميَّةاإلقبــول األصــول  -

  7احلداثي منها. التصوُّرع ما ينايف خصائص أو م ،مع مصادر املعرفة، أو القطيعة معها
تقـوم علـى وهـي أصَّلتها احلداثـة،  معرفيَّةفلسفات ومناهج  علىوتنعكس هذه اخلصائص 

ونفي املناهج الكالسيكية التقليدية، وعلى رأسها العقالنية اليت تنفي التفسري الغيـيب،  ،السَّلب
 تارخيانيَّـــةي، ويلـــزم عـــن ذلـــك القـــول ابلواملـــنهج التجـــرييب والنقـــدي الـــذي ينفـــي مصـــدرية الـــوح

مصــدره الــوحي. وســيأيت مزيــد مــن الكــالم و  ،الــديين بوصــفه غيبيــاً  للــنَّصيف مقاربتهــا  تأويليَّــةوال
أن احلداثـة متتلـك ثوابـت  ؛ أوَّهلماإىل أمرين هنا لكن جتدر اإلشارةو هذا يف املبحث اآليت،  عن

، تارخيانيَّـةابل رُّ ِقـاحلداثـة تُ  واثنيهمـا أنالنقـد، لبنـاء و  اواضـحة يف معرفيَّـةومنـاهج  ومفاهيم مركزية
 8.تارخيانيَّةوفوق ال ،نفسها اإلطالق أب�ا �اية التاريختنسب إىل ولكنها 

                                                 
ويوافـق علـى ذلـك عـدد  .132، صموقف الفكر احلداثي العريب من أصول االستدالل يف اإلسـالم ،القرين انظر: للتاريخ.
 . 49ص ،السُّنَّةاحلداثة وموقفها من ، عبد هللا أيضاً: انظر .سني اإلسالميني الناقدين للحداثةمن الدار 

يســــتبطن يف مقاربتـــه للــــرتاث املنـــاهج والقــــيم و  ،أمــــام النهضـــة يــــرى يف الـــرتاث اإلســــالمي عائقـــاً اخلطـــاب احلــــداثي خطـــاب  7
ـــ القطيعـــةعـــن  ؛ إذ يُعـــربِّ داثيَّـــةاحل ـــني األصـــالة والتغريـــب يف  .حســـني ،ســـعد :لف. انظـــربـــرفض ســـلطة الـــنص وســـلطة السَّ ب

  .36-28ص ،عند بعض املفكرين العرب املسلمني يف مصر علمانيَّةاالجتاهات ال
 فرانسيس فوكو�ما. ل �اية التاريخ :مثالً  انظر .صرَّح بذلك كثريون 8
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نهج مــــن املــــ التالقــــي الــــذي حصــــل بــــني احلداثــــة واإلســــالم بوصــــفه جــــزءاً  ويف مــــا خيــــصُّ 
بـني  اشـتباك سـاس أنـهحلداثـة علـى أاملصطلح األفضل يف التعبري عنه هو مأزق اإن ف ،التقليدي

  مَّلـةاءت حمُ داثـة جـاحل ذلـك أن يضـاف إىلفلسفتني ونظرين متغايرين للكون واإلله واإلنسان، 
جــاءت  ذلكوكــقهــا، طبِّ أبنظمــة تشــريعية سياســية واقتصــادية تُ  -فلســفتها املاديــة جانــب إىل-

 .رياً وأتث ةً عسكرية متقدمة، جعلت املأزق أكثر صعوبو مشفوعة برتسانة تقنية 

 . ما بعد احلداثة وخصائصها:5

دت بـه سـلطات الكنيسـة قيَّـو  املنهج النقدي التارخيـاين والتـأويلي الـذي محلتـه احلداثـة،إن 
حــىت طــال الثوابــت الدينيــة والفكريــة الــيت كانــت غــري خاضــعة للنقــد يف العصــور  ،ورجــال الــدين

فوصـل إىل نقـد احلداثـة  ،ه وأدواتـهمل يتوقف عند هذه احلـدود، وإمنـا اتسـعت مسـاحت ؛الوسطى
ــ ؛نقــد فلســفتها وأصــوهلا وخمرجاهتــاإذ نفســها؛  لظهــور مرحلــة مــا بعــد احلداثــة،  د الطريــقمــا مهَّ

ـــة العقـــل واإلنســـان، واتســـع فيهـــا املـــنهج  ؛الـــيت رفضـــت الثوابـــت الـــيت تبنَّتهـــا احلداثـــة أي مركزي
. ك يف العقــل والــوحي معــاً شــكَّ يــث حبقــاً، طلَ التــأويلي النقــدي إىل أن صــار منهجــاً تفكيكيــاً مُ 

فأســقطت كــل املرجعيــات، ، ُمطَلقةـالــامــتالك أحــد للحقيقــة  وقــد اتســمت املرحلــة أيضــاً بنفيهــا
أن الطــــرق واملنــــاهج املوصــــلة إىل احلقيقــــة متعــــددة، عــــت يولة يف كــــل شــــيء، وادَّ وقالــــت ابلســــ

 ،1998النهائيـــة (تـــورين،  فقالـــت ابلنســـبية والصـــريورة، وجتنَّبـــت اإلطالقـــات الكليـــة والقطعيـــات
، 2006املســـــــــــريي،  ؛138، ص2002؛ املســـــــــــريي، 205-204ص، 2012؛ القـــــــــــرين، 8-7، ص2ج

 9).326ص

داثـة إىل وصـول فلسـفة احلداثـة ومـا بعـد احلمسـألة خالف بني الفالسفة العـرب يف  يوجد
هب مـا زالـت يف طـور اسـتقبال فلسـفة احلداثـة فحسـب، فـذ بالد املسلمني، أو أن هـذه الـبالد

                                                 
أكثـــر مـــن تفســـري لنشـــأة مـــا بعـــد احلداثـــة  ولكـــن يوجـــدإىل نيتشـــة ودريـــدا وفوكـــو،  داثيَّـــةب حالـــة التفكيـــك مـــا بعـــد احلنَســـتُ  9

الدراســة  هــذه وجلــي أن .أو نقــد هلــا ،هــانعامتــداد أ�ــا مــع احلداثــة، أو  تقطــعفلســفة والبــاحثون خمتلفــون يف كو�ــا وتفســريها، 
أ�ـــا أب�ـــا حتريـــر ونقـــد، و  ف احلداثـــة ســـلبياً عـــرِّ يُ الـــذي أقـــرب إىل الـــرأي الثالـــث يف املســـألة. ويســـري يف هـــذا االجتـــاه آالن تـــورين 

اختيـــار ملــنهج النقــد املــذكور، وهــو كــذلك  معمقـــاً  وعليـــه تكــون مــا بعــد احلداثــة اســتمراراً  .عجــزت عــن تنظــيم ثقافــة وجمتمــع
 .موقف الفكـر احلـداثي العـريب مـن أصـول االسـتدالل يف اإلسـالمالقـرين،  ؛نقد احلداثة ،تورين :هربماس يف املسألة. انظر

ــ غـري د املــادي ْعــفـالقول ابلبُـ  ؛اهتـا بــذور نقــض هـذه اإلنســانية وهــدمهارت هبــا احلداثـة كانــت حتمــل يف طيّ أن اإلنســانية الـيت بشَّ
اللغــة واجملــاز بــني التوحيــد ووحــدة املســريي،  :ه. انظــرشــوَّ تهــى مبفهــوم اإلنســان إىل مفهــوم مُ ان ،ونفــي الروحــي لــه ،فحســب
 .يف احلداثة الغربية معرفيَّةدراسات  :وله .الوجود
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بعضهم إىل التمييز الـدقيق بـني خصـائص كـل مرحلـة، وذهـب آخـرون إىل القـول أبن املـرحلتني 
وقـد اختـارت  .الـديين التصـوُّرلتا تيـاراً يقابـل التيـار املبـين علـى اجتمعتا معاً بصورة معينة، وشـكَّ 

ــــرأي الثــــاين منهمــــا؛ ألن احلداثــــة مل  لقــــول يف بــــالد املســــلمني ليصــــح ا بعــــدُ  تــــتمكَّنالدراســــة ال
 ).53، ص2013، عبد هللاابالنتقال إىل ما بعد احلداثة (

 اإلسالمي والتصوُّر احلداثي التصوُّرإمكانية اللقاء بني أطروحات اثنياً: 

 التصـوُّرواألطروحـة املبنيـة علـى  داثيَّـةالفصل بني األطروحة احل وللكالم عن مبدأ الوصل أ
ثالث قضـا� متتاليـة: املبـدأ نفسـه، مث  هنا هو شناقَ سيُ  ذيمن توضيح أن ال دَّ اإلسالمي، ال بُ 

مـن  داثيَّـةاإلمكان، مث الثمـرة والنتـائج التطبيقيـة. والكـالم يف املبـدأ يسـتدعي حتليـل املنظومـة احل
ــ ا الكــالم يف اإلمكــانأّمــمث توزيعهــا يف مســتو�ت مناســبة.  ،معرفيَّــةجهــة إبســتمولوجية  زت فركَّ

؛ ألن تأويليَّـــة، والتارخيانيَّـــة: ال، مهــاط مــن منـــاهج احلداثـــةالدراســة فيـــه علـــى حتليــل منهجـــني فقـــ
ن الدراســة توقفــت عنــد زاويتــني معــرفيتني يف وألتلــك املنــاهج،  ال تتســع لعــرض مجيــعالدراســة 

اإلســـالمي،  التصـــوُّرالتوفيـــق بينهـــا وبـــني املنـــاهج املبنيـــة علـــى  يـــةتلـــك املنـــاهج؛ أوالمهـــا: إمكان
مث توقفـت  .اإلسـالمي التصـوُّريف املنـاهج املبنيـة علـى  داثيَّـةاحلهما: حضـور تلـك املنـاهج تاثنيو 

 الدراسة عند حتليل جوانب الوعي املنهجي واخللل املنهجي فيها.

 :عرفيَّة. احلداثة وحتليل أطروحاهتا امل1

اآليت  -مــن املنظــور املعــريف األمنــوذج داثيَّــةيف ســياق حتليــل األطروحــة احل-تقــرتح الدراســة 
 ا إىل ثالثة مستو�ت، هي: الرؤية الكلية، واملناهج، واألدوات.هالذي يردُّ 

ـــــة ب أ. ـــــة:احلداث ـــــة كلي هلـــــا مصـــــادرها وقيمهـــــا و هـــــي فلســـــفة قائمـــــة برأســـــها،  وصـــــفها رؤي
وتـرفض امليتافيزيقيــا،  ،وهـذه الفلسـفة قائمـة علـى رؤيـة ماديـة تنفـي الغيـب .وخصائصـها الذاتيـة

لة اإللـه (عبـد الـرمحن، نــز حي مصدراً، فغـدا العقـل مبفرتفض الو  ؛ومصادرها: العامل، والعقل فقط
 ة، والفردانية.نَ سَ نْ منها: العقالنية، واألَ  ، عن هذه الرؤيةعربِّ ). وهلا قيم تُ 39، ص2000
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عــن  تُعــربِّ  يَّــةمعرفنــاهج : الرؤيــة الكليــة املــذكورة هلــا ممعرفيَّــةمنــاهج وصــفها احلداثــة ب ب.
الـــذي  يب الكمـــيوتـــؤول مبجملهـــا إىل املـــنهج التجـــرياقتصـــارها علـــى اجلانـــب املـــادي فحســـب، 

ات الدراســـ ىل حقـــلإب  اســُتجلِ ، ويف حقـــل الدراســات الكليـــة، مثأثبــت فعاليتـــه يف فهــم العـــامل
، مث نقديَّـــةل، واأويليَّــةت، والتارخيانيَّــةومــن أهــم هـــذه املنــاهج املســتحدثة: ال اإلنســانية والغيبيــات.

 ).44-3، ص2ج ،1998تورين، (ة ُمطَلقـال والنسبيَّة، تفكيكيَّةال

ــــة ب ت. خاصــــة  معرفيَّــــةاملنــــاهج املــــذكورة أفــــرزت أدوات : منهجيَّــــةأدوات  وصــــفهااحلداث
مـــن أمههـــا: احلفـــر التـــارخيي، و ومـــع فلســـفة احلداثـــة الكليــة،  ،تتناســب مـــع طبيعـــة تلـــك املنــاهج

األرســطي  املنطــقوالنقــد العلمــي، والشــك املنهجــي، وكــذلك  10والبحــث يف النشــأة واألصــول،
 ،التــارخييو  ،البحــث االجتمــاعيأدوات  وأيضــاً بولــوجي احلــديث، و واألفالطــوين، واملنطــق األنثر 

 ، والنفسي.االقتصاديو 

، 2019وعقــــب ذلــــك أتيت خمرجــــات احلداثــــة ونتائجهــــا علــــى املســــتوى املعــــريف (ســــرميين، 
 11).521-515ص

والرؤيـة الدينيــة  داثيَّــةة املاديـة احلالرؤيـة الكليــ ل املسـتو�ت املــذكورة، فـإن العالقــة بـنيوبتأمُّـ
-18، ص1، ج1973هـي عالقـة التنـاقض الـذي ال جيتمـع فيـه الطرفـان (أدونـيس،  الكالسيكية

  12).19-12، ص2012؛ القرين؛ 20

والعالقــة بــني أدوات املــنهج الكالســيكي واحلداثــة هــي التعاضــد والتعــاون؛ فاألســئلة الــيت 
كانـــت أســـئلة مشـــروعة   ته ونصوصـــه وتوثيقهـــا ونشـــأهتاشـــريعااإلســـالم وت طرحتهـــا احلداثـــة عـــن

للوصـــول إىل أجوبتهـــا،  داثيَّـــةاســـتدعت اإلجابـــُة عنهـــا االســـتعانَة أبدوات املنـــاهج احل ،ومعمَّقـــة
                                                 

 إىل جتريد النصوص الدينية من أبعادها الغيبية املقدسة. وصوالً  10
رؤيـة كليـة،  علمانيَّـةال، مثـل السـياق السياسـي. فـإذا كانـت ُأخرى غري السياق املعـريفميكن تنـزيل هذا النموذج يف سياقات  11

رتجيح خاب واللك االنتيت عقب ذوكذلك منظومة الدولة القومية احلديثة، و� ،حد متظهراهتا ومناهجهافإن الدميقراطية هي أ
 أدوات تعمل يف هذا احلقل. ابألغلبية وأمثاله بوصف ذلك 

النظـــرين عـــن اإللـــه والعـــامل اإلنســـان خمتلـــف  تصـــوُّرألن  ؛أن تلتقـــي احلداثـــة مـــع الـــرتاثأنـــه ال ميكـــن  الفكـــر احلـــداثي دؤكِّـــيُ  12
مي مـع مـل الفكـر اإلسـالى طبيعـة تعاأن املأزق احلضاري للمسـلمني يف حقيقتـه مـأزق منهجـي مبـين علـ ُمبيِّناً ، جذر�ً  اختالفاً 

عـريب مـن أصـول حلـداثي الاموقف الفكـر لقـرين، ا؛ و الثابت واملتحولأدونيس،  :أصول اإلسالم ونصوصه التأسيسية. انظر
 .االستدالل يف اإلسالم



 حممد أنس سرميين      منهجيَّة التَّعاُمل مع السُّنَّة النَّبويَّة يف عامل ما بعد احلداثة

 

111 
 

مـــن املشـــرتك بـــني االجتـــاهني الكالســـيكي  اً لـــيس ابلقليـــل مـــن األدوات هــوجـــزء فضــالً عـــن أن
أو معطًى مـن معطيـات احلداثـة (القـرين،  ،داثيَّةحابلضرورة أدوات واحلداثي، مبعىن أ�ا مل تكن 

فـــــال غرابـــــة يف أن جتتمـــــع بعـــــض خمرجـــــات  ابلنســـــبة إىل النتـــــائج اأّمـــــ 13.)172-171ص، 2012
 اإلسالمي. التصوُّراحلداثي مع خمرجات  التصوُّر

ـــــ ـــــة بيأم أن العال اهج، فهـــــل ميكـــــن أن جيتمـــــع املنهجـــــانويبقـــــى اإلشـــــكال يف املن نهمـــــا ق
أم  ة الكليـةوالرؤيـ يف القـيمهـو نفـي للمـنهج اآلخـر كمـا  قـول أبحـد املنهجـنيلتعارض؟ وهـل الا

 أن األمر خاضع للتوفيق والتوافق كما يف األدوات؟ 
ســتخدم مــن �ــا تأبث للــرتا داثيَّــةالدراســات احلعبــد الــرمحن هم طــه يــتَّ علــى ســبيل املثــال، 

 نهج يف تقـوميديـد املـوجـب "جتأي الـرتاث. وهلـذا  ؛املنهجيات ما ال يتالءم مع طبيعـة املوضـوع
رســة متها املديت قــدَّ يف حــني تتجــه املقــارابت التوفيقيــة الــ ،)19، ص1994(عبــد الــرمحن،  الــرتاث"

اً، اثياءة الـدين حـدادة قـر قـاً إىل إعـن حنا حنوهم الحالعقلية اإلصالحية مطلع القرن العشرين ومَ 
فكانـت  قـده وتقوميـه،نالين يف املنهج العق الديين واملعارف الغيبية إىل النَّصمبعىن أ�م أخضعوا 

 خمرجات هذه املناهج التوفيقية مثار إشكال دائماً.
مـن ذلـك و فـإن املقـارابت التوفيقيـة سـلكت أكثـر مـن اجتـاه،  ،النَّبويَّةما يتصل ابلسُّنَّة  ويف

ـــنَّة يف االجتـــ الجتـــاه وا 14ضـــوء املقاصـــد لتطويعهـــا إىل قـــيم احلداثـــة،اه املقصـــدي الـــذي يفهـــم السُّ
ـــنَّة بقـــيم احلداثـــة، واالجتـــاه اللغـــوي التـــأويلي الـــذي يبحـــث يف  القيمـــي الـــذي يســـعى لقـــراءة السُّ

ـــة (ســـرميين،  ـــاىف مـــع احلداث ـــذي يتن ، 17، العـــدد2020أتويـــل النصـــوص وصـــرفها عـــن ظاهرهـــا ال
 ). 168-143، ص2اجمللد

يـــفرفضـــت  ،ةليَّـــتأويوال تفكيكيَّـــةوال نقديَّـــةظهـــرت القـــراءة ال ،وعلـــى مســـتوى املنـــاهج  ةُحجِّ
 مع عليها. نيها اجملالسُّنَّة وسلطتها، أو حبثت يف أتويلها وصرف دالالت ألفاظها عن معا

                                                 
، عرفيَّــةخــارج جمالــه التــداويل وأدواتــه امل وصــفهاعلــى الــنص الــديين ب داثيَّــةأدوات املنــاهج احل تطبيــقيعــارض بعــض البــاحثني  13

عـريب لفكر احلداثي الاموقف رين، الق :مثالً انظر  .أو إلزام اخلصم ،ويرون أن استخدامها ينحصر يف مسلك التزام ما ال يلزم
ألن الـذي  ؛مـا ذكـر تراثيـاً  سـلَّم لـه. وميثـل علـى ذلـك أبدوات املنطـق والعرفـان وغـريه، وال يُ من أصول االستدالل يف اإلسـالم

 ف.استقر عليه األمر إعمال هذه األدوات يف ميادين األصول والكالم والتصوُّ 
م الواقـــع وتقـــدُّ  عـــن طريـــقاإلســـالمي، ويكـــون  تصـــوُّرلنصـــوص عنـــد أصـــحاب الا عـــن طريـــقالوصـــول إىل املقاصـــد يكـــون  14

 ع الـنص مـن خـاللبـة يف تطويـلهـم مقار فاحلداثي  تصوُّرأصحاب ال أّما .اإلنسانية مع النصوص عند أصحاب النظر التوفيقي
 .واملراد هنا النوع الثاين املقاصد أيضاً،
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وعلـــــى مســـــتوى األدوات، ظهـــــرت الدراســـــات التارخييـــــة احلفريـــــة الـــــيت تبحـــــث يف النشـــــأة 
ــــروم إعــــادة النظــــر يف كــــل مــــا قدَّ  نقديَّــــةواألصــــول، والدراســــات ال ــــيت ت ي مــــه املــــنهج التقليــــدال

الكالســـيكي مـــن معـــارف، وقـــد فتحـــت جهـــود املستشـــرقني ابب هـــذه الدراســـات بـــدافٍع مـــن 
 الحقاً. سالميَّة، مث انتقلت إىل اجلامعات يف البالد اإلداثيَّةاملناهج واألدوات احل

فكــان هلــم موقــف �قــد مــن خمرجــات  أ التواصــل املنهجــي بــني االجتــاهنيا الرافضــون ملبــدأّمــ
فمـــنهم  ة رفضـــه ولينـــه ومرجعيتـــه؛دَّ عهـــا، ويتفـــاوت االجتـــاه الـــرافض يف ِشـــاملدرســـة العقليـــة أبنوا

أنصــار املــذهب الســلفي، وبعضــهم أنصــار الــرتاث واملذهبيــة، وآخــرون دعــاة الفصــل التــام بــني 
 اإلسالم واحلداثة.

 . حتليل املنهج التارخياين واملنهج التأويلي:2

ــ احلــداثي، مــع موازنتهمــا مبــا  صــوُّرالتىن هــذا املطلــب بتحليــل منهجــني مــن أهــم منــاهج يـُْع
 اإلسالمي. التصوُّريقرب إليهما يف 

 املنهج التارخياين: .أ

 ،اً اترخييـ منتجـاً  اصـفهو قـراءة النصـوص وفـق السـياق الـذي وردت فيـه، بب يـُْعىن هذا املنهج
 واهرظـ الـوحي أو أيظـاهرة ال ميكـن فهـم فـمـن إنتاجاهتـا.  اً وإنتاجـ ،للثقافـة السـائدة انعكاساً و 
. بشروط احلاضر ال بشـروط املاضـييكون  وصمع النص التَّعاُملا، و انبثاقه سياقخارج  خرىأُ 
اً كما قال آالن تورين عـن احلداثـة أب�ـا: إىل أن صارت ديناً حداثي تارخيانيَّةانتهى األمر ابلقد و 

، 2012، القـرين ؛204، ص2، ج1998غريهـا ابخلَْلـق اإلهلـي" (تـورين،  نَ "آَمَنْت ابلتاريخ، كما آمَ 
  ).96-95ص

ـــنَّة الـــديين الـــنَّصقـــت احلداثـــة هـــذا املـــنهج علـــى فقـــد طبَّ  ،أُخـــرىومـــن جهـــة  ، وكانـــت السُّ
جماًال أيسر للحداثيني يف إعمال املنهج التارخياين ابعتبار خصوصية القداسـة القرآنيـة يف  النَّبويَّة

منــا هــي عالقــات الــزمن املاضــي النبــوي والواقــع إ الــنَّصوالعالقــات املــذكورة بــني  .اللفــظ واملعــىن
البحــــث عـــن عالقـــات جديـــدة يف الــــزمن احلاضـــر (عبـــد الــــرمحن،  يفالـــيت توقفـــت صـــالحياهتا 

 ). 204، ص2006
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"السـلطة الرمسيـة قـد حرصـت  طريـق املـنهج التارخيـاين بقولـه إننتقد أركون السُّنَّة عـن لقد ا
تـــه الدراســـة التارخييـــة لعمليـــة بيَّنة معينـــة مـــن الـــرتاث، وهـــو مـــا منـــذ البدايـــة علـــى أّال تنقـــل نســـخ

أبـو زيـد ذهـب نصـر حامـد ). و 284، ص1996اإلسناد املستخدم يف احلـديث النبـوي" (أركـون، 
: متصل ابلوحي والثابت اإلهلـي، والثـاين: وَّلإىل التمييز بني مستويني من مستو�ت السُّنَّة؛ األ

 دَّ بُـ ، والمعاً  عادات ووحيهي السُّنَّة : "؛ إذ قالالنَّبويَّةمتصل ابلواقع والعادات واالجتهادات 
، 2006" (أبــو زيــد، العــادات غــري ملزمــة للمســلم يف العصــور التاليــة ُســننمــن التمييــز بينهمــا، ف

ـــنَّة ، هـــيأُخـــرى نفســـيهما بتســـمية نييسمَّ الــــمُ شـــحرور  ومسّـــى 15).17ص ـــنَّة  ،النَّبويَّـــة: السُّ والسُّ
الــوحي مــن اإللــه الثانيــة إىل التبليــغ و أحــال ، و النَّبويَّــةت األوىل إىل االجتهــاداأحــال الرســولية، ف

مـن حلظـة وفاتـه عـن الـدنيا مل تعـد لـه عالقـة  انقطـاع النـيب  جـرَّدمبُ : "أبنـه إىل الرسول؛ إذ قـال
بكل ما حدث بعده، وعالقة احلديث واضحة ابرتباطها أبسباب سياسـية واقتصـادية وشـعوبية 

لتربيـــــر كـــــل هـــــذه املواقـــــف  مرجعـــــاً  يـــــه الصـــــالة والســـــالم][عل وثقافيـــــة وعقائديـــــة لتجعـــــل منـــــه
، سـلطة التشـريع أيضـاً  النَّبويـَّةلسُّـنَّة ا)، وهو بذلك يعطـي 219" (شحرور، د.ت، صألصحاهبا

 لكن يف سياق اترخيي متصل حباجات اجملتمع النبوي وأدوات تنظيمه.

 اليت انبثقت عن املنهج التارخياين نهجيَّةاألدوات امل
ُوظِّــف يف تفســري املعجــزات تخيَّل اإلسـالمي الــذي الـــمُ خيــاين مفهــوم أفـرز املــنهج التار : أوَّالً 

دت إىل الرســول سـنِ بسـام اجلمـل: "لقـد أُ  قـال ات ومـا يتصـادم مـع احلـس مـن أحاديــث.والغيبيـ
منهــا: الكــالم عــن صــور الفــردوس  ،ة أغــراضدَّ عشــرات اآلالف مــن األحاديــث، تــدور علــى ِعــ

لعلمـاء املسـلمني اسـتخدموا عــدداً مـن األحاديـث يف هـذا الغـرض لوضــع واجلحـيم، ويظهـر أن ا
 16).99ه، ص1429رمضـــــان،  ؛2014تهـــــا تنـــــدرج يف أدبيـــــات القيامـــــة" (اجلمـــــل، مؤلفـــــات برمَّ 

                                                 
ـ دَّ بُ  وال .النص والسلطة واحلقيقةوذلك يف كتابه:  15  خـرىنن املتصـلة ابلـوحي واألُ من التنبيه إىل أن التمييـز املـذكور بـني السُّ

ـــ يـــة ال ينطبـــق متامـــاً لِّ بِ االجتهاديـــة أو اجلِ  النبـــوي الـــذي مل  فاالجتهـــاد ؛يني،نـــد األصـــولة التشـــريعية وغـــري التشـــريعية عنَّ علـــى السُّ
ـــصـــحِّ يُ  ـــنَّ ســـرميين، حممـــد أنـــس. " انظـــر: ة التشـــريعية لـــديهم.نَّ حه الـــوحي هـــو جـــزء مـــن السُّ يتهـــا ُحجِّ  لة ابلتشـــريع،تقة املســـالسُّ

 م.2018، ةمؤمتر مرجعية السُّنَّ "، صقار�: واجتاهات التعامل معها
فضــائل القــرآن يف " :هــاجر مســعوددراســة ، و "ل اإلســالميتخيَّ الـــمُ املعجــزة يف " :دراســة ابســم مكــي ،مــن هــذه الدراســات 16
يف قولـه  ظاً . وكان الشريف أكثر حتفُّ "ل اإلسالميتخيَّ الـمُ الفردوس واجلحيم يف " :لطيفة كرعاوية دراس، و "ل اإلسالميتخيَّ الـمُ 
، ولكــنهم مل معرفيَّــةمــن وســائل  ديهمفر لــات مــن مــدى صــحة األحاديــث مبــا تــو ر يف التثبُّــنَكــال تُ  ثني بــذلوا جهــوداً حدِّ الـــمُ إن 

الشـريف،  :ابلثقافـة احمليطـة واملخيلـة اجلماعيـة. انظـر اً ر فيـه أتثـُّأن و  ،ةنَّ نَّة ولـيس السُّـل للسُّـنوه إمنـا هـو متثـُّوَّ يكونوا واعني أبن ما دَ 
إقراره جبودة مـنهج  من غريه يف أكثر إنصافاً وكذلك كان العروي  .154ص م،1994، ، دار اجلنوب للنشرلبنات، عبد اجمليد
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انشــقاق القمــر، وتســبيح (مثــل:  النَّبويـَّـةوحلســن حنفــي أيضــاً مقــوالت تنقــل بعــض املعجــزات 
إىل جمــال اخليــال الشــعيب الــذي يعــارض الفعــل  م)عليــه الســال احلصــى، ونبــع املــاء مــن أصــابعه

 ).25الصحيح والعقل الصريح (حنفي، د.ت، ص

ـــاً: أفـــرز  ـــذي متثَّ املـــنهج التارخيـــاين اثني ـــه مفهـــوم األســـطورة ال ـــة ألجيـــخيِّ الــــمُ لت ال لة اجلماعي
ــــد احلــــداثيني. ــــة  قــــال الروايــــة األوىل عن ــــث جمموعــــات نصــــية مغلقــــة ذات بني أركــــون: "األحادي

، 2003؛ عبــد الــرازق، 305، 59، ص1996؛ القمــين، 36، ص1996ة أســطورية" (أركــون، ثيولوجيــ
ــنَن إىل املاقبليــات الدينيــة والثقافيــة. وكــان حممــود وكثــرياً مــا نَ  17).79، 38ص ــُة السُّ ســبت احلداث

الــيت جــاء هبــا كعــب األحبــار، ووهــب بــن  تارياً مــن األحاديــث إىل اإلســرائيليأبــو ريــة يعيــد كثــ
صـدًى مضــخماً  إّال : "إن عــدداً منهـا لــيس النَّبويـَّةالشــريف يف كالمـه عــن املعجـزات  قـالمنبـه. و 

 ).457، ص2007؛ الشريف، 18، ص1996ملعجزات منسوبة إىل األنبياء السابقني" (أبو رية، 

ريــد التنبيــه علــى اتصــاهلا اً يف هــذه الدراســة مبناقشــة هــذه النمــاذج بقــدر مــا أُ عنيــولســت مَ 
 النَّبويـَّةاليت تدور يف فلك العقالنية، ونفي الغيبيات، والتشـكيك ابلنصـوص  انيَّةتارخيابملناهج ال

اً ابمتيــاز. كــان حــداثي  نهجيَّــةمنطلــق هــذه األدوات امل إن 18هــذه املعــاين. تتضــمَّنمجيعهــا الــيت 
اً يف تناوهلـــا مـــن جهـــة أدلتهـــا وانطباقهـــا علـــى مـــن أ�ـــا أدوات، فـــال إشـــكال منهجيـــ وانطالقـــاً 
 حبيث تتميز السُّنن الصحيحة من الدخيلة، ومن ذلك التمييـز بـني األحاديـث الصـادرةالواقع، 

مت ن هـــذه األدوات قـــدَّ إالـــروا�ت اإلســـرائيلية وغريهـــا؛ أي و  عـــن النـــيب عليـــه الصـــالة والســـالم
مت وسـائل جديـدة يف آليـات فهـم قـدَّ  وكـذلكاإلسـالمي لإلجابـة عنهـا،  للتصـوُّرأسئلة مهمـة 

 التصــــوُّراملتبعــــة يف ، وهــــي بــــذلك تــــؤول إىل إغنــــاء املنظومــــة أيضــــاً املــــنت  وِعلــــلاخلفيــــة،  الِعلــــل
 ن استعماهلا.إن أُحسِ  اإلسالمي

                                                 
، الـــدار واألصــولمفهـــوم التــاريخ: املفـــاهيم روي، عبــد هللا. العـــ :. انظــرعليــه هـــاظــات الــيت ذكر ثني مــع بعـــض التحفُّ حدِّ الـــمُ 

 .221-218، 213-208م، ص2005، 4البيضاء، بريوت: املركز الثقايف العريب، ط
ل الــيت �قــش فيهــا حتــوُّ  "األســطورة والــرتاث" دراســة القمــين أيضــاً  انظــر. اتريــخ الفكــر العــريب اإلســالمي ،أركــون :انظــر 17

قــــود يف نواصــــيها اخلــــري، . وأن اخليــــل مع59د روا�ت هبــــوط آدم يف اهلنــــد وحــــواء يف جــــدة، صاحلــــديث إىل أســــطورة، وانتقــــ
ســدنة  ،ديــع عبــد الــرزاق :يف كتــابنقــد واقعــة قتــال املالئكــة يف بــدر، وســقوط األصــنام يف فــتح مكــة،  أيضــاً  انظــر. 305ص

 .هياكل الوهم
،  قليــة املعاصــرة يف دراســة مشــكل احلــديث النبــوياالجتاهــات العرمضــان،  :دراســة يف مناقشــة هــذه األطروحــات انظــر 18

 كاملة.
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وقـــد  .ياق يف فهـــم النصـــوصالســـنظريـــة  ،اثلثـــاً: مـــن أهـــم مـــا انبثـــق عـــن املـــنهج التارخيـــاين
املتـأثر هبـذا املـنهج، ، وصارت جـزءاً مـن الـدرس احلـديثي النَّبويَّةلت هذه األداة يف السُّنَّة عمِ استُ 

ـــــار أن  ،والسياســـــي ،والقيمـــــي ،واالجتمـــــاعي ،ومنـــــه الســـــياق الثقـــــايف ـــــواقعي، وذلـــــك ابعتب وال
اتســـعت نظريـــة قـــد و  19.النبـــوي عنـــد صـــدوره الـــنَّصالســـياقات املـــذكورة كانـــت ظرفـــاً احتـــوى 

ــنَّة  ،الســياق لغــا�ت ــنَّة ، وإعــالنَّبويَّــةأمههــا: إعــادة النظــر يف الســلطة التشــريعية للسُّ ادة قــراءة السُّ
وأحاديـث  ُسـنن م الفكر احلداثي أمثلـة علـىوعن طريق السياق قدَّ  .مبفاهيم وأتويالت جديدة

م عت عنها صفة التشـريع، وكـذلك قـدَّ نـز تعود إىل الطََّبِعيات، واجلِِبلِّيات، أو الشؤون احلياتية، ف
 التصــــوُّرعــــن ســــياقها يف   منقطعــــةأوَّالً مــــت هِ فهــــوم جديــــدة لنصــــوص فُ  احلــــداثيون أمثلــــة علــــى
عون، ومـــــن أمثلـــــة ذلـــــك: أحاديـــــث الطـــــب النبـــــوي، والشـــــؤون الدنيويـــــة، اإلســـــالمي كمـــــا يـــــدَّ 

ا ســـلف ذكـــره، أو مـــا يـــرد يف كتـــب احلداثـــة وأحاديـــث يف العقـــوابت واحلـــدود، وغـــري ذلـــك ممّـــ
 ونقدها.

ا، ومـن هلـ اثيَّـةتر وقد بذل احلداثيون جهداً يف توظيف نظريـة السـياق والبحـث عـن أصـول 
ألة بب، ومســـتلـــك األصـــول الـــيت اقرتحوهـــا: مســـألة التنـــازع بـــني عمـــوم اللفـــظ وخصـــوص الســـ

 ول. وتفصيلها يف ما �يت:نـز النسخ وأسباب ال
 .: التنازع بني عموم اللفظ وخصوص السببوَّلاألصل األ

 ال خيفى أن املسألة يتنازعها وجهتا نظر لدى األصوليني، مها:
، ألصــولينيمجهــور او حدِّثون الـــمُ  ياق يف الفهــم، وهــو مــا قــال بــهق جمــال الســاألوىل: تضــيي

ح صــرِّ دة تُ فالقاعــ .القاعــدة املشــهورة: "العــربة بعمــوم اللفــظ ال خبصــوص الســبب"ه يف صــيتلخو 
الف إىل اخلــ علــى خصوصــية ســياقه، لكنهــا تشــري -أو مقصــده ،ظــاهره-بتقــدمي عمــوم اللفــظ 

لفــاظ  أبِصــيغت  ةغــري أن القاعــد دوره ومــورده.الــذي قــد ينشــأ بــني اللفــظ وســياقه وأســباب صــ
ث تكـــون هيـــة، حبيـــالقواعـــد الفق واالســـتثناء مثـــل مجيـــعكليـــة جيـــوز أن يطـــرأ عليهـــا التخصـــيص 

 ).125، ص3، ج1997العربة للسبب ال للفظ (الرازي، 

                                                 
ل منــه الــنص، وكــذلك الســياق اللغــوي الــذي يشــمل نوعيــة اجلملــة واألســلوب الــذي تشــكَّ  ،مــن أنــواع الســياقات املدروســة 19

 .اً مناسباً ره اهتمام يعج احلداثي ملكن املنهقوا فيه، ولوتفوَّ  ،ع فيه علماء أصول الفقها توسَّ املفردة والسوابق واللواحق، وكله ممّ 
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 أتبـــاع اتتصـــرحي م مـــنفَهـــالثانيـــة: توســـيع داللـــة الســـياق يف الفهـــم، وهـــو املعـــىن الـــذي يُ 
هنـا  زالرتكيـوميكـن  صـولية،الكية وتطبيقـاهتم يف مواضـع كثـرية مـن كتـبهم الفقهيـة واألاحلنفية وامل

 :على أُمنوذجني
للمســـلمني  أي مـــا شـــرعه النـــيب  ؛: التقابـــل بـــني التشـــريع العـــام والتشـــريع اخلـــاصوَّلاأل 

مجيعـــاً علـــى ســـبيل التثبيـــت، ومـــا أمـــر بـــه علـــى ســـبيل السياســـة الشـــرعية، أو الوقـــائع واألحـــوال 
ويكثـر  20.سواء أكان التشريع اجتهـاداً أم وحيـاً  ؛اخلاصة، فهو خاضع للظروف الزمنية اخلاصة

سياســة ال  ا شــرعه النــيب يف كتــب احلنفيــة القــول أبن هــذا احلُكــم مــن التشــريع اخلــاص، أو ممّــ
ــــــــداً (السرخســــــــي،  )، ويــــــــدخل يف 60: ص16، ج110: ص10، ج159، 79: ص9، ج1993أتبي

لهــا األصــوليني علــى الوقــائع واألعيــان اخلاصــة، وهــذا فيــه تصــوُّر عــن زمنيــة ذلـك السُّــنن الــيت مح
 21).2014(اخليمي،  النَّبويَّةبعض األحكام والتشريعات 

ا ابــــن  اتبعـــه فيهـــ، مث"فـــروقال"الـــيت أصَّـــل هلـــا القـــرايف يف  النَّبويـَّــةالثـــاين: نظريـــة الوظـــائف 
ــع فيهــا، مثــل: املقاصــد"عاشــور يف كتابــه   دة اجلنــد عنــدارة، وقيــافــة القضــاء، واإلمــوظي"، وتوسَّ

والنصــــيحة  )، ودور الصــــلح والتأديــــب، والكمــــال،207-206، ص1القــــرايف (القــــرايف، د.ت، ج
أن لــى )، مــع تنصيصــهما ع137-99، ص3، ج2004واإلرشــاد عنــد ابــن عاشــور (ابــن عاشــور، 

ريع احتمـــال التشـــ القضـــيةى طـــرأ علـــ إذاهـــي التبليـــغ والتشـــريع، وأنـــه  األساســـية النَّبويَّـــةالوظيفـــة 
، 1، د.ت، جالرتجــــــيح جلانــــــب التشــــــريع فيهــــــا (القــــــرايفإن فــــــ ،خــــــرىوأحــــــد االحتمــــــاالت األُ 

 ).208ص
هــو أتكيــد حضــور أداة الســياق يف الفكــر اإلســالمي،  ا ســبقوالــذي يهــم دراســتنا هــذه ممّــ

الفكــر  بقطـع النظـر عــن قبوهلـا أو االخــتالف فيهـا، ولكنــه حضـور مغـاير ملــا هـو عليــه األمـر يف
املنطلــق احلــداثي هــو املــنهج التارخيــاين الــذي حييــل صــدور  أن ة جهــات، منهــادَّ احلــداثي مــن ِعــ

هــو حماولــة البحــث ، ويغلقــه عنــده، وأن املنطلــق املقابــل لــه ويربطــه بــه ،إىل اترخيــه وواقعــه الــنَّص
ــأن او  22عــن مــراد هللا مــن قولــه، أهــو مــراد عــام جلمــيعهم أم خــاص لبعضــهم؟ ة أو اخلاصــنن لسُّ

                                                 
ع فيهـا إىل مظا�ـا يف كتـب األصـول كمـا يف حيل يف التوسُّـذكورة أعاله، أُ امل احلاالت األربعمناذج وأمثلة عديدة عن  توجد 20

 احلواشي السابقة والالحقة.
 .ة، قضا� األعيانبويَّ ة النَّ نَّ األحكام اخلاصة يف السُّ يف:  انظر الدراسة كاملة 21
 :األوىل جهتني فيمـا يتصـل أبدوات احلداثـة؛ أ منقرَ ميكن أن يُ  ربكِّ الـمُ رتاث اإلسالمي الرار حبضور أداة السياق يف قإن اإل 22

دبيـــات األصـــولية األ عنـــه يف عربَّ الــــمُ للـــرتاث أدواتـــه الـــيت قـــد تشـــتبه أو تتقـــاطع يف الظـــاهر مـــع أدوات احلداثـــة، وهـــو ن القـــول إ
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ــ بــل آبلياهتــا وإطارهــا  ،ال بنصــهالألصــويل هــي مرجعيــة  الصــادرة عــن مقــام القضــاء مــثالً نن السُّ
وإمنـا  ،ابلُكليَّـةمـن داللتهـا هـا ال يسـتلزم تفريغ؛ أي إن ختصيص بعض النصوص بسـياقاهتا العام

 ، وهــــذا دليــــل مــــا ســــبق ذكــــره، أبنإىل مســــتوى آخــــر يف االســــتهداء واالســـتثماريعـــين انتقاهلــــا 
واألدوات احلديثيــة قــد تشــرتك يف إنتــاج املعرفــة، إّال أن ذلــك االلتقــاء يســبقه  داثيَّــةاألدوات احل

 افرتاق يف املنطلق، ويتلوه افرتاق يف النتائج.

 .ولنـز األصل الثاين: مسألة النسخ وأسباب ال

ب مســألة أســبا ،ســالميَّةابألصــول اإل تارخيانيَّــةمــن استشــهادات احلــداثيني علــى دعــوى ال
يف وأثرهـا حبركـة الـزمن  اً �ا اعرتافآٍت من جهة كو ول نـز أبسباب الول والنسخ. واحتجاجهم نـز ال

على مدار ثالث وعشـرين ول القرآن نـز وبذلك يتصل عندهم استمرار ، وتطورها األفكارنشأة 
الـذي يفصـله عـن صـفة موقـف املعتزلـة مـن خلـق القـرآن كذلك ، و ملراعاة الظروف التارخيية سنة

مــن توضــيح أن التســمية أبســباب  ،)330، ص2013، عبــد هللاويصــله ابلــزمين التــارخيي ( ،ِقــدمال
ــع، فــإن احلــوادث املــذكورة ليســت أبســباب حقيقيــة للنـــز ال ول، إمنــا نـــز ول هــي علــى ســبيل التوسُّ

 هي موارد هلا فحسب.

طالقـاً مـن أن ، انتارخيانيَّـةأتكيـد الجاء يف سـياق  يف الكتاب والسُّنَّةسخ واحتجاجهم ابلن
والنبــوي، وبنــوا عليــه أن احتمــال بقــاء احلكــم يســاوي  القــرآين الــنَّصفيــه تشــكيك أبزليــة النسـخ 

داللتـه األصـلية، وينتـزع منـه القيمـة التشـريعية، وال يـرتك  الـنَّصاحتمال إزالته، وهذا يُقصي عن 
 .صدوره وأنظمتها زمانياة احلعلى أمناط الداللة  ، هيفحسبقيمة اترخيية  له إّال 

وال شك يف أن النسخ اثبـت يف املـنهج اإلسـالمي مـع وجـود تفصـيالت وخالفـات دقيقـة 
العتبـارات كثـرية،  النَّبويـَّةأن النسـخ واقـع يف السُّـنَّة  . والذي عليه مجهـور األصـولينيبني العلماء

هــو مــن خصــائص ر بتبليغــه، والتــدريج يف التشــريع ؤمَ بلِّــغ عــن هللا تعــاىل، ينقــل مــا يُــأنَّــه مُ  أمههــا
الدين، فال حرج يف ذلك، وما صدر عنه ابالجتهاد؛ فاألمر فيه أسهل. ويبقى السـؤال قائمـاً: 

 تارخيانيَّـةكما تريـد العلى سياقاته واترخيه   النَّصهل َحبْثنا عن النسخ هو حبث يف تعليق صدور 
                                                 

 ،م الفكـر البشـريدَ بـل هـي أمنـاط تفكـري قدميـة قِـ قريبـاً، إن احلداثـة ليسـت معطـى زمنيـاً القـول  :الثانيـة ارة العقـل ابلنقـل.نستاب
إىل املعىن  تراثيَّة فإن عملية استدعاء معانٍ  ،كلتا اجلهتني  . ويفة كما سلف بيانهاألخري العصور وإمنا شهدت هيمنة وعاملية يف 

 ى فيهما.ال تتأتّ  -كما يزعم احلداثيون-احلداثي 
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يله علـــى نـــز د يف تأم أنــه عمليــة حبـــث عــن مــراد هللا بتتبــع أوامـــره وكالمــه واالجتهــا لــه أن يكــون
 ؟تارخيانيَّةالنحو الذي يريد، فينفصل يف ذلك عن ال

اإلســــالمي ال ينكــــر ورود النصــــوص علــــى تشــــريعات خاصــــة مؤقتــــة أحيــــا�ً،  التصــــوُّرإن 
كــان هــو مــراد الشــارع مــن املكلَّفــني، ولكنــه مــراد مؤقــت متصــل أبزمنــة   خقبــل أن يُنَســ النَّصفــ

وداللـة - وَّلاأل الـنَّصناسـخ يقطـع احتمـال استصـحاب داللـة ة، فإذا انتهى وقتها جـاء الُحمدَّد
، ويرشده إىل أن احلكم اجلديد هو مـا جـاء يف -االستصحاب هي داللة ظنية لدى األصوليني

يعـــود يف صــــورته لنســـخ فـــإن ا . وعلـــى هـــذا،)57، ص2الناســـخ (السرخســـي، د.ت، ج الـــنَّص
أو  ،أو مكــــان ،ختصــــيص زمــــانأي  ؛أكثــــر مــــن كونــــه إبطــــاالً اً ختصيصــــالنهائيــــة إىل أن يكــــون 

كالمهــــا مــــراد مــــن هللا تعــــاىل،   ،اإلســــالمي التصــــوُّر، فاحلكمــــان: الناســــخ، واملنســــوخ يف أعيــــان
  23ته.ابلنسخ ذاته، إمنا ابلبحث عن أدلووظيفة العقل يف ذلك وحدوده ال تتصل 

ـــه يعـــين القـــول الم يف املـــنهج التارخيـــاين يف ميكـــن إمجـــال الكـــ ـــاريخئن الوقـــاأبأن قبول   ع والت
ه ته وخلــــودالــــديين قداســــ الــــنَّصع عــــن نـــــز وســــبب نشــــأهتا، وهــــذا ي الــــنَّصكانــــت هــــي مصــــدر 

املصـــادر و الغيـــب  ووجـــوب التســـليم واإلذعـــان لـــه، وهبـــذا املـــنهج يتحقـــق للحـــداثي القطيعـــة مـــع
 وهـذا املـنهج . اآلنامليتافيزيقية، وتتم عقلنـة النصـوص وسـلبها صـفة استصـحاب العمـل هبـا إىل

در فيهــا، أو الــيت صــ تلــكيله علــى أزمنــة غــري نـــز ت يــةإىل أحــد أمــرين: نفــي إمكان لــنَّصيفضــي اب
 ).339، ص2013، عبد هللاوجوب إعادة قراءته وأتويله ابلوقائع اجلديدة (

ا علـى م أسـبغو أل�ـ ؛اسـرتداد الـدعوى مـن أيـدي احلـداثينيوما سبق من نقـاش يفضـي إىل 
إىل القــول  ذلك يفضــيوكــاإلســالميني، ال معنامهــا عنــد  ،هــاتني املســألتني املعــىن الــذي يريــدون

 اً إبطالق.ال ميكن أن تكون منهجاً ديني تارخيانيَّةأبن ال

                                                 
حكــام قرآنيــة ألنســخ أ�ــا لــت علــى محُِ و ، الفــاروق عمــر  اقــام هبــوأفعــال ر أعــاله بنمــاذج ذُِكــ مــا كــن أن يعــرتض علــىمي 23

ــونســخ ســهم املؤلفــة قلــوهبم عــام اجملاعــة، الســارق يــد قطــع مثــل: اثبتــة،  ة لــؤوَّ ع األمــر مُ ، وهــي يف واقــالمن دولــة اإلســبعــد متكُّ
قــد و  . قطــع الســارقيف روط احلــدِّ ســهم املؤلفــة قلــوهبم، وحتقيــق شــمثــل ة لَّــيــق ابلعِ التعل :ســوى النســخ، منهــا ُأخــرىبتــأويالت 
ألمـــور الــــيت ، وهـــي مـــن ايف هـــذا الســـياق رأي احلنفيـــة يف تـــرجيح النســـخ علـــى التعليـــل يف مســـألة الســـهم املـــذكوريستشـــكل 

لـى النقـل مبنيـة عنـدهم ع أ�ـا مـن غمر ابلـ ،توظيفه يف خدمة املنهج احلداثي التارخيـاينا ميكن أل�ا ممّ  ؛تستدعي دراسة مستقلة
 العقل بذلك. إمجاع الصحابة على ما قام به عمر، وال يستقلو 
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 املنهج التأويلي:  ب.

إىل العامــــة، وكســــر  قدَّسالـــــمُ  إىل إيصــــال الكتــــاب أوَّالً هــــدفت  اهلرمينيوطيقــــاأو  تأويليَّــــةال
بعـــد ذلـــك إىل عقلنـــة  تأويليَّـــةلـــت اليـــل، مث حتوَّ ة بـــني النـــاس واإلجنيســـاحلـــاجز الـــذي أقامتـــه الكن

قــة مــع الرؤيــة وصــوالً إىل دالالت متواف ،ة والســيطرة علــى دالالهتــا التقليديــةقدَّسالـــمُ النصــوص 
عـة ر بعض احلداثيني ارتباطهم ابلرتاث على أنـه ارتبـاط أتويلـي ال قطيوقيمها. وقد صوَّ  داثيَّةاحل

ـــئن كانـــت احلضـــارة اإل، مثـــل اتذه التصـــرحيحوا هبـــصـــرَّ مباشـــرة معـــه، و  هـــي  ســـالميَّةقـــوهلم: "ل
ل احلـــداثيون مـــنهج " فبمثـــل هـــذه املقـــوالت يُعِمـــ.حضـــارة التأويـــلفإ�ـــا أيضـــاً  ،الـــنَّصحضـــارة 

العالقـة بـني الـرتاث واحلداثـة علـى املـنهج التــأويلي ف ،وهبـذا .التأويـل اهلرمينيـوطيقي يف النصـوص
القــرين،  ؛355، ص2013، عبــد هللا (ومصــادرة أيضــاً موقفــه منــه فيــه تنــاقض و هــي عالقــة هــدم، 

 ).171، ص2012

وليــــد املفــــاهيم بفحــــص النصــــوص داخليــــاً، وربطهــــا "أب�ــــا القــــدرة علــــى ت تأويليَّــــةف التُعــــرَّ 
وصـــوالً إىل فهـــم الظـــواهر االجتماعيـــة والفرديـــة واألحـــداث التارخييـــة،  بســـياقها العـــام خارجيـــاً،

بعـد  للـنَّص، فيكـون سـبباً يف انبثـاق معـاٍن جديـدة وَّللَّ املؤلِّـف األحبيث حيلُّ املؤوُِّل القـارُئ حمـ
 هتـدف .)19�صر، د.ت، ص ؛34 ،33ص ،2015(الزين،  "النَّصف سبب ميالد أن كان املؤلِّ 

؛ أل�ا عندهم ليسـت سـوى واحـدة مـن إمكـا�ت رتاثيَّةمن تفسرياته ال النَّصإىل جتريد  تأويليَّةال
 رتاثيَّـةاجـات العصـور الـيت ظهـرت فيهـا تلـك التفسـريات اليت جـاءت تلبيـة حلومتظهراتـه الـ النَّص

 ). 229م، ص2007(أركون، 

يف و  .الفيمولـــوجياألركيولــوجي، والتحليـــل اللغــوي و  ومــن أهــم أدوات هـــذا املــنهج: احلفـــر
ما مــنهج األصـــوليني يف الوصـــول إىل ، ال ســـيَّ اإلســـالميفـــإ�م ينتقـــدون أدوات املــنهج  ،املقابــل

رون اإلشــكال املنهجــي عنــد األصــوليني الرتاثيــني أب�ــم يتعــاملون صــوِّ ويُ  الــديين، الــنَّصعــىن يف امل
هــي وســيلة  الرتاثــي األصــويل التصــوُّرأن اللغــة يف لــى أن فيــه معــًىن قائمــاً بنفســه، و ع الــنَّصمــع 

 وُّرالتصــاملعــىن يف  الــنَّصب كِســن يُ الوصــول إىل ذلــك املعــىن، يف حــني أن اللغــة ليســت هــي َمــ
التـــأويلي احلـــداثي، بـــل هـــو القـــارئ، وهـــذا هـــو االخـــتالف اجلـــوهري بـــني املنهجـــني (الشـــريف، 

 ).71-70، ص2009
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أو  ،أو بنســبية املعــىن ،تفكيكيَّــةوتتصــل اهلرمينيوطيقــا مبــا بعــد احلداثــة مــن جهــة القــول ابل
الالت وإبســـقاط حـــدود اللغـــة وقـــوانني د 24)،390، ص2013، عبـــد هللا( املؤلِّـــفالقـــول مبـــوت 

تــؤول دالالت تلــك النصــوص و  للنصــوص الدينيــة، وَّلألفاظهــا الظــاهرة، مــع إســقاط الفهــم األ
نهــا القداســة، وينتهــي البحــث عــن مــراد القائــل م عوتُنتــزَ  ،وتصــبح النصــوص ســائلة ،إىل العبثيــة

القـــرآين أو  الـــنَّص)، ويرتفـــع الفـــارق بـــني 22، ص1995إىل البحـــث عـــن مـــراد القـــارئ (حـــرب، 
ـــنَّصو  النبـــوي، ـــنَّصوتـــزول عـــن  ،البشـــري ال يف فهمـــه مـــن جهـــة، وتلـــني  وَّلإمجـــاع اجليـــل األ ال

قـراءة  يـة، والنتيجـة هـي إمكانناه الظاهر يف اللغة من جهة أُخرىبة بني اللفظ ومعلْ العالقة الصُّ 
ــــراءة  ــــدين كلــــه ق ــــة والســــرية ابمــــن جديــــد، بــــدءاً  حداثيَّــــةال  النَّبويَّــــةملعجــــزات والقصــــص القرآني

ـــار، وانتهـــاءً واأل ابلتشـــريعات واألحكـــام والعقائـــد، وهـــي النتيجـــة نفســـها الـــيت وصـــل إليهـــا  خب
 ، والقـولق للنصـوص الدينيـةطلَ الــمُ يصح هلم القول ابلتأويل  لكي ؛املنهج التارخياين كما سلف

، الـديين (دومنـاز الـنَّصيف فهـم  مجـاع املتـوارثنن واإلالسُّـ، مث نفـي سـلطة أوَّالً بنفي سلطة اللغـة 
أل�ــا كلهــا ضــوابط تضــبط املعــىن، وحتــدُّ مــن إمكانيــات التوســع يف التأويــل  25)؛126د.ت، ص

 فإن هذا االجتاه مل يعد له سقف من الثوابت حيافظ فيه على هويته.  ،وعليه .اللغوي
أن التأويـــل يف الــرتاث اإلســـالمي مســـألة معروفــة، وقـــد �لـــت حظهــا مـــن الدراســـة يف  بيــد

ـــــــني مصـــــــطلحي ا ـــــــز ب ـــــــل و التميي ـــــــان شـــــــروط التأوي ـــــــل، ويف بي ــــــــمُ لتفســـــــري والتأوي ؤوِّل وغـــــــريه ال
ــــــب، ابلــــــرتاث يف تثبيــــــت مــــــنهج إّال أن استشــــــهاد احلــــــداثيني  26)،322، 236، ص2010(اخلطي

سـة فيـه ف الفلسـفي والتفسـري اإلشـاري بشخصـيات مُ غلب عليه االهتمـام ابلتصـوُّ  تأويليَّةال ؤسِّ
 27الباطنية وقراءاهتا الباطنية للرتاث والنصوص.ابن عريب، واالهتمام كذلك ابحلركات مثل 

                                                 
ولكــن  ،فــاحلكم اثبــت يف النصــوص ؛وحيصــرها ابلتنـــزيل ،هــو مــا يُبقــي املعــىن يف الــنص املقبــول منهــا تراثيــاً و النســبية نوعــان،  24
 .ةنَّ ها من السُّ احلداثة وموقف، عبد هللا :انظر ادة،لالستز فر شروط احلكم أو النص يف الوقائع نسيب. اتو 
التقريريـة إىل مفهـوم املعهـود اللغـوي عنـد العـرب آنـذاك، حبيـث ال تكسـب املفـردات  السُّـنَّةإبراهيم كايف دومناز مفهوم  أعاد 25

 أو مل يعهد عنهم أن يفهموها هبذا النهج.  ،على ألسنة العرب رِ مل جت معاين
منها أن التأويل هو نقل ظـاهر اللفـظ عـن وضـعه األصـلي إىل مـا حيتـاج  ،التفسريو ال يف التمييز بني التأويل ة أقو دَّ عِ  توجد 26

 ؛التأويـل فسـري أعـم مـنتومنهـا أن ال ا التفسـري فهـو قصـر اللفـظ علـى معنـاه احلقيقـي.اللفظ. أّمـ رك ظاهرُ إىل دليل، لواله ما تُ 
ل، والتأويل هو ع ابملعىن بدليسري هو القطيف املعاين. ويرى املاتريدي أن التفل تعمَ سيُ ل يف األلفاظ، والتأويل ستعمَ فالتفسري يُ 

 . بغلبة الظن ترجيح أحد االحتماالت
احلداثة وموقفها ، عبد هللا :انظر لالستزادة، .وأدونيس ،ونصر حامد أبو زيد ،وحممد أركون ،جند ذلك عند حسن حنفي 27

 .226، صإلسالماقف الفكر احلداثي العريب من أصول االستدالل يف مو القرين،  ؛371، 87، صالسُّنَّةمن 



 حممد أنس سرميين      منهجيَّة التَّعاُمل مع السُّنَّة النَّبويَّة يف عامل ما بعد احلداثة

 

121 
 

ر صـوِّ احلداثي واإلسـالمي، ميكـن لنـا أن نُ  التصوُّروملزيد فهم آللية عمل منهج التأويل بني 
 الديين ودالالته على هذه االحتماالت: النَّصالعالقة بني 

تفـق عليهـا اة، أو الـيت الُعرفي ابعتبارها الداللة اللغوية أو النَّص: األخذ بداللة ظاهر وَّلاأل
 ، وعدم اخلروج عن الظاهر إّال بدليل أقوى. وَّلاجليل األ

دراً، الت إّال � الــدالالثــاين: القــول بظنيــة دالالت املفــردات علــى املعــاين، وأنــه ال قطــع يف
 الحتماالت التخصيص والنسخ واجملاز وما إىل ذلك. 

والتوسـع يف احتمـاالت الشـك يف إدراك الثالث: القول بصعوبة الوصول إىل املعىن أصًال، 
 املعىن إىل درجة تصل إلبطال املعىن ذاته أو وظيفة اللغة نفسها.

رفيــة أو املتفـق عليهــا، واإلتيـان بــدالالت دالالتــه املعجميـة والعُ و  الـنَّصالرابـع: الفصـل بــني 
املســتحدثة، مســتحدثة لــه، مــع اإلقــرار أبمهيــة إجيــاد روابــط بــني الــدالالت املعجميــة والــدالالت 

 وغلب عليها اخلفاء. ،حىت ولو دقَّت هذه الروابط

اخلـــامس: التصـــريح بنفـــي دالالت النصـــوص أصـــًال، وأنـــه ال عالقـــة بـــني الـــدال ومدلولـــه، 
 واللفظ ومعناه.

 ويف حتليل هذه االحتماالت نرى اآليت:

عروفـــة، وهـــو اإلســـالمي ابملـــذاهب األربعـــة امل التصـــوُّروالثـــاين: ميثلهمـــا  وَّلاالحتمـــاالن األ
، خـــالف معتـــرب بـــني املـــدارس األصـــولية، يرجـــع إىل مســـألة القطـــع، أو الظـــن يف داللـــة األلفـــاظ

ـــال (النســـفي، د.ت، جمثـــل  ، 2ج ،اآلمـــدي، د.ت ؛22، ص1ألفـــاظ العمـــوم علـــى ســـبيل املث
 ).415ص

االحتمال الثالث: مسـألة االحتمـاالت العشـرة الـيت أوردهـا الـرازي علـى الـدالالت اللغويـة 
ألة مشـــهورة تـــؤول إىل )، وهـــي مســـ71، ص9، ج1999؛ الـــرازي، 155، ص1، ج1997لـــرازي، (ا

ـــذا اشـــتغل كثـــريون القـــرايف، وال داعـــي للخـــوض فيهـــا هنـــا (القـــرايف،  مثـــل هـــاردِّ ب نفـــي اللغـــة؛ ل
2012.( 
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يف -تفســري الســيارة رفيــة، مثــل االحتمــال الرابــع: ينتهــي إىل فوضــى معجميــة واترخييــة وعُ 
، والنســاء ابملســتحداثت، وقطــع األيــدي ابحلــبس، واجليــب مبــا اتصــل وتالصــق آللــةاب -القــرآن

  ،الداللـة املصـطنعةمن وجود ذلك اخليط الرفيع بني اللفظ األصـل و رغم . فبالمن اجللد البشري
ـــهكمـــا صـــرَّ  ـــَرب  ح شـــحرور يف منهجـــه؛ فإن ـــه رابـــط أضـــعف مـــن أن يُعت ـــر  ملخالفت الـــدالالت أكث

 .رجاحًة وثبااتً 

امس: أصـــحابه هـــم التفكيكيـــون، ومقـــولتهم ال ميكـــن أن تصـــمد يف ســـياق االحتمـــال اخلـــ
 ال فهمه. النَّصالديين؛ ألن منطلقها هو تفكيك  النَّص

ا ســـبق، الثـــاين ممـّــالنـــوع و  وَّلهـــو النـــوع األ اإلســـالمي التصـــوُّرفالتأويـــل املمكـــن يف  وعليـــه،
جـد النـوع الثالـث ميكـن أن يؤسـس اخلـامس، وأالنوع الرابع و النوع هو  والتأويل املطروح حداثياً 

، وهلـــذا كثـــر نقـــده والـــرد عليـــه. فهـــذا وجـــه ســـالميَّةللتفكيـــك احلـــداثي مـــن داخـــل املنظومـــة اإل
 بني النظرين، وهو خالف يقع على مستوى التأويل ونوعه. وَّلاخلالف األ

فة تصــوِّ دِّثني، ومُ اإلســالمي ابجتاهاتــه مجيعهــا مــن أصــوليني، وُحمــ التصــوُّرأن  والفــارق الثــاين
اتفقوا على تقسيم النصوص إىل ما جيب أتويله، وما ميتنع أتويلـه، ومـا يقبـل أتويلـه. واخـتالف 

، إضــافة إىل اشــرتاطهم خــرىيقــع يف مــدى َســعة أحــد هــذه األقســام وضــيق األُ  رتاثيَّــةاملــدارس ال
تحــدد ضــمن ي ، وهــو رابــطذاتــه الــنَّصو  الــنَّصل إليــه ؤوَّ الـــمُ بــني املعــىن معنــوي جلــي رابــط قيــام 

 يف خطاهبا. آنذاك معهود العرب عدم خروج الداللة عن شرط 

ميكن إمجاله يف املرجعية اليت يعتمد عليهـا يف عمليـة التفسـري،  والفارق الثالث بني النظرين
ة ومعهـود أهـل اإلسـالمي منضـبطة ابللغـ التصـوُّرفاملرجعيـة يف  ؛ويف الغاية من ذلـك ،أو التأويل

فهـي غـري منضـبطة،  احلـداثي التصـوُّرا املرجعيـة يف أّمـ. هي إدراك مراد املتكلم اللغة، والغاية فيه
 والغاية متصلة مبراد القارئ.

ويبـــذل بعـــض احلـــداثيني حمـــاوالت يف التأســـيس ملـــنهج التأويـــل عـــن طريـــق مـــنهج التأويـــل 
ملـذكورين اإلشاري عند الصوفية، والتأويل الباطين عند الباطنية، انطالقـاً مـن أن كـال املنهجـني ا

عن معناه املتبادر يف اللغـة، أو العُـرف، أو  النَّصيتصل مبنهج التأويل من جهة قطع املفردة أو 
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 أنــه لــيس علــى أســاس أنــه يقــوم بتعمــيم داللتــه علــى غــري املعهــود منــه مــثًال، وهــذا صــحيح، إّال 
 أمهها:  ة أمور،دَّ ى يف عِ فروق بني تلك املقارابت تتجلّ  ؛ إذ توجدعلى إطالقه

التأويــل اللغــوي احلــداثي هنــا يـَــُردُّ املعــىن املتبــادر وينفيــه، وحيصــر الداللــة ابملعــىن اجلديــد،  -
ا أّمــ، وال ينفــي أحـدمها. ابملعـىن الظــاهر واملعـىن البــاطن معـاً  خبـالف التأويـل اإلشــاري الـذي يقــرُّ 

لة بينه وبني  التأويل الباطين  28).2020، (الشايط املنهج التأويلي ال ميكن إنكارهافالصِّ

ـــه بوصـــلة التأويـــل اللغـــوي يف تلـــك املنـــاهج متغـــايرة - فإ�ـــا يف  ؛اخللفيـــة الفكريـــة الـــيت تُوجِّ
ا قالـه يف كتابـه، أو مـراد النـيب االجتاه اإلشاري تعمل حتت عنوان البحـث عـن مـراد هللا تعـاىل ممّـ

فإ�ـا تبحـث عـن مـراد  ثيا يف املـنهج التـأويلي احلـداأّمـته. ا قالـه يف ُسـنَّ عليه الصـالة والسـالم ممّـ
املعـــىن األويل هلـــا، وهـــي يف التأويـــل احلـــداثي  إىل وأدالقـــارئ وفهمـــه هلـــذه النصـــوص، وهتـــدف 

  29تستبطن القيم احلديثة، ويف التأويل الباطين تستبطن العقائد الباطنية اليت تقوم عليها.

بـدو أب�ـا قـد ي اثيَّـةدج احلأن املنـاه يف املنهج التارخياين والتأويلي والذي خيلص إليه الكالم
ْصـــٌل ه اشـــرتاك ووَ ، لكنـــةســـالميَّ اإل رتاثيَّـــةتشـــرتك يف متظهـــرات أو تفاصـــيل معينـــة مـــع املنـــاهج ال

بق لتحليلـي السـااالنقـاش يسبقه ويلحقه فصل؛ فالقيم والرؤية خمتلفـة، واملنـاهج غـري متطابقـة، و 
ت مــن أدوا يَّةســالمإلا اثيَّــةرت يثبــت ذلــك االفــرتاق. ويبقــى ســؤال: مــا مــدى اســتفادة املنــاهج ال

 وع يف ظين.ؤال مشر سمزيد فهٍم ملراد هللا  ؟ فأيضمن اإلطار املذكور داثيَّةاملناهج احل

 د احلداثةامل ما بعمع السُّنَّة يف ع التَّعاُمليف  الوعي واخللل املنهجياثلثاً: 

أب�ــا أخضــعت  بقســت يف املطلــب الســاالـيت ُدرِ  داثيَّــةميكـن اختصــار القــول يف املنــاهج احل
، مبعـىن لتعقيل والتأنيسس عليها اللتأريخ والتأويل، وأنه قد ُمورِ  النَّبويَّةالكتاب والسُّنَّة نصوص 

لت ابملنـــاهج كســـائر النصـــوص البشـــرية، واســـُتبدِ ت  عوملـــعت عنهـــا صـــفة التقـــديس، و نــــز أ�ـــا 
                                                 

ده هـذه ؤّكِـوهـو ربـط تُ لـه،  اً ها امتـداددَّ َعـويل القرآن واالجتاه البـاطين، و يف أت داثيَّةربط عبد القادر الشايط بني التيارات احل 28
 لكرتوين:الرابط اإل .15، صأوراق مناء، "حبث التلقي احلداثي للنص القرآين" :انظر الدراسة كذلك.

https://nama-center.com/Articles/Details/41148  
عـــنهم، ووقـــوعهم يف التنـــاقض يف مـــواطن كثـــرية،  لنظـــر يف مدرســـة التأويـــل اللغـــوي غيـــاب الكفـــاءة اللغويـــة أصـــالً ل الالفـــت 29

 .دهاأمثلة كثرية على ذلك ال يتسع اجملال إليراتوجد و اللغوية األساسية، ومعارضتهم القواعد 

https://nama-center.com/Articles/Details/41148
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إمنـا نشـأت حتـت  ستقَدمةلـمُ ا. غري أن هذه املناهج يف مقاربتها تلك املناهج احلديثة سالميَّةاإل
فكـل اسـتقدام هلـا يسـتبطن هـذا  ؛الـنَّصالتحـرر مـن سـلطة وطأة صراع احلداثة مع الـدين لغايـة 

الصراح ال حمالة، وبذلك قطع احلداثيون بني تلك النصوص مـن جهـة، ومـراد ُمنِشـئها واملعهـود 
 واالنتمـاءالدينيـة، قافيـة اخلصوصـية الث، وأُزيلـت عنهـا أُخـرىاللغوي الشائع يف بيئتها مـن جهـة 

 .سالميَّةاإل عرفيَّةملنظومة املإىل ا

 التصــــوُّر أحـــد معطيـــاتهـــل تالقـــي ة تســــاؤالت مشـــروعة: دَّ ومـــع ذلـــك، يبقـــى لـــدينا ِعـــ
هـل ذاك املعطـى اإلسـالمي؟ و  نقضلـ كـافٍ دليل   احلداثي التصوُّرمع أحد معطيات  اإلسالمي

وهــــل ميكــــن  اإلســــالمي؟ التصــــوُّرآبليــــات  هااحلــــداثي نفســــ التصــــوُّرميكــــن الوصــــول إىل نتــــائج 
أسـئلة احلداثـة علـى احلداثي عند اإلجابة عن  التصوُّرأن يستغين عن آليات  اإلسالمي للتصوُّر

 م يف تقدمي بعض اإلجاابت عنها:سهِ لعل املطالب اآلتية تُ سبيل املثال؟ 

 عد احلداثة:مع السُّنَّة يف عامل ما ب التَّعاُملمتظهرات اخللل املنهجي يف  .1

ـــ ـــاهج الفكـــر احلـــداثي تـــؤول مبجموعهـــا إىل نقـــل الغائـــب إىل حيِّ ز الشـــاهد، حبيـــث إن من
مـــع الطبيعـــة  التَّعاُمـــلخيضــع الغيـــيب إىل شـــروط املـــنهج التجـــرييب املـــادي الـــذي أثبـــت فعاليتـــه يف 

دائرهتمـا أنه قطع الصلة ابلديين والروحـاين، وضـيَّق من رغم ابلوفهم قوانينها ونُظُم استخدامها، 
ـــة، وهـــي علـــوم غـــري  ز الشـــأن اخلـــاص فحســـب، و إىل حيِّـــ أخضـــع العلـــوم اإلنســـانية واالجتماعي
 آلليات املالحظة واإلحصاء الكمي يف املنهج التجرييب. ،كمية

 د الغييب:عْ أ. اختزال البُـ 

تنكـر  داثيَّـةفالرؤيـة احل ؛املوقـف مـن النبـوةوهو  ،خلل مبدئي يف هذه املناهج أوَّليربز هنا 
للنصـــوص،  قدَّسالــــمُ د ن ذلـــك تغييـــب البـُْعـــي والغيـــب صـــراحة أو مـــآًال، وينـــتج مـــعـــامل الـــوح

مـع تلـك  التَّعاُمـلاً يف عن قائلها وعـن مـراده خلـالً منهجيـفمصدرها الغييب جيعل عملية قطعها 
د مـــع البـُْعـــ التَّعاُمـــلد الروحـــي العلـــوي املتعـــدد لإلنســـان و النصـــوص، ويرافـــق ذلـــك اختـــزال البـُْعـــ

 ادي الفرداين له. امل
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واإلنســان ثنــائي الطبــع ابلفطــرة، وكــل حماولــة لتفســريه مبــنهج آحــادي مــادي أو روحــي لــن 
ـــ بعـــض  احلـــداثي إىل تفســـري اإلنســـان تفســـرياً مـــاد�ً، فـــإن التصـــوُّر ح يف فهمـــه، ولـــئن َعَمـــدتُفِل

مقـاربتهم إىل خلـل  الرتاثيني غالوا يف التفسري الروحـاين والغيـيب، وأمهلـوا األسـباب املاديـة؛ فآلـت
أ�ـا كليـة ثنائيـة تنحـو إىل اجلمـع بـني  سـالميَّةمن نـوع جديـد. واألمـر الـذي تتميـز بـه النظـرة اإل

  30دين؛ الروحي واملادي لإلنسان.عْ البُـ 
ــنَّة هــي جــزء مــن النبــوة الــيت هــي صــلة الوصــل بــني األلوهيــة وال عــامل الغيــب و بشــرية، فالسُّ

 فالقرآن أصـل ا عن القرآن،كن عزهلالسُّنَّة وطيدة، والسُّنَّة ال ميوالشهادة، والعالقة بني القرآن و 
ية أُريـد لـه  نه إّال إنينفك عن بيا ال نَّصالالسُّنَّة، والسُّنَّة هي اجملال التطبيقي والبياين له، و  ُحجِّ

ادي د املــر إىل البـُْعــفــت النظــأتيت يف كونــه ل ونه. وأمهيــة التنــاول احلــداثي هنــاأن ُجيَــرَّد عــن مضــم
 ياً. لكون اثن، ويف فهم اإلنسان لذاته ولعالقته ابأوَّالً يف فهم النصوص الدينية 

 اخللط بني الرؤى واملناهج واألدوات: ب.
فـاخللط بـني  ؛داثيَّـةعدم التمييز بني املسـتو�ت الثالثـة املتواليـة لألطروحـة احل يُقَصد بذلك
الوصـول  يـةُيضيِّع على الباحث إمكان أدواهتاسة للحداثة مع مناهجها و ؤسِّ الـمُ الرؤى والفلسفة 

ين اإلســـالمي واحلـــداثي (القـــرين، التصـــوُّر إىل جـــواب دقيـــق يف مســـألة الوصـــل أو الفصـــل بـــني 
مـــثالً علـــى أ�ـــا  تارخيانيَّـــةصـــوِّر التُ  داثيَّـــةما أن بعـــض األطروحـــات احلال ســـيَّ  31)،172، ص2012

لرؤيــة الكليــة املاديــة، وكــذلك يف الطــرف رؤيــة كليــة ولــيس منهجــاً معرفيــاً فحســب خيــدم تلــك ا
ال  حداثيَّــــة معرفيَّــــةعلــــى أ�ــــا أدوات  تارخيانيَّــــةأو ال تأويليَّــــةال أُخــــرىاملقابــــل ُتصــــوِّر أطروحــــات 

ا، أوَّهلــعلــى األمنــوذج الــذي اقــُرتِح يف  ا ال تقــرُّ بــه الدراســة بنــاءً ين ممّــالتصــوُّر وكــال  .منــاهج كليــة
 .صــعِّب عمليــة حتديــد نقــاط االتفــاق واالفــرتاق بــني املنظــومتنيواخللــط بــني هــذه املســتو�ت يُ 

فإن الوعي بكون "النقد املنهجي، واحلفر التارخيي، والتأصيل والتأثيـل" أدوات صـدرت  ،وعليه
وإدخاهلا ضـمن أدوات املـنهج اإلسـالمي،  ،سهِّل عملية االستفادة منها، يُ داثيَّةعن املناهج احل

، وملزيـــد فهـــم أوَّالً جلهـــا أصـــًال، وإمنـــا لإلجابـــة عـــن أســـئلة احلداثـــة ال ألغراضـــها الـــيت أُقيمـــت أل
 والكون.  النَّصأي  ؛اإلسالمي التصوُّرملصادر املعرفة يف 

                                                 
 اإلسالم بني الشرق والغرب.: بيغوفيتش تعلي عز املركزية لكتاب األطروحة هذه النظرة هي  30
بصـــورة واســـتخدامها  ،يالحــظ يف عـــدد لـــيس ابلقليـــل مـــن الدراســـات اخــتالط مصـــطلحات املـــنهج واألدوات والفلســـفات 31

ثي قــف الفكــر احلــدامو لقــرين، ا :انظـر .زت بعــض الدراسـات ابلدقــة يف اســتخدام هــذه املصــطلحاتمتيَّــ ،. ويف املقابــليـةترادف
 .العريب من أصول االستدالل يف اإلسالم
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وأدواهتــــا وحــــدها يف فصــــل اتم عــــن  داثيَّــــةاعتمــــدت املنــــاهج احل داثيَّــــةلكــــن القــــراءات احل
وص مبنــاهج غــري متفقــة مــع طبيعــة مــع النصــ التَّعاُمــل، ووقعــت يف ســالميَّةاملنــاهج واألدوات اإل

ـــة و هـــذه النصـــوص،  كـــذلك وقعـــت يف القـــراءة االنتقائيـــة عنـــدما تناولـــت آ�ت وأحاديـــث معين
مقتطعــة مــن ســياقها، حبيــث مل تعــد تبحــث عــن املعــىن احلقيقــي بقــدر مــا تســعى إللبــاس تلــك 

 النصوص املعاَين املسبقة هلا.

احلـــداثي  املفــاهيم بــني االجتــاهراتــب بعــض أن عــدم الــوعي ابخــتالف م يضــاف إىل ذلــك
مصـــدر  يـــة فهـــم املنظومـــة الكليـــة لالجتـــاه. فالعقـــل والعقالنيـــةت إمكانفـــوِّ يُ  االجتـــاه اإلســـالميو 

مؤســس، وقيمــة عليــا يف الفكــر احلــداثي، يف حــني أن العقــل يف الفكــر اإلســالمي لــيس مصــدر 
همهمــــا. وعلــــى هــــذا فــــأداة فالعقــــل  أّمــــا، والكــــون، الــــنَّص ؛ فمصــــادر املعرفــــة فيــــه هــــيمعرفــــة

وأداة  ل؛ ألنـه ال تعـارض بـني مصـدر معـريفر التعـارض بـني العقـل والنقـفإنـه ال يُتصـوَّ  األساس،
 ا يف املنطــق احلــداثي فهمــا متعارضــان كــلأّمــ. ، بــل مهــا متكــامالن يف الفكــر اإلســالميمعرفيَّــة

 ).2015تعارض (ملكاوي، ال

 :داثيَّةت. عدم الوعي جبذور املقوالت احل

الـيت مل تكـن علـى وعـي كـاٍف أبن التوفيقية بـني احلداثـة والـدين،  ى هذا يف املقارابتيتجلّ 
؛ فـــالرتاثي ال ميكـــن أن تنتهـــي إىل نفـــي الغيـــب واخلـــالق داثيَّـــةاجلـــذور األساســـية للمقـــوالت احل

وِولــت . ونتيجــة هلــذا اخللــل تُناً صــرفاً  احلــداثي ميكــن لــه أن يكــون تراثيــاً صــرفاً، واليكــون حــداثي
ــنَّة، ال تتضــح فيهــا م حداثيَّــةءات توفيقيــة قــرا ـــز للقــرآن والسُّ لة العقــل الصــحيحة، ويظهــر فيهــا ن

الـــذي تنتهـــي جـــذوره ابلتســـوية بـــني اخلطـــاب ، ةلي بصـــورة جليـــالتـــأويالقـــول القـــول التارخيـــاين و 
أن احلــــرج الــــديين لــــدى بعــــض احلــــداثيني مــــنعهم مــــن القــــول  غــــريالبشــــري. اخلطــــاب اإلهلــــي و 

ى ذلـك يف هذا احلرج مل يكن مـع السُّـنَّة، وجتلّـ ولكنالقرآن، ونفي سلطته التشريعية،  تارخيانيَّةب
 أمرين:

ـــنَّة؛ إذ غلَّـــ، ويف النَّبويـَّــةالعصـــمة : التشـــكيك يف وَّلاأل ب احلـــداثيون اجلانـــب مرجعيـــة السُّ
علـــى جانـــب التبليـــغ الـــذي يعتمـــد علـــى الـــوحي،  البشـــري االجتهـــادي مـــن شخصـــية النـــيب 

ذويـب،  ؛17، ص1996(أركـون،  النَّبويـَّةيف ذلك طريق إعادة النظـر يف مفهـوم العصـمة وسلكوا 
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أصـــلني مـــن أصـــول النبـــوة:  ومفهـــوم عدالـــة الصـــحابة، وانتهـــوا إىل إنكـــار أهـــمِّ  ،)81، ص2010
هو القـرآن وحـده. وذكـر نصـر حامـد  فدعا توفيق صدقي إىل أن اإلسالم 32الوحي، والعصمة،
ـــنَّة ليســـت وحيـــاً و يفتـــه التبليـــغ وظ أبـــو زيـــد أن النـــيب  مصـــدراً للتشـــريع، وقـــال فحســـب، والسُّ

ــنَّة مل تكــن  ــةالشــريف: "أبن السُّ ــة زمــن البعثــة، وجيــب أّال تكــون ُحجَّ م، 2008(محــزة،  "اليــوم ُحجَّ
 33).270،  ص2016، ؛ مصطفى 176م، ص2001الشريف،  ؛119؛ أبو زيد، د.ت، ص49ص

ة وصــحة األحاديـث، فتكلمــوا عـن أثــر العامـل السياســي توثيــق السُّـنَّ الثـاين: التشـكيك يف 
ويف ذلـــك قـــال  34.)75-71، ص1998واإليـــديولوجي يف تـــدوينها وأتســـيس ســـلطتها (الشـــريف، 

ــنَّة  ضــت تعرَّ حتــت ظــل اخللفــاء، و لعمليــة االنتقــاء واحلــذف التعســفية  خضــعتأركــون: "أبن السُّ
بـه جيـل مـن الصـحابة، ال يرتفعـون عـن قـام وهـو نقـل ، هامبشكالهتا كلالشفاهي  لعملية النقل

" ابحلكــا�ت املــزورة احلكــا�ت الصـحيحة ختــتلط فيـهأبنـه اترخيهــم  ووصـفمسـتوى الشــبهات، 
ا أخــذ وقتــاً أطــول بكثــري ممّــ النَّبويَّــةتــدوين األحاديــث  وقــال أيضــاً إن .)136، ص1998(أركــون، 

ل أبن كـل �قـل مسـع ابلفعـل "إنـه مـن الصـعب أو املسـتحيل أتكيـد القـو وتدوين القـرآن،  هأخذ
 35).105، ص2012ورأى الشيء الذي نقله" (أركون، 

؛ أل�مــا ينفيــان أي ســلطة عــن اإلســالمي حبــالٍ  التصــوُّرمــع  نوهــذان املوقفــان ال جيتمعــا
ـــنَّة  األُمَّـــةإىل أن  نســـوى التبليـــغ، ويـــذهبا النـــيب  قـــد اجتمعـــت منـــذ نشـــأهتا علـــى حتريـــف السُّ

ــنَّة، الفــاعلني. وقــد تكفَّ ابلفعــل، أو ابلســكوت عــن  لــت دراســات كثــرية يف تثبيــت مرجعيــة السُّ
  36حدِّثني التارخيي النقدي يف بيان الصحيح من الضعيف.الـمُ ويف توضيح منهج 

                                                 
  :الت ذلك يفمتثُّ  انظر 32
 . 6ص ،: موقفنا من الرتاث القدميالرتاث والتجديد .حنفي، حسن-
 .177ص، الديين نقد اخلطاب .نصر حامدأبو زيد،  -
 .هبذا العنوان "املنار"يف  ب دعوى "اإلسالم هو القرآن وحده" إىل حممد توفيق صدقي الذي كتب مقاالً نسَ تُ  33
طالب إبعـادة النظـر يف مفهـومي كذلك . و اإلسالم واحلداثة :، يف كتابهالسُّنَّةشكوكه يف توثيق  "رية وأب"نفل الشريف عن  34

، لبنــــات :. لــــهع املعاصــــرةني أبن يــــدخل يف أدوات التمييــــز بينهمــــا علــــوم الــــنفس واالجتمــــا ثحدِّ الـــــمُ الصــــدق والكــــذب عنــــد 
 .140ص
 .ني يف ضـبط املـرو�تحدِّثالــمُ سبق ذكر مواقف كانت أكثر إنصافاً من جهة احلداثيني فيما يتصل ابإلقرار جبـودة منـاهج  35

 . 221-208، صاألصولو هوم التاريخ: املفاهيم مفالعروي، عبد هللا.  ؛154، صلبنات .الشريف، عبد اجمليد :انظر
دراسات  :ومصطفى صادق األعظمي ،ومكانتها يف التشريع السُّنَّة :فات: مصطفى السباعيصنَّ انظر يف هذا السياق مُ  36

 .السُّنَّةية ُحجِّ  :عبد الغين عبد اخلالق، و هيف احلديث النبوي واتريخ تدوين
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مـــن اإلشـــارة يف هـــذا الســـياق إىل أن تكـــرار هـــذه االنتقـــادات مـــن جهـــة احلـــداثيني  دَّ وال بـُــ
هــم اطِّالعنهجــي أو إيــديولوجي، �جــم عــن قلــة دون وعــي ابلــردود الــيت طالتهــا أمــٌر فيــه خلــل م

 هبا. همأو عدم اكرتاث ،على الردود

 اخللل يف مرجعية النظرين وتقوميهما: ث.

الت العلــى الــد لوَّ ل األالقــرآين والنبــوي، وإلمجــاع اجليــ للــنَّصتكــون  ســالميَّةاملرجعيــة اإل
 املرجعيــةة، و يــة الدينيــاملرجعغيــاب  احلــداثي فيعــاين التصــوُّرا أّمــاملســتنبطة مــن تلــك النصــوص، 

 مرجعية اإلمجاع كذلك.اللغوية، و 

احلداثي ابلنظر الـديين، والعكـس كـذلك.  التصوُّرو�يت اخللل أيضاً يف حماولة احلكم على 
تكـــون عمليـــة تقـــومي أحـــدمها حبســـب منطلقـــات اآلخـــر مغالطـــة  ،فبوصـــفهما اجتـــاهني متقـــابلني

ملنــاهج والقــيم والنظــر�ت ال تكــون دائمــاً ابلبحــث عــن أن املوازنــة بــني ا . غــريمنطقيــة ومصــادرة
متاســك النظريــة  إمنــا تكــون أحيــا�ً بقيــاس مــدىو ة، ا أصــح، فاحلقيقــة ليســت دائمــاً جليــأيهمــ
اً، وقياس قدرهتا التفسريية للوقائع، وهو التحدي اجلديد الذي قّدمته العلوم احلديثة أمـام داخلي

 النظر الديين.

منــــاهج حياديــــة يف نظريــــة بفطرهتــــا ليســــت  داثيَّــــة أن املنــــاهج احليتبــــنيَّ  ، فقــــداملقابــــلويف 
ـــــــاهج منضـــــــبطة؛ أل�ـــــــا حمُ و املعرفـــــــة،  ـــــــة أ�ـــــــا عـــــــاجزة عـــــــن أن تكـــــــون من مَّلـــــــة بفلســـــــفة احلداث

ها يف غـــري مـــا فاســـتقدامها حبـــذافري  ؛نشـــأت خلدمـــة قـــيم احلداثـــة وتثبيتهـــاوأل�ـــا وإيـــديولوجيتها، 
م يف حتليلـه سـهِ بـدالً مـن أن يُ  عمق املـأزق منري يزيد هو خلل منهجي كب قامت عليه، وألجله

 ه.وحلِّ 

 مع السُّنَّة يف عامل ما بعد احلداثة: التَّعاُملالوعي املنهجي يف  متظهرات. 2

 أ. االلتقاء الشكلي بني النظرين يف جزئيات معينة ال غضاضة فيه:

هــي عالقـــة  احلــداثي رالتصــوُّ العالقــة بــني املســتو�ت الثالثــة الــيت ســلف ذكرهــا يف حتليــل 
فالفلسفة الكلية للحداثة وقيمهـا هـي مقدمـة تعقبهـا منـاهج احلداثـة بوصـفها  املقدمة والنتيجة؛
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نتيجـــــة هلـــــا. واألدوات هـــــي ي مقدمـــــة تعقبهـــــا األدوات بوصــــفها نتيجــــة. واملنـــــاهج نفســـــها هــــ
 بعــض مقــدمات لنتــائج الفكــر احلــداثي. ولــئن اشــرتك املنهجــان يف بعــض النتــائج، واجتمعــا يف

ـــه اشـــرتاك جزئـــي، واجتمـــاع مؤقـــت، يقـــع يف إطـــار  ـــه؛ ألن التفاصـــيل، فهـــو أمـــر ال غضاضـــة في
 الوصل الذي يسبقها، ويعقبها الفصل.

 :النَّبويَّةب. الوعي أبمهية أسئلة احلداثة يف مقاربتها للسُّنَّة 

ع السُّـنَّة مـ التَّعاُمـلاإلسالمي واحلـداثي خبصـوص  التصوُّرعمل توفيقي بني  االجتاه إىل أي
يف املفــاهيم والــرؤى فيمــا يتصــل بعــامل الغيــب والنبــوة  وجــود اخــتالفجيــب أن يستحضــر  النَّبويـَّة

علــى ســبيل  النَّبويَّــةتكــون عمليــة عقلنــة املعجــزات والــوحي واألخبــار القرآنيــة و  . وعليــه،والــوحي
 هيم. عملية عبثية منتهاها نفي تلك املفا -يف اإلطار املعريف احلداثي-التمثيل 

الواقـــع  هـــي أســـئلة العصـــر ومـــأزق ن األســـئلة الـــيت تناولتهـــا احلداثـــةفـــإ ابلـــرغم مـــن ذلـــك،و 
 ا يتحتم علينا فعله. وهذه املقاربة أو اإلجابة هلا مستو�ن:هي ممّ  اإلسالمي، واإلجابة عنها

ب واملنــــاهج املتصــــلة هبــــا عنــــد بيــــان اجلــــوا ســــالميَّةاإل عرفيَّــــة: اعتمــــاد األرضــــية املوَّلاأل -
 عنها.  داثيَّةالصحيح عنها مدعماً ابألدلة املالئمة له، وبيان مواضع اخللل يف اإلجابة احل

، وبيــــان مواضــــع اخللــــل يف منهجيتهــــا، داثيَّــــةاحل عرفيَّــــةالثــــاين: االنتقــــال إىل األرضــــية امل -
 ة.واخللل يف نقل تلك املنهجيات من حقل املعرفة املادية إىل حقل املعرفة الغيبية والديني

ــدت الحقــاً لنشــأة مرحلــة مــا بعــد احلداثــة، وأ�ــا مرحلــة  وقــد ســبق القــول أبن احلداثــة مهَّ
فـإن العمليـة  ،مـع مـا بعـدها ممـع احلداثـة أ جَّـة؛ وسواء أكانـت احلُ ثوابت احلداثةيف إعادة نظر 

 الـــيت قـــام هبـــا فالســـفة مـــا بعـــد احلداثـــة قـــد أمثـــرت احلركـــة والتطـــوير املطلـــوب يف ســـياق نقديَّـــةال
 منهجيَّـــةيكـــون الســـؤال عـــن  ،البحـــث عـــن احلقيقـــة، خالفـــاً حلالـــة الســـكون واجلمـــود. وعليـــه

ـــنَّة والنصـــوص الدينيـــة يف عـــامل مـــا بعـــد احلداثـــة التَّعاُمـــل هـــل تكـــون ابســـتقدام املنـــاهج  :مـــع السُّ
أم  ،اإلشــــــكاالت الــــــيت أمثرهتــــــامــــــن رغم ابلــــــوالتوفيــــــق بينهــــــا  ســــــالميَّةإىل املنــــــاهج اإل داثيَّــــــةاحل
أم إبعــادة النظـــر يف تلــك املنـــاهج واألدوات  ،ســالميَّةالحتفــاظ احلــريف ابملنـــاهج واألدوات اإلاب

لعـني؟ إن املقاربـة الثالثـة لـو طَّ نفسها، وعن طريق ابحثني خملصني مُ  سالميَّةاإل عرفيَّةابألرضية امل
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نفســها، مث إخضــاع  ســالميَّةواملنــاهج اإل ســالميَّةاإل عرفيَّــةحتققــت عــرب االنطــالق مــن األرضــية امل
ــــل والنقــــد بُـ  ــــغْ هــــذه املنــــاهج للتأمُّ علــــى فلســــفتها األوىل وقيمهــــا املؤسســــة، مث  حتســــينها بنــــاءً  ةَ َي

يف واقعنـا  سـالميَّةاإل عرفيَّةاحلديثة وغريها يف تطوير األدوات امل نهجيَّةاالستفادة من األدوات امل
ة املــذكورة، ولكــن مــع التنبيــه إىل ميكــن أن تكــون مقاربــة أجــدى مــن املقــارابت األحاديــ ؛احلــايل
 :ما �يت

نـه تشـابه فإ سـالمي،حلـداثي والنظـر التطـويري اإلا التصـوُّربني نتـائج ذا حصل تشابه إ .1
يةؤثِّر يف غري مُ   هذه املقاربة املقرتحة ومشروعيتها. ُحجِّ

ــ إذا. 2 شــروعية ر يف مؤثِّ حصــل خلــل يف نتــائج هــذه األدوات املزدوجــة، فهــو خلــل غــري ُم
ظــر، ل وإعــادة النالتأمُّــو املقاربــة؛ أل�ــا أصــالً مقاربــة اجتهاديــة، ونتائجهــا خاضــعة للنقــد  هــذه

 .يَّةسالماإل نهجيَّةوامل عرفيَّةوميكن حماججتها ونقدها داخل األرضية امل

 ت. الوعي خبطورة اجلمود إذا وقع فيه التصوُّر اإلسالمي:

ثـة وحتـد�ت لة احلدامـع أسـئ التَّعاُمـلاإلسالمي فحسب يف  التصوُّرإن البقاء على أدوات 
جتديديــة  ي أســئلةهــألن أســئلة احلداثــة ومــا بعــد احلداثــة  ؛العصــر غــري كــاٍف يف نظــر الباحــث

ــوجذريــة ختاطــب التصــوُّر اإلســالمي، وتوجــب عليــه البحــث عــن مُ  دواتــه يف هجــه وأالت ملنكمِّ
 مع الواقع اجلديد وأسئلته اجلديدة. التَّعاُمل

ننشــد البحــث يف تطــوير التصــوُّر اإلســالمي وجتديــده انطالقــاً مــن أرضــيته  وهــذا يعــين أننــا
إن هللا يبعـث " :، وهـو مـا يوافـق مصـطلح التجديـد الرتاثـي الثابـت يف احلـديثعرفيَّةومناهجه امل

 37".د هلا دينهادِّ ن جيُ على رأس كل مائة سنة مَ  األُمَّةإىل هذه 
                                                 

وأبو . 8687برقم ،225، ص4، جاألُمَّةلفنت واملالحم، ذكر بعض اجملددين يف هذه كتاب ا  ،ستدركاملأخرجه احلاكم يف  37
لشــائع يف األطروحــات ا. علــى أن 4291بــرقم ،178، ص4، جكتــاب املالحــم، ابب مــا يــذكر يف قــرن املائــة  ،ســننال داود يف

 إليـهي نظـر عرفة، وهو الـذامل سالميَّةإأو  ،إسالميَّةأو البحث عن حداثة  ،هو حماولة حتديث اإلسالماليوم  سالميَّةالفكرية اإل
، مث طَلقــةمُ نســانية فكريــة قضــا� إ وأعادهــا إىل ،طـه عبــد الــرمحن يف ســؤال احلداثــة وروحهـا، فــأفرغ احلداثــة مــن فلســفتها الغربيـة

 ســؤال ذلــك إىل  آخــر بعــدســكلك مســلكاً  أنــه وأكســبها اللبــوس األخالقــي اإلســالمي، إّال  ،ســالميَّةحبــث عــن مقابالهتــا اإل
طـرح أقـرب إىل ال هـو ث املضـمونمـن حيـ والذي اختارته هذه الدراسـة .يف حل هذا املأزق مغايراً  كأنه خيتط طريقاً   ،األخالق

ـــ ، فقـــدومـــن حيـــث املصـــطلح .عبـــد الـــرمحنطـــه اجلديـــد لـــدى  صـــطلح ألن م ديثـــه؛حت" الرتاثـــي علـــى جتديـــد"ُت مصـــطلح لْ فضَّ
 . نهمصطلح تراثي أصيل كما سلف بيا "التجديد"
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هـو  يف مسـألة معينـةوالديين النظرين احلداثي وقد ظهر هبذا املطلب أن التالقي بني نتائج 
فســـاد النتيجـــة  أو داثيَّــةعلـــى صــحة املنـــاهج احللــيس دلـــيالً  التالقـــي ُجمــرَّدأن و ، أوَّالً أمــر ممكـــن 
 وهـذا يعـين أن التصـوُّر اإلسـالمي يسـتغيناألصـيلة.  سـالميَّةاإلصدرت عن املناهج ابعتبار أ�ا 

ـــاهج احل ـــ، داثيَّـــةمبناهجـــه عـــن املن ـــاهج احل عرفيَّـــةا األدوات املأّم فهـــي  داثيَّـــةالـــيت جـــاءت هبـــا املن
 ســــــالميَّةأدوات منفصــــــلة عــــــن تلــــــك الــــــرؤ�، وميكــــــن االســــــتفادة منهــــــا يف تطــــــوير املنــــــاهج اإل

 وجتديدها، وجيب أحيا�ً اللجوء إليها يف سياق اِحلجاج الديين واحلداثي.

 احلداثيالتصوُّر اإلسالمي و بني التصوُّر  نهجيَّةرابعاً: مناذج من التوافقات امل

ة دَّ ف فيــــه عنــــد ِعــــتوقَّ مــــن الثمــــرات التطبيقيــــة للدراســــة؛ لــــذا ســــن هــــذا املبحــــث هــــو لعــــل
ـــــة، انطلقـــــت مـــــن ثوابـــــت  ـــــى مســـــتوى -، مث اعتمـــــدت إســـــالميَّة منهجيَّـــــةمشـــــروعات حبثي عل

 م حتليًال موجزاً عنها. قدِّ ، ونُ أمنوذجني منها سنذكر، حداثيَّةعلى أدوات  -األدوات

 :وَّل. البحث يف نشأة السُّنَّة يف القرن األ1

ـ هو ممّاالبحث التأصيلي واحلفر التارخيي يف نشأة السُّنَّة يف العصور املبكرة، إن  رت بـه بشَّ
، وكانــت الغايــة لــديهم مــن البحــث يف النشــأة األوىل نفــي تأويليَّــةوال تارخيانيَّــةال داثيَّــةاملنــاهج احل

ــــنة وصــــدورها يف مصــــطلحهم  ؛ ألنهــــا بوقائعهـــاالقداســـة عــــن تلــــك النصــــوص وربط نشــــأة السُّ
ــــيب  ــــراد الن للحــــديث، أو زمــــان نقــــل  االستشــــراقي أو احلــــداثي ال يعــــين البحــــث يف زمــــان إي

قـد زمـان اخـتالق هـذه النصـوص ووضـعها. و  وإمنـا يعـين البحـث يفالصحابة للقـرآن أو السُّـنَّة، 
ق املادية، وما إىل ذلك مـن أدوات املنـاهج اعتمدت أدوات احلفر التارخيي، والبحث عن الواثئ

 ، وهي غاية تتفق مع الرواية املادية غري الدينية للنظر احلداثي واملنهج التارخياين.داثيَّةاحل

ى جتلّـع النشـأة املبكـرة للسُّـنَّة، وقـد تتبُّـبمل تـُْعـَن كثـرياً  رتاثيَّـةفإن املناهج ال أُخرى،ومن جهة 
خـــت هلـــذه العصـــور، ويف اعتمــاد العلمـــاء بعـــد ذلـــك فات الــيت أرَّ ؤلَّ الــــمُ ة البحـــوث و لَّـــيف قِ ذلــك 

 )أو كـادت(وما تـاله، وذلـك بعـد أن اسـتقرت اهلجري ب يف بدا�ت القرن الثالث على ما ُكتِ 
 والفقه. ،والقراءات ،ما علم احلديث، ال سيَّ سالميَّةمعظم العلوم التأسيسية اإل
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دراسـات يف احلــديث "ر مصــطفى األعظمـي وأتيت يف مقدمـة هـذه البحــوث كتـاب الـدكتو 
ـــ"متيـــاز أمحـــد ا، ومثلـــه كتـــاب "النبـــوي واتريـــخ تدوينـــه ، "ة واحلـــديثنَّ دالئـــل التوثيـــق املبكـــر للسُّ

يــت بتقــدمي االجتاهــات احلديثيــة يف القــرون األوىل واملــدارس احلديثيــة يف وكــذلك الكتــب الــيت ُعنِ 
دراسـة قولـه: إن البحـث يف النشـأة مـا تريـد ال. و ، ومكـةواملدينـة ،والكوفـة ة،البصـر ، مثـل: املدن

وال غضاضـة فيـه  ،رتاثيَّـةهـو حبـث مشـروع يف املنـاهج ال داثيَّةإحدى أدوات املناهج احلبوصفها 
أن منطلقــــه حـــداثي اترخيــــاين، وال يعـــين صــــدور هـــذه الدراســــات عـــن املستشــــرقني مـــن رغم ابلـــ
عكس ذلـك عيتها أو عدم أمهيتها، بل إن رو ، ونفي الوحي، عدم مشتارخيانيَّةرها بسؤال الوأتثُّ 

 ؛االهتمــــام هبــــا، وتســــليط الضــــوء عليهــــا يتعــــنيَّ هــــو الصــــحيح؛ أل�ــــا دراســــات اترخييــــة علميــــة 
، وملزيد فهم وثقة أبصـول التصـوُّر اإلسـالمي أوَّالً لإلجابة عن أسئلة احلداثة وأسئلة االستشراق 

يف سـياق نفـي الــواحي وتـوظيفهم إّ�هـا  األدوات لـدى احلـداثينيومناهجـه اثنيـاً. واعتمـاد هـذه 
الدراسـات الـيت قامـت علـى هـذا  دُّ فإنه ميكن عَ  ،. وعليهر يف مشروعيتها حبالٍ ؤثِّ ال يُ  قدَّسالـمُ و 

 سق من مناذج هذا املنهج.الن

 :النَّبويَّة. الرتتيب التارخيي للسُّنَّة 2

ــ  توقيــت صــدورها،الرتتيــب التــارخيي هــو مبعــىن البحــث التــارخيي يف اً، وهــي مث ترتيبهــا زمني
، مث ابحملـاوالت أوَّالً احلـداثي  تارخيانيَّـةدراسات ال تزال يف بدا�هتا، وقـد جـاءت متـأثرة بسـؤال ال

 تجــاء بعــض هــذه احملــاوالتأن  رخيي آل�ت كتــاب هللا اثنيــاً. غــريلت يف الرتتيــب التــاذِ الــيت بُــ
الوقـــائع التارخييـــة دلـــيالً علـــى كو�ـــا  اســـتجابة للمـــنهج التارخيـــاين احلـــداثي الـــذي يريـــد أن جيعـــل

اســــتجابة ملــــنهج التأصــــيل التــــارخيي ملعرفــــة الســــابق  ت حمــــاوالت أُخــــرىجــــاءو ، للــــنَّصمصــــدراً 
يل وأغراضه يف التشريع املتدرج على ثالث وعشرين سـنة، ومـا يتبـع نـز والالحق وبيان مدارك الت

مــن أجوبتــه علــى مســائل خاصــة  ةالنَّبويَّــذلــك مــن إدراك الناســخ مــن املنســوخ، وفهــم احلكمــة 
 لقه.ملراد اخلالق من خَ  زيد فهمٍ ملمت هبذا النظر، مبعىن أنه جيعل الوقائع أداة هِ فُ 

ــ ــنَّة وأّم نهــا: حبــث الرتتيــب يــة يف هــذا االجتــاه، نــذكر مأوَّلحمــاوالت  فتوجــد النَّبويـَّـةا يف السُّ
املكـي واملـدين يف "ا، وكتـاب لنماء البنّـ "األدب يف صحيح البخاري"كتاب الزمين للحديث يف  
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 .عبـد الكـرمي تـوريل "معـامل وضـوابط :احلـديث املكـي واملـدين"، وحبـث عادل �ووزل "حاديثاأل
ؤلِّف بغرضــه الـــمُ ح صــرِّ ويبقــى إشــكال التــأثُّر ابملــنهج التارخيــاين يف هــذه الدراســات قائمــاً مــا مل يُ 

د غضاضــة يف أمثــال هــذه اثنيــاً، وبــذلك ال جنــ ةنهجيَّــ، واملعرفيَّــة، وأبرضــيته املأوَّالً مــن الدراســة 
ـــيت تُ  ـــاء التصـــوُّر اإلســـالمي وردفـــه ابألدوات املم يف ســـهِ الدراســـات ال ـــد مـــن  نهجيَّـــةإغن ـــيت تزي ال

 رسوخه وفهمه.

بعـض األحاديـث  ا علـى ردِّ ل هبـدراسـات اشـُتغِ  هـيفالدراسـات املـذكورة هنـا ومـا يشـبهها 
خمالفـــة العقـــل واملنطـــق ، مثـــل: األســـطرة، و التارخيـــاينالضـــعيفة واملوضـــوعة بـــبعض أدوات املـــنهج 

، وهــي يف واقــع األمــر أحاديــث وأخبــار مــردودة يف داثيَّــةالتــارخيي، وغــري ذلــك مــن املنــاهج احل
الـيت بشَّـر هبـا  داثيَّـةدراسات جاءت استجابة ألسئلة املناهج احلال . وهذهنفسها رتاثيَّةاملناهج ال

يف البحــث املعــريف؛  حداثيَّــةال منــاهج  حداثيَّــةأدوات  بعضــهاواعتمــد املستشــرقون واحلــداثيون، 
ومـــن هنـــا جـــاءت مشـــروعية  ،وحتـــت غطائهـــا ســـالميَّةأي إ�ـــا كانـــت ضـــمن إطـــار املنـــاهج اإل

 اللجوء إليها مع التوضيحات والقيود املذكورة.

 :خامتة

ــنَّة وســلطتها، مث إىل نقــدها الــداخلي عــرب نقــد املــنت  اجتهــت احلداثــة إىل نقــد مرجعيــة السُّ
كثرياً بنقد نظـام اإلسـناد يف توثيقهـا، خبـالف النظـر   ونقد مناهج األصوليني يف فهمها، ومل هتتمَّ 

االستشراقي الذي طال السَّند واملنت معـاً، فكانـت أعمـاهلم أمشـل وأعمـق مـن أعمـال احلـداثيني 
رة يف األطروحــات وِولــت يف القــرن املاضــي ال تــزال حاضــ، وهــذا يعــين أن األســئلة الــيت تُنالعــرب

ية، مثل: داثيَّةاحل ، إّال أن املقاربـة ، ونقـد املـنتالنَّبويـَّةالسُّنَّة واستقالهلا ابلتشـريع واملقامـات  ُحجِّ
 مع السُّنَّة مل تكن آنذاك. التَّعاُملفتحت أبواابً جديدة يف  تأويليَّةال

مــع  علـى تــراثٍ  ٌس تــرااثً قلِّـد للغــرب تقليـًدا أعمــى، ويف أحكامــه قـائاحلـداثي يف حداثتــه مُ و 
ف ملضـامينها وفـق رغبتـه، فهـذه رِّ حمُ و  ،على مفاهيم تراثنا دٍ تَ عْ أدواته مُ هو يف مناهجه و فارق، و ال

احلــداثي عمليــة اســتدعاء و  تكفــي يف الــرد علــى مشــروعه مــن األصــل. إيــرادات إشــكالية ةثالثــ
مــن  انتزعهــاليهــا؛ ألنــه هــي أشــبه بعمليــة ســطو ع ،والتأويــل ،ولنـــز وأســباب ال ،النســخ فــاهيممل
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 ،واسـتعملوها ،وصـكوا مصـطلحاهتا ،أنشـؤوهادالالهتا وسياقاهتا اليت أرادها أئمة الرتاث حينما 
مضـامني قيـام بعـض احلـداثيني بعمليـة انتقـاء  وإن .نوا مدلوالهتا يف نسـقهم املتبـع خلـط النبـوةوبيَّ 

أي األصـول -للداللـة علـى أ�ـا ليني وتراث الفقهاء واألصو  ،والسُّنَّة ،من القرآنمعينة وأحكام 
 وال مقبولة. منهجيَّةعملية تلفيق غري  ُميثِّل ؛احلداثةاملتفق مع من  - رتاثيَّةال

اإلسـالمي لـدى طائفـة مـن  التصـوُّرملـنهج الرتاثـي املبـين علـى الثقـة ابإعـادة اجة إىل ة حمثَّ و 
نظــام فلســفي ومنهجــي متكامــل،   عــنعــربِّ املتــأثرين ابالستشــراق واحلداثــة، وإدراك أنــه مــنهج مُ 
اإلســالمي، وابالســتفادة مــن أدوات  لتصــوُّرمــع اجلــرأة بقبــول أســئلة احلداثــة وحماولــة اإلجابــة اب

هـو  ق بني النظرين اإلسالمي واحلداثي أن املنطلق اإلسـالمي يف املسـألةالبحث احلديثة. والفار 
ه، يف حـني أن النقـد احلـداثي البحث يف صحة اخلطاب النبوي وتوثيقـه، ويف مـراده األصـلي منـ

ـــنَّة علـــى أ�ـــا �يت مـــن خـــارج املنظومـــة التقليديـــة، ويتبـــّىن   قـــيم احلداثـــة ورؤاهـــا، ويبحـــث يف السُّ
 معطى اترخياين منقطع الصلة بواقعنا.

علـى املـنهج  إسـالميَّةإن مشروعات إعادة قراءة الرتاث، أو االنتقاء منه لتأسـيس عقالنيـة 
ـــرتاث احلـــداثي مبعظمهـــا، كانـــت  ـــة، وذلـــك  إمـــرارأمـــام  اً عائقـــبوصـــفه قـــراءات إلزاحـــة ال احلداث

نـــاهج فـــإن مشـــروعات املزاوجـــة بـــني امل ،وكـــذلك .إبيقاعـــه يف تناقضـــات داخليـــة كفيلـــة إبزاحتـــه
ابعتبـار التعـارض يف هـذه املنـاهج  أثبتت أ�ـا تنتهـي إىل طريـق مسـدود رتاثيَّةواملناهج ال داثيَّةاحل

 رتاثيَّـةن خصوصـيتها الد مـرَّ سفية متقابلة لـيس هلـا أن جتتمـع إّال بعـد أن ُجتـعن رؤى فل تُعربِّ اليت 
 الذاتية. 

 للتصــوُّرإن مشــروعات حتــديث أدوات قــراءة الــرتاث مبعــىن االنطــالق مــن املنــاهج األصــيلة 
مبــا خيدمــه مــن  الــداخل حبســب أدواتــه الذاتيــة، واالســتعانةاإلســالمي، مث تطــويره وجتديــده مــن 

ــ داخــلميكــن توصــيفها أب�ــا جــزء مــن مــنهج التجديــد اآليت مــن  ؛أُخــرىأدوات  ، ز الرتاثــياحليِّ
يرتقـي أفقـاً يرومـون ، دين غري حداثينيدِّ مسلمني جمُ علماء جهود  وأب�ا مشروعات قائمة على

االسـتئناف العلمـي ، وهو األفق الذي حيمل جـذور ىل ما هو أبعد وأوسع من التناول احلداثيإ
 .املطلوباإلسالمي 
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Methodology of Dealing with the Sunnah of the Prophet in the Postmodern World 
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Abstract 

This study concerns the context of research pertaining to the methodology of 
approaching the Sunnah of the Prophet vis a vis the dilemma of modernism and 
postmodernism; a dilemma which has confronted the traditional Islamic system with many 
issues and questions. The study proposes an analytical model for modernist and traditional 
perspectives in order to compare them and bring them back to their early origins. This 
proposal is based on three levels: philosophy and worldview, the methods used in the 
context of this worldview, and the cognitive tools produced by those approaches.  

The study then proceeds to examine the possibility of convergence between the 
traditional and modernist perspectives, rejecting the possibility of convergence in 
worldview and philosophy, while finding no obstacle to their agreement on the matter of 
tools. As for the possibility of convergence in methodologies, the study analyzes two 
modernist approaches, namely the historicist and the hermeneutical, and juxtaposes them 
with the traditional approaches of which can provide an Islamic foundation for them. The 
study contends that these two approaches (i.e., historicist and hermeneutical) adhere to the 
overall [modernist] worldview, meaning that it is incorrect to read the Sunnah through these 
approaches [i.e., in isolation of an Islamic worldview]. If these two approaches read the 
Sunnah [through a modernist worldview], then it will have to be on a compromising ground 
that brings together the [modernist and traditional Islamic worldviews], where the 
conditions for either of them are not fulfilled.  

The study then proceeds to further analyze the tools of modernist approaches, doing so 
through two necessary means. The first is that of a methodological awareness concerned 
with defining the mechanisms and places for benefiting from these tools. The second 
having to do with the methodological imbalance in which it is concerned with highlighting 
the positions and the conditions that make it difficult to invoke them. The study concludes 
with a survey of applied models of studies in the Sunnah, which can be classified as 
introducing modernist tools in their approaches; or as being similar in their results to the 
results produced by the modernist approaches, and giving their opinion on those 
approaches. 

Keywords: Sunnah, modernism, historicism, hermeneutics, systematic defect. 
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