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التوفيق بين العقل والوحي
في قراءة النصوص الدينية

٧

رية الخزيرية

نظرا لأنَّ علم الت�أويل يعتمد على قراءة الن�صو�ص الدينية؛ كونها حتتوى على املعنى اخلفي غري الظاهر ،وحماولة خمتلف الديانات فهم الن�صو�ص
املقد�سة وتف�سريها وت�أويلها؛ ظهرتْ عدة اجتاهات يعتمد بع�ضها على االجتاه العقلي ،والبع�ض الآخر على الوحي ومعرفة ال�صلة فيما بينهماَ .ي ِرد يف
هذا املقال �أهم ما ُذ ِكر يف بحث الكاتب حممد بنعمر ،الذي ن�شرته جملة «التفاهم» حتت عنوان «الت�أويلية وقراءة الن�ص الديني».
يُناق�ش الكاتب الت�أويلية ب�صفتها منهجا يهتم بنقد الن�صو�ص
الدينية� ،إ�ضافة �إىل بيانها وتف�سريها ،وظهرت يف �أوروبا لأول
م��رة بني ج��دران الكنائ�س؛ وذل��ك ملناق�شة الن�صو�ص الدينية
ومعرفة مدى �صحتها من حيث م�صدرها و�أ�صولها وتثبيت ما
مت نقله من الإجنيل �شفهيا بالكتابة والتدوين.
ارتبطتْ الت�أويلية بفهم الن�ص الديني امل�سيحي ملعرفة ما ت�شري
�إليه تلك املفاهيم من معان ودالالت يف القدمي �أ�صبحت دالالت
جديدة يف الن�صو�ص املقد�سة؛ مما جعلها غام�ضة مع مرور
الوقت ،وحتتاج �إىل فهم جديد .وللخروج من هذه الإ�شكالية،
دعا دعاة الت�أويلية �إىل �ضرورة اخلروج بطريقة منهجية لفهم
ه��ذه الن�صو�ص املقد�سة ،و�إزال ��ة الغمو�ض عنها ،وفهم املعنى
اخلفي لها؛ ومنها :ظهر «علم الت�أويلية».
ويرى الكاتب �أ َّن هناك جمموعة من النتائج التي �أ�سفر عنها
ه��ذا النقد يف الثقافة الغربية؛ فهذه الن�صو�ص الدينية مل
يكتبها م��ؤل��ف واح ��د ،ب��ل ع��دة م��ؤل�ف�ين ع�بر ام �ت��دادات زمنية
خمتلفة ،عا�شوا ظروفا و�أزمنة خمتلفة ومتباعدة� ،إ�ضافة �إىل
�أ َّن هذه الن�صو�ص متباعدة يف لغتها و�أ�سلوبها وداللة �ألفاظها؛
فهي ال تتما�شى مع امل�ستجدات احلديثة املعا�صرة.
وعليه ،ولتدارك هذا اخللل يف فهم داللة الن�صو�ص يف الإجنيل
تيز تعدد
وتقريب املعنى ،ف�إنه لزم بال�ضرورة قراءة متعددة ُ ِ
املعنى ،وتتجنب ال�ق��راءة الأح��ادي��ة التي تلغي التنوع ال��داليل
للن�ص وانفتاحه على معنى منا�سب .ومن هنا ،ال يكون لقارئ
الن�صو�ص املقد�سة �أي �سلطة يف ت��أوي�لات الن�صو�ص الدينية،
وه ��ذا ب��ال�ط�ب��ع ل��ن ي �ك��ون يف ��ص��ال��ح ال�ن���ص��و���ص ال��دي�ن�ي��ة ال�ت��ي
تختلف من حيث الكم والكيف ،وتختلف يف مفاهيمها ودالالتها
وت�ضطرب معانيها.
من ناحية �أخ��رى ،ال ب�أ�س باختالف التف�سري وتنوعه ،ما دام
هناك و�ضوح يف داللة الن�ص الديني .ويناق�ش الكاتب الأفكار
ال �ت��ي حملتها ال�ت��أوي�ل�ي��ة ب � ��أ َّن ال���ُّ�س�ل�ط��ة ل�ي���س��ت ل�ل�ن����ص ،و�إمن ��ا
للقارئ؛ فب�إمكانه �أن ي�ضفي على الن�ص �أفكاره ويطوعه وفق
اختياراته مبا يقدمه من معان؛ فمن هنا كانت ن�ش�أة الت�أويلية
ملحاولة فهم الن�ص امل�سيحي مبا يحقق االن�سجام والتوافق بني
الن�ص الديني وقيم الع�صر وب�ين الن�ص الديني وق��ارئ��ه مبا
يزيل العتمة والغمو�ض.
ويرى الكاتب �أن �أكرب مُنعطف وم�سار وجده هو انتقال املنهج
الت�أويلي من نقد الن�صو�ص الدينية �إال نقد الن�صو�ص الب�شرية
خا�صة الن�صو�ص (الأدبية  -الفل�سفية)؛ وبالتايل ف�إ َّن هذا �أتاح

للمنهج االت�ساع من دوائ��ر علم الالهوت �إىل ع��امل الن�صو�ص
الأدبية؛ وذلك نظرا ملا يتميز به من «و�سائل علمية ومنهجية
يف قراءة ونقد الن�ص الأدبي» .ونتيجة لهذا االنتقال يف املنهج؛
�أدى �إىل التجان�س بني الن�صو�ص الإلهية والن�صو�ص الب�شرية؛
بحيث يربط القارئ الذي له �سلطة يف احلكم على الن�صو�ص
املقد�سة وفقا ملرجعتيه الفكرية.
ول ��وج ��ود ال �ت �ق��ارب ب�ي�ن ال�ث�ق��اف��ة ال�غ��رب�ي��ة وال �ث �ق��اف��ة ال�ع��رب�ي��ة
الإ� �س�ل�ام �ي ��ة؛ دع ��ا ك �ث�ير م ��ن امل�ث�ق�ف�ين وال �ب��اح �ث�ين يف ق���ض��اي��ا
التف�سري وال�ت��أوي��ل �إىل ق ��راءة الن�ص ال �ق��ر�آين وف��ق ال�شروط
وامل �ب ��ادئ امل��و��ض��وع��ة للمنهج ال �ت ��أوي �ل��ي ،ع�ل��ى �أن ي�ت��م م��راع��اة
الن�ص وم�صدريته .ومن �أجل الوقوف على طبيعة هذا املنهج
ومالب�ساته و�إم�ك��ان�ي��ات��ه املعرفية واملنهجيةَّ ،
مت عقد مقابلة
مع الدكتورة رقية جابر العلواين التي عملت على نقد املنهج
وق ��راءت ��ه ت�ط�ب�ي�ق��ا وت��رج �م��ة ،وق ��د جت���س��د ذل ��ك يف م��ؤل�ف��ات�ه��ا
وبحوثها� .أو�ضحت يف البداية �أ َّن ق�ضية الت�أويل والفهم تعود
يف جذورها ملحاولة الفهم يف حتديد ال�صلة بني العقل والن�ص،
وهي �إ�شكالية قدمية بني فال�سفة اليونان؛ فهناك من يعتمد
ع�ل��ى ال�ع�ق��ل وت�ق��دي��رات��ه و�أح �ك��ام��ه؛ �أم �ث ��ال :خ��ري��زي��و���س ممن
�أرج ��ع الأ��ش�ي��اء القبيحة واحل���س�ن��ة �إىل ال�ع�ق��ل وح ��ده ،و��س��رى
ت ��أث�ير ذل��ك ع�ل��ى جميع ال��دي��ان��ات وم�ن�ه��ا ال�ي�ه��ودي��ة؛ ف��اخ�ترع
فايلو الإ��س�ك�ن��دراين زع�ي��م امل��در��س��ة ال�ي�ه��ودي��ة ق��ان��ون ال�ت��أوي��ل
كمنهج لتحديد ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�ع�ق��ل وال��وح��ي؛ ح�ي��ث �أك ��د �أن
العقل والوحي مو�صوالن باحلق �إىل النهاية ،وانتقد التوجه
املتم�سك بحرفية الن�ص الكتابي ،واجته �إىل اعتماد �أن العالقة
بني الدين والعقل البد �أن ترتكز على متابعة العقل لتقريرات
الوحي.
وي ��رى ال�ك��ات��ب �أن ال�ف�ك��ر ال��دي�ن��ي الإ� �س�لام��ي ارت �ب��ط ال�ت��أوي��ل
فيه بالإ�شكاليات الأوىل التي �أث��اره��ا بع�ض املفكرين بديانات
�أخرى -ومنها اليونانية -ومن تلك الإ�شكاليات :خلق القر�آن،
والق�ضاء والقدر ،وال�صفات الإلهية؛ مما �أدى بتلك النزاعات
ال�ت�ج��ري��دي��ة يف ال�ف�ك��ر الإ� �س�ل�ام ��ي �إىل ب ��روز ن ��وع ج��دي��د من
ال�ت��أوي��ل ،ف��اجت��ه امل� ��ؤول �إىل تف�سري ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي ب�ن��ا ًء على
نزعاته ال�شخ�صية بفهم م�سبق م��ن ال��ذات �إىل الن�ص ،ليجد
ت�أويال يُالئم نزعاته ودوافعه؛ وبالتايل فقد �أدى ذلك �إىل �أنْ
يكون القر�آن نقطة ارتكاز تربير على فكر امل�ؤ َّول ولي�س نقطة
انطالق للقارئ �أو املخاطب.
وال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي ب ��إع �ج��ازه امل�ت�ن��وع وامل �ت �ع��دد ،خ��اط��ب الأج �ي��ال

املختلفة بن�ص ثابت وقواعد حمددة يف ت�أويله و�أحكامه؛ حيث
ك��ان العلماء ال�سابقون يقفون ك�ث�يرا عند البحث ع��ن ت��أوي��ل
ال �ق��ر�آن ،خ��وف��ا م��ن ال��وق��وع يف ال �ت ��أوي�لات ال�ف��ا��س��دة املنحرفة،
وبالتحديد الآيات التي تتعلق بالعقائد و�أ�صول الدين ،ويبقى
ً
بدليل �أو قرينة.
الن�ص على ما هو عليه� ،إىل �أن يكون الت�أويل
بعك�س ما حدث مع الن�صرانية؛ فقد ظهرت احلركة الن�صرانية
ال�ت��ي حت � ُّ�ث ع�ل��ى ق ��درة ال�ع�ق��ل ال �ف��ردي ع�ل��ى ت ��أوي��ل الن�صو�ص
وفهمه وا�ستيعابه ،وال يقت�صر للت�أويل يف حدود الكن�سية؛ مما
فتح املجال �أمام الت�أويالت امل�ستحدثة واملعتمدة على النظريات
اجل ��دي ��دة .وم ��ع دخ ��ول �أوروب� ��ا ع�صر ال�ن�ه���ض��ة ،وان�ح���س��ار دور
الكني�سة ،ا�ستعاد العقل حريته التي فقدها ب�سلطة الكن�سية
وت�شريعات رج��االه��ا ،وه��ذه احل��ري��ة التي وهبت للعقل حرية
مراجعة كل معتقداتها ال�سابقة ،وو�ضعها على املحك والنقد
والتحليل.
من ناحية �أخرى ،يرى الكاتب �أ َّن نظرية النقد التاريخي من
وتن�ص تلك
�أبرز االجتاهات و�أخطرها يف جمال نقد الن�صو�صُّ ،
النظرية على �أ َّن الن�صو�ص الكتابية بو�صفها �صدى لتاريخ
انقر�ض وب��اد وم�ضى ،و�أن ال��وح��ي ه��و ت��راك��م تاريخي خا�ضع
ل�س َّنة الزمان واملكان والتحوالت ،وم��ن �ضمن ه��ذه الت�أثريات
ُ
ن�ظ��ري��ة ال ��دارون �ي ��ة ال �ت��ي ح ��اول ال �غ��رب �إ��س�ق��اط�ه��ا ك �ث�يرا على
م�ستوى خمتلف العلوم وامل �ع��ارف� ،إال �أ َّن �أث��ره��ا امتد لي�شمل
دائرة الن�صو�ص الدينية.
ويذكر الكاتب يف نهاية املقال جمموعة من املقرتحات؛ منها:
 الب ��د م��ن ال�ت�م�ي�ي��ز وع ��دم ال�ت���س��وي��ة ب�ين ال �ط��رح ال�ن��اب��ع منالذات الواعية واملدركة لر�سالتها حمتكمة �إىل ن�صو�ص القر�آن
وال�سنة ال�صحيحة ،والطرح امل�شبوه النابع من ال��ذات امل�سلية
ف�ك��ري��ا وم�ن�ه�ج�ي��ا ،ال مت�ي�ي��ز ب�ين ال��دي��ن ب��و��ص�ف��ه و��ض�ع��ا �إل�ه�ي��ا
وت�أويل هذا الدين واالجتهاد فيه.
 احلفاظ على الدين ومقا�صد الت�شريع ال يكون مبحا�صرةكل فكر جتديدي مهما بلغ �صدق توجهاته و�أطاريحه ،مبعنى
احلاجة للتجديد واال�ستمرار يف الطرح تعد من ال�ضروريات؛
ل��ذل��ك ال ي�ت��م الأم� ��ر ب��و��ض��ع ��س��د ل �ه��ا ،و�إمن� ��ا مب�ق��اب�ل��ة احلجة
باحلجة.
 �أهمية الوقوف على �إ�سهامات �أئمة املقا�صد القدامى والإملامال �ك��ايف مب��ا ت��و��ص�ل��وا �إل �ي��ه م��ن ق��واع��د و��ض��واب��ط الك�شف عنها
وتفعيلها ،وميكن االعتماد على ذلك بالأدوات اال�ستقرائية التي
تبد�أ بالبحث الوا�سع للو�صول �إىل احلقائق.
rayaalkhuzairi@gmail.com

