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المذىب النقدي عند "الدكتور نصر حامد أبو زيد" وموقفو من االحتجاج
بالسنة رؤية نقدية

 علي صالح مصطفى.د

ملخص

وجو عدد من أساتذة العلوـ الشرعية في جامعة القاىرة نقدا آلراء الدكتور نصر حامد أبي

 لكن ىذا النقد توجو إلى النتائج التي،زيد بسبب آرائو المخالفة لثوابت اإلسالـ وقواعده المستقرة

وصل إليها الدكتور أبو زيد دوف الدخوؿ معو في نقاش حوؿ مذىبو النقدي وجذوره الفلسفية التي

 وتحاوؿ ىذه الدراسة أف تسد ىذه الثغرة فتناقش.اعتمد عليها للوصوؿ إلى النتائج المثيرة للجدؿ

الدكتور نصرا في مذىبو النقدي وجذوره الفلسفية من أجل بياف قيمة مذىبو ىذا في ميزاف البحث

. ثم اخترت أىم آرائو في حجية السنة النبوية لمناقشتها وبياف القيمة العلمية لها،العلمي
Summary
A number of professors, specialists in forensic science at the
University of Cairo criticized the opinions of Dr. Nasr Hamed Abu Zeid
because of his contrary views to the fundamentals and stable rules of of
Islam. Nevertheless, this criticism is directed to the same results adopted by
Dr Abu Zeid without engaging him in a discussion about his doctrine of
monetary and philosophical roots leading to controversial results. This study
attempts to fill the gap by discussing critical doctrine and philosophical
roots of Dr. Nasra's in order to show the value of this doctrine in the
balance of scientific research. Then, and then the most important views in
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the Prophetic Sunnah inference for discussion and scientific value was
chosen.
Keywords: Prophetic Sunnah inference, the Islamic left, modernity
of Prophetic Sunnah, Prophetic Sunnah criticism.

مقدم ػػة

إف الحمػػد  ،نحمػػده ونسػػتعينو ونسػػتغفره ،ونعػػوذ بػػا مػػن شػػرور أنفسػػنا ومػػن سػػي ات

أعمالنػا ،مػن يهػده ا فػال مضػل لػو ،ومػن يضػلل فػال ىػادي لػو ،وأشػهد أف ال إلػو إال ا وحػده ال

شػريك لو ،وأشهد أف محمدا عبده ورسولو.

وبعد ،فقد ظهر قوـ ىم من جلدتنا ،ويتكلموف بألسنتنا ،نعرؼ منهم وننكر ػ انبروا للدعوة

إلى فهم اإلسالـ فهماً معاصراً يقوـ على أساس حاكمية العقل تطبيقاً لصالحية اإلسالـ لكػل مكػاف

وزماف؛ من أجل النهوض باْلمػة واللحػاؽ بركػب المدنيػة الحديثػة ،لكػن كثيػراً مػن المتخصصػين فػي
العلوـ الشرعية والباحثين والمفكػرين اإلسػالميين رمػوا ىػبالء بػأنهم نقضػوا أصػوؿ اإلسػالـ ،وقلبػوا

وفرغػوه مػن مضػمونو ،وابتػدع كػل مػنهم بعقلػو دينػاً ال يشػبو اإلسػالـ إال فػي اسػمو ،وصػػار
حقائقػوّ ،

القرآف ال يشبو القرآف إال في رسمو.

ومػػن ىػػبالء الحػػداثيين الػػذين ذاع صػػيتهم ،وتبػ ّػوؤوا منصػػب التن يػػر للعصػػرنة ،وانبػػرى
المتخصصوف والمفكروف اإلسالميوف للرد عليهم وبياف زيف منطقهم ػ الدكتور نصر حامد أبو زيد.
ولػػم يتبػ ّػوأ أبػػو زيػػد ىػػذه المنػػزلة بػػين الحػػداثيين بسػػبب نبوغػػو أو قػػوة حجتػػو أو سػػبقو فػػي

محيطو ،وإنما اشتهر بعد رفض مجلس البحث العلمي في جامعة القاىرة ترقيتو إلى درجة أستاذ في

بناء على أف أبحاثو التي قدمها لنيل الترقيػة تفتقػر إلػى شػروط البحػث العلمػي ،فهػي ال
اللغة العربية ً
تصلح أف تكوف أبحاثاً علمية؛ ْلنها مجموعة مغالطات ،تنفصم فيها النتائج عن المقدمات ،يخرج
فيها الباحث بنتائج ال سند علمياً لها ،وإنما ىي أوىاـ سطرىا ،وحاوؿ أف يلتمس لها أدلة ،فأخفق،

وامتألت كتاباتو باْلخطاء العلمية التي تنقض أصوؿ اإلسالـ باسم فهمو.
ولػم يػرض الػدكتور وأنصػاره اليسػاريوف" السػابقوف "ىػذه النتيجػة؛ ْلنهػا تتجػاوز أبحػاث

الدكتور نصر لتحكم على أفكار الحداثيين جميعاً باإلعداـ ،فسارعوا إلى نقل ىذه المسألة العلمية
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ػت فيهػا العلمػاء ،وتجػاوزت الضػجة حػدود مصػر،
إلى الشارع ،فصار يحكم فيها الػدىماء بعػد أف ب ّ

وتباكى الحقوقيوف واإلعالميوف الغربيوف على حرية الرأي المهضومة على يد التيار" الماضوي".

ثم دخل الخالؼ أروقة المحاكم بعد أف رفعت ضد الدكتور نصر دعوى تفريق بينو وبين

ردتو عن اإلسالـ معتمدين على قرار مجلػس البحػث العلمػي؛ فعلػت أصػوات أنصػاره
زوجتو بسبب ّ

داعين إلى إنصاؼ" شهيد الفكر الحر" ،وانتهى اْلمر باحتضاف بعض الجامعات الغربية لو.
أقوؿ :لقد تولى الرد عليو عدد كبير من العلماء ،وىاؾ ما وقفت عليو :
()1

قصة أبو زيد وانحسار العلمانية في جامعة القاىرة للدكتور عبد الصبور شاىين ،أورد

فيػػو نقػػد مجلػػس البحػػث العلمػػي ْلبحػػاث الػػدكتور نصػػر ،ثػػم أورد عػػدداً مػػن الػػردود

اْلخرى لعدد من العلماء والمفكرين.

()2

نقض كتاب نصر أبو زيد ودحػض شػبهاتو للػدكتور رفعػت فػوزي عبػد المطلػب ،وىػو

رد على كتاب اإلماـ الشافعي وتأسيس اْليديلوجية الوسطية.
()3

أقطاب العلمانية في العالم العربي واإلسالمي البن الشاطئ طارؽ منينو ،نقد المبلف

أفكار عدد من الحداثيين منهم أبو زيد في الجزء اْلوؿ.
()4

نصػػر حامػػد أبػػو زيػػد والهرمنيوطيقػػا لسػػليماف بػػن صػػالح الخراشػػي ،وقػػد اعتمػػد علػػى

دراسة ابن الشاطئ السابقة.

وقد تناولت الردود السابقة آراء الكاتب بالتحليل والنقد ،وتقويم اْلخطاء التي وقع فيهػا،

وتميزت بما يلي:
()1

تحليل النص الذي اعتمد عليو الكاتب ،ثم تحليل فهم الكاتب للنص ونقده.

()2

تعجب النقاد من طريقة فهم الكاتب للنصوص ،واتهامػو بل ّػي أعنػاؽ النصػوص لتقريػر

()3

رمػػى كثيػػر مػػن النقػػاد الكاتػػب بالجهػػل بػػالعلوـ التػػي يتػػولى نقػػد نصوصػػها؛ ْلنػػو يقػػرر

ما يريد.

فهمػػو الخػػاص ْلصػػولها واتجاىػػات علمائهػػا ،ويعػػرض عػػن الفهػػم المتفػػق عليػػو بػػين

العلماء لتلك المصطلحات واالتجاىات.
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اىػتم النقػاد الػذين وقفػت علػى دراسػاتهم بػالرد علػى نمػاذج متعػددة مػن أفكػاره التػي

طرحها ،تشمل علوـ القرآف ،والتفسير ،والحديث ،والفقو ،وأصوؿ الفقػو ،والعقيػدة،

وغيرىا.

أما دراستي ىذه فليست تكرارا لما خطّو السابقوف ،وإنمػا ىػي تصػويب للطريقػة التػي

سلكوىا في النقد؛ فقد اتجهت ىذه الدراسات إلى نقد مخرجات أبحاث أبي زيد مباشرة دوف

البحث في منهجو الفكري وجػذوره الفلسػفية ،وفػي النتيجػة حصػل فصػاـ شػديد بػين الطػرفين،

واتهم كل طرؼ اآلخر بالجهل وجمود الفكر ،وانقطع حبل التواصل بين اْلفكػار؛ ْلف أبػا زيػد
ينطلػق مػن ن ريػػات النقػد اللغػػوي ذات الجػػذور الفلسػفية الغربيػػة ،أمػا ناقػػدوه فيعتمػدوف علػػى

التػراث اللغػوي والشػرعي المسػتمد مػن الحضػارة اإلسػالمية ،وكػل طػرؼ يػرفض أف ينتقػل إلػى

ويصر على فهػم مصػطلحات اآلخػر بعيػدا عػن بي تهػا
ساحة اآلخر ليحاوره في منهجو الفكريّ ،

الفكرية .وقد رأيت أف أفضػل طػرؽ نقػد المخػالف فهػم ن رياتػو ومصػطلحاتو بنػاء علػى المعنػى
الذي يقصده ىو حسب بي تو الفكرية ،وبعد ذلك يمكن محاكمتو إلى المػنهج اإلسػالمي كونػو

النصوص اإلسالمية وسلّط عليها فهمو ونقده المستمد من بي ة أخػرى .اقػتحم وبنػاء علػى ىػذا

فقد قصدت في ىذا البحث تحقيق اْلىداؼ التالية:
( )1بي ػػاف الم ػػنهج الفك ػػري

ال ػػذي يعتم ػػد علي ػػو ال ػػدكتور أب ػػو زيػ ػػد ف ػػي التحلي ػػل والنق ػػد

واالستنتاج.
()2

نقد طريقتو في التفكير.

()3

إبراز أىم آرائو في علوـ السنة ،ونقدىا.

وقد تضمن البحث مقدمة وتمهيداً وعدداً من المطالب وخاتمةً وفهرساً للمراجع وآخر

للموضوعات .

المقدمة :ذكرت فيها موضوع البحث ،والدراسات المتصلة بو ،وسبب اختياره ،واإلضػافة

التي أرجو تحقيقها .

عرفػت فيػو اليسػار اإلسػالمي كتيػار حػداثي يطػرح فهمػاً
التمهيد :وىو مدخل إلى البحثّ ،
عرفت الشخصية العلمية للدكتور نصر حامد موضوع الدراسة.
جديداً لإلسالـ ،ثم ّ

المطلب اْلوؿ :المذىب النقدي عند الدكتور " نصر حامد أبو زيد".
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المطلب الثاني  :نقد المذىب النقدي عند الدكتور " نصر حامد أبو زيد "
المطلب الثالث :نقد موقفو من االحتجاج بالسنة .
الخاتمة :وفيها أىم النتائج والتوصيات.
فهرس المراجع.
تمهيد

قبل البدء بالدراسػة ينبغػي التعريػف بتيػار الحداثػة أو اليسػار اإلسػالمي كمػا يحػب الػدكتور

أبو زيد أف يسميو ،ثم التعريف بالدكتور نصر حامد كونو موضوع ىذه الدراسة.
 أوالً :التعريف باتجاه اليسار اإلسالمي.

انبهػػر كثيػػر مػػن المثقفػػين بالتيػػار الشػػيوعي فػػي سػػتينات القػػرف العشػػرين ،وصػػاروا يػػدافعوف عػػن

الن ريػػة الماديػػة فػػي تفسػػير حركػػة التػػاري

التػػي مػػن أسسػػها اإللحػػاد وازدراء الػػدين واالشػػتراكية بػػين

النػػاس فػػي تقاسػػم حاجػػاتهم المعيشػػية ،وبلػػم اْلمػػر أف صػػار بعضػػهم يروجػػوف الشػػتراكية اإلسػػالـ؛

تجميالً لوجو اإلسالـ في عيوف الشباب!

ولمػا سػقطت الشػيوعية فػػي أرضػها وبػين أىلهػا ،ولػػم تحقػق فػي أرضػػنا شػي اً ممػا وعػػدت،

وصػػار روادىػػا يتحػػرروف مػػن رقهػػا ،وجماىيرىػػا يعلنػػوف بػػراءتهم منهػػا ،أسػػقط فػػي أيػػدي مػػن ظل ػت

الشيوعية منهجهم اعتقاداً أو انتفاعػاً؛ فلػم يجػد ىػبالء تيػاراً أقػوى مػن اإلسػالـ فػي حػس الجمػاىير

التائبة ،فصاروا يروجوف الفكر المادي باسػم اإلسػالـ ،وتحولػوا مػن ازدراء الػدين إلػى ادعػاء اعتناقػو

واحترامو والنطق باسمو ،1وانضم إلى ىبالء العلمانيوف على اختالؼ مرجعياتهم الفكرية.

وىبالء جميعاً رغم االختالفات العميقة بينهم إلى حد التناقض إال أنهػم يروجػوف أفكػارىم

مػن خػالؿ اإلسػالـ بادعػػاء تجديػد فهػم اإلسػػالـ ليكػوف قػػادراً علػى حػل" إشػكاليات النهضػػة"،

وذلك بعد تفريم النصوص الشرعية من مضامينها ،بل ينكروف أف يكوف لها مضامين ثابتة أصالً ،ثم

يفسػػرىا كػػل حسػػب مرجعيتػػو الفكريػػة ،ويجمعهػػم أيضػاً التعػػالم علػػى علمػػاء المسػػلمين الػػذين أفنػػوا
أعمػارىم فػي تأصػيل العلػوـ الشػرعية ،وممػا يلفػت الن ػر أف" اإلسػالميين الجػدد "ين ػروف بعػين

الشػػك والريبػػة إلػػى كػػل مػػا أبدعػػو علماؤنػػا ،وين ػػروف بعػػين التقػػدير واالحتػػراـ والتسػػليم لن ريػػات

1

ان ر ،مصطفى محمود ،أكذوبة اليسار اإلسالمي ،ص( 10).
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الغػػربيين؛ فػػنقض ىػػبالء المتفػػق عليػػو والثابػػت مػػن اْلصػػوؿ الشػػرعية كػػي ال تتعػػارض مػػع مػػا عليػػو

الغربيوف.

إذف لػيس مػن قبيػل الصػدفة أف يصػنف ىػبالء أنفسػهم فػي االتجػاه" الليػػبرالي" ،1فهػم

يفسروف اإلسالـ تفسيراً متحرراً من اإلسالـ ،ومن الشػعارات التػي رفعهػا ىػبالء شػعار الحداثػة التػي

تعني عندىم االنقالب على الماضي وليس االستفادة منو في النهوض بالحاضر.

ومن ىبالء الدكتور نصر حامد موضوع ىذه الدراسة ،وقبل البدء بها يحسن الوقوؼ على

أبرز محطات حياتو العلمية؛ علّها تكشف جذوره الفكرية ،ودوافعو المخبوءة.
2
 ثانياً :التعريف بالدكتور" نصر حامد أبو زيد"

ولد في (1943/7/11ـ) في طنطا التابعة للمحاف ة الغربية في مصر ،حصل على دبلوـ

الم ػػدارس الثانوي ػػة الص ػػناعية م ػػن قس ػػم الالس ػػلكي ع ػػاـ(1960

ـ) ،وحص ػػل عل ػػى الليس ػػانس

والماجسػتير والػدكتوراه فػي اللغػة العربيػة وآدابهػا مػن كليػة اآلداب فػي جامعػة القػاىرة ،وقػد حصػل
على الدكتوراه عاـ (1972ـ(.

تلقى عدة منح دراسية وجوائز وزيارات علمية ،وىي :
()1
()2

منحة من مبسسة فورد للدراسة في الجامعة اْلمريكية بالقاىرة 1977-1976ـ.

منحػػة مػػن مركػػز دراسػػات الشػػرؽ اْلوسػػط ،جامعػػة بنسػػلفانيا بالواليػػات المتحػػدة

اْلمريكية 1981-1977ـ.
()3
()4
()5
()6
()7

جائزة عبد العزيز اْلىواني للعلوـ اإلنسانية من جامعة القاىرة 1982ـ.
أستاذ زائر بجامعة أوساكا للغات اْلجنبية بالياباف 1989 - 1985ـ.
وساـ االستحقاؽ الثقافي من رئيس جمهورية تونس1993ـ.
أستاذ زائر بجامعة ليدف بهولندا بدءا من أكتوبر 1995ـ.
جائزة اتحاد الكتاب اْلردني لحقوؽ اإلنساف1996. ،

 1أصل الكلمة في اإلنجليزية تعني التحرر .

 2ان ر موقع جوائز اإللكتروني ودراسة سليماف الخراشي في موقع صيد الفوائد اإللكتروني" نصر حامد أبو زيد
والهرمنيوطيقا ".توفي أبو زيد عاـ 2010ـ ،وقد كتبت ىذا البحث قبل وفاتو بثالث سنوات ،عاـ 2007ـ.
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()8

كرسػػي" كليفرينخػػا " Cleveringaللدراسػػات اإلنسػػانية -كرسػػي فػػي القػػانوف

والمس ولية وحرية الرأي والعقيدة -بجامعة ليدف بدءا من سبتمبر 2111ـ.
( )9ميدالية" حرية العبادة" ،مبسسة" إليانور وتيودور روزفلت"2002.،
( )11كرسي" ابن رشد "لدراسة اإلسالـ والهيومانيزـ" ،جامعة الدراسات الهيومانية في
أوترخت ،ىولندا .2112

للكاتػب عشػرات اْلبحػاث مػن كتػب ومقػاالت ومحاضػرات باللغػة العربيػة وغيػر العربيػة ،عػدد

منها ترجم إلى لغات أوروبية ،ىاؾ أىمها:1
()1

ابن رشد :التأويل والتعددية ،مجلة العربي ،الكويت.

()2

االتجاه العقلي في التفسير ،دراسة في قضية المجاز في القرآف عند المعتزلة.
المعممة ،مجلة الناقد ،لندف.
اْلرثوذكسية ّ
إشكاليات القراءة وآليات التأويل.
اإلماـ الشافعي وتأسيس اإليديولوجية الوسطية .
تجديد الفكر اإلسالمي :أس لة واقتراحات ،جريدة الحياة ،لندف.
ترجمة ىولندية لمختارات من كتابي" :مفهوـ النص "و" نقد الخطاب الػديني "
ترجمة :فريد وروبي ليمهاوس.
التفكير في زمن التكفير.

()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

التلفيقية في التجديد اإلسالمي (قراءة نقدية لكتاب محمد شحرور) ،مجلة الهػالؿ،

القاىرة.
( )11الخطاب والتأويل.
( )11الخالفة وسلطة اْلمة.
( )12دوائر الخوؼ :دراسة في خطاب المرأة .
( )13عصياف الدين أـ عصياف الدولة ،مجلة الناقد ،لندف.
( )14فلسفة التأويل ،دراسة في تأويل القرآف عند محيي الدين بن عربي.
( )15القراءة اْلدبية للقرآف :إشكالياتها قديما وحديثا ،مجلة الكرمل ،فلسطين.
 1ان رىا مجموعة في موقع جوائز اإللكتروني.
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( )16قراءة التراث وعدسة الناقد الحداثي ،مجلة القاىرة.
( )17القوؿ المفيد في قصة أبي زيد .
( )18الكشف عن أقنعة اإلرىاب ،مجلة أدب ونقد ،القاىرة.
()19
()21
()21
()22
()23
()24

كالـ ليس جديدا تماما عن اإلسالـ والشعر ،مجلة أدب ونقد ،القاىرة .
اللغة//الوجود//القرآف :دراسة في الفكر الصوفي ،مجلة الكرمل ،فلسطين.
محاولة قراءة المسكوت عنو في خطاب ابن عربي ،مجلة الهالؿ ،القاىرة.
المرأة في خطاب اْلزمة.
مفهوـ النص؛ دراسة في علوـ القرآف.
المقاصد الكلية للشريعة :قراءة جديدة ،مجلة العربي ،الكويت .

( )25مػػن علمانيػػة بدايػػة القػػرف إلػػى أصػػولية نهايتػػو ،حريػػة ،لجنػػة الػػدفاع عػػن حريػػة الفكػػر

واالعتقاد .
()26
()27
()28
()29
()31
()31

المنهج النفعي في فهم النصوص الدينية (رد على شحرور) ،مجلة الهالؿ ،القاىرة.
النص ،السلطة ،الحقيقة.
نصوص مختارة ،ترجمة :محمد شاريت.
نقد الخطاب الديني ،ترجم إلى اْللمانية.
ىكذا تكلم ابن عربي .
اليسار اإلسالمي :إطاللة عامة.

بالتأمػل فػي قػوائم المػنح الدراسػية والجػوائز واْلبحػاث التػي قػاـ بهػا المبلػف وتلػك التػػي

ترجمت -ت هر النتائج التالية:
()1

اىتماـ اْلقساـ االستشراقية في الجامعات اْلمريكية بالدكتور نصر في بداية مشػواره

()2

بعد تع ّػرض الػدكتور نصػر لحملػة نقػد عنيفػة مػن قبػل المبسسػات اإلسػالمية والعلمػاء

العلمػػي ،وسػػيتبيّن فػػي ىػػذه الدراسػػة مػػدى تػػأثره بػػقراء المستشػػرقين والفكػػر الغربػػي
عموماً في آرائو التي تبناىا فيما بعد.
امتدت أيادي المبسسات االستشراقية في الغرب لتبني الدكتور ودعمو ونشر أبحاثػو

وصورتو بصورة المفكر اإلسالمي المضطهد بسبب آرائو اإلصالحية.
وترجمتهاّ ،
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()3

حػػذت المبسسػػات العلمانيػػة فػػي العػػالم اإلسػػالمي حػػذو المبسسػػات االستشػػراقية،
وروجػت أبحاثػو
فمنحت الدكتور الجوائز التقديريػة ،واستضػافتو إللقػاء المحاضػراتّ ،

()4

بصفتها تمثّل" الفكر اإلسالمي المستنير".

يحػاوؿ الػدكتور إبػراز نفسػو بصػورة الباحػث عػن الحقيقػة مػن غيػر التػزاـ بتيػار فكػري
معػين؛ لػذلك فهػو ينقػد زمػالءه فػي تيػار الحداثػة ،ويختلػف معهػم إلػى حػػد التنػاقض

أحيان ػاً ،ويػػتكلم عػػن تيػػار اليسػػار اإلسػػالمي وكأنػػو ال ينتمػػي إليػػو ،ون ػػرة إلػػى مسػػرد

مبلفاتو تدؿ على ىذا.

()5

ػل مبلفػػات الػػدكتور تػػدور حػػوؿ نقػػد الت ػراث اإلسػػالمي ،سػػواء كانػػت النصػػوص
جػ ّ

()6

يالحظ من يتأمل مسػرد المبلفػات ظػاىرة التكػرار فػي مضػموف عناوينهػا مػع اخػتالؼ

الشرعية أو اجتهادات العلماء المتفق عليها أو المختلف فيها.

القالب الشكلي ،وأقصػد بػالتكرار أنػو يجتػر أفكػاره فػي كتبػو فػي قوالػب لغويػة شػتى،
وكػػذا مضػػامين كتبػػو عنػػد تأملهػػا ،فجػػل مبلفاتػػو تػػدور حػػوؿ فكػػرة رفػػض اجتهػػادات
العلماء السابقين المتفق عليها والمختلف فيها سواء ،وتأسيس فهم جديػد للنصػوص
على ضوء المذاىب الغربية في النقد اْلدبي مما يبدي إلى إنتاج إسالـ معاصػر يقػوـ
علػى اْلسػس الفكريػة الغربيػة ،وال عيػب أف يخػدـ الكاتػب فكرتػو فػي عػدة مبلفػات

شرط أف يطرقها في كل مرة من جانػب مختلػف ،أمػا التكػرار غيػر المفيػد الػذي لػيس

فيو جديد فهو المعيب.
المطلب اْلوؿ

المذىب النقدي عند" الدكتور نصر حامد أبو زيد"

اتسػػم النقػػد الموجػػو لفكػػر الػػدكتور نص ػر باالىتمػػاـ بالنتػػائج التػػي توصػػل لهػػا؛ فانصػػبت

محػػاوالت النقػػاد علػػى تحليػػل آرائػػو فػػي العقيػػدة وعلػػوـ القػػرآف والحػػديث واْلصػػوؿ والفقػػو ،وبيػػاف

مخالفتها لألصوؿ المتفق عليها عند العلماء المتخصصين قديماً وحديثاً ،وعزوا ىذا إلػى سػوء فهػم

الباحػػث لكػػالـ العلمػػاء وجهلػػو باتجاىػػاتهم النقديػػة وأصػػولهم المنهجيػػة فػػي العلػػوـ التػػي قػػاموا

بتأصيلها ،وصاروا يردوف عليو باآليات واْلحاديث وكالـ العلماء معتمدين على وضوح دالالت ىذه
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النقوؿ متعجبين من جرأة الدكتور على مخالفتها متسائلين عن السبب ىل ىػو الجهػل أـ اإلنكػار

وأحالىما مر.1

أما الدكتور أبو زيد فقد رد على منتقديو ،وأخػذ علػيهم التفكيػر السػطحي ،والسػذاجة فػي

النقد ،وعدـ إمعاف الن ر فػي دالالت كالمػو ،وعػدـ فهػم النصػوص الشػرعية التػي يسػتدلوف بهػا فػي

الرد عليو ،وصار يفسر ىذه النصوص تفسيراً موافقاً ْلطروحاتو ،ووصف الحقػائق العلميػة والثوابػت
الشرعية التي ذكروا أنو خالفها بأنها" محفوظات "تلقوىا من أساتذتهم تقليداً ،وىم اآلف يلقنونها

طلبتهم اليوـ ،وأنهم ال يحسنوف النقد أو التفكير العلمي. 2

من الواضح أف اختالؼ الدكتور مع منتقديو أشبو بحوار" الطرشاف" ،والمتابع لما صدر

من نقد ونقد مضاد تتبين لو الحاجة إلى فرز نقاط االتفاؽ واالفتراؽ ،وتأجيل نقد النتاجات الفكرية

إلػػى مرحلػػة الحقػػة ،واالىتمػػاـ بنقػػد المػػنهج الفكػػري الػػذي أنػػتج ىػػذه اآلراء؛ ْلف نقػػض القواعػػد

واْلصوؿ سيبدي بالضرورة إلى نقض الفروع الناتجة عن ىذه اْلصوؿ.

وقػػد أفصػػح الػػدكتور عػػن منهجػػو فػػي النقػػد ،وكػػرر توضػػيحو واالسػػتدالؿ عليػػو فػػي عػػدة

م بلفات كعادتو ،ثم طبق منهجو ىذا على النصوص الشرعية وكػالـ المجتهػدين ،فػأنتج آراء جديػدة

ال تتناقض مع المجمع عليو عند العلماء فقط ،وإنما تختلف مع زمالء الدكتور في التيار الحداثي.

وعلى الرغم من ىذا فقد اتجو النقد  -في حدود ما اطلعت عليو  -إلى اْلمثلة التطبيقية

التػي قػدمها الػدكتور بصػفتها فهمػاً جديػداً معاصػراً لإلسػالـ ،وأغفػل نقػد الن ريػة ذاتهػا التػي أنتجػت
ىذه اآلراء.
ىذه السمة العامة التػي اتسػمت بهػا الػردود التػي جمعهػا الػدكتور عبػد الصػبور شػاىين فػي

كتابو" قصة أبو زيد وانحسار العلمانيػة فػي جامعػة القػاىرة" ،وكػذا رد الػدكتور رفعػت فػوزي علػى
كتػاب" اإلمػػاـ الشػػافعي وتأسػػيس اْليديلوجيػػة الوسػػطية" ،وقػػد حػػاوؿ ابػػن الشػػاطئ فػػي كتابػػو

1
2

ان ر ،الدكتور عبد الصبور شاىين ،قصة أبو زيد وانحسار العلمانية في جامعة القاىرة.

ان ر ،الدكتور نصر حامد ،التفكير في زمن التكفير ،ومقدمة الطبعة الثانية لكتابو اإلماـ الشافعي وتأسيس

اْليديلوجية الوسطية.
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"أقطاب العلمانية في العالم العربي واإلسالمي" 1أف يسلّط النقد على ن ريػة النقػد عنػد الػدكتور،

ولعلي أحاوؿ إكماؿ النقص ،وتطوير الطرح للخروج بنقد مقنع لمذىبو النقدي.

فرقػو بػين ثنايػا كتبػو يمكػن
وبعد جمع كالـ الدكتور المتعلػق بتأصػيل مذىبػو النقػدي الػذي ّ

توضيح المذىب الذي يعملو في نقد النصوص في النقاط التالية :
()1

ال يجهل الدكتور منهج العلماء المسلمين في تفسير النصوص ونقػدىا ،والتمييػز بػين

دالالتها اللغوية ،لكنو يرفض االعتماد عليو؛ ْلف التطور في البحث العلمي في مجاؿ

علم اللغة الحديث والمػذاىب النقديػة الحديثػة فػي اللغويػات قػد تجػاوزه؛ لػذلك فهػو

يعتمػػد ن ريػػات النقػػد اْلدبػػي الحػػديث فػػي تفسػػير النصػػوص الشػػرعية ونقػػدىا ،يقػػوؿ
الدكتور : " 2إف قراءة التراث من من ور المنهجيات الحديثة ىي االحتػراـ الحقيقػي؛

ْلنها تفترض قدرة ىذا التراث على االستمرار والتطور ،لكن ىذه القراءة ال تقف عند
حدود االحتفاؿ والتوقير الزائف ،بل تتجاوز ذلك إلى النقد الذي يكشػف عػن مػا فػي
ىذا التراث من جوانب ضعف منبعها ال تاريخيتو ،إف الدرس العلمي الحقيقي يكشف
اإليجػػابي كمػػا يكشػػف السػػلبي دوف تعصػػب أو حميّػػة زائفػػة أو تقػػديس لفكػػر بشػػري

واجتهػػاد إنسػػاني" ،

وقػػد صػ ّػرح باعتمػػاده علػػى ن ريػػة الفيلسػػوؼ اْلمريكػػي

"ىيػرش" 3فػي التفريػق بػين المعنػى والمغػزى للنصػوص اللغويػة ،4وبنػاء عليػو قػد عػد
اْلحكاـ الشرعية تاريخا مضى ال يصلح لحكم الواقع المعاصػر .واعتمػد علػى ن ريػة

"دي سوسير" 5في إنكار داللة المفردات اللغوية على حقائق موجودة في الواقع،6
 1ان ر ،ابن الشاطئ ،أقطاب العلمانية في العالم العربي واإلسالمي(1/63).
 2د .نصر أبو زيد ،اإلماـ الشافعي وتأسيس اْليديلوجية الوسطية ،ص((9

 3ىو الناقد اْلمريكي أربك دونالد ىيرش ،ولد في عاـ ()1928ـ ،ان ر ويكيبيديا ،النسخة اإلنجليزية.

 4ان ر ،د .نصر حامد أبو زيد ،نقد الخطاب الديني ،ص(( 217

 5ىو فرديناند دي سوسير ()1913-1857ـ ،عالم لغويات سوسيري ،من أىم أعالـ اللسانيات الحديثة والن رية
البنيوية في تحليل النص ،تلك الن رية التي تقوـ على تفسير النص بمعزؿ عن قائلو ،وأف وظيفة النص ليست

اإلخبار عن الحقيقة ،ان ر ،ويكيبيديا ،موسوعة إلكترونية على شبكة المعلموات الدولية ،وان ر ،راماف سلدف،

الن رية اْلدبية المعاصرة ،ترجمة جابر عصفور ،ص((.88

 6ان ر ،نصر حامد ،نقد الخطاب الديني ،ص( (.207
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وإنمػا تػدؿ علػى مفػاىيم ذىنيػة ال تػدؿ بالضػرورة علػى وجودىػا واقعػاً ،ويص ّػرح أيضػاً
باعتماد" الهرمنوطيقية الجدلية" 1أساساً لتفسير القرآف. 2
()2

ادعاء الدكتور أف القرآف" منتج ثقافي" ،3أو قولو" بشرية النصوص"  ،4وغيرىػا
مػػن العبػػارات المشػػابهة ،ال يقصػػد بهػػا إنكػػار الػػوحي اإللهػػي المتمثػػل فػػي نصػػوص

القػ ػػرآف ،لكنػ ػػو يػ ػػرى أف فهػ ػػم النصػ ػػوص وتطبيقهػ ػػا جهػ ػػد بشػ ػػري يخضػ ػػع للمعػ ػػايير

المفسر ،وىذا التأويل يختلػف مػن زمػن آلخػر،
االجتماعية والثقافية السائدة في زمن
ّ

ػاء علػى الن ريػات الغربيػة فػي النقػد التػي يحػتكم لهػا ،وقػد أشػار الػدكتور إلػى قػوؿ
بن ً
المعتزلة بخلق القػرآف 5للداللػة علػى وجػود الفكػر التحػرري العقلػي عنػد المسػػلمين،
يقوؿ الدكتور " 6:إف النصوص الدينية نصوص لغوية ،شأنها شأف أية نصوص أخرى

فػي الثقافػة ،وأف أصػلها اإللهػي ال يعنػي أنهػا فػي درسػها وتحليلهػا تحتػاج لمنهجيػات

ذات طبيعة خاصة تتناسب مع طبيعتها اإللهية الخاصة".

يتبين أف ىذه اْللفاظ ال تدؿ على إنكار الوحي اإللهي صػراحة خالفػاً لمػا ألمػح

إليػو الػػدكتور شػػاىين ،7وال تنػػاقض فػي كالمػػو خالفػاً لمػػا صػ ّػرح بػػو الػػدكتور مصػػطفى

الشكعة ،8وأف موقفو المتذبذب من مصدر الوحي لو تفسير آخر .

()3

يفرؽ الدكتور بين الػدين والفكػر الػديني أو الخطػاب الػديني فيقػوؿ: " 9وال بػد ىنػا
ّ
مػن التمييػػز والفصػػل بػػين الػػدين والفكػػر الػػديني ،فالػػدين ىػػو مجموعػػة مػػن النصػػوص

 1الهرمنيوطيقا :علم العالقة بين النص واللغة والمبلف ،وقد أصبح علما في عصر النهضة اْلوروبية لمواجهة
احتكار الكنيسة لتفسير الكتاب المقدس ،ان ر ،مراد وىبة ،المعجم الفلسي ،ص((665

 2ان ر ،د .نصر أبو زيد ،إشكاليات القراءة وآليات التأويل ،ص((.49
 3ان ر ،د .عبد الصبور شاىين ،قصة أبو زيد ،ص((66
 4ان ر ،د .أبو زيد ،نقد الخطاب الديني ،ص((.198
 5ان ر ،المصدر السابق ،ص((195
 6المصدر السابق ،ص((.197

 7ان ر ،د .شاىين ،قصة أبو زيد ،ص((.29
 8ان ر ،المصدر السابق ،ص((.67

 9د .نصر أبو زيد ،نقد الخطاب الديني ،ص((.185
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المقدسػة الثابتػػة تاريخيػاً ،فػي حػػين أف الفكػػر الػػديني ىػو االجتهػػادات البشػػرية لفهػػم
تلك النصوص وتأويلها واستخراج داللتها ،ومن الطبيعي أف تختلف االجتهػادات مػن

عصر إلى عصر ،بل ومن الطبيعي أيضاً أف تختلػف مػن بي ػة ػ واقػع اجتمػاعي تػاريخي
جغرافي عرقي محدد ػ إلى بي ة في إطار بعينو ،وأف تتعدد االجتهػادات بػنفس القػدر
مػػن مفكػػر إلػػى مفكػػر داخػػل البي ػػة الواحػػدة"  ،ثػػم أنكػػر محاولػػة الخطػػاب الػػديني

المعاصر ادعاء قداسة فهمو للدين حتى صار فهمو للدين ىو الدين ذاتو .

وىذا التفريق بين الدين والفكر الديني ىو الفرؽ بين النصوص وسلطة النصوص،

يقوؿ الدكتور: " 1من ىنا تصح التفرقة بين النصػوص والسػلطة التػي يضػفيها عليهػا

العقل اإلنساني وال تنبع من النص ذاتو ،ومن ىنا تكوف الدعوة إلى التحرر من سلطة

النصوص ىي في حقيقتها دعوة إلى التحرر من السػلطة المطلقػة والمرجعيػة الشػاملة
للفكػر الػذي يمػارس القمػع والهيمنػة والسػيطرة حػين يضػفي علػى النصػوص دالالت

ومعػػاني خػػارج الػػزمن والمكػػاف وال ػػروؼ والمالبسػػات ،إنهػػا دعػػوة للفهػػم والتحليػػل
وللتفسػير العلمػي القػائم علػى التحليػل اللغػوي للنصػوص ....".لكػن الػذين تصػدوا
لنقده اتهموه بالدعوة إلى نبذ النصوص الشرعية ،2ولم يقدموا تفسيراً لعػدـ تفػريقهم

()4

والتقوؿ عليو. 3
بين النص وسلطة النص مما جعل الكاتب يتهمهم بعدـ فهم كالمو ّ
يقػػوؿ الػػدكتور:" 4ولعلنػػا نسػػتطيع أف نقػػوؿ :إف النصػػوص فػػي ذاتهػػا ال تمتلػػك أي
سلطػة"  ،ويقػوؿ أيضػا: " 5والسػباؿ الػذي يثػار عػادة مػن جانػب بعػض المػدافعين
عػن سػلطة النصػوص ىػو :ألػيس ىنػاؾ مػن سػبيل إلبقػاء العقػل إال بػرفض النصػوص

وىو سباؿ ماكر خبيث؛ ْلنػو ال أحػد يػرفض النصػوص ،بػل الػرفض موجػو إلػى سػلطة
النصوص ،وىي السلطة المضفاة على النصوص من جانب أتباع النقل ،والحقيقة أنػو
ليس ىناؾ تصادـ بين العقل والػنص لسػبب بػديهي وبسػيط ،ىػو أف العقػل ىػو اْلداة

 1د .نصر أبو زيد ،اْلماـ الشافعي وتأسيس اْليديلوجية الوسطية ،ص((15
 2ان ر ،د .شاىين ،قصة أبو زيد ،ص((.13

 3ان ر ،د .أبو زيد ،اإلماـ الشافعي ،ص ((. 12
 4المصدر السابق ،ص((15

 5المصدر السابق ،ص((.16
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الوحيػػدة الممكنػػة والفعاليػػة اإلنسػػانية التػػي ال فعاليػػة سػػواىا لفهػػم الػػنص وشػػرحو

وتفػسيره ،ولدينا ىبالء المدافعوف عػن النقػل بتشػويو العقػل والتقليػل مػن شػأنو ،كيػف
يتلقػػى اإلنسػػاف الػػنص ويتفاعػػل معػػو لقػػد قػػاـ اإلمػػاـ علػػي بػػن أبػػي طالػػب فػػي رده

المعروؼ جداً والمشهور على الخوارج حين قالوا" :ال حكم إال

"بتأسيس ىذا

الػوعي الػذي نحػاوؿ شػرحو فقػاؿ " :القػرآف بػين دفتػي المصػحف ال ينطػق وإنمػا

يتكلم بػو الرجػاؿ"  ،والداللػة الواضػحة لهػذا المبػدأ المهػم جػداً والخطيػر والمغيّػب
تماماً في الخطاب الديني المعاصر أف عقػل الرجػاؿ ومسػتوى معػرفتهم وفهمهػم ىػو

الذي يحدد الداللة ويصوغ المعنى ،وىذا كلو ينفي وجود تصادـ بػين العقػل والػنص،

وإنمػا ينشػأ التصػادـ بػين العقػل وسػلطة النصػوص ...،يصػبح التقليػل مػن شػأف العقػل
مبديػاً مباشػرة إلػى إلغػاء النصػوص ،والنصػوص فػي ىػذه الحالػة تصػبح مملوكػة ملكيػة
استثمار لبعض العقوؿ التي تمارس ىيمنتها باسم النصوص  ".قلت :بعد التأمل في
المقػػوالت السػػابقة يتبػػين أف الكاتػػب ال يػػرى ْلي نػػص مػػن النصػػوص الشػػرعية أي

مضموف ثابت أو معنى مستقر ال يتغير بتفاوت العقوؿ أو تغير ال روؼ .

()5

يقوـ المذىب النقدي في تأويل النصوص الشػرعية عنػد الػدكتور نصػر علػى االعتمػاد
علػػى فكػػرة" تاريخيػػة النصػػوص "التػػي تقػػوـ علػػى التفريػػق فػػي دالالت الػػنص بػػين
المعنى والمغزى ،وىي ترجمة حرفية لكالـ " ىيرش "و " سوسير "الباحثين في
مجػاؿ النقػد اللغػوي الحػديث .يقػوؿ الػدكتور: " 1المعنػى يمثػل المفهػوـ المباشػر
لمنطوؽ النصوص الناتج عن تحليل بنيتها اللغوية فػي سػياقها الثقػافي ،وىػو المفهػوـ

الذي يستنبطو المعاصروف للنص من منطوقو ،وبعبارة أخرى يمكن القوؿ إف المعنى

يمثػػل الداللػػة التاريخيػػة للنصػػوص فػػي سػػياؽ تكونهػػا وتشػػكلها ،وىػػي الداللػػة التػػي ال

تثير كثيػر خػالؼ بػين متلقػي الػنص اْلوائػل وقرائػو ،لكػن الوقػوؼ عنػد داللػة المعنػى
وحدىا يعني تجميد النص في مرحلة محددة وتحويلػو إلػى أثػر أو شػاىد تػاريخي" ،

ويقوؿ:" 2والفرؽ بين المعنى والمغزى من من ور دراستنا ىذه يتركز في بعدين غيػر
 1د .نصر أبو زيد ،نقد الخطاب الديني،ص((217
 2المصدر السابق ،ص(( 218
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منفصلين :البعد اْلوؿ أف المعنى ذو طابع تاريخي ،أي أنو ال يمكن الوصوؿ إليو إال

بالمعرفػػة الدقيقػػة لكػػل مػػن السػػياؽ اللغػػوي الػػداخلي والسػػياؽ الثقػػافي االجتمػػاعي
الخارجي ،والمغزى ػ وإف كاف ال ينفك عن المعنى بل يالمسو وينطلػق منػو ػ ذو طػابع
معاصر ،بمعنى أنو محصلة لقراءة عصر غيػر عصػر الػنص ...البعػد الثػاني للفػرؽ بػين

المعنى والمغزى ػ وىو يعد بمثابة نتيجة للبعد اْلوؿ ػ أف المعنى يتمتع بقػدر ملحػوظ

مػػن الثبػػات النسػػبي ،والمغػػزى ذو طػػابع متحػػرؾ مػػع تغيّػػر آفػػاؽ القػػراءة ،وإف كانػػت

عالقتو بالمعنى تضبط حركتو وترشدىا"  ،ويزيد اْلمر توضػيحاً فيقػوؿ:" 1إف عػدـ
التفرقة بين ما ىو تاريخي وما ىو دائم مستمر في داللة النصػوص الدينيػة يػبدي إلػى
الوقوع في كثير مػن العثػرات والمتاىػات،وإذا كػاف اْلمػر  -أمػر التفرقػة بػين الخػاص

والعاـ  -في داللة النصوص عموماً أمراً ىاماً ،فإف الشأف في داللة النصوص الدينية
خطيػر الرتباطػو بالعقائػد والقػيم ...والػذي نعنيػو بالخصػوص والعمػوـ ىنػا ىمػا جانبػا

الداللة في النصوص :فالخاص ىو ذلػك الجانػب الػداللي المشػير إشػارة مباشػرة إلػى

الواقػػع الثقػػافي التػػاريخي إلنتػػاج الػػنص ،والعػػاـ ىػػو الجانػػب الحػػي المسػػتمر القابػػل
للتجدد مع كل قراءة ،إنو بعبارة أخرى الفرؽ بين الداللة الجزئية الوقتية وبين الداللة

العامػة الكليػػة ...وقػػد سػبق لنػػا بيػػاف أف الجزئػػي والخػػاص يمكػػن أف يتحػػوؿ بالتأويػػل

المجازي إلى الكلي والعاـ ،لكن بعض الدالالت الجزئية ػ خاصة في مجاؿ اْلحكاـ

والتشػريع ػ يسػقطها تطػور الواقػع االجتمػاعي التػاريخي ،وتتحػوؿ مػن ثػم إلػى شػواىد
داللية تاريخية ".ثم يقرر الػدكتور أف مسػتويات الداللػة فػي النصػوص الدينيػة ثالثػة،
فيقػوؿ: " 2المسػتوى اْلوؿ :مسػتوى الػدالالت التػي ليسػت إال شػواىد تاريخيػة ال
تقبل التأويل المجازي أو غيره ،والمستوى الثاني :مستوى الدالالت القابلػة للتأويػل

المجازي ،والمستوى الثالث :مستوى الدالالت القابلة لالتساع علػى أسػاس المغػزى

الػذي يمكػن اكتشػافو مػن السػياؽ الثقػافي /االجتمػاعي الػذي تتحػرؾ فيػو النصػوص،

 1المصدر السابق ،ص((.202
 2المصدر السابق ،ص((203
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1

ثم انتقل إلى مرحلة التطبيق على النصوص ،فهاؾ أىم اْلمثلة التي ضربها:
المثػػاؿ اْلوؿ :مسػػألة العالقػػة بػػين المسػػلمين وغيػػرىم القائمػػة علػػى أسػػاس الجزيػػة

والخضوع أسقطها التطػور االجتمػاعي عنػدما اسػتقر مبػدأ المسػاواة فػي الحقػوؽ والواجبػات بصػرؼ
الن ر عن الدين واللوف والجنس ،وذكر أف المسلمين طبقوا ىذا المبدأ عندما قاسوا المجوس على
أىػل الكتػاب فػي حقػن دمػائهم بالجزيػة اجتهػاداً مػنهم فػي إسػقاط النصػوص اآلمػرة بقتػل المشػركين

عوضاً عن ارتكاب مذابح جماعية للقوى المنتجة في المجتمعات المفتوحة.2
المثاؿ الثاني :يقوؿ":الحسد والسحر والجن والشياطين مفردات في بنية ذىنية ترتبط
بمرحلة محددة من تطور الوعي اإلنساني ...وليس ورود كلمة الحسد في الػنص الػديني دلػيالً علػى
وجودىػا الفعلػي الحقيقػي ،بػل ىػو دليػل علػى وجودىػا فػي الثقافػة مفهومػاً ذىنيػاً ...يػرى علػم اللغػة

الحديث أف المفردات اللغوية ال تشير إلى الموجودات الخارجية وال تستحضرىا ،ولكنها تشير إلى

المفاىيم الذىنية؛ لذلك قد تشير اللغة إلى مدلوالت ليس لها وجود عيني". 3
المثاؿ الثالث :يقوؿ" :ومن م اىر تثبيت المعنى الديني الخطرة في الخطػاب الػديني

المعاصر استدعاء كلمة الربا  -وىي كلمة تجاوزتها اللغة في االستعماؿ الختفاء ال اىرة التي تدؿ

عليها من المعامالت االقتصادية  -للداللة على نمط من التعامل االقتصادي يختلف في بنيتو وفي
مستوى تعقيػده عػن الػنمط الػذي يػدخل الربػا فػي تركيبػو ...إف اسػتدعاء كلمػة الربػا للداللػة علػى مػا

يسمى في الن اـ االقتصادي الحديث والمعقد باسم اْلرباح أو الفوائد إنما ىو بمثابة اإلصرار على

ارتػػداء الجلبػػاب فػػي وسػػائل المواصػػالت المزدحمػػة ذات اإليقػػاع السػػريع والتعػػرض مػػن ثػػم لخطػػر
1

لعل الفرؽ بين المستويين اْلوؿ والثاني حسب فهمي لكالمو أف اْلوؿ كاف حقيقة واقعة في زمن النص مثل

العبودية والحاكمية لكن التطور التاريخي تجاوزه ،أما الثاني فذكره في القرآف ال يدؿ على وجوده في الواقع زمن

النص وإنما يدؿ على وجوده في الثقافة ،والنص يحمل في طياتو رفضػو لكنو رفض مسكوت عنو ،مثل الجػن
والحسد .

 2ان ر ،المصدر السابق،ص((204

 3المصدر السابق ،ص( 205ػ(207
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الوقوع تحت عجالت السيارات في الطريق العاـ... 1استخداـ كلمة الربا للداللة على أرباح الػن م
االقتصادية الحديثة وفوائدىا ليس مجرد حكم فقهي موضوعي مجرد؛ فال وجود ْلحكاـ فقهية من

ىذا النوع ،بل ىو جزء من آلية الخطاب الديني إلعادة صياغة الحاضر في قوالب الماضي ...فإف
الخطاب الديني في سعيو إلحياء اللغة القديمػة  -لغػة الػنص  -التػي تجاوزىػا تطػور الواقػع يتنػاقض
2

مع النص ذاتو ،وإف بدا على السطح أنو يحاوؿ التوافق معو"
المثاؿ الرابع :يطالب الدكتور بإلغاء التفريق بين الذكر واْلنثى في الميػراث اسػتناداً إلػى
مغزى نصوص الميراث؛ ْلنو " من الطبيعي أف تكوف حركة النص التشريعية غير مصادمة لألعراؼ
.

والتقاليد والقيم التي تمثل محاور أساسية في النسق الثقافي واالجتماعي ،وليس معنى عدـ التصادـ
أف النصػػوص ال تح ػدث خلخلػػة فػػي نسػػق تلػػك القػػيم خلخلػػة تكشػػف المغػػزى المسػػتكن خلػػف
المعنى ،لكنها خلخلة ال تحدث نتائجها إال من خالؿ حركة الواقع بما ينػت م فػي ىػذه الحركػة مػن

صراع اجتمػاعي فكػري"  ،ويػرى أف ثقافػة مجتمػع الػنص كانػت تهػين المػرأة وتن ػر إليهػا علػى أنهػا
شيء يورث كاْلشياء ال إرادة لها وال رأي ،فجاء التشريع ليساويها مع الرجل في جميع التشريعات،

أما في الميراث فكانػت العصػبية اْلبويػة ىػي المعيػار ،فكػاف الػذكر ىػو محػور عمليػة التوريػث؛ ْلنػو

محور العملية اإلنتاجية ،والمضمر المسكوت عنو المستفاد من سائر النصوص المساوية بين الرجل
والمرأة ىو مغزى النص الذي يلغي حرفيتو بالتطور الثقافي االجتماعي

3

.

المثػػاؿ الخػػامس :ينكػػر الكاتػػب وجػػوب التحػػاكم إلػػى القػػرآف والسػػنة ونبػػذ القػػوانين

الوضػػعية؛ ْلنػػو يػػرى الفصػػل بػػين الػػدين والحيػػاة ،فػػال يجػػوز توسػػيع داللػػة النصػػوص لتشػػمل أن مػػة

الحياة المختلفة ،أما آيات الحاكمية الواردة في سورة المائدة والنساء فداللتها جزئية وقتية خاصة،

يقوؿ:" 4النصوص التي تبسس الحاكمية طبقاً لتأويل الخطاب الديني تتحدث عػن الحكػم بمعنػى
الفصل بين المختلفين في قضية جزئية ...ويتم الوثب الداللي من الحكم بمعنى الفصل في الوقائع

 1العجيب !أف أعداداً كبيرة من الناس ال يزالوف يرتدوف الجالبيب في المواصالت السريعة ،وال يزالوف على قيد
الحياة
 2المصدر السابق ،ص( 208ػ (.209

 3ان ر ،المصدر السابق بتصرؼ ،ص ( 219ػ (221
 4المصدر السابق ،ص( 215ػ (.216

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 19, Sayı 32, Temmuz–Aralık 2014

168

الجزئيػػة بػػين المتخاصػػمين للداللػػة علػػى الحكػػم بػػالمعنى السياسػػي واالجتمػػاعي ،إف الػػدعوة إلػػى

تحكيم الرسوؿ  -عليو الصالة والسالـ  -في أي خالؼ يشتجر بػين اثنػين أو بػين جمػاعتين أمػر

طبيعي في بنية المجتمع العربي آنذاؾ ،ألم يختلفوا في شأف الحجر اْلسود فاتفقوا على أف يرضػوا

بحكػػم أوؿ الػػداخلين ،ولػػم يكػػن ذلػػك يعنػػي إعطػػاءه أيػػة صػػالحيات خػػارج إطػػار الخػػالؼ موضػػوع

الحكم ،النص لم يتحدث عن الحكم بالمعنى الشامل الواسع الذي يطرحو الخطاب الديني".
المطلب الثاني

نقد المذىب النقدي عند " نصر حامد أبو زيد"

حاولت في المطلب السابق إبراز أىم مالمح المذىب النقدي الذي أعملو الدكتور نصر

في نقد النصوص الشرعية ،وراعيت توضيح أىم النقاط التي أظنها تحتاج إلى بياف؛ بسبب التباسها

على بعض النقاد الذين تصدوا لو دفاعاً عن دينهم.

وسأحاوؿ في ىذا المطلب نقد أصوؿ المذىب الذي تبناه الدكتور في فهم النصوص

الشرعية في إطار النقاط التي أشرت لها في المطلب السابق.
أوال  :يتهم الدكتور ما يسميو بالخطاب الديني بتقديس التراث وعدـ الجرأة على نقده،

ويدعو إلى التحرر من أسر الثوابت واْلصوؿ الموروثة دوف التمييز بين العقائد القطعية

واالجتهادات البشرية؛ ْلف التطور التاريخي ال يسمح بالثبات على شيء ،لكن كثيراً من الباحثين
يروف أف الدكتور لم يلتزـ ما دعا إليو؛ فهو ين ر بعين التقديس والتقليد لمذاىب الغربيين

وفلسفتهم ،ويعدىا أصالً يجب اعتماده في النقد ،أما منجزات العلماء المسلمين في المجاؿ
الشرعي واللغوي فهو يرميها بالتخلف ،ويرى أف التطور العلمي قد تجاوزىا ،وال يجد حرجاً في
نقض ما أجمع عليو العلماء ْلنو يخالف ما قالو أحد النقاد الغربيين خالفو فيو غيره ،بل شذ فيو عن
جمهور نقادىم ،وال ينقضي عجب القارئ عندما يقف على عدـ تسليم الكاتب لدالالت النصوص

الشرعية وصرفها عن حقائقها الصريحة ،ثم يقف بالمقابل على تعامل الكاتب مع كالـ الفالسفة

والنقاد الغربيين ،فيجده يسوؽ كالمهم مسلماً بو ال يجرؤ على مناقشتو ،فهل يستوي من يسلّم
لكالـ ا مع من يسلًم لكالـ ناقد شنّع عليو غيره فالكاتب إذف ليس سوى ناقل ْلفكار نقاد

اللغة الغربيين ،وليس مفكراً حراً يبحث عن الحقيقة خالفاً لما يدعي.
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وليس الكاتب ناقالً أميناً؛ ْلنو يدعي أف ما نقلو عن نقاد الغرب ىو قمة التطور في
الدرس اللغوي النقدي ،لكن الواقع أف المذاىب التي اختارىا تمثل أكثر المذاىب تطرفاً كونها تعد

المذىب المادي أساساً فلسفياً لبنائها؛ لذلك فهي تتعرض لحمالت النقد الالذعة من قبل
المذاىب النقدية اْلخرى ،وتعتمد المذاىب التي اختارىا الكاتب على إلغاء دور قائل النص في
التفسير " أنسنة النص "خالفاً للسائد في الدراسات العلمية التي تبكد على أف لفهم شخصية

قائل النص دور أساس في تفسير كالمو.1

إذف ليست ىذه الطريقة في النقد ىي نتاج التطور في الدرس اللغوي النقدي ،وإنما ىي

رأي قالو صاحبو وخضع للنقد فوافقو البعض وخالفو اْلكثروف ،لكن الدكتور يجعلو أصالً ينقض بو

كالـ ا ورسولو وإجماع المسلمين.

واختيار الدكتور النقد المعتمد على المادية الجدلية دليل على وقوعو في اإلسقاط

اْليديلوجي والقراءة المغرضة التلوينية التي اتهم بها" الخطاب الديني"؛ فهو يريد من النصوص

أف تنطق بما يريد ال بما أراد القائل.
قاؿ:" 2وتعد الهرمنيوطيقا الجدلية عند جادامر 3بعد تعديلها من خالؿ من ور جدلي
مادي نقطة بدء أصلية للن ر إلى عالقة المفسر بالنص ال في النصوص اْلدبية ون رية اْلدب

فحسب بل في إعادة الن ر في تراثنا الديني حوؿ تفسير القرآف منذ أقدـ عصوره وحتى اآلف لنرى

كيف اختلفت الرؤى ومدى تأثير كل عصر من خالؿ ظروفو في النص القرآني"  ،ان ر إليو وىو

يريد نقض تراث المسلمين قاطبة من أجل شيوعي رأى رأياً.

ويخبرنا أبو زيد عن اْلصل الفلسفي للهرمنيوطيقا فيقوؿ

4

" :يركز بوؿ ريكور

5

اىتمامو على تفسير الرموز ،وىو يفرؽ بين طريقتين للتعامل مع الرموز ،اْلولى ىي التعامل مع الرمز
 1ان ر السجاؿ بين الرأيين في كتاب من صيد الخاطر في النقد اْلدبي ،وليد قصاب ،ص((19
 2د .أبو زيد ،إشكاليات القراءة وآليات التأويل ،ص((49

 3ىانز جورج غادامر ،من فالسفة الهرمنيوطيقا في القرف العشرين ،فيلسوؼ ألماني ()2002-1900ـ ،من أىم
كتبو الحقيقة والمنهج ،بداية الفلسفة ،ان ر سيرتو الذاتية في كتابو التلمذة الفلسفية.

 4المصدر السابق،ص(44ػ(45

 5بوؿ ريكور من أبرز الفالسفة الفرنسيين في القرف العشرين ()2005-1913ـ ،اىتم بفلسفة اللغة وركز على
الرمز واْلسطورة في اللغة ،ان ر اللغة والخطاب في فلسفة بوؿ ريكور ،يونس رابح ،ص((.7
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باعتباره نافذة نطل منها على عالم من المعنى ،والرمز في ىذه الحالة وسيط شفاؼ عما وراءه،

ىذه الطريقة يمثلها بولتماف في تحطيمو لألسطورة الدينية في العهد القديم والكشف عن المعاني
العقلية التي تكشف عنها ىذه اْلساطير ...والطريقة الثانية يمثلها كل من فرويد و ماركس ونيتشو

وىي التعامل مع الرمز باعتباره حقيقة زائفة ال يجب الوثوؽ بو ،بل يجب إزالتها وصوال إلى المعنى

المختبئ وراءىا ،إف الرمز في ىذه الحالة ال يشف عن المعنى ،بل يخفيو ويطرح بدالً منو معنى

زائ ًفا ،ومهمة التفسير ىي إزالة المعنى الزائف السطحي وصوالً إلى المعنى الصحيح .لقد شككنا
فرويد في الوعي باعتباره مستوى سطحيًا يخفي وراءه الالوعي ،وفسر كل من ماركس ونيتشو
الحقيقة ال اىرة باعتبارىا زائفة ووضعا نس ًقا من الفكر يقضى عليها ويكشف زيفها ،وإذا كاف
تفسير الرموز عند بولتماف 1أو فرويد 2أو نيتشو 3أو ماركس 4ينصب على الرموز بمعناىا العاـ

معبرا عنو باللغة ،ومن ثم ينصب التفسير عنده على
اللغوي واالجتماعي ،فإف تعريف ريكور للرمز ً
تفسير الرموز في النصوص اللغوية ،وىذه ىي غاية الهرمنيوطيقا".
والسباؿ الذي يلح على القارئ ما ىذه الرموز التي يريد أبو زيد تحطيمها في النص

القرآني ىذه الرموز الوىمية! الزائفة! التي تشف عن الحقيقة أو تخفيها ! يجيب أبو زيد نفسو

فيقوؿ: " 5رغم ىذا اإلنجاز المتحقق في تراثنا الفكري والعقلي ،6يصر الخطاب الديني على
التمسك بما قبلو في الوعي اإلسالمي ،ىذا الما قبل الذي صاغو أبو الحسن اْلشعري في القرف

 1ىو رودولف بولتماف ،فيلسوؼ ألماني ()1976-1884ـ ،ناصبو البروتستانت والكاثوليك العداء بسبب دعوتو
إلى إلغاء اْلساطير الموجودة في الكتاب المقدس ،فقد دعا إلى عقلتة الكتاب المقدس .ان ر ،جورج طرابيشي،

معجم الفالسفة ((208-207

 2ىو سيجموند فرويد طبيب نمساوي من أصل يهودي ()1939-1856ـ ،مبسس علم النفس الحديث ون رية
التحليل النفسي ،وقد عرؼ بتفسير الدوافع النفسية على أساس غريزة الجنس ،ان ر ويكيبيديا ،موسوعة على

شبكة المعلومات الدولية.

 3ىو فريدريك نيتشو ،فيلسوؼ ألماني ()1900-1844ـ ،تقوـ فلسفتو على إعالء شأف اإلنساف بديال عن الدين
والنبوة ،ومن أشهر كتبو ىكذا تكلم زرادشت ،ان ر ،جورج طرابيشي ،معجم الفالسفة ،ص((.677

 4كارؿ ماركس فيلسوؼ ألماني ( ،/)1883-1818ىو مبسس الن رية الشيوعية التي تقوـ على التفسير المادي
للتاري وإنكار الحالق واْلدياف ،ان ر ،جورج طرابيشي ،معجم الفالسفة ،ص((622

 5د .أبو زيد ،النص السلطة الحقيقة ،الفكر الديني بين إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة ،ص((135
 6يقصد الفكر االعتزالي.
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الرابع 1صياغة لم تفد من النهج االعتزالي إال في بعض اإلجراءات الجزئية ،ما زاؿ الخطاب الديني
يتمسك بوجود القرآف في اللوح المحفوظ اعتماداً على فهم حرفي للنص ،وما زاؿ يتمسك بصورة

اإللو الملك بعرشو وكرسيو وصولجانو ومملكتو وجنوده المالئكة ،وما زاؿ يتمسك بالدرجة نفسها
من الحرفية بالشياطين والجن والسجالت التي تدوف فيها اْلعماؿ ،واْلخطر من ذلك تمسكو

بحرفية صور العقاب والثواب وعذاب القبر ونعيمو ومشاىد القيامة والسير على الصراط ...إلى

آخر ذلك كلو من تصورات أسطورية".

قلت :إف تفسير القرآف ذي اْلصل الغيبي على ضوء مذاىب نقدية تقوـ على إنكار

الغيب وعدـ االعتراؼ با الذي يعترؼ أبو زيد أنو أنزؿ القرآف  -يعد إسقاطاً أيديلوجيػاً صارخاً،
وىو يمثل أشنع درجات القراءة التلوينية المغرضة والتأويل المستكره الذي رمى بو" الخطاب
الديني" ،لكن شتاف بين القراءة المستمدة من داللة النص الصريحة التي يسميها حرفية النص

والقراءة المستمدة من اْليديلوجية المناقضة.
ثانياً :ينفي أبو زيد عن نفسو إنكار الوحي اإللهي  ،وأف مصطلح" أنسنة النصوص "
و"بشرية النصوص "والتعبير عن القرآف بأنو" منتج ثقافي "يراد بها معنى النص وتفسيره وليس
2

أصلو ،لكن كالمو عن الوحي ملغز وىو قريب من اإلنكار ،3فإذا أضيف ىذا إلى الجذور الفكرية
المادية لطريقة التفكير عنده ،تبين أنو ال يبمن بحقيقة الغيب ،وأف دفاعو عن نفسة من باب التقية

4
يصرح الكاتب
التي يقوـ على أساسها اليسار اإلسالمي بكافة أطيافو ،ومن باب التقية أيضاً ال ّ
بأف وجود ا وجود ذىني ال واقعي؛ ْلنو إف قاؿ ىذا ظهر إلحاده ،لكنو يجرؤ على الزعم أف ذكر

الجن والشياطين والحسد والسحر في القرآف ال يدؿ على وجودىا في الواقع وإنما على وجودىا

في الثقافة التي تجاوزىا التطور المعرفي ،مع العلم بأف عالم الغيب كلو" رموز دينية زائفة "تسعى

صرح بو الكاتب .
الهرمنيوطيقا إلى تحطيمها كما ّ
 1ىذه إحدى مغالطاتو الكثيرة؛ فهو يوىم القارئ أف ىذه العقيدة من ابتكار اْلشعري ،والمتفق عليو الذي ال يجهلو

صغار الطلبة خالؼ ذلك ،ويوىم أف المعتزلة على خالؼ ىذه العقيدة ،وىو باطل؛ ْلف المعتزلة ال يتأولوف

نصوص المعاد وال الكونيات الغيبية .

 2ان ر ص((11

 3ان ر ،د .أبو زيد ،مفهوـ النص :دراسة في علوـ القرآف،ص((67

 4اعترؼ أبو زيد بممارسة المفكر اليساري مبدأ التقية ،ان ر كتابو نقد الخطاب الديني ،ص((124
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ثالثاً  :ينفي الكاتب عن نفسو إنكار الدين والتنكر للنصوص الشرعية ،ويدعي أنو متدين

ومفكر إسالمي ،وىو يفرؽ بين الدين والفكر الديني ،وبين النص وسلطة النص كما تبين في

المطلب السابق ،1لكن نقاده ال يصدقونو ْلنو ينكر أصوؿ الدين القطعية.

والحقيقة أف الكاتب يصرح أنو يبمن بالدين وبالنص ،لكنو يبمن بجسد بال روح ولفظ بال

معنى ،فهو يصرح أف النص ذاتو ال يملك أية سلطة ،وسلطة النص عند النقاد الغربيين تعني الدور

اْلساسي واْلحقية في تفسير النص ،ىل ىي للقائل أـ للقارئ والمذاىب النقدية في ىذا طرفاف

ووسط ،2والكاتب -كعادتو -تبنى أكثر المذاىب تطرفاً وبعداً عن الحقيقة ،وأكثر النقاد على

خالفو ،ثم يتعالم على المتخصصين في العلوـ الشرعية ،ويزعم أف ما اختاره ىو أحدث ما توصل
إليو الدرس اللغوي النقدي الحديث ،فالنص الشرعي عنده قالب فارغ ينطق بما يشاء القارئ،

وىذه ىي القراءة التلوينية المغرضة بعينها .

ثم يحاوؿ الكاتب مخاطبة خصومو بلغتهم ،فيستدؿ بكالـ علي بن أبي طالب عندما رد

على الخوارج رفضهم التحكيم بقولهم " ال حكم إال "  ،يقوؿ ػ رضي ا عنو ػ " :القرآف

بين دفتي المصحف ال ينطق وإنما يتكلم بو الرجاؿ" ،3وقد فهم الدكتور أف اإلماـ يرى أف
نصوص القرآف ليس لها معنى في ذاتها ،وإنما يفسرىا القراء حسب ثقافتهم ،وىو أبعد ما يكوف

عن قصده؛ ْلف داللتو المستفادة من السياؽ التاريخي تبين بوضوح أنو يقصد ما فهمو ابن عباس ػ
رضي ا عنهما ػ عندما بعثو علي بن أبي طالب ػ رضي ا عنو ػ إلى الخوارج ،فبين لهم أف آيات

القرآف تحتاج إلى من يتلوىا ويفهم قصد منػزلها ليحكم بها في الخصومات؛ فرجع كثير منهم .

لكن الدكتور ال يعنيو ما سبق؛ ْلنو يرى أف من حقو أف يفهم كما يشاء ال كما شاء القائل .والزـ

قولو ىذا إنكار مستويات الداللة :داللة النص والمحكم وال اىر والقطعي وال ني ،فالنصوص كلها

سواء ،وىو خالؼ الواقع الذي ال ينكره إال السفسطائية ،ويبيد ىذه النتيجة قولو أف العقل ال

يتعارض من النص ،وإنما يتعارض مع سلطة النصْ ،لف النص ال سلطة لو أي ال مفهوـ ذاتياً لو،

 1ان ر ص((.12

 2ان ر ،وليد قصاب ،من صيد الخاطر في النقد اْلدبي ،ص ((.19
 3ان ر ،الطبري ،تاري اْلمم والملوؾ ((.66/5
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وبسبب تعارض بعض المذاىب النقدية مع مستويات الداللة السابقة الذكر رفضها كثير من النقاد

الغربيين. 1

يتبين مما سبق أف ال فرؽ بين الدعوة إلى التحرر من النص أو من سلطة النص؛ ْلف

كليهما رفض لحقائق الدين ال اتباعاً للعقل ،وإنما تقليداً ْلصحاب المذىب المادي ،ويتبين أيضاً
خطأ نقد الفكر الديني جملة؛ ْلنو ليس كلو اجتهادات بشرية يسوغ فيها الخالؼ ،فمنها ما ىو

قطعي صريح أنو مراد ا جل جاللو.

وبعد ،فاإلسالـ الذي يبمن بو الرجل ألفاظ وكلمات ال معنى لها ،قد تفسر في عصر ما

بما يناقض تفسيرىا في عصر آخر ،فهل" االحتراـ الحقيقي "للنصوص إفراغها من معانيها

وجعلها أوعية لإللحاد !

:

رابعاً تاريخانية النصوص التي تقوـ على أساس إىماؿ المعنى وإعماؿ المغزى تقوـ على
أساس الفلسفة المادية التاريخية التي تقرر نسبية القيم وعدـ ثباتها على مر العصور ،فالتطور
المادي يلغي بعض القيم االجتماعية ويستحدث قيماً أخرى تتناسب مع الواقع الجديد ،فضال عن

اختالؼ القيم بين الطبقات القائمة على أساس اقتصادي.2

وقد حاوؿ الكاتب أف يثبت أف ىذه الن رية نتاج غربي خالص وأف الفقهاء المسلمين لم

فرؽ تفريقاً جذرياً بين التاريخانية والقياس
يتوصلوا إلى ما توصل ىبالء إليو من تطور في النقد ،ثم ّ

الفقهي والمقاصد الشرعية الكلية.3

والمتأمل في القياس الفقهي يعلم أنو قائم على االجتهاد العقلي في استنباط العلة إذا لم

ينص عليها؛ من أجل تعدية حكم اْلصل إلى الوقائع المستجدة ،وكذا االجتهاد العقلي في

استنباط المقاصد الكلية التي راعتها النصوص المختلفة من أجل ضبط عملية االجتهاد في أطار

مراد ا جل جاللو.
أقوؿ :المتأمل في ما أبدعو الفقهاء يتبين لو أف" ىيرش "أستاذ صاحبنا لم يأت بجديد

في ن ريتو القائمة على اكتشاؼ المغزى ،وأنو لم يفعل شي اً سوى أنو ترجم الفكرة اإلسالمية ،ثم
1ػ ان ر المصدر السابق ،ص ((22

2ػ ان ر ،محمد قطب ،مذاىب فكرية معاصرة ،ص((.293،297،298
3ػ ان ر ،د .أبو زيد ،نقد الخطاب الديني ،ص(218،219).
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أخضعها لن ريتو المادية التاريخية الجدلية ففقدت ضوابطها العلمية وغدت شوىاء تفقد النص

مضمونو وتفرغو من محتواه ،فاإلبداع الفكري في أصل ن رية المغزى بضاعتنا ردت إلينا ،أما ما

اعتورىا من تشوىات جدلية فال حاجة لنا بها.
وقد أصاب الكاتب عندما قاؿ :إف الفرؽ بين ن رية" ىيرش "والقياس والمقاصد

الشرعية فرؽ جوىري؛ ْلف الفقهاء كانوا يستنبطوف مراد الشارع كي ال يخرجوا عنو في اجتهاداتهم،

أما" ىيرش "وأتباعو فهم ينكروف منػزؿ النص ،وال يعترفوف لو بسلطة.

ثم يحاوؿ الكاتب مخاطبة خصومو بلغتهم ،فيستدؿ ببعض دالالت النصوص الشرعية

واجتهادات الصحابة؛ من أجل إثبات ن رية" ىيرش "وكأنها مستنبطة من القرآف ذاتو ،لكنو ينبو

أف ىذا االستدالؿ ليس حقيقياً ،وإنما ىو من باب السجاؿ مع الخصوـ والتنػزؿ معهم ،ال قناعة
بصحة االستدالؿ بالنصوص ذاتها ،1يقوؿ 2في معرض رده على اْلساتذه الذين منعوه الترقية ":

وعلى سبيل السجاؿ  -ليس إال -ما رأي محمد بلتاجي في عدـ انصياع عمر بن الخطاب لبعض
أوامر القرآف الكريم وممارسات النبي  -صلى ا عليو وسلم  -في إعطاء المبلفة قلوبهم نصيبهم

من الزكاة ،والمنصوص عليهػػا في القػرآف نصاً ال يحتمػل التأويػل وما رأيو في اجتهاده  -رضي

ا عنو  -في عدـ إقامة حد السرقة المنصوص عليو في القرآف كذلك نصاً ال يحتمل التأويل عاـ
الرمادة وىل كاف عمر بن الخطاب ينكر النصوص ،كما اتهم بلتاجي الباحث في حكم متسرع

خطير بأنو يعرؼ النصوص وينكرىا ولماذا لم ينهض لو باقي الصحابة والمسلموف جميعاً ليكفروه

على تعطيل النصوص ،وىي التهمة التي ال يكف فهمي ىويدي عن ترديدىا ضد اجتهادات
الباحث كلما وجد فرصة لذلك أغلب ال ن أنو ال بلتاجي وال ىويدي يستطيع أف يخرج من ىذا

المأزؽ إال بالتسليم بحق االجتهاد مع متغيرات الزماف والمكاف ،وبكل ما يترتب على ىذا التسليم

من أف سلطة النصوص سلطة مضفاة وليست ذاتية".

أقوؿ :ال يدؿ اجتهاد عمر ػ رضي ا عنو ػ أنو يرفض أوامر القرآف والسنة ،وحاشاه وىو

الذي يقرف اسمو بعبودية ا وىو أمير المبمنين اعتزازاً بمقاـ العبودية ،وإذا كاف الدكتور يعطي
لنفسو الحق في تفسير كالـ ا كما يشاء ،فليس غريباً أف يفسر موقف عمر على ىواه ال كما
1ػ ان ر مثاالً على ىذا في نقد الخطاب الديني ،ص((101

2ػ د .أبو زيد ،اإلماـ الشافعي وتأسيس اْليديلوجية الوسطية ،ص(( 18
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قصد عمر " فإف عمر إنما حرـ قوماً من الزكاة كانوا يتألفوف في عهد الرسوؿ  -صلى ا عليو

وسلم  -ورأى أنو لم يعد ىناؾ حاجة لتأليفهم ،وقد أعز ا اإلسالـ وأغنى عنهم ،ولم يجاوز
الفاروؽ الصواب فيما صنع؛ فإف التأليف ليس وضعاً ثابتاً دائماً ،وال كل من كاف مبلفاً في عصر

ي ل مبلفاً في غيره من العصور .وإف تحديد الحاجة إلى التأليف ،وتحديد أشخاص المبلفين أمر

يرجع إلى أولي اْلمر وتقديرىم لما فيو خير اإلسالـ ومصلحة المسلمين .لقد قرر علماء اْلصوؿ
أف تعليق الحكم بوصف مشتق يبذف بعلية ما كاف منو االشتقاؽ ،وىنا علق صرؼ الصدقة بالمبلفة

قلوبهم ،فدؿ على أف تأليف القلوب ىو علة صرؼ الصدقات إليهم ،فإذا وجدت ىذه العلة ػ وىي

تأليف قلوبهم ػ أعطوا ،وإف لم توجد لم يعطوا .ومن الذي لو حق تأليف ىبالء أو أول ك أو عدـ
التأليف إنو ولي أمر المسلمين أوالً :إف لو الحق في أف يترؾ تألف قوـ كاف يتألفهم حاكم مسلم

قبلو ،ولو الحق في أف يترؾ تأليف القلوب في عهده بالمرة إذا لم يوجد في زمنو ما يدعوا إليو؛
فإف ذلك من اْلمور االجتهادية التي تختلف باختالؼ العصور والبلداف واْلحواؿ .وعمر حين فعل

ذلك لم يعطل نصاً ولم ينس شرعاً؛ فإف الزكاة تعطى لمن يوجد من اْلصناؼ الثمانية التي جعلهم

ا تعالى أىلها ،فإذا لم يوجد صنف منهم سقط سهمو ،ولم يجز أف يقاؿ :إف ذلك تعطيل لكتاب

ا أو نس لو .فإذا لم يوجد صنف العاملين عليها لعدـ قياـ حكومة مسلمة تجمع الزكاة وتوزعها

على مستحقيها ،وتوظف من يقوـ بذلك؛ فقد سقط سهم العاملين عليها .وإذا لم يوجد صنف في
الرقاب كما في عصرنا الذي ألغى الرؽ الفردي ،فقد سقط ىذا السهم ،وال يقاؿ في سقوط ىذا

السهم أو ذاؾ :إنو نس للقرآف أو تعطيل للنص" .1

بعد ىذا البياف ينبغي أف ندرؾ أف ما فعلو عمر  -رضي ا عنو  -إنما ىو تطبيق للنص

وليس إلغاءً لو؛ ْلف اْلحكاـ الشرعية لها ضوابط وشروط يجب أف تتوافر كي يجب تطبيقها،
وتوافر ىذه الضوابط رىن بفقو واقع الحادثة الجزئية المراد الن ر فيها ،فعدـ تطبيق الحكم عند
تخلف أحد شروطو ىو إعماؿ للنص وليس " رفضاً لو"  ،كأف يثبت أف رجالً سرؽ ماالً من آخر

ثم تبين أف الماؿ دوف ربع دينار ،أو أف السارؽ والد المسروؽ منو ،أو كاف للسارؽ دين على

المسروؽ منو بقيمة المبلم المسروؽ أو يزيد ،فكل ىذه شبهات تمنع إقامة الحد على الجاني؛

1ػ د .يوسف القرضاوي ،فقو الزكاة ((. 601/2
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ْلف الحدود تدرأ بالشبهات كما قرر الفقهاء في القواعد الكلية ،1ومن ىذا الباب عدـ تطبيق عمر

حد السرقة عاـ الرمادةْ ،لف المجاعة شبهة تسقط حد السرقة .

لكن الكاتب يرى أف الحكم الشرعي ذاتو يسقط ويستبدؿ بما يناسب القيم الجديدة

التي يفرضها التاري الجدلي للمادة ،وشتاف بين اْلمرين ،وبما أف الكاتب يرى أف من حقو أف يفهم

كما يشاء ال كما يقصد عمر ،فيسقط الخطاب معو.

وال يكتفي الكاتب بإلغاء منطوؽ النصوص وإسقاطها لمصلحة التطور فحسب ،إنما

يستطيع أف يستنبط المسكوت عنو من السياؽ اللغوي للمنطوؽ ،فيكوف المسكوت عنو ىو المراد

من السياؽ اللغوي المنطوؽ ،لكن العجيب أف يكوف المسكوت عنو يتناقض مع المنطوؽ بشكل

تاـ ،ثم يزعم أف المراد من المنطوؽ ما يناقضو من مفهوـ سكت عنو النص مراعاة لثقافة البي ة،

فهو يعترؼ أف سياؽ سورة الجن يدؿ على وجود الجن ،وأف وجوده ال يحتاج إلى إثبات ،لكنو

يستنبط من تقسيم القرآف الجن إلى مبمن وكافر نتيجة استماعهم للقرآف أنو يبنسنهم فهو يبسس

لنفي وجودىم حقيقة مخالفة للمعرفي الثقافي.2

أقوؿ :لقد تنبو العلماء إلى وجود المنطوؽ والمفهوـ في داللة النص ،وضبطوا اإلفادة من

المفهوـ بعد تقسيمو إلى مستويات داللية متفاوتة ،لكن االىتماـ بقصد قائل النص جعلهم يرتبوف

المستويات الداللية عند تعارضها فيقدموف اْلوضح وىو المنطوؽ على غير الصريح وىو المفهوـ،

وعند إعماؿ المفهوـ يراعى تقديم المفهوـ اْلقرب ،أما عند الدكتور فقد انقلبت الموازين ،فجعل

العربة أماـ الحصاف ،فخالف المعقوؿ ،ولم يوافق المنقوؿ.

وبعد ثبوت بطالف القوؿ بتاريخية النصوص كمبدأ نقدي مادي ،يحسن أف نناقش بعض

نتائج تطبيق ىذه الن رية من خالؿ اْلمثلة التي ضربها الكاتب نفسو.
( )1أخطأ الكاتب في قولو بسقوط عقد الذمة عن أىل الكتاب مرتين :
اْلولػػى :عنػػدما قػػاؿ :إف الفقهػػاء قاسػػوا المجػػوس علػػى أىػػل الكتػػاب لحقػػن دمػػائهم،
والصواب أف مستند الفقهاء ىو النص عػن النبػي صػلى ا عليػو وسػلم ،قػاؿ ابػن القػيم:" 3أجمػع
1ػ ان ر ،السيوطي ،اْلشباه والن ائر،ص(( 84

2ػ ان ر ،د .أبو زيد ،النص السلطة الحقيقة ،ص((.109
3ػ ابن القيم ،أحكاـ أىل الذمة ((79/1
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الفقهاء على أف الجزية تبخذ من أىل الكتاب ومن المجوس .وكاف عمر بن الخطاب رضي ا عنو

قد توقف في أخذ الجزية من المجوس حتػى شػهد عبػد الػرحمن بػن عػوؼ أف رسػوؿ اللّػو صػلى ا

عليػو وسػلم أخػذىا مػن مجػوس َىجػر ،ذكػره البخػاري.1وذكػر الشػافعي أف عمػر بػن الخطػاب ذكػر
المجػوس فقػاؿ :مػاأدرى كيػف أصػنع فػي أمػرىم .فقػاؿ لػو عبػد الػرحمن بػن عػوؼ :أشػهد لسػمعت

رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم يقوؿ( :سػنوا بهم سنة أىل الكتاب).".2
الثانية :زعمو أف المساواة بين الناس قػد اسػتقرت ،وىػو غيػر صػحيح؛ ْلنهػا ال تػزاؿ حبػراً

على ورؽ لم تدخل حيز التطبيق رغم مرور أكثر من نصف قرف على إعالنها ،وىذه الصراعات بين

الشماؿ والجنوب في المجاالت السياسية والعسكرية واالقتصادية والثقافية شاىد على ذلك.
) (2أما ما يتعلػق بالربػا ،فػإف الكاتػب يػرى سػقوط حكمػو لعػدـ وجػوده فػي الواقػع الحػديث،
ْلف الفوائػد البنكيػة الحديثػة تقػوـ علػى حسػابات معقػدة ال تمػت بصػلة للربػا القػديم الػذي يتصػف

بالبسػاطة والسػػذاجة ،وال أدري مػػا الػػذي جعػػل الػػدكتور يغفػػل عػػن اتفػاؽ الفائػػدة البنكيػػة والربػػا فػػي

الحقيقػػة ،إال أف تكػػوف البنايػػات الشػػاىقة والمكاتػػب الفخمػػة والمصػػطلحات الجديػػدة قػػد عطلػػت

قدرتو على اكتشاؼ" المغزى" ،فوقع في السطحية الفكرية التي يرمي خصومو بها.
) (3وكالمو عن إلغاء التفريق بين الرجل والمرأة في الميراث فيو عدة مغالطات ،منها:
أوالً :ليس صحيحاً أف اإلسالـ ال يصطدـ مع أعراؼ المجتمع وقيمو الجاىلية ،وأنو يخلخلهػا

شي اً ليغيرىا فيما بعد ،والصحيح أنو صدـ المجتمع بتشريعاتو في اْلصوؿ والفروع ،كرفض الشرؾ
والتعصب القبلي وإىانة اْلنثى والربػا ،إلػ  ،...ولػوال ىػذا االصػطداـ لمػا قاومػو أىػل مكػة أكثػر مػن
عشرين سنة

.

ثانياً :ليس صحيحاً أف اإلسالـ ساوى بين الذكر واْلنثى في كل شيء ،والصحيح أف كثيػراً مػن

اْلحكاـ فرؽ فيها بػين الرجػل والمػرأة؛ كالقوامػة فػي اْلسػرة ومػا يتبعهػا مػن حػق الطاعػة وقرارىػا فػي
البيت دونو والطالؽ ،وفرؽ بينهما في الوظيفة االجتماعية واللباس ،إلػ  ،..لكنػو سػاوى بينهمػا فػي
الكرامة اإلنسانية والثواب والعقاب ،فالتفريق في الميراث ليس تشريعاً شاذاً

1ػ أخرجو البخاري في الصحيح ،كتاب الجزية ،باب الجزية والموادعة مع أىل الحرب.
2
حسنو الحافظ في التلخيص ،كتاب النكاح ،باب موانع النكاح ((353/3
ػ ّ

.
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ثالثػاً :ن ػاـ الميػراث فػي اإلسػالـ ينبثػق عػن ن رتػو للمػرأة التػي صػاغها فػي عشػرات النصػوص
واْلحكػػاـ ،وىػػو يختلػػف عػػن ن ػػرة الغػػرب إلػػى حػػد التنػػاقض ،فػػالمرأة فػػي اإلسػػالـ ليسػػت مصػػدراً

اقتصادياً ،وإنما ىي مصرؼ اقتصادي في جميع أحوالها بنتاً وأختاً وأمػاً وزوجػة؛ فكػاف مػن الطبيعػي
أف يختلف نصيبها عن نصيب الذكر المنفق عليهػا فػي جميػع أحوالهػا ،وبعػد طػرح التزامػات الرجػل

من نصيبو في الميراث ومقارنتو بنصيب المرأة الخلية عن االلتزامات يكوف نصػيبها أكثػر بػال شػك،

مع العلم أنهما يتساوياف في بعض الحاالت اْلخرى لحكم أخرى .
) (4ت هػر" القػراءة التلوينيػة المغرضػة "جليػاً فػي تأويػل الكاتػب آيػات الحاكميػة ،فاآليػات

تأمر النبػي -صػلى ا عليػو وسػلم -أف يحكػم بػين النػاس بمػا أنػزؿ ا  ،وتحػ ّذره مػن العػدوؿ عنػو،

وتحكػػم بػػالكفر علػػى مػػن يتػػرؾ حكػػم ا ورسػػولو ،فػػال فػػرؽ بػػين القػػرف اْلوؿ والخػػامس عشػػر فػػي
وجوب ذلك ،لكن مػذىب الػدكتور العلمػاني الػذي يػرفض التحػاكم للػدين فػي سياسػة شػبوف الػدنيا
يأبى ىذا التفسير الواضػح؛ فيلجػأ إلػى قصػر ىػذا الحكػم علػى عصػر النبػوة دوف غيػره ،مػن غيػر أف

يقدـ لنا دليالً واحداً علػى ىػذا التخصػيص ،فالتحػاكم إلػى الرسػوؿ  -صػلى ا عليػو وسػلم -كػاف

مطلوباً في حياتو ،أما بعد موتو فكل أحد حاكم بنفسو؛ ْلف نص الحكم ليس لو معنى نحتكم إليو،
فان ر كيف يرفض حكم ا وىو يدعي احترامو !

المطلب الثالث
نقد موقفو من االحتجاج بالسنة

ال تشغل السنة حيزاً كبيراً في اىتمامػات الػدكتور أبػي زيػد وكتاباتػو؛ ْلنػو فػرغ منهػا مبكػراً:
فهو ال يقيم لها وزناً ،وال يقدر جهود علمائها ،وين ر إليها كمػا ين ػر إلػى كػالـ أي رجػل قػاؿ كالمػاً

تجاوزه االرتقاء المعرفي بفعل التطور.

وفي ىذا المطلب سوؼ أبرز أىم آراء الدكتور فيما يتعلّق بمكانػة السػنة واالحتجػاج بهػا،

ثم أناقشو فيها.
 المسألة اْلولى :إنكاره أف تكوف السنة وحياً من ا أو مصدراً للتشريع.
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يطلػق الكاتػب علػى السػنة مصػػطلح الػنص الثػانوي ،ويػرى أنهػػا فػي جوىرىػا شػرح وبيػػاف

للنص اْلصػلي اْلوؿ ،1يقػوؿ:" 2إف فهػم النبػي للػنص يمثػل أولػى مراحػل حركػة الػنص فػي تفاعلػو

بالعقػل البشػري ،وال التفػات لمػزاعم الخطػاب الػديني بمطابقػة فهػم الرسػوؿ للداللػة الذاتيػة للػنص،

على فرض وجود ىذه الداللة الذاتيػة ،إف مثػل ىػذا الػزعم يػبدي إلػى نػوع مػن الشػرؾ مػن حيػث أنػو
يطابق بين المطلق والنسبي ،وبين الثابث والمتغير ،حين يطابق بين القصد اإللهي والفهػم اإلنسػاني
لهذا القصػد ولػو كػاف فهػم الرسػوؿ ،إنػو زعػم يػبدي إلػى تأليػو النبػي ،أو إلػى تقديسػو بإخفػاء حقيقػة

كونو بشراً ،والكشف عن حقيقة كونو نبياً بالتركيز عليها وحدىا".
ويزيػد الكاتػب اْلمػر وضػوحاً فيقػوؿ: " 3إف الرسػوؿ  -صػلى ا عليػو وسػلم  -حامػل

رسالة بلغها عن ربو ىي القرآف وفي ىذا البالغ يكمن الوحي ،أما سنتو  -صػلى ا عليػو وسػلم -

فمنها مػا ىػو شػرح وبيػاف ،ومنهػا مػا ىػو اجتهػاد ،وفػي ىػذا القسػم اْلخيػر اختلػف المختلفػوف .ومػا
فعلػػو اإلمػػاـ الشػػافعي إزاء ىػػذا االخػػتالؼ ىػػو أنػػو أدمػػج كػػل العناصػػر فػػي مفهػػوـ كلػػي وضػػعو فػػي

المستوى نفسو المقدس للوحي أي لكالـ ا سبحانو وتعالى ،وبهذا الصنيع صار كل ما ينطق بو

محمد وكل ما يفعلو وحياً ،واختفػت الحػدود والفواصػل بػين اإللهػي والبشػري ،ودخػل اْلخيػر دائػرة

المقػػدس" ،.ويقػػوؿ:" 4اإلمػػاـ الشػػافعي بمػػا قػػاـ بػػو مػػن إدمػػاج السػػنة فػػي الػػوحي حػ ّػوؿ التقاليػػد

واْلعراؼ والعادات القرشية إلػى وحػي"  ،وال ينسػى أبػو زيػد أف يبكػد أف مػن أبػرز ىمػوـ الشػافعي

كانت تأسيس السنة كوحي ومصدر ثاف للتشريع.،5

ويمكن تسجيل المباخذات التالية على ما سبق:
اْلولى :ال تالزـ بين الفهم عن ا وادعاء اْللوىية ،وإال لكػاف كػل مػن فهػم عػن ا شػي اً صػار

جزءاً من إلػو بقػدر مػا فهػم ،وينبنػي عليػو أف الػدكتور لػو نصػيب اْلسػد مػن اْللوىيػة كونػو اكتشػف

"المغزى المسكوت عنو ! " الذي عجز الرسوؿ  -صلى ا علبو وسلم -عن فهمو!!!
1ػ ان ر ،د .أبو زيد ،اإلماـ الشافعي،ص((13
2ػ د .أبو زيد ،نقد الخطاب الديني،ص((93
3ػ د .أبو زيد ،اإلماـ الشافعي،ص((35
4ػ المصدر السابق ،ص ((44

5ػ ان ر ،المصدر السابق ،ص ((54
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ال أدري من أين جاء بهذا التالزـ الذي يرفضػو العقػل ويكذبػو الواقػع ،والمسػلموف عنػدما

يعتقدوف مطابقة السنة للقرآف ال يعتقدوف بألوىية النبػي  -صػلى ا عليػو وسػلم  -وإنمػا يعتقػدوف

أنو يوحى إليو بالقرآف ويوحى إليو بالسنة ،فلم يتجاىل الدكتور ىذا التفسير

الثانيػػة :عػػرض الػػدكتور بعػػض أدلػػة اإلمػػاـ الشػػافعي علػػى أف السػػنة وحػػي ،لكنػػو ال يناقشػػها مػػن

حيث الداللة ،فيكتفػي بكونها غير مقنعػة أو أنو يق ّػوؿ النص ما ليس فيو انتصاراً ْليديلوجيتو ،1مػع
أف اإلماـ الشافعي حرص على االستدالؿ الواضػح الصػريح مػن القػرآف ،كقولػو تعػالى ":وأنػزؿ ا

عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم"  ،2فضالً عػن اْلحاديػث الصػريحة الصػحيحة،

لكنو يفر من الجواب كعادتو إذا دخل ميداف الدالالت الحقيقية المنضبطة .
الثالثة :يزعم الكاتب أف اإلماـ الشافعي أوؿ من أسس السنة وحياً ومصدراً ثانياً للتشػريع ،وأف

النػػاس كػػانوا مختلفػػين فػػي عصػػره فػػي ىػػذا اْلمػػر ،ولػػوال ىػػذا االخػػتالؼ لػػم يكثػػر مػػن االسػػتدالؿ

والمناقشػػات ،وسػػبب ىػػذا الػػزعم عػػدـ إيمانػػو بالػػدالالت الصػػريحة للنصػػوص القرآنيػػة والحديثيػػة
الناطقػػة بػػوحي السػػنة ،ولمػػا أراد الشػػافعي تأصػػيل قواعػػد االجتهػػاد كػػاف ال بػػد مػػن االسػػتدالؿ علػػى

صحة كل أصل على انفراد ،فليس كل مسألة استدؿ لها يوجد من يخالفها من المسلمين.
 المسألة الثانية :إنكاره أف تستقل السنة بالتشريع
قاؿ اإلماـ الشافعي رحمو ا : " 3وسنن رسوؿ ا مع كتػاب ا وجهػاف :أحػدىما نػص

كتػاب ،فاتبعػو رسػوؿ ا كمػا انػزؿ ا  ،واآلخػر :جملػة بػين رسػوؿ ا فيػو عػن ا معنػى مػا أراد
بالجملة وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصا ،وكيف أراد أف يأتي بو العباد ،وكالىما اتبػع فيػو كتػاب
ا  ،فلم أعلم من أىل العلم مخالفا في أف سنن النبي من ثالثة وجوه فاجتمعوا منها على وجهين،

والوجهػاف يجتمعػاف ويتفرعػاف؛ أحػدىما :مػا أنػزؿ ا بػو نػص كتػاب ،فبػين رسػوؿ ا مثػل مػا نػص

الكتاب ،واآلخر مما أنزؿ ا فيو جملة كتاب ،فبين عن ا معنى ما أراد ،وىذاف الوجهاف اللذاف

لم يختلفوا فيهما ،والوجو الثالػث :مػا سػن رسػوؿ ا فيمػا لػيس فيػو نػص كتػاب ،فمػنهم مػن قػاؿ:
جعل ا لػو بمػا افتػرض مػن طاعتػو وسػبق فػي علمػو مػن توفيقػو لرضػاه أف يسػن فيمػا لػيس فيػو نػص

1ػ ان ر ،المصدر السابق ،ص ((85

2ػ سورة النساء ،اآلية ((113

3ػ اإلماـ الشافعي ،الرسالة،ص (91ػ(92
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كتاب ،ومػنهم مػن قػاؿ :لػم يسػن سػنة قػط إال ولهػا أصػل فػي الكتػاب كمػا كانػت سػنتو لتبيػين عػدد

الصالة وعملها على أصل جملة فرض الصالة :وكذلك ما سن من البيوع وغيرىػا مػن الشػرائعْ ،لف
ا قاؿ( :ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )وقاؿ( :وأحل ا البيع وحػرـ الربػا) ،فمػا أحػل وحػرـ

فإنما بين فيو عن ا كما بين الصالة ،ومنهم من قاؿ :بل جاءتو بو رسالة ا فأثبتت سػنتو بفػرض
ا  ،ومنهم من قاؿ  :ألقي في روعو كل ما سن :وسنتو الحكمة الذي القي فػي روعػو عػن ا فكػاف

ما ألقي في روعو سنتو".

نقل الكاتب الكػالـ السػابق ثػم قػاؿ: " 1وإذا كػاف الوجهػاف اْلوالف ليسػا محػل خػالؼ،

فإف الوجو الثالث محل الخالؼ ػ وىو استقالؿ السنة بالتشريع ػ يكشف عن طبيعػة الموقػف الػذي

أىيػػل عليػػو ت ػراب النسػػياف فػػي ثقافتنػػا وفكرنػػا الػػديني .وطبق ػاً لهػػذا الموقػػف ليسػػت السػػنة مصػػدراً
للتشريع ،وليست وحياً ،بل ىي تفسير وبياف لما أجملو الكتاب .وحتى مع التسػليم بحجيػة السػنة،

فإنهػا ال تسػتقل بالتشػريع ػ وال تضػيف إلػى الػنص اْلصػلي شػي اً ال يتضػمنو علػى وجػو اإلجمػاؿ أو

اإلشارة .وال شك أف ذلك الموقف يختلف إلى حد كبير عن الموقف الذي جعلػو الشػافعي يسػود،

وىو اعتبار السنة وحياً من نمط مغاير عن وحي الكتاب .إف وحي السنة ىو" اإللقاء في الروع "

أي الػػوحي بػػالمعنى اللغػػوي الػػذي ىػػو اإللهػػاـ ،ولػػيس بػػالمعنى االصػػطالحي أي عػػن طريػػق الملػػك

جبريل ".

ويمكػػن تسػػجيل المباخػػذات التاليػػة علػػى فهػػم الكاتػػب للػػنص الػػذي نقلػػو عػػن اإلمػػاـ

الشافعي ،ىاؾ أىمها :
يقولػػو مػا لػػم
اْلولػى :حكػػى اإلمػاـ الشػافعي أوجػػو االتفػاؽ واالخػتالؼ ،وسػػكت ،لكػن الػدكتور ّ
يقل ،فمن أين لو أف الشافعي رجح رأياً على آخر !
الثانية :لم يقصػد الشػافع ي أف يقػوؿ إف العلمػاء مختلفػوف فػي اسػتقالؿ السػنة بالتشػريع ،الػذي

ينبنػي عليػو رد كػل حػػديث يتضػمن حكمػاً زائػداً علػػى القػرآف ،وإنمػا يبػػين أف العلمػاء مختلفػوف فػػي
تكييف اْلحكاـ الشرعية التي جاءت بها السنة ولم توجد فػي القػرآف :فمػنهم مػن قػاؿ :ىػو تشػريع

آخػػر غيػػر القػػرآف ،ومػػنهم مػػن قػػاؿ :جميػػع التشػػريعات التػػي جػػاءت فػػي السػػنة لهػػا أصػػل كلػػي فػػي
القرآف ،والسػنة تلحػق فرعػاً بأصػل وال تنفػرد بتأصػيل أصػل كلػي ال يوجػد فػي القػرآف " ،أرأيػت أف
1ػ د أبو زيد ،اإلماـ الشافعي،ص ((83
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الشػػافعي حكػػى اتفػػاؽ أىػػل العلػػم علػػى اْلوجػػو الثالثػػة للسػػنة بمػػا فيهػػا السػػنة التػػي لػػيس فيهػػا نػػص

كتاب ،وأف خالفهم كاف حوؿ أصلها إنما ىو اتفاؽ عليهػا .وأف الشػافعي قػد حكػى الخػالؼ ،ولػم
يدؿ بدلوه ،وكأنو رأى أنو ال أثر لهذا الخالؼ وال طائل ،ولكن المهم ىو ما اتفق عليو ،وىو طاعة

الرسوؿ في ىذا الوجو من السنن كالوجهين اآلخرين".1
الثالثة :قرر الكاتب أف وحي السنة ىو اإللهاـ فقط ،وظن أنو بهػذا التػرجيح يقضػي تمامػاً علػى

أصلو اإللهي ،وىو جهل أو تجاىل؛ ْلف أىػل العلػم قػرروا أف لػوحي عػدة صػور منهػا إرسػاؿ الملػك

والرؤيا المنامية ،واإللهاـ ،...وكونها إلهاماً ال يعني أنها ليست من ا .
 المسألة الثالثة  :اتهاـ علماء الجرح والتعديل بعدـ الموضوعية في نقد الرجاؿ
قاؿ الكاتب " :ولػم يكػن علمػاء الحػديث ،بحكػم غلبػة الطػابع النقلػي التػوثيقي علػى عملهػم،
وبحكم االرتباط بين أغلبهم وبين جهاز السػلطة فػي أكثػر العصػور  ،يتمتعػوف باتسػاع اْلفػق العقلػي
القابل للخالؼ والنقاش مثػل المتكلمػين أو الفقهػاء أو علمػاء القػرآف ،بػل كػانوا أقػرب إلػى الوعػاظ

في تصور الحقيقة ،وفي التعصب ضد أي اجتهاد ليس لو سند مباشر من النقػل ،لػذلك لػيس غريبػاً
في كتب علم الرجاؿ أف يستبعد من مجاؿ الرواة العدوؿ كل من كاف من أصحاب المقاالت ،وىي

توصيف لكل الفرؽ ،عدا تلك التي تعاطف معها المح ّدث ،ومن السهل على من يقرأ ىػذه الكتػب

أف يالحظ تناقض اْلحكاـ على الراوي الواحد ،فبينما يوثقو البعض يرى آخروف أنو مدلس كذاب،
وإذا وصفو البعض بالحفظ واالستيعاب نجػد الػبعض اآلخػر يضػعو فػي دائػرة المغفلػين الػذين يغلػب

علػػيهم النسػػياف ،وليسػػت تلػػك اْلحكػػاـ المتناقضػػة ناش ػ ة عػػن الحػػب والكراىيػػة ،أو اإلعجػػاب

واالحتقػػار ،بػػل ناشػ ة عػػن اخػػتالؼ المعػػايير نتيجػػة الخػػتالؼ المواقػػف اْليديلوجيػػة .لػػن نشػػير ىنػػا
لػػرفض علمػػاء السػػنة لروايػػات الشػػيعة ،وال لػػرفض علمػػاء الشػػيعة روايػػات أىػػل السػػنة ،وىػػو شػػديد
الداللػة فػي ذاتػو ،إنمػا نشػير إلػى رفػض كػل فرقػة مػن فػرؽ السػنة روايػات أتبػاع الفػرؽ اْلخػرى .ثػم

اسػتأثرت إحػدى الفػرؽ باسػم أىػل السػنة والجماعػة واحتكرتػو لنفسػها بتأييػد مػن سػلطة الدولػة بعػد

القضاء على االعتزاؿ ،وأصبحت ىي الحكم والفيصل في قبوؿ المرويات أو رفضها ،بل واكتسبت
بحكػم تأييػدىا للسػلطة السياسػية والتمتػع بحمايتهػا سػلطة مرجعيػة فػي كػل مػا يتعلػق بشػبوف الػدين

والعقيدة " ا .ىػ.
1ػ د .رفعت فوزي ،نقض كتاب نصر أبو زيد ودحض شبهاتو ،ص (( 58
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زخرت الفقرة السابقة المنقولة عن الدكتور نصر بكثير من المغالطات العلمية والتاريخية،

أشير إلى أىمها :
اْلولى  :ال يقصد الكاتب بكالمو عامة الرواة ،وإنما يقصد العلماء واْلئمة من المحدثين ،وإذا

كػاف كػذلك ،فػإف الطػػابع النقػدي بكػل أشػػكالو ىػو الغالػب علػػيهم ،أمػا الحفػظ فهػػو اْلرضػية التػػي

ينطلقػوف منهػا ،ومػن عػانى نقػد الروايػات واكتشػاؼ أوىػاـ الثقػات يػدرؾ ىػذا ،لكػن مػن جهػل شػي اً
عاداه.
الثانية  :لعل الكاتب لم يطلع علػى اخػتالؼ النقػاد فػي قبػوؿ روايػة مػن يغشػى السػلطاف ،ويقبػل

جوائزه ،ولم يقرأ في سير النقاد وجفائهم عن مالزمة السلطاف ،1لكن الكاتب يحلو لو أف" يصػنع

من الحبة قبة"  ،فرأى أف رفع المتوكل العباسي محنة خلق القرآف مدخل إلثبات التهمة.
الثالثػة  :أمػا تفسػير اخػتالؼ النقػاد فػي الجػرح والتعػديل بػاالختالؼ المػذىبي فقػط ،فهػو قصػور
شديد ومسلك معيب ،وىو يدؿ على استقراء قاصػر يػدؿ علػى قػراءة" تلوينيػة مغرضػة "لنصػوص
النقػػد ومالبسػػاتو؛ ْلف أسػػباب اخػػتالؼ النقػػاد فػػي الحكػػم علػػى الػػرواة تعػػود إلػػى معطيػػات علميػػة

منهجية كثيػرة 2يجهلهػا الكاتػب وأمثالػو ،ولػو تأمػل الصػحيحين لوجػدىما زاخػرين بروايػات أصػحاب

المقاالت ،وىما أصح كتابين في الحػديث ،ولػو طػالع كتػب أصػوؿ النقػد لػرأى اخػتالؼ اْلئمػة فػي

قبوؿ روايات أىل البدع ،3وكلهم يحرص على انتقاء الصدوؽ الحافظ منهم .
الخاتمػػة
بعد ىذه الجولة ،يمكن تسجيل أىم النتائج ،وىي :

 1ان ر كتاب ما رواه اْلساطين في عدـ المجيء إلى السالطين للسيوطي ،فقد ذكر اْلحاديث في ىذا اْلمر،
وكالـ العلماء ومواقفهم الواقعية من فتنة السلطاف.

 2ان ر كتاب أسباب اختالؼ المح ّدثين ،خلدوف اْلحدب.

 3ان ر ،تحرير علوـ الحديث ،عبد ا يوسف الجديع ( ،)397/1فيو مقارنة بين آراء العلماء في الراوي المبتدع
من الناحية الن رية والتطبيقية ،وقد خلص إلى أف الصدؽ في الرواية ىو ضابط قبوؿ الرواية عند أئمة النقد جميعا،
وإف اختلفوا في تحقق ىذا الضابط في التن ير والتطبيق.
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()1

يحاوؿ الدكتور أبو زيد تفسير النصوص الشرعية تفسيراً يتوافق مع المادية الجدلية

()2

يسػػتخدـ أبػػو زيػػد فػػي سػػبيل ىػػذا بعػػض المػػذاىب النقديػػة اللغويػػة ،خاصػػة ن ريػػة

والمادية التاريخية .

"ىيرش " القائلػة بتاريخيػة النصػوص بنػاء علػى التفريػق بػين المعنػى الثابػت والمغػزى
المتغيّر ،ون رية" دي سوسير " التي تنكر الوجود الحقيقي لمعاني مفردات اللغة،
ويستعمل الن رية الهرمنيوطيقية التي تفسػر النصػوص تفسػيراً ماديػاً جػدلياً يقػوـ علػى

إنكار علم الغيب.

()3

يختار أبو زيد أكثر المذاىب النقديػة تطرفػاً وبعػداً عػن الحقيقػة ليفسػر بهػا النصػوص

الشػرعية ،ليخػرج بنتػائج تتنػاقض مػع ثوابػت اْلمػة ،ويػدعي أف ىػذه المػذاىب تمثػل

التقدـ العلمي في نقد اللغة الحديث.

()4

يػػرى أبػػو زيػػد أف سػػلطة تفسػػير الػػنص للقػػارئ وليسػػت للقائػػل ،لػػذلك فهػػو ال يػػرى
للنصػوص سػلط ذاتيػة ،أي أف النصػوص قوالػب فارغػة يملبىػا القػارئ حسػب عصػره

وثقافتو.
()5

ويرى أف كل العقائد واْلفكار والمفاىيم واْلحكاـ قابلة للتطور ،والقوؿ بثبات شػيء
منهػػا يعػػده أبػػو زيػػد تخلفػاً ورجعيػػة ،وىػػذا عػػين ن ريػػة نسػػبية القػػيم التػػي تقػػوـ عليهػػا
الن رية المادية؛ لهذا يػرى أبػو زيػد وجػوب إسػقاط العقائػد والمفػاىيم واْلحكػاـ التػي

كانت سائدة في الماضي كونها ال تتناسب مع االرتقاء المعرفػي والتطػور االجتمػاعي

المعاصر.

()6
()7

يرى أبو زيد أف الوحي ىو القرآف فقط ،وأف أقػواؿ الرسػوؿ  -صػلى ا عليػو وسػلم

 -وأفعالو ليست وحياً ،وإنما صدرت منو كونو شراً يعيش في بي ة ثقافية محددة.

يعتقػػد أبػػو زيػػد أف السػػنة شػػارحة ومفسػػرة للقػػرآف فقػػط ،ولػػيس بالضػػرورة أف يكػػوف
تفسػػير الرسػػوؿ  -صػػلى ا عليػػو وسػػلم  -للقػػرآف ىػػو التفسػػير الصػػحيح ،والقػػوؿ

بخالؼ ىذا تأليو للرسوؿ  -صلى ا عليو وسلم  -وشرؾ با .
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()8

يقلل أبو زيد من قيمة السنة ْلسباب كثيرة منها عدـ الموضػوعية عنػد نقػاد الحػديث
في نقد الرجاؿ ،وتنػاقض أحكػامهم بسػبب التعصػب المػذىبي ،وضػيق أفقهػم العقلػي

بسبب اشتغالهم بالحفظ دوف النقد .

()9

تحتػاج الػردود العلميػة الصػادرة مػن المتخصصػين التػي تتنػاوؿ الفكػر الحػداثي ػ إلػى
العمق في التحليل ،واالطالع على الجذور الفلسفية والنقدية لرموز ىذا التيار؛ حتى

يكوف النقد أكثر إقناعاً.

( )11ينبغػػي علػػى المتخصصػػين فػػي العلػػوـ الشػػرعية أف يتنبهػػوا لخطػػورة الفكػػر الحػػداثي،
ويعملػػوا علػػى توسػػيع دائػػرة االىتمػػاـ بأطروحاتػػو ونقػػدىا بشػػكل مبسسػػي فاعػل؛ ْلف

الجهود الفردية ال تستطيع مقاومة تيار يجد العم في الداخل والخارج .
فهرس المصادر

 أحكػاـ أىػل الذمػػة ،محمػد بػػن أبػي بكػر ابػػن قػيم الجوزيػػة ،تػوفي عػػاـ ()751ىػػ ،تحقيػػق

شاكر العاروري ويوسف البكري ،رمادي للنشر،الدماـ ،ط111418ىػ1997،ـ.
 أس ػػباب اخ ػػتالؼ

المحدثين؛دراس ػػة نقدي ػػة مقارن ػػة ح ػػوؿ أس ػػباب االخ ػػتالؼ ف ػػي قب ػػوؿ

اْلحاديث وردىا ،خلدوف اْلحدب ،الدار السعودية للنشر ،جدة1984 ،ـ.
 اْلشػباه والن ػػائر فػػي الفػروع ،جػػالؿ الػػدين السػػيوطي ،تػوفي عػػاـ ()911ىػػ ،دار الفكػػر،

شركة نور الثقافة ،جاكرتا.
 إشكاليات القراءة وآليات التأويل ،د .نصر حامد أبو زيد ،المركز الثقافي العربػي ،بيػروت
والدار البيضاء ،ط1995 ،4

 أكذوبة اليسار اإلسالمي ،د .مصطفى محمود .بال معلومات طبع.
 أقطػػاب العلمانيػػة فػػي العػػالم العربػػي واإلسػػالمي ،ابػػن الشػػاطئ طػػارؽ منينػػة ،دار الػػدعوة،
اإلسكندرية ،الطبعة اْلولى1421،ىػ2111،ـ.
 اإلمػاـ الشػافعي وتأسػيس اْليديلوجيػة الوسػطية ،د .نصػر حامػد أبػو زيػد ،مكتبػة مػدبولي،
القاىرة ،الطبعة الثانية1996 ،ـ.
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 تاري اْلمم والملوؾ ،محمد بن جرير الطبري ،توفي عاـ ()311ىػ ،دار التراث ،بيروت،

ط1387 ،2ىػ.
 تحري ػ ػػر عل ػ ػػوـ الح ػ ػػديث،

عب ػ ػػد ا يوس ػ ػػف الج ػ ػػديع ،دار الري ػ ػػاف ،بيػ ػ ػػروت،ط،1

1424ىػ2113،ـ.
 التفكير في زمن التكفير ،د .نصر حامد أبو زيد ،مكتبة مدبولي ،القاىرة ،الطبعة الثانية،

1995ـ.
 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،أحمد بن علي بن حجػر ،تػوفي عػاـ
()852ى ػ ػػ ،تحقيػ ػػق حسػ ػػن بػ ػػن

عبػ ػػاس بػ ػػن قطػ ػػب ،مبسسػ ػػة قرطبػ ػػة ،مصػ ػػر ،ط،1

1416ىػ1995،ـ.
 التلمذة الفلسػفية ،ىػانز جػورج غػادامر ،تػوفي عػاـ ()2112ـ ،ترجمػة حسػن نػاظم وعلػي

حاكم ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،ط2113 ،1ـ.
 الجامع الصحيح ،محمد بن إسػماعيل البخػاري ،تػوفي عػاـ ()256ىػػ ،تحقيػق محمػد بػن



زىير بن ناصر ،دار طوؽ النجاة ،ط1422 ،1ىػ.
الرسػالة ،محمػد بػن إدريػس الشػافعي ،تػوفي عػاـ ()214ىػػ ،بػال معلومػات نشػر ،تحقيػق

وتعليق أحمد شاكر.
 فقػػو الزكػػاة ،د .يوسػػف القرضػػاوي ،مبسسػػة الرسػػالة ،بيػػروت ،الطبعػػة الثانيػػة والعشػػروف،

1417ىػ1996 ،ـ.
 قصػة أبػػو زيػػد وانحسػار العلمانيػػة فػي جامعػػة القػػاىرة ،د .عبػد الصػػبور شػػاىين ،الناشػػروف

العرب ،الرياض.
 اللغػػة والخطػػاب فػػي فلسػػفة بػػوؿ ريكػػور ،يػػونس رابػػح ،رسػػالة ماجسػػتير فػػي كليػػة العلػػوـ

اإلنسانية ،جامعة قسنطينة ،الجزائر2117 ،ـ.
 مػػا راوه اْلسػػاطين فػػي عػػدـ المجػػيء إلػػى السػػالطين ،جػػالؿ الػػدين السػػيوطي ،تػػوفي عػػاـ

()911ىػ ،تحقيق محمد فتحي السيد ،دار الصحابة ،مصر ،ط1411 ،1ىػ1991 ،ـ.
 مذاىب فكرية معاصرة ،محمد قطب ،دار الشروؽ .
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 الن ري ػػة اْلدبي ػػة

المعاص ػػرة ،رام ػػاف س ػػلدف ،ترجم ػػة ج ػػابر عص ػػفور ،دار قب ػػاء ،الق ػػاىرة،

1998ـ.
 معجم الفالسفة ،جورد طرابيشي ،دار الطليعة ،بيروت ،ط.3
 المعجم الفلسفي ،مراد وىبة ،دار قباء الحديثة ،القاىرة ،ط2117 ،5ـ.
 مفهػػوـ الػػنص؛ دراسػػة فػػي علػػوـ القػرآف ،الهي ػػة المصػػرية العامػػة للكتػػاب بالقػػاىرة ،ط،2
 .1994والمركز الثقافي العربي ،بيروت والدار البيضاء ،ط.1996 ،3
 م ػػن ص ػػيد الخ ػػاطر ف ػػي النق ػػد اْلدب ػػي ،ولي ػػد قص ػػاب ،دار البش ػػائر ،دمش ػػق ،الطبع ػ ػ ػ ػػة
اْلولى1424،ىػ2113،ـ .
 النص ،السلطة ،الحقيقة ،الفكر الديني بػين إرادة المعرفػة وإرادة الهيمنػة ،د .نصػر حامػػد
أبو زيد ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،الطبعة اْلولى1995،ـ .
 نصػػر حامػػد أبػػو زيػػد والهرمنيوطيقػػا ،سػػليماف بػػن صػػالح الخراشػػي ،موقػػع صػػيد الفوائػػد
اإللكتروني.
 نقػػد الخطػػاب الػػديني ،د .نصػػر حامػػد أبػػو زيػػد ،سػػينا للنشػػر ،مصػػر ،الطبعػػة اْلول ػى،
1992ـ .
 نقض كتػاب أبػو زيػد ودحػض شػبهاتو ف د .رفعػت فػوزي عبػد المطلػب ،مكتبػة الخػانجي،
القاىرة ،الطبعة اْلولى 1417،ىػ1996 ،ـ .
 موقع جوائز اإللكتروني.
 موقع صيد الفوائد اإللكتروني.
 ويكيبيديا ،موسوعة على شبكة المعلومات الدولية.

