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 علم الكالم الجديد وتجديد الخطاب الّديني
 دراسة في المنهج )علم الدَّاللة أنموذجا(

 ،د. نجاح لعور و د. سهير لعور
 قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية، جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر

   الملخص
ديةة نناج  نتنعةة وةديدة   ون  يُت أج  جه  ادلناج   ننج  ددًن ددي  تستخدـ األحباث الدينّية و الدراسات القرآنّية احل

وألف ةل  الكبلـ اجلديد دةعة جديدة للتأسيس  . (Semantics) دظي ياجتماـ كبَت يف القرف األخَت   وجع ةل  الدَّاللة
  فبلسفة الّدي  و ةلماء الكبلـ لعل  يديل ؼلتلف يف ننججه و ننطلقاته نع ةل   الكبلـ الًتاثي القدًن  سعى الكةَت ن

ويعض شل  ذل  اجتماـ  ياحلقل ادلعريف الّديٍت إذل وضع أسس و نناج  جديدة يتأسس ةليجا ةل  الكبلـ اجلديد ن  أجل رؤية 
و دراءة جديدة للنصعص القرآنّية  كمنج  ةل  الّلغة احلدي  يكل فروةه و ننججياته  سعيا ننج  إذل دراسة ادلشكبلت 

نّية القرآنّية دصد  العصعؿ إذل نتائ  نةمرة. ويطمح جها البح  للعصعؿ إذل نتيجة أساسية ن  ناديتُت وعلا: إيراز ادلفجع 
ندى أعلية ةل  الداللة كمنج  غاية يف الددة والصرانة العلمية  وأيضا ندى ددرته ةلى خدنة وإثراء نعاين ودالالت الّنصعص 

ذل نعاجلة إشكالية رئيسة و جي: العدعؼ ةلى أج  ادلناج  اليت مت استغبلذلا و تعظيفجا يف القرآنّية. وةليه هتدؼ جه  الدراسة إ
 اجملاؿ الّديٍت الكبلني اجلديد لغرض جتديد  وفقا دلتطلبات و اجتمانات ادلسل  ادلعاصر  وستتضم  العردة احملاور التالية:

 .بلـ اجلديدأوال: الفروؽ ادلفاجيمّية يُت ةل  الكبلـ القدًن وةل  الك- 
 .ثانيا: احلاجة إذل جتديد ةل  الكبلـ  الدواةي واألسباب -
 .ثالةا: إةادة اكتشاؼ الفج  الّلغعي و ادلعنعي للّنص القرآين )ننج  السيمانطيقا ظلعذجا( -
          رايعا: اخلادتة وأج  النتائ .                                                                        -

 .ةل  الكبلـ اجلديد  ادلنج   ةل  الّداللة  الّنص القرآين الكلمات المفتاحية:
 

 مقدمة:
أخرجه أيعداوود وغَت   )« يبع  اهلل ذله  األنة ةلى رأس كل نائة سنة ن  غلدد ذلا دينجا»يقعؿ احلدي  النبعي الشريف 
د يف الّدي  ليس وليد العصر احلدي  أو ادلعاصر  أو وليد   نعٌت ذلك أف نفجـع التجدي (وصحح إسناد  مجع ن  األئمة

ةصر نعُت وإظلا لكل ةصر ن  العصعر رلددوف ذله  األنة اإلسبلنية  فئة يقـع اهلل ةز وجل  ياصطفائجا واختيارجا , 
ية  ذلك أف زن  ورسله للقياـ يتبليغ الرساالت السماو  ء ةنه  نةلما اصطفى أنبيا اليصححعا للناس نسار دينج  الهي زاغع 

النبعة دد انتجى وانقضى نع آخر األنبياء سيدنا زلمد صلى اهلل ةليه وسل   وجها لغرض أداء دور رئيس  وجع احملافظة ةلى 
ونجما اختلفت    نقاء الشريعة اإلسبلنية واستمراريتجا وإةادة يناء وتعجيه العقعؿ وفق أسس العقيدة اإلسبلنية الصحيحة

بناء والتعديل والتحعير والتحيُت سعاء أكانت وججته إصبلدية  أو سياسية أو دينية  أو فكرية فكلجا أشكاؿ ووججة جها ال
 .تصب يف ننحى وادد وجع التجديد

ة وجع ةل  الكبلـ   والتجديد الهي يٌقصد يه جنا يف جها البح  جع التجديد الفكري والديٍت  يف أدد فروع العلـع الدينيّ 
نه القدـ نجمة الدفاع ة  الّدي  اإلسبلني   لهلك ويف جها السياؽ ػلاوؿ جها البح  اإلجاية ة  الهي أخه ةلى ةاتقه ون
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التساؤالت  التالية :نا ادلقصعد يعل  الكبلـ اجلديد ؟ و نا الفرؽ يينه ويُت ةل  الكبلـ القدًن ؟ و فيما تتمةل أج  ادلناج  اليت 
 ؟الكبلني  نججياختهجا جها العل  كآلية ن  آليات  التجديد ادل

 

 بين علم الكالم القديم وعلم الكالم الجديد : الفروق المفاهيميةأ
ؿ ددًن والةاين جديد  أو دد يعدي يأف الةاين انتداد رلرد دراءة االمسُت  يعدي األنر يعجعد فروؽ يُت العلمُت  فاألوّ  إفّ 

ضيع وادلناج  ن  داخل ةل  الكبلـ القدًن دوف ادلساس ؿ  أو جي زلاولة ن  ةل  الكبلـ اجلديد ألف غلدد يف يعض ادلعالؤلوّ 
يقعاةد  وأسسه ونبادئه أي )ادلعضعع  ادلنج   اذلدؼ(  لك  دد يبدو ذلك غَت صحيح ةلى األدل ن  النادية الشكلية  

 . كل ةلى ددةوسنبُت ذلك ن  خبلؿ استعراض ادلضمعف ادلفجعني لكل ةل  ن  العلمُّت 
 

 ديم(/مفهوم علم الكالم)الق 3
الشك أف السبب الرئيس لعجعد ةل  الكبلـ جع الصداـ والصراع الهي أددثه ذلك الفرؽ الكبَت يُت التصعرات واإلشكاالت 

يانات اليت كانت نعجعدة يف واالةتقادات ة  )اهلل والعجعد والكعف واإلنساف(  والهي حتمله كل  ثقافة ن  الةقافات والدّ 
اإلسبلـ أو يعد   ويُت التصعرات ادلعجعدة يف الديانة اإلسبلنية. مث دخعؿ أغلب ن  ينتمعف ة  سعاء دبل رليء البيئة العرييّ 

ي  اجلديد )اإلسبلـ(  رغ  أهن  نازالعا ػلملعف الكةَت ن  رواسب ديانتج  القدؽلة  يانات األجنبية يف الدّ لتلك الةقافات والدّ 
_رغ  أف الكةَت  ة اليت طٌردت  ن  دبل سلتلف الدياناتالدينيّ جها إذل جانب اختبلؼ احللعؿ واإلجايات ة  تلك ادلسائل 

ن  العلماء يعتقدوف يأف السبب األساسي لعجعد جها العل  جع سبب سياسي زلض وجع اخلبلؼ دعؿ اإلنانة واخلبلفة يعد 
 نعت الرسعؿ صلى اهلل ةليه وسل _

صرة العقيدة سبلني والرد ةلى ادلبتدةة وادلنحرفُت ونٌ ي  اإلفاع ة  الدّ أدى ذلك إذل يروز طائفة ن  ةلماء ادلسلمُت للدّ 
 سبلنية  والرد ةلى خصعنجا وددض شبجاهت .اإل

لهلك جاءت أغلب التعاريف اليت ٌوضعت لعل  الكبلـ  جٌتمع  ةلى أنه ةل  اسٌتحدث يعد الفتنة الكربى للدفاع ة  العقيدة 
 الدينيةب يف نعٌت وادد وجع االنتصار للعقيدة يصٌ تقريبا  ا بجاإلسبلنية  وسنحاوؿ أف نعرد يعض التعاريف  ألف أغلّ 

 .اإلسبلنية
صرة اآلراء واألفعاؿ احملمعدة اليت صرح هبا واضع ادللة  وتزييف كل نلكة يقتدر هبا اإلنساف ةلى نٌ » :يقعله  الفارابييعرفه 

ايب ةل  يستطيع ن  خبلله ةادل الكبلـ أف   وةليه فعل  الكبلـ ةند الفار (ٖٔٔ  صٖٜٔٔ)الفرايب  «  ناخالفجا ياألداويل
 .ة  جه  العقيدة  و البدع يةبت العقائد اإلؽلانية ويرد كل الٌشبه واالضلرافات 

ةل  يقتدر نعه ةلى إثبات العقائد الدينية يإيراد احلج  ودفع الشبه  وادلراد يالعقائد نا » ه ي  اإلغلي يأنّ كما يعرفه ةضد الدّ 
ي  زلمد صلى اهلل ةليه وسل    فإف اخلص    وإف خطأنا  ال دوف العمل  ويالدينية ادلنسعية إذل دّ  يقصد يه نفس االةتقاد
 .«طلرجه ن  ةلماء الكبلـ

ة   الضالُتوجنا يكعف ةضد الدي  أيضا نتفق نع الفارايب يف كعف ةل  الكبلـ ةل  نستحدث إلدانة احلد ألولئك ادلبتدةة 
 .يٍتص الدّ ف  ونقطة انطبلدج  جع النَّ الطريق ادلستقي  ياحلجة والربجا

د ةلى ادلبتدةة ادلنحرفُت يف ة والرَ ة ياألدلة العقليّ جع ةل  يتضم  احلجاج ة  العقائد اإلؽلانيّ » : ويعرفه اي  خلدوف يقعله 
ذلية  ات اإلوتتفق جه  التعريفات أيضا ةلى أف نعضعع ةل  الكبلـ جع الهَّ « االةتقادات ة  نهاجب السلف وأجل السنة
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اليد ن   اف أساسيافالبادةُت إذل أف جناؾ شرط جب نفر ن  العلماء وصفاهتا وأفعاذلا وةبلدتجا يالكعف واإلنساف    ودد ذ
 ( ٖٛ  ص ٜٙٚٔ)ةعف  وعلا:  تعافرعلا لكي يكعف البح  نندرجا حتت ةل  الكبلـ

يعجعدجا  نسلَّماة ف دضايا  تكعف إؽلانيّ الشرط األوؿ: أف يبدأ الباد  ةقيدته ن  كتاب اهلل وسنة رسعله مبعٌت أ -
 ي .أوال ن  الدَّ 

الشرط الةاين: أف يكعف جدؼ الباد  وغايته الدفاع ة  جها اإلؽلاف يالعقل  أي اليد له ن  أف يؤكد الشريعة  -
 يالعقل

الشريعة ال ن  العقل  ة  ن صعص القرآنيّ نطلق ةادل الكبلـ الن  ويدوهنما ال يكعف ادلعضعع ادلبحعث فيه حبةا كبلنيا  فمٌ  
 وأدكانه  وغايته وغرضه األّوؿ واألخَت الدفاع ة  العقيدة اإلسبلنية وترسيخ الشريعة يف النفعس والعقعؿ.

ويكعف يهلك ةل  الكبلـ ن  أج  أدوات ادلساةدة ةلى تعزيز وترسيخ ونشر الدةعة والعقيدة اإلسبلنية  ويجدؼ إذل إيبلغ 
 . العصر الهي يعيشه ادلتكل  ي  يلغة ونصطلحاتدقائق الدَّ 

( نادة ادلعقعالت كمنج  دراسة للطلبة دىت يتمكنعا ن  دتةيل الّدي  يأسلعب ٔٔٔٔ  ٜ٘ٓٔلهلك أدخل اإلناـ الغزارل )
العصر  ذلك أف ةل  الكبلـ ةل  زناين نؤدت  فجع يشرح ويفسر دقائق اإلسبلـ الدائمة مبصطلحات زنانية رائجة يف ةصر 

 . (ٜ٘  صٕٙٔٓ)خاف   نتجي أعلية ةل  الكبلـ تلقائيا ينجاية العصر الهي وضع فيهادلدةع, لهلك ت
 

  / مفهوم علم الكالم الجديد وبداياته4
ونتغَتات الزناف   أف جتديد ةل  الكبلـ ضرورة نلحة تتطلبجا ظروؼ    يٍتأو اإلصبلح الدّ  يٍتّ يعتقد دةاة التجديد الدّ 

ستعاف هبا يف تبليغ دقائق الّدي  يلغة    و نفاجي    و نناج   العصر  الهي يعيشه و ياةتبار  ن  أدوات اليت يٌ والعصر  
 ينتمي إليه ادلتكل  

ي  اإلذلي ن  شعائب األفكار الدخيلة ةليه ةلى نر العصعر واألزناف يسبب اإلضافات ي  تطجَت الدّ ويٌقصد يعملية جتديد الدّ 
 .  البشرية ةليه ألسباب وظروؼ ذلك العصر

بار الهي يًتاك  ةلى الّدي  اإلذلي ظل ن  نعع وادد ةلى نر العصعر  وجع قدؽله يف صعرته األصلية النقية الناصعة ألف الغٌ وت
اإلضافة البشرية إذل ادلنت السماوي وتأيت جه  اإلضافة يف يداية األنر  يسبب ةعانل ودتية ولكنجا مبضي الزن  تصبح شيئا 

  اإلذلي  ويؤن  هبا الناس إؽلانا يالعدي السماوي  ويصل هب  األنر إذل اختاد أدبارج  ينقدسا دىت تعترب جزءا ن  الدّ 
 (ٖٔ.)التعية: دسب التعبَت القرآين« أريايا ن  دوف اهلل»ورجباهن  

سياؽ القرف التاسع ةشر  يف  ؽلك  أف نعترب البدايات األوذل الداةية لتجديد ةل  الكبلـ كانت يداية ن  القرف الةان  ةشر أو
و « زلمد ةبد »  «ومجاؿ الدي  األفغاين« زلمد ةبد العجاب»نايعرؼ آنهاؾ  حبركات اإلصبلح الديٍت كاف أج  ن  ؽلةلجا 

ة  طريق الدةعة إلصبلح داؿ الببلد والشباب وتهكَتج  يأصعؿ دينج  والرجعع إليه  وتطجَت الّدي  ن  « أمحد خاف»
 .ةخرافات العادات والتقاليد الباليّ 

ويف القرف التاسع ةشر ظجرت   القرف الةان  ةشر ادليبلدي ظجرت احلركة العجايية ويتزةمجا زلمد ةبد العجاب يف صلديف 
ويف اذلند ظجرت   ٜ٘ٓٔوزلمد ةبد  ادلتعىف سنة  ٜٚٛٔاحلركة السلفية  يف نصر ةلى يد مجاؿ الدي  األفغاين  ادلتعيف يف 

ويف يردة ظجرت احلركة السنعسية   ٖٜٛٔا ن  يعد  زلمد إدباؿ ادلتعيف سنة وتزةمج ٚٔٛٔندرسة أمحد خاف الهي ولد سنة 
 (ٖٜ  صٖٜ٘ٔ)خلف اهلل   آنهاؾ .اليت داـ هبا وحتمل يف سبيل نشرجا اجلد األكرب دللك ليبيا 
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واليت تعترب جا دركات واجتاجات إسبلنية نعاصرة ظجرت يف الشردُت األوسط واألدىن  ويف القرنُت الةان  والتاسع ةشر  كلَّ 
 .األساس الفكري للحركات اإلسبلنية اليت جاءت فيما يعد

اليت انتشرت يف العادل اإلسبلني « اليقظة العقدية»و « ياليقظة الدينية« » طه ةبد الرمح »الفيلسعؼ ادلغريب يسميجا  أو كما
يتبصَت  ك   واليتنظَت ةلمي ننت   والوأددثت تأثَتا كبَتا ةلى العقعؿ والنفعس إاّل أهنا تفتقر إذل سند فكري وننججي زل

)ةبد وجي تراجع اليقظة يأسرع شلا استغرؽ ظجعرجا ن  العدت   فلسفي نؤسس  ؽلك  أف يًتتب ةلى ذلك نتائ  وخيمة 
( . ولتتجنب جه  الصحعة اإلسبلنية  العدعع  يف نتائ   انتكاسية  وخيمة    ن  غلّع فكري و ٜ  صٜٜٚٔالرمح   

ؤدي يف النجاية إذل الصراع و التطرؼ الديٍت و ادلهجيب   مث تراجع اليقظة أو الصحعة الدينية اإلسبلنية    اختبلؼ نهجيب ي
وجب تعفر نا أمسا  "طه ةبد الرمح "  يالشروط التكانليَّة و التجديديَّة اليت يستعجب تعفرجا يف تيق ظ جه  اليقظة الدينّية 

ط نا يدخل حتت نسمَّى التجرية   و اآلخر حتت نسمَّى التعق ل. و يقصد والفكرية   و يعتقد يأنه جناؾ ن  الشرو 
الفيلسعؼ "طه ةبد الرمح  " يشروط التجرية "االتصاؼ مبكاـر األخبلؽ   أو التخّلق"   الىت تٌفضي إذل نبه التفردة و األخه 

 و ادلمنج  وفق ادلناج  العقلية .يأسباب األلفة   أّنا شروط التعق ل   فيقصد هبا   التأطَت و التنظي  ادلؤسس 
( ن  أوائل الداةُت إذل جتديد الكبلـ يف كتاب له يدةع فيه إذل الدفاع ة  العقيدة ٜٗٔٔ-ٛٚٛٔيعترب شبلي النعماين )

 (٘ٗ  صٕٙٔٓ. )الرفاةي   ٜٗٓٔاإلسبلنية ودرء الشبجات اليت حتـع دعؿ الشريعة نشر  يف اذلند ةاـ 
ياإلنتاجات  خَت الهي سعى إذل زدزدة ةل  الكبلـ القدًن  ويناء فلسفة يديلة للّدي  نستعينةمث تبل  زلمد إدباؿ جها األ

ادلعرفية وادلنججية لآلخر الغريب ويناء إطار ننججي للدراسات الدينية يف اإلسبلـ  تتحدد فيه أولعيات البح  ويداياته 
 (ٚٗ-ٙٗ  صٕٙٔٓلرفاةي  . ) اوننطلقاته وكيفية التعاطي نع العلـع اإلنسانية احلديةة 

  دي  شدد ةلى ضرورة « اإلسبلـ يتحدى»ي  خاف زلاكاة نا يدأ  زلمد إدباؿ ةندنا ألف كتايه مث داوؿ يعد  وديد الدّ 
التحرر ن  ةل  الكبلـ القدًن ألنه اليتناسب  ونقتضيات العصر وتطعرات العل   فجاءت زلاولته ةبارة ة  تعفيق يُت العل  

 (.ٛٗ  صٕٙٔٓاةي  . )الرف والّدي 
اخلبَت يالًتاث وادلتمك  أكادؽليا وةلميا  واصل نسَتة إدباؿ يف « فضل الرمح »مث واصل ادلسَتة يعد  ويعد زلمد إدباؿ 

  ٕٙٔٓ) الرفاةي  يٍت  واجت  يتطعير رؤى اجتجادية جريئة ونرجعيته  يف ذلك القرآف الكرًن حتدي  وجتديد التفكَت الدّ 
 (ٜٗص

أنا   (   وزلمد ةبد اهلل درّاز  وفجمي جدةافٜٙٙٔ-ٜٜ٘ٔوالت كةَتة يف العادل العريب ن  دبل أنُت اخلعرل )إضافة إذل زلا
نرتضى  تلميَه يف إيراف فكاف لبداية ظجعر أفق جديد يف التفكَت الكبلني يف آثار زلمد دسُت الطباطبائي   وشروح 

  الكبلـ وترسي  ددود نفجـع ةل  الكبلـ اجلديد  كما ال ؽلك  لية لتحدي  ةلدي  كتب جها األخَت تصعرات أوّ   ادلطجري
يف « فلسفتنا»إنكار رلجعدات واجتجادات زلمد يادر الصدر يف جها ادليداف ادلعريف الكبلني  دُت أصدر كتايا له يعنعاف 

وطرؽ اإلفادة ن  ادلنطق األرسطي زلاولة ننه لتدوي  ةل  كبلـ فلسفي يُّت فيه إثبات وجعد اهلل ونقد آراء الفبلسفة التجريبيُت 
 (ٕ٘  صٕٙٔٓ. )الرفاةي   يف احملاججة والربجاف

إذف نستنت   ن  كل ناسبق  تقدؽله ن  نبهة سلتصرة ة  يدايات ظجعر ةل  الكبلـ اجلديد  أف نفجـع ةل  الكبلـ اجلديد 
خبلؿ إةادة يع  ةل  كبلـ جديد ال ؼلتلف  يٍت ن جع زلاولة ن  دبل العلماء لتجديد الدراسات الدينية وجتديد اخلطاب الدّ 

ي   ولك  وفقا دلستجدات وجع ددض ودرء الشبجات العاردة يف أصعؿ وفروع الدّ   نع ةل  الكبلـ القدًن ن  دي  ادلعضعع 
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 ةالعصر ووفقا دلا أفرز  العل  ن  تقدـ كبَت ةلى ادلستعى ادلعريف وادلنججي  أي استخداـ آليات وننججيات جديدة نستحدث
 لقراءات ّدينّية جديدة .

يأنه وحلد جه  اللحظة نازاؿ جناؾ نقاش يُت ادلجتمُت دعؿ حتديد نفجـع جتديد ةل  الكبلـ  »ويعتقد ةبد اجلبار الرفاةي 
فقد ذجب البعض إذل أف جتديد ةل  الكبلـ ال يعٍت سعى دن  ادلسائل اجلديدة واستيعاهبا يف إطار ادلنظعنة ادلعروثة لعل  

فيما ذجب غَتج  إذل أف نفجـع جتديد ةل  الكبلـ ال يقتصر ةلى ض  نسائل جديدة فحسب  وإظلا يتسع التجديد  الكبلـ 
 (ٖٗ-ٕٗ  صٕٙٔٓ. ) الرفاةي  « غة وادلباين واذلندسة ادلعرفيةيف ادلسائل  واذلدؼ  وادلنج   وادلعضعع واللّ 

ة ونلحة للتأسيس لعل  إنا ػلتعي ادلعاضيع الكبلنية القدؽلة ادلفجـع ن  كل جها أف الدةاة لعل  كبلـ جديد جي دةعة ضروري
نع إةادة صياغتجا وحتعيرجا حبي  تتناسب نع العصر  ووفقا دلنججيات ادلعاصرة  وإنا إةادة جتديد ادلنظعنة الكبلنية ن  

سئلة تنبةق ن  حتديات األساس  ن  دي  )ادلعضعع  وادلنج   واذلدؼ  والغاية( نع االدتفاظ حبق التحليل والنقد وطرح أ
 .وعلـع ادلسل  ادلعاصر  كما كاف للقدانى احلق يف رفع أسئلة وحتديات واذلمـع ادلتداولة يف ذلك العصر

غة اليت يرى فيجا البعض  )كالدكتعر ةبد ورغ  وجعد يعض االختبلفات يُت ةل  الكبلـ التقليدي وةل  الكبلـ اجلديد يف اللّ 
نردلة الشيخعخة ونليئة ياأللغاز والغمعض وغلب استبداذلا يلغة تستقي ن  نكاسب العلـع  اجلبار الرفاةي ( أهنا دخلت

ة وينيعية  احلديةة   ويف ادلنج  )ادلنج  األرسطي( الهي إهنار يعد ظجعر نناج  جديدة سيميائية  وتفكيكي
 .وجَتنعنيطيقية...إخل

داخل يف يعض ادلعاضيع وادلسائل الدينية  أعلجا: الدفاع ة  وجي الت  أف ذلك ال ؽلنع ن  وجعد نقاط تبلدي يينجما  إاّل 
دوف أف ننسى تعضيح الفرؽ يُت ةل  الكبلـ  .وتفنيد كل الشبجات اليت دتس الشريعة اإلسبلنية   ددض العقيدة اإلسبلنية و

العقيدة اإلسبلنية ضد  اّل أف ةل  الكبلـ يجت  يالدفاع ة إفرغ  أف نعضعع كل ننجما وادد وجع الّدي    ي  وفلسفة الدّ 
 العقائد األخرى ادلضادة.

ي  دوف ي  أو آخر  أو إدةاء  احلقيقة ادلطلقة لدّ ي  جي التحليل العقلي دلعضعةات الّدي  دوف إضلياز  لدّ يينما فلسفة الدّ 
ي  ليست دفاةية دّ ة  يينما غاية فلسفة الآخر  كما ؼلتلفاف ن  دي  الغاية فعل  الكبلـ غايته التصديق ياألدكاـ الشرةيّ 

ي  اختبارا ةقليا  ومبعضعةية وديادية تانة  وال ٌيشًتط يف فيلسعؼ الّدي  أف يكعف نتدينا أو نلتزنا وإظلا غايتجا اختبار الدّ 
 يعيدة نعينة.

جع يسَت ة تقـع يالتسلي  ادلطلق يصحة العقيدة فومبعٌت أوضح وأدؽ  ةادل الكبلـ أو ةادل البلجعت يبدأ ن  نقطة يدٍء يقينيّ 
يٍت نعيارا للتمييز يُت احلق والباطل  أي يعتمد ةلى ادلنج  العقلي ص الدّ   ويتخه ن  فجمه للنّ «آن  مث تعقل»ةلى نبدأ 

 ( ٘ٙ  صٜٕٔٓ)ةلي   .الربجاين 
ؿ  يينما فلسفة الّدي    فجي فرع ن  الفلسفات ادلضافة شأهنا شأف الفلسفات ادلضافة أخرى كفلسفة العل   وفلسفة اجلما

ة نع حتليلجا ووضعجا ةلى زلك النقد والتمحيص العقلي و ينيّ ينية والظعاجر الدّ فلسفة السياسة  لكنجا هتت  يالدراسات الدّ 
 .ادلنججي 

 

 :الحاجة إلى علم كالم جديد، األسباب والدواعي  -ب
اض الكبلـ القدًن جع دصعر جها وجعد ةل  كبلـ جديد ةلى أنق و أسباب  ن  يُت أج  دواةي هيرى ةبد اجلبار الرفاةي يأن

  ذلك أف ةل  الكبلـ التقليدي كغَت  ن  العلـع اإلسبلنية األخرى  األخَت وةجز  ة  العفاء يادلتطلبات العقيدية دلسل  اليـع
أوجدته رلمعةة ن  ادلكعنات والعناصر انتجت يانتجاء ةصر   أي أنه كاف رلرد نرآة حلياة االجتماع اإلسبلني ةصر آنهاؾ 
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ارتسمت فيجا األسئلة والتحديات واذلمـع ادلتداولة يف ذلك االجتماع  ويالتارل دل تعد صاحلة دلتطلبات االجتماع اإلنساين 
 (.ٕٕ  صٕٙٔٓ.)الرفاةي  اإلسبلني ادلعاصر

فالفكر الكبلني القدًن    نعضعةا و ننججا   أفرزته نشكبلت و نسائل دينية  ادتضتجا ظروؼ ذلك العصر  و انتجت 
يانتجائه ونقتضيات العصر الضرورية  و ادلستجدة تقتضي وجعب إةداد ندرسة كبلنية جديدة يف ضعء نا استجد ن  

 نقتضيات و نسائل فكرية وّدينية جديدة .
 واألسباب اليت وضعجا ةبد اجلبار الرفاةي كةَتة ونتشعبة  وسنأيت ةلى ذكر يعضجا فقط لعدـ اتساع نطاؽ البح   وأعلجا:

: استند ةلماء الكبلـ التقليدي ةلى ادلنطق األرسطي وأشكاله كقعالب أساسية يف االستدالؿ المنطق األرسطي هيمنة -ٔ
ةلى ادلقعالت وادلسائل واآلراء الكبلنية  فأدى هب  ذلك إذل العدعع يف األخطاء  إضافة إذل أف جها ادلنطق دد جتاوز  الزن  

يجت  يعبلدة الفكر نع العادع ةكس األرسطي الهي يجت  يصحة االستنتاجات  فيما يعد خاصة يعد ظجعر ادلنطق ادلادي الهي
 .مث  ظجعر ادلنطق اجلدرل و ادلنطق الرنزي لسد ثغرات وةيعب ادلنطق الصعري    العقلية الصعرية فقط

إغراؽ الفكر  : تشبع ادلقعالت الكبلنية يادلنج  األرسطي أدى إذل التجريدية أو الفصام بين النظر والعملعة النز  -ٕ
 (ٕٕ  صٕٙٔٓة.) الرفاةي  ادلعاصر   الكبلني يف النزةة التجريدية الهجنية ويالتارل ايتعاد  ة  العادع وتداةياته ونشكبلته

: ادلبالغة يف استخداـ األدوات ادلنطقية األرسطية  أدى إذل تعميق البعد تفريغ علم الكالم من مضمونه االجتماعي  -ٖ
تفريغ التعديد الهي جع أساس العقيدة اإلسبلنية ن  نضمعنه العملي  والتعانل نع ادلعتقدات كمفاجي  النظري يف العقيدة  و 

 .ذجنية رلردة الصلة  ذلا يالعادع
فبليد ن  فج  ةمبلين يتناسب نع تطعرات احلياة و تغَت الٌبٌت االجتماةية و الةقافية جنبا إذل جنب نع التنظَتات الّدينية   

ة يالعادع يف نقاـ فج  النَّص ووضع النظريات الّدينّية   ألفَّ الشريعة اإلسبلنية _دسب زلمد ةمارة _دل تعطنا مبعٌت االستعان
لؤلنة اإلسبلنية وضع الضعايط التفصيلية يف دانعننا اإلداري دسب داجاتنا و   أوكل دستعرا نفصبل لكل زناف ونكاف وإظلا 

 (ٛٗٔ  صٕٚٔٓٓؾ  أدعالنا ضم  الشريعة و دعاةدجا . )ادلبار 
استغرؽ ةل  الكبلـ القدًن يف البح  ة  اهلل وصفاته وكل نا يتصل يه وتناسى  نسيان اإلنسان في الكالم القديم:  -ٗ

 إخل ..نكانة وديمة اإلنساف ودقعده ودرياته 
الدينية القدؽلة  أدى كل جه  النقائص والعيعب ونا يعانيه اجملتمع اإلسبلني ن  ختلف وتقجقر  وضعف ادلنججيات الفكرية و 

إذل زلاولة ادًتاح وتطبيق ننججيات جديدة مبا يتناسب نع ادلنججيات ادلعاصرة ونسايرة نتطلبات الزناف وادلكاف  والعصر  
ألجل اكتشاؼ نعاط  اخللل اليت أدت إذل أزنات نتتالية يف داضر وناضي األنة اإلسبلنية  يل إف احلاجة لعل  كبلـ جديد 

ي  ن  اهتانات رجيبة  كالتخلف واإلرجاب وانتشار اإلحلاد ج  أصبحت نلحة ويشدة خاصة أناـ نايعجه  للدّ يف العدت الرا
 .إذل إزالته ن  العجعد ة دةع ال و  ة  الّدي  و البعد  وادلروؽ 

داء البلـز يف العادع العملي  حبي  أصبح ن  غَت ادلقدور جها إضافة إذل أف ةل  الكبلـ وةل  الفقه التقليديُت ال ؽللكاف األ
 (ٜ  صٕٓٔٓ.) زلمدي  طرح كل القضايا والبحعث يف جهي  اإلطاري 

يٍت تعينه ةلى وضع أفكار  اجملددة وفق نبادئ أدى ذلك إذل وضع اسًتاتيجية ننججية ينطلق ننجا الباد  يف احلقل الدّ 
 (ٕٔ-ٔٔ  صٕٓٔٓ ) زلمدي وأسس يلتـز هبا  ن  يينجا: 

ة أو  ناٌكتب  يف رلاؿ ةل  الكبلـ والفقه وأصعله  ونعرفة كيفية تطعرجا  الرجعع إذل الدراسات والكتب الًتاثيّ  -
 .وإجراء نقارنة يينجا دصد استخراج سلبياهتا  وإغلايياهتا
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كاحلب واإلرادة   ي ( للدراسة النقدية ادلمحصة  نةله نةل أي ظاجرة فكرية أخرىإخضاع ادلقعؿ ادلقدس)الدّ   -
والسياسة  أي إضفاء صبغة أرضية ةلى الدراسات  والشععر...إخل نع تعظيفه يف رلاالت دنيعية أخرى كالف ّ 

 .ةينيّ الدّ 
يعجد ّدي  ؽلتلك احلقيقة  الة   مبعٌت االنطبلؽ ن  نقطة رئيسة و جي   ينيّ التزاـ احلياد ادلطلق يف الدراسات الدّ  -

ىت يستطيع الباد  اكتشاؼ نعاط  التشايه والتداخل يُت األدياف ادلختلفة أو نايٌعرؼ ي  آخر ياطل  دادلطلقة ودّ 
 .يافمبقارنة األدّ 

جا ةعانل تساةد يف ةملية إثراء ونض  األفكار والبح  العلمي يف التحلي يروح التفاج  واحلعار وتقبل النقد كلّ  -
  مبعٌت أف يضع الباد  داجزا يُت شخصيته العلمية اجملاؿ واحلقل الديٍت  وااليتعاد ة  الصراةات األيديعلعجية

 ة وااليتعاد ة  الهاتية واألدكاـ ادلسبقة.ة الراسخة  وااللتزاـ التاـ يادلعضعةية العلميّ األكادؽلية واةتقاداته اإلؽلانيّ 
 

 إعادة اكتشاف الفهم الّلغوي و المعنوي للّنص القرآني )السيمانطيقا نموذجا ( : -ج
لقرآنّية تعليدية  حتمل ن  ادلعاين و الدَّالالت الشيء الكةَت   و ألهنا ّنصعص إذلية  نقدسة   وألّف استخداـ اهلل إّف الّنصعص ا

لّلغة ال ؽلك  أف يكعف كاستخداـ البشر ذلا   جاءت التفسَتات القرآنّية القدؽلة و احلديةة غنية يالّدالالت ادلختلفة دلا ذلا ن  
ألف ادلعٌت ادلطلق الكانل الةايت ال ؽلك  للعقل اإلنساين يلعغه   لهلك كاف ونازاؿ القرآف الكرًن  ددرة ةلى تعليد ادلعاين  

صاحل لكل زناف ونكاف   أي أف الّنص القرآين دادر ةلى إنتاج نعٌت ن  ادلعاين  ادلختلفة يف كل ةصر و كل ودت    فالّلغة 
و تتبدؿ   فقد تزوؿ نفردات و تأيت نكاهنا أخرى   حلاجة اإلنساف تتطعر   وكهلك داللة ادلعاين اللغعية يدورجا تتطعر 
 دلفردات و ألفاظ جديدة دلعاين ودالالت نستجدة .

 أصعؿ ةلماء الّلغة  ةلماء فقجاء  أكانعا سعاء القدانى العرب العلماء ن  جعل الهي األّوؿ و كما جع نعلـع  أّف الدافع
 القرآين الّنص وتفسَت فج  زلاولة جع...( مجلة لفظا  نصا ) الّدالرل اجلانب ةلى االشتغاؿ إخل...ادلنطق التفسَت  الفقه 

  أج  ) السيمانطيقا ( ن  الدَّاللة أو الدَّاللة ةل  أف أساس ةلى ونصطلحاته  ألفاظه يف والدديق نعانيه يف العميق العظي  
 اجلانب يف  يالتفقه  إاّل  ذلك يت  وال القرآنّية الّنصعص ن  األدكاـ استنباط لغرض وذلك العريّية  الّلغعية الدراسات وأردى

 .الشريعة يف التفقه و العريّية لّلغة الّلغعي
 يُطلب نا أوؿ القرآف تفسَت يٌطلب» وجي( الرأي أو ادلأثعر) القرآف تفسَت يف ثايتة يأصعؿ دروف ةرب القرآف ةلماء  التـز فقد
 صحيح يطريق الةايتة أةٍت) للحجّية الصاحلة النبعية السنة فم    القرآف ن  لقرآفا يتفسَت تظفر دل فإف    «نفسه القرآف ن 
 صلى النيب إذل ادلرفعع دك  مباله دعذل  ن  ظفرنا فإف الصحاية  أدعاؿ يف  تطلبنا  السنة  ن  البياف أةيانا   فإف( دس  أو
 نأخه أف وجب( إسرائيل يٍت ة  ياألخه نعروفا دائله ك ي ودل) فيه  للرأي الرلاؿ فيما أددج  دعؿ كاف يأف» وسل  ةليه اهلل
 (ٖٓ  صٕ٘ٔٓٓ. )أيع ةاصي   «فرؽ أدىن يبل ادلرفعع ياحلدي  أخهنا القعؿ هبها
 نتائ  ن  ونادققه الّلساين  يالدرس تستأنس اليت تلك السيما والعادلي  العريب الّلغعي الفكر وتطعر ادلنججية  الةعرة يروز ونع
 إذل الكبلـ ةلماء يينج  ون  الّديٍت ادلعريف احلقل يف ادلشتغلُت دبل ن  جاّدة زلاوالت إذل ذلك أدى ودراستجا  غةاللّ  حتليل يف

 أٌريد اليت ادلناج  جه  يُت ن  فكاف القرآين  للّنص واألدادي اجلاند ادلفجـع وجتاوز القرآين  الّنص خلدنة ادلناج  جه  تعظيف
 يف إال يهاته دائما ةلما يصبح دل الهي الدَّاللة ةل  أو السيمانطيقا   ننج   قّي  ونصعصهال  الّدي  خادنة تكعف أف ذلا

 الفقه أصعؿ يف وشاةت ٌةرفت جانة دَّاللية نظرية ةلى الّديٍت  للّنص دراءته يف يتأسس والهي وادلعاصرة احلديةة الدراسات
 .ريةالصع  الدَّاللة نظرية دُباؿ يف التصديقية الدَّاللة ينظرية
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اللة التصديقية يظل ننعطا يقصد ادلتكل   فيما يسعى ادلتلقي إذل َتَصُيد ذلك القصد  ودُت تتجرد العبارة وادلعٌت يف ضعء الدَّ 
 (ٕٚٗ  صٕٗٓٓ)درانلكي   .ة  دصد ادلتكل   تكعف جعفاء دوف نضمعف وال تقبل الصدؽ أو الكهب 

ي: تأثر ادلتلقي وااللتزاـ ياحلياد يف تلقي اخلطاب  وزلاولة حتديد دصد ويتمأسس  االجتا  السيمانطيقي ةلى داةدة رئيسة وج
 (ٜٕٗ  ٕٗٓٓدرانلكي   ) .ادلتكل  يعيدا ة  تأثَتات ةقلية ادلتلقي

اللة يف ص ادلقدس  اليد أف نتعرؼ ةلى نفجـع الدَّ ودبل البدء يف شرح تفاصيل جها ادلنج  وندى نشروةيته يف تفسَت النّ  
 والغريب يإغلاز: السيادُت العريب

 اللة في القاموس العربي:مفهوم الدَّ  -ٔ
دؿَّ فبلف ِإذ جدى  ودؿَّ إذا افتخر  دؿَّ يدؿُّ إذا جدى ودؿَّ يِدؿُّ إذا ن َّ »اللة يف دانعس اي  ننظعر نا نصه: جاء نفجـع الدَّ 

 (ٜٕٗ-ٕٛٗ)اي  ننظعر  ص« يعطائه  َدلَّه ةلى الطريق يُدلَّه داللة وِداللة وُدلعلةً 
ْ  واإلرشاد للطريق الصحيح  وطلب الدليل.أي الدَّ 

َ
 اللة كلمة أصلجا اذلدي وادل

جي كعف الشيء حبالة يلـز ن  العل  يه العل  يشيء آخر, والشيء األوؿ جع »وةرفجا الشريف اجلرجاين اصطبلدا يقعله: 
 (ٕ٘ٔ  ص٘ٗٛٔ.)اجلرجاين  «الّداؿ  والةاين جع ادلدلعؿ

غعية تنقس  إذل دسمُت داؿ وندلعؿ  فالداؿ جع الصعرة السمعية اليت تعٍت شيئا نا وتدؿ ةليه  أو العبلنة اللّ اللة مبعٌت أف الدَّ 
 أنا ادلدلعؿ فجع التصعر الهجٍت للشيء ادلعٍت. 

 (ٖٔ  صٕٓٓٓو اجلملة العريية ذات نعةُت ن  الدَّاللة : )السانرائي  
عٌت وادد ال حتتمل غَت  نةل دعله تعاذل : "اهلل ريَّك  و ربَّ آيائك  األوَّلُت " األوذل : أف تكعف ذات دَّاللة دطعية تدؿ ةلى ن

(   أو أف نقعؿ ال إله إاّل اهلل   فجي ال حتتمل إاّل نعٌت وادد ال ثاين له   و جع وجعد إله وادد فقط ال ٕٙٔ)الصافات: 
 شريك له و ال حتتمل تفسَت آخر .
سباب و ننجا   االشًتاؾ اللفظي   واالشًتؾ يف األدوات   و االشًتاؾ يف داللة الصيغة و الةانية : حتتمل أكةر ن  نعٌت أل

..إخل  فاالشًتاؾ الّلفظي يقصد يه اشًتاؾ لفظي يف نعٌت ادلفردة   فقد يكعف للكلمة أكةر ن  نعٌت و ليس يف العبارة نا 
(   دس  فسرجا ةلى أهنا  ٘ٚدلا خلقت ييدّي" )ص :ينص ةلى أددجا   فتكعف داللة اجلملة ادتمالية نةل دعله تعاذل : "

حتمل نعٌت القدرة وأف التةنية للتأكيد   و دس  فسر اليد ةلى أهنا ثايتة هلل ةلى ادلعٌت البلئق يه سبحانه وجي صفة ن  صفاته 
 و ليست مبعٌت القدرة أو النعمة .

تمل أكةر ن  نعٌت فتكعف ّداللة اجلملة غَت زلددة يل حتتمل ويالنسبة لبلشًتؾ يف دَّاللة الصيغة   فقد ترد صيغة يف ةبارة حت
(   فكلمة ''يراء '' حتتمل ادلصدر ةلى ادلبالغة  ٕٙأكةر ن  نعٌت   ن  نةل دعله تعاذل : "إنٍت يراء شلا تعبدوف ")الزخرؼ: 

 (.ٙٗفيكعف ن  ن  األخبار يادلصدر ة  الهات كقعله تعاذل : ''إنّه ةمل غَت صاحل '')جعد: 
 اللة في السياق الغربي:مفهوم علم الدّ  -ٕ

جع أددث فروع اللسانيات احلديةة  ويٌعٌت يدراسة نعاين األلفاظ واجلمل دراسة وصفية  (Semantics)اللة ةل  الدّ 
ذي يدء يف احملاضرات اليت كاف يلقيجا ريسيغ يادئ ة  ودد ظجر االجتماـ يالدراسات الداللية يف أورويا الغريية نعضعةيّ 

(C.Reisig)    يف جاؿ(halle)  يف دديةه ة  الفيلعلعجيا البلتينية. أنا أّوؿ ن  استعمل كاف ذلك و   ـ ٕ٘ٛٔدعارل
 وذلك يف نقاله الصادر  ((Michel Bréalفجع اللساين الفرنسي يرياؿ   (  (Sémantiqueنصطلح ةل  الداللة 

 Essai deزلاولة يف ةل  الداللة »ايه ادلعسـع يػ   مث نالب  أف فّصل القعؿ يف نسائل ادلعٌت يف كتٖٛٛٔةاـ 
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Sémantique  » إنه يبح  يف القعانُت اليت تتحك  يف تغَتات ادلعٌت  ونشأة »ةرفجا يقعله  ٜٚٛٔ  وذلك سنة
 .« التعبَتات االصطبلدية  ونعهتا

غعي  وفرضية سايَت  التحعيلية  وةل  النفس اللّ يعد رواج القعاةد التعليدية    اتييف الستين دل ػٌلرز جها العل  تطعرا نلحعظا إالّ 
 Componential)(  ونظرية االتصاؿ  ونظرية حتليل ادلكعنات(Sapir-Whorf Hypothesisوورؼ 

Analysis )   نعن(ٕٓٔ٘ ٕٖٜ ) 
والصعتية والنحعية غة ن  النادية ادلعجمية  ة  الهي اليقف  ةلى دراسة اللّ الرل جع أدد الدراسات اللسانيّ وةليه فادلستعى الدّ 

غة وتعظيف الكبلـ  وكلجا يف ةملية التعاصل وتبليغ اللّ  ةغعي  ذلك أف ادلعٌت جع األداة الرئيسفقط يل يُعٌت يدراسة ادلعٌت اللّ 
 إليه كل ةل  ن  حتقيق اليقُت ادلطلق أو نقارية  يصبع نرتبطة يالداللة الؽلك   أف خترج ة  إطارجا. ودىت ػٌلقق جها العل  نا 

 (ٕٓٗ-ٕٔٗ  ٕ٘ٔٓ)نعن   وجي:  leech)احلقيقة ادلطلقة  فبليد ن  ادلرور يأريع نرادل دسب ليتش  )
 صياغة نظريات واضحة ودديقة. -ٔ
 .حتري ادلعضعةية يف البح  والتحقيق -ٕ
 .البساطة يف تفسَت الظعاجر -ٖ
 .مشعلية العصف -ٗ

 (ٖٕٗ-ٕٔٗ  ٕ٘ٔٓ)نعن   وجي ثبلثة نناج :  إضافة إذل نناج  غلب أف ينطلق ننجا ادلجت  هبها العل  
يف كتاهبما « ريتشر دز»و « أوغدف»: أو نايٌعرؼ يادلةل  القاةدي ودد جاء يه كل ن  المنهج التحليلي -ٔ •

وؽلك  تعضيحه « االس   ادلعٌت  الشيء»أو « الرنز  الفكر  ادلرجع»ودسما  إذل ثبلثة نكعنات: « نعٌت ادلعٌت»
 يالشكل التارل:

 ادلعٌت                                                                
                                                 
 االس     .………………………الشيء       

 
 اخلط ادلتقطع يعدي يعدـ وجعد أية ةبلدة يُت االس   والشيء  واليريط  يينجما إاّل ادلعٌت

: أي دراسة ادلعٌت يف إطار ادلعدف واالستعماؿ والسياؽ  دىت يت  إخضاع ادلعٌت  السياقيالمنهج العملي أو  -ٕ •
أ   وفيتغشتاي  واللساين الربيطاين فَتث .ـ.يف و Bridgmanللمبلدظة العلمية ودد طعرجا كل ن  يريدمج  

j.F.Firth    )عٌت احلقيقي للكلمة يكم  أف ادل»وللتعضيح أكةر يقعؿ يريدمج  يف كتايه )ننطق الفيزياء احلديةة
 «يف العدعؼ ةلى نايفعله  اإلنساف هبا  وليس فيما يقعله ةنجا

: ؽلةله يف اللسانيات األنريكي نعـع  تشعنسكي دي  يعتقد يأف العظيفة األساسية للغة المنهج العقالني -ٖ •
كانية استنباط ادلعطيات تكم  يف نقل األفكار وتسجيل ةملية التعاصل  واةتمد ةلى االستبطاف ننججا  أي إن

 غعية نباشرة ة  طريق احلدس.اللّ 
يستخدـ البادةعف يف ةل  الكبلـ اجلديد نناج  ةديدة  ةلى ةكس ةل  الكبلـ التقليدي  الهي كاف يستند ةلى األغلب 

احلسية والتجرية فشله إذل ننج  وادد نطلق جع ادلنطق االستنتاجي الهي أثبتت ادلناج  العلمية ادلتطعرة القائمة ةلى ادلبلدظة 
.   وضعفه فيما يعد   خاصة يعد الةعرة العلمية وادلنججية اليت ظجرت فيما يعد وفرضت دعانينجا ةلى مجيع العلـع
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ة خاصة تتميز يتنعع ادلناج   سعاء ةلى نستعى تعدد ادلسائل  فجنا يستلـز دلعاجلة جه  ادلسائل أنعاع سلتلفة ينيّ واألحباث الدّ 
و ةلى نستعى ادلسألة العاددة. دي  تتطلب جه  األخَتة ةدة نناج  أيضا. نةبل: نسألة العدي والنبعة دد ن  ادلناج   أ

ة  ويف اجتاجات ةل  التفسَت وةل  احلدي   وتعضع ذلا نفاجي  ة وفلسفية  وةرفانيّ حبةت ن  خبلؿ اجتاجات نتعددة  كبلنيّ 
 (ٖٕٚ  صٕ٘ٔٓ.)درانلكي   ءات والرؤى وتصعرات سلتلفة ونتعددة. شلا يؤدي إذل اختبلؼ القرا

ي  ي   وفلسفة الدّ خصصية  نةل: ةل  نفس الدّ ة يف دقعؿ نعرفية نتعددة )ييتَ ينيّ غلري اليـع دراسة التجرية وادلعضعةات الدّ 
 (ٖٖٚ  صٕ٘ٔٓ)درانلكي   (والبلجعت ادلعاصر  وتاريخ الديانات

 ة؟ينيّ للدراسات الدّ شلا يطرح تساؤالت ةديدة دعؿ أُي ادلناج  جي نناسبة 
ة دتتلك نناج  نتنعةة للغاية  وذلك لسعة دائرة ادلعضعع ونطاؽ اإلشكاليات وتعقيد ينيّ يرى أدد درانلكي أف األحباث الدّ 

ص  يينما غعي األديب  أو حتليل ينية النّ ادلسائل  دي  يبلدظ يأف ادلفسري  يستخدنعف ننج  التفسَت يادلأثعر أو التفسَت اللّ 
 .ة يف القرآف لعل  السيمانطيقا ونناججه ينيّ إيزو تسع يف حتليل ادلناج  الدّ يستعُت 

ة ينيّ راسات الدّ اللة أو السيمانطيقا دل يأخه دظه مبا يكفي ن  االجتماـ يف الدّ ويعتقد الكةَت ن  البادةُت يأف ننج  ةل  الدَّ 
ة اللية اجلادّ راسات الدّ نبتسرا ونتسرةا  أدى إذل ندرة الدّ فج  جها ادلنج  كاف » ة ادلعاصرة مبا فيجا ةل  الكبلـ ألفّ العرييّ 

اللة وشلارسته واإلفادة ننه ةلى ضلع نةمر يف الفج  النادص جعلنا نعجز ة  تطعير ةل  الدَّ  وادلتعمقة, ورمبا ؽلك  القعؿ إفّ 
ا العل   ن  البادةُت وادلًتمجُت استكشاؼ ننجزات ثقافتنا وحتليلجا وينائجا  والسبب يف ذلك جع أف أغلب ن  دانعا ينقل جه

. « ركزوا ةلى أديياته النظرية البحتة اليت يصعب فجمجا واستيعاهبا دوف تطبيق  أو تطبيقجا يشكل سطحي زاد ن  صععيتجا
 ( ٕٔ-ٔٔ  صٕٚٓٓ)إيزوتسع  

إال نا يعجد  -تعاضعةدسب ةلمي ودراءيت ادل–اللة القرآف ة رصينة داـ هبا ياد  يف ةل  دّ لهلك يصعب إغلاد دراسة ةلميّ 
واليت أثٌت ةليجا فضل « تعشيجيكع إيزو تسع»راسات اإلسبلنية مة اليت كتب ةنجا الياياين ادلتضلع يف الدّ يف الدراسة القيّ 

لغعية لفج  القرآف -الرمح  كةَتا ةلى اةتبار أهنا نقارية جديدة لفج  اإلسبلـ خاصة ن  دبل غَت ادلسلمُت وجي نقارية العل  
 (ٗٔ  ص ٕٚٓٓ.)إيزوتسع   ة للعادل( لباد  آسيعي جاد لرؤية القرآنيّ أو )ا

وتعد إسجانا جديدا ن  أجل فج  أفضل لرسالة القرآف لعصر  ولعصرنا  وإنكانية تعظيف العلـع احلديةة الغريية وتكييفجا مبا 
اللة ن  العلـع وادلناج  ياةتبار أف ةل  الدّ ص القرآين العظي . ي  والنّ يتبلءـ  نع اخلصعصية اإلسبلنية ودوف اإلخبلؿ يروح الدّ 

اليت الدت اجتمانا كبَتا ةند العلماء ادلسلمُت يف العصعر األوذل لئلسبلـ )صدر اإلسبلـ ونا يعد ( وجع ةل  ةريب إسبلني 
 ولكنه ةرؼ تطعرا واجتمانا وازدجارا أكةر يف اجملاؿ التداورل الغريب.   أصيل

اللة القرآف جترية نعاصرة رائدة وجريئة  وؽلك  أف تعترب ننججا أساسيا يستطيع ن  خبلذلا دَّ  تعد نقارية  إيزوتسع  يف ةل 
 .ةاللية الكبلنيّ الباد  الكبلني أف يستعُت يعا وةليجا يف الدراسات الدّ 

ختلفة  فساد اخلبلؼ إف الصراةات ادلهجبية الكبلنية سببجا يالدرجة األوذل اختبلفج  يف نعاين ودالالت األلفاظ وتأويبلهتا ادل
 والتفسيق  والتكفَت وغياب ادلبح  الدالرل أو إعلاله يف اجملاؿ الكبلني أدى ذلك إذل إشكاالت كبلنية كةَتة  ذلك أف:

ةل  الكبلـ الؽلك   أف يكعف فلسفة أو دينا. وإذا كاف ادلتكل  يأخه نشروةية دعله ن  العدي فإنه النعٌت للعدي إال »
)محع   « اللة القعؿ الصادر ة  اهلل رجينة يقعؿ ثاين أي يالقعؿ ادلقعؿ ة  القعؿ الصادر ة  اهلليتعسط دعؿ نعُت  فدّ 

 (ٕٚ  صٕٔٔٓ
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فحد األلفاظ جع أساس دياـ اإلشكاالت  واختبلؼ ادلهاجب يف الفلسفات والكبلـ  ودوف جها احلد  الؽلك  أف نتعرؼ 
قدية صعص العَ ونعرفة ادلقصعد ن  النّ (  ٜٓ  صٕٔٔٓ)محع   داته ةلى اخليط الهي يبٍت يه ادلتكل  نقاالته وؼلرج أطرو 

اللية والببلغية للقرآف الكرًن الؽلك  اليت جي ادلرجعية التأسيسية األوذل أنر سلتلف دعله دائما  ألف الكشف ة  األسرار الدّ 
الت ادلختلفة اليت نازالت زلعر الدراسة الأف تنتجي   فجع كبلـ اهلل ال كبلـ البشر أو العلماء أو الفقجاء  فجع حبر ن  الدّ 

اللة  مبعٌت أف النشاط النظري جع يف وفعل البناء الكبلني أو الفلسفي جع أساسا فعل الدَّ » والبح  إليراز ةلعنه ادلتجددة 
 (.ٕٜ  صٕٔٔٓ.)محع  «اللة أو تعديل ذلا أو إةادة ينائجا أو تشعيججاجعجر   ايتكار للدَّ 

الرل  الكبلني   جع إةادة اكتشاؼ ادلعاين الدَّاللية للّنصعص القرآنّية   وفقا دلتطلبات و داجات والتجديد ادلنججي الدَّ 
وال سبيل إذل ذلك  إاّل جبعل القرآف و السنة   نرجعا دقيقيا إلصبلح داؿ الببلد والعباد    وجها  العصر و دل نشكبلته  

بلنية صاحل لكل زناف ونكاف "   دوف التبلةب أو ادلساس يالةعايت جع ادلقصعد ن  القعؿ     "القرآف دستعر األنة اإلس
 .الّدينية أو االستعماالت العقلية ادلطلقة 

 

 خاتمة:
 ن  خبلؿ ةرض نضانُت احملاور الةبلثة السايقة   ؽلك  أف نستخلص النتائ   التالية:

غمعض نعٌت التجديد يف دد ذاته  ولتضارب اآلراء نفجـع  ةل  الكبلـ اجلديد يعًتيه الكةَت ن  الضبايية والغمعض وذلك ل -
دعؿ تفسَت نعنا   فجناؾ ن  يعتقد يأف الكبلـ اجلديد ال يشارؾ الكبلـ التقليدي إال يف اللفظ والتسمية وسلتلف دتانا ة  

وأيعاد   ةل  الكبلـ التقليدي  وجناؾ ن  يرى يأف ةل  الكبلـ التقليدي جع ةينه ةل  الكبلـ اجلديد ن  دي  أضبلةه 
 . وؼلتلفاف فقط يف استحداث نسائل جديدة دل تك  نعجعدة سايقا يف ةل  الكبلـ التقليدي

القعؿ يأف ةل  الكبلـ التقليدي أدادي ادلنج   كبلـ ػلتاج إذل إةادة النظر فيه  ألف ةل  الكبلـ سعاء يف احلاضر أو  -
ي إضافة ننججيات أخرى نعاصرة  كادلنج  الظاجرايت  والتحليل جناؾ حتعؿ ننججي فقط  أ»نتاز يالتعددية ادلنججية اادلاضي 

 «إخل...ادلفجعني  السيميعطيقا  اذلرنينيعطيقا  ادلناج  التجريبية  نعطيات اإلدصاء
الؽلك  جتديد الفكر الديٍت ن  دوف جتديد ةل  الكبلـ  وذلك يإةادة النظر يف البنية التحتية العميقة للنصعص  وإنتاج  -

 .اكب العصردراءة تع 
 . ستلـز أو تطلب ننججيات جديدةاظجعر شبجات جديدة ونسائل نستجدة يف ادلعاضيع الدينية  -
اللية الكبلنية سعاء ن  داخل جها العل  أو ن  خارجه  لهلك وجب االجتماـ هبها اجلانب جناؾ شح كبَت يف الدراسات الدّ -

 اللية الكبلنية.الدراسات الدَّ  ادلنججي وإةطائه دقه ن  البح  والدراسة  مبعٌت إثراء
 

 قائمة  المصادر والمراجع
 القرآف الكرًن  - أ

 الكتب - ب
 .ٖٜٔٔةةماف أنُت   نطبعة اخلاصلي   نصر   القاجرة    إدصاء العلـع  حتقيق :يباالفار  .ٔ
 .٘ٗٛٔ لبناف  يَتوت  العلمية  الكتب دار التعريفات  اجلرجاين: الشريف .ٕ
اصرة : مجع وتقدًن : زلمد خلف اهلل   نلتزنة للطبع والنشر   نكتبة النجضة الةقافة اإلسبلنية و احلياة ادلع .ٖ

 .ٖٜ٘ٔادلصرية   القاجرة   
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 احلكمية  ادلعارؼ نعجد   الطائي سرند:  تعريب   الّدينّية الدراسات يف البح  نناج : درانلكي فرانرز أدد .ٗ
 .ٕٗٓٓ   يَتوت  ٔط

 .ٕ٘ٔٓ   اجلزائر   دسنطينة   ٘ ط   اجلانعية ادلطبعةات ديعاف   التطعر و النشأة   اللسانيات:   نعن  أمحد .٘
 ٔط   الليدو يادا دي   األفكار ةادل   اإلسبلـ خاف ظفر: تر   الّدي  ةلـع جتديد:  خاف الدي  وديد .ٙ

 .ٕٙٔٓ   اجلزائر    احملمدية
 .ٜٜٚٔ   ادلغرب   البيضاء الدار   ٕط   العريب الةقايف ادلركز   العقل وجتديد الّديٍت العمل:  الرمح  ةبد طه .ٚ
 الشبكة   العيادي صادؽ:  نراجعة   دسُت ص : تر   إيراف يف ادلعاصر الديٍت الفكر اجتاجات:  زلمدي رليد .ٛ

 .ٕٓٔٓ   يَتوت   ٔط   والنشر لؤلحباث العريية
   الفارايب دار   للكبلـ نقدية ونراجعات دراسات   اإلسبلني الغرب يف الفكر فضاءات:  محع آيت زلمد .ٜ

 .ٕٔٔٓ   لبناف   يَتوت
   القاجرة   ٔط   البصائر دار   ادلعافقات كتايه خبلؿ ن  الشاطيب ةند القرآف ةلـع:  ةاصي أيع سادل زلمد .ٓٔ

ٕٓٓ٘. 
 .ٕٚٓٓ   ٔط   لبناف   يَتوت   العريب االنتشار : ادلبارؾ محيد الشيخ   الّدي  فج  يف نقاالت .ٔٔ
 الفكر نكتبة   والّدي  العل  جدؿ و اجلديد البلجعت لدراسة ندخل اجلديد  كبلـال ةل :  الرفاةي اجلبار ةبد .ٕٔ

 ٕٙٔٓ  يَتوت  ٔط    النشر و للطباةة التنعير دار   اجلديد
 .ٜٜٜٔةضد الّدي  اإلغلي : ادلعادف يف ةل  الكبلـ   ةادل الكتب   دار سعد الدي    يَتوت    .ٖٔ
دلعٌت   دار اي  دـز للطباةة و النشر و التعزيع   يَتوت   لبناف   فاضل صاحل السانرائي: اجلملة العريية و ا .ٗٔ

 .ٕٓٓٓ  ٔط
 .ٜٙٚٔ  القاجرة   ٕفيصل يدير ةعف : ةل  الكبلـ وندارسه   دار الةقافة للنشر والتعزيع    ط .٘ٔ
نركز    اجلجاد دزلم جبلؿ: للعادل تر القرآنّية الرؤية الدَّاللة ةل    القرآف يف واإلنساف اهلل:  إيزوتسع تعشيجيكع .ٙٔ

 .ٕٚٓٓ   لبناف   يَتوت   ٔ ط العريية العددة دراسات
ي  ن  اإلرجاصات إذل التكعي  العلمي الراج    ادلركز اإلسبلني للدراسات غيضاف السيد ةلي : فلسفة الدَّ  .ٚٔ

 .ٜٕٔٓ  لبناف   يَتوت    ٔاالسًتاتيجية   ط
 


