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دعوة الشيخ أمين الخولي للتجديد
د .عبد الجبار الرفاعي
خالفاً ملا يرتدد على الدوام يف بعض الكتابات ،من أن املؤسسات الدينية التقليدية عالقة يف
التاريخ ،وال ميكنها أن تتلمس دروب التواصل مع العصر ،فإن حماوالت جتديد جادة يف عامل اإلسالم
انطلقت من احلواضر واحلوزات املتخصصة يف تدريس املعارف اإلسالمية ،واحتضنتها واخنرطت يف
سجاالهتا ونقاشاهتا ومعاركها.
ففي مصر احتضن األزهر الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي ،والشيخ حممد عبده ،والشيخ مصطفى
عبدالرازق ،والشيخ علي عبدالرازق ،والشيخ حممد عبداهلل دراز ،والشيخ خالد حممد خالد،
وغريهم ...ويف تونس احتضنت الزيتونة الشيخ عبد العزيز الثعاليب ،والشيخ الطاهر احلداد ،والشيخ
حممد الطاهر بن عاشور ،وولده الشيخ حممد الفاضل بن عاشور ،وغريهم ...ويف النجف احتضنت
احلوزة السيد حمسن األمني ،والسيد هبة الدين الشهرستاين ،والشيخ حممد جواد البالغي ،والشيخ
حممد رضا املظفر ،والسيد حممد تقي احلكيم ،والسيد حممد باقر الصدر ،والشيخ حممد مهدي مشس
الدين ،والسيد حممد حسني فضل اهلل ،وغريهم ...وكان غري واحد من هؤالء األعالم عنواناً للضجة
يف عصره ،بعد طرحه آلراء وأسئلة غري مكررة ،تتجاوز ما هو مألوف .وكانوا خيتلفون يف كيفية ونوع
األسئلة اليت يطرحوهنا ومدياهتا وعمقها ،ويف بيان آرائهم تبعاً لالختالف يف مواهبهم وسياقات
تكوينهم الرتاثي واحلديث.
يتفق هؤالء يف خروجهم على خطاب تبجيل ومتجيد كل شيء يف الرتاث ،ويف سعيهم
الستيعاب شيء من عناصره استيعاباً نقدياً ،واجلرأة يف نقد بعض املقوالت واآلراء يف الرتاث،
وعملهم على البحث عن آفاق لقراءة النص وتفسريه يف سياق الواقع ومعطياته واستفهاماته،
وحماولتهم الكشف عن شيء مما هو نسيب وتارخيي يف مرياث املتكلمني والفقهاء.
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غري أن معظم هذه احملاوالت على الرغم من جرأهتا وأمهيتها ،مل تغادر املناهج التقليدية
املوروثة ،إذ كان أصحاُبا ينطلقون من مناهج ومفاهيم وأدوات الرتاث نفسه يف فهمه ونقده ،وقلما
حاول بعضهم توظيف مناهج ومفاهيم وأدوات جديدة من الفلسفة وعلوم اإلنسان واجملتمع احلديثة
يف فهم الدين ونقد الرتاث .لذلك مل تتبصر هذه احملاوالت األنساق املضمرة يف الرتاث ،وما هو
مسترت من نظم انتاج املعىن الكامنة فيه ،وكيف تسهم طبقاته التحتية يف توليد املعىن وتكراره عرب
العصور املختلفة ،ومل تنقب يف البنية العميقة للرتاث عن كل ما يعمل على إعادة إنتاج اآلراء واملفاهيم
واألسئلة ذاهتا .لذلك لبثت هذه احملاوالت يف مدارات التطلعات والطموحات واألحالم ،ومل تبتعد
كثرياً عن إثارة بعض التأويالت والتفسريات والشروح اجلزئية للنصوص ،اليت تسعى الستخالص آراء
وفتاوى لوقائع جزئية تنفتح على ما يفرضه الواقع على املسلم.
الشيخ أمين الخولي

ولد الشيخ أمني اخلويل يف  1مايو  1895مبحافظة املنوفية مبصر ،وتويف يف  9مارس .1966
حفظ القرآن وهو يف العاشرة من عمره .وخترج من مدرسة القضاء الشرعي .أصبح مدرساً يف مدرسة
القضاء الشرعي يف  10مايو عام  .1920يف  ،1923عني إماماً للسفارة املصرية يف روما ،مث نقل
إىل مفوضية مصر يف برلني عام  .1926عاد عام 1927إىل وظيفته يف القضاء الشرعي .انتقل إىل
قسم اللغة العربية بكلية اآلداب  .1928وأسس مجاعة األمناء عام  ،1944وجملة األدب عام
 .1956وأصبح عضواً يف جممع اللغة العربية بالقاهرة عام  .1966وكتب اخلويل مقاالت متنوعة
يف الصحف واجملالت ،وألف جمموعة من األعمال ،من أمهها" :من هدي القرآن يف أمواهلم :مثالية
ال مذهبية " ،و "فن القول" ،و"اجلندية والسلم :واقع ومثال" ،و"دراسات إسالمية" ،و"مناهج
جتديد يف النحو والبالغة والتفسري واألدب" ،و"اجملددون يف اإلسالم" ،و"كتاب اخلري :دراسة موسعة
للفلسفة االدبية مطبقة على احلياة الشرقية والتفكري اإلسالمي".
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ومع أن الشيخ أمني اخلويل مل يدرس يف األزهر ،بل تعلم يف مدرسة القضاء الشرعي ،لكنه
درس من الفلسفة رمسيا يف العهد اجلديد لألزهر ،فهو بعد عودته
درس فيه .وكانت حماضراته أول ما ي َّ
َّ
من أملانيا عام  ،١٩٢٧انتدب للتدريس يف األزهر ،فألقى حماضرات على طالب كلية أصول الدين
يف التاريخ العام لفلسفة األخالق ،أو كما أمساها هو "الفلسفة األدبية" .2كما اهتم بتجديد البالغة
وأساليب البيان العريب ،ودعا إىل حتريرها من محولة الفلسفة واملنطق الصوري ،واصطلح عليها "فن
القول" ،وكان هاجسه ربط أساليب البيان والتعبري باحلياة ،وتكريس الذوق الفين ،واالنفتاح على
مكاسب العلوم واملعارف احلديثة .فكشف عن األبعاد النفسية للبالغة .ودشن أفقاً آخر يف بيان
أساليب تفسري النصوص ،وما يشوُبا من مالبسات الذات والزمان واملكان والبيئة.
وكان الشيخ اخلويل أول رجل دين مسلم حاول العبور من املناهج واملفاهيم واألدوات الرتاثية
يف فهم الدين ونصوصه ،إىل استعمال مناهج ومفاهيم وأدوات جديدة ،وتوظيفها يف بناء فهم بديل
ونقد الفهم القدمي .ومتيز خبربة رصينة ،وشجاعة كبرية يف توظيفها.
التكوين الديين للشيخ أمني اخلويل تقليدي ،إال أنه استطاع أن يتقن اللغات :اإليطالية،
واألملانية ،والفرنسية ،عندما اتيحت له فرصة اإلقامة ففي بعض البلدان األوروبية ،عندما "صدر
املرسوم امللكي يف  7نوفمرب  1923بتعيني أئمة للسفارات األربع املصرية يف :لندن ،وباريس،
وواشنطن ،وروما ،وكانت األخرية هي مكان عمل أمني اخلويل فأحبر إليها من اإلسكندرية ،وبقى يف
إيطاليا عامني ،وأجاد اإليطالية ،وشرع يطلع على احلياة الدينية والثقافية وجهود املستشرقني يف
أوروبا ،كما عمل يف مفوضية مصر يف برلني عام  ،1926وتعلم اللغة األملانية ،وملا ألغيت وظيفة
األئمة من السفارات واملفوضيات املصرية عام  1927عاد إىل مصر ،واستأنف عمله يف مدرسة
القضاء الشرعي مث يف كلية اآلداب باجلامعة املصرية مدرساً ،مث أستاذا مساعدا مث أستاذا لكرسي
األدب يف عام .3"1943

 2الخولي ،د .يمنى طريف .أمين الخولي واألبعاد الفلسفية للتجديد .القاهرة :مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،2012 ،ص .29 – 28
 3بدر ،د .عزة" .أمين الخولى وتجديد الفكر الديني" .روز اليوسف 25 ،مايو .2017

مركز أفكار للدراسات واألبحاث

5

اكتشف مدة اقامته يف ايطاليا األساليب اجلديدة يف الرتبية والتعليم يف أوروبا ،وتعرف عن قرب
على منط التعليم الديين يف الفاتيكان ،الذي جعله يدرك ضرورة إصالح نظام التعليم الديين القدمي
يف األزهر ،كما أشار هو إىل ذلك بقوله" :قصدت إىل دراسة اخلطط واألساليب اليت تتبع يف
الدراسات الالهوتية ،كما نظرت فيما حويل من الدولة الدينية – الفاتيكان – القائمة يف عاصمة
الدولة املدنية – ايطاليا – وخالل تتبع هلذه الدراسة الالهوتية يف أقطار أوروبا عشت فيها بعد ذلك،
كأملانيا ،أو أقطار زرهتا جمرد زيارة ،وعمدت بعد الدراسة والتفكري للكتابة عن قضية األزهر
واصالحه" ،4فكتب بيانه لتحديث األزهر ،املوسوم بـ"رسالة األزهر يف القرن العشرين" .ونشر األزهر
عام  ١٩٣٦هذه الرسالة ،مث تكررت طبعاهتا الحقاً ،بعد أن نفدت الطبعة األوىل سريعاً .5ويف أوائل
اخلمسينيات من القرن املاضي عاد اخلويل مرًة أخرى يدعو إلصالح األزهر وحتديث نظامه التعليمي،
فنشر سلسلة مقاالت يف جريدة "املصري"" ،وقد أفردت جريدة املصري حينذاك مساحة ألمني
اخلوىل على مدى ثالثة أشهر ،يشرح فيها رؤيته حول رسالة األزهر االجتماعية ،ويبني العالقة بني
الدين واحلياة ،وإصالح الدين نفسه باحلياة هو ما كان يتطلع إليه اخلوىل ،الذي رأى أن يكون مادة
للتجديد الروحي والسمو اخللقي ،ويكون أداة فعالة يف اإلصالح االجتماعي" .6غري أن األزهر مل
يصمت هذه املرة كما صمت يف املرة األوىل ،فأصدرت جبهة علماء األزهر بياناً ورد فيه" :اعتاد
األزهر الشريف أن يسمع من حني آلخر أفراداً حياولون أن ينالوا منه ومن رجاله ،وكأمنا خولت هلم
أنفسهم أن تعلقهم ُبذا اجلبل األشم يلقي يف روع الناس أن هلم شأناً ،أو عندهم رأياً ،أو فيهم
غرية على حق ،أو غضباً للدين ،أو حرصاً على صاحل عام ،ولكن هيهات ،فهم كناطح صخرة
يوماً ليوهنها" .7إال أن الشيخ اخلويل وجه هلم نقداً صرحياً ذكر فيه" :ان قصدهم النفسي من هذا
التوجيه ليس بارئاً ،وال خالصاً ،من الغايات املدخولة ،فسبيلهم إىل هذا التوجيه والبيان سبيل غري
صادق ،وتناوهلم له غري مستقيم ،كما أن سيادة روح التحكم يف فضل اهلل ونعمه ،واالستبداد بدين

 4سعفان ،كامل .أمين الخولي .القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،1983 ،ص .65
 5طبعت هذه الرسالة ثانية عام  ،1961ونشرتها دار الهنا في القاهرة.
 6بدر ،د .عزة" .أمين الخولى وتجديد الفكر الديني" .روز اليوسف 25 ،مايو .2017
 7سعفان ،كامل .أمين الخولي .ص .146
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اهلل وهدايته واضح ،فإذا أفتوا فقوهلم هو رأي االسالم ،وإذا حكموا فحكمهم هو حكم اهلل ،وإذا
خالف عليهم إنسان فهو حيارب اهلل" .8لكن األزهر مل يتوقف عن مساجلته ،فردوا على نقده ببيان
أيضاً ،غري أنه مل يرتاجع عن دعوته إلصالح األزهر.9
وتنبه الشيخ اخلويل إىل ضرورة تبين منط "تدين إنساين القلب ،نبيل العاطفة ،يؤدى إىل التعاون
البشرى ،وال يعوق اإلخاء اإلنساين .تدين ال يعرف تلك السلطة الغامشة اليت ترهب العقل الطليق،
وتفت يف العزم الوثيق ،وتفسد الذوق الرقيق ،وتتحكم جبربوت الهويت يف احلياة الدنيا ،وتسد الطريق
إىل اآلخرة .تدين ال خيلق تلك الطبقة اليت حتتكر الدين ،وتسد املسالك إىل اهلل ،وال يعرتف بتلك
الطبقة اليت خلقتها الظروف ،ألنه ال رياسة يف اإلسالم ،وكلهم قريب إىل اهلل سبحانه وتعاىل".10
ولبث الشيخ اخلويل كل حياته وفياً لتجديد التفكري الديين ،الذي يعتقد انه يقوم على تفاعل
وتبادل الدين مع خمتلف العلوم واملعارف البشرية وتوظيفها يف فهمه وتفسري نصوصه .كما يلخص
لنا اخلويل ذلك بقوله" :ان الدين يف هذه احلياة ال مفر له من التفاعل والتبادل مع ما سواه من فهم
وتنظيم لتلك احلياة ،وأنه لن يكتب هلذا الدين البقاء إال على قدر ما فيه من قدرة على هذه املسايرة
واملفاعلة واالستفادة ،واالنتفاع مبا سواه من التفسريات والتدبريات األخرى".11

فكرة التطور تستبد بالخولي

مييز الشيخ أمني اخلويل بوضوح بني التجديد يف مفهوم القدماء ومفهومه املختلف للتجديد،
مندرسا ،والتذكر واالستئناف ملا كان منسيًا،
فالتجديد يف مفهومهم هو ضرب من اإلحياء ملا كان
ً
تذكرا ملا كان
بينما التجديد يف مفهومه هو ضرب من التطور ،وليس إحياء ملا هو مندرس ،أو ً
منسيًا ،أو استئنافًا للقدمي وإحضاره كما هو .ويرسم اخلويل رؤيته هذه بقوله" :من وصف القدماء
لعمل اجملدد حينًا أنه إحياء ما اندرس ،ومعىن هذا أن شيئًا من املعامل الدينية االعتقادية أو العبادية،
 8المصدر السابق .ص .147-146
 9المصدر السابق .ص .147
 10بدر ،د .عزة" .أمين الخولى وتجديد الفكر الديني" .روز اليوسف 25 ،مايو .2017
 11المصدر السابق.
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فرضا أو سنة ،قد أمهل ونسى على مر الزمن ،فيعمل اجملدد على إعادة العناية به ،والتزامه بالصورة
ً
القدمية األوىل اليت كان عليها .وهذا الفهم املتبادر القريب من مجلة كالمهم ال ينتهي إىل شيء من
طورا للحياة فمعىن
معىن التطور ،الذي هو تغري احلياة أثناء سريها إىل مستقبلها ،فإذا ما كان اجملدد م ً
ائما
مسايرا هلا يف هذا السري ،مو ً
ذلك أنه يقدر تغريها يف سريها إىل غدها ،ويعمل على جعل الدين ً
حلاجتها فيه ،فالتجديد الذي هو تطور ليس إعادة قدمي كان ،وإمنا هو اهتداء إىل جديد ،بعد أن
مل يكن عن طريق االجتهاد" .12وبذلك جتاوز الشيخ أمني اخلويل وجهة اإلحياء واإلصالح اليت
بدأت مع الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي يف القرن التاسع عشر ،وتواصلت فيما بعد مع مجال الدين
األفغاين والشيخ حممد عبده ،ومن تالمها ،ممن متحورت جهودهم على الدعوة إلحياء ماضي األمة
واستئناف أجمادها ،باالعتماد على األصول واملبادئ املوروثة يف فهم الدين وتفسري نصوصه .لكن
مغايرا ملا عرفناه من أصول ومبادئ موروثة
الشيخ اخلويل استطاع أن َّ
يشتق هنجاً يتلمس يف ضوئه دربًا ً
يف فهم الدين وتفسري نصوصه.
ظل اخلويل مسكونًا بفكرة التطور ،واستبدت به هذه الفكرة إىل احلد الذي استند فيه إليها
بوصفها مرجعيةً إلعادة بناء املعارف الدينية ،وآداب وعلوم اللغة العربية ،فمع اخلويل ،وللمرة األوىل،
يتصدع جدار الدرس اللغوي والبالغي التقليدي ،كما تنفتح الفلسفة األخالقية يف التعليم األزهري
على أفق جديد .مل يرتدد الشيخ اخلويل يف الدفاع عن نظرية التطور الدارونية يف األحياء ،وأصر على
منحها مشروعيةً ،يف ضوء ما حياكيها ويقارُبا من إشارات يف "رسائل اخوان الصفا" ،13وآثار ابن
مسكويه ،وابن سينا ،وابن الطفيل ،ممن أحملوا أو صرحوا بتصنيف املوجودات يف سلم تراتيب ،حيتل
فيه اإلنسان الذروة يف تكامله ،فيما يليه احليوان ،فالنبات ،إىل أدىن مرتبة وهو اجلماد .وشغف اخلويل
بالتجديد إىل احلد الذي كان برأيه هو الثورة الكربى يف كل قرن ،إذ يقول" :إن ذلك التجديد على
رأس القرون هو ذلك العمل الثوري الكبري الذي حتتاجه األمة ،كأمنا هو ثورة اجتماعية دورية".14
 12الخولي ،أمين .المجددون في االسالم .ص .45
 13وردت في الرسالة الثامنة من الجسمانيات الطبيعية في رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء إشارات لنظرية التطور .بيروت :دار صادر،
 ،1957ج :2ص  178وما بعدها.
 14الخولي ،أمين .المجددون في االسالم .ص .17
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توسع اخلويل يف تطبيق فكرة التطور على علم الكالم والفقه واللغة ،بل تعميمها لتشمل أبعاد
أصر على أن التطور هو الناموس
الوجود البشري املعنوية والفكرية واالجتماعية واألخالقية كافة .و َّ
خاصا بعلم األحياء فقط .يكتب اخلويل" :صار كل باحث
ناموسا ً
الشامل يف اخللق واحلياة ،وليس ً
يتصدى لدرس شيء من ذلك إمنا يتقدم إليه مسل ًما بعمل ناموس النشوء فيه ،فيما مضى وفيما هو
آت ،ومل يعد الباحثون يقبلون القول بظهور كائن كامل الوجود دفعة واحدة ،فكرًة كان أو لغةً أو
فنا أو حضارة ...إن ظهور الفكرة اجليدة يشبه يف تطور احلي ظهور صفات جديدة يف نوع من
األحياء ختالف الصفات القدمية ،وقوة يقني أصحاب الفكرة اجلديدة بصحتها وصالحيتها تقابل
درجة قوة الصفات اجلديدة يف احلي على البقاء .وإن صالح البيئة االجتماعية حلياة الفكرة اجلديدة
ومعاكستها حلياة الفكرة القدمية ،تقابل حال البيئة الطبيعية بالنسبة لصفات الكائن احلي اجلديدة.
وإن قوة اقتناع أصحاب الفكرة اجلديدة ُبا ،وترسيخهم هلا ،يف أذهان الناس ،تشبه قوة احلي على
رويدا بالفكرة اجلديدة وانسالخهم من الفكرة القدمية يشبه موت
إفناء منافسه وإبادته .واقتناع الناس ً
األفراد الضعاف يف التناحر املادي .وإن تأصل الفكرة وثباهتا يف نفوس مقتنعيها يشبه تأصل صفات
احلي اجلديدة يف نسله ورسوخها".15
تبدو حالة التفهم لقيمة معطيات العلوم واملعارف احلديثة واضحةً يف توكؤ اخلويل على نظرية
التطور الدارونية ،واالستناد إليها بوصفها مرجعيةً شاملة يف تسويغ ضرورة تطوير اللغة وآداُبا ،وجتديد
معارف وعلوم الدين .وهي مسة طبعت تفكري بعض رجال الدين واملثقفني يف ذلك العصر ،ممن
تعرفوا على العلوم احلديثة ،واكتشفوا التقدم الغريب ،واستند غري واحد منهم إىل نظرية التطور لتسويغ
جتديد التفكري الديين .كما متادى بعضهم وأسرف يف توظيف فرضيات ونظريات وقوانني العلم
اجلديدة يف تفسري القرآن ،مشدداً على التوأمة بني العلم والقرآن الكرمي ،إىل احلد الذي أضحى معه
النص القرآين مبثابة كتاب ال مضمون له ،وال يكتسب مضمونه إال بإسقاط معطيات العلم احلديث
ونظرياته واكتشافاته.16
 15الخولي ،أمين .كتاب الخير .ص .66 ،57
 16أسرف في تطبيق هذا المنهج الشيخ طنطاوي جوهري ( )1940 – 1870في تفسيره :الجواهر في تفسير القرآن الكريم ،كما تحدثنا عن
ذلك في فصل  6في الطبعة الثانية من كتابنا :الدين واالغتراب الميتافيزيقي.
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أيضا ،مثلما يشمل الظواهر األخرى يف
يتسع قانون التطور يف منظار اخلويل ليشمل اللغة ً
االجتماع البشري كافة .فهو يرفض املواقف الالعقالنية يف التعاطي مع العربية ،بوصفها استثناءً من
لغات العامل ،لذلك مل يقبل ما يقال عن " :فضل العربية ..وكمال العربية ..وانتهاء العربية إىل ما ال
شيء بعده" .17وشدد على أن العربية ليست استثناءً من اللغات البشرية ،فكل لغة كائن اجتماعي
حي ،حييا ويتطور تبعا لسنن احلياة وتطورها ،وأن اللغة بطبيعتها أكثر حيويةً ومرونةً وإمكانات
حتديث من سواها ،ففيها على الدوام كلمات متوت وتندثر ،وأخرى تتوالد ،أو تنحت ،لتثري
معجمها ،وتعزز رصيدها التداويل .وذلك ما يوضحه اخلويل بقوله" :فاللغة من أشد املظاهر احليوية
اضحا ،حني يتحدثون عن
لينًا ،وأقلها تصلبًا
وحتجرا ،وأطوعها للتطور ،وقدماؤنا يدركون هذا و ً
ً
هتذيب اللغة وعوامله ،وحني يقررون أن االستعمال حييي ومييت ،ويقبح وحيسن ،وحني يصفون
تأثرا قويًا".18
تداخل اللغات ،وما إىل ذلك من دالئل الشعور بتأثر اللغة باحلياة ً
ويف لفتة بالغة الداللة يتحدث اخلويل عن مأزق الفصحى ،واالزدواج اللغوي بني الفصحى
والعامية ،وكيف أننا نتحدث بلغة غري تلك اليت نفكر ونكتب ونقرأ فيها ،فسعى للكشف عن
اجلذور التارخيية لذلك ،وكيف أن املنهج الذي اعتمده املعجميون األوائل يف مجع اللغة تبىن لغة
كل كلمة تدل على ما هو شائع يف املدينة واحلواضر
البدو يف الصحراء العربية خاصة ،إذ استبعدوا َّ
املعروفة؛ لذلك اغتنت العربية بكلمات البادية ،وما يدل على الظواهر الطبيعية واحليوانات والنباتات
والعادات والتقاليد واألدوات واألشياء والصور واحلاجات السائدة يف منط االجتماع القبلي ،يف حني
افتقرت اىل ما هو معروف ومتداول يف املدن .وكأنه هنا يلمح اىل أن العربية مازالت مرآةً حلياة
البداوة ،وأهنا مشبعة بنمط ثقافتها ،فرؤيتها للعامل ضيقة األفق ،وإيقاع التحول والتغيري فيها بطيء،
خالفاً للغة املدينة اليت تغتين بالكثري من األلفاظ الدالة على ما يسود حياة احلواضر املدينية من أشياء
وأفكار .من هنا ضاقت عربية القبائل البدوية يف العصر العباسي عن استيعاب ما تفشى يف االجتماع

 17الخولي ،د .يمنى طريف .أمين الخولي واألبعاد الفلسفية للتجديد .ص  ،42عن 56 .:د .حامد شعبان ،أمين الخولي والبحث اللغوي ،ص
.16
 18الخولي ،أمين .مناهج تجديد .ص .17
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اإلسالمي من أشياء وأفكار مل تعرفها البادية من قبل ،فعوضت ذلك باالسترياد من غريها ،واشتقاق
وتوليد ألفاظ جديدة.

التطور سنة شاملة عند الخولي

ال يرتدد الشيخ أمني اخلويل يف القول بأن "تطور العقائد ممكن ،وهو اليوم واجب حلاجة
احلياة إليه ،وحاجة الدين إىل تقريره ،محاية للتدين ،وإثباتاً لصالحيته للبقاء ،واستطاعة مواءمة احلياة،
مواءمة ال يتنافر فيها االميان مع نظر وال عمل" .19ويف السياق نفسه يدعو اخلويل إىل رؤية جديدة
يف التعاطي مع الغيبيات ،والتحرر من نسبة كل شيء إىل اليها ،واالستغراق يف تفاصيل عواملها ،ألن
تكوين األجيال اجلديدة ال يهضم عقله العلمي هذا اللون من الكالم .ويف موقف الفت يشري إىل
أن القصص الواردة يف النصوص الدينية تتحدث بلغة التمثيل وليس لغة التاريخ ،إذ يكتب" :ما
ينبغي أن تظل تلك الصور الساذجة من احلديث عن غيبيات مل يأمر الدين بشيء من التفصيل هلا،
وإطالة احلديث عنها ،وال أن نستمع إىل صنوف من القصص الذى هو متثيل ملعان ،وتقريب حلقائق
ال تارخياً وال تسجيالً ،ألن ما فيه من احلديث املفصل يصدم حس هذه األجيال ،ويناوئ تكوينها
العقلي بعلميته ،وتكوينها الفين بدقته ،كأن تقول هلم إن التصوير حرام ،وإن أشد الناس عقابًا يوم
القيامة املصورون ،يف حني حتتاج أنت إىل االستفادة من التصوير وجماالته الفنية يف اإليضاح الديين
اعتقاديًا وعمليًا ،وهذا مثل قريب لوجوب تطور العقائد يف عرضها يف جوهرها وصميمها".20
يشدد اخلويل على رفض أية قراءة ال تارخيية للرتاث ،وينظر إىل الرتاث بوصفه حمكوما بعوامل
وظروف خاصة مولدة له ،تتناسب مع ضرورات ومشروطيات زمانية مكانية تفرضها كل حقبة
تارخيية ،وعلى هذا فهو يتغري ويتطور مستجيبا ملا متليه عليه تلك املشروطيات والضرورات.

 19الخولي ،أمين .المجددون في اإلسالم ،ص .٥٢
 20المصدر السابق ،ص .64-63
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وحييل اخلويل اخلالف بني املتكلمني ،وتغيـر األقوال وتنوعها يف مسائل" :الذات والصفات،
والكالم اإلهلي ،والقضاء والقدر ،واجلرب واالختيار ..وغري ذلك" ،إىل التغري يف البيئات والزمان
واملكان ،والتغري هو التطور ،تبعاً ملفهومه.21
وهو بذلك يتخطى الدعوة لفتح باب االجتهاد يف الفقه ،ويصر على ضرورة مشول االجتهاد
كل علوم ومعارف الدين .وتشديده على أن "تطور العقائد واجب" يؤشر بوضوح اىل أنه قد جتاوز
ل ِّ
ما كان عليه سلفه وأقرانه من دعاة اإلصالح يف األزهر.
ودعوته هذه من الدعوات املبكرة يف دنيا اإلسالم لبناء "علم كالم جديد" ،على وفق التسمية
املتداولة اليوم ،ذلك أن علم الكالم اجلديد ما هو إال ضرب من االجتهاد يف تفسري وتسويغ
االعتقاد ،طبقاً ملا يتطلبه كل عصر ،بنحو تتسع فيه وظيفة علم الكالم لتتجاوز محاية إميان الناس،
اىل صيانته من التوحش والتشدد والتحجر.
وكأن الشيخ اخلويل هنا يستعري مفهوم "التارخيية" من الفلسفة والعلوم اإلنسانية احلديثة ،ليطبقه
كل بيئة تشبهها ،ففي البيئة
على جماالت الرتاث املتنوعة .إذ حييل مفهوم "التارخيية" إىل أن أفكار ِّ
اخلصبة عقلياً تزدهر األفكار العميقة الغنية املركبة ،ويف البيئة الفقرية عقلياً تتفشى األفكار املبسطة
الفقرية اهلشة .وتظل األفكار على الدوام متماثلةً مع بيئتها ،معاصرًة هلا ،ومشتقةً منها .يف ضوء هذا
الفهم ال ميكن امتداد األفكار خارج سياقاهتا الزمانية واملكانية اخلاصة ،وتأبيدها للعصور كافة ،على
اختالف أمناط احلياة ،وتغري الزمان واملكان والبيئة.
وهو يف كل ذلك يصر على ضرورة دراسة الرتاث والتبصر مبسالكه املتنوعة ،بل يعتقد أن
"أول التجديد قتل القدمي فهماً" .22وكأنه يلمح بعبارته اىل أولئك املراهقني ممن ال يكفون عن
التبسيط ،فيلبثون عند السطح يف فهمهم للرتاث ،وال يدركون مدياته املتشعبة ،وال يرون شراكه
املتشابكة ،فيظنون أن التجديد يتحقق فور نسيان القدمي وجتاهله ،بال دراسة ودراية مبجاالته ومشاغله
ومقوالته .مثلما يشري إىل أولئك الذين يعكفون على حراسة الرتاث وتقديسه ،فينبه إىل أنه مامل

 21المصدر السابق ،ص .55 – 54
 22الخولي ،أمين .تعقيب على مقالة "التفسير" في :دائرة المعارف االسالمية .ص .2336
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تتحول وظيفتنا حيال الرتاث ،من حارس للرتاث إىل دارس ،فال ميكننا اخلروج من أنفاق املاضي،
وأن نكون معاصرين لزماننا.
لعل اختيار اخلويل لكلمة "قتل" تشي بأننا واقعون يف شراك القدمي شئنا أم أبينا ،وتلك
الشراك ال تفتأ ترتاكم باستمرار ،فتحيطنا من كل جانب ،وال سبيل لإلفالت منها من دون أن تتم
غربلتها .ومعىن القتل هنا ليس التدمري واإلبادة ،إمنا هو تبصر "العناصر القاتلة" يف الرتاث ،كي
نتغلب على تسميمها حلياتنا ،وننجو من فتكها بنا .القتل هنا كناية عن الوعي الدقيق مبدارات
القدمي ،واستكشاف خرائطه ،وتغلغل أسئلته ومفاهيمه يف عصرنا ،وتعطيل عناصره احملنِّطة حلركتنا،
وشلِّها لقدرتنا على النهوض وإدارة احلاضر واستبصار املستقبل .وبوضوح ال لبس فيه يفصح اخلويل
يف موضع آخر عن مفهومه للتجديد ،وأنه ليس مبعىن اجتثاث واستئصال القدمي بأسره ،إذ يفسره
على أنه" :اهتداء إىل جديد كان بعد أن مل يكن ،سواء أكان االهتداء إىل هذا اجلديد بطريق األخذ
موجودا ،أم بطريق االجتهاد يف استخراج هذا اجلديد بعد أن مل يكن" .23إنه ال يدعو
من قدمي كان
ً
إلهدار القدمي والتفريط به ،بل يريد:
أول :حتيني ما هو قدمي ببعث روح جديدة فيه ،بعد أن حتجر مما تراكم عليه من املاضي،
ً
وغرقه يف سوء الفهم واألسئلة املبسطة واألحكام السابقة.
ثانيًا :االجتهاد ،مبعىن ابتكار وإبداع " اجلديد بعد أن مل يكن" .وهذا ما ميتاز به هو عن مجاعة
كل جديد إمنا هو استئناف وإعادة إحياء للقدمي ،خبلع
من املصلحني يف عصره ،ممن ذهبوا إىل أن َّ
غطاء جديد على مضمون قدمي ،وتقدمي القدمي بأوعية جديدة ،بوصف الرتاث مستودعاً يستوعب
كل ما ننشده يف كل زمان ومكان ،على وفق ما شاع وذاع من قول" :ما ترك األول لآلخر شيئاً".
َّ
ثالثًا :استيعاب ومشول التطور بوصفه "سنة شاملة يف :األصول والعقائد والعبادات واملعامالت".
وهي دعوة تتخطى أيضاً ما يدعو له الكثري من اإلصالحيني ،ليس فقط ألهنا تستوعب العقائد
مبوازاة الفقه ،بل ألهنا ال تتوقف عند املعامالت خاصة يف الفقه ،اليت شاع القول بأهنا "إمضائية"،24

 23الخولي ،أمين .المجددون في اإلسالم ،ص .33 – 32
ً
ٌ
متعارفة لتنظيم المجتمع العربي في الجزيرة
تشريعات كانت
ت
 24األحكام اإلمضائية هي :ما أسّسها العقال ُء وأمضاها الشارع ،أي أن المعامال ِ
عصر البعثة ،فأمضاها اإلسالم وأقرّها ،مع حذف وتهذيب وإعادة بناء شيء منها.
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وإمنا تشمل كذلك العبادات .وهو قول رمبا ينفرد به الشيخ اخلويل ،ذلك أن املعروف أن أحكام
العبادات توقيفية ،ال تتغري أو تتبدل أو تتطور .لكن مع ذلك دعا اخلويل إىل إعادة النظر يف املؤلفات
الفقهية والكالمية ،وضرورة اإلصغاء لصوت الواقع املتغري ،والتحدث إليه باللغة اليت يفهمها ،ألن
الواقع يف حتول متواصل ،والبشر تستجد يف حياهتم أمور ال تعرفها مدونة الفقه ،وذلك ما أشار إليه
بقوله" :إن الناس حتدث هلم باختالف الزمان أمور ووقائع مل يرد هلا ذكر يف كتب الفقه القدمية،
فهل نوقف سري العامل ألجل كتبهم؟ إن هذا ال يستطاع ،إنه مجود وموات جيعل العوام ينصرفون عن
دينهم الذي ال جيارى وقائع حياهتم" .25ويف نقاشه مع شيخ األزهر26رفض الشيخ اخلويل احنصار
التطور ببعض أحكام العبادات ،فذهب إىل أن "التغري والتطور سنة شاملة يف األصول :العقائد
عمال وأصلح
والعبادات واملعامالت ،ويف هاتني األخريتني شريعة اإلسالم هي انتخاب ما نراه أيسر ً
للبقاء".27
لذلك نراه ال يرتدد يف الدعوة لتطوير أحكام العبادات مبا يتناغم مع متغريات الواقع ،فيثري
مسائل تتصل بتيسري أداء الصالة عرب االفادة من الوسائل احلديثة ،إذ يقول" :وماذا يكون الرأي يف
حكم االقتداء باألجهزة املتطورة اليت تذاع ُبا الصلوات اجلامعة من مجعة وعيد ،وفيها واسطة حاضرة
مشهودة كالتليفزيون ،يرى فيه املصلى من حال اإلمام وحركاته ويسمع من صوته ،ووعظه ما ال
يستطيع أن يراه إال بكل صعوبة يف مسجد حيَّه الصغري أو الكبري املزدحم" .28وأحكام املعامالت
عند الشيخ اخلويل تدور مدار املصلحة ،ذلك أن" :األمر يف املعامالت على كل حال ليس إال أمر
مصلحة واقعة حيث وجدت فثم حكم اهلل كما يقولون بصريح اللفظ ،وتطور عرض العقائد
والعبادات واملعامالت يهدف إىل أن ال يبدو اجلو الديين يف صور منعزلة عن احلياة".29

 25يُمنى طريف الخولى ،قراءة في كتاب الخير :التطوير والتجديد في الفكر الديني ،دار الكتب والوثائق القومية ،1996 ،ص.4
 26مناهج تجديد ،ص  .46عن :جريدة األهرام  27رمضان .1384
 27المصدر السابق ،ص .46
 28المجددون في اإلسالم ،ص .62
 29المجددون في اإلسالم ،ص .63
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وعلى الرغم من أن اخلويل مل يشرح لنا بالشكل الكايف مربرات موقفه ،واملنهج الذي تبتين عليه
دعوته هذه ،ورمبا مل يسعفه العمر لبيان تطبيقاهتا يف خمتلف أبواب العبادات ،لكن تظل الدعوة
لتطور العبادات غريبةً على تفكري املصلحني وقتئذ .وال أظنه يعين أكثر من فتاوى تيسري وتسهيل
أداء الفرائض العبادية ،وتوسيع مفهوم "نفي العسر واحلرج" واللجوء ملصاديق "العناوين الثانوية"،
ليستوعب حاالت ومواقف مل تكن تصنف من مصاديق العسر واحلرج أو العناوين الثانوية لدى
الفقهاء قبل ذلك.
واخلبري بأصول الفقه وقواعد االستنباط يعرف أن مثل هذا الدعوات تظل أقرب للشعارات
العامة ،مامل تتوغل يف البنية التحتية العميقة لالستنباط الفقهي ،وتعيد بناء ما ترتكز عليه ،من أصول
للفقه وقواعد الستنباط األحكام الفقهية ،بنحو يسمح ببناء أصول وقواعد جديدة متنح املستنبط
امكانية انتاج فتاوى بديلة تواكب ايقاع حياة املسلم املتغرية بتغري الزمان واملكان.

التفسير األدبي للقرآن عند الخولي

كان مدخل الشيخ أمني اخلويل لتحديث مناهج تفسري القرآن توظيف املناهج احلديثة يف تفسري
لنص القرآين ،لذلك دعا إىل ما أمساه" :التفسري األديب
ونقد النصوص األدبية ،وتعميمها لتشمل ا َّ
للقرآن" ،30مستنداً يف تسويغ دعوته هلذا النوع من التفسري إىل أن أسلوب تعاطي العرب مع هذا
النص كان أدبياً" ،ألن العريب القح ،أو من ربطته بالعربية تلك الروابط ،يقرأ هذا الكتاب اجلليل،
ويدرسه درساً أدبياً ،كما تدرس األمم املختلفة عيون آداب اللغات املختلفة ،وتلك الدراسة األدبية،
ألثر عظيم كهذا القرآن ،هي ما جيب أن يقوم به الدارسون أوالً ،وفاءً حبق هذا الكتاب .ولو مل
يقصدوا االهتداء به ،أو االنتفاع مما حوى ومشل .فالقرآن كتاب الفن العريب األقدس ،سواء نظر إليه
الناظر على أنه كذلك للدين أم ال" .31ويشرح الشيخ اخلويل طريقته يف التفسري األديب قائالً" :إن
التفسري اليوم – فيما أفهمه – هو الدراسة األدبية ،الصحيحة املنهج ،الكاملة املناحي ،املتسقة

 30للتفسير األدبي أكثر من طريقة ،لكن الشيخ أمين الخولي يشرح طريقته في هذا التفسير في كتابه" :مناهج التجديد في النحو والبالغة
والتفسير واألدب" ،وهكذا في تعقيبه على مادة التفسير في" :دائرة المعارف اإلسالمية".
 31الخولي ،أمين .مناهج تجديد .ص .230
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التوزيع ،واملقصد األول للتفسري اليوم أديب حمض صرف ،غري متأثر بأي اعتبار ،وراء ذلك… وعليه
يتوقف حتقق كل غرض آخر يقصد إليه .هذه هي نظرتنا إىل التفسري اليوم وهذا غرضنا منه".32
"وهذا التفسري األديب عندي هو الذي جيب أن يتقدم كل حماولة ملعرفة شيء من فقه القرآن ،أو
أخالق القرآن ،أو عبارات اإلسالم ومعامالته يف القرآن" .33تبتين طريقة "التفسري األديب للقرآن"
على تفسري اآليات يف سياق موضوعات القرآن ،وليس تفسريها على وفق ترتيبها يف سور
القرآن" ،فصواب الرأي  -فيما يبدو  -أن يفسر القرآن موضوعاً موضوعاً ،ال أن يفسر على ترتيبه
يف املصحف الكرمي سوراً أو قطعاً" .34إذ يصنِّف املفسر اآليات تبعاً ملوضوعاهتا ،ويتعرف على
مناسبات نزوهلا ،والسياق الذي وردت فيه ،والدالالت احلافة ُبا ،بغية اكتشاف وحدهتا العضوية،
واملنطق الداخلي الذي تنتظم فيه ،وشبكة الدالالت املنبثة فيها ،وما ميكن أن تولده من مفاهيم
ومعان مشرتكة ،متثل املفاهيم املفتاحية لإلصالح النفسي اخللقي واالجتماعي الذي يرمي إليه القرآن.
مقصد التفسري األديب عند اخلويل ليس أدبياً أو فنياً ،كما رمبا تشي تسميته ،ألنه يرفض أن يكون
األدب لألدب ،أو أن يكون الفن للفن ،إذ يقول يف حتليله الداليل لكلمة يف أحد اآليات( :ونريد
هنا لنقف عند هذه الوحدة لالستعمال القرآين يف تعبريه بالضعف والضعفني "فـيضاعفه" ،35وهي
وقفة أدبية .على أهنا وقفة ليست وقفة يراد منها الفن للفن ،بل هي فنه املرتبط باهلدف االجتماعي
الذي يرمى إليه القرآن دائماً ،نبتغيه أول ما يبتغى من هذه األحاديث .وإن الفن يرجى للفن وحده،
فإنا ال نأخذ هنا ُبذا االجتاه .وال حنسب القرآن قد أخذ به ،ألنه جيعل فنه القوى وسيلة إلصالح
احلياة البشرية ،ذلك اإلصالح اخللقي واالجتماعي العام الذي أنزل من أجله هدى للناس ورمحة).36
فليست هناك آية أو كلمة ترد يف القرآن إال ويكون هدفها اهلدى والرمحة ،وليس اهلدف األدب

 32الخولي ,أمين .من هدى القرآن .القاهرة :الهيئة العامة المصرية للكتاب ،1996 ،ص.8
 33الخولي ,أمين .دراسات إسالمية .القاهرة :دار الكتب المصرية ،،1996 ،ص.38
 34تعقيب على مقالة "التفسير" في :دائرة المعارف اإلسالمية ص .2341
 35البقرة.245 ،
 36الخولي ,أمين .من هدى القرآن .مرجع سابق ،ص.109
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بوصفه أدباً ،أو الفن بوصفه فناً ،ألن "طبيعة النص القرآين من حيث هو كتاب هدى ودين،
تقتضي توجيه كل لفظ وآية إىل مناط اهلداية واالعتبار".37
ويشرح اخلويل ما ينشده يف طريقة تفسريه األديب ،فيؤكد أنه يتمحور حول بعدين:
أحدهما :دراسة حول القرآن.

والثاني :دراسة القرآن ذاته.

ويعين بالدراسة حول القرآن "دراسة البيئة املادية واملعنوية والثقافية اليت نزل فيها القرآن
الكرمي" .38واستكشاف تشكل الواقع وطبيعة الظروف السائدة يف عصر الوحي ،ومنط االجتماع
العريب يف عصر النزول ،وكيفية احلياة االجتماعية والثقافية وقتئذ ،وما يسودها من ظواهر ذات صلة
باملكان والزمان والبيئة ،سواء كانت ماديةً أو معنوية ،ودراسة كل ما يتصل بالذوق العريب ،وأساليب
التعبري ،وأمناط تلقي وفهم الكالم املتعارفة يف اجملتمع ،فكيف تلقاه وفهمه املشافهون به يف بيئتهم
النص "قراءة تزامنية"،
وثقافتهم وذوقهم ومشكالت واقعهم ،39مبعىن أن اخلويل أراد أن يقرأ َّ
ويضيء تفسريه من خالل اخرتاق الطبقات املرتاكمة مما راكمه املفسرون وغريهم من تأويالت
وتفسريات ،ينتمي كل منها إىل زمان املفسر ومنط فهمه وثقافته وأحكامه املسبقة ،وال حتيل بالضرورة
إىل معىن النص القرآين ،باملعىن الذي تلقاه املخاطبون به يف عصر النزول .إنه حياول صياغة فن لفهم
القرآن ،ينشد إيقاظ املعىن احملتجب فيه ،والكشف عنه بتفكيك ونزع ما تلفع به من مدلوالت
تدفقت متواليةً مبرور الزمان .وال ميكن أن يتحقق ذلك من دون االعتماد على علوم اإلنسان واجملتمع
واللسانيات وعلوم اللغة احلديثة.
أما البعد الثاين لتفسريه األديب وهو دراسة القرآن ذاته ،فرييد به شرح الكلمات ،وبيان معاين
املفردات ،والكشف عن طبيعة حياة األلفاظ وتطور داللتها عرب الزمان ،ومعرفة مديات التأثر والتأثري
املتبادل بني العربية وغريها من لغات اجملتمعات املسلمة ،وما اصطبغت به العربية يف عصور ازدهار
واحنطاط احلضارة اإلسالمية ،وأثر الزمان يف صريورة املعاين وحتوالهتا ،والتعرف على مدى تأثري كل
 37عبد الرحمن ,عائشة .القرآن وقضايا اإلنسان .القاهرة :دار المعارف ،1999 ،ص.22
 38عمر حسن القيام .أدبية النص القرآني :بحث في نظرية التفسير .المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،2012 ،ص .44
 39الخولي ,أمين .من هدى القرآن .مرجع سابق ،ص .236
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ذلك يف تفسري القرآن .وهنا ينبه اخلويل إىل أن "من اخلطأ البني أن يعمد متأدب يف فهم النص
القرآين اجلليل فهماً ال يقوم على تقدير تام هلذا التدرج والتغيري الذي مس حياة األلفاظ وداللتها".40
كذلك يستند يف تفسريه إىل البعد النفسي ،ففي ضوء اهتمامه باكتشاف صلة البالغة
واألدب بالنفس اإلنسانية ،والوشيجة العميقة اليت تربط بينهما ،وكيف أهنا ترمجة ملا جييش يف النفس،
حتدث الشيخ اخلويل عن اإلعجاز النفسي للقرآن ،الذي ينبثق عن التفسري النفسي ،وبيان ما حيدثه
القرآن من أثر بالغ يف النفس البشرية ،وطبيعة تذوق هذا النص والتفاعل معه .وشدد على ضرورة
االستعانة بعلم النفس يف دراسة وحتليل ذلك ،فإن "فهم االعجاز الفين باملعاين النفسية ،حيوج إىل
تناول القرآن بتفسري نفساين" .41وحدد مفهوم "اإلعجاز النفسي لبالغة القرآن الكرمي ،مبعىن أثره
العظيم على النفس اإلنسانية ووقعه عليها وفعله فيها".42
رأى اخلويل التفسري النفساين الطريق الذي خيلص التفسري من االدعاء والتمحل ،فهو ال غري
يضيء لنا أبعاداً مهمة يف بنية النص القرآين ،وخيرجنا من سوء الفهم املكرر لتعليل ما يسود املصحف
من مسات وخصائص بيانية .يلخص اخلويل رؤيته هذه قائالً" :فباألمور النفسية ال غري ،يعلل إجيازه
وإطنابه ،وتوكيده وإشارته ،وإمجاله وتفصيله ،وتكراره وإطالته ،وتقسيمه وتفصيله ،وترتيبه ومناسباته،
وما قام من تعليل هذه األشياء وغريها ،على ذلك األصل فهو الدقيق املنضبط ،وما جاوز ذلك فهو
االدعاء والتمحل ،أو هو أشبه شيء به".43
وتنبه الشيخ اخلويل مبكراً إىل خطأ الزعم بسبق القرآن الكتشافات العلم ومكاسبه ،أو
االشتغال على إسقاط هذه االكتشافات على اآليات الكرمية ،وحذر من خطورة اإلسراف يف
توظيف نتائج العلم احلديث يف التفسري ،وكيف أن ذلك ينتهي اىل إهدار معاين القرآن ،وهدفه
احملوري يف هداية الناس إىل اليت هي أقوم ،إذ يشرح ذلك قائالً" :ومثة معىن بعيد ،قد سبقت إليه
أوهام قوم يف هذا العصر ،فآثرت أن أنفي القصد إليه هنا ،أو التعويل على شيء منه  ...ذلك هو
 40المصدر السابق .ص .237
 41الخولي ،أمين .مناهج تجديد .ص .160
 42المصدر السابق .ص .152
 43المصدر السابق .ص .154
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استخراج قضايا علم النفس ونظرياته من القرآن ،تدعيماً للزعم بأنه يتضمن كل شيء ...وال نناقش
هؤالء املسرفني هنا ،وامنا ننفي أنا نريد إىل شيء من هذا يف تبني االعجاز وتفهمه .فنحن ندع
علماء النفس ،يف جتارُبم العلمية ،ومشاهداهتم الواقعية ،أو تأمالهتم النظرية ...وال نرى سبق القرآن
اليه ،أو تقدمه على األجيال بأصله ،وما إىل ذلك ،بل نتلقاه منهم ،لنعتمد عليه من بيان الوجه
النفسي لإلعجاز" .44لو تدبرنا هذا البيان الواضح للخويل ملا استهلكنا جهوداً كثريًة وأمواالً هائلة
يف اإلصرار على سبق القرآن ملا جاء به العلم واملعرفة احلديثة ،وتقويل اآليات ما ال تقوله يف جماالت
العلوم الطبيعية واإلنسانية املختلفة ،والعمل على خلط الدين بالعلم ،وإهدار طاقات الكثري من
الباحثني الشباب ،وتضييع عقوهلم يف متاهات بناء :علم نفس إسالمي ،وعلم اجتماع إسالمي،
وعلم اقتصاد إسالمي ،وأدب إسالمي ،وفن إسالمي ،وغري ذلك مما ورطتنا فيه أقالم كتاب
اجلماعات الدينية ،وكدسته من كتابات تثري هويةً جائعةً لاللتحاق بقطار تقدم العلوم واملعارف
والتكنولوجيا ،وحترض نفساً يعذُبا الغياب عن العصر ،فتعدها باللحاق بقطار التقدم بل والتفوق
عليهم ،من خالل ما يسمى بـ"أسلمة املعرفة".45
وواصل اجليل الثاين ،ممثالً بنصر حامد أبو زيد ،هنج "مدرسة األمناء" اليت أشاد لبناهتا الفكرية
أمني اخلويل ،وكان أبو زيد األكثر براعة يف تطوير مدرسة الشيخ اخلويل واجليل األول من تالمذته،
عرب توظيفه اهلرمنيوطيقا يف فهم القرآن وتفسريه.

أمين الخولي وال ِه ْرِمنيوطيقا
فرادة الشيخ أمني اخلويل تظهر يف حماولته الرائدة لتوطني اهلرمنيوطيقا واملناهج اجلديدة يف
تفسري النصوص يف جمال الدراسات الدينية بالعربية .بعد استقراء وتتبع ميكن القول :إن اخلويل هو
أحدا سبقه إىل ذلك ،حىت يف بالد
أول هرمنيوطيقي بالعربية ،ورمبا يف عامل اإلسالم .إذ ال أعرف ً
اإلسالم غري العربية.
 44المصدر السابق .ص .153
45
ُ
كنت أنا ضحية هذا الوهم قبل أربعين عاماً ،لكني سرعان ما تحررت منه.

19

مركز أفكار للدراسات واألبحاث

لقد رأيت ذلك منذ ربع قرن ،حني كنت أدرس "االجتاهات اجلديدة يف التفسري" جملموعة
من تالمذيت يف احلوزة :أن املنحى الذي يدعو إليه أمني اخلويل يف تفسري القرآن يهتم بالتعرف على
املفسر رؤيته للعامل وثقافته وفهمه على ما يريد تفسريه
املفسر ،وكيف يسقط ِّ
الطريقة اليت يفكر ُبا ِّ
من اآليات .وهذا هو املدخل لكل من يدعو إىل استئناف النظر يف مناهج التفسري وجتديدها ،إذ
املفسر أوالً ،ويف مكانة النص
"يتحدد مدخل التجديد عند اخلويل واملدرسة احلديثة كلها يف وظيفة ِّ
املفسر ثانيًا ،فليس مقبوالً عند اخلويل أن يظل التفسري املعاصر جمرد أداة الختيارات مذهبية
َّ
وتوظيفات دعوية مهما كانت أمهيتها" .46وعند اطالعي على التعقيب الذي كتبه أمني اخلويل على
مقالة "التفسري" يف" :دائرة املعارف اإلسالمية" ،وجدته يتحدث عن أفق خمتلف ومنهج بديل لتفسري
النص القرآين وتأويله ،يف ضوء أدوات ومفاهيم جديدة ،يستعريها من اهلرمنيوطيقا األملانية.
إماما باملفوضية املصرية يف روما ،ويف وقت الحق بربلني يف أملانيا.47
عمل أمني اخلويل يف شبابه ً
وعند عودته من أملانيا سنة  ١٩٢٧باشر التدريس يف األزهر .ويبدو أن مكوثه يف أملانيا أتاح له
فرصة التعرف على اهلرمنيوطيقا ودراستها .وهو ما جتلى يف حديثه عنها وتقدميها بإجياز ووضوح.
ومعروف أن اهلرمنيوطيقا يف العصر احلديث أملانية املنشأ واملسرية ،فمع شالير ماخر هناية القرن
الثامن عشر تبلور مفهوم خمتلف للهرمنيوطيقا يف العصر احلديث ،وتطور هذا املفهوم مع وليم دليت،
ومارتن هيدغر ،حىت بلغت أوج تطورها مع هانز جورج غادامري تلميذ مارتن هيدغر .مع أن أهم
األعمال يف اهلرمنيوطيقا مل ترتجم للعربية إال بعد ذلك بعشرات السنني.
كانت ومازالت الفلسفة األملانية مرجعية التفكري اهلرمنيوطيقي يف عامل اإلسالم ،فما حدث
مع الشيخ أمني اخلويل يف املاضي ،حدث بعده مع الشيخ حممد جمتهد شبسرتي ،الذي ذهب إىل
إماما للمركز اإلسالمي يف هامبورغ،
عاما تقريبًا ،فعمل ً
أملانيا ،بعد رحلة الشيخ أمني اخلويل بأربعني ً
48
وشارحا هلا بالفارسية.
مبشرا ُبا ،ومؤل ًفا
ان
ر
ي
إ
ىل
إ
ليعود
،
وتعلم اهلرمنيوطيقا باألملانية هناك
ً
ً
 46النيفر ،احميدة ،اإلنسان والقرآن وجهًا لوجه (التفاسير القرآنية المعاصرة) قراءة في المنهج ،دمشق ،دار الفكر ،ط ،2000 ،1ص -118
.119
 47مكث الخولي في روما وبرلين في السنوات " ،"1927 – 1923وكان يجيد اإليطالية واأللمانية.
48
الهرْ مِنيوطيقية باأللمانية مدة إقامته هناك
أخبرني الشيخ محمد مجتهد شبستري بأنه يتحدّث ويخطب باأللمانية بشكل جيد ،وأنه قرأ المؤلفات ِ
نحو تسع سنوات.

20

مركز أفكار للدراسات واألبحاث

وقد ذكرنا أكثر من مرة أن اعادة بناء التفكري الديين تتطلب أن ينهض ُبا رجال الدين قبل
اهتماما مبصائر
غريهم ،ألهنم األكثر دراية بالرتاث ،واألكثر ادرا ًكا هلذه احلاجة امللحة ،واألكثر
ً
التفكري الديين ومآالته .لذلك ليس مصادفة أن تعرف العربية اهلرمنيوطيقا يف النصف األول من القرن
العشرين عرب جهود الشيخ أمني اخلويل ،وهو رجل دين كان مكل ًفا مبهمة دينية يف ايطاليا وأملانيا،
وهكذا تعرفت الفارسية على اهلرمنيوطيقا عرب جهود الشيخ حممد جمتهد شبسرتي ،وهو رجل دين
كان مكل ًفا مبهمة دينية يف أملانيا .ويف النصف األول من القرن التاسع عشر تعرفت العربية على
مالمح من صورة الغرب وتقدمه عرب كتاب "ختليص االبريز يف تلخيص باريز" ،49الذي ألفه الشيخ
إماما لبعثة الطالب املصرية
رفاعة رافع الطهطاوي " ،"1873-1801وهو رجل دين ً
أيضا كان ً
يف باريس.
مل يتحدث اخلويل عن املرحلة والكيفية اليت تعرف ُبا على اهلرمنيوطيقا ،ومل ختربنا الكتابات
اليت اطلعنا عليها مبا يوضح ذلك .على الرغم من أن أكثر الباحثني املعاصرين من األملان والعرب
يتحدثون عن ريادته وبعض تالمذته يف هذا املضمار .وأقنعتين مطالعة آثاره بذلك ،خاصة ما حتدث
فيها عن التفسري ،وعزز قناعيت ما كتبه السيد أمحد خليل من تأثري شاليرماخر على اخلويل ،وتبنيه
للنهج اجلديد الذي اختطه شاليرماخر يف تعريف عملية التفسري بوصفها "فناً للفهم" ،عرب النظر
املفسر وطريقة فهمه ،والعوامل املؤثرة يف كيفية فهم النص ،وأفقه التارخيي .ونبه خليل إىل أن
إىل ِّ
العوامل اليت تبناها اخلويل يف التفسري هي ذاهتا اليت نبه إليها شاليرماخر قبل ذلك.50
ويبدو يل أن اطالع اخلويل توقف عند شاليرماخر وأتباعه يف القرن التاسع عشر ،ومل يشأ ،أو
مل تسمح له ظروفه ،أن يتعمق يف استلهام اهلرمنيوطيقا الفلسفية ،الذي أضحت عملية التفسري على
أيضا ،كما شرحها هيدغر وتلميذه غادامري.
وفقها" :حدثًا أنطولوجيًا" ،يتسع للنصوص والوجود ً
املفسر"،
ما يقوله الشيخ اخلويل حييل إىل اهلرمنيوطيقا ،وهو ما جتلى بوضوح يف حديثه عن "أفق ِّ
املفسر ملا ميليه عليه
فلم تعد عملية التفسري يف مفهومه تلقيًا سلبيًا صامتًا للمفسر ،وإصغاءً من ِّ
 49صدرت الطبعة األولى لهذا الكتاب في مصر عام .1834
 50السيد أحمد خليل ،نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن ،االسكندرية ،الوكالة الشرقية للثقافة.141 ،1954 ،
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النص ،ال دور فيه للمفسر سوى الكشف عن املعىن الكامن يف النص ،بل أصبح التفسري يف رأي
املفسر مع النص .وذلك ما شرحته اهلرمنيوطيقا
اخلويل عملية حوار وإنتاج متبادل للمعىن ،يشرتك فيها ِّ
51
املفسر
فهما للفهم ،أو
تفسريا لكيفية تلقي ِّ
احلديثة ،بوصفها "فنًا للفهم"  ،أو قراء ًة للقراءة ،أو ً
ً
للنص ،وطريقة إنتاجه للمعىن املقتنص منه ،يف ضوء :أفق انتظاره ،ورؤيته للعامل ،وإطار ثقافته،
ومسلماته وأحكامه املسبقة .وبذلك يصبح التفسري لدى اخلويل مقاربةً هرمنيوطيقية للنص.
ظهرت كتابات هرمنيوطيقية متعددة بالعربية يف فرتات الحقة ،غري أهنا انشغلت بتطبيقاهتا
على النصوص األدبية وغريها ،وتوظيفها أدا ًة يف النقد األديب ،فقد كان ومازال كل اخلرباء
باهلرمنيوطيقيا يف عامل اإلسالم حيذرون من تطبيقها يف تفسري القرآن ،وتوظيفها يف فهم النصوص
الدينية ،لئال يثريون ضغينة رجال الدين الذين يتشبثون باملناهج الرتاثية للتفسري ،وتقلقهم أية مناهج
جديدة يف فهم الدين وتفسري نصوصه.
ائدا ،مل
مضى الشيخ أمني اخلويل بشجاعة لوحده ،يف وقت مبكر يف هذا الطريق ،فكان ر ً
أيضا لتوجيه تالمذته لتطبيقه على تفسري
ينفرد بريادته للكتابة والتعريف ُبذا الفن فقط ،بل بادر ً
القرآن ،كما أسس فري ًقا للدراسات األدبية واهلرمنيوطيقية يضم مجاعةً من تالمذته ،مثل حممد أمحد
خلف اهلل ،وعائشة عبد الرمحن "بنت الشاطئ" ،وحممد العالئي .52واشتهرت هذه اجلماعة باسم
"األمناء".53
مل يقتصر أمني اخلويل على اهلرمنيوطيقيا والدعوة لتوظيفها يف التفسري ،بل رأى ضرورة االنفتاح
على علم االجتماع وعلم النفس والعلوم اإلنسانية احلديثة ،ألجل بناء هنج خمتلف للفهم والتفسري.

تلوين ِ
النص
51
الهرْ مِنيوطيقا بأنها "فن الفهم".
عرّف شاليرماخر ِ
 52كتب محمد العالئي مقدمة الطبعة األولى لكتاب أستاذه "فن القول" .وأشار في هامش المقدمة إلى أنه( :مضت سُنة األمناء أن يقدم شبابهم،
وهم أصحاب الغد ،أعمال شيوخهم التي يدبرون بها لهذا الغد .وعلى هذه السنة أقدم "فن القول") .ص  .29من تالمذة الشيخ أمين الخولي
المعروفين أيضاً :شكري عياد ،مصطفى ناصف ،حسين نصار.
 53أسس الشيخ أمين الخولي جماعة األمناء عام  ،1944ومجلة األدب عام .1956
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حتدث الشيخ أمني اخلويل عن فكرة تلوين النص بوضوح يف قوله" :إن الشخص الذي يفسر
نصا يلون هذا النص– والسيما النص األديب – بتفسريه له وفهمه إياه .وإذ أن املتفهم لعبارة هو
ً
الذي حيدد بشخصيته املستوى الفكري هلا ،وهو الذي يعني األفق العقلي ،الذي ميتد إليه معناها
ومرماها ،يفعل ذلك كله وفق مستواه الفكري ،وعلى سعة أفقه العقلي ...ألنه ال يستطيع أن يعدو
ذلك من شخصيته ،وال متكنه جماوزته أبداً ...فلن يفهم من النص إال ما يرقى إليه فكره ،وميتد إليه
عقله .ومبقدار هذا يتحكم يف النص ،وحيدد بيانه".54
وأظن اقتبس أمني اخلويل مصطلح "يلون النص" من التعبري املشهور للمتصوف اجلنيد
البغدادي" :55لون املاء لون إنائه" .56وذلك يؤشر لألمهية الفائقة لنصوص املتصوفة والعرفاء،
جمهوال من رؤيتهم للحقيقة الدينية ،ومناهج قراءهتم للنص،
وطرائقهم يف تبصر واكتشاف ما لبث ً
خارج أسوار قواعد التفسري وأصول الفقه املوروثة .فمثلما يصطبغ املاء بلون اإلناء ،يذهب اخلويل
املفسر ،وكأن القارئ يرى
يف حتليله للكيفية اليت يغدو فيها النص مرآ ًة تنعكس فيها ألوان صورة ِّ
النص ،وتتلون هذه الصورة بأحكامه املسبقة ،فيتشكل معناها يف ضوء ما يرمسه أفق
صورته يف ِّ
جرا ،ويشدها
انتظاره .يشري الشيخ اخلويل إىل ذلك قائالً" :فهو يف حقيقة األمر جير إليه العبارة ً
وطورا جيذُبا إىل أعلى ،وآونة ينزل ُبا إىل أسفل؛
ً
شدا؛ ميطها إىل الشمال ،وحينًا إىل اجلنوب؛ ً
فيفيض عليها يف كل حالة من ذاته ،وال يستخرج منها إال قدر طاقته الفكرية واستطاعته العقلية؛
اضحا حينما تسعف اللغة عليه ،وتتسع له ثروهتا ،من التجوزات والتأوالت،
وما أكثر ما يكون ذلك و ً
املفسرة ،مبا لديها من ذلك ...وإن املستطاع منه يف اللغة العربية لكثري وكثري".57
فتمد هذه احملاولة ِّ

 54تعقيب على مقالة "التفسير" في :دائرة المعارف االسالمية ص .2334 – 2332
 55أبو القاسم الجنيد بن محمد الخزاز القواريري ،متصوف شهير من متصوفة بغداد في القرن الثالث .ولد ببغداد وتوفي ودفن فيها سنة 297
هـ.
 56الكالباذي ،ابو بكر محمد بن اسحاق ،التعرف لمذهب اهل التصوف ،ضبطه وعلق عليه وخرج آياته وأحاديثه :احمد شمس الدين .بيروت:
دار الكتب العلمية ،ط ،١٩٩٣ ،1ص  .١٥٦ومحيي الدين بن عربي ،الفتوحات المكية ،بيروت :دار الكتب العلمية ،باب  ،341ج :5ص
.239
 57الخولي ،أمين .مناهج تجديد .ص .224
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هكذا يتخذ اخلويل املقاربة اهلرمنيوطيقية مرجعيةً يف تقومي اجتاهات التفسري القرآين املتنوعة،
أي شكل من أشكال التفسري ،فسواء كان التفسري عقليًا اجتهاديًا ،أو نقلياً
وال يستثين من ذلك َّ
املفسر وطبيعة
املفسر لتطبع تفسريه ،فكل تفسري حيمل توقيع ِّ
مروياً ،أو غري ذلك ،حتضر بصمة ِّ
وحمايدا .يكتب اخلويل" :على هذا
ملفسر أن يتجرد ويكون موضوعيًا
شخصيته ،مهما حاول ذلك ا ِّ
ً
األصل وجدنا آثار شخصية املتصدين لتفسري القرآن ،تطبع تفسريهم له يف كل عهد وعصر ،وعلى
أي طريقة ومنهج ،سواء أكان تفسريهم له نقليًا مرويًا ،أم كان عقليًا اجتهاديًا".58
املفسر ،مسو ًغا ذلك
ويرفض الشيخ اخلويل رأي من يستثين التفسري الروائي من بصمة ذات ِّ
بأن هذا الضرب من التفسري ال يعدو أن يكون سوى بيان ملعىن اآليات يف ضوء األحاديث املروية،
املفسر الروائي يف هذا
املفسر عادة .غري أن اخلويل يرفض حياد ِّ
ويف مثل هذا التفسري ال يتدخل ِّ
املفسر لروايات دون سواها يؤشر إىل أفق انتظاره
الصنف من التفسري ،ويدلل على أن انتخاب ِّ
وإطار تفكريه ومسلماته وأحكامه املسبقة ،وهذا هو سبب االختالف الواسع يف التفاسري الروائية،
املفسرة لكل آية وبيان مضموهنا .يكتب اخلويل:
واستناد كل مفسر إىل نوع معني من الروايات ِّ
اضحا يف التفسري املروي ألول وهلة ،ولكنك تتبينه إذا ما
"ولعله ال يبدو هذا األثر الشخصي و ً
قدرت أن املتصدي هلذا التفسري النقلي إمنا جيمع حول اآلية من املرويات ،ما يشعر أهنا متجهة إليه،
متعلقة به ،فيقصد إىل ما تبادر لذهنه من معناها ،وتدفعه الفكرة العامة فيها ،فيصل بينها وبني ما
يروى حوهلا يف اطمئنان ...وُبذا االطمئنان يتأثر نفسيًا وعقليًا ،حينما يقبل مرويًا ويعىن به ،أو
يرفض من ذلك مرويًا – إن رفضه – ومل يرتح إليه ...ومن هنا نستطيع القول حىت يف التفسري النقلي
امللونة له ،املروجة لصنف منه" .59يف ضوء هذا الفهم
وتداوله ،تكون شخصية املتعرض للتفسري هي ِّ
يصبح التفسري الروائي أحد أشكال التفسري بالرأي ،حسب املصطلح املعروف يف أنواع التفسري،
وحىت انتخاب آية لتفسري آية أو كلمة قرآنية أخرى أو ما يعرف بـ " تفسري القرآن بالقرآن" خيضع
هلذه املعادلة اليت شرحها الشيخ اخلويل.

 58المصدر السابق .ص .224
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متكلما،
املفسر
املفسر واإلطار املعريف له يف تلوين ما يفسرهً ،
فمثال لو كان ِّ
تظهر ذات ِّ
ً
فقيها يكتسي تفسريه صبغةً فقهية ،ولو كان متصوفًا يكتسي
يكتسي تفسريه صبغةً كالمية ،ولو كان ً
تفسريه صبغةً صوفية ،ولو كان أديبًا يكتسي تفسريه صبغةً أدبية ...وهكذا.
أي شكل من أشكال التفسري من التحرر
وكأن اخلويل يقرر قاعد ًة كليةً يف التفسري ،ال تستثين َّ
املفسر وفهمه اخلاص ،حىت تفسري القرآن بالقرآن ،الذي يظن بأنه التفسري الوحيد الذي
من بصمة ِّ
املفسر إىل هذه املعادلة ،فليس بوسعه أن يتخلص مما هو مسترت
املفسر ،خيضع فيه ِّ
يتحرر من ذات ِّ
من مسلماته ومضمراته ،حني ينتخب آيةً أو كلمةً لتفسري آية أو كلمة قرآنية.
املفسر للعامل والعلم الذي يتخصص به وبني
وكما يتحدث اخلويل عن التأثري املتبادل بني رؤية ِّ
املفسر ،ليتطور يف طور جديد يثريه
أيضا إىل تفاعل ذلك العلم مع ختصص ِّ
عملية التفسري ،ينبه ً
ويتكامل به ،بعد توظيفه يف حقل التفسري .إنه يتحدث عن ذلك يف إشارة دالة بقوله" :إن التفسري
املفسر النص ،ويستعني ُبا يف استجالء
على هذا التلوين ،يتأثر بالعلوم واملعارف اليت يلقى ُبا ِّ
معانيه ،كما أن وصل هذه العلوم بالتفسري يكسب هاتيك العلوم نفسها ضربًا من الثروة ،بقدر أثره
يف تارخيها ...وقد جاءك ما فعل الرازي يف تفسريه ...فهذا ومثله تلوين كالمي للتفسري ،يضفي
على القرآن؛ من منهج علم الكالم ويوجه تفسريه...كما جتد تلوينًا فقهيًا للتفسري ،وآخر بالغيًا،
وغريمها قصصيًا .60"...فالعلوم تنمو وتتطور من خالل اتساع جماالت تطبيقها يف حقول علمية
جديدة ،إذ يفضح التطبيق ثغراهتا ويكشف عيوُبا ،وحيذف أخطاءها.
ال أظن الشيخ اخلويل يورطنا بنسبية الفهم ،بل أراه حياول حترير فهم النص القرآين من سوء
بشرا ،يتحدثون إىل زماهنم وبيئاهتم وثقافاهتم ومنط
فهم وأخطاء ِّ
املفسرين ،الذين ظلوا على الدوام ً
املفسرين من قبلهم بوصفها آراء نسبية ،ختضع
رؤيتهم للعامل ،وهم أنفسهم تعاطوا مع تفسريات ِّ
فهما أبديًا يتعاىل على أية مشروطية
ملشروطيات اللغة والزمان واملكان والبيئة والثقافة ،وليست ً
تارخيية.
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املفسر للنص الذي يفسره لدى تالمذة اخلويل ،ففي الوقت
وميكن للباحث أن يكتشف تلوين ِّ
الذي متثل حممد أمحد خلف اهلل هنج أستاذه اخلويل يف اطروحته للدكتوراه ،61أخفقت تلميذته وزوجته
عائشة عبد الرمحن يف أن تتمثل ذلك النهج يف تفسريها ،62وكانت َّ
أشد وفاءً ملاضي التفسري منها
إىل متطلبات الواقع ،ومل جتسد ما كان يتبناه أستاذها أمني اخلويل يف التفسري ،ودعوته لتوظيف مناهج
التأويل احلديثة واهلرمنيوطيقيا .فبينما يتجه بعض تالمذة اخلويل ملغامرة ركوب سفينة علوم اإلنسان
واجملتمع احلديثة ومناهج التأويل واهلرمنيوطيقيا ،وجيازف بتطبيقها يف التفسري يف جمتمع تقليدي،
ويتعرض إىل هجمة عنيفة ،كانت عائشة عبدالرمحن تغرق يف أمواج الرتاث ،وكأهنا غفلت أو جتاهلت
63
فهما"،
القدمي
قتل
"
العجز:
يف
قت
ر
فغ
،
دعوة شيخها للتجديد يف صدر قوله" :أول التجديد"...
ً
وتشبعت بالقدمي أعماهلا ،بال أن نقرأ فيها مالمح للجديد ،وحىت أعمال تالمذهتا ورسائلهم يف
أيضا.64
الدراسات العليا ،اليت كانت ترشدهم إليها وتشرف عليها ،ظلت مسكونةً بالقدمي ً
وكأن بنت الشاطئ مل تشأ أن تتورط يف اخلروج على املناهج املوروثة للتفسري ،خلوفها من ردود
كل تالمذة اخلويل يفكرون طو ًيال
األفعال ،ألن ما تلقته أطروحة خلف اهلل من هجوم عنيف جعل َّ
قبل أن يرتمسوا هنج أستاذهم التجديدي .ورمبا مل تدرك عائشة عبد الرمحن بعمق مأزق التفسري
املفسر القدمية للعامل،
املوروث ،وما كان يرمي إليه أستاذها اخلويل من حترير املعىن القرآين من رؤية ِّ
ووضع هذا املعىن يف لغة تكتشف املتطلبات الروحية واألخالقية واجلمالية للمسلم اليوم.
التجديد شديد الوطأة على النفس واملشاعر واملصاحل ،ال يستسيغه إال عقل شجاع ،وإنسان
ٌّ
ومستعد لدفع ضريبة موجعة .لذلك مل يكن موقف
ميتلك قدرة املغامرة يف اخلروج على املألوف،
بنت الشاطئ غريبًا ،فقد تكرر هذا املوقف لدى كثري من التالمذة الذين عجزوا عن متثل النهج
التجديدي ألساتذهتم ،فوقفوا خارج آفاق رؤية األستاذ ،فركنوا إىل الرتاث ليتشددوا يف استئنافه كما

 61اطروحة محمد أحمد خلف هللا بعنوان" :الفن القصصي في القرآن الكريم" أشرف عليها :الشيخ أمين الخولي ،ورفضتها لجنة المناقشة.
سنتحدث عن الضجة التي أثارتها في الحلقة القادمة.
 62عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ ،التفسير البياني للقرآن الكريم ،القاهرة ،دار المعارف2 ،ج.
 63الخولي ،أمين .تعقيب على مقالة "التفسير" في :دائرة المعارف االسالمية .ص  .2336يقول الخولي" :أول التجديد قتل القديم فهمًا".
 64ذكرت عائشة عبد الرحمن في مقدمة الجزء األول من تفسيرها عنوانات اطروحات الدكتوراه لتالمذتها التي اقترحتها وأشرفت عليها عندما
كانت أستاذة للدراسات القرآنية واإلسالمية العليا في جامعة القرويين في المغرب ،وهي دراسات تتناول موضوعات قرآنية تراثية ،وتحقيق
كتب قديمة.
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هو ،وهذا ما نراه ماثال يف النزوع السلفي للشيخ حممد رشيد رضا ،بعد رحيل أستاذه الشيخ حممد
عبده ،وغريه.

كتاب الفن القصصي في القرآن

قدم بعض تالمذة اخلويل يف مجاعة "األمناء" كتابات شديدة اإلثارة ،فقد ترسم هنج اخلويل
يف التفسري من مدرسة األمناء حممد أمحد خلف اهلل يف كتابه "الفن القصصي يف القرآن الكرمي"،
وكان هذا الكتاب من أبرز عناوين الضجة جلماعة األمناء .ومن اجليل التايل جلماعة "األمناء" كتب
نصر حامد أبوزيد "مفهوم النص :دراسة يف علوم القرآن" ،وحاول فيه كما يقول" :إعادة ربط
الدراسات القرآنية ،مبجال الدراسات األدبية والنقدية ،بعد أن انفصلت عنها يف الوعي احلديث
واملعاصر ،نتيجة لعوامل كثرية ،أدت إىل الفصل بني الرتاث وبني مناهج الدرس العلمي" .65وصار
مثارا للجدل واهتام صاحبه باملروق ،وتأليب الرأي العام ضد الكاتب والكتاب.
كلٌّ من الكتابني ً
ثالثة كتب هي األشد إثارًة يف احلياة الثقافية العربية يف النصف األول من القرن العشرين،
أوهلا" :اإلسالم وأصول احلكم" الذي ألفه الشيخ علي عبد الرازق ،وصدر سنة  ،1925والثاين:
"يف الشعر اجلاهلي" ،الذي صدر سنة  1926لطه حسني ،والثالث" :الفن القصصي يف القرآن
الكرمي" .والكتاب األخري أطروحة قدمها حممد أمحد خلف اهلل يف العام  1947لنيل شهادة الدكتوراه
بإشراف أمني اخلويل ،لكن جلنة املناقشة رفضتها ،وحجبت الدكتوراه عن كاتبها.
يشرح حممد أمحد خلف اهلل منهجه يف دراسة القصص القرآين بقوله أن من اخلطأ" :ﺩﺭﺍسة
القصص القرﺁين كما تدرس الوثائق التارخيية ،ال كما تدرس الـنصﻭﺹ الدينية ﻭالـنصﻭﺹ ﺍألدبية
الـبليغة ﺃﻭ املعجزة ...الحظت ﺃﻥ القرﺁﻥ مل يقصد ﺇلـى الـتاﺭيخ من حيث هو تاريخ ،ﺇال في الـنـاﺩﺭ
الذﻱ الحيكم لـه ،ﻭﺃنه على العكس من ﺫلك عمد ﺇلـى ﺇُباﻡ مقومات التاريخ من زمان ومكان،
ﻭمن هنـا تبينت ﺃﻥ القوﻡ قد عكسوﺍ الـقضية حني شغلوﺍ ﺃنفسهم بالبحث عن مقومات ﻭهي غري
 65نصر حامد أبوزيد .مفهوم النص :دراسة في علوم القرآن .القاهرة :الهيئة العامة للكتاب ،ط ،1990 ،1ص .21
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مقصودة ،ﻭﺃمهلوا املقاصد الـحقيقية للقصص الـقرﺁين .ﻭلو أهنم شغلوا ﺃنفسهم بتلك املقاصد الـحقة
ألﺭاحوا ﺃنفسهم من عناﺀ كبري ،ﻭألبرﺯﻭﺍ اجلوانب الدينية ﻭﺍالجتماعيـة من الـقصـص الـقرﺁين ﺇبرﺍﺯًا
ملموساً يثري الـمشاعﺭ ﻭالـعوﺍطف ،ﻭيؤثر في الـعقﻭل ﻭالقلوب ،وعند ذلك كانوﺍ ميكنون للدين
وقضاياه ،ﻭيسريﻭﻥ ﻭهدﻯ القرﺁﻥ الـكﺭمي" .66وحيدد خلف اهلل ما يرمي إليه بقوله" :ولقد قلت يف
الرسالة إن قصد القرآن من قصصه مل يكن إال العربة والعظة ،وليس منه مطل ًقا تعليم التاريخ أو شرح
أمرا مل يقصد إليه القرآن".67
حقائقه .ومن املعروف دينيًا أال نستنتج من نص قرآين ً
ويذهب خلف اهلل إىل أن القرآن الكرمي امنا يورد هذه القصص بوصفها أمثاال ،كما نصت
على ذلك اآلية" :واضرب هلم َّمث ًال أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون"" .68ضرب اللَّه مث ًال لِّلَّذين
كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانـتا حتت عبدين من عبادنا صاحلني فخانـتامها فـلم يـغنيا عنـهما من
اللَّه شيئًا وقيل ادخال النَّار مع الدَّاخلني" .69ويف حماولة للتدليل على صحة موقفه ينقل خلف اهلل
رأيًا للفخر الرازي يبني فيه أغراض القصص يف سياق تفسريه لآليتني" :إ َّن َٰهذا هلو القصص احلق".70
"وكال نـقص عليك من أنـباء الرسل ما نـثبِّت به فـؤادك وجاءك يف هذه احلق وموعظة وذكرى
للمؤمنني" ،71فقد ذهب الرازي إىل أن" :القصص هو جمموع الكالم املشتمل على ما يهدي إىل
الدين ،ويرشد إىل احلق ،وأمر بطلب النجاة .أما احلق فهو إشارة اىل الرباهني الدالة على العدل
والنبوة".72
تعرض خلف اهلل وأطروحته إىل محلة عنيفة ،كما أشار إىل ذلك توفيق احلكيم بقوله" :لقد
طالب البعض حبرق الرسالة ،على مرأى ومشهد من األساتذة ،وطلبة كلية اآلداب ،وطالب اآلخرون
بفصل األستاذ خلف اهلل" .73وتعرضت أطروحة خلف اهلل إىل محلة حتريض واسعة ،فقد وصفها
بعض رجال الدين بأهنا" :أشد شناعة من وباء الكولريا" .وتناوهلا مجع من الكتاب يف مصر بالنقد
 66محمد أحمد خلف هللا .الفن القصصي في القرآن الكريم .شرح وتعليق :خليل عبد الكريم .بيروت :االنتشار العربي ،1999 ،مقدمة المؤلف.
 67مجلة الرسالة ،العدد " ،743حول جدل في الجامعة" ،الصادرة بتاريخ.1947 – 09 - 29 :
 68يس.13 ،
 69التحريم.10 ،
 70آل عمران.62 ،
 71هود.120 ،
 72محمد أحمد خلف هللا .الفن القصصي في القرآن الكريم .ص .24
 73توفيق الحكيم .يقظة الفكر .القاهرة :مكتبة اآلداب ،1986 ،ص .11 – 10
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الالذع .ونـقدها كبار العلماء مثل الشيخ حممد اخلضر حسني ،الذي نشر عنها مقالةً يف إحدى
اجملالت ،أشار فيها إىل التقرير الذي قدمه أمحد أمني إىل جلنة املناقشة .74وكان يورد مقاطع من
مثال ينقل هذا املقطع خللف اهلل" :القصة هي العمل األديب الذي يكون نتيجة
الرسالة وينقدها ،فهو ً
ختيل القاص حلوادث وقعت من بطل ال وجود له ،أو لبطل له وجود ،ولكن احلوادث اليت أل َّمت به
مل تقع أصالً ،أو وقعت ولكنها نظمت على أساس فين ،إذ قدم بعضها وأخر بعضها ،أو حذف
بعضها وأضيف إىل الباقي بعض آخر ،أو بولغ يف تصويرها إىل حد خيرج بالشخصية التارخيية عن
أن تكون حقيقيَّة إىل ما جيعلها يف عداد األشخاص اخليالية ،وهذا قصدنا يف هذا البحث من الدراسة
القرآنية" .مث يرد عليه الشيخ اخلضر حسني بقوله " :هذا الذي يقوله الكاتب َّإمنا ينطبق على القصص
اليت يقصد من تصنيفها إظهار الرباعة يف صناعة اإلنشاء ،أو يف إجالة اخليال ،أو بعث االرتياح
واملتعة يف نفوس القارئني؛ مثل مقامات بديع الزمان ،أو مقامات احلريري ،أو القصص اليت تنشر
اليوم يف بعض الصحف السائرة ،أما قصص القرآن فهي من كالم رب العزة ،أوحى به إىل الرسول
األكرم؛ ليكون مأخذ عربة ،أو موضع قدوة ،أو جمالة حكمة ،وإميان الناس بأنه صادر من ذلك
املقام األسىن جيعل له يف قلوُبم مكانة حمفوفة باإلجالل ،ومينعهم من أن يدرسوه كما تدرس تلك
خاصة ،مثَّ ال تبايل أن تستمد ما تقوله من
القصص الصادرة من نفوس بشرية جتعل أمامها أهدافًا َّ
خيال غري صادق ،أو خترج من ج ٍّد إىل هزل ،وتضع جبانب احلق باطالً".75
شديدا ضد أطروحة خلف اهلل ،كان التقرير حتريضيًا ،جيامل
وكان أمحد أمني كتب تقر ًيرا
ً
املؤسسة الدينية الرمسية ،وينتاغم مع ذوق اجلمهور .وكان هلذا التقرير أثر كبري يف رفض جلنة املناقشة
للرسالة .بدأ أمحد أمني التقرير بقوله" :وقد وجدهتا رسالة ليست عادية؛ بل هي رسالة خطرية،
أساسها َّ
أن القصص يف القرآن عمل فين خاضع ملا خيضع له الفن من خلق وابتكار ،من غري التزام

 74مجلة "الهداية اإلسالمية" الجزآن  ،8-7المجلد  ،20محرم وصفر ،1367والجزآن  ،2-1المجلد  ،21رجب وشعبان عام 1367هـ.
 75المصدر السابق.
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لصدق التاريخ ،والواقع َّ
حممدا فنَّان ُبذا املعىن ...وعلى هذا األساس كتب كل الرسالة من أوهلا
أن ً
إىل آخرها".76
الخولي يدافع عن اجتهاد تلميذه ويثني عليه
مل يشأ الشيخ أمني اخلويل التنصل من اجتهاد تلميذه ،ومل يرتاجع ،بل وقف بشهامة يذود
عن خلف اهلل ويثين على جهوده ،بعد أن حجبوا لقب الدكتوراه عنه ،ومل يتنازل مقابل أولئك الذين
وصفهم بـ "اآلمثني يف هذا السبيل والغافلني املخدوعني" ،ودعا أن يعفو اهلل عنهم .إذ كتب يف
مقدمة الطبعة الثالثة لكتاب "الفن القصصي يف القرآن الكرمي" ،لتلميذه حممد أمحد خلف اهلل ما
يلي" :أستطيع أن أقول إن رسالة الفن القصصي قد أدت تلك الضريبة يف سنيت – 1946
 ،1948وتقاضتها منها عامية فاسدة ،يف ظن من ظن هلم خطأ وخداعاً أهنم أصحاب وعي.
واليوم صارت الرسالة ووجهتها كسبًا غنيًا ،ووجهاً من االعجاز القرآين عند أصحاب الدين واألدب.
فإين أقول باألصالة والنيابة :عفا اهلل عن مجيع اآلمثني يف هذا السبيل والغافلني املخدوعني ...وحتية
ملؤلف الفن القصصي ،الذي أشهد اهلل أنه كان يف صدقه وصدره مثالً من الشباب ،إذ ذاك يطمئن
عنيدا ،حىت أنه قال" :فلو
حازما صلبًا ً
به املستقبل" .وكان إصرار أمني اخلويل يف الدفاع عن تلميذه ً
مل يبق يف مصر والشرق واحد يقول إنه حق ،لقلت وحدي وأنا أقذف يف النار ،إنه حق ،ألبري
ضمريي".77
وكان طه حسني قد سبق خلف اهلل يف كتابه "يف الشعر اجلاهلي" يف اإلشارة إىل أن القصص
القرآين مل ترد يف سياق احلديث عن التاريخ ،عندما كتب" :للتوراة أن حتدثنا عن إبراهيم وإمساعيل،
أيضا ،ولكن ورود هذين االمسني يف التوراة والقرآن ال يكفي إلثبات وجودمها
وللقرآن أن حيدثنا ً
التارخيي".78

 76المصدر السابق.
 77الفن القصصي في القرآن الكريم .شرح وتعليق :خليل عبد الكريم .بيروت :االنتشار العربي ،1999 ،ص .7
 78طه حسين ،في الشعر الجاهلي ،القاهرة ،طبعة  ،1ص .26
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وقبل طه حسني حتدث الشيخ حممد عبده عن أغراض القصص القرآين فقال" :بينا غري مرة
أن القصص جاءت يف القرآن ألجل املوعظة واالعتبار ،ال لبيان التاريخ ،وال حلمل على االعتقاد
جبزئيات األخبار عند الغابرين ،وأنه ليحكى من عقائدهم احلق والباطل ،ومن تقاليدهم الصادق
والكاذب ،ومن عاداهتم النافع والضار ،ألجل املوعظة واالعتبار .فحكاية القرآن ال تعدو موضع
العربة ،وال تتجاوز مواطن اهلداية ،وال بد أن يأيت يف العبارة أو السياق وأسلوب النظم ما يدل على
استحسان احلسن واستهجان القبيح".79
ومتسك ُبذا املوقف خلف اهلل يف جوابه عن الضجة اليت أثريت حول رسالته ،عندما كتب
مقالةً يف جملة "الرسالة" ،حتدث فيها عن أنه مل يكن أول من تبىن هذا املوقف ،بل سبقه إليه الشيخ
حممد عبده كما ورد يف تفسري املنار ،إذ يكتب خلف اهلل( :على أن هذا القول قد قال به األستاذ
اإلمام ،وقد نقله عنه صاحب املنار يف مواطن كثرية من كتابه فقد جاء يف اجلزء التاسع ،ص 374
طبع سنة 1342هـ ما يأيت" :إن اهلل تعاىل أنزل القرآن هدى وموعظة ،ومجيع قصص الرسل فيه
عربة وتذكرة ال تاريخ شعوب ومدائن وال حتقيق وقائع ومواقع" .وجاء يف اجلزء الثاين ص  205طبع
سنة 1350هـ ما يأيت" :فإن قيل إن التاريخ من العلوم اليت يسهل على البشر تدوينها واالستغناء
ُبا عن الوحي فلماذا كثر سرد األخبار التارخيية يف القرآن وكانت يف التوراة أكثر؟ واجلواب ليس يف
القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار لألمم أو البالد ملعرفة أحواهلا ،وإمنا هي اآليات
والعرب جتلت يف سياق الوقائع بني الرسل وأقوامهم لبيان سنن اهلل تعاىل فيهم إنذاراً للكافرين مبا جاء
به حممد وتثبيتًا لقلبه وقلوب املؤمنني به .وسرتى ذلك يف حمله إن شاء اهلل تعاىل .ولذلك مل تذكر
قصة برتتيبها وتفاصيلها وإمنا يذكر موضع العربة فيها ...هذه هي نظرييت يف القصص وهي نظرية
تعتمد على طريقة اخللف ومذهب األستاذ اإلمام) .80ومل يقبل عدة كتاب ما نسبه خلف اهلل حملمد
عبده ورشيد رضا ،واهتموه باجلهل وسوء الفهم.81
 79الفن القصصي في القرآن الكريم .شرح وتعليق :خليل عبد الكريم .ص .28
 80محمد أحمد خلف هللا" ،حول جدل في الجامعة" ،مجلة الرسالة ،العدد  ،743الصادر بتاريخ.1947 – 9 - 29 :
 81عبد الفتاح بدوي" ،حول جدل في الجامعة" ،مجلة الرسالة ،العدد  ،749الصادر بتاريخ .1947 – 11 - 10 :والعدد  751الصادر
بتاريخ.1947 – 11 - 24 :
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يف النصف األول من القرن املاضي يدعو خلف اهلل إىل إعادة النظر يف التعاطي مع لغة
القرآن ،وف ًقا ملفهومه لـ "لغة الدين" ،ويدعو لضرورة فهم القصص الواردة بلغة الدين يف سياق املعىن
الرمزي الذي تقرره هذه اللغة ،ألنه يرى أن القصص يف الكتب املقدسة ال ترد بوصفها تقر ًيرا حلوادث
تارخيية .لغة الكتاب املقدس غرضها املعىن الذي ترمز إليه القصة وهو اهلداية ،كما هو الغرض من
ضرب األمثال .إال أن هذه الدعوة مازالت غري مقبولة حىت اليوم ،ذلك أن أكثر الدراسات القرآنية
أسرية علوم القرآن وقواعد التفسري اليت أنتجها املفسرون يف املاضي ،ومفهومهم للغة الدين ،املشتق
من رؤيتهم وقتئذ للعامل ،وعلوم ومعارف عصرهم .ومل تنبثق هذه الدراسات من رؤية حديثة للعامل،
ومل تنفتح على املكاسب الراهنة يف علوم اإلنسان واجملتمع ،اليت كان يشدد على توظيفها أمني اخلويل
يف الدراسات القرآنية.
ائدا يف تطبيق مفهوم خمتلف للغة الدين،
كان كتاب "الفن القصصي يف القرآن الكرمي" منعط ًفا ر ً
وتوظيفها يف الدراسات القرآنية والتفسري ،لكن مازال الباحثون يف هذا احلقل البالغ األمهية حيذرون
االقرتاب من ذلك ،حىت بعض تالمذة الشيخ اخلويل الذين كتبوا يف الدراسات القرآنية والتفسري كانوا
يتهيبون اقتحام هذا الدرب املخيف ،فقد أخفقت تلميذة اخلويل وزوجته عائشة عبدالرمحن يف أن
تسري على هذا النهج ،فلبثت كتاباهتا ،يف الدراسات القرآنية والتفسري ،داخل أسوار األفق التارخيي
التكراري املغلق للمفسرين ،كما أشرنا لذلك فيما مضى.
لغة الدين هي حكاية عن عوامل الغيب ،مدلوالهتا حتكي موضوعات مفارقةً للمادة خارج
عاملها احلسي ،إهنا تنشد متثل املطلق يف النسيب ،وترمجة احملدود لالحمدود ،وجتلي اإلهلي يف البشري،
وحضور عامل الغيب يف عامل الشهادة ،وجتسيد املقدس يف الدنيوي ،واستيعاب الالحمسوس يف
احملسوس ،واتساع ما هو مادي ملا هو ال مادي ،وتصوير ما ال صورة له ،واستكناه ما ال يكتنه،
ورؤية ما ال يرى ،ومعرفة احلواس مبا ال ميكن التعرف عليه ُبا .إهنا رؤيا عابرة لرؤية العني البصرية،
ومعرفة حدسية عابرة للعقل وطرائقه وحماججاته ،وضرب من الصلة األنطولوجية اليت يتجلى فيها
شكال
الغيب بصورة يستطيع معها أن يتذوقه من يؤمن به ،إذ يتمكن من خالل هذه اللغة أن حيقق ً
من االتصال بعوامله.
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لغة الدين تتكشف ُبا مراتب أعمق من الوجود ال تتكشف لإلنسان باللغة العادية .وتشري
اىل معان متعالية على الواقع املادي احملسوس الذي يعيشه اإلنسان ،تضيق ُبا اللغة العادية .لغة
الدين هي اللغة الوحيدة القادرة على التعبري عن حقائق العامل األخرى بنحو تعجز فيه كل أشكال
اللغة األخرى عن التعبري عنها .ال تنشد لغة الدين التطابق بني الدال واملدلول ،وبني اللفظ واملعىن،
لضيق الدال وقصوره ،إذ يفتقر اللفظ ألن يتسع ملا ال ميكنه االتساع له ،ويستوعب ما ال ميكنه
استيعابه ،ويتمثل ما ال ميكنه متثله ،ويفشل يف نقل ما يضيق به ظرفه ،واحتضان ما يعجز عن
استيعابه.
لغة الدين ضرب من الرتمجة إلشارات الغيب ورموزه ،وحماولة رسم صورة عنه يف قوالب لغتنا
وجتل لكلمة اهلل من خالل كلمات البشر .والرتمجة ال تطابق األصل ،وال تعكس صورته
البشريةٍّ ،
كل مالحمه ،إهنا تومئ إليه ،وتشري إىل شيء من مالحمه.
كما هي ،وال تكشف َّ
لغة الدين يتنزل ُبا املعىن من نشأة أعلى إىل نشأة أدىن ،ذلك أن اللغة البشرية من شؤون العامل
املادي ،وليست من شؤون عوامل الغيب ،وظرفها ال يتسع ملعاين تلك العوامل ،وإن السعة الوجودية
للغيب يضيق ُبا كل ما ينتمي للعامل املادي .إن هذه اللغة ال يتجلى فيها املعىن إال بكيفية متاثل
حقيقتها البشرية ،وهو حنو تنزل على شاكلتها.82
يف ختام حديثنا عن الشيخ أمني اخلويل وجدنا أمجل من يرسم صورة أمني اخلويل "اإلنسان"
هي تلميذته وزوجته عائشة عبد الرمحن املعروفة ببنت الشاطئ ،يف الشهادة اليت كتبتها إلهداء كتاُبا
"القرآن وقضايا اإلنسان" إليه ،إذ تقول:
"إىل أمني اخلويل اإلنسان ...صحبته يف رحلة احلياة فتجلت يل فيه وبه ،آية اإلنسان بكل
عظمته ومشوخه وكربيائه ،وجربوت عقله ،ومرهف حسه ،وعزة ضمريه.
مث مضى ...فعرفت منه وفيه ،مأساة اإلنسان ،بكل هوانه ،وضعف حيلته ،وقصور طاقته.
وفيما بني حياته وموته ،أرهف إحساسي بقصة اإلنسان من املبدأ إىل املنتهى.
 82الرفاعي ،عبد الجبار ،الدين واالغتراب الميتافيزيقي ،بيروت ،دار التنوير – بغداد ،مركز دراسات فلسفة الدين ،ط ،2019 ،2ص -220
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هذا البحث هو إعادة كتابة وتحرير للفصل  8من كتابنا" :الدين والغتراب الميتافيزيقي" ،طبعة
 ،2019 ،2مركز دراسات فلسفة الدين ببغداد ،ودار التنوير ببيروت.
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