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رؤوة نصر أبي زود : مفهوم النَّّص يف اخلطاب العربي املعاصر

أمنوذجا 

دراسة نقدوة 

 أمحد عدنان محدي. د.م

 15/7/2009: تاروخ القبول 14/6/2009: تاروخ التقدوم

املقدمــــة 

في الدراسات الغربية والعربية المعاصرة  (Text)شيد مصطمح النص 
اىتماما واسعا وظيرت حولو دراسات عديدة في حقول معرفية متنوعة مثل العموم 

عمم )إلخ، حتى خصص لو عمم قائم بذاتو يسمى ... االجتماعية والنفسية واألدبية
تجمع فيو الدراسات التي تناولت مفيوم ىذا المصطمح وكيفية دراستو  (النص

إلخ، وفي بحثي ... والمجاالت التي شمميا والمصطمحات المشتركة التي استخدميا
بوصفو  (نصر حامد أبو زيد)ىذا سأتناول بالدراسة مفيوم النص في خطاب 

أنموذجا من الكتابات العربية المعاصرة التي طبقت المناىج النقدية الغربية 
بمفاىيميا ومصطمحاتيا وخمفياتيا الفمسفية عمى النص القرآني دون مراعاة 

مفيوم النص دراسة في عموم )لخصوصية ىذا النص، والسيما في كتابو الموسوم 
الذي بين فيو مفيومو لمنص بصورة عامة سواء أكان نصًا أدبيًا إنسانيًا أم  (القرآن

نصُا قرآنيًا إلييًا، إذ ال فرق عنده بينيما، وليذا فإّن ىذا البحث سيتناول أوال 
مفيومو لمنص والسيما النص القرآني، وكيفية قراءتو لو ثانيا، ثم نقدي لمفيومو 

.  ومنيجو ثالثا

                                                 

 جامعة الموصل/ كمية اآلداب/ قسم المغة العربية .
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: مفيوم النص القرآني عند نصر حامد أبو زيد- 1
 يمكن أن نصفو بأنو يمثل نص لغوي" ُيَعرُِّف أبو زيد النص القرآني بأنو 

 إذ يقول منتج ثقافيويعرفو أيضًا بأنو . (1) "نصًا محورياً في تاريخ الثقافة العربية 
أي أّن مفيوم النص القرآني عند . (2) "منتج ثقافيإّن النص في حقيقتو وجوىره " 

. نص لغوي من نتاج الثقافة العربية، أو ىو ومنتج ثقافي نص لغويأبي زيد ىو 
القرآن يصف " أما كون النص القرآني نصا لغويا فيذا يعني أنو رسالة و

نفسو بأنو رسالة، والرسالة تمثل عالقة اتصال بين مرسل ومستقبل من خالل 
، أي أّن النص القرآني ىو رسالة مرسمة من المرسل وىو (3)"شفرة، أو نظام لغوي 

، وبما أّن النص القرآني اهلل عز وجل إلى المستقبل األول وىو الرسول محمد 
.  ىو رسالة فإّنو يحمل داخمو شفرتو الخاصة أو نظامو المغوي، وىو المغة العربية

ومعنى كونو منتجا ثقافيا، ىو أّن نصوص القرآن والحديث النبوي الصحيح 
 خالل فترة تشكمتلم تمق كاممة ونيائية في لحظة واحدة، بل ىي نصوص لغوية " 

 فإننا نقصد وجودىا المتعين في تشكمتوحين نقول . زادت عمى العشرين عاماً 
الواقع والثقافة بقطع النظر عن أي وجود سابق ليما في العمم اإلليي أو في الموح 

. ، فيذا ىو معنى التشكل لديو(4)"المحفوظ 
: كيفية قراءتو لمنص القرآني- 2

ومنتج  نص لغويإّن نصر حامد أبو زيد عندما عرف النص القرآني، بأنو 
، فيو بذلك يحدد كيفية دراستو لمنص القرآني حسب ىذا المفيوم، إذ أّن قولو ثقافي

من دراستو العممية، إذ يقول  (وىو اهلل عز وجل)منتج ثقافي يعني استبعاد المرسل 
ولما كان المرسل في حالة القرآن ال يمكن أن يكون موضعا لمدرس العممي، فمن " 

، الواقع والثقافة لدرس النص القرآني مدخل المدخل العمميالطبيعي أن يكون 
                                                 

نصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي .دراسة في عموم القرآن، د: مفيوم النص( 1)
. 9: 1996، 3لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط

. 24:  المصدر نفسو(2)
. 24:  المصدر نفسو(3)
. 25:  المصدر نفسو(4)
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الواقع الذي ينتظم حركة البشر المخاطبين بالنص وينتظم المستقبل األول لمنص 
وىو الرسول، والثقافة التي تتجسد في المغة، بيذا المعنى يكون البدء في دراسة 
النص بالثقافة والواقع بمثابة بدء بالحقائق االمبريقية، ومن تحميل ىذه الحقائق 

" ويحدد مفيوم الواقع لديو بأنو . (5)"يمكن أن نصل إلى فيم عممي لظاىرة النص 
الحقيقة العينية الممموسة التي يمكن  [وىو] (...)الحقائق التي نعرفيا من التاريخ 

وعمينا أن نضع في االعتبار أن الواقع مفيوم واسع يشمل األبنية . الحديث عنيا
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، ويشمل المتمقي األول لمنص ومبمغو، 

. (6)"كما يشمل المخاطبين بالنص 
لكن القول بأّن النص منَتج ثقافي يمثل بالنسبة لمقرآن " ويضيف قائال 

، وىي مرحمة صار النص بعدىا ُمنِتجًا لمثقافة، بمعنى أنو التكون واالكتمالمرحمة 
صار ىو النص المييمن المسيطر الذي تقاس عميو النصوص األخرى وتتحدد بو 

استمداده إّن الفارق بين المرحمتين في تاريخ النص ىو الفارق بين . مشروعيتيا
ولكن عمينا دائمًا أن .  وبين إمداده لمثقافة وتغييره ليامن الثقافة وتعبيره عنيا

نكون عمى وعي بأن القول بوجود مرحمتين في تاريخ النص ال يعني أنيما مرحمتان 
لم يكن - في تعبيره عن الثقافة–متقابمتان متعارضتان، فالنص في مرحمتو األولى 

في تجسيد - بوصفو نصاً – فعاليتو الخاصة، فقد كانت لو مجرد حامل سمبي ليا
، تجسدًا بنااياً ، بل تجسدىما ال تعكسيما عكسًا آلياالثقافة والواقع، وىي فعالية 

وفي المرحمة الثانية ليس . نسق جديدأي تجسيدًا يعيد بناء معطياتيما في 
المقصود بأّن النص ُمنِتٌج لمثقافة تحويل الثقافة إلى صدى سمبي لمنص، فممثقافة 

. (7)"أيضًا آلياتيا الخاصة في التعامل مع النص وذلك بإعادة قراءاتو وتأويمو
المتمقي، سواء أكان أول متمٍق وىو )لذا يقول مسترسال حول دور اإلنسان 

ذا كانت الحضارة " في تأويل النص  (إلخ... أو ثان أو ثالثالرسول محمد  وا 
وىو – التأويل، فال شك أن أحد محاورىا األساسيةتتركز حول نص بعينو يمثل 

                                                 

. 24: دراسة في عموم القرآن:  مفيوم النص(5)
. 25:  المصدر نفسو(6)
. 25-24:  المصدر نفسو(7)
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 إنتاج ىامة من آليات الثقافة والحضارة في آليةيمثل - الوجو اآلخر لمنص
، أي ناتجًا عن تعامل مباشر مع النص التأويل مباشراً قد يكون ىذا . المعرفة

وتوجو قصدي إلى استخراج داللتو ومعناه، وىذا ىو التأويل في مجال العموم 
. ، نجده في مجاالت العموم األخرىالتأويل تأوياًل غير مباشروقد يكون . الدينية

. تتعدد تفسيراتو وتأويالتوإن النص حين يكون محورًا لحضارة أو ثقافة البد أن 
أىم ىذه المتغيرات مثاًل . ويخضع ىذا التعدد التأويمي لمتغيرات عديدة متنوعة

 الذي يتناول النص أي المجال المعرفي الخاص الذي يحدد أىداف طبيعة العمم
 الذي يتناول العالم األفق المعرفيثاني ىذه المتغيرات . التأويل وطرائقو

 من خاللو، أو يحاول أن يفيم النصالمتخصص من خاللو النص، فيحاول أن 
وغني عن القول أن ىذه المتغيرات يصعب أن ينفرد . يجعل النص يفصح عنو

أحدىا ويكون ىو المتغير المسيطر في عممية التأويل والتفسير، واألحرى القول إن 
ذا . عممية تأويمية في أي حالة تفاعل نشٍط خالقىذه المتغيرات تعمل في  وا 

التأويل كانت الثقافة العربية ثقافة تعطي لمنص القرآني ىذه األولية، وتجعل من 
. لماىية النص ولطرائق التأويل- ولو ضمنيا– فالبد أن ليذه الثقافة مفيوما نيجا

ومع ذلك فقد حظي جانب التأويل ببعض الدراسات التي ركزت عمى العموم الدينية 
تحاول استكشاف ىذا المفيوم ولم يحظ مفيوم النص بدراسة وتجاىمت ما سواىا، 

.  (8)"في تراثنا إن كان لو وجود، أو تحاول صياغتو وبمورتو إن لم يكن لو وجود 
إّن محاولة " ثم أجده يحدد معنى بحثو عن مفيوم لمنص القرآني إذ يقول 

البحث عن مفيوم لمنص سعي الكتشاف العالقات المركبة لعالقة النص بالثقافة 
وسيكون ىذان . من حيث تشكمو بيا أواًل، وعالقتو بيا من حيث تشكيمو ليا ثانياً 

وىذا الباب ينقسم إلى خمسة . المحوران موضوع الباب األول من ىذه الدراسة
مفيوم الوحي، المتمقي األول لمنص، المكي والمدني، : فصول ىي عمى التوالي

وفي كل ىذه الفصول سيكون التحميل قائمًا . أسباب النزول، ثم الناسخ والمنسوخ
وسيكون . عمى أساس المحورين السابقين في عالقة النص بالثقافة تشكاًل وتشكيالً 

                                                 

. 10-9: دراسة في عموم القرآن:  مفيوم النص(8)
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الباب الثاني من ىذه الدراسة عن آليات النص من حيث عالقتو بالنصوص 
األخرى في الثقافة من جية، ومن حيث آلياتو في إنتاج الداللة من جية أخرى، 

اإلعجاز، المناسبة : ويندرج تحت ىذا الباب أيضًا خمسة فصول ىي عمى التوالي
. (9)"بين اآليات والسور، الغموض والوضوح، العام والخاص، التفسير والتأويل 

: نقد مفيومو لمنص القرآني ومنيجو- 3
: مفيوم النص)إّن المنيج الذي يتبناه نصر حامد أبو زيد في كتابو 

، يجمع بين دراسة (10)منيج بنيوي توليدي ماركسيىو  (دراسة في عموم القرآن
النص من الداخل بوصف النص بنية لغوية قائمة بذاتيا أو تجسدا بنائيا يعيد بناء 

معطيات الواقع والثقافة العربيتين في نسق جديد، ودراسة النص من الخارج 
بوصف النص منتجًا ثقافيًا من نتاج الواقع بكل ما ينتظم ىذا الواقع من أبنية 

اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، فيو منيج غربي بمفاىيمو ومصطمحاتو، 
نما أخذه وقام بشد النص القرآني عمى  أي أّن أبا زيد لم يخترعو اختراعا، وا 

مقصمتو وحذف ما ىو زائد حتى يكون النص القرآني حسب مقاييس ىذا المنيج، 
فيو إن رفض التبعية لمتراث العربي اإلسالمي، فإنو أصبح تابعًا لمتراث الغربي، 

 (أو األسموبي)لذلك أجده يقحم مصطمحات الخارج والداخل أو التاريخي والجمالي 
! ، فعن أي تجديد يتكمم؟(11)في أكثر من مبحث في كتابو

لذلك نجد مفيوم النص القرآني لديو جاىزًا منذ البداية، فيو يعرفو كما 
ذكرت سابقا، بأنو نص لغوي ومنتج ثقافي، فمو كان باحثًا عن مفيوم لو لوصل 
إلى ذلك المفيوم في نياية بحثو، في حين أنو بدأ بحثو بو، والمنيج الذي يزعم 

البحث عنو أيضًا ىو منيج غربي جاىز ومكتمل بمفاىيمو ومصطمحاتو، فمو كان 
باحثًا عنو لما أوضح طرائقو بيذه الصورة التي تشير إلى أنو منيج بنيوي توليدي 

                                                 

. 28:  المصدر نفسو(9)
مقاربة : ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب:  لمزيد من المعمومات عن ىذا المنيج ينظر(10)

 في البنيوية .1979، 1لبنان، ط-بنيوية تكوينية، محمد بّنيس، دار العودة، بيروت
جمال شحّيد، دار ابن رشد لمطباعة . دراسة في منيج لوسيان غولدمان، د: التركيبية

. 1982، 1لبنان، ط-والنشر، بيروت
. 175، 160، 112-111: دراسة في عموم القرآن: مفيوم النص:  ينظر(11)
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ماركسي، وكان األحرى بو أن يقول أنو يتبنى ىذا المنيج، وأّن مفاىيمو 
ثم كان يجب عميو أن يقول بأنو . ومصطمحاتو وطرائقو في التطبيق ىي كاآلتي

يحاول أن يطبق ىذا المنيج المغوي، بوصفو بنيويا، واأليديولوجي، بوصفو ماركسيًا 
عمى النص القرآني، وال يزعم أنو منيج لغوي حسب، ويسميو بمنيج التحميل 
، (12 )المغوي، أو منيج تحميل النصوص، أو نيج تحميل النصوص المغوية األدبية

فيخفي ماركسية ايديولوجيتو وانتماءه، وال يزعم لو العممية والموضوعية ويزعم لغيره 
، فعن أي وعي عممي معاصر (13)الرجعية والخرافة والتضميمية والشعوذة والوعظية

! بالتراث يتحدث ؟
ىي مشكمة معرفية  التي يتطرق إلييا نصر حامد أبو زيد إّن المشكمة

تتعمق بمصادر المعرفة اإلنسانية، وبالرؤية المعرفية الكمية  (أبستمولوجية)
إلخ، فالمنيج الذي تبناه كما ذكرت ينطمق من ...وبالمنيج الفكري ومعاييره العممية

الفكر الغربي الماركسي، الذي ينطمق من عقمية مادية، تبعد كل ما لو عالقة 
بالوحي، وما ىو بعيد عن الواقع المادي التجريبي، وىذا ىو شأن الفكر المادي 
الفيزيقي عموما، يقصي الوحي اإلليي بوصفو مصدرا معرفيا، ويحصر المعرفة 
التي يعترف بيا بالمعرفة التجريبية المادية الفيزيقية حسب، أي أنو ينطمق من 

 تحصر مصادر المعرفة في مصدر واحد وىو الحس والتجربة، رؤية معرفية كمية
 أقرت بأّن المعرفة ممكنة وصحيحة الرؤية المعرفية الكمية اإلسالميةفي حين أّن 

من ثالثة مصادر معرفية، وىي الوحي، والعقل، والحس أو التجربة، وال يشكك 
أحدىا في معرفة اآلخر أو ينفييا ويقصييا، بل يكمل أحدىا معرفة اآلخر، 

. فالعالقة تكاممية بين مصادر المعرفة
، إذ موقف من الوجود منطمق في أصمو من وىذا الموقف من المعرفة

أّن الرؤية الكمية اإلسالمية تنطمق من الوجود إلى المعرفة، وليس العكس، فالوجود 

                                                 

. 28، 27-26، 25: المصدر نفسو:  ينظر(12)
. 20، 17، 15، 14، 13، 12، 10: المصدر نفسو: ينظر( 13)
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، وىذا ما يسمم بو الفكر الماركسي أيضا، (14)أسبق زمنًا من الفكر والعمم اإلنساني
ال يقتصر عمى الوجود المادي حسب –في الفكر اإلسالمي-إال أّن مفـيوم الوجود

كما في الفكر الغربي الماركسي، بل إنو وجودان أو عالمان، عالم الشيادة وعالم 
الغيب، فعالم الشيادة ىـو كل ما يستطيع اإلنسان رؤيتو ويقـدر عمى مشاىدتو 

ومعاينتو وشيوده، بصورة مباشرة بواسطة حواسو وعقمو، أو بصورة غير مباشرة 
بوساطة األجيزة التقنية التي يصنعيا، وىو عالم محدود بزمان ومكان معينين، أما 
عالم الغيب فيو كل ما ال يستطيع اإلنسان مشاىدتو ومعاينتو بصورة مباشرة أو 

نـما يأتي خبره عن طريق الوحـي من اهلل  والمقصود بالوحي -()غير مباشرة، وا 
-.  إسالميًا القـرآن والسـنة

والنظام والتناسق في عالم الشيادة، يقوم عمى ترتيب المسببات عمى 
األسباب، فالعالقة ضرورية بين السبب والمسبب، إذ يتوقف وجود المسببات عمى 
وجود تمك األسباب، فيي قوانين وسنن ماضية ال تتخمف إالَّ إذا أراد اهلل خرقيا في 

، (15) البشريةةحاالت معينة ولغايات محدودة ال تقع ضمن الحسبان والمسؤولي
( )، ركبيا في الموجودات، فاهلل ()لكون ىذه األسباب ىي من خمق اهلل 

أوجد موجودات بأسباب سخرىا ليا من خارجيا، وبأسباب أوجدىا في ذوات تمك 
الموجودات، فيذه األسباب ىي ليست الفاعمة الحقيقية بذاتيا في النتائج دون أن 

ىو الذي يحفظ وجودىا في  ()يكون لمقيوميَّة اإلليية دور في ذلك، بل إن اهلل 
كونيا فاعمة مجازًا، ويحفظ مفعوالتيا بعد فعميا، ويبدع جواىر المفعوالت عند 

، فالعالم أو الوجود إذن، لم يوجد (16)اقتران األسباب بيا، وكذلك يحفظيا في نفسيا
                                                 

دورة المنياجية : لؤى الصافي، ضمن كتاب.د.في معنى المنياجية اإلسالمية، أ: ينظر (14)
شراف: اإلسالمية في العموم االجتماعية نادية .د.أ: حقل العموم السياسية نموذجا، إعداد وا 

مصر، -سيف الدين عبد الفتاح، مركز الدراسات المعرفية، القاىرة.د.محمود مصطفى و أ
 .66: م2002-ىـ1423

 فتحي حسن ممكاوي، مجمة إسالمية المعرفة،.  دالتفكير المنيجي و ضرورتو،:  ينظر(15)
 .34: م2002-ىـ1426، 28ددعال

الكشف عن مناىج األدلة في عقائد الممة، ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن : ينظر(  16)
محمد األندلسي المالكي، أو نقد عمم الكالم ضدا عمى الترسيم األيديولوجي لمعقيدة ودفاعا 
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اتفاقًا أو عبثًا من غير قصد ولم يتم بذاتو أو بأسبابو المادية أو بقوة ذاتية فيو أو 
. بتفاعل كيميائي حسب، من دون حاجة إلى موجد

ولم توجده الطبيعة بذاتيا، إذ من المستحيل وجود المخموقات كميا متوالدة 
عن بعضيا إلى ما ال نياية، بحيث يكون كل واحد منيا معمواًل لما قبمو وعمة لما 
بعده، دون أن تبدأ ىذه السمسمة أخيرًا من عمة واجبة الوجود، وىي التي تضفي 

، فالمادة ليست أبدية أو أزلية كما تدعي (17)التأثير المتوالد عمى سائر تمك الحمقات
، بل إن الطبيعة بكل ما فييا وبأسبابيا، الرؤية الكمية الغربية الفمسفية المادية

ومحفوظة بحفظو، وعميو فيي خاضعة إلرادتو و مشيئتو  ()ىي مخموقة هلل
خمقو اإللو وضبطو وتركو يدور من -كما يقول نيوتن-فالعالم ىو ليس كالساعة

يستحيل أن يكون  ()تمقاء نفسو، دون حفظو لوجوده وألسبابو، كما أن اهلل 
، بل الفمسفات المثالية الغربيةحاال في الطبيعة ومندمجا فييا، كما تذىب بعض 

. ىو ذات مستقمة عن الكون واإلنسان، فيو المركز غير المنظور لمكون
 يصف التيارات الفكرية عموما التي تؤمن بالوحي لذلك أجد أبا زيد

مصدرا معرفيا لمبشر جميعا مع مصادر المعرفة اإلنسانية  (القرآن والسنة)اإلليي 
األخرى وىما العقل والتجربة، وتجعل لو األولوية عمييما، بالرجعية ويكرر ىذا 

يصنف و. (18)(دراسة في عموم القرآن: مفيوم النص)الوصف مرات عدة في كتابو 
الفكر اإلسالمي عموما منطمقا من الرؤية الغربية المادية الماركسية بأنو فكر تأممي 

كيف يمكن تطبيق منيج : واالعتراض الذي يمكن أن يثار ىنا" مثالي، إذ يقول 
والعياذ باهلل من )وقد يتضمن بعض االتيام ! تحميل النصوص عمى نص إليي؟

                                                                                                                       

مع مدخل ومقدمة تحميمية وشروح لممشرف عمى : عن العمم وحرية االختيار في الفكر والفعل
: 2001، 2لبنان، ط-محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.د, المشروع

169-171 ,190-193 .
وجود الخالق ووظيفة المخموق، مع تمييد بالغ األىمية في : كبرى اليقينيات الكونية: ينظر( 17)

محمد سعيد رمضان . بيان منيج البحث العممي عن الحقيقة عند العمماء المسممين وغيرىم، د
 . 90-89, 84-83: م1974-ىـ1394، 3سورية، ط-البوطي، دار الفكر، دمشق

. 76-75، 20، 15: دراسة في عموم القرآن: مفيوم النص: ينظر( 18)
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حول تطبيق مفاىيم البشر ومناىجيم عمى نص غير بشري من حيث  (سوء النية
والحقيقة أن ىذا االعتراض إن صدر فإنما يصدر عن ذلك النمط . أصمو ومصدره

 (الديالكتيك اليابط)من الفكر التأممي المثالي الذي أشرنا إليو بوصف عممي باسم 
، وىذا شيء طبيعي بالنسبة لمباحث الذي يرى األشياء من زاوية رؤية الفكر (19)"

الماركسي المعرفية الكمية، ألنو سيحصر رؤيتو بتصنيف اآلخرين بتصنيفين اثنين 
ال ثالث ليما، إما أنيم ماديون واقعيون في رؤيتيم ومعرفتيم وىذه ىي المعرفة 

التي يعترف بيا ويقرىا ويصفيا بالعممية، أو أنيم تأمميون مثاليون، وىذه المعرفة 
ىي التي ينفييا ويقصييا وال يعترف بيا ويصفيا بالرجعية والخرافة والشعوذة، في 
حين أّن الفكر اإلسالمي ال يمكن أن نحصره بيذا التصنيف، فيو تصنيف يقفز 

. فوق الحقائق ويشوه المفاىيم
فالفكر المثالي ينطمق من رؤية معرفية كمية تحصر مصادر المعرفة في 
مصدر واحد وىو العقل، والوجود بكل ما فيو متوقف عميو، في حين أّن الوجود 

في الرؤية اإلسالمية ال يتوقف عمى اإلدراك فمن األشياء الموجودة 
ماُ يدِركياُ مدرك ويعجز عن إدراكيا مدرك آخر، وال يكون ذلك قادحاَ في وجودىا، 
نما  بل ىي موجودة سواء أدركيا أم لم يدركيا، فاإلدراك ليس شرطًا في الوجود وا 

فالحقائق واألشياء البّد من وجودىا أواًل مستقمة عن . (20)الوجود شرط اإلدراك
ثباتيا والتسميم بيا ثانيًا، أي أن  اإلنسان وعقمو وحواسو، لكي يمكننا معرفتيا وا 

ىناك عالقة اعتمادية بينيما، وأول تمك الحقائق وجود ىذا الوجود بما فيو اإلنسان، 
من قدرات عقمية وحسية،  ()واإلقرار بقدرتو عمى المعرفة بما ركب فيو اهلل 

ووجود واجب الوجود خالق ىذا الوجود واإلنسان، فإثبات الواضح تحصيل حاصل 
ال قيمة لو، بل ىو امتيان لمعقول البشرية، والتشكيك في ذلك إنما ىو مجارات 

، وال  لمشكاكين والال ًً أدريين في منيجيم، الذين ينكرون الحسيات والبديييات عنادَا
 فالرؤية الكمية اإلسالمية كما ذكرنا تدور حول ثالثة محاور رايسة .يبتغون الحق

                                                 

. 27: دراسة في عموم القرآن:  مفيوم النص(19)
: راجح عبد الحميد الكردي، الكتاب الثاني.نظرية المعرفة بين القرآن والفمسفة، د: ينظر( 20)

، 2ربانية المعرفة وموقفيا من المثالية والواقعية، دار الفرقان لمنشر والتوزيع، عمان، ط
2003 :75 ،116 ,234. 
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، وىي من ثوابت الفكر (عالمي الشيادة والغيب)اهلل واإلنسان والوجود : وىي
اإلسالمي، التي تميزه عن الرؤية الفكرية الغربية اإلقصااية، المادية منيا 

، أي أن الفكر (21)والمثالية، التي تدور حول محورين ىما الطبيعة واإلنسان
، وال بوحدة الوجود pantheism))اإلسالمي ال يسمم بفكرة وحدة الوجود الروحية 

نما يقر بتعدد مستويات الوجود، أي أن ىناك ىرمية (pancosmism)المادية  ، وا 
وىذا يقتضي تعدد  (اهلل واإلنسان والوجود)وجودية حقيقية بالغة االختالف وىي 
.  (22)مصادر المعرفة، ال أحادية المصدر

 التي من المعايير الكبيرة والميمة، ستسحب معيا إّن ىذه القضية المعرفية
خالليا نحكم عمى أّن ىذه المعرفة اإلنسانية ىي معرفة عممية أم غير عممية، 

فتحديد ىذه المعايير سيعتمد عمى الرؤية المعرفية الكمية التي ينطمق منيا الباحث 
ومصادر المعرفة التي تقرىا، وىذه المعايير ستؤثر في تكوين التصورات والمفاىيم 

.  حول أي موضوع مطروح لمبحث
بأحادية سببية فالمنيج الفكري الذي يتبنى الرؤية الفمسفية المادية سيسمم 

، وسيستخدميا بوصفيا معيارا وحيدا تفيم من خاللو الظواىر وتفسر بو، مادية
ويصف المعرفة المنبثقة من منيجو بأنيا معرفة موضوعية ممموسة، بحيث يدعي 
أّن الباحث قد تجرد من خصوصيتو الثقافية ومن التزامو الخمقي، ومن عواطفو 
اإلنسانية الذاتية، بحيث يتحول عقمو إلى صفحة بيضاء يسجل الحقائق ويرصد 

.  التفاصيل بحياد شديد
وبذلك تتحول الظاىرة موضوع الدراسة إلى مجرد شيء مادي، تيمل فيو 

القيم والغائيات والمركب والتعددي وغير المتجانس والدوافع الداخمية، ألّن كل ما ال 
دخالو في شبكة السببية الواضحة  يمكن اختزالو من الظواىر المدروسة وتنميطو وا 

                                                 

محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، .تكوين العقل العربي، د: ينظر( 21)
 .29: 1998، 7لبنان، ط-بيروت

: أحمد داود أغمو، ضمن كتاب.تحميل مقارن لمنماذج المعرفية اإلسالمية والغربية، د: ينظر (22)
حسن فتحي ممكاوي، المعيد العالمي .، تحرير د(حمقة دراسية)نحو نظام معرفي إسالمي 

 . 122، 119: م2000-ىـ1420، 1األردن، ط-لمفكر اإلسالمي، عمان
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المادية، فانو ييمش ويقصى ويصبح غير عممي، فوضوي، غير طبيعي، وال 
يصمح موضوعا لمبحث، ويصبح كل منيج ومعرفة يعتنيان بمثل ىذه المواضيع 
ىما غير عمميين، ومن ثم لكي تكون التفسيرات تفسيرات عممية مادية شاممة 

البد أن تمثل قوانين عامة مادية بسيطة خالية من -حسب الرؤية المادية-ونيائية
القيم والغائيات، متسمة بالتراكم واالستمرار، متطابقة مع الواقع المادي البسيط، إذ 
كمما تجردت الظواىر من خصوصيتيا القيمية واإلنسانية والغائية، وارتفع المستوى 
التعميمي فييا، ازدادت المعرفة عممية ودقة، وأصبحت معرفة عالمية، تسد فييا 
الثغرات كميا وتصفى فييا الثنائيات، لتصل إلى مستوى القانون الطبيعي المادي 

العام، وىذا تحيز لرؤية مادية، تفترض موضوعا مرصودا دون ذات راصدة، 
وتفترض واقعا ماديا بسيطا وعقال ماديا بسيطا يسجل كل شيء بصورة آلية 

. (23)تراكمية
أما المنيج الفكري الذي يسمم بالذاتية المطمقة، المنغمقة عمى ذاتيا، 

فيما بينيا واتساقيا حسب، ويستخدميا بوصفيا معيارًا فسيشترط ترابط األفكار 
. أحاديًا لممعرفة

بمبدأ في حين أّن المنيج الفكري الذي يقر بتعدد مستويات الوجود، سيسمم 
وىذا المبدأ يقر بالثنائيات المعرفية وال يقصييا، لصالح األحادية المادية الثنااية، 

أو المثالية، ألنو ينطمق من رؤية إسالمية لموجود، ال تختزل الواقع أو الوجود إلى 
عناصره األولية المادية، أو إلى عناصر مثالية، بل إّن الوجود يضم عناصر من 
المحدود والالمحدود، التي تعد صدى لمثنائيات الكبرى، ثنائية الخالق والمخموق، 

 .اإلنسان والطبيعة
، التي تعني ثنااية قاامة عمى عالقة الوسطية أو التوازن والتكامل وىي

تجاور األشياء مع تمايزىا، وتوازنيا وعدم اختالطيا واندماجيا وفناء أحدىا 

                                                 

رؤية معرفية : إشكالية التحيز: عبد الوىاب المسيري، ضمن كتاب.فقو التحيز، د: ينظر (23)
عبد الوىاب المسيري، مؤسسة انترناشيونال جرافيكس، الواليات .د: ودعوة لالجتياد، تحرير
.  100، 98، 97، 58، 56 -55، 54: 1م، الجزء1996-ىـ1417، 2المتحدة األمريكية، ط



                                   (        59) العدد –آداب الرافدون 

 م2011/هـ1432

 63 

باآلخر، أو توحدىا، فكل منيا ال يفقد خاصيتو سواء أكانت ىذه األشياء أضدادا أم 
. غير أضداد، فال يقصي أحدىا األخر بل يكمل بعضيا بعضا

فيي ليست عممية تمفيقية ال جيد فييا إال الجمع، بل ىي عممية اجتيادية 
تسعى إلى الحكمة والحق والصواب، لتضمو في نظم جديد، فيي تجمع بين 
الشيئين في عالقة تجاورية، كما يقتضي الواقع، ثم تحاول أن توازن وتعادل 

بينيما، من أجل ما يتطمبو االتساق، وتستمزمو مجريات التاريخ والزمان، أي أّن 
خضاعيا لمنظام واالختيار  ىناك عنصر التدخل الواعي في األشياء الطبيعية، وا 
والتوجيو، فاإلنسان أصبح يممك حركتو ويوجييا وال تممكو ىي، فيو ليس حبيس 

 وىي ال تعتني بتوليد شيء أو انبثاقو أو استنباطو من شيئين .(24)المادة والواقع
بعد أن يفني بعضيا بعضا ليخرج شيء آخر، يعيد ذلك الصراع، ويكون لو وجوده 

فيذه الوسطية المتوازنة تقر  .(25)المستقل، الذي يمغي أصمو كما في الفكرة الجدلية
بوجود الثنائيات المتضادة ولكنيا غير داخمة في عالقة صراع، بل ىي تدخل في 
حركة وعالقة تدافع فيما بينيا ال يمغي أحدىا اآلخر بل كل يحتفظ بتميزه ليصل 

. إلى شيء آخر جديد
وىو تدافع يحتاج إلى اإلرادة البشرية لتغميب موقف عمى موقف، كما يحتاج 
إلى اإلرادة والعناية اإلليية، ألن اإلنسان محدود القدرات، وال يعني ىذا مصادرة 
بعاده عن مسؤوليتو، بل إّن ىذه اإلرادة حسب التصور  حريتو وتجميد حركتو وا 

اإلسالمي، ىي قوة تحث اإلنسان عمى العمل وتجعل التغير االجتماعي والتاريخي 

                                                 

عبد الحميد إبراىيم، مطبعة القاىرة الجديدة، .مذىب وتطبيق، د: الوسطية العربية: ينظر (24)
1979 :26 ،59 ،75 ،77 ،98 ،108 ،180-184 ،193 ،195-199 ،302 ،304 ،
-لبنان، القاىرة-زكي نجيب محمود، دار الشروق، بيروت.تجديد الفكر العربي، د. 308

.  287-274:م1978-ىـ1398، 5مصر، ط
محمد مستجير : تطور النظرة الواحدية إلى التاريخ، جورج بميخانوف، ترجمة: ينظر (25)

-82: 1975، 2مراد وىبة، دار الطميعة لمطباعة والنشر، بيروت، ط.د: مصطفى، مراجعة
تاريخ الفمسفة اليونانية، يوسف كرم، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاىرة، . 83
. 301، 184-183: الوسطية العربية. 78: م1966-ىـ1386، 5ط
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مرىونا بالفعل اإلنساني والمبادرة البشرية، وىي مرحمة تالية لتنظيم القمق، وتخميص 
اإلنسان من اإلحساس بالعبثية والعدم والالجدوى والتمزق، فالدفع ىو حركة الزمة 
بين الناس ال تصل إلى الشقاق والصراع، ألن الكل يدور بإذن اهلل وتحت عين 

  .(26)رعايتو، فيي عممية توازن بين القيم الروحية والقيم المادية
لذلك فيذا المنيج ُيسجل المتغيرات كما ُيسجل الثوابت، ويعترف بالنسبي 
كما يقر بالمطمق، وىو ال يركز عمى الكمي دون الجزئي، وال عمى العام دون 

الخاص، وال عمى االستمرار دون االنقطاع، وال عمى عكس ىذه الثنائيات، فالعالم 
ىو كل متماسك مكون من كميات متماسكة مكونة بدورىا من أجزاء متماسكة لكل 

شخصيتيا ووظيفتيا المقدرة وقيمتيا في ذاتيا، ولكنيا ال تفيم إال بالعودة إلى 
الكميات، ولكنيا ليست كميات صمبة مادية، بل إّن مركزىا ومصدر تماسكيا يوجد 
خارجيا، ولذا فيي تظل كميات فضفاضة تحوي ثغرات داخميا، وعميو فإّن ىذه 

المعرفة تحاول الوصول إلى خصوصية الظاىرة وتنوعيا دون أن تيمل عموميتيا، 
وتحاول الوصول إلى النقط المفصمية التي تصل بين ظاىرة وأخرى وتفصل 

بينيما، دون أن ترد الجزء إلى الكل، أو الخاص إلى العام، أو تفرض االستمرارية 
. (27)عمى االنقطاعات

 المذين إّن الرؤية المادية الماركسية ومعيارىا األحادي المادي الممموس
:  ، فيوأجدىما أثرا في تصوراتوانطمق منيما نصر حامد أبو زيد، 
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 وتطبيقو لممنيج البنيوي التوليدي الماركسي، بين ثنائية ال يفرق في دراستو
النص اإلليي والنص البشري، كما يفرق الفكر اإلسالمي الذي يسمم بمبدأ الثنائية، 

ن كان يقر بمصدر النص  إذ يصف كمييما بأنيما نص لغوي ومنتج ثقافي، وا 
القرآني بأنو نص إليي عمى مستوى االعتقاد، ولكن عمى مستوى الدراسة والتطبيق 

فيو ال يقر بذلك، إذ يعرفو بأنو نص لغوي ومنتج ثقافي بدون أي خصوصية، 
يسحب صفة القدسية عن النص القرآني ليستوي بذلك مع سائر النصوص البشرية، 

كما يصفو بل إنو يرى بأّن في -ويجعمو كأي نص لغوي أدبي بشري عربي ممتاز 
عالمية غير ممتازة وىي قميمة تشكل في الواقع - (28)القرآن نصوصا أدبية ممتازة وا 

الذي عاشو وتكون من الثقافة التي ينتمي إلييا، أحدث أثرًا ثقافيا في الثقافة 
فأين صفات إعجازه؟ ىذا السؤال وغيره ينحى جانبا . العربية، في زمن من األزمان

وينفى من ثنايا بحثو العممي ألنو سؤال غير عممي من وجية نظر العقل المادي 
وىذا التعريف مرتكز في تصوراتو عمى مبدأ األحادية السببية المادية، الفيزيقي، 

لذلك ال نجد فيو ثنائية النص اإلليي والنص اإلنساني، المنبثقة من مبدأ الثنائية 
  .القائم عمى الوسطية والتوازن

 سينسحب عمى صاحب النص القرآني وىو اهلل جل جاللو، وىذا التصور
فتعريفو لمنص القرآني بأنو منتج ثقافي سيبعد عنو مصدره اإلليي عمى مستوى 

، فيو يقصيو منيا ويعمن موتو شأنو شأن المنيج البنيوي عموما (29)الدراسة
والبنيوي التوليدي الماركسي خصوصًا، ألنو غيبي ال مادي وال يدخل ضمن 

فيو مرتكز في تصوراتو عمى مصطمح من مصطمحات المنيج البنيوي التوليدي، 
مبدأ األحادية السببية المادية، ودراسة المؤلف تتنافى مع معايير العممية في ذلك 

. المنيج
لذلك نجده يصف مناىج العمماء المعاصرين السابقين عميو جميعيا من 
غير تمييز، التي درسوا من خالليا النص القرآني بأنيا خطابية ووعظية وغير 
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عممية وال تكشف شيئا جديدا فيي تشبو طرائق الحواة والمشعوذين، ألنيا بدأت 
ولعل الحديث عن دور الواقع والثقافة في "دراستيا بمصدر النص القرآني، إذ يقول 

تشكيل ىذه النصوص يمثل نقطة االنفصال، وربما التدابر، بين منيج ىذه الدراسة 
 عند مناقشة مثل ىذه الخطاب الديني المعاصر التي يتبناىا المناىج األخرىوبين 

اهلل عّز القضايا حيث تعطى األولية عند مناقشة النصوص الدينية لمحديث عن 
لمنص، ثم  (المستقبل األول )النبي ثم يمي ذلك الحديث عن  (قاال النص )وجلّ 

 (المكي والمدني)و (أسباب النزول) تحت عناوين الواقعيمي ذلك الحديث عن 
إن اكتممت لو أدوات البحث المنيجي -إّن مثل ىذا المنيج. (والناسخ والمنسوخ)و

بمثابة ديالكتيك ىابط في حين أن منيج ىذه الدراسة - من الدقة واالستقصاء
 في المطمق والمثاليوعمى حين يبدأ المنيج األول من . بمثابة ديالكتيك صاعد

الحسي والعيني ، فإّن المنيج الثاني يبدأ من الحسي والمتعينحركة ىابطة إلى 
.  ويكشف عما ىو خفيالمجيول ليصل إلى الحقااق والبدييياتصعودًا، يبدأ من 

، ومن ثم يكون عرضة لالنغماس التأملإّن معضمة المنيج األول أنو يعتمد عمى 
، وبذلك يتحول الخطاب العممي من خالل ىذا المنيج عن األقاويل الخطابيةفي 

ولعل ىذا يفسر لنا . ميمة الوعظ واإلرشادميمتو الحقيقية ليؤدي ميمة أخرى ىي 
ونأمل أن يؤدي . اختالط مفيوم العالم بمفيوم الواعظ والخطيب في ثقافتنا الدينية

المعضمة الثانية التي . المنيج الذي تتبناه ىذه الدراسة إلى تجاوز ىذه المعضمة
خطر الوقوع في - ونأمل أن يتجاوزىا منيج ىذه الدراسة-يقع فييا المنيج األول

-اإلجابات الجاىزة واالنسياق في دوامة التشويش األيديولوجي حيث يبدو الباحث
دور الحواة وكأنو يكتشف جديدًا، وىو في الواقع يمارس - في إطار ىذا المنيج

.  فيخرج من ثيابو ما سبق أن َخبَّأه وذلك ليدىش الناس وينال إعجابيموالمشعوذين
وما يكون الباحث قد خبأه في ىذه الحالة ليس سوى ما قالو في نفس القضية وعن 

في حين أنو يزعم في بحثو أنو يتبع منيجا عمميا والعممية . (30)"نفس الموضوع 
وفي ىذا الكشف نأمل أن نساىم في " من سماتيا األساسية الموضوعية، إذ يقول 
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تعرية الوجو الحقيقي لكثير من مفاىيم الخطاب الديني المعاصر باستخدام أساليب 
. (31)"الدرس العممي 

 النص القرآني ىو منتج ثقافي، يحتم أن يكون ىناك مادة ثم إّن قولو إنّ 
مادية خام، وُمنِتٌج، وُمنَتٌج، وأّن الُمنِتَج ىو مجرد آلة مادية أو وسيمة يتم بواسطتيا 

. فقط إنتاج الُمنَتج ثم يتم التركيز عمى الُمنَتِج ومواده الخام ال الُمنِتجِ 
وىذه ىي الفكرة األساسية لممنيج البنيوي التوليدي الماركسي الذي طبقو 

نصر حامد أبو زيد عمى النص القرآني، فيو يركز عمى الُمنَتِج الثقافي وىو النص 
القرآني، والمواد الخام التي كانت منتشرة في ذلك الواقع وىي الثقافة العربية ولغتيا، 

إذا استخدمنا مصطمحات ىذا المنيج -وبما أنو أبعد اهلل عز وجل بوصفو ُمنِتجًا 
ألنو غيبي ال مادي وال يدخل ضمن مصطمح من - مع تحفظنا عمى ىذه التسمية

مصطمحات المنيج البنيوي التوليدي، فإذا البد أن تكون الثقافة العربية المتجسدة 
في المغة العربية التي ىي مادة خام، ىي نفسيا في الوقت نفسو التي أنتجت 
المنتج الثقافي أي النص القرآني، إذ ال يمكن منطقيا أن ينتج المنتج من ذات 
نفسو، أي أن البنية التحتية التي ىي الواقع االقتصادي واالجتماعي، ىي التي 
أنتجت البنية الفوقية، ومن ىذه البنية الفوقية الثقافة وأىم محور في ىذه الثقافة 

العربية ىو النص القرآني، ألنو وصف الحضارة العربية بأنيا حضارة النص، وكأّن 
اإلنسان العربي الذي تمثل ىذه الثقافة وأنتجيا ىو مجرد وسيط يستبعده من 

ال كيف يمكن أن نتخيل ونتصور أن الثقافة العربية ىي التي  الدراسة أيضا، وا 
. (32)أنتجت نفسيا، ثم ىذه الثقافة ىي التي أنتجت النص القرآني من ذات نفسيا

والمقصود بذلك أنو . إّن النص في حقيقتو وجوىره منتج ثقافي"وفي ذلك يقول 
ذا كانت ىذه . تشكل في الواقع والثقافة خالل فترة تزيد عمى العشرين عاماً  وا 

اإليمان بوجود ميتافيزيقي سابق لمنص الحقيقة تبدو بدييية ومتفقًا عمييا، فإن 
يعود لكي يطمس ىذه الحقيقة البدييية ويعكر من ثّم إمكانية الفيم العممي 
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فيو بذلك يبعد كل تصور وفكرة ميتافيزيقية غيبية غير مادية . (33) "لظاىرة النص
تعكر عميو مفاىيمو العممية، أي أنو يشد النص القرآني عمى مقصمة منيجو 

البنيوي الماركسي، لكي يخرج بمخرجات عممية مادية ممموسة من وجية نظر 
بنيوية ماركسية، وىو مستند في ذلك إلى مبدأ األحادية السببية المادية الممموسة 

كما ذكرنا بوصفو معيارا عمميًا وحيدًا في ىذا المنيج، لذلك فإّن قول العمماء بوجود 
َبْل ُىَو ُقْرآٌن مَِّجيٌد "، مستندين في ذلك إلى قولو تعالى (34)القرآن في الموح المحفوظ

نَُّو َلَقَسٌم لَّْو )( َفاَل ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجوِم " ، وقولو (35) "ي َلْوٍح مَّْحُفوظٍ فِ  () َواِ 
 الَّ َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطيَُّرونَ )( ِفي ِكتَاٍب مَّْكُنوٍن )( ِإنَُّو َلُقْرآٌن َكِريٌم )( َتْعَمُموَن َعِظيٌم 

ِإنَّا )( َواْلِكتَاِب اْلُمِبيِن  )( حم" ، وقولو تعالى (36)" َتنِزيٌل مّْن رَّبّْ اْلَعاَلِمينَ )( 
نَُّو ِفي ُأمّْ اْلِكتَاِب َلَدْيَنا َلَعِميّّ َحِكيمٌ )( َجَعْمَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيِّا لََّعمَُّكْم َتْعِقُموَن  ، ىو (37)" َواِ 

قول رجعي وخرافي وأسطوري وغير عممي، مع أّن ىذه الحقيقة مأخوذة من 
نصوص القرآن الكريم، والسبب في ذلك يعود إلى أّن المنيج البنيوي الماركسي 
الذي يتبناه نصر حامد ال يعترف بالوحي أيا كان بوصفو مصدرا معرفيا كما 

ذكرنا، لذلك يتعكر مزاجو وتيتز حقائقو العممية البدييية وتطمس، وال يكون ىناك 
مجال لفيم ظاىرة النص القرآني فيما عمميًا، عندما يسمع قول العمماء بوجود 

. ميتافيزيقي سابق لمنص في الموح المحفوظ
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 أّن الخطاب الديني المعاصر كما يصفو، ومن قبميم ثم إّنو يذىب إلى
عمماء القرآن، وقعوا في تناقض عندما قالوا بوجود غيبي لمقرآن في الموح المحفوظ، 

، وفي الوقت نفسو درسوا أسباب النزول وفرقوا قبل أن ينزل عمى الرسول محمد
بين المكي والمدني، وىما عممان يجعالن النص القرآني مرتبطا بالزمان والمكان 

، وىذا التصور طبيعي لمن لم يفيم طبيعة رؤية الفكر (38)المذين نزل فييما
اإلسالمي الكمية لممعرفة ومصادرىا ومعاييرىا، وأنيا تنظر إلى المعرفة اإلنسانية 
بأنيا معرفة متكاممة، ال يقصي أحدىا اآلخر، إما الواقع أو الوحي أو العقل، بل 

تحاول أن توازن بين معطيات الوحي المعرفية في كون النص القرآني ىو في الموح 
المحفوظ، وبين معطيات الواقع في كون ضرورة معرفة أسباب النزول لموصول إلى 

إلخ، وتصوغيا بمقدمات متسقة مع مبادئ ...الداللة ولمعرفة الناسخ من المنسوخ
العقل، لتصل إلى نتائج صحيحة، فمن المسمم بو أن الواقع بصورة عامة وال نحدده 

بالواقع العربي وتطوره، سواء أكان الواقع الذي نزلت فيو النصوص القرآنية أو 
ألن اهلل عز وجل عنده عمم ما كان -المستقبل الذي سيأتي فيما بعد ويصبح واقعا 

لو دور إلى حد ما في نزول اآليات القرآنية ونظميا، - وما ىو كائن وما سيكون
 فمن أجل تغييره وتغيير البشرية جمعاء أنزلت النصوص، بل إّن إرسال محمد 

بالقرآن واإلسالم ىو رحمة لمعالمين جميعيم، أي أني ال أحدده بالواقع المادي، أو 
اإلنساني حسب، ولكن ليس من الضرورة أن نقول بأّن العالقة بين النص القرآني 
والواقع العربي الذي نزل فيو وثقافتو، ىي عالقة إنتاجية، أي أنيما ىما المذان 

أنتجا النصوص القرآنية وشكموىا، بكل ما تعنيو كممتا اإلنتاج والتشكيل، ونقصي 
أي حقيقة تناقض ىذا التصور، فيذا أمر مرفوض، ومحاولة لشد النص القرآني 

عمى مقصمة التصورات الماركسية المادية األحادية، فإذن ال وجود ألي تعارض أو 
 .تناقض في الجمع بين معطيات الوحي والواقع من خالل رؤية الفكر اإلسالمي

 بأّن النص القرآني ىو منتج ثقافي من نتاج إّن زعم نصر حامد أبو زيد
الثقافة العربية التي ىي من نتاج الواقع العربي، يصطدم بالنصوص القرآنية التي 

                                                 

. 98-97، 76-75: دراسة في عموم القرآن: مفيوم النص:  ينظر(38)



 أمحد عدنان محدي. د.             م رؤوة نصر أبي زود: مفهوم النَّّص يف اخلطاب العربي املعاصر

 70 

كشفت عن أحداث غيبية لم تقع بعد عمى أرض الواقع، فعمى سبيل المثال انتصار 
وُم " الروم عمى الفرس بعد أن غمبوا من الفرس أنفسيم، قال تعالى  )( ُغِمَبِت الرُّ

ِفي ِبْضِع ِسِنيَن ِلمَِّو اأْلَْمُر ِمن )( ِفي َأْدَنى اأْلَْرِض َوُىم مّْن َبْعِد َغَمِبِيْم َسَيْغِمُبوَن 
ِبَنْصِر المَِّو َينُصُر َمن َيَشاء َوُىَو )( َرُح اْلُمْؤِمُنوَن فَقْبُل َوِمن َبْعُد َوَيْوَمِاٍذ َي ْ 

)( َوْعَد المَِّو اَل ُيْخِمُف المَُّو َوْعَدُه َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَمُموَن )( اْلَعِزيُز الرَِّحيُم 
، فيذا النص (39)" َيْعَمُموَن َظاِىرًا مَّْن اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُىْم َعِن اْاِخَرِة ُىْم َغاِفُمونَ 

يتناقض مع ما زعمو، فيو حدث لم يحدث بعد قبل نزول ىذه اآليات في الواقع 
السياسي ليدخل في نطاق الثقافة العربية أو الثقافة الرومانية أو الفارسية أو 

اإلنسانية عمومًا، فأنى يكون النص القرآني منتجًا ثقافيًا، أم أّن ىذا الحدث ىو 
نما ىو تطوير ثقافي حسب لحدث غمبت الفرس عمى الروم  حدث غير حقيقي وا 

.  لمصمحة األيديولوجية العربية اإلسالمية كما يصفيا
إذ أجده يصف الحدث الحقيقي الغيبي لسماع الجن لمقرآن الكريم وتقسيميم 

من " ، بأنو نوع (40)إلى مؤمنين وكافرين، الذي أنبأنا اهلل بو في كتابو العزيز
التطوير القرآني النابع من التوافق مع معطيات الثقافة من جية واليادف إلى 

، وكأّن ىذه األخبار الغيبية التي (41)"تطويرىا لمصمحة اإلسالم من جية أخرى
يقصيا النص القرآني ىي أخبار غير حقيقية، فيي مجرد تطوير ثقافي خيالي 

متوافق مع معطيات الثقافة العربية الشعبية الخرافية قبل اإلسالم التي تؤمن بوجود 
الجن، ألن المنيج البنيوي الماركسي المنطمق من الفكر المادي الجدلي ال يؤمن 

بوجود الجن فيو عالم غير ممموس أو مرئي ال يدخل ضمن مفيوم الواقع المادي، 
فيي أوىام من صنع الثقافات المتخمفة غير العممية، صاغيا النص القرآني بطريقة 
بنائية خاصة من خالل آلياتو المغوية ليعيد تركيبيا في نسق جديد مستقل استقالال 

، وما ىذا إال إسقاط (42)نسبيا عن الثقافة التي تعبر عنيا وعن الواقع الذي أنتجيما

                                                 

. (7-2) سورة الروم، اآليات (39)
. (17-1)سورة الجن، اآليات :  ينظر(40)
. 36: دراسة في عموم القرآن:  مفيوم النص(41)
. 35: المصدر نفسو:  ينظر(42)
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توظف المعطيات الثقافية -لتصورات ومفاىيم جاىزة عن نصوص أدبية إنسانية 
. عمى النص القرآني اإلليي- السابقة عمييا

بل ماذا يقول في حدث اإلسراء والمعراج، الذي خرق اهلل من أجمو نواميس 
الكون وقوانين الزمان والمكان، التي خمقيا وحفظيا بحفظو، والذي أكدتو نصوص 

ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل مَّْن اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم  "قرآنية ونبوية، مثل قولو تعالى 
 ِإَلى اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُو ِلُنِرَيُو ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع الَبِصيرُ 

، فيل ليذا الحدث بذور في الثقافة العربية قام بتطويرىا النص القرآني (43)"
لصالحو، فيو حدث لم يحدث في تاريخ البشرية جمعاء أو في تاريخ األنبياء، بل 

أم أنو يحذف ىذه النصوص أو يسكت عنيا لكي ال . ىو مختص بالنبي محمد
. (44)تناقض ما يتبناه، كما يفعل مع النصوص األدبية البشرية

ىذا غير األمور الغيبية التفصيمية عن يوم القيامة والجنة والنار، والحقائق 
العممية التي ضمنت في النصوص القرآنية من وحي اهلل عزوجل، التي لم تصل 

إلخ، فيل يمكن أن نقول بعد ذلك بأن النص القرآني ىو منتج ...إلييا البشرية بعد
. ثقافي

 النصوص بصورة عامة اإلنسانية وغيرىا، وكذلك نجد معياره في مصداقية
ومنيا النص القرآني ىو معيار سببي أحادي مادي ممموس، وىو تقبل الثقافة لو، 

وعدم مصداقيتو ىو رفض الثقافة لو، وىذا التقبل والرفض يختمف من زمن تاريخي 
فإّن مصداقية النص وحتى ال نقع فيما وقع فيو القدماء "إلى زمن آخر، إذ يقول 

في منيج تحميل النصوص ال تنبع من دليل خارجي، بل تنبع من تقبل الثقافة 
لقد اختمف القدماء حول ىذه اإلشكالية، وانصب خالفيم فييا . لمنص واحتفاايا بو

ىل يحتاج النص إلى دليل خارجي إلثبات مصداقيتو، أم : حول نقطة جزئية ىي
ذا كانوا جميعًا قد اتفقوا عمى ضرورة وجود  أنو يتضمن في داخمو ىذا الدليل؟ وا 
معيار خارجي فإنيم اختمفوا في طبيعة ىذا المعيار، ىل ىو العقل أم المعجزة 

                                                 

. (1) سورة اإلسراء، اآلية (43)
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الباىرة التي تقع عمى يد الرسول ؟ وقد انتيى الفكر الديني القديم إلى أن المعجزة 
وفي منيج تحميل النصوص تنبع مصداقية النص  (...)الكبرى ىي النص ذاتو 

من دوره في الثقافة، فما ترفضو الثقافة وتنفيو ال يقع في داارة النصوص، وما 
وقد يختمف اتجاه الثقافة في اختيار . تتمقاه الثقافة بوصفو نصًا دااًل فيو كذلك

النصوص من مرحمة تاريخية إلى مرحمة تاريخية أخرى، فتنفي ما سبق ليا أن 
. (45) "تقبمتو، أو تتقبل ما سبق ليا أن نفتو من النصوص

ثم إّن مفيوم الثقافة لديو كما بينت ىي نتاج الواقع المادي حسب، أي أّن 
الثقافة التي يقصدىا ىي ثقافة مادية كذلك نتاج واقعيا المادي، وليست ثقافة 

. إسالمية
 إّن نصر حامد أبو زيد عرض في كثير من األحيان وأخيرًا يمكنني القول

في كتابو ىذا مسائل قديمة وليست بجديدة وىي مسمم بيا في عموم القرآن، ولكنو 
وظفيا التوظيف الخاطئ البعيد عن الموضوعية، وشدىا شدا لكي تتالءم مع 

المنيج البنيوي التوليدي الذي طبقو ومصطمحاتو، فحرفيا عن مسارىا الصحيح، 
:  فعمى سبيل المثال

إن النص القرآني ىو نص لغوي، ىي قضية معروفة ومسمم بيا ولكن أن 
نساوي بينو وبين النصوص المغوية البشرية دون إضفاء أية خصوصية عميو في 

.  فكرنا ودراستنا، فيذا ىو المرفوض
بما أّن النص القرآني ىو نص لغوي فمن الممكن تطبيق منيج لغوي عميو، 
وىذا وارد والشيء فيو، فالعموم العربية المغوية التي تسمى عموم اآللة ىي األساس 

التي انطمقت منو دراسات أصول الشريعة، ولكن أن نطبق منيجا لغويا بنيويا 
توليديا ماركسيا يقصي صاحب النص ويعمن موتو، ويعمن أن النص القرآني ىو 

.  منتج ثقافي، فيذا أمر مرفوض في دراسة النص القرآني، ويبعده عن مقاصده
إن النص القرآني عبارة عن رسالة مرسمة من مرسل إلى متمق، وأن وظيفة 
النص القرآني ىي وظيفة اتصالية إعالمية، فيي قضية ال غبار عمييا، ولكن أن 

نركز عمى النص والواقع ونقصي صاحب النص أي المرسل من الدراسة، أو 
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نجعل ىذا األمر ىو دليل عمى أّن الواقع والثقافة العربية ىي التي كونت النص 
القرآني وشكمتو وال وجود ألي أمر غيبي أو لوح محفوظ، وبذلك سنمغي نزول 
.  نصوص القرآن الكريم من اهلل عزوجل إلى الموح المحفوظ فيذا ىو المرفوض

إّن القرآن الكريم لم ينزل جممة واحدة بل نزل منجما، فيذا أمر مسمم بو، 
أما أن نقول بأن القرآن الكريم كونتو الثقافة العربية وشكمتو عمى مدار أكثر من 

عشرين عاما فيذا أمر مرفوض وقفز فوق الحقائق، ألّن القرآن الكريم ىو كالم اهلل 
، ولم تكونو الثقافة العربية قبل اإلسالم عز وجل أنزلو عمى رسولو األمين محمد 

.  وتشكمو
التي ىي وحي من اهلل -بالطبع أّن المتمقين الذين تمقوا النصوص القرآنية 

في الحضارة العربية اإلسالمية كان ليم دور - عز وجل وليست ىي منتج ثقافي
في االجتياد لفيم النصوص الظنية الداللة وفقييا، ولمتأويل بوصفو آلية من آليات 

الفكر اإلسالمي دور في ذلك أيضًا، فضال عن الواقع والتحديات التي 
وغيرىا من العوامل، أما النصوص القطعية الداللة فال اجتياد فييا وال ...عاشوىا

تأويل، لذلك أجد أّن عمماء أصول الشريعة كانوا حريصين كل الحرص عمى 
عطاء مفاىيم واضحة عنيا، بخالف ما ذىب إليو  تصنيف النصوص وتقسيميا، وا 

نصر حامد عندما قال أّنو ليس ىناك بحث عممي عن مفيوم لمنص في تراثنا 
. اإلسالمي

:  فمصطمح النص استخدم في دراسات عمماء الشريعة، بثالثة معان 
كل ممفوظ مفيوم المعنى من الكتاب والسنة سواء أكان ظاىرًا " ىو : األول

أو نصًا أو مفسرًا، حقيقًة أو مجازًا، عامًا أو خاصًا، اعتدادًا منيم لمغالب ألن 
عامة ما ورد من صاحب الشرع نصوص، وىذا المعنى ىو المراد بالنصوص في 

شارة النص وداللة النص واقتضاء النص  ، فيو الكتاب (46)"قوليم عبارة النص وا 

                                                 

 كشاف اصطالحات الفنون، محمد عمي الفاروقي التيانوي، تصحيح المولوي محمد وجيو (46)
والمولوي عبد الحق والمولوي غالم قادر، بعناية الويس اسدرنكر التيرولي ووليم ناسوليس 
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وبذلك يمكن أن نقول إّن ىناك نص . (47)والسنة الذي يقابل اإلجماع والقياس
، والنص الظاىر، والنص المفسر، والنص ذو األسموب (أو النص النصي)النص 

الحقيقي والمجازي بمفيومو العام الذي ىو ضد الحقيقة، والنص ذو الداللة العامة 
شارة النص وداللة النص واقتضاء  والخاصة، وتأويل النص، وعبارة النص وا 

.  النص
فيطمق مصطمح النص مرادفا لمصطمح الظاىر، الذي : المعنى الثانيأما 

ىو قسم من أقسام نصوص القرآن والسنة، مستندين إلى المعنى المغوي فالنص في 
كل ما أظير فقد المغة العربية يشير إلى معنى الظيور واالرتفاع واالنتصاب، و

ىو المفظ الذي يغمب عمى الظن فيم " ، أما اصطالحا فالظاىر أو النص (48)نّص 
.  (49)"معنى منو من غير قطع

فيطمق مصطمح النص بشكل مغاير عن مصطمح : المعنى الثالثأما 
المفظ الذي يفيم منو " الظاىر أي بينيما اختالف، فيما غير مترادفين، فالنص ىو 

، في حين أّن الظاىر من غير قطع، واختمفوا في معنى (50)"عمى القطع معنى 
ما ال يتطرق إليو احتمال أصال ال عمى قرب " القطع، فالشافعي أخذ القطع بمعنى 

وال عمى بعد كالخمسة مثال فإنو نص في معناه ال يحتمل شيئا آخر فكمما كانت 
داللتو عمى معناه في ىذه الدرجة سمي باإلضافة إلى معناه نصا في طرفي 

، (51)"اإلثبات والنفي أعني في إثبات المسمى ونفي ما ال يطمق عميو االسم 
أو " أخذوا القطع بمعنى ما يقطع االحتمال الناشئ عن دليل " ومشايخ الحنفية 

، أو بعبارة ثالثة (52)"ما ال يتطرق إليو احتمال مقبول يعضده دليل " بعبارة أخرى 

                                                 

 .1406: 2المصدر نفسو، المجمد:  ينظر(47)
 :عداد وتصنيف إعبداهلل العاليمي، :ابن منظور، تقديم المحيط، لسان العرب :ينظر (48)
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" ثم الحنفية قالوا . (53)"ال يتطرق إليو احتمال مخصوص وىو المعتضد بدليل " ما 
ما يزداد بيانا "، فيو (54)"النص ما ازداد وضوحا عمى الظاىر بمعنى في المتكمم 

بقرينة تقترن بالمفظ من المتكمم ليس في المفظ ما يوجب ذلك ظاىرا بدون تمك 
، أي (56)"النص فوق الظاىر في البيان لدليل في عين الكالم " ، وقيل (55)"القرينة 

: أن ازدياد وضوح النص عمى الظاىر ليس بمجرد السوق، إذ ليس بين قولو تعالى
، مع كونو مسوقا في إطالق النكاح، وبين قولو (57) "َأنِكُحوا اأْلََياَمى ِمنُكمْ وَ " 

، مع كونو غير (58)"َفانِكُحوْا َما َطاَب َلُكم مَّْن النَّْساء َمْثَنى َوُثاَلَث َوُرَباعَ : "تعالى
مسوق فيو، ليس بينيما فرق في فيم المراد لمسامع، بل ازدياده بأن يفيم منو معنى 
لم يفيم من الظاىر بقرينة قطعية تنضم إليو سياقا تدل عمى أن قصد المتكمم ذلك 

َفانِكُحوْا َما َطاَب "المعنى بالسوق، فالمعنى المستفاد من الظاىر في قولو تعالى 
ىو إباحة الزواج، ولكنو لم يقصده الشارع أواًل وبالذات من سوق " َلُكم مَّْن النَّْساء

َمْثَنى َوُثاَلَث : "الكالم، بل قصده تبعًا ليميد لممعنى األصمي، وىو قولو تعالى
فالمقصود بالنص وجوب االقتصار عمى أربع، وىذا ىو المعنى المستفاد " َوُرَباعَ 

من النص قد قصده الشارع أصالة من سوق الكالم، فازداد قوَة وضوٍح، وكذلك 
: " التفرقة بين البيع والربا، لم يعرف ىذا الغرض من ظاىر الكالم في قولو تعالى

َباذَ  ، بل من سياقو، ولم يعرف ىذا بدون (59) "ِلَك ِبَأنَُّيْم َقاُلوْا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الرّْ
َبا"قرينة بأن قيل ابتداء  فيو نص في إثبات التفرقة "  َوَأَحلَّ الّمُو اْلَبْيَع َوَحرََّم الرّْ

وأحل اهلل البيع وحرم الربا فأنى يتماثالن، ولو ازداد : بينيما، وأن تقدير الكالم
. (المفسر)وضوحا بمعنى تدل عميو صيغة، يصير مفسرا فيكون ىذا احترازا عن 

                                                 

 .1405: 2 المصدر نفسو، المجمد(53)
 .1406: 2 المصدر نفسو، المجمد(54)
 .1406: 2 المصدر نفسو، المجمد(55)
 .1406: 2 المصدر نفسو، المجمد(56)
. (32) سورة النور، اآلية (57)
. (3) سورة النساء، اآلية (58)
. (275) سورة البقرة، اآلية (59)
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ويمكن القول إّن مصطمح الظاىر، ىو المفظ الذي يتبادر معناه المغوي إلى العقل 
بمجرد قراءة الصيغة أو سماعيا، في حين أّن النص ىو المفظ األكثر وضوحا من 

الظاىر، لكن زيادة الوضوح ىذه لم تأت من ذات الصيغة، ألن صيغة كل من 
الظاىر والنص عمى درجة سواء من حيث الوضوح، بل من حيث أّن المعنى في 
النص مقصود قصدًا أوليًا، أو مقصود أصالة، في حين أّن المعنى في الظاىر 

أي النص القرآني -مقصود تبعًا، ويعرف قصد المشرع لممعنى األصمي من النص
أي سبب نزول النص القرآني ألن النزول -من سياقو، أو سبب نزولو - والنبوي

، ال من -أي ورود النص النبوي ألن الورود يختص بو-أو وروده - يختص بو
.  (60)الصيغة نفسيا

النص " وقيل في تعريف النص استنادا إلى ىذا المعنى أي المعنى الثالث، 
. (62)"النص ما دل عمى معنى داللة قطعية " و  (61)"ىو الذي ال يحتمل التأويل 

، في الثقافة العربية وأرى أنو البد من التنبيو إلى أّن مصطمح النص
اإلسالمية يطمق عمى المفظ المدون والمكتوب، ألّن القرآن الكريم دون منذ زمن 

ن كانت في أصميا نقمت ()الرسول ، والسنة المطيرة كتبت بعد ذلك أيضا، وا 
سماعا ومشافية وحفظا، إذ نيى الرسول عن تدوينيا خشية أن تختمط بألفاظ القرآن 
الكريم، إال أنو أجاز تدوينيا فيما بعد، فيذه التعاريف والمعان جميعيا تدور حول 

.  المدونتان ()قرآن الكريم وسنة نبيو محمدالاهلل عزوجل وألفاظو في  كالم
في الثقافة الغربية تجاوز مفيوم النص  (Text)في حين أّن مصطمح النص 

المفظي المدون والمكتوب إلى مفيوم آخر، فيذا المصطمح لو معنيان في الثقافة 
ابة فيو مشتق من ـبالكتمرتبط من حيث تكوينو  (Text)لنص ا: األول الغربية،

أي ينسج، فيو يوحي بنسج أشكال الحروف المكتوبة  (Texeve)الفعل الالتيني 
                                                 

 أصول اإلفتاء واالجتياد .1409-1405: 2المجمد:  كشاف اصطالحات الفنون:ينظر (60)
نظريات فقو الدعوة اإلسالمية، عبد المنعم صالح العمي العزي، المعروف  التطبيقي في

، 2كندا، ط-باسمو المستعار محمد أحمد الراشد، دار المحراب لمنشر والتوزيع، فان كوفر
. 37-34: 2، الجزء1المجمد: م2003-ىـ1424

 .1406: 2 كشاف اصطالحات الفنون، المجمد(61)
 .1406: 2 المصدر نفسو، المجمد(62)
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، وىو في األصل يطمق عمى نصوص الكتاب المقدس (63 )أكثر مما يوحي بالكالم
ردًا من ـاب مجـلمكت (المتن)ي ـى النص األساسـكاممة، أو فقرات منو أو يدل عل
 إال أنو .وال يكون كذلك إال إذا كان مكتوباً (64)المالحق واليوامش والمالحظات

فيو كل : الثاني، إلى معنى آخر، وىو المعنى (65)الكالم المكتوب تجاوز مفيومو
ّن ىذا أي أ ،(66)شيء لو معنى متكامل وموضوع، مبعوث من مرسل إلى متمق

، مادام يحمل موضوعًا ومعنى االمفيوم سيعد كل جنس لساني أو غير لساني نّص 
ومنسوبًا لمرسل ومبعوثًا لمتمق، فالكالم المكتوب أو الشفاىي ولوحات الرسم 

وغير ذلك، تعد نصوصًا لتماثميا مع تمك الشروط، …والتشكيل والنحت والعمارة
 العيش خارج إّن من االستحالةالتناص، في كالمو عن وفي ذلك يقول روالن بارت 

 أو صحيفة يومية أو (بروست)ممصقا النص الالنيائي، سواء كان ىذا النص 
من حيث عدم  (Sign)من مفيوم العالمة بذلك يقترب فالنص س. (67)ازيةتمف شاشة

العالمات المفظية وتجاوزىا إلى العالمات غير المفظية، فيي شيء  اقتصارىا عمى

                                                 

 منجي الشممي وآخرون، مجمة حوليات كمية: نظرية النص، روالن بارت، ترجمة :ينظر (63)
. 70-69: 1988، 27اآلداب، العدد 

نكميزي-مزدوج قاموس عربيالمورد القريب،  :ينظر (64) ، منير البعمبكي عربي-إنكميزي وا 
.  391: 1996، 2لبنان، ط-، دار العمم لمماليين، بيروتروحي البعمبكي.ود

في إشكالية المنيج والنظرية والمصطمح في الخطاب النقدي العربي : المغة الثانية :ينظر (65)
، 1المغرب، ط-لبنان، الدار البيضاء-الحديث، فاضل ثامر، المركز الثقافي العربي، بيروت

1994 :74 .
: أوسبنسكي وآخرون، ترجمة. إ. نظريات حول الدراسة السيميوطيقية لمثـقافات، ب :ينظر (66)

 في المغة واألدب والثقافة، مدخل إلى أنظمة العالمات: نصر حامد أبو زيد، ضمن كتاب
سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد، دار إلياس : مقاالت مترجمة ودراسات، إشراف: السميوطيقا

. 323 :1986، 1العصرية، القاىرة، ط
في أصول : ، مارك أنجينو، ضمن كتابمفيوم التناص في الخطاب النقدي الجديد :ينظر (67)

أحمد المديني، دار الشؤون : الخطاب النقدي الجديد، مجموعة من المؤلفين، ترجمة وتقديم
. 107: 1987، 1، بغداد، ط(آفاق عربية)الثقافية العامة
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 فالنص .(68)(Signified)يدل عمى شيء آخر، وىو المدلول  (Signifier)دال 
في الثقافة العربية اإلسالمية القديمة والحديثة كما نجده عند عمماء الشريعة، لم 
 . ُيستخدم بيذا المفيوم األخير الشمولي، والفضفاض، الذي يفمسف المفيوم ويميعو

                                                 

أنظمة : )، فلاير جبوري غزول، ضمن كتاب(السيميوطيقا)عمم العالمات : ينظر (68)
 :حول بعض المفاىيم واألبعاد، سيزا قاسم، ضمن كتاب: السيميوطيقا. 14: (العالمات

.  19: (أنظمة العالمات)
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The Concept of the "Tex"t in the 
Contemporary Arabic Discourse: The 
Vision of Nasr Hamed Abu Zeid as a 

Model: A Critical Study 
D. Ahmad Adnan Hamdi(( 

Abstract 
The term "text" has witnessed a great concern in 

contemporary western and Arabic studies. Many studies 
tackled this topic in various scientific fields such as social, 
psychological, literary studiesetc up to the time that this topic 
had its own scientific term called (The Science of Text). This 
science has dealt with studies tackling the conception of this 
text, the method of learning it, its fields and common related 
terminologies.  

This research will tackle the study of the book entitled 

(The concept of the text: A study in Qura ًُ nic Sciences by 

Nasr Hamed Abu Zeid). This book was one of the 
contemporary Arabic writings which applied the western 
critical methods taking into considerations their concepts, 
terminologies, and backgrounds. It aims at studying the 

Qura ًُ nic text. 

The research will deal with the followings:  
First: Nasr Abu Zeid's conception of the text, particularly the 
Quranic text.  

Second: How did Abu Zaid read the Qura ًُ nic text?  

Third: Criticizing his concept and method. 
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