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  القراءة املعاصرة من التساؤل احلرج إىل البناء العلمي
  

  فيصل العوامي /الشيخمساحة بقلم 
  :مقدمة

يربز يف الوسط الفكري املهتم بالدراسات اإلسالمية والقرآنية اعتقاد باحنصار 
ما يطلق عليه بالدراسات املعاصرة يف احملاوالت املوصوفة من قبل القائمني عليها 

ية احلديثة، ويعود سانية واأللسنباحلداثة، باخلصوص املعتمد منها على العلوم اإلن
هذا اإلعتقاد إىل عدم املتابعة الكافية للنشاط العلمي الذي تضطلع به احلـوزات  

  .العلمية
ففي البحوث األكادميية الداخلية يف احلوزات توجد الكثري من التصـورات  
واملناقشات اليت تشكِّل منطاً آخر مـن القـراءات املعاصـرة، وهلـا ميزاهتـا      

ا، وينبغي أن حتظى بعناية كافية مـن قبـل البـاحثني واملفكـرين     وخصوصياهت
، خاصة إهنا تعترب امتداداً لتاريخ فكري متصل، أي إهنا تأخذ يف اعتبارها احلداثيني

كل النشاط العلمي احلوزوي الذي أخذ يتكّون عرب التاريخ، ومل تكـن مبثابـة   
وهنا منطلقة من دوائـر  م بتكلف وعناية زائدة، إضافة إىل كقَححبوث منفصلة ُت

  .أكثر اختصاصاً يف الدراسات اإلسالمية
والذي يعطي مثل هذه البحوث والقراءات املعاصرة الداخلية أمهيـة، أهنـا   

  :جاءت استجابة ألمرين هامني
يف  طبيعة التساؤالت اليت تتولد عند الفقيه واملفسِّر أثناء عمله اليومي: األول

، ومرجع ذلك إىل ميزة هامة تـرتبط باملنـاهج   مشلجمال التفسري والفقه مبعناه األ
العلمية املعتمدة يف احلوزة العلمية، فهي مناهج قائمة على أساس املساءلة والنقد 

هنا تعتمد كثرياً يف البحث العلمي على توليد التساؤالت بـإزاء أي  إأي املستمر، 
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 –عاليـة  فكرة تطرح أو منهج يتبع، فمناهج السطوح املتقدمة والدراسـات ال 
متقوِّمة على أساس النقـد   -املعروفة يف الوسط احلوزوي بدروس البحث اخلارج

  .املستمر
وبناء على ذلك فقد تولّدت يف البحث العلمي احلوزوي الداخلي العديد من 
التساؤالت واملناقشات العلمية، اليت تعترب اليوم يف الفكر املعاصر من البحـوث  

  .ات املعاصرة من اخلارج احلوزوياملهمة، وذلك قبل ورود القراء
أخـذت   -بعد السند وقبل الداللـة  –فمثالً البحوث املهتمة بدراسة املنت 

مـن  "جماالها يف البحث قبل ترمجة ما نادى به الدكتور حسن حنفي يف دراسته 
املتعلقة ببحث الزمان واملكان وأثرمها على ، واملناقشات "نقد السند إىل نقد املنت

سياقها النظريات قبل وصول الفرضيات  ت يفيف التوسع وتعدد األحكام أخذت
العلمية اليت يدعو إليها الدكتور حممد أركون يف جممل كتاباتـه، واملسـاءالت   
اخلاصة ببحث التأويل كانت تتولد باستمرار قبل انتشـار املشـروع التـأويلي    

  .، وما إىل ذلكللدكتور نصر حامد أبو زيد
ن البحوث املهمة اليت ينادي هبا الفكر املعاصر يف فمثل هذه البحوث تعترب م

وحنن نالحظ أن النشاط العلمي احلوزوي الـداخلي  جمال الدراسات اإلسالمية، 
  .قادر على توليدها بفعل اعتماده ملناهج تقوم أساساً على املساءلة والنقد

 وإمنا أصفها –وال يقال ذلك للتقليل من شأن املساءالت املعاصرة اخلارجية 
باخلارجية للتمييز فقط بينها وبني املساءالت اليت تنطلـق مـن داخـل األفـق     

أو  -1احلوزوي، باعتبار أن لكل منهما ميزات خاصة، وال أقصد الفصل بينـها 

                              
ق بـني النشـاط   لقد أكدُت على هذا املعىن يف الندوة وخارجها، حىت أن الدكتور أركون والدكتور نصر استوقفاين يف فترة اإلستراحة ليؤكدا يل بأن ال فـر  1

ـ  الفكري  دوة، الداخلي واخلارجي فالكل يسري يف فلك علمي واحد، وكان جوايب باإلجياب، إال أنين أوضحت بأن هذا التمييز كان البد منه يف مثل هـذه الن
 .للتأكيد على منط مغاير ومغفول عنه من القراءة واإلشعار بأمهيته، وإال فاجلهود العلمية مع تعدد مناحيها إال أهنا تصب يف قناة واحدة
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تقديس املساءالت الداخلية والتوقف عندها، وإمنا اإلشعار بأمهية النمط املغفـول  
  .وزةعنه من القراءات املعاصرة املنطلقة من داخل احل

التساؤالت العلمية اليت برزت أمام احلوزة بعد انتقاهلا من املمارسـة  : الثاين
النظرية إىل املمارسة العملية بفعل تبنيها لبناء الدولة اإلسالمية وتطبيق النظريـة  

باإلضـافة  . الفقهية، على أثر سقوط الشاه يف إيران وقيام اجلمهورية اإلسـالمية 
  .ات العلمية واحلوزوية باهلم السياسيإلنشغال الكثري من الفاعلي

فهذه اإلنتقالة ولّدْت أمام الفقيه واملفسِّر الكثري من التساؤالت اليت ما كانت 
مرشَّحة للربوز قبل ذلك، ومثل هذه التساؤالت هلا حظها من األمهية، الرتباطها 

والثقايف باحلياة اخلارجية والواقع اليومي لإلنسان يف اجملال اإلجتماعي والسياسي 
  .واإلقتصادي

فالنظريات الفقهية املقننة يف احلقبة النظرية من املمارسة، طرأت عليها الكثري 
على مستوى الدولة بعـد انتصـار الثـورة    من التساؤالت عندما أريد تطبيقها 

اإلسالمية يف إيران وتصدي احلوزة لإلدارة العملية، فربزت تساؤالت ترتبط بكل 
وحظيـت   اإلجتماعية والسياسية والثقافية واإلقتصادية، مناحي التطبيق بالذات

  .مبناقشات مهمة من قبل الكثري من املختصني
فهذا النمط املغاير من البحوث واملساءالت الداخلية يتضمن قراءات معاصرة 
يف غاية العمق واألمهية، وال يسع الباحث اجلاد إال أن ينفتح عليهـا ويدرسـها   

  .يكتفي باألطروحات اخلارجيةدراسة كافية، من غري أن 
ومن املهم التأكيد هنا، بأن هذه البحوث واملساءالت مل تبق حائرة مستعصية 
على احلل واإلجابة، وإمنا رافقتها أجوبة علمية كثرية ال تقل أمهية عن األسـئلة  

  .نفسها، وهذا ما يضيف إليها جانباً من الروعة
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الباحث  ْتث احلوزوي الداخلي، جعلبالتايل فإن هذه القابلية البحثية يف البح
ه لإلهتمام تاحلوزوي ال يتفاجأ بالقراءات املعاصرة مع ما فيها من مغايرة، بل دفع

بتلك القراءات بشكل جاد، والتعامل معها من منطلق حسن النيـة، يف نفـس   
  .الوقت الذي مارس فيه عملية النقد والتقومي هلا
دة اليت بدأت حتتل هلا حيزاً يف البحث ولعل مجلة من البحوث األكادميية اجلدي

احلوزوي، جاءت نتيجة للتفاعل بني القراءات الداخلية واخلارجية، فمن مبحث 
حجية الظواهر تولّد مبحث تعدد القراءات، ومن مبحث حجية قول اللغـوي مت  

احلديثة، ومن مبحث املورد والوارد توّسع اإلهتمـام  اإلنتقال للبحوث األلسنية 
فكل هـذه  .ملتعلقة مبدخلية الزمان واملكان يف اإلحكام، وما إىل ذلكبالبحوث ا

البحوث املعاصرة مت إخضاعها للمناقشة بعد النظر يف ارتباطها الوثيق مع البحوث 
  .األكادميية يف احلوزة

لذلك كله يتوجب علينا كباحثني أن ننفتح بصورة جادة علـى القـراءات   
، مع ما نعلم من عدم تأّتي ألفق العلمي احلوزوياملعاصرة اليت تتولّد باستمرار يف ا

ذلك باملستوى الكايف، باعتبار أن الكثري منها مكتوب بلغة أكادميية خاصـة ال  
ميكن تناوهلا بسهولة من قبل غري املختص، والبعض اآلخر منها مكتـوب بلغـة   

  .فارسية ومل ينل حظه الكايف من الترمجة بعد
املنهج العلمي احلوزوي القائم على املسـاءلة   والبد لنا هنا أن نلتفت إىل أن

والنقد، دفع الباحث احلوزوي إلعمال هذا النمط من الدراسة والبحـث عنـد   
م موقفـه  ليقـدِّ للنصوص الدينية،  -اخلارجية –انفتاحه على القراءات املعاصرة 

العلمي جتاهها، والشك أن موقفه ابتىن على ما لديه من تراكم معريف وتساؤالت 
وسأشري هنا إىل بعض  .لية وأصول علمية، ومل يأت من فراغ وبصور ارجتاليةداخ

  .املالحظات العامة املتعلقة هبذا املوقف
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  املعاصرة ةاملوقف العلمي من القراء

  
املتولّدة من أخطر ما ُتبتلى به البحوث التفسريية، حتكّم الروح املزاجية فيها، 

حماوالت األمر الذي جاءت ، ا أشبهوم عن معطيات سياسية أو جهوية أو نفسية
  .اهلرمنوطيقا ملواجهته واحلد منهكالقواعد األصولية والتفسريية ومثل علمية 

ين يف اصـطالحنا اليـوم   راملشـهو  -ولعل هذا ما حدا مبتقدِّمي املفسرين 
وقد أمثرت لتقعيد البحث التفسريي اخلاص بالقرآن الكرمي،  -باملفسرين التراثيني

ُعرِفْت فيما بعد بعلوم القرآن الكرمي، رمبا ميكن وصـفها   ائج علميةحماوالهتم نت
ومسـتوى ذهنيـة   بالرائعة قياساً للمعطيات الزمانية واملكانية اليت تولّدت فيها، 

  .ونفسية إنسان تلك اللحظة
، ملا ميكن أن يتراءى أمامنا مـن  لتوقف عند ما انتهت إليهمع ذلك ال ميكن ا

  :لك النتائجترتبط بت نقدية مالحظات
بدائيتها، ألهنا جاءت كاستجابة إلثارات وتساؤالت مـن مسـتوى    .1

املعاصرة من تسـاؤالت  خاص، دون ما حنن بصدده يف هذه اللحظة 
مبا يـتالءم  ال ترقى تلك النتائج ملستوى اإلجابة عليها،  أكثر عمقاً،

 .والذهنية املعاصرة

رآن من التفسري الق"يف كتابه  2وأحسب أن ما أشكل به الدكتور أركون
على اإلجابة العلمية للمفسر الرازي " املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين

خبصوص ما ُنِقل عن موقف ابن مسعود من سورة الفاحتة، إشـكال يف  

                              
  .2001بريوت، الطبعة األوىل  -، دار الطليعة 118القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين، حممد أركون، ص 2
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نقـل يف  :"حمله وجدير بالتأمل والبحث، فقد جاء يف نص عبارة الرازي
من القرآن، الكتب القدمية أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاحتة 

وكان ينكر كون املعوذتني من القرآن، واعلم أن هذا يف غاية الصعوبة، 
ألنا إن قلنا إن النقل املتواتر كان حاصالً يف عصر الصحابة بكون سورة 

ن ابن مسعود عاملاً بذلك فأنكره يوجـب  االفاحتة من القرآن، فحينئذ ك
يف هذا املعىن ما كـان  الكفر أو نقصان العقل، وإن قلنا إن النقل املتواتر 

حاصالً ذلك الزمان، فهذا يقتضي أن يقال إن نقل القرآن ليس مبتواتر يف 
األصل، وذلك خيرج القرآن عن كونه حجة يقينية، واألغلب على الظن 
أن نقل هذا املذهب عن ابن مسعود نقل كاذب باطل، وبـه حيصـل   

النقديـة   وهو حلٌّ ال ُتذعن لـه الذهنيـة   ،3"اخلالص عن هذه العقدة
ر إلفتعـال  طلنضاخليارين خصوص هذين فلماذا نتوقف عند  .املعاصرة

خمرج طوارئ يبعدنا عن اخلطر، مع إمكان إبراز العديد من اخليـارات  
املفتقرة للجرأة والتحقيق العلمي املقنع، ومثل هذا اإلبراز ميكن أن يفتح 

  .لنا أفقاً واسعاً للبحث
مجود األجيـال العلميـة    توقف البحث النقدي خبصوصها، بسبب .2

الالحقة، وتعاملها مع تلك النتائج معاملة الثوابت، مما جنبها اخلضوع 
للمساءلة، فبقيت حماطة باإلشكاالت والتساؤالت، من غري أن جتد هلا 

 .متجّرئ حيفر يف جسدها وخيضعها للبحث العلمي املتطور

فّار املتجرئ، فـإن  وإذا مل جند يف اللحظة املعاصرة من يتهيأ لتقّمص دور احل
هاتني املالحظتني كفيلتان بإعادتنا إىل نقطة الصفر، حيث السـيطرة للتفاسـري   

  . املزاجية غري العلمية

                              
  .1990بريوت، الطبعة األوىل  -، دار الكتب العلمية 178ص 1مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، ج 3
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  :مربرات حمرجة

البد إذاً من التحّرك جبد لتلبية طموحنا العلمي املعاصر وحتّمـل مسـؤولية   
  :البحث والتحقيق، هبدف التأسيس لقراءة معاصرة، وذلك ألن

ملعارف بالذات على صعيد العلوم اإلنسانية واأللسنية على وجـه  توسع ا 
اخلصوص، يفتح للمفسِّر آفاقاً أوسع، هو يف أمس احلاجة إليهـا لتطـوير   
نشاطه التفسريي واخلروج به من السطحية إىل العمق، ألن النتائج املألوفـة  

بحـث  ملا توصل إليـه ال قد تكون يف غاية السطحية قياساً للمفسِّر التراثي 
والشك إننا مدعوون إذا قررنا حتّمل مسـؤولية التفسـري    .العلمي املعاصر

 .لإلستفادة من القرآن بأكثر وأعمق مما استفاده من سبقنا

وألن األسئلة املعاصرة أكثر إحراجاً وأكرب من أن ُتسـتوَعب بواسـطة    
ـ   م مناهج العلوم املقعَّدة يف تراثنا القدمي، فأصول الناسخ واملنسـوخ واحملك

، وما يقال من آثار علمية ألسباب الرتول وغري ذلك من نتـائج  واملتشابه
البحوث العلمية القدمية، حتتف هبا مزعجةً الكثري من األسئلة اجلديدة الـيت  

التعامل معها مبا تفرزها الذهنية املعاصرة، حبيث ال تقوى تلك األصول على 
 ئلة، فبحث التدرج يف نزول األحكامق ومستوى اإلحراج يف هذه األسيلي
، تنطـوي علـى   وما أشبه ، والتأثريات الزمانية واملكانية على احلكممثالً

تساؤالت كبرية ال نظفر هلا بأجوبة متكاملة يف ملفات البحوث التراثيـة  
 .لعلوم القرآن الكرمي

إبداعات األمناط املختلفة للقراءات املعاصرة تتوىل مهمة إعادة اإلعتبـار   
وهو وحده الكفيل بإضفاء طابع من التطور اجلدي لإلثارة والسؤال احلرج، 

فالعلوم القرآنية التراثية ما كانت لتنشأ لوال السـؤال  . للبحوث التفسريية
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احلرج الذي استجاب له معاصروه من املفسرين، وما توقف نشاط تلـك  
ة اإلعتبـار  الغض عن إثارة السؤال، وهذا ما حيفّزنا إلعادفعل العلوم إال ب

تتكفّل بـه العلـوم اإلنسـانية واأللسـنية      الذيللسؤال األكثر إحراجاً، 
 .املعاصرة

البعض من اقتحام  وال أجدين متفاعالً مبا فيه الكفاية مع التخّوف الذي يبديه
املناطق احلرجة يف البحث التفسريي، ألن القرآن أكرب من أن خيشى عليه، بـل  

لوم املعاصرة بكل شجاعة، لإلستفادة منها يف تعميق األجدر بنا اإلنفتاح على الع
  .حماوالتنا التفسريية

  
   :مالحظات

مع ما نشعر به من غبطة إلنطالق العقول املفكّرة حنو املشـروع األعمـق   
بنقلنا من مرحلة إىل  -املشروع -واألمشل للقراءة املعاصرة للنص القرآين، الكفيل 

نا جند أنفسنا مضطرين للتوقف عند بعـض  أخرى حيث العقالنية والتطور، إال إن
املالحظات العلمية اليت رمبا تشكو منها بعض القراءات واحملـاوالت التفسـريية   

  .اجلديدة
يتمثل بعضها يف إغفال أو رمبا هتميش النتائج العلمية للقراءات املصطلح عليها 

ب للتقليـل  أو اإلميانية، كأسلوهنا بالتراثية، ويبتدئ ذلك من وصفها بالتبجيلية 
 هنا قد تنطوي على نتائج حبثية مهمة للمفسر املعاصـر، من قيمتها العلمية، مع إ

ن العديد من التساؤالت والفرضيات اليت أطلقتـها البحـوث العلميـة    خاصة إ
املعاصرة، كان هلا حضور فاعل يف البحث التراثي، كبعض تساؤالت اهلرمنوطيقا 

   .ولوجياوفرضيات علم التاريخ احلديث واألنثروب
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مجلة من التسـاؤالت الـيت    ن إميكن لنا اإلدعاء يف حدود معقولة ومن هنا 
لعلوم اإلنسانية واهلرمنوطيقا، مل تأت حىت هذه اللحظة بكل ما هـو  محلتها إلينا ا

ن الكثري منها كان موضع  إثـارة  العلوم التفسريية املتداولة، إذ إجديد مما خيص 
اخلطاب  أجوبة بشكل يتناسب مع خصوصيات عند علماء األصول، ونقِّحْت له

 .القرآين

فإشكالية الفصل بني القضية اخلارجية والقضية احلقيقية اليت تعد من املباحث 
 -األصولية الدقيقة ذات األثر الفقهي اهلام، ومدى التفاعل بني املورد والـوارد  

ـ -عموم اللفظ وخصوص السبب از، ، واملباحث الداللية، وضوابط احلقيقة واجمل
وجدلية الصحيح واألعم، ودالالت الصيغ الدارجة، كداللة صيغ األمـر علـى   
الوجوب او اإلستحباب، وداللة صيغ النهي على احلرمة أو الكراهة، والبحـوث  
املفاهيمية، كمفهوم الشرط والوصف واللقب وما أشـبه، ومبحـث الظـواهر    

قريبة جداً من املباين والعرف والسرية، كلها من صميم التساؤالت اهلرمنوطيقية و
التارخيية واألنثروبولوجية، وقد كانت موضع جدل بني علماء أصول الفقه مـن  
تاريخ مبكّر، نعم النتائج العلمية يف البحث الفقهي خمتلفة عن النتائج اليت توصل 

  .يف الغالب هلا البحث اهلرمنوطيقي ونتائج العلوم اإلنسانية
يراد منـه اإللتفـاف علـى املشـروع     ومثل هذا اإلدعاء عندما يطرح ال 

اهلرمنوطيقي وإجنازات العلوم اإلنسانية، أو هتميش ما تتضّمنه مـن تسـاؤالت   
حرجة، ونسبتها إىل علماء األصول، وإمنا للوقوف على مستجدات هذا املشروع 

ة، إال أهنا من قبيل العودة الرافضة، فإثارهتا هبذا قليلتكون  قدوتلك النتائج، وهي 
لواسع يف هذه احلقبة تعبري عن رفض صريح لإلجابات األصولية، وهـذا  النحو ا

  .كاف يف إعطائها مستوى من األمهية
ومع ذلك فإن املضامني املركزية اليت حتملها هذه العلوم، ليست غريبة عـن  
البحث األصويل، فجدلية املورد والوارد تقودنا لبحث علمي هام حمّصلته النهائية 
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اإلنتقال من خصوص املورد الزماين واملكاين الـذي نـزل    التساؤل عن إمكانية
ت بشأنه النص إىل موارد أخرى تتسع زماناً ومكاناً، ومبحث الظـواهر ودالال 

ضوابط متكّنه من تشـخيص املـراد اجلـدي     األلفاظ والصيغ تؤسس للمفسِّر
للمتكلم، وتساؤالت الصحيح واألعم وجماالت اإلسـتعمال للحقيقـة واجملـاز    

اإلطالق والتقييد والعموم واخلصوص واملفاهيم وغريها هتـتم بضـبط    وضوابط
لك الضوابط ميكن أن قواعد لتمييز املعاين القيِّمة من غريها، ومثل هذه القواعد وت

ذهنيته اخلاصـة يف  على التخلص من ضغط القبليات واحلد من تأثري  تعني املفسِّر
حث اليت تتعرض هلا العلـوم  ، وهي مسائل من عمق املباعملية البحث التفسريي

اإلنسانية واهلرمنوطيقيا، لذلك فإننا لو فتشنا يف منت األجوبـة األصـولية عـن    
التساؤالت واإلثارات العلمية اليت انطلقت منها، لوجدنا العديد منها متطابق مع 

  .تساؤالت اهلرمنوطيقا
طبيعة النتائج وذلك يدعو املفسِّر املعاصر للعودة اجلادة للنظر يف منط اإلثارة و

اليت توصل إليها املفسِّر التراثي، ملا ستسديه تلك العودة من مسامهات يف البحث 
  . التفسريي

وهذه الدعوة وإن برز هلا تصريح يف بعض متون الـداعني لتـبين القـراءة    
من اإلجتهاد إىل نقـد  "املعاصرة، كالدكتور أركون الذي صّرح بذلك يف كتابه 

ننا ال نلمس ما يشي بتحقق املستوى الكايف من اإلطالع إ ، إال4"العقل اإلسالمي
  .على تلك النتائج يف كتاباته الفعلية

                              
. م املرء النصوص املقدسة والتراث املوروث بشكل خاطئ، أو عندما يتالعب هبا وبه بشكل تعسـفي من الطبيعي أن ينرفز العلماء عندما يستخد:"ونص عبارته 4

وص القدمية والشـروط  وهلذا ينبغي على املفكر املسلم احلديث أن حيتاط لنفسه جيداً وجيهز نفسه علمياً بشكل ال غبار عليه، فيطلع على كل ما خيص معرفة النص
ينبغي أن ميتلك كل ذلك أوالً، وال يعتربه حتصيل حاصل، أو شيئاً تراثياً ال قيمة له، ذلك إن اإلنتقـال مـن مرحلـة اإلجتـهاد     . التقنية لإلجتهاد الكالسيكي

عقـل  من اإلجتـهاد إىل نقـد ال  ".  الكالسيكي إىل مرحلة نقد العقل اإلسالمي ينبغي أن ُيصمَّم وُيصوَّر على أساس أنه امتداد لإلجتهاد الكالسيكي وإنضاج له
 .1993، دار الساقي الطبعة الثانية 19، ص11اإلسالمي، حممد أركون، سلسلة حبوث اجتماعية 
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هذه املالحظة، ما ُيتلمَّس من إسقاط مشوب بشئ من احلتميـة  يضاف إىل 
لنتائج بعض العلوم احلديثة على البحث التفسريي، مع ما قد يكون بينهم مـن  

 وليدة إلثارات واحتياجات بيئـة ثقافيـة   افتراق وغربة، فالبحوث األلسنية مثالً
معينة، ومل تكن متولِّدة عن مآزق خاصة واجهت املفسِّر يف عملـه التفسـريي،   

  .قد يكون فيه شئ من التكلّفإىل ساحة البحث التفسريي جرجرهتا  لذلك فإن
وعلى فرض التناسب فليس كل نتيجة يصح إسـقاطها أو فرضـها بنحـو    

صوصيات املعهودة للنص املفسَّر، فبعض الفرضيات حتمي، من دون مالحظة اخل
اخلاصة لعلم تاريخ األديان اليت تفترض عدم تعايل األفكار على الزمان واملكـان،  
ال ميكن فرضها بنحو حتمي على البحث التفسريي، بعد العلم بوجـود نتيجـة   

علوم أخرى كعلم أصول الفقه وغريه، نعم ميكن إقامـة  مغايرة سجلتها حبوث ل
  .لزعزعة احلس املسلمايت املتوهَّم فيهما -أو الفرضيتني –ادلة بني النتيجتني جم

وإمنا أستخدم مفـردة فرضـية    -فبدل اإلسقاط احلتمي للفرضيات العلمية 
إلعتقادي بأن ما توصلت له العلوم اإلنسانية والبحـوث األلسـنية ليسـت إال    

نا القيام ببحث مقارن بني جيدر ب -نتائج علمية ثابتة تفرضيات يف الغالب، وليس
من نتائج ونتائج البحوث احلديثة، وأعتقد أن هذا  ما توصلت له البحوث التراثية

  .النمط من البحث املقارن فقري جداً حىت اآلن
" ال وجود ملا هو خارج النص"وللتمثيل فإن ما توصل له جاك دريدا من أنه 

استحالة حتصيل احلقـائق،  ال يفرض على الباحث األكادميي اإلستسالم للقول ب
لعدم وجودها خارجاً من األساس، إذ إن هذه املقولة تبقى فرضـية، وتقابلـها   
فرضيات كثرية، والباحث عليه أن ُيخِضع الفرضيات بأمجعها للمناقشة، مستفيداً 

  .من كل البحوث العلمية، ليتوصل إىل ما هو أرجح وأدق
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صرة، توقفها عند نقطة السؤال مث إن ما ميكن أخذه على بعض القراءات املعا
واإلشكال، من غري اإلنتقال إىل ساحة اإلجابة واحلل، بينما البحث العلمي إمنـا  

ولذلك فإين عنونُت . يفتعل السؤال رغبة يف حتصيل اجلواب، ال للتوقف واحلرية
القراءة املعاصرة من التساؤل احلـرج إىل  (هذه الورقة مبا يتالءم مع هذه النتيجة 

، قاصداً التأكيد على أمهية السؤال احلرج، لكن ال للتوقف وإمنـا  )العلمي البناء
  .لتأسيس مباٍن علمية أكثر عمقاً

  
  :مقترحات

إن اإلندفاع حنو البحوث احلديثة بغرض التطوير لنشاط املفسِّر، وفتح آفـاق  
إلشباع البحث  أوسع إلهتماماته، ال يغنينا عن التوقف مبستوى كاٍف من اجلدية

ثالث هي من صميم البحث الداخلي لعلم التفسري، والقراءات املعاصرة  وائريف د
  :إىل اهتماماهتا هذه الدوائرواتسعت اهتماماهتا، ينبغي أن تضم مهما تشّعبت 

تقعيد علم ألصول التفسري، كنظريه يف علم الفقه، يتفاعل مـع البحـث    
اده جماالً للبحـث  حبيث تشكِّل مو. املعاصر يف العلوم اإلنسانية واأللسنيات

 .املتواصل واملساءلة الدائمة

، ال متداولة تنقيح خصوصيات اخلطاب القرآين، فكونه كتب بلغة بشرية 
بعد العلم بكونه مـوحى بأسـاليب    يعطينا جماالً لسلب اخلصوصيات عنه

 .خاصة

من آثـار  حتقيق أسباب الرتول مبوازين معاصرة، ملا تضفيه هذه األسباب  
التفسريي، خاصة بعد الوقوف على كيفيـة كتابتـها،   مهمة على البحث 

 .والعوامل اإلجتماعية والثقافية والسياسية اليت أثّرت فيها
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