


 

 
  

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير



 

 

 مقاربة هرمنيوطيقية ..القرآن والعلم

 ثرجامت

(2) 

 كامبانيين: نبذة تعريفيت مباسيمو

يي خ( مييمر-4591ماسييقؿق كامنيياكقـل ) يف كيياري   ز اهتؿاماكييفإيطييالل ك ك 

ي  Vita-Saluteا اإلسيم،  سسيتاذ الحريارة اإلسيممقة عجامعيية الشيق  خخوق  

 كاري  اليوخ  اإلسيممقة عجامعيةيف مشارك   خسستاذ 2142طا،  كسان رافايقؾ إل

ييي2142طيييا،  كقكتيييق إليييك ز اهتؿاماكيييف يف الوراسيييات الؼقاكقييية خالتويييق    ك ك 

 الؽتب مـفا:ـ  لف يف هذا طود مـ ق  خالػؾسػة اإلسممق  

- An introduction to Islamic philosophy ة  قإلسمممؼومة لؾػؾسػة ا

2111.  

- The Qurʼan  2007  الؼقان  األسس. 

- The Qur'an: Modern Muslim Interpretations. 

.2141  التلخيمت اإلسممقة الحويثةالؼقان    

- Philosophical Perspectives on Modern Qur'ānic Exegesis: 

Key Paradigms... 
   .2142ة    الـؿاذج القئقسالحويثةالؼقان خجفات كظق فؾسػقة حق  كػاسقق 

- Al-Ghazali and the Divine   2142الغزالل خاإللفل.  

 



 

 

 مقاربة هرمنيوطيقية ..القرآن والعلم

 ثرجامت

(2) 

مقدمت
(1)

: 

ي وا، العمقة عقـ الؼقان خالعؾؿ خاحوة مـ كؾؽ اإلشيؽاتت التيل سرارهيا الو 

ة قيو الؼقن التاسع طشق  حقث عقزت كظقييات طؾؿق يمع العؾؿ الحويث يف سخاخق 

ضيية لؿييا يؿؽييـ اطتنييارو كقزمقلييقجل قييقاي  يف هييذا السييقا  حيياخ  كنييوخ معار  

لتؾيؽ العمقية عيقـ  قيقيؿ   طيـ كؿيط   قخن النحيث  الؿػؽقخن خالؿوؾحقن خالؿػس  

يي  الؼييقان خالعؾييؿ الحييويث ك  خيحيياخ  قـ مييـ سهييوا  خمـطؾؼييات شييت  مـطؾؼ 

مييـ مـظييقر  هييذو الؿؼاليية كؼييويؿ راييية مغييايقة لفييذو العمقيية كامنيياكقـل هـييا يف

ا الؼييقاي اطتؿيياد   ا  كقػقيية حرييقر العؾييؿ يف الييـص  ؽشييهقمـقييقصقؼل يحيياخ  است

امـ الػمسػة التلخيؾققـ  طؾك طود    خريؽقر.غادامقق  خوق  

ق استحرار هيذو الويقر الؿختؾػية لفيذو العمقية  ن  كامناكقـل مؼالتف ط   ئينتو

  هذا مػفق، العؾؿ لقشؿؾ العؾؿ الطنقعل يف مقحؾة ما قنيؾ الحوارية  ع خمخيقس  

الؿققيػ  :كويـقػ رمريل لؾؿققيػ ميـ هيذو العمقية كخيوؾ مـ خم  هيذا إلي

اتكطم  ميـ مقافؼية الؼيقان الؽامؾية  :سي  «لؾ  التقافؼ الؽ  »قف مققػ األخ  يسؿ  

لؿعقفتفا خالؼاضل عيالحؽؿ  عؾ خكقكف الؿوور األد     خالحقفقة لؾعؾق، الطنقعقة

                                                             

قا، عؽتاعة الؿؼومة  خكذا التعقيػ عاألطم، خكتاعة الحقاشل خالتعؾقؼات القاردة يف كص  ال جؿة   (1)

مسمخلق قسؿ ال جؿات يف مققع مقكز كػسقق لؾوراسات الؼقاكقة  خقو مق زكا حقاشقـا طـ حقاشل 

لؽــا  ؛لوراسةكامناكقـل علن كووـا ععوها عي)قسؿ ال جؿات(  خقو كاكت حقاشل كامناكقـل يف ختا، ا

 ع مقاد الؽاكب.ـ مـ كتن  حتك يتؿؽ   ئا طؾك الؼارارقكا كرؿقـفا يف الوراسة كقسقق  



 

 

 مقاربة هرمنيوطيقية ..القرآن والعلم

 ثرجامت

(1) 

التقافييؼ »خالؿققييػ الثيياي هييق مققييػ  .عوييحة سخ خطييل كتييائج العؾييق، الطنقعقيية

 غقييق    سخ عتعنقييق سد     لؾعؾييؿ يف مجؿؾييف مقافييؼ   الؼييقان     خالييذي يييق  سن  «الجزئييل

ض ليف  لؽيـ هيذا ت يعـيل خجيقد التعنقيق اليوققؼ خات يطمحل سخ معيار   ئمـاخ

ا ميـ كيقن الؼيقان كتياب خهذا اكطمق    الؼرايا التػوقؾقةالعؾؿل داخؾ الؼقان يف 

ياليقفض الؽ  »سما الؿققيػ الثاليث ففيق مققيػ  .ت كتاب طؾؿ  و  ه     خاليذي «لؾ 

لنتة عيالعؾؿ الطنقعيل  خسن مقيوان العؾيؿ الطنقعيل هيق سيعـل سن الؼقان ت طمقة لف 

 الؼقاي. ة التل كخالػ الـص  لف ققاكقـف الخا    مقوان مستؼؾ  

حاخ  كامناكقـل كقضقح هذو الؿقاقػ الثمرة خسعقز مـ يتؿقضع فقفا ي

الؿققػ اإلسممل الؿـاهض »يخالعمقات عقـفا  خكذا طمقتفا عؿا يسؿقف ع

ز طؾك ععض الؽتاعات ال ارقة   كؿا يقك  «مساحة التلخيؾ» :قفخعؿا يسؿ    «لؾققكقعقا

مثؾ كتاعات اعـ رشو خكتاعات الؿعتزلة خكتاعات كوق حامو سعق زيو   :خالؿعا قة

ق التلكقو طؾك خوق قة لغة الؼقان مـ جفة خمـ جفة ن  ا لف خط  خفؼ  -خالتل كوطؿ 

دية التلخيؾقة لؾؼقان خاكػتاحف طؾك فققض مـ التعو   -راكقة كسنقتفا خاركناصفا عالثؼافة

ـ مـ طو، خجقد كواد، عقـ ما يؿؽ   الؿعاي خالتلخيمت التل ت كتققػ  خهق

 الؼقان خالعؾؿ.

عيو  مـ خم  هذو الـظقة يؿقضع كامناكقـل رايتف التل كؼيق، طؾيك سن العؾيؿ ت

ييو   س داخييؾ الؼييقان كؽتيياب لغييقي  سن ي  يي ر  ك مييـ خملييف حؼقؼيية العؾييؿ  يف هييذا كتجؾ 

ػ متعارضيية  عييؾ مشييقخطة قييمقا لقسييتالسييقا  كويينح الؿقاقييػ الثمريية السيياعؼة 

 عثمرتفا يف مقاضع مختؾػة. 
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 ثرجامت

(9) 

ععيييض ا طيييـ اتكػيييا  سخ اتخيييتم  ميييع الؿؼالييية يف كتائجفيييا سخ يف خععقيييو  

  الؿـظييقر الييذي كؼ حييف لـظييق الؿسييللةسهؿقتفييا كؽؿييـ يف هييذا  مسيياحا،ا  إت سن  

 ا.ا سخ إيجاع  خالؼادر طؾك فتح سفؼ جقوة لـؼاشفا غقق خاضع إلكقاو الحوارة سؾن  

│ 
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 ثرجامت

(2) 

 املقالت 

الؼييقاي مييـ خييم   سسييعك يف هييذو الؿؼاليية إلييك الـظييق يف مييولقتت الييـص  

  خذلييؽ عاإلشييارة إلييك -الققائعقيية-سييؿ عالؿقضييقطقة دراسييتف كـظييا، لغييقي يت  

األحؽيا، »مـ مـظيقر  يـظق إلك الـص   -ققغادامػ    خ   طؾك حو  -الذي  قؿػس  ال

 .«الؿسنؼة اإليجاعقة

ي اليـص  خمقضقع النحث هق كقػقية قيقا ة اييات  ؼ عيالعؾق، الؼيقاي التيل كتعؾ 

خلييقس مييـ مـظييقر   الطنقعقيية خالـظييا، الؽييقي مييـ مـظييقر هقمـقييقصقؼل فؾسييػل

فالنحث ت يتـياخ   كاريخل سخ مـ خم  ققاطو الؾغة سخ دراسة األسؾقب األدعل؛

خسيؿاكف الػـقية  خالعمقية  ما يثار مـ إشؽاتت حيق  الخويائص األدعقية لؾيـص  

 ذاكف. عقـ الؼقان خالعؾؿ عحو  

كعؾيؿ فؾسيػل  ت مجيقد  الفقمـققصقؼياخكـطؾؼ الؿؼالة مـ اطتؿياد مويطؾح 

كظا، تستـناط الؿعـك مـ الـص  
(1)

ي يا محقري  ا   خهذا العؾؿ يف صقيؼيف لقوينح طؾؿ 

                                                             

خكؿا -الؿقثقدخلجقة  .خهقمـققصقؼا فؾسػقة  لقجقةخهقمـققصقؼا مقثقد ك:يؿؽـ كؼسقؿ الفقمـققصقؼا إل (1)

سطممفا  الـوقص  خيؿثؾ سهؿ  ز اهتؿامفا األساس يف النحث طـ ققاطو لتػسقق ي ك   -يترح مـ اسؿفا

فا األساس يف النحث طـ ققاطو لتػسقق هققش خعتل  يف الؿؼاعؾ فنن الفقمـققصقؼا الػؾسػقة ت كرع هؿ  

التػؽقق يف قرقة الؾغة خالـص  ك  عؾ إهنا كـطؾؼ مـ اإلشؽاتت الفقمقـقصقؼقة يف ققا ة الـوقص إلالـص  

يـ خعالزمـ خعالحؼقؼة  خهل قائؿة طؾك سساس مـعطػ ضاهقايت خالػفؿ مـ خم  طمقتفا عالؽائـ خعالوازا

مـ    الـص  عذا كحق   ؼل داخؾ الظاهقاكقة كذلؽ ققصققمـمـققصقؼا عوس مـ هقوجق  خمـطعػ هداخؾ الفق

ل الحؼقؼة طرب الؾغة التل هل عقت يف كجؾ   اكقكف كؿط   ك  إلئق ققاطو يرعفا الؼارن  ا لؾػفؿ ط  كقكف مقضقط  

= 
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 ثرجامت

(7) 

 -ؽك ذليطيمخة طؾي- خاإلسم،ة الؼقاكقة. يف مجا  الوراسات اإلسممقة خخا   

ا إليك كتيابيؿث   خهيق الؼيقان. خالؼيقان كتياب يحتياج إليك  :ؾ رؼافة كشيلت اسيتـاد 

يي ييفعـييوما س    لكػسييقق كو  قصقؼييا فييم سطـييل عييذلؽ كتييب التػسييقق ـقإلييك الفقم قق  ش 

الؽمسييقؽقة سخ التلخيييؾ النيياصـل القخحيياي طـييو الشييقعة سخ عييالؿعـك الييذي يعقفييف 

ذلؽ طؾيؿ الفقمـققصقؼيا الػؾسيػل خلؽـيل سطـيل عي  (72-4512) هـقي كقرعقـ

(4542) عييق  ريؽييقرخ  (2112-4511) هيياكز غييادامققطـييو 
(1)

حقييث يييق   .

يكـشل عقـ الؿػس  ة رؿة طمقة خا    غادامقق سن   ا  ؛(ق )اليـص  ق )الؼيارئ( خالؿػس  خكظيق 

ؾ الغاية ألكف يـطقي طؾيك طنيارات خمحتيق  راعيت ت يتغقيق؛ ألن يؿث   لذلؽ فالـص  

لف كظامف الؾغقي الذي  فل نح الـص    ػ ت يؿؽـف إضافة كعويمت إلك الـص  الؿمل  

طؾك  الؿػسق )الؼارئ( الـص   يتـاخ خمـ جفة سخق   ة. يعؿؾ خفؼ ققاطوو الخا   

                                                             
= 

الوازايـ   خجقد   ونح الػفؿ ت مسللة كنحث يف سقا  مقاجفة حؼقؼة سق  الػفؿ  عؾ يونح كؿط  الؽائـ  خي

ـ كقكف راطل الؽقـقكة  خقو خ ؾ هذا الـؿط مـ التػؽقق يف ق     خكلخيؾف هق ط  سكف كائـ فاهؿ سخ ممخ  

  خقو حاخ  عق  غادامققلؾحؼقؼة كؿا طـو  امغايق   (الؿقثقدخلقجل)اطتنار الؿـفج  حو   كالفقمـققصقؼا إل

ريؽقر كؼويؿ راية لػفؿ الـوقص كتجاخز خكحاخ  ال كقب عقـ القايتقـ الؿقثقدخلقجقة خالػؾسػقة  خإن 

ل فؾسػل قكان مذهنف سققب تستخوا، الفقمقـقصقؼا الؿقثقدخلقجقة كلحو خطقات مذهب هقمقـقصؼ

 (.قسؿ ال جؿات) .ؼ العالؿ خالذاتؾ  لخ   الؾقجقد خمـطؾؼ   افقف كؿط   يونح الـص  

 اكظق: (4)

 Hans Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, 4th edn (Tμbingen: Mohr, 1986); Paul 

Ricoeur, Le conflit des interprétations (Paris: Seuil, 1969); Paul Ricoeur, Du texte à 

l‟action. Essais d‟hérmeneutique II (Paris: Seuil, 1986). 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B2_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1
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 ثرجامت

(2) 

الشخويقة التيل كـطيقي طؾيك اف اضيات مسينؼة كاريخقية « ؼةسين  سحؽامف الؿ  »ضق  

 .لؾـص   ق إلك كلخيؾ شخول  ل عالؿػس  ػر  لقجقة خكػسقة ك  قيخسيو

ا لتعقيػ  طادة ما كق ػ عاإليجاعقة « األحؽا، الؿسنؼة»  فنن غادامققخخفؼ 

ػ فرؾ    خ    قرة سؾنقة تزمت هذا الؿوطؾح  خطؾك حو   غقة إعطا  سي  ع  

 القحؿـ: 

ا لؿقضييقع التجقعيية كييؾ   ا مسيينؼ  ا كؿفقييو    كجقعيية لؾػفييؿ كػيي ض سييؾػ 

خعالتييالل فنييوخن اتطيي ا  الؿمئييؿ قييذا القاقييع الييذي يوييػ حؼقؼيية كؼقيييق 

ا )خهق ما يشؽؾ جقهق كظقية غادامقق التلخيؾقة عالؽامؾ( كوينح  األمقر مسنؼ 

يا طؾقفيا عالػشيؾ ة محاخلة لػفؿ سي  سي   ألهنيا كػتؼيق إليك الؽػيا ة  ؛شل  محؽقم 

العؾؿقة
(1)

. 

ا مثؾ هذو الؿؼارعة الفقمـققصقؼقة مط إن   مققػ »ؾقعة لؿقاجفة ما سسؿقتف مسنؼ 

«اإلسم، الؿـاهض لؾققكقعقا
(2)

إلك  -مـ كاحقة-خيـظق هذا الؿققػ الؿـاهض  .

ذا مقجعقة راعتة  حتك يف الؼرايا العؿؾقة خالؿسائؾ التشقيعقة؛  اطتنارو كو  اع الـص  

ا مـؼطع الـظقق يـنغل السقق طؾ ك خمـ كاحقة سخق  يق  يف مجو الؿاضل كؿقذج 

 خطاو يف رسؿ الؿستؼنؾ.

                                                             

(4) Fazlur Rahman, Islam and modernity (London and Chicago: Chicago University Press, 

1984), p. 9. 

 .,Massimo Campanini, Islam e politica, 2nd edn (Bologna: Il Mulino, 2003)  اكظق: (2)

ا:  L‟utopia nel pensiero politico dell‟Islam. A proposito del libro di Patricia„ خاكظق سير 

Crone “Medieval Islamic Political Thought”‟, Oriente Moderno 84 (2004), pp. 671–83. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B2_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1


 

 

 مقاربة هرمنيوطيقية ..القرآن والعلم

 ثرجامت

(5) 

خكق  العويو مـ التقارات األ قلقة خاإلسممقة الؿعا قة كتنـك هذا اتكجاو  

قيـ سمثا  فؼو كمحظ ذلؽ طؾك سنقؾ الؿثا  فقؿا ذهب إلقف ععض الؿػؽ  

( مـ سن الؼقان هق 4522 -4512( سخ سقو قطب )4575 -4512الؿقدخدي )

األساس الذي يؼق، طؾقف خضع الوستقر خالـظا، الؼاكقي الذي يقاكب الؿجتؿع 

الؿعا ق. فعـو التعامؾ مع الؿـظقر الذي يقيو  ق  العؼق  اإلسممقة طـ مـفج 

التاريخقة  يترح سن الحقكة الؿـاهرة لؾققكقعقا لويفا كػس الؼورة طؾك كؼققو حقكة 

التل اكتؼوها  (اتكتػا  الذايتاإلسممقة عوقرة سؾنقة عحجة ) ر خالـفرةالتطق  

مقكتجؿقي خات
(1()2). 

                                                             

( كاهـ إكجؾقؽاي خمستشق  عقيطاي  سستاذ الوراسات العقعقة 2112 -4515مقكتجؿقي خات ) (1)

  مـ سهؿ الؿستشقققـ الؿعا قيـ يف 4575كؼاطوو طا،  كسؽتؾـوا إلنسممقة عجامعة إدكربة عخاإل

(  محؿو يف 4592محؿو يف مؽة ) :مجا  كاري  الوطقة خالسققة الـنقية  خمـ سشفق كتنف يف السققة

(. خالثمرة م جؿقـ لؾعقعقة  فؼو كقجؿ األخ  4552(  خاإلسم، خاكوماج الؿجتؿع )4592الؿويـة )

  خكقجؿ الثاي شعنان عقكات  4551خ ور طـ الفقئة العامة لؾؽتاب طا،   طنو القحؿـ الشق 

  خكقجؿ الثالث طؾل طناس مقاد  خ ور طـ الؿمسسة 4529مـشقرات الؿؽتنة العوقية  عنققخت  

-Muslim ) :  خكذلؽ كقجؿ كتاعف2115  4الجامعقة لؾوراسات خالـشق خالتقزيع  عققخت  ط

Christian Encounters: Perceptions and Misperceptions,1991 ) اإلسم، خالؿسقحقة ) :ععـقان

  خكتاعف 4552خ ور طـ الفقئة العامة لؾؽتاب طا،     كقجؿف: طنو القحؿـ الشق (يف العالؿ الؿعا ق

كلرقق اإلسم، يف سخرخعا يف العوقر القسطك  كقجؿة: سارة إعقاهقؿ الذيب  خ ور طـ دار جسقر 

 (.قسؿ ال جؿات) .2142  4ن  طلؾ جؿة خالـشق  لنـا

 W.M. Watt, Islamic Fundamentalism and Modernity (London and  اكظق طؾك سنقؾ الؿثا : (2)

New York: Routledge, 1988), pp. 1–23. 
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 ثرجامت

(41) 

ؾ لو  العوييو ميـ طؾؿيا  الؿسيؾؿقـ اليقطل الؽيايف قيذا الخطيق؛ خقو كشؽ  

العؼيق  سهيؿ ( خهيق سحيو 4529 -4515فعؾك سنقؾ الؿثا   دطيا محؿيقد صيف )

إلك كغؾقب السيؿة  (الثاكقة لإلسم،القسالة ) :خالؿثققة لمهتؿا، يف كتاعف الؿنتؽقة

ـا عزمـ معق  العامة الشامؾة لؾؼقان الؿؽل طؾك الؼقان الؿوي الؿؼقو كاريخق  
(1)

. 

الؿعييقيف خالفقمقـييقصقؼل الؿييذكقر سطييمو  الييولقؾهييذا النحييث  خيسييتغؾ  

لؿسيللة العؾيؿ يف لخقض سخ  محاخلة كسيعك لنحيث إمؽاكقية التحؾقيؾ الػؾسيػل 

الؼقان
(2)

.  

(4212-4921اقش جييالقؾقق جييالقؾل )خقييو كيي
(3)

التييل  رسييالتف الشييفققةيف  

س  العمقية عيقـ العؾيؿ خالؽتياب الؿؼيو   كاسيتقؾل نقـقويتقل( 4242) خجففا سـة

 حقث سكو فقفا طؾك سرعع كؼاط:

                                                             

(4) Mahmud Taha, The Second Message of Islam (New York: Syracuse University Press, 

1987). 

ا جويوة لؾنحث يف الؿسللة  إت سهنا ما ح  ت  ف   (2)  زالت مػققة يف طوة مؼاتت  اكظق: حسـ حـػل سفؼ 

 „Method of Thematic Interpretation of the Qur‟an‟, reproduced in Islam in the Modern 
World (Cairo: Anglo-Egyptian Bookshop, 1995), vol. 1, pp. 407–28 and Les méthodes 

de l‟exégèse: Essai sur la science des fondements de la compréhension (Cairo, 1965). 

ؾت العؾؿ ( طالؿ خفقؾسق  إيطالل  خاحو مـ سهؿ األسؿا  التل شؽ  4212 -4921ق جالقؾل )قجالقؾ (3)

كقؼقس ظقيات كقعقكق يف إكؿا  الطقيؼ الذي اعتوسكف قالحويث خكظقية الؿعقفة الحويثة  استؿق جالقؾ

خكنؾق حق  فقزيا  السؿا   فاستطاع طؿؾ سخ  كؾسؽقب  خالذي كان رقرة يف الؿـفجقة الغقعقة خمحقر 

تكتشا  الحؼقؼة العؾؿقة خهل التجقيب خاتستؼقا   اجويو   ا قاع مع الؽـقسة  حقث فقض صقيؼ  

عنؾقرة كظقيات ق قرسطل  كذلؽ قا، جالقؾكنويؾ طـ الطقيؼة الؽـسقة الؿعتؿوة طؾك اتستـناط األ

= 
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 ثرجامت

(44) 

سيية لتػسييقق الظييقاهق الطنقعقيية سخ ت يؿؽييـ اتسييتـاد إلييك الؽتييب الؿؼو   أ(

 .ةاإلشؽاتت العؾؿق  

 .عحاجة إلك التلخيؾ الؿجازيهذو الـوقص  ب(

 .سة لويفا اطتنارات سخمققة ختهقكقة حوقيةالؽتب الؿؼو   ج(

خذليؽ حتيك  ؛س عسقطة سخ حتيك منسيطةغالن ا ما كؽقن لغة الؽتاب الؿؼو   د(

يتؿؽـ العامة مـ ففؿفا
(1)

. 

-4422)ق قو ققس فعم  ميا كتنيف اعيـ رشيو قخرغؿ سكـا ت كوري إن كان جالقؾ

ي- (4452/921-959 هيذو  كيؾ    سنإت   -ح ذليؽحقث ت يقجو يف كتنف ما يقض 

كـتؿيل  كنقيق علهنيا قؿؽـ الجز، إلك حو  ـاها مـ حقث الؿـفج فع  الؿـاقشات إذا كتن  

ألهنا كػويؾ عيقـ األميقر الويـقية خالحؼيائؼ العؾؿقية.  ؛لؿورسة اعـ رشو الػؾسػقة

ؽيـ مورسية اعيـ رشيو الػؾسيػقة يف طويق خدافع اعـ رشو طـ خحوة الحؼقؼية  خل

                                                             
= 

جويوة يف الحقكة خالسؼقط مخالػة لـظقيات سرسطق خمتؿاشقة مع كظقيات ساعؼقف كنؾق خكقعقكقؼقس  

ف خسفؽارو ئق عسنب اراقيـ جالقؾد  هذا لمكؼمب طؾك فقزيا  سرسطق خطؾك كظقيتف لؾؿعقفة  س   و عؽؾ  فؿف  

مات   سن   كخكؿ كحويو إقامتف يف عقتف إل  خ اؾ الؽـقسة الؽارقلقؽقة  خمـعت كتنف مـ الـشق خالتون  مـ ق  

قسؿ ) . يف الػاكقؽانت لف كؿثات  ـع      2112ق  خيف قا لجالقؾا طؾـق  ر  اقومت الؽـقسة اطتذ 4552يف طا، خ

 .(ال جؿات

(4) Galileo Galilei, Opere, ed. F. Flora (Milano–Napoli: Ricciardi, 1953), pp. 988–9. 
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 ثرجامت

(42) 

ػيف ميا خؾ   كان لفا رسي معاكس  خعذلؽ فينن   عقلقكقاخ عادخفاالـفرة الؿقجقدة يف 

  إليك قيقا ة سقاسيقة اعـ رشو مـ كقاث يف طوق الـفرة خلو  الػؽيق الغقعيل سد  

عو طـ مذهب اعـ رشوالن   كؾ   يـ  خهذا يف األساس ععقو  خطؾؿاكقة لؾو  
(1)

. 

-4122) مـ عقق خ عقمنقكاكزي امتواد هذو الؿورسة يف سفؽار كؾ  خيظفق 

جقرداكق عقخكق  خ(4921
(2)

سنقـقزاعارخخ خ  (4912-4211) 
(3)

 (4211-

                                                             

ق  مذهب اعـ  (1) حؼقؼة فؾسػقة خحؼقؼة  :ة لف عاطتنارو مذهب يؼق  عحؼقؼتقـقرشو يف ال جؿة المكقـط 

ا مع ارا  اعـ رشو  عؾ هل كلخيؾ خاستخوا، ألفؽارو يف سقا  مػقو  ػؼ كثقق  ديـقة  خهذو الؼقا ة ت كت  

يؼة ؾت صقحقث سفادت هذو الـظقة الؽثقق مـ الػمسػة الغقب سرـا   قاطفؿ مع الؽـقسة  حقث مث  

كؽتقؽقة يؿؽـ قا اكتساب مساحة معقفقة شقطقة مـ الؽـقسة دخن موادمة طـقػة معفا عقفض ما كعتربو 

هل الحؼقؼة الويـقة التل كخرب طـفا  :هل مـ ارا   خهذا طرب الؼق  عقجقد حؼقؼتقـ غقق متعارضتقـ

 .(قسؿ ال جؿات) .خالحؼقؼة الػؾسػقة التل يؽتشػفا الػمسػة  الؽـقسة

( فقؾسق  خراهب كارقلقؽل  خسحو سشفق رمقز الوقاع عقـ العؾؿ 4211 -4912عقخكق ) قرداكقج (2)

خالؽـقسة  حقث اطتـؼ عقخكق ععض اآلرا  التل كؼق، طؾك الومج عقـ األفمصقكقة الؿحورة الؿستعادة يف 

خالحقكة  جقا، السؿاخية خمقكزية الشؿسطوق الـفرة األخرخعل خععض اآلرا  العؾؿقة الـاشئة طـ األ

عاإلضافة لؾتشؽقؽ يف ععض العؼائو الؿسقحقة األساسقة مثؾ الؽقيستقلقجل خهناية الؽقن خالجحقؿ  

قسؿ ) .4211ا طا، طوامف حقق  ن  كؾ هذا تضطفاد الؽـقسة لف  خهق اتضطفاد الذي اكتفك عسد  

 .(ال جؿات

يف هقلـوا  يـحور ميـ طائؾية ميـ (  فقؾسق  يفقدي خلو 4277 -4222) سنقـقزا  هق عارخخ سنقـقزا (3)

القفقد الربكغالققـ الذي هاجقخا إلك سمس دا، عسنب اتضطفاد  خهق سحيو سهيؿ فمسيػة الؼيقن السياعع 

و الينعض ديؽاركق يا  حقيث اكيتفج ميـفج الشيؽ اليويؽاريت يعيو    (القاديؽيالل التـقيق) طشق  خسحو رخاد

 قيو الػؾسيػة يف سكيف إت العؼائو  خطؾك سةالؿؼو   ـوقصال طؾك خصن ؼف )الؿنادئ األخلك( الذي سرساو يف

= 



 

 

 مقاربة هرمنيوطيقية ..القرآن والعلم

 ثرجامت

(42) 

عاإلضافة إلك سائق التقار التحقري الشاهو طؾك استؿقارية مورسة اعـ   (77

ؾ خجفة الـظق الؿش كة رشو الػؾسػقة. فاتختمفات التل خضعفا جالقؾقق كؿث  

 يف العالؿ الغقعل الؿعا ق. 

يا. سما الؿشفو اإلسممل  فؼيو كطيق   ر يف ععيض األحقيان عطيق  مختؾػية كؿام 

 (لؾؿػؽيييق اإلسيييممل)علكيييف مثيييا  ( 919/4444) خيؿؽيييـ سن كويييػ الغزاليييل

جؿقي خات(تالؽمسقؽل )كؿا سصؾؼ طؾقف مقك
(1)

يا ديـق ي ؛ ا  خطالؿ  ا  فؼو كان فؼقف 

 عحق طؿقؼ يحقي كيؾ   الؼقان ف ا يف ان خاحو  خيق  الغزالل سن  خفؾقسقف ا  خمتوق  

                                                             
= 

 كؼق، فؾسػة خصقح خالػؽق  خالؿادة خالقخح الجسو حق  ديؽارت رـائقات كجاخز فؼو ديؽارت؛ خالػ

ت ـياو  ليف حالتيان   -كػيس الشيل  طـيوو هؿا- اهلل سخ الطنقعة هق خاحو جقهق خجقد طؾك خهيق جيقهق ت م 

 الجزئقية حاتكيف خكتعيود  (الطاععية الطنقعة) خهؿا: اتمتواد  خالػؽق. خالجقهق خحالتاو المهنائقتان هق

 ميـ الػؾسيػة عيو  ضقخرة رس  حقث الؿـفج  يف ديؽارت خالػ فؼو كذلؽ ؛(الؿطنقطة الطنقعة) خهل

 سقة خلقس النو  ميـ اليذات كؿيا كػي ض فؾسيػة ديؽيارت. الـتيائجهـو عوقرة مـف خاتستـناط الجقهق

 لحقمان الؽـقسة لف خاطتنارو تسة خكتاقا سد  التل خؾص إلقفا حق  القحل خحق  كاري  األسػار الؿؼو  

ا خمؾعقك ييييييا عسيييييينب هقصؼاكييييييف  مييييييـ سشييييييفق كتنييييييف كتيييييياب  المهييييييقت يف رسييييييالة) مطييييييقخد 

قية  كقجؿيف: جيم  اليويـ سيعو  الؿـظؿية العقعقية لؾعقع مي جؿ خهيق  (األخم ) خكتاب  (خالسقاسة

ت يياب الييذيـ اختؾييػ فييقفؿ النيياحثقن  خسيينقـقزا،  2115  4لؾ جؿيية  عقييقخت  لنـييان  ط مييـ سكثييق الؽ 

يي ييخالػمسييػة  فثؿ  ا مييـ صييقاز رفقييعة مييـ يجعؾييف سقسييك الؿؾحييويـ  خرؿ  قسييؿ ) .ة مييـ يجعؾييف متوييقف 

 . (ال جؿات

(4) W.M. Watt, Muslim Intellectual. A Study of al-Ghazālī (Edinburgh: Edinburgh 

University Press, 1962). 
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 ثرجامت

(41) 

الؿعار  الؿؿؽـة مقجقدة يف الؼيقان عيالؿعـك  العؾق،  خهق ت يعـل عذلؽ سن كؾ  

منادئ جؿقيع العؾيق،  عؿيا فقفيا العؾيق، الطنقعقية   الحقيف  خلؽـف يؼوو عذلؽ سن  

ة لزطؿ ذلؽ هق الػقضقة الؿسينؼة الؿعـق ي فالذي دطاو  مـ الؼقان جؿقعفا مستؿو  

عؿييا ذكييقو الؼييقان مييـ سن اهلل هييق  يياحب العؾييؿ الؿطؾييؼ  خهييذا العؾييؿ موييورو 

خمييـ هييذا العؾييؿ الؿطؾييؼ يسييتؼل العؾؿييا  الييذيـ يورسييقن   األساسييل يف الؼييقان

ا )مثؾ الػؾؽ  خالطب  خالقياضقات( الؿنيادئ األساسيقة ليتعؾ   ؿ العؾيق، ريؿ طؾقم 

 قيق هذو األفؽار.خن يف كطاينو

ئ الؿمسسة الؼقان يحقي الؿناد يذكق الغزالل سن   (جقاهق الؼقان)خيف كتاعف 

ليف القاسع الذي ت حوخد مـ عحق طؾؿ اهلل ةالعؾق،  ففل مغ ف لؽؾ  
(1)

خكؼيقس يف  .

 فييا داخؾيية يف خعالجؿؾيية فييالعؾق، كؾ  »كػييس الػؽييقة كؼقين ييا:  (إحقييا  طؾييق، الييويـ)

خهيذو   خيف الؼيقان شيقح ذاكيف خسفعاليف خ يػاكف  خ يػاكف -خجؾ طز  -سفعا  اهلل 

«خيف الؼقان إشارة إلك مجامعفا  العؾق، ت هناية لفا
(2)

. 

يي  فعالييف خ ييػاكف كق ييؾـا إلييك منييادئ كييؾ  سدراسيية ذات اهلل  خ فيينن   ؿ  خمييـ ر 

 العؾق،.

                                                             

(4) Abū  amid Muḥammad ibn al-Muḥammad al-Ghazālī, Le perle del Corano [The 

Jewels of the Qur’an], ed. M. Campanini (Milano: Rizzoli, 2000), pp. 121–5. 

( الؿجؾو األخ   الناب األخ   4529  إحقا  طؾق، الويـ )عققخت: دار الؼؾؿ  سعق حامو الغزالل (2)

 خما ععوها. 297الؽتاب الثامـ  الػوؾ القاعع  ص
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 ثرجامت

(49) 

ا عسيقط ا طيـ إيؿيان سطؿيكالغزالل  ؿ  ط  ز   إن     خلؽـيف يعؽيس مسيللة لقس كعنقق 

ألهنييا كشييتؿؾ طؾييك خاحييوة مييـ سكثييق الؼرييايا حساسييقة يف اخييق  ؛األهؿقييةعالغيية 

يي عييقـ التػسييقق الظيياهقي العييا، خالحييقيف   ت عييقـ اإلسييم، خالحوارييةمقاجفيية كؿ 

 ؛لـوقص القحل يف مؼاعؾ التػسقق الناصـل الرؿـل خالتيلخيؾل ليـػس الـويقص

  إذا كيان هيقالعؾيق،  خ فنذا كان الؼقان يحقي منادئ كيؾ  
 
و الثاعيت الؿـيز   كيم، اهلل

 فؿ   -خهق كذلؽ-طـ الفق  
 
الوقغ العؾؿقة القاردة يف الؼقان يؿؽيـ  سن   ـ الجؾل

يقسل ققاطيو النحيث  عؿعـاها الحقيف خعشؽؾ   سخ يجب سخذها طؾك محؿؾ الجو  

 .العؾؿل

ا يف هذو الؿجؾة  ش  ك   خيف مؼا     دراسية كاريخقية (عسيطامل خقيق)، قو  ق ممخق 

ؼيييائؿ حيييق  إشيييؽالقة الؼيييقان خالعؾيييؿ يف العيييالؿ فقفيييا الجيييو  ال اسيييتعقض

اإلسممل
(1)

الجاكب الـظقي سخ الػؾسيػل ميـ الؼريقة ليؿ يشيغؾ مؽاك يا  خعؿا سن   .

و طؾيك ععيض الـؼياط الـظقيية يف هيذو ا يف دراستف  كان مـ الرقخري سن كمك  مفؿ  

 الؿسللة.

إشييؽالقة خيؿؽــييا اكتؼييا  رمريية مقاقييػ مييـ الجييو  التيياريخل الؼييائؿ حييق  

الؼقان خالعؾؿ يف العالؿ اإلسيممل: كقافيؼ كيا،  كقافيؼ جزئيل  سخ غقياب التقافيؼ 

ا. خيزطؿ الذيـ قالقا عقجقد كقافؼ كؾ   ؿيقط الؼيقان ي   ل عقـ الؼقان خالعؾيؿ  سن  كؿام 

                                                             

(4) Bustami M. Khir, „Qur‟an and Science: The Debate on the Validity of Scientific 

Interpretations‟, Journal of Qur’anic Studies 2:2 (2000), pp. 19–35. 
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 ثرجامت

(42) 

ة متؼوميية اكتشييػفا العؾييؿ الحييويث. خعييذلؽ إذا حييوث الؾثييا، طييـ مسييائؾ طؾؿق يي

ييس خعييقـ االؿؼييو   كعييارض عييقـ الييـص   ـ رييؿ يؽييقن الخطييل يف لـظقييية العؾؿقيية  فؿ 

ط الـظقية عطقيؼة  حقحة. خهذا القسي دافع طـيف ستـن  الـظقية  سخ طؾك األقؾ لؿ ك  

سيقا   سمثيا  محؿيو السيؽـوري  رقن طؾيك حيو  طؾؿا  الؼقخن القسيطك خالؿحيو  

  (4512 -4291) ،(  سخ طنو القحؿـ الؽيقاكنل42هي/الؼقن 42-42 )الؼقن

( خسحؿو حـػل4511 -4222صـطاخي جقهقي ) الشق  قيبمـذ طفو قسخ 
(1)

 ؛

ييا يف سييـة خطؾييك سيينقؾ الؿثييا  ط   يف عقييقخت حييق   كنقييق   ، مييمكؿق  2111ؼييو سير 

 اإلطجاز العؾؿل يف الؼقان.

عييقـ الؼييقان خالعؾييؿ  هييق عحسييب  خهييذا الييقسي الييذي يؼييق  عييالتقافؼ التييا،  

اإلسيممقة لورجية سكيف يؼيق  عريقخرة األخيذ  كعقيػل السالػ  مـاهض لؾققكقعقا

خعالتيالل ي حيذ    : فم عو ميـ كؽققيػ الطنقعية ميع اليـص  عالؿعـك الحقيف لؾـص  

. ق ألكف ت يستطقع سن يذهب إلك ما هق سععو مـ الؿعـك الحيقيف لؾيـص  ر الؿػس  خ  د  

 فنذا  يقح ؛ر طؾؿلخكتقجة لترققؼ كطا  التلخيؾ  كترا   احتؿالقة حوخث كطق  

                                                             

طنو القحؿـ الؽقاكنل  صنائع اتستنواد  ضؿـ األطؿا  الؽامؾة )عققخت: الؿمسسة العقعقة  (4)

(؛ صـطاخي جقهقي  الجقاهق يف كػسقق الؼقان الؽقيؿ )عققخت: عاعل 4579لؾوراسات خالـشق  

: دار الؿعار   هي(؛ سحؿو حـػل  التػسقق العؾؿل لميات الؽقكقة يف الؼقان )الؼاهقة4291الحؾنل  

4521.) 



 

 

 مقاربة هرمنيوطيقية ..القرآن والعلم

 ثرجامت

(47) 

ييعييلن األرض مسييط   الييـص     ػ طييـ التسيياا حة خلقسييت دائقييية  فقجييب التقق 

 األرض مسطحة. خاإلققار علن  

محاخلة القعط عقـ الؼقان خالعؾؿ  الؼق  عالتقافؼ الجزئل سن   عقـؿا يق  سكوار  

  ت كعقد عالـػع  حتك خإن لؿ يؽـ رؿية كعيارض عيقـ الؼيقان خالـظقييات العؾؿقية

خيق  الشق  الخيقلل
(1)

قيقاي  كيص   (  يقاحة سكيف ت يقجيو سي  4259-4522) 

الحويثة التل سضفقت دراستفا سهنيا جيز  ميـ قيقاكقـ  يوطو، مع الحؼائؼ العؾؿقة

خليذلؽ  ؛يـ يخاصيب الجؿقيعخلؽـيف سضيا  سن اليو    الؽقن سخ اكسجا، خجقدهيا

                                                             

مورسة  يف( خلو يف ققية شقشاي مقكز سشؿقن عالؿـقفقة  كخقج 4522 - 4259سمقـ الخقلل ) (1)

قسؿ الؾغة العقعقة عؽؾقة اآلداب  رؿ  س نح الخقلل رئقس   4522الؼرا  الشقطل خطؿؾ قاضق ا  يف طا، 

  خقو حاخ  4592األدب يف طا،   خمجؾة 4511مـا  يف   سسس مجؾة األ  4512خكقم  لؾؽؾقة طا، 

جويو يف دراسة الؼقان  هق الؿـفج األدعل سخ النقاي  كؿا سك ف مـ سخ  دطاة التػسقق  مـفج   الخقلل إرسا   

كتاب »الؼقان هق  ك الخقلل سهؿقة كنققة لؾؿـفج األدعل  حقث اطترب سن  ل  خ  الؿقضقطل لؾؼقان  خقو س  

غاية كشقيعقة سخ ديـقة سخ  ت عو سن كـطؾؼ مـ هذو الـؼطة كحق كؾ  ققا ة لف    خسن كؾ  «العقعقة األكرب

الذي سلؼاو طرب « ي الؼقانو  مـ ه  »ق كػسققو ن  سخمققة  خقو قا، الخقلل عالوطقة إلك مـفجف هذا  سقا  ط  

زخجتف خكؾؿقذكف عـت الشاصئ  ت  القاديق  سخ طـ صقيؼ كممذكف خالقسائؾ التل سشق  طؾقفا  فؼو كتن  

  كؿا سن كؾؿقذو محؿو سحؿو خؾػ اهلل «التػسقق النقاي لؾؼقان( »4552 -4542طنو القحؿـ ) طائشة

ـ  »( هق  احب سصقخحة الوكتقراو 4512-4525)   عاإلضافة لشؽقي طقاد «الؼوول يف الؼقان الػ

  مـ سهؿ كتنف: «يـ خالحساب يف الؼقانيق، الو  »(  احب سصقخحة الؿاجستقق 4524-4555)

قسؿ ) .«الؿجودخن يف اإلسم،»  خ«ي الؼقانو  مـ ه  »  خ«جويو يف الـحق خالنمغة خالتػسققمـاهج الت»

 .(ال جؿات



 

 

 مقاربة هرمنيوطيقية ..القرآن والعلم

 ثرجامت

(42) 

حؼيائؼ سخ ضيقاهق كقكقية -عيالؿعـك ات يطمحل لؾعؾيؿ-، يـ ت يؼيو  الو   فنن  
(1)

. 

ار يف كػس اتكجاو اإلسممل الؿعا ق النارز يقسػ الؼقضاخي )ميـ مقالقيو خس

ا4522 (  الذي كتب ممخق 
(2)

  : 

عالؿعـل ات طمحل لؾعؾؿ اآلن  فؼو  (طؾؿ)الؼقان لقس كتاب  مع سن  خ

سحو يف طوق  ـ إشارات كثققة إلك حؼائؼ طؾؿقة لؿ كؽـ كخطق طؾك عا   كرؿ  

كشػت طـ لقن جويو  كثققة   ت يف ذلؽ كتب  ػ  ل  كزخلف خت ععو طوقو عؼقخن  خس  

ؼوت لنقاكف كوخات  (اإلطجاز العؾؿل)مـ إطجاز الؼقان  يؿؽـ كسؿقتف  ط 

ة يف راعطة العالؿ اإلسممل ة  خس كشئت لف هقئة مستؼؾ  خممكؿقات يف سقطار طو  

 عؿؽة.

التل كـؽق  (العؼؾقة العؾؿقة)ـشئ عتعالقؿف الؼقان ي   خسكثق مـ ذلؽ سن  

عقة خالتؼؾقو  ن  ناع الظـقن خاألهقا   خكستعول طؾك الت  قافة  خكقفض اك  الخ

خكممـ عالربهان يف العؼؾقات  خكعتؿو طؾك الؿمحظة خالتجقعة يف الؿاديات  

ـحفا اإلكسان خكعتؼو سن   خيػؽق يف اتكتػاع عالؽقن خما  ؛ لقـظق قاالعؼؾ كعؿة م 

                                                             

 اكظق: (4)
Jacques Jomier and Robert Caspar, „L‟Exégèse scientifique du Coran d‟après le Cheikh 

Amin al-Khouli‟, Mélanges de l‟Institut Domenicain d‟Études Orientales 4 (1957), pp. 

269–79. 

يقسػ الؼقضاخي  اإلسم، حرارة الغو  الـسخة الؿ جؿة لإلكجؾقزية )الؼاهقة: ممسسة الػمح   (2)

 .491  492ص  (4552



 

 

 مقاربة هرمنيوطيقية ..القرآن والعلم

 ثرجامت

(45) 

فػقف  ت كتنو . التل مـ ســ اهللجقي فقف خما ي ق التاري  ق  خاتستػادة مـ س    فقف

،  »ايات  ق  ؼ 
ؾ قن   ل  ؼ  ،  »  خ«ي ع  ق  ؼ 

قن   ل  ؾ ؿ   خل ل»  خ«ي ع 
 
ن اب   أل  خل ل»خ  «األ  ل 

 
ك أل  .«الـ ف 

 خت كجو فقؿا قالف الؼقضاخي ميا يشيقق إليك سن جؿقيع اتكتشيافات العؾؿقية

ا طؾك  طؼمي إت سكف قو يؿق   الؼقان كص   مقجقدة يف الؼقان؛ خلؽـف يؼق  علن   سقيع 

 ، العؾؿ.ؿا كؼو  العويو مـ الحؼائؼ العؾؿقة التل يؽتشػفا العؾؿا  كؾ  

سع خلقس مـ قنقؾ الؿػاجلة سن يق  الؼقضاخي سكف مع مقخر الزمـ سق  كت  

سيؼة ميع ميا سشيار إلقيف الؼيقان الؿعار  العؾؿقية خالتؽـقلقجقية فتوينح عيذلؽ مت  

  فالؼقضاخي يق  سن الفقمـققصقؼا كعؿؾ يف حوخد الـظا، الؾغقي لؾؼقان  اضؿـق  

عقـؿييا يييق    الؼييقاي سييؼ مييع ضيياهق الييـص  خسن اتكتشييافات العؾؿقيية ت عييو خسن كت  

الؼائؾقن ععو، خجقد كقافؼ عقـ الؼقان خالعؾؿ سكف مـ العنث سن كيقعط عيقـ الؼيقان 

كييؾ مـفؿييا  لتييل يفييتؿ قيياالؿقضييقطات ا ألن   ؛مييـ األشييؽا  خالعؾييؿ عييلي شييؽؾ  

ا.  مختؾػة كؿام 

ا خس    الؿستجوات خاتكتشافات العؾؿقة الؽنققة التيل كظفيق كيؾ   سن  »رقق ممخق 

ن ا لؾعؾق، خالتؽـقلقجقا التل كؼنؾ التغققيق خالتحيويث  ف ة ستجعؾ مـ الؼقان كتق  

ييا مييـ التجييارة؛فقويينح الييو    فييا فيينذا جؿييع الؼييقان الؿعييار  كؾ  ... يـ عييذلؽ كقط 

«فسق  يونح العؼؾ خاخي ا خكػؼو الحقية معـاها
(1)

. 

                                                             

(4) Dariush Atighetchi, Islam, musulmani e bioetica (Roma: Armando, 2002), p. 251. 



 

 

 مقاربة هرمنيوطيقية ..القرآن والعلم

 ثرجامت

(21) 

خهيذا اليقسي سييق  يخؾيؼ مسيياحة ميـ التلخيييؾ كسياطو طؾييك إطؿيا  العؼييؾ 

عيقـ  ق  دخن سن يخؾق مـ مجازفة  فعؿق، الؿسؾؿقـ ييقخن يف الػويؾ التيا،خالتوع  

خكثقييق هييذو الؿسييللة جييوت    كػسييف مييـ ققؿيية الييـص   الؼييقاي كؼؾييقم   العؾييؿ خالييـص  

ا يف األخسيياط اإلسييممقة حتييك خاسيي الؿػؽييقيـ مييـ سعـييا  الؿورسيية القاحييوة  ن  إع 

اي   ( مػتيل 4555 -4544هذا اعـ عاز ) :طؾك سنقؾ الؿثا  ؛نوخن ارا  متنايـة كؿام 

الؿؿؾؽيية العقعقيية السييعقدية خسحييو مؿثؾييل التقييار الؿحييافظ  يييق  ضييقخرة حؿييؾ 

ا لؾققك قعقا  عقـؿيا كجيو سيقو قطيب  الؼقان طؾك ضاهقو  خرسيف عذلؽ يعترب معارض 

يي عتييرب ارااو ق الؿوييقي النييارز الؿـتؿييل لؾتقييار اإلسييممل األ ييقلل )خك  الؿـ ظ 

ا يف رفرف ألي   محاخلية لؾتقفقيؼ عيقـ  مـاهرة لؾققكقعقا يف مجا  السقاسة(  قيح 

الؼقان خالعؾؿ  حقث يق  سن التػسققات الحوارقة لؾؼقان خالعؾؿ كعيقد عاألسياس 

ا مع الؿـظقر اإلسممل  إلك هقؿـة الؿذهب العؼمي الغقعل  الذي يتعارض كؿام 

الحؼ
(1)

. 

 ؛قيةعؿزييو ميـ الو   (قطيب)خمـ الؿثقق لمهتؿا، كسؾقط الريق  طؾيك سفؽيار 

ن خحواكقة اهلل هل األساس اليذي سد  إليك الـظيقة متسيؼة حقث يق  سقو قطب س

  خهيق ميـ سخائيؾ (العوالية اتجتؿاطقية يف اإلسيم،)خيف كتاعيف   األركان لؾحؼقؼية

                                                             

 اكظق: (4)
Olivier Carré, „Eléments de la „aqıdah de Sayyid Quṭb dans “Fī Zilāl al-Qur‟an”‟, 

Studia Islamica 91 (2000), pp. 165–97; pp. 170–1. 



 

 

 مقاربة هرمنيوطيقية ..القرآن والعلم

 ثرجامت

(24) 

قلقجقية اإلسيممقة ععيو اطتزاليف العؾؿاكقية يقو عاأليوف التل كتنفا ميـ خحيل كيلر  تن  ك  

التل  حنفا يف شناعف  يؼق  سقو قطب
(1)

: 

ييا  فييم جييق  اإلسييم، هييق ديييـ  ، هييق ديييـ القحييوة عييقـ الؼييق  الؽقكقيية جؿقع 

يا يف دييـ اهلل  خكقحقيو القسيؾ يف  التقحقو: كقحقيو اإلليف  خكقحقيو األدييان جؿقع 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ نثڀ التنشييقق لفييذا الييويـ القاحييو مـييذ فجييق الحقيياة:

خاإلسيييم، دييييـ القحيييوة عيييقـ العنيييادة   [52األكنقيييا : ] ٿمث ٿ

خالؿعامؾيية  خالعؼقييوة خالشييقيعة  خالقخحاكقييات خالؿاديييات  خالؼييقؿ اتقتوييادية 

 خالؼقؿ الؿعـقية  خالوكقا خاآلخقة  خاألرض خالسؿا !

جؿقع الؼق  الؽقكقية يقجيو عقـفيا خعيقـ اإلسيم،  ففق يقيو سن يقضح هـا سن  

 الطنقعيل يـسخيق  سن اإلسيم، هيق اليو   طمقة مـسجؿة  خينيق ـ قطيب يف كتاعيات

الذي يؿؽـف سن يوػ الـظا، الؽقي
(2)

. 

ا لفذا الؼق   دخرو كقي  خيقضح سخلقػققف  كاريف ذلؽ فقؼق : فالؼقان  خفؼ 

عييقـ كتيياب الؽييقن  كسييجا،هييق ات (الظييم )الػؽييقة التييل يتنـاهييا كػسييقق  إن  

ا كتاب التاري   فالعؾؿ خاإليؿيان مقكنطيان عنعريفؿا عشيؽؾ    خكتاب الؼقان خسير 

                                                             

ا:22ص  (4527سقو قطب  العوالة اتجتؿاطقة يف اإلسم، )الؼاهقة  عققخت: دار الشقخ    (4)    خاكظق سير 

William Shepard (tr.), Sayyid Quṭb and Islamic Activism. A Translation and Critical 

Analysis of Social Justice in Islam (Leiden: Brill, 1996), p. 33. 

(2) Sayyid Quṭb, Islam, the True Religion (Karachi: International Islamic Publishers, 

1991), p. 24. 



 

 

 مقاربة هرمنيوطيقية ..القرآن والعلم

 ثرجامت

(22) 

خرقؼ
(1)

 قيقرو ميا يؼيق   خإكؿيا يـخيق،  ت كيامقس فاهلل قو سجق  هيذا الؽيقن طؾيك  

)اكظييق: سييقرة  :ؾقيية الخؾييؼ  ذلييؽ الخؾييؼ الؿتجييود الييذي ت يـػييوطؿ طييـ الؼييقان

ا كظفيق إشيؽالقة العمقية 24 -72يس: سقرة   21  45العـؽنقت:    إل ( خفيقر 

مـحيك يؿؽيـ سن  (ضيم  الؼيقان)عقـ العؾؿ خاإليؿان. خيـحق سقو قطب يف كتاعف 

كشيينفف عؿييـفج جييالقؾقق
(2)

الييويـل  :حقييث فييق   قطييب عقضييقح عييقـ الجيياكنقـ  

جيوي خالعؾؿل. فعـو كػسققو لنعض ايات مـ سقرة النؼقة  يق  سكف ليقس ميـ الؿ  

الؼقان عالعؾؿ سخ سن كنحث يف الؼيقان طيـ الؿعيار  العؾؿقية سخ الؼيقاكقـ ت ن  ث  سن ك  

العؾيؿ كـتؿيل لؿـظقمية كختؾيػ  خهذا ما سشيار إلقيف كارييف  ميـ سن قريقة  الطنقعة

ا طـ مسللة اإللف خالقحل كؿام 
(3)

. 

: ففؾ رؿية كعيارض (الحؼقؼة الؿزدخجة)خيؿؽـ سن كشقق هـا إلك ما يسؿك عي

 الحؼقؼة الويـقة؟ة خمعقيف عقـ حؼقؼة طؼؾق

ي إن   ة طمقية عيقـ اإليؿيان خالعؾيؿ سقو قطب يـؽق  ميـ حقيث الؿنيوس  ققيا، سي 

ي التؼـل؛ فقق  سن   ز حويث الؼقان يوخر حيق  سينؾ الـجياة خالخيمص  عقـؿيا يقك 

مققػ األ يقلقة العؾؿ طؾك سمقر سخق   خهذو الؿؼارعة الحوارقة ت كتعارض مع 

 ا مـ الحوارة.م   الذي كتج عشؽؾ  اإلسممقة

                                                             

(4) Olivier Carré, Mystique et Politique. Lecture Révolutionnaire du Coran par Sayyid 

Quṭb (Paris: Cerf, 1984), p. 63. 

(2) Carré, Mystique et Politique, pp. 61–7. 

(2) Carré, Mystique et Politique, p. 62. 



 

 

 مقاربة هرمنيوطيقية ..القرآن والعلم

 ثرجامت

(22) 

 
 
 ذ  إ   ؛ت يسييتـقق عـييقر اإليؿييان   سن هييذا ت يعـييل قنييق  قطييب لعؾييؿ  مييـ الجؾييل

قطييب الييوطقات اإللحادييية التييل كسييعك إلييك كجقيييو العؾييؿ مييـ  يينغتف  يعييارض

يي ا الخطييق الييذي يؿؽييـ سن يجعييؾ مييـ العؾييؿ سداة مييومقة الويـقيية  كؿييا يـتؼييو سير 

يـ خلؽيـ العؽيس هيق الويحقح: فاإلسيم، هيق اليو    )خذلؽ مثؾ الؼـنؾة الذريية(

ع عياختم  ق خيتـيق  ق  خالعؼيؾ النشيقي هيق اليذي يتغق يالخاكؿ خهق عيذلؽ ت يتغق ي

مف خيفويف لذلؽ  ققؿية  ؛الزمان خالؿؽان  خهق عحاجة إلك دطؿ اإلسم، لؽل يؼق 

ؾك اإلصم  مـ الـاحقة الؿعقفقةالعؼؾ يف اإلسم، لقست هزيؾة ط
(1)

تنسة خت مؾ  

ألن  ؛مـ الـاحقة الؿقتافقزيؼة: ففق سسياس السيؾقك اإلكسياي. خهـيا يظفيق كـياقض

يي كـيياخ   ؽ عييالتقافؼ الؿطؾييؼ عييقـ الؼييقان خالعؾييؿ يسييتنعو سي  الييقسي الييذي يتؿس 

  عقـؿييا يييق  الؼييائؾقن عييالتقافؼ الجزئييل خمييـ قييالقا ععييو، خجييقد كيياريخل لؾييـص  

ا سما، الػرا  التلخ كقافؼ جعؾ الـص   فقييؼ مـفؿيا  كيؾ   يؾل  عالقغؿ ميـ سن  مػتقح 

 يـظق لؾؿقضقع مـ زاخية مختؾػة.

)خكؾؿية كلخييؾ ييتؿ رعطفيا  خاآلن سطتؼو علن حتؿقة التػسيقق التيلخيؾل لؾيـص  

ييا عا يي ـ  ي  هييذيـ التقييار    لؿعيياي الناصـقيية سخ الػؾسييػقة( لييودائؿ  يجييب سن  ـ  ق  الؿختؾػ 

 -4277اآلن كحؾؼيية خ ييؾ عييقـ هييذيـ الػييقيؼقـ. خيييوافع محؿييو إقنييا  ) كحييؾ  

                                                             

 ,Gianni Vattimo and Pier Aldo Rovatti, Il pensiero debole (Milano: Feltrinelli اكظق: (4)

األفؽار الرحؾة الػؽق الرعقػ يعـل عاألساس سكف ت كقجو حؼقؼة مقتافقزيؼقة مطؾؼة. ففل  .(1983

 طتؼادية الثاعتة يف الفقمـققصقؼا.عؿثاعة اإليجاعقة ات
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 ثرجامت

(21) 

( طـ الـزطة التجقينقة خالعؼؾقة لؿـفج الؼيقان خفريائف الؿعيقيف4522
(1)

خهيذو   

ا طؾك الساحة الػؼفقة يف اإلسم،.   الـزطة العؼؾقة كظفق سير 

(4522 -4524) سلسيياكورخ عييقزايخعالؿثييؾ  حيياخ  الناحييث اإليطييالل 
(2)

 

رة يف العؼؾقييية الػؼفقييية ز الطنقعييية العؼمكقييية لإلسيييم، خالتيييل كاكيييت متجيييذ  إعيييقا

اإلسممقة
(3)

. 

( سن الخقافيات 4512خطؾك الـؼقض  يق  كويق حاميو سعيق زييو )خليو طيا، 

قت  ػق الػؽق التؼؾقوي لإلسم، مؿيا جعؾيف التل صالت الخطاب الويـل قو طؽ  

ت يتـاسييب مييع كطييقر النحييث العؾؿييل
(4)

 -كؿييا سييـق -)فييلعق زيييو يطييقح هـييا . 

ا كلخيؾق   ا يشؿؾ الػؽق اإلسممل الؿعا ق خكػسقق الؼقاناكجاه   (.ا جويو 

                                                             

(4) Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam.  كؼؾت ذلؽ مـ 
 Eva de Vitray-Meyerovitch (tr.), Reconstruire la pensée religieuse de ,ال جؿة الػقكسقة

l’Islam (Paris: Maisonneuve, 1955), pp. 21–4. 
(  مستشق  إيطالل  سستاذ الؾغة الػارسقة خاداقا يف معفو الشقققات 4522 -4524لساكورخ عقزاي )س (2)

عالؿورسة الشقققة لؽؾقة اآلداب جامعة  ا قا، عتوريس الوراسات اإلسممقةعجامعة كاعقلل  ختحؼ  

كات الشقققة  خحق  اإلسم، از اهتؿامف حق  الويرخما  عقزاي كذلؽ محاضق يف كاري  األديان  ي ك  

  4599يف مقسقطة كاري  األديان  لف كقجؿة لؾؼقان عؿؼومة خكػسقق   مادكفغقق العقعل خالذي كتب 

النققخي  :خالحرارة الغقعقة  خحق  ععض األطم، مثؾ مـ الؽتب حق  اإلسم، كنقق   كؿا لف طود  

 خالقخمل خإقنا .

(2) Alessandro Bausani, „Cosmologia e religione nell‟Islam‟, Scientia 67 (1973), pp. 723–

46. 

 اكظق: (1)
= 
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 ثرجامت

(29) 

خسياصة مسيللة التلخييؾ سيتؿؽــا ميـ  هذو اآلرا  الؿتنايـة  سطتؼو سن   خيف ضؾ  

الؿعـييك القخحييل  لييذلؽ  فيينن   ؛مييـ عيياب التحؾقييؾ الؾغييقي العييقدة إلييك الييـص  

خلسيـا   إكساي خاص كع   عيف فؾسيػة الؾغية عو  عطف عن  يؿؽـ ر خالؿجازي لؾـص  

الؼقان يوطق إلك إطؿا  العؼؾ خالؿـطؼ خالتلكقو طؾيك سهؿقية  يف حاجة لؾؼق  علن  

 . خمثا  طؾك ذلؽ اآليات: «العؼؾ السؾقؿ»

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ نثڍ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 .[4 ،3: ]الرعد  ﮺مث ﮹ ﮸ ﮷﮶  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲

يؾفػل هاكقـ اآليتقـ كجيو الؽ يؾ   خفؽ  ؼ  ق  ؿيات القئقسية الؿسيتخومة هيل: ط 

   ق.مؿا ي عؾل مـ ققؿة العؼؾ  خالتػؽق  خالنحث  خالتوع   .قظ  خك  

جياد    :خهـاك موطؾحات سخق  يف الؼقان كشقق إلك الجاكب العؼؾل مثيؾ

خدلقؾ  خاستـناط
(1)

ي)خمـ القاضيح سن الؽؾؿيات  . ؼ  يط  كشيقق  ت (ق  خك ظ يقؾ  خف ؽ 

                                                             
= 

Nasr Abou Zeid (Abū Zayd), Critique du discours religieux (Arles: Sindbad/Actes Sud, 

1999).   

 ؼ ععـقان:هذو اإلشؽالقة يف عحث معؿ   لؼو درست  

 M. Campanini, „La filosofia della natura nella cultura islamica‟, Nuova civiltà delle 

macchine 18:4 (2000), pp. 34–56. 

 اكظق: (4)

= 
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 ثرجامت

(22) 

إلك معـيك معيقيف خطؾؿيل مطؾيؼ يف الؼيقان  خلؽيـ إذا خضيعـا هيذو الؽؾؿيات يف 

الؿيقاد هيق طيقـ النويققة  سخ دراسية مقاكيب اليـػس  سقا  التلخيؾ الويقيف  فينن  

 خمعقفة سحقا  القجو.

س مظاهق العـاية اإللفقة خمع ذلؽ  كوطقكا اآليات الؼقاكقة إلك سن كتؾؿ  

 قات ذلؽ يف الؽقن خالطنقعة.خكوعققو الحؽقؿ خكجؾ  

ييا عؿعـييك  خيف طييود مييـ اآليييات  خردت كؾؿيية الحؽؿيية  خالتييل سكييت سير 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ نثۇالػؾسػة  مقكنطة عالؽتاب؛ كؿيا يف ققليف: 

 ېمث ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

 .[494النؼقة: ]

مـ العؾق،  كؿا هق مذكقر يف فالحؽؿة هل العؾؿ الذي يستقطب ما سمؽـ 

 الؼقان:

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ نثۋ

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

 .[113: ]النساء  مئمث حئ جئ ی ی ی ی ىئ

                                                             
= 

 S. el-Sheikh, „Mujdalah and al-Mujādilah Then and Now: Kalām, Dialectical Argument 

and Practical Reason in the Qurʾan‟, The Muslim World 93:1 (2003), pp. 1–50. 
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 ثرجامت

(27) 

سخ كليت عؿعـك الؿعقار الذي يحتؽؿ إلقف اإلكسان لقفتوي إلك القسي الوقاب 

 قو عقـ اآلرا  الؽثققة.ععو كحق  

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ نثٹ

 .[22: ]الزخق   ڃمث ڃ ڄ ڄ ڄ
ق يف خؾؼ اهلل؛ فؿثم   كؼق  اآلية عقـؿا كوطق العويو مـ اآليات إلك التوع  

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ نثٹ مـ سقرة الؿؾؽ: [الثالثة]

 .[2]الؿؾؽ:  مث چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
   ژمث ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ نثڇ خكذلؽ:

[ : 2]. 
اإلكؼان خت يقجو ما يؿؽـ سن يزطزع ؿ شويو ؽ  ح  م  ففذا الؽقن هق عـا  

 .[9القحؿـ: ] ڌمث ڍ نثڍقاكقـ العؼؾقة: ؼففق يـؼاد لؾ  رناكف

ؿ ظفقخا العمقة عقـ كظا، الؽقن الؿحؽ  متؽؾؿل الؿعتزلة سن ي   خحاخ  ععض  

 الذي سعوطيف اهلل خعيقـ كؿيا  األدلية الربهاكقية طؾيك خجيقدو؛ فـيق  ميثم  الؼاضيل 

طنييو الجنييار الؿعتزلييل
(1)

( يشييقق إلييك مييذهب 149/4121)كييقيف ققاعيية طييا،  

خهل خيق  العيادات خالسيــ  :اهلل الؿعتزلة يف سن استػساد األدلة ت يجقز يف حؼ  

 التل كجقي طؾقفا األشقا  يف الؽقن الؿادي )الطنقعة(. 

                                                             

(4) Richard C. Martin and Martin R. Woodward, Defenders of Reason in Islam (Oxford: 

Oneworld, 1997), p. 11. 
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 ثرجامت

(22) 

اإليؿيان عالطنقعية العؼؾقية خالحسيقة  متؽؾؿيل الؿعتزلية ييقخن عيلن   لذلؽ فنن  

ليـ يخيوع طنيادو عخؾيؼ  اهلل   فنن   ؛و مـ س ؾ العوالة اإللفقةلؾحؼقؼة الؿادية مستؿ  

ة قيقخن  فؼيو ذهيب الؿعتزلية خكؿا سقؼق  مقكتسقؽق ععيو طيو  طالؿ غقق طؼمي. 

يخهيذا ميا د    يحؽيؿ خفيؼ الؼيقاكقـ العؼؾقية سن اهلل كاألخائؾ إل ك معتزلية النويقة ط 

  سكويارو لؾفجق، طؾك التوق  الشقعل )خحتك التوق  األشعقي(  اليذي ييق

طؾيك  سئؿة سهؾ النقيت  سخ سخلقيا  الويقفقة  سخ السيؾػ الويالح قيو سجيق  اهلل   سن  

الؿعجيزات التيل كػيق   سيويفؿ الؿعجزات خالخقار . فقيق  معتزلية النويقة سن  

مستق  العؼؾ النشقي الذي خؾؼف اهلل لـورك عف العيالؿ  كجيقي فؼيط طؾيك سييوي 

جزات لقثنتيقا  يو  رسيالتفؿ؛ خهيؿ مقسيك  عتؾؽ الؿع وهؿ اهلل  األكنقا  الذيـ سي  

حيويث الؼيقان طيـ األسياس العؼؾيل لؾعيالؿ هيق  خطقسك  خمحؿو. خعذلؽ فينن  

صنقعييية طؾؿقييية )ذليييؽ سن الؼيييقان كؿيييا ييييق  اعيييـ حيييز، حيييويث ليييف
(1) 

)كيييقيف: 

كػسقق عاصـل سخ إلفامل( ( ععقو طـ سي  192/4172
(2)

. 

                                                             

  (4551اكظق: محؿو طاعو الجاعقي  كؽقيـ العؼؾ العقعل )عققخت: مقكز دراسات القحوة العقعقة   (4)

 خما ععوها. 255ص

لؽـ ت يعـل هذا سكف يجب سن كغػؾ جاكب اإلطجاز يف الؼقان  عالقغؿ مـ سن هذا الجاكب يجب قوقو  (2)

اتت عالحويث طـ سشقا  معجزة يف هؾ كسؿح لـا هذو التسا» طؾك الجقاكب األكثقخعقلقجقة خالؾغقية:

 .(Mohammed Arkoun, Lectures du Coran (Paris: Maisonneuve, 1982), p. 89)« الؼقان؟
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 ثرجامت

(25) 

ن طؾؿقة مثؾ مقاحؾ كؽق  هـاك ععض اآليات الؼقاكقة التل فقفا شقح ألمقر 

خكذا   مـ سقرة الحج [الخامسة]خسشفق هذو اآليات ما جا  يف اآلية   الجـقـ

 گ ک ک ک ک ڑ نثڑمـ سقرة الؿممـقن:  [41 -42]اآليات 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

            ﯁ ﯀ ﮿

 . [9]الحج:   ڭمث      

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ نثگ :خققلف

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 .[41-42]الؿممـقن:   مث ﮹﮸  ﮷ ﮶ ﮵ ﮴﮳  ﮲ ۓ ۓ ے

خلفذا  ؛قها مـ خم  العؾؿفؼرقة الخؾؼ هل قرقة مادية يؿؽـ سن كػس  

ة لعؿؾقة ععض الؿتؽؾؿقـ اآليات التل ذكقكاها علهنا كػسققات طؾؿق   ؿ  ف  السنب ف  

 قة خسخمققة.ر الجـقـ التل كستوطل خقارات صن  كطق  

ر الؼقان الػرا  فقشقق طو   خات السنع الؿذكقرة اة مقات إلك السؿكؿا يوق 

قة  الشؿس  )الؼؿق  ططارد  الزه ة:خهل الؽقاكب السنع  يف طؾؿ الػؾؽ الؼويؿ

مـ  [42  49]زحؾ( التل كوخر حق  األرض؛ فػل اآليتقـ   الؿش ي  الؿقي 
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 ثرجامت

(21) 

 ڦ ڤ ڤ نثڤ جقا، السؿاخية  خالشؿس خالؼؿق:يذكق الؼقان األ سقرة كقح

مـ  [42]  خيف اآلية مث چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 يئ  نثىئؾؿف: قة علمق اهلل خط  ق  س  خات م  ايشقق الؼقان إلك سن السؿ سقرة الطم 

 جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب

ق ن ة مقات يف الؼقان لؽـ ا. خقو خرد ذكق الخؾؼ خاألمق طو  مخمث حخ جخ مح

 .[91 :اآلية] ذكقهؿا فؼط يف سقرة األطقا 

الؼيقان  خن عيلن  قيـ الؿسيؾؿقـ يؼيق  ـات جعؾت ععض الؿػؽ  ففذو اآليات النق  

ي خيؼق  عذلؽ ععض    كتاب قائؿ طؾك العؼؾ خيوطق إلك العؾؿ خالنحث قيـ الؿػؽ 

( سخ ععييض الؿعا ييقيـ مييـ 4522 -4222العؾؿياكققـ مثييؾ طؾييل طنييو اليقاز  )

خحسييـ حـػييل  (4591 -4222مميييوي الػؽييق اتطتزالييل سمثييا  سحؿييو سمييقـ )

(4529.) 

يف كتاعييف  (4519 -4215خيشييقق العييالؿ الؿوييقي السييؾػل محؿييو طنييوو )

ـ  إليك سن اإلسيم (رسيالة التقحقيو) :القائع اخيق يف الؿماخياة عيقـ  ، ليؿ يسينؼف ديي

ففيق مشيفقر   ب يف كؼؾ رسي محؿيو طنيووف  س  العؼؾ خاإليؿان. خت داطل هـا سن ك  

لو  الؽثققيـ
(1)

ي   قيـ لؽـ األمق الذي يـنغل ذكقو  سكيف قنيؾ ضفيقر هيمت  الؿػؽ 

                                                             

(4) Muḥammad ʿAbduh, Risālat al-Tawḥīd. Exposé de la religion musulmane (Paris:  

Geuthner, 1978), pp. 5–6. 
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 ثرجامت

(24) 

ك عيالؼقخن القسيطك لؾيوفاع مـ الؿتؽؾؿيقـ خفمسيػة ميا يسيؿ   اكرب  طود   عؼقخن  

 رخح العؼمكقة التل كسقي يف جسو الؼقان.طـ 

يفؿثم   يؿوح الغزالل كم   مقيزان ): ص يف كتاعيف مـ العؼؾ خالعؾؿ  خقو خو 

فالعؼيؾ خالؿـطيؼ هؿيا   فوم  لؾحويث طـ إطؿا  العؼؾ خشيق  العؾيؿ (العؿؾ

ميـ سيقرة  [29]حت عف ايية خهذا ما  ق    لإلكسان نات التل حناها اهلل  سشق  الف  

يف اآلية هق كقر اهلل  فالـقر يقمز إليك اهلل  خكيذا العؾيؿ خالؿعقفية   (الـقر)خ  الـقر

 خالؼقان هق سساس العؾق،.

خهييذا الـييقر يسييقي يف طؼييؾ اإلكسييان  الييذي هييق مثييؾ الرييق   فقجعييؾ مـييف  

قيو فيتح طؾيك قؾيب العيالؿ العؾيؿ  اليذي هيق  -كعالك-اهلل  فنن  »مستقدع العؾق،: 

«س خزائـفكػ   ػاكف  ففق كالخازن أل سخص  
(1)

. 

: فالويػات التيل (جيقاهق الؼيقان) ق طـ كػيس الػؽيقة يف كتاعيفخالغزالل يعن  

فقغيي   مـييف   كؾقييؼ عييذات اهلل  مييـ العؾييؿ خالحؽؿيية  هييل يف الؾييقح الؿحػييقظ

 قة. الطالب ما خػل مـ سسقار الحؽؿة الؾوك  

                                                             

 طـ ال جؿة   كؼم  445  442ص  (4572سعق حامو الغزالل  مقزان العؿؾ )الؼاهقة: مؽتنة الجـوي   (4)

 :الػقكسقة

 H. Hachem, Le critère de l‟action (Paris: Maisonneuve, 1945), pp. 97–8. .  

ا  :ال جؿة اإليطالقة :اكظق سير 

 La bilancia dell‟azione ed altri scritti, by Massimo Campanini (Torino: Utet, 2005). 



 

 

 مقاربة هرمنيوطيقية ..القرآن والعلم

 ثرجامت

(22) 

يي ة  ػ خوييؿف األكييرب اعييـ رشييو  الييذي طييارض سفؽييار الغزالييل عشييو  خقييو سل 

الؽشيػ )خالؽتاب األخ  هيق   لقعقض فقف ارا و ؛مـفؿا عاآلخق قـ يقكنط كؾ  كتاع  

يي فوييؾ الؿؼييا  فقؿييا عييقـ الحؽؿيية )خاآلخييق   (ةطييـ مـيياهج األدليية يف طؼائييو الؿؾ 

ص ر سن الؼييقان يييوطق لؾييتػح  فػييل كتاعييف الؽشييػ  يؼييق   ؛(خالشييقيعة مييـ اكوييا 

ق خيثقق رخح التساا خالتوع  
(1)

ي، اعيـ رشيو حجيؼيو  خيف فويؾ الؿؼيا   .  ا ققيية ج 

ميا  كيؾ   ن  إ» :فقؼيق   ؿ الػؾسػة خالعؾق،طؾك كعؾ   الؼقان يحض   نة إلضفار سن  خمقك  

ذلؽ الظاهق يؼنيؾ التلخييؾ طؾيك قياكقن  فنن      إلقف عقهان خخالػف ضاهق الشقعسد  

«التلخيؾ العقعل
(2)

. 

ذكقكياو يف سؼ مع مققػ جالقؾقق اليذي خيؿؽـ سن كعترب ما قا، عف اعـ رشو يت  

ألن اعـ رشو  مـ كاحقة  يستشفو عآيات ميـ الؼيقان طيـ العؼمكقية   ؛هذا النحث

خنيية )خعشيؽؾ سساسييل الػمسييػة خالعؾؿييا ( ، الـ  عقـؿيا طؾييك الوييعقو اآلخيق  ي ؾييز  

  ق ميا استشيؽؾ طؾيك األففيا، ميـ الـويقصخهق ضيقخري لتيوع    عتطنقؼ التلخيؾ

حقييث يؼييق 
(3)

يي : ييالشييقع دطييا إلييك  ا سن  فلم  ب اطتنييار الؿقجييقدات عالعؼييؾ خكطؾ 

مثيؾ ققليف  -كنيارك خكعيالك-يف غقيق ميا ايية ميـ كتياب اهلل  ـ  ق  معقفتفا عف  فذلؽ ع ي

                                                             

 .Faith and reason in Islam (Oxford: Oneworld, 2002) ال جؿة اإلكجؾقزية  إعقاهقؿ الـجار  (4)

(2) G. Hourani (ed.), Averroes on the Harmony of Religion and Philosophy (London: 

Luzac, 1976), p. 51. 

(2) Hourani, Averroes on the Harmony of Religion and Philosophy, pp. 44–5. 



 

 

 مقاربة هرمنيوطيقية ..القرآن والعلم

 ثرجامت

(22) 

طؾيك خجيقب اسيتعؿا   خهيذا كيص    [2]الحشيق:  ۉمث ۉ نثۅ :كعالك

يا  ھ ھ نثھ :خمثيؾ ققليف كعيالك  الؼقياس العؼؾيل  سخ العؼؾيل خالشيقطل مع 

 عالحييث   خهييذا كييص    [429]األطييقا :  ﮴مث ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

 طؾك الـظق يف جؿقع الؿقجقدات.

ا خيؼق  سير 
(1)

ما   ما مـ الؿعقفة عؿقجقد     الـظق الربهاي إلك كحق  فنن سد   :

فينن كيان  ؛  عيفت طـف يف الشقع سخ طيق  ؽ  فم يخؾق ذلؽ الؿقجقد سن يؽقن قو س  

مؿا قو سؽت طـف فم كعارض هـاليؽ  هيق عؿـزلية ميا سيؽت طـيف ميـ األحؽيا،  

فاستـنطفا الػؼقف عالؼقاس الشقطل. خإن كاكت الشقيعة كطؼت عف  فم يخؾق ضياهق 

ا لؿا سد   ياالـطؼ سن يؽقن مقافؼ  يا  فيم     إلقف الربهان فقف سخ مخالػ  فينن كيان مقافؼ 

ا    قق  هـالؽ هيق إخيقاج  :خمعـيك التلخييؾ  صؾب هـالؽ كلخيؾيفخإن كان مخالػ 

يف ذليؽ  ة ميـ غقيق سن يخيؾ  ييدتلة الؾػظ مـ الوتلة الحؼقؼقة إلك الوتلة الؿجاز

 ز.ععادة لسان العقب يف التجق  

  اعـ رشيو سحيو ممسسيل الفقمـققصقؼيا الػؾسيػقة يف الػؽيق اإلسيممل خيعو  

الغقنيل الؽيامـ خؾيػ  النياصـلخمػفق، اعـ رشو طـ التلخيؾ لقس عؿعـك التلخيؾ 

عحقيث  كؿا هق طـو الشقعة  خلؽـف كلخيؾ كحتؿؾف لغة الـص   الؿعـك الظاهق لؾـص  

                                                             

(4) Hourani, Averroes on the Harmony of Religion and Philosophy, p. 50. 
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 ثرجامت

(21) 

يؽقن هذا الؿػفق، سخ ذليؽ الؿقجيقد ليف ميا يقميز إلقيف يف رـاييا الؽيم،
(1)

. )خهيق 

(عـ حز، فقؿا ققرو يف هذو الؿسللةعذلؽ يتاعع ا
(2)

. 

فالؾغة كؽشػ طـ الؿقجقد كؿيا هيق كيائـ  خلؽيـ الجقاكيب الؿختؾػية ميـ 

ا: خر الؿػسق مقكزي  يونح د   خقذا  هذا الؿقجقد هل رهقـة الػفق، الؿختؾػة لؾغة

 خيؽشػ طـ عـقتف الؾغقية. سرب سغقار الـص  ق الذي ي  ففق الؿػس  

كيف سحقيث ييق   (فويؾ الؿؼيا )خيسقق اعـ رشو طؾك هيذا الؿـيقا  يف كتاعيف 

  «العيالؿ سعيوي»خ  «العالؿ مخؾق » :مثؾ  ـق  طـو خققع كعارض خاضح عقـ الـو  

ن يف الويحة لؽـفؿيا افقق  سهنؿا متقازيان طؾك الؿستق  اليوتلل  ففؿيا متسياخي

ن ميـ كاحقية العيقض الؾغيقي. عيذلؽ  يؿؽيـ الؼيق  عيلن اعيـ رشيو افؼط مختؾػي

اآليييات الؼقاكقيية لقسييت  سن   يعيي   عييالتقافؼ الجزئييل عييقـ الؼييقان خالعؾييؿ: فقييق 

                                                             

 اكظق:  (4)

Massimo Campanini, L‟intelligenza della fede. Filosofia e religione in Averroè e 

nell‟averroismo (Bergamo: Lubrina, 1989); Oliver Leaman, Averroes and his 

Philosophy (Oxford: Clarendon Press, 1988; republished Richmond: Curzon, 1998) p. 

196. 

فعـوما ... القاحو يؿؽـ سن يق ػ علشؽا  متـقطة شل يحاخ  اعـ رشو يف فؾسػتف سن يظفق علن ال

هذو اآلرا  الؿختؾػة مؼنقلة ألهنا  را،ا  يتجف لؾؼق  علن كؾ  يحاخ  التقفقؼ عقـ اآلرا  التل يظفق كـاق

ا طؾك هذو الػؽقة  خهل . خكؼو  ل ؾ الجقاكب الؿختؾػة مـ الشكؿث   ا مػقو  ، الحقكة القشوية كقكقز 

يـ. خيؼ ح اعـ رشو سرـا  كممف طـ الؾغة سن هذا الطنقعة الوققؼة لؾخم  الظاهق عقـ العؼؾ خالو  

  خهق الحؼقؼة التل طؾقفا العالؿ.ت  سمختؾػة لشل  خاحو   لك ضغط طؾك كقاح  الوقاع يـتفل إ

 .222 -255اكظق: محؿو طاعو الجاعقي  كؽقيـ العؼؾ العقعل  ص (2)
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 ثرجامت

(29) 

متعارضة مع الحؼائؼ العؾؿقية  خسن التلخييؾ يعؿيؾ يف إصيار الؾغية العقعقية خالؾغية 

 الؼقاكقة.

قو الؼقان طيـ الؽيقن سخ طيـ مقاحيؾ الـظق طـ كقافؼ العؾؿ مع ما ذك   عغض  خ

عـيا إليك سن كويقص الؼيقان كحيتػظ  لػرمققػ اعـ رشو ي   كؽقن الجـقـ  إت سن  

خالسيما  هـيا: هيؾ رخح   القمزية داخؾ ال اكقب الؾغقيية الؿحيوخدة عؿولقت،ا

 ة س، ت؟ الؼقان طؾؿق  

يجيو خلإلجاعة طؾك هذا السما  كستحرق مسيللة الفقمـققصقؼيا  فياعـ رشيو 

 لفذو الؿعرؾة مـ خم  الؼق  علن الحؼقؼة خاحوة  خلؽـفا كتجؾك يف كعياعقق حم  

ت  ذ  إ   ؛مختؾػتييان خلؽـفؿييا لقسييتا عؿتـاقرييتقـيـ خلغيية العؾييؿ مختؾػيية  فؾغيية الييو  

و اآلخق خيشفو لففؽمهؿا يعر    يـ خالعؾؿ )الػؾسػة(كـاقض عقـ الو  
(1)

. 

خالؼقان لقس فقف عقان طؾؿل  يقيح سخ ميا يؿؽيـ سن كسيؿقف قاكقك يا لؾطنقعية  

ة الـياس  خلؽـ الذي يؽشػف الؼقان لـا مـ حؼائؼ  عؾغة يسققة خمػفقمة لو  طام  

يعقـيف األميقر التيل يعن يهيق ع و خلغية عقهاكقية ق طـفيا العؾيؿ خالػؾسيػة علسيؾقب معؼ 

 رؼقؾة. 

                                                             

(4) Hourani, Averroes on the Harmony of Religion and Philosophy, p. 50. 
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 ثرجامت

(22) 

ة حقياة الؽيقن  سخ ثنت ميو  ش يف الؼقان طـ سدلة طؾؿقة ك  خػ سن كػت  خمـ الس  

سخ غقيق ذليؽ. فعـيوما يشيقق  العالؿ حادث س، لقس عحادث  سخ متـياو   ـا علن  ئ  ا يـنطؿ  

ذهب الػمسػة إلك سن العيالؿ قيويؿ خسزليل  فينن الؼقان إلك سن العالؿ حادث  خي

يـالػؾسػة)ا عقـ العؾؿ ؾ كـاقر  ذلؽ ت يشؽ   خلؽيـ عنسياصة ألن الحؼقؼية  ؛( خاليو 

ا طو   ةكؿتؾؽ خجقه 
(1)

فؿذهب اعيـ رشيو يػريل عـيا إليك حتؿقية كلخييؾ الؿعـيك  .

كا يقة ؽ   يتؿؾ ي  خهذا التلخيؾ يميت رؿارو فؼط طـوما يؽقن الؿيمخ  الظاهق لؾـص  

ـ    التلخيؾ. الؾغة العؾؿقة عجاكب معقفتف عػ

خعالعقدة إلك كوق حامو سعق زيو  ففق خإن لؿ يطقح  قاحة إشيؽالقة كػسيقق 

الؼقان مـ مـظقر العؾق، الطنقعقة  إت سن خطاعف يفو  إلك رسيؿ حيوخد لؾنحيث 

 الفقمـققصقؼل كونح مـ خملف قرقة العؾؿ خرقؼة الوؾة. 

يل ش خقنؾ كؾ   خكؽتػيل ععناركيف   خالؾغية سعيق زييو عتاريخقية اليـص   ؽ  يتؿس 

«طنارة طـ مـتج رؼايف خكاريخل الـص  »الوقيحة كؾؽ: 
(2)

. 

                                                             

(4) Hourani, Averroes on the Harmony of Religion and Philosophy, pp. 55–7. 

(2) Abou Zeid, Critique du discours religieux, p. 27.  

الؿنحث األخ  هق  :طؾك سنقؾ الؿثا   خهذا الؽتاب هق طنارة طـ مجؿقطة مؼاتت مـ سطؿا  سخق 

)عققخت خالوار النقرا :   ععـقان: مػفق، الـص (زيو قسعي)كقجؿة لؾػوؾ األخ  مـ طؿؾ ضخؿ ل

. خالػوق  األخق  مـ كتاب لف ععـقان: كؼو الؽتاب 22 -5ص  (2111الؿقكز الثؼايف العقعل  

 (.4552)الؼاهقة: دار الثؼافة الجويوة    الويـل
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 ثرجامت

(27) 

فالـتقجيية األخلييك التييل يؿؽييـ سن كستخؾوييفا مييـ ذلييؽ )خلؽييـ لييـ يتسييع 

طؼقوة الؿعتزلة يف قريقة خؾيؼ الؼيقان هيل األكسيب  الؿجا  لشقحفا هـا( هق سن  

لفييذو الؿؼارعيية الفقمـققصقؼقيية
(1)

التحؾقييؾ )األمييق الثيياي الييذي اسييتـتجـاو مييـ  .

  هق سن الـوقص الويـقة هل مجقد كوقص لغقية. خهذا يعـل سهنا كعيقد (األخقق

إلك كسؼ رؼايف شويو الخوق قة؛ ففذو الـوقص هيل كتياج التػاطيؾ ميع قيقاكقـ 

الثؼافيية التييل كؿثييؾ لغتفييا عشييؽؾ  ييحقح الـظييا، السييقؿقائل األساسييل لفييذو 

الثؼافة
(2)

. 

                                                             

هذو اتستوطا ات خالؿؼاركات شائعة خمتؽقرة  يف الؽتاعات الؿعا قة الغقعقة خالعقعقة  لؽـفا يف ضــا  (1)

ساس قق  كممل  خيتعؾؼ عوػات اهلل خطمقتفا فالؼق  عخؾؼ الؼقان طـو الؿعتزلة هق عاأل ؛و لؾوقةكػتؼ

  خهذا السؼػ الؿعقيف الؽممل خالػؾسػل لفذا الزمـو خقويوو يف إصار عالذات  خهق جو  يتحقك عؼو  

 ؛ؼػ معقفقة مختؾػةقصقؼا الذيـ يتحقكان يف سسقا طـ كظقية الؿعقفة الحويثة خطـ الفقمـيختؾػ كؿام  

ق طؾك مرؿقن ععض ؼ الؼقان طـو الؿعتزلة لؿ يمرق مـ الـاحقة التػسققية  خإكؿا سر  ؾ  لفذا فالؼق  عخ  

التػسققات كغققو مـ اآلرا  اتطتزالقة  حقث يتؿ كػسقق الؼقان عحقث يتقافؼ مع س ق  الؿذهب كؿا يف 

الؿذاهب التل كاكت كستخو، التلخيؾ كلداة  قرقة العو  خالقاية خغققها  خهذا سمق يش ك فقف كؾ  

شاطقة يف كوقص ػؼ مع الؿذهب  مثؾ الؿعتزلة يف كوقص القاية سخ مثؾ األلؿا يت   لوق  الـص  

خ مخؾق  قو سيف كقن الؼقان سزلل الؼق  علن الخم  الوػات غقق الوػات السنع  خعالتالل ت كستطقع 

ت متؼارعة طـو الجؿقع عخم  صق  سدخات التػسقق التل ضؾ  قذا الشؽؾ طؾك مـاهج خ اـ  عق   اكقك سرق  

حتك يف الؿورسة ذا،ا  خهذا يختؾػ طـ  استخوامفا خمساحات كقضقػفا  خهق اختم  يتؿ  

خلؾحؼقؼة ت يؿؽـ التسقع  ئخلؾؿقجع خلؾؼار الفقمـققصقؼا الػؾسػقة التل كحؿؾ كظقة مختؾػة لؾـص  

 .  (قسؿ ال جؿات) .القةاتطتز عاطتنارها متؿاشقة مع القاية

(2) Abou Zeid, Critique du discours religieux, p. 63. 
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 ثرجامت

(22) 

ييا لفييذا الييقسي  فيينن   إلييك    محتييق  الييـص  اإلشييارات الؾغقييية كحييق   خخفؼ 

رمقز
(1)

  فالتحؾقؾ الؾغقي هيق السينقؾ القحقيو اليذي يؿؽيـ سن يسيؾؽف اإلكسيان 

لػفؿ رسالة الؼقان خرسالة اإلسم، كػسف
(2)

فنذا كاكت الـويقص الويـقية مجيقد  .

التيالل ت يؿؽيـ خهل عذلؽ قو كخريع لتحؾقيؾ هقمـقيقصقؼل  فن  كوقص لغقية

يحيافظ هيذا التلخييؾ طؾيك    خميع ذليؽطؾؿيل ا طؾك سكيف كيص  كػسقق الؼقان حقفق  

ق طؾك الؿستقيات العؼوي  التل كخاص القمزية لؾـص  الؼقؿة  خاألخمققة   ةب الؿػس 

ة اليوتتت ع ميـ دائيقهذو الؼقؿة القمزية كقس   خحتك السقاسقة  خمـ القاضح سن  

 .القمزية لؿعاي الـص  

  كػاطؾقية اليـص   خيق  كوق سعيق زييو سن  
 
 مقهقكية عاحتؽاكيف ميع القاقيع الحيل

فييالـص يـنثييؼ مييـ   فلإلكسييان  فالحؼقؼيية هييل األسيياس الييذي ت يؿؽييـ سن كخػقيي

يتجيود  ـية. خمعـيك اليـص  خكخقج مػاهقؿف خسفؽارو ميـ لغية خرؼافية معق    الحؼقؼة

 
 
لإلكسان عالتػاطؾ مع القاقع الحل

(3)
دخيؾ الؼيقان يف مـحيك  لفنعو كزخ  اليقح  

ا سرضق    م اليـص  ت كـطيقي هيذو العؿؾقية طؾيك كشيق   خلؽـ  اكاريخل خاكتسب صاعع 

ا طـ مؼوخر العؼيؾ النشيقي  عيؾ  )عالؿػفق، الؿاركسل(: فالـص   لقس شقئ ا خارج 

                                                             

(4) Abou Zeid, Critique du discours religieux, p. 29: „la langue est un instrument par lequel 

le monde empirique et les idées se transforment en symboles.‟ 

(2) Abou Zeid, Critique du discours religieux, p. 32. 

(2) Abou Zeid, Critique du discours religieux, p. 188. 



 

 

 مقاربة هرمنيوطيقية ..القرآن والعلم

 ثرجامت

(25) 

إلك مستق  العؼؾ النشقي خإدراكف يطؾؼ العـيان  الـزخ  عالـص   طؾك العؽس  إن  

 خقج الؿعاي خالتػسققات.التل ك لطاقات الـص  

ا يف سسؾقعف األدعل خكعنققاكف الظاهقة  خلؽيـ عؿيا سن  راعت   خالؼقان كص   كؿام 

ا لؾعؼؾ اإلكساي  فؼيو س ينح يؿث ي يا  ذليؽ الؿػفيق، الؼقان س نح خاضع  ؾ مػفقم 

رناكف عقـؿا كتقلو مـف الؿعاي فؼو  
(1)

. 

 :مثييؾ  ،يف خقييت متؼييو  تنيت خيؼيارن سعييق زيييو عيقـ التػاسييقق التؼؾقوييية التييل ك  

سخ كػسييقق الزمخشييقي )كييقيف سييـة:   (241/522كػسييقق الطييربي )كييقيف سييـة 

حقييث يييق  سعييق زيييو سن التلخيييؾ لييقس  ؛خعييقـ التػسييقق التييلخيؾل  (922/4411

ـققصقؼقية كـشيل عيقـ هقمخلؽـف يحوث يف دائقة   مجقد كحؾقؾ عسقط يجق  لؾـص  

ذهـ الؿمخ  يف مقاجفة الـص   : فالتلخيؾ يعتؿو طؾك حقكة  خالـص  الؿمخ  
(2)

. 

يا  خت يجربكا التلخيؾ طؾك القجقع إلك س ؾ الـص   فؼط  خلؽـيف يحؿؾـيا سير 

خغايتيف: فؽؿيا  طؾك اختقار اتكجاو الغائل خالظاهقايت لؾق ق  إلك هيو  اليـص  

القجقع إلك األ ؾ  فنهنا كشقق يف كػيس الققيت إليك  كحؼقيؼ  (كلخيؾ)كعـل كؾؿة 

الفو  خالغاية
(3)

. 

                                                             

 .52سعق زيو  كؼو الؽتاب الويـل  ص (4)

 .225  صسعق زيو  مػفق، الـص   (2)

 .225  صسعق زيو  مػفق، الـص   (2)



 

 

 مقاربة هرمنيوطيقية ..القرآن والعلم

 ثرجامت

(11) 

د خلقجل محييو  ييوسيف إصييار فؽيقي خ خهيذا اتكجياو الغييائل ت يحينس اليـص  

ا  خلؽـف طؾك العؽس  يحق   ي   اليـص  سؾػ  ػ إليك هنيق  ميـ الػققضيات التيل كتؽش 

   خهل التيل قيا  طـفيا الغزاليل علهنيا ذليؽ النحيق العؿقيؼ ميـ اإلشيارات لؾؿمخ  

سيما   :لفيا. )اكظيق ت حو   خالجقاهق  فتونح عذلؽ الؿعاي الؿستـنطة مـ الـص  

ا طـو عق  ريؽقر(الظاهقاكقة يف الفقمـققصقؼ
(1)

. 

ؾفا الثؼافة خلقسيت فلعق زيو يورك علن مقضقطقة التلخيؾ هل مقضقطقة كشؽ  

مقضيييقطقة عيييالؿعـك الؿطؾيييؼ
(2)

اإلشيييارات النققلقجقييية  خكتقجييية ليييذلؽ  فييينن   ؛

عع طؾؿل محض  خلؽـفيا خالؽقكقة الؿقجقدة يف الؼقان ت كشقق إلك سمقر ذات صا

 .  عطقيؼة رمزية مـ خم  عقاطة يف كلخيؾ الـص  إشارات يؿؽـ سن كمخ  

مييـ سهييؿ الؼرييايا التييل كقاجييف اإلسييم، يف هييذا العوييق يف  ييقاطف مييع  لعييؾ  

الحوارة هل جولقة سرخـة الؼيقان خكلخيؾقية الؼيقان
(3)

. خيف اطتؼيادي سن ميا صقحيف 

                                                             

 اكظق طؾك سنقؾ الؿثا : (4)

. Ricoeur, Temps et récit (Paris: Seuil, 1983). 

 .211  صسعق زيو  مػفق، الـص   (2)

ن إالػؾسػقة التل يتحوث طـفا الؽاكب خعقـ األرخـة  حقث  قؼاقصقهـاك اختم  سساس عقـ الفقمـ (3)

  حقث ت كقلل اتهتؿا، الذي  طؾك كغققق الـظق إلل مقجع الـص  الفقمـققصقؼا الػؾسػقة كؼق، س م  

السقا  التاريخل  :  سيخالؿمرخـة لؾـوقص لؾؿقجع الؿاضل لؾـص  كقلقف الـظقيات التاريخقة 

يقجو ععوو سخ سمامف   يف ذاكف خاقعة  رؿ تطتنار مقجع الـص    تطتنار الـص  خالقاقعل لف  عؾ كؿقؾ سخت  

لذلؽ ففذا القعط الذي يتحوث طـف  ؛الممحوخد خريؽقر عؽقكف شل  الـص   غادامققق طـف فقؿا يعن  

= 



 

 

 مقاربة هرمنيوطيقية ..القرآن والعلم

 ثرجامت

(14) 

فالـظيا،  ؛ة الؼيقان يف اإلسيم،مع قوسق   اعـ رشو خكوق حامو سعق زيو ت يتعارض

ي ا راعت يا  خلؽيـ سهيوا  الؿيمخ  يؿؽيـ سن كؽشيػ طيـ الؾغقي لؾؼقان يشؽؾ كو 

العويو مـ الؿعاي: خالفقمـققصقؼيا الػؾسيػقة لؾؼيقان يؿؽيـ سن كسيتقطب سسياس 

 ا.ا طؾؿق  دخن سن يؽقن الؼقان كو    ما طؾؿ  

التل يستخومفا الؿمخ  لؾؽشػ طيـ ما يفؿ يف هذو الؿسالة هق عحث اآللقة 

خإذا اكطؾؼـا مـ فقضقة كستـو إليك مؼقلية غيادامقق يف سن   الؿعاي التل يسعك إلقفا

الؽائـ الذي يؿؽــا ففؿف هيق الؾغية
(1)

ي سن     حقـئيذ كؼيق   ك حؼقؼية يف اإلسيم، كتجؾ 

  العييالؿ خحؼقؼيية اهلل عؾغيية الؼييقان  خسن الؼييقان كقكييف كييم، اهلل خخطاعييف الؿناشييق

ا لحؼقؼيية العؾييؿ عييالؿعـك اإلغقيؼييل لؾحؼقؼيية )كؿييا طـييو  يؿؽييـ سن يويينح إصييار 

 .ق(جهقو

يف لغية الؼيقان عالؼيور  خعالـسنة لؾعؾق، الطنقعقة  يؿؽـ الؽشػ طـ الحؼقؼة

يالذي كـجح فقف عزيادة خكرعقػ الؿعاي التل يحتؿؾفيا اليـص   ة   خلؽيـ هيذو مفؿ 

يخفيؼ كحقزاكيف الخا الؿمخ  الذي يؼقس الـص   خكؾؿيا زاد   ة خكويقراكف الؿسينؼة  

                                                             
= 

خالذي يؿقؾ لؾتعامؾ   دققؼ يف ضــا رغؿ استعادكف عاستؿقار يف السقا  العقعل عالذاتالؽاكب غقق 

قسؿ ) .خلؾعالؿ الذي يخؾؼف الـص   لعالؿ الـص   ؼل الؿفتؿ  ققصقالتاريخل سكثق مـ التعامؾ الفقمـ

 . (ال جؿات

(4) Gadamer, Wahrheit und Methode, p. 542: „Sein, das verstanden werden kann, ist 

Sprache‟. 



 

 

 مقاربة هرمنيوطيقية ..القرآن والعلم

 ثرجامت

(12) 

لقن يف هذا الؿقوان زادت التحقزات خكراطػت الؿعاي. خكؿا ينيق ـ حسيـ الؿمخ  

  حـػل: ت يقجو كلخيؾ  ياد  سخ كلخييؾ زائيػ  سخ ففيؿ  يحقح سخ ففيؿ خياصئ

ميـ دخافيع مختؾػية... فيم  خلؽـ هـاك فؼيط جفيقد مختؾػية لؾتعياصل ميع اليـص  

  خلؽيـ هـياك العوييو ميـ التػاسيقق التيل كعؽيس ؾيـص  يقجو كػسقق خاحو فؼيط ل

هيق عاألسياس ذخ صياعع  فتلخييؾ اليـص   ؛الػفق، الؿتػاخكة لو  مختؾػ الؿمخلقـ

كعودي
(1)

. 

 سن   إت  كنقيق   لذلؽ  فقغؿ سهنا )هذو التػسققات( قو كنيوخ متـاقرية إليك حيو  

يي خمييذهب طييو،  خمييذهب التقافييؼ الجزئييل لصييق  كعيياصل مييذهب التقافييؼ الؽؾ 

ييالتقافييؼ عييقـ الؼييقان خالعؾييؿ ت ي   ي يف ؼو  ل سحييوها اآلخييق  خلؽييـ كعؿييؾ عييالتقاز 

 مستقيات لغقية مختؾػة.

 

│ 

 

 

 

                                                             

(4) Hanafi, Method of Thematic Interpretation of the Qur‟an, p. 417. 


