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 : والتأویل الھرمینوطیقي
 يالمقارنة في منھج تفسیر المعان

الدكتور عدلي حاج 1         
 یعقوب

  حافظ فضلي أحمد2         
 ملخص البحث

 ھتحلیل تطبیقھ من حیث طریقةتاریخھ و إلى بالنسبةالھرمینوطیقي تناول ھذا البحث عن 
عي النو دخلمال استخدم الباحثالتفسیر النص،  عملیة تطبیقمقارنتھ بمنھج التأویل في و
ویل التأ في أوائل اختراعھ فھو جزء من دراسة يطقیینھرم الدراسة المقارنة. أما منھحب

یات في اآل االكریم مركز تفسیر القرآنلدراسة التأویل تنفیذ و. اإلنجیلوالتفسیر للكتاب 
 راستھادملیة عتطور  نوعلى صعید آخر، كا .معان ال یُفھم إال بالتأویلالتي لھا  شابھاتالمت

ا مدئھمبافي  اتختالفاإل لھما الھرمینوطیقيبین التأویل و خالل المنھج والطریقةمن 
ة ، والمقارنھماتقیطرحیث ، ھذین منھجین ، ویھدف ھذا البحث لعرض تاریخاألساسیة

 بینھما.

 

 التأویل، المعنى، تفسیر النص، ، التفسیر، طیقيوھرمینالالكلمة المفتاحیة: 

 

 دمةمق

 3(التفسیر) الھرمینوطیقيورود نافلة قول، دخل منھج التفسیر النص فصال جدیدا بعد 
د بعض العلماء ، وأكّ اسریع تطورا الھرمینوطیقي  تطورو 17في آخر القرن  صدرتالتي 

ر أو الجدید لتفسیر اختالم باستخدام المدخل وسیلة من وسائل البحث الھرمینوطیقي أن
مدخال لتفسیر كتابھم  الھرمینوطیقيسیحین في أوائلھ قد استخدموا وكان علماء المالنص. 
، المدخل عن أحوال تفسیر المعانيلمجرد  الھرمینوطیقي . غیر أن(اإلنجیل) المقدس
 الھرمینوطیقيثم أصبح لتفسیر في العصر الحدیث، منھجا جدیدا ل الھرمینوطیقيوصار 
دب، والتاریخ، واالتصال، والقانون، : األفي مجاالت العلوم، مثللتحلیل النص  مشرطا

 آلھوت.وعلم النفس، وعلم اإلنسان، والعلم ال
                                                           

یة وآدبھا، كلیة المعارف الوحي وعلوم اإلنسانیة، الجامعة اإلسالمیة العالمیة مالیزیا، في قسم اللغة العربأستاذ المشارك  1
 adlihy@iium.edu.myالبرید اإللیكتروني: 

طالب في الدراسة العلیا، الماجستیر في علوم األدبیة، قسم اللغة العربیة وآدبھا، كلیة المعارف الوحي وعلوم اإلنسانیة،  2
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 ناسبم غیر الھرمینوطیقي، كثیر من العلماء المسلمین یعتقدون أن 20آخر قرن  كان
یظن بعض  لتفسیر األدب اإلسالمي. فالجدیر بالذكر، و باإلمكان تطبیقھتفسیر القرآن، ب

نفسھا  لقرآنسیؤذي علوم ا الھرمینوطیقيلمعان القرآن باستخدام أن تحلیل ا لمسلمینعلماء ا
 يلھرمینوطیقاأن  لرقض ھذه القضیةعلم التفسیر وعلم التأویل، فالحجج   -في ھذا الصداد-

 ن. سیحیلمل اإلنجیللتفسیر  استخداما هوأكثرالغرب  یعدُّ نتیجة

و قالوا أن التأویل ھو  یقیمون بعض علماء المسلم بتعزیز ھذا المنھجحتى في تھایتھ 
 Fazlur( ل الرحمانضفوالذان یذھبان عن ھذا الرأي ھما:  4،طیقي اإلسالميوالھرمین

Rahman(ونصر حمید عبد الزید ، )Nashr Hamid Abd. Zayd(.5 حتّى طردت الدولة 
القرآن  تفسیر مكن للناسی ھو الطریقة البدیلة الھرمینوطیقيأن  باعتقادهنصر من بلده 

الحاجة إلى  عن  القول لدى محمد عبده یدعم كان نصرالعصر الحاضر. وفھمھ في م الكری
 الجتماعیةالقضایا ابقد ال یناسب  القدیمالتفسیر بحجة أن للقرآن الكریم  المعاصرالتفسیر 

–یعدُّ  6.الھرمینوطیقياصطالح عن تفصیال لم یذكر  أنھ ، على الرغم منیومفي ھذا ال
في من اإلسالم اللیبرالي بعد اتفاقھم  جزء من إندونیسیا وفسالفلی العلماء أو بعض -أیضا

لقرآن لدراسات اإلسالمیة عموما، والدراسات عن ال الھرمینوطیقيالتطبیق وتطویر طریقة 
 . خصوصا الكریم

ولكن  .رفیةترجمة حعندھا ال توجد  في اللغة العربیة الھرمینوطیقيومفھوم 
م كثیر من علماء المسلالتأویل في اللغة العربیة. واه إلى معنتمیل  قد اآلن الھرمینوطیقي

المناظرة الطویلة حتى اآلن.  إلى فھذا األمر یسببسواء.  الھرمینوطیقيیتفقون في التأویل و
اآلخرون  وبعضمختلفان،  أمران في الحقیقة، ھناك بعض العلماء الذین یقولون أنھما

وضع فكرتھ في متساویة بین  عبد الھادي نفي إندونیسیا، كا .یوافقون أنھما متساویان
  8ھو قریش شھاب. یختلف في رأیھوالذي  7الھرمینوطیقيالتأویل و

عن  مشكلةقد یرغب الباحث في تحلیل الالباحث آنفة الذكر، بناءا على ما حدث 
" مشرط"مثل استخدامھ و، وتطوره، تطبیقھثم ظھوره بدایة  ختاریمن خالل  الھرمینوطیقي

                                                           
 .Ahmad Kali Akbar, Hermeneutika Versus Ta’wil (Studi Komparatif), Jurnal Kalimah, Vol : انظر 4
13 (1), 2015, pp. 46 

 اإلسالم، وُولد في باكستانفي  فكرة التجدیدمؤسس سلم المعاصر، معالم من العلماء ال وھو، يف اإلسالمویسھو الفل 5
 McGillوبعدھا انتقل إلى  Durham Universityفي  محاضرا نصر حمید ویُعتبر جزء من اإلسالم اللیبرالي، كان

University الدكتورة من  على درجة ھو مصري، وحصلف. أما نصر حمید عبد زیدUniversity Pennsylvania لقد .
 الھرمینوطیقي عن منھج واإلسالم،  في عطى فكرتھ كثیرا عن التجدیدأكان معالما في جامعة القاھرة، و

 Akhmad Fauzi, Hermeneutika dan Pembaruan Metode Istinbath Hukum Islam: Studi :انظر 6
pemikiran Nashr Hamid abu Zayd, Tesis untuk meraih gelar magister dalam bidang Kajian Islam, 
Depok: Universitas Indonesia, 2007, pp. 2 
 .Abdul Hadi WM., Hermeneutika, Estetika, dan Religiusitas, Jakarta: Sadra Press, 2016, pp انظر 7
70—71 

كما ذكر قریش شھاب في مقالتھ المنشورة، فھو یفّرق أو یفّصل التفسیر من علوم القرآن، والتأةیل، والتفسیر  8
)hermeneutika :انظر .( 

Quraish Shihab, Tafsir, Ta’wil, dan Hermeneutika: Suatu Paradigma Baru dalam Pemahaman Al-
Quran, Suhuf, Vol. 2 (1), 2009. 
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بتحلیل والتأویل. باستخدام المنھج النوعي مشكالت الھرممینیطیقي نص، وكیف ال لتحلیل
حصول على الالدراسات السابقة والكتب فیما متعلق بھذا الموضوع، یتمنى الباحث في 

 . السابقةمن ثالثة األسئلة الخالصة الدقیقة  وائج تالن

 

 : بدایتھ واستخدامھالھرمینوطیقي

قترضة من اللغة االنجیلزیة مكلمة الالاللغة ھي  فيالھرمینوطیقي تعد عبارة 
hermeneutics   ما أصلھا من الیونان فھيhermeneua   أوhermeneuin وكذالك االسم ،

hermeneia ،كشف الفكرة لدى إنسان أو تعبیر وال معناه اصطالحا ھو ،لذا 9ومعناه التفسیر
 الھرمینوطیقي أنّ  أن یفھم اإلنسان یمكن المعنى ذالكطبقا ل 10ترجمتھا أو تفسیرھا بكلمات.

) أن Richard Palmer( ریتشارد بالمرالتفسیر، طبقا ل یةوثیقا بعملارتباطا یرتبط 
حصول على معناه، فھذا ما الفي  یسر إلىلفھم عسر امن  تحویلھو عملیة  الھرمینوطیقي

 رمینوطیقيالھرمز صعب إلى رمز سھل. وفي الحقیقة، عبارة یتعلق قویا بتفسیر معنى في 
 Oedipus atتحت عنوان  )Sophoclesنفسھ قد ُوجد في الكتاب عند سوفوكلیس (

Colonus  أیضا في الكتاب لدى أفالطون(Plato) و موجود  في أشكال صرفھ عند ،
 the Organon.11تحت عنوان  أیضا )Aristotlesالكتاب لدى أرسطو (

كثیر من العلماء یرتبطون أصول نذ طلوع التحلیل لھذا المنھج، وكذالك في تطوره، م
في األساطیر الیونانیة فھو ھیرمیس  من اإللھات ھاسم اإللب الھرمینوطیقيالكلمة 

)Hermes ولد من زیوس (یُعد ) الذي في قصتھZeus) ومایا (Maya شخصیة ). أما
وبین  -في األساطیر الیونانیة –لھات بین اإل الیكون وسیول ورس ھیرمیس كانت مھمة وھو

اإللھ على  إرادة ویبیّنعرض الذي یھیرمیس ھو كان ناس في العالم، ففي ھذا السیاق ال
أن یبین  یمكنھھیرمیس لھ القدرة اللغویة عالیة  أصبح لذالك في األساطیر الیونان 12الناس،

وسیطا بین السماء واألرض. من جھة ویعتبر ویقدم ما القصد لدى اإللھات على الناس 
 ىمعن لھ الذي الھرمینوطیقيلھ، لقد ترجم الفارابي "العبارة" لكلمة ي أوّ ، فالمسلمینالعلماء 

من كتاب  القول ھذااقتبس صدیق صدیق في رسالة بحثھ، وضح معان، كما  لھا كلمة
ُمترجم ھذا الكتاب ھو كتاب أن أُكد العلماء الكثیرة وقْد في العبارة" الفارابي تحت عنوان "

 .Peri Hermeneiasكتاب أرسطو من 

                                                           
9 Anshari, Hermeneutika sebagai Teori dan Metode Interpretasi Makna Teks Sastra, Sawerigading, 
Vol. 15 (2), 2009, p. 188. 
10 Muhammad Suriani Shiddiq, Teori Pemaknaan Kitab Suci: Studi Perbandingan antara 
Hermeneutika dengan Tafsir Al-Quran, A Thesis Research to Get the title of Master of 
Communication Science, Depok: Universitas Indonesia, 2006, p. 49 
11 Richard Palmer, Hemeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi. Terj. Masnur Hery dan 
Damanhuri Muhammad. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, p. 14 
12 Shiddiq, passim, 2006, p. 51 and see Quraish Shihab, passim, 2009, p. 2 
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النص عالم  

المألف عالم القارئ عالم   

 Knowledge، على سبیل المثال: حسین نصر في كتابھ المسلمینالعلماء  معظموفقا ل 
and the Sacred  یعتقد التحریرفي كتابھ التفسیر " روشامحمد طاھر بن عوكذالك ،"

. 56كالھما أن ھیرمیس ھو نبینا ادریس علیھ السالم، فھذا من تفسیرھما في سورة مریم : 
س بمعنى تعلّم،  –ر  –من األحرف د جذور الكلمة س الذي فضال عن اسم نبینا ادری

ویعتبر ھذا األمر أن نبینا ادریس علیھ السالم لھ احتماالت على أّول اإلنسان الذي یعرف 
وغني بعلومھ ألنھ یعرف ویعلم  ثرة التعلم والمذاكرةإنسانا ك -أیضا–اللغة المكتوبة ویعد 

القیام ، بطبع، الفلكوعلم لطب، والفلسفة، واللغة، العلوم المتعددة، منھا: علم النسیج، وا
هللا عز وجل من علومھ الھائلة. ومن جانب النسیج، فال  هأمربالتعلیم عن توحید هللا الذي 

عمیقا، أما عبارة النسیج في ھذا  هتفسیر التدقیق في لغویا حرفیا بل البد حسب یمكن تعریفھ
بناء الكلمات إلى على ي ھذا السیاق ھو القدرة أما النسیج ف السیاق لھا المعنى المجازي،

الجمل المفیدة من لغة السماء (كالم هللا یُستخدم في السماء) إلى لغة األرض (لغات الناس 
 theالفن في الفھم أو بمعنى ھیمكن الھرمینوطیقيي العالم في ذالك الوقت). فلذالك، عبارة ف

art of interpretation   صحتھ والواجبة الفنیة في تحقیق میة یمكن العلالوظیفة فیما لھ
 وباالختصار، ھو الفن في فھم المعان في النص.  13عرض جمالھ،

نب ، التفسیر ال منفصل من الجواالنصفي فن التفسیر وفھم معنى ككعلم وكذلك 
  ، كما یُرسم في الرسم البیاني اآلتي:الثالثة المرتبطة

 

 

 

 
 

 طیقيومینرالھثة المرتبطة في ). الجوانب الثال1الرسم البیاني (

فمن  14وثیقا بعالم النص، وعالم المؤلف نفسھ، وكذالك عالم القراء. رابط لھ الھرمینوطیقي
في بیان مسائلھ األساس  الھرمینوطیقيالثالثة المرتبطة أعالھا، في حقیقتھ، یحاول  الجوانب

النص نفسھ، وثالثا ھي  مطریقة فھوحقیقة النص، وثانیا  منھا عالم النص نفسھ تماما كامال
 واان یكون ونفي ھذا السیاق یمكنكانوا  نالثقافي لدى القراء الذی-الجانب االجتماعي

فھي  أیضا یشیر إلى ثالثة الحاالت المختلفة الھرمینوطیقيإن . على صعید آخر، ینالمفسر

                                                           
13 Ibid,  p. 53 
14 Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik. Jakarta: 
Paramadina, 1996, p. 3 
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دف ثالثة تھالتي الكالم اللساني، والبیان الحسي السلیم، ونقل الحروف من اللغة األخرى 
  15الفھم. ھذه إلىالحاالت 

 Bumiعلى نص النثر  الھرمینوطیقيیحاول الباحث في بیان أشكال التحلیل باستخدام 
Manusia 16لدى برامودیا أننتا تور )Pramoedya Ananta Toer( ففي ذالك النص ذكر برام ،

في مفھوم  gundik"17رة "، فعباھ. قبل التحلیل)Ontosoroh(اسمھا أنتوصوره  مرأة" الgundikباسم "
بالنسبة الحكومة وتكون الزوجة الثانیة، أو الثالثة،  بغیر عقد النكاحھي الزوجة في الزواج المؤلف 

بالنسبة –في الزواج لمرة ثانیة لكل الموظف في قطاع الحكومة  الحصرب اسبأب ةالحال هحدثت ھذ
للنساء " gundik" دیین. وجاء االصطالح الھولنكبراء  من الموظف وكان، حینئذ التاریخ في إندونیسیا

یحترمونھا  رأة ذكیة عادلةكانت أنتوصورة م، المتزوجة من الھولندیین. من جھة أنتوصوره
في إندونیسیا  لنساءالیساوي مثل االوصف لھا ، ففي ھذه الحالة، لھا ویحبّونھا الموظفون

عند  شف الباحث التعارضوكفي ذالك الوقت (الزمن في النثر)،  اویةالجالنساء السیما 
 ھنمن أجل أن ةمعقّد نساءاستقاللھا، موقف العصر االستعمار في إندونیسیا أو عصر 

فضال عن القوة السیاسیة  لھنّ  القدرة ال نُعوملت المرأة معاملة الخسیسة والدنیئة وكأنھ
العثور في  قيطیومینرالھالتحلیل باستخدام یستطیع  ،أنتوصوره مختلفة تماما. لذالكولكن شخصیة 

 من قصد المؤلف. يالمعانعلى 

ما  في أجزاء النص أیضا دقة، ویراجع الباحثوالنص تماما الباحث  یستوعب أن بعد
مثل  مجال العلوم األخرىتعلیقھا عن  یحاول الباحثوكذالك  ،Gundikیتعلق عن كلمة 

صطالح ا االدام ھذأن استخ الثقافة، والتاریخ، واالجتماعیة، وعلم النفس، لقد وجد الباحث
إال سة، لیس المرأة الخسیتعني   Gundikقد حدث حقیقا في سیاق التاریخ إندونیسیا. من ثم 

اسمھا  شخصیةھناك المجتمع نفسھ. غیر أن  إلى النسبةوكذالك المستعمرین  إال بالنسبة
عرض عن تحریر المرأة، والمساوة یرغب في ، یعتقد الباحث أن المؤلف أنتوصوره

م ل ةحركالزمن في القصة، ھذه النیة، ومبدأ من فھم حركة النسائیة على رغم من الجنسا
 نتعامل نأ لھن المرأة تمكنعن بیان التطلع. باإلضافة على ھذه الفكرة، یرید المؤلف  

 بحكمة ذكیة وحازمة. 

یدور  -ھذه الحالة ھم الذین تكونون في عالم القراءفي –على صعید آخر، المفسر 
لھم ھائال في فھم المعنى في النص، والبد لھ ان یفھم الرسالة من النص ویمكن دورا مھما 

البد لھ ان یدخل  ذلك لفھمھ، فضال عن عسر یسراال حتّى یسیرحصول على المعان ال
یتغیر ویكون المعنى واضحا في المعنى ثم غریب لھ ویشعر النص عمیقا، من النص الذي 

 میالد النص في نفس الوقت معورود إذا كان  أما التفسیر سیكون أسھل 18في فھمھا.
المفسر لذالك المفسر لن یكون في الموقع والوقت مختلفان مع المؤلف. إن المشكلة األساس 

                                                           
15 Palmer, passim, 2003, p. 16 

ھو النثر المشھور، وأیضا ألّف النثور الكثیرة  Bumi Manusia. فالنثر 20سیا في القرن األدیب المشھور في إندونی 16
 األخرى

 ) ھذه الكلمة تُرجمت في العربیة بكلمة "عاشقة"contect.reverso.netطبقا لمترجم اإللیكتروني ( 17
18 Shiddiq, passim, 2006, p. 54 
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 النص

أنزل هللا  -في ھذه الحالة ھي القرآن الكریم–في فھم النص ھي التفسیر في النص الثابت 
المسلمین بال نھایة بین العلماء  جدالوال المناظرة ھھذا الكتاب باللغة العربیة على الرغم من

بعض العلماء جوابھ، ألن هللا عز وجل أجاب العصور. في الحقیقة، ھذا األمر قد  هفي ھذ
ولیست لغة السماء، ألنھا مفھومة عند  عربیاھو المتعال في صفتھ، حینما أنزل هللا القرآن 

في علم التفسیر لھ الشروط إذن التفسیر  19العرب في زمن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم،
  تطور الزمن.بیفسر المفسر حیویة أو غیر الثابت ویناسب  القویة لكل المفسر لكي

ان یفھم شیئین، فھما المعنى في النص واألمر  الھرمینوطیقيوالجدیر بالذكر أن یحاول 
ارة) األعمال األدبیة مرتبط وثیق في الرمز (العب نـجده فيوغالبا قد  20الرمزي في النص،

 الھرمینوطیقيلتعبیر األحوال، فضال عن ھذا الرمز متعلق بثقافة االجتماع حولھ. لذا یحضر 
العلوم  یستغني عنلن  الھرمینوطیقيیكون ھجا في فھم الرمز، في ھذه الحالة، مشرطا أو من

مثل: األدب، والشریعة أو القانون، والفلسفة، والسیاسة، واالجتماعیة، وعلم  ىاألخر
 21وعلم اإلنسان، ومجاالت العلم األخرى.النقس، 

الذي نشأ بفكرة  الھرمینوطیقينفسھ، لم یغب عن ذھننا دَوار  الھرمینوطیقيدراسة ففي 
 البیاني كما الرسم دائرةال هعنھ، فھذ Schleiermacher(22( شلیرماخر) ویتأثر Astأست (
 اآلتي.

 

       

 

 
 التفسیر األول  دائرة). 2الرسم البیاني (

 -فقط–قارئ أو المفسر ال، في ھذه الحالة ھي القول أن الھرمینوطیقيالمفھوم األساس في 
في القول ل النص، أما المفھوم ایفھم كم القارئ یمكن ان یفھم جزءا من النص إذا كان

لتحلیل عنھ، وبُني ھذا المفھوم لفھم العالقة ا ألجل ھدفالالنص مركزا أو  ن، یكوالسابق
لنص بشكل لفھم المفسر  في حتى یكون الحقیقةخرى األ وصنصالاء أجزوبین جزء نص 

 فھم عن عبارة "عاشقةالكامل فسیفھم األجزاء الخاصة، كما نشأ الباحث المثل في 
)gundik(" في نثر "Bumi Manusia العاشقة ثم  تشیر إلى"، حلّل الباحث األجزاء التي

                                                           
 Quraish Shihab, passim, 2009, Pp. 6—8 انظر 19
20 Anshari, passim, 2009, p. 189 and he cited Blaicher (2003:5) 
 ,?Sulaiman Ibrahim, Hermeneutika Teks: Sebuah Wacana dalam Metode Tafsir Al-Quran :انظر 21
Hunafa: Jurnal Studi Islamika, vol. 11 (1), 2014, pp. 26 and Acep Iwan Saidi, Hermeneutika: Sebuah 
Cara untuk Memahami Teks, Jurnal Sosioteknologi, Vol. 13 (7), 2008, pp. 378. 

 ، بل أیضا العلوم األخرى.المقدس في الكتاب إالوبیّنا أن في تطوره التفسیر لیس 
 . 19في القرن  عاش من ألمانیا القدیمفھو الفیلسوف  22
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یكن صحیحا  مى الرغم من فھمھ لقراءة وفھم النص بشكل كامل. علالث في راجع الباح
 23وال یحمل األشیاء الذاتیة. اموضوعی الفھمأبدا، بل الفھم في ھذه حالة ھو الجھد في 

 دائرةالتفسیر، وال دائرة Martin Heidegger(24( مارتن ھایدغر ومن ثم، تطور
 ه، كما الرسم اآلتي:دائرةالسابق یكون الجزء الثاني في 

 

 

 
 

  25ھایدغرتفسیر عند ال دائرة). 1الرسم (

الفھم السابق  وجودبمعنى الدّور الوجودي  يھ ىاألول دائرةالإن ، ھایدغربناء على ما قدّم 
)pre-understanding) أو الخبرات السابقة (pre-experiences لدى المفسر نفسھ، ومن (

ائرة التفسیر، أیضا د اي معناھلتا ةجییالدّوار االسترات يثم في الدائرة الثانیة وأكثر منھ ھ
ھایدغر في وجود قد رآھا التي یاة حال اتدورھي فباالختصار لكل ھذه الدائرة الثالثة 

التي تسمى د والجھتلك عنى النص من حیث مفھم فھي جھود اإلنسان. أما تطبیق ھذه دائرة 
قبلھ من  لم یفھم التعریف أو المعنى إذیُعَّرفوا لناس ان لیمكن  بالتفسیر. وفقا لھایدغر، ال

سیعثر ، حتى یصل القارئ إلى مطالعتھ للمرة الثانیة، ذاتھالوصف العام من المعنى  عن
 التفسیرمفھوم من دائرة القراءة بعدھا، فھذا الالتعریف وكذالك في القارئ على 
لدى  المتساوي فھممن المفسر ان یبدأ لحصول على المعرفة فالبد لل. فلذالك، لالھرمینوطیقي

  26تفسیر عنھا.الفي  المفسر یریدالتي الوصف السابق عن العبارة  المفسر، ألن لھ

 ةً طریق یكون ینوطیقيالھرم أن ، نجدمن شتى الكتب وكذالك المقاالت المنشورة
في –الحال ھذا  تدراسة عنھ، بدأاللدى المسیحین، إضافة إلى اإلنجیل لتفسیر  ومنھجا
على تفسیر  دینالعلماء من السیما من بعض العلماء  االنتقادات الشدیدة من -الحقیقة
لھ العالقة  اإلنجیلبسبب یقبلھ وال بھ ھیكلیا مرتبطا بتقالید الكنیسات، قھذا الیناسب  اإلنجیل

عالم فحص النص لن تحاول في تحلیل تركز على مؤلفھ. فالدراسة ھیكلیة التي بالعزیزة 

                                                           
المعني الواسع العمیق من النص. طبقا ھو الجھد في فھم وعرض المعنى موضوعیا، وعرض  الھرمینوطیقي 23

لخبرات ادخل في ع المفسر ان یترك خبراتھ الذاتیة ویاستطالشلیرماخر، الصفة "الموضوعي" یمكن ان یُحصل علیھ إذا 
). فھذه الحالة، یعتقد transpositionالتحویل" (" ھبھذا الذي یُقصد ، و-ن المألف قد توفيعلى رغم م–لدى المؤلف 
  ن یحمل المفسر فكرتھ الذاتیة.شلیرماخر، ل

) الذي أنشأ فكرة عن الظاھرة Edmun Husserl(  فھو فیلسوف من ألمانیا، وكان طالبا الدموند ھوسرل  24
)Phenomenologyفھو یؤثر الفیلسوف اآلخر مثل غادامر ،(  )Gadamer.( 

-8، شوھد في  .com/2013/01/1.htmlhttp://nieyshachemistry.blogspotأخذ الباحث ھذا الرسم من الموقع:   25
12-2019 

 .Kees Bartens, Filsafat Barat Kontemporer: Inggris-Jerman. Jakarta: Gramedia, 2012, pp : انظر 26
257—258 



8 
 

خدام النھج السردي من حیث باست اإلنجیلتفسیر لالمؤلف، وأثناء تطوره قد طلعت اإلرادة 
في الزمن  ھذه الحالةأیضا ت ، لقد حدثكامال تحلیل النص شكالبنھج یقصد مھذا الأن 

بشكل حري في  اإلنجیلالرغبة من بعض العلماء الدینیة في تفسیر التي تھدف إلى النھضة 
على  یحثالمبدأ  ھذا فصار 27مبدأ الكنیسات، الدینیة بل الطائفات بال قید منتعبیره، 

  . ینمفسر واان یكون یمكنون لھم االقتراض أن جمیع القراء

 .F( فرانس بودي ھاردیمانأعطاه تقلید المسیحین في الزمن القدیم وفقا الصطالح إن 
Budi Hardiman" في كتابھ تحت العنوان (Melampaui Positivisme dan 

Modernitas ،" االقتراض أن التفسیر  بسببالتفسیر على العھد القدیم بدایة نظر أن
عیسى المسیح الذي قد توفي أن السابق ال یحمل البصیرات الجدیدة و خبرات اإلیمان 

من خارجھ وھو المسیحین  بالتقالید وخبراتالتفسیر وتمت عملیة ، سیُبعث في آخر الزمن
 مسائل التفسیروالعصور تؤدي ب عن بالنا أن تطور العلوم یالعھد الجدید. وال یغ

 على فیعتقدون أما فرقة البروتستانتین ،في زمن اإلصالح اھقمت تصل إلى وطیقيالھرمین
التفسیر  أن علىالكثولیكین یعتقدون  ھاعكسوالطائفة ، ذاتھمبدأ التفسیر یعود إلى النص  أن

خالف، ُطبع ونُشر الكتاب لدى الباإلضافة إلى ھذا  28الكنیسة. ئمبدتقلید ومقیّد بمن خالل ال
 Hermeneutica Sacra Siveتحت العنوان " م1654) عام Dennhauerدانھاویر (

Methodus Esponendarum Sacrarum Litterarum ،" ت أقوالھر، كانبالمكما قال 
بسبب حمل القواعد الكاملة عن طرق  اإلنجیلالمسیحین في تفسیر  من كثیراتشجع 

 .اسعاو الھرمینوطیقياصطالح امتدّ قد  ھذه الفترةالتفسیر، منذ 

كثولیكین على سلطة ال ه، في أجل التفسیر یرّكزالكلمات آنفة الذكرباإلشارة إلى 
فرقة الكثولیكین أن الھدف المقدّس ھو المعنى الحقیقي  ونالمؤلف، ففي ھذا الموقف یعتقد

ھدف  تركیز حاول في تغییری) وLutherلوتیر (اتفق في الكتاب، أما في ھذه الحالة، ما 
تحلیل وتفسیر المعنى من النص المن وجود الغایة لدى المؤلف إلى  قيالھرمینوطی التفسیر

وكل النص. منذ ذالك الوقت حاول  النص في أجزاءتنفیذه لھجة وكذالك  وألغویا سواء كان 
كون مفھوم دائرة یبعد سنوات مھما كانت ما زالت فكرة خیالیة وفكرتھ طرح لوتیر في 

عن العالقات بین أجزاء النص  ھایدغرو  لیرماخرش. ومن ثم تنمي الھرمینوطیقي التفسیر
 29.النص كلو

أن التفسیر  یتفقون، كان بعض علماء التفسیر من ألمانیا 19فالجدیر بالذكر، في القرن 
علم اختلف من العلم ولكن  من خاللعلما یمتلك مفھوم "منفصلة لكن مساویة"، یساوي 

ھو بیان األشیاء  الھرمینوطیقي التفسیرمن ض اغراألشلیرماخر أن وذھب الطبیعي، 

                                                           
 :John M. Conolly and Thomas Keutner, Hermeneutics Versus Science?. Notre Dame :انظر 27
University of Notre Dame Press, 1988, pp. 5—8 and Shiddiq, passim, 2006, pp. 54—90 
28 F. Budi Hardiman, Melampaui Positivisme dan Modernitas, Yogyakarta: Kanisius, 2003, pp. 42—
43 
29 Conolly and Keutner, passim, 1988, p. 7 
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النور  جاء إلیھغیر مفھوٌم و الُظل أن نيت. فھذا یعةًمظلم إلى حالةالمخفیة، أو یحمل النور 
 .م إن صحت العبارةفھالسھل في منیرا أو الویكون 

حینما إرنیستي  الھرمینوطیقي الفكرة عن التفسیر ت، تطّور18أما في القرن 
)Ernesti ( تحلیل لمنھج یمكن استخدامھ  الھرمینوطیقي تفسیرأن قاعدة الیرى

تتقید بدراسة ال الھرمینوطیقي كان  ھذا القرنبدایة وخالصة القول أن  30المخطوطات،
  ،من ھذا انطالقا لمخطوطات،في دراسة تحلیل ا استخدامھ، ویمكن اإلنجیلالتفسیر لتفسیر 

علم واضع  شلیرماخریعدّ  ،كرجدیر بالذل. واالھرمینوطیقيشلیرماخر عن  ت فكرةقد تأثر
العام  الھرمینوطیقي رئیسیة ھي التفسیرال تھفكركانت حتى اآلن. و الھرمینوطیقي التفسیر

)general hermeneutics ( ھو كذالك یضعو النص في جمیع تفسیر قواعدهیبیًن الذي 
طرح الذي  Dilthey(31( دیلتھاياسمھ و الحقا علما لغویا، اتبع طالبھ الھرمینوطیقي التفسیر
أن  انوكالھما یتفق 32في علوم اإلنسانیة، أساسا یمكن محلھ الھرمینوطیقي التفسیر رأیھ أن
بفكرتھ  بدا قدفنجابي. أما ھایدغر ھو التفسیر اإل )hermeneutika(الھرمینوطیقي  التفسیر

ة العالق عدم ھاأنعلى  ھذا الرأي ربالمومن ثم نقد ، أن التفسیر وجودا والفھم الوجودي
ھذه األفكار   Gadamer-Georg(33( جورج غادامیرقد حلّل  المباشرة بتفسیر النص، من ثم

بول  أن وال ینافي أحد، .علما وفنّا الھرمینوطیقي عن فلسفة التفسیرآراءه  یضعحتى 
الذي یشیر إلى ركیزة  الھرمینوطیقي عن التفسیر  دور مھملھ   Paul Ricoeur(34( ریكور

التفسیر ھو النظریة عن القواعد  أن یعتقد ریكورصدیق في رسالتھ، أن التفسیر، وكما كتب 
تفسیر أجزاء النص أو مجموعة العالمات المحتملة التي بعبارة أخرى أنھ م التفسیر، ینظلت

 یُنظر إلیھا نصا.

 األول،ستة مبادئ أو حدود، منھا: إلى التفسیر  االستنباط منباإلضافة إلى تطوره، 
النھضة  عند ثورة عصرالذي في حقیقتھ قد طلع  اإلنجیللتفسیر طیقي الھرمینو التفسیر

 تيفقھ اللقة لتحلیل المخطوطة ال لطریقةالتفسیر  وثانیا، .ھناك الفكرة عند لوتیر توكان
الدراسات اللغویات فھم ل الھرمینوطیقي التفسیر ،وثالثا .18إرنیستي في القرن وضعھا 

 ،ورابعا .الھرمینوطیقي علم التفسیرواضع  عتبر أنھوی وضع ھذه القاعدة شلیرماخروكان 
وخامسا، التفسیر ھو  .س علم التاریخ قد شرع دیلتھاياأس یكون لھرمینوطیقيا التفسیر
والفھم الوجودي على رغم من یُعتبر ان یخرج قلیال عن تفسیر النص وھذه الفكرة  35وجود

 بول ریكور. ھسیر الذي شرعنظم التف الھرمینوطیقي قد شرع ھایدغر، وأخیرا التفسیر

                                                           
30 Shiddiq, passim, 2006, p. 101 

الوضاعیین. التاریخ، وكذالك علم النفس الذي أّسس علوم اإلنسانیة في تعلیقھ على أفكار ھو عالم في علم االجتماعیةـ و 31
 فھو فیلسوف ألمانیا وُولد في أستریا، معظم نفكیره قد تأثّر من شلیرماخر السیما في التفسیر.

32 Ibid, p. 102 
 تفكیره من ھایدغر، فكان ھو طالبا لھایدغر.الوجودیة منھجا لتفسیر النص. قد تأثر ھو فیلسوف ألمانیا وتطّور التفسیر  33
 ھو فیلسوف فرنسا وكان یعطى فكرتھ في علم االجتماعیة، والسیاسیة، والثقافیة، التربیة، والدینیة. 34
 daمن اللغة األلمانیة التي معنىھا "وجود"، وأضاف الكلمة  seinفكرة ھایدغر عن حقیقة الوجود اإلنسان، استخدم  35

 ناك". انظر:قبلھا ومعناه "ھ
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 الھرمینوطیقي منھجیة لتحلیل النص

) لھ Friederich August Wolf( أوغست وولف شفریدریبدایة القول، یُعتبر أن 
الفكرة الممیزة وكانت فكرتھ تؤثر إلى التفكیر لشلیرماخر في تنظیم قواعد التفسیر 

لكشف یعرف بھ القواعد علم  ھو الھرمینوطیقي، إذ یعتقد بأن التفسیر  الھرمینوطیقي
ھو أكیر من  الھرمینوطیقيوأكد وولف أن التفسیر  36المعان من العبارات والعالمات،

 الھرمینوطیقيالعمل أو الفعل بدال من النظریة. واألكثر من ذالك، قد تطور منھج التفسیر 
اخر إلى منھجین، فالمنھج لدى شلیرم الھرمینوطیقيإلى العصر الحاضر وینقسم منھج 

 الذي یؤثر دیلتھاي في فكرتھ، والمنھج لدى غادمیر الذي یأثر في تفكیر ھایدغر. 

 )Friederich Schleiermacherعند فریدریش شلیرماخر ( الھرمینوطیقي .1

منھج لبیان معنى مخفي في  الھرمینوطیقيفي األساس، كان شلیرماخر یعتقد بأن 
والجانب الذاتي. ومن الجانب  النص، فینقسم إلى جانبین فھما الجانب الموضوعي

على أن النص وسیلة لغویة لوصول تفكیر  الھرمینوطیقيالموضوعي یتأسس التفسیر 
المؤلف إلى القراء، أما الجانب الذاتي فھو الجانب النفسي ویدّل على خبرة وسیرة 

 الھرمینوطیقيالمؤلف، وأضاف شلیرماخر في رأیھ ان وصول المعنى من المفسر 
دام منھجین فھما: اللغویة والنفسیة. باإلضافة إلى ذالك، تطبیق المدخل ینبغي باستخ

فھو المؤلف في ھذا السیاق، لذالك التفسیر –النفسي لیفھم شخصیة اإلنسان 
لھ دور في فھم النص تماما كما یفھمھ المؤلف، بل یمكنھ أن  -بنسبتھ– الھرمینوطیقي

فأكد شلیرماخر أن  37ؤلف نفسھ،أكثر من الم الھرمینوطیقيیكون أفھم من المفسر 
) historical transpositionیحتاج إلى التحاول التارخي ( الھرمینوطیقيالتفسیر 

المؤلف ذاتھ، بسبب اختالف الحقبة والموقع. ففي ھذه  الھرمینوطیقبین المفسر 
الحالة، اعتقد شلیرماخر بأن علم النفس یلعب دورا مھما لفھم طریقة تفكیر المؤلف، 

كأنھ في النفس  الھرمینوطیقيارة المناسبة تعبر ھذه الحالة ھي حضور المفسر والعب
وعقل المؤلف. فلذالك لفھم النص البد لمفسر یراجع ویشیر إلى النص مباشرة ویجب 

 علیھ ان یترك روحھ وذاتھ، وییمكنھ استخدام العبارة "التعاطف أو العاطفة".

 

     )Wilhelm Dilthey( عند فلھیلم دیلتھاي الھرمینوطیقيالتفسیر  .2

                                                                                                                                                                                  
Hans-Georg Gadamer, Philosophical Hermeneutics, tr and ed. By David E. Linge, Barkeley: 

University of California Press, 1977, Pp. 49—50   
 Palmer, passim, 2003, p. 91 :انظر 36
 ,.Nasr Hamid Abd Zayd, Al-Quran, Hermeneutik, dan Kekuasaaan, tr. Dede Iswandi, et.all :انظر 37
Bandung: RQIS (Research for Quranic Studies), 2003, pp. 42—46 
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یحضر دیلتھاي بجھده في االنفصال بین العلوم الطبیعیة والعلوم اإلنسانیة وعلم 
التاریخ، بدأت ھذه القضیة لما اعتقدت الطائفة من الفلسفة الوضعیة مثل أوغست 

)، بأن االنقاذ John Stuart Mill( جون ستیوارت میل) وAuguste Compteكمتي (
اإلنسانیة من علوم الطبیعیة في تطبیق المنھجیة العلمیة لدى العلوم من تأخر العلوم 

الطبیعیة في العلوم اإلنسانیة، فكانا یعتقدان بأن العلوم اإلنسانیة تجب علیھ خضوع 
نظام العلوم الطبیعیة في تطبیق معاییرھا، وحاول دیلتھاي في وضع المناھج للعلوم 

العلوم اإلنسانیة والعلوم الطبیعیة، وأكد دیتھاي  اإلنسانیة أساسا یمكن الناس ان یفّرقوا
أن العلوم اإلنسانیة لھا المواد المختلفة وھي العلوم اإلنسانیة التي تكوینھا من الدائرة 
الذاتیة أال وھو عقل اإلنسان، أما العلوم الطبیعیة فتشكلت من الدائرة الخارجیة فھما 

 38الكون والطبیعة.
اشلة في العلوم اإلنسانیة عموما وعلم التاریخ وادعى دیلتھاي أن ھناك الف

خصوصا من حیث الدعم من الحقائق التاریخیة ال یسنتتد على التحلیل الواقعي بسبب 
عدم الواقع والتحقق، فھذا األمر نتیجة من عدم نظرریات المعرفة القویة (الفلسفة) 

ھاي ھو لم یبني العتماد ھذه العلوم علیھا، وأضاف نصر حمید عبد زید أن قصد دبلت
علم التاریخ العالقة الوثیقة بنظریة المعرفة وعلم النفس، فھذا الذي یكون النطقة 
األولى لدیلتھاي في وضع األسس وقواعد العلوم اإلنسانیة. من جانب آخر، لكشف 
عواطف الناس من الناحیة الروحیة، اعتقد دیلتھاي بأن األعمال األدبیة یمكن ان یكون 

واألكثر من ذالك، یظن دیلتھاي أن نظریة الھرمینوطیقي (آثار تفكیر  وسیلة مناسبة.
شلیرماخر) یمكن ان یعطیھ التوضیح والقاعدة في النظریة العامة في الفھم، ألن یمكن 
استخدام الھرمینوطیقي لفھم اإلنسان من خالل خبراتھ بتفسیر األعمال األدبیة. طبقا 

الخبرات التي توجد في نتائج األعمال األدبیة، فھم ھو جھود للدیلتھاي، الھرمینوطیقي 
بناء  39وغالبا تبدو في أشكال اللغة ویحّول من اإلطار الذاتي إلى اإلطار الموضوعي،

یھدف إلى  على ذالك، یُالخص أن اعتقاد شلیرماخر ودیلتھاي أن الھرمینوطیقي
لمعروف من استنتاج المعان، یُحضر المعنى األصلي لدى المؤلف، وفي ذالك الوقت ا

 التقلیدي. الرومنسي والھرمینوطیقي الھرمینوطیقي ھما الھرمینوطیقي
 
 

 )Martin Heideggerالتفسیر عند مارتین ھایدغر ( .3
لم یتكلم ھایدغر كثیرا عن المناھج أو القواعد من الھرمینوطیقي، لكن رّكز 

لظاھرة ھایدغر في المنطوق عن استخدام الھرمینوطیقي، وغادرت فكرتھ من مفھوم ا
)Phenomenology الذي قدّم معلّمھ  ھسیرل عن وجود اإلنسان، وطرح ھسیرل (

مشتقة من اللغة ألمانیة ومعناھا "الوجود" كما قد سبقت أقوال "daseinمصطلحا "
الباحث آنفة الذكر، وفقا لبلمیر أن ھایدغر یرید العرض أن الفھم والتفسیر ھما المبدآن 
                                                           
38 Ibid, p. 47 
39 Ibid, p. 50 
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طیقي یرتبط بجانب حقائق الفھم وأیضا یرتبط بجانب في وجود اإلنسان. والھرمینو
الظاھرة. واألكثر من ذالك، أضاف ھایدغر أن اإلنسان نفسھ یعرف جیدا عن نفسھ 

اصطالحا  -في ھذا اسیاق–في العالم وكذالك اإلنسان سیفّسر نفسھ في العالم، فالعرف 
أن لو یعرف بمعنى یسمح كل الشيء موجود، ومن ھذه الفكرة، لقد طلعت الفكرة 

ھذه الفكرة  جورج غادامیر، من ثم قد تطّور الخبرات السابقةنفسھ فاإلنسان سیمتلك 
 40الوجود. في الھرمینوطیقي

 
 )Hans Georg-Gadamer( جورج غادامیرعند حانس  الھرمینوطیقي .4

ویعتقد بأن .  Truth and Methodقد نقد غادمیر فكرة شلیرماخر من كتابھ 
لھا دور في  -أیضا–رك ذاتیة المفسر، بل في حقیقتھ أن الذاتیة التحاول التارخي سیت

 (األفق) )، وھما النظرHorizonالتفسیر، لذالك المطلوب ھو الدمج كم من نظرین (
واختلف ھذا الرأي بعضھما بعضا من  41عند النص، (األفق) عند المفسر والنظر

المفسر والمؤلف على كأن یجلس –شلیرماخر ودیلتھاي، ولكن االنصھاد بین النظرین
مقعد واحد. من جھة أخرى، وجود االنصھاد من الحوار بین المفسر والنص، فھذا 

استنتاج المعنى بل إنما ھذه العملیة إلنتاج المعان الجدیدة، ویمكن المعنى  لمجردلیس 
األصلي أن یحضره من الزمن القدیم للقراء إلى الزمن الحدیث. على صعید آخر، 

بدال من استفادة علم النفس من  -قدّمھ ھایدغیر–ى تنفیذ فكرة الظاھرة یمیل غادمیر إل
الھرمینوطیقي. فلذالك بجانب تنفیذ المنھج عند غادمیر، البد للمفسر امتالك الخبرات 
والمعارف السابقة ثم یلتقي النص ھدفا إلى بحثھ، وینتھي المفسر تفسیره بتحلیلھ فھو 

یة التفسیر الھرمینوطیقي عند غادمیر فھو الحوار بین المفسر والنص، أما تسم
 ). Ontological Hermeneuticsالھرمینوطیقي الوجودي (

 
  )Paul Ricoeur(الھرمینوطیقي عند بول ریكور  .5

في الحقیقة، الھدف الرئیس من الھرمینوطیقي ھو الحصول على المعنى 
النص، وأیضا  الموضوعي واجتناب العوامل الذاتیة في تفسیر العبارة أو الرمز من

تعتني ھذه الحالة أن تطبیق الھرمینوطیقي یجھد المفسر ان یعرف المعنى في النص 
كما یقصده المؤلف. على الرغم منھ، أن ریكور ال یزال یعتقد بأن الھرمینوطیقي لن 
یعیّن ویحقق جانب صحتھ أو خطئھ. فضال عنھ، من أھمیة الھرمینوطیقي ھو الحوار 

                                                           
  Shiddiq, passim, 2006, pp.115—127 :انظر 40

ور في ) الذي منشSaliharaباالختصار، یمكن األفق معنى البصیرة والتصّور. بودي ھاردیمان في مجموعة سلیحرا (  41
 الموقع: 

https://www.youtube.com/watch?v=5nMOgjmByOA  ألفق بتمثیل عن اذكر عن  2019-12-15شوھد قي
ص ن الشخشخص في التنزه على الجبل، إذا یكون أعلى فھذا الشخص سیبصر العالم وبطبع بصیرتھ أوسع، وكذالك ع

 الذي یمتلك العلوم أكثر بقراءة كثیرة، فستكون بصیرتھ أوسعا.
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 المعنى الموضوعي والواسع والدقیق

 العلوم األخرى

 المؤلف

 دراسة الرمزیة
 موضوعیة: دراسة الھیكبیة

األعمال األدبیة /النص   

والمقصود من الحوار لیس بمعنى  42فتاحیة من ھذه الدراسة.الذي یكون الكلمة الم
الحوار البسیط یومیا، بل الحوار في الشكل اإلبداعي بین النص والمفسر، فریكور 

 یكون أحد الشخص الذي یرّكز الھرمینوطیقي في األعمال األدبیة. 
لھا  ومن جھة طرق التفسیر، الیستغني المفسر عن المادة أو الدراسة األخرى التي

واألكثر من ذالك الیكفي باستخدامھا بل یحتاج  43دور مھم، منھا الدراسة الھیكلیة،
المفسر إلى استخدام الدراسة الرمزیة، وأخص بالذكر مجال العلوم اإلنسانیة األخرى 
السیما علم النفس وعلم االجتماعیة. كانت ھذه الحالة ضروریة لكي یحصل المفسر 

والدقیقة، أما مراحل تطبیق الھرمینوطیقي لتحلیل النص  على المعنى بالصفة الواسعة
 الرسم ما یلیي: 44فعرض الباحث رسم سیدي

       

 

 

 

 

 

 
 

 45الھرمینوطیقي). مخطط التحلیل في 2الرسم (

 ھي:و ھا تعتني كما تلي،مراحل حیث فالبیان من السابق،الرسم  بناء على

 وب آخرأو عینة البحث بأسل حثفي الب ألجل تحلیلھاأو األعمال األدبیة  صوصالن .أ
دور مركزي، فاعال للتحلیل. إن النصوص لھا  أصبحت النصوصوفي نفس الوقت 

 ایحلل عنھ التي وصوالمفسر یراجع إلى النص
 المفسر ان یفھم النص بدراسة الھیكلیةعلى في المرحلة األولى، یجب  .ب

                                                           
 Paul Ricoeur, Hermeneutics and The Human Sciences, Essays on Language, Action and :انظر 42
Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1981, p. 165 

 ) انظر:sureSausسیري (ففي دراسة الھیكلة المفسر یبدأ بحثھ بإعادة بناء عن النص. البیان القصیر عن دراسة الھیكلیة قدّم سو 43
Saidi, passim, pp. 379—380. 

بمعھد التكنولوجیا باندونج ) Department of Visual Communicationفسم االتصال السمعي والبصري (ھو المعلّم في  44
)Bandung Institute of Technology(  

 p, Ibid .379قد رسم سیدي ھذه المخطط في وصف المراحل عند التفسیر، انظر: 45
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في ھذه الجالة،  حدود الدراسة الھیكلیة ویبدأ بتحلیل رمزیا، منسیخرج التفسیر  .ج
الفھم سیدخل فصل رمزي ألن النص ھو مجموعة من العبارات، أیضا  أكد ریكور 

 أن المجاز لھ دور مھم في التفسیر
 وثیقا ارتباطاجعیة حیث یرتبط امر التي تتصفاألشیاء  إلى الھذه الرموز تحتاجو .د

 بعملیة إبداعیة لدى المؤلف
 عملیة التفسیر لھذه مرحلة، العلوم األخرى محتاجة لتوفیر .ه
المفسر  الذيالمعنى من النص  العثور علىھي  الھرمینوطیقيفالمرحلة اآلخرة من  .و

 . وأضاف سیدي أن المعنىدقیقیبحث عنھ، فھو المعنى الموضوعي الواسع وال
 زال في أفق النص.  المؤلف، بل ما مقصودان یكون بعیدا  یمكن

-المراحل السابقة، من جھة أخرى، بالنسبة التفسیر النص، یمكن المفسر ان یستخدم 
 حیث لیفھم النص جزئیا فال بدذاتھ التفسیر ال ینفصل عن دائرة التفسیر  إن-في حقیقتھ

المفسر ان یفھم أجزائھ، ویعطى  على ان یفھمھ كلیا، وكذالك لیفھم النص كلیا یجب للمفسر
الباحث یستخدم الباحث مثلین لیصف كیف یشتغل التفسیر منھجا لتفسیر النص، فاألول س

بالنسبة  الھرمینوطیقيشلیرماخر وبعده دیلتھاي، والمثل الثاني  هتطّور الذيالمنھج 
". وبالنسبة التفسیر شلیرماخر، Bumi Manusiaالنثر لدى برام " غادمیر. ویختار الباحث

یبدأ المفسر في إعادة بناء القواعد اللغویة وھذه الحالة تتعلق بالدراسة التاریخیة من 
عبارات التي سیبحث الباحث عنھ، من ثم المفسر سیدخل إلى نفس المؤلف على الرغم من ال

ر. المؤلف قد توفي، كأنّھ یُْبِعث المفسر روح المؤلف ویدخل عقلھ عندما كتب برام ھذا النث
وُسمي ھذا األمر بدور علم النفس، ویعرض أن علم النفس لھ دور وتأثیر بالنسبة 
الھرمینوطیقي لدى شلیرماخر. في النھایة، المفسر یستنتج من النص المعان (یمكن ان 

 یكون أكثر من المعنى الواحد) أقرب مما یقصده المؤلف.

إعادة بناء الخبرات ومن جھة التفسیر لدى غادمیر، فیبدأ المفسر من تفسیره ب
أو بأفق والمعارف السابقة لدى المفسر ما یتعلق بالموضوع ھذا النثر، فھذا مسمى بنظر 

المفسر، ومن ثم، یبدأ المفسر إعادة بناء على النص ھذا النثر السیما العبارة التي ما یبحث 
ومات المفسر عنھا، غیر أن، یجب على المفسر ان یبدأ تفسیره من النص كامال والمعل

العامة عن النص، وبعدھا یراجع إلى أجزاء النص، إذا بحث الباحث عنھ وقدّم ھتین 
سمى بانصھاد مرحلتین، فالیبدأ المفسر بالحوار بین نظرھھ وبین نظر النص، فھذا ما یُ 

 المعان من النص ومن اإلمكان عن إنتاج المعنى الجدید. تعبیر المفسریمكن ، حتى نظرینال

  

 فضل الرحمان .6
بفكرتھ عن التفسیر في  جاءالمعاصر، مسلمفیلسوف ال فضل الرحمان، فھو ھرظ

"الحركتان" بسبب ھذه النظریة بـاإلسالم، فكان فضل الرحمان یشرع النظریة تسمى 
المعنى  منفیھا حركتان في التفسیر، فاألولى ھي التحلیل أو الدراسة بشكل عمیق 
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 الذيالمعنى األصلي  القراء إلىلیصل  المعنى الضیق في القرآن الكریم، إلىالواسع 
د في تطبیق المعنى و، من ثم في المرحلة الثانیة ھي الجھملسو هيلع هللا ىلصمحمد  عھد أحوالب یناسب

في العصر الحاضر بتطبیق قیمھا  ثقافة المجتمع بحث عنھا من خالل التي من اآلیات
 على النقدھو مفھومھ  .حالة تحتاج إلى العلوم األخرى لتطبیق قیمھ جیداالالعامة. فھذه 

على الرغم من ذالك،  .المفسرین المعاصرینون قاعدة التفسیر التقلیدي الذي یستخدم
 46.ةالقرآن وكذالك حقائقھ التاریخی اتآی منالقیم ب شدیدازال فضل الرحمان یدعم  ما

 
 زید أبونصر حمید  .7

 أن نصر في اللغة العربیة ھو التأویل فلذالك یوافق الھرمینوطیقيفي رأیھ أن 
وھو یساوي أن القرآن نص عادي  .تفسیر القرآنلقواعد الھو قاعدة من  الھرمینوطیقي

، ھو نتیجة ثقافیةأن كل النص الدیني  ویرى القیام بتفسیره.كل القارئ  لذالك یمكن
كالم هللا حینما أنزل هللا القرآن إلى نبینا محّمد بوسیط  عن السؤالھي كانت حجتھ و

تستوي طریقة االتصال بین هللا وجبریل واالتصال بین  ھل"ویسأل:  .ملیكة جبریل
جبریل إلى  المنّزل یحملھوفي ھذا السیاق یقصد نصر ھل كالم هللا  جبریل ومحمد؟"

من ثم ترجم رسول هللا  ،النبي ھو معنى من اآلیة، أو النص الكامل، أو اختصارھا
 من خاللالقرآن نص في سیاق من جھة أخرى، رّكز نصر  ؟محمد إلى اللغة العربیة

   47تدریجیا. هللا نزلھأكما  امتتالیینزل ال  ذيتاریخ نظامھ ال
 تحریمیة عن تعتني اآلنصر  و قد فعلھفي القرآن  مثال تطبیق الھرمینوطیقيو
الفائدة بھذا العصر وأخّص بالربا الیناسب  أن مفھوم وفي ھذه الحالة في رأیھ .الربا

 التضعیف في الدَین الناس یطبقونذه اآلیة كان ھ عند نزولالربا  تحریم .المصرفیة
في -مبدأ الفوائد عند المصرفة  إن على العكس، لدفعھ. ویُْنِقض ظھر متدیّن

، وكذالك ه وشؤونھقد اتفق الزبون والمصرفة لیدعمھ في تطّور اقتصاد -اختصارھا
 تعطي المصرفة فوائدھا لكل زبونھ ویُعتبر ھذا األمر في دعم القتصدیات لدى

نصر، عند "الربا" لفائدة مصرفیة أسلوب المجتمع وتقدّم عملھ مثل التاجر، فاستخدام 
الحدیث  عصرووجوده في ال انتھى. قدالذي القدیم  عصرھو إطار السیاق في ال

 48سیاقھ.بالیناسب 

 حقیقة التأویل في اإلسالم

لقرآن بالنسبة نھج تفسیر القرآن ال یستغني عن تقسیم اآلیات ام -ي بدايف-إن التأویل 
 جنسیتھ إلى أربعة أقسام التي ینقسمھا جعفر الصدیق، منھا:

ین الذ آیات العبارة، فھي آیات القرآن التي سھلة لفھمھا (في ھذه الحالة، ھم .1
 یعرفون اللغة العربیة)،

                                                           
 Akhmad Fauzi, passim, 2007, pp. 100—101 :انظر 46
47  Ibid, Pp. 68—69  
 Nasr Hamid, passim, 2003, pp. 90—91 :انظر 48
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ھم ن یفاآیات العشارة، فھي آیات القرآن العكریم التي یمكن المفكر و ذوالعلم  .2
 ر من علوم القرآن،باستخدام علم التفسی

 م فقط،إلسالآیات اللطاعف، فھي آیات القرآن التي یمكن فھمھا بقاعدة التأویل في ا .3
قام وعادة من یستخدمھ ھو ولي من أولیاء هللا وأھل الصوفي قد حصلوا على م

 المعرفة،
  49ال غیر، ملسو هيلع هللا ىلصآیات الحقائق، فھي آیات القرآن التي یفھمھا نبینا محمد  .4

علم  طّورتن سھل التستري (أھل السوفي فھو فارسي) یُعتبر عالما قد طبقا لعبد الھادي أ
ین اآلیات نسینأن تفسیر الجبالتفسیر والتأویل منھجین في علوم القرآن، وكان التستري یعتقد 

عت ُوض آنفة الذكر وھما العبارة والعشارة، یمكن المفسر تطبیق علم التفسیر الذي قد
 طینیة. عان البالم لحقائق فالبد للمفسر تطبیق التأویل ألنھ لھاقاعدتھ، أما اآلیات اللطائف وا

ومن ثم، إن ھذا الصوفي الفاریسي یقول أن في آیات المتشابھات مبدآن بالنسبة 
معناھما، فھي مبدأ الحد یعني فیھا الحدود وأیضا فیھا الجوانب الظاھرة، وثانیا ھي مبدأ 

عالم الروحاني. لو كان مبدأ الحد بالمعنى المطلى الذي یكون مدخل اإلنسان ویصعد إلى 
الظاھر فلذالك معانھا قلیل وضیق. على العكس، لمعان المطلى ھي المعان البطینیة التي 

  50فیھا المعان العمیق، والمعلومات العالیة، والتصور الواسع.

طبقا  فتھا.كما سبق ذكره في الفقرات السابقة، تنقسم اآلیات إلى القسمین بالنسبة ص
ات اآلیللقطان بكتابھ عن علوم القرآن، ھناك اآلیات المتشابھة واآلیات المحكمات، ف
ي. للغواالمحكمات ھي اآلیات التي تحتوي على المعان الواضح، ظاھرة مباشرة بالتفسیر 

إلى  المفسر حتاجأما اآلیات المتشابھة فھي اآلیات التي لھا المعان البطینیة العمیقة فلذا ی
، ھي أول أویلعدة غیر اللغویة. أیضا في كتابھ یبین القطان أن جذور كلمة التاستخدام القا

فھو  ّول،یشیر إلى االسم من أسماء هللا الحسنى. فالتأویل اصطالحا ھو الرجوع إلى األ
ى لمعناالمعنى األول وكذالك أبعد المعان من ترجمتھا اللغویة حتى یحصل المفسر على 

 ما فسیرٌ تورأي الجرجاني، كما ذكر قریش شھاب أن التأویل  الحقیقي الذي الیمكن حذفھا.
تخدام االسیغیّر التفسیر اللغوي الظاھر إلى المعان األخرى وفیھا احتماالت وعالقات، ف

 تعریفاتھ الللتأویل ال أكثر من التفسیر في تفسیر القرآن. من ثم، وضح الجرجاني في كتاب
كن ظاھرة لا المعان اآلیات بشكل غیر مقیّد بمعناھ أن التأویل أعمق من التفسیر، ألنھ یفسر

علوم األخرى ما التأویل إلى ال التأویل یفسرھا بالنموذاج المختلف، ومن اإلمكانتة ان یحتاج
 الیتضد القرآن والسنة. 

 )، 9أما المثال في التأویل كما اآلیة اآلتیة (سورة الجمعة: 

                                                           
 Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, North Carolina: the University of :انظر 49
North Carolina Press, 1975, p. 41. 
 Hadi, passim, 2016, p. 64 :انظر 50
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ٓأَیَُّھا ٱلَِّذیَن َءاَمنُٓواْ إِذَا  ِ َوذَُرواْ  یَٰ لَٰوةِ ِمن َیۡوِم ٱۡلُجُمعَِة فَٱۡسعَۡواْ إِلَٰى ِذۡكِر ٱ�َّ نُوِدَي ِللصَّ

ِلُكۡم َخۡیٞر لَُّكۡم إِن ُكنتُۡم تَۡعلَُموَن     ۹ٱۡلبَۡیَعۚ ذَٰ

في تلك اآلیة، إذا تستخدم قاعدة التفسیر العام، فالكلمة "البیع" بمعنى العملیة التاجریة أو ما 
صادیة، غیر أن إذا یُستخدم التأویل، فالبد للمفسر ان یأخذ ویخرج المعنى یتعلق باالقت

من كلمة ربح، وسیشعر بالفرح، فوالھدف من البیع حیث یرغب التاجر في الحصول على ال
الفرح یمكن ان یأخذ المفسر ویالخص معناھا أن أمر هللاُ المسلمین لترك كل شیئ الذي 

یع، بل أیضا لترك العمل یُفِرح المسلمین لیذھبوا إلى یعطیھم الفرح، ولیس فقط لترك الب
 المسجد لصالة الجمعة جماعة. 

باإلشارة إلى اآلیات المتشابھة أو آیات اللطاعف وآیات الحقائق لقد فھمنا أن القرآن لھ 
اآلیات الرمزیة المجازیة، فھذه الحالة تشجع تطّور العلم البالغة في القرآن، إذن یمكن 

تخدم التأویل لتحلیل األعمال األدبیة، السیم في األدب اإلسالمیة. فضال عن المفسر ان یس
یُستخدمھ لتخلیل األعمال األدبیة غنیة بالمعان البطینیة لدى أھل الصوفي، من جانب آخر، 
یتمكن العلماء الذین یتعلّمون علم التصوف ان یفسروا المعان عند ھذه النصوص، طبقا لعبد 

الم النص، فالمؤّول (المفسر الذي یستخدم منھج التأویل) یجب علیھ الھادي في تأویل الع
 بجانب استخدام العقل في تحلیل النص. ) intuitionالحدس (القدرة القویة على 

على سبیل المثال من التأویل في الشعر لدى الھمزة الفنصوري ما وصف عبد 
 الھادي،

Rasul Allah itulah tiada berlawan 
Meninggalkan Tam’ah sungguhpun makan 
Uzlat dan tunggal di dalam kawan 
Olehnya duduk waktu berjalan 

 

 

 رسول هللا ال مثیل لھ

 قد فر من طمع ولذتھ

 عزلة عن الدنیا وعاشرھا

 خضع القلب مع مرور الدھر

 

 Olehnya duduk waktu باإلشارة إلى البیت أعاله، یركز عبد الھادي في القافیة "   
berjalan " ادتین فھما العبارة الشیئین المتضحیث كتب الھمزة“duduk”  یجلس" وفي"
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وبالنسبة العقلیة فھو الیمكن ان یجلس ویمشي في ، ”berjalan“نفس الوقت ھو یمشي 
إلى المعان العمیق البطیني في ھذا  عبد الھادي التأویل لیصل الوقت الواحد، فیستخدم

ل من الشیئ البیت، فالعبد الھادي یتعلقھ  بأساس حیاة اإلنسان حیث كل الشیئ البطین آوَّ
الظاھر، فلذا معنى الجلوس اإلیمان لدى اإلنسان الذي یُعتبر شیئ بطین وصار أّول الشیئ 
في حیاة اإلنسان. والمقصود من كلمة الجلوس اإلیمان القوي والمتین، أما كلمة "یمشي" 

استخدم المفسر قاعدة التأویل فھو یُحدد  فتعنى عملھ في المجتمع. في النھایة، عندما
بالمراحل، فاألول، ینبغي للمفسر ان یفسر اآلیة أو العبارة التي لیحصل على المعان 

 الظاھرة، ومن ثم یبدأ تحلیلھ باستخدام التأویل. 

  

 االئتالف بین الھرمینوطیقي وبین التأویل

" أكد عبد Hermeneutika, Estetika, dan Religiusitasطبقا لعبد الھادي في كتابھ "
الھادي أن بعض الحاالت قد تتعرَض االئتالف بین التأویل في العلوم اإلسالمیة 

) في تأسیس القواعد Thiseltonي قد تطور غادمیر وریكور وطیسلتطون (لھرمینوطیقوا
، فھي  the locus of meaningوالتحلیل األعمال األدبیة. كما أكد طیسلطون أن اللغة ھي 

فھذه الحالة، كما   51لمعان في كل النص المكتوب ولھ العالقة بسیاق الحیاة خارج اللغة،ا
یقصد طیسلطون أن األعمال األدبیة لیست مجرد النموذاج اللغوي، فإنما ھو تنفیذ عملیة 
التفسیر. في ھذه الحالة األساس، یبدأ عبد الھادي بوجود االئتالف بین ھذین المنھجین. 

في تفسیر وتفھیم اللغة في األعمال األدبیة سواء أكان ھیكلیا ولغویا وكذالك وكالھما منھجا 
 یتعلق بجانب خارج اللغة ذاتھا.

ما في را مھمن جھة أخرى، أضاف عبد الھادي أن بُعد التاریخ وبُعد الوجود یلعبان دو
ما فیة عندلثقاافن الفھم. باالختصار، ینبغي للمفسر ان یعلقھ بالجوانب التاریخیة والبیئات 

 اعدةقكتب المؤلف كتابتھ، واقتبس عبد الھادي آراء طیسلطون أن المفسر الذي ینفّذ 
العلوم  ، بجانباریخالھرمینوطیقي البد لھ ان یعلم العلوم الواسعة منھا: الدین، والثقافة، والت

ي ف فئتالاألساس مثل: اللغة وجمالھا، فیعتقد عبد الھادي بأنھما متساویا. ومن ثم، اال
جازھا. ا ومالھرمینوطیقي الذي طّوره غادمیر یناسب بتفسیر األعمال األدبیة غنیة برموزھ

أھل ري وفھذه الحالة، كشف عبد الھادي أن لھما المتساویة بالتأویل الذي طّوره التست
 اسع.الصوفي لتأویل األعمال األدبیة لدى الصوفیین الذین لھا المعان العمیق والو

 

 رمینوطیقي وبین التأویلالمقارنة بین الھ

نافلة قول، ینقسم الباحث مقارنتھما إلى أربعة الجوانب من حیث االختالف بینھما، 
منھا: جانب التاریخ، وجانب نقطة االنطالق، وجانب شروط للمفسرین، وجانب المنھجیة. 
                                                           
51 Abdul Hadi WM., passim, 2016, p. 87. 
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قرآن من جانب التاریخ عرفنا أن علم التأویل أقدم منھجا في وجود أساسھ وقاعدتھ لتفسیر ال
، فھو الصوفي الفارسي اسمھ 9الكریم. وقد طّور أھل الصوفي ھذا المنھج منذ القرن 

التستري، على الرغم من بدایة تطبیقھ یدعو إلى شتى االنتقادات من علماء التفسیر. ولكن 
تكون ھذه المنھجیة "منھجیة رسمیة" وجزء من أجزاء العلوم القرآن ألنھ الینحرف من 

التي أساسھا القرآن والسنة. أما الھرمینوطیقي ذاتھ فتأسس وتطوره  العلوم اإلسالمیة
لما انتشر كتابھ عن الھرمینوطیقي، وفي نفس الوقت  17دانھاویر علمیا ومنھجیا منذ القرن

كان یحدث التقلید المسیحي بإعادة تفسیر الكتاب للعھد القدیم، على الرغم منھ أن في حقیقتھ 
بل تطور مصطلح الھرمینوطیقي منھجا  أرسطوي" في عھد قد ظھرت كلمة "الھرمینوطیق

 .17لتفسیر النص في أواخر القرن 

بالنسبة نقطة االنطالق، كما ذكر قریش شھاب، أن الھرمینوطیقي انطلق من "الشك 
، قد وّجھ اإلنجیلأو الریب" في النص. فھذا بسبب نظریة تاریخھ یوجھ الھرمینوطیقي نص 

ادات التاریخیة وكذالك من ناحیة مضمونھ، كثیر منھا یصعبون عدیدة من االنتق اإلنجیل
ألول  اإلنجیلالناس فھمھ والیناسب بأحوال المجتمعات المتعددة، واألكثر من ذالك، ُكتب 

سنة منذ وفاة عیسى المسیح. فضال عنھ،  كثیر من العلماء الماسیحین الذین  200مرة بعد 
األحادیث عن الرواحل والخبرات التي تصدر من موجود اآلن ھو اإلنجیل یوافقون على أن 

عیسى المسیح، فھذا متساوي بسنة رسول هللا، على العكس في القرآن الكریم، ھذا الریب 
مرفوض تماما بالنسبة هللا عز وجل في بیان عن أصل القرآن الكریم، ومن اآلیة الثانیة من 

الشك الذي یحمل ھذا الشك إلى سورة البقرة أن هللا یستخدم كلمة "الریب" التي معناھا 
على ما قدّم نصر حمید في فكرتھ عن اللغة العربیة  -أیضا–یرفض ھذا األمر  التحامل، و

یعرف هللا  -بطبع–لغة القرآن، على الرغم من المناظرات الطویلة وألن هللا المتعال فلذالك 
نھ أنزل القرآن عربیا اللغة العربیة، كما ذكر هللا في سورة الزخروف في اآلیة الثالثة، أ

(لغاتھا) لیسّھل المسلم في فھمھا. وقریش شھاب یوصف التمثیل عن لغة الدجاج فكان 
اإلنسان مخلوقا متعاال ویعرف لغة الدجاج. وعندما یتحدّث اإلنسان مع الدجاج فیستحدم 

غة الناس لغة الدجاج، وكذالك هللا عز وجل، حینما أنزل القرآن فاستخدم اللغة العربیة ل
الناس التصال الفكر بعضھم بعضا. ومن حھة أخرى، تعتبر اللغة العربیة غنیة بمعانھا 

على العكس.  المتعددة، والجدیر بالذكر أن ھذه اللغة العربیة مناسبة بأي مكان وأي زمن،
السیما من ناحیة الجمال  نطقة االنطالق من التأویل فھي المعان البطینیة ألن القرآن لھ لغة 

غة، أیضا لھا العبارات المجازیة والرمزیة، ویسبب المفسرین باستخدام التأویل والبال
 لحصول على المعان المالئمة لتطبیقھا في حیاة المسلمین.

مما الشك فیھ، أن جانب المفسر فیوجد االختالف بینھما، وحتى اآلن لم یشرح عالم 
وطیقي، ویالحظ الباحث أن الھرمینوطیقي عن شروط المفسر الذي یمكنھ الستخدام الھرمین

كل القارئ یمكن ان یفسر النص مما یقرأه بمنھج الھرمینوطیقي، فتعتمد القدرة في تفسیر 
النص على عدد التفسیر الذي قد فّسر المفسر النص، وھل یفسره عمیقا وھل یعبّر المعنى 

علق یاألفق من عمیقا أم ال، فھذه الحالة الثالثة ترتبط بخبرات العالم نفسھ، وأیضا ھذا یت
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رأي غادمیر، وسیكون نظره أوسع لما یقرأ أكثر وأكثر وسیزید خبراتھ في تفسیر النص 
وسوف ینال المعان أكثر وأعمق في وجود المعان، بدال عن التاویل الذي كان لھ الشروط 
الھامة لكل المفسر، آلن علم التفسیر أعّم من التأویل، ومقیّد بشروطھ، كما أكد القطان أن 

لمفسر البد لھ ان یعلم تسعة شروطھ، منھا: صحة االعتقاد، والجرد عن الھوى، ومعرفة ا
العلوم القرآن األخرى، فھم السنة والحدیث، فھم االجتھاد، فمن المنطوق الثالث حتى 
الخامس قد أضاف القطان أن التفسیر یبدأ من القرآن  ویلحقھ السنة ثم االجتھاد من العلماء، 

ة العربیة، فالمفسر لألعمال األدبیة یحتاج إلى القدرة في اللغة العربیة أو معرفة علم اللغ
بالمقاصد  عالمیعرف اللغات األخرى تتعلق بموضوع بخثھ، وبعلم العلوم األخرى، و

الشریعة، عالم في أصول الفقھ. باإلضافة إلى شروط المؤّول، طبقا التستري أن ولي هللا 
ن التأویل أسلوبا لتفسیر النص من األعمال األدبیة، وأیضا والصوفي المعرفة الذان یستخدما

 القرآن الكریم، ألنھم في مقام المعرفة في رحلتھم الربانیة. 

ومن جانب المنھج فیُعتبر الھرمینوطیقي لھ الطرق أوضح بدال من التأویل، على 
لسابقة، سبیل المثال في المنھج عند غادمیر من حیث المفسر یبدأ تفسیره بالمعلومات ا

والخبرات السایقة التي ُسمیت بالنظر لدى المفسر، ومن ثم یفتح المفسر نظر النص الذي 
سیُبحث عنھ حتى المرحلة األخیرة فھي الحوار بین المفسر والنص ما یسمى بانصھاد بین 
النظرین، أو یمكن المفسر ان یراجع إلى مراحل التفسیر بتطبیق المنھج الھرمینوطیقي لدى 

لذي یُبدأ بإعادة بناء في الھیكلیة أو اللغویة، وبعدھا الرمزیة، ثم عالم المفسر ریكور ا
وتحلیل بعلوم أخرى، وینتھي المفسر بإنتاج المعان الواسعة العمیقة. على العكس، في 
التأویل فالبد للمؤّول في بدایتھ ان یجد المعنى الظاھر أوال، ومن ثم یحلل المؤّول ھذا 

لقھا بمعارف ما لدیھ، وأیضا خبراتھ الربّانیة، والعلوم األخرى، وینتھیھ المعنى الظاھر ویتع
 ببیان المعان البطینیة. 

 خاتمة

سواء أكان الھرمینطیقي والتأویل، فكالھما فیھما السیرة أو خلفیة التاریخ مختلفة، 
على الرغم من ظوھور دراسة التفسیر المعنى قبل مجيء اإلسالم، وكذالك قبل المسیحي، 

في ھذا السیاق ھو –لكن في الحقیقة إن دراسة التفسیر یكون قاعدة رسمیة لتفسیر الكتاب و
عندما تطور العلوم القرآن، منھا علم التفسیر والتأویل، خاصة علم التأویل  -القرآن الكریم

یجھد في تعبیر المعنى البطین من آیة القرآن، أما في تقلید المسیحي، الریب في تفسیر 
یحتاج إلى التفسیر بقواعد قویة ویسبب الظھور والتطور من دراسة  قد اإلنجیل

الھرمینوطیقي حتى اآلن. على الرغم من كلیھما لھما االئتالف في جانب المنھج، بل في 
أساسھما أن الھرمینوطیقي والتأویل ھما شیئان مختلفان كما ذكر الباحث من وجود 

اریخ، ونقطة االنطالق، وشروط المفسر، االختالف بیتھما في أربعة الجوانب، منھا الت
 واألسالیب أو المراحل في دراستھما.
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ولیس جمیع القواعد من تقالید الغرب یمكننا في تطبیقھا في نظام التقالید اإلسالم، 
فاإلسالم دین سموي ورد برسولھ انسانا كامال كریما بمعجزتھ فھو القرآن الكریم، وجاء 

ھ العزیز على وھو القرآن الكریم، ویھدف اإلسالم لتصحیح وبكتابملسو هيلع هللا ىلص برسولھ محمد اإلسالم 
االنحرافات قد حدثت في األدیان السماویة السابقة، من المعروف أن یوجد األخطاء في 

الذي ألّف المسیحیون بعد ارتفاع عیسى إلى السماء، ففي الحقیقة قد  تألیف الكتاب اإلنجیل
ان الحقیقیة على كتاب اإلنجیل نظرا إلى المععلى ورد الھرمینوطیقي لكي یحصل المفسر 

ال یقبل الكثولیكیون أن كل اإلنسان یجوز في تفسیر نصوص الكتاب اإلنجیل، على العكس، 
یمكن بعض الفئات في تفسیره فقط. فھذا األمر یكون إحدى األسباب في ظھور المذھب 

 البروتستان.

س الواضح وال تتأسس بشك أو نھایة القول، لكل التقلید العلوم في اإلسالم لھ األسا
سا قویا وعزیزا، على بریب، والعلماء اإلسالم قد أّسس ووضع قواعد العلوم اإلسالمیة أسّ 

الرغم من یُعتبر الھرمینوطیقي والتأویل متساویا، لكن في حقیقتھما مختلفان، ألنھما ُولدا 
بینھما أو تفسیر القرآن في المساواة من التقالید المختلفة، وكذالك شروطھما، وكل المحاولة 

       باستخدام الھرمینوطیقي سوف تخّرب التقالید اإلسالمیة الموجودة.
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