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ثقافة التسامح القرآنية
في أفق الحداثة
الدكتور الح�سين الإدري�سي

■

مقدمـة

تتميّز الحضارات الدينية على م ِّر التاريخ بأنها ذات ثقافة
نصيّ��ة ،حيث تس��تقي عناصرها المعرفية م��ن النصوص
الدينية المؤسسة للديانة المرتبطة بها ،كما تؤثر حركتها الفردية
واالجتماعية على التفاس��ير المس��تخلصة من تل��ك النصوص التي
تكتس��ي صفة القداس��ة ،وال تخرج الحضارة اإلس�لامية عن هذا
النص القرآني هو المؤس��س لهذا الدين
السياق ،على أس��اس أن ّ
اإلس�لامي الذي تمخضت عنه حضارة عالمية انتش��ر إشعاعها في
جل
القارات الخمس ،وأسهمت في حركية المعرفة والعلوم ،وشملت ّ
مثيرا للجدل،
القوميات واألعراق؛ ولكنها في اآلن ذاته ظلت موروثاً
ً
بم��ا تخللها وداخلها من ص��ور اجتماعية ومعرفية مخجلة اس��تمرت
صيرورتها حتى الزمن المعاصر ،فلم يعد من السهل إنكار الجرائم
في حق اإلنس��انية والكوارث الدموية التي خلفت إفرازات مش��ينة
وصدامات عنيفة بين المسلمين أنفسهم ،وبين المؤسسات السلطانية
والمجتمع اإلس�لامي ،مما أفرز لنا األحكام السلطانية التي أعطت
■

باحث من المغرب.
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ألحكام القتل والنفي والس��طو والجلوزة والتفرقة تفس��يرات قدسية ومنحته
تفس��يرا راقياً ،وهو ال يزال ُيمارس إلى اآلن؛ إذ تذهب «إرشاد منجي» إلى
ً
القول« :كان مسلمو ش��رق إفريقيا في الغالب يعاملون السود معاملة العبيد،
وأذكر أن والدي كان يضرب خادمنا «توماس» ضرباً مبرحاً حتى وسم أطرافه
أمرا صعب المنال
الفاحمة برضوض المعة ...فنحن المسلمين جعلنا الكرامة ً
سمارا من بش��رتنا ،وقد عمدنا إلى استغالل السكان
على من بشرتهم أكثر
ً
1
يتم جر النص
األفارقة أبشع اس��تغالل»  .واألخطر من هذه التجارب هو أن ّ
القرآني لش��رعنة هذه الش��رور التي تجد تبريراتها المس��لكية في الفتاوى
الفقهية المعاصرة المنتجة ألحكام العبيد واإلماء ،2مع ضرورة التنبية إلى أن
ثقافة الكراهية وش��طب اآلخر ونبذ التس��امح المندس��ة في أثواب تفس��ير
النصوص المقدسة ليست وقفاً على دين دون آخر ،وال على ثقافة دون أخرى؛
واحدا مع اختالف عناوينها ،وهو ادعاء امتالك الحق المطلق
إذ ظ َّل جوهرها
ً
وإبادة المعارض والمختلف من داخ��ل الدائرة وخارجها ،وهو ما أثبته «جون
هيك» في قوله« :لماذا يعتقد أغلب المسيحيين بأفضلية دينهم ويعدونه الدين
الحقيقي الوحيد؟ وحتى اإلنجيل يدعي هذا األمر ،فنقرأ في إنجيل يوحنا( :أنا
الطريقة والحقيقة والحياة ،اليصل أحد غيري للخالق) ( ،)14 - 6وكذلك نقرأ
في كتاب أعمال الرس��ل( :ال يؤدي أي طريق آخر إلى الفالح؛ ألنه ليس في
عالم الوجود اس��م غير المسيح يوصلنا إلى النجاة) ( .)4 - 12ويوجد اعتقاد
بأن العبارات الخطيرة والعظيمة(أنا) التي ذكرناها من إنجيل يوحنا ليس لها
صلة بالمس��يح نفس��ه؛ بل أدخلها ش��خص مس��يحي بعد  60أو  70عاماً في
اإلنجيل ،وكذلك س��ائر كلمات المس��يح في األناجيل المختصرة ،وال يمكن
تجسدا هلل» .3ويقود هذا العبث بالنص
أخذها كشاهد على ادعاء كون المسيح
ً
فاصال
الديني إلى التصادم واألحادية ونش��وب المعارك ،مما يقتضي حسماً
ً
 1ـ مس��لمون وأحرار .متى توقفنا عن التفكير؟ إرش��اد منجي ،منش��ورات الجمل ،كلولونيا ،بغداد،
 ،2005ص .17
 2ـ فتاوى العلماء للنساء ،البن باز وصالح العثيمين ،دار اإليمان ،اإلسكندرية ،ص .93 - 63
 3ـ المصابيح متعددة ولكن النور واحد ،جون هيك ،قضايا إس�لامية معاصرة ،سنة  ،10ع ،32 - 31
شتاء ربيع  ،2006ص .186 - 177
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النص الديني وبين قراءاته ،إذ يذهب الدكتور حسين نصر إلى أن نشوب
بين ِّ
المعارك ال يعزى إلى األدي��ان بمقدار ما يعزى إلى الطبيع��ة النفاقية لدى
1
واحدا ـ كما هو
النص
ً
اإلنسان ،والتي تصطبغ أحياناً بصبغة دينية  ،فقد يكون ّ
النص القرآني ـ ولكن القراءات والتج��ارب الحركية في الواقع
الش��أن مع ّ
متعددة إلى حد التضارب والتناطح ،مما يمك��ن مالحظته في موضوع ثقافة
التس��امح المنبعثة م��ن النص القرآن��ي ،والتي
الدكتور حسين نصر
أفرزت لنا وجهت��ي نظر في التراث اإلس�لامي؛
يذهب إلى أن نشوب
إحداهم��ا س��لفية حارب��ت التس��امح والتعددية
المعارك ال يعزى إلى
بالتكفير والتبديع مستندة إلى النصوص القرآنية،
األديان بمقدار ما يعزى
وحديث الفرق��ة الناجية .والتي��ار الثاني صوفي
إلى الطبيعة النفاقية لدى
عرفان��ي دأب في التس��امح إلى درجة ت�� َّم فيها
اإلنسان ،والتي تصطبغ
إس��قاط كل الفوارق الدينية والقومية والمذهبية
أحيانا ً بصبغة دينية.
بين الناس وهو ما تعكسه كتابات وأشعار العرفاء،
مثل قول محيي الدين بن عربي:
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي
إذا لم يكن ديني على دينه داني
وقد صا َر قلبي قاب ً
ال كل صورة
فمرعى لغ���زالن وبيتاً ألوثان
وديراً لرهب���ان وكعبة طائف
وألواح ت���وارة ومصحف قرآن
أدين بدين الحب أنى توجهت
ركائ ُب ُه فالحب ديني وإيماني
بندا من بن��ود الدين عند الفقهاء فإنها عند العرفاء
فإذا كانت المحبة ً
ومنهج ابن عربي تصبح هي الدين نفسه ،وهو ما أكده جالل الدين الرومي
في معنى شعري آخر بقوله:
فعين البحر شيء أما زبده فشيء آخر
فدع الزبد وانظر بعين البحر
يعد الفوارق أعراضاً والجواهر وحدة ،وهو ما عبّر عنه بقوله:
إن المولوي ّ
«المصابيح متعددة ولكن النور واحد» ،والمشكلة العظمى والداهية الشؤمى
 1ـ التعددية الدينية ،مقاربات في األديان ومفهوم الذات الغائبة ،مناظرة بين جون ناهيك وحس��ين
نصر ،مرجع سابق ،ص .109
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أن التيارات السلفية المنتجة للحقد والكراهية المتوسلة بالنصوص المقدسة
ل��م تتوقف عند اب��ن تيمية ،بل أصبح��ت معاصرة في زمن غطت��ه الحداثة
بمناهجها وآلياتها بدءا من أصغر ٍ
شيء إلى أكبره ،إلى الحد الذي حمل فيه
ً
جهادا دفاعي ًا
اإلسالمي
الجهاد
اعتباره
عليه
وأخذ
عبده
سيد قطب على محمد
ً
وحسب ،وأن الس��لم واجب في غير هذه الحالة ،وما ذهب إليه من التعايش
بسلم مع الكافرين هو القاعدة،
معلال ذلك أنه من تأثيرات التغريب.1
ً
إن هذا التضارب في التعاطي مع النص القرآني يتطلب ضبطاً منهجياً في
عملية القراءة ،بما ينس��جم مع متطلبات الحداثة بمؤتلفاتها ومختلفها ،وبما
أنجزه وأبدعه العقل اإلنس��اني المعاصر لتجاوز القراءات السلفية المجتزئة
للنص القرآني والتي تلبسه العقد النفسية والمصالح االقتصادية الذاتية التي
ِّ
النص.
يتستر خلفها قارئ ّ
ّ
النص القرآني وضرورة المناهج الحداثية:
قراءة

تقوم رس��الة النص القرآني على إخراج اإلنس��ان من الظلمات إلى النور
بحسب ما يصرح به العديد من اآليات القرآنية ،ومنها قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ [البقرة ،]257 :وبناء عليه فإنه ال يجادل
سهال
نور ،والكراهية ظلمات؛ لكن الظاهر أن األمر ليس
ً
اثنان في أن التسامح ٌ
ن��ورا في قراءتي وتش��خيصي قد يراه اآلخر
القطع في��ه بهذا الحد ،فما أراه
ً
ظلم��ات في قراءة أخرى ،وهو ما يطرح إش��كالية التحلي��ل والمنهج في قراءة
بعيدا عن م��أزق اإليديولوجيا ،وإذا جاز لنا التعليق عبر تقويم
النص القرآني ً
ِّ
متسرع لدائرة البحث القرآني في التراث اإلسالمي؛ فال بد من اإلقرار بضعف
هذه الدائرة أمام ضخامة البحث في علوم الحديث ،وهو ما أدى إلى كساد في
سوق البحث القرآني امتد إلى الزمن المعاصر ،مما دفع الشيخ محمد الغزالي
إلى إطالق صيحته « ِفقه القرآن أو ًال»« ،فت�لاوة قليلة للقرآن الكريم ،وقراءة
كثيرة لألحاديث ،ال تعطيان صورة دقيقة لإلس�لام ب��ل يمكن القول بأن ذلك
 1ـ منهج التأويل وعلم الداللة ،حسن جابر ،الحياة الطيبة ،سنة  ،3ع  ،8شتاء .2002
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يشبه سوء التغذية؛ إذ ال بد من توازن العناصر التي تكون الجسم والعقل على
1
يتم اللجوء إلى القراءة المعاصرة للقرآن فإن ذلك يتم
س��واء  .وحتى حينما ّ
النص القرآني وإخراجه من الواقع ،وهو
بنظام تراثي تاريخي يعمل على تكبيل ّ
ما أدى إلى تاريخانية عملية الفهم والتفس��ير القائمة على قبليات مسبقة ،وال
للنص القرآني من منظار حداثي
يعني هذا النقد لتلك الق��راءات التاريخانية ِّ
يقوم على استبعاد التاريخ ،بل يش��ترط ـ وفق المنظور النتشوي ـ على التسلح
برؤية تاريخية؛ ألن اإلنسان يعيش بصورة تاريخية ،والشخص الذي ال يستطيع
وتغيرا ،وال
سعيدا تماماً؛ ألنه ال يرى إال تدفقاً
أن ينسى شيئاً لن يكون شخصاً
ً
ً
يمتلك نقاطاً ثابتة يحدد عن طريقها اتجاهه ،ومن
حينما ّ
يتم اللجوء إلى القراءة
جهة أخرى ال يصبح اإلنسان إنساناً إال عن طريق
المعاصرة للقرآن فإن ذلك
حسه التاريخي ،وبفضل قدرته على تحويل
يتم بنظام تراثي تاريخي
تطوير ّ
ّ
الماض��ي إلى فوائد في الحاض��ر ،والكائن الحي
النص
يعمل على تكبيل
القرآني وإخراجه من الواقع،
الس��ليم هو الكائن الذي ال يتمثل الماضي بصورة
وهو ما أدى إلى تاريخانية
غريزية إال بقدر ما يستطيع أن يهضم ،إن الخط
عملية الفهم والتفسير
الفاصل بين ما هو تاريخي وما هو ال تاريخي هو
القائمة على قبليات مسبقة.
أفق الكائن .2وهذه الرؤية التاريخية هي نفس��ها
التي تعاطى بها القرآن الكريم في إيراده لألنبياء
واآلباء األولين في القرآن من أجل تحريك الحاضر ،كما أن الرؤية التاريخية
السلفية التي تأسر القرآن هي الرؤية الفرعونية التاريخية نفسها التي احتج بها
فرعون في مواجهة موسى  ‰بقوله« :قال فما بال القرآن األولى» ،ويتحدث
نيتشه في هذا الشأن عن ثالثة أنواع من التاريخ التي يمكن أن تخدم الحياة:
أولها :التاريخ التذكاري الذي يزود الشخص بنماذج العظمة عن طريق
تصويره لألشخاص العظام واألحداث العظيمة في الماضي.
الس��نَّة النبوية بين أهل الفقه والحديث ،محمد الغزالي ،دار الش��روق ،القاهرة ،ط  ،14س��نة
 1ـ ُّ
 ،2006ص .126
 2ـ تاريخ الفلس��فة السياسية ،ليو ش��تراوس ،جوزيف كروس��بي ،ترجمة محمود س��يد ،مراجعة إمام
عبد الفتاح إمام ،المجلس األعلى للثقافة ،عدد  ،810القاهرة ،سنة  ،2005الجزء الثاني ،ص .503
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وثانيهما :التاريخ األثري ،الذي ينكب على العنصر المبجل في اإلنسان،
مفيدا للتراث ،وهو ذو منفعة خاصة لشعوب وأجناس أقل موهبة؛
يشبعه بحثاً
ً
ألنه يحفظهم آمنين من نزعة عالمية قلقة وعقيمة.
وثالثها :التاريخ النقدي ،الذي يضع الجوانب المهجورة من الماضي أمام
محكمة الحكم ،ويحكم عليها؛ ألنه يبيّن صنوفاً من الظلم بقيت من الماضي
حتى إنه ال يمكن إلغاؤها لمصلحة الحاضر ،1وبن��اء عليه فال بد من تجاوز
للن��ص المقدس ،ونقد هذا
الطبقات الكثيف��ة للتراث ( 14قرناً) في قراءتنا
ِّ
التراث ال��ذي يعمل على حجب الن��ص ،أو على األقل تلوين��ه بألوان داكنة،
تبعدنا عن روح العص��ر الذي نعيش فيه ،وتبغض لنا القيم الرس��الية التي
جاءت بها الرساالت المبنية على روح التسامح والمحبة والخير ،وال يمكن أن
تتحقق ف��ي مجتمعنا إال إذا تمت ق��راءة النص القرآني باآللي��ات المنهجية
الحداثية ،وقد قدم إيمانويل كانط آليات تساعد على ذلك في قوله« :الكرامة
ـ التي ال تنتمي إال إلى اإلنس��ان األخالقي ـ تفرض علي��ه واجب معاملة كل
الناس باحترام؛ ألن كرامة اإلنسان األخالقي في حالة الفعل تعود على النوع؛
ميال إلى
ألنها تعود عل��ى كل الناس األخالقيين بالقوة؛ أي الذي��ن يمتلكون ً
أش��رارا .إن الناس ليس��وا
الخير الذي يميّزهم ،من حيث إنهم قد يكونون
ً
متس��اوين في الكرامة؛ غير أنه ينبغي على الم��رء أن يعاملهم كما لو كانوا
متس��اوين .2كما ميّز كانط في مجال المعرفة بين أمرين هما« :الش��يء في
ذاته» و»الشيء كما يبدو لنا» ،وبناءً على المعنى المعرفي ال يتيسر لإلنسان
معرفة ماهيات األشياء وحقائقها كما هي؛ بل يعرفها من خالل ما تظهر له،
وهو ما منح المعرفة نوعاً من النسبية ،3وتكمن أهمية هذه اآللية في قراءتنا
للن��ص القرآني في أن قداس��ة النص بين إنس��انية الق��راءة المنفصلة عن
ِّ
القداسة ،والمخالطة لكل النوازع النفسية المصاحبة لعملية القراءة ،وهو ما
يتصدى له علماء النفس في المعرفة الدينية من خالل البحث عن المتعلّقات
 1ـ تاريخ الفلسفة السياسية( ،م .س ).ج  ،2ص .506 - 505
 2ـ المصدر السابق ،ج  ،2ص .178 - 177
 3ـ سبيل اهلل الواحد أم سبله المتعددة ،محمد زراقط ،الحياة الطيبة ،ع  ،11ص .194
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النفسية واألحاسيس ضمن دائرتي الشعور والالشعور ،وتأثير ذلك على المعنى
إفرازا بشرياً يخضع للنسبية
النص المقدس باعتباره
ً
المقروء والمستخلص من ِّ
وينافي اإلطالقية ،وهو ما يؤكد عليه الظاهراتيون في إثارة الصفة الحيادية؛
ذلك بأنهم ينظرون إلى الظواهر في مقام التحقق بخالف الكالميين الذين
ينظرون إليها من موقع الحقيقة ،وبهذا يصبح الهدف النهائي للظاهراتي هو
تقديم التوصيف الدقيق والمحايد للوص��ول إلى إدراك مترابط حول اإليمان
والسلوك اإليماني ،1وما يلفت النظر ويحتاج إلى التذكير هو أن رافضي هذه
المقارب��ات المنهجي��ة الحداثية من الس��لفيين ـ بدعوى أنه��ا أجنبية ـ فإن
قراءتهم الرس��مية ذاتها للنص الديني هي أيضاً
ُ
ّ
النص القرآني قد أرسل
إن
أجنبية ،ومس��تقاة من التراث الفلس��في اليوناني
للناس ،وليس هلل أو
معيارا
حينما يجعلون مفاهيمهم الذهنية االنتزاعية
ً
للمالئكة ،كما أن ساحته
مث�لا :إن القضايا الخاصة
لقراءته��م ،فيقولون
المقصودة هي الدنيا
ً
وليست لآلخرة ،وال بد أن
باألحكام ال��واردة في الق��رآن الكريم أو ُس��نة
نقرأه قراءة إنسانية
الرسول ژ إنما هي قضايا حقيقية وليست قضايا
ودنيوية ،وهذا هو اإلقرار
خارجي��ة ،ويمكن إص��دار أحكام ثابتة بش��أنها،
اإللهي بتيسير هذا القرآن.
وضمان مصالح مفترضة دائمي��ة واقعية ال تقبل
التغيي��ر ،إن ه��ذه الرؤية المبني��ة على افتراض
وجود الذات ـ وهو افتراض مقتبس من الفكر اليوناني ـ اس��تطاعت الهيمنة
على علم ِ
الفقه بأس��ره ،بينما لو قاربوها بمنه��ج ظاهراتي تاريخي وبمراعاة
نظريات فلسفة اللغة في العصر الحديث فسيحصلون على نتائج أخرى.2
النص القرآني قد أ ُرسل للناس ،وليس هلل أو للمالئكة ،كما أن ساحته
إن ّ
المقصودة هي الدنيا وليست لآلخرة ،وال بد أن نقرأه قراءة إنسانية ودنيوية،
وهذا هو اإلقرار اإللهي بتيس��ير هذا القرآن في قوله« :ولقد يس��رنا القرآن
للذكر فهل من مذكر» ،فليس القرآن الكريم كتاب فلسفة معقد ،كما أنه ليس
 1ـ تعريف الدين وإشكالية التعدد ،علي رضا شجاعي زند( ،م .س ،).ص .217
 2ـ أبعاد القراءة اإلنس��انية للدين ،محمد مجتهد شبس��تري ،قضايا إس�لامية معاصرة ،ع 32 - 31
(م س) ،ص .39
7

آفــــاق

كتاب إعجازات علمية وال طبية ،وهذا ما أكده ماكس فيبر على مستوى األديان
حينما رفض النظر إليها على أساس أنها نظم من المعتقدات ،إنما سعى للنظر
إليها باعتبارها «أنس��اقاً لتنظيم الحياة» ،ومن هنا أعطى فيبر اهتماماً خاصاً
للس��لوكيات العملية لألفراد وللمعن��ى الذي يعطونه ألفعاله��م ،كل ذلك بغية
الحصول على تحليل أفضل لمجمل النتائج االجتماعية التي تنتج عن تصرفاتهم،
كما يرخص فيبر على مستوى المنهج كل نزعة تفسيرية أحادية1؛ ذلك أن تنوع
النص واس��تنطاقه وفق الش��روط الحديثة
القراءات سيس��هم في إغناء معنى ّ
الراعية لتشخيص المصلحة ،والعمل على تقريب المسافات في إطار المقاصد
الكلية للدين المانعة النتهاك حرمات وحقوق اإلنسان المادية والمعنوية.
ِّ
النص القرآني
ثقافة التسامح في

جعل اهلل تعالى االستجابة له ولرسوله في القرآن مشروطة بعنصر اإلحياء
بكل ما يختزنه هذا المصطلح من معا ٍن ودالالت إيجابية ،ال يمكن أن تتسرب
إليها أو تخترقها إش��عاعات الموت وضروب الش��ر ،وذلك ف��ي قوله تعالى:
﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﴾ [األنفال ،]24 :وقد
يحص��ر المتلقي اإلحياء المؤدي إلى التس��امح في دائرة المؤمنين فحس��ب؛
ليحجبها عن غيرهم ،فيكون الجواب في قوله تعالى الموجه إلى الناس عامة:
﴿ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﴾ [الحجرات ،]13 :حيث يتفق العلماء والمفسرون على أن الوحدة المقصودة
في آياتها البارزة ﴿ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ [المؤمنون ]52 :هي
الوحدة النوعية؛ أي اإلنسانية والكونية ،والتي ال تقوم وال تدوم إال من خالل
حفظ الخصوصيات وحمايتها؛ إذ ال يمكن أن تتحقق الوحدة بناء على التشابه
المؤدي إل��ى التكرار ،إنم��ا هي قائمة على أس��اس االخت�لاف المؤدي إلى
التكامل ،وهذا ما يمنح النص القرآني انفتاحاً على تفاصيل الواقع المعقد في
االتج��اه الذي ينظ��م المجال التداول��ي للمختلف؛ للوصول ب��ه على اإلبداع
 1ـ سوس��يولوجيا الدين ،هيرفيه ليجيه وجان بول ويالم ،ترجمة درويش الحلوجي ،المجلس األعلى
للثقافة ،عدد  ،804ط  ،1سنة  ،2005القاهرة ،ص .92 - 89
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واإلنتاج والتواصل خارج ثقافة االصطدام والعداوة ليس بين اإلنسان ونظيره
فحس��ب؛ إنما بين اإلنس��ان وحركة الطبيع��ة؛ إذ إن أي تماس س��يؤدي إلى
االختالل ،فهذا التنوع ليس تنوعاً في األشكال فقط ،بل هو تنوع في المهمات
وفي الوظائف ،وفي التركي��ب الداخلي ،وفي المظاه��ر الخارجية ،إنه تنوع
يعد ظاهرة كونية،
يستوعب كل شيء ،ويشمل كل ش��يء ،من هنا فإن التنوع ّ
وهذا التنوع في عالم الطبيعة بشتى تجلياتها لم يحدث صدفة ،كما لم يحدث
خارج اإلرادة اإللهية المقدس��ة ،وربما مرت فترة قصيرة على النوع اإلنساني
وهو موحد من هذه الجهة كم��ا جاء في بعض التفس��يرات الواردة في قوله
تعالى ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾ [البقرة.]213 :
وقد ذهب العلاَّ م��ة الطاهر بن عاش��ور في
جعل اهلل تعالى االستجابة
تفس��ير هذه اآلية إل��ى أنها اس��تئناف لبيان أن
له ولرسوله في القرآن
اخت�لاف األدي��ان أم��ر كان من البش��ر لحكمة
مشروطة بعنصر اإلحياء
بكل ما يختزنه هذا
اقتضته» .1ويتأكد من هذا اإلقرار باالختالف في
المصطلح من معانٍ ودالالت
قوله تعال��ى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ
إيجابية ،ال يمكن أن تتسرب
ﭙ ﭚ ﭛ ❁ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﴾
إليها أو تخترقها إشعاعات
[ه��ود]119 ،118 :؛ ألن��ه خلقه��م عل��ى جبل��ة قاضية
الموت وضروب الشر.
مريدا لمقتضى
باختالف اآلراء والنزاعات ،وكان
ً
تلك الجبل��ة وعالماً ب��ه ،2لكن ه��ذا االختالف
والتنوّع الفطري والديني لإلنس��ان ليس طقس��اً جبرياً ،فه��و في حاجة إلى
تجليات فكرية واجتماعية في الواقع الحركي لإلنس��ان ،وعليه فإنه في حاجة
إلى الحرية المضادة لإلكراه واإلجب��ار التي تتجاوز حرية التفكير والحركة
داخل دائرة المعتقد اإلسالمي لتصل إلى الحرية االعتقادية والحرية الدينية،
وهذا ما نقرأه في قوله تعالى ﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾ [يونس ،]99 :فقد اقتضت حكمته تعالى عدم
 1ـ التحرير والتنوير ،للشيخ محمد الطاهر بن عاش��ور ،دار سحنون للنشر والتوزيع 1997 ،تونس،
مجلد  ،1ج  ،2ص .298
 2ـ التحرير والتنوير ،مجلد  ،5ج  ،12ص .187
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اإلكراه على اإليمان .واالس��تفهام في اآلية إنكاري ،نُ ِّزل للنبي ژ ـ لحرصه
على إيمان أهل مكة ،وحثيث س��عيه لذلك بكل وس��يلة صالح��ة ـ منزلة َم ْن
يح��اول إكراههم على اإليمان ،حت��ى ترتب على ذلك إن��كاره عليه ،1فحرية
االعتقاد هي أول حقوق «اإلنس��ان» التي يثبت له بها وصف إنس��ان ،فالذي
يسلب إنس��اناً حرية االعتقاد إنما يسلبه إنسانيته ابتداء ،واإلنسان ح ٌّر مختار
را في نظر القرآن ،يقول تعالى ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
وليس ُم ْج َب ً
ﯹ ﴾ [اإلنس��ان ،]3 :فالحرية الدينية هي العلة العميقة لمفهوم التسامح الذي
النص القرآني في موضع آخر
ال يمكن أن ينطلق من فراغ ،ولذلك فقد أعلنها ّ
بشكل صريح وواضح في قوله تعالى ﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾ [البقرة ،]256 :ويذهب
العالمة الطباطبائي أن في اآلية نفياً للدين اإلجباري؛ ألن الدين هو سلس��لة
من المعارف العلمية التي تتبعها أخرى عملية يجمعها أنها اعتقادات ،واالعتقاد
واإليمان من األمور القلبية التي ال ُيجدي فيها اإلكراه واإلجبار ،فإن اإلكراه
إنما يؤثر ف��ي األعمال الظاهرية واألفعال والح��ركات البدنية المادية ،وأما
االعتقاد القلبي فله علل وأس��باب قلبية من االعتقاد واإلدراك ،لقد كان نهياً
ع��ن اإلكراه على االعتقاد واإليم��ان ،وهو نهي معتمد عل��ى حقيقة تكوينية،2
ويتعزز هذا المعنى اإللهي الرافض للسيطرة على الناس من منطلق ديني في
قوله تعال��ى ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ❁ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾ [الغاش��ية،]22 ،21 :
ويتعزز التفس��ير القرآني لنفي اإلك��راه الديني لآلية الناهي��ة عن اإلكراه
بالرواية المتعلّقة بسبب النزول ،فقد روي أن سبب نزول هذه اآلية هو النهي
والتحذير ألحد أصحاب رسول اهلل ژ وهو رجل من األنصار من بني سالم بن
عوف يقال له الحصين ،والذي كان له ابنان نصرانيان فأراد أن يجبرهما على
اعتناق اإلس�لام ،فأنزل اهلل تعالى هذه اآلية دفاعاً عن حرية العقيدة ومنعاً
لإلرهاب والقمع الفكري .3وقد يثار في هذا المقام اعتراض وجيه مفاده :أنه
 1ـ التحرير والتنوير ،ج  ،11ص .292
 2ـ الميزان في تفس��ير القرآن للعلاّ مة السيد محمد حس��ين الطباطبائي ،منشورات األعلمي ،ط ،1
سنة  ،1997بيروت ،الجزء األول ،ص .347
 3ـ التعددية والحرية في اإلسالم( ،م س) ،ص .183
10

ةثادحل ا قفأ يف ةينآرقلا حماستل ا ةفاقث

إذا كان الق��رآن قد نهى ع��ن اإلكراه في الدي��ن ،فكيف نفه��م القتال في
جهادا من أجل الدعوة؟ والجواب عنه هو أن القتال في
اإلس�لام؟ ألم يكن
ً
اإلس�لام لم يس��تهدف إجبار الناس على الدخول في الدي��ن بل هو خاضع
لألسباب الوقائية والدفاعية ،وهدفه إيصال الدعوة إلى الناس والتصدي لتلك
حائال بين اإلس�لام وبين الناس ،ولذلك كان ال بد
الطبقة التي كانت تقف
ً
من مواجهة هؤالء باألس��اليب السلمية وغير الس��لمية ،وهذا ما يفسر تفريق
القرآن في المصطلح بين اإلس�لام الذي يعني الخضوع لس��لطة اإلسالم في
الجانب العملي من دون دخل الجانب العقدي في الداخل وبين اإليمان القلبي،
��د المنافقون م��ن المس��لمين ،مع أن
وبذلك ُع ّ
َّ
إن الحرية الدينية هي
القرآن يعلن أن اهلل يشهد أنهم لكاذبون ،1بل إن
العلة العميقة لمفهوم
ما يؤكد أن القتال في اإلس�لام هو جهاد دفاعي
التسامح الذي ال يمكن أن
قول��ه تعال��ى ﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾
ينطلق من فراغ ،ولذلك
ّ
النص القرآني
فقد أعلنها
[األنفال ،]61 :بل إن اهلل تعالى قد اش��ترط المرونة
في موضع آخر بشكل
والرقة واألدب في الحوار مع اآلخر المخالف في
صريح وواضح في قوله
قوله تعالى ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﴾ [النح��ل .]125 :تعالى ﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾.
فالمراد بالحكمة بحسب المفسرين لهذه اآلية هو
السير على الطريقة الواقعية للعمل ،ودراسة الظروف العقلية والفكرية والنفسية
واالجتماعية للمدعو ،كي تخرج من نطاق الذات إلى نطاق الحقيقة الواس��ع،
وليبتعد الداعي عن طبيع��ة الكبرياء الكاذب الذي يتح��رك في داخله عندما
ذاته؛ ليمضي في طريق التسامح ومراعاة ظروف اآلخرين ،فليست مهمة
ُتهاجم ُ
الداعية هي مهمة اإلنسان الذي ينشد الغلبة على خصمه إشباعاً لغريزة العظمة
في ذاته .2كما نهى الحق تعالى المؤمنين عن السب والقذف في حق مخالفيهم
في قرآنه المجيد ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾ [األنعام .]108 :وتحمل اآلية تنبيهاً نفس��ياً دقيقاً مفاده
 1ـ حوار قرآني ،محمد حسين فضل اهلل ،المعارج ،المجلد  ،4عدد  ،1996 ،23 - 21ص .200 - 198 - 196
 2ـ المصدر السابق ،ص .191 - 190
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أن ردة فعل المخالف هي سلوك طبعي قد يخرج عن دائرة التحكم اإلرادية،
وه��و ما قد يتس��بب فيه المؤمن المس��ؤول ع��ن حركاته وأقوال��ه في أذيته
للمخالفين عقائدياً ،ولذلك ركزت اآلية عل��ى «عدم العلم» ،وتزيين النفس
لصاحبها أعماله مهما كانت ش��نيعة من الناحية الغريزية؛ لكن المس��ؤولية
تعود هنا على المؤمنين تجاه كل ما قد يصدر من ردود فعل تمس القداس��ة
اإللهية ،فالس��ب كالم يدلُّ على تحقير أحد أو نس��بته إل��ى نقيصة أو معرة
بالباطل أو بالحق ،وهو مرادف للشتم ،فالسب ال تترتب عليه مصلحة دينية،
ألن المقصود من الدعوة هو االستدالل على إبطال الشرك ،قال تعالى لموسى
وه��ارون ﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾ [طه ،]44 :فصار الس��ب عائقاً ع��ن المقصود من
البعثة ،وحكم هذه اآلية ُم ْحكَم غير منس��وخ ،1فقد أصر القرآن الكريم على
ضرورة الحركة المنطلقة من العلم ،وحذَّر من الجهاالت المتأسلمة والمتقدسة
التي تؤذي اهلل والناس في قوله تعالى ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [اإلس��راء ،]36 :وهو ما يبين أن اإلس�لام
يريد الحرية للحياة الفكرية واالجتماعية والسياس��ية من خالل حرية حركة
الحواس والحركة العقلية في مجاالت المعرفة ،في واقع الفرد والمجتمع وفي
واقع الحياة العامة والخاصة( ،فالسمع والبصر والفؤاد) هي وسائل المعرفة
عد طرقاً ووس��ائل للوصول إلى الحقيقة ،2فالشتيمة
الحس��ية والعقلية التي ُت ُّ
دليل على الضعف والخواء ،والتسامح والمعرفة في حركة المؤمن دليل على
الس��مو ،ولم يتوقف الباري  8عند ضرورة المالطف��ة الكالمية والمجادلة
الحسنة مع اآلخر المختلف عقائدياً ،بل دعا إلى وجوب العيش المشترك والبر
ألبناء الوطن الواحد والمجتمع المتوحد والمتع��دد عقائدياً في قوله تعالى:
﴿ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﴾ [الممتحنة ،]9 ،8 :واآلية واضحة الداللة عظيمة المعنى سامية
السلوك ،وقد أثار الفقهاء أحاديث متنوعة في ما يتصل باآلية األولى فتحدثوا
عن أن الصدقة قد تجوز من المسلم على الذمي من أهل الكتاب ،بل قال أبو
 1ـ التحرير والتنوير ،المجلد  ،3ج  ،7ص .430 - 428 - 427
 2ـ حوار قرآني ،حسين فضل اهلل( ،م س) ،ص .70
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حنيفة :تج��وز عليه زكاة الفط��ر والكفارات ،واتفقوا على ج��واز الوصية له
البر به ،وقد نس��تطيع أن
بالمال والوقف عليه؛ ألن اهلل تعالى لم ينهنا عن ّ
نضيف إلى ذلك الكافر المسالم حتى لو لم يكن من أهل الكتاب ،ال سيما
إذا الحظنا أن من الممكن أن تكون اآلية ش��املة إن لم تكن مختصة بحسب
مورد النزول ألهل مكة المش��ركين الذين لم يش��اركوا الطغاة في القتال،1
فالمخالفة العقائدية ليس��ت مدع��اة للقطيعة االجتماعي��ة وضرب المصلحة
والعيش المش��ترك ،ما دام رب العزة قد فتح باب الحرية الدينية والتعددية
العقائدية على مصراعيه في عدة نصوص قرآني��ة نقرأ منها قوله تعالى عن
اإلنسان ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﴾
هل يكون اإلنسان المتقدس
[اإلنسان ،]3 :وقوله في سورة أخرى ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ
أحرص على العقيدة
ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [الكهف ،]29 :فهل يكون اإلنس��ان
والشريعة من خالق الكون
ّ
الذي خلق فسوى ،وأعطى كل
المتقدس أحرص على العقيدة والشريعة من خالق
شيء خلقه طارحا ً على
الكون الذي خلق فس��وّى ،وأعطى كل شيء خلقه
البشرية معادالت موغلة في
طارحاً على البش��رية معادالت موغلة في المحبة
المحبة والتسامح تتأبى
والتس��امح تتأبى النفوس المريضة تطبيقها ،من
النفوس المريضة تطبيقها.
ذلك قوله تعالى ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮞ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ [فصل��ت .]34 :هذه
المعادلة اإللهية تس��فّه التعصب والمزايدات العقائدية ،وتكشف عن ضعف
وهزال مهول للذين يعرضون عنها الجئين إلى الخشونة والعنف والكراهية،
وال يستطيع تلبسها إال السامون في مدارج العرفان ،فالمزايدة في المسالك
دليال على قوة اإليمان ما دامت حرية العمل وتعددية الشاكلة
العملية ليست
ً
مخولة لعب��اده في قوله تعال��ى﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﴾ [اإلس��راء ،]84 :فالش��اكلة هي الطريقة والس��يرة الت��ي اعتادها
صاحبها ونشأ عليها ،وهي الشعبة التي تتشعب من الطريق ،وهو كالم جامع
لتعليم الناس بعموم علم اهلل ،2بل إن الرسول المعصوم المستقبل للوحي يضع
 1ـ حوار قرآني( ،م س) ،ص .184
 2ـ التحرير والتنوير ،مجلد  ،6ج .15
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نفس��ه ـ وهو على مائدة الحوار مع المخالفين ـ موضع القرين ،ال موضع
اليقين ،إذ ال يمكن لحوار ينطلق صاحباه من يقينيات أن ينجح ،وهو ما
نق��رأه في قول��ه تعال��ى ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾
[سبأ ،]24 :بل إن أول حوار أطلقه رب العزة وأذاعه في القرآن ،استفاد منه
الشيطان بكل حرية ،مع أن الش��يطان كان مؤمناً بالربوبية وباليوم اآلخر
في قوله﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾ [األعراف ،]14 :وقد بلغت األمانة اإللهية
أوجهاً حين نقلت لنا أقوال الش��يطان والكفار بكل أمانة ،مع أنها مملوءة
مست مالئكته
باإلساءة إلى الملكوت األعظم ،كما نقل كل االتهامات التي ّ
ورس��له والمؤمنين ،من قبيل وصفهم المالئكة بالبنات ،واتهام الرس��ول
األعظ��م ژ «بالش��اعر والمجنون» ،و«القرآن بالش��عر» ،و«المنس��وج
المكذوب» ،فإذا كانت هذه المسالك هي الحائكة لفلسفة التسامح اإللهي
التي يعكسها النص القرآني ،فكيف بالتمثالت البشرية لهذه المعاني في
الحياة االجتماعية والتجارب الفكرية؟!!
ضرورة المواءمة بين التسامح القرآني وآليات الحداثة

ال يمكن أن يتأس��س التس��امح في المجتمع عبر رص اآلي��ات القرآنية
الداعية له فحسب ،وال يمكن الوقوف بالتسامح عند حدود الرغبات والميوالت
الشخصية ليفعلها المرء متى شاء؛ بل ينبغي االرتقاء بها إلى مستوى القواعد
الثابتة والمبادئ المؤسس��ة لثقافة التسامح في الفلسفة الدينية أو ًال ،ثم في
التش��ريعات والقوانين المنظمة لحركته في الواقع وفق تصور حداثي تنظمه
آليات الحداثة والمعاصرة ،ويذهب الدكتور أحميدة النيفر إلى أن الس��ؤال
األهم ال��ذي طرحه مش��روع الحداث��ة على المجتمع��ات الغربية هو س��ؤال
تعد
«المواطنة» ،منه انطلق العمل على إرس��اء حياة سياس��ية  /اجتماعية ،ال ّ
فروق اللون والجنس والمنحدر االجتماع��ي والمعتقد الديني أو اإليديولوجي
أ ُسساً لتنظيم ش��ؤون المجتمع والمش��اركة في صنع القرار ضمن حدود كل
دولة .وعليه فإنه يمكن القول بأن ما أقره رجال الش��رع من السلف ـ في ما
يتصل بأهل الذمة وأشباههم ممن يخالفون أهل القبلة ـ ال يمثل سقفاً نهائياً
14
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للعالقة مع المختلفي��ن ال يمكن تخطي��ه .1ومن اآللي��ات الحداثية المنتجة
للتسامح نجد «قبول الحركة»؛ إذ تتوقف زيادة التسامح على عدة عوامل ،فإذا
كان الفرد في موضع قبول للحركة والتنقالت والتغيير فهو مبدئياً يضع نفسه
في مبدأ النس��بية بقبول فك��رة التغير ،وفي هذه الح��ال ينفصل التدين عن
العنف ،ولكن إذا رفض مبدأ الحركة ،فإن التدين يميل إلى العنف؛ ألنه يركز
فقط على فكرة االنتماء والرغبة الدائمة في التمييز بين األنا واآلخر2ومن هذه
الزاوية يصب��ح التدين المتن��ور داعماً للحداث��ة ،ومدعوماً به��ا؛ إذ يوضح
«ألكس��يس دو توكفيل» ـ أحد المحللين األوائل للمشكلة الديموقراطية ـ في
إصراره عل��ى أن المصلحة الذاتية هي الوس��يلة
ألكسيس دو توكفيل ي ؤ�كد
الوحي��دة التي اس��تخدمتها األديان نفس��ها لكي
بأن الحرية مستحيلة
تحكم الناس ،وال يس��تطيع الدين سوى أن يبين
من دون األخالق،
للناس أن ثمة خيرات وطموح��ات تتجاوز تجربة
واألخالق مستحيلة من
دون الدين ...وهذا شيء
حواس��هم ،ومن ثم يحارب التعليم المادي الذي
ضروري بصفة خاصة في
يذهب إلى أن كل ش��يء يمك��ن رده إلى المادة
أزمنة المذهب الفردي
ويفنى مع الجس��م ،إنه يوقظ اس��تخدام ملكات
المتطرف.
اإلنسان األكثر جال ًال ،يقوم الدين بتذكير الناس
بالتزاماتهم بعضهم تجاه بعض ،وبقيامه بهذا فإنه
ينتشل الناس من اهتمامهم المطلق بأنفس��هم .ويؤكد «توكفيل» بأن الحرية
مس��تحيلة من دون األخالق ،واألخالق مستحيلة من دون الدين ...وهذا شيء
ضروري بصفة خاصة في أزمنة المذه��ب الفردي المتطرف .3وقد ُيطرح في
ه��ذا المقام اعتراض وجيه ال ب��د من اإلجابة عنه ،ومف��اده أنه كيف يمكن
اإلق��رار بآليات الحداث��ة الداعية إلى النس��بية ف��ي البحث ع��ن الحقيقة
والعقالنية ثم اإليمان الجازم بحسب النص القرآني بأن الحق والحقيقة كاملة
 1ـ جدول العالمي��ة والخصوصية :ق��راءة للتعددية ،أحمي��دة النيفر ،قضايا معاص��رة ،ع ،32 - 31
ص .7 - 4
 2ـ الدين والعلمانية والهوية ،حوار مع باتريك ميشيل ،قضايا معاصرة( ،م ن) ،ص .25
 3ـ تاريخ الفلسفة السياسية( ،م س) ،ج  ،2ص .434 - 411
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مع المس��لم وفقاً لقول��ه تعال��ى﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾
[آل عمران]85 :؟ وهو ما يجيب عنه الدكتور شبستري باإليجاب في قوله« :يمكن
الدعوة إلى التسامح واحترام حريات اآلخرين إلى جانب المناداة بأن الحقيقة
كله��ا معنا ،على أس��اس أن جانباً من تل��ك الحقيقة الت��ي يحتكرها توصي
باحترام حرية اآلخرين ومعتقداتهم ،إن االعتقاد بالخاتمية والعالمية واألحقية
المطلقة ملحوظ في جمي��ع األديان الكبرى في العالم ،ولكن في الوقت ذاته
جزءا من عالميتها أن تحترم اآلخرين ،وهذا مشهود في الديانة اإلسالمية
كان
ً
وبناءً عليه تتسم الحقيقة الدينية بثالث خصائص:
أوالها :التحلي بالتوثب والحركة والحيوية.
ثانيتها :إنها ش��خصية وحوارية؛ أي أن الحقيقة المطلق��ة التي يعرفها
اإلنسان في تجربته الدينية حقيقة وشخصية.
ثالثتها :إن ه��ذه الحقيقة «خافية» و«فرارة»؛ أي أنها ليس��ت من قبيل
الحس��ابات الرياضية أجده��ا متى احتجت إليه��ا وطلبتها ،فالقي��ود األربعة
(التاريخ ،اللغة ،االجتماع ،الجسم) تحجبها عني .1وهذه العناصر والخصائص
تس��عى لتكريس هوي��ة دينية خاص��ة بصاحبها ،لي��س بالمعن��ى االحتكاري
للخصوصية ،إنما ببعدها الجزئي في النظر ،ويذهب الدكتور عبد اهلل إبراهيم
النص المؤس��س
إلى أن ه��ذه الهوية الدينية الخاص��ة يعطيك من خاللها ّ
يخص الهوي��ة الدينية
ـ الن��ص المعتمد ـ وه��و الق��رآن الكريم ـ في م��ا ُّ
ّ
اإلسالمية ـ مجا ًال لهويات دينية خاصة متعددة؛ أي يعطيك مجا ًال لتفسيرات
مؤسس تكمن في إمكانية تقديم تفسيرات
كنص
ٍ
متعددة .غزارة القرآن الكريم ٍّ
متنوعة وكثيرة له ،تفسيرات تتفاعل مع البيئات الثقافية فتنتج تلك التفسيرات
بالنص المؤس��س؛ لكنها تختلف ف��ي التفاصيل
لنا مذاهب جميعه��ا تهتدي
ِّ
الداخلية.2
 1ـ الهرمنوطيقا الفلس��فية والتعددي��ة ،محمد مجتهد شبس��تري ،قضايا إس�لامية معاصرة ،ع ،19
 ،2002ص .52
 2ـ التعددية األفقية والهوية ،عبد اهلل إبراهيم ،قضايا معاصرة ،ع ( ،32 - 31م س) ،ص .81
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اإلستراتيجيات التأويلية في
اإلسالم واآلفاق المعاصرة
عبد الحكيم �أجهر

■

كبيرا
توترا
ثمة فكرة أساس��ية جاء بها اإلس�لام أضافت
ً
ً
على مسألة التأويل ،هذه الفكرة هي فكرة ختام الرساالت
��دا أن القرآن آخ��ر وحي أو خطاب
التي أعلن عنها اإلس�لام مؤ ِّك ً
إلهي للبشر .كان التأويل في التراثات الدينية السابقة
جزءا مكوناً
ً
وجوهرياً ل��كل تفكي��ر ثيولوجي ،وش��يئاً يرتبط بعم��ق مع النص
الديني ،ولكن فكرة ختام الرس��االت التي جاء بها اإلسالم ستضع
مس��ألة التأويل أمام اختبار جدي��د تبدو فيه هذه المس��ألة أكثر
إلحاحاً وضرورة .كان األمر بالنس��بة للمسلمين يمثل تحدياً أكثر،
فهم بين ش��يئين :إما الق��ول :إن ه��ذا الوحي جاء تام��اً من كل
الجهات؛ ألنه أخي��ر وخصوصاً التمام المتعلّ��ق باأللفاظ من حيث
إنها اس��تنفدت المعاني والمقاصد اإللهية ،وإنه يجب على المسلم
التمسك بالدالالت الظاهرة له والعمل بها في انتظار يوم الحساب،
ّ
أو القول من جهة ثانية :إن الوحي السماوي األخير الذي تمثل في
القرآن ال يعني انقطاع الصلة الخطابية بين اهلل والبشر ،فالكالم
صفة من صفات اهلل وه��ذه الصفة لن تصبح معطل��ة بعد الوحي
األخير؛ ألن المعاني والمقاصد اإللهية ال يمكن استنفاذها بألفاظ
■

أكاديمي في جامعة خليفة للعلوم والبحوث التكنولوجية.
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وضعية ،وهذا القول ال يعني أن هناك رس��االت س��ماوية قادمة ،بل يعني أن
تضمن قو ًال غير محصور في حدود الدالالت األحادية
هذا الوحي األخير قد ّ
وجمل القرآن.
التي تكشف عنها كلمات ُ
لقد ق��ال اهلل في كتابه الكري��م ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾ [الكهف]109 :؛ أي لنفد ماء البحر قبل أن
تنف��د كلمات اهلل وحكم��ه ،1وهذه اآلية تفت��ح إمكانيات الصلة بين البش��ر
والقول اإللهي وتجعل من هذا القول قوالً ال متناهياً.
الر�سالة ال�سماوية الأخيرة وحاجة الأمة للت�أويل
لقد أجمع المسلمون على أن ال نبوة بعد محمد ژ ؛ ولكنهم لم يجمعوا
على الق��ول :إن الوحي األخير يج��ب فهمه وفق داللة أحادي��ة ،وإن القرآن
بكلماته وتراكيبه ال يحتمل س��وى هذه الداللة فقط؛ ألن فهماً كهذا يعني أن
النص ،ولم يعد على المسلم
الصلة بين اهلل والبش��ر قد انقطعت من جهة ّ
وفقاً لهذا الفهم سوى تنفيذ األوامر واألحكام من دون أي اجتهاد منه.
الممارسة التاريخية للمس��لمين من جهة أخرى تقوم أساساً على فكرة أن
الصل��ة بين اإلنس��ان وبين الخطاب اإلله��ي لم تتوقف .إن معظ��م المدارس
والمفكري��ن في الحضارة اإلس�لامية لم تقبل التوقف عن��د الداللة األحادية
النص على أنها القصد اإللهي النهائي في وحيه األخير.
التي تبدو على سطح ّ
لقد ذهبت هذه المدارس إلى تأس��يس إستراتيجياتها من خالل البحث
المراد
عن ال��دالالت األخرى لأللفاظ
وللن��ص ،التي اعتقدوا أنها تق��ارب ُ
ّ
اإللهي من القول ،وكانت هذه الم��دارس بتعدد اتجاهاتها تنطلق من نظرية
محمدا ژ هو خاتم األنبياء
واحدة خفية أو معلنه ،وهي أنه بالرغم من أن
ً
ف��إن القصد اإللهي الذي احت��واه القرآن ال يمكن الكش��ف عنه مرة واحدة
وإلى األبد ،بل إن الكش��ف عن هذا القصد هو مهم��ة الجماعة في التاريخ.
 1ـ ابن جرير الطبري ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ضبط وتعليق محمود شاكر الحرستاني
(بيروت :دار إحياء التراث العربي2001 ،م) ج  ،16ص .47
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وفي واقع األمر فإن التأويل بكل إس��تراتيجياته ال يعني شيئاً غير ذلك؛ أي
أن الجهد البشري المتمثل في نش��اط الجماعة العقلي قادر على النفاد في
لغة النص ومقارب��ة ما يعتقد كل منهم أن��ه الحقيقة الكامن��ة هناك .وإذا
تعدد
أضفن��ا إلى ذلك الحقيق�� َة التاريخية األخ��رى
المهمة والمتمثل��ة في ّ
ّ
التأويالت والمدارس واإلس��تراتيجيات في التاريخ اإلس�لامي الطويل؛ فإننا
ال نجد ُب ّد ًا من االعتراف بأن مفهوم الجماعة هنا ال يتطابق مع اإلجماع ،بل
يعن��ي أن جهد الجماع��ة المتنوّع في مواقف��ه وفرضيات��ه التأويلية هو تعدد
للجهود التي تنوي مقاربة الحقيقة.

لقد أجمع المسلمون على
أن ال نبوة بعد محمد ژ ؛
ولكنهم لم يجمعوا على
القول :إن الوحي األخير
يجب فهمه وفق داللة
أحادية ،وإن القرآن بكلماته
وتراكيبه ال يحتمل سوى
هذه الداللة فقط

إذا القصد اإللهي هو ه��ذا القول الذي لم
ً
تس��تنفده األلف��اظ ،وإن األلف��اظ والتراكي��ب
الواردة ال يمكن أن تغل��ق الدائرة على ال تناهي
المراد اإلله��ي وعل��ى الحقيقة الكامن��ة هناك
والتي تس��تدعي النشاط اإلنس��اني دائماً للبحث
عنها .ومن ثم فإن الصلة بين البش��ر أو مجتمع
المؤمني��ن وبي��ن القص��د اإللهي ل��م تنته ولم
الن��ص تمثل
تتوق��ف ،وأن اللغة الت��ي جاء بها
ّ
الوسيط الذي يصل تلك األطراف ـ البشر والقول اإللهي ـ بعضها ببعض.

من هنا يمك��ن المغامرة بالق��ول :إن الوحي اإللهي ال��ذي جاء كتعبير
أخير عن المعنى القائم عند اهلل قد جاء باللغة العربية التي تس��تطيع حمل
هذه المهمة من أن تقول وال تقول ،أن تنقل الكالم اإللهي وأال تكش��ف عن
كل المقصود من هذا الكالم مرة واحدة ،أن تكش��ف عن الوحي األخير وأن
تخفي ما يجب على اإلنسان أن يبحث عنه؛ لتكتمل دورته كخليفة هلل ومتابع
للوحي الذي تلقاه آخر األنبياء محمد ژ العرب��ي .عندها تصبح اللغة هي
موطن الحقيقة التي تظهر وتختفي فيها أمام العقل التأويلي اإلنساني.
إن هذا الوحي األخير الذي جاء باللغة العربية يعني أن هذه اللغة قادرة
قصدا ال متناهياً ،وأنها يجب أو تس��تطيع أن تتجدد كل يوم
على أن تحتوي
ً
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لتكشف عن هذا القصد .وتؤكد لنا الممارسة التاريخية مرة أخرى أن اللغة
العربية ف��ي مفرداتها وتراكيبه��ا ،وبنيتها وتضمناته��ا ،ومفردها ومطلقها،
وتعدد داللتها قد س��محت لكل المحاوالت
وخصوصها وعمومها ،ومجازاتهاّ ،
التأويلية التي اشتغلت عليها أن تجد كل منها فيها جانباً من الحقيقة.
لقد أصبحت ه��ذه اللغة الحلقة التي تصل البش��ر بالحقيقة ،وبوصفها
كذلك فإنها كلغة تصل وتربط كذلك بين البشر والعالم المادي والتاريخي.
النص،
وفي واقع األمر ف��إن كل طرف من هذه األطراف الثالث��ة (اللغة أو ّ
الواقع ،اإلنس��ان المؤول) هو بالضرورة وس��يط لألط��راف األخرى ،وليس
هناك من نقطة بدء مطلقة تبدأ عندها األش��ياء وتنته��ي إليها ،،فكل واحد
النص أو الواقع أو اإلنس��ان المؤول هو وس��يط بين الشيئين المتبقيين.
من ّ
اللغة هي وسيط بين اإلنسان المؤول وبين الواقع ،هذا الواقع الذي ينكشف
النص .والواق��ع بدوره هو
من خالل البحث ع��ن الحقيقة المس��تترة داخل ّ
النص والمؤول؛ إذ ال يمكن قراءة الن��ص قراءة متجددة بمعزل
وس��يط بين ّ
وبعيدا عن واقع يختلف بين حين وآخر .واإلنس��ان المؤول ذاته
عن الزم��ان
ً
النص وبين الواقع ،فهذا اإلنسان الذي تنمو مقارباته للحقيقة
هو وسيط بين ّ
من خالل تنمية الواقع ذات��ه ،والذي ـ بناءً على ذلك ـ ينم��و وعيه بذاته،
النص أكثر بمقاربة الحقيقة.
ويزداد قدرة على كشف الحقيقة
ِّ
بالنص وكشف ّ
إن ه��ذه األطراف الثالث��ة هي مثلث مت��وازي األضالع؛ ولكنه مثلث يس��ير
بالتاريخ ويتح��رك بالزمن ،وألنه كذلك فإنه مثلث ُتغني زواياه بعضها بعضاً
في حركة للتاريخ ال تسكن.
لقد ش��هد التاريخ الفكري العربي اإلسالمي إستراتيجيات تأويلية مختلفة،
النص بطريقته ،وكل منها صاغ موقفه من العالم على أس��اس
كل منه��ا قارب ّ
النص .إن فعل التأويل الذي مارس��ه المسلمون
الحقيقة التي انكش��فت له في ّ
يش��ير إلى تنوع التصورات التي أسس��ت للعالم .فاإلس��تراتيجية اللغوية التي
اعتمدها المعتزلة واألش��اعرة والماتريدية أسس��ت نفس��ها على فكرة المجاز
اللغ��وي ،التي أتاحت له��ؤالء بناء صورة مح��ددة عن العالم .واإلس��تراتيجية
النص إلى ظاهر وباطن ،وجعلت من الباطن
الصوفية أسست نفسها على قسمة ّ
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النص الذي ينكشف بالحدس والخيال واالستبطان الذاتي،
موطن الحقيقة في ِّ
والتي بدورها صاغ��ت رؤية عن العالم تختلف عن أصح��اب التأويل المجازي
اللغوي .والفالسفة الذين قبلوا ـ كما مثلهم ابن رشد ـ قسمة النص إلى ظاهر
وع��دوا الباطن ـ مث��ل المتصوفة ـ موط��ن الحقيقة ،وقال��وا :إن هذا
وباطن
ّ
الباطن ليس مجرد استبطان تخيلي للذات ،بل هو العقل الموجود هناك بوصفه
الحقيقة .يتحدث ابن رش��د عن التأوي��ل بوصفه انتقاالً م��ن المعنى الحقيقي
للف��ظ إلى المعن��ى المجازي ،ولك��ن هذا المعن��ى المجازي عن��ده ليس هو
التضم��ن العقلي له الذي
االس��تخدام الثاني للفظ كما ق��ال اللغويون؛ ولكنه
ّ
بتركيبه مع بقية األلفاظ ينش��ئ الرؤية البرهانية
لقد شهد التاريخ الفكري
للعالم ،رؤية ترى في حقيقة العالم أنه نظام من
العربي اإلسالمي
األس��باب والمس��ببات القائ��م على فك��رة طبائع
إستراتيجيات تأويلية
مختلفة ،كل منها قارب
األش��ياء وقواه��ا الذاتي��ة .وهناك اإلس��تراتيجية
النص بطريقته ،وكل
ّ
الرمزي��ة التي ترى ف��ي األلفاظ مجرد إش��ارات
منها صاغ موقفه من العالم
ورموز لمعا ٍن أخرى عميقة ،يتطلهب الكش��ف عنها
على أساس الحقيقة التي
حدس��اً تخيلياً رفيعاً يس��تطيع إعادة إنش��اء البعد
النص
انكشفت له في
ّ
اآلخر من النص إنش��اء له خصوصية بالغة .وفي
مقابل كل هؤالء هناك اإلستراتيجية التي نفت كل
النص إلى مستويين ،وتو ّقفت عند القول:
أشكال المجازات ،وكل أشكال قسمة ّ
إن اللفظ هو ما يؤديه من معنى مباش��ر يقتضيه السياق من دون الذهاب إلى
أية مجازات محتملة .ترى وجهة النظر تل��ك ـ والتي عبّر عنها بأنضج صياغة
ممكنة ابن قيم الجوزية ـ أن اللف��ظ في القرآن واضح بذاته عندما يندرج في
واحدا ال يحتمل اللفظ
تركيب لغوي محدد ،وهذا الوضوح يعني أن هناك معنى
ً
سواه في هذا التركيب بالذات.
إن التأويل لو أخذناه بكل إس��تراتيجياته المتعددة في اإلس�لام وبوصفه
تعبيرا عن تلك الممارس��ة التي ال تصرح بوضوح بنياتها ،س��نجد أنه يتضمن
ً
تنص على أن النش��اط العقلي اإلنس��اني أمر حتمي يهدف إلى
فرضية خصبة ُّ
النص القرآني .ورغم أهمية كل
الكشف عن القصد اإللهي الذي يمثّل حقيقة ّ
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نظرية تأويلية في اإلسالم على حدة إال أنه يجب علينا أال نتوقف عند إحداها
ونعدها األكثر دقة وانسجاماً مع النص من سواها .إن كل تلك النظريات تمثّل
لحظات مهمة؛ ولكن ليس��ت نهائية في الكشف عن الحقيقة القابعة هناك في
النص .إن التأويل اللغوي ،والفلسفي البرهاني ،والصوفي ،والرمزي اإلشاري،
ِّ
كلها تتفق في شيء واحد وإن كانت تختلف في المقدمات النظرية التي تنطلق
النص يحيل دائماً إلى شيء آخر ،وعلى ُبعد آخر،
منها ،نقطة االتفاق هي أن ّ
النص.
يكون البحث فيه هو بحث عن الحقيقة التي يقصدها ّ
المثير في األمر هو أن تلك اإلس��تراتيجيات رغم تنوعها وتباينها كانت
النص ما تعتقد أنه هو ذلك البعد اآلخر الحقيقي بحس��ب ما تراه
تجد في ِّ
النص مفت��وح على احتماالت
ه��ي ،وهذا يدعو م��رة أخرى إلى التأكي��د أن ّ
متعددة تس��تجيب لتجدد العالقة بين المؤول والعال��م .وهنا يبرز دور اللغة
بوصفها مصاغة في نص يش��غل دور الوسيط األساس��ي بين اإلنسان المسلم
بوصفه مؤو ًال وبين العالم .إن الممارسة الفعلية للفكر اإلسالمي تدل صراحة
على أن محاوالت الكشف عن العالم والبحث عن صيغ أنطولوجية وأخالقية
الن��ص ،األمر الذي
وإنس��انية كان ال بد لها من أن تمر عبر وس��اطة هذا
ّ
تعددا للمداخل التي
يجعلنا نقرر أن تعدد االستراتيجيات التأويلية كان يمثل
ً
النص أصبح مكاناً للحقيقة
يقارب فيها الوعي اإلسالمي ذاته والعالم .وكأن ّ
التي تنكشف للمؤول بأبعاد متنوعة :تشريعية ،وسياسية ،وأخالقية ،وفلسفية،
النص مجمعاً للعالمات اللغوية التي تدل على العالم.
كما يصبح ّ

إستراتيجية التأويل اللغوي التي اعتمدها المعتزلة واألشاعرة المتأخرون
تصورا عن إله منزه ال يشبه شيئاً وال يتعين إال بأصناف
والماتريدية صاغت
ً
محددة من الصفات الت��ي وردت في القرآن ،إله ال يمك��ن القول عنه :إنه
داخل العالم وال خارجه ،ال تصل المدارك إلى ذاته؛ ولكنها تس��تطيع فهم
صفاته وعالقتها بالعالم .ه��ذه الرؤية الكالمية فتحت أفقاً واس��عاً للتنمية
والتدقيق فجاءت الحقاً صيغ الغزالي والرازي.
تعبيرا عن
كذلك كانت الصيغة الصوفية الت��ي رأت أن العالم ليس إال
ً
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اهلل ،والعالقة بينهما هي عالقة حقيقة بعالماتها .لقد كش��فت اإلستراتيجية
للنص القرآني ،عم��ق مفتوح على أبعاد ال
التأويلي��ة الصوفية عن عمق كبير ِّ
يمكن اإلمس��اك بها من المرة األولى ،وكانت هذه اإلس��تراتيجية أقرب إلى
تأكيد مفهوم الحقيقة الالمتناهية من تحديد ه��ذه الحقيقة بصيغة واحدة.
كبيرا فكان
ب��روزا
لقد برزت ال��ذات المؤولة في الموقف الصوفي التأويلي
ً
ً
تقصي الحقيقة
النص عندها مناس��بة لغوية للذهاب فيه ومن خالله إل��ى ّ
ّ
التي تبدو مترامية األطراف وبعيدة الحدود.
وف��ي مقابل ذلك تمام��اً وعلى خ��ط اعتبار
ّ
إن إستراتيجية التأويل
النص ينقسم إلى مس��تويات كان ابن رشد يمثّل
اللغوي التي اعتمدها
ّ
المعتزلة واألشاعرة
المحاولة الفلس��فية األبرز بعد محاوالت أسالفه
المتأخرون والماتريدية
النص القرآني
على هذا المستوى ،فوجد أن باطن ّ
صاغت تصوراً عن إله منزه
يؤكد أن العالم ف��ي حالة توال��د أزلي ،ترتبط
ال يشبه شيئ ًا وال يتعين إال
أجزاؤه بمبدأ س��ببي صارم ،وتتح��رك موجودات
بأصناف محددة من الصفات
التي وردت في القرآن
العالم بغائية يمثلها اهلل بوصفه غايتها ومعشوقها،
وأن الفعل اإللهي في العالم هو فعل نقل الموجود
من حالة وجوده بالقوة إلى وجود بالفعل.
وقد كان إل��ى جانب التأوي�لات األنطولوجية تلك ـ اللغوي��ة والرمزية
والفلسفية ـ تأويالت أخالقية مثلت جزءًا من تلك المذاهب واإلستراتيجيات،
سنتناولها فيما بعد.
تتحرك
إن الذات المؤولة والعالم والنص ثالثية متضافرة تمثل سيرورة ّ
دائماً ،كما ذكرنا ،،ثالثية مفتوح��ة بعضها على بعض ،وهي كذلك ثالثية ال
اس��تنفادا نهائياً .فالوعي يزداد وعياً بذاته كلما
تستنفد بعضها أطراف بعض
ً
صورا
جدد تأوي��ل النص وضاعف رؤيته للعالم ،والعالم يكتس��ب من الوعي
ً
والن��ص تتضاعف حمولته
يرتقي بعضها فوق بع��ض فينمو من خالل الوعي،
ّ
تأويال ثاوياً فيه لصورة جديدة
الثقافية من خالل استعداده الدائم ألن يقدم
ً
فالنص بطبيعته اإلحالية على حقيقة ما يعطي الفرصة للذات المؤولة
للعالم.
ّ
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ألن تعيد إنش��اء العالم م��رة أخرى ،وتلك ال��ذات تزداد وعي��اً بذاتها كلما
النص فتزداد ممكناته
اغتنمت تلك الفرصة ،وقامت بإنشاء تلك الصورة .أما ّ
في كل مرة تتمكّن فيها الذات المؤولة من أن تخوض مغامرة بناء العالم من
النص عن
خالل تأويله ،وفي كل م��رة تتمكّن الذات من هذا الفع��ل يتباعد ّ
مركزا مغلقاً على ذاته ومستعصياً على الفك.
ذاته ،ويصبح أفقاً أكثر منه
ً
في هذه السيرورة ألطراف المثلث تشعر الذات المؤولة بال تناهي وعمق
المقصد اإللهي ،الذي يتم الكشف عنه من خالل جهد الجماعة في التاريخ.
ذلك أن فك��رة الجماعة التي أنتجها الفكر اإلس�لامي فك��رةٌ مهمة جديرة
بإعادة فهمها وتجديدها ،وهي فكرة ولدت أساس��اً من ش��عور األمة بضرورة
ش��عورا
توفر مرجعية في فهم النص بعد اإلعالن عن موت آخر األنبياء .كان
ً
صعباً من األم��ة إزاء هذا اإلع�لان الذي قبل��ه الناس تحت وط��أة واقعية
الموقف اإلسالمي ببشرية األنبياء.
لق��د اختُزلت فكرة الجماعة في التاريخ اإلس�لامي عندما أصبح الفكر
الفقهي في موقع الس��لطة المس��يطرة ،فصارت مرجعي��ة الجماعة مرجعية
تش��ريعية تقتصر على األح��كام فقط ،ولم تع��د مرجعية ش��املة لكل أمور
الدين ،فأصب��ح مبدأ الجماعة مرتبط��اً بفكرة اإلجماع على حكم تش��ريعي
معين .وبذلك فقدت فكرة الجماعة شمولها المبدئي.
للنص تتابع مش��روع النبوة
إن الجماعة ـ بم��ا تمثله م��ن ذات تأويلية ِّ
األخير ـ يج��ب أن تتعهّد الن��ص بأبعاده كلها ،ويج��ب أن تتخلص من فكرة
النص
اإلجماع التام ،وتعترف بتعدد االجتهادات .في هذه الحالة فقط يصبح ّ
وس��يطاً حقيقياً للعالقة بين تلك الذات وبين العال��م ،وال يعود البحث عن
أمرا ُملحاً .بذلك تتسع فكرة الجماعة لتشمل كل مجتهد من
مرجعيات أخرى ً
دون إقصاء ألحد ويصبح الالتناهي اإللهي مشروعاً لألمة كلها.
في التأويل تصبح العالقة بين اهلل واإلنس��ان عالق��ة في التاريخ ،وهذا
بالضبط ما كانت تقوله ضمناً الممارس�� ُة التاريخية للفكر اإلس�لامي الذي
اتسم بتعدد المدارس وتعدد وجهات النظر .على المستوى النظري والدعائي
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ـ وتحت فكرة أن الجماعة مختصرة في فريق واحد يعتقد نفسه يمثّلها كلّها ـ
كل مدرسة كانت تنكر األخرى وتقصيها من ساحة األمة ،ولكن على مستوى
الممارسة الواقعية كان المش��هد متنوعاً ،وهذا التنوع هو أبرز حقيقة قدمها
تاريخ اإلسالم.
في هذا المشهد المتنوع ـ والذي هو الحقيقة القصوى لإلسالم ـ تصبح
النص وال
النص
ً
أم��را ممكناً ،ويصبح االعت��راف بغنى ّ
مقاربة الحقيقة في ّ
أمرا ضرورياً .ورغم قلة
أمرا
أكيدا ،ويصبح اس��تئناف التأويل اليوم ً
ً
تناهيه ً
النص في العالم الحديث فإن
المحاوالت التي ش��رعت في اس��تئناف تأويل ّ
محاولة محم��د إقب��ال (ت1938 .م) ف��ي كتابه
ّ
إن فكرة الجماعة التي
تجديد الفكر الديني تكش��ف مرة أخرى أن بناء
أنتجها الفكر اإلسالمي فكر ٌة
العالم الذي تم ف��ي الفكر المعاصر يجد مكاناً
مهمة جديرة بإعادة فهمها
مستوى ما من مستويات القرآن.
له في
وتجديدها ،وهي فكرة
ً
ولدت أساس ًا من شعور األمة
بضرورة توفر مرجعية في
فهم النص بعد اإلعالن عن
موت آخر األنبياء

ت�أ�صيل فكرة الت�أويل
لقد أدرك المس��لمون هذه األبعاد اإلحالية
للقرآن ،فاجته��دوا في تأصيل نظري��ة التأويل
معتمدين على القرآن نفسه وما جاء فيه ،وعلى
قدمها
المأثور المنق��ول عن النبي ژ  .تذهب الكثير م��ن التعاريف التي ّ
المس��لمون القدماء إلى المطابقة بين التفس��ير والتأوي��ل ،في حين يميز
فنقال عن ابن فارس (ت 395هـ1004/م) أن معاني العبارات
آخرون بينهما؛
ً
التي يعبّر بها عن األش��ياء ترجع إلى ثالثة :المعنى والتفس��ير والتأويل.
المعنى هو المقصود والمراد وهو مشتق من :عنت األرض بنبات حسن :إذ
أنبتت نباتاً حس��ناً .أما التفس��ير ف��ي اللغة فهو راجع إل��ى معنى اإلظهار
والكش��ف ،فالتفس��ير كش��ف المغلق من المراد ،بلفظه ،ويقول :إن لفظ
التفس��ير هو مقلوب َس��فَر التي تعني كشف ،لذلك يقال :س��فرت المرأة
س��فورا إذا ألقت خمارها .ويعتق��د آخرون أن هذا هو التأوي��ل أيضاً ،فهو
ً
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كذلك كش��ف ما انغلق من المعن��ى .1ووفقاً له��ذا الفريق فإن التفس��ير
الكالم
«أولَ
والتأويل مترادفان ،وبحس��ب ابن منظور (ت 711هـ1311/م)ّ :
َ
وفس��ره» ،ويؤكد هذا المعنى الكثير من اآليات
ً
تأويال وتأوله :دبره وقدره ّ
التي ج��اء بها التأوي��ل على معنى البيان والكش��ف واإليض��اح .وأكثر من
تمسك بترادف المعنى بين التفسير والتأويل هم المتأخرون.2
هناك فريق يميز بين التفس��ير والتأويل ،فيرى أن التفسير هو القطع
بأن مراد اهلل كذا ،أما التأوي��ل فهو ترجيح أحد االحتماالت من دون قطع،
وبذلك يكون التأويل هو بيان المعاني التي تس��تفاد بطريق اإلشارة .ويؤكد
هذا المعنى تعري��ف آخر يقول :إن التفس��ير هو بيان لف��ظ ال يحتمل إال
واحدا ،والتأويل :توجيه لفظ متوجه إلى معا ٍن متعددة إلى واحد منها
وجهاً
ً
بما ظهر من األدل��ة .وقال أبو طالب التغلبي :التفس��ير :بيان وضع اللفظ
مجازا كتفس��ير الص��راط بالطريق ،والصيّ��ب بالمطر،
إما حقيقة وإم��ا
ً
والتأوي��ل تفس��ير باطن اللف��ظ .وبذلك فالتفس��ير هو إخب��ار عن حقيقة
المراد ،والتفس��ير إخبار عن دليل المراد؛ ألن اللفظ يكش��ف عن المراد،
والكاش��ف دليل ،مث��ل قول��ه تعال��ى ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﴾ [الفج��ر،]14 :
تفس��يره :من الرصد .وتأويله التحذير من التهاون ف��ي أمر اهلل .وقواطع
األدلة تقتضي بيان الم��راد منه على خالف وضع اللف��ظ في اللغة .3ومن
الواض��ح أن التأويل وفق هذا التعري��ف هو المعنى ال��ذي يتجاوز المعنى
الحقيقي والمعن��ى المجازي معاً ،إن��ه المعنى الذي يج��ده التأويل خارج
ثنائية الحقيقي والمجازي ليصل إلى مستوى آخر من المعنى يحمله تركيب
األلفاظ بعضها مع بعض بوجه من الوجوه.
 1ـ الزركش��ي ،بدر الدين محمد بن عبد اهلل ،البرهان في علوم القرآن 4 ،ج( .بيروت :دار الفكر،
 )1988ج  ،2ص .65 - 162
 2ـ الزرقاني ،محم��د عبد العظيم ،مناهل العرفان ف���ي علوم القرآن 2 ،ج ( .دمش��ق :دار قتيبة،
 )1998ج  ،2ص .9
 3ـ الس��يوطي ،جالل الدين عبد الرحمن ،اإلتقان في علوم القرآن( ،بي��روت :دار الكتاب العربي،
 )2003ص .848
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يميز آخرون بين التفس��ير والتأوي��ل وفقاً لطريقة التعام��ل مع الوحدات
فيعرفون التفسير بأنه بيان وضع اللفظ وأحكامه اإلفرادية والتركيبية،
اللغوية،
ّ
بينما التأويل أكثره يكون في الجمل ومن ثم فهو يستعمل في المعاني.1
ويب��دو أن التمييز بين التفس��ير والتأويل له ما يبرره؛ ألن كل نش��اط
منهما يتم وف��ق آليات مختلفة إلى هذا الح��د أو ذاك .وحتى الذين طابقوا
بين التفسير والتأويل فإنهم فعلوا ذلك ،وكانوا أقرب إلى فهم التفسير بناءً
على التأويل .وفي كل الحاالت فإن التأويل هو نشاط فكري يبحث في المعنى
وليس أي معنى ،بل ذل��ك المنغلق منه ،2القابع
هناك فريق يميز بين
هن��اك ف��ي م��كان ما بي��ن مف��ردات وتراكيب
التفسير والتأويل ،فيرى أن
المفردات والجمل .ومن أجل ذلك يفضل بعضهم
التفسير هو القطع بأن مراد
أن يرادف بين التأويل واالس��تنباط1؛ ألن الشيء
اهلل كذا ،أما التأويل فهو
ترجيح أحد االحتماالت من
وظاهرا بذاته كما تدل
المستنبط ليس منكش��فاً
ً
دون قطع ،وبذلك يكون
عليه األلفاظ؛ بل هو ش��يء يحت��اج إلى الذهاب
التأويل هو بيان المعاني التي
النص وتستخرج
تستفاد بطريق اإلشارة
إليه بعملية فكرية تنفذ إلى لغة ّ
النص��ي للتأويل
احتماالت��ه .وفي س��ياق التبرير ّ
يتمس��ك مناص��رو التأوي��ل باآلية الت��ي تقول:
﴿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [النس��اء ،]83 :واالس��تنباط ليس ما هو معطى
للنص؛ أي أن ثمة جانباً أو جوانب في القرآن لم يتم
في الداللة المباش��رة ِّ
الكشف عنها وبيانها ،ولذلك ينتقد أنصار هذا الموقف أولئك الذين توقفوا
عند اآلية التي تقول ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [النحل ،]44 :واعتقدوا
أن القرآن قد ت َّم بيانه كله ،وأن على األمة أن تط ِّبق ال أن تفهم من جديد.3
عده أنصار نظرية التأويل مرادفاً
باإلضافة إلى لفظ االس��تنباط الذي ّ
يتمس��ك بها ه��ذا الفريق هي «التدبير»،
لمعنى التأويل هناك مفردة أخرى ّ
 1ـ السيوطي ،اإلتقان 49 - 848 ،والزركشي ،البرهان ،ج  ،2ص .164
 2ـ الزركشي ،البرهان ،ج  ،2ص .165
 3ـ الرازي ،فخر الدين ،أساس التقديس( ،بيروت :مؤسسة الكتب الثقافية )1995 ،ص .131
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ويستدلون على صحة دعواهم بتطابق المفردتين بما جاء في القرآن بشأن هذه
المفردة ،يقول الق��رآن﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ [محمد،]24 :
وكذلك ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [ص .]29 :والتدبر
هنا يعني التعقل ،والتعقل هو التأويل ذاته؛ «ألن أهل الرس��وخ في العلم إذا
كان��وا ال يصلون إلى معرفة تأويله ،ولم يجعل (اهلل) لهم الس��بيل إليه ،وال
دليل عليه؛ فما يغني تدبره وأنه نزل بلس��انهم وهم ال يعلمون بتدبرهم إياه
شيئاً من تأويله .ولو كان هذا هكذا كان اهلل تعالى ندب عباده إلى المحال
الذي ال يصح وج��وده ،وهذا منفي عن اهلل  .. 8فق��ول اهلل أولى أن يتبع،
ألنه الحق الذي ال ش��ك في حقيقته .وقد ندب اهلل تعال��ى خلقه إلى تدبر
كتابه واستنباط مراده منه ،ولذلك فرض ذلك عليهم ،وما كان ليفعل ذلك
إال وقد جعل لهم
سبيال إلى العلم بمراده.»1
ً
إذا مجرد الس��مع ،ويتخطي��ان العالقة
التدبر واالس��تنباط يتج��اوزان ً
النص وقارئ��ه ،التي تقوم على اس��تقبال القول اإللهي
أحادي��ة االتجاه بين ّ
واإلصغاء إليه واالمتثال له ،إنهما مفهومان يش��يران ـ بحسب أنصار نظرية
التأويل ـ إل��ى عالقة فاعل��ة للمتلقي الذي يق��وم بإعمال مدارك��ه وملكاته
النص ،فكل هذه الملكات تؤدي إلى
الفاهمة العقلية والتخيلية والحدسية في ِّ
المتعددة .وبهذه الفاعلية اإلنسانية
مضاعفة فهم النص والبحث عن دالالته
ّ
يتم الكشف عن المراد أو القصد اإللهي في القرآن .هذا المراد الذي يقبع
ّ
وراء ما يبدو من تعارضات واختالفات ظاهرة على س��طح بعض اآليات ووراء
ما يب��دو لغة رمزية ولغة تش��بيهية ووراء ما يبدو من غم��وض والتباس في
المعاني ووراء ما يبدو أنه مفهوم في داللته المباشرة.
ومن الالفت لالنتب��اه أن أصحاب نظريات التأوي��ل يذهبون إلى تأكيد
فك��رة على درج��ة عالية م��ن األهمي��ة ،هي فكرة ش��رعية االخت�لاف بين
النص
المؤولين ،األمر ال��ذي يعبّر عن نضج كبير في التعام��ل المفتوح مع ّ
 1ـ ابن عطية ،عبد الحق بن أبي بكر بن عبد الملك الغرناطي ،مقدمتان في علوم القرآن ،تحقيق:
آرثر جفري (القاهرة :مكتبة الخانجي ،)1972 ،ص .202
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القرآني وفي تأسيس مفهوم أكثر مرونة للجماعة؛ إذ يصبح مفهوم الجماعة
للنص في س��ياق بحثها عن
هنا مرادفاً للذات المؤولة التي تتعدد مقارباتها ّ
القصد اإللهي الذي يكش��ف عن نفس��ه ف��ي أوجه متنوعة بحس��ب األزمنة
واألمكن��ة ومواقع الن��اس االجتماعي��ة والثقافية .وهذه الممكن��ات المتعددة
واحدا بذات��ه؛ ولكن تعني أن
للقص��د اإللهي ال تعني أن ه��ذا القصد ليس
ً
عمقه ال يكشف عن نفسه مرة واحدة وفي صيغة واحدة.
أم��را مالزماً للنص ذات��ه منذ جيل
الن��ص كان
إن االخت�لاف في فهم
ً
ّ
الصحابة األول من المس��لمين الذين اختلفوا ـ كما تذكر المصادر ـ في فهم
األحكام والتش��ريعات وفي االجته��اد فيها .وهذا
إن االختالف في فهم
االختالف أمر قد أباحه اهلل ـ كما يقول ابن عطية
النص كان أمراً مالزم ًا
ّ
الغرناطي ـ في عملية االجتهاد ،ولو شاء اهلل لما
للنص ذاته منذ جيل
الصحابة األول من
كان هن��اك اختالف وال تناقض .1فاهلل قد ش��رع
المسلمين الذين اختلفوا
للمس��لمين أمر االختالف في التأويل االجتهادي،
في فهم األحكام
وهذا االختالف ال يدخل تحت باب التناقض غير
والتشريعات وفي
مث�لا أن يفرض اهلل
المعق��ول ،فهذا األخي��ر هو
االجتهاد فيها
ً
تعال��ى على عبد واح��د في وقت واح��د من جهة
واح��دة حكمين مختلفي��ن ينفي أحدهم��ا صاحبه
ويضاده ،فيأمره أن يأتي بها جميعاً على تضادهما وتنافيهما ،أما ما عدا ذلك
من حاالت التخيير والتبديل فإن اهلل قد أجاز للبشر اجتهادات مختلفة ،سواء
بالنص ،طالم��ا أن األمر يؤدي إلى مقصد
جاءت ه��ذه االجتهادات بالعقل أم
ِّ
لم
واحد .فاالختالف شرعه اهلل للبش��ر لعلمه أن هذا جزء من طبيعتهم «ما َع َ
نص عليه ووافق��ه من األحكام المنصوصة في
اهلل أن األصلح فيه ذلك ،فقد َّ
والس��نَّة ،وما عل��م أن تكلّف اآلراء في��ه واس��تخراج المعاني أروض
الكت��اب ُ
لطباعهم وأدعى لهم إلى التنافس في العلم واالش��تغال بنيل درجة بعد درجة
أصل��ح ،فهذا الذي تركهم فيه واجتهاداتهم ،وجع��ل فرض كل واحد منهم هو
 1ـ ابن عطية ،مقدمتان ،ص .203
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ما أداه إليه اجتهاده من دون اجتهاد غيره من تأويل كتاب أو ُسنَّة ،واستخراج
معنى في مثل قد ضربه لهم في األصول».1
يصوغ الزركش��ي ش��رعية التأوي��ل بطريقة أخ��رى تقوم عل��ى اإلقرار
بالتفاوت بين األلف��اظ والعبارات المتناهية من جه��ة وبين المقصد اإللهي
الالمتناهي م��ن جهة أخرى .وتصبح عملية التأويل عنده هي ذلك النش��اط
الفكري الذي ينطل��ق مما يقدمه المتناهي ـ اللغة ف��ي ألفاظها وتراكيبها ـ
إلى الالمتناهي الذي تدل عليه .وهذه الصياغة تضيف إلى فكرة ابن عطية
فكرة أخرى ،هي فكرة التاريخ
ـ عن شرعية االختالف في النشاط التأويلي ـ ً
الذي يصب��ح وفقاً لهذا الفهم مرادفاً لس��عي البش��ر المتج��دد في إدراك
القصد اإلله��ي الالمتناهي ،الذي يت��وازى حتماً مع وجودهم ف��ي التاريخ،
بمعنى أن فه��م الالمتناه��ي يصبح مش��روعاً تاريخي��اً لألمة كله��ا .يقول
الزركشي :فالقرآن هو «شرح ذاته (ذات اهلل) وصفاته وأفعاله ،فهذه األمور
تدل على أن في فهم معاني القرآن مجا ًال رحباً ،ومتسعاً بالغاً ،وأن المنقول
من ظاهر التفسير ليس ينتهي اإلدراك فيه بالنقل ...على أن فهم كالم اهلل
تعالى ال غاية له ،كما ال نهاية للمتكلم به» ،بمعنى أن اهلل ذاته المتكلم في
القرآن غير ٍ
متناه كذلك قوله ومقصده ال نهاية له.
إن الجهد الذي يسعى لفهم هذا الالمتناهي هو مسؤولية الجماعة التي
النص
تتحول ـ وفق هذا التصور ـ إل��ى ذات مؤولة تقارب العالم من خالل ّ
النص الذي يس��عفها بتقديم
مقاربات مختلفةُ ،
وتس��قط فهمه��ا للعالم على ّ
ما كانت قد فهمته من العالم .إنها انزياحات فلسفية للعالقة نفسها :عالقة
المراد بالعب��ارات ،2أحد
اهلل بالعال��م وعالقة
الن��ص بالمؤولين ،عالق��ة ُ
ّ
أطراف هذه العالقة يمث��ل الالمتناهي ،والطرف اآلخ��ر يمثل التعدد الذي
يعكس هذا الالمتناهي من دون أن يس��تغرقه ويس��تنفده .وح��دة اهلل وتنوّع
وتعدد أشكال فهمه ،عالقة ال يمكن االدعاء يوماً أنها
النص ّ
العالم ،ووحدة ّ
أنجزت مهمتها وتطابقت أطرافها تطابقاً نهائياً.
 1ـ المرجع السابق ،ص .205
 2ـ الزركشي ،البرهان ،ج  ،2ص .176
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يدعم أصحاب التأويل موقفهم من ش��رعية التأوي��ل واالختالف ـ إضافة
إلى ما ورد في القرآن ـ بمجموعة من المأثورات النبوية؛ يروى أن الرسول ژ
قد قال« :أُنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منه ظهر وبطن» ،كما نقل
صغيرا حينها« :اللهم فقهه
عنه أنه دعا البن عمه ابن عباس الذي كان شاباً
ً
في الدي���ن ،وعلمه التأويل» (البخ��اري 48/1 :ومس��لم  )138وكذلك قوله:
«القرآن ذلول ذو وج���وه محتملة ،فاحملوه على أحس���ن وجوهه» (س��نن
الدارقطني  145/4وكنز العمال  2469والزركشي .)180
والمثير أن «أحسن وجوهه» هنا ال تعني أكثرها صحة؛ إذ في التأويل
لم يعد األمر كذلك ،بل ـ كما يفس��ر الزركش��ي ـ األحسن تعني األحسن
في المعاني.1
كذلك روي عن الصحابة والتابعين والعلماء
إن تثوير القرآن يعني
نصاً ال يقتصر
هذا الفهم للنص القرآني بوصفه ّ
تحريك معانيه
على دالالت أحاديةُ .ينقل عن أبي الدرداء قوله:
واستنطاقه ،وتجاوز
«ال يفقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجوهاً» ،وقال
صمته ،وجعله فواراً
ابن مس��عود« :م��ن أراد علم األولي��ن واآلخرين
بالدالالت ،وفائض ًا عما
فليُ َث��وِّر الق��رآن» ،والق��والن ال يقص��دان مجرد
توحيه ألفاظه
للنص .إن تثوير القرآن يعني
التفسير الظاهري ِّ
تحريك معانيه واستنطاقه ،وتجاوز صمته ،وجعله
ف��وارا بالدالالت ،وفائض��اً عما توحي��ه ألفاظه.
ً
كذلك ترد أقوال كثيرة ألش��خاص اش��تغلوا في التأويل مثل« :لكل آية ستون
أل��ف فهم ،وما بق��ي من فهمه��ا أكثر» ،وقال آخ��ر« :القرآن يحوي س��بعة
وس��بعين ألف علم ومائتي علم؛ إذ لكل كلمة علم ،ثم يضاعف ذلك أربعة،
إذ لكل كلمة ظاهر وباطن ،وحد ومطلع» كما نقل عن الرسول ژ .
جميع هؤالء الذي��ن ذهبوا إلى أن القرآن ينطوي على مس��تويات داللية
الس��نَّة والفالسفة والمتصوفة
متعددة ،والذين ينتمون إلى فرق مختلفة من ُّ
 1ـ المرجع السابق ،ص .180
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يفس��رون اآلية القرآنية ﴿ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾ [آل عمران ]7 :على أن الراس��خون في
العلم هنا معطوفة على اهلل وليس بداية لمعنى مختلف.
الت�أويل والفاعلية الإن�سانية
إن الدفاع عن التأويل هو موقف إس��تراتيجي من الثقافة العربية اإلسالمية،
والمسألة هنا ليست مجرد خالفات هيّنة في وجهات النظر بين من يقبل التأويل
وبين من يرفضه ،بل هي مس��ألة أبعد من ذلك وأشمل بكثير ،إنها تعكس خالفاً
جوهرياً حول الثقافة والعالم والتاريخ .إن من يرفض التأويل ويتمس��ك بالداللة
الحرفية للنص يقف بقوة ضد ثالث مسائل أساسية في الثقافة العربية اإلسالمية:
أولى هذه المسائل هي رفض التاريخ ذاته باعتباره وفق هذا التصور قد توقف مع
ختام النبوة ،وأن األحداث التي يش��هدها البش��ر بعد الوح��ي ما هي إال حيثيات
تصاحب عملية السعي لتطبيق الشريعة التي أقرها الكتاب السماوي األخير ،تلك
الش��ريعة التي جاءت مكتملة وناج��زة ،ولن يكون للمؤمنين م��ن مهمة بعد ذلك
سوى النضال لجعلها واقعاً متحققاً .أما على الصعيد العقلي والثقافي فليس هناك
م��ن جديد يجب حدوثه ،وإذا ح��دث فهو غالباً نوع من أن��واع االنحراف ،لذلك
فسطاطين فحسبُ ،فسطاط أهل
نجد أصحاب هذا الرأي يفهمون العالم على أنه
ْ
الحق ،وفس��طاط أهل الكفر .وحتى فس��طاط أهل الحق هو فس��طاط ضيق؛ ألن
كثيرا من المسلمين ـ بحسب هؤالء ـ قد «خرج» أو «انحرف» أو «ض َّل» .فالتاريخ
ً
هنا هو مجرد وقائع ش��كلية تقع على أط��راف جوهر ثابت ال يقب��ل التبديل بأي
شكل من األش��كال .هو تاريخ وليس بتاريخ ،تاريخ من حيث حدوث تلك الوقائع،
ولي��س بتاريخ من حيث إن ما يقع ليس من ش��أنه أن يغيّر ش��يئاً جوهرياً بل هو
مجرد تفاصيل تحيط بواقعة المعركة األساسية بين المؤمنين والكافرين.
الفك��رة الثانية التي يرفضها أصحاب الفه��م الحرفي للنص هي مفهوم
النص
الفاعلي��ة اإلنس��انية المعرفية؛ إذ على المس��لم أن يتحول بع��د نزول ّ
األخير واكتمال الوحي إلى خصم عنيد لألسئلة ،فلم يعد هناك مكان للسؤال
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ق��دم ـ وفق اعتقاد هذا الفريق ـ
ً
أصال طالما أن النص بداللته الحرفية قد ّ
كل اإلجابات الكونية واالجتماعية واإلنس��انية ،فالق��رآن يقول ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﴾ [األنع��ام  .]38األمر ال��ذي يعني أن الفاعلية اإلنس��انية ذات
الطموح المعرفي لم يعد لعملها من ض��رورة إال إذا كانت تهدف إلى إثبات
النص؛ ولكن ليس إلى البحث عن إنشاء جديد .1لقد كشف هذا
ما جاء في ّ
األمر عن نفسه صراحة في رفض أصحاب هذا الرأي لكل المغامرات العقلية
الكبرى في اإلسالم ،وكل اإلنشاءات واألنساق الفكرية التي تأسست من كالم
وتصوف وفلسفة ،بما في ذلك رفض الكثير من العلوم الدنيوية .بذلك يتحول
التاري��خ العقل��ي للبش��ر ليصبح لحظ��ة واحدة
إن الدفاع عن التأويل هو
فحس��ب ،ويصبح كل الجهد الروح��ي لهم وقوفاً
موقف إستراتيجي من
عندها ف��ي أزمنة متغيرة .يصب��ح كل جهد عقلي
الثقافة العربية اإلسالمية،
والمسألة هنا ليست مجرد
ش��يئاً تلبّس��ه إبليس ،فإبليس يس��كن في الزمن
خالفات ه ّينة في وجهات
والتاريخ وفي فاعلية البشر العقلية الطموحة .أما
النظر بين من يقبل
الحقيقة النقية فه��ي متعالية وثابت��ة في لحظة
التأويل وبين من يرفضه،
واحدة ،وهي تلك التي بالتس��ليم بها يتم النجاة
بل هي مسألة أبعد من ذلك
وأشمل بكثير
في الدني��ا واآلخ��رة .لذلك نج��د أصحاب هذا
تتحدث
الفهم يكثرون من ت��رداد األحاديث التي ّ
ع��ن البدع��ة والضالل��ة واإلحداث ف��ي الدين،
وكذلك عن الفرقة الناجية وعن المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها.
المسألة الثالثة التي ينكرها أصحاب هذا الفهم هي مسألة االختالف.
وبطبيعة الحال فإن القول :إن هناك داللة وحيدة للنص يؤدي بالضرورة إلى
للنص ال يترك أي
رفض شرعية تعدد أش��كال الفهم .إن تثبيت داللة واحدة ِّ
 1ـ وحتى العلم الذي يعل��ن بعض أصحاب هذا الفهم اليوم عن اتفاقه��م معه فإن المقصود به هو
العلم األداتي الذي يؤدي من دون أي إضافات زائدة إلى تقنية وصناعة .أما العلم النظري فهو
أمر يتسم بخطورة؛ ألنه قد ُيس��فر عن بعض نظريات الفيزياء أو الفلك أو الطب أو الحفريات
ما يزعج حقائق الوحي كم��ا يفهمونها هم ،وإذا حصل وولدت نظري��ات من هذا النوع المزعج
فإن العلم الذي أنتجها يصبح «علماً ال ينفع».
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ضئيال لالختالف .يعترف ه��ذا الفريق ببعض االختالفات
هامش مهم��ا كان
ً
الفقهية المرتبطة باألحكام ،أما االختالف��ات المتصلة بفهم النص القرآني
فهي ش��يء غير ُمفكر فيه ،ويقع كلياً خارج نطاق األس��س العقدية لهم .إن
تعددا ف��ي المقاربات المعرفية يصبح ـ بحس��ب هذا
التأويل الذي يحتم��ل
ً
الفهم ـ تحريفاً للنص األصلي عن مقصده الذي يتمثّل في الدالله الوحيدة،
تتضمن أي احتماالت أخرى .إن فكرة الجماعة ـ بحسب
تلك الداللة التي ال
ّ
هذا الفريق ـ يجب أن تكون مرادفة لمعنى اإلجم��اع واتفاق األمة كلها على
فهم واحد ،وهو أمر مناقض تماماً لمفهوم الجماعة الذي يقبل االختالف.1
لو قاربنا هذه المفاهيم الثالثة من وجهة نظر الممارسة التاريخية في
اإلس�لام التضح معنا أمر آخر تماماً؛ هذا األمر هو أن التفاس��ير القرآنية
المتداولة بين أيدي المس��لمين هي أقرب للتأويل منها إلى مجرد الش��رح.
لقد كان التفسير ـ أو التأويل كما يسميه البعض كالطبري ـ في واقع الحال
نقال حرفياً لما ب َّينه الرس��ول .2وفي حقيقة
من إنتاج األمة أكثر من كون��ه ً
األمر فإن الرس��ول لم يفس��ر القرآن كله بحسب ش��هادة عائشة  . #لقد
اقتصرت الشروحات النبوية على اآليات التي تتعلّق باألحكام والتشريعات في
حاللها وحرامها ،وال تزودنا المصادر المتعلّقة بتفسير القرآن بأي شرح قام
به النبي لآليات المتش��ابهة الت��ي ذكرها اهلل في كتابه يصف بها نفس��ه،
كاالستواء والقيام والقعود والنزول والوجه واليد...
إن واقع األمر يؤكد أن الق��رآن كان نصاً للجماعة ،خصوصاً فيما يتعلّق
بالنص في مجمله وليس فقط بالتش��ريعات واألح��كام .نصاً تحتمل ممكناته
ِّ
الذاتي��ة أن يؤول وفقاً لحركة البش��ر ف��ي التاريخ .لقد ذهبت الممارس��ة
التاريخية لألمة في هذا االتجاه ولم يس��تطع حت��ى الحرفيون تجنب ابتكار
النص في سياق اإلبراز واإلخفاء من أجل
إستراتيجية خاصة بهم تتعامل مع ِّ
تثبيت معا ٍن محددة ،كما سنرى.
(عمان :دار الفرقان )2006 ،ص .14
 1ـ محمد نعيم ياسين ،اإليمانُ ،
 2ـ الطبري ،أبو جعف��ر ،جامع البيان عن تفسير القرآن ،ضبط محمود شاكر 30 ،ج( .بيروت :دار
إحياء التراث العربي )2001 ،ج ،1ص .39
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في رواية على درجة كبيرة من األهمية وردت عن الس��يدة عائش��ة #

بس��ند من محمد بن خالد ب��ن عثمة ،ع��ن جعفر بن محم��د الزبيري ،عن
هش��ام بن عروة عن أبي��ه أنها قالت« :ما كان النبي ژ يفس��ر ش��يئاً من
الق��رآن إال آيات بعدد (أو ُتع��د) ،علمهن إياه جبري��ل  ،1» ‰األمر الذي
يؤكد أن تبيان الذكر للناس كم��ا ورد في اآلية ﴿ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ﴾ [النحل  ]44تعني هذه اآليات المعدودات والمتعلقة بالجوانب التشريعية
النص األخرى كالقض��اء والقدر،
المتصلة بالح�لال والحرام ،أما قضاي��ا ّ
ووحدانية هلل في عالق��ة ذاته بصفاته الذاتية والمعنوية والخبرية ومس��ألة
الجهه واالستواء ،ومس��ألة الخلق واليوم اآلخر،
إن واقع األمر ي ؤ�كد أن
وكذلك بعض األحكام العامة التشريعية كالشورى
القرآن كان نص ًا للجماعة،
والحك��م والع��دل؛ فقد بقي��ت متروك��ة لتأويل
بالنص
خصوص ًا فيما يتع ّلق
ِّ
الجماعة ،بل إن مهمة الجماعة وأمانتها الكبرى
في مجمله وليس فقط
بالتشريعات واألحكام ،نص ًا
تتمثّل في متابعة الوحي من جهة تأويله المستمر.
تحتمل ممكناته الذاتية أن
من جه��ة أخرى ل��و عدن��ا لكتب التفس��ير
ي ؤ�ول وفق ًا لحركة البشر
ـ والمبك��رة منه��ا بش��كل خ��اص وه��ي األكث��ر
في التاريخ
مصداقية بحس��ب الوعي اإلس�لامي ـ لوجدنا أن
كثيرا
واقع الحال في التعامل م��ع القرآن ال يتفق
ً
وفصل كل ش��يء في القرآن حتى
مع ما يقوله بعضهم من أن النبي قد ش��رح ّ
المسائل الجزئية .إن الطبري على س��بيل المثال ـ الذي ُع ّد تفسيره أنموذجاً
احتذته األجيال الالحقة من المفس��رين ـ يبدأ في التفسير بذكر اآلية المراد
فورا في معظم األحيان إلى عبارة :اختلف أهل التأويل في
تفسيرها ثم ينتقل ً
يقدم الطبري
ذلك ،ليبدأ بعدها بذكر آراء أهل التأوي��ل ،وفي بعض األحيان ّ
رأيه الخاص في معرض هذا اآلراء مرجحاً إحداه��ا على األخرى .وفي مرات
 1ـ الطبري ،أبو جعف��ر ،جامع البيان عن تفسير القرآن ،ضبط محمود شاكر 30 ،ج( .بيروت :دار
إحياء التراث العرب��ي )2001 ،ج  ،1ص  ،44والقرطبي ،أبو عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري،
الجامع ألحكام القرآن 10 ،ج( .القاه��رة :دار الحدي��ث )2002 ،ج  ،1ص  ،42ومقدمتان في
علوم القرآن ،ص .183
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أخرى أقل يب��دأ بـ :يعني جل ثن��اؤه بقوله :كذا :كذا ،ثم يب��دأ بذكر اآلراء
الكثيرة التي تؤكد هذا التفس��ير ،أو أنه ينتقل من عب��ارة( :يعني ج َّل ثناؤه)
إلى عب��ارة (واختلف أهل التأوي��ل) ليتابع ذكر اآلراء المتعلّقة بتفس��ير اآلية.
وعلى أي��ة حال فإن األم��ر األكيد ه��و أن معظ��م ما يرد عن��د الطبري من
التفسيرات س��واء بدأت العبارة بـ( :واختلف أهل التأويل) أو (يعني ج َّل ثناؤه)
ال يحيل على أقوال وأحاديث وردت عن الرس��ول ،ولك��ن أكثر اإلحاالت تكون
على المفس��رين مث��ل ابن عب��اس ومجاهد ،وم��ن الواضح ل��كل مالحظ أن
المرجعي��ة ف��ي تفس��ير اآلي��ات ليس��ت دائماً ه��ي مرجعي��ة أفع��ال وأقوال
الرسول ژ  .هناك بعض اآليات التشريعية وبعض التفسيرات المتعلقة بأسباب
النزول وبع��ض الوقائع التي نزلت فيها هذه اآلي��ة أو تلك تكون فيها اإلحالة
على النبي ،ولكن في معظم الحاالت ال نجد هذه اإلحاالت ،األمر الذي يؤكد
من خالل الممارسة التفسيرية للقرآن أن قول السيدة عائشة  #كان دقيقاً.
ويدرك الس��يوطي أن هناك ما لم يرد تفس��يره أو شرحه عن الرسول،
ومن ثم فإن هذا الجانب يصبح مهمة األمة بعد ذلك في تفس��يره وتأويله،
يقول« :فما ورد بيانه عن صاحب الش��رع ففيه كفاية من بعده ،وما لم يرد
عنه بيانه ففيه حينئذ فكرة أهل العلم بعده».1
الن��ص من خالل
فالتأوي��ل ـ بوصفه بحثاً ع��ن آثار المقص��د اإللهي في
ِّ
العالمات التي تطرحه��ا اللغة ـ يصبح نوعاً من التكالي��ف الكبرى على األمة،
وهو فرض كفاية ،فاالش��تغال بالمتشابه والبحث عن معانيه وتأويالته هو ـ عند
ابن عطية الغرناطي ـ جهد يستحق عليه المؤمن الثواب؛ ذلك أن اهلل يميّز بين
العالم وسواه بذلك« :إن اهلل سبحانه علم لو أنه لو أنزل الكتاب كله ليس فيه
ما ُيحتاج إلى اس��تخراج وال نظر عالم ،لكان يس��توي فيه العالم وغيره ،وكان
ذلك يحملهم على ترك التدبر لمعانيه ،إذ يئس��وا من أن يكون في باطنه غير
ما في ظاهره وال يتشاغلون به» وعدم التشاغل به هو معصية في الدين.2
 1ـ السيوطي ،اإلتقان ،ص .862
 2ـ مقدمتان ،ص .180
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أكيدا ـ من كبريات مهمات اإلنسان
إن التأويل ـ بوصفه نش��اطاً وجودياً
ً
التي تتصل جوهرياً بحياته ومكانته في العالم .أدرك ابن رش��د هذه المهمة
الوجودية الكبرى فاعتقد أن التأويل الصحيح للفظ «األمانة» هو «التأويل»1
بحسب ماورد في اآلية القرآنية﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [األحزاب]72 :؛ إذ لو
لم تكن هذه األمانة الكبيرة هي التأويل فماذا تكون؟
هذا التأويل بوصفه أمانة وجودية أخذها اإلنسان على عاتقه يجد أمثلته
النص الذي يس��تدعي التأويل ويط��رح مثاله في
في الق��رآن ذاته بوصف��ه ّ
الوق��ت ذاته .وكأن الق��رآن يقدم لن��ا النماذج
ّ
إن التأويل بوصفه أمانة
التأويلي��ة األساس��ية الت��ي يمك��ن احتذاؤه��ا
وجودية أخذها اإلنسان
وتوسيعها .هذه األمثلة التأويلية في القرآن تأتي
على عاتقه يجد أمثلته
بأش��كال متعددة؛ أحيان��اً على ش��كل أن الداللة
في القرآن ذاته بوصفه
التعبيري��ة المباش��رة واألول��ى للش��يء ال تعبّر
النص الذي يستدعي
ّ
تعبي��را صحيح��اً ع��ن حقيقت��ه ،أو
بالض��رورة
ً
التأويل ويطرح مثاله في
ما يمكن وصفه بالفارق بين القول وبين المقصد
الوقت ذاته
الحقيق��ي لهذا الق��ول .هذا األنم��وذج التأويلي
نجده في قصة النبي موسى والخضر.
األنم��وذج التأويل��ي الثاني ال��ذي يقدم��ه القرآن هو تع��دد الصيغ
التعبيرية للش��يء الواحد ،ففي طريقة من الطرق يق��ول اهلل :إنه يخلق
باليدين﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ [ص ،]75 :وفي مكان آخر:
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [يس]71 :؛ ولكن
في صيغة أخرى نجد أن اهلل يخلق بالكلمة ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [النحل 40 :و ي��س ،]82 :وهم��ا صيغت��ان ـ اليد والكلمة ـ
مختلفتان تماماً.
 1ـ ابن رش��د ،فصل المقال وتقرير ما بين الش���ريعة والحكمة من اتصال (بي��روت :دار اآلفاق
الجديدة )1982 ،ص .35
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وفي طريقة أخرى تدعو للتأويل هي الطريقة الرمزية التي تجد مثالها
البارز في اآلي��ة التي تصور اهلل بالنور ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾ [النور.]35 :
كل هذه الطرق تؤكد أن التأويل ليس ضرورة تاريخية لإلنسان المسلم
النص القرآني ذاته.
بل هو شرعي تماماً ،وتسمح به بنية ّ
الخاتمة:
وقدموا
لقد ُش��غل أس�لافنا بمس��ألة التأويل بجد وبذلوا
ً
جهودا كبيرةّ ،
وجهات نظر تس��تحق االحترام كدروس في التاري��خ النظري لثقافتنا ،ولكن
تق��دم لنا إيحاءات من نوع
مدارس التأويل المعاصرة والفلس��فات الجديدة
ّ
النص
آخر لفهم مس��ألة التأويل .هذا التأويل المعاصر يعتمد على ثالثيةّ :
والمؤول والعالم .كل طرف ال بد منه من أجل إنش��اء عالقة تفكرية ومقنعة
ومتوازنة مع األط��راف األخرى .وهذا ما حاول هذا البح��ث التعبير عنه في
القول :إن التأوي�لات القديمة ـ رغم ذكائها ـ لم تس��تنفد كل جهد تأويلي
بحس��ب ما يش��ي به الفكر المعاصر .هن��اك الكثير من الجه��ود النظرية
النص القرآني بطريقة مختلفة
التأويلية اليوم التي تساعدنا على التعامل مع ِّ
عن الماضي ،كما تساعدنا على فهم أكثر مطابقة لعالمنا اليوم.
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ڤولتير واإلسالم والتحول
من مرحلة التنازع واالختالف
إلى مرحلة التناغم وااللتقاء
محمود عبد العزيز محمود را�ضي

■

ظلَّت العالقات اإلسالمية الغربية على م ِّر الحقب والعصور
تتعاورها صعوبات ش��تى ومتغيرات جم��ة ،وكل هذا طرأ
نتيجة التمركز حول الذات والتمح��ور حولها من قبل الغربيين،
ومن ثَ َّم كانت مظاهر االختالف والتوج��ه الديني والفكري بين
اإلس�لام والغرب حاضرة تمام الحضور ف��ي كل عص ٍر ومص ٍر،
مستمدة قوتها من تلك األُسس والمبادئ واألصول التي جاءت بها
ودس
تلك الشرائع رغم ما طرأ على معظمها من تحريف وتبديل ٍّ
وتزييف.
لقد تعامل الغربيون مع اإلس�لام منذ مجيئه بخطط تش��ويهية
فاسدة ومناهج عقيمة متخبطة بداي ًة من ذلك الفرمان الذي أصدره
الباب��ا جالس��يوس األول ـ ال��ذي تر َّبع عل��ى عرش البابوية س��نة
492م ـ بمنع ت��داول إنجيل برناب��ا؛ الذي ُع َّد من أص��ح األناجيل
وأوثقها؛ أي قبل مولد نبي اهلل ُم َح َّمد ژ ـ الذي ُولد عام 571م ـ
مرورا بالحمالت الصليبية وحتى معطيات
بما يقرب من ثمانين سنةً .
الق��رن الح��ادي والعش��رين وأهمه��ا مس��ألة الحادي عش��ر من
■

باحث بالماجستير ،جامعة القاهرة .وكاتب له اهتمام خاص بالعالقات اإلسالمية الغربية.
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أيلول  /س��بتمبر وغزو العراق وأفغانس��تان وتفعيل الفوض��ى الخالقة لتمرير
المخططات الغربية وتنفيذ األجندات الجديدة ومنها الشرق األوسط الجديد.
هذا وقد تن َّبه الغربي��ون إلى أ َّن هذا النهج ـ الخيار العس��كري ـ الذي
احتذوه في تعاملهم مع اإلس�لام لم يكن الطريق األمثل في تصورهم بحسب
ما يظنون .حيث أثبتت التجارب فش��ل هذا الخيار في وقف زحف اإلس�لام
وتمدده والنيل منه ومن رموزه ومقدساته.
وكان إلدراك الغرب فشل وإخفاق المجال العسكري في وقف قوة اإلسالم
أثر في إعادة بناء ورسم التوجهات ووضع اآلليات الكفيلة بوقف زحف المارد
العمالق تجاه الغ��رب؛ ومن ثم ُجهِّ َز ْت فرق اإلكليروس ومغاوير االستش��راق
لتس��طير الخرافات ونس��ج األس��اطير وإش��اعة المغالطات عن كل ما يمت
لإلس�لام بصلة في البورصة الغربية .وقد كان الراهب الدومينيكاني [رامون
ـ مصيبا في قوله ـ الذي
مارتي ـ  1] Ramon Martiصاحب «اإلدانة الرباعية»
ً
ب َّينَ من خالله الهدف من اش��تغال الغربيين بعلوم اإلس�لام وآدابه وتاريخه
ورموزه ومقدساته ـ عندما قال« :إنَّهم ال يكتبون لكي يفهموا بل ليدينوا؟!».2
وما أكثرها من إدانات استحدثت تحت حرية الفكر والبحث؟! وما أغربها من
شبهات افتعلوها وهي بعيدة ك َّل البعد عن سياق الحقيقة وواقعية التاريخ؟!
لم تكن كلمات الراهب رامون مارتي اآلنفة الذكر بمثابة الشرارة األولى
حددت مالمح التعامل الغربي مع اإلسالم عقيدة وحضارة؛ بل
واألخيرة التي
ْ
نت معايير وكيفية التمثُّل الغربي لإلس�لام؛ فقد
وجدت آراء وأقوا ًال أخرى ب َّي ْ
كان بطرس المبجل يؤمن بحتمية الصراع مع المسلمين إال أنه كان يفضل أن
يكون هذا الصراع عماده وقوام��ه الكلمة بكل ما تحمل من معا ٍن تش��ويهية
 1ـ [رامون مارتي ـ  :]Ramon Martiراهب دومينيكاني نصراني أندلس��ي ع��اش في القرن الثالث
عده [مونتي���ر دو فيال ـ « ]Montert De Villardأول مستش���رق أوروبي»
عش��ر الميالدي ،وقد َّ
تثمينا لجهوده في تش��ويه اإلس�لام وس��يرة النَّب��ي ژ ـ انظر كتاب «اإلس�ل�ام في تصورات
ً
االستشراق اإلس���باني» ،الدكتور ُم َح َّمد عبد الواحد العس��ري ،ص  ،169مطبوعات مكتبة الملك
عبد العزيز العامة ،ط 1424هـ ـ 2003م ،الرياض ،السعودية.
المقدسة ،كارين أرمسترونغ ،ص .509
 2ـ الحرب
َّ
2
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وتحريفية تجاه اإلس�لام وليس الس�لاح ،يقول« :بالكلم��ة وليس بالبغض
والكراهي��ة» 1كما كان يعتقد النص��ارى في الق��رون األُول .ولذا ال غرو أن
يسطر الشاعر االس��تعماري الش��هير كبلنغ كلمات مفعمة بالحقد والكراهية
رافضا فكرة االلتقاء والحوار الحضاري عندما يقول« :الشرق شرق والغرب
غرب ولن يلتقيا!!!».
وفي مقالنا ه��ذا لن نعرج عل��ى مراحل الصراع الممتدة بين اإلس�لام
والغرب على مر التاريخ ،لق��د أغنتنا المكتبة العربية اإلس�لامية بكثير من
البحوث والدراسات التي تسعف في استكناه هذه العالقات المتذبذبة والمتغيرة
من آن آلخر وإنما أردنا التذكير بماهيتها ومراميها
الذي نرمي إليه في هذا المقال
وامتداداتها .والذي نرمي إليه هنا في هذا المقال
هو تناول التأثير السلبي
هو تن��اول التأثي��ر الس��لبي ألدب��اء أوروبا على
ألدباء أوروبا على اإلسالم
متخذا من الفيلسوف واألديب الفرنسي
اإلس�لام
متخذا ً من الفيلسوف واألديب
ً
الفرنسي الشهير ڤولتير
الش��هير ڤولتير أنموذجاً ألدل��ل على تركة رجال
أنموذجا ً ألدلل على تركة
األدب السيئة والفاسدة على اإلسالم ورموزه.
رجال األدب السيئة والفاسدة
المتتبع للعالقات اإلس�لامية الغربية يجد أن
على اإلسالم ورموزه.
الغربيين هيأوا من أجل تشويه اإلسالم وسيرة خير
األنام رجال اإلكليروس واالستشراق وقد كان هذا
موفقا بالنسبة للغربيين؛ فقد عمل هذان الفريقان على رفع أسهم هذه
االختيار ً
البورصة من خالل تداول الش��ائعات واستنبات ونشر الش��بهات ،واجتهدا في
تحقيق أعلى معدل لمؤشراتها التشويهية عبر تسطير الخرافات والخزعبالت عن
اإلسالم وخاتم األنبياء ژ  ،وكافحا بك ِّل ما أوتيا من قوة في توجيه المطاعن
وحياكة التصورات الخاطئة عن الدين اإلس�لامي .إال أن فريقاً آخر ساهم في
هذه البورصة الغربية التشويهية وهو فريق األدباء ـ الذين قلما انتبه لهم أحد
من الباحثين في عالمنا العربي واإلسالمي أو وقف على أهدافهم وخباياهم.
 1ـ اإلسالم والمسيحية ،أليكسي غورافس��كي ،ترجمة :د .خلف محمد الجراد ،ص  ،81سلسلة عالم
المعرفة1996 ،م ،الكويت.
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كبيرا في تشويه اإلسالم وسيرة خير األنام
لقد لعب أدباء أوروبا ً
دورا ً
ُم َح َّم��د بن عبد اهلل ژ من��ذ أن ضربوا بح��ظ وافر بالمش��اركة في هذه
المقدسة]؛ فقد استف َّز انتباههم هذه القوة التي يتمتَّع بها اإلسالم،
[المهمة
َّ
التمدد الزاحف الذي طالما اس��تلفت االنتب��اه بمرور األيام
وأقلقه��م هذا
ُّ
وتوال��ي األعوام .إال أ َّن مش��اركة األدباء ق��د اختلفت عن مش��اركة رجال
اإلكليروس واالستشراق من ناحية الدوافع الذي جعلتهم ينك ُّبون على تشويه
اإلس�لام؛ في كون أ َّن األدباء اتخذوا من تلهيهم األدبي باإلس�لام وس��يلة
لتحقيق الش��هرة وتحصيل الثروات بجانب المهمة المقدسة ،خال ًفا لرجال
هم سوى وقف انتشار اإلسالم
اإلكليروس واالستشراق؛ الذين لم يكن لهم ٌ
عن طريق التشويه ،انطال ًقا من قناعتهم الدينية التي رأوا من خاللها أ َّن
وردةٌ ينبغي محاربته ووقف انتشاره
اإلسالم بالنسبة لهم ش ٌّر وكف ٌّر وهمجي ٌة ّ
وتمدده بأ ِّي وسيلة كانت.
ُّ
لقد كان اإلسالم عقيدة وشريعة وسيرة رس��وله ژ لدى أدباء أوروبا ـ
مقد ًس��ا للتمويه منذ أن ظهر؛ فلم يحفل هؤالء
خصبا للتشويه،
مرتعا
وعمال َّ
ً
ً
ً
األدباء والكتَّاب إال بهذا األمر الذي أناطوا أنفسهم به ،معتبرين إ َّياه وعا ِّدينه
دفاعا عن المس��يحية اآلخذة في الذبول ،نتيجة انتشار أسواق
عمال َّ
ً
مقد ًساً ،
الجدل في روما وبيزنطة حول أس��ماء اهلل وصفاته ،وفي هذا الس��ياق يقول
الباحث ميلود عبيد منقور« :األدب بمختلف أجناسه كان مطية اتخذها الغرب
للدفاع عن مس��يحيتهم ونش��ر تصورات غربي��ة خطيرة في منته��ى الخيالية
المرضية والتوهم عن اإلسالم».1
ومن هؤالء األدباء الذين اتخذوا من األدب وسيلة للدفاع عن المسيحية
إلى جان��ب تحقي��ق مطامحهم الش��خصية على حس��اب اإلس�لام األديب
والفيلسوف العالمي الفرنس��ي الشهير ڤولتير .ففي عام 1741م كتب ڤولتير
التعصب] ،وفي هذه المس��رحية اتَّهم ڤولتير اإلسالم
مسرحيته [ ُم َح َّمد أو
ُّ
 1ـ راجع مجلة حوليات التراث ،كلية اآلداب والفنون ،جامعة مستغانم ،العدد الثالث2005 ،م ،مقال
بعنوان« :صورة اإلسالم في اآلداب الغربية» للكاتب ميلود عبيد منقور.
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بخطف النساء وحمله َّن على اإليمان وشكك في أحاديث ال َّرسول ژ مع سفير
الوحي جبريل .1‰
واألمر الذي يسترعي االنتباه في هذه المسرحية؛ أ َّن فولتير بحماقته األدبية
وظالما ،تدفعه النوازع
ِّ�لا
جعل من الن َِّبي ژ
ً
«منافقا ال يعرف الحياء ،ومضل ً
ً
2
الحسية والتعطُّ ش للدماء ...الخ» « .وخائن ،ومتمرد ،ومجرم ،ود َّجال ،ولم يكوِّن
أم ًة إال من أجل الصالة والتكاثر والقتال» .3وهذه كلُّها مزاعم ال تعتمد على أ ِّي
أس��اس من الواقع وال من التاريخ ،وتدخل كلُّها في باب التش��ويه والتخمينات
والظنون .كما أ َّن وصفه للنبي ُم َح َّمد ژ كما يقول المستشرق والمفكر اإلسباني
«مصاحب��ا لنعت��ه إ َّياه
[ ]Juan Goytisoloـ ج��اء:
ً
4
الباحث ميلود عبيد منقور
باإلهانة في شخصه وفي المعجزات التي أتى بها» .
يقول« :األدب بمختلف
والعجيب أ َّن ڤولتير كان يتفاخر بهذه النزقات
أجناسه كان مطية
األدبي��ة الصبيانية التي أس��قطها على ش��خصية
اتخذها الغرب للدفاع عن
مسيحيتهم ونشر تصورات
الن َِّبي ژ رغبة في الشهرة والتزلف إلى الملوك
غربية خطيرة في منتهى
والرؤساء في عصره .ففي رسالة إلى ملك بروسيا
الخيالية المرضية
«م َح َّمد ليس
يصف ڤولتير الرس��ول ژ 5فيقولُ :
والتوهم عن اإلسالم».
عندي سوى ٍ
مراء بيده سالح» .
وقد ُمثِّل��ت هذه المس��رحية بمدين��ة «ليل»
قدمته��ا [الكوميدي فرانسيز] في باريس عام
الفرنس��ية أو ًال عام 1741م ،ثُ َّم َّ
مؤتمرا
وعقَ َد
1742م ،وأ َّدى عرضها إلى احتجاج الس��فير التركي في فرنساَ ،
ً
دعا إليه كتَّاب فرنسا األحرار ،ومن ثَ َّم أوقفت الحكومة الفرنسية عرضها؛ فلم
تزد حفالتها على الثالث ،وظلَّت بعد ذلك تسعة أعوام مختفية في الظالم.6
 1ـ راجع موقع ويكيبيديا
 2ـ اإلسالم في تصورات الغرب ،د .محمود حمدي زقزوق ،ص .88
 3ـ Jawad Hadidi; Voltaire et l’Islam, Paris 1974, p. 154.
 4ـ Periodico el Pais, 4-5-2006, Tribauna: Juan Goytisolo, Articulo: Voltaire y Islam.
 5ـ الكوميديا اإللهية ،دانتي أليغيري ،ترجمة :حسن عثمان ،ص  ،101 ،100دار المعارف ،القاهرة.
 6ـ الشرق واإلسالم في أدب غوته ،عبد الرحمن صدقي ،ص  ،23مطبوعات وزارة الثقافة واإلرشاد،
المكتبة الثقافية رقم  ،10القاهرة.
www.wikipedia.com
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ويرجع الفضل ف��ي منع عرض هذه المس��رحية الهزلية الس��اخرة إلى
الس��لطان عبد الحميد الثاني  5فقد أبرق إلى الحكومة الفرنسية برسالة
قائال فيها« :ل��و قمتم بتمثيل هذه
حمل��ت بين دفتيها
ً
إنذارا ش��ديد اللهجةً ،
ْ
المس��رحية التي تستهدف رسولي ژ ورسول جميع المس��لمين فإنَّني سأثير
جميع العرب وجميع المس��لمين ضدك��م» .1وبناء على ذلك ت��م منع عرض
المسرحية نتيجة لهذه الضغوط السياسية وقيل :كذلك لضغوط كنسية 2لكن
يبدو أ َّن الضغوط السياسية كان لها من القوة واالعتبار الحيِّز األكبر.
وقد أرجع كثير من النقاد 3موقف ڤولتير من اإلسالم في هذه المسرحية
إلى رغبته في نقد الكنيسة وضرب الستار الحديدي الذي أقامته على حرية
الفكر ،غير أن ه��ذا الرأي الذي توافروا عليه ال يصم��د أمام الحقيقة؛ أل َّن
اش��تغال ڤولتير كسائر أدباء أوروبا بتشويه اإلس�لام كان انطال ًقا من قناعته
ونابعا من إيمانه بها كعقيدة ليس فيها الصكوك وحماقات رجال
بالمسيحيةً ،
وتفصيال؛ حيث كان يرى أ َّن المسيحية بهذه
الدين وليست المس��يحية جملة
ً
الصورة عائقة عن مسايرة الرقي والعلم وركب سلم التقدم والمدنية.
غريبا أن يهدي عمله المسرحي عن الن َِّبي ُم َح َّمد ژ للبابا
ولذا لم يكن ً
[ بنديكت الرابع عشر] بقوله« :فلتستغفر قداستك لعبد خاضع من أشد الناس
 1ـ انظر مقال األس��تاذ محمد فتح اهلل كولن المعنون بـ «العثماني���ون تاريخاً وفكراً» ،مثبت على
موقعه على هذا الرابطhttp://ar.fgulen.com/content/view/758/14 :
Voltaire- Friedrich der Crosse, Aus dem, V. H. Pleschinski, hrsg. Zurich 1992, S.146 Briefwechsel 2
 3ـ ج ُّل الباحثين الذين تناولوا مس��ألة أو قضية (ڤولتير مع اإلسالم) اختزلوا موقف (ڤولتير) من
اإلس�لام في هذا الرأي وحده ،ومن هؤالء :المفكر التونس��ي الدكتور هش��ام جعيط في كتابه:
«أوروبا واإلسالم» ،ص 19؛ وعبد الرحم��ن صدقي في كتابه« :الشرق واإلسالم في أدب غوته»،
ص 23 ،22؛ والدكتور محمود حم��دي زقزوق في كتابه« :اإلسالم في تصورات الغرب» ،ص 88؛
والدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع في مقاله المعنون بـ«حقيقة موقف الفيلسوف الفرنسي
فولتير من رس���ول اهلل ُم َح َّمد ومن رس���الته» ،والمنش��ور في جريدة الش��رق األوس��ط في
العدد  10787بتاريخ  6جم��اد اآلخرة1429 ،هـ2008 - 6 - 10 ،م .ومن الكت��اب الغربيين Islam,
Europe, and Empire, Norman Daniel, page 26, Edinburgh University Press1966, North

 ،Americaو[جورج هنري بوس���كي ـ  ]George Henry Bosquetفي مقاله« :ڤولتير واإلس�ل�ام»
المنشور بمجلة ستاديا إسالميكا ،عدد(1962 ،28م).
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ضد
إعجاب��ا بالفضيلة ،إذ تجرأ َّ
فقدم إلى رئيس الديان��ة الحقيقية ما كتبه ّ
ً
مؤسس ديانة بربرية ـ يقصد الن َِّبي ُم َح َّمد ژ واإلسالم ـ وإلى من غ َّير وكيل
رب السالم والحقيقة أستطيع أن أتوجه بنقدي القاسي لنبي كاذب؟! فلتأذن
لي قداستك في أن أضع عند قدميك الكتاب ومؤلفه ،وأن أجرؤ على سؤالك
الحماية والبركة ،وإنِّي مع اإلجالل العميق أجثو وأق ِّبل قدميك القُ ْد ِسيتين».1
وترسم الموضوعية في
وبما أ َّن ڤولتير قد حاد عن تو ِّخي األمانة العلمية
ُّ
أعمال��ه األدبي��ة وبخاصة المس��رحية ،وعلى س��بيل الخص��وص [ ُم َح َّمد أو
إذا أن يقابل بس��هام من النق��د والتجريح من جانب
ُّ
التعصب] ،فال ش��ك ً
المفكري��ن والكتَّ��اب الش��رقيين والغربيين في
غوستاف بفانموللر يقول:
عصره وما يلي��ه من عقود الحق��ة .فقد لقي ما
«أ َّما ڤولتير فقد كتب روايته
ح��كاه وأبدع��ه من تخ ُّرص��ات وخزعب�لات عن
[م َ
المأسوية ُ
ُّ
التعصب]
ح َّمد أو
هجوما حا ًّدا من قبل المهتمين
اإلسالم ونبيه ژ
دون أن يراعي الحقائق
ً
بش��أن فولتير وأعمال��ه والمختصي��ن بالعالقات
التاريخية ،وقد كان ڤولتير
َّ
ً
مقتنعا بأن كتابه المنبثق من
اإلس�لامية والغربي��ة ،نتيجة إلفراغ��ه الحقائق
ً
تناقضا حاداًّ
خياله يتناقض
اليقينية المسلَّم بها عن اإلسالم ونبيه ژ والتي
مع التاريخ.»...
يؤمن ويس��لِّم بها مئات الماليين من البشر من
سياقاتها التاريخية ومضامينها الحقيقية.
لقد هاجم المستشرق األلماني الشهير غوس��تاف بفانموللر عمل ڤولتير
وموغال ف��ي الوهم والخيال،
خارجا عن مراعاة الحقائ��ق التاريخية،
وع��ده
َّ
ً
ً
الصورة السيئة للنبي ژ لدى
مش��يرا بذلك إلى أ َّن ڤولتير اس��تغ َّل توظيف ُّ
ً
الغرب في ذلك الوقت في نسج الخياالت واألوهام عن نبي اإلسالم ژ .
يق��ول ]« :[Gustav Pfannmuellerأ َّما ڤولتير فقد كتب روايته المأس��وية
التعصب] دون أن يراع��ي الحقائق التاريخية ،وق��د كان ڤولتير
[ ُم َح َّمد أو
ُّ
تناقض��ا حا ًّدا مع التاريخ ،ومع
مقتنعا بأ َّن كتابه المنبثق من خياله يتناقض
ً
ً
سالحا في
ا
ممسك
تارتوف
ش��خصية
الجمهور
على
يعرض
أن
أراد
فقد
ذلك
ً
ً
 1ـ تحت شمس الفكر ،توفيق الحكيم ،ص  ،24 ،23 ،22مكتبة اآلداب ،ط الثانية 1941م ،القاهرة.
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يده ،وكان يعتقد أنَّه يستطيع أن يعير ُم َح َّم ًدا هذا الدور ،ولكن ڤولتير لم يكن
ل��ه أن يفعل ذلك لو لم يكن التصور الس��ائد حينذاك ه��و أ َّن ُم َح َّم ًدا يمثل
التعصب والتضليل الديني»،1
ُّ
خصب��ا للنقد والفحص من
ظل��ت أعمال ڤولتير األدبية مجا ًال
هذا ،وقد
ْ
ً
نظرا لتل ُّبس صاحبها بكثير من الشبهات التي تدور حول أعماله
جانب األدباءً ،
األدبية؛ فحينما قرأ األديب العربي توفيق الحكيم مسرحية ڤولتير [ ُم َح َّمد أو
التعصب] تع َّجب ألمر ڤولتير وأحال عمله المس��رحي إل��ى رغبة فولتير في
ُّ
التملق والتزلُّف من الملوك والبابوات.
طويال :أيستطيع عقل
وس��ألت نفس��ي
يقول« :عظم عجبي ألمر ڤولتير،
ً
ُ
مثقف كعقل هذا الكاتب العظيم أن يعتقد ما يقول؟ دين تبعه آالف الماليين
من البشر على مدى األجيال هو في نظره حقًّا دين كاذب؟! ومبادئ إنسانية
كالتي جاء بها اإلس�لام هي عنده حقًّا مبادئ بربرية! أم إنَّه التملق والزلفى
أحيانا أقنعة زائفة على نفوس تزعم أنَّها
والنفاق .وإ َّن الزمن والتاريخ يضعان
ً
أحس كأنِّي فجعت في
ُخ ِلقَ ْت للدف��اع عن حرية الفكر .منذ ذلك اليوم وأن��ا ُّ
كن��ت أحيانا ألتمس
ش��يء عزيز لد َّي( :اإليمان بنزاهة الفكر الحر) .ولقد
ُ
األعذار لفولتير ،وأزعم أنَّه قال ما قال ال عن مجاملة أو ملق ،بل عن عقيدة
استنادا إلى علم خاطئ بأخبار الن َِّبي ولكن كتابه إلى البابا كان
وحسن طوية
ً
صارخا ويدع مجا ًال للشك في دخيلة أمره».
اتهاما
ً
يتهمه ً
قرأت
منتقدا صنيع ڤولتي��ر األدبي« :إنِّي
قائال،
وأضاف توفي��ق الحكيم ً
ً
ُ
كتبا أخرى كانت تكشف عن آراء حرة حقًّا في مسائل األديان ،وتن ُّم
لڤولتير ً
التعصب الذميم ،فم��ا باله عندما عرض لذكر
عن روح واس��عة اآلفاق تكره
ُّ
تعصب لدينه ،ذهب فيه إلى حد
ُم َح َّمد واإلسالم كتب شي ًئا هو
التعصب بعينهُّ ،
ُّ
لرب العزة والخلق ،بل لبشر هو رئيس الكنيسة
الس��جود وتقبيل األقدام ال ِّ
خدامها المخلصين! هي األطماع
التي ما أرى أ َّن ڤولتير كان في ذات يوم من َّ
التي تدفع ڤولتير في ما أرى إلى التمس��ح بأعتاب المل��وك والبابوات ،ولقد
 1ـ اإلسالم في تصورات الغرب ،الدكتور محمود حمدي زقزوق ،ص .87
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أحيانا .منذ ذلك الحين وڤولتير عندي متهم
ثمنا لذلك أفكاره الحرة
ِّ
يقدم ً
ً
أبدا من بين أولئك العظام الذين عاش��وا بالفكر
أبدا ،ولن َّ
أعده ً
ولن أبرئه ً
وحده وللفكر .وأحسب أ َّن التاريخ العادل سوف يحكم عليه هذا الحكم».1
بعيدا عن توجيه سهام
ولم يكن صنيع ڤولتير المس��رحي األدبي الهزيل ً
النقد إليه من ِقبل القائد الفرنس��ي الش��هير [ناپليون بونابرت]؛ فقد انتقد
قائال« :إنَّه قد
مسرحية ڤولتير هذه لتزييفه الحقائق التاريخية عن الن َِّبي ژ ً
تخلَّى هنا عن التاريخ والضمير اإلنساني».2
حينا بالشهرة
أما وقد «اس��تمتع اآلن ڤولتير ً
لم يكن صنيع ڤولتير
يكدرهما مك��در» 3نتيجة لصنيعه
والمال دون أن ِّ
المسرحي األدبي الهزيل
ً
هذا ـ من اختالق األكاذيب وبث ثقافة التجهيل ـ
بعيدا عن توجيه سهام النقد
إليه من ِقبل القائد الفرنسي
إال أ َّن نهجه لم ي��دم على هذا الح��ال وهو من
الشهير [ناپليون بونابرت]؛
ضرب��ا ،قد علم
المحال؛ فالش��هرة قد أوس��عته ً
فقد انتقد مسرحية ڤولتير
الجميع به ،طار ذكره في اآلفاق واستُقبل بالحفاوة
هذه لتزييفه الحقائق
والترح��اب ،ومع بلوغه م��ن ِ
عتي��ا وتحليه
الكبر ً
التاريخية عن النَّ ِبي ژ.
وبعيدا عن
بالش��جاعة األدبية واألمانة العلمي��ةً ،
آب ڤولتير عن صنيعه،
عالم الشهرة التي حقَّقهاَ ،
تركه ،اعتزلهَ ،أو كفى؟
أزمع الكاتب والفيلسوف الفرنس��ي [ ]François Marie Arouetالشهير
تاركا عالم الخي��ال والفانتازيا وراء ظهره،
بـڤولتير المس��ير نحو الحقيقةً ،
بعيدا عن
بعيدا عن فنون األدبً ،
ولذا أغدق الثناء على رسول اهلل ُم َح َّمد ژ ً
بالتعصب والحقد والالموضوعية؛ فقد
بعيدا عن عهد مليء
المهمة
َّ
ُّ
المقدسةً ،
وإقرارا بالفضل .وتشير
لهج لسانه بالثناء على خير األنام ژ إحقا ًقا للحق
ً
الباحثة البريطانية كارين أرمس��ترونغ إلى ٍ
«لما أراد
شيء من ذلك ،فتقولَّ :
 1ـ تحت شمس الفكر ،توفيق الحكيم ،ص .24 ،23 ،22
 2ـ Islam, Europe, and Empire, Norman Daniel, page 29, Edinburgh University Press1966, North

America.

 3ـ قصة الحضارة ،ويل ديورانت ،ج  ،36 ،35ص .60
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متعصبة في
متس��امحا ،وكم كانت المسيحية
ڤولتير أن يبيّن كم كان ُم َح َّمد
ِّ
ً
كتابه «مقالة في األخالق» ،فقد أغدق الثناء على اإلسالم بسبب تسامحه».1
ومما كتبه وجاء في [مقالته عن األخالق] ـ المطبوعة ضمن قاموس��ه
َّ
الفلسفي؛ المنش��ور عام 1835م ـ تعريته للوهم الخاطئ حوْل فرية السيف،
التي طالما دندن الغربيون حولها؛ فقد كتب يقول« :إ َّن اإلسالم الذي يعتنقه
أبدا بواسطة
أكثر من نصف من يعيش��ون في نصف الكرة األرضية ما كان ً
الس�لاح ،وإنَّما انتش��ر بالحم��اس ،وبالقدرة عل��ى اإلقناع ،ثُ�� َّم على وجه
الخص��وص بالمثال الذي ضرب��ه المنتصرون ...فبمج��رد أن اجتاز العرب
(المس��لمون) حدود بالدهم التي لم يكونوا قد بارحوها من قبل حتَّى ذلك
أحدا من األجانب على الدخول في اإلس�لام؛ لقد
الوقت؛ فإنَّهم لم يجبروا ً
أعطوا الشعوب التي خضعت لهم حرية االختيار ما بين أن يكونوا مسلمين أو
تماما ك َّل
أن يدفعوا لهم الجزية ...والقليل الذي أريد أن أقوله إنَّما يكذِّب ً
ما يقوله لنا مؤرخونا وخطباؤنا وأحكامنا المسبقة ،ولكن الحقيقة ال َّبد أن
ُتقَال ،وأن تصفعهم».2
محال
وق��د كان للقرآن نصيب من الثن��اء الڤولتيري ،ومن ثَ�� َّم ح َّل
ً
مرمو ًقا في الموضوعية المتأخرة التي تحلَّى بها ڤولتير في شيخوخته بعد أن
ومقدساته من خالل
عاش ريعان الش��باب يكيل الخزعبالت لإلسالم ورموزه َّ
التوظيف األدبي الس��يئ الذي اتخذه مجا ًال إلبداعاته؛ فقد أثنى على القرآن
حملوا (القرآن الكريم) من األكاذيب
وانتقد رجال اإلكليروس واالستشراق لما َّ
والسفاهات الحمقاء والمطاعن اآلثمة ،ولهذا قال« :ال يزال القرآن في واقع
األمر يبقى ويش��تهر إلى اليوم بأنَّه الكتاب األكثر تميُّ ًزا وس��موًّا ،الذي ُك ِت َب
��ب إلى القرآن ما النهاية له من الحماقات التي
بهذه اللغة العربية .لقد نُ ِ3س َ
وجد به على اإلطالق» .
لم ُت َ
المقدسة ،كارين أرمسترونغ ،ص .579
 1ـ الحرب
َّ
Dictionnaire Philosophique de Voltaire, Tome 3, pp. 99-100 Paris 1835.
 2ـ
Dictionnaire Philosophique de Voltaire, Tome 7, pp. 46.
 3ـ
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ِ
يكتف فولتير
هل شفع لـڤولتير ما قاله عن اإلسالم ورسوله ژ ؟ ال ،لم
بإقرار تل��ك الحقائق وإخبار الناس بها ومحاوالت حمل��ه إ َّياهم على اإليمان
والتس��ليم والتصديق بها؛ بل كان ل��ه موقف أكثر من رائع ف��ي الدفاع عن
رسول اهلل ُم َح َّمد ژ واالعتراف بمكانته ژ وهو موقف تشي محصلته النهائية
ٍ
وتقص أثناء
تجرد وموضوعي�� ٍة وبح ٍث
بما ينبغي أن يكون عليه اإلنس��ان من
ٍّ
التعصب والهوى واالنسياق نحو األهواء
بعيدا عن
ُّ
سفره إلى معرفة الحقيقةً ،
الشخصية واالنتماءات القومية.
البرنس تسينسندروف
فحينما زار سويس��را
كان للقرآن نصيب من الثناء
ُ
الڤولتيري ،ومن ثَ َّم َّ
الذي تولى حكومة النمس��ا في ش��هري س��پتمبر
حل
ً
ً
محال مرموقا في الموضوعية
وأكتوبر سنة 1764م ،واجتمع في أحد مجالسه مع
َّ
المتأخرة التي تحلى بها
ڤولتي��ر وجرى بينهم��ا ذكر مارت��ن لوثر ،وجون
ڤولتير في شيخوخته
كالف��ن ،قال ڤولتي��ر للبرنس (تسينس��ندروف):
بعد أن عاش ريعان الشباب
«إنَّهما ال يستحقان أن يكونا صانعي أحذية عند
يكيل الخزعبالت لإلسالم
1
آب فولتير إلى الواقع ،رجع
َّ
ومقدساته.
ورموزه
ُم َح َّمد!» ژ وهكذا َ
بعيدا عن عال��م الصيت ،تاب من
إل��ى الحقيقة ً
اختالقاته وعاد إلى رشده.
ٍ
فاس��د أو معنى بعيد
ومقولة ڤولتير ه��ذه ال ينبغي حملها على أ ِّي تأوي ٍل
يقود إليه ظنٌ غير حس��ن؛ أل َّن هذه المقولة إن كان جهر بها ڤولتير وأعلنها
على المأل فإنَّها تخرج م��ن قريحة رجل مختلف الفكر ،متباين الثقافة ،فهي
ُت ْح َم��ل أول ما ُت ْح َمل عل��ى الثناء الحس��ن والتقدير الجميل لنبي اإلس�لام
ُم َح َّمد ژ وغير قابلة على تأويل سيئ أو فهم مغا ٍل يتجافى مع سياق الموقف
وطبيعة الحقيقة التاريخية لنبي اإلسالم ژ .
ومن ثم يتضح لن��ا أن ڤولتير عاش مرحلتين من حيات��ه في تعامله مع
اإلس�لام :المرحلة األولى :عاش خاللها يش��وه في اإلس�لام وس��يرة خاتم
األنبياء ،ضاربا بحظ وافر كس��ائر رجال اإلكليروس واالستشراق في المهمة
 1ـ حاضر العالم اإلسالمي ،لوثروب ستودارد ،ترجمة :عجاج نويهض ،ص .42
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المقدس��ة؛ مهمة التزييف والتجهيل والتحريف .وفي فلك هذه الدائرة اتخذ
ڤولتير من اإلسالم وسيلة للش��هرة واكتناز الثروة من خالل التغني باإلسالم
أمام جماهير أوروبا المتلهفة إلى س��ماع كل ما هو س��يئ .والمرحلة الثانية:
أدرك ڤولتير مع بلوغه من ِ
الكبر عتياً أنه ال مفر من االعتراف بالحقيقة ومع
نضوج��ه واطالعه البناء على اإلس�لام تراج��ع عن غوغائيت��ه ومن ثم مدح
مستغال الضعف
اإلس�لام وأثنى على خير األنام بعد أن عاش ريعان ش��بابه
ً
األوروبي المعرفي لإلسالم يشوه وينسج األساطير والخرافات.
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قواعد التفسير:
النشأة والتطور والصلة بالعلوم األخرى
ٰ
الرحمن حللي
عبد

■

ترصد هذه المقالة نش��أة قواعد التفس��ير وتطورها حتى
العصر الراهن ،وتبيّن صلتها بالعلوم األخرى ،مع مالحظة
الحيثيات التي دفعت لتطور المصنفات في كل مرحلة ،وأثر كل علم
بتط��ور تل��ك القواعد ،فق��د كان لكل م��ن اللغويي��ن واألصوليين
ـ فضال عن المفسرين ـ أثرهم في صياغة هذه القواعد
والمتكلمين
ً
وتطورها.
ُولد علم التفسير في ظل علم الحديث ،فكانت المرويات المتعلّقة
بتفس��ير آيات القرآن وأس��باب نزولها جزءًا أساس��ياً م��ن مرويات
محورا من أج��زاء جوامع الحديث
الحديث ،ومثَّل «كتاب التفس��ير»
ً
مصدرا من
النبوية بمجمله��ا كانت
الس��نَّة
ً
ّ
المدون��ة الحقاً ،كما أن ُ
مصادر تفس��ير القرآن ،فغدت الصل ُة وثيق ًة ابتداءً بين علم التفسير
وعلوم الحديث ،سواء من حيث الرواية ـ موضوع التفسير المأثور ـ أو
اإلسناد لمرويات التفسير عن الرسول والصحابة والتابعين العتمادها
في تفس��ير القرآن ،وبالرجوع إلى ُكتب التفاس��ير المتقدمة نجد أن
الحجم الكبير من مادتها أسانيد ومرويات التفسير.
■

أستاذ مشارك في التفسير وعلوم القرآن ،كلية الشريعة ـ جامعة حلب.
1
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في سيا ٍق موا ٍز كانت عربية القرآن مفتاح فهمه .فكان العرب والمسلمون
يتلقون القرآن ويفهم��ون معانيه بم��ا يمتلكونه من فصاح��ة وبالغة ،ويتولى
رس��ول اهلل ژ بيان ما تضمنه من معا ٍن جديد ٍة .ومع توس��ع البالد ودخول
األعاجم ظهرت الحاجة للضبط اللغ��وي لفهم القرآن ،فبدأ االهتمام المبكر
باللغة العربية وعلومها كالنحو والمعاجم والبالغة ،يعزز ذلك الحاجة إليها
ف��ي فهم القرآن ،فأف��ردت مصنفات لغوي��ة خاصة بالق��رآن كغريب القرآن
ومعانيه والوجوه ،والنظائر ،وإعجاز القرآن وإعرابه ،ولم يعد ممكناً الفصل
في تلك المرحلة بين دراس��ة اللغ��ة العربية والقرآن الكري��م .تطورت تلك
العناي��ة اللغوية بالقرآن لتصبح منهجاً خاصاً بتفس��ير الق��رآن عرف حديثاً
بـ«التفسير اللغوي» ،1وغدت اللغة العربية بقوانينها وقواعدها المصدر األهم
للقواعد التي اعتمد عليها في تفسير القرآن ،بل إن القواعد التي سنجدها في
العلوم األخرى ذات منش��أ لغ��وي ،لذلك لن نجد مصنفاً لغوي��اً خالصاً في
قواعد التفس��ير؛ إذ قواعد اللغة العربية في أي علم م��ن علومها هي قواعد
للتفس��ير ،بل إن معظم قواعد التفسير في المصنفات غير اللغوية هي قواعد
لغوية مكتسبة من تتبع لغة العرب ،ويمكن مالحظة ذلك مع أول علم احتضن
قواعد التفسير ،وهو علم أصول ِ
الفقه.
 1ـ أصول ال ِفقه :تأسيس قواعد بيان النصوص

مع تطور المجتمع اإلس�لامي وتوس��عه ،وتش��عب القضايا والمستجدات
ظه��رت الحاجة إلى ضب��ط قواعد االجته��اد وكيفية اس��تنباط األحكام من
اس��تنادا
النصوص ،فكان المجتهدون يبدون الرأي والفتوى في تلك النوازل
ً
إلى فهمهم للقرآن ،الذي يرجعون إليه بحثاً عن جواب لكل نازلة ،قال اإلمام
الشافعي (ت201 :هـ) في كتابه (الرسالة)« :فليست تنزل في أحد من أهل دين
ّ
اهلل نازلة إال وفي كتاب اهلل الدليل على سبيل الهدى فيها» ،2ولم تكن تلك
 1ـ انظر :الهادي الجط�لاوي ،قضابا اللغة في كتب التفس��ير ،ط  ،1كلية اآلداب بسوس��ة ـ تونس
1998م ،مساعد الطيار ،التفسير اللغوي للقرآن ،ط  ،1دار ابن الجوزي1422 ،هـ.
 2ـ الرسالة ،تح :أحمد محمد شاكر ،ط :دار الكتب العلمية ،ص .20
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المستجدات شأناً يخص المجتهدين فقط؛ بل كان للسلطة السياسية تدخلها
في إبداء الرأي فيها ال باعتبار االختيار السياس��ي ،بل من منطلق االستحواذ
مرارا حص��ر االختيارات
على الش��أن الديني من قبل الس��لطة التي حاولت
ً
الديني��ة باالختيارات الس��لطانية( ،محاول��ة إلزام الن��اس بالموطأ ـ فرض
االعتزال ـ  ،)...ف��كان رد الفقه��اء والمجتهدين هو رفض هذا االس��تحواذ
السياسي على الشأن الديني بما فيه تفس��ير النص .ومن أوجه هذا الرفض
ردا ضمنياً على
محاولة اإلمام الش��افعي في كتابه «الرس��الة» التي كان��ت ً
«رس��الة الصحابة» البن المقفع (ت142 :هـ) التي أس��س من خاللها لحصر
الشأن الديني بالسلطان ،فأسست رسالة الشافعي
مع تطور المجتمع
معايي��ر لس��لطة علمي��ة تك��ون مرجعاً للس��لطة
اإلسالمي وتوسعه،
السياسية وغيرها فيما يتصل بالشأن الديني وفهم
وتشعب القضايا
النص ،1فالموضوع األساس لرسالة الشافعي هو
والمستجدات ظهرت
وضع قواعد بي��ان كتاب اهلل واس��تنباط األحكام
الحاجة إلى ضبط قواعد
منه ،انطالقاً م��ن كونه مصدر األح��كام ،فجعل
االجتهاد وكيفية استنباط
األحكام من النصوص.
مصطلح «البيان» عنواناً ألول فصل في رس��الته،
عدها أول مصنف في قواعد التفسير،
والتي يمكن ُّ
ال س��يما وقد ترافقت ظروف تدوي��ن علم أصول
الفقه باستنباط األحكام من القرآن وتفسيره ،ومنه أ ُِخذ مسمى «البيان» ودرج
من بعده في كتب أصول ِ
الفقه.
تتأكد هذه المكانة التأسيسية للشافعي إذا الحظنا أنه أول من استخدم
مصطل��ح «الس��ياق» كأداة تأويلي��ة ،وهو أيض��اً أول من اس��تخدم مصطلح
«التأويل» بمعناه الخاص ،2وكان ه ُّم الشافعي ـ سواء في ضبطه قواعد البيان
 1ـ ُينظر في هذا المجال القس��م األول من دراسة عبد المجيد الصغير« :الفكر األصولي وإشكالية
السلطة العلمية في اإلسالم» ط  ،1دار المنتخب العربي ـ بيروت.1994 ،
 2ـ تتبعت نش��أة مصطلح «التأويل» في دراس��ة لي بعنوان« :التفس��ير والتأويل ف��ي علوم القرآن:
دراسة في المفهوم» ،مجلة التجديد ،الجامعة اإلسالمية العالمية ـ ماليزيا ،العدد 30 :المجلد:
2011 ،15م.
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أو اس��تخدامه مصطلح التأويل ـ ه��و وضع معايير لفهم القرآن ،تحول دون
س��يولة الفهم المس��تندة إلى وصفه بأنه «حمال أوجه» ،تلك المقولة التي
أصال تس��تظل به الفرق الخارجة عن جماعة المسلمين ،إما
اتس��عت لتكون
ً
باألخذ بظاهر النص دون مراعاة لقواعد فهمه ،أو ادعاء باطن له دون احتكام
إلى لغته ،فكانت قواعد البيان كما أسسها الشافعي وتابعها األصوليون تضبط
الوجه الوحيد الذي تحتمل��ه داللة اآليات فيكون نص��اً ،أو األوجه المحتملة
تأويال ،وفي كلتا الحالتين ثمة داللة محددة (قطعية أو ظنية) يقتضيها
فتكون
ً
القرآن بوصفه خطاباً لغوياً ،يمكن فهمها من خالله.
قواع��د بيان النصوص هذه أخ��ذت الحقاً الحيّز األه��م في مباحث علم
أصول ِ
الفقه ،حتى أصبح علماً ال يمكن للمفس��ر أن يخوض في التفسير دون
التمكن من��ه ،وأصبح العل��م األول من حي��ث األهمية للمفس��ر ،1والحاضن
األساسي لقواعد التفسير ،2وغدا كل مصنف في قواعد التفسير يستعير تلك
القواع��د من علم أصول ِ
الفقه الذي اتس��عت فيه مباح��ث البيان حتى غدت
نفسها محل اختالف بين األصوليين أنفسهم.
 2ـ مقدمات التفاسير :مشروعية القول بالرأي في التفسير وضوابطه

عد مقدمات الكتب مظنَّ��ة لقواعد وضوابط منهجية يضعها المؤلف بين
ُت ُّ
تخل كتب التفس��ير من ه��ذه الخاصي��ة؛ إذ عمد بعض
يدي الق��راء ،ولم ُ
ّ
المفسرين إلى وضع مقدمات لتفاسيرهم ـ تضمنت من بين ما تضمنته ـ ما
 1ـ يضع الس��كاكي (ت626 :هـ) علم األصول في المكانة األولى في الكش��ف عن مراد اهلل ،يقول:
«وهلل در شأن التنزيل ال يتأمل العالم آية من آياته إال أدرك لطائف ال تسع الحصر ،وال تظنن
اآلية مقصورة على ما ذكرت ،فلعل ما تركت أكث��ر مما ذكرت؛ ألن المقصود لم يكن إال مجرد
اإلرش��اد لكيفية اجتناء ثمرات علمي المعاني والبي��ان ،وأنا ال علم في باب التفس��ير بعد علم
األص��ول أق��رأ منهما على الم��رء لمراد اهلل تعال��ى من كالم��ه ،وال أعون عل��ى تعاطي تأويل
مش��تبهاته ،وال أنفع في درك لطائف نكته وأسراره ،وال أكشف للقناع عن وجه إعجازه» أبو بكر
السكاكي ،مفتاح العلوم ،ط  ،2دار الكتب العلمية ،بيروت 1987م ،ص .421
الرحمن الحاج ،تأس��يس أصول التفس��ير وصلت��ه بمنظور البح��ث األصولي ،مجلة
 2ـ انظر :عبد
ٰ
إسالمية المعرفة ،العددان  ،38 - 37صيف وخريف  ،2004ص .80 - 53
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يمكن تصنيفه ضمن قواعد التفس��ير وأصوله ،يمكن أن نلحظ ذلك بدءًا من
عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت211 :هـ) صاحب أقدم تفس��ير اشتمل على
مقدمة ،ولئن جاءت مختصرة؛ فإنها تضمنت إشارات تتصل بالتفسير كعلم من
حيث أصنافه ،وم��ع محمد بن جرير الطب��ري (ت310 :هـ) س��تزداد مقدمة
التفسير وضوحاً وسعة من حيث القصد إلى وضع أ ُسس للتفسير يستند إليها،
منها ما يتصل بلغة القرآن ومنها ما يتصل بتأويله ،وقد صرح الطبري بما يدلُّ
على انشغاله بالذي كان يشغل الشافعي من قبل ،وهو الضبط والتقعيد ،وبيان
ما هو مح��ل اتفاق وتوضيح علَّ��ة االختالف فيما اختلف في��ه ،يقول الطبري
موضحاً هذا المقصد ...« :ومخبرون في كل ذلك
قواعد بيان النصوص
بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه
أخذت الحقا ً الح ّيز األهم
منه .و ُمب ِّينو ِع َلل
في مباحث علم أصول
منه ،واختالفها فيما اختلفت فيه ُ
ضح��و الصحيح
ال ِفقه ،حتى أصبح علما ً ال
وموَ ِّ
كل مذهب م���ن 1مذاهبهمُ ،
يمكن للمفسر أن يخوض
لدين��ا من ذل��ك»  .ويبرز الطبري ف��ي مقدمته
في التفسير دون التمكن
مكان��ة الضاب��ط اللغوي ف��ي التفس��ير .فيقول:
منه ،وأصبح العلم األول من
«فالواجب أن تكون معاني كتاب اهلل المنزل على
ُ
حيث األهمية للمفسر.
نبينا ـ محمد ژ لمعان��ي كالم العرب موافق ًة،
مالئما» ،2وهذا ما سيأخذ
وظاهره لظاهر كالمها
ُ
ً
حيزا من التنظير والجدل في ثنايا تفس��يره ،ما جع��ل القواعد المنثورة فيه
ً
مصدرا ثرياً من مصادر قواعد التفسير.
ً
ومن الموضوعات التي تواتر ذكرها في مقدمات التفاسير حكم التفسير
بالرأي والتفريق بين المحمود والمذموم منه وضوابط ما يحمد منه ،وأهم ما
كان يذكر من ضوابطه اللغة وأحوال التنزيل ،وقد تطرق إلى هذا الجانب من
القواعد أصحاب المقدمات المختصرة كالسمرقندي (ت373 :هـ) وأبي الحسن
فضال عن
الماوردي (ت450 :هـ) والبغوي (ت516 :هـ) والخازن (ت741 :هـ)،
ً
 1ـ محمد بن جرير الطبري ،جامع البيان في تأويل القرآن ،ت ش��اكر ،ط  ،1مؤسس��ة الرس��الة ـ
بيروت 2000م ،ج  ،1ص .7
 2ـ المرجع السابق :ج  ،1ص .12
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أصحاب المقدمات المطولة الذين ـ إضافة إلى تفصيلهم القول في التفسير
بالرأي ـ تحدثوا عن العلوم التي يحتاجها المفسر ،وعن لغة القرآن وإعجازه،
والفرق بين تفس��يره وتأويله ،وقواعد الترجيح بين اآلراء المختلف فيها بين
المفسرين ،وهم ـ إضافة إلى الطبري ـ الراغب األصفهاني (عاش في القرن
تعد مقدمة تفسيره 1نموذجاً يعبّر بوضوح عن مشاغل المفسر
الخامس) والذي ُّ
في التقعيد للتفسير وبيان األصول التي يعتمد عليها المفسر .واالهتمام نفسه
نجده الحقاً عند ابن عطية األندلس��ي (ت546 :هـ) ،2وأبي عبد اهلل القرطبي
تعد مقدمة تفسيره من أوسع مقدمات التفاسير ،وابن جزي
(ت671 :هـ) الذي ُّ
الكلبي (ت471 :هـ) الذي تكررت غير مرة لفظة القواعد في مقدمته ،واعتنى
بالخصوص بأسباب الخالف بين المفسرين وقواعد الترجيح بينهم ،وأبي حيان
األندلس��ي (ت745 :هـ) ،وأبي الفداء بن كثي��ر (ت774 :هـ) الذي اعتمد في
مقدمته على ابن تيمية الذي سنتحدث عنه الحقاً.
(تنظيرا) والطبري (تطبيقاً) هو وضع
إن اله َّم الذي كان يشغل الشافعي
ً
ضواب��ط ومعايير غير ذاتية تحك��م طريقة فهم القرآن ،وق��د ظ َّل هذا اله ُّم
حاضرا في أعمال المفسرين الحقاً ،لذلك لوحظ على مقدمات التفاسير أن
ً
«أكثر الموضوعات التي أوالها المفسرون اهتمامهم هي تلك المتعلقة بأصول
التفسير وأنواعه ،ومراتب المفسرين» ،3ولئن كانت تلك الجهود متجهة إلى
التفس��ير بش��ك ٍل عامٍ فإ َّن نوعاً آخر من المصنفات رافقها أخذت على عاتقه
االهتمام بالجانب األهم من التفس��ير وهو المتعلق باآليات المتشابهات التي
ش��غلت المتكلمين وأث��ارت الجدل بين الف��رق ،فظهرت مصنف��ات قواعدية
عناوينها صريحة القصد هي «قانون التأويل».
 1ـ ُطبعت مقدمة تفسيره مفردة مع تفس��يره لس��ورة الفاتحة بتحقيق أحمد حسن فرحات ،مقدمة
جامع التفاسير مع تفسير سورة الفاتحة ومطالع سورة البقرة ـ دار الدعوة ـ الكويت 1984م.
وضمه��ا إلى مقدمة كت��اب المباني وأخرجهما
 2ـ طبع المستش��رق آرثر جف��ري مقدمة ابن عطية ّ
تخل الطبعة من
بعنوان« :مقدمتان في عل��وم القرآن» ،ولم يكن التفس��ير قد طبع بعد ،ول��م ُ
أخطاء ،نشر مكتبة الخانجي ـ سنة 1954م.
 3ـ محمد صفا شيخ إبراهيم حقي ،علوم القرآن من خالل مقدمات التفاسير ،ط  ،1مؤسسة الرسالة
ـ بيروت 2004م ،ج  ،2ص .396
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 3ـ قانون التأويل :جهود المتكلمين في ضبط العالقة بين العقل والنقل

ش��غلت قضية تنـزيه الذات اإللهية عن ش��وائب التمثيل والتشبيه مع
المخلوقات المسلمين في مرحلة مبكرة ،فخاض فيها أعالم مثل الجعد بن
درهم (ت :نحو 118هـ) ،والجهم بن صفوان (ت128 :هـ) ،وواصل بن عطاء
(ت131 :هـ) ،وعمرو بن عبيد (ت144 :هـ) ؛ وكانت آراؤهم تثار في سياق من
الجدل العقدي يتنازع تأويل النص ،وذلك بمعزل عن صلته بالتفس��ير وإن
كان��ت اآليات المتش��ابهات واحدة من أه��م ما أثار ذلك الجدل ،فش��رع
مبكرا ،فنس��ب ابن الندي��م (ت380 :هـ)
المعتزل��ة ف��ي تأويل المتش��ابه
ً
لضرار بن عمرو (ت :نحو 180هـ) كتاب «تأويل
َّ
الهم الذي كان يشغل
إن
القرآن» ،كما نسب لبشر بن المعتمر المعتزلي
الشافعي (تنظيراً)
(ت210 :هـ) كت��اب «تأويل متش��ابه القرآن»،1
والطبري (تطبيقاً) هو
مس��تقال
وهذا االس��تعمال لمفهوم التأويل كان
وضع ضوابط ومعايير
ً
غير ذاتية تحكم طريقة
وسابقاً للتأويل بمعناه األصولي الذي سيستخدمه
فهم القرآن ،وقد َّ
ظل هذا
بوضوح اإلمام الش��افعي (ت204 :هـ) في كتابه
ُّ
الهم حاضرا ً في أعمال
«الرسالة» ،والذي سينتشر من بعده في السياق
المفسرين الحقاً.
العقدي ،وفي مدونات الجدل الكالمي الالحق،
وس��نجد عبارة «أهل التأويل» تتك��رر في كتب
المتكلمين كاألشعري (ت324 :هـ) ،2وسيحمل كتاب أبي منصور الماتريدي
الس��نَّة» في داللة واضحة على استقرار
(ت333 :هـ) عنوان« :تأويالت أهل ُ
مصطل��ح «التأويل» بين المتكلمي��ن ،وموضوعه األبرز هو المتش��ابه ،ولن
يخرج معناه االصطالحي في السياق الكالمي عن استعمال اإلمام الشافعي
للتأويل في الرسالة ،أو التعريف األصولي للتأويل كما حرره إمام الحرمين
الجوين��ي (ت478 :هـ) بقوله« :التأويل :رد الظاهر إل��ى ما إليه مآله في
 1ـ انظر :ابن النديم ،الفهرست( ،د.ط ،د.ت) ،ص .215 ،205
 2ـ انظر :األشعري ،أبو الحسن ،اإلبانة عن أصول الديانة ،تحقيق :فوقية حسين محمود( ،القاهرة:
دار األنصار ،ط 1397 ،1هـ) ،ص  ،35مقاالت اإلس�لاميين واخت�لاف المصلين ،تحقيق :هلموت
ريتر( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي ط  ،3د.ت) ،ص .476 ،278
7

المحور

حاض��را بقوة في علم الكالم
دعوى المؤول» ،1فهذا المعنى األصولي كان
ً
ال سيما مع األصوليين المتكلمين كالغزالي والرازي واآلمدي وآخرين؛ لكنه
يتجه إلى المس��ائل العقدية وآي��ات الصفات بالخصوص ،وم��ا يبدو فيه
تعارض بين ظاهر النقل والعق��ل ،والذي أصبح قضية مثارة بهذا العنوان،
وسيصبح التأويل بهذا المعنى ميداناً للتأصيل والتقعيد والضبط ،لمواجهة
اتجاهات متعددة في فهم آيات الصفات.
فصنّف الغزالي (ت:
ضمنها «قانوناً
505هـ) رسالة سماها «قانون التأويل» ّ
2
كلياً ينتفع به في هذا النم��ط»  ،وقد تطرق إلى تفاصيله ف��ي كتبه األصولية
والكالمية ال س��يما كتابه (فيصل التفرقة) .واضعاً قواعد من ش��أنها أن تضبط
منهجاً لفهم اآليات القرآنية التي يبدو ظاهره��ا مخالفاً للعقل ،وقد تابعه في
ذلك تلميذه األصولي المتكلم المفس��ر القاضي أبو بكر بن العربي اإلش��بيلي
(ت543 :هـ) الذي ألّف كتاباً باالسم نفسه «قانون التأويل» صرح في مقدمته أنه
بشأن «تحرير مجموع في علوم القرآن ،يكون مفتاحاً للبيان» ،3وكانت إشكالية
العقل والنقل التي ناقشها الغزالي حاضرة بقوة مع ابن العربي ،والتي استمرت
مع ابن رش��د (ت595 :هـ) ،في كتابه «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة
من اتصال» ،4وج��اء بنظرية للتأويل تجمع بين الفلس��فة وعلم الكالم ،فكانت
جهود الغزالي وابن العربي وابن رشد مكملة بعضها بعضاً في وضع قواعد تضبط
فهم اآليات المتشابهة وتبيّن دور العقل في فهم النص والعالقة بينهما.5وكانت
جهود المتكلمين من بعدهم ـ ال سيما الرازي ـ متابعة لما قاموا به.
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
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الجويني ،إمام الحرمي��ن ،البرهان في أصول ِ
الفقه ،تحقيق :عبد العظيم الديب( ،قطر ،د.ت)،
ج  ،1ص .511
الغزالي ،قانون التأويل ،ت :محمود بيجو ،ط 1992 - 1م ،ص .15
مؤس َس��ة ُعلوم القرآن،
أبو بكر بن العرب��ي ،قانون التأوي��ل ،تحقيقّ :
محمد ّ
الس��ليماني ،ط َ ،1
بيروت1986 ،م ،ص .411
ابن رش��د ،فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال( ،القاهرة :المكتبة المحمودية،
ط .)1968 ،3
انظر :بوهوارة ،س��عيد« ،قانون التأويل عن��د الغزالي وابن العربي وابن رش��د الحفيد» ،مجلة
التجديد ـ تصدر عن الجامعة اإلسالمية العالمية ـ ماليزيا ـ المجلد ،12 :العدد 2008 ،23م.
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إن جهود المتكلمين هذه تمثل إضافة مباشرة في قواعد التفسير ،فتسميته
النص ،ومن ثم
«قانوناً» تحيل إلى المعيارية ومصطلح «التأويل» يحيل إلى ِّ
فنحن أمام اش��تغال صريح بقواعد فهم النصوص؛ لكنه هنا يحمل هماً أكبر
يرتب��ط بقضايا نصيّة ترتبط بأ ُس��س التص��ور الوج��ودي والعالقة بين اهلل
واإلنس��ان ،ومرجعيتي النقل والعقل ،وقد وضع المتكلمون تحت مسمى قانون
التأويل ما من شأنه أن يصوغ منهجاً منضبطاً في فهم اآليات ذات الصلة ،وال
النص مفتوحاً يخوض فيه كل خائض ،والمتأمل فيما وضعوه من قواعد
يترك ّ
يلحظ حضور اللغة وأساليبها في البيان ضمن منهجهم ،بل إن ابن رشد سماه
«قانون التأوي��ل العربي» ،فاللغ��ة العربية ـ كما
إن جهود المتكلمين هذه
أش��رت من قبل ـ هي الحامل المش��ترك لكل ما
تمثل إضافة مباشرة في
صنف في قواعد التفسير.
قواعد التفسير ،فتسميته
«قانوناً» تحيل إلى المعيارية
ومصطلح «التأويل» يحيل
ِّ
النص ،ومن ثم فنحن
إلى
أمام اشتغال صريح بقواعد
فهم النصوص.

هذا المس��ار الكالمي األصولي للتأويل ظهر
مسار آخر يوازيه وينقضه رافضاً التأويل وداعماً
ما يراه اآلخرون أنه مذهب السلف في التفويض
في الصفات ،فمما ألِّف في ه��ذا المجال كتاب:
«إبطال التأويل» للقاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي
(ت458 :هـ) ،و«ذم التأويل»البن قدامة المقدسي
(ت620 :هـ) ،الذي صرح ف��ي مقدمته أنه ألّفه لذكر «مذهب الس��لف ومن
اتبعهم بإحسا ٍن رحمة اهلل عليهم في أسماء اهلل تعالى وصفاته» ،1وهذا االتجاه
يفسر عزوف كثير من أصحاب النزعة السلفية ـ ممن اهتموا بقواعد التفسير ـ
عن إدراج كتب المتكلمين وقانون التأويل ضمن مصادرهم.
ُ
 4ـ علم التفسير :الصياغة النظرية للمداخل واألسس

جهود األصوليين والمتكلمين والمفسرين في وضع ضوابط وقواعد لتفسير
القرآن لم تكن كافية في تأمين األدوات التي يحتاجها المفسر ،فظهر مسار
 1ـ المقدسي ،ابن قدامة ،ذم التأويل ،بيروت :دار الكتاب العربي ،ط 1995 ،1م.
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آخر من المصنفات عبّر أصحابها بشك ٍل مباش ٍر أو غير مباشر عن الحاجة إلى
إفراد علم التفس��ير ـ الذي كثر التصنيف فيه تطبيق��اً ـ بمصنفات تنظيرية
مستقال ،بعد أن خاض فيه المصنفون
تكون
مدخال إلى التفسير بصفته علماً
ً
ً
من كل العلوم بهمومهم المعرفية الخاصة ،فخاض فيه اللغويون فأنتجوا عدة
بعدتهم األصولية فأنتجوا كتب
أنواع من التفاسير اللغوية ،وخاض فيه الفقهاء َّ
«أحكام الق��رآن» ،وخاض فيه المتكلمون بعدتهم المنطقية فصنفوا تفاس��ير
جدلي��ة ،وخاض فيه المتصوف��ة برؤيتهم العرفاني��ة ،وكان للفرق والمذاهب
تفاسيرها التي تبرر اختياراتها العقدية والفكرية ،كل ذلك عزز الحاجة إلى
مصنفات مرجعية معيارية لعلم التفس��ير ،تمثل المدخل له وتضبط القواعد
الخاصة به ،نجد ذلك في عناوين بعض الكتب ومضامين كتب أخرى.
من أوائل الكتب التي يمكن إدراجها ضمن هذا االهتمام كتاب أبي النصر
الحدادي (توفي مطلع القرن الخامس) المدخل لعلم تفسير كتاب اهلل تعالى،1
الذي حاول فيه ضبط التفسير بقواعد النحو ،حيث قال أبو النصر في مقدمته:
مدخال لعلم تفسير كتاب اهلل تعالى ومعانيه ،وتنبيهاً على ما غمض
«وجعلته
ً
من طرقه ومبانيه» ،ولئن دلَّ عنوانه على اهتمامه بالتفسير كعلم؛ فإن محتواه
مدخال لغوياً لعلم
عما يحتاجه المفسر من قواعد علم النحو ،فكان
لم
ً
يخرج ّ
التفسير.2
وفي القرن السادس يصنف ابن الجوزي (ت597 :هـ) كتابيه «فنون األفنان
في عجائب علوم القرآن» و«المجتبى في علوم تتعلق بالقرآن» ،مضمناً فيهما
ما يدلُّ على انشغاله بحاجة مفسر القرآن إلى معارف وقواعد منهجية يعتمد
 1ـ طبع الكتاب بتحقيق صفوان عدنان داوودي ،دار القلم ،دمشق ،ط 1988 ،1م.
 2ـ نسب صاحب كشف الظنون كتاباً باسم «قواعد التفسير» البن تيمية ،دون أن يحدد من هو ابن
تيمية المقصود أو يبين مضمون الكتاب ( ،حاجي خليفة ،كش��ف الظنون ،ط :دار إحياء التراث
تفصيال ع��ن المؤلف بأنه «المعروف بابن
ـ بيروت ،ج  ،2ص  ،)1358وأضاف طاش كبري زاده
ً
تيمية الحراني الملقب فخر الدين بن الخطيب ،الواعظ الفقيه الحنبلي»ُ ،ولد في حران س��نة:
(542هـ) ،وتوفي س��نة621( :هـ) ،لكنه صنف الكتاب ضمن التفاسير (طاش كبري زادة ،مفتاح
السعادة ومصباح الس��يادة ،ط  ،1دار الكتب العلمية ـ بيروت 1985م ،ج  ،2ص  ،)102ولم أعثر
في المصادر على أثر لذكر الكتاب أو نسبته للمصنف غير ما ذكراه.
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عليها في تفس��يره ،واالهتمام نفس��ه س��نجده بعده في مصن��ف علم الدين
الس��خاوي (ت643 :هـ) «جم��ال القراء وكم��ال اإلقراء» ،وكتاب أبي ش��امة
(ت665 :هـ) «المرشد الوجيز فيما يتعلق بالقرآن العزيز» ،وهي كتب تتناول
مداخل وقواعد يحتاجها المفسر من حيث نزول القرآن ولغته وجمعه ،وأصول
تعين في اس��تنباطه ،ولئن لم يصرح أصحاب الكتب الس��ابقة بما ع َّبر عنه
الرحم��ن الحرالي
الح��دادي؛ ف��إن معاصره��م الصوفي أب��ا الحس��ن عبد
ٰ
(ت638 :هـ) سيذهب أبعد من الحدادي في طموحه ،فيدعو إلى تمايز أصول
التفسير عن أصول ِ
الفقه ،فصنف رسالة س��ماها «مفتاح اللب المقفل لفهم
تتن��زل في علم
المنزل» ،1ف��ي «قوانين
الق��رآن
ّ
ّ
من أوائل الكتب التي
التفس��ير منزلة أصول ِ
الفقه من األحكام»؛ لكنه
يمكن إدراجها ضمن هذا
كان في رس��الته هذه ورس��ائل أخرى صنفها في
االهتمام كتاب أبي
الموضوع نفس��ه يض��ع مقدم��ات وقواعد لضبط
النصر الحدادي «وجعلته
ً
مدخال لعلم تفسير كتاب
التفس��ير الصوف��ي ،وإليض��اح منهج��ه في فهم
اهلل تعالى ومعانيه،
القرآن ،ولم تتضمن رس��ائله الغاي��ة التي ألمح
وتنبيها ً على ما غمض
إليها في المقدم��ة ،لكن ما ذكره فيها كان يعبّر
من طرقه ومبانيه».
عن حاجة معرفية كانت تشغل المفسرين.
مجددا نجم الدين
هذه الحاجة سيصرح بها
ً
الطوفي الحنبلي (ت716 :هـ) في كتابه «اإلكسير في علم التفسير»2؛ إذ يرى
افتقار علم التفسير لمصنف يتضمن قانوناً يضبطه ،ويحاول الطوفي في كتابه
 1ـ نشر األس��تاذ محمادي بن عبد الس�لام الخياطي تراثه في التفس��ير ،المتضمن ألربعة أعمال:
(أ) مفتاح الباب المقفل لفهم الكتاب المنزل( ،ب) عروة المفتاح( ،ج) التوشية والتوفية للمفتاح
(وه��ي عبارة عن ثالث رس��ائل في التنظي��ر لفهم الق��رآن ،ال تتجاوز جميعها مائة وعش��رين
صفحة) ،نصوص من تفس��ير الحرالي المفقود م��ن الفاتحة إلى قول��ه تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ﴾ [ال عمران ،]62 :وهي نصوص جمعها األس��تاذ الخياطي من تفس��ير برهان الدين
البقاعي« :نظم الدرر في تناسب اآلي والس��ور» وقد نشرت في مطبعة النجاح الجديدة ،الدار
البيضاء ،ط 1997 ،1م.
 2ـ حققه :عبد القادر حس��ين ،وص��درت طبعته الثانية ع��ن دار األوزاعي ببي��روت  ،1989في 395
صفحة ،وورد اسمه في بعض المصنفات «اإلكسير في قواعد التفسير» كما في كشف الظنون.
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أن يتصدى لهذه المهمة التي أشار إليها في صدر كتابه« :إنه لم يزل يتلجلج
في صدري إشكال علم التفس��ير وما أطبق عليه أصحاب التفاسير ،ولم أجد
أحدا منهم كش��فه فيما ألَّفه ،وال نحاه فيما نحاه ،فتقاضتني النفس الطالبة
ً
للتحقي��ق الناكبة عن جمر الطريق لوضع قانون يع��ول عليه ،ويصار في هذا
الفن إليه ،فوضعت لذلك صدر هذا الكتاب ،مردفاً له بقواعد نافعة في علم
الكتاب» ،1لكن بعد التأمل في محتوى الكتاب نجد أن هذا اله َّم لم يشغل من
الكتاب سوى ٍ
جزء يسير ،وغلب على الكتاب علم البالغة.
في السياق نفسه تأتي مقدمة ابن تيمية (ت728 :هـ) وهي رسالة صغيرة
تتضمن ـ بحس��ب المصنف ـ «قواعد كلي��ة تعين على فهم الق��رآن ومعرفة
ّ
تفس��يره ومعانيه» ،وأصبحت تعرف باسم مقدمة في أصول التفسير ،2وتضم
س��بعة فصول تناقش بعض قضايا علم التفس��ير ،وهي بذل��ك ال تعدو كونها
مباحث تتضمن قواعد في التفسير والترجيح بين اآلراء المختلفة ،وقد انتشرت
انتشارا واس��عاً واعتمد عليها المفسرون ،وكانت بمثابة صياغة
هذه المقدمة
ً
لمنهج قائم في علم التفسير.
نسب إلى أحمد بن محمد السمناني (ت736 :هـ) ،كتاب
في الفترة نفسها ُي َ
بعنوان« :قواعد تفس��ير القرآن» ،من دون العثور عل��ى تفاصيل عنه ،ويجدد
المحاولة في صياغة قواعد علم التفسير ابن األكفاني (ت748 :هـ) في مصنفه
(الذي لم يعثر عليه) «نغب الطائر من البحر الزاخر» الذي ألّفه ليدرس فيه
ويرجع في التأويل [للقرآن]
ما قال إنه «قانون عام يعوّل في التفس��ير عليهُ ،
إليهِ ،وم ْس��بار تامٌّ يميّز ذلك ،وتتضح به المس��الك» ،وقد ذكر وصفه ابن
األكفاني في كتابه إرشاد القاصد.3
 1ـ اإلكسير ،ص .27
طبعت مرات كثيرة ولها شروح وتعليقات ،أهمها بتحقيق د.عدنان زرزور ،ط  .2مؤسسة الرسالة
2ـ ُ
ـ بيروت 1972م ،وهو لم يضع اسماً للرس��الة ،ولكن الرسالة الصغيرة اشتهرت بين المحققين
والناسخين بهذا االسم ،وقد سماها بعض متأخري الحنابلة بهذا االسم.
 3ـ انظر :محمد بن إبراهيم بن ساعد األنصاري الس��نجاري المعروف بابن األكفاني (ت748 :هـ)،
إرشاد القاصد إلى أس��نى المقاصد ،تح :محمود فاخوري وآخرين .مكتبة لبنان ناشرون ،ط ،1
1998م ،ص .56
12

رخألا مولعلاب ةلصلاو ر وطتلاو ةأشنلا :ريسفتلا دعاوق

بعد ابن األكفائي ،نجد كتاب «مقدمة في التفسير» منسوباً البن النقيب
الشافعي (ت745 :هـ) ،1وينسب صاحب «تاج التراجم» كتاباً بعنوان «المنهج
القويم في قواعد تتعلق بالقرآن الكريم»البن الصائغ الحنفي (ت777 :هـ )،2
كما تنسب المصادر ألحمد بن محمد زاغو من علماء الجزائر (ت845 :هـ)،
«مقدمة في التفسير» ،3وال تسعف المصادر بمعلومات عن هذه الكتب ،لكن
عناوينها تنسجم مع ما تدلُّ عليه مصنفات هذه المرحلة من شعور بالحاجة
إلى وضع مداخل وقواعد وأصول خاصة بعلم التفسير ،والتي مهدت الطريق
مدخال
لظهور علم جديد يلخص العلوم التي يحتاجها دارس القرآن ،ويمثل
ً
ومنطلقاً لكل من يشتغل بالتفسير ،وهو «علوم القرآن».
 5ـ علوم القرآن :موسوعة المفسر المنهجية

بدأت تظهر حاجة المفسرين
إلى علوم جديدة ،بحسب
موضوعات القرآن ،فولدت من
رحم تفسير القرآن وألجله
علوم جديدة اختصت
بالقرآن الكريم ،فظهر رسم
القرآن وتاريخ المصاحف،
وعلم القراءات ومعاني
القرآن ،وأسباب النزول...

دورا غلب فيه أصول
لئن لعبت ظروف النشأة ً
ِ
الفقه من بين العلوم في تأثيره في علم التفسير؛
فإ َّن الصلة بين علم التفس��ير والعلوم األخرى ال
تقل شأناً ،فمع إفراد تفسير القرآن بالتأليف في
الق��رن الثان��ي للهج��رة ،ب��دأت تظه��ر حاجة
المفس��رين إلى علوم جديدة ،بحسب موضوعات
القرآن ،فولدت من رحم تفس��ير القرآن وألجله
علوم جديدة اختصت بالقرآن الكريم ،فظهر رسم
القرآن وتاريخ المصاحف ،وعلم القراءات ومعاني القرآن ،وأس��باب النزول،
وغيرها م��ن العلوم التي ظهرت تباع��اً ،وكان ثمة إلحاح ي��زداد تأكيده مع

 1ـ عادل نويهض ،معجم المفسرين من صدر اإلس�لام حتى العصر الحاضر ،ط  3المؤلف ،1988
ص .503
 2ـ قاس��م بن ُقطلُوبغا الجمال��ي الحنفي (ت879 :هـ) ،ت��اج التراجم ،تحقق :محم��د خير رمضان
يوس��ف ،ط  1دار القلم ـ دمش��ق 1992م ،ص  ،266وانظ��ر :حاجي خليفة ،كش��ف الظنون عن
أسامي الكتب والفنون1883/2 ،م.
 3ـ عادل نويهض ،معجم المفسرين ،ص .71
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الزمن على ضرورة إلمام المفسر بهذه العلوم ،واستخدامها في التفسير حيث
كان ثمة حاجة إليها ،حتى قال ابن عطية األندلس��ي (ت542 :هـ) في مقدمة
وعدد أبو
يتفس��ر إال ّ بتصريف جميع العلوم فيه»َّ ،1
تفسيره :إن كتاب اهلل «ال ّ
حيان األندلس��ي (ت745 :هـ) س��بعة من وجوه العلوم ال ينبغي أن يقدم على
تفسير كتاب اهلل إال من أحاط بجملة غالبها من كل وجه منها ،2ورسخ تصور
في التقاليد العلمية يعطي التفسير مكانة متميزة بين العلوم على أساس صلته
بها تأسيساً وحاجته لها عملياً ،قال البيضاوي (ت691 :هـ) في تفسيره« :وبعد،
ومنارا علم التفسير الذي هو رئيس
فإن أعظم العلوم
مقدارا وأرفعها ش��رفاً
ً
ً
العلوم الدينية ورأس��ها ،ومبنى قواعد الش��رع وأساس��ها ،ال يلي��ق لتعاطيه
والتص��دي للتكلم فيه إال من برع في العلوم الديني��ة كلها أصولها وفروعها،
وفاق في الصناعات العربية والفنون األدبية» ،3وتكرر في مقدمات التفاس��ير
ذكر س��بعة علوم يحتاجها المفس��ر ،هي :عل��وم اللغة ،والنح��و ،والبالغة،
والحديث ،وأصول ِ
الفقه ،وعلم الكالم ،والقراءات.
تفاق��م هذا التداخل بي��ن العلوم من حي��ث أثرها في التفس��ير وحاجة
المفس��ر إلى قواعدها في فهم القرآن ،حتى أصبحت مح��اور الحاجة إليها
موضوع علم جديد يس��تحضر هموم أصحاب مصنفات «علم التفسير» فأطلق
عل هذا العلم «علوم القرآن» ،وقد ظه��ر هذا االصطالح بمعناه الخاص في
القرن الثامن الهجري ليدلُّ على العلم الذي يجمع أصول وقواعد العلوم التي
تدور حول القرآن وما يحتاجه المفس��ر منها ،ويع�� ِّرف بها في علم واحد هو
«علوم الق���رآن» ،وذلك مع ب��در الدي��ن الزركش��ي( ،ت794 :هـ) ،صاحب
«البره��ان في عل��وم الق��رآن» ،أول من ألَّ��ف في عل��وم الق��رآن بمعناها
 1ـ أبو محمد عبد الحق بن عطية األندلسي (ت541 :هـ) ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،
تح :الرحالي الفاروق وآخرون ،الدوحة ،د.ن ،ط 1977 ،1م ،ج  ،1ص .12
 2ـ انظر :محمد بن يوسف أبو حيان األندلسي الغرناطي (ت754 :هـ) ،البحر المحيط في التفسير،
المقدمة (ج  ،1ص .)109
ط  ،1دار الكتب العلمية ،لبنان ـ بيروت ـ 1422هـ2001/م،
ّ
 3ـ انظر :ناصر الدين أبي س��عيد عبد اهلل الش��يرازي البيضاوي (ت691 :هـ) ،تفس��ير البيضاوي
(المسمى :أنوار التنزيل وأسرار التأويل) ،المقدمة.
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االصطالح��ي ،1فخصصه لجمع ضوابط العلوم المتصل��ة بالقرآن الكريم من
شامال وموسوعياً لعلوم القرآن ،واختصر فيما
وضمنه عرضاً
ً
ناحية كلية عامةّ ،
ضمنه في��ه معلومات من كتب علوم متفرقة كالتفس��ير واللغة ِ
والفقه وأصوله
وغيرها ،ودرج من بعده الحديث عن علوم القرآن كمصطلح خاص.
شامال لفكرة جمع
بعد الزركشي سيصبح محتوى المصنفات ذات الصلة
ً
كل ما له صلة بالقرآن ،سواء أخذت اسم «علم التفسير» أو «قواعد التفسير»
أو «علوم القرآن» ،فنجد في القرن التاسع جالل
بعد الزركشي سيصبح
الدين البلقين��ي (ت824 :هـ) يصنف كتاباً يحمل
محتوى المصنفات ذات
عنوان «مواقع العلوم م��ن مواقع النجوم» ،ضمنه
ً
شامال لفكرة
الصلة
موضوعات ش��بيهة بما ذكره الزركشي ،2وتنسب
جمع كل ما له صلة
المصادر البن الوزير (ت840 :هـ ) كتاب «قواعد
بالقرآن ،سواء أخذت
اسم «علم التفسير»
التفسير» ،وهو مخطوط ذكر في فهرس الخزانة
أو «قواعد التفسير»
التيموري��ة ،3ويش��تهر م��ن كت��ب ه��ذه الفترة
أو «علوم القرآن».
كتاب»التيسير في قواعد التفس��ير» ،لمحمد بن
س��ليمان الكافيجي (ت879 :هـ) .4الذي س��يعتمد
1ـ

2ـ

3ـ
4ـ

ينسب ابن النديم في «الفهرست» إلى محمد بن خلف بن المزربان (309هـ) كتاب «الحاوي في
علوم القرآن» ،ولعله أقدم اس��تعمال لتعبير علوم القرآن ،وجرى بعده استعمال التعبير المركب
«علوم الق��رآن» في القرن الراب��ع دون أن يحمل داللة اصطالحية ،وج��اء علي بن إبراهيم بن
سعيد الحوفي (ت430 :هـ) ليؤلف تفس��يره ويعنونه« :البرهان في علوم القرآن» ،ولم أجد قبل
الزركشي من استخدم تعبير «علوم القرآن» بالمعنى الذي قصده واستمر إلى اليوم.
مهمال قبل تصنيف
يرى الس��يوطي في مقدمة «اإلتقان في علوم القرآن» أن علم التفس��ير ظ َّل
ً
البلقين��ي لكتابه هذا ،يقول« :مما أهمل المتقدمون تدوينه حتى تحلى في آخر الزمان بأحس��ن
زينة علم التفس��ير الذي هو كمصطلح الحديث ،فلم يدونه أحد ال في القديم وال في الحديث،
حتى جاء شيخ اإلس�لام وعمدة األنام عالمة العصر قاضي القضاة جالل الدين البلقيني رحمه
اهلل تعالى فعمل فيه كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم».
يرى بعض الباحثين أن هذا الكتاب «فصل من كتاب (إيثار الحق) للمؤلف نفسه ،بعنوان :فصل
في اإلرش��اد إلى طريق المعرفة لصحيح التفس��ير ،وقد تحدث فيه المؤلف عن طرق التفسير
ومراتبه وأنواعه» (خالد السبت ،قواعد التفسير ،ط  ،1دار ابن عفان ،1421 ،ج  ،1ص .)44
تح :ناصر بن محمد المطرودي ،دمشق ،دار القلم ،ط 1990 ،1م.
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عليه جالل الدين الس��يوطي (911هـ) ،في كتابه المش��هور «اإلتقان في علوم
مس��تعيدا اصط�لاح «علوم القرآن» للزركش��ي بعد اكتش��افه كتابه
القرآن»
ً
وي ُّ
عد كتاب «اإلتقان» من أكثر كتب الدراسات القرآنية استيعاباً
«البرهان»ُ ،
لعلوم القرآن ،وهو اختصار لكتاب ألفه السيوطي قبله وهو «التحبير في علم
التفسير» ،1وقد ضمن التحبير كتاب شيخه البلقيني «مواقع العلوم من مواقع
النجوم» ،كما استفاد فيه من ش��يخه الكافيجي ،ويبدو أنه في أثناء تصنيفه
«التحبير» لم يكن قد اطلع على كتاب البرهان لإلمام الزركش��ي ،أما كتاب
«اإلتقان» فقد صنفه بعد أن اطلع على كتاب البرهان للزركشي ،فاختصره مع
إضافات كثيرة ،وكان الس��يوطي صريحاً في شعوره بحاجة المكتبة اإلسالمية
لمصنف ف��ي «علم التفس��ير» لذلك جعله ج��زءًا من عنوان كتابه الس��ابق
لإلتقان ،ولما اكتشف كتاب الزركش��ي عاد إلى اصطالحه «علوم القرآن»،
العلم الذي أصبح موضوع��ه مجموع ما صنف من مع��ارف تنظيرية في علم
التفسير ،وتمثل «قواعد التفس��ير» وضوابطه المحور األهم في علوم القرآن.
فكان من بين أه��م القضايا التي تطرق��ت إليها كتب علوم القرآن ش��روط
المفسر ،واألصول والقواعد والضوابط التي يحتاجها المفسر ،وهي موضوعات
سبق وتطرقت إليها المصادر التي أشرت إليها ،بل يمكن القول :إن معظم ما
ورد في مصادر قواعد التفس��ير آنفة الذكر س��يعاد ذكره ضم��ن أنواع علوم
القرآن ،بما في ذلك مباحث البيان في علم أصول ِ
الفقه ،والتي ستجد مكاناً
لها ضمن كتب علوم القرآن.
وقد درج��ت المعاهد والجامعات اإلس�لامية حديثاً على دراس��ة «علوم
القرآن» كمقدم��ة منهجية ومصدر لقواع��د (من مختلف العل��وم) يحتاجها
المفس��ر للخوض في تفس��ير القرآن ،ولهذا الغرض تطورت مصنفات علوم
القرآن في العصر الحديث ،واش��تهر من هذه المصنفات كتاب عبد العظيم
الزرقان��ي (ت1367 :هـ) «مناهل العرفان في عل��وم القرآن» ،وكتاب صبحي
 1ـ حققه :فتحي عبد القادر فريد ،ط  ،1دار العلوم ـ الرياض ـ 1982م ،في  518صفحة ،وله طبعة
أخرى بتحقيق زهير عثمان علي نور ،ط  ،1وزارة األوقاف والش��ؤون اإلس�لامية ،قطر ،الدوحة،
1995م.
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الصالح (ت1986 :م) «مباحث في علوم القرآن» ،ودرج من بعدهما الباحثون
يختصرون ويزيدون ،بحس��ب الحاجة ،ولدواع منهجية وعلمية تش��عبت علوم
القرآن إلى تخصصات جديدة ،وكان من أهم االختصاصات التي لم تكتمل
أصولها المنهجية ومعالمها بعد ،تخصصان هما« :مناهج المفس��رين» كعلم
يص��ف وينقد تج��ارب العلماء ف��ي التعامل م��ع القرآن ،ومن أه��م الكتب
التأسيسية في هذا المجال كتاب المستشرق غولدتسيهر (ت1921 :م) «مذاهب
المسلمين في تفسير القرآن» ،وكتاب محمد الفاضل بن عاشور (ت1970 :م)
«التفس��ير ورجاله» 1وكتاب محمد حس��ين الذهبي (ت1398 :هـ) «التفسير
والمفس��رون» ،وكثرت م��ن بعده��م المصنفات
قد درجت المعاهد
والرس��ائل الجامعية والتي غل��ب عليها الجانب
والجامعات اإلسالمية
الوصفي .والتخصص الثاني هو «أصول التفسير»
حديثا ً على دراسة «علوم
القرآن» كمقدمة منهجية
الذي استدعته أس��ئلة ونظريات معاصرة ،أحيت
ومصدر لقواعد (من
في أذهان المختصين أس��ئلة التأوي��ل وأدواته،
مختلف العلوم) يحتاجها
فأ ُحي��ي البحث م��ن جديد في قواعد التفس��ير،
المفسر للخوض في
وعادت هموم وأسئلة الطوفي والحرالي والسيوطي
تفسير القرآن.
عن التفسير لتطرح من جديد.
 6ـ أصول التفسير :نظرية التأويل التي لم تكتمل

متأخرا2في الهند مع أحمد بن الرحيم
«أصول التفس��ير» مصطلح ظهر
ً
الدهلوي الهندي (ت1179 :هـ) في كتابه« :الفوز الكبير في أصول التفس��ير»
الذي ألفه بالفارسية ،3وذكر في مقدمته أنه بشأن تقييد فوائد تعين على تدبر
القرآن وقواعد لطالب التفسير لفهم معاني كتاب اهلل ،واصفاً إياها بـ«أنهم
الرحمن حللي« ،مسيرة علم التفسير من منظور الشيخ محمد الفاضل بن عاشور في
 1ـ انظر :عبد
ٰ
كتابه« :التفس��ير ورجاله» ،مجلة الدراس��ات القرآنية ،تصدر عن الجمعية العلمية الس��عودية
للقرآن وعلومه (جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية) ـ الرياض ،ع 1433 ،11هـ2012/م.
 2ـ أشرنا من قبل إلى أن تسمية رسالة ابن تيمية «مقدمة في أصول التفسير» تسمية متأخرة.
 3ـ ترجمه عن الفارسية سلمان الندوي .ط  ،2دار البشائر اإلسالمية ـ بيروت1987 ،م.
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لو قضوا أعمارهم في مطالعة كتب التفس��ير ،أو قراءتها على المفسرين ،ال
يظفرون بهذه القواعد واألصول بهذا الضبط والتناس��ق» .ويتجدد استخدام
مصطلح «أصول التفسير» مع محمد صديق خان القنوجي الهندي (ت1307 :هـ)
في كتابه «اإلكسير في أصول التفس��ير»الذي ألفه بالفارسية وضمنه مباحث
تتص��ل بعلوم القرآن ،ويبدو من هذين االس��تخدامين ت��راوح القصد به بين
قواع��د التفس��ير ومباح��ث عل��وم الق��رآن ،وم��ع عبد الحمي��د الفراه��ي
(ت1349 :هـ1930/م) س��نجد وضوح��اً في القصد مع اس��تبدال «التفس��ير»
بـ«التأويل» ،وذلك في كتابه «التكميل في أصول التأويل»؛ إذ يرى فيه تأسيساً
لم يلتفت إليه من قبل ،يقول في مقدمته« :ولم نحتج إلى تأسيس هذا الفن
[إال] لترك العلماء إياه بالكلية ،فإنك تجد طرفاً منه في أصول ِ
الفقه؛ ولكنه
غير تمام» ،وقد أفرد كتابه «لتمهيد أصول راسخة لتأويل القرآن إلى صحيح
معناه ،وهو علم مستقل عظيم المحل في التفس��ير ،فإنه يدلك على المعنى
المراد من كتاب اهلل ،ومع ذلك هو فن عام؛ فإ َّن قواعد التأويل تجري في كل
كالم» ،1وعلى هذا األس��اس يلقي الفراهي على عاتقه مسؤولية «تكميل هذا
الفن ،حتى يكون هو المعتمد في فهم كتاب اهلل وكل كالم حكيم» ،2ومن هنا
جاء اسم كتابه «التكميل» ،وقد ألّفه كمقدمة لتفسيره «نظام القرآن وتأويل
الفرقان بالفرقان» ،3وكما يالحظ اعتماده عل��ى قواعد األصوليين في كتابه
«مفردات القرآن» 4وكتابه اآلخر «دالئل النظام» .5وقد ذكر في رسالته بضع
قواعد في التأويل ،لكنها مبتورة وغير كامل��ة ،وما توفر منها يدل على عمق
رؤيته ،لكن ما ا َّدعاه من عدم التفات الس��ابقين إلى هذا الفن يبدو أن فيه
مبالغة ،فما أثبتناه من جهود السابقين في محاولة تأسيس علم التفسير يؤكد
أن تأسيس أصول للتفسير ه ٌّم قديم اشتغل به العلماء.
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
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بالتزام��ن مع ظه��ور اصطالح «أصول التفس��ير» تذكر كت��ب الفهارس
والتراجم مصنفات أخرى تحمل االتجاه نفس��ه باس��م «قواعد التفس��ير» أو
مقدمات إلى علم التفسير ،وبعضها كانت متابعة للتصنيف في علوم القرآن،1
هذه العناوين تدل على اس��تمرار التنظير لعلم التفس��ير والتأسيس لقواعده
النظرية واألُس��س التي يس��تند إليها ،وبالرغم من كثرة المدونات في هذا
المجال فإن المفس��رين المحدثين ظلوا قلقين من ضعف هذا التنظير وعدم
اس��تقالليته ،وضياع أصول التفس��ير وقواعده بين العلوم األخرى ،ما اضطر
عالمين من أش��هر مفس��ري القرن العش��رين إل��ى وضع مقدم��ات مطولة
لتفسيرهما تعالج هذا النقص ،فنجد جمال الدين
بالتزامن مع ظهور اصطالح
القاسمي الدمش��قي (ت1332 :هـ1914/م) صاحب
«أصول التفسير» تذكر كتب
تمهي��دا مطو ًال
تفس��ير «محاس��ن التأويل» يضع
ً
الفهارس والتراجم مصنفات
لتفسيره بعنوان «تمهيد خطير في قواعد التفسير»
أخرى تحمل االتجاه نفسه
باسم «قواعد التفسير» أو
يعرض فيه إحدى عشرة قاعدة من قواعد التفسير،
مقدمات إلى علم التفسير،
كم��ا نج��د محم��د الطاهر ب��ن التونس��ي
وبعضها كانت متابعة
(ت1393 :هـ1973/م) صاح��ب تفس��ير «التحرير
للتصنيف في علوم القرآن.
والتنوير» يضع عش��ر مقدمات مطولة لتفسيره،
أصال من األصول التي يرى
ضمن كل واحدة منها
َّ
ً
وجوب مراعاتها في التفس��ير ،ومما يلفت النظر
أنه خصص معظم المقدمة األولى لمناقشة كون التفسير علماً ،وإبراز المعايير
التي جعلت منه علماً بحسب تصنيف العلوم.
 1ـ من ه��ذه المصنفات كتاب «تحفة الفقير ببعض علوم التفس��ير» لش��مس الدي��ن أبي عبد اهلل
محمد بن سالمة اإلس��كندري (ت1149 :هـ) ،وكتاب «الزيادة واإلحس��ان في علوم القرآن» البن
عقيلة محمد بن أحمد الحنفي المكي (ت1150 :هـ) ،وكتاب « َقوَ ِاعد الت َّْف ِس��ير» ،تنس��به فهارس
المصادر إلى ُع ْث َمان المودورنه وى (ت1211 :هـ) ،وكتاب «عجيب البيان في علوم القرآن» للشيخ
عبد الباسط بن رس��تم علي بن علي أصغر القنوجي (ت1223 :هـ) ،و«مقدمة لعلم التفسير» من
تأليف مصطفى الحكيم م��ن علماء األزه��ر (ت1341 :هـ1922/م) ،و«المدخل المنير في مقدمة
علم التفس��ير» لمحمد بخي��ت المطيعي مفت��ي الدي��ار المصري��ة (ت1354 :هـ1935/م) ،وآخر
بالعنوان نفس��ه «المدخل المنير في مقدمة علم التفسير» ،لمحمد حس��نين بن محمد مخلوف
العدوي (1355هـ1936/م).
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ما بين القاسمي وابن عاش��ور ستعرف الدراس��ات القرآنية كغيرها من
العلوم اإلس�لامية تحوالت ش��كلية ومنهجية طالت طريقة التصنيف وأسلوب
العرض ونوعية المسائل المطروحة ،وس��تحظى علوم القرآن بحيّ ٍز واسعٍ من
التصانيف تلخص ما ورد في برهان الزركشي وإتقان السيوطي وتضيف إليهما
ما استجد من قضايا تتصل بالقرآن وعلومه ،وستأخذ قواعد التفسير مكانها
في هذه المصنفات ،وقد تأخذ جزءًا من العنوان باس��م «قواعد التفسير» أو
«أصول التفسير» أو «علم التفسير» ،1مستحضرة هموم السابقين في ضرورة
صياغة قواعد خاصة بعلم التفسير ،والهموم التي ع َّبرت عنها مصنفات علماء
الهند باس��م «أصول التفس��ير» وكثير منهم لم يكونوا ق��د اطلعوا على هذه
المصنفات بع��د ،ولئن غلب على معظم المصنف��ات الخلط بين علوم القرآن
وأصول التفسير ،فإن مصنفات أخرى حاولت إفراد قواعد التفسير وأصوله عن
علوم القرآن ،وأهم هذه المحاوالت:
الرحمن بن ناصر
 1ـ «القواعد الحسان لتفس��ير القرآن» 2لمؤلفه عبد
ٰ
الس��عدي (ت1376 :هـ1956/م) الذي افتتح كتابه بقوله« :فهذه أصول وقواعد
في تفسير القرآن الكريم ،جليلة المقدار ،عظيمة النفع ،تعين قارئها ومتأملها
على فهم كالم اهلل ،واالهتداء به ،ومخبرها أجل من وصفها؛ فإنها تفتح للعبد
من طرق التفس��ير ،ومنهاج الفهم عن اهلل :ما يغني عن كثير من التفاس��ير
وضمن كتابه إحدى وسبعين قاعدة معظمها
الخالية من هذه البحوث النافعة»َّ ،
 1ـ من أمثلة هذه العناوين :الوجيز في أصول التفس��ير ،د .مناع القطان1969 ،م 96 ،ص ،دراسات
في أصول التفس��ير ،د.محس��ن عبد الحميد ،صدرت طبعت��ه األولى 1979م ،بح��وث في أصول
التفس��ير ،د.محمد بن لطفي الصباغ ،المكتب اإلس�لامي ،بيروت ،ط 1408هـ ،تفس��ير القرآن
أصوله وضوابط��ه ،د.علي العبيد ،ط  ،1مكتب��ة التوبة 1418هـ 182 ،ص ،التفس��ير وأصوله ،د.
مصطفى مس��لم محمد .ط 1988 ،1م 223 ،ص ،فصول في أصول التفس��ير ،د.مس��اعد الطيار،
ط  ،3دار ابن الج��وزي ـ الدمام 141 ،1999 ،ص ،علم التفس��ير أصوله وقواع��ده ،د.نور خليل
الكبيسي ،ط  1مكتبة الصحابة ـ الش��ارقة  384 ،2007ص ،معايير القبول والرد لتفسير النص
القرآني ،د.عبد القادر محمد الحسين ،ط  ،1دار الغوثاني ـ دمشق  808 ،2008ص.
الرحمن السعدي ،ط  ،1دار ابن الجوزي ـ
 2ـ القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن ،الشيخ عبد
ٰ
الدمام 149 ،2001 ،ص.
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مباحث م��ن علوم الق��رآن ،وكثير منها هي م��ن قبيل القواعد االس��تقرائية
المأخوذة من التفسير.
الرحم��ن العك
 2ـ «أص��ول التفس��ير وقواع��ده» ،لمؤلفه خال��د عبد
ٰ
(ت1420 :هـ1999/م) ،ظهرت الطبعة األولى منه 1968م ،1انطلق من أن «كل
العلوم بكثرتها وبتعدد أقسامها هي وسيلة لهذا العلم» ،2وقد استند إلى علم
أصول ِ
الفقه فحاول التقعيد ألصول التفس��ير باالعتم��اد عليه ،فجاءت نصف
قواعده مس��تمدة من أهم أبواب األصول في الدالل��ة« :اللغات» و«البيان»،3
فاقتبس القواع��د األصولية ذاتها دون تطوير لها
«أصول التفسير وقواعده»
ودمجها في أصول التفسير ،ولهذا لم تختلف حتى
انطلق من أن «كل العلوم
األمثلة عن أمثلة األصوليين ،4ويشعر القارئ أنه
بكثرتها وبتعدد أقسامها
هي وسيلة لهذا العلم»
أمام كتاب في علم األصول.
فجاءت نصف قواعده
 3ـ كتابان تخصصا في جمع قواعد التفسير
مستمدة من أهم أبواب
من مصادره المختلف��ة ،األول« :قواعد الترجيح
األصول في الداللة:
«اللغات» و«البيان».
عند المفسرين» ،5لحسين بن علي الحربي ،وقد
خصص��ه لجمع واس��تخراج قواع��د الترجيح بين
1ـ
2ـ
3ـ

4ـ
5ـ

أ ُعيدت طباعته أكثر من مرة ،ط  ،5دار النفائس ،بيروت.2007 ،
العك ،،م.س ،ص .12
اس��تعان بهذين البابين في تأليف قواعد لثالثة أقس��ام من أصل س��تة ه��ي كل الكتاب ،وهي:
«القسم الثالث :قواعد التفس��ير في بيان دالالت النظم» ،و«القسم الرابع :قواعد التفسير في
حاالت وضوح األلفاظ القرآنية وإبهامها ،ودالالتها على األحكام» ،و«القسم الخامس :في قواعد
الرحمن
في حاالت شمول األلفاظ القرآنية في داللتها على األحكام وعدم شمولها»( .انظر :عبد
ٰ
الحاج ،تأس��يس أصول التفس��ير وصلته بمنظ��ور البحث األصول��ي ،مجلة إس�لامية المعرفة،
العددان  ،38 - 37صيف وخريف  ،2004ص .)80 - 53
المحاولة نفسها س��تتكرر مع محمد أديب الصالح في أطروحته للدكتوراه «تفسير النصوص في
ِ
الفقه اإلس�لامي»( ،صدرت الطبعة األولى 1391هـ  ،وط  4المكتب اإلسالمي ـ بيروت  ،1993في
مجلدين) حيث جعل من علم أصول الفقه العلم المطابق لتفسير النصوص.
قواعد الترجيح عند المفس��رين :دراس��ة نظرية تطبيقية ،حس��ين بن علي الحرب��ي ،ط  1دار
القاس��م ـ 1996م 718 ،صفحات (وهي في األصل رس��الة ماجس��تير مقدمة ف��ي جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية).
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اآلراء في التفسير ،والثاني« :قواعد التفسير :جمعاً ودراسة ،1لخالد بن عثمان
الس��بت وقد ض َّم هذا الكتاب ما يقرب من ثماني��ن وثالثمائة قاعدة ،منها
قواعد أصلية ،وأخرى تبعية ،ت َّم اس��تقراؤها من نحو خمسة وعشرين ومائتي
مقصدا ،ويمثل الكتابان أهم مصدر حديث
كتاب ،مقسمة على ثمانية وعشرين
ً
لقواعد التفس��ير المنثورة في مصادرها ،ويمكن من خالل هذه القواعد التي
تم جمعها فهم أسس وأسباب االختالف بين المفسرين؛ لكنها ال تقدم نظرية
ّ
في أصول التفسير يمكن البناء عليها.
ويستمر البحث عن قواعد التفس��ير وأصوله في المؤسسات الجامعية،
وغدا «أصول التفسير» موضوع مقرر جامعي في كليات أصول الدين ،يشارك
مقررات مثل علوم القرآن ومناهج المفسرين ويستقل عنهما أحياناً ،وازدادت
أهميته في العصر الحديث بعد شيوع ظاهرة القراءات المعاصرة والنظريات
النص القرآني ،وغدا
التأويلية الحديثة التي اقتحم بها الباحثون الحداثيون ّ
موضوعاً للتجريب والمقارب��ة التأويلية المفتوحة التي تس��عى إلى تفكيك
تقليد معرفي في التفس��ير اس��تمر قروناً ،فلجأت الجامعات اإلسالمية إلى
مواجهة هذه الق��راءات المعاصرة بمواق��ف متفاوتة منها م��ا كان دفاعياً
واتهامي��اً لتلك التي��ارات الفكرية ف��ي مقاصدها فس��لكت طريقة الردود
والس��جال ،ومواقف أخرى حاولت اإلفادة من تلك التج��ارب بالعودة إلى
النس��ق العلمي للتفس��ير وتطوير مباحثه ،وكان من نماذج هذه االستجابة
إحياء س��ؤال علم التفسير وأصوله من جديد ،وإعادة طرحه كعلم من حقه
أن يستقل عن العلوم األخرى كنظرية في التأويل ،لكن المحاوالت في هذا
المجال ال تزال بطيئة.2
 1ـ قواعد التفسير :جمعاً ودراسة ،د.خالد بن عثمان السبت ،ط :دار ابن عفان ـ السعودية 1421هـ،
في مجلدين .وهو في أصله رسالة دكتوراه مقدمة في الجامعة اإلسالمية.
 2ـ نش��ير في هذا المجال إلى أطروحة دكتوراه قدمت في كلية اآلداب/المحمدية ـ المغرب ،2002
بعنوان «علم أصول التفسير محاولة في البناء» ،لموالي عمر بن حماد ،وطبعت في دار السالم
بالقاهرة ،ومن مظاهر إدراك أهمية ه��ذا الموضوع تخصيص المؤتمر العالمي الثالث للباحثين
في القرآن الكريم وعلومه موضوعه لـ «بناء علم أصول التفس��ير :الواقع واآلفاق» الذي سيعقد =
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الخاتمة:

ب��دأت الحاجة إل��ى التنظير لقواعد التفس��ير مترافقة م��ع بدء تدوين
المعارف اإلس�لامية في القرن الثان��ي للهجرة ،فتحولت المع��ارف اللغوية
المتداولة إلى علوم مدونة تدريجياً اقتراناً مع توسع الحاجة إليها في تفسير
القرآن ،وأفرزت التحوالت االجتماعية والسياسية حاجة العلماء لوضع معايير
علمية تضم��ن اس��تقاللية الحكم الش��رعي ع��ن االختيارات السياس��ية أو
النص
الش��خصية ،فنش��أ علم أصول الفقه كعلم معياري كانت قواع��د بيان ّ
موضوعه المركزي ،هذه القواعد ساعدت المفسرين على االجتهاد في تفسير
القرآن بعد أن ثارت تحفظات تحول دون التفسير
بدأت الحاجة إلى التنظير
بال��رأي ،فأعطى الضب��ط المنهجي ال��ذي بدأه
لقواعد التفسير مترافقة مع
سندا علمياً يدرأ عنه
الشافعي في رسالته المفسر
بدء تدوين المعارف
ً
تهمة القول بالرأي تش��هياً ،وخصص المفسرون
اإلسالمية في القرن الثاني
للهجرة ،فتحولت المعارف
الج��زء األكبر م��ن مقدمات تفاس��يرهم لتقرير
اللغوية المتداولة إلى علوم
مشروعية التفسير بالرأي وضوابطه ،وتمييزه عن
مدونة تدريجيا ً اقترانا ً مع
للنص
التفس��ير الظاه��ري أو التأويل الباطن��ي ِّ
توسع الحاجة إليها في
المس��تغ ِّل لتش��ابه بعض اآلي��ات الت��ي يتعارض
تفسير القرآن.
ظاهرها مع العقل ،فخاض المتكلمون جدا ًال واسعاً
في توجيه اآليات المتش��ابهات ،إل��ى أن تبلورت
ـ بالتوازي مع تطور أصول ِ
الفقه ـ معايير وقواعد تضبط فهم المتشابه تحت
مسمى «قانون التأويل» ،ومع اتساع العلوم اللغوية وعلم األصول وعلم الكالم
ك ٍّل في مجاله الخاص بدأ ش��عور لدى المش��تغلين بعلم التفسير أن الحاجة
ماس��ة إلفراد مقدماته النظرية الخاصة به في صورة علم مس��تقل عن باقي
العلوم ،وأن تطور التفسير كعلم تطبيقي ال يغني عن الحاجة إلى التنظير له
= في فاس المغربية في أبريل  ،2015وقد جاء في ديباجة ورقة المؤتمر «من الالفت لالنتباه عند
المشتغلين بالدراس��ات القرآنية أن األُمة لم ُتنضج «العلم الضابط لبيان القرآن الكريم» ،كما
صنعت مع علوم أخرى مثل مصطلح الحديث وأصول ِ
الفقه والنحو والبالغة وغيرها».

)(http://www.mobdii.com/p/index.php?p=ad_2
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ووضع قواعد خاصة به ،لكن تلك المحاولة لم تتحقق ،وتعثرت بس��بب كثرة
العلوم التي تفرض نفس��ها على المفسر ،فظهر فن جديد هو «علوم القرآن»
يجمع بين قواعد التفس��ير والعلوم والمقدمات التي يحتاجها المفسر ،وتطور
هذا العلم وتش��عب حتى أصبحت مضامينه أوس��ع من حاجة المفسر ،فعادت
الحاجة من جدي��د إلفراد قواعد التفس��ير بالتصنيف تحت مس��مى «أصول
التفس��ير» ،لكن محتواها عاد وتداخل مع علوم الق��رآن ،وحديثاً أعيد إحياء
مصطلح «أصول التفسير» كإطار يغطي الحاجة إلى نظرية معيارية متماسكة
خاصة بالتفس��ير قادرة على مواجه��ة نظريات التأويل الحديث��ة والمقاربات
النص القرآني باسم القراءة المعاصرة،
التأويلية التي اقتحم بها الحداثيون ّ
وقد أنجز الباحثون المعاصرون دراس��ات قرآنية مهم��ة ،إن كانت قادرة على
تقديم رؤية لتجارب المفس��رين والمعيارية التي استندوا إليها فإنها ال تزال
قاصرة عن سد ثغرة شعر بها المفس��رون منذ القرن السابع الهجري ،وهي
اليوم أكثر إلحاحاً.
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مدرسة ابن عباس في التفسير
وتأثيرها في كتب التفسير
احميده النيفر

■

 1ـ نشأة الجهود التفسيرية حضاريا ً وتاريخيا ً

أكد
إذا كان عبد
الرحمن بن خلدون (ت 808هـ1406/م) قد ّ
ٰ
1
وعما
في مقدمته ـ في معرض حديث��ه عن العلوم وأصنافها ّ
تحديدا ـ «أن القرآن نُ ِّزل بلغة العرب وعلى أساليب
يتعلق بالتفسير
ً
بالغته��م ،فكان��وا كلهم يفهمون��ه ،ويعلم��ون معانيه ف��ي مفرداته
وتراكيبه»؛ ف��إن داللة هذا القول ال تنفصل عن خصوص الس��ياق
الذي أورد فيه صاحب المقدمة مقولته هذه؛ لقد جاء تأكيد المؤرخ
في سياق ثالثة اعتبارات مو ِّجهة؛ أولهاً« :أن العلم والتعليم طبيعي
في العمران البشري» ،وأنهما ـ ثانياً ـ من «جملة الصنائع» ،وأنهما
مرتبطان ـ ثالثاً ـ «بنمو العمران وعظم الحضارة».
ما يرم��ي إليه هذا الق��ول أن ابن خل��دون ال يتن��اول الجهود
التفسيرية األولى للقرآن الكريم إلاّ من منظور السيرورة الحضارية
 1ـ ابن خل��دون ،المقدمة :الباب الس��ادس من الكت��اب األول «في العل��وم وأصنافها
والتعلي��م وطرقه وس��ائر وجوهه ،الفص��ل الخامس» عل��وم القرآن من التفس��ير
والقراءات ،ص  ،792ط دار الكتاب اللبناني ،بيروت .1956
■

أستاذ أصول الدين بجامعة الزيتونة ،تونس.
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لذلك؛ فهو يرى أن ما توفر للمسلمين من فهم للقرآن في العصر النبوي وما
جاء بعد ذلك مع جيل الصحابة والتابعين كان ال بد أن يقتصر على جملة من
المعارف التي س��تتهيأ لها ظروف بعدي��ة ،لتتحول ـ في س��ياق مغاير ـ إلى
منظومة علمية في عص��ر التدوين .1مؤدى ذلك أن الجهود التفس��يرية كانت
متناسبة ومحكومة بما كان متاحاً للجماعة المؤمنة ضمن مسار تمدنها الظرفي؛
مقتصرا على
ذلك أن الفهم الحاصل للق��رآن في مرحلة ما قبل التدوين كان
ً
جملة من المعارف المرتبطة بحاجيات المعاش المتاح وإمكانات األجيال األولى
متعذرا القول بتوفر
وحدود وعيها ومدى نمو العمران فيها .على ذل��ك يصبح
ً
تفسير كامل وشامل للقرآن الكريم منقول عن الصحابة ومنهم عن التابعين؛
ألن ذلك متناقض مع الشرط الحضاري القاضي بالتالزم بين كل فهم ودرجة
تمدن أصحابه ورقيهم الحضاري .تل��ك هي القاعدة التي يحكّمها ابن خلدون
فيما توارثه الجيل األول من المسلمين من فهم لمعاني القرآن حين قرر أنهم
كانوا «كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه».
لهذا فليس في قول صاحب المقدمة ما يرجح مذهب الذين يرون أن الرسول
عليه الصالة والسالم قـد بـيّـن لـلـصـحابة كتاب اهلل كله ،ألفاظه ومعانيه2؛ لما
النص القرآني المفتوحة معانيه على
في هذا القول من تعس��ف ال يتناس��ب مع ِّ
الشروط الحضارية التي يعيشها جيل الصحابة والتابعين؛ تلك المعاني التي تظل
فهمها زمنٌ واحد ،أو فهم نهائي ،أو سياق حضاري محدد.
ال ّ
يحد َ
ما حصل للجيل األول من المس��لمين وفق هذه القاعدة األولى من فهم
ومعرفة كان مواكباً ـ م��ن جهة ـ لما لديهم من معض�لات عقدية وتصورية
ومعاش��ية ،وكان لذل��ك أفض��ل فهم لم��ا هو مت��اح لتلك الظ��روف ولتلك
اإلشكاالت ،وضمن حدودها من جهة ثانية.
 1ـ م .س ،ص .777
كل القرآن
فس��ر ّ
 2ـ هذا م��ا ذهب إليه اب��ن تيمي��ة (ت728.هـ ـ 1328م) الذي يرى أن الرس��ول ّ
للصحابة ألفاظه ومعانيه ،يقول« :يجب أن تعلم أن النبي ژ بين ألصحابه معاني القرآن ،كما
بين لهم ألفاظ��ه فقوله تعالى ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [النح��ل ]44 :يتناول هذا وهذا» انظر
مقدمته في أصول التفسير ،ص .mqdmt-fi-altafsir.pdf ،1
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معاصرا البن خلدون هو
في توجه داعم لهذه القاعدة الحضارية نجد أن
ً
بدر الدين محمد الزركشي (ت 794هـ1391/م) مؤلف الكتاب الشهير المعروف
بـ «البرهان في علوم القرآن» يرى أن تـفـسـيـر الـقـرآن وتأويله بجملته لم
ُينقل إلينا عن الصحابة بالنظر «أن اهلل تعالى إنما خاطب خلقه بما يفهمونه
ولذلك أرس��ل كل رسول بلس��ان قومه وأنزل كتابه على لغتهم .....ولم ُينقل
إلينا عنهم تفسير القرآن وتأويله بجملته فنحن نحتاج إلى ما كانوا يحتاجون
إليه وزيادة على ما لم يكونوا محتاجين إليه».1
إن ما تفضي إليه القاعدة
على هذا ف��إن ما تفضي إليه ه��ذه القاعدة
الحضارية التي يعتمدها
الحضاري��ة الت��ي يعتمده��ا كل من اب��ن خلدون
كل من ابن خلدون
والزركشي هو أن فهما ً
والزركشي هو أن فهماً إجمالياً للقرآن الكريم كان
ً
إجماليا للقرآن الكريم كان
قد توفر للصحاب��ة والتابعين بما يفس��ر الفروق
قد توفر للصحابة
والتباين��ات بين أفهامه��م ،وأن العص��ور التالية
والتابعين بما يفسر الفروق
مزيدا من
س��تفرض على هذا الواقع الحض��اري
ً
والتباينات بين أفهامهم.
التباع��د واالختالف ،األمر الذي يس��تدعي ظهور
مقاربات تفس��يرية جديدة .تش��هد على هذا كتب
الصحاح التي تروي لنا ما وقع فيه الصحابة من تباين في تـفـس��ـيـر آيـات
القرآن الكريم تبعاً الختالف مداركهم ومعارفهم ولمدى استيعابهم للغة العربية
ولخصوصية اللغة القرآنية ،ونتيجة التصاقهم بالرسول ژ ودرجة قربهم منه.2
 1ـ البرهان في علوم القرآن ،دار المعرفة ،بيروت  ، albrhan-pdf ،1990/1410ص  5و .6
مثال تفس��ير آية ﴿ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [المائدة ]1 :والتي جاءت اآلية  3من السورة
 2ـ انظر ً
نفس��ها لتفس��رها .في بعض الحاالت األخرى كان الرس��ول ژ هو الذي يرفع الغموض ،انظر
تفس��يره لآلية ﴿ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﴾ [البقرة]187 :
وانظر البخاري ،باب التفس��ير ج  8ص ّ .128أما بعض الصحابة فكانوا ينتبهون إلى ما ال ينتبه
إليه غيرهم عند تفس��ير إح��دى اآليات ،انظر ما أثارته اآلية  1من س��ورة النص��ر  ،110رواية
البخاري عن طريق س��عيد بن جبير ،البخاري باب التفس��ير ،ج  ،1ص  .519في خصوص تباين
أفهام الصحابة انظر على س��بيل المثال االختالف الوارد في تفسير اآليات 29 :و  46من سورة
األعراف 7؛  37من س��ورة التوبة  105 ،9من س��ورة هود  85 ،11من سورة القصص  30 ،28من
سورة الروم 30؛  11من سورة غافر  .40انظر الزركشي (محمد) ،البرهان في علوم القرآن ،دار
المعرفة ،بيروت ،1972 ،ج  ،1ص  15وما يليها.
27

المحور

إلى جانب هذا ف��إن التحقيق في الدواعي الموضوعية التي س��تدفع
لظهور الجهود التفس��يرية األولى يستدعي اس��تحضار الخصوصية التي
ميزت فترة التأس��يس المواكبة لنزول القرآن وتكوي��ن الجماعة المؤمنة
األولى .في ه��ذا المجال تبرز قاع��دة ثانية يوضحها عنص��ران مهمان:
أولهما :تلك اإلش��ارات العديدة التي تؤكد أن معرف��ة اللغة العربية التي
كانت متداولة بمكة ال تكفي لفهم كل ما ورد ببعض اآليات القرآنية .1وهو
القرآني نفسه لتفسير ما
ما دفع إلى اللجوء في بعض الحاالت إلى النص
ّ
بدا عاماً في سياق آخر منه.
أما العنص��ر الثاني فيتعلق بنش��أة الجهود التفس��يرية األولى وعالقتها
بطبيعة تكوين الجماعة المؤمنة في مكة ثم في المدينة في حضرة الرس��ول
وبعنايته الموصولة .ما ثبت في هذا الخصوص هو أن َه ّم الصحابة كان متجهاً
للعمل باألساس ،مرجعهم في ذلك قوله تعالى ﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
واضح على أن
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [فصل��ت ،]33:وهو ح�� ٌّث
ٌ
يلتزم المؤمن بما يدعو إليه وما يقوله ،وأن يكون نفعه لنفس��ه ولغيره الزماً
ومتَ َعدياً .هذا ما نجده فيما ذكره اإلمام الطبري بسنده عن ابن مسعود الذي
ُ
يجاوزه َّن حتى يعرف معانيه َّن،
لم
آيات
شر
ع
َّم
ل
تع
إذا
َّا
ن
مـ
الرجل
كان
قال:
ُ
َ
الرحمن الس��لمي حين قال :حدثنا
عبد
أبو
ا
والعمل به َّن ،وهذا ما ذكره أيض ً
ٰ
الذين كانوا ُيقرئوننا القرآن :أنهم كانوا يستقرئون من النبي ژ  ،فكانوا إذا
تعلَّموا َعشر آيات لم يخلِّفوها حتى يعملوا بما فيها من العلم والعمل ،فتعلَّمنا
جميعا.
القرآن والعلم والعمل ً
هذا الحرص على العمل هو الذي يفسر توجيه النبي  ‰إلى االقتصاد
في السؤال وهو ما جاء في إحدى خطبه حين قال« :ذروني ما تركتكم؛ فإنما
هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختالفهم على أنبيائهم ،فإذا أمرتكم بشيء
 1ـ يذكر الس��يوطي في اإلتقان في علوم القرآن ،ط .البابي الحلب��ي ،القاهرة  ،1952 - 1370ج ،2
مثال ،لم يكن يع��رف معنى كلمة «فاطر» الواردة ف��ي أكثر من مرة في
ص  113أنّ اب��ن عباس ً
تركيب ﴿ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾ [فاطر ]1:حتّى أتاه أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما:أنا
فطرتها؛ أي:ابتدأتها .وانظر تفسير الطبري ،ج  ،11ص .283
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فأتوا منه ما استطعتم ،وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» .1هذا التوجيه النبوي
سيؤكده النص القرآني بعد ذلك في قوله تعالى﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [المائدة.]101 :
بناء على هذين العنصرين يمكن القول :إن الجهود التفسيرية األولى
كانت وثيقة الصل��ة بمقتضياتها التاريخية وما تفرض��ه من ذهنية عملية
(براكس��يس)؛ لما تحققه ه��ذه الذهنية من قدرة على التحرر أو الس��عي
للتحرر من ربقة األنساق العقدية المغلقة والنهائية ذات النزوع إلى وضع
تفسير كامل ش��امل .بحكم هذا الحرص على العلم والعمل والفاعلية فإن
متميزا
فهم الجماعة األولى من المسلمين كان
ً
بحكم هذا الحرص على
نتيجة تلك الذهنية بالقدرة على فهم التناقضات
العلم والعمل والفاعلية فإن
التاريخي��ة التي تخترق واق��ع الجماعة المادي
فهم الجماعة األولى من
المسلمين كان متميزا ً نتيجة
والفكري والروحي ،وكان ـ تبعاً لذلك ـ ملزماً
تلك الذهنية بالقدرة على
باتخاذ موقع ضم��ن ذلك الس��ياق التناقضي.
فهم التناقضات التاريخية
ذلك يعن��ي أن الجماعة كانت عل��ى وعي بهذا
التي تخترق واقع الجماعة
الموقف وبمستلزماته وما تستدعيه من إكراهات
المادي والفكري والروحي.
الزمة لتحق��ق الق��در التاريخ��ي الممكن من
التحرر المنشود.
ذلك هو «المنطق العملي» الذي حكم فعل الجماعة المؤمنة األولى وحكم
فهمها وهو الذي تحوّل لديها إلى مبدأ للفعل والممارسة وأساساً للتوازن بين
قيمتي «الضرورة» و«التحرر».
بناءً على القاعدتين الس��ابقتين ـ الحضارية والتاريخية ـ يطرح سؤال:
كيف ينبغي أن نفهم المنهج الذي اعتمده «المفسرون من الصحابة» فيما أثر
عنهم من أقوال وروايات لعل أفضل تعبير عنها هو قول عبد اهلل بن مس��عود:
فيم نزلت ،وأين
«والذي ال إله غيره ،ما نزلت آية في كتاب اهلل إال وأنا أعلم َ
نزلت ،ولو أعلم مكان ٍ
أحد أعلم بكتاب اهلل ِمنّي تنالُه المطايا ألتيته؟».
 1ـ خرجه مسلم عن أبي هريرة وكذلك خرجه الدارقطني.
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ُ
 2ـ عبد اهلل بن عباس «حبر األمة»

حين تعرض المصادر والمراجع ألهم من اعتنى بالتفسير من كبار الصحابة
تذكر الخلفاء األربعة ومعهم ابن مس��عود وابن عباس وأ ُبي بن كعب وأبو موسى
تفصل المصادر نفسها بعد ذلك
األش��عري وزيد بن ثابت وعبد اهلل بن الزبيرّ .
األمر ،فتحدد أن كثرة الرواية عمن عرف بالمفسرين من الصحابة تنحصر في
أربعة منهم هم «عبد اهلل بن عباس» ،ثم «عبد اهلل بن مسعود» ،ثم «علي بن أبي
طالب» ،ثم «أ ُبي بن كعب» مبينة أن الذي بوأهم لهذه المكانة صفات أربع هي:
الدراية باللغة العربية بمناحيها وأس��اليبها ،ومعرفة الحوادث التي نزلت فيها
آيات القرآن الكريم ،والقدرة عل��ى االجتهاد في الفهم وتقرير ما وقع التوصل
التفرغ للتحصيل ومعاشرة الرسول وأعيان الصحابة.
إليه باالجتهاد إلى جانب ّ
ما يالحظ من جهة أولى في هذا التصنيف أنه يقدم عنصري «المعرفة»
و«االجتهاد» على س��ائر االعتبارات عند التعريف بمن كان أقدر على التفسير
وأجدر بالتقديم .ذلك ما نجده في أكثر من رواية منسوبة لهذا الصحابي أو
معدودا من كبار المفسرين ،وفي تلك الروايات إعالء من شأن
ذاك ممن كان
ً
مثال
العناصر الش��خصية والمناقبية .ما ذكرناه آنفاً عن ابن مسعود يعضده ً
علي  ƒالذي رُوي عنه كثير من التفاس��ير حيث يقول:
قول مش��ابه لإلمام ّ
«سلوني فواهلل ال تس��ألوني عن شيء إال أخبرتكم ،وس��لوني عن كتاب اهلل،
فواهلل ما من آية إال وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أفي سهل أم في جبل».
غير أن الصحابي الذي أحرز على أعلى قدر من االتفاق بس��بب ما توفر
فضال عن خصائص أخرى بعضها
لديه من جانبي «التحصيل» و«التس��ديد»
ً
غير مدروس ـ رغ��م أهميته ـ األمر ال��ذي جعله يحظى بالتق��دم في مجال
التفسير يظل دون منازع عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد
مناف القرشي الهاشمي .1لقد حقق ذيوعاً واسعاً بالتفسير بلغ به الغاية ،ولذا
 1ـ هو عبد اهلل بن عباس ابن عم رسول اهلل ،أ ُمه لبابة بنت الحارث الهاللية وخالته ميمونة إحدى
زوجات الرس��ولُ ،ولد والرسول عليه الصالة والس�لام وأهل بيته بالشعب بمكة فأتي به فحنكه
بريقه ،وكان ذلك قبل الهجرة بثالث سنوات .الزم الرسول في صغره وقد استفاد من نشأته في =
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كثيرا في أقدم مرجع عن أس��باب النزول ،وهو س��يرة ابن
نجد اس��مه يدور
ً
إسحاق؛ لما أتيح من وفرة الرواية عن ابن عباس في خصوص هذه المسألة
وفي غيرها .لذل��ك لُ ِقب قديماً بـ «حب��ر األُمة» وبـ «البح��ر» وبـ «ترجمان
القرآن» ،وهو الذي قال فيه اب��ن عمر« :ابن عباس أعلم أ ُمة محمد بما نُ ّزل
عده بعضهم «أبا التفس��ير»؛ لمبلغه العالي من
على محمد» ،أما حديثاً فقد ّ
العلم والمعرفة بمعاني القرآن الكريم.
من كل ما تذكره المصادر والمراجع عن حرصه على اكتساب المعارف
وعما بلغه من سعة
الممكنة في وقته والمتصلة بالقرآن الكريم لفهم معانيه ّ
المعرف��ة وم��ن الق��درة عل��ى تجلي��ة المعاني
حين تعرض المصادر
القرآنية ـ نخت��ار الروايات األرب��ع التالية لما
والمراجع ألهم من اعتنى
تش��تمل عليه من معان دالة عل��ى مثابرته وعلوّ
بالتفسير من كبار الصحابة
همته ورجاحة عقله وحسن خلقه.
تذكر الخلفاء األربعة
ومعهم ابن مسعود وابن
 1ـ في المبادرة والحرص :ق��ال :لما ُقـبض
ُ
عباس وأبي بن كعـب وأبو
قلت لرجل من األنصار :هلم فلنسأل
رسول اهلل ژ ُ
موسى األشعري وزيد بن
أصح��اب رس��ول اهلل ژ فإنه��م كثي��ر ...فقال:
ثابت وعبد اهلل بن الزبير.
واعجباً لك أترى الناس يفتقرون إليك؟ قال فترك
وأقبلت أسأل الناس فإن كان يبلغني الحديث
ذلك
ُ
علي من
عن رجل فآتي بابه وهو قائل فأتوس��د ردائي على بابه يس��في الريح ّ
أرسلت إلي فآتيك
التراب فيراني فيقول :يا ابن عم رسول اهلل ما جاء بك؟ هال
َ
فأقول :ال ،أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث ...فعاش الرجل األنصاري حتى
رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني ،فقال :هذا الفتى كان أعقل مني».1
= بي��ت النبوة من عهد التمييز فس��مع م��ن األحاديث العدد الكبير وش��هد الكثي��ر من الحوادث
والوقائع ما وعاه قلبه وذهنه اليافع ،ولم يتجاوز الخمس عش��رة س��نة عند وفاة الرسول فالزم
كبار الصحابة وأخذ عنهم ما فاته من األحاديث النبوية .توفي بالطائف س��نة ثمان وستين على
األرجح ،وقد قيل يوم دفنه« :مات اليوم حبر هذه األُمة» ،راجع محمد حسين الذهبي ،التفسير
والمفس��رون ،دار الكتب الوطني��ة ،القاه��رة 1961 - 1381؛ وانظر مصطف��ى الصافي الجويني،
مناهج في التفسير ،منشأة المعارف اإلسكندرية ،ص  ،23ط .1990 ،1
 1ـ ابن حجر ،اإلصابة ،ج  ،2ص .804
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 2ـ في سعة العلم :مما يروى أن ابن عباس فات الناس بخصال ،بعلم ما
ونسب ،ونائ ٍل ،وما رأيت من أحد
سبق ،و ِفقه ما احتيج إليه ِم ْن رأيه ،وحلمٍ/
ٍ
كان أعلم بما س��بقه من حديـث رس��ول اهلل ژ وال بقضاء أب��ي بكر وعمر
وعثمان منه ،وال أفقه في رأي منه ...وال أثقب رأياً فيما احتيج إليه منه .هذا
ما جعله يجلس يوم��اً فال يذك��ر إال ِ
الفقه ،ويوم��اً خاصاً بالتأوي��ل ،ويوماً
رأيت عالماً قط جلس إليه
بالمغازي ،ويوماً بالش��عر ويوماً بأيام العرب ،وال ُ
1
سائال قط سأله إال وجد عنده علماً .
إال خضع له وما رأيت
ً
 3ـ في سداد التأويل قال :قرأ مروان بن الحكم قوله تعالى﴿ :ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [آل عم��ران ]188 :وق��ال :لئن كان كل امرئ من��ا فرح بما أتى

وأحب أن يحمد بما لم يفعل ُمعذبا ليعذبنا اهلل أجمعين ،فقال ابن عباس :ما
لكم ولهذه؟! إنما نزلت هذه اآلية في أهل الكتاب سألهم النبي ژ عن شيء
فكتموه إياه ،وأخبروه بغيره ،فخرجوا قد أروه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه،
واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمان ما سألهم عنه.2
لزمت هذا الغالم ـ يعن��ي ابن عباس ـ
 4ـ ف��ي التميّز :قيل لط��اوس:
َ
رجال من
وتركت األكابر من أصحاب رسول اهلل ژ ؟! قال :إني رأيت سبعين
ً
َ
3
أصحاب رسول اهلل ژ إذا تدارءوا في أمر صاروا إلى قول ابن عباس» .
جديرا بالتوقف عند اس��تعراض هذه الروايات المبرزة لفضائل
ما نراه
ً
ابن عباس ومزاياه المتداولة ،وهي التي تكفي عما س��واها من الروايات مما
هو عديد بل إن بعضه منكر لنزعته التمجيدية المفرطة ،4الجدير بالتوقف هو
أن خصال ابن عب��اس المعرفي��ة واالجتهادية وفضائله الذاتي��ة ال ينبغي أن
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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اهلل ْب ِن عبد ا ِ
حديث عن عبد الرحمن بن أَبِ��ي ال ِّزنَ ِاد ،عن أَب ِِيه ،ع��ن ُع َب ْي ِد ِ
للهَّ ب��ن ُعتْ َب َة .انظر
ٰ
الطبقات الكيرىالبن سعد.2/368 ،
الرحمن بن عوف.
رواه الشيخان وغيرهما من طريق حميد بن عبد
ٰ
انظر ابن حجر العسقالني ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،ج  ،2ص  ،330رقم .4781
األمثل��ة كثيرة نقتصر على واحد منس��وب لإلمام علي الذي يروى أنه ق��ال في ابن عباس :هذا
ينظر إلى الغيب من ستر رقيق.
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تحجب عنا عناصر موضوعية وتاريخية ومنهجية متصلة به وبمصادر المعرفة
لديه وبخصوصية عص��ره والتي كان لها أثر بالغ في ش��هرته وفي انتش��ار
مروياته وتكريس ما س��يطور من بعده ليصبح مدرسة في التفسير لها منهج
وخصائص وتأثير بالغ.
إلبراز هذه األبعاد الخفية والمضافة من شخصية ابن عباس التي ميّزت
فك��ره وأثره نعثر على بع��ض المرويات والنصوص المتصل��ة بالواقع المميز
لعصر ابن عباس ،والتي تكش��ف في الوقت ذاته بع��ض المعطيات التاريخية
والثقافية الفارقة التي ما كان «للحبر» أن يذهل عنها في جهوده التفسيرية.
في هذا المستوى نعرض الثالثة نصوص دالة
َ
لزمت هذا
قيل لطاوس:
أولها :مقطع من خطبة الوداع ألقاها الرسول ژ
الغالم ـ يعني ابن عباس ـ
َ
س��نة 10هـ في حج��ة الوداع يوم عرف��ة من جبل
وتركت األكابر من أصحاب
رسول اهلل ژ ؟! قال :إني
مبش��را أنه ﴿ ﭻ
الرحمة ،وقد نزل فيه الوحي
ً
ً
ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ﴾ [المائدة ،]3 :وفيها جملة من الوصايا كان

رأيت سبعين رجال من
أصحاب رسول اهلل ژ إذا
تدارءوا في أمر صاروا إلى
قول ابن عباس».

من أبرزه��ا قوله علي��ه الصالة والس�لام« :أيها
الناس إنما المؤمنون إخوة ،وال يحل المرئ مال
ألخيه إال عن طيب نفس منه ـ أال هل بلغت اللهم
فاش���هد .فال َت ْر ِج ُع َّن بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ،فإني قد تركت
فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده :كتاب اهلل وسنة نبيه ،أال هل بلغت...
اللهم فاشهد».
نص ثان ُيذكر
بعد خمس وعشرين سنة من هذه الحادثة األولى نقف على ٍّ
عن استخالف عبد اهلل بن عباس على موسم الحج حيث يروي «األعمش» أن
تفس��يرا لو سمعته الروم
ففسرها
ً
ابن عباس قرأ في خطبته س��ورة البقرةّ ،
والترك والديلم ألسلموا».
السؤال المطروح يتعلق بماذا جرى في هذه الفترة الفاصلة بين خطبة الوداع
وخطبة عرفة سنة 35هـ مما كان حاسماً في توجه ابن عباس وجهده التفسيري؟
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لقد كانت فترة فارقة بالنس��بة إلى جماعة المؤمني��ن التي عرفت تحوّ ًال
نوعياً إثر انتقال الرسول األكرم إلى الرفيق األعلى مما أسهم في انطالق جملة
تحديات داخلي��ة كانت «خطبة الوداع» قد نبهت إلى بعض منها ،والتي تمثلت
القراء من الصحابة ،وفيما
خاصة فيما عرف بـ «حروب الردة» حيث ُقتل أكثر ّ
جرى بعد ذلك في خالفة عثمان ،وم��ا ُعرف بعدها في الفتنة الكبرى وإثرها
في معارك :الجمل (سنة 36هـ) وصفيّن (سنة 37هـ) والنهروان (سنة 38هـ).
مقابل هذا النس��ق األول من األح��داث الدامية والقالق��ل الكبرى التي
ش��هدتها الفترة الفارق��ة من حياة ابن عب��اس والتي اهت��زت فيها الجماعة
المؤمنة مغادرة طور «الرجال الملتفين حول الرس��ول»؛ هناك نسق ثا ٍن من
التغييرات الحاسمة والنوعية .في هذا النسق الثاني واجهت الجماعة المؤمنة
نفسها دخول ش��عوب وقبائل اإلس�لام إثر فتح مصر وبالد الش��ام وإفريقية
وجرجان وطبرس��تان .ضمن هذا النس��ق انخرط ابن عباس فشارك في تلك
متمثال جانباً من طبيعة اإلسالم العالمية ،وما تقتضيه
الحمالت مغرباً ومشرقاً
ً
هذه الطبيعة من رسالة مواكبة ومنهج مميز للجهد التفسيري.
من هنا يمكن القول :إن عبد اهلل بن عباس كان «حبر األُمة» بامتياز؛ لما
كان يقوم به من جهود تفسيرية متمثلة بوعي وإيمان بطبيعة المرحلة الجديدة
الحي
التي دخلها المسلمون بعد وفاة الرسول بنسقيها .ال أدلّ على هذا التمثل
ّ
من هذا الن��ص الثالث الذي يق��ول فيه ابن عب��اس :كان عمر بن الخطاب
ُيدخلني مع أشياخ بدر ،فكأن بعضهم وجد في نفسه ،وقالِ :ل َم يدخل هذا معنا
وإن لنا أبناء مثله؟! فق��ال عمر :إنه من أعلمكم ،ودعاه��م فأدخلني معهم،
وقال :ما تقولون في قوله تعالى ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ [النصر...]1 :؟
فقال بعضهم :أمرنا أن نحمد اهلل ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا ،فقال لي:
أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت :ال .فقال :ما تقول؟ قلت :هو أجل رس��ول
اهلل ژ  ،أعلم��ه اهلل له ق��ال ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ فذلك عالمة
أجلك﴿ ،ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ [النصر ]2 :فقال عمر :ال أعلم منها إال ما تقول.1
 1ـ رواه البخاري من طريق سعيد بن جبير.
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ما كان لـ «حبر األُمة» أن يدرك داللة قوله تعالى ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾
حس��ه التاريخي اليق��ظ المس��تحضر لخصوصية المرحلة التأسيس��ية
لوال ّ
وحدودها ،ومركزية الحضور النبوي ضمن مقتضي��ات نمو الجماعة المؤمنة
الحس نفسه هو الذي جعله يقف بين إحداثية خطبة الوداع وما
وآفاقها .ذلك
ّ
نبهت إليه من مصاعب ذاتية وإحداثية وقوفه وخطبته في عرفة بعد ذلك بربع
را للمس��لمين القرآن ،وقد انفتحوا على العالم وشعوبه حاملين لهم
مفس ً
قرن ّ
رسالة التوحيد.
كان «حب��ر األُمة» يق��ف بوع��ي بين هذه
يمكن القول :إن عبد اهلل بن
ُ
النص��وص متبيناً نقط��ة التوازن بين األنس��اق
عباس كان «حبر األمة»
التاريخي��ة ومفاصلها :نس��ق عص��ر النبوة وما
بامتياز؛ لما كان يقوم به من
جهود تفسيرية متمثلة
سيليه ،والنس��قين التاريخيين المواليين ،نسق
بوعي وإيمان بطبيعة
اس��تمرار االندحار القديم (التدابر القبلي) مع
المرحلة الجديدة التي
النسق الرسالي الجديد وما تعنيه الفتوحات من
دخلها المسلمون بعد وفاة
ُب ْعد إنساني .هذا ما يجعلنا نقف أمام رجل علم
الرسول بنسقيها.
ومعرفة بحق لما له من كفاءة ومقدرة موصولتين
بحس تاريخي عال ،األمر الذي يتيح له أن يتبيّن
الجوانب الخفية من واقع المسلمين المتحرك في تؤدة ومستلزماته التفهمية
للقرآن وآلية ش��رحه ،وما يميزها عما عرفه جي��ل الصحابة الذين واكبوا
التنش��ئة األولى وخصوصياته��ا العملية الت��ي يرعاها ويوجهه��ا الحضور
الرسولي المباشر.
ّ
النص الم ؤ�سس؟
 3ـ التوجه التفسيري لدى ابن عباس أو كيف نقرأ

النص القرآني لم يتوفر له تفسير كامل
تناولنا فيما سبق ما ّ
يرجح أنّ ّ
ش��امل من ِق َبل الرس��ول ژ  ،وأن مثل هذا التفس��ير لم يكن ليظهر لدى
الجماعة المؤمنة لسبب موضوعي متصل بمرحلة التأسيس األولى .لقد كانت
الخصوصي��ة العملية لتل��ك الجماعة دافعة له��ا لالرتفاع إل��ى المقتضيات
الرسالية الجامعة بينها والتي رس��خها التفا ُفها حول الرسول مو ِّجهاً ،وراعياً
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ورافعاً ـ عند االقتضاء ـ ما يلتبس من فهمها لما أوردته بعض اآليات القرآنية.
لذلك لم يكن لتلك الفترة التأسيسية شاغر إال بناء الحياة الجديدة بإيقاع
حي ينتظمها حضور نبوي ،وإدراك عامّ لظاهر المعاني القرآنية ،وما تحتاجه
ّ
تلك الحياة من أحكام ،دون س��عي إلى فهم كامل تفصيلي أو معرفة محيطة
النص القرآني.
بدقائق ّ

ال أدل على هذا الطابع المميز لتلك العالقة مع النص القرآني في تلك
الفترة التأسيسية من قولة عمر بن الخطاب ـ وهو يقرأ على المنبر ﴿ ﯯ
قائال:
ﯰ﴾ [عبس :]31 :هذه الفاكهة عرفناها ،فما األب؟ ثم رجع إلى نفس��ه
ً
إن هذا لهو التكلف يا عمر».1

عنصر ثان ال يقل أهمية عن السابق يؤكد طبيعة تلك العالقة ،ويسهم في
تحديد خصوصية الجهد التفس��يري البن عباس؛ إنه عنصر متصل بما حصل
في الس��نة األولى من خالفة أبي بكر الصديق حين جهّز جيش��اً يتألف من
وحفَ َظة القرآن وغيرهم لقتال «مسيلمة» باليمامة .بانتهاء تلك المعركة
القُ ّراء
َ
التي اشتد فيها القتل واستحر بقراء القرآن 2تبين للخليفة أبي بكر ولعمر بن
الخطاب ضرورة جمع القرآن؛ ألنه لو تأخر الجمع لذهب كثير منه .3هذا ما
يؤكده زيد بن ثابت ـ أح��د كتبة الوحي ـ وهو الذي طل��ب منه الخليفة بعد
الع ُس��بِ (جريد النخل) واللِّخاف
معركة اليمامة أن يتتبع القرآن فيجمعه من ُ
 1ـ أخرجه أبو عبيدة في الفضائل عن أنس .انظر الس��يوطي ،اإلتقان ،ج  ،2ص .113وانظر تفس��ير
المنار جزء ع َّم في الموضوع نفسه.
 2ـ القراء ظاهرة عرفها المس��لمون األوائل ،وظلت قائمة حت��ى خالفة عمر بن الخطاب ،ثم أخذت
رجال شببة يسمون القراء كانوا إذا
في التراجع ،يقول عنهم الواقدي «كان من األنصار س��بعون
ً
أمسوا أتوا ناحية من المدينة فتدارس��وا القرآن وصلّوا» وكانوا يمثلون «الدعاة الشبان» الذين
يحمون الجماعة الناش��ئة ،وهم المكلفون بنشر مبادئها في الجزيرة العربية .الواقدي ،المغازي
ج  ،1ص .347
 3ـ س��أل عمر عن آية من كتاب اهلل فقيل :كانت مع فالن قتل يوم اليمامة :فقال :إنا هلل...و ذهب
ألبي بكر ،وقال :إن القتل قد اس��تحر (اشتد) يوم اليمامة بقراء القرآن ،وإني أخشى أن يستحر
القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن...انظر اإلتقان
عن ابن أبي داود بطريق الحسن.
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(الحجارة الرقيقة) وصدور الرجال .1لقد رأى زيد أنه لو ُكلِّف بنقل جبل من
عليه مما أ ُمر به من جمع القرآن.2
الجبال ما كان أثقل ُ
النص القرآني حتى خالفة أبي بكر كان باألس��اس موزعاً
معنى هذا أن ّ
بالحفظ في ص��دور الرجال ولدى ما بقي من القراء ،بما يفضي إلى القول:
إن جماعة المسلمين ظلت حتى تلك الفترة في صميم «نسق ثقافي شفوي».
ضمن هذا النس��ق تكون للغة وللسمع وللذاكرة مكانة الصدارة المميزة؛
فيها تكون الذاكرات مدربة بدرجة عالية لتنتقل النصوص المحفوظة واألحداث
واألخبار واألشعار والمعارف عن طريقها .في هذه
في الثقافة الشفوية يكون
الثقافة الشفوية يكون السمع هو الحاسة المحورية
السمع هو الحاسة المحورية
لتلقي المعلوم��ة ،فتكون األحاديث مفعمة باألمثال
لتلقي المعلومة ،فتكون
المتوارثة ،وبذلك يظل السمع هو األساس لتشكل
األحاديث مفعمة باألمثال
المتوارثة ،وبذلك يظل
المجال التص��وري المعرفي الذي يس��مح بتفهم
السمع هو األساس لتشكل
«س��معت» دالة على
العالم .لذا تضح��ى عبارة
ُ
المجال التصوري المعرفي
الفه��م والقبول .ضم��ن هذا النس��ق الثقافي ال
الذي يسمح بتفهم العالم.
ُيحسب للكتابة حساب وال يلتجأ إلى التدوين إال
في القليل النادر.3
ولقد وردت في النص القرآني أكثر من إشارة لهذه الخصوصية الثقافية
 1ـ أخرج هذه الرواية ابن أبي داود عن طريق هش��ام بن عروة .راجع أبا عبد اهلل الزنجاني ،تاريخ
القرآن ،ص .64 - 62
 2ـ رواه البخاري.
السمع حاسة أساسية لتلقي المعارف التي يصعب تحكم اإلنسان فيما
المجتمعات الشفوي ُة
 3ـ تعتمد
ُ
َ
قدرا عالياً من الطاعة واالنصياع .وإذا كان من العسير التصدي لما
تحقق
والتي
عبرها،
يصله
ً
يصل عن طريق الس��مع فإن البصر يختلف لكونه حاس��ة تختار ما تلتقطه وتقرأه كما تستطيع
إعادة القراءة فيسهل التأكد مما هو مكتوب من كلمات بخالف األذن فال تستطيع إعادة السمع،
كما ال يمكن التأكد مما تم االس��تماع إليه ،ولهذا فنقل الكالم المسموع يفتقر إلى الدقة على
عكس ال��كالم المكتوب ،فمن الس��هل أن تضاف أو تنق��ص الكلمات عندما تكون ش��فوية غير
مكتوبة هذا ما يجعل ثقافة المجتمعات الشفوية ضعيفة في مصدرها المعرفي ،راجع:
Calvet Louis-Jean, La Tradition Orale, P.U.F. «Que sais-je ?», 1997, p. 3-8.
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عامال على إعادة صياغتها؛ حتى ال تبقى
الجماعية التي تعاطى معه��ا الوحي
ً
حائال دون تحقق رس��الته الحضارية اإلنسانية؛ ذلك ما أش��ارت إليه آيتان
ً
وموئال
دا
جليلتان تتعلق األولى بالنسق الثقافي القديم حيث كان «السمع» سيّ ً
ً
مع قول كفار قري��ش ﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾ [فصلت1 ]26 :؛
بينما تتجاوز الثانية هذا النسق عندما دفعت جماعة المؤمنين لالنتقال إلى
مستوى آخر بديل في قوله تعالى ﴿ :وﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [اإلسراء.]36 :
يتعلّق العنصر الثالث من العناصر الموضوعية المبينة للجهود التفسيرية
في مرحلة التأسيس األولى بقراءات القرآن؛ فقد كان الصحابة قد قرأوا بعض
عجل وأس��رع ،وأخر
كلمات القرآن بألفاظ مختلفة لها دالالت متقاربة ،مثلّ :
وأمهل .من ذل��ك ما قرأه الجمهور في س��ورة الجمعة ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾
[الجمع��ة ،]9 :وقرأها عمر بن الخطاب« :فامضوا إلى ذكر اهلل:؛ ومثل ذلك أن
أنس��اً ق��رأ ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾ ،ولما قي��ل له ﴿ :ﭲ ﭳ ﴾
[المزمل ]6 :قال :أقوم وأصوب وأهيأ س��واء .لم يكن ه��ذا االختالف ليغير من
معنى القرآن خاصة أن الرسول أقر قراءاتهم على اختالف ألفاظها.2
اإلش��كال الذي س��يظهر بعد وفاة الرس��ول ژ تمثّل مع تزايد اختالف
القراءات في عهد أبي بكر ،واش��تداده في عهد عثمان بن عفان نتيجة تفرق
والقراء في جهات مختلف��ة من بالد المس��لمين المفتوحة ،ونتيجة
الحفّ��اظ
ّ
معايش��ة أقوام وش��عوب غير عربية .ذلك ما يروى عن الصحابي حذيفة بن
اليمان الذي كان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذريبجان مع أهل العراق؛
لقد أفزعه اختالفهم في القراءة فقال للخليفة عثمان بن عفان« :أدرك هذه
 1ـ الغوا فيه؛ أي بالمكاء والتصفير والتخليط.
 2ـ ينبغي أن نضي��ف أنّ النص القرآني المو َّحد قد واجهته العادات الصوتية لكل قبيلة ،مما أنش��أ
أثرا فيم��ا بعد في تفس��ير الطبري (انظر
اختالف��ات في القراءة تتطلّب ش��رحاً .نج��د لذلك ً
المصرية العامة
الهيئة
التفس��ير،
قسم
س��يزكين ،فؤاد) ،تاريخ التراث العربي ،الجزء األول،
ّ
للتأليف والنش��ر ،القاهرة .1970واب��ن قتيبة ،المس��ائل واألجوبة في الحدي��ث واللغة ،مطبعة
السعادة ،القاهرة.)1349 ،
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األُمة قبل أن يختلفوا في الكتاب» ،1وهذا ما حدا بالخليفة أن يستدعي زيد بن
الرحمن بن الحارث بن
ثابت وعبد اهلل بن الزبير وس��عيد بن الع��اص وعبد
ٰ
هشام ،فقاموا بالجمع والنسخ ،ثم وزعت النسخ الموحدة على األمصار .كان
ذلك هو الجمع الثالث بعد الجمع األول حين نزول اآليات على الرسول عليه
الصالة والس�لام ،وبعد الجمع الثاني في عهد الخليفة أبي بكر حيث نسخت
في قطع األديم بعد يوم اليمامة.
السؤال الذي يطرح بعد هذه العناصر المفصلية الثالثة الكبرى المتعلقة
بتاريخ القرآن في حفظه وفهمه وجمعه وقراءته هو تحديد الخصائص المعتمدة
لدى عبد اهلل ب��ن عباس فيما وضع��ه في توجهه
سعى ابن عباس أن تكون
التفسيري .ذلك أنه من المتعذر عليه إنجاز عمل
جهوده التفسيرية مواكبة
تفس��يري بمعزل عن تلك التحوالت الكبرى التي
لحاجة المسلمين المتأكدة
ش��هدها الواقع الموضوعي لجماعة المؤمنين بعد
في أن تصبح لديهم جملة
وفاة الرسول عليه الصالة والسالم.
من المفاهيم األساسية
الم ؤ�طرة لفهم موحد وشامل
م��ا كان اب��ن عب��اس ـ وهو رج��ل الحرص
للقرآن ،بما يجعل منه مجال
والمب��ادرة الذي رأينا ـ ليذهل ع��ن المقتضيات
وحدتهم وب ؤ�رة التفافهم.
المنهجية لفه��م القرآن ضمن الس��ياق الجديد
الذي انخرط فيه المسلمون منذ الخليفة الراشد
األول حتى الرابع ،وما تال ذلك من قيام الدولة األموية ،وما صاحب كل ذلك
من أزمات وانتفاضات وفتوحات.
لهذا فقد سعى ابن عباس أن تكون جهوده التفسيرية مواكبة ـ ضمن هذا
التحوّل الضخم ـ لحاجة المس��لمين المتأكدة في أن تصبح لديهم جملة من
المفاهيم األساسية المؤطرة لفهم موحد وشامل للقرآن ،بما يجعل منه مجال
وحدتهم وبؤرة التفافهم.
لقد ثبت البن عباس مع وفاة الرس��ول أن الذهني��ة العملية التي كانت
قائمة وس��ائدة بفضل حضوره النبوي المباشر أصبحت بعد ذلك غير ممكنة،
 1ـ في رواية ابن شهاب عن أنس بن مالك.
39

المحور

مما يفرض نوعاً مختلفاً من الجهود التفسيرية التي تتطلب معرفة مصاغة في
مميزا يتمثل الخصوصية الرسالية للتوحيد ضمن الشروط
نسق جديد ومنهجاً
ً
المستجدة.
لهذا فإن السؤال اإلشكالي الذي يلخص الجهد المنهجي الذي قام به ابن
عباس في عمله التفسيري يمكن أن يصاغ كالتالي :كيف نقرأ القرآن؟ وكيف
نفهمه بما يحفظ لجماعة المسلمين وحدة الفهم واتساق الرؤية تمكنهم من
تجاوز الثقافة الشفوية إلى الثقافة الكتابية القائمة على التدوين واالجتهاد؟
 4ـ خصائص منهج ابن عباس التأويلي

توخاه عبد اهلل بن
لإلجابة عن السؤال اإلشكالي الخاص بالمنهج الذي ّ
يتوجب التذكير بجملة من
عباس فيما أنجزه من اجتهاد لفهم معاني كتاب اهلل ّ
االعتبارات اإلطارية الموجهة التالية:
 1ـ النش��أة في بيت النبوة والقرب من الرس��ول ژ ال��ذي كان يكلؤه
قائ�لا« :اللهم فقهه في الدين وعلّمه
ويرعاه ،ويوجهه داعياً له بالتس��ديد
ً
التأويل» .من يتابع حياة ابن عباس يدرك األثر البالغ لتلك التنشئة في نفسه
وفي سلوكه ،ولتلك الرعاية في توجهه وفيما تيسر له من توفيق وتسديد في
تحصيله واجتهاده.
 2ـ الحرص على المعرفة الدقيقة بكل التفاصيل الممكنة الخاصة بداللة
اآليات القرآنية ومواطن نزولها وأسبابها وما أحاط بها من مالبسات وظروف.
كان دافعه لذلك أنه من الجيل الذي تال الجيل المباشر للرسول مما حفزه
على اس��تيعاب كل ما عرفه ذلك الجيل من معلوم��ات وتواريخ ودقائق خاصة
بكتاب اهلل ،1تضيء ظ��روف النزول بما يس��اعد على التوص��ل إلى مقاصد
مثال يس��أل عمر ب��ن الخطاب عن
الرس��الة وأبعادها .لق��د ظل ابن عباس ً
 1ـ كان مهتماً بأس��باب النزول إلى جانب معرفته بالمكي والمدني ،مع دراية بترتيب نزول السور،
وبما نزل بالنهار ،وما نزل بالليل ،وبالناسخ والمنسوخ ،وكان يقول :كل القرآن أعلمه إال حنانا
واألواه والرقيم .راجع الطبري ،ج  ،14ص .132
40

ريسفتل ا بتك يف اهريثأتو ريسفتلا يف سابع نب ا ةسردم

المرأتين م��ن أزواج النبي  ‰اللتين قال فيهما اهلل تعالى ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ [التحريم ،]4 :حتى عرف أنهما السيدتان حفصة وعائشة.1

 3ـ التمكّن من علم واس��ع باللغة العربية المستعملة في قريش وأسرارها
وبلهج��ات غيرها من القبائ��ل ،مع تمكّن من األس��اليب التعبيري��ة البالغية
وبالتراث الش��عري القديم ،وبالعادات واألعراف العربية المختلفة إلى جانب
لغات قريبة غير عربية .بهذه الثقافة اللغوية واألدبية الواسعة كان ابن عباس
مثال في قوله تعالى ﴿ :ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ
ال يتردد في تفسير «الساق» ً
ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ ﴾ [القلم ]42 ،41 :بأن المعنى هو أنه (يوم كرب وشدة) بناء
على الس��ياق العربي الذي يستعمل الساق للتعبير
إن الس ؤ�ال اإلشكالي الذي
عن ش��دة األمر ،إذ يقولون( :كشفت الحرب عن
يلخص الجهد المنهجي الذي
ساقها) يقصدون بها كش��فت عن الشدة والهول.
قام به ابن عباس في عمله
واعتم��ادا عل��ى الثقافة نفس��ها كان اب��ن عباس
ً
التفسيري يمكن أن يصاغ
مثال ﴿ :ﭠ
كالتالي :كيف نقرأ القرآن؟
يستطيع أن يقول في غريب القرآن ً
وكيف نفهمه بما يحفظ
ﭡ ﭢ ﴾ [المدث��ر ]51 :ه��و بالعربي��ة األس��د
لجماعة المسلمين وحدة
وبالفارسية شار وبالقبطية أريا وبالحبشية قسورة.2
الفهم واتساق ؤ
الر�ية.
 4ـ البح��ث فيما أله��ل الكتاب م��ن أخبار
وأح��وال وقت نزول الق��رآن بما يمكّ��ن من فهم
مقصد اآليات التي تتناول شؤونهم وتاريخهم وبما يساعد على مزيد فهم بعض
القصص القرآني وم��ا ورد فيه من معا ٍن مجملة .3اتس��مت عناية ابن عباس
بتراث أهل الكتاب بقدر من التنس��يب بفضل ذهني��ة نقدية معلنة تجاه ذلك
نظرا لم��ا طرأ عليه من تبديل وتغيير ،وألن رس��الة اإلس�لام هي
التراث؛
ً
 1ـ أخرجه أحمد في مس��نده وفي تفسير القرطبي ،ج  ،1ص  ،26قال ابن عباس :مكثت سنتين أريد
أن اسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول اهلل.....
 2ـ تفسير الطبري ،ج  ،1ص .6
 3ـ في بعض الحاالت كان يقع الرجوع إلى بعض من أس��لم من اليهود والنصارى لتفهيم ما أشكل
فهمه على المسلمين فيما يتعلق بأخبار األمم الغابرة وقصص بعض األنبياء (انظر تفسير الخازن
المهتم بالقصص).
ّ
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والحكَم بضوابطها العقدية والتصورية والشرعية عند التعاطي خاصة
المرجع َ
مع أهل الكتاب .لهذا فإن ابن عباس كان يقول مخاطباً عموم المسلمين :كيف
تس��ألون أهل الكتاب عن ش��يء وكتابكم الذي أنزله اهلل على نبيه ژ بين
غضاً لم يش��ب .1كان يعلن ذلك مع أنه
أظهركم أحدث أخبار باهلل تقرأونه ّ
كان في الوقت ذاته يجالس كعب األحبار وعبد اهلل بن سلاّ م وهما ممن أسلم
ناظرا إلى صفتهما العلمية التي تجعلهما مرجعين
من اليهود .كان يفعل ذلك
ً
صالحين للمباحثة والمناظرة في أكثر من مسألة ،فيأخذ منهما ويرد وفق ما
لديه من العلم الراسخ والكفاءة االجتهادية العالية.2
تضع هذه الموجه��ات ـ األربعة المميزة لش��خصية ابن عب��اس والمبينة
لمصادره المعرفية ـ اإلطار التاريخي الذي تتنزل فيه خصائص منهجه التأويلي
من جهة ،وهي التي تمثل العدة المعرفية التي مكّنت من جاء بعده من تأسيس
ما يعرف بمدرسة مكة في التفسير من جهة أخرى .لقد مكّنت الجهود التفسيرية
حبر األُمة ـ بفضل ما توفر لديه من معارف وبفع��ل خصائصه المنهجية التي
النص القرآني ـ من ارتقاء «الحالة التفسيرية» السائدة قبله ،والتي
ّ
أطر بها ّ
مميزا.
لم تتجاوز مس��توى الباب من أبواب علم الحديث لتصبح مجا ًال علمياً
ً
بذل��ك أمك��ن أن تؤل��ف الكت��ب الخاصة في التفس��ير من��ذ الق��رن الثاني
الهجري  /الثامن الميالدي بعد أن س��اد االعتقاد بأن التفسير علم من العلوم
تعبيرا عن قلّة وض��وح الغاية من التأليف فيه
التي «ال نضج��ت وال احترقت» ً
3
والع ّدة المعرفيّة .
وإمكان انفصاله عن علوم أخرى من جهة المنهجية ُ
 1ـ ابن عبد البر ،جامع بيان العلم وفضله ،ج  ،2ص .42
 2ـ عالقة ابن عب��اس بأهل الكتاب وبأخبارهم كانت عالقة علم وبح��ث ،جاءه رجل يخبره أن كعب
األحبار زعم أنه يجاء بالش��مس والقمر يوم القيامة كأنهما ثوران عقي��ران فيقذفان في النار.
فغضب ابن عباس ،وق��ال :كذب كعب األحبار .قالها ثالثاً ،انظر الثعلبي العرائس ،ص  .18لكن
ذل��ك لم يمنع اب��ن عباس أحياناً أن يس��تأنس ب��رأي كعب األحبار فيس��أله عن تفس��ير كلمة
«أم القرآن» أو كلمة «المرجان» الواردة في كتاب اهلل لما يمكن أن يقدمه من تفسير ناتج عن
حسن فهم للمعاني الدينية.
أكده أحمد بن حنبل (ت  )855/241حين ذكر أنّ التفسير واحد من علوم ثالثة ليس لها
 3ـ ذلك ما ّ
ولعل المقصود من ذلك أنّها ال تعتمد أسانيد صحيحة
أصل وهي :التفسير والمالحم والمغازيّ ،
ومتّصلة ،انظر السيوطي ،اإلتقان ،ج  ،2ص .118
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لقد كان ابن عباس بخصاله ومناقب��ه وعلمه ،كما كان بوعيه بمقتضيات
الواقع التاريخي للمسلمين في القرن األول الهجري؛ وبداللة التوجيه النبوي
الخاص بصميمية المرجعية القرآنية الدائمة للمس��لمين؛ كان مسهماً حقيقياً
في التطور النوعي لعلم التفس��ير واستقالله وتحديد تعريفه وأهدافه .لذلك
كان بح��ق «حبر األم��ة» التي كانت تخ��وض غمار مرحلة التأس��يس الثانية
بتحدييها الكبيرين ،تحدي االنتقال وتحدي االنفت��اح :انتقال الذات العربية
المسلمة من عصر الثقافة الشفوية إلى طور الثقافة الكتابية بما تتطلبه من
وتدب��ر وتأوي��ل ،وانفتاحها في الوق��ت ذاته على حواض��ر الثقافات
تدوين ّ
والديان��ات المختلف��ة ومراكز الفك��ر اليوناني
كان ابن عباس يقول
والفارس��ي والهندي .ذلك ما جعل كل المهتمين
مخاطبا ً عموم المسلمين:
بالمرجعية القرآنية الذين جاؤوا بعده مدينين له.
كيف تسألون أهل الكتاب
عن شيء وكتابكم الذي
كان ذل��ك ش��أن تلمي��ذه «مجاهد ب��ن جب��ر»
أنزله اهلل على نبيه ژ
م��رورا بمحمد ب��ن جري��ر
(ت 104هـ722/م)،
ً
بين أظهركم أحدث
الطبري (ت 310هـ923/م) صاحب «جامع البيان
أخبار باهلل تقرأونه
في تفسير القرآن» ،وصو ًال إلى بدر الدين محمد
ّ
غضا ً لم يشب.
الزركش��ي (ت 791هـ1391/م) الذي��ن يرون ابن
ّ
عباس مؤسساً منهجياً لعلم جديد حاضن لألمة،
محمد ژ  ،وبيان معانيه ،واس��تخراج
«يفهم به كتاب اهلل
ّ
علم ُ
المنزل على ّ
أحكامه ِ
وحكَ ِمه ،واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان
وأصول الفقه والقراءات ،ومعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ».1
عند ه��ذا الحد يتأكد تحديد خصائص منهج اب��ن عباس التأويلي الذي
التزم به للوصول إلى «إبانة كالم اهلل والكش��ف عن مراميه» .ذلك المنهج
للمدونة التفس��يرية أن تنمو بص��ورة تدريجية منطلقة في
الذي فتح الطريق
ّ
ظاهرها من معالجة بعض معاني القرآن أو مشكله أو غريبه ،ليصل إلى تراث
مختلف في توجهاته التفسيرية ،فيما بين ما هو قائم على األثر وما هو معتمد
واإلشارية.
على الرأي وما ُس ّمي بالتفاسير الفقهية واالعتزاليّة
ّ
 1ـ انظر الزركشي محمد ،البرهان في علوم القرآن ،دار المعرفة ،بيروت ،1972 ،ج  ،1ص .29
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ذلك أن سر شهرة ابن عباس وسبب تقدير الصحابة له وإكبار معاصريه
ومن جاؤوا بعده لعمله إنما يع��ود في جوهره إلى الطابع المنهجي الذي ميز
أثره التفسيري .حصل هذا رغم أن الصحابي الجليل لم يصغ منهجه بصورة
تظل قائمة بش��ك ٍل وا ٍع في ذهنه؛
معلنة؛ لكن المؤكد أنّ الخاصية المنهجية ّ
ألنه لن يس��تطيع بيان مدلوالت القرآن بصورة منتظمة ومؤثرة وفاعلة إال إذا
الداخلي لكامل
فكري ونس��ق ثقافي يمثالن قاعدة التوازن
احتكم إلى نظام
ّ
ّ
جهده التفسيري.
عند التأمل نجد أن خصائص منهج ابن عباس التأويلي يقوم على خمس
قواعد :اثنتان متعلقت��ان بطبيعة الق��رآن ،واثنتان متصلت��ان بكيفية القراءة
وخصوصيتها ،أما الخامسة فهي جماع قسمي طبيعة القرآن وكيفية قراءته بما
يحدد معنى التأويل ودالالته المنهجية لديه.
هذه القواعد هي:
أو ًال ـ أن القرآن كتاب معرفة وليس كتاب أسرار :خالفاً للكتب المقدسة
القديمة التي كانت للتبرك أساس��اً فجاءت مغلق��ة دون الفهم المتاح للعموم
ـ كان القرآن يدعو للعلم وللنظر ،بما أسسه الوحي من تحرير للذات والفعل
وإعالء من سلطان الس��مع والبصر والفؤاد؛ أي لس��لطان اإلدراك والمعرفة
اإلنسانيين .تعيّن هذا في العناية المبكرة للمسلمين األوائل ـ صحاب ًة وتابعين
ـ بالشأن العلمي ،ليتأكد هذا التوجه ويتعمم منذ القرن الثاني الهجري بصورة
تامة .هذا ما جعل ابن عباس يقول منذ منتصف القرن األول :إن «العلم أكثر
من أن يحاط به؛ فخذوا منه أحسنه».
تجسيد لطبيعته وحركته ووظيفته :بقدر
ثانياً ـ القراءة الشمولية للقرآن
ٌ
ما كان جمع المصحف وضبطه حدثاً تاريخياً حاسماً في بناء األُمة وتحصينها؛
فإن ذلك كان اس��تدعاء لتجاوز كل معالجة تجزيئية له؛ ألنها تحجب دالالته
المؤسس��ة ومقاصده الدائم��ة .على هذا تصب��ح القراءة الش��مولية العنصر
المنهجي الذي يعبر عن طبيعة القرآن الجوهرية بصفته س��جلاّ ً إلهياً مفتوحاً
على التجربة الوجودية الكونية .هذا ما نبه إليه ابن عباس حين كان يفس��ر
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مث�لا ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾
القرآن بالقرآن ف��ي بيان قول اهلل تعالى
ً
محيال على آية أخرى ه��ي ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
[غاف��ر]11 :
ً
ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾ [البقرة.]28 :
والحس التاريخي :بناءً على أن «وحدة الكتابة»
ثالثاً ـ ال ُع ّدة المعرفية
ّ
دا؛ فإن ذلك يقتضي
التي أنجزها المصحف العثماني فرض نسقاً للقراءة مو َّح ً
اللذين من دونهما ال
التوفر على عنصري العدة المعرفية والح��س التاريخي
ْ
تعد المقتضي��ات الجديدة النوعي��ة لجماعة
يمكن للق��راءة التفس��يرية أن ّ
المؤمني��ن .ذلك ما تميّزت ب��ه جهود ابن عباس
االجتهادي��ة في مس��توى تحصيله العلم��ي ووعيه
منهجيا ً كان ابن عباس
بمقتضي��ات الس��ياق التاريخ��ي ال��ذي تعيش��ه
يضع العقل والنص
والواقع في تساوق ال
الجماعة .هو بذلك لم يكن مجرد ش��ارح وصفي
يعطل ما في النص من
للنص؛ أي أنه
للنص القرآني بقدر ما كان مؤرخاً ِّ
معان ثاوية وفاعلة
كان يفسره وهو َم ْع ِن ٌّي بهدف األحداث التي يعيشها
تستدعيها التغييرات
المسلمون ويسهمون في صناعتها .منهجياً كان ابن
الموضوعية للمسلمين.
عباس يضع العقل والنص والواقع في تس��اوق ال
يعطل م��ا في الن��ص من مع��ان ثاوي��ة وفاعلة
تستدعيها التغييرات الموضوعية للمسلمين.
فسر ابن عباس «الحكمة»
رابعاً ـ الحقيقة والبعد االستخالفي :عندما ّ
ال��واردة في النص القرآني بـأنها «معرفة أس��باب الن��زول»؛ فقد كان ذلك
إقرارا منه بأن الفهم األمثل للنص القرآني ـ الذي غدا نصاً مؤسساً لحضارة
متجدد ،ال يتيسر
يتم استحضاره عالم َة إجماع
َ
ومركز نشاط فكري ّ
المسلمين ـ ّ
الس��عي إليه إال بتحديد معنى «الحقيق��ة» ـ بذلك فإن الس��ياق الحضاري
الجديد بعد وفاة الرس��ول ـ عليه الصالة والسالم ،أكس��ب مسألة «أسباب
الن��زول» أهمية محورية لكونه جعل الحقيقة داخ��ل التاريخ والعالَم بما دفع
األمة المستخلفة أن تتوصل إليها من خالل نظرها وكدحها وفاعليتها .وبذلك
أضحى للبعد االس��تخالفي في مقاربة ابن عباس مكانة أساس��ية عند دراسة
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مسددا .كان ابن عباس بذلك يعلن عن انطالق
القرآن والعمل على فهمه فهماً
ً
مفهوم يرفض اعتماد المقايسة على أفهام القدامى من السلف؛لكون المقايسة
تجعل الحقيقة كامنة في ظاهر النص الذي يصب��ح حاكماً على العقل وعلى
التاريخ وعلى العالم ،بما يعني إلغاءً فعلياً الستخالف اإلنسان ولفاعلية األُمة.
خامس���اً :في معنى التأويل :ألن الق��رآن «مجيد»؛ أي أن��ه ال يبلى مع
متغيرات الزمان والمكان وألنه «قرآن كريم» ،يتجدد عطاؤه ولكونه «في كتاب
مكنون» ،قابل ألن ُيكتشف من جديد ،لهذا يمكننا القول بأن القراءة التأويلية
عند ابن عباس كانت تعني إدراك كالم اهلل تعالى في معانيه الدقيقة ومقاصده
النص القرآني واستجابته للظرفية واالستمرارية .ذلك هو
البعيدة ضمن وحدة ّ
التأويل المراعي لما سبق بيانه من ضوابط معرفية موجهة وخصائص منهجية،
المعرفي ،والذي
التجميعي المس��توعب للزاد
إنه التأويل الذي يتجاوز الجهد
ّ
ّ
النص القيمة األساس؛ إذ من دونها يندثر
ُيعمل االجتهاد مع إيالء مقاصدية ّ
كل معنى حضاري وإنساني جامع له وفاعل في الطبيعة والكون والمجتمع.
في الخت���ام فإن الصحاب��ي الجليل عبد اهلل ب��ن عباس قد ب�� َّز ـ بعلمه
واجتهاده ومنهجه ـ من اش��تهر معه من الصحابة بالتفس��ير؛ ألنه عمل على
تحديد الوسائل واألسباب التي تعينه على فهم القرآن الكريم ضمن السياق
الحضاري والتاريخي الذي عاشه المسلمون بعد وفاة الرسول األكرم .وبذلك
كان هو المفس��ر الذي أرّخ لثقافة جيل من الصحابة كاش��فاً س��بل إثرائها
يفس��ر ش��هرته الواس��عة التي قامت بناءً عل��ى مزاياه
وتوس��يعها .هذا ما ّ
الش��خصية ،وفهمه المس��دد ،وجهوده المنهجية ،بما ّأدى إلى ترسيخ أ ُسس
يعد قول ابن عباس مقدماً على
مدرسة مكة في التفسير ،التي جعلت الزركشي ّ
1
قول غيره من الصحابة عند تعارض ما جاء عنهم في التفسير .

 1ـ االتقان ج  ،2ص .183
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علم الوجوه والنظائر
وقضايا التأويل
محمد المنتار

■

ُعني علماء القرآن ببيان أدوات التفسير؛ حيث اقتصر ابن جزي
الكلب��ي الغرناطي (ت 741هـ) على اثني عش��ر علماً ،1واكتفى
أبو حي��ان األندلس��ي الغرناطي (ت 745هـ) بس��بعة عل��وم على وجه
االختصار .2وأوصلها جالل الدين الس��يوطي (ت 911هـ) إلى خمس��ة
عشر علماً ،3وقد ذكر أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي (ت 790هـ) أن
العلوم المضافة إلى القرآن الكريم 4تنقسم إلى أربعة أقسام:
األول :قسم هو كاألداة لفهمه ،واستخراج ما فيه من الفوائد،
والمعين عل��ى معرفة مراد اهلل تعالى منه؛ كعل��وم «اللغة العربية»
التي ال ّبد منها ،و«علم القراءات» ،و«الناسخ والمنسوخ» ،و«قواعد
أصول الفقه».
الثاني :قسم مأخوذ من جملته من حيث هو كالم ،ال من حيث
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
■

التسهيل لعلوم التنزيل ،البن جزي.14 - 10/1 ،
البحر المحيط ،ألبي حيان.17 - 14/1 ،
اإلتقان ،للسيوطي.181/2 ،
الموافقات ،للشاطبي .380 - 375/3
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هو خطاب بأمر أو نهي أو غيرهما ،ب��ل من جهة ما .وذلك ما فيه من داللة
مأخوذا من
النبوة ،وهو كونه معجزة لرسول اهلل ژ  ،فإن هذا المعنى ليس
ً
تفاصيل القرآن ،كما تؤخذ منه األحكام الشرعية.
الثالث :قسم مأخوذ من عادة اهلل تعالى في إنزاله ،وخطاب الخلق به،
ومعاملته لهم بالرفق والحسنى ،من جعله عربيّاً يدخل تحت نيل أفهامهم ـ مع
تنزل لهم بالتقريب والمالطفة ،والتعليم في نفس
أنه المنزه القديم ـ وكونه ّ
المعاملة به ،قبل النظر إلى ما حواه من المعارف والخيرات .قال« :وهذا نظر
عما تضمنه القرآن من العلوم ...ويشتمل على أنواع من القواعد األصلية،
خارج ّ
والفوائد الفرعية ،والمحاسن األدبية».
الرابع :وهو األخير ،قسم هو المقصود األول بالذكر ،وهو الذي نبّه عليه
مأخوذا من نصوص الكتاب ـ منطوقها ومفهومها ـ على حسب
العلماء ،وعرفوه
ً
ما ّأداه اللسان العربي فيه.
وعلم «الوجوه والنظائر» له أوثق صلة وأعرق نس��ب بكل هذه األقس��ام
الشاطبية ،وهو من العلوم القرآنية التي يستفاد منها في فهم وتدبر ألفاظ آي
الذكر الحكيم باالس��تعانة بأس��باب النزول ،وعلم اللغة ،وغيرهما .وهو من
وخصوها بمؤلفات ،سموها
العلوم التفسيرية التي اهتم بها المسلمون قديماًّ ،
تارة كت��ب «الوج��وه»؛ نحو :وج��وه القرآن إلس��ماعيل بن أحم��د الحيري،
وبـ «الوجوه والنظائر» أو«األشباه والنظائر» تارة أخرى.
تعاص َر ظه��ورُ اختص��اص «الوج��وه والنظائر» مع اتج��اه النُ َخب
وق��د َ
اإلس�لامية في النصف الثاني من الق��رن الثاني الهجري الجتراح أس��اليب
ومناهج لمقاربة الخطاب القرآني وفهمه .ويمكن تركيز االهتمامات الرئيسة
لهذه الجه��ة في ثالث :المقاربات اللغوية واللس��انيـة ،والمقاربات الفقهية،
والمقاربات الكالميـة .وتو ُّج ُه اختصاص الوجوه أو األشباه والنظائر ينتمي إلى
الفصيلة اللغـوية واللسانيـة ،مثل مجاز القـرآن ألبي ُعبيـدة معمر بن المثنـى
(209 -هـ) ،ومعانـي القرآني للفـراء (206 -هـ).1
 1ـ قارن بما ذكره د .رضوان الس��يد ،الح ُّق في الخطاب القرآني والمنظومات الكالمية اإلسالمية= ،
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ع��د هذا العلم من أعظ��م أوجه إعجاز الق��رآن الكريم ،حيث جعل
وي ُّ
ُ
اإلمام السيوطي ش��طر كتابه «معترك األقران في إعجاز القرآن» للحديث
عن هذا الوج��ه من وجوه إعجاز القرآن الكريم ،فق��ال« :الوجه الخامس
والثالثون م��ن وجوه إعج��ازه :ألفاظه المش��تركة»؛ إذ الكلم��ة الواحدة
وجها ،وأكثر وأقل ،وال يوجد ذلك في كالم البشر».1
«تنصرف إلى عشرين ً
قال الزركشي« :ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر،
فهو كمن ادعى البلوغ إلى صدر البيت قبل تجاوز الباب ،فظاهر التفس��ير
يجري مجرى تعلم اللغة التي ال بد منها للفهم ،وما ال بد فيها من استماع
كثير؛ ألن القرآن ن��زل بلغة الع��رب ،فما كان
علم الوجوه هو من العلوم
الرجوع فيه إلى لغتهم فال ب��د من معرفتها أو
التفسيرية التي اهتم بها
معرفة أكثرها؛ إذ الغرض بم��ا ذكرناه التنبيه
ّ
وخصوها
المسلمون قديماً،
على طريق الفهم ليفتح بابه ،ويس��تدل المريد
بم ؤ�لفات ،سموها تارة كتب
«الوجوه»؛ نحو :وجوه القرآن
بتلك المعاني التي ذكرناها ـ من فهم باطن علم
للحيري ،وبـ «الوجوه
القرآن وظاه��ره ـ على أن فهم كالم اهلل تعالى
والنظائر» أو«األشباه
ال غاية له ،كما ال نهاية للمتكلم به».2
والنظائر» تارة أخرى
أوالً :اإلطار النظري والمفاهيمي

لما كان��ت معاني القرآن الكري��م مكنونة في ألفاظ��ه العربية المعجزة
تنوعت مسالك العلماء في استخراج معانيه من هذه األلفاظ ،وقامت دراسات
حول ألفاظه العربية كي يتس��نّى للفقيه ،والمفتي ،والحاكم ،وطالب الفائدة
معرفة أحكام��ه ومعانيه ،وق��د نتج عن هذه الدراس��ات ما ُيس��مى بالوجوه
= مجلة التفاهم ،العدد  ،38س��نة 2012م .في مبح��ث الوجوه والنظائر ،مقدمة هند ش��لبي على
تحقيق كتاب التصاريف ليحيى بن سالم .تونس :الشركة التونسية للتوزيع .1980 ،وسلوى محمد
العوا :الوجوه والنظائر في القرآن .القاهرة :دار الشروق ،1988 ،ص .23
 1ـ انظر معترك األقران  ،514/1واإلتقان.545/1 ،
 2ـ البرهان ،150/2 ،فصل في أنواع علوم القرآن ،النوع الحادي واألربعون ،معرفة تفس��يره وتأويله
ومعناه.
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والنظائر في الق��رآن الكريم ،التي كش��فت النقاب عن المعان��ي المتعددة
والمتجددة التي يصلح أن يدل عليه��ا اللفظ الواحد ،وكذلك المعنى الواحد
الذي يصلح أن تدلُّ عليه ألفاظ متعددة .وهذا يدلُّ على اتساع قاعدة الشريعة
اإلسالمية ،كي تصلح لعالج الحياة البشرية في كل مكان وزمان.
ومعنى الوجوه والنظائر «أن تكون الكلمة الواحدة ذكرت في مواضع من
القرآن عل��ى لفظ واحد ،وحركة واحدة ،وأريد بكل م��كان معنى غير اآلخر،
فلفظ كل كلمة ذكرت في موضع نظير للفظ الكلمة المذكور في موضع آخر،
وهو النظائ��ر ،وتفس��ير كل كلمة بمعنى غي��ر معنى األخرى ه��و الوجوه»،1
فالنظائر اسم لأللفاظ ،والوجوه اسم للمعاني.
يقول اإلمام الباقالني (ت 403هـ)« :واعلم أن هذا علم شريف المحل،
عظيم المكان ،قليل الطالب ،ضعيف األصحاب ،ليست له عشيرة تحميه،
وال أهل بيت عصمة تفطن لما فيه ،وهو أدق من السحر ،وأهول من البحر،
وكيف ال يكون كذلك وأنت تحس��ب أن وضع (الصبح) في موضع (الفجر)
سجعا ،وليس كذلك ،فإن إحدى
شعرا أو ً
يحس��ن في كل كالم إال أن يكون ً
اللفظتين قد تنفر في موضع وتزل عن مكان ال تزل فيه اللفظة األخرى ،بل
تتمكن فيه وتضرب بجرانها ،وتراه��ا في مكانها ،وتجدها غير منازعة في
أوطانها ،وتجد األخرى لو وضعت في موضعها لكانت في محل نفار ،ومرمى
شرار ،ونابية عن استقرار».2

تعريف الوجوه والنظائر في اللغة:

قال ابن منظور :النَّظا ِئ ُر جمع نَ ِظيرة وهي ِ
��ب ُه في األَش��كال
الم ْث ُل وال ِّش ْ
واألَخالق واألَفعال واألَقوال .3يقال :فالن نظير فالن ،إذا كان مثله وش��بيهه،
والجمع نظراء.4

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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ان الن َِّب ُّي ژ
��ر ال َِّتي َك َ
ومن ذلك قول ابن مس��عود« :لَقَ ْد َع َر ْف ُت ال 1ن ََّظا ِئ َ
��رينَ ُس��ورَ ًة ِمنَ ْال ُمفَ َّص ِل»  ،يريد السور المتماثلة في
َي ْق ِر ُن َب ْينَهُ َّن َف َذ َك َر ِع ْش ِ
المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص ،ال المتماثلة في عدد اآلي».
2
أصل واحد يدلُّ على مقابل ٍة لشيء.
وقال ابن فارس  :الواو والجيم والهاءٌ :
وغيره .وفي الحديث « ِفتَنٌ َك ِق َط ِع
والوجه
ِ
الرج ِل َ
مستقب ٌل لك ِّل شيء .يقال َو ْجه ّ
ون أ َ ًّيا ِم ْن؛
الل َّْي ِل ْال ُم ْظ ِل ِم َيتْ َب ُع َب ْع ُضهَا َب ْع ًضاَ ،تأ ْ ِتيكُ ْم ُم ْشتَ ِبهَ ًة َكوُ ُج ِوه ْال َبقَ ِر لاَ َت ْدرُ َ
3
كثيرا.
أ َ ٍّي» أي يشبه بعضها ً
بعضا؛ ألن وجوه البقر تتشابه ً

تعريف الوجوه والنظائر في االصطالح:

قال ابن منظور :النَّظائ ِ ُر
َ
ظيرة وهي ال ِم ْث ُ
ل
جمع ن ِ
َ
ِّ
والش ْب ُ
ه في األشكال
َ
َ
واألخالق واألفعال
َ
واألقوال .يقال :فالن
نظير فالن ،إذا كان مثله
وشبيهه ،والجمع نظراء.

قال الزركش��ي في البرهان :الوجوه :اللفظ
المش��ترك الذي يس��تعمل في عدة معا ٍن؛ كلفظ
(األمة) ،والنظائر :كاأللفاظ المتواطئة4؛ واللفظ
المش��ترك أو المش��ترك اللفظي ـ بتعبير اإلمام
الواحد الدالُّ على معنيين
«اللفظ
السيوطي ـ هو:
ُ
ُ
مختلفين فأكثر ،دالل ًة على السواء عند أهل تلك
اللغ��ة» .5مث��ل كلم��ة (قس��ورة) بمعنى :األس��د
وط ْهر.
حيض ُ
والرامي ،وكلمة ( ُقرء) بمعنىْ :
والمتأمل لم��ا في كتب الوجوه والنظائر ،يج��د أن ليس كل ما فيها من
األلفاظ المشتركة المعلومة في اللسان العربي ،وذلك ألن المعتمد في معنى
الكلمة عند المفسرين ليس اللغة ومادة الكلمة واشتقاقها اللغوي فحسب ،بل
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

صحيح البخاري.197/1 ،
معجم مقاييس اللغة.88/6 ،
مسند أحمد.391/5 ،
البرهان في علوم القرآن.102/1 ،
الرحمن جالل الدين الس��يوطـي .تحقيق محمد
عبد
للعالم��ة
المزهر في عل��وم اللغة وأنواعها
ٰ
أحمد ج��اد المولى وعلي محمـ��د البجاوي ومحم��د أبو الفض��ل إبراهيم .مكتب��ة دار التراث.
القاهرة .ط .1
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هناك أمور أخرى تؤخذ بعين النظر اعتمدها المفسرون في توجيه معنى اللفظ
الواحد .وهذا هو ما يبيّن الف��رق بين «األلفاظ المش��تركة» وبين «الوجوه
والنظائر» ،فالوجوه والنظائر أعم من المشترك اللفظي.1
ويقول ابن الجوزي (ت 597هـ) في كتابه «نزهة األعين النواظر في علم
«واعلم أ َن معنى ْالوُ ُجوه والنظائر أ َن تكون ْالكَ ِل َمة َو ِ
اح َدة،
الوجوه والنظائر»َ :
ذكرت ِفي َموَ ِ
احد ،وحركة َو ِ
اضع من ْالقُ ْرآن على لفظ َو ِ
اح َدةَ ،وأ ُرِ يد بِكُل َمكَان
معنى غير اآلخرَ ،فلفظ كل كلمة ذكرت ِفي َم ِ
وضع نَ ِظير للفظ ْالكَ ِل َمة ْال َم ْذ ُكورَة
ِفي ْالموضع اآلخرَ ،و َت ْف ِسير كل كلمة ب َِم ْعنى غير معنى األخرى ُهو ْالوُ ُجوه».2
وعند تأمل التعريف االصطالحي لك ٍل من الوجوه والنظائر ،س��نجد أن
الوجوه تتعلق باأللفاظ المتحدة في النطق المختلفة في المعنى ،أما النظائر
فهي تتعلّق باأللفاظ المتحدة في النطق والمعنى معاً ولكن هذا المعنى يصلح
ألفراد كثيرة .وق��د قيل :إن النظائر في اللفظ والوج��وه في المعاني ،ولكن
ضعف هذا القول أورده الزركشي والسيوطي .قال الزركشي :ألنه لو أريد هذا
 1ـ المشترك اللفظي يطلق على تس��مية األشياء الكثيرة باالسم الواحد ،ويقع المشترك اللفظي في
األسماء كلفظة «النكاح» تطلق على العقد كقوله تعالى ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﴾
[األح��زاب .]49 :وتطلق على ال��وطء كقوله تعال��ى ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﴾ [البق��رة .]230 :وف��ي الفع��ل كلف��ظ «عس��عس» في قول��ه تعال��ى ﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﴾
[التكوير ]17 :تطلق على اإلقبال واإلدبار .وفي الح��روف ،كحرف «من» ،فإنه قد يأتي لالبتـداء
كما فـي قول��ه تعال��ى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ﴾ [اإلس��راء ،]1 :وقد يأتي للتبعيض نحو قوله تعالى ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﴾ [البقرة ،]8 :وق��د يأتي لبيان الجنس كمـا فـ��ي قولـه تعالى ﴿ :ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ﴾ [الحج.]30 :
اس��م للمعان��يَ ،فهَ َذا األ َ ْصل ِفي وض��ع كتب ْالوُ ُجوه
وه:
ج
و
اس��م لأللفاظَ ،و ْال ُ ُ
ْ
 2ـ َفإِ ذن الن ََّظا ِئرْ :
الس��امع لهَ ِذ ِه الن ََّظا ِئر أ َن
ضع كتب ْالوُ ُجوه والنظائر أ َن يعرفوا َّ
علماء بِوَ ْ
والنظائرَ ،وال َِّذي أ َرَ َاد ْال َ
ِ
ذكروا
َم َعا ِنيهَا ْ
الم َراد بِهَ ِذه الل َّْف َظة َما أ ُرِ يد ِبالأْ ُ ْخ َ
��رىَ ،وقد تجوز واضعوها َف ُ
تختَلفَ ،وأ َن��ه لَ ْي َس ُ
ِ
ِ
كلمة َو ِ
ِ
ِ
اها في َجميع ْال َموَاضع َواحد .كالبلد ،والقريةَ ،و ْال َمدينَةَ ،والرجلَ ،وا ِلإْ نْ َس��ان،
اح َ
��دة َم ْعنَ َ
قر َية غير
َونَ ْح��و ذَ ِلكِ .إلاَّ أ َنه ُي َراد ب ْ
ِال َبلَ ِد ِف��ي َه ِذه الآْ َية غير ْال َبلَد ِفي الآْ َية الأْ ُ ْخ َ
��رى (وبهذه ْال ْ
قر َية ِف��ي الآْ َية الأْ ُ ْخ َرى) .فحذوا بذلك َح ْذو ْالوُ ُجوه والنظائ��ر ْال َح ِق ِيق َّيةَ .ف َرأ َْيت أ َن أذكر َه َذا
ْال ْ
لاِ
وه.
كر ُ
ا ْسم َك َما ذَ ُ
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لكان الجمع في األلفاظ المشتركة ،وهم يذكرون في تلك الكتب اللفظ الذي
معناه واحد في مواضع كثيرة فيجعلون الوجوه نوعا ألقسام والنظائر نوعاً آخر
كاألمثال.1
والقرآن الكريم باعتباره كتاب اهلل  8المنزل باللغة العربية ،وعلى عادة
العرب وطرائقهم في التعبير ..قد ورد فيه طائفة من األلفاظ المشتركة عني
بجمعها وتصنيفها مجموعة من العلماء .وكان ذلك س��بباً من أسباب اختالف
المفس��رين والفقهاء وعلماء األصول في تأويل كثير من النصوص القرآنية،
وقد أدى هذا األمر إلى االختالف فـي االس��تنباط وتقرير كثير من األحكام
الفقهية .لذلك حظيـت هذه الظاهرة ـ أي ظاهرة
القرآن الكريم باعتباره
وجود المش��ترك اللفظ��ي في الق��رآن الكريم ـ
كتاب اهلل  8المنزل باللغة
بعناي��ة كبي��رة من ل��دن المتقدمي��ن ،وفي هذا
العربية ،وعلى عادة العرب
السياق ال بد من اإلشارة إلى تعامل بعض العلماء
وطرائقهم في التعبير..
مع هذه القضية.
قد ورد فيه طائفة من
ثانياً :التطور التاريخي لمبحث الوجوه والنظائر

األلفاظ المشتركة عني
بجمعها وتصنيفها مجموعة
من العلماء.

كان في مقدمة ما ُعني به الفكر اإلس�لامي
في بيئات��ه المتعددة عن��د أهل التفس��ير ،وأهل
والمحدثين ،واللغويين ،والصوفية ،والفالسفة والمتكلمين
األصول ،والفقهاء،
ِّ
المؤدي إلى فهم الخطاب الشرعي،
تأس��يس البيان
على اختالفها وتشعبها ـ
ّ
ُ
وبيان كيفية الفهم عنه ،واستنباط
وسنَّة)،
ووضع ضوابط الفهم للنص
ً
ُ
ُ
(قرآنا ُ
وضبط طريقة تأويله.
ومقاصده،
معانيه
ُ
وفي هذا السياق عني علماء المسلمين بتفسير ألفاظ القرآن الكريم في
وقت مبكر ،وتفننوا فيه .فصنّفوا كتباً في تفس��ير مش��كل الق��رآن وغريبه،
وأفردوا كتباً في لغ��ات القرآن ،وأخرى ف��ي الوجوه والنظائ��ر .وعنوا بهذا
الجان��ب عناية خاصة ،وذلك ألهميته وخطره؛ إذ به تتس��ع قاعدة المفاهيم
 1ـ البرهان في علوم القرآن.)102( ،1 ،
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اإلسالمية ،وتصل إلى البعيد والقريب ،والعالي والداني .فكان منهم من جمع
آيات القرآن الكريم التي اش��تملت جميعها على لفظ معين تدلُّ كل مجموعة
منها على معنى واحد من المعاني يختلف فيه عن المجموعة األخرى .ومنهم
من عنى بش��رح األلفاظ القرآنية الت��ي روعي فيها الس��ياق القرآني ،وكان
االهتمام بهذا الجانب قد أدى إلى الحفاظ على السياق القرآني ،والصياغة
القرآنية التي ح��وت المعاني المتعددة .وقد روي عن أب��ي الدرداء أنه قال:
«ال تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهاً كثيرة».1
صرح بعض المتقدمين بتأليف ابن عباس ^ في فن الوجوه والنظائر،
وقد ّ
الرحمن إس��ماعيل بن أحمد الضرير النيس��ابوري الحيري في
فقـال أبو عبد
ٰ
مقدمة كتابه «وجوه القرآن»« :والسابق بهذا التصنيف عبد اهلل بن عباس ثم
مقاتل ثم الكلبي» .2وفي القرن الثاني الهجري ،ألّف عكرمة مولى ابن عباس
(ت 105هـ) ،3ونس��ب ابن الجوزي لعل��ي بن أبي طلح��ة (ت 143هـ) كتاب في
الموضوع ،4ولمقاتل بن س��ليمان (ت  )150كتاب بعنوان« :الوجوه والنظائر في
القرآن الكريم» ،5وقد قيل :إنه أول كتاب وصل إلينا في هذا العلم.
1ـ

2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
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ذكر هذا األثر مقاتل بن س��ليمان في صدر كتابه بلفظ آخر ،ورفعه إلى النبي ژ  ،بلفظ« :ال
يكون الرجل فقيه��اً كل الفقه حتى ي��رى للقرآن وجوهاً كثي��رة» الوجوه والنظائ��ر في القرآن
الكري��م  ،1427/19قال العيني« :قال أبو عمر :ال يصح مرفوعاً ،وإنما الصحيح أنه من قول أبي
الدراء»:عمدة القاري ش��رح صحيح البخاري ،دار إحياء التراث العرب��ي ،بيروت .وأخرجه ابن
عبد البر بإسناده من حديث ش��داد بن أوس  ƒعن النبي ژ قال« :ال يفقه العبد كل الفقه
حتى يمقت الناس في ذات اهلل ،وال يفقه العبد كل الفق���ه حتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة»
انظر :جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله.45/2 ،
التصاريف ،مقدمة المحققة.28 :
ولعله تناول هذا الجانب من تفس��يره الذي ذكره ابن النديم في فهرسه ،وقد ذكر هذا الكتاب
ابن الجوزي في مقدمة كتابه نزهة األعين النواظر ،ص  ،82ونقل ذلك حاجي خليفة في «كشف
الظنون» .2001/2
عن ابن عب��اس في كتاب له س��ماه (الوجوه والنظائ��ر) ،وهذا الكتاب ذكره اب��ن الجوزي في
مقدمة كتابه نزهة األعين ،ص 82
يعد كتاب األش��باه والنظائر (هكذا) لمقاتل بن س��ليمان البلخي (ت 150هـ767/م) من أقدم ما
وصل إلينا من كتب الوج��وه والنظائر ،وقام بتحقيق��ه والتعليق عليه الدكت��ور عبد اهلل محمود
معمتدا على نس��خة يتيمة موجودة بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية =
ش��حاته ،س��نة 1975م،
ً
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ومن الذين ألّف��وا في الوجوه والنظائ��ر ،في القرن الثان��ي كذلك أبو
الفضل العباس ب��ن الفضل األنص��اري (186هـ) ،1ولعلي ب��ن وافد المروزي
(ت  )193كتاب بعنوان «الوجوه في القرآن» ،2وليحيى بن س�لام (ت 200هـ)
كتاب« :التصاريف تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه».
وفي القرن الثالث ألّف عبد الملك بن قريب
كتابا س��ماه «م��ا اختلفت
األصمع��ي (ت 216هـ) ً
ألفاظ��ه واتفقت معاني��ه»ُ ،طب��ع بتحقيق مظفر
سلطان في المطبعة الهاشمية بدمشق سنة 1951م،
وألبي العميثل األعرابي ،عبد اهلل بن خليد بن سعد
(240هـ) كت��اب بعنوان «ما اتف��ق لفظه واختلف
معناه» طبع بتحقيق ف .كرنكو بلندن سنة 1925م.
وأيضاً ألّف أبو العب��اس المبرد ،محمد بن يزيد

عني علماء المسلمين
بشرح األلفاظ القرآنية
التي روعي فيها السياق
القرآني ،وكان االهتمام بهذا
الجانب قد أدى إلى الحفاظ
على السياق القرآني،
والصياغة القرآنية التي
حوت المعاني المتعددة.

= بالقاهرة ،وطبع في الهيئة المصرية العامة للكتاب ،وصور عن الطبعة األولى سنة 1994م ،وفي
س��نة 1993م ،وقام الدكتور علي أوزك من تركيا بتحقيق الكتاب عن نس��ختين في تركيا وطبعه
مؤكدا نسبة الكتاب لمؤلفه مقاتل .وفي عام 1999م في
سنة 1993م ،بعنوان «الوجوه والنظائر» ً
الدورة التدريبي��ة الدولية الثانية عن صناع��ة المخطوط العربي اإلس�لامي التي أقامها مركز
جمعة الماج��د للثقافة والتراث بدبي ،قدم أ.د .حاتم صال��ح الضامن بحثه بعنوان «مخطوطات
نس��بت إلى غير أصحابها» وأق��ام الدليل الجازم على عدم صحة نس��بة الكتاب إلى مقاتل بن
سليمان البلخي ،بل هو لهارون بن موسى القارئ( ،ت 170هـ78/م) ( ،)25الذي قام بتحقيقه عام
1988م ونش��رته وزارة الثقافة واإلعالم ف��ي بغداد ،وقد عثر على أصل كت��اب الوجوه والنظائر
لمقات��ل في مكتبة مركز جمعة الماجد ،وق��ام بتحقيقه ،وعمل مقارنة بين��ه وبين كتاب هارون،
وتبيّن له اعتماد هارون على كتاب مقاتل في أكثر األلفاظ ،وإضافة ست وثالثين لفظة أخل بها
أصل كت��اب مقاتل المخط��وط ،وبذلك يكون كتاب هارون بن موس��ى هو الكت��اب الخامس في
تسلس��ل أهم المؤلفات في الوجوه والنظائر .لمزيد من التفصي��ل انظر «علم الوجوه والنظائر
في القرآن الكريم وأثره في التفس��ير والكش��ف عن إعج��از القرآن» ،الدكتور محمد يوس��ف
الش��ربجي ،قسم التفس��ير وعلوم القرآن ،كلية الش��ريعة ـ جامعة دمش��ق ،مقال منشور بمجلة
جامعة دمشق ـ المجلد  19ـ العدد الثاني ـ  .200ص .458
 1ـ ذك��ره ابن الجوزي في مقدمة كتاب��ه «نزهة األعين» ص  ،82ونقل عنه ذل��ك حاجي خليفة في
«كشف الظنون»2002/2 ،م.
 2ـ ذكره ابن النديم في فهرسه ،ص .480
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(285هـ) كتاباً ،سماه «ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد» ،طبع
بتحقيق عبد العزيز الميمني في القاهرة س��نة 1350هـ ،وأعاد تحقيقه محمد
رضوان الداية ،وطبع في دار البشائر بدمشق سنة 1990م.
وفي القرن الرابع الهجري ألّف الحكيم الترمذي ،أبو عبد اهلل محمد بن
علي (ت نحو 320هـ) كتاب��ه «تحصيل نظائر القرآن» ،وه��و مطبوع بتحقيق
أيضا
حسني نصر زيدان ،في القاهرة سنة 1969م ،وأعيد طبعه في القاهرة ً
س��نة 1972م .وألف أبو بكر النق��اش ،محمد بن الحس��ين (ت 351هـ) كتاباً
بعنوان« :الوجوه والنظائر».1
وفي القرن الخامس ألّف أبو منصور الثعالبي (ت 429هـ) كتاباً س��ماه:
«األش��باه والنظائر ف��ي األلف��اظ القرآنية الت��ي ترادفت مبانيه��ا وتنوعت
معانيها» ،2وألّف إسماعيل بن أحمد بن عبد اهلل الضرير الحيري النيسابوري
ت430هـ ،كتابه «وجوه القرآن» ،3وألّف الحسين الدمغاني (ت 478هـ) كتابه
«الوجوه والنظائر في القرآن الكريم».4
وفي القرن الس��ادس ألّف ابن الجوزي (ت 597هـ) كتابه الفريد« :نزهة
األعين النواظر في علم الوج��وه والنظائر في القرآن الكريم» ،اختصره ابن
الجوزي في كتابه «منتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن
الكريم» .وألبي الفضل حبيش ب��ن إبراهيم تفلي��س (ت 558هـ)كتاب بعنوان
طبع سنة 1921م في طهران باللغتين العربية والفارسية.
«وجوه القرآن» ُ
وفي القرن السابع ألف أبو العباس أحمد بن علي المقرئ (ت 658هـ) كتابه
«وجوه القرآن» .5وللفيروزآبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب (ت 817هـ) كتاب
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
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ذكره ابن الجوزي في مقدمة كتاب نزهة األعين ص .82
طبع الكتاب بدمشق بتحقيق محمد المصري سنة 1984م.
وطبع بدمشق سنة 1996م.
حققته فاطمة يوسف الخيميُ ،
وطبعته لجنة إحياء التراث في القاهرة ،س��نة 1996م ،بعن��وان «الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب
طبع الكتاب في دار الفارابي بدمشق سنة 1998م.
اهلل العزيز» .كما ُ
مخطوط��ا ،توجد منه نس��ختان إحداهما في المتح��ف البريطاني ،ضم��ن مجموع رقم
ما زال
ً
أيضا رقم ( ،725/4 )20وقد نقل
مجموع
ضمن
الكبير
المسجد
في
صنعاء
في
واألخرى
(،)1229
ً
تقريبا في تفسيره الكبير «اللباب في علوم الكتاب».
عنه ابن عادل الدمشقي (ت 880هـ)
ً
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«بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزي��ز» ،تكلّم في الجزء األول منه
وخص األجزاء األخرى للوجوه والنظائر في
عن علوم القرآن وتفس��ير القرآنَّ ،
القرآن الكريم ،وقد ُطبع الكتاب بتحقيق محمد علي النجار في المجلس األعلى
للشؤون اإلسالمية بالقاهرة ،عام 1963م.
وفي القرن التاس��ع ألف أبو العماد محمد بن محمد بن علي البلبيس��ي
القاه��ري المصري (ت 887هـ) كتابه« :كش��ف الس��رائر في معن��ى الوجوه
واألشباه والنظائر».1
حت��ى إذا كان الق��رن العاش��ر وس��طع نجم
سطع في القرن العاشر
الرحمن بن أبي بكر
الس��يوطي ،جالل الدين عبد
نجم السيوطي ،جالل
ٰ
الدين عبد الرح ٰمن بن
(ت 911هـ) حيث وج��د أمامه هذا الكم الكبير من
أبي بكر حيث وجد أمامه
المؤلفات ف��ي هذا العلم ،فأفاد منه��ا وألّف فيها
هذا الكم الكبير من
فخص في كتابه «اإلتقان في علوم
مطنبا
ً
ً
ومقصداّ ،
الم ؤ�لفات في هذا العلم،
النوع
في
العل��م
هذا
عن
للحديث
��ا
نوع
القرآن»
ً
فأفاد منها وألّف فيها
ً
ذكر
والنظائر،
الوجوه
معرفة
في
والثالثين
التاسع
ً
مطنبا ومقصدا.
فيه بع��ض المؤلفات قديمه��ا وحديثها ،فذكر من
مقات�لا البلخي ،وم��ن المتأخرين ابن
األقدمي��ن
ً
الجوزي ،بل إن السيوطي ألّف في هذا الباب كتابه الرائق« :معترك األقران في
مش��ترك القرآن» وهو مطبوع بعن��وان« :معترك األقران في إعج��از القرآن».
وإضافة إل��ى هذه المؤلفات المختصة في هذا الف��ن ،ال نعدم في طيات كتب
كثيرا من المباحث والمعطيات ذات الصلة بما في هذه الكتب.
التفسير
ً
ثم اهتم المتأخرون من العلماء بهذا العلم ،وكانت هناك دراسات قيمة
مثل:
ـ الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ،دراسة وموازنة ،للدكتور سليمان بن
صالح القرعاوي ،وهي في أصلها رسالة دكتوراه ،من جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية ،بالرياض ،سنة 1407هـ ،وطبعت في الرياض سنة 1410هـ.
 1ـ طبع بمؤسسة شباب الجامعة باإلسكندرية بتحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد.
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كتاب��ا في هذا العلم س��ماه
ـ وألّ��ف الدكت��ور عبد العال س��الم مكرم ً
(المشترك اللفظي في ضوء غريب القرآن الكريم) قام بدراسة موجزة لبعض
المؤلفات في المش��ترك اللفظي ،مث��ل كتاب مقاتل ،وه��ارون ،والتصاريف
ليحيى بن س�لام ،وما اتفق لفظه واختلف معناه ،للمب��رد ،وتحصيل نظائر
الق��رآن للحكيم الترمذي ،واألش��باه والنظائر للثعالب��ي ،والوجوه والنظائر
للدامغاني ،ونزهة األعين البن الجوزي ،وكش��ف السرائر البن العماد .وطبع
في الكويت سنة 1994م.
ـ وللدكتور محمد علي الحس��ن بحث نش��ره في مجلة كلية الدراسات
اإلسالمية والعربية في دبي ،العدد الس��ابع 1993م ،بعنوان «نحو موسوعة
مقترحا للوجوه
تص��ورا
إس�لامية في الوجوه والنظائر القرآنية» وضع فيه
ً
ً
واأللفاظ القرآنية تغني الباحثين عن الرجوع إلى كل هذه الكتب ،وتيس��ر
عليهم سبل البحث للوصول إلى المعاني المنشودة.
ـ وللباحثة س��لوى محمد س��ليم العوا رسالة ماجس��تير بعنوان «الوجوه
والنظائر في القرآن الكريم» تقدمت بها إلى قسم اللغة العربية ،كلية اآلداب،
وطبع الكتاب
جامعة عين شمس ،سنة 1997م ،اتجهت في بحثها
لغوياُ ،
ً
اتجاها ً
في دار الشروق في القاهرة ،سنة 1998م.
باإلضاف��ة إلى مق��االت علمية 1بحثت مس��ألة الوج��وه والنظائر ،وهي
مقاالت حافلة بمزايا قيمة ،حاولت التعريف بالكتب المصنفة في هذا العلم،
ودراسة موضوعاته من ناحية تاريخية ،وتراثية ،وأحياناً نقدية.
وأما عن منهجية هذه الكتب فنجد أصحابها يستدلون على ما سطروه
 1ـ مثل «دراس��ة نقدية في كتب الوجوه والنظائر» لس��يد محمد رضا ،وأمي��ر صالح معصومي،
حاوال القيام فيه بدراس��ة نقدية لما تحتويه كت��ب الوجوه والنظائر م��ن الناحية المنهجية
والمعرفية ،وبحث «ف��ي معرفة أقدم أثر في عل��م الوجوه والنظائر في القرآن» بالفارس��ية
للدكتور فتح الهي نجار زادكان ،و«من الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان والحكيم الترمذي
إلى تفس��ير اإلمام جعفر الصادق» لبول نويا ،و«الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ،وكتاب
مقاتل بن سليمان» للدكتور مرتضى إيرواني ،و«الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» للدكتور
الرحمن البحيري.
عبد
ٰ
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باآليات القرآنية حيناً ،وبالروايات المأثورة حيناً آخر ،وبعلوم اللغة واآلداب
ثالثاً.
وإذا دققن��ا النظر ف��ي كتب الوج��وه والنظائ��ر وما فيها من تفس��ير
كثيرا من قضايا اللغة والتفس��ير ،والتأويل ،والنحو،
المفردات ،نجد فيه��ا
ً
فصارت كموسوعات ش��املة تشتمل على أمور ش��تى مختلفة ،ولهذا ال يمكن
تسمية تلك الكتب بأنها كتب الغريب ،أو كتب اللغة ،أو غير ذلك .ومن أجل
ذلك أو تأسيس��اً عليه ال أرى ـ كما ذهب إلى ذلك األستاذ الدكتور رضوان
الس��يد ـ أنّ اختصاص الوجوه والنظائر يدخل في ب��اب غريب القرآن ،كما
بعض العلماء؛ وذلك ألنهم يقصدون بالغرابة
ذكر ُ
وإذا دققنا النظر في كتب
دخول االحتمال عليها ،ومن ث��م عدم التجدد أو
الوجوه والنظائر وما فيها
االفتقار إلى الدقة ،بس��بب عدم المعرفة بأصل
من تفسير المفردات،
واستنادا
جلي،
االستعمال .فالمعنى الرئيس
ً
نجد فيها كثيرا ً من قضايا
واضح ٌّ
ٌ
إليه تت��درج الدالالت الفرعية مجلّي�� ًة عن ٍ
وجوه
اللغة والتفسير ،والتأويل،
والنحو ،فصارت
ٍ
ووجوه للمصطلح األساسي.1
كموسوعات شاملة تشتمل
على أمور شتى مختلفة.

وقد تتعرض كتب الوجوه إلى تفسير الحروف
ومدى داللته��ا على المعان��ي المختلف��ة ،فنجد
الدامغاني مثال يتكلم في كتابه «الوجوه والنظائر»
عن الح��روف اآلتية :إال ،وإل��ى ،وإن ،وأن ،وأم ،وثم ،ول��وال ،ولعل ،ولما،
والالم المكس��ورة ،والالم المفتوحةِ ،وم ْن ،وهل ،وال ،والت .2وهو صنيع ابن
الجوزي في كتابه «نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر».

 1ـ قارن بما ذكره د .رضوان الس��يد ،الح ُّق في الخطاب القرآني والمنظومات الكالمية اإلسالمية،
مجلة التفاه��م ،العدد  ،38س��نة 2012م .ومقدمة هند ش��لبي عل��ى تحقيق كت��اب التصاريف
ليحيى بن س�لام .تونس :الش��ركة التونس��ية للتوزيع1980 ،م .وس��لوى محمد الع��وا :الوجوه
والنظائر ف��ي القرآن .القاه��رة :دار الش��روق1988 ،م ،ص  .23بمقدمة الش��يخ الزفيتي على
تحقيق��ه لكتاب «الوج��وه والنظائر أللفاظ كت��اب اهلل العزيز» للدامغان��ي ،القاهرة :المجلس
األعلى للشؤون اإلسالمية2003 ،م ،ص .20 - 18
 2ـ انظر «الوجوه والنظائر» للدامغاني ،مرجع سابق.
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ويجب التنبيه إلى أن المعاني المذكورة في كتب األوجه والنظائر ليست
على منوال واحد ،وإن كان مؤلفوها لم يش��يروا إلى ذلك ،وعليه فيجب على
المفس��ر أن يميزها من حيث داللتها عل��ى المعاني .كم��ا أن تلك الكلمات
المس��ماة الوجوه ،قد تكون متقاربة حيناً آخر حسب ما يقتضيه سياق اآلية،
وكانت أع��م من أن تكون مطابقة للمعنى الموضوع ل��ه ،ومرادفاً له ،أو غير
مطابقة له كالمعاني المجازية ،والتأويالت الرمزية وغير ذلك.1
ثالثاً :الوجوه والنظائر ومقتضيات السياق

الس��ياق أداة مثلى للفحص عن المعاني ،والترجيح بي��ن الوجوه ،وبناء
الدالالت ،ومنع التأويالت البعيدة؛ إنه الميزان الذي ينضبط به التوافق بين
النص الشرعي ومراده .وقد كان للعلماء احتفاء كبير بهذا المصطلح ،وداللته
في علوم ش��تى مثل التفس��ير ،وعلوم القرآن ،وإعراب الق��رآن ،وعلم أصول
ِ
الفقه ،والبالغة ،والوجوه والنظائر ،كما قد عبّروا عنه بمصطلحات مرادفة،
كالقرينة ،وداللة الحال ،ومقتضيات األحوال ،والمقام ،والمساق..
ورس��وخ في حقل
امتداد في مظان التراث اإلس�لامي،
ولداللة الس��ياق
ٌ
ٌ
العلوم الشرعية ،وبخاصة في مجال التفس��ير وعلوم القرآن؛ حيث تعد علوم
ثر ًا لنظرية الس��ياق ،ومعاوناً للباحثين على اس��تجالء مظاهر
القرآن
ً
رافدا ّ
التناغم بين الخطاب القرآني وواقعه الخارجي.
وإذا كان اللسان العربي هو الدال على معاني الوحي ،وبه تفهم وتدرك؛
فإن السياق هو لسان العربية ،والمترجم ألغراضها ودالالتها ،وتعد االستعانة
به من مستلزمات تحقيق النظرة الموضوعية المتكاملة في فهم نصوص الوحي
وتوضيح مضمونها .وإليه أشار الشاطبي بقوله« :معرفة مقاصد كالم العرب
إنما مداره على معرف��ة مقتضيات األحوال حال الخط��اب من جهة الخطاب
 1ـ قارن بما ورد في مقالة «دراس��ة نقدية في كت��ب الوجوه والنظائر» لس��يد محمد رضا ،وأمير
صالح معصومي .وهو مقال منش��ور بمجلة آفاق الحضارة اإلس�لامية ،أكاديمية العلوم اإلنسانية
والدراسات الثقافية ،السنة  ،15العدد1433 ،1هـ.
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المخاطب ،أو الجميع؛ إذ الكالم يختلف فهمه بحس��ب حالين أو
نفس��ه ،أو
َ
بحسب مخاطبين ،وبحسب غير ذلك» .1ومن مقتضيات األحوال أيضاً «معرفة
عادات العرب في أقوالها ،وأفعالها ،ومج��اري أحوالها حالة التنزيل»2؛ فإذا
فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكالم جملة ،أو فهم شيء منه ،فإن
معرفتها واإلحاطة بها تجنب الوقوع في الشبه ،واإلشكاالت التي يتعذر الخروج
منها إال بهذه المعرفة.
وقد أبرز المفس��رون والعلماء أهمية السياق في فهم داللة النص ،وترجيح
التأويالت ،يقول ابن قيم الجوزية« :الس��ياق يرش��د إلى تبيين المجمل وتعيين
المحتم��ل والقط��ع بع��دم احتم��ال غي��ر المراد،
يقول ابن قيم الجوزية:
وتخصيص العام ،وتقييد المطل��ق ،وتنوع الداللة،
«السياق يرشد إلى تبيين
وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم».3
المجمل وتعيين المحتمل
والقطع بعدم احتمال غير
وفي س��ياق حديث��ه عن ض��روب التفس��ير
المراد ،وتخصيص العام،
وأنواعه ،أش��ار العز بن عبد الس�لام إلى النوع
وتقييد المطلق ،وتنوع الداللة،
الذي يكون للس��ياق دور بارز في توجيهه ،فقال:
وهذا من أعظم القرائن
«وقد يت��ردد ـ أي معنى اآلية ـ بين محامل كثيرة
الدالة على مراد المتكلم».
يتس��اوى بعضها مع بعض ،ويترج��ح بعضها على
الكتاب في موضع
بعض ،وأولى األقوال ما دل عليه
ُ
السنّة ،أو إجماع األمة ،أو سياق الكالم ،وإذا احتمل الكالم معنيين،
آخر ،أو ُّ
وكان حمله على أحدهما أوضح وأشد موافقة للسياق كان الحمل عليه أولى».4
وفي هذا اإلطار لحظ نف��ر من الباحثين في الن��ص القرآني أنّ اللفظ
الواحد في القرآن الكريم تتعدد دالالته وتختلف من تركيب إلى تركيب ،ومن
وظل ذلك يدور في َخ َلد المفسرين ،حتى صار موضوعَ علمٍ
سياق إلى سياقّ ،
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

الموافقات .258/3
المصدر السابق .261/3
بدائع الفوائد ،دار الكتاب العربي ،بيروت.10 - 9/4 ،
اإلش��ارة إلى اإليجاز في بعض أنواع المج��از ،العز بن عبد الس�لام ،دار الحديث ،بيروت،
ص .220
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قائمٍ بذات��ه ،هو «علم الوجوه والنظائر» يش��كل َف ْرعاً من فروع الدراس��ات
الداللية؛ ألن فيه إحساساً
القرآنية ذات الصلة الوش��يجة بالدراسات اللغوية ّ
بتعدد الوجوه (المعاني) للفظ الواحد في التعبير القرآني ،يظهر ثراء اللغة.
ّ
الوجوه اسماً للمعاني ،و ـ النظائر ـ اسماً لأللفاظ.
أصحاب هذا العل ِم
ويجعل
َ
ُ
وقد أس��هم الباحثون في هذا العلم في تفس��ير دالالت كثيرة من ألفاظ
القرآن الكري��م ،وعباراته ،وحروف��ه ،وأماطوا اللثام ع��ن معانيها األصلية،
والفرعية ،الواردة في سياقات القرآن ،وبيّنوا اختالف دالالتها من سياق إلى
آخر ومن تركيب إلى تركيب ،على أساس أن السياق هاد إلى اختيار المعنى
المراد من الكلمة بحس��ب موضعه��ا المالئم لموضوع الن��ص ،ولذلك قال
ونظرا
الشاطبي« :كالم العرب على اإلطالق ال بد فيه من اعتبار السياق»،1
ً
لألهمية التي تولى للسياق في فهم داللة الكالم ،فقد غدا قاعدة أساسية في
عملية التأويل.
ولعل أهم ما ميّز كتب «الوجوه والنظائ��ر» تركيزها على عرض دالالت
األلفاظ والمفردات في عالقتها بس��ياقات وروده��ا ،حيث يكون للفظ في كل
سياق معنى غير معناه في سياق آخر .وتمثل كتب الوجوه والنظائر جانباً مهماً
من اهتمام علمائنا بالمصطلح القرآني ،جمعاً ودراس ًة ،على خالف غيرها من
المصادر الدارسية أللفاظ القرآن الكريم.
تحقيق مفرداته على
إن الطريق األمثل إلى فهم الن��ص القرآني وتدبره
ُ
نحو يجلي دالالتها في كل س��ياق ،ومعانيها في كل م��ورد ،وحقائقها في كل
اس��تعمال ،واألصل أن يكون هذا التحقيق منز ًال في أولويات المفس��ر منزلة
الصدارة ،ومفاض��اً عليه من الرعاية واالعتناء م��ا ال يفاض على غيره؛ ألن
األلفاظ حوامل المعاني ،وخدم لها ...ومتى أهمل اللفظ القرآني ،أو س��يء
فهمه ،أو أفرغ من مدلوله األصلي ،أو نزل على مصطلح حادث؛ فإن المفسر
يصد عن غرض الفهم ،ويرتج دونه باب التدبر.2
 1ـ الموافقات .153/3
 2ـ النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر ،د .قطب الريسوني ،ص .438
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قدمته كتب الوج��وه والنظائر من فائدة علمية لدارس��ي
ومع أهمية م��ا ّ
مصطلحات الق��رآن الكريم ،يالح��ظ أن تركيزها على الدالالت الس��ياقية
الجزئية لهذه المصطلحات جعلها أحياناً تنش��غل بتتبع هذه الس��ياقات على
حساب الداللة العامة لها التي تالزم اللفظ مهما تباينت مواضع استعماله،
كما ت َّم تفس��ير أوجه الكثير م��ن المصطلحات بمصاديقها ف��ي الواقع بدل
مفاهيمها المجردة.1
ومن األمثلة على ذلك تفسير ابن الجوزي للفظ اإلنسان ،حيث ذكر أنه
على خمسة وعش��رين وجهاً منها :آدم  ، ‰وأوالد آدم ،وأبو بكر الصديق،
وس��عد بن أب��ي وق��اص ،والوليد ب��ن المغيرة،
لعل أهم ما م ّيز كتب
وقرط ب��ن عب��د اهلل ،وأب��و جهل ب��ن هش��ام،
«الوجوه والنظائر»
والنضر بن الحارث ،وبصيصا العابد ،وبديل بن
تركيزها على عرض
ورقاء ،واألخنس بن شريق.2...
دالالت األلفاظ والمفردات
في عالقتها بسياقات
وال يشك ناظر في هذه الوجوه التي فسر بها
ورودها ،حيث يكون للفظ
المعني
لفظ اإلنس��ان أنها أق��رب إلى تحدي��د
في كل سياق معنى غير
ّ
باللف��ظ المبه��م «إنس��ان» من تحدي��د مفهوم
معناه في سياق آخر.
اإلنسان عموماً ،ونجد هذا األمر يتكرر أيضاً في
ألف��اظ أ ُخر ت��دلُّ على الجن��س كلف��ظ المرأة
والرجل ،وال ُيخفى أن تحديد هذه الوجوه مبني على معطيات أسباب النزول،
وهي من مكونات السياق األساسية التي تم تغليبها في هذه الدراسات.
لقد أصبح مبدأ مراعاة السياق شرطاً أساسياً في فهم الخطاب ،غير أن
ما نود التذكير به ،هنا ،هو أن الس��ياق ال يقوم بالوظيفة التفس��يرية فقط،
وإنما يتعداها إلى وظيف��ة أخرى تختص بترجيح معنى معين على ما س��واه،
وتقوية داللة مخصوصة على حساب دالالت مرجوحة ،ورفع االحتماالت بتأكيد
احتمال واحد قوي لقوة مرتكزه السياقي.
 1ـ المرجع السابق نفسه.
 2ـ نزهة األعين النواظر البن الجوزي ،ص .176
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وقد حاول مقاتل بن سليمان في كتابه «الوجوه والنظائر» حصر «وجوه»
مستشهدا
كثير من األلفاظ ،والعبارات ،والحروف الواردة في القرآن الكريم،
ً
على كل وجه ب َِع ٍ
دد من آيات القرآن .وكانت عنايته واضحة بشرح معنى اللفظ
في س��ياقاته المختلفة ،فيذكر المعنى األصلي للفظ ،ثم يذكر بقية المعاني
الفرعية ،ومثال ذلك أنه ذكر لكلمة (الموت) خمسة وجوه وردت في سياقات
القرآن ،أربعة منه��ا فرعية ،كأن تأخذ معنى النُ َطف التي لم تخلق ،أو معنى
الض��ال عن التوحيد ،أو معن��ى جدوبة األرض ،وقلة النب��ات أو معنى ذهاب
ثم يش��ير إلى المعنى الخامس ـ األصلي ـ
الروح من غير اس��تيفاء األرزاقّ .
بقوله« :الموت بعينه :ذهاب الروح باآلجال ،وهو الموت الذي ال يرجع صاحبه
إلى الدنيا».1
نقال عن مقاتل وغيره ،لكلمة (الهدى) س��بعة عش��ر
وذكر «الس��يوطي» ً
2
معنى ،ولكلمة (الفتنة) ستة عشر معنى ،ولكلمة (الذكر) ما يزيد على عشرين .
ونخلص إلى القول بأنّ القدماء بالغوا في االعتداد بالسياق في علم الوجوه
مولدا للمعاني دون الرجوع إلى أصل المعنى أو إبراز
والنظائر ،وجعلوا السياق
ً
العالقة بينه وبين المعاني األخرى في السياق ،رغم أنّ هذا البت قد يحرمنا
للنص.
من إدراك القيم األسلوبية ِّ
رابعاً :جدلية العالقة بين الداللة والنص

تميّز القرآن الكريم بنظام فريد معجز ،نسجت وفقه مفرداته وسياقاته..
كما تميز بخصوصية داللية ،وخصوبة مفهومية ﴿ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [هود ،]1 :حيث انصهرت المصطلح��ات والمفاهيم العربية في
بوتقته الداللية والبيانية ،فإذا هي وصف آخر من السبك والنظم ،وكذا من
خالل ما تم إضفاؤه عليها من قيم جديدة من خالل مواقعها في الس��ياقات
رص بديع يتجلى من خالله نس��قها التصوري الكلي،
القرآنية المتكاملة ،في ّ
 1ـ األشباه والنظائر ،لمقاتل بن سليمان228 - 226 :.
 2ـ السيوطي ،اإلتقان في علوم القرآن ،ج  ،1ص .143 - 142
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واتساقها الش��مولي والعضوي ﴿ ،ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ❁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﴾ [الفرقان.]33 ،32 :

وحين تدبر الق��رآن الكريم في اس��تعماالته اللفظي��ة والتركيبية ،يقف
متف��ردة في المعاني ،وأفق معجز تمنحه المفاهيم ،فتصبح
القارئ على ثروة
ّ
في اآلن ذاته متسمة بسمات بالغية غاية في الحسن والجمال ،وكذا بفاعلية
وقصد معجزين في البالغ المبين.
ولقد كان العرب في عصر نزول القرآن في
لما كانت العربية لسان
مس��توى يمكنهم من التفاعل مع النص القرآني،
القرآن الكريم ،ووعاءه
واالس��تجابة إليحاءاته ،والتأثر ببالغته وس��حر
البياني ،فإنه من البدهي أن
تكون اإلحاطة بقواعد هذه
بيانه ،وإن العناية بالوجوه والنظائر تس��عفنا في
اللغة ،واالرتياض بأساليبها،
مراعاة نظام الكالم الذي يشمل تسلسل المعاني
ومعرفة مقاصد العرب من
وترابطها الوثيق.
كالمهم ـ شرطا ً في التدبر
الواعي ،والتأويل المنقاد،
ولما كانت العربية لس��ان الق��رآن الكريم،
واالنتزاع الصحيح.
ووعاءه البياني ،فإنه من البدهي أن تكون اإلحاطة
بقواعد هذه اللغة ،واالرتياض بأساليبها ،ومعرفة
مقاصد الع��رب من كالمهم ـ ش��رطاً في التدبر
الواعي ،والتأويل المنق��اد ،واالنتزاع الصحيح .ولي��س المقصود باللغة هنا
قواعد النحو والصرف فقط؛ بل معناها يتسع لمجموع علوم اللسان العربي من
معرفة متن اللغة ،واالش��تقاق ،والبي��ان ،والمعاني ،واس��تعماالت الفصحاء،
وأساليب األدب الرفيع .إال أن لعلم الوجوه والنظائر مزيد اختصاص وعلوق؛
نظرا لمحوريته في فهم القرآن الكريم وحسن تأويله.
ً
قال الزركشي« :ومن أحاط بظاهر التفس��ير ـ وهو معنى األلفاظ في
اللغة ـ لم يكف ذلك في فهم حقائ��ق المعاني ،ومثاله قوله تعالى ﴿ :ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [األنفال ]17 :فظاهر تفسيره واضح ،وحقيقة
معناه غامضة؛ فإنه إثبات للرمي ،ونفي له ،وهما متضادان في الظاهر ،ما
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لم يفهم أنه رمى من وجه ،ولم يرم من وجه ،ومن الوجه الذي لم يرم ما
رماه اهلل .1» 8
وقد تصدى الراغب األصفهاني في معجمه «المفردات في غريب القرآن»
لبيان أهمية تحقيق األلفاظ المفردة حين قال« :وذكرت أن أول ما يحتاج أن
يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية ،ومن العلوم اللفظية تحقيق األلفاظ
المفردة ،فتحصيل معاني مف��ردات ألفاظ القرآن في كونه من أوائل المعاون
لمن يريد أن يدرك معانيه ،كتحصيل اللِّبن في كونه من أول المعاون في بناء
ما يريد أن يبنيه ،وليس ذلك نافعا في علم القرآن فقط؛ بل هو نافع في كل
علم من علوم الشرع ،فألفاظ القرآن هي لب كالم العرب وزبدته ،وواسطته
وكرائمه ،وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم».2
وبموازاة هذه المنهجية التحليلية كانت هناك محاوالت أخرى فردية تتجه
إلى دراسة القرآن من زاوية أخرى هي الرؤية الشاملة والكلية للقرآن الكريم،
بدأ ذلك من منطلق الدفاع عن القرآن والبحث في إعجازه ،وأول ما ظهر مع
المعتزلة الذين اهتموا بمواضيع القرآن؛
النص القرآني
ً
نظرا الستنادهم إلى ِّ
في احتجاجهم ودفاعهم.
وإن كان علم الوجوه والنظائر في الق��رآن الكريم يبدو علماً يركز على
النص
األلف��اظ والمفردات؛ فإن��ه في جوهره يكش��ف عن جوانب م��ن بنية ّ
القرآن��ي ،ال س��يما محاوالت اكتش��اف الرواب��ط بين مختلف ه��ذه الوجوه
والنظائر ،يبرز ذل��ك في تأويل النظائ��ر باالعتماد على اللغ��ة ال المأثور،
وإرجاعها إلى أصل واحد ،نجد ذلك عند الحكيم الترمذي في كتابه «تحصيل
نظائر القرآن»؛ إذ ينفي فيه تعدد المعاني؛ لوجود عالقة واضحة بينها جميعاً،
وحاول الترمذي تطبيق نظريته على إحدى وثمانين لفظاً ،3وبهذا الرابط بين
 1ـ البرهان .150/2
 2ـ المفردات في غريب القرآن ،لألصفهاني ،ص .10
 3ـ انظر :س��لوى محمد العوا ،الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ،القاهرة :دار الش��روق ،ط ،1
1998م ،ص  ،23وحول علم الوجوه والنظائر انظر :هند شلبي ،مقدمة تحقيقها لكتاب التصاريف
ليحيى بن سالم .تونس :الشركة التونسية للتوزيع1980 ،م.
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النص القرآني الذي أش��ار إليها الحكيم الترمذي يتم
النظائر المتعددة في ِّ
النص ،وهي ما يمكن عدها
اكتشاف جانب من شبكة المعاني المنثورة في بنية ّ
كلمات مفتاحية لفهم بنية النص كالذي عرف في المناهج اللغوية الحديثة.
وقريب من مقاربات الوجوه والنظائر ما ُعرف بعلم الغريب ،حيث كانت
بعض المؤلفات فيه كمفردات الراغب األصفهاني تكشف عن ربط بين مختلف
األلفاظ المنثورة في القرآن ،وهو ربط يشبك المعنى بين مختلف السور ،وقد
جديدا لفهم بنية
مدخال
تطورت دراسات المفردات القرآنية عموماً ،وأصبحت
ً
ً
1
النص ،وأفردت بالبحث ،وظهرت العناية بفكرة المصطلح القرآني  ،والهاجس
فيها هو الوعي بأهمية اكتشاف المعنى في القرآن من خالل بنيته.
ومن أجل ذلك أو تأسيساً عليه فإني أرجح ما
إن كان علم الوجوه والنظائر
في القرآن الكريم يبدو علما ً
ذهب إليه األس��تاذ الدكتور رضوان السيد في أن
يركز على األلفاظ والمفردات؛
اختصاص الوجوه والنظائر ال يدخل في باب غريب
فإنه في جوهره يكشف عن
بع��ض العلم��اء2؛ وذلك ألنهم
الق��رآن ،كما ذكر
ُ
ّ
النص
جوانب من بنية
يقصدون بالغرابة دخ��ول االحتمال عليها ،ومن ثم
القرآني ،ال سيما محاوالت
عدم التج��دد أو االفتقار إلى الدقة ،بس��بب عدم
اكتشاف الروابط بين مختلف
واضح
المعرفة بأصل االستعمال .فالمعنى الرئيس
هذه الوجوه والنظائر.
ٌ
واستنادا إليه تتدرج الدالالت الفرعية مجلّي ًة
جلي،
ً
ٌّ
ٍ
عن ٍ
ووجوه للمصطلح األساسي.
وجوه
خامساً :حدود أداء الوجوه والنظائر في التأويل

سجلت أولى مراحل تعامل علماء األمة مع القرآن الكريم اهتماماً خاصاً
وتحليال،
باأللفاظ والمفردات القرآنية ،وتعددت مظاهر هذا االهتمام درس��اً
ً
الرحمن حللي ،المفاهي��م والمصطلحات القرآنية :مقاربة منهجية ،مجلة إس�لامية
 1ـ انظ��ر :عبد
ٰ
المعرفة ،العدد ،35 :شتاء .2004
 2ـ قارن عن مبحث الوجوه والنظائر ،مقدمة هند ش��لبي على تحقيق كت��اب التصاريف ليحيى بن
س�لام .تونس :الش��ركة التونس��ية للتوزيع .1980 ،وس��لوى محمد العوا :الوجوه والنظائر في
القرآن .القاهرة :دار الشروق ،1988 ،ص .23
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واتس��عت لتش��مل تأصيل المفاهيم ،والكش��ف عن معانيها ،وبي��ان الفروق
والعالئق ،ورصد أصولها الداللي��ة ،وامتداداتها المفهومية ،وتصحيح الفهوم
وخصصوا لذلك أبواباً ومباحث بعينها نجدها ماثلة في كتب
الخاطئة حولهاّ ،
اللغة ،وأصول ِ
الفقه ،والموس��وعات التفس��يرية ،وكتب الغريب ،وكتب معاني
القرآن ،ومعاجم األلفاظ القرآنية ،وكتب الوجوه والنظائر ،وغيرها.
وقد عني المشتغلون بالوجوه والنظائر برصد وتتبع دالالت األلفاظ ،لشدة
تعلقها بقضايا التأويل ،حيث عملوا عل��ى جمع المفردات ووجوهها كما وردت
في آي القرآن الكريم ،وبيّنوا مصارفها ودالالتها وحقول معانيها .وقد صاغوا
فه َمهم لهذا الحقل المعرفي ،بعد وضعه في مجال حيوي يضم اللغة ،والداللة،
ْ
فضال عن مباحث أخرى من المعاني المفردة والمعاني
والس��ياق،
والقرينة،
ً
المؤلفة.
النص القُرآني كان له بين علماء
وليس ثمة ش��ك في أن البحث في تأويل ِّ
المسلمين موضع الصدارة ،حيث أثيرت تساؤالت حول منهج التعامل معه ،والنظر
فيه ،والمقدمات المعرفية والمنهجية المس��عفة في َفهمه وقراءته قراءة تأويلية
جديدة .وقد ظهر في الثقافة العربية واإلس�لامية المعاصرة العديد من أضرب
التأويلية الجديدة ،التي اجتهدت في تطبيق بعض مبادئ اللس��انيات ومنهجيات
تخل من مزالق نظرية
التأويل على ِّ
النص القرآني؛ غير أن هذه الق��راءات لم ُ
ومنهجية ،كما أثارت العديد من االنتقادات واالعتراضات ،من لدن المش��تغلين
بالعلوم اإلسالمية ،مما بات يستدعي رصدها وتتبعها ،والقيام في شأنها بمراجعات
فكرية رصينة ،ودراس��ات علمية متأنية ،وقراءات نقدية ألسس��ها النظرية ،وما
يتصل بها من األنساق المفاهيمية ،واألطر المرجعية ،والنواظم المنهجية.
وال يخفى أن أقس��ى ما يتعرض له أي نص أن ُيقرأ بـمنهجية غريبة عن
معه��ود خطابه ،فتكون ق��راءة ِ
مهدرة لس��ياقه ومقاصدهُ ،مغيِّب��ة للعديد من
مدخال
خصوصياته .م��ن هنا تأتي أهمية مبحث الوج��وه والنظائر ،باعتباره
ً
ربي
منهجاً لقراءة الق��رآن الكريم ،وتبيان معاني آياته ،فالقُ ُ
��رآن الكَ ُ
ريم َع ّ
ِ
ِ
العرب في
وأس��اليبه
وتراكيبه
ألفاظه
أي جا ٍر في
ِ
ِ
اللس��ا ِن؛ ْ
وبالغت��ه مجرى َ
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ِ
ِ
ِ
معاجمها
وتراكيبها في
ألفاظ العربيّة
يعتمد على
ألفاظه وتراكيبه
وفهم
ِ
ِ
ُ
لغتهمُ ،
فهمه من طري ِق لس��ا ِن العرب ،وفي ذ ِل��ك قال اإلمام
وأش��عارِ ها؛ أي
ُ
يكون ُ
لأللس�� ِن
مدخل فيها
المبارك َة عربيّ�� ٌة ،ال
الش
��اطبي« :إنّ ه��ذه ّ
ّ
َ
الش��ريع َة ُ
ُ
ّ
الجملَة ،فطلَ ُب ِ
يكون
األعجميّة ...وإنّ
َ
فهمه إنّما ُ
َ
القرآن نزلَ بلسا ِن العرب على ُ
خاص ًة؛ ألنّ اهلل تعالى يقولُ ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ ...إلى
ق
ري
الط
هذا
من
ِ
ّ
ّ
أعجمي وال ب ِلس��ا ِن
عربي وب ِلس��ا ِن العربِ  ،ال أنّه
مما يدلّ على أنّه
ِ
ٌّ
غير ذ ِلك ّ
ّ
أراد تفهُّمه ِفمن ِ
سبيل إلى تطلُّب
جهة لس��ا ِن العربِ ُيفهَ ُم ،وال
َ
العجمَ ،ف َمن َ
َ
َ
1
ِ
ِ
غير هذه الجهة» .
فهمه من ِ
إن كل مؤ ِّول أثناء قيامه بالعملية التأويلية ال
لب الن��ص القرآني ما لم
يمكنه أن يهتدي إلى ِّ
خبرا بلسانه الذي يفحص عن المراد ،ويبوح
ُي ْ
حط ً
بالمكنون ،وه��ذه اإلحاطة تقتض��ي التحقيق في
ثالثة جوانب :األول :داللة المف��ردات القرآنية
باعتبار وضعها اإلف��رادي والتركيب��ي ،والثاني:
داللة األساليب المتنوعة ،والثالث :أصول التأويل
من حيث إنها قانون ٍ
هاد إلى فهم مرادات القرآن
من الق��رآن؛ يق��ول الفراهي« :الكت��ب المتعلقة
بلس��ان القرآن من حيث داللتة على معانيه ثالثة كت��ب :كتاب «المفردات»،
وكتاب «األساليب» وكتاب «أصول التأويل» .ففي كتاب «المفردات» يبحث عن
األلفاظ المفردة .ويكش��ف عن معانيها الخاصة ،بحي��ث تتضح لها الحدود
واللوازم ،وما يتصل بها وما يفترف عنها ،وما يشابهها وما يضادها ،فيحيط
العل��م بداللة األلف��اظ المفردة .وفي كتاب «األس��اليب» يبح��ث عن داللة
التراكيب المختلفة الوجوه التي تدل عليها األساليب المتنوعة ،فيحيط العلم
عما ال داللة عليه .وفي كتاب
بما يدل عليه الكالم من المعاني حت��ى يحفظ ّ
«أصول التأويل» يبيّن ما يؤخذ من المعاني المختلفة وما ال يؤخذ ،وما يمكن

عني المشتغلون بالوجوه
والنظائر برصد وتتبع
دالالت األلفاظ ،لشدة تعلقها
بقضايا التأويل ،حيث عملوا
على جمع المفردات ووجوهها
كما وردت في آي القرآن
الكريم ،وب ّينوا مصارفها
ودالالتها وحقول معانيها.

 1ـ الموافقات .64/2
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بينهما من الجمع ،ثم بعد ذلك يستوي السبيل إلى فهم رباط معاني القرآن
من القرآن».1
وال غنى للمؤول الحصيف عن االس��تعانة بمدخل الوجوه والنظائر؛ ألنه
مدخل إلى تحقيق المفردات القرآنية ،وإعطاء كل مفردة مدلولها الخاص بها
بحسب السياق؛ على أس��اس أن لها وضعاً في كل استعمال ،أو عرفاً قد يغلب
عليها ،أو داللة خاصة تكتس��بها م��ن عموم المعنى اللغ��وي ،وهذا من ثراء
القرآن الكريم ،فإنه يعبر عن المعنى الواحد بألفاظ مختلفة ،كما يعبّر بلفظ
واحد من معا ٍن شتى ،حتى تكتس��ي العبارة القرآنية رونق الجدة ،وتدفع عن
قارئها الملل والضجر».2
ويدخل في هذا الباب حمل األلفاظ القرآنية على معهود األميين في الخطاب
بتعبير اإلمام الشاطبي ،3بمعنى ينبغي أن ُيسلك في كل استنباط واستدالل مسلك
العرب في تقرير معانيها ،على ما هو معهود عندهم في تلقي الخطاب.
والمقصود بموافقة القرآن معهود العرب أن لم يخرج عن لغتهم من حيث
ذوات المفردات والجمل وقوانينها العامة؛ يقول الش��اطبي« :ال بد لمن أراد
والسنَّة من معرفة عادات العرب في أقوالها ،ومجاري
الخوض في علم القرآن ُ
عاداتها حالة التنزيل من عند اهلل والبيان من رس��وله ژ ؛ ألن الجهل بها
موقع في الشبه واإلشكاالت التي يتعذر الخروج منها إال بهذه المعرفة».4
وحمال على هذه القاع��دة ،ال يصح للمؤول أن يتكلّ��ف من المحامل ما
ً
يضيق عنه لسان العرب األميين ،ويأباه معهود تصرفهم في القول ،وقد نعى
أبو إسحاق الشاطبي على غالة الباطنية تفسيرهم السكر الحقيقي بـ «سكرة
الغفلة والشهوة وحب الدنيا».5
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
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ومن ثَ ّم كان من ضوابط الممارسة التأويلية :أن تكون على مسالك العرب
في تقرير معانيها ،ومنازعها في أنواع مخاطباتها ،ومنوالها في توزيع المعاني
على األلفاظ» ،قال س��بحانه ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ❁ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ❁ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ❁ ﮣ ﮤ ﮥ ﴾ [الشعراء 192 :ـ ،]195وأن ُيفهم َوفق مدلوله
لي وال إغراب ،وال تعطيل لمغزى،
العربي ،الذي يتبادر إلى الذهن ،من دون ٍّ
أو إقحام لمعنى؛ ألن «لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع» .1ومن
ثم «فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطري��ق خاصة» ،2فال ُيتكلف في فهمه
ّ
فوق ما ال تحتمله ألفاظه ،وال يدل عليه استعمال تراكيبه ،أو أن ُت ْح َمل داللته
على ما ال تقتضيه أعرافه.
يقول الشاطبي« :ال بد
من هنا فإن الغافل عن الوجوه التي يحتملها
لمن أراد الخوض في علم
اللف��ظ القرآن��ي يتنكب الج��ادة ف��ي كل عملية
ُ
والسنَّة من معرفة
القرآن
خبرا بهذه المعاني ،أعوزه
تأويلية؛ فمن لم يحط ً
عادات العرب في أقوالها،
التمييز بين مصطلحات القرآن الكريم ،ووقع في
ومجاري عاداتها حالة
اللب��س ،كما أن تتب��ع موارد المف��ردة القرآنية،
التنزيل من عند اهلل
وس��بر اس��تعماالتها يهدي المؤول إل��ى مدلوها
والبيان من رسوله ژ .
األصلي ،ويعين هذا السبر على استخراج دالالت
خاصة في االستعمال القرآني.
ولنأخذ على سبيل المثال استعمال لفظ التأويل في القرآن الكريم ،وقد
جمعها ابن الجوزي في خمس��ة أوجه« :أحدها :العاقبة ،ومنه قوله تعالى في
األعراف ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ [األعراف  ،]52يعني عاقبة ما وعد
اهلل تعالى وفي يونس ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﴾ [يونس .]39
والثاني :اللون ،ومنه قوله تعالى في يوسف ﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﴾ [يوس��ف ،]37 :يعني بألوانه .والثالث :المنتهى ومنه قوله تعالى في آل
عمران ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ [آل عمران ،]7 :يعني ابتغاء منتهى ملك محمد
 1ـ الموافقات.324/4 ،
 2ـ الموافقات.64/2 ،
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وأمته ،وذلك حين زعم اليهود ـ حين نزل على النبي ژ فواتح السور ـ أنها
الج ّمل وأن ملك أ ُمته على قدر حساب ما أنزل عليه من الحروف.
من حساب ُ
والرابع :تعبير الرؤيا ،ومنه قوله تعالى في يوسف ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ [يوس��ف ،]6 :وفيها ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ [يوسف ،]45 :وفيها:
﴿ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [يوسف .]101 :والخامس :التحقيق ومنه قوله تعالى:
﴿ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﴾ [يوسف.1»]100 :
والناظر في هذه األوجه الداللية لورود لفظ التأويل في القرآن الكريم
يجد معناه يدور حول ما يؤول إليه الكالم وإن وافق ظاهره ،وذلك إما لمعنى
عملي يقصد به شيء في المستقبل يقع في المآل تصديقاً لخبر أو رؤيا .وإما
عد البحث
لتفسير معنى متشابه حصل الخفاء فيه بسبب االحتمال .من هنا ُي ّ
موصال
عن حقيقة ما يؤول إليه الكالم وإزالة ما فيه من احتمال مسلكاً عملياً
ً
لبناء مفهوم التأويل ،وتأس��يس قوانينه وضوابطه ،انطالق��اً من تتبع ورصد
معانيه في القرآن الكريم.
المقص��ود باختالف معاني
والذي نريد أن نخلص إليه بهذا الش��أن أنّ
َ
المتعددة هو أنّ لكل مفرد ٍة
الموَاطن والسياقات
ّ
األلفاظ القرآنية المفردة في َ
ٍ
معنى رئيساً ومعاني فرعي ًة أو ثانوية .وهذا يعني أنّ
قرآنية في نظر اللغويين ً
معنى رئيس؛ هو الرجوع إلى األصلّ ،أما الوجوه
لفظ التأويل ً
مثال ينطوي على ً
والمعاني األُخرى الواردة في الس��ياقات المختلفة للمفرد ذا ِته فإنها تتضمن
فعال،
معنى العاقبة والمصير ،ورد الشيء إلى الغاية المرادة منه علماً كان أو ً
قوة فائق ًة يستفاد منها في الفهم والتنزيل.
وهي معا ٍن كلها تكسب هذا المفرد ً

 1ـ نزعة األعين النواظر ،ص .217
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المقاربة الفقهية للقرآن :مدخل
لتأريخ النظر الفقهي
الخطيب
معتز الكاتب

■

مقدمة:

تنوّعت مقاربات القرآن الكريم بحسب اختالف الناظرين
كل ٍ
واحد منهم ،فكان ك ُّل َم ْن َب َرع في
فيه وما غلَ��ب على ّ
علمٍ يقتصر في تفسيره على الفنّ الذي َيغلب عليه ،ولذلك وجدنا
الزج��اج (311هـ) وأبو حيان (745هـ)،
المقاربة النحوية كما فعل
ّ
الثعلب��ي (427هـ)،
والمقارب��ة اإلخبارية أو القصصي��ة كما فعل
ّ
والمقارب��ة العقلية  /الكالمية كما فعل الفخر ال��رازي (606هـ)،
والمقاربة الفقهية وهي محل البحث هنا.1
النص
وتكاد تكون المقارب ُة الفقهي ُة طاغي ًة أو غالبة في التعامل مع ِّ
القرآني؛ لم��ا للجانب التش��ريعي من أهمي��ة في ِ
الفق��ه وأصوله وفي
احتياج��ات الناس العملية زم��ن التنزيل وبعده من جه��ة ،ولغلبة العقل
الفقهي على التفكير اإلس�لامي من جهة أخرى .ول��م تنقطع المقاربات
الفقهية للقرآن تاريخيّاً؛ فقد م َّرت بتطورات مختلفة سنحاول رصدها هنا.
 1ـ انظر في تنوع المقاربات :السيوطي ،اإلتقان في علوم القرآن ،تحقيق محمد أبو الفضل
إبراهيم ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،1974 ،ج  ،4ص .243
■

الكاتبمنهجية األخالق ،مركز التشريع اإلسالمي واألخالق ،جامعة حمد بن خليفة ـ قطر.
أستاذ
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يحاول هذا البحث أن يجلّي مفهوم المقاربة الفقهية ،مع معالجة مسألة
حصر آيات األحكام وأسباب الخالف في عددها ،وس��يُجمل بعد ذلك تاريخ
وتطور المقاربة الفقهية ليصل إلى مس��ألة شديدة األهمية ،وهي أثر القرآن
في تطور الصنعة الفقهية ،وسيوضح التداخل الذي وقع بين التفسير وقواعده
ِ
والفقه ،ثم س��يختم بمثال نموذجي نراه يوضح مقاصد البحث ،ويكشف عن
أهمية المقارنة التاريخية والتحليلية للتفاسير عامة والتفاسير الفقهية خاصة،
مدخال للتفكير بتاريخ العقل التفسيري وتطور تقنيات التفسير.
مما يصلح
ً
أوالً :مفهوم المقاربة الفقهية

نعني بالمقاربة الفقهية ما أ َطلق عليه المعاصرون «التفس��ير الفقهي»،1
وس��ماه األقدمون «أحكام القرآن» ،وهي التسمية التي اس��تُعملت في القرن
كتب كثيرة باسم «أحكام
الثاني 2الهجري ،ثم ش��اعت بعد ذلك حتى ُصنِّفت ٌ
القرآن»  ،وقد يس��ميها اإلمام الش��افعي «أحكام اهلل» في مواضع ،رغم أنه
صنّف كتابه باس��م «أحكام القرآن» وأش��ار إليه بهذا االس��م ،3ومن علماء
الشيعة من استعمل تعبير « ِفقه القرآن».4
ضمنه القرآن من أحكام تش��ريعية أو
تبحث المقاربة الفقهي��ة فيما َت َ
«النص» أو «النصوص» يريدون
عملية ،بل إن الفقهاء حين يطلقون تعبير
ّ
والس��نَّة ،وهو ما مش��ى عليه َم ْن أَلَّف في
به نصوص األحكام من الكتاب ُّ
«تفس��ير النصوص» ،5فهي تجمع بين علمي الفقه والتفس��ير .وقد أوضح
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
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كما فعل محمد حسين الذهبي في :التفسير والمفس��رون ،القاهرة :مكتبة وهبة ،ج  ،2ص ،319
ومناع القطان وآخرون.
أحصيت جمل ًة منها في تراجم الذهبي من كتابه «س��ير أعالم النبالء» ،وذكر العش��رات منها
ُ
عبد رب النبي عالم ،في الجزء غير المنشور من كتابه «التفسير الفقهي في العصر الحديث».
انظر :الشافعي ،الرسالة ،تحقيق أحمد شاكر ،مصر :مكتبة الحلبي1940 ،م ،ص .145
س��عيد بن هبة اهلل الراوندي (573هـ)ِ ،فقه القرآن ،تحقيق أحمد الحسيني ،ط  ،2رقم :مطبعة
الوالية1305 ،هـ ،في مجلدين.
أديب الصالح ،تفس��ير النصوص في ِ
الفقه اإلسالمي ،ط  ،4بيروت :المكتب اإلسالمي1993 ،م،
ج  ،1ص  ،50و.59

يهقفلا رظنلا خيرأتل لخدم :نآرق لل ةيهقفلا ةبراقملا

«كشف ما َقدرنا
الطحاوي
ً
ـ مثال ـ أن الغرض من تأليف كتابه هو التماسه ْ
على كشفه من أحكام اهلل عز وجل ...وإيضاح ما َق ِدرنا على إيضاحه منه،
وما يجب العم��ل به فيه؛ بم��ا أمكننا من بي��ان متش��ابهه ُبمحكَمه» .1أما
مفردا يشتمل على ِ
الفقه الذي ينطق
الراوندي فينص على أنه صنف «كتاباً
ً
ّ
نص عليه لفظه أو معناه،
به كتاب اهلل ،ولم يتعرض ٌ
أحد منهم الستيعاب ما ّ
وظاهره أو فحواه».2
ِ
تلح المقاربة الفقهية للقرآن
المقاربة الفقهية هي
فمن جهة الفقه ّ3
على «تبيين آي األحكام» وما يجب العمل به فيه،
ما أطلق عليها المعاصرون
مقاتل بن س��ليمان (150هـ) كتابه
ولذلك س��مى
التفسير الفقهي ،وسماه
ُ
«كتاب تفسير الخمسمائة آية من القرآن في األمر
األقدمون أحكام القرآن،
وهي التسمية التي
والنهي والحالل والحرام» ،4وجعل لها ما َيقرب
استعملت في القرن
من مائ��ة وثمانين عنواناً بعضه��ا رئيس وبعضها
الثاني الهجري.
فرعُ ،يس��وّي بينهما على طريق��ة القدماء ،وصاغ
عناوينه على طريقة الفقهاء وإن لم يلتزم الترتيب
الفقهي الذي نعرفه.5
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

الطحاوي ،أحكام القرآن ،تحقيق س��عد الدين أونال ،إسطنبول :مركز البحوث اإلسالمية التابع
لوقف الديانة التركي 1995م ،ج  ،1ص .65
الراونديِ ،فقه القرآن ،ج  ،1ص .4
القرطب��ي ،الجامع ألحكام الق��رآن ،تحقيق عبد اهلل بن عبد المحس��ن الترك��ي ،ط  ،1بيروت:
مؤسسة الرسالة ،2006 ،ج  ،1ص .8
مقاتل بن س��ليمان ،تفس��ير الخمس��مائة آية من القرآن الكريم ،تحقيق يش��عياهو غولدفيلد،
إسرائيل :جامعة بار إيالن1980 ،م.
فما ذكره وليد هويمل عوجان في بحثه (تفس��ير خمسمائة آية من القرآن الكريم لمقاتل ،مجلة
دراسات علوم الش��ريعة والقانون ،مجلد ،35عدد ،2س��نة  ،2008ص « )439من أن مقاتل شرح
اآليات التي تتعلق بالحالل والحرام على األس��لوب المتبع في كتب األحكام بالبدء بالطهارة أوالً
ثم الصالة والزكاة والصوم والحج »...ليس دقيقاً؛ فمقاتل بدأ كتابه بتفسير الحالل والحرام،
ثم اإليمان ،ثم أبواب الصالة ،ودمج فيها مس��ائل الصالة والق��راءة والطهارة ثم عاد للحديث
عن الصلوات ،ث��م المتعة بالعمرة إلى الحج ث��م القبلة ،والمس��اجد واألذان ،ثم الزكاة وبعد
جملة أبواب تحدث عن الصيام وغير ذلك.
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ويراد بها األحكام الش��رعية
وأحكام القرآن ُتطلق على األحكام العمليةُ ،
واألح��كام الش��رعية هي «الف��روع الفقهية
التي تقاب��ل األح��كام العقلية.
ُ
المستنبطة من األصول األربعة» ،1وهي في تعريف األصوليين :خطاب الشارع
المتعلق بأفعال المكلف باالقتضاء أو التخيير أو الوضع ،2ومن هنا ت َّم التعبير
عنها باألحكام العملية تارة وبأنها آيات الحالل والحرام تارة أخرى ،فاألحكام
الم ْيلَق« :أحكام القرآن تنقسم إلى
عند اإلطالق أوسع من ذلك3 ،وقد قال ابن َ
أحكام الدنيا وأحكام اآلخرة»  ،ويدخل في أحكام اآلخرة مسائل االعتقاد وهي
مما ال تنشغل به المقاربة الفقهية.
تجرد الفروع الفقهية التي وردت في القرآن ،أو توليها
فالمقاربة الفقهية ّ
عناية فائقة على غيرها بحيث َيغلب االس��تنباط على التفس��ير ،وهي طريقة
َغلبت فيما بعد؛ حي��ن اصطبغت المقاربات الفقهية بالتقليد الفقهي المذهبي
وجداالت��ه ،فص��ارت «أحكام القرآن» تش��تمل عل��ى «بيان كيفية اس��تنباط
األحكام» 4من اآليات.
فتفس��ير مقاتل لخمس��مائة آية نجده يقتصر على إي��راد المعنى العام
لآليات بإيجاز دون تحليل أو تفصيل ،ودون الدخول في جدل فقهي أو مذهبي
أو اس��تداللي ،فهو س��ابق على نش��أة المذاهب ،5فكان أقرب إلى التفس��ير
جرد آيات الحالل والحرام ُع ّد من التفس��ير الفقهي،
المجرد ،إال أنه حين ّ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
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حاجي خليفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،ج ،1
ص .22
انظ��ر :الغزالي ،المس��تصفى ،تحقيق محمد عبد الس�لام عبد الش��افي( ،بي��روت :دار الكتب
العلمية1993 ،م) ،ص .45
نقله السيوطي ،اإلتقان ،ج  ،4ص .146
عرف أس��تاذنا د .ن��ور الدين عتر التفس��ير الفقهي بأنه «دراس��ة آيات األح��كام وبيان كيفية
ّ
االستنباط» .عتر ،علوم القرآن الكريم ،دمشق :دار الخير1414 ،هـ ،ص .103
ض
ذكر محقق الكتاب ص  9أن «تفسير مقاتل مؤلَّف فقهي لمذهب معين فهو كتاب ِفقه ألّفه قا ٍ
ورواه قضاة» ،وذكر جهاد أحمد حجاج في :منهج اإلمام مقاتل في تفس��يره( ،رسالة ماجستير،
الجامعة اإلس�لامية ،غزة )2010 ،أن تفس��ير مقاتل يتبع المذهب الزيدي ،وهذا كله محل نظ ٍر
ويفتقر إلى إثبات.

يهقفلا رظنلا خيرأتل لخدم :نآرق لل ةيهقفلا ةبراقملا

ولكن المقارب��ة الفقهية تطورت فيما بع��د إلى ما وصفه الس��يوطي بقوله:
��ر ُد فيه ِ
الفقه من باب الطهارة إل��ى أمهات األوالد ،وربما
«والفقيه يكاد َي ْس ُ
استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي ال َت َعل َُّق لها باآلية ،والجوابِ عن
أدلة المخالفين ،كالقرطبي».1
ومن جهة التفسير ،تبح��ث المقاربة الفقهية في خطاب الشارع المتعلق
المقصود به
المتواضع عليه
بأفعال المكلفي��ن ،والخطاب هنا معناه «اللف��ظ
َ
ُ
إفهام من هو متهيئ لفهمه» ،2ولذلك تضم المقاربة الفقهية التفس��ير إلى
ِ
الفقه ،فيغدو معنى التفسير هنا «بيان معاني األلفاظ ودالالتها على األحكام
بالنص على وضع ُيفهم من النص» ،ولذلك
للعمل
ِّ
3
ّ
تجرد
المقاربة الفقهية
عدوا في أنواع علوم القرآن «معرفة أحكامه» .
ّ
الفروع الفقهية التي
والمقاربة الفقهية هنا أو ما يس��ميه بعضهم
وردت في القرآن ،أو توليها
«تفسير النصوص في ِ
الفقه اإلسالمي» يدخل فيه
عناية فائقة على غيرها
طرائق متعددة للوقوف على المعاني المس��تنبطة
بحيث َيغلب االستنباط
النص ،فمنها:
من ِّ
على التفسير ،وهي
طريقة َ
غلبت فيما بعد.
ـ ـمعرفة مرامي األلف��اظ التي منها (الواضح)
ومنها (المبه��م) ،وإن كان بعض الواضح ال
يخلو من احتمال.
ـ ـمعرفة دالالت األلفاظ على األحكام حيث تتعدد وجوهها ومناحيها؛ فليس
فطرق الداللة على الحكم من
كل نص تكون داللته على الحكم بعبارتهُ ،
غير العبارة تتعدد؛ فهناك اإلش��ارة والداللة واالقتضاء ،بمعنى أن داللة
اللفظ فيها (المنطوق) وفيها (المفهوم) ،وتحت المنطوق والمفهوم تنطوي
كل طرق داللة األلفاظ على المعاني واألحكام.
 1ـ السيوطي ،اإلتقان في علوم القرآن ،ج  ،4ص .243
 2ـ اآلمدي ،اإلحكام في أصول األحكام ،تحقيق عبد الرزاق عفيفي ،بيروت :المكتب اإلس�لامي،
ج  ،1ص .95
 3ـ الزركش��ي ،البرهان في علوم الق��رآن ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهي��م ،القاهرة :دار إحياء
الكتب العربية لعيسى بابي الحلبي وشركاه1957 ،م ،ج  ،2ص .3
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ـ ـإدراك معان��ي األلفاظ في ح��االت (عمومها) و(اش��تراكها)؛ كيف يكون
شمولها ونوع داللتها على ما تش��تمل عليه من أفراد ،وكذلك في حاالت
دا أو صيغة من صيغ التكليف
(خصوصها) حين يكون اللفظ مطلقاً أو مقيّ ً
في أم��ر أو نهي؛ وذلك من حي��ث عالقة المطلق بالمقي��د ،ومتى يؤخذ
بالمطل��ق على إطالق��ه ومتى يجب تقيي��ده ،ثم من حي��ث داللة صيغة
التكليف ،والعمل الذي في حدوده يخرج المكلف من عهدة االمتثال ،وإذا
كانت الصيغة نهياً :ما هو أثر النهي في المنهي عنه1؟.
فالنص هو المنطلق واألس��اس الذي َتبني عليه المقاربة الفقهية وإن
تم َت َجاوزه في كتب «أحكام القرآن» إلى علم ِ
الفقه واالستدالل والتفريع
الن��ص القرآني الذي يتم تفس��يره ،فهي ال
بما يخ��رج أحياناً عن إطار
ّ
تقتصر على محل الشاهد أو االس��تدالل الجزئي أو في حدود النص ،بل
النص ،بل قد يكون الحامل على
تضم إليه ما يستكمل المسألة من خارج ّ
التفسير دوافع مذهبية خارجية ،فيكون التفسير الفقهي محكوماً للمقاربة
كثير من
الفقهية المذهبية الس��ابقة على التفس��ير ،وهو ما وقعت في��ه ٌ
التفاسير الفقهية.
والمقارب��ة الفقهية بهذا المعنى الذي نش��رحه نوعٌ من أن��واع االجتهاد
الفقهي ،تخرج عما سمي التفسير بالمأثور؛ ألنها قائمة على االجتهاد العقلي
وفق قوانين العلوم كاللغة واألصول ،وكونها محكومة إلى قوانين أخرجها من
حيز التفسير بالرأي المنهي عنه ،فتوسعت فيها عقول الفقهاء ومداركهم بما
نقل أو رواية ،وإنما قال كل واح��د باجتهاده المبني على قوانين
لم َي ِرد فيه ٌ
قائ�لا بمجرد رأيه ،وقد جرى
علم ونظر ،فإن القائل على هذه الصفة ليس
ً
استنباط األحكام التشريعية من القرآن على هذا النحو خالل القرون الثالثة
األولى ،2وذهب إلى هذا المعنى غير ٍ
واحد من العلماء« ،فمن قال في القرآن
 1ـ انظر :أديب الصالح ،تفسير النصوص ،ج  ،1ص .61 - 59
 2ـ انظر :ابن عطية ،المحرر الوجيز في تفس��ير الكتاب العزيز ،تحقيق عبد السالم عبد الشافي،
بي��روت :دار الكتب العلمي��ة1422 ،هـ ،ج  ،1ص  ،41والطاهر بن عاش��ور ،التحري��ر والتنوير،
تونس :الدار التونسية1984 ،م ،ج  ،1ص .29
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بما س��نح في وهمه ،وخطر على باله من غير اس��تدالل علي��ه باألصول فهو
الم ْحكَمة المتَّفَق على معناها
مخطئ،
ومن استنبط معناه َ
بح ْمله على األصول ُ
فهو ممدوح».1
ْ
الحصر
ثانياً :آيات األحكام وس ؤ�ال

تدور المقاربة الفقهية عل��ى تحديد «آيات األحكام» أو «أحكام القرآن»
التي تضمنتها آياته ،وبعضهم سماها «اآليات القانونية» ،2وقد وقع الخالف
مقاتل بن س��ليمان؛ فقد س��مى كتابه
حددها
في تحديده��ا ،وأول من نَعلمه َّ
ُ
«تفسير خمس��مائة آية في األمر والنهي والحالل
عن ابن عباس:
والح��رام» ،ولم يوض��ح م��ا إذا كان يريد بهذا
خمسمائة آية في كتاب
العدد الحصر أم ال ،ولكن مشى على هذا الحصر
اهلل في الحالل والحرام
عدد من األئمة فيما بعد ،فالم��اوردي حكى هذا
ال يسع المسلمين إال أن
العدد دون جزمٍ فقال« :والذي يشتمل عليه كتاب
يعلموا تفسيرهن
اهلل من النصوص في األحكام :قيل :إنها خمسمائة
ويعملون بهن.
آي��ة» ،3ثم ج��اء الغزال��ي فقال« :م��ا تتعلق به
األحكام من الكتاب وهو مقدار خمس��مائة آية»4
العربي (543هـ) والرازي
غير واحد كابن
وتابعه ُ
ّ
الحواري اإلباضي (من علماء القرن الثالث الهجري)
(606هـ) ،وقد نسب أبو
ّ
ذل��ك القول إلى ابن عب��اس فافتتح كتابه بقوله« :عن اب��ن عباس أنه قال:
خمس��مائة آية في كتاب اهلل في الحالل والحرام ال يس��ع المس��لمين إال أن
يعلموا تفسيرهن ويعملوا بهن».5
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

جد ًا.
القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج  ،1ص  58بتصرف يسير ّ
أحمد أمين ،فجر اإلسالم ،القاهرة :لجنة التأليف والترجمة والنشر1914 ،م ،ج  ،1ص .274
الماوردي ،الحاوي الكبير ،تحقيق علي معوض ،عادل عبد الموجود ،بيروت :دار الكتب العلمية،
1999م ،ج  ،16ص .57
الغزالي ،المس��تصفى ،تحقيق محمد عبد الس�لام عبد الش��افي ،بيروت :دار الكت��ب العلمية،
1993م ،ص .342
العماني ،الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في =
أبو الحواري :محمد بن الحواري ُ
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ومنهم من ذهب إلى أنها أقل من ذلك بكثير ،فقيل :إنها مائة وخمسون
آية ،1وجزم بعضه��م بأنها مائتا آي��ة أو قريب من ذل��ك ،2وقد ذهب بعض
المستش��رقين إلى القول :إن «اآليات التش��ريعية ليس��ت كثيرة ـ من حيث
تقدر في مجموعها بحوالى ستمائة آية ،كما أن أكثر
العدد ـ بأي مقياس؛ إذ َّ
هذا العدد يتعلق بتحديد أحكام الفرائض الدينية والشعائر من صالة وصيام
وحج ،بحيث ال يبقى إال قريب من ثمانين آية ،هي التي اختصت بالموضوعات
القانونية البحتة».3
عدد م��ن األئمة أنه ال يمكن حصر آيات األحكام بعدد
وفي المقابل رأى ٌ
معين ،فقد ق��ال الجويني« :واآليات واألخبار المش��تملة عل��ى
نصاً
األحكام ّ
4
وظاهرا باإلضافة إلى األقضية والفتاوى كغَ ْر َف ٍة من بحر ال َينزف»  ،وقال ابن
ً
ِ
دقيق العيد« :هو غير ُمنْ َحصر في هذا العدد ،بل هو ُم ْختَل ٌف باختالف القرائح
واألذهان وما يفتحه اهلل على عباده من وجوه االستنباط».5
ومرد هذا االختالف إلى ثالثة أمور:
ّ
=

1ـ
2ـ

3ـ
4ـ
5ـ
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تفسير خمسمائة آية ،تحقيق وليد عوجان ،األردن :جامعة مؤتة1994 ،م ،ج  ،1ص  ،13ولم أعثر
على رواية لهذا األثر في سائر المصادر!.
انظر :السيوطي ،اإلتقان في علوم القرآن ،ج  ،4ص .40
محمد بن إس��ماعيل الصنعاني ،إرش��اد النقاد إلى تيس��ير االجتهاد ،تحقي��ق صالح الدين
مقبول( ،الكويت :الدار الس��لفية1405 ،هـ ،ص  ،135ومحمد صديق حس��ن خان ،نيل المرام
من تفس��ير آيات األحكام ،تحقيق محمد حسن إس��ماعيل ،أحمد الزيدي ،بيروت :دار الكتب
العلمية ،2003 ،ص  ،9ومحمد الخضري ،تاريخ التشريع اإلسالمي ،ط  ،8بيروت :دار الفكر،
1967م ،ص .35
ن .ج .كولس��ون ،في تاريخ التش��ريع اإلس�لامي ،ترجمة محمد أحمد س��راج ،بيروت :المؤسسة
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع1992 ،م ،ص .31
الجويني ،البرهان في أصول ِ
الفقه ،تحقيق عبد العظيم الديب ،الدوحة :مطابع الدوحة الحديثة،
1399هـ  ،ج  ،2ص .765
نقله عنه الزركشي في :البحر المحيط ،دار الكتبي1994 ،م ،ج  ،8ص  ،230وذهب إلى المعنى
نفس��ه :الخطيب الش��ربيني في :مغني المحت��اج ،بي��روت :دار الكتب العلمي��ة1994 ،م ،ج ،6
ص  ،263وش��مس الدين الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،بيروت :دار الفكر1984 ،م،
ج  ،8ص .239
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قس��م أحكام القرآن إلى
األول :االختالف ف��ي مفهوم الحكم ،فبعضهم ّ
أحكام الدنيا وأحكام اآلخرة كما س��بق ،وبعضهم تكلم في األحكام الخلُقية،
وقال العز بن عبد السالم« :معظم آي القرآن ال يخلو عن أحكام مشتملة على
آداب حس��نة وأخالق جميلة ،جعلها اهلل نصائح لخلقه ُمقَ ّربات إليهُ ،م ْزلفات
لديه ،رحم ًة لعباده».1
فمن َقص��ر الحكم على الح�لال والح��رام واألمر والنه��ي وجد اآليات
صدره��ا الطحاوي في كتابه
محصورة في القليل ،وقد بل��غ عدد اآليات التي ّ
بقوله« :تأويل قوله تعالى »...نحو ثمانين آية ،في حين بلغ عدد اآليات التي
استش��هد بها في كتابه نحو مئتين وخمس��ين آية.
وقال العز بن
ومن توس��ع في مفهوم الحكم إلى ما هو أبعد من
عبد السالم :معظم آي
األمر والنهي تجاوز بها الخمسمائة كما فعل ابن
القرآن ال يخلو عن أحكام
العربي (543هـ) الذي بلغ بها نحو ثمانمائة ،وقد
مشتملة على آداب حسنة
وأخالق جميلة ،جعلها
َتع��رض ألحكام تتص��ل باإليمان والش��عر والظن
اهلل نصائح لخلقه
وحديث اإلف��ك والكذب والعلم والمش��اورة ونقل
ُم َق ّربات إليهُ ،م ْزلفات
الحديث ،2أما من حصروها في خمسمائة فقد رأوا
ً
لديه ،رحمة لعباده.
أفردها في خمسمائة فتابعوه على
مقاتل بن سليمان َ
الرقم .ومن رأى أن الحكم ُيعم الفقهي والخلقي
والعقدي رأى أن كل آية ال تخلو من حكم.
الثاني :االختالف في مفهوم اآلية ،فإن «جعلنا اآلية كل جملة مفيدة يصح
أن تس��مى كالماً في ع��رف النحاة ،كان��ت أكثر من خمس��مائة آية» ،3ومن
 1ـ العز بن عبد الس�لام ،اإلمام في بيان أدلة األح��كام ،تحقيق رضوان غربية ،بيروت :البش��ائر
اإلسالمية1987 ،م ،ص .284
 2ـ انظر :ابن العرب��ي ،أحكام القرآن ،تحقيق عبد القادر عطا ،ط  ،3بي��روت :دار الكتب العلمية،
2003م ،وابن العربي يذكر في أول كل سورة عدد اآليات التي فيها أحكام ،وقد أحصيتها فبلغت
 796آية ،وهناك سبع سور حدد في أولها عدد المسائل وليس اآليات.
 3ـ محمد صديق حسن خان ،نيل المرام من تفس��ير آيات األحكام ،تحقيق محمد حسن إسماعيل،
أحمد الزيدي ،بيروت :دار الكتب العلمية ،2003 ،ص .9
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قصرها على اآلية االصطالحية وجدها قليلة العدد .فاسم اآلية قد «يقال على
سورة أو جمل ًة منها».1
ما دلّ على حكم من أحكام اهلل؛ سواء ٌ كانت آية أو
ً
حصرها بعدد أراد
الثالث :اختالف أوجه الداللة ،واختالف األفهام ،فمن َ
األحكام الظاهرة واآلي��ات الدالة على األحكام داللة أولي��ة بالذات ال بطريق
األحكام
التضمن وااللتزام ،قال اب��ن النجار« :وكأنهم أرادوا ما هو مقصود به
ُ
فغالب القرآن بل كلُّه؛ ألنه ال يخلو ش��يء
بداللة المطابقة ،أما بداللة االلتزام
ُ
منه عن حكم ُيستنبط منه» ،2فمن رأى أنها ال تنحصر نظر إلى اتساع الدالالت،
وأن باب االستنباط واسع وداللة الدليل تختلف باختالف القرائح ،كما أن الفقيه
َيستَنبط من القصص والمواعظ كما يستنبط من األوامر والنواهي.3
وقد أوضح العز بن عبد السالم أوجه اختالف الدالالت على الحكم بأن
منها ما يك��ون إجما ًال ،ومنها ما يكون باألمر بنو ٍع من الفعل وبالنهي عن نوع
من الفعل ،ومنها ما َينتظم المأمورات بأس��رها والمنهيات بأسرها ،ومنها ما
يدلُّ على الجميع ،وأن الدالالت قد تكون بالصيغة وقد تكون باللزوم.4
ثالثاً :نشأة وتطور المقاربة الفقهية

المسلَّم به أن القرآن نزل مف َّرقاً عبر عشرين أو ثالث وعشرين سنة
من َ
على خالف في ذلك ،لكنّ نزوله كان متنوعاً؛ فمنه ما نزل ابتداءً دون سؤال
أو مناس��ب ٍة ،ومنه ما نزل جواباً على س��ؤال وقع ،ومنه ما نزل بحسب وقائع
مخصوصة.
1ـ
2ـ
3ـ

4ـ
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أبو البقاء الكف��وي الحنفي ،الكليات ،تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري ،بيروت :مؤسس��ة
الرسالة ،ص .219
ابن النجار ،ش��رح الكوكب المنير ،تحقيق نزيه حماد ومحم��د الزحيلي ،ط  ،2الرياض :مكتبة
العبيكان1997 ،م ،ج  ،4ص .460
أش��ار إلى بعض هذه المعاني عدد من المصادر ،كالبحر المحيط ،والبرهان ،واإلتقان ،ومغني
المحتاج ،وغيرها ،والش��وكاني ،في إرش��اد الفحول إلى الحق من علم األص��ول ،تحقيق أحمد
عناية ،بيروت :دار الكتاب العربي1999 ،م ،ج  ،2ص  .206والتفريق بين الداللة األولية وغيرها
نُقل عن ابن دقيق العيد ،ثم ذكره الشوكاني أيضاً.
انظر :العز بن عبد السالم ،اإلمام ،ص .284 - 275
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فم��ا كان منه ابتداءً هو األكثر؛ فالقرآن ش��كّل جوه��ر الدعوة الجديدة
ومنطلق اإليم��ان بها؛ فقد جاء يصح��ح االعتقاد ،ويتحدث ع��ن أمور البعث
ويشرع للجماعة الناشئة
والجزاء ،ويخبر عن األُمم السابقة ،ويقرر األحكام
ّ
«يقترئون من رس��ول اهلل ژ عشر آيات ،فال
إلى غير ذلك ،وكان الصحابة َ
يأخذون في العش��ر األخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل .قالوا:
فع ِلمنا العلم والعمل» ،1ما يعني أن العمل كان مواكباً للتنزيل والتلقي.
َ
وقد كان بعض الصحابة يس��ألون عن مسائل فينزل القرآن لبيانها ،فعن
خيرا من أصحاب رسول اهلل ژ ما سألوه إال
ابن عباس قال« :ما رأيت قوماً ً
عن ثالث عشرة مسألة حتى ُقبض ژ كلُّهنّ في
نزل القرآن َّ
مفرقا ً عبر
الق��رآن ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [البق��رة،]222 :
عشرين أو ثالث وعشرين
﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﴾ [البقرة ﴿ ،]217 :ﭕ
سنة على خالف في ذلك،
ّ
ﭖ ﭗ ﴾ [البقرة ،]220 :ما كانوا يسألونه إال عما
لكن نزوله كان متنوعاً؛ فمنه
ما نزل ابتداءً دون س ؤ�ال أو
ومراد ابن عباس «المسائل التي حكاها
ينفعهم»،2
ُ
مناسبةٍ ،ومنه ما نزل جوابا ً
اهلل في القرآن عنهم ،وإال فالمسائل التي سألوه
على س ؤ�ال وقع ،ومنه ما نزل
عنها وبين لهم أحكامها بالسنَّة ال تكاد تحصى»3
،
ُ
ُّ
ّ
بحسب وقائع مخصوصة.
المتَ َح َّدث عنها مما يدخل في
ُ
وج ّل هذه المسائل ُ
األحكام الفقهية العملية.
 1ـ رواه أحمد ،في المس��ند ،تحقيق ش��عيب األرناؤوط وجماعة ،بيروت :الرس��الة2001 ،م ،ج ،38
مروي عن ابن مس��عود ،رواه :الطحاوي ،في ش��رح مش��كل اآلثار ،تحقيق شعيب
ص  ،466وهو
ّ
األرناؤوط ،بيروت :الرس��الة1994 ،م ،ج  ،4ص  ،82والحاكم ،في المستدرك على الصحيحين،
تحقيق مصطفى عطا ،بيروت :دار الكتب العلمية ،1990 ،ج  ،1ص .743
 2ـ رواه الدارمي ،في س��ننه ،تحقيق حس��ين س��ليم أس��د ،الس��عودية :دار المغني2000 ،م ،ج ،1
ص  ،244والطبراني ،في المعجم الكبير ،تحقيق حمدي الس��لفي( ،القاهرة :مكتبة ابن تيمية)،
الرحم��ن زين اهلل وآخري��ن ،المدينة
ج  ،11ص  ،454والب��زار ،في مس��نده ،تحقي��ق محفوظ
ٰ
المن��ورة :مكتبة العلوم والحك��م ،ج  ،11ص  ،274وابن عبد البر ،في جام��ع بيان العلم وفضله،
تحقيق أبي األشبال الزهيري ،السعودية :دار ابن الجوزي1994 ،م ،ج  ،2ص .1062
 3ـ ابن القيم ،إعالم الموقعين عن رب العالمين ،تحقيق محمد عبد الس�لام إبراهيم ،بيروت :دار
الكتب العلمية1991 ،م ،ج  ،1ص .56
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قسم من القرآن ينزل على حسب الحاجات والوقائع والمناسبات،
وقد كان ٌ
وهو ما اهتم به علم «أسباب النزول» ،من ذلك أن عائشة  #قالت« :هلكَت
قالدة ألسماء ،فبعث النبي ژ في طلبها رجا ًال ،فحضرت الصالةُ وليسوا على
وضوء ولم يج��دوا ماءً ،فصلّوا وه��م على غير وضوء فأن��زل اهلل ،يعني آية
1
كثير.
التيمم»  ،ونحوُ هذا ٌ
تمس
فاألحكام والعناي ُة بها شكلت محور االهتمام ،وعامتها
ٌ
ُ
أحكام عملي ٌة ّ
الحاجة إليها ،وقد كان النبي ژ يتلقى الوحي ويبلّ��غُ ،ويبيّن ،ويقوّم بعض
األفهام ،ولذلك أوضح القرآن إحدى الوظائف الرئيسة للنبي بقوله ﴿ :ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [النحل ،]44 :ومن ثم بنى العلماء على هذا
وأمثاله حجية الحديث النبوي ،فقال ابن حزم :إن ما صح عن رسول اهلل ژ
اتباعه ،وإنه تفس��ير لمراد اهلل في الق��رآن ،وبيان لمجمله» ،2فإذا
ض
« َففَ ْر ٌ
ُ
حصل بيان قوله تعالى ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾ [المائدة « ،]38بأ َّن
القطع من الكوع ،وإن المسروق نصاب فأكثر من ِحرز مثله ،فذلك هو المعنى
الس��نَّة إلى الكت��اب ،فقالوا :إنها تفصيل
المراد من اآلية» ،ولذلك أ َرجعوا ُّ
أمرا إال والقرآن
السنَّة ً
مجمله وبيان ُمشكله َوبسط مختصره ،فـ «ال تجد في ُّ
قد دلّ على معناه داللة إجمالية أو تفصيلية».3
كبير من الحدي��ث النبوي ي��دور على األحكام ،وس��مي «أحاديث
ٌ
وقس��م ٌ
وقس��م من تل��ك األحاديث يتصل ببيان
األحكام»،
«آيات
قرين
وهو
األحكام»
ُ
ٌ
خاص بتفسير
بعض أحكام القرآن ،ومن ثم درَج أصحاب المتون على إفراد بابٍ ٍّ
مث�لا لوجدناه
القرآن ،ولو اس��تعرضنا كتاب التفس��ير م��ن صحيح البخاري
ً
 1ـ رواه البخاري ،في الصحيح ،تحقيق محب الدين الخطيب ،القاهرة :المكتبة السلفية1400 ،هـ،
مفصال في
ج  ،3ص  218في تفس��ير قوله تعالى( :وإن كنتم مرضى أو على س��فر ،)...وانظره
ً
التيمم :ج  ،1ص .25
 2ـ ابن حزم ،اإلحكام في أصول األحكام ،تحقيق أحمد محمد ش��اكر ،بيروت :دار اآلفاق الجديدة،
1980م ،ج  ،1ص .104
 3ـ الشاطبي ،الموافقات ،تحقيق مش��هور بن حسن آل سلمان ،الس��عودية :دار ابن عفان1997 ،م،
ج  ،4ص .316 - 311
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يستعرض أغلب سور القرآن ويسرد ما صح من أحاديث في آيات محددة من كل
سورة ،وعامة هذه اآليات َيندرج في آيات األحكام؛ لما تشتمل عليه من ِف ٍقه.

وكثير من اجتهادات الصحابة واختالفاتهم مبنية على اآليات التي تتصل
ٌ
ِ
باألحكام الفقهية واألحاديث التي سمعوها ،وهو ما شكّل حلَق التفسير األولى
في األمصار والمدن الكبرى وعنها نشأ علم التفسير .وعن اختالف اجتهاداتهم
نشأ ما سمي الحقاً بفقه الصحابة الذي تفرغ له بعض المعاصرين وأفرده في
أجزاء متعددة ،فقد تحدث الصحابة في كثير من مسائل ِ
الفقه؛ كمعنى القُرء
في قوله تعالى﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [البقرة ،]228 :ومعنى
التهلكة في قوله تعالى ﴿ :ﯞ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﴾
ٌ
كثير من اجتهادات الصحابة
[البق��رة ،]195 :والمؤلف��ة قلوبهم والفيء في س��ورة
واختالفاتهم مبنية على
الحشر ،والقصاص ،والسعي بين الصفا والمروة،
اآليات التي تتصل باألحكام
الفقهية واألحاديث التي
والعفو عن القصاص في قوله تعالى ﴿ :ﮙ ﮚ
َ
ّ
حلق
سمعوها ،وهو ما شكل ِ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [البق��رة ،]178 :وحك��م اإلفطار في
التفسير األولى في األمصار
السفر في قوله تعالى ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
والمدن الكبرى وعنها
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﴾ [البقرة ،]185 :واإلحصار
نشأ علم التفسير.
في الحج في قوله تعالى ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ﴾ [البق��رة ،]196 :وف��ي كلب الصي��د في قوله
تعالى ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾
[المائدة ،]4 :إلى غير ذلك من المسائل التي اجتهدوا فيها في فهم آيات القرآن
وإيضاح المراد منها باجتهادهم ،وعنهم أخذ التابعون وتوسعوا فنشأت مدارس
للتفسير ِ
والفقه.
جد ًا،
وعن هذا كله نشأ ما ُس��مي التفسير بالمأثور ،وكان قد بدأ
ً
مبكرا ّ
نعلم هذا من التفسير الكبير لمقاتل بن سليمان الذي ألّفه من مجموع رواياته
رجال ،منهم اثنا عشر من التابعين.1
عن ثالثين
ً
 1ـ مقاتل بن سليمان ،التفسير ،تحقيق عبد اهلل ش��حاته ،بيروت :مؤسسة التاريخ العربي2002 ،م،
ج  ،1ص .25
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أحدا قبل مقاتل بن سليمان (150هـ) أفرد آيات األمر والنهي
وال نعرف ً
وفصلها عن باقي آيات القرآن ،وهو يس��لك في ترتيبها
والحالل والحرام َ
ترتيباً موضوعيّ��اً على خالف طريقة المفس��ر الذي يلتزم ترتيب الس��ور
واآليات كما هي في القرآن ،وهذا الترتيب فرضه االعتبار الفقهي وهو من
البذور األولى لما س��مي الحقاً التفس��ير الموضوعي أيضاً وتبعه على هذا
والراوندي وغيرهم ،في حين أن مقاتل بن سليمان التزم
الطحاوي والبيهقي
ّ
ّ
في تفس��يره الكبير ترتيب س��ور القرآن .وطريقة التفسير في هذا الزمن
المبكر سواء ٌ في كتابي مقاتل :التفسير الكبير وتفسير خمسمائة آية ،أم في
تفس��ير عبد الرزاق الصنعاني (211هـ) 1تقتصر على بي��ان المعاني بإيجاز
تفس��يرا
ش��ديد ،وروايتها عن األصحاب والتابعين؛ فغالب التفس��ير كان
ً
بالمأثور ،ولم تكن التفاسير تتعرض للخالف الفقهي ،وإن كانت تشير إلى
الخالف في معاني بعض اآليات.
وصنف أيضاً في أحكام القرآن قبل نشوء المذاهب الفقهية المعروفة :أبو
النضر محمد بن الس��ائب الكلبي (146هـ) ،2وأبو فراس ُجبير بن غالب وهو
من فقهاء الخوارج ،3ويحيى بن آدم بن سليمان (203هـ) ،4وغيرهم.
ومع نش��أة المذاهب الفقهية حظيت آيات األح��كام بكثي ٍر من االهتمام،
مذهبي 5نعرفه في األحكام هو كتاب (أحكام القرآن) للشافعي ،ثم
فأول كتاب
ّ
توالت الكتابات على المذاهب باس��تثناء الحنابلة الذين تندرُ مصنفاتهم في
أحكام القرآن ،فقد توجه ج ُّل عنايتهم إلى الحديث ِ
والفقه ،بل لم تتشكل لهم
أصول في ِ
الفقه إال ف��ي حدود القرن الخامس الهجري مع القاضي أبي يعلى
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
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عبد الرزاق الصنعاني ،تفسير القرآن ،تحقيق مصطفى مسلم ،الرياض :مكتبة الرشد1989 ،م.
ابن النديم ،الفهرست ،تحقيق إبراهيم رمضان ،ط  ،2بيروت :دار المعرفة1997 ،م ،ص .57
ابن النديم ،الفهرس��ت ،ص  ،291لم أقف على تاريخ وفاته ولكن كان له رس��الة إلى أنس بن
مالك.
محمد بن علي الداودي ،طبقات المفسرين ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ج  ،2ص .362
قلنا« :أول كتاب مذهبي»؛ ألن هناك من زعم أنه أول كتاب في التفسير الفقهي ،كحاجي خليفة
وغيره ،وهو مخالف للواقع التاريخي.
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أحدا من
(458هـ) وتلميذيه الكَلْوَذاني (510هـ) وابن عقيل (513هـ) ،وال نعلم ً
الحنابلة قبل أبي يعلى صنّف في أحكام القرآن ،بل قال بعض المعتنين بمذهب
الحنابلة« :ويبدو أنه ال يوجد للحنابلة في أحكام القرآن غير هذا الكتاب»،1
والكتاب مفقود ال نعرفه؛ لكن نقل عنه ابن الجوزي (597هـ) في زاد المسير
وغيره ،وقد ُجمعت أقواله المنقولة في أطروحة جامعية.
ُ
ويذكر في كتب الحنابلة كتاب «إحكام الراي في أحكام اآلي» لشمس
ُ
الدين بن الصائغ (776هـ) ،وربما جادل بعض الحنابلة بإدراج بعض كتبهم
في هذا الباب ـ ككتاب «إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ألبي المظفر
يوسف بن محمد (776هـ) ،وكتاب «فتح الرحمن
مع نشأة المذاهب الفقهية
العلَيمي حظيت آيات األحكام بكثير ٍ من
في تفس��ير الق��رآن» لمجي��ر الدي��ن ُ
(927هـ) ـ ولكنها ال تدخل ف��ي نوع «المقاربة
ّ
مذهبي
االهتمام ،فأول كتاب
نعرفه في األحكام هو كتاب
الفقهي��ة»؛ فكتاب أبي المظف��ر يدخل في أدلة
(أحكام القرآن) للشافعي ،ثم
األح��كام :اآلي��ات واألحادي��ث ،وقد ق��ال في
توالت الكتابات على المذاهب
مقدمته« :أحببت أن أنتخب مما اشتمال عليه من
ُ
تندر
باستثناء الحنابلة الذين
األحكام كتاباً لطيفاً يرغب الطالب في حفظه؛
مصنفاتهم في أحكام القرآن.
فصاعدا من
لقلة لفظه ...وافتتحت كل باب بآية
ً
الكتاب العزيز تتعلق بأحكامه وتش��هد بتهذيبه
العليمي فغلب عليه التفسير ال الحديث في األحكام،
وإحكامه» .2أما
تفسير ُ
ُ
فهو يقول في مقدمته« :وإذا كان في اآلية الش��ريفة حك��م متَّفق عليه أو
ذكرت��ه ملخَّصاً ولم ألتزم اس��تيعاب
مختلَف في��ه بين األئم��ة األربعة...
ُ
المهم حس��ب اإلمكان ،ولم أتعرض الختيار غيرهم من
األحكام ،بل أذكر ّ 3
األئمة المتقدمين» .
 1ـ عبد اهلل بن عبد المحس��ن التركي ،المذهب الحنبلي ،بيروت :مؤسس��ة الرسالة2002 ،م ،ج ،2
ص .96
 2ـ أبو المظفر الحنبلي ،إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة( ،مخطوط) ،لوحة .3
 3ـ العليمي ،فتح الرحمن في تفسير القرآن ،اعتناء نور الدين طالب( ،قطر :وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية2009 ،م) ،ج  ،1ص .5
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رابعاً :القرآن وتطور الصنعة الفقهية

َتقَ��رر في علم أصول ِ
الفق��ه أن القرآن  /الكتاب ه��و المصدر األول من
مصادر التش��ريع ،وهو ما يعكس المعنى الثابت والمعمول به ـ تاريخيّاً ـ من
فمن بعدهم ،وهو المعنى الذي يرس��مه
ِقبل النب��ي ژ والصحابة والتابعين َ
فص ٌل
الق��رآن عن نفس��ه ووظيفته ،فه��و يتحدث عن نفس��ه بأن��ه
كت��اب ُم َّ
ٌ
تبيان لكل ش��يء
[األنعام ،]114 :فيه تفصيل كل ش��يء [يوس��ف ،]111 :وهو
ٌ
[النحل ،]89 :وأنه إنما أ ُنزل للتبليغ والتبش��ير واإلنذار وهي بعض الوظائف
الرئيسة للرسل ،وهو المعنى الذي ينتشر في كثير من اآليات ،سواء تلك التي
تصف الكتاب أم الرسول .واألهم في هذا السياق أن القرآن يصف نفسه بأنه
واج��ب التطبي��ق ،وأن��ه إنم��ا أ ُن��زل ليحكم بي��ن الن��اس [البق��رة،213 :
ُ
المائدة ،]49 - 48 :وأنه واج��ب االتباع [األنع��ام ،155 :واألعراف،170 ،3 :
الزمر ،55 :الزخرف.]43 :
جد ًا إلى هذا المعنى ،كما في تفسير
وتشير بعض التفس��يرات المبكرة ّ
قوله س��بحانه ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ [النحل ،]89 :قال مجاهد
(104هـ) في تفسير «كل شيء»« :مما أحل اهلل لهم وحرم عليهم» ،1وفسرها
مقات��ل (150هـ) بقول��ه« :من أم��ره ونهيه ،ووع��ده ووعي��ده ،وخبر األمم
الخالية» ،2فاالتباع والبيان والتبليغ والحكم وغيرها من المفاهيم المركزية
تحيل إلى األحكام كمك��وّن رئيس مما احت��وى عليه الق��رآن ،ولذلك جعلوه
المصدر.
الش��افعي (204هـ) إلى القول :إنه
المقصد التش��ريعي للقرآن
دفع هذا
َّ
ُ
الدليل على
«ليس��ت تنزل بأحد من أهل دين اهلل نازل ٌة إال وفي كت��اب اهلل
ُ
س��بيل الهدى فيها» ،3كما دفع ابن حزم األندلسي (456هـ) إلى القول« :كل
أبواب ِ
باب إال وله أصل في الكتاب والسنة نعلمه والحمد هلل؛
الفقه ليس منها ٌ
 1ـ عبد الرزاق الصنعاني ،تفسير القرآن ،ج  ،1ص .362
 2ـ مقاتل ،التفسير ،ج  ،2ص .483
 3ـ الشافعي ،الرسالة ،ص .19
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حاشا ِ
أصال فيهما البتة» ،1ثم جعل القرطبي (671هـ)
القراض ،فما وجدنا له
ً
عد من وجوه اإلعجاز «ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع األنام
َي ّ
في الحالل والحرام وفي س��ائر األحكام» ،2ولذلك خلَص الشاطبي (790هـ)
عالم بجملة الشريعة وال يعوزه منها
إلى القول« :العالم بالقرآن على التحقيق ٌ
شيءٌ ،والدليل على ذلك أمور ...منها :التجربة؛ وهو أنه ال أحد من العلماء
أصال ،وأق��رب الطوائف من إعواز
لجأ إلى القرآن في مس��ألة إال وجد لها
ً
أهل الظاهر الذين ينكرون القياس ،ولم َيثبت عنهم أنهم
المس��ائل النازلة ُ
3
عجزوا عن الدليل في مسألة من المسائل» .
تؤكد النصوص القرآنية والمعطيات التاريخية
يقول ابن حزم األندلسي:
جد ًا
أن هذه الرؤية الفقهي��ة للقرآن بدأت
ً
مبكرا ّ
كل أبواب ال ِفقه ليس منها
م��ع النبي ژ والصحاب��ة والتابعي��ن ،وقد نَ َمت
ٌ
باب إال وله أصل في الكتاب
وتطورت منذ القرن األول الهجري ،واستمرت بعده
ُّ
والسنَّة نعلمه والحمد هلل؛
حتى َحكَمت العقل الفقهي ودفعته الستنباط أحكام
حاشا ال ِقراض ،فما وجدنا
القرآن ،وهو ما ترك أثره في نمو وتطور المقاربة
ً
أصال فيهما البتة.
له
الفقهية للقرآن كلون من ألوان التفسير من جهة،
كما ترك أثره في نمو وتطور الصنعة الفقهية من
جهة أخرى ،ولذلك تقدم دراس��ة تفس��ير مقاتل
(150هـ) للخمس��مائة آية وتفس��ير عبد الرزاق (211هـ) ومصنّفه في الحديث
المستوى الذي بلغه التفقه وسعة موضوعاته مما كان له أثر كبير في المذاهب
الفقهية فيما بعد ،فمقاتل وعبد الرزاق إنما يوثقان مرويات وأقوال الصحابة
والتابعين في التفسير ِ
والفقه.
النص عنه الش��اطبي ،في الموافقات ،ج  ،4ص  ،189ول��م أقف عليه ،لكن تحدث ابن
 1ـ نقل هذا ّ
حزم بنح��و هذا المعنى ف��ي :النبذ ،تحقي��ق أحمد حجازي الس��قا ،القاهرة :مكتب��ة الكليات
األزهرية1981 ،م ،ص ِ .61 - 60
ـ ويسمى عند أهل العراق :المضاربة ـ هوَ :د ْف ُع الرجل
والقراض ُ
شائع من الربح.
مالَه إلى آخر ليَتَّجر فيه ،على أن يكون للعامل جزء ٌ ٌ
 2ـ القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج  ،1ص .119
 3ـ الشاطبي ،في الموافقات ،ج  ،4ص .184
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ثم فال صحة لتلك االفتراضات والتخمينات التي طرحها جملة من
ومن ّ
المستشرقين ـ أمثال جولدتسيهر وشاخت وغيرهما ـ من أن ُج ّل الفقه قد نشأ
من الرأي ،وأن القرآن والحديث لم ُيش��كال مصادر رئيسة للفقه اإلسالمي،
وأن المعايير المأخوذة من القرآن إنما أ ُدخلت في مرحلة الحقة مع نشوء بعض
أصول ِ
ـ مثال ـ وضع أركان النش��اط التعليمي
الفقه1؛ فالصحابي ابن عباس
ً
المكي ،وال سيما في مسائل تفس��ير القرآن واألحكام الفقهية المنبثقة عنه،
ّ
ـ كثيرا ـ في فتاواه وآرائه الفقهية إلى القرآن ،واستمر هذا التقليد
فقد استند
ً
كثيرا
في تالمذته ومدرس��ته ،فتلميذه عطاء بن أبي رباح (115هـ) كان يعتمد
ً
على القرآن وعلى آراء ابن عباس ،كما تحدث في أنواع من علوم القرآن توضح
بالنص القرآني من جهة ،وبالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول من
مدى َت َبصره
ِّ
جهة أخرى ،وهي مسائل تكتسب أهميتها من وظيفتها الفقهية.
وتشير بعض الدراسات لفقه عطاء إلى أن القرآن قد أثّر على المرحلة
المبكرة للتطور الفقهي ،وأن القرآن كان له دور كبير في دروس عطاء كما
صورا
كان له تأثير على إجاباته الفقهية ،وأن اس��تثمار عطاء للقرآن أخذ
ً
متعددة ،منها :اإلش��ارة المجملة إلى اآلية دون ذكره��ا ،وهي تفترض أن
المتلقي يعرف اآلية المعنية ،ومنها االستش��هاد بالجزء المالئم من اآلية،
وفي بعض األس��ئلة الموجهة إليه ال َي ِرد ِذكر اآلية اكتفاءً باإلش��ارة إليها
كنص مرجعي
بـ «قول اهلل» .2وهذا كل��ه يحيل إلى مكانة
الن��ص القرآني ّ
ّ
ومس��تقر تكفي اإلحالة المجملة أو المبهمة أو الجزئية إليه ،ولو لم يكن
االقتباس
النص معلوماً وشائعاً لما كان لتلك اإلشارات المجملة معنى ،ولَفقد
ُ
شرطه وهو اإلفادة.
َ
يحث
وقد شكّلت قراءة القرآن
ً
تقليدا حيّاً منذ عهد النبي ژ الذي كان ّ
عليها كما في بعض الروايات ،ثم تواتر تاريخيّاً من حال الصحابة والتابعين
1ـ
2ـ
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أن قراءة القرآن كانت دأبهم وسنتهم وخاصة في رمضان ،فكان الصحابي ابن
ـ مثال ـ يقرأ القرآن من الجمعة إلى الجمعة ،1وقد ُسئل سفيان الثوري
مسعود
ً
أحب أو رجل يقرأ القرآن؟ فقال :رجل يقرأ القرآن» ،2وقد
(161هـ)« :الغزو ُّ
«سلُو ِني
كان سفيان فقيهاً
ً
مجتهدا وإماماً في الحديث 3سمعه عبد الرزاق يقولَ :
عالم بهما» .
عن علم القرآن والمناسك؛ فإني ٌ
ومع نشأة علم أصول الفقه تبلورت قواعد «تفسير النصوص» الذي تحول
إل��ى ما يش��به النظرية ف��ي الفقه وأصول��ه ،وهو م��ا أفرده أح��د العلماء
المعاصرين بالبحث وال��درس مقارناً بالنظريات القانونية ،4بل إن تفس��ير
النصوص وطرق استنباط األحكام إنما نشأت في
شكّلت قراءة القرآن تقليدا ً
س��ياق تفس��ير القرآن ،وهي جوهر أصول ِ
الفقه
ح ّيا ً منذ عهد النبي ژ الذي
ّ
بح��ث في أوجه
ولُباب��ه؛ فعلم أص��ول الفقه هو
ٌ
يحث عليها كما في
كان
دالالت األلفاظ على المراد وفي قواعد التفس��ير
بعض الروايات ،ثم تواتر
تاريخ ّيا ً من حال الصحابة
باإلضاف��ة إلى مرات��ب األدلة وطرق االس��تنباط
والتابعين أن قراءة القرآن
مثارا الختالف الفقهاء
منها ،وقد كان ذلك كله
ً
كانت دأبهم وسنتهم
وت َميز مناهجها ِ
بعضها من بعض.
وت َشكُّل المذاهب َ
َ
وخاصة في رمضان.
الفقه والتفسير ِ
فالكالم عن أصول ِ
والفقه
ينف��ك بعضه عن بع��ض ،ولذلك
متداخ��ل ال
ٌ
ّ
ارتبط االستنباط بفقه القرآن ،والتدوينُ في األصول بالتدوين في تفسير
النصوص ،وهو ما نلمسه بوضوح في أول كتاب مدون في أصول ِ
الفقه ،وهو
والسنَّة،
«الرسالة» للشافعي الذي وضع فيه قوانين االستنباط من القرآن ُّ
وقد احتوى على قواعد تفسير آيات األحكام التي تطورت فيما بعد وكانت
ٍ
اختالف.
مثار
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

أبو نعيم ،حلية األولياء ،بيروت :دار الكتب العلمية ،1988 ،ج  ،7ص .166
أبو نعيم ،حلية األولياء ،ج  ،7ص .65
الذهبيِ ،س��يَر أعالم النبالء ،تحقيق مجموعة بإشراف شعيب األرناؤوط ،ط  ،3بيروت :مؤسسة
الرسالة1985 ،م ،ج  ،7ص .247
كتاب تفسير النصوص ألديب الصالح تمت اإلحالة إليه سابقاً.
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ومما يوضح ذلك التداخل بين العلوم في ِفقه نص القرآن قولُ مقاتل بن
خاص للمس��لمين وخاص في المشركين،
سليمان« :في القرآن خاص وعامٌّ ،
وعام لجميع الناس ،ومتشابه ومحكم ،ومفسر ومبهم ،وإضمار وتمام ،وصالت
في الكالم ،مع ناس��خ ومنس��وخ ،وتقديم وتأخير ،وأش��باه مع وجوه كثيرة،
وجواب في س��ورة أخرى ،وأمثال ضربها اهلل عز وجل لنفسه ،وأمثال ضربها
للكاف��ر وأمثال ضربها للدنيا ،والبعث واآلخرة ،وخب��ر األولين ،وخبر ما في
الجنة والنار ،وخاص لمش��رك واحد ،وفرائض وأحكام وحدود ،وخبر ما في
قلوب المؤمني��ن ،وخبر ما في قل��وب الكافرين ،وخصومة مش��ركي العرب،
وتفسير ،وللتفسير تفسير».1
فالن��ص القرآني كان م��دار العم��ل والبحث من جهة الفق��ه ومن جهة
التفسير ،ومن هنا أمكن لبعض الفقهاء المتقدمين أن يجمع آيات األحكام من
نصوص إمام مذهبه كما فعل البيهق��ي (458هـ)؛ فقد جمع «أحكام القرآن»
قائال« :واقتصرت في حكاية
للشافعي من كتبه وكتب أصحابه ،ونقَلها كما هي ً
كالمه على ما يتبين منه المراد دون اإلطناب ،ونقلت كالمه في أصول الفقه
واستش��هاده باآليات التي احتاج إليها من الكتاب على غاية االختصار» ،2كما
أمكن لبعض المعاصرين أن يس��تخرجوا آيات األحكام من بعض كتب الفقه،
مثال ،3وأمكن
ويشكّلوا منها كتباً في أحكام القرآن عند فقيه معين كابن قدامة ً
للعديد م��ن الفقهاء األقدمين أن يكتبوا تفاس��ير خاصة ف��ي آيات األحكام،
 1ـ مقاتل ،التفسير ،ج  ،1ص .27
 2ـ الش��افعي ،أحكام القرآن ،جمع أبي بكر البيهقي ،كتب هوامش��ه عبد الغني عبد الخالق ،ط ،2
القاهرة :مكتبة الخانجي1994 ،م ،ج  ،1ص  ،19وهذا الكتاب غير كتاب أحكام القرآن للشافعي
نفسه الذي أشار إليه في موضع واحد من الرسالة ،وعزاه إليه البيهقي ،لكن لم نطلع عليه.
 3ـ هو مش��روع بحثي قام به مجموعة من طالب الدكتوراه بجامعة اإلمام محمد بن سعود ،وقد ُطبع
جزء ٌ منه ،انظر :ناصر بن سليمان بن محمد العمران ،آيات األحكام في المغني البن قدامة (من
آية  203من س��ورة البق��رة حتى نهاية آية  23من س��ورة النس��اء)( ،الري��اض :مكتبة التوبة،
 ،)2003وال تخلو هذه الدراسة من تكلف في الحمل على آيات األحكام ،ففي آية ﴿ :ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ[ ﴾ ...آل عم��ران ]14 :قال ص « :723اش��تملت على حكم واحد
وهو الوصية للبنين» ،ثم راح يشرح المذاهب الفقهية في المسألة وأدلتها.
92

يهقفلا رظنلا خيرأتل لخدم :نآرق لل ةيهقفلا ةبراقملا

نقال عن أشياخه« :إن في سورة البقرة
وبسبب هذا التداخل قال ابن العربي ً
ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر».1
وبسبب هذا التداخل جعلوا من ش��روط االجتهاد معرفة آيات األحكام؛
نصاً واس��تدال ًال ،ووفقه اهلل للقول
«فإن من أدرك علم أحكام اهلل في كتابه ّ
والعمل بما ع ِلم منه :ف��از بالفضيلة في دينه ودني��اه ،وانتفت عنه ال ِّر َيب،
ونَوَّرت في قلبه الحكمة ،واس��توجب في الدين موضع اإلمامة» ،2فالمجتهد
ُيشترط فيه «أن يكون ُمشرفاً على ما َتضمنه الكتاب من األحكام الشرعية؛
بنص أو فحوى أو ظاهر
من عموم وخصوص ،ومبين ومجمل ،وناسخ ومنسوخٍّ ،
النص فيما ورد ،والفحوى
أو مجمل؛ ليس��تعمل
ّ
النص القرآني كان مدار
فيما يفي��ده ،والظاهر فيما يقتضي��ه ،والمجمل
العمل والبحث من جهة
يطلب المراد منه».3
الفقه ومن جهة التفسير،
فالتداخ��ل المش��ار إليه يجعل الس��ؤال عن
ومن هنا أمكن لبعض
مركزية القرآن ف��ي الجدل الفقهي من عدمها ال
الفقهاء المتقدمين أن
يجمع آيات األحكام من
مصدرا رئيساً من
معنى له؛ ما دام القرآن يشكل
ً
نصوص إمام مذهبه.
ـ مبكرا ـ
مصادر االس��تنباط ،وما دام قد استقر
ً
ن��وعٌ من أنواع التفس��ير ه��و «أح��كام القرآن»،
الخطل ادعاء بعض الباحثين أن
ولذلك يصبح من َ
كثيرا بالقرآن؛ بن��اء على زعم أنه لم يكن من المكثرين من
مالكاً لم يعتن
ً
قراءة القرآن ،وأن المس��ائل الخاصة بالقرآن مح��دودة في رواية محمد بن
الحسن الش��يباني للموطأ ،وأن إفرادها بباب مس��تقل في رواية يحيى الليثي
للموطأ التي جاءت متأخرة يعكس َت َدارك مالك في أواخر عمره لقلة العناية
بالقرآن ،وقد توس��ع هذا الباحث إلى ادعاء «ندرة» استعمال القرآن كأصل
لالستنباط أو كشاهد في كتاب «المدونة».4
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

ابن العربي ،أحكام القرآن ،ج  ،1ص .15
الشافعي ،الرسالة ،ص .20
قواطع األدلة ،تحقيق محمد حسن الشافعي ،بيروت :دار الكتب العلمية1999 ،م ،ج  ،2ص .304
الن��ص القرآني وعلم��اء المالكية األفارقة إل��ى منتصف القرن =
انظر :نجم الدي��ن الهنتاني،
ّ
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مالك يتبع التقليد الحي ف��ي قراءة القرآن ،وأخذ عن نافع أحد
كان
ٌ
القراء المعروفين وضبط قراءته عليه ،و«قيل ألخت مالك :ما كان ش��غل
1
يفر
مالك في بيته؟ قالت :المصحف والتالوة»  ،وكان «إذا دخل رمضان ّ
ويقبل على ت�لاوة القرآن من
من قراءة 2الحديث ومجالس��ة أه��ل العلمُ ،
المصحف»  ،فابن المب��ارك صاحب الرواية التي اعتم��د عليها الباحث
ٍ
لمالك «في
المشار إليه لم يذكر ش��يئاً عن قراءة مالك للقرآن ،3وكان
وتفس��ير مرو ٌّي ،وقد جمع أبو محمد
كثير قد ُجمع
ٌ
تفس��ير القرآن كالم ٌ
مكي [بن أبي طالب 437هـ] مصنفاً فيما روي عنه من التفسير والكالم في
ّ
معاني الق��رآن وأحكامه» ،4وقد أمك��ن لبعض الباحثين دراس��ة القرآن
كمصدر لألحكام ف��ي موطأ مالك ،كم��ا ت َّم إحصاء اإلح��االت القرآنية
ود ْرس تقنيات التفس��ير ف��ي الموطأ ،إلى غير
الصريحة والضمنية فيهَ ،
ذلك ،5وقد كان مالك وأبو حنيفة يريان أن القرآن يقضي على الس��نة،
ولذلك نهجا نهجاً مختلفاً في عمومات الق��رآن ،وفي حال التعارض بين
القرآن والحديث مما هو معلوم.
أحصيت ِذكر القرآن في «المدونة» فوجدته قد ورد ـ بصيغ مختلفة ـ
وقد
ُ
فضال عن أن هذا اإلحصاء اللفظي ال ينفي أثر القرآن في بناء
نحو  129مرة،
ً
المعيب ـ منهجيّاً ـ َتتبع األثر
أحكام كثيرة ال يت ُّم التصريح فيها بالدليل ،فمن َ
وت َبيُّن المعاني
الظاهر للقرآن المتمثل بصريح اللفظ دون تتبع األثر المعنوي َ
=

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
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«النص والقراءة في الثقافة العربية اإلس�لامية» ،القيروان :مركز
الخامس ،ضمن أعمال ندوة
ّ
الدراسات اإلسالمية ،جامعة الزيتونة  ،1997ص .99 - 87
الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج  ،8ص .111
ابن رجب الحنبلي ،لطائف المعارف فيما لمواس��م العام م��ن الوظائف ،بيروت :دار ابن حزم،
2004م ،ص .171
انظر :أبو نعيم ،حلية األولياء ،ج  ،6ص .330
اب��ن فرحون ،الديب��اج المذهب في معرفة علم��اء المذهب ،تحقيق محمد األحم��دي أبو النور،
(القاهرة :دار التراث للطبع والنشر) ،ج  ،1ص  ،77والذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج  ،8ص .95

See: Yasin Dutton, The Origins of Islamic Law: The Quran, The Muwatta, and Madinan, Amal,

(London: Routledg Curzon, 2002).
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الفقهية التي ُبنيت على معا ٍن قرآني��ة ال يتم التصريح بها عادة ،وهي طريقة
الفقهاء في الغالب ،خاصة بعد استقرار المذاهب.
وال بد هنا من استحضار الجدل السابق في عدد آيات األحكام ،فالصريح
قليل ـ يمكن ِذكره ،أما غير الصريح فربما أضربوا عن ذكره في
منها ـ وهو ٌ
كتب ِ
نظرا لالختصاص ،كما أن االستدالل
الفقه دون كتب «أحكام القرآن»؛
ً
بالقرآن ال ُيغني في الجدل الفقهي بين المذاهب؛ ألنه ليس حاسماً في إقامة
الحجة عل��ى فروع المذهب ،وإن كان حاس��ماً في إثبات األص��ول والكليات،
أعون له��م في االحتجاج على الخصوم في كتب
ولذلك كان الحديث والرأي َ
ِ
الفقه حاشا الظاهرية.
َ
َ
تحول المقاربة الفقهية
ولكنّ َت َحول المقاربة الفقهية من مرحلة بيان
من مرحلة بيان المعنى
المعن��ى العام المأث��ور آليات الح�لال والحرام
العام المأثور آليات
الحالل والحرام واألمر
واألم��ر والنهي إل��ى مرحل��ة التقلي��د المذهبي
والنهي إلى مرحلة التقليد
النص القرآني من سياق التفسير
وسجاالته
َ
أخرج ّ
َ
أخرج
المذهبي وسجاالته
بعض من صنّفوا في
إلى سياق الفقه ،حتى أطال ُ
ّ
النص القرآني من سياق
أحكام القرآن ِبذكر فروع فقهية ال تتصل بالنص
التفسير إلى سياق الفقه.
القرآني ،أو تتصل به على نح��و متكلَّ ٍف كما فعل
ابن العربي؛ إذ توسع في تفسير آية ﴿ :ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾ [النساء ]86 :حتى قال« :استدل علماؤنا على أن هذه اآلية
دليل على وجوب الثواب في الهبة للعين ،وكما يلزمه أن يرد مثل التحية يلزمه
أن يرد مثل الهبة».1
المنجزة
وقد اندفع بعض الفقهاء المفسرين إلى استخراج أدلة مذاهبهم
َ
م��ن القرآن ،أو إل��ى تطبيق قواعدها علي��ه؛ وهو ما أثم��ر العديد من كتب
الس��نَّة والشيعة واإلباضية والخوارج،
«أحكام القرآن» المذهبية ،فألف فيها ُّ
كما ألّف فيها أتباع كل مذهب كالحنفية والش��افعية والمالكية وغيرهم ،وقد
جرى هؤالء على تطبيق قواعد مذهبهم واس��تخراج أدلته من القرآن ،ولجؤوا
 1ـ ابن العربي ،أحكام القرآن ،ج  ،1ص .593
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في الغال��ب إلى ترجي��ح مذاهبهم واإلجابة ع��ن أدلة خصومهم في س��ياق
تفس��يرهم لكل آية ،يقول ِإ ْل ِكيَا اله َّراسي الشافعي (504هـ) في مقدمة كتابه
أس��د المذاهب وأقومها وأرشدها
«أحكام القرآن»« :رأيت مذهب الش��افعي
َّ
وأحكمها ،حت��ى كان نظره يترقى عن حد الظ��ن والتخمين إلى درجة الحق
واليقين ،ولم أجد سبباً أقوى وأوضح وأوفى من تطبيقه مذهبه على القرآن...،
أردت أن أصنف في أحكام القرآن كتاباً أشرح فيه ما
ولما رأيت األمر كذلك
ُ
1
أخذ الدالئل في غوامض المسائل» .
انتزعه الشافعي من ْ
وفي أحكام القرآن التي تجمع ِ
قه إلى التفسير ،يجب التفريق بين ما
الف َ
يمليه التخصص أو التمذهب ـ منهجيّاً ـ من تبني تصورات والميل مع القواعد
الناظمة للمذهب ونظامه في التأويل واالستنباط ومراتب األدلة بحيث يضطرد
في كليات وفروع الشريعة ،وبين التفس��ير بالرأي المذموم الذي يتنزل على
أحد وجهين« :أحدهما :أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه،
فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه ليحتج على تصحيح غرضه ،ولو لم يكن
له ذلك ال��رأي والهوى لكان ال يلوح له من الق��رآن ذلك المعنى ...الوجه
الثاني :أن يتس��ارع إلى تفس��ير القرآن بظاه��ر العربية من غير اس��تظهار
بالس��ماع والنقل فيما يتعلق بغرائ��ب القرآن ،وما فيه م��ن األلفاظ المبهمة
والم ْب َدلة ،وما فيه من االختصار والحذف واإلضمار والتقديم والتأخير ،فمن
ُ
لم يحكم بظاهر التفسير وبادر إلى اس��تنباط المعاني؛ بمجرد فهم العربية
َك ُثر غلطه ودخل في زمرة من يفسر بالرأي».2
فاالنتظام في المنهج والقواعد ـ الذي وقع من َح َملة المذاهب الفقهية
ُ
غالباً ـ يخرج عن نطاق ه��ذا المعنى ،ولذلك انتظم من مقلدة المذاهب
أن يس��تدلوا باألدل��ة ويوجه��وا م��ا يخالفها الوجه��ة الت��ي تنتظم بها
ويسلم لهم ما استنبطوا من مجموع
استدالالتهم ،وتس��تقيم بها فهومهمَ ،
 1ـ إلكيا الهراسي ،أحكام القرآن ،بيروت :دار الكتب العلمية1983 ،م ،ج  ،1ص ِ .2وإ ْل ِكيَا الهراسي
وأجل تالمذة الجويني بعد الغزالي ،وإلكيا في الفارس��ية معناها :كبير
هو أحد فحول العلماء،
ّ
القدر.
 2ـ الغزالي ،إحياء علوم الدين ،بيروت :دار المعرفة ،ج  ،1ص .291
96

يهقفلا رظنلا خيرأتل لخدم :نآرق لل ةيهقفلا ةبراقملا

والسنَّة والقواعد الكلية التي استقرت في أصولهم ،وهو ما
األدلة :القرآن ُّ
نس��ميه «النظام الفقهي» ،فالتأويل الذي يبدو خارجاً عن ظاهر القرآن
إنما يحملهم عليه حرصهم على ما استقر لديهم من إعمال مجموع األدلة
نظام مضطرد ،وقد
تحاشي التناقض في القواعد الكلية حتى يستقر لهم
ٌ
خفي هذا المعنى الدقيق عن كثي ٍر ممن كتب عن «المذهبية» في التفسير،
نص اآلية المفردة أو بالنظر إلى مخالفة
التفاسير في
وراح يحاكم
َ
حدود ّ
1
الجمهور ،وهذا خلل منهجي .
خامساً :الشهادة على الوصية في السفر أنموذجا ً

لحاً؛ ليكون عوناً على َتفَهم
يبدو التمثيل هنا ُم ّ
ُجملة ما سبق ،ونجد في الشهادة على الوصية في
السفر مثاالً نموذجيّاً يساعدنا على توضيح ثالث
مسائل؛ األولى :اختالف األنظار حول ما يدخل في
آيات األحكام وما ال يدخل فيها ،والثانية :الفرق
بين التفس��ير والمقاربة الفقهية؛ ففي حين يبدو
التفس��ير سلس��اً دون تعقي��دات تب��دو المقاربة
الفقهية مركبة وقائمة على االستش��كال؛ وهو ما
يتطلب��ه بن��اء النظ��ام الفقهي الذي يق��وم على
المتضمن ويتوسل ِ
بالحجاج والجدل،
االستنباط عبر االنتقال من الظاهر إلى
َّ
والثالثة :فهم تطورات الوعي الفقهي وتعقيداته؛ خصوصاً في مس��ألة القول
بالنسخ ودوافعه وشروطه.
تقول اآليات ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

يقول إِلْ ِك َيا َّ
الهراسي الشافعي
في مقدمة كتابه «أحكام
القرآن» :رأيت مذهب
الشافعي َّ
أسد المذاهب
وأقومها وأرشدها وأحكمها،
حتى كان نظره يترقى عن
حد الظن والتخمين إلى
درجة الحق واليقين.

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ
الرحمن الرش��يدي ،أثر المذهبية في التفسير :أحكام القرآن
 1ـ انظر أنموذجاً لذلك :خالد عبد
ٰ
ألبي بكر الجصاص نموذجاً ،حولية مركز البحوث والدراسات اإلسالمية ،جامعة القاهرة :كلية
دار العلوم2010 ،م ،مجلد ،6عدد ،11ص .140 - 87
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ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ❁ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ❁ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﴾ [المائدة.]108 - 106 :

تس��اعدنا المقارنة التاريخية بين التفاس��ير في بحث المس��ائل الثالث
السابقة ،فقد أثر تطور الصنعة الفقهية وتعقيداتها في انتخاب آيات األحكام
من جه��ة ،وفي َت َعقلها واالس��تنباط منها من جهة أخرى ،فم��ع أن مقاتل بن
سليمان َتعرض لتفسير هذه اآليات في تفسيره الكبير إال أنه لم يجعلها ضمن
الخمسمائة آية التي انتخبها في األحكام ،ولعل ذلك يرجع إلى أنه لم يرها
داخلة فيما اش��ترطه على نفس��ه وه��و قوله« :ف��ي األمر والنه��ي والحالل
والحرام»؛ فمن يقرأ تفس��يره لها ال يقف على ما يحيل إلى استنباط فقهي؛
اكتفاءً بشرح المعاني األولية في ضوء واقعة تاريخية محددة هي سبب النزول،
فلعله عدها من باب األخبار ،في حي��ن أن عامة كتب أحكام القرآن الالحقة
المشكلة،
تناولت هذه اآليات ورأت فيها أحكاماً فقهية ،بل عدوها من اآليات ُ
حتى قال أبو جعفر النحاس (338هـ) ومكي بن أبي طالب (437هـ) :إنها من
مكي أن��ه أفرد كتاباً
أ َش��كَل ما في الق��رآن إعراباً
ومعنى وحكم��اً ،بل حكى ٌّ
ً
لبيانها1
وقد
المش��كالت،
من
اآلية
«هذه
(543هـ):
العربي
ابن
وقال
،
عس��ر
ُ
ّ
القول فيها على المتبحرين ،فأما الش��ادون فالحجاب بينن��ا وبينهم ِم ْع َزف،
والس��بيل الموصلة إليها ال ُتعرف ،وما زلنا م��دةَ الطلب نقرع بابها ونجذب
حجابها إلى أن فتح اهلل تعالى».2
يجد مجاهد بن جبر (104هـ) ثم مقاتل بن سليمان (150هـ) وعبد الرزاق
ال ُ
3
تفسيرا ش��ديد اإليجاز واليسر،
الصنعاني (211هـ) عناءً في تفس��ير اآليات
ً
 1ـ أبو جعفر النحاس ،إعراب القرآن ،تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم ،بيروت :دار الكتب العلمية،
1421هـ ،ج  ،1ص  ،284ومكي ب��ن أبي طالب ،مش��كل إعراب القرآن ،تحقي��ق حاتم الضامن،
بيروت :مؤسسة الرسالة1405 ،هـ ،ج  ،1ص .243
 2ـ ابن العربي ،أحكام القرآن ،ج  ،2ص .230
 3ـ مجاهد ،تفس��ير مجاه��د ،تحقيق محمد عبد الس�لام أبو الني��ل ،مصر :دار الفكر اإلس�لامي =
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الش��افعي فمن بعده .فمجاهد ومقاتل ال َيزيدان
ولكننا نجد األمر يتعقّد مع
ّ
على تفسير ظاهر اآليات ،وأن (منكم) من المسلمين ،و(من غيركم) من غير
مجاهدا يقول« :مسلمان أو كافران» ،أما مقاتل
أهل ملتكم أو دينكم ،بل إن
ً
فصريح في تفسير اآليات كلها في ضوء سبب النزول على معنى الشهادة ،في
ٌ
ِ
برواية مث ِل رأي مجاهد
محد ًدا فيها مكتفي�� ًا
ا
رأي
ال��رزاق
عبد
بدي
ي
ً ّ
حين ال ُ
ِ
الكلبي ،مع رواية
ورواية س��بب النزول عن
ومقاتل عن س��عيد بن المس َّيب،
ّ
تفس��ير الحس��ن المخا ِلف وهو أن (من غيركم) من المسلمين ،ما يعني أن
ِ
(منكم) معناها من حيِّكم.
ُ
تعقيدا مع نم��و النظر الفقهي،
يزداد األمر
ً
يجد مجاهد بن جبر
ال
فالشافعـي يجـادل في مسـألـة الشهـادة ،وأنــها
ثم مقاتل بن سليمان
وعبد الرزاق الصنعاني
ال تص��ح إال من األحـرار المرضييـن المس��لمين
عناءً في تفسير اآليات
دون غيرهم ،ويس��تند في تقرير هذا المعنى إلى
تفسيرا ً شديد اإليجاز
آيات ع��دة ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ﴾ ،و﴿ ﮋ ﮌ﴾،
واليسر ،ولكننا نجد األمر
المرضي هو العدل
ّ
الشافعي
يتعقّد مع
و﴿ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﴾ وأن َ
فمن بعده.
المس��لم ،ولكن حين يأتي إلى آيات المائدة في
مثالنا ُيطيل فيها النفَس ،ليرد على من ُيجيزون
شهادة غير المس��لمين ،وأول ما يلفت النظر في
كالم الشافعي 1توس��يع احتماالت اآلية فهو يورد ثالثة معا ٍن ،يقول في اثنين
منها :إنهما «سماع» ،ويأتي بالثالث «رواية» .يقول في المعنى األول« :سمعت
من يتأول هذه اآلية على :من غير قبيلتكم من المس��لمين» ،قال« :والتنزيل
ـ واهلل أعلم ـ يدلُّ على ذلك» ،ودليله على ذلك ثالث قرائن من سياق اآليات
ينقلها سماعاً؛ القرينة األولى أنه ـ سبحانه ـ قال( :من بعد الصالة) والصالة
الموَ ّقتة للمسلمين ،والقرينة الثانية أنه قال ﴿ :ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾؛
ُ
= الحديث��ة1989 ،م ،ص  ،318مقاتل ،التفس��ير ،ج  ،1ص  ،513 - 511عبد الرزاق ،التفس��ير ،ج ،1
ص .200 - 199
 1ـ الشافعي ،أحكام القرآن ،جمع البيهقي ،ج  ،2ص .154 - 145
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وإنم��ا القرابة بين المس��لمين الذين كانوا مع النب��ي ژ من العرب ،أو
بينهم وبين أهل األوثان ال بينهم وبين أهل الذمة ،والقرينة الثالثة قوله:
﴿ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ ،وإنما يتأثم من كتمان الشهادة للمسلمين المسلمون
ال أهل الذمة.
أما المعنى الثاني فهو أنه س��مع من يذكر أنها منسوخة بقول اهلل عز
وج��ل ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ .وفي المعنى الثالث روى بإس��ناده عن
مقاتل بن حيّان (مات قبل 150هـ) سبب نزول اآلية ،ثم قال« :وال أعلم اآلية
غير جملة ما قال ،ولكنه حمل معنى الش��هادة على تأويلين:
َتحتمل
معن��ى َ
ً
َيمان بينكم؛ كما ُسميت أيمان المتالعنين
األول :أن «معنى ﴿ ﮄ ﮅ﴾ :أ ُ
شهادة» فيمين الدار َّيين (رجلين نصرانيين من أهل دارِ ين نزلت فيهما اآلية)
ً
على ما ادعى الورثة من خيانتهما لهم في كتمان بعض ما أوصى به الميت،
ويمين ورثة الميت على م��ا ادعى الداريان أنه صار لهم��ا ،وهو ما ادعيا
أنهما اش��ترياه من الميت ولي��س من الوصي��ة .والثاني :احتمال أن يكون
للمدعي اثن��ان ذوا عد ٍل من
المراد هو الش��هادة نفس��ها ،وهو أن يك��ون ّ
الداريين من الخيانة ،فإن لم يكن
اد َعوا على
المسلمين يشهدان لهم بما ّ
ّ
للمدعي��ن بينة فآخران من غيركم من غير المس��لمين ،يعن��ي :فالداريان
َّ
اللذان ا ُّدعي عليهما ُيحبسان فيحلفان باهلل على إنكار ما ا ُّدعي عليهما على
ما ح��كاه مقاتل بن حيان .وبه��ذا يكون الش��افعي قد أوقع الش��هادةَ من
المس��لمين واليمينَ من غير المس��لمين حال اإلنكار وانعدام البيّنة بحسب
تأويله لسبب النزول وأنه لم يكن شهادة.
فالشافعي َيصدر هنا عن تفسير لمجمل آيات القرآن بخصوص الشهادة،
وأنها ال تصح إال من المس��لم ،ومن يتتبع كالمه المفرق في األم وس��ياقة
لسال في «أحكام القرآن» يجده ـ في سياقة البيهقي
البيهقي له
ً
مختصرا ُم َس ً
لنصوصه ـ يري��د أن يجمع بين آية المائدة وباقي اآليات ليس��تقيم المعنى
واحدا ،ويجده في مطلع ِحجاجه الطويل في «األم» 1يقرر منهجاً في التأويل
ً
 1ـ الشافعي ،األم ،بيروت :دار المعرفة1990 ،م ،ج  ،6ص  ،154وج ،7ص  ،17و.34 - 33
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الوجوه على ما دلَّت عليه ُسنَّ ٌة أو
واالستنباط ،فيقول« :إنما ُيفَ ّسر ما احتمل
َ
مخالف له ،أو أم ٍر اجتمعت عليه
أثر عن بعض أصحاب رس��ول اهلل ژ ال
َ
ٌ
عوا ُّم الفقهاء» ،1ثم ينقل تأويل آية المائدة سماعاً كما أسلفنا ،فينقل ـ عمن
االحتجاج بثالث قرائن ،وهو ما
سمع منه أن المراد بها «من غير قبيلتكم» ـ
َ
يعكس حرص الش��افعي على االلتزام في التفسير بالمسموع ،وعلى االنتقال
من التفس��ير الجزئي لآلية المفردة إلى المعنى الكلي لجملة اآليات ،ومن
النص إلى الحجاج
المعاني البس��يطة إلى المعاني المركبة ،ومن تفس��ير ّ
الفقهي المفصل والجدلي ،كما نج��ده في «األم» ،والذي يبلغ مداه بإلزام
القائلين بجواز شهادة أهل الذمة على المس��لمين بأن يجيزوا شهادة جميع
المشركين وهم غير أهل إسالم ،والفساق؛ ألنهم
مع استقرار المذاهب
وأقرب لقبول الشهادة من الكفار.2
مسلمون
ُ
الفقهية وتبلور ما نسميه
«النظام الفقهي» انتقلت
المقاربة الفقهية إلى
مستوى أكثر تعقيدا ً من
النقاش مع استقرار
االصطالحات والقواعد.

مع اس��تقرار المذاهب الفقهي��ة وتبلور ما
نس��ميه «النظام الفقه��ي» انتقل��ت المقاربة
تعقيدا من النقاش مع
الفقهية إلى مستوى أكثر
ً
اس��تقرار االصطالح��ات والقواع��د ،فنج��د
الجصاص الحنف��ي (370هـ) يضي��ف احتماالً
ثالثاً لمعنى الشهادة فتصبح معانيها المحتملة:
الوصية في الس��فر ،حض��ور الوصيين ،أيمان
الوصية باهلل ،ويفند ـ بحس��م ـ جمل��ة االحتماالت ليُثب��ت فيما بعد أنها
منس��وخة ،مس��تخدماً جملة من القواعد والتقني��ات الحجاجية كالقرائن
والسياق ،وتاريخ النزول ،والكناية ،وغيرها .يفند تأويل الشهادة باليمين
مرغوب عنه»؛ العتبارات :أولها :أن الش��هادة إذا أ ُطلقت فهي
بأنه «قول
ٌ
الش��هادة المتعارَفة ،ويضرب لذلك األمثال من الق��رآن ،وثانيها :قوله:
﴿ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾ فإن حال الموت ليس ح��االً لأليمان ،وثالثها:
 1ـ الشافعي ،األم ،ج  ،6ص .154
 2ـ الشافعي ،المصدر نفسه.
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قوله ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ وال يختلف في حك��م اليمين وجود ذوي العدل
وعدمهم ،ورابعها :قول��ه ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﴾ فاليمين موجودة ظاهرة
غير مكتومة ،إلى غير ذلك ،ثم يفند تأويل من قال« :من غير قبيلتكم»
بأنه ال معنى له ،فاآلية تدلُّ على خالفه؛ ألن الخطاب توجه إليهم بلفظ
اإليمان من غير ِذك��ر للقبيلة ،ولم َيج��ر ذكر للقبيلة حت��ى ترجع إليه
الكناية ،والكناية إنما ترجع إما إلى الظاهر المذكور في الخطاب أو إلى
المعلوم بداللة الحال ،وبهذا أثبت الجصاص ظاهر اآلية وأن المراد بها
غير المسلمين.
يذهب الجصاص بعد هذا ِ
استنادا إلى
الحجاج إلى أن اآلية منس��وخة؛
ً
تاريخ نزول القرآن ،فالمروي عن بعض الصحابة وغيرهم أن المائدة من آخر
ما نزل ،ولك��ن ذلك ال َيلزم منه أن كل آية منها من آخر ما نزل ،وإذا ثبت
الدين التي في آخر البقرة ال محالة ناس��خ ٌة لجواز ش��هادة أهل
ذلك فآية ّ
الذمة على الوصية في الس��فر ،ففيها الن��ص على ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ
ّ
ﮌ﴾ و﴿ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾.1
يتقدم إلكيا الهراسي الشافعي (504هـ) في النقاش ،فيتحدث عن ظاه ٍر
يتضمن إشكاالت ال تتسق مع األصول ،وعن تأوي ٍل ،وعن شروط للقول بالنسخ.
فالظاهر ـ وهو شهادة الذمي على وصية المسلم في السفر ـ قال به قائلون،
ُ
ولكن هذا الظاهر يتضمن إشكاالت وهي :أنه يتضمن «أن يكون على الشاهد
وأن يتعين إمضاؤه الشهادةَ لمكان اليمين مع االرتياب ،وأنه إذا ظهر
يمينٌْ ،
وأعظم
وث من جهة الش��هود صارت يمين الورثة معارِ ضة لشهادة الشهود،
لَ ٌ
ُ
منه أنه قال ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ وقال ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ
وظاهر ذلك رجوع حكم اليمين إلى النوعين اللذين أثبت التخيير
ﮠ﴾
ُ
بعيد»،
فيهما ،فيكون المسلم الشاهد ُم َحلَّفاً على الشهادة على الوصية ،وذلك ٌ
واحدا من حلين :إما التأويل ووجهه
الهراسي أمام هذه اإلشكاالت إال
ً
وال يجد ّ
ما سبق عن الشافعي :الش��هادة بمعنى اليمين ،أو ﴿ ﮒ ﮓ ﴾ أي من غير
 1ـ انظر :الجصاص ،أحكام القرآن ،ج  ،4ص .166 - 159
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قبيلتكم .وإما إثبات النسخ ،ولكن شرطه :أن يتنافى الجمع بينهما مع َت َراخي
الدين ال َتصلح أن تكون ناسخاً؛ ألمرين؛ األول :أنها «في قصة
الناسخ ،فآية َّ
غير قصة الوصية ،وأمكن تخصيص الوصية به��ا لمكان الحاجة والضرورة؛
ألنه ربما كان الكافر ثقة عند المسلم ويرتضيه عند الضرورة ،والنوع الثاني
من الناسخ :أ َبانه ُبعده عن األصول في التفرقة في قبول الشهادة في السفر
والحضر ،وتحليف الشاهد ،إلى غير ذلك من وجوه ال تخفى ،وهذا النوع ال
يصلح ناسخاً ،وإنما يؤ َّيد به التأويل بعد وجود الدليل».1
ال يخرج اب��ن العربي (543هـ) عن هذا الس��ياق ،فيواجه اإلش��كاالت
تأويل من اعتراض؛
نفسها ،فيق ُّر بأن مدار األمر على التأويل ،وأنه ال َيسلم
ٌ
فإن البيان من اهلل تعالى في هذه اآلية لألحكام
قال ابن العربي« :إذا
جاء على صفة غريب ٍة ،وهو س��ياقه على اإلشارة
فسرت الكالم في كتاب
إلى القص��ة ،ولذلك ج��اء بانتق��االت كثيرة،
اهلل فاحتجت إلى تجويز
ولذلك ح��اول ابن العرب��ي أن يضب��ط قانون
أو تقديم أو تأخير ،فكلما
ّ
كان أقل في ذلك من
التأويل هنا ،فقال« :إذا فسرت الكالم في كتاب
التأويالت فهو أرجح وكلما
فاحتج��ت إلى تجويز أو تقدي��م أو تأخير،
اهلل
َ
كان من خالف األصول
أقل في ذل��ك م��ن التأويالت فهو
فكلم��ا كان ّ
فيه أقل فهو أرجح.
أرجح ،وكلما كان من خالف األصول فيه أقل فهو
أرجح ،كتأوي ٍل فيه إجازة شهادة الكافر وإحالف
الشاهد على ش��هادته ،فإن التأويل الذي يخرج عنه هذا هو أرجح» ،وبناءً
عليه ،فقد رأى أن الصحيح هو أن الشهادة هنا بمعنى اليمين ،وهي هاهنا
يمين الوص َّيين.2
هذه خالصة الجدل حول تفس��ير اآليات ومقاربته��ا فقهيّاً ،عبر أزمنة
مختلف��ة منذ ما قبل المذاهب المعروفة إلى اس��تقرارها واش��تداد الجدل

 1ـ انظر :إلكيا الهراس��ي ،أح��كام الق��رآن ،ج  ،3ص  .121 - 118وف��ي األص��ل« :التراضي» بدل
«التراخي» ،و«يؤيد به التأويل بعد وجود التأويل».
 2ـ انظر :ابن العربي ،أحكام القرآن ،ج  ،2ص .252 - 251
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المذهبي فيها ولم
نفصل فيه ،وعامة من جاء بعد هؤالء ال يزيد عليهم شيئاً
ّ
س��وى جودة التحرير والصياغة كما فعل القرطبي في تفسيره ،1فالمقاربة
الفقهية نامية ومتطورة ،وتقنيات االس��تنباط والحج��اج فيها كانت تزداد
تركيباً كلما تأخرنا في الزمن على وقع اس��تقرار األص��ول والقواعد ،ومع
الخروج من منطق التفس��ير إلى المقاربة الفقهية التي أصبحت تخرج من
الن��ص الجزئي إلى القرآن كله مع باقي األدل��ة؛ لتتوافق مع النظام
إطار
ّ
استقر.
الفقهي الذي
ّ
واهلل تعالى أعلم.

 1ـ انظر :القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج  ،8ص .263 - 254
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التفسير البياني
عند عائشة بنت الشاطئ:
مقاربة منهجية
شهيد
الحسانالكاتب

■

تقديم:

لقد نال الدرس القرآني عناي ًة فائق�� ًة منذ القرون األولى
لن��زول الوح��ي ،فتش��عبت المناه��ج الدراس��ية بحس��ب
التخصصات واالهتمامات العلمية ،وتنوعت المسالك في البحث عن
دالالت نصوصه الكريمة ومعانيها ،حتى أضحى علم التفسير أشرف
العلوم وأعالها مرتبة ،يقول الزمخشري« :إن أمأل العلوم بما يغمر
القرائح ،وأنهضها بما يبهر األلباب القوارح ،من غرائب نكت يلطف
يتم
مسلكها ،ومستودعات أسرار يدق مسلكها؛ 1علم التفسير الذي ال ّ
لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم ، »...فكان ال َّبد من الجمع
بين كل العلوم القتحام مجال الدرس القرآني؛ ألن «كتاب اهلل تعالى
ال يتفسر إلاَّ بتصريف جميع العلوم فيه».2
 1ـ الزمخش��ري ،أبو القاس��م جار اهلل محمود بن محمد .الكشاف عن حقائق التنزيل
وعيون األقاويل ف���ي وجوه التأويل ،دون مدينة النش��ر ،ال��دار العلمية للطباعة
والنشر ،دون رقم الطبعة ،ص .15
 2ـ ابن عطية ،عبد الح��ق بن غالب .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،تحقيق:
عبد السالم عبد الشافي محمد ،بيروت :دار الكتب العلمية1428 ،ﻫ2007/م ،ص .35
■

الكاتبمن المغرب.
باحث
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وإن كان التهيّب قد داخل نفوس العلماء في كشف دالالت النص القرآني؛
عددا من المصنفات التفسيرية لكتاب اهلل
فإن التاريخ العلمي قد س��جل لنا ً
تعالى؛ ألن القضية الكبرى في كل التفاس��ير هي أنها ال تدعي بحال تقديم
كلمة يمكن أن تق��وم مقام الكلمة القرآنية في س��ياقها عل��ى وجه المماثلة
والترداف ،فهيهات لبشر أن يأتي بآية من مثل هذا القرآن.1
الرحمن «بنت الشاطئ» ـ حسب ما تحفظه لنا التراثيات
عد عائشة عبد
وت ُّ
ُ
ٰ
الخطية ـ أول امرأة فسرت القرآن الكريم في دالالته البيانية ،نحاول في هذه
الدراسة تقديم مقاربة منهجية لمشروعها التفسيري الموسوم بالتفسير البياني
للقرآن الكريم.
أوالً :في داللة البيان

َّضح
ان
البيان في اللغة ه��و الوضوح والظهور ،ومنه َب َ
الش��يء ُ بياناً إذا ات َ
ْ
«م ْع َم ُر بن
وظهر .وقد ذكر العلماء «أنّ ّأول من ّ
دون مسائل علْم البيان أبو عبيدة َ
المعتز» ،ثُ َّم
ّ
«ابنُ
المثنَّى» في كتابه« :مج��از القرآن» ،وتبعه «الجاحظ» ،ثم ْ
« ُق َد َام�� ُة ْبنُ جعفر» .ثُ َّم «أبو ِهلاَ ل العس��كري» ،ثم جاء الش��يخ «عبد القاهر
الجرجاني» ،فأحكم أساسه ،وأكمل بنيانه ،2وقد نظر العلماء وأهل االختصاص
اللغوي قديماً إلى علم البيان بتقدير واعتبار كبيرين؛ لجاللة قدره وسمو غايته
في تفهي��م الكالم و ِفقه معانيه ،فحكى ابن رش��يق القيرواني في «عمدته» أن
البيان« :هو إحض��ار المعنى للنفس بس��رعة إدراك ،وقيل ذل��ك لئال يلتبس
بالداللة؛ ألنها إحضار المعنى للنفس وإن كان بإبطاء .وقال :البيان :الكش��ف
عن المعنى حتى تدرك��ه النفس من غير عقلة ،وإنما قي��ل ذلك ألنه قد يأتي
التعقيد في الكالم الذي يدل ،وال يستحق اسم البيان.3
 1ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.9/2 ،
الرحمن بن حس��ن َح َبنَّـكَة ،البالغة العربية ،دار القلم ،دمشق ،الدار الشامية،
 2ـ الميداني ،عبد
ٰ
بيروت ،الطبعة األولى1416 ،هـ1996/م.126/2 ،
 3ـ القيرواني ،ابن رشيق ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،تحقيق محيي الدين عبد الحميد،
دار الطالئع ،ط  ،2006 ،1القاهرة ،مصر.210/1 ،
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وأما الجاحظ في بيان��ه وتبيينه فقد جمع لمفه��وم البيان كل الدالالت
المشيرة إلى الطرق المستعملة في الفهم واإلفهام فقال« :والبيان :اسم جامع
وهتَ َك لك الحج��ب دون الضمير ،حتى
لكل ش��يء َك َش��ف لك قناع المعنىَ ،
يفضي السامع إلى حقيقته ويهجم على محصوله ،كائناً ما كان ذلك البيان،
ومن أي جنس كان الدلي��ل ،وإن مدار األمر والغاية التي يجري إليها القائل
والس��امع ،إنما هو الفهم واإلفهام ،فبأي ش��يء بلغت اإلفهام ،وأوضحت عن
المعنى ،فذاك هو البيان في ذلك الموضع».1
البياني عن النحوي
فضل ابنُ األثي��ر
كما ّ
َ
واللغوي بفضيلة النظ��ر الداللي والمعنوي لما
قال« :عل��م البيان ه��و الفصاح��ة والبالغة،
ويسأل صاحب هذا العلم عن أحوالها اللفظية
ُ
والمعنوية ،ويشترك هو والنحوي أو اللغوي في
أن الثاني ينظ��ر في داللته عل��ى المعاني من
جه��ة الوضع اللغ��وي ،وتلك دالل��ة عامة .أما
نظرة فوق هذه النظرة؛
صاحب البيان فإن له
ً
ألنه ينظ��ر في فضيلة تل��ك الداللة ،التي هي
داللة خاصة.2

ُ
وت ُّ
عد عائشة
عبد الرح ٰمن «بنت
�» ـ حسب ما
الشاط ئ
تحفظه لنا التراثيات
الخطية ـ أول امرأة
فسرت القرآن الكريم في
دالالته البيانية.

ويقول في هذا الس��ياق المؤيد باهلل الطالبي في كتابه الطراز« :أما
بعد ،ف��إن العلوم األدبية ،وإن عظم في الش��رف ش��أنها ،وعال على أوج
الش��مس قدرها ومكانها ،خال أن علم البيان هو أمير جنودها ،وواس��طة
عقودها ،فلكها المحيط الدائر ،وقمرها السامر الزاهر ،وهو أبو عذرتها،
وإنسان مقلتها ،وشعلة مصباحها ،وياقوتة وش��احها ،ولواله لم َت َر لساناً
 1ـ الجاحظ ،أب��و عثمان عمرو ،البيان والتبيين ،تحقيق درويش جوي��دي ،المكتبة العصرية ،ط ،1
صيدا ،لبنان ،ص .56/1
 2ـ ابن األثير ضياء الدين ،المثل الس���ائر في أدب الكاتب والشاعر ،تحقيق أحمد الحوفي ،بدوي
طبانة ،دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،الفجالة ـ القاهرة.21/1 ،
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يحوك الوشي من حلل الكالم .وينفث السحر مفتر األكمام .وكيف ال وهو
المطلع على أسرار اإلعجاز ،والمستولب على حقائق علم المجاز.1
ثانياً :البيان والقرآن

إن ربط داللة البيان باإلنسان تحيل على العالمات الفارقة بينه وبين باقي
المخلوقات الحس��ية ،والمقص��ود بذلك كل م��ا يعبر عنه بالفه��م للمعاني
واإلدراك لألش��ياء والتمييز بين الحاالت ،وهو ما يستش��ف من قوله تعالى:
﴿ ﭼ ﭽ ❁ ﭿ ﮀ ﴾ [الرحم��ن ]4 ،3 :حيث ق��ال القرطبي في معنى
ذلك« :و (البيان) على هذا :الكالم والفهم ،وهو مما فضل به اإلنس��ان على
سائر الحيوان .وقال الس��دي :علم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به» .2وقد
وس��ع الطبري من قبله ذلك المفهوم اللغوي حيث قال« :معنى ذلك :أن اهلل
علَّم اإلنس��ان ما به الحاجة إليه من أمر دينه ودني��اه من الحالل والحرام،
جل ثناؤه لم
والمعايش والمنطق ،وغير ذلك مما ب��ه الحاجة إليه؛ ألن اهلل ّ
عم فقال:
يخصص ـ بخبره ذلك ـ أن��ه علَّمه 3من البيان بعضاً دون بعض ،بل ّ
جل ثناؤه» .
عم ّ
علَّمه البيان ،فهو كما ّ
كم��ا ت َّم رب��ط البيان باألحكام الش��رعية ف��ي عالقاته��ا بالقواعد
«الدليل على أن
األصولية ،كما ذكر الش��افعي في رس��الته حين ق��ال:
ُ
البيان في الفرائض المنصوصة في كتاب اهلل من أحد هذه الوجوه .منها:
ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه ،فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره.
ومنها :ما أتى على غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رس��وله ،فب َّين
��ه؟ ومتى يزول بعضه
فر ُ
فر ُ
ض ُ
ض ُ
��ه؟ وعلى من ْ
رس��ول اهلل عن اهلل كيف ْ
 1ـ المؤيد باهلل الطالبي ،يحيى بن حمزة ،الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ،الناشر:
المكتبة العنصرية ـ بيروت ،الطبعة :األولى1423 ،هـ.5/1 ،
 2ـ القرطبي ،أبو عبد اهلل محمد ش��مس الدين ،الجامع ألحكام القرآن ،تحقي��ق :أحمد البردوني
وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب المصرية ـ القاهرة ،الطبعة :الثانية1384 ،هـ1964/م.153/17 ،
 3ـ الطبري ،محم��د أبو جعف��ر ،جامع البيان في تأويل الق���رآن ،المحقق :أحمد محمد ش��اكر،
الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى1420 ،هـ2000/م.8/22 ،
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َو َي ُثب ُت َو َي ِج ُب؟ ،ومنها :ما بينه عن ُس��نَّة نبيه بال نص كتاب .وكل شيء
بيان في كتاب اهلل».1
منها ٌ
لكنه يرى في الوقت ذاته أن البيان األصولي من وجوه متعددة بحس��ب
«وي ْعلَ ُم َم ْن َف ِه َم (هذا الكتاب) أ َّن البيان يكون
القواعد والمسالك ،يقول َ : 5
البيَا ِن،
وم ْشتَ ِبهَ ُة َ
من وجوه ،ال ِمن َو ْج ٍه واحدَ ،ي ْج َم ُعها أنها عند أهل العلم َبيِّنَ ٌة ُ
البيَا ِن».2
وعند َمن َي ْق ُص ُر ِعلْ ُمه ُم ْختلفة َ
لكن المنعطف الفاصل بين البيان بمفهومه العام الذي حدده الجاحظ
آنفاً والمفهوم الخاص ـ الذي ربطه نفسه بالقرآن حيث قال« :وكلما كانت
الدالل��ة أوضح وأفص��ح ،وكانت اإلش��ارة ْأبين
وأنْور ،كان أنفع وأنجع .والداللة الظاهرة على
قال الطبري :إن اهلل علم
المعنى الخفي هو البيان الذي س��معت اهلل 8
اإلنسان ما به الحاجة
ْ
إليه من أمر دينه ودنياه،
يمدحه ،ويدع��و إليه ويحث علي��ه .بذلك نطق
من الحالل والحرام،
الق��رآن ،وبذلك تفاخ��رت الع��رب ،وتفاضلت
والمعايش والمنطق،
أصن��اف األعجام» 3ـ هو ذلك االس��تئثار الذي
وغير ذلك.
انفرد ب��ه االختص��اص القرآني خ�لال مرحلة
متعينة من نزول الوحي ،فه��ذا ابن جزي يوثق
وثاقة كلية بين البيان والقرآن فيقول« :وأما علم
البيان فهو علم شريف ،تظهر به فصاحة القرآن» .4وأما النسفي وهو يفسر
قوله تعالى ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﴾
أكيدا في فتح مغاليق النصوص
[المائدة ]64 :فقد جعل المعرفة البيانية شرطاً
ً
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

الش��افعي ،محمد بن إدريس ،الرس���الة ،المحقق :أحمد شاكر الناش��ر :مكتبه الحلبي ،مصر
الطبعة :األولى1358 ،هـ1940/م.33/1 ،
الرسالة .145/1
الجاحظ ،أب��و عثمان عمرو ،البيان والتبيين ،تحقيق درويش جوي��دي ،المكتبة العصرية ،ط ،1
صيدا ،لبنان ،ص .56/1
ابن جزي ،أبو القاسم ،محمد ،التس���هيل لعلوم التنزيل ،المحقق :الدكتور عبد اهلل الخالدي،
الناشر :شركة دار األرقم بن أبي األرقم ـ بيروت ،الطبعة األولى ـ 1416هـ.18/1 ،
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القرآنية «ومـ��ن لم ينظـر في علم البيان يتحيـر ف��ي تـأويل أمثـال هـذه
اآلية».1
وفي هذا الس��ياق يخبرنا ابن خلدون أن أوج تفتق مفهوم البيان وداللته
العلمية والعملية كان خالل العصر اإلس�لامي؛ ألنه تم ربط صالته بالدرس
القرآني ،يقول في مقدمته« :إن علم البيان حادث في الملة ،ومعناه أن تنظيم
جهدا
البحث في األدب والكالم ـ في عناصره وما يسمو به وما ينحط ـ كان
ً
جديدا ال عهد للعرب به في جاهليتهم وال في العصر اإلس�لامي؛ ألن البيان
ً
كان من العلوم التي تولى غرس��ها المسلمون في س��بيل فهم كتابهم والدفاع
عنه ،وكان نماؤه بعد ذلك ،وتشبعت مباحثه بتأثير الدين».2
إن هذا التراكم األدبي والعلمي البياني على مر التاريخ مع ضعف اللسان
العربي لدى متكلميه من المس��لمين خ�لال المراحل المتأخ��رة؛ جعل البحث
البياني مسألة ملحة في ِفقه القرآن الكريم وإعادة االعتبار له في ظل االهتمام
المتزايد بالش��عر العربي دون غيره من مصادر ومناه��ل اللغة ،وذلك ما دفع
رائدة التفسير البياني المعاصر الدكتورة عائشة بنت الشاطئ إلى هذا السبيل.
قصدا،
تقول رحمها اهلل« :وقد شغلتني قضية اإلعجاز البياني دون أن أتجه إليه
ً
فأثناء انشغالي بالتفس��ير البياني والدراس��ات القرآنية تجلى لي من أسراره
الباهرة ما لفتني إلى موقف العرب م��ن المعجزة القرآنية في عصر المبعث،
ووجهني إلى محاولة منهجية في فهم عجزهم عن اإلتيان بسورة من مثله ،وقد
تحداهم والعربية لغته ولغتهم والبيان طوع ألسنتهم ،وهم بال ريب قد أدركوا
من أسرار إعجاز البيان ما أيأسهم من محاولة اإلتيان بلفظ يقوم مقام اللفظ
فيه ،أو أن يأتوا بآية على غير الوجه الذي جاءت به في البيان المعجز».3
 1ـ النس��في ،أبو البركات حافظ الدين ،مدارك التنزيل وحقائ���ق التأويل ،حققه وخرج أحاديثه:
يوس��ف علي بديوي ،راجعه وقدم ل��ه :محيي الدين ديب مس��تو ،الناش��ر :دار الكلم الطيب،
بيروت ،الطبعة :األولى1419 ،هـ1998/م.459/1 ،
الرحمن ،المقدمة ،دار الجيل ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى ،ص .609
 2ـ ابن خلدون ،عبد
ٰ
الرحم��ن ،اإلعجاز البياني للقرآن ومس���ائل ابن األزرق ،الناش��ر :دار المعارف،
 3ـ عائش��ة عبد
ٰ
الطبعة الثالثة ،ص .10
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ثالثاً :مقاصد التفسير البياني

لكل عمل علمي منهج��ي مقاصد وغايات تميزه عن غي��ره من األعمال،
الرحمن لم
ومنهجية التفسير البياني كما وضعت أسسها الدكتورة عائشة عبد
ٰ
تحدد لها مقاصد محددة ومحفوظة ،إنما من خالل تتبع األدبيات الدائرة حول
المشروع البياني للكاتبة من تفسير وإعجاز وغيرهما يمكن استنتاج المقاصد
الكلية اآلتية:

 1ـ العناية باإلعجاز القرآني

أرادت صاحبة المشروع البياني في القرآن
الكري��م أن تعي��د للبي��ان القرآن��ي جماليته
وبريق��ه ،ال��ذي غيبت��ه االهتمام��ات اللغوي��ة
واللس��انية المتخصصة في النصوص الشعرية
واألدبية خالل العصر الجاهلي وما بعده ،ورغم
ما يش��هده النص القرآني من خل��ود وإعجاز
وطالوة؛ ف��إن أهل الدرس األدب��ي بالجامعات
العربية المعاص��رة لم يول��وه العناية الفائقة
والدراسة الكافية ،وهو ما أشارت إليه بقولها:
«وشغلنا نحن أصحاب الدرس األدبي ،أو ُشغلت الجمهرة منا ،بالمعلقات
والنقائ��ض والمفضليات ،ومش��هور الخمري��ات والحماس��يات والمراثي
والمدائح والغزليات ،ومأثور الرس��ائل واألمالي والمقامات ،ش��غلنا بهذا
ومثله عن «القرآن الكريم» ال��ذي ال جدال في أنه كتاب العربية األكبر،
ومعجزته��ا البيانية الخالدة ،ومثلها العالي ال��ذي يجب أن يتصل به كل
عربي أراد أن يكسب ذوقها ويدرك حسها ومزاجها ،ويستشف أسرارها في
البيان وخصائصها في التعبير واألداء».1

يقول ابن خلدون في مقدمته:
«إن علم البيان حادث في
الملة ،ومعناه أن تنظيم البحث
في األدب والكالم ـ في
عناصره وما يسمو به وما
ينحط ـ كان جهدا ً جديدا ً ال
عهد للعرب به في جاهليتهم
وال في العصر اإلسالمي.

الرحمن ،التفسير البياني للقرآن الكريم ،الناشر :دار المعارف ،الطبعة السابعة،
 1ـ عائش��ة عبد
ٰ
.13/1
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إن الوقوف عند الدالالت البياني��ة اإلعجازية في القرآن الكريم من
بالنص القرآني عبر
أهم المقاصد الكبرى لظه��ور فن البيان في عالقته
ِّ
التاريخ ،فهذا ابن خلدون يحدثنا «أنّ ثم��رة هذا الفنّ إنّما هي في فهم
الدالل��ة منه بجميع مقتضيات
اإلعجاز م��ن القرآن؛ ألنّ إعجازه في وفاء ّ
يختص
األحوال منطوقة ومفهومة ،وهي أعلى مراتب الكمال مع الكالم فيما
ّ
باأللفاظ في انتقائه��ا وجودة رصفها وتركيبها ،وه��ذا هو اإلعجاز الّذي
الشيء منه من كان له ذوق
تقصر األفهام عن إدراكه .وإنّما يدرك بعض ّ
العربي وحص��ول ملكته فيدرك من إعج��ازه على قدر
بمخالطة اللّس��ان
ّ
ذوقه».1
ثم إن جوانب اإلعجاز في القرآن الكريم ال تدرك إال بالتشرب من علم
مناسب هو علم البيان ،يقول البقاعي في درره« :الجهة المعجزة في القرآن
تعرف بالتفكر في علم البيان ،وهو كما اختاره جماعة في تعريفه ما يحترز
به عن الخطأ ف��ي تأدية المعنى وع��ن تعقيده ،وتعرف به وجوه تحس��ين
الكالم بعد رعاية تطبيقه لمقتضى الحال؛ ألن جهة إعجازه ليست مفردات
ألفاظ��ه وإال لكانت قبل نزول��ه معجزة ،وال مجرد تأليفه��ا وإال لكان كل
معجزا».2
تأليف
ً

 2ـ إدراك مقاصد القرآن

إن ال��درس البياني ف��ي فهم الق��رآن الكريم من أه��م مداخل ِفقه
المقاصد القرآنية خاصة والشرعية عامة؛ ألن اللسان العربي الذي أنزل
به النص القرآني ال يتم فهمه وإدراك مراميه ومعانيه دون اإلعمال البياني
واالش��تغال بالدرس البياني ،من هن��ا كانت الحاجة ملحة لدى عائش��ة
الرحمن إلى تلك المنهجية الستيفاء شروط الفهم البالغ تقول رحمها
عبد
ٰ
اهلل« :إن الدراس��ة المنهجي��ة لنص القرآن الكريم يج��ب أن تتقدم كل
الرحمن ،المقدمة ،دار الجيل ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى ،ص .611
 1ـ ابن خلدون ،عبد
ٰ
 2ـ البقاع��ي ،إبراهي��م بن عمر ،نظم الدرر في تناس���ب اآليات والس���ور ،الناش��ر :دار الكتاب
اإلسالمي ،القاهرة ،د ت.183/1 .
112

:ئطاشلا تنب ةشئا ع دن ع يناي بلا ريسفتلا

دراس��ة أخرى فيه ،ال ألنه كتاب العربية األكبر فحسب؛ ولكن ألن الذين
يعنون بدراسة نواح أخرى فيه ،والتماس مقاصد بعينها منه؛ ال يستطيعون
أن يبلغ��وا من تلك المقاصد ش��يئاً دون أن يفقهوا أس��لوبه ،ويهتدوا إلى
أسراره البيانية التي تعين على إدراك دالالته» .1وال يقتصر هذا الشرط
المنهجي على المختصين في دراس��ة القرآن من حيث جوانبه الفقهية أو
قضاياه االجتماعية أو أبع��اده اللغوية ،بل إن كل مقتح��م لعقبات الفهم
للنص القرآني وفهم مقاصده ال غنى له عن فقه البيان
واإلدراك والتفسير ِّ
القرآني» ،فس��واء أكان الدارس يريد أن يس��تخرج م��ن القرآن أحكامه
الفقهي��ة ،أو يس��تبين موقف��ه م��ن القضاي��ا
يحتاج علم التفسير بكل
االجتماعية أو اللغوية أو البالغية ،أم كان يريد
مناهجه وصوره إلى علم البيان
أن يفسر آيات الذكر الحكيم على النحو الذي
الستثماره في الكشف عن
ألفناه في كتب التفسير ،فهو مطالب بأن يتهيأ
الدالالت العربية العميقة التي
ً
أو ًال لما يريد ،ويع��د لمقصده عدته :من فهم
ّ
سبيال
النص القرآني،
يكتنزها
مفردات الق��رآن وأس��اليبه ،فهم��اً يقوم على
إلى استنباط األحكام الشرعية
العملية التي تفيد المكلفين
الدرس المنهجي االستقرائي ولمح أسراره في
في تمثالتهم العملية.
التعبير».2

 3ـ تطوير علم التفسير

يحتاج علم التفس��ير بكل مناهجه وصوره إلى علم البيان الستثماره في
سبيال إلى
النص القرآني،
ً
الكشف عن الدالالت العربية العميقة التي يكتنزها ّ
استنباط األحكام الشرعية العملية التي تفيد المكلفين في تمثالتهم العملية،
لكن المدارس التفس��يرية للدرس القرآني لم توظف المنهج البياني أحسن
مخشري
الز
توظيف ،إال ما كان من محاوالت نادرة أشهرها محاولة جار اهلل ّ
ّ
في كش��افه ،يقول ابن خلدون في المقدمة« :وأحوج م��ا يكون إلى هذا الفنّ
مخشري،
الز
المفسرون ،وأكثر تفاسير
المتقدمين غفل عنه ،حتّى ظهر جار اهلل ّ
ّ
ّ
ّ
 1ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.13/1 ،
 2ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.15/1 ،
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ووضع كتابه في التّفسير ،وتتبّع آي القرآن بأحكام هذا الفنّ بما يبدي البعض
من إعجازه ،فانفرد بهذا الفضل على جميع التّفاسير».1
ولما بدا علم التفسير في جانبه البياني لم ينضج بالصورة المطلوبة التي
تتس��امى والنص القرآني في س��موه البياني وارتقائه الداللي ،أرادت عائشة
تطويرا
الرحمن أن تفسح لنفس��ها المجال كما تقول القتحام هذا العمل
عبد
ً
ٰ
ونقدا لما سبقه ،تقول« :ولكن التفسير ظ َّل ـ باعترافهم ـ من
له وتصحيحاً
ً
علوم العربية التي لم تنضج ولم تحترق ،وهذا االعتراف يفسح لي العذر حين
أتق��دم إلى هذا الميدان الجليل في حدود جه��دي وطاقتي واختصاصي ،كما
ّ
يشفع لي حين أضطر أحياناً إلى رفض بعض أقوال لهم وتأويالت واتجاهات،
ـ نصاً وروحاً ـ
قد أراها ـ واهلل أعلم ـ 2بعيدة عن روح العربية األصلية ،مجافية ّ
لبيان القرآن المحكم» .
باإلضافة إلى ذلك لم تتحمل الدكتورة عائشة اقتصار األساتذة والباحثين
في الدراسات اإلس�لامية والعربية على دواوين الش��عر وغيره دون االهتمام
بالدرس القرآني والتفسير في عرض البيان اللغوي فيه ،مما دفعها إلى هذا
القصد بعملها ،تق��ول« :ونحن في الجامعة نترك ه��ذا الكنز الغالي لدرس
التفس��ير ،و َق َّل فينا َم ْن ح��اول أن ينقله إل��ى مجال دراس��ات العربية التي
قصرناها على دواوين الشعر ونثر أمراء البيان .وكان المنهج المتبع في درس
النص
التفسير ـ إلى نحو ربع قرن من الزمان ـ
تقليدياً ّ
ّ
أثري3اً ،ال يتجاوز فهم ّ
القرآني على نحو ما كان يفعل المفسرون من قديم» .
ُ
رابعاً :أسس التفسير البياني

تتنوع األُسس العلمية التي يقوم عليها التفسير البياني عند الدكتورة عائشة
الرحمن ،وسوف أقتصر على األهم منها وعلى ما يتناسب ومقام الدراسة:
عبد
ٰ
الرحمن ،المقدمة ،دار الجيل ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى ،ص .611
 1ـ ابن خلدون ،عبد
ٰ
 2ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.17/1 ،
 3ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.13/2 ،
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 1ـ األساس االصطالحي

يعرف اإلنت��اج العلمي للدكتورة عائش��ة عبد
الرحمن ث��راءً اصطالحيّاً
ٰ
وتنوعاً اس��تعماليّاً من داخل المجال التداولي التفسيري في جانبه البياني،
فنجدها تتنقل بين تنوعات المصطلح اللغوي ،والمصطلح الديني ،والمصطلح
اإلس�لامي ،والمصطلح النحوي ،والمصطلح البالغي ،والمصطلح الشرعي،
والمصطلح البديعي ...وكلها اصطالحات لها صلة بالحقل الداللي البياني.
وقد وظف��ت كل ذلك الغنى اللغوي ف��ي أوجه البيان واالس��تدالالت اللغوية
للكلمات واأللفاظ القرآنية ،الس��تكمال المعاني المركب��ة للدالالت النصية
المعتبرة في اآليات .كما شكل البيان االصطالحي
لم تتحمل الدكتورة
أحد أهم األُس��س الكبرى في البيان التفس��يري
عائشة اقتصار األساتذة
عند الدكتورة؛ على أس��اس مركزيته في منهجية
والباحثين في الدراسات
اإلسالمية والعربية على
التفسير البياني القائم على تتبع واستقراء معانيه
دواوين الشعر وغيره دون
في مظان��ه م��ن اآلي��ات القرآنية كم��ا قالت:
االهتمام بالدرس القرآني
«والمنهج المتبع هنا ،هو الذي خضعت له فيما
والتفسير في عرض
قدمت من قب��ل ،بضوابطه الصارمة التي تأخذنا
البيان اللغوي فيه.
باس��تقراء اللفظ القرآني في كل مواضع وروده،
للوصول إلى داللته ،وعرض الظاهرة األس��لوبية
عل��ى كل نظائرها في الكت��اب المحكم ،وتدبر س��ياقها الخ��اص في اآلية
والسورة ،ثم س��ياقها العام في المصحف كله ،التماساً لسرها البياني .وإذ
نضع معاجم العربية وكتب التفس��ير في خدمة هذا المنهج ،فإننا نحاول أن
النص القرآني ،عن طريق
ندرك حس��ن العربية لأللفاظ التي نتدبرها من ِّ
لمح الداللة المشتركة في شتى وجوه اس��تعمالها لكل لفظ ،وواضح أنه ال
س��بيل إلى دراس��ة أي نص في لغة ما دون فقه أللفاظه في لغته .ثم يكون
للن��ص بعد ذلك أن يح��دد لكل لفظ داللت��ه الخاصة من ش��تى الدالالت
ِّ
المعجمية ،أو يضي��ف إليها ملحظاً ينفرد به ،والق��ول بداللة خاصة للكلمة
القرآنية ال يعني تخطئة س��ائر ال��دالالت المعجمية ،كم��ا أن إيثار القرآن
لصيغة بعينها ال يعني تخطئة سواها من الصيغ في فصحى العربية .بل يعني
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أننا نقدر أن له��ذا القرآن معجمه الخاص ببيان��ه المعجز ،فنقول :إن هذه
الصيغ��ة أو الداللة قرآنية ،ث��م ال يعترض علينا بأن العربي��ة تعرف صيغاً
ودالالت أخرى للكلمة».1
﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

مثال أول :قولها في بيان معنى قوله تعالى:
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [القل��م]7 :؛ حيث عند مصطلح الضالل بالبيان
والتفسير فقالت :وقد سبق اس��تقراء االستعمال القرآني للهدى والضالل
في تفس��ير آية الضح��ى ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [الضح��ى ]7 :وأصلهما في
ومعنوياً ،ثم نُ ِقلاَ إلى الداللة
الضالل عن الطريق أو االهتداء إليه ،حسيّاً
ّ
اإلس�لامية على الكفر واإليمان ،وهذا هو معناهما الظاهر في آية القلم،
مع ارتباطهما بأصل المعنى األول ،بلفظ السبيل ،ترشيحاً لالستعارة على
المصطلح البالغي».2
مثال ثا ٍن :ومن ذلك أيضاً تفسيرها لقوله تعالى ﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾ [القل��م ،]17 :حيث ميّ��زت في معنى وداللة
مصطلح الجنة بين المراحل التي م َّر بها من مجال تداولي خاص إلى مجال
تداولي مغاير ،تق��ول المرحومة« :والجنة في اآلية على معناها األول قبل أن
تأخذ داللتها اإلس�لامية على دار النعيم في اآلخرة .وترجع داللة المادة في
األصل اللغ��وي إلى معنى الخفاء ،يبدو بوضوح ف��ي الجنين مختفياً في رحم
أمه ،والجنون خفاء العقل ،والجن جنس خفي من المخلوقات ،نقيض اإلنس.
مجنُّ :ما يتخذ درعاً ساترة
وبملحظ الستر في الخفاء قيلَ :ج َّن عليه الليل .وا ِل َ
للوقاية .وقيل لألرض المغطاة بالش��جر والزرع :جن��ة ،ثم نقلت الجنة إلى
المصطلح اإلسالمي في جنة اآلخرة ،وهو االستعمال الغالب للفظ جنة وجنات
في الق��رآن الكريم» .3ويب��دو أن الث��راء المعرفي لدى الدكت��ورة ومعرفتها
بالخصائص الطارئ��ة على البي��ان االصطالحي جعلها تقل��ب معاني ودالالت
 1ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.8 ،7/2 ،
 2ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.54/2 ،
 3ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.62/2 ،
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مصطلح الجنة لتستقر على بيان اصطالحي لطيف يميز بين الجنة في األرض
والجنة في السماء.
مثال ثالث :ومن أمثلة ذلك أيضاً ما جاء ف��ي بيانها لقوله تعالى:
﴿ ﯥ ﯦ ﯧ ❁ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﴾ [اللي��ل ]13 ،12 :حي��ث تق��ول« :واآلخرة
واألولى في االس��تعمال اللغوي :النهاية والبداي��ة ،أو المصير والمبتدأ،
ملحوظ��اً فيهما اإلتيان في اآلخ��ر وفي األول .وتأتي اآلخ��رة واألولى في
المصطلح الديني بمعنى الحياتين اآلخرة والدنيا .واألول واآلخر من أسماء
اهلل تعالى الحسنى.1
هذه أمثلة على أس��اس االصطالح في البيان
إن الثراء المعرفي لبنت
� ومعرفتها بالخصائص
ـ وغيرها كثير ـ كانت مستند عائشة بنت الشاطئ الشاط ئ
في بيان وتفسير باقي اآليات القرآنية.
الطارئة على البيان

 2ـ األساس الموضوعي

االصطالحي جعلها تقلب
معاني ودالالت مصطلح الجنة
لتستقر على بيان اصطالحي
لطيف يميز بين الجنة في
األرض والجنة في السماء.

ش��كل البحث الموضوعي للمس��ألة الواحدة
أحد األُسس الكبرى التي اعتمد عليها في التفسير
البياني ،وهو منهج جديد بالنظر إلى تواتر العمل
بالمنهج التقليدي المس��تند إلى تفس��ير القرآن
بداية من س��ورة الفاتحة وختاماً بس��ورة الناس ،ويتداخل هذا األس��اس مع
األساس السابق أي االصطالحي؛ ألنه مفتاح الموضوعات المتعينة في البحث،
فكان من الضروري تتبع ألفاظ الموضوع الواحد في كل آيات القرآن ليكتمل
المعنى وتتم الداللة ،وهو منهج أس��تاذ الدكتورة الذي بقيت وفية له ،حيث
تقول« :واألصل في منهج هذا التفسير ـ كما تلقيته عن أستاذي ـ هو التناول
الموضوعي الذي يفرغ لدراسة الموضوع الواحد فيه ،فيجمع كل ما في القرآن
منه ،ويهتدي بمألوف اس��تعماله لأللفاظ واألس��اليب ،بع��د تحديد الداللة
اللغوية لكل ذاك ...وهو منهج يختلف والطريقة المعروفة في تفسير القرآن
 1ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.111/2 ،
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سورة سورة ،يؤخذ اللفظ أو اآلية فيه مقتطعاً من سياقه العام في القرآن كله،
مما ال سبيل معه إلى االهتداء إلى الداللة القرآنية أللفاظه ،أو لمح ظواهره
األسلوبية وخصائصه البيانية.1

 3ـ األساس األسلوبي

من األُس��س البيانية الكبرى التي قام عليها منهج التفسير البياني لدى
بنت الشاطئ النظر األس��لوبي ،وهنا تبرز معايش��تها وتجربتها الخاصة مع
كثيرا م��ا نجدها تعبّر عن
القرآن الكريم والتش��بع بمعاني��ه ودالالته؛ ألننا
ً
تذوقها لطالوة القرآن الكريم وإعجابها ببعض الظواهر األسلوبية الساحرة،
وس��وف أس��رد أمثلة محدودة يمكن قي��اس نظيراته��ا عليها في مش��روعها
التفسيري.
األول :أسلوب حذف الفاعل
ولفرط إعجاب الدكتورة بهذه الظاهرة وتواترها في القرآن الكريم
تعجب لتفريط المفس��رين فيها وتندهش من ع��دم التفاتهم إليها ،على
تطرد هذه الظاهرة
الرغم من وضوحها حس��ب قولها« :وعجيب حقّاً أن ّ
األس��لوبية في موق��ف واحد ،ث��م ال تلف��ت البالغيين والمفس��رين مع
وضوحها» .والظاهرة قد م َّر عليها البالغيون دون التركيز على جماليتها
البيانية ،فهم يقولون في ح��ذف الفاعل :إنه ُيحذف للعلم أو الجهل به،
أو الخوف منه أو عليه .ونعرض هذه الوجوه على البيان القرآني ،فيأبى
أن يكون حذف الفاعل ـ سبحانه ـ ألحداث القيامة ،للخوف عليه أو الجهل
به .ثم يشهد االستقراء أن القرآن لم يحذف الفاعل في مواضع العلم به
يقيناً ،مثل:
﴿ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾ [البقرة.]284 :
﴿ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ [البقرة.]212 :
 1ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.18/1 ،
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﴿ ﭾ ﭿ ﴾ [البقرة.]258 :
﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ [النساء.]1 :
فما سر ظاهرة االستغناء عن ذكر الفاعل في أحداث يوم القيامة؟
وتجيب الدكتورة ع��ن هذا الس��ؤال البياني من حيث األس��لوب وتقول:
«يهدينا البيان القرآني إلى أن أساليب البناء للمجهول ،والمطاوعة ،واإلسناد
المجازي ،تلتقي جميعاً في االس��تغناء عن ذكر الفاعل ،وإن كان لكل أسلوب
منها ملحظه البياني الخاص ،يجلوه استقراء مواضعه في الكتاب المحكم.
اطراد هذه الظاهرة في موقف البعث والقيامة
تقول الدكتورة :يهدينا
ينب��ه إلى أس��رار بياني��ة وراء ضواب��ط الصنعة
البيان القرآني إلى أن
وإجراءات اإلعراب الشكلية؛ فبناء الفاعل للمجهول
أساليب البناء للمجهول،
والمطاوعة ،واإلسناد
النظر
ِص ْر ِف
ِ
فيه تركيز االهتمام على َ
الح��دث ،ب َ
ً
المجازي ،تلتقي جميعا في
عن ُم ِ
حدثه.
االستغناء عن ذكر الفاعل،
والمطاوعة :فيها بيان للطواعية التي يتم بها
وإن كان لكل أسلوب منها
الحد ُث تلقائيّاً أو على وجه التسخير ،وكأنه ليس
ملحظه البياني الخاص.
َ
في حاجة إلى فاعل...
واإلسناد المجازي :يعطى المسنَد إليه فاعلي ًة
1
محققة يستغنى بها عن ذكر الفاعل األصلي ...واهلل أعلم .
مذكرة بأهميتها
وقد تحدثت عن هذه الظاهرة األسلوبية في مناسبة أخرى
ً
وضعف العناية بها لدى الباحثين والمهتمين جمعاً وبحثاً ودراسة ،وهي تعالج
وس��ر التعبير ،وخصوصاً في مبحث االستغناء عن الفاعل،
مسألة األس��اليب
ّ
إس��ناد الفعل إلى غير فاعله على سبيل
فقالت« :كما تدرس في علم البيان
َ
الشتات
المجاز ،دون أن يحاول أحد الدارس��ين ـ فيما أعلم ـ أن يجمع هذا
َ
المنتثر لظاهرة أس��لوبية واحدة؛ الس��تجالء س��رها الذي من أجله تستغني
العربية عن الفاعل فتسنده إلى غير فاعله ،بالبناء للمجهول أو المطاوعة أو
 1ـ اإلعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن األزرق.242/1 ،
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اإلس��ناد المجازي ،وقد لفتني اطراد ظاهرة االستغناء عن الفاعل في البيان
القرآني في موقف القيامة».1
الثاني :أسلوب همزة االستفهام في الخطاب
الرحمن أن أسلوب اقتران األفعال ـ خصوصاً في الخطاب
ترى عائشة عبد
ٰ
القرآني ـ بهمزة االس��تفهام لم ينل حظه من البيان اللغ��وي والداللي لدى
الصرف ،وهذا
المفس��رين ،بالقدر الذي ناله في البيان النحوي والصرفي ِّ
الس��بيل قد فوت على المتذوق لألس��اليب القرآنية أس��لوباً في غاية الدقة
والبيان؛ ألنه تنبيه إلى صرف الذهن والبصيرة إلى وجوه المعاني األسلوبية
عوض العناية واالنش��غال بالبحث عن المفعول الثاني ،تقول عائشة في بيان
قوله تعالى من سورة الواقعة ﴿« :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ❁ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﯛ❁ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ❁ﯤ ﯥﯦﯧ❁ﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾؟ ومعها آيات :يونس  ،59الش��عراء  ،75فاطر ،40

الزمر  ،38النجم  ،19األحقاف .4

هي إذن ظاهرة أس��لوبية كان ينبغي أن تلفت إلى وجه في البيان العربي
يس��تغني عن المفع��ول الثان��ي لـ «رأى» حين تقت��رن بهمزة االس��تفهام في
الخطاب ،فال تنشغل بالتماس هذا المفعول الثاني خضوعاً للصنعة النحوية،
بل أولى منه أن نتدبر س��ر هذه الظاهرة األس��لوبية التي ال تتخلف في آيات
العلق:
﴿ ﮢ ﮣ ﮤ ❁ ﮦ ﮧ ﮨ ❁ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ❁ ﮰ ﮱ ﯓ ❁ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ❁ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾ ،فلفتت إلى ما ه��و جدير بالرؤية والبصر

والتدبر ،وما يمكن االس��تغناء عن تتبعه ،مما انشغل به النحاة ،واختلفوا
فيه من التماس المفعول الثاني واالهتمام بتقديره .واألمر كذلك في جواب
شرط ﴿ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾».2
 1ـ اإلعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن األزرق.243/1 ،
 2ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.29/2 ،
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 4ـ البيان السياقي

ال غنى لمقتح��م ال��دالالت القرآنية وبي��ان معانيه��ا الصحيحة عن
اس��تحضار المعطى الس��ياقي ومقاماته المختلفة؛ ألنه ج��زء جوهري من
وإن أ ََّس��س علماء ُ التفسير في جوانب أسباب
لواحق الكالم وأبعاد النصْ ،
النزول وعلماء األصول في دالالت العموم والخصوص لقاعدة (العبرة بعموم
اللفظ ال بخصوص السبب)؛ فإن لمقام السياق مركزيته في فهم النص حق
الفهم وإدراك مقاصده.
وقد جعلت الدكتورة مقام الس��ياق أحد تلك
ال غنى لمقتحم الدالالت
األُس��س الكبرى في تفس��يرها البياني الستكمال
القرآنية وبيان معانيها
الفهم ،وقد ال تخط��ئ هذا الملحظ بصيرة قارئ
الصحيحة عن استحضار
كثيرا ما
إنتاجاتها العلمية في هذا المج��ال ،بل
المعطى السياقي
ً
ومقاماته المختلفة؛ ألنه
نبهت إليه في مناسبات عدة من جزئي تفسيرها،
جزء جوهري من لواحق
وأسوق لذلك األمثلة اآلتية:
ُ
الكالم وأبعاد النص.
األول :تقول في بيانها السياقي لمعنى التحدث
في قوله تعالى؛ ﴿ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾ [الضحى:]11 :
«وحمل التح��دث هنا على الش��كر إذا س��مح به
االس��تعمال اللغوي؛ فإن السياق ال يعين عليه ،وإنما التحدث هنا هو صريح ما
اصطفى لها ،وهو أن يبلغ رسالة ربه.
تعلق به مما يتصل بمهمة الرس��ول التي ُ
ومن هنا نؤثر أن تكون النعمة هنا ـ مهما يكن من دالالتها المعجمية اللغوية ـ
هي الرسالة ،أكبر النعم التي يؤثر بها نبي مرسل».1
الثاني :حين فسرت معنى الصدر في قوله تعالى ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾
[الشرح ]1 :قالت« :وليس شيء من هذا كله بالذي يجنح إلى معنى مادي كشق
الصدر الذي هو جارحة ،وال مجال معه ،لتزيد ال يحتمله صريح السياق ،مما
أفاض المفسرون في ذكره من علوم وحكمة ،...وهذه آيات القرآن جميعاً في
 1ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.54/1 ،
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الصدور ،ال تأذن لنا في مثل هذا التزيد ،وهي في سياق اإليمان والهدى ونور
اهلل والشفاء ،أو الضيق والحرج والعسر والطمس والضالل والغل.1»...
الثالث :وهو ما ذكرته في معنى قوله تعالى ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﴾
قالت« :واآلي��ة لم تحدد م َّم يكون ه��ذا الفراغ وفيم يك��ون النصب ،اكتفاء
بداللة السياق ،وجرياً على مألوف البيان القرآني في السكوت عن التحديد في
مقام اإلطالق؛ لكن المفسرين ـ على عادتهم ـ أبوا إال أن يحددوا متعلق الفراغ
والنصب ،وقد جاؤوا بأقوال منها:
•إذا فرغت من صالتك فانصب إلى ربك في الدعاء وقضاء حاجاتك.
•إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة ربك.
•إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب ،أي َف َص ِّل.2

[الشرح]7 :

الرابع :وقالت أيضاً في بي��ان قوله تعالى ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾
[الزلزلة« :]1 :وقرأ الجمهور ﴿ ﭬ ﴾ بكسر الزاي وهي قراءة األئمة السبعة،
وفيها قراءة بفتحها ،والفرق بينهما أن المكس��ور مصدر ،والمفتوح اس��م،
وليس في األبنية ـ كما قالوا ـ فعالل بالفتح إال في المضاعف .والمصدرية
أولى بالمقام ،لما فيها من تأكيد يالئم الس��ياق .ويؤيده تعين المصدرية
في اآلية األخرى التي استعمل فيها القرآن هذه الصيغة ،وهي آية [األحزاب :]11
﴿ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾».3

 5ـ البيان المعنوي

يحتل البيان المعنوي مساحة واسعة من كتاب التفسير البياني ،وهذا أمر
ج��د طبيعي بالنظر إل��ى المنهجية البياني��ة المعتم��دة ،ذات الصلة بجانب
المعاني ،والمقصود بالبيان المعنوي هنا هو صرف المعنى الحس��ي المتبادر
 1ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.61/1 ،
 2ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.74/1 ،
 3ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.83/1 ،
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وأعرض هنا أمثلة
إلى الداللة المعنوية؛ الكتمال الفهم الس��ياقي المناسب،
ُ
على ذلك:
مثال أول :تقول في بيان قوله تعالى ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ [الضحى:]7 :
«أصل الضالل في االس��تعمال اللغوي من فقدان الطريق؛ أرض َم َضلَّة ،يضل
فيها،
َّ
والضلَّ ُة :الحيرة ،ونقيض الضالل :الهدى وقد اس��تعملته العربية حسيّاً
في الصخرة الناتئة في الماء يؤمن بها العثار ،وفي وجه النهار ،يكشف معالم
الطريق فيؤمن الضالل .ثم جاء االستعمال المعنوي للضالل والهدى ،ملحوظاً
فيهما األصل الحسي ،واالستعمال في المصطلح الديني للضالل والهدى بمعنى
الكفر واإليمان ،وقوي هذا االستعمال االصطالحي
َ
ه
القرآن الكريم في ق َس ِم ِ
حتى كاد يكون هو المتبادر ،عند اإلطالق».1
بالصبح إذا أسفر ،وإذا
مثال ثاني :وفي تفسيرها لواو القسم الكثيرة
تنفس ،والنهار إذا تجلى،
والليل إذا عسعس ،وإذا
الورود في القرآن الكريم ،تقول في بيانها لقوله
يغشى ،وإذا أدبر ،يجلو
تعال��ى ﴿ :ﭲ ❁ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾ [الضح��ى:]2 ،1 :
معاني من الهدى والحق ،أو
«فالقس��م بالواو ـ في مث��ل ﴿ ﭲ ﴾ ـ غالباً
الضالل والباطل ،بماديات
أسلوب بالغي لبيان المعاني بالمدركات الحسية.
من النور والظلم.
وما يلمح فيه من اإلعظام إنما يقصد به إلى قوة
اللفت ...فالقرآن الكريم في َق َس ِ
��م ِه بالصبح إذا
أس��فر ،وإذا تنفس ،والنهار إذا تجلى ،والليل إذا عسعس ،وإذا يغشى ،وإذا
أدبر ،يجلو معاني من الهدى والحق ،أو الضالل والباطل ،بماديات من النور
والظلمة .وهذا البيان للمعنوي بالحسي ،هو الذي يمكن أن نعرضه على أقسام
القرآن بالواو ،فتقبلها دون تكلف أو قسر في التأويل».2
مثال ثالث :واألمر نفسه أيضاً في بيانها لقوله تعالى ﴿ :ﮠ ﮡ ﴾
[البلد ،]10 :حيث تقول« :واألصل اللغ��وي للهدى أنه الصخرة الناتئة في الماء
يؤمن بها من العثار ،ووجه النهار يعرف الس��ائر في��ه طريقه فال يضل .ثم
 1ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.44/1 ،
 2ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.26/1 ،
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اس��تعمل في هوادي اإلبل؛ أي المتقدمة منها ،ومنه الهادى؛ أي الدليل الذي
مجازياً في الهداية ضد
يتقدم القوم ويهديهم الطريق ،واس��تعمل بعد ه��ذا
ّ
ورودا في القرآن كما استعمل ـ في الجو الديني ـ
الضالل ،وهو أكثر المعاني
ً
في التوفيق واإللهام».1
خامساً :مسالك التفسير البياني

تنحصر مسالك التفس��ير البياني عند بنت الشاطئ في خطوات ثالث،
تبدأ بالتمهيد البياني وتمر عبر المت��ن البياني لتنهيه بالختم البياني ،وهي
المسالك التي سلكتها في كل السور القرآنية التي حاولت تفسيرها.
وسوف أعرض لهذه المسالك مستصحباً تلك الخطوات عبر مثال تطبيقي
لها ،باتخاذ سورة الضحى أنموذجاً لذلك.

 1ـ التمهيد البياني

يتضمن التمهي��د المخصص لبيان س��ور الق��رآن الكريم في مش��روع
الدكتورة مقدمات تفس��يرية كما عرفت لدى مناهج المفسرين المتقدمين،
ويتعلق األمر ببيان بعض مبادئ التفس��ير كتصنيف الس��ورة مكية أو مدنية،
والوقوف عند أهم الروايات في أسباب نزولها؛ ألن «العبرة ـ في كل حال ـ
بعموم اللف��ظ المفهوم من صري��ح نصها ،إال أن يتعي��ن االعتبار بخصوص
السبب الذي نزلت فيه بدليل من صريح النص أو بقرينة بينة» ،2غير أن ما
يميّز منهجها هو العزوف عن البحث الخالفي في تلك المباحث مع التركيز
على الراجح من األقوال فيها.
ولبيان ذلك نأخذ مثال التمهيد البياني لس��ورة الضحى الذي جاء فيه:
«السورة مكية بال خالف ،والمش��هور أنها الحادية عشرة في ترتيب النزول.
نزلت بعد الفجر...
 1ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.181/1 ،
 2ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.9/2 ،
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والمفسرون مجمعون على أن س��بب النزول هو إبطاء الوحي في أوائله
محمدا ر ُّبه
على الرس��ول ژ حتى ش��ق ذلك عليه ،وقيل فيما قي��ل :و َّدع
ً
وقاله .ثم اختلفت أقوالهم ـ بعد هذا اإلجماع ـ فيمن قالها ،ففي رواية أنه
رسول اهلل ژ  ،وقد ش��كا إلى زوجة الس��يدة خديجة  #انقطاع الوحي،
وقال« :إن رب��ي ودعني وقالن��ي» .فقالت :كال؛ والذي بعث��ك بالحق ،ما
ابتدأك اهلل بهذه الكرامة إال وهو يريد أن يتمها لك ،فنزلت اآليات ﴿ :ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ [الضحى.]3 :
ذكر أهم الروايات في أس��باب نزولها
تنحصر مسالك التفسير
وبعد ْ
� في
باقتضاب شديد تخلص قائلة« :وال نقف عند ما
البياني عند بنت الشاط ئ
خطوات ثالث ،تبدأ بالتمهيد
اختلفوا فيه ،فأس��باب النزول ال تعدو أن تكون
البياني وتمر عبر المتن
قرائن مما حول النص ،وهي باعتراف األقدمين
البياني لتنهيه بالختم
أنفسهم ال تخلو من وهم ،واالختالف فيها قديم،
البياني ،وهي المسالك التي
وخالصة ما انتهى إليه قولهم في أسباب النزول
سلكتها في كل السور القرآنية
أنها ما نزلت إال أيام وقوعه ،وليس السبب فيها،
التي حاولت تفسيرها.
بمعنى السببية الحكمية العلية».1

 2ـ المتن البياني

الرحمن ف��ي متنها البياني لكل س��ورة على
يقوم اختيار عائش��ة عبد
ٰ
الوق��وف عند كل آي��ة بمفردها متوقفة عند أس��رارها البالغي��ة والبيانية
الجليلة ،وإذا اقتضى الح��ال الجمع بين آيتين أو ثالث ال تتردد في ذلك،
كلما وردت لديها ش��روط التناس��ق الجميل والغ��رض القاصد والضرورة
الموضوعية التي تؤلف بينها ،وهذا ما نلمسه جليّاً في تفصيل بيانها لسورة
الضحى وفق الترتيب اآلتي:
ـ ـ﴿ ﭲ ❁ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾ [الضحى.]2 ،1 :
ـ ـ﴿ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ [الضحى.]3 :
 1ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.23/1 ،
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ـ

ـ﴿ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ❁ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ❁ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ❁ ﮎ ﮏ ﮐ ❁ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [الضحى 4 :ـ .]8

ـ ـ﴿ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ❁ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ❁ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾ [الضحى 9 :ـ .]11

 3ـ الختم البياني

تجعل الدكتورة ختام بيانها التفسيري للسورة بالربط العضوي والموضوعي
بين آياتها وخصوصا األخيرة منها؛ ألن «وصل اآلية بما قبلها هو الذي يطرد
به النس��ق ،وتتم وحدة الس��ياق في الس��ورة كلها» 1كخالصة لطيفة وبيانية
للمعاني العميقة التي وفرتها اآليات في تناسقها وتآلفها ،تقول في ختم سورة
الضحى« :وقد نرى في ترتيب اآليات أنه تعالى نبه رس��وله الكريم إلى أن
إصالح الجماعة يأتي في المنزلة األولى من االعتبار والتقدير ،حين أجمل له
في هذه اآلي��ات الكريمة من مهمة رس��الته :أن تدف��ع ذل الفاقدين ،وقهر
إصالح وهداي ٌة أ ُِم َر النبي ژ بالتحدث
اليتامى ،وحيرة السائلين ،ففي الرسالة
ٌ
بها وتبليغها ﴿ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ [النحل.2]35 :
سادساً :خصائص منهجية التفسير البياني

تتس��م المنهجية البيانية في تفس��ير القرآن الكريم لدى الدكتورة
الرحمن بخصائ��ص يلحظها المتتبع لمش��روعها في طريقة
عائش��ة عبد
ٰ
بياناتها للسور واآليات القرآنية ،ويمكن حصر تلك الخصائص المنهجية
في خصائص كلية جامعة.
أولها :االستقراء القرآني
وثانيها :الربط القرآني
وثالثها :النموذج القرآني
 1ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.76/1 ،
 2ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.54/1 ،
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 1ـ االستقراء القرآني:

المقصود بخاصية االستقراء القرآني هو تتبع المفردات واأللفاظ القرآنية
في كل المواطن والمظان التي ذكرت فيها المفردة المتعينة؛ الستنتاج المعنى
االصطالحي الحقيقي كما أرادته النصوص القرآنية ،مع بيان التغيرات التي
طرأت على المصطلح ورصد التحوالت التي مر بها ،ومعرفة الشوائب المقحمة
فيه ،وتعبّر عن ذل��ك الدكتورة بقولها« :وقصدت به��ذا االتجاه إلى توضيح
الفرق بين الطريقة المعهودة في التفسير ،ومنهجنا االستقرائي الذي يتناول
النص القرآني في جوه اإلعجازي ،ويقدر حرمة كلماته بأدق ما عرفت مناهج
النصوص من ضوابط ،ويلتزم دائماً قول الس��لف
االستقراء القرآني هو
الصالح( :القرآن يفسر بعضه بعضاً) ـ وقد قالها
تتبع المفردات واأللفاظ
المفس��رون ثم لم يبلغ��وا منها مبلغ��اً ـ ويحرر
القرآنية في كل المواطن
مفهومه من العناصر الدخيلة والشوائب المقحمة
والمظان التي ذكرت فيها
على أصالته البيانية».1
المفردة المتعينة؛
ومن أمثلة اس��تثمار منهج التتبع واالستقراء
كما س��لكته ما جاء في بيانها ع��ن «آيات لجم ٍل
خبرية أو استفهامية منفية» من قولها« :وخالصة
ما هدى إليه االستقراء آلياتها في البيان القرآني:

الستنتاج المعنى
االصطالحي الحقيقي كما
أرادته النصوص القرآنية.

ـ ـأن الجم��ل الخبري��ة المنفي��ة بـ «كان» ال يقترن خبره��ا بالباء .ووجه
االس��تغناء عن الباء أن النفي بهذا األس��لوب يفيد الجحد أصال ًة ،شأنه
شأن أسلوب الجحد في الفعل ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﴾ [األنفال.]33 :
ـ ـحيثما جاء الخبر منفيّاً بـ (ما) أو (ليس) ،ف��ي الجمل الخبرية ،واقترن
الخبر بالباء ،أفادت تقرير النفي بالجحد واإلنكار .وتلزم الباء خبر (ما)
و(ليس) في هذا الس��ياق في البيان القرآن��ي ،وال تتخلف إال حين يكون
محتمال لشك في الخبر.
المقام مستغنياً عن تقرير النفي ،أو
ً
 1ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.18/1 ،
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ـ ـفي الجمل االس��تفهامية يطرد اقتران خبر (ليس) بالب��اء ،وبها ينتقض
بات ،ال إلى أي وجه
النفي ،ويخرج االستفهام إلى إثبات حاسم وتقرير ّ
آخر من سائر الوجوه التي يعرفها علم البالغة في خروج االستفهام عن
معناه األول في أصل اللغة».1

 2ـ الربط القرآني:

أقصد بالرب��ط القرآني ربط الس��ياقات القرآنية واأللف��اظ القرآنية
ومعانيها بعضها ببعض داخل النسق القرآني الستكمال البيان ،على أساس
تفسير القرآن بعضه لبعض ،تقول بنت الشاطئ« :وما أعرضه هنا ليس إال
محاولة في هذا التفس��ير البيان��ي للمعجزة الخال��دة ،حرصت فيها ـ ما
النص القرآني فهماً مستشفّاً روح العربية
اس��تطعت ـ على أن أخلص لفهم ّ
ومزاجها ،مستأنسة في كل لفظ ـ بل في كل حركة ونبرة ـ بأسلوب القرآن
نفس��ه ،ومحتكمة إليه وحده ،عندما يش��تجر الخالف ،عل��ى هدى التتبع
الدقيق لمعجم ألفاظه ،والتدبر الواعي لداللة س��ياقه ،واإلصغاء المتأمل
إلى إيحاء التعبير في البيان المعجز».2
وهو المنهج الذي أخذته من أستاذها أمين الخولي كما تقول« :واألصل
في منهج هذا التفسير ـ كما تلقيته عن أس��تاذي ـ هو التناول الموضوعي
الذي يفرغ لدراس��ة الموضوع الواحد فيه ،فيجم��ع كل ما في القرآن منه،
ويهتدي بمألوف استعماله لأللفاظ واألساليب ،بعد تحديد الداللة اللغوية
لكل ذاك ...وهو منهج يختلف والطريقة المعروفة في تفسير القرآن سورة
س��ورة ،يؤخذ اللفظ أو اآلية فيه مقتطعاً من سياقه العام في القرآن كله،
مما ال س��بيل معه إل��ى االهتداء إل��ى الداللة القرآني��ة أللفاظه ،أو لمح
ظواهره األسلوبية وخصائصه البيانية».3
 1ـ اإلعجاز البياني للقرآن الكريم.190/1 ،
 2ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.17/1 ،
 3ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.17/1 ،
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 3ـ النموذج القرآني

معنى النموذج القرآني خاصية من خصائص النظر البياني القرآني ،وهو
الوضع االعتباري المعياري للدرس القرآني ف��ي مقابل باقي الدروس األدبية
الشعرية والنثرية وقياس��ها عليه دون العكس ،وهذا من ش��أنه حفظ الكلية
النص القرآني
القرآنية في البيان واللس��ان العربي القرآني ،فيكون ب��ذاك ّ
حاكم��اً ال محكوماً بقواع��د النحويين والش��عراء واألدباء ،وذل��ك ما أثبتته
الدكتورة ف��ي خصائص منهجيتها البياني��ة؛ «ألن األصل أن تعرض قواعدهم
وأحكامهم على البيان األعلى ،ال أن نعرض القرآن عليها ونخضعه لها .ويبدو
أننا في حاجة ماس��ة إلى إعادة النظر في قواعد
دشنت عائشة عبد الرح ٰمن
النحو المدرس��ية وأحكام الصنع��ة البالغية ،في
مشروعها للتفسير البياني
ضوء م��ا هدى ويه��دي إليه التدبر االس��تقرائي
في جزأين ،لم تسنح لها
لكتاب العربية األكبر في بيانه المعجز .كما ننتفع
المناسبة إلنهائه وإتمامه،
والعهدة اليوم على الباحثين
بجهود المفسرين حين نعرض أقوالهم على القرآن
والعلماء المعاصرين
نصاً وس��ياقاً .ثم
الكريم ،فنقبل منها ما يحتمله ّ
الستكماله ،بالتفرغ لباقي
النص
يكون إيرادنا لألقوال األخرى التي ال يقبلها ّ
أجزاء القرآن الكريم.
لفتاً إلى وجه الشطط فيها أو التكلف واالعتساف،
وتنبيه��اً إلى ما ينبغي من ح��ذر وحرص؛ التقاء
الت��ورط ف��ي مقح��م التأوي�لات المذهبي��ة
والمدسوسات اإلسرائيلية».1
سابعاً :ختام القول في آفاق مشروع التفسير البياني

الرحمن مشروعها للتفسير البياني في جزأين،
لقد دشنت عائشة عبد
ٰ
لم تس��نح لها المناس��بة إلنهائه وإتمامه ،والعهدة الي��وم على الباحثين
والعلماء المعاصرين الس��تكماله ،بالتفرغ لباقي أج��زاء القرآن الكريم،
ونقترح لتطوير هذا مشروع تأسيس جامعة بحث تضم مجموعة من العلماء
 1ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.8/2 ،
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والباحثين المختصين يعملون على اقتف��اء منهج الدكتورة من حيث انتهت
إلى آخر سورة من سور القرآن الكريم .بحيث يتفرغ لكل جزء من القرآن
الكريم عالمان باحثان ،على غرار جامعات البحث التي تكفلت بالموسوعات
العلمية في القواعد الفقهية واألصولية والحديثية وغيرها .وإنه لعمل جليل
نافع أرجو أن يتحقق على يد من وجدت له المناسبة وسنحت له الفرصة؛
الرحمن .وذلك
وتقديرا لجهود العالمة واألديبة المرحومة عائشة عبد
ً
وفاءً
ٰ
استحضارا لمقولتها االفتتاحية للجزء الثاني من كتابها ،حيث قالت:
أيضاً
ً
«ولس��ت بحيث أجهل أن المدى الذي بلغته في محاولتي ،محدود بطاقتي
وجهدي .ويظل المج��ال مفتوحاً لعطاء أبنائي الصفوة ،طالب الدراس��ات
القرآنية العليا الذي��ن أحظى بصحبتهم في أعرق الجامعات اإلس�لامية،
ويظل مفتوح��اً َب ْعدنا لجهد أجيال م��ن العلماء تتعاقب عل��ى تدبر كتابنا
األكبر ،فتدرك منه ما فاتنا أن ندركه ،وتستشرف آلفاق قصرت محاولتنا
عن مدادها ،ويبقى من أسراره ما يفوت طاقة البشر ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ﴾ [اإلسراء ]85 :صدق اهلل العظيم.1

 1ـ التفسير البياني للقرآن الكريم.9/2 ،
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كشاف المصادر والمراجع

1ـ 1ابن األثي��ر ضياء الدين ،المثل الس���ائر في أدب الكاتب والش���اعر ،تحقيق أحمد
الحوفي ،بدوي طبانة ،دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،الفجالة ـ القاهرة.
2ـ 2ابن جزي ،أبو القاسم ،محمد ،التسهيل لعلوم التنزيل ،المحقق :الدكتور عبد اهلل
الخالدي ،الناش��ر :ش��ركة دار األرقم بن أبي األرقم ـ بيروت ،الطبعة األولى،
1416هـ .
الرحمن ،المقدمة ،دار الجيل ،بيروت ـ لبنان ،الطبعة األولى.
3ـ 3ابن خلدون ،عبد
ٰ

4ـ 4ابن عطية ،عبد الحق بن غالب .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،تحقيق:
عبد السالم عبد الشافي محمد ،بيروت :دار الكتب العلمية1428 ،ﻫ2007/م.
5ـ 5البقاعي ،إبراهيم بن عمر ،نظم الدرر في تناس���ب اآليات والسور ،الناشر :دار
الكتاب اإلسالمي ،القاهرة ،د .ت.183/1 .
6ـ 6الجاح��ظ ،أبو عثمان عمرو ،البي���ان والتبيين ،تحقيق دروي��ش جويدي ،المكتبة
العصرية ،ط  ،1صيدا ـ لبنان.
7ـ 7الزمخشري ،أبو القاس��م جار اهلل محمود بن محمد .الكشاف عن حقائق التنزيل
وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،دون مدينة النش��ر ،ال��دار العلمية للطباعة
والنشر ،دون رقم الطبعة.
8ـ 8الش��افعي ،محمد بن إدريس ،الرس���الة ،المحقق :أحمد ش��اكر ،الناشر :مكتبه
الحلبي ،مصر ،الطبعة األولى358 ،هـ1940/م.
9ـ 9الطبري ،محمد أبو جعفر ،جامع البيان في تأويل القرآن ،المحقق :أحمد محمد
شاكر ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى1420 ،هـ2000/م.
الرحمن ،اإلعجاز البياني للقرآن ومس���ائل ابن األزرق ،الناشر :دار
10 10عائشة عبد
ٰ
المعارف ،الطبعة الثالثة.
الرحمن ،التفس���ير البياني للقرآن الكريم ،الناش��ر :دار المعارف،
11 11عائشة عبد
ٰ
الطبعة السابعة.
12 12القرطبي ،أبو عبد اهلل محمد شمس الدين ،الجامع ألحكام القرآن ،تحقيق :أحمد
البردون��ي وإبراهيم أطفي��ش ،دار الكتب المصري��ة ـ القاهرة ،الطبع��ة الثانية،
1384هـ1964/م.
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13 13القيرواني ،ابن رشيق ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،تحقيق محيي الدين
عبد الحميد ،دار الطالئع ،ط  ،2006 ،1القاهرة ـ مصر.
14 14المؤيد باهلل الطالبي ،يحيى بن حمزة ،الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز،
الناشر :المكتبة العنصرية ـ بيروت ،الطبعة األولى1423 ،هـ.
الرحمن بن حسن َح َبنَّكَة ،البالغة العربية ،دار القلم ،دمشق ،الدار
15 15الميداني ،عبد
ٰ
الشامية ،بيروت ،الطبعة األولى1416 ،هـ1996/م.
16 16النسفي ،أبو البركات حافظ الدين ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،حققه وخرج
وقدم له :محيي الدين ديب مستو ،الناشر :دار
أحاديثه :يوسف علي بديوي ،راجعه ّ
الكلم الطيب ،بيروت ،الطبعة األولى1419 ،هـ1998/م.
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االستراتيجيات التأويلية في
اإلسالم واآلفاق المعاصرة
أجهر
عبد الحكيمالكاتب

■

كبيرا
توترا
ثمة فكرة أساس��ية جاء بها اإلس�لام أضافت
ً
ً
على مسألة التأويل ،هذه الفكرة هي فكرة ختام الرساالت
��دا أن القرآن آخ��ر وحي أو خطاب
التي أعلن عنها اإلس�لام مؤ ِّك ً
إلهي للبشر .كان التأويل في التراثات الدينية السابقة
جزءا مكوناً
ً
وجوهرياً ل��كل تفكي��ر ثيولوجي ،وش��يئاً يرتبط بعم��ق مع النص
الديني ،ولكن فكرة ختام الرس��االت التي جاء بها اإلسالم ستضع
مس��ألة التأويل أمام اختبار جدي��د تبدو فيه هذه المس��ألة أكثر
إلحاحاً وضرورة .كان األمر بالنس��بة للمسلمين يمثل تحدياً أكثر،
فهم بين ش��يئين :إما الق��ول :إن ه��ذا الوحي جاء تام��اً من كل
الجهات؛ ألنه أخي��ر وخصوصاً التمام المتعلّ��ق باأللفاظ من حيث
إنها اس��تنفدت المعاني والمقاصد اإللهية ،وإنه يجب على المسلم
التمسك بالدالالت الظاهرة له والعمل بها في انتظار يوم الحساب،
ّ
أو القول من جهة ثانية :إن الوحي السماوي األخير الذي تمثل في
القرآن ال يعني انقطاع الصلة الخطابية بين اهلل والبشر ،فالكالم
صفة من صفات اهلل وه��ذه الصفة لن تصبح معطل��ة بعد الوحي
األخير؛ ألن المعاني والمقاصد اإللهية ال يمكن استنفاذها بألفاظ
■

أكاديمي في جامعة خليفة للعلوم والبحوث التكنولوجية.
الكاتب
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وضعية ،وهذا القول ال يعني أن هناك رس��االت س��ماوية قادمة ،بل يعني أن
تضمن قو ًال غير محصور في حدود الدالالت األحادية
هذا الوحي األخير قد ّ
وجمل القرآن.
التي تكشف عنها كلمات ُ
لقد ق��ال اهلل في كتابه الكري��م ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾ [الكه��ف]109 :؛ أي لنفد ماء البحر قبل أن
تنفد كلم��ات اهلل وحكم��ه ،1وهذه اآلية تفت��ح إمكانيات الصلة بين البش��ر
والقول اإللهي وتجعل من هذا القول قوالً ال متناهياً.
الر�سالة ال�سماوية الأخيرة وحاجة الأمة للت�أويل
لقد أجمع المسلمون على أن ال نبوة بعد محمد ژ ؛ ولكنهم لم يجمعوا
على الق��ول :إن الوحي األخير يج��ب فهمه وفق داللة أحادي��ة ،وإن القرآن
بكلماته وتراكيبه ال يحتمل س��وى هذه الداللة فقط؛ ألن فهماً كهذا يعني أن
النص ،ولم يعد على المسلم
الصلة بين اهلل والبش��ر قد انقطعت من جهة ّ
وفقاً لهذا الفهم سوى تنفيذ األوامر واألحكام من دون أي اجتهاد منه.
الممارسة التاريخية للمس��لمين من جهة أخرى تقوم أساساً على فكرة أن
الصل��ة بين اإلنس��ان وبين الخطاب اإلله��ي لم تتوقف .إن معظ��م المدارس
والمفكري��ن في الحضارة اإلس�لامية لم تقبل التوقف عن��د الداللة األحادية
النص على أنها القصد اإللهي النهائي في وحيه األخير.
التي تبدو على سطح ّ
لقد ذهبت هذه المدارس إلى تأس��يس استراتيجياتها من خالل البحث
المراد
عن ال��دالالت األخرى لأللفاظ
وللن��ص ،التي اعتقدوا أنها تق��ارب ُ
ّ
اإللهي من القول ،وكانت هذه الم��دارس بتعدد اتجاهاتها تنطلق من نظرية
محمدا ژ هو خاتم األنبياء
واحدة خفية أو معلنه ،وهي أنه بالرغم من أن
ً
ف��إن القصد اإللهي الذي احت��واه القرآن ال يمكن الكش��ف عنه مرة واحدة
وإلى األبد ،بل إن الكش��ف عن هذا القصد هو مهم��ة الجماعة في التاريخ.
 1ـ ابن جرير الطبري ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ضبط وتعليق محمود شاكر الحرستاني
(بيروت :دار إحياء التراث العربي2001 ،م) ج  ،16ص .47
134

عملا قافآلاو مالسإلا يف ةيليوأتلا تايجيتارتسالا

وفي واقع األمر فإن التأويل بكل اس��تراتيجياته ال يعني شيئاً غير ذلك؛ أي
أن الجهد البشري المتمثل في نش��اط الجماعة العقلي قادر على النفاد في
لغة النص ومقارب��ة ما يعتقد كل منهم أن��ه الحقيقة الكامن��ة هناك .وإذا
تعدد
أضفن��ا إلى ذلك الحقيق�� َة التاريخية األخ��رى
المهمة والمتمثل��ة في ّ
ّ
التأويالت والمدارس واالس��تراتيجيات في التاريخ اإلس�لامي الطويل؛ فإننا
ال نجد ُب ّد ًا من االعتراف بأن مفهوم الجماعة هنا ال يتطابق مع اإلجماع ،بل
يعن��ي أن جهد الجماع��ة المتنوّع في مواقف��ه وفرضيات��ه التأويلية هو تعدد
للجهود التي تنوي مقاربة الحقيقة.

لقد أجمع المسلمون على
أن ال نبوة بعد محمد ژ ؛
ولكنهم لم يجمعوا على
القول :إن الوحي األخير
يجب فهمه وفق داللة
أحادية ،وإن القرآن بكلماته
وتراكيبه ال يحتمل سوى
هذه الداللة فقط.

إذا القصد اإللهي هو ه��ذا القول الذي لم
ً
تس��تنفده األلف��اظ ،وإن األلف��اظ والتراكي��ب
الواردة ال يمكن أن تغل��ق الدائرة على ال تناهي
المراد اإلله��ي وعل��ى الحقيقة الكامن��ة هناك
والتي تس��تدعي النشاط اإلنس��اني دائماً للبحث
عنها .ومن ثم فإن الصلة بين البش��ر أو مجتمع
المؤمني��ن وبي��ن القص��د اإللهي ل��م تنته ولم
الن��ص تمثل
تتوق��ف ،وأن اللغة الت��ي جاء بها
ّ
الوسيط الذي يصل تلك األطراف ـ البشر والقول اإللهي ـ بعضها ببعض.

من هنا يمك��ن المغامرة بالق��ول :إن الوحي اإللهي ال��ذي جاء كتعبير
أخير عن المعنى القائم عند اهلل قد جاء باللغة العربية التي تس��تطيع حمل
هذه المهمة من أن تقول وال تقول ،أن تنقل الكالم اإللهي وأال تكش��ف عن
كل المقصود من هذا الكالم مرة واحدة ،أن تكش��ف عن الوحي األخير وأن
تخفي ما يجب على اإلنسان أن يبحث عنه؛ لتكتمل دورته كخليفة هلل ومتابع
للوحي الذي تلقاه آخر األنبياء محمد ژ العرب��ي .عندها تصبح اللغة هي
موطن الحقيقة التي تظهر وتختفي فيها أمام العقل التأويلي اإلنساني.
إن هذا الوحي األخير الذي جاء باللغة العربية يعني أن هذه اللغة قادرة
قصدا ال متناهياً ،وأنها يجب أو تس��تطيع أن تتجدد كل يوم
على أن تحتوي
ً
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لتكشف عن هذا القصد .وتؤكد لنا الممارسة التاريخية مرة أخرى أن اللغة
العربية ف��ي مفرداتها وتراكيبه��ا ،وبنيتها وتضمناته��ا ،ومفردها ومطلقها،
وتعدد داللتها قد س��محت لكل المحاوالت
وخصوصها وعمومها ،ومجازاتهاّ ،
التأويلية التي اشتغلت عليها أن تجد كل منها فيها جانباً من الحقيقة.
لقد أصبحت ه��ذه اللغة الحلقة التي تصل البش��ر بالحقيقة ،وبوصفها
كذلك فإنها كلغة تصل وتربط كذلك بين البشر والعالم المادي والتاريخي.
النص،
وفي واقع األمر ف��إن كل طرف من هذه األطراف الثالث��ة (اللغة أو ّ
الواقع ،اإلنس��ان المؤول) هو بالضرورة وس��يط لألط��راف األخرى ،وليس
هناك من نقطة بدء مطلقة تبدأ عندها األش��ياء وتنته��ي إليها ،،فكل واحد
النص أو الواقع أو اإلنس��ان المؤول هو وس��يط بين الشيئين المتبقيين.
من ّ
اللغة هي وسيط بين اإلنسان المؤول وبين الواقع ،هذا الواقع الذي ينكشف
النص .والواق��ع بدوره هو
من خالل البحث ع��ن الحقيقة المس��تترة داخل ّ
النص والمؤول؛ إذ ال يمكن قراءة الن��ص قراءة متجددة بمعزل
وس��يط بين ّ
وبعيدا عن واقع يختلف بين حين وآخر .واإلنس��ان المؤول ذاته
عن الزم��ان
ً
النص وبين الواقع ،فهذا اإلنسان الذي تنمو مقارباته للحقيقة
هو وسيط بين ّ
من خالل تنمية الواقع ذات��ه ،والذي ـ بناءً على ذلك ـ ينم��و وعيه بذاته،
النص أكثر بمقاربة الحقيقة.
ويزداد قدرة على كشف الحقيقة
ِّ
بالنص وكشف ّ
إن ه��ذه األطراف الثالث��ة هي مثلث مت��وازي األضالع؛ ولكنه مثلث يس��ير
بالتاريخ ويتح��رك بالزمن ،وألنه كذلك فإنه مثلث ُتغني زواياه بعضها بعضاً
في حركة للتاريخ ال تسكن.
لقد ش��هد التاريخ الفكري العربي اإلسالمي استراتيجيات تأويلية مختلفة،
النص بطريقته ،وكل منها صاغ موقفه من العالم على أس��اس
كل منه��ا قارب ّ
النص .إن فعل التأويل الذي مارس��ه المسلمون
الحقيقة التي انكش��فت له في ّ
يش��ير إلى تنوع التصورات التي أسس��ت للعالم .فاالس��تراتيجية اللغوية التي
اعتمدها المعتزلة واألش��اعرة والماتريدية أسس��ت نفس��ها على فكرة المجاز
اللغ��وي ،التي أتاحت له��ؤالء بناء صورة مح��ددة عن العالم .واالس��تراتيجية
النص إلى ظاهر وباطن ،وجعلت من الباطن
الصوفية أسست نفسها على قسمة ّ
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النص الذي ينكشف بالحدس والخيال واالستبطان الذاتي،
موطن الحقيقة في ِّ
والتي بدورها صاغ��ت رؤية عن العالم تختلف عن أصح��اب التأويل المجازي
اللغوي .والفالسفة الذين قبلوا ـ كما مثلهم ابن رشد ـ قسمة النص إلى ظاهر
وع��دوا الباطن ـ مث��ل المتصوفة ـ موط��ن الحقيقة ،وقال��وا :إن هذا
وباطن
ّ
الباطن ليس مجرد استبطان تخيلي للذات ،بل هو العقل الموجود هناك بوصفه
الحقيقة .يتحدث ابن رش��د عن التأوي��ل بوصفه انتقاالً م��ن المعنى الحقيقي
للف��ظ إلى المعن��ى المجازي ،ولك��ن هذا المعن��ى المجازي عن��ده ليس هو
التضم��ن العقلي له الذي
االس��تخدام الثاني للفظ كما ق��ال اللغويون؛ ولكنه
ّ
بتركيبه مع بقية األلفاظ ينش��ئ الرؤية البرهانية
لقد شهد التاريخ الفكري
للعالم ،رؤية ترى في حقيقة العالم أنه نظام من
العربي اإلسالمي
األس��باب والمس��ببات القائ��م على فك��رة طبائع
استراتيجيات تأويلية
مختلفة ،كل منها قارب
األش��ياء وقواه��ا الذاتي��ة .وهناك االس��تراتيجية
ّ
النص بطريقته ،وكل
الرمزي��ة التي ترى ف��ي األلفاظ مجرد إش��ارات
منها صاغ موقفه من العالم
ورموز لمعا ٍن أخرى عميقة ،يتطلّب الكش��ف عنها
على أساس الحقيقة التي
حدس��اً تخيلياً رفيعاً يس��تطيع إعادة إنش��اء البعد
ّ
النص.
انكشفت له في
اآلخر من النص إنش��اء له خصوصية بالغة .وفي
مقابل كل هؤالء هناك االستراتيجية التي نفت كل
النص إلى مستويين ،وتو ّقفت عند القول:
أشكال المجازات ،وكل أشكال قسمة ّ
إن اللفظ هو ما يؤديه من معنى مباش��ر يقتضيه السياق من دون الذهاب إلى
أية مجازات محتملة .ترى وجهة النظر تل��ك ـ والتي عبّر عنها بأنضج صياغة
ممكنة ابن قيم الجوزية ـ أن اللف��ظ في القرآن واضح بذاته عندما يندرج في
واحدا ال يحتمل اللفظ
تركيب لغوي محدد ،وهذا الوضوح يعني أن هناك معنى
ً
سواه في هذا التركيب بالذات.
إن التأويل لو أخذناه بكل اس��تراتيجياته المتعددة في اإلس�لام وبوصفه
تعبيرا عن تلك الممارس��ة التي ال تصرح بوضوح بنياتها ،س��نجد أنه يتضمن
ً
تنص على أن النش��اط العقلي اإلنس��اني أمر حتمي يهدف إلى
فرضية خصبة ُّ
النص القرآني .ورغم أهمية كل
الكشف عن القصد اإللهي الذي يمثّل حقيقة ّ
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نظرية تأويلية في اإلسالم على حدة إال أنه يجب علينا أال نتوقف عند إحداها
ونعدها األكثر دقة وانسجاماً مع النص من سواها .إن كل تلك النظريات تمثّل
لحظات مهمة؛ ولكن ليس��ت نهائية في الكشف عن الحقيقة القابعة هناك في
النص .إن التأويل اللغوي ،والفلسفي البرهاني ،والصوفي ،والرمزي اإلشاري،
ِّ
كلها تتفق في شيء واحد وإن كانت تختلف في المقدمات النظرية التي تنطلق
النص يحيل دائماً إلى شيء آخر ،وعلى ُبعد آخر،
منها ،نقطة االتفاق هي أن ّ
النص.
يكون البحث فيه هو بحث عن الحقيقة التي يقصدها ّ
المثير في األمر هو أن تلك االس��تراتيجيات رغم تنوعها وتباينها كانت
النص ما تعتقد أنه هو ذلك البعد اآلخر الحقيقي بحس��ب ما تراه
تجد في ِّ
النص مفت��وح على احتماالت
ه��ي ،وهذا يدعو م��رة أخرى إلى التأكي��د أن ّ
متعددة تس��تجيب لتجدد العالقة بين المؤول والعال��م .وهنا يبرز دور اللغة
بوصفها مصاغة في نص يش��غل دور الوسيط األساس��ي بين اإلنسان المسلم
بوصفه مؤو ًال وبين العالم .إن الممارسة الفعلية للفكر اإلسالمي تدل صراحة
على أن محاوالت الكشف عن العالم والبحث عن صيغ أنطولوجية وأخالقية
الن��ص ،األمر الذي
وإنس��انية كان ال بد لها من أن تمر عبر وس��اطة هذا
ّ
تعددا للمداخل التي
يجعلنا نقرر أن تعدد االستراتيجيات التأويلية كان يمثل
ً
النص أصبح مكاناً للحقيقة
يقارب فيها الوعي اإلسالمي ذاته والعالم .وكأن ّ
التي تنكشف للمؤول بأبعاد متنوعة :تشريعية ،وسياسية ،وأخالقية ،وفلسفية،
النص مجمعاً للعالمات اللغوية التي تدل على العالم.
كما يصبح ّ

استراتيجية التأويل اللغوي التي اعتمدها المعتزلة واألشاعرة المتأخرون
تصورا عن إله منزه ال يشبه شيئاً وال يتعين إال بأصناف
والماتريدية صاغت
ً
محددة من الصفات الت��ي وردت في القرآن ،إله ال يمك��ن القول عنه :إنه
داخل العالم وال خارجه ،ال تصل المدارك إلى ذاته؛ ولكنها تس��تطيع فهم
صفاته وعالقتها بالعالم .ه��ذه الرؤية الكالمية فتحت أفقاً واس��عاً للتنمية
والتدقيق فجاءت الحقاً صيغ الغزالي والرازي.
تعبيرا عن
كذلك كانت الصيغة الصوفية الت��ي رأت أن العالم ليس إال
ً
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اهلل ،والعالقة بينهما هي عالقة حقيقة بعالماتها .لقد كش��فت االستراتيجية
للنص القرآني ،عم��ق مفتوح على أبعاد ال
التأويلي��ة الصوفية عن عمق كبير ِّ
يمكن اإلمس��اك بها من المرة األولى ،وكانت هذه االس��تراتيجية أقرب إلى
تأكيد مفهوم الحقيقة الالمتناهية من تحديد ه��ذه الحقيقة بصيغة واحدة.
كبيرا فكان
ب��روزا
لقد برزت ال��ذات المؤولة في الموقف الصوفي التأويلي
ً
ً
تقصي الحقيقة
النص عندها مناس��بة لغوية للذهاب فيه ومن خالله إل��ى ّ
ّ
التي تبدو مترامية األطراف وبعيدة الحدود.
ّ
وف��ي مقابل ذلك تمام��اً وعلى خ��ط اعتبار
إن استراتيجية التأويل
النص ينقسم إلى مس��تويات كان ابن رشد يمثّل
اللغوي التي اعتمدها
ّ
المعتزلة واألشاعرة
المحاولة الفلس��فية األبرز بعد محاوالت أسالفه
المتأخرون والماتريدية
النص القرآني
على هذا المستوى ،فوجد أن باطن ّ
صاغت تصورا ً عن إله منزه
يؤكد أن العالم ف��ي حالة توال��د أزلي ،ترتبط
ال يشبه شيئا ً وال يتعين إال
أجزاؤه بمبدأ س��ببي صارم ،وتتح��رك موجودات
بأصناف محددة من الصفات
التي وردت في القرآن.
العالم بغائية يمثلها اهلل بوصفه غايتها ومعشوقها،
وأن الفعل اإللهي في العالم هو فعل نقل الموجود
من حالة وجوده بالقوة إلى وجود بالفعل.
وقد كان إل��ى جانب التأوي�لات األنطولوجية تلك ـ اللغوي��ة والرمزية
والفلسفية ـ تأويالت أخالقية مثلت جزءًا من تلك المذاهب واالستراتيجيات،
سنتناولها فيما بعد.
تتحرك
إن الذات المؤولة والعالم والنص ثالثية متضافرة تمثل سيرورة ّ
دائماً ،كما ذكرنا ،،ثالثية مفتوح��ة بعضها على بعض ،وهي كذلك ثالثية ال
اس��تنفادا نهائياً .فالوعي يزداد وعياً بذاته كلما
تستنفد بعضها أطراف بعض
ً
صورا
جدد تأوي��ل النص وضاعف رؤيته للعالم ،والعالم يكتس��ب من الوعي
ً
والن��ص تتضاعف حمولته
يرتقي بعضها فوق بع��ض فينمو من خالل الوعي،
ّ
تأويال ثاوياً فيه لصورة جديدة
الثقافية من خالل استعداده الدائم ألن يقدم
ً
فالنص بطبيعته اإلحالية على حقيقة ما يعطي الفرصة للذات المؤولة
للعالم.
ّ
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ألن تعيد إنش��اء العالم م��رة أخرى ،وتلك ال��ذات تزداد وعي��اً بذاتها كلما
النص فتزداد ممكناته
اغتنمت تلك الفرصة ،وقامت بإنشاء تلك الصورة .أما ّ
في كل مرة تتمكّن فيها الذات المؤولة من أن تخوض مغامرة بناء العالم من
النص عن
خالل تأويله ،وفي كل م��رة تتمكّن الذات من هذا الفع��ل يتباعد ّ
مركزا مغلقاً على ذاته ومستعصياً على الفك.
ذاته ،ويصبح أفقاً أكثر منه
ً
في هذه السيرورة ألطراف المثلث تشعر الذات المؤولة بال تناهي وعمق
المقصد اإللهي ،الذي يتم الكشف عنه من خالل جهد الجماعة في التاريخ.
ذلك أن فك��رة الجماعة التي أنتجها الفكر اإلس�لامي فك��رةٌ مهمة جديرة
بإعادة فهمها وتجديدها ،وهي فكرة ولدت أساس��اً من ش��عور األمة بضرورة
ش��عورا
توفر مرجعية في فهم النص بعد اإلعالن عن موت آخر األنبياء .كان
ً
صعباً من األم��ة إزاء هذا اإلع�لان الذي قبل��ه الناس تحت وط��أة واقعية
الموقف اإلسالمي ببشرية األنبياء.
لق��د اختُزلت فكرة الجماعة في التاريخ اإلس�لامي عندما أصبح الفكر
الفقهي في موقع الس��لطة المس��يطرة ،فصارت مرجعي��ة الجماعة مرجعية
تش��ريعية تقتصر على األح��كام فقط ،ولم تع��د مرجعية ش��املة لكل أمور
الدين ،فأصب��ح مبدأ الجماعة مرتبط��اً بفكرة اإلجماع على حكم تش��ريعي
معين .وبذلك فقدت فكرة الجماعة شمولها المبدئي.
للنص تتابع مش��روع النبوة
إن الجماعة ـ بم��ا تمثله م��ن ذات تأويلية ِّ
األخير ـ يج��ب أن تتعهّد الن��ص بأبعاده كلها ،ويج��ب أن تتخلص من فكرة
النص
اإلجماع التام ،وتعترف بتعدد االجتهادات .في هذه الحالة فقط يصبح ّ
وس��يطاً حقيقياً للعالقة بين تلك الذات وبين العال��م ،وال يعود البحث عن
أمرا ُملحاً .بذلك تتسع فكرة الجماعة لتشمل كل مجتهد من
مرجعيات أخرى ً
دون إقصاء ألحد ويصبح الالتناهي اإللهي مشروعاً لألمة كلها.
في التأويل تصبح العالقة بين اهلل واإلنس��ان عالق��ة في التاريخ ،وهذا
بالضبط ما كانت تقوله ضمناً الممارس�� ُة التاريخية للفكر اإلس�لامي الذي
اتسم بتعدد المدارس وتعدد وجهات النظر .على المستوى النظري والدعائي
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ـ وتحت فكرة أن الجماعة مختصرة في فريق واحد يعتقد نفسه يمثّلها كلّها ـ
كل مدرسة كانت تنكر األخرى وتقصيها من ساحة األمة ،ولكن على مستوى
الممارسة الواقعية كان المش��هد متنوعاً ،وهذا التنوع هو أبرز حقيقة قدمها
تاريخ اإلسالم.
في هذا المشهد المتنوع ـ والذي هو الحقيقة القصوى لإلسالم ـ تصبح
النص وال
النص
ً
أم��را ممكناً ،ويصبح االعت��راف بغنى ّ
مقاربة الحقيقة في ّ
أمرا ضرورياً .ورغم قلة
أمرا
أكيدا ،ويصبح اس��تئناف التأويل اليوم ً
ً
تناهيه ً
النص في العالم الحديث فإن
المحاوالت التي ش��رعت في اس��تئناف تأويل ّ
محاولة محمد إقبال (ت 1938م) في كتابه تجديد
ّ
إن فكرة الجماعة التي
الفكر الديني تكش��ف مرة أخرى أن بناء العالم
ٌ
فكرة
أنتجها الفكر اإلسالمي
الذي تم في الفكر المعاص��ر يجد مكاناً له في
مهمة جديرة بإعادة فهمها
مستوى ما من مستويات القرآن.
وتجديدها ،وهي فكرة
ً
ولدت أساسا ً من شعور األمة
بضرورة توفر مرجعية في
فهم النص بعد اإلعالن عن
موت آخر األنبياء.

ت�أ�صيل فكرة الت�أويل
لقد أدرك المس��لمون هذه األبعاد اإلحالية
للقرآن ،فاجته��دوا في تأصيل نظري��ة التأويل
معتمدين على القرآن نفسه وما جاء فيه ،وعلى
قدمها
المأثور المنق��ول عن النبي ژ  .تذهب الكثير م��ن التعاريف التي ّ
المس��لمون القدماء إلى المطابقة بين التفس��ير والتأوي��ل ،في حين يميز
فنقال عن ابن فارس (ت 395هـ1004/م) أن معاني العبارات
آخرون بينهما؛
ً
التي يعبّر بها عن األش��ياء ترجع إلى ثالثة :المعنى والتفس��ير والتأويل.
المعنى هو المقصود والمراد وهو مشتق من :عنت األرض بنبات حسن :إذ
أنبتت نباتاً حس��ناً .أما التفس��ير ف��ي اللغة فهو راجع إل��ى معنى اإلظهار
والكش��ف ،فالتفس��ير كش��ف المغلق من المراد ،بلفظه ،ويقول :إن لفظ
التفس��ير هو مقلوب َس��فَر التي تعني كشف ،لذلك يقال :س��فرت المرأة
س��فورا إذا ألقت خمارها .ويعتق��د آخرون أن هذا هو التأوي��ل أيضاً ،فهو
ً
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كذلك كش��ف ما انغل��ق من المعن��ى .1ووفقاً له��ذا الفريق فإن التفس��ير
الكالم
«أولَ
والتأويل مترادفان ،وبحس��ب ابن منظ��ور (ت 711هـ1311/م)ّ :
َ
وفس��ره» ،ويؤكد هذا المعنى الكثير من اآليات
ً
تأويال وتأوله :دبره وقدره ّ
التي ج��اء بها التأوي��ل على معنى البيان والكش��ف واإليض��اح .وأكثر من
تمسك بترادف المعنى بين التفسير والتأويل هم المتأخرون.2
هناك فريق يميز بين التفس��ير والتأويل ،فيرى أن التفسير هو القطع
بأن مراد اهلل كذا ،أما التأوي��ل فهو ترجيح أحد االحتماالت من دون قطع،
وبذلك يكون التأويل هو بيان المعاني التي تس��تفاد بطريق اإلشارة .ويؤكد
هذا المعنى تعري��ف آخر يقول :إن التفس��ير هو بيان لف��ظ ال يحتمل إال
واحدا ،والتأويل :توجيه لفظ متوجه إلى معا ٍن متعددة إلى واحد منها
وجهاً
ً
بما ظهر من األدل��ة .وقال أبو طالب التغلبي :التفس��ير :بيان وضع اللفظ
والصي��ب بالمطر،
مجازا كتفس��ير الص��راط بالطريق،
إما حقيقة وإم��ا
ً
ّ
والتأوي��ل تفس��ير باطن اللف��ظ .وبذلك فالتفس��ير هو إخب��ار عن حقيقة
المراد ،والتفس��ير إخبار عن دليل المراد؛ ألن اللفظ يكش��ف عن المراد،
والكاش��ف دليل ،مث��ل قول��ه تعال��ى ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﴾ [الفج��ر،]14 :
تفس��يره :من الرصد .وتأويله التحذير من التهاون ف��ي أمر اهلل .وقواطع
األدلة تقتضي بيان الم��راد منه على خالف وضع اللف��ظ في اللغة .3ومن
الواض��ح أن التأويل وفق هذا التعري��ف هو المعنى ال��ذي يتجاوز المعنى
الحقيقي والمعن��ى المجازي معاً ،إن��ه المعنى الذي يج��ده التأويل خارج
ثنائية الحقيقي والمجازي ليصل إلى مستوى آخر من المعنى يحمله تركيب
األلفاظ بعضها مع بعض بوجه من الوجوه.
 1ـ الزركش��ي ،بدر الدين محمد بن عبد اهلل ،البرهان في علوم القرآن 4 ،ج( .بيروت :دار الفكر،
 )1988ج  ،2ص .65 - 162
 2ـ الزرقاني ،محم��د عبد العظيم ،مناهل العرفان ف���ي علوم القرآن 2 ،ج ( .دمش��ق :دار قتيبة،
 )1998ج  ،2ص .9
 3ـ الس��يوطي ،جالل الدين عبد الرحمن ،اإلتقان في علوم القرآن( ،بي��روت :دار الكتاب العربي،
 )2003ص .848
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يميز آخرون بين التفس��ير والتأوي��ل وفقاً لطريقة التعام��ل مع الوحدات
فيعرفون التفسير بأنه بيان وضع اللفظ وأحكامه اإلفرادية والتركيبية،
اللغوية،
ّ
بينما التأويل أكثره يكون في الجمل ومن ثم فهو يستعمل في المعاني.1
ويب��دو أن التمييز بين التفس��ير والتأويل له ما يبرره؛ ألن كل نش��اط
منهما يتم وف��ق آليات مختلفة إلى هذا الح��د أو ذاك .وحتى الذين طابقوا
بين التفسير والتأويل فإنهم فعلوا ذلك ،وكانوا أقرب إلى فهم التفسير بناءً
على التأويل .وفي كل الحاالت فإن التأويل هو نشاط فكري يبحث في المعنى
وليس أي معنى ،بل ذلك المنغل��ق منه ،2القابع
هناك فريق يميز بين
هن��اك ف��ي م��كان ما بي��ن مف��ردات وتراكيب
التفسير والتأويل ،فيرى أن
المفردات والجمل .ومن أجل ذلك يفضل بعضهم
التفسير هو القطع بأن مراد
أن يرادف بين التأويل واالس��تنباط1؛ ألن الشيء
اهلل كذا ،أما التأويل فهو
ترجيح أحد االحتماالت من
وظاهرا بذاته كما تدل
المستنبط ليس منكش��فاً
ً
دون قطع ،وبذلك يكون
عليه األلفاظ؛ بل هو ش��يء يحت��اج إلى الذهاب
التأويل هو بيان المعاني التي
النص وتستخرج
تستفاد بطريق اإلشارة.
إليه بعملية فكرية تنفذ إلى لغة ّ
النص��ي للتأويل
احتماالت��ه .وفي س��ياق التبرير ّ
يتمس��ك مناص��رو التأوي��ل باآلية الت��ي تقول:
﴿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [النس��اء ،]83 :واالس��تنباط ليس ما هو معطى
للنص؛ أي أن ثمة جانباً أو جوانب في القرآن لم يتم
في الداللة المباش��رة ِّ
الكشف عنها وبيانها ،ولذلك ينتقد أنصار هذا الموقف أولئك الذين توقفوا
عند اآلية التي تقول ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [النحل ،]44 :واعتقدوا
أن القرآن قد ت َّم بيانه كله ،وأن على األمة أن تط ِّبق ال أن تفهم من جديد.3
عده أنصار نظرية التأويل مرادفاً
باإلضافة إلى لفظ االس��تنباط الذي ّ
يتمس��ك بها ه��ذا الفريق هي «التدبير»،
لمعنى التأويل هناك مفردة أخرى ّ
 1ـ السيوطي ،اإلتقان 49 - 848 ،والزركشي ،البرهان ،ج  ،2ص .164
 2ـ الزركشي ،البرهان ،ج  ،2ص .165
 3ـ الرازي ،فخر الدين ،أساس التقديس( ،بيروت :مؤسسة الكتب الثقافية )1995 ،ص .131
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ويستدلون على صحة دعواهم بتطابق المفردتين بما جاء في القرآن بشأن هذه
المف��ردة ،يقول الق��رآن﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ [محمد،]24 :
وكذلك ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [ص .]29 :والتدبر
هنا يعني التعقل ،والتعقل هو التأويل ذاته؛ «ألن أهل الرس��وخ في العلم إذا
كان��وا ال يصلون إلى معرفة تأويله ،ولم يجعل (اهلل) لهم الس��بيل إليه ،وال
دليل عليه؛ فما يغني تدبره وأنه نزل بلس��انهم وهم ال يعلمون بتدبرهم إياه
شيئاً من تأويله .ولو كان هذا هكذا كان اهلل تعالى ندب عباده إلى المحال
الذي ال يصح وج��وده ،وهذا منفي عن اهلل  .. 8فق��ول اهلل أولى أن يتبع،
ألنه الحق الذي ال ش��ك في حقيقته .وقد ندب اهلل تعال��ى خلقه إلى تدبر
كتابه واستنباط مراده منه ،ولذلك فرض ذلك عليهم ،وما كان ليفعل ذلك
إال وقد جعل لهم
سبيال إلى العلم بمراده.»1
ً
إذا مجرد الس��مع ،ويتخطي��ان العالقة
التدبر واالس��تنباط يتج��اوزان ً
النص وقارئ��ه ،التي تقوم على اس��تقبال القول اإللهي
أحادي��ة االتجاه بين ّ
واإلصغاء إليه واالمتثال له ،إنهما مفهومان يش��يران ـ بحسب أنصار نظرية
التأويل ـ إل��ى عالقة فاعل��ة للمتلقي الذي يق��وم بإعمال مدارك��ه وملكاته
النص ،فكل هذه الملكات تؤدي إلى
الفاهمة العقلية والتخيلية والحدسية في ِّ
المتعددة .وبهذه الفاعلية اإلنسانية
مضاعفة فهم النص والبحث عن دالالته
ّ
يتم الكشف عن المراد أو القصد اإللهي في القرآن .هذا المراد الذي يقبع
ّ
وراء ما يبدو من تعارضات واختالفات ظاهرة على س��طح بعض اآليات ووراء
ما يب��دو لغة رمزية ولغة تش��بيهية ووراء ما يبدو من غم��وض والتباس في
المعاني ووراء ما يبدو أنه مفهوم في داللته المباشرة.
ومن الالفت لالنتب��اه أن أصحاب نظريات التأوي��ل يذهبون إلى تأكيد
فك��رة على درج��ة عالية م��ن األهمي��ة ،هي فكرة ش��رعية االخت�لاف بين
النص
المؤولين ،األمر ال��ذي يعبّر عن نضج كبير في التعام��ل المفتوح مع ّ
 1ـ ابن عطية ،عبد الحق بن أبي بكر بن عبد الملك الغرناطي ،مقدمتان في علوم القرآن ،تحقيق:
آرثر جفري (القاهرة :مكتبة الخانجي ،)1972 ،ص .202
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القرآني وفي تأسيس مفهوم أكثر مرونة للجماعة؛ إذ يصبح مفهوم الجماعة
للنص في س��ياق بحثها عن
هنا مرادفاً للذات المؤولة التي تتعدد مقارباتها ّ
القصد اإللهي الذي يكش��ف عن نفس��ه ف��ي أوجه متنوعة بحس��ب األزمنة
واألمكن��ة ومواقع الن��اس االجتماعي��ة والثقافية .وهذه الممكن��ات المتعددة
واحدا بذات��ه؛ ولكن تعني أن
للقص��د اإللهي ال تعني أن ه��ذا القصد ليس
ً
عمقه ال يكشف عن نفسه مرة واحدة وفي صيغة واحدة.
أم��را مالزماً للنص ذات��ه منذ جيل
الن��ص كان
إن االخت�لاف في فهم
ً
ّ
الصحابة األول من المس��لمين الذين اختلفوا ـ كما تذكر المصادر ـ في فهم
األحكام والتش��ريعات وفي االجته��اد فيها .وهذا
إن االختالف في فهم
النص كان أمرا ً مالزما ً
االختالف أمر قد أباحه اهلل ـ كما يقول ابن عطية
ّ
الغرناطي ـ في عملية االجتهاد ،ولو شاء اهلل لما
للنص ذاته منذ جيل
الصحابة األول من
كان هناك اخت�لاف وال تناقض .1فاهلل قد ش��رع
المسلمين الذين اختلفوا
للمس��لمين أمر االختالف في التأويل االجتهادي،
في فهم األحكام
وهذا االختالف ال يدخل تحت باب التناقض غير
والتشريعات وفي
مث�لا أن يفرض اهلل
المعق��ول ،فهذا األخي��ر هو
االجتهاد فيها.
ً
تعال��ى على عبد واح��د في وقت واح��د من جهة
واح��دة حكمين مختلفي��ن ينفي أحدهم��ا صاحبه
ويضاده ،فيأمره أن يأتي بها جميعاً على تضادهما وتنافيهما ،أما ما عدا ذلك
من حاالت التخيير والتبديل فإن اهلل قد أجاز للبشر اجتهادات مختلفة ،سواء
بالنص ،طالم��ا أن األمر يؤدي إلى مقصد
جاءت ه��ذه االجتهادات بالعقل أم
ِّ
لم
واحد .فاالختالف شرعه اهلل للبش��ر لعلمه أن هذا جزء من طبيعتهم «ما َع َ
نص عليه ووافق��ه من األحكام المنصوصة في
اهلل أن األصلح فيه ذلك ،فقد َّ
والس��نَّة ،وما عل��م أن تكلّف اآلراء في��ه واس��تخراج المعاني أروض
الكت��اب ُ
لطباعهم وأدعى لهم إلى التنافس في العلم واالش��تغال بنيل درجة بعد درجة
أصل��ح ،فهذا الذي تركهم فيه واجتهاداتهم ،وجع��ل فرض كل واحد منهم هو
 1ـ ابن عطية ،مقدمتان ،ص .203
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ما أداه إليه اجتهاده من دون اجتهاد غيره من تأويل كتاب أو ُسنَّة ،واستخراج
معنى في مثل قد ضربه لهم في األصول».1
يصوغ الزركش��ي ش��رعية التأوي��ل بطريقة أخ��رى تقوم عل��ى اإلقرار
بالتفاوت بين األلف��اظ والعبارات المتناهية من جه��ة وبين المقصد اإللهي
الالمتناهي م��ن جهة أخرى .وتصبح عملية التأويل عنده هي ذلك النش��اط
الفكري الذي ينطل��ق مما يقدمه المتناهي ـ اللغة ف��ي ألفاظها وتراكيبها ـ
إلى الالمتناهي الذي تدل عليه .وهذه الصياغة تضيف إلى فكرة ابن عطية
فكرة أخرى ،هي فكرة التاريخ
ـ عن شرعية االختالف في النشاط التأويلي ـ ً
الذي يصب��ح وفقاً لهذا الفهم مرادفاً لس��عي البش��ر المتج��دد في إدراك
القصد اإلله��ي الالمتناهي ،الذي يت��وازى حتماً مع وجودهم ف��ي التاريخ،
بمعنى أن فه��م الالمتناه��ي يصبح مش��روعاً تاريخي��اً لألمة كله��ا .يقول
الزركشي :فالقرآن هو «شرح ذاته (ذات اهلل) وصفاته وأفعاله ،فهذه األمور
تدل على أن في فهم معاني القرآن مجا ًال رحباً ،ومتسعاً بالغاً ،وأن المنقول
من ظاهر التفسير ليس ينتهي اإلدراك فيه بالنقل ...على أن فهم كالم اهلل
تعالى ال غاية له ،كما ال نهاية للمتكلم به» ،بمعنى أن اهلل ذاته المتكلم في
القرآن غير ٍ
متناه كذلك قوله ومقصده ال نهاية له.
إن الجهد الذي يسعى لفهم هذا الالمتناهي هو مسؤولية الجماعة التي
النص
تتحول ـ وفق هذا التصور ـ إل��ى ذات مؤولة تقارب العالم من خالل ّ
النص الذي يس��عفها بتقديم
مقاربات مختلفةُ ،
وتس��قط فهمه��ا للعالم على ّ
ما كانت قد فهمته من العالم .إنها انزياحات فلسفية للعالقة نفسها :عالقة
المراد بالعبارات ،2أحد أطراف
النص بالمؤولين ،عالقة ُ
اهلل بالعالم وعالقة ّ
هذه العالقة يمثل الالمتناهي ،والطرف اآلخر يمثل التعدد الذي يعكس هذا
الالمتناهي من دون أن يستغرقه ويستنفده .وحدة اهلل وتنوّع العالم ،ووحدة
وتعدد أش��كال فهمه ،عالقة ال يمكن االدعاء يوماً أنها أنجزت مهمتها
النص ّ
ّ
وتطابقت أطرافها تطابقاً نهائياً.
 1ـ المرجع السابق ،ص .205
 2ـ الزركشي ،البرهان ،ج  ،2ص .176
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يدعم أصحاب التأويل موقفهم من ش��رعية التأوي��ل واالختالف ـ إضافة
إلى ما ورد في القرآن ـ بمجموعة من المأثورات النبوية؛ يروى أن الرسول ژ
قد قال« :أُنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منه ظهر وبطن» ،كما نقل
صغيرا حينها« :اللهم فقهه
عنه أنه دعا البن عمه ابن عباس الذي كان شاباً
ً
في الدي���ن ،وعلمه التأويل» (البخ��اري 48/1 :ومس��لم  )138وكذلك قوله:
«القرآن ذلول ذو وج���وه محتملة ،فاحملوه على أحس���ن وجوهه» (س��نن
الدارقطني  145/4وكنز العمال  2469والزركشي .)180
والمثير أن «أحسن وجوهه» هنا ال تعني أكثرها صحة؛ إذ في التأويل
لم يعد األمر كذلك ،بل ـ كما يفس��ر الزركش��ي ـ األحسن تعني األحسن
في المعاني.1
كذلك روي عن الصحابة والتابعين والعلماء
إن تثوير القرآن يعني
نصاً ال يقتصر
هذا الفهم للنص القرآني بوصفه ّ
تحريك معانيه
على دالالت أحاديةُ .ينقل عن أبي الدرداء قوله:
واستنطاقه ،وتجاوز
«ال يفقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجوهاً» ،وقال
صمته ،وجعله فوارا ً
ابن مس��عود« :م��ن أراد علم األولي��ن واآلخرين
بالدالالت ،وفائضا ً عما
فليُ َث��وِّر الق��رآن» ،والق��والن ال يقص��دان مجرد
توحيه ألفاظه.
للنص .إن تثوير القرآن يعني
التفسير الظاهري ِّ
تحريك معانيه واستنطاقه ،وتجاوز صمته ،وجعله
ف��وارا بالدالالت ،وفائض��اً عما توحي��ه ألفاظه.
ً
كذلك ترد أقوال كثيرة ألش��خاص اش��تغلوا في التأويل مثل« :لكل آية ستون
أل��ف فهم ،وما بق��ي من فهمه��ا أكثر» ،وقال آخ��ر« :القرآن يحوي س��بعة
وس��بعين ألف علم ومائتي علم؛ إذ لكل كلمة علم ،ثم يضاعف ذلك أربعة،
إذ لكل كلمة ظاهر وباطن ،وحد ومطلع» كما نقل عن الرسول ژ .
جميع هؤالء الذي��ن ذهبوا إلى أن القرآن ينطوي على مس��تويات داللية
الس��نَّة والفالسفة والمتصوفة
متعددة ،والذين ينتمون إلى فرق مختلفة من ُّ
 1ـ المرجع السابق ،ص .180
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يفس��رون اآلية القرآنية ﴿ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾ [آل عمران ]7 :على أن الراسخون في العلم
هنا معطوفة على اهلل وليس بداية لمعنى مختلف.
الت�أويل والفاعلية الإن�سانية
إن الدفاع عن التأويل هو موقف اس��تراتيجي من الثقافة العربية اإلسالمية،
والمسألة هنا ليست مجرد خالفات هيّنة في وجهات النظر بين من يقبل التأويل
وبين من يرفضه ،بل هي مس��ألة أبعد من ذلك وأشمل بكثير ،إنها تعكس خالفاً
جوهرياً حول الثقافة والعالم والتاريخ .إن من يرفض التأويل ويتمس��ك بالداللة
الحرفية للنص يقف بقوة ضد ثالث مسائل أساسية في الثقافة العربية اإلسالمية:
أولى هذه المسائل هي رفض التاريخ ذاته باعتباره وفق هذا التصور قد توقف مع
ختام النبوة ،وأن األحداث التي يش��هدها البش��ر بعد الوح��ي ما هي إال حيثيات
تصاحب عملية السعي لتطبيق الشريعة التي أقرها الكتاب السماوي األخير ،تلك
الش��ريعة التي جاءت مكتملة وناج��زة ،ولن يكون للمؤمنين م��ن مهمة بعد ذلك
سوى النضال لجعلها واقعاً متحققاً .أما على الصعيد العقلي والثقافي فليس هناك
م��ن جديد يجب حدوثه ،وإذا ح��دث فهو غالباً نوع من أن��واع االنحراف ،لذلك
فسطاطين فحسبُ ،فسطاط أهل
نجد أصحاب هذا الرأي يفهمون العالم على أنه
ْ
الحق ،وفس��طاط أهل الكفر .وحتى فس��طاط أهل الحق هو فس��طاط ضيق؛ ألن
كثيرا من المسلمين ـ بحسب هؤالء ـ قد «خرج» أو «انحرف» أو «ض َّل» .فالتاريخ
ً
هنا هو مجرد وقائع ش��كلية تقع على أط��راف جوهر ثابت ال يقب��ل التبديل بأي
شكل من األش��كال .هو تاريخ وليس بتاريخ ،تاريخ من حيث حدوث تلك الوقائع،
ولي��س بتاريخ من حيث إن ما يقع ليس من ش��أنه أن يغيّر ش��يئاً جوهرياً بل هو
مجرد تفاصيل تحيط بواقعة المعركة األساسية بين المؤمنين والكافرين.
الفك��رة الثانية التي يرفضها أصحاب الفه��م الحرفي للنص هي مفهوم
النص
الفاعلي��ة اإلنس��انية المعرفية؛ إذ على المس��لم أن يتحول بع��د نزول ّ
األخير واكتمال الوحي إلى خصم عنيد لألسئلة ،فلم يعد هناك مكان للسؤال
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ق��دم ـ وفق اعتقاد هذا الفريق ـ
ً
أصال طالما أن النص بداللته الحرفية قد ّ
كل اإلجابات الكونية واالجتماعية واإلنس��انية ،فالق��رآن يقول ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﴾ [األنع��ام  .]38األمر ال��ذي يعني أن الفاعلية اإلنس��انية ذات
الطموح المعرفي لم يعد لعملها من ض��رورة إال إذا كانت تهدف إلى إثبات
النص؛ ولكن ليس إلى البحث عن إنشاء جديد .1لقد كشف هذا
ما جاء في ّ
األمر عن نفسه صراحة في رفض أصحاب هذا الرأي لكل المغامرات العقلية
الكبرى في اإلسالم ،وكل اإلنشاءات واألنساق الفكرية التي تأسست من كالم
وتصوف وفلسفة ،بما في ذلك رفض الكثير من العلوم الدنيوية .بذلك يتحول
التاري��خ العقل��ي للبش��ر ليصبح لحظ��ة واحدة
إن الدفاع عن التأويل هو
فحس��ب ،ويصبح كل الجهد الروح��ي لهم وقوفاً
موقف استراتيجي من
عندها ف��ي أزمنة متغيرة .يصب��ح كل جهد عقلي
الثقافة العربية
اإلسالمية ،والمسألة هنا
ش��يئاً تلبّس��ه إبليس ،فإبليس يس��كن في الزمن
ليست مجرد خالفات ه ّينة
والتاريخ وفي فاعلية البشر العقلية الطموحة .أما
في وجهات النظر بين من
الحقيقة النقية فه��ي متعالية وثابت��ة في لحظة
يقبل التأويل وبين من
واحدة ،وهي تلك التي بالتس��ليم بها يتم النجاة
يرفضه ،بل هي مسألة
أبعد من ذلك وأشمل بكثير.
في الدني��ا واآلخ��رة .لذلك نج��د أصحاب هذا
تتحدث
الفهم يكثرون من ت��رداد األحاديث التي ّ
ع��ن البدع��ة والضالل��ة واإلحداث ف��ي الدين،
وكذلك عن الفرقة الناجية وعن المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها.
المسألة الثالثة التي ينكرها أصحاب هذا الفهم هي مسألة االختالف.
وبطبيعة الحال فإن القول :إن هناك داللة وحيدة للنص يؤدي بالضرورة إلى
للنص ال يترك أي
رفض شرعية تعدد أش��كال الفهم .إن تثبيت داللة واحدة ِّ
 1ـ وحتى العلم الذي يعل��ن بعض أصحاب هذا الفهم اليوم عن اتفاقه��م معه فإن المقصود به هو
العلم األداتي الذي يؤدي من دون أي إضافات زائدة إلى تقنية وصناعة .أما العلم النظري فهو
أمر يتسم بخطورة؛ ألنه قد ُيس��فر عن بعض نظريات الفيزياء أو الفلك أو الطب أو الحفريات
ما يزعج حقائق الوحي كم��ا يفهمونها هم ،وإذا حصل وولدت نظري��ات من هذا النوع المزعج
فإن العلم الذي أنتجها يصبح «علماً ال ينفع».
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ضئيال لالختالف .يعترف ه��ذا الفريق ببعض االختالفات
هامش مهم��ا كان
ً
الفقهية المرتبطة باألحكام ،أما االختالف��ات المتصلة بفهم النص القرآني
فهي ش��يء غير ُمفكر فيه ،ويقع كلياً خارج نطاق األس��س العقدية لهم .إن
تعددا ف��ي المقاربات المعرفية يصبح ـ بحس��ب هذا
التأويل الذي يحتم��ل
ً
الفهم ـ تحريفاً للنص األصلي عن مقصده الذي يتمثّل في الدالله الوحيدة،
تتضمن أي احتماالت أخرى .إن فكرة الجماعة ـ بحسب
تلك الداللة التي ال
ّ
هذا الفريق ـ يجب أن تكون مرادفة لمعنى اإلجم��اع واتفاق األمة كلها على
فهم واحد ،وهو أمر مناقض تماماً لمفهوم الجماعة الذي يقبل االختالف.1
لو قاربنا هذه المفاهيم الثالثة من وجهة نظر الممارسة التاريخية في
اإلس�لام التضح معنا أمر آخر تماماً؛ هذا األمر هو أن التفاس��ير القرآنية
المتداولة بين أيدي المس��لمين هي أقرب للتأويل منها إلى مجرد الش��رح.
لقد كان التفسير ـ أو التأويل كما يسميه البعض كالطبري ـ في واقع الحال
نقال حرفياً لما ب َّينه الرس��ول .2وفي حقيقة
من إنتاج األمة أكثر من كون��ه ً
األمر فإن الرس��ول لم يفس��ر القرآن كله بحسب ش��هادة عائشة  . #لقد
اقتصرت الشروحات النبوية على اآليات التي تتعلّق باألحكام والتشريعات في
حاللها وحرامها ،وال تزودنا المصادر المتعلّقة بتفسير القرآن بأي شرح قام
به النبي لآليات المتش��ابهة الت��ي ذكرها اهلل في كتابه يصف بها نفس��ه،
كاالستواء والقيام والقعود والنزول والوجه واليد...
إن واقع األمر يؤكد أن الق��رآن كان نصاً للجماعة ،خصوصاً فيما يتعلّق
بالنص في مجمله وليس فقط بالتش��ريعات واألح��كام .نصاً تحتمل ممكناته
ِّ
الذاتي��ة أن يؤول وفقاً لحركة البش��ر ف��ي التاريخ .لقد ذهبت الممارس��ة
التاريخية لألمة في هذا االتجاه ولم يس��تطع حت��ى الحرفيون تجنب ابتكار
النص في سياق اإلبراز واإلخفاء من أجل
استراتيجية خاصة بهم تتعامل مع ِّ
تثبيت معا ٍن محددة ،كما سنرى.
(عمان :دار الفرقان )2006 ،ص .14
 1ـ محمد نعيم ياسين ،اإليمانُ ،
 2ـ الطبري ،أبو جعف��ر ،جامع البيان عن تفسير القرآن ،ضبط محمود شاكر 30 ،ج( .بيروت :دار
إحياء التراث العربي )2001 ،ج ،1ص .39
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في رواية على درجة كبيرة من األهمية وردت عن الس��يدة عائش��ة #

بس��ند من محمد بن خالد ب��ن عثمة ،ع��ن جعفر بن محم��د الزبيري ،عن
هش��ام بن عروة عن أبي��ه أنها قالت« :ما كان النبي ژ يفس��ر ش��يئاً من
القرآن إال آي��ات بعدد (أو ُتع��د) ،علمهن إياه جبري��ل  ،1» ‰األمر الذي
يؤكد أن تبيان الذكر للناس كم��ا ورد في اآلية ﴿ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ﴾ [النحل  ]44تعني هذه اآليات المعدودات والمتعلقة بالجوانب التشريعية
النص األخرى كالقض��اء والقدر،
المتصلة بالح�لال والحرام ،أما قضاي��ا ّ
ووحدانية هلل في عالق��ة ذاته بصفاته الذاتية والمعنوية والخبرية ومس��ألة
الجهه واالستواء ،ومس��ألة الخلق واليوم اآلخر،
إن واقع األمر ي ؤ�كد أن
وكذلك بعض األحكام العامة التشريعية كالشورى
القرآن كان نصا ً للجماعة،
والحك��م والع��دل؛ فقد بقي��ت متروك��ة لتأويل
ِّ
بالنص
خصوصا ً فيما يتعلّق
الجماعة ،بل إن مهمة الجماعة وأمانتها الكبرى
في مجمله وليس فقط
بالتشريعات واألحكام ،نصا ً
تتمثّل في متابعة الوحي من جهة تأويله المستمر.
تحتمل ممكناته الذاتية أن
من جه��ة أخرى ل��و عدن��ا لكتب التفس��ير
ي ؤ�ول وفقا ً لحركة البشر
ـ والمبك��رة منه��ا بش��كل خ��اص وه��ي األكث��ر
في التاريخ.
مصداقية بحس��ب الوعي اإلس�لامي ـ لوجدنا أن
كثيرا
واقع الحال في التعامل م��ع القرآن ال يتفق
ً
وفصل كل ش��يء في القرآن حتى
مع ما يقوله بعضهم من أن النبي قد ش��رح ّ
المسائل الجزئية .إن الطبري على س��بيل المثال ـ الذي ُع ّد تفسيره أنموذجاً
احتذته األجيال الالحقة من المفس��رين ـ يبدأ في التفسير بذكر اآلية المراد
فورا في معظم األحيان إلى عبارة :اختلف أهل التأويل في
تفسيرها ثم ينتقل ً
يقدم الطبري
ذلك ،ليبدأ بعدها بذكر آراء أهل التأوي��ل ،وفي بعض األحيان ّ
رأيه الخاص في معرض هذا اآلراء مرجحاً إحداه��ا على األخرى .وفي مرات
 1ـ الطبري ،أبو جعف��ر ،جامع البيان عن تفسير القرآن ،ضبط محمود شاكر 30 ،ج( .بيروت :دار
إحياء التراث العرب��ي )2001 ،ج  ،1ص  ،44والقرطبي ،أبو عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري،
الجامع ألحكام القرآن 10 ،ج( .القاه��رة :دار الحدي��ث )2002 ،ج  ،1ص  ،42ومقدمتان في
علوم القرآن ،ص .183
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أخرى أقل يب��دأ بـ :يعني جل ثن��اؤه بقوله :كذا :كذا ،ثم يب��دأ بذكر اآلراء
الكثيرة التي تؤكد هذا التفس��ير ،أو أنه ينتقل من عب��ارة( :يعني ج َّل ثناؤه)
إلى عب��ارة (واختلف أهل التأوي��ل) ليتابع ذكر اآلراء المتعلّقة بتفس��ير اآلية.
وعلى أي��ة حال فإن األم��ر األكيد ه��و أن معظ��م ما يرد عن��د الطبري من
التفسيرات س��واء بدأت العبارة بـ( :واختلف أهل التأويل) أو (يعني ج َّل ثناؤه)
ال يحيل على أقوال وأحاديث وردت عن الرس��ول ،ولك��ن أكثر اإلحاالت تكون
على المفس��رين مث��ل ابن عب��اس ومجاهد ،وم��ن الواضح ل��كل مالحظ أن
المرجعي��ة ف��ي تفس��ير اآلي��ات ليس��ت دائماً ه��ي مرجعي��ة أفع��ال وأقوال
الرسول ژ  .هناك بعض اآليات التشريعية وبعض التفسيرات المتعلقة بأسباب
النزول وبع��ض الوقائع التي نزلت فيها هذه اآلي��ة أو تلك تكون فيها اإلحالة
على النبي ،ولكن في معظم الحاالت ال نجد هذه اإلحاالت ،األمر الذي يؤكد
من خالل الممارسة التفسيرية للقرآن أن قول السيدة عائشة  #كان دقيقاً.
ويدرك الس��يوطي أن هناك ما لم يرد تفس��يره أو شرحه عن الرسول،
ومن ثم فإن هذا الجانب يصبح مهمة األمة بعد ذلك في تفس��يره وتأويله،
يقول« :فما ورد بيانه عن صاحب الش��رع ففيه كفاية من بعده ،وما لم يرد
عنه بيانه ففيه حينئذ فكرة أهل العلم بعده».1
الن��ص من خالل
فالتأوي��ل ـ بوصفه بحثاً ع��ن آثار المقص��د اإللهي في
ِّ
العالمات التي تطرحه��ا اللغة ـ يصبح نوعاً من التكالي��ف الكبرى على األمة،
وهو فرض كفاية ،فاالش��تغال بالمتشابه والبحث عن معانيه وتأويالته هو ـ عند
ابن عطية الغرناطي ـ جهد يستحق عليه المؤمن الثواب؛ ذلك أن اهلل يميّز بين
العالم وسواه بذلك« :إن اهلل سبحانه علم لو أنه لو أنزل الكتاب كله ليس فيه
ما ُيحتاج إلى اس��تخراج وال نظر عالم ،لكان يس��توي فيه العالم وغيره ،وكان
ذلك يحملهم على ترك التدبر لمعانيه ،إذ يئس��وا من أن يكون في باطنه غير
ما في ظاهره وال يتشاغلون به» وعدم التشاغل به هو معصية في الدين.2
 1ـ السيوطي ،اإلتقان ،ص .862
 2ـ مقدمتان ،ص .180
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أكيدا ـ من كبريات مهمات اإلنسان
إن التأويل ـ بوصفه نش��اطاً وجودياً
ً
التي تتصل جوهرياً بحياته ومكانته في العالم .أدرك ابن رش��د هذه المهمة
الوجودية الكبرى فاعتقد أن التأويل الصحيح للفظ «األمانة» هو «التأويل»1
بحسب ماورد في اآلية القرآنية﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [األحزاب]72 :؛ إذ لو
لم تكن هذه األمانة الكبيرة هي التأويل فماذا تكون؟
هذا التأويل بوصفه أمانة وجودية أخذها اإلنسان على عاتقه يجد أمثلته
النص الذي يس��تدعي التأويل ويط��رح مثاله في
في الق��رآن ذاته بوصف��ه ّ
الوق��ت ذاته .وكأن الق��رآن يقدم لن��ا النماذج
ّ
إن التأويل بوصفه أمانة
التأويلي��ة األساس��ية الت��ي يمك��ن احتذاؤه��ا
وجودية أخذها اإلنسان
وتوسيعها .هذه األمثلة التأويلية في القرآن تأتي
على عاتقه يجد أمثلته
بأش��كال متعددة؛ أحيان��اً على ش��كل أن الداللة
في القرآن ذاته بوصفه
التعبيري��ة المباش��رة واألول��ى للش��يء ال تعبّر
ّ
النص الذي يستدعي
تعبي��را صحيح��اً ع��ن حقيقت��ه ،أو
بالض��رورة
ً
التأويل ويطرح مثاله في
ما يمكن وصفه بالفارق بين القول وبين المقصد
الوقت ذاته.
الحقيق��ي لهذا الق��ول .هذا األنم��وذج التأويلي
نجده في قصة النبي موسى والخضر.
األنم��وذج التأويل��ي الثاني ال��ذي يقدم��ه القرآن هو تع��دد الصيغ
التعبيرية للش��يء الواحد ،ففي طريقة من الطرق يق��ول اهلل :إنه يخلق
باليدين﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ [ص ،]75 :وفي مكان آخر:
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [يس]71 :؛ ولكن
في صيغة أخرى نجد أن اهلل يخلق بالكلمة ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [النحل 40 :و ي��س ،]82 :وهم��ا صيغتان ـ الي��د والكلمة ـ
مختلفتان تماماً.
 1ـ ابن رش��د ،فصل المقال وتقرير ما بين الش���ريعة والحكمة من اتصال (بي��روت :دار اآلفاق
الجديدة )1982 ،ص .35
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وفي طريقة أخرى تدعو للتأويل هي الطريقة الرمزية التي تجد مثالها
البارز في اآلي��ة التي تصور اهلل بالنور ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾ [النور.]35 :
كل هذه الطرق تؤكد أن التأويل ليس ضرورة تاريخية لإلنسان المسلم
النص القرآني ذاته.
بل هو شرعي تماماً ،وتسمح به بنية ّ
الخاتمة:
وقدموا
لقد ُش��غل أس�لافنا بمس��ألة التأويل بجد وبذلوا
ً
جهودا كبيرةّ ،
وجهات نظر تس��تحق االحترام كدروس في التاري��خ النظري لثقافتنا ،ولكن
تق��دم لنا إيحاءات من نوع
مدارس التأويل المعاصرة والفلس��فات الجديدة
ّ
النص
آخر لفهم مس��ألة التأويل .هذا التأويل المعاصر يعتمد على ثالثيةّ :
والمؤول والعالم .كل طرف ال بد منه من أجل إنش��اء عالقة تفكرية ومقنعة
ومتوازنة مع األط��راف األخرى .وهذا ما حاول هذا البح��ث التعبير عنه في
القول :إن التأوي�لات القديمة ـ رغم ذكائها ـ لم تس��تنفد كل جهد تأويلي
بحس��ب ما يش��ي به الفكر المعاصر .هن��اك الكثير من الجه��ود النظرية
النص القرآني بطريقة مختلفة
التأويلية اليوم التي تساعدنا على التعامل مع ِّ
عن الماضي ،كما تساعدنا على فهم أكثر مطابقة لعالمنا اليوم.
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مفاهيم الفكر السياسي
اإلسالمي الكالسيكي
عبد الإله بلقزيز

■

األمة .،الخ ،مس��ائل
الدولة ،الس��لطة ،اإلمامة ،الجماعةّ ،
ش��غلت الكُتّاب اإلس�لاميين بفئاتهم كافة( :فقه��اء ،علماء
كالم ،أدباء ،مؤرخين ،فالسفة ،)...بدءًا من القرن التاسع (الثاني
للهج��رة) وحتى القرن الرابع عش��ر ،وحرروا في ش��أنها رس��ائل
وتآليف عدة .وتكاد المس��ألة السياس��ية في تاريخ اإلسالم ـ وهي
مس��ألة المس��ائل فيه منذ انفجر الصراع المس��لح على الس��لطة
حاضرة في
واإلمامة 1عقب مقتل الخليفة عثمان بن عف��ان ـ تكون
ً
المعظم من أزمنة التأليف اإلسالمي الكالسيكية ،وفي المعظم من
مجاالت المعرفة وعلومها (الش��رعية والعقلي��ة) ،حتى لَيَ ْص ُعب على
مخصوصا بعينه للسياسة أو لإلمامة ،نحو
حقال
الدارس أن يتميّز
ً
ً
«أول ما حدث م��ن االختالف بين المس��لمين ـ بعد
 1ـ يقول أبو الحس��ن األش��عريّ :
نبيهم ژ ـ اختالفهم في اإلمامة» ،مقاالت اإلس�ل�اميين ،تحقي��ق :محمد محيي
الدين عبد الحميد (ج��زآن في مجلد واحد) ،بي��روت؛ دار الحداثة ،ط 1985 ،2م،
األم��ة خالف اإلمامة،
ص  .39ويق��ول أبو الفتح الشهرس��تاني« :أعظم خالف بين ّ
سيف في اإلس�ل�ام على قاعدة دينية مثل ما ُس َّل على اإلمامة»ِ ،
الملل
إذ ما ُس َّل ٌ
وعلي حس��ن فاعور ،بي��روت؛ دار المعرفة ،ط ،8
والنِّحل ،تحقيق :أمير علي مهنا ّ
 2001ص ( .31التشديد من عندي).
■

أستاذ الفلسفة ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الدار البيضاء ،جامعة الحسن الثاني.
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مثال ـ حق��ل التاريخ ،أو حقل الفق��ه أو الكالم أو
ما يس��تطيع أن يتميز ـ ً
تتناه ُب ُه
مما اس��تقل بموضوعه وأغراضه وأدواته؛ فموضوع اإلمام��ة
َ
س��واها ّ
العل��وم كاف��ة؛ فهو موض��وع الكالميي��ن في مس��ائل العدل والعم��ل واألمر
ُ
فقها
له
أفردوا
الذين
الفقه��اء
موضوع
وهو
المنكر،
عن
والنهي
بالمع��روف
ً
وكتّ��اب الدواوين وأدب
خاص��ا (= السياس��ة الش��رعية) ،وموضوع األدب��اء ُ
ً
النّصيحة فيما ُع ِرف باس��م اآلداب الس��لطانية ،وموض��وع المؤرخين الذين
دونوا تاريخ الدولة وصراعات السياس��ة على الس��لطة ،وموضوع الفالس��فة
ّ
ش��اغل َع ْق ِل السياسة والدولة (الفلسفة السياسية) ..الخ .ولم
شغلهم
الذين
ُ
يكد موضوع الدول��ة يرهص باالس��تقالل إلاّ في مراحل متأخ��رة من تاريخ
الرحمن بن خلدون.
الفكر اإلسالمي ،وخاصة مع عبد
ٰ
األهمية المم َّي َزة التي كانت للمس��ألة السياسية عند الكتاب اإلسالميين
القدماء هي عينُها التي تحظى بها كتابات هؤالء ـ في الموضوع ِ
عينه ـ لدى
الدارس��ين المعاصري��ن م��ن مؤرخ��ي الفك��ر ،والباحثين فيه وف��ي ميدان
الدراسات اإلسالمية .والجامع بين اهتمامات األولين والمعاصرين بالمسألة
ٍ
اخت�لاف بينهم في الزمان واإلش��كاليات ـ ما تحتله ه��ذه من مكان ٍة
ـ على
قديما وحدي ًثا ،وما تطرحه على تلك
مركزية في مجتمعات العرب والمسلمين ً
المجتمعات من مشكالت .ومع أن تراث اإلسالم الفكري في ميدان السياسة،
درسا وبح ًثا منذ كتب محمد رشيد رضا كتابه عن الخالفة أو اإلمامة
أ ُْش ِبع ً 1
علي عبد الرازق كتابه عن اإلس�ل�ام وأصول
العظمى  ،ومنذ كتب الش��يخ ّ
الحكم ،2في منتصف العش��رينات من القرن العشرين الماضي ،فإنّ القليل
ويقدم نظرتنا
مما ُكتب في هذا الشأن مقنع من وجهة نظر البحث العلميّ ،
سنكرس هذا الفصل لمطالعة إسهام
إلى إنتاج القدماء في الموضوع ،ونحن
ّ
نحسب أنهما َفتَ َحا ـ بما كتباه في المسألة ـ آفا ًقا
باح َث ْين عرب َّي ْين
َ
معاصر ْين َ
معرفية رحبة إلعادة قراءة التراث السياسي اإلسالمي؛ والباحثان هما رضوان
 1ـ محمد رشيد رضا ،الخالفة أو اإلمامة العظمى :مباحث شرعية سياسية اجتماعية إصالحية،
القاهرة :مطبعة المنار1922 ،م.
الرازق ،اإلسالم وأصول الحكم ،بيروت :منشورات دار مكتبة الحياة1978 ،م.
علي عبد ّ
2ـ ّ
2
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الس��يّد ،وعب��د اهلل العروي؛ أولهم���ا باحث مخت��ص في مجال الدراس��ات
اإلسالمية ،وفي الفكر السياسي اإلس�لامي على نحو خاص ،وثانيهما مؤرخ
اهتم ـ ف��ي جملة ما اهتم به ـ بتاريخ األفكار والمفاهيم ،وبمس��ألة
ومفكّرّ ،
الدولة وتطوّر النظرة إليها في فكر القدماء والمعاصرين.
بين الباح َث ْين تباينات في مصادر التكوين ومناهج الدراسة واإلشكاليات،
ومش��تَ َر َكات فكري��ة ومنهجية؛ ينتم��ي رضوان الس��يّد إلى تقاليد المدرس��ة
والتقري ،ويستأنف إس��هام مستشرقيها الكبار في دراسة
األلمانية في البحث
ّ
تاريخ اإلس�لام الثقافي ،بمنهج يتراوح بين كتابة تاري��خ المفاهيم والمقاالت
(= الخطابات) وبي��ن التحلي��ل التاريخي النقدي
الأهمية المم َّي َزة التي كانت
غي��ر ُم ْغ ِف�� ٍل للوقائ��ع التاريخي��ة،
لألف��كار،
للم�س�ألة ال�سيا�سية عند
َ
والصراعات ،والمؤسسات .وينتمي عبد اهلل العروي
الكتاب الإ�سالميين القدماء
هي عينُها التي تحظى بها
إلى تقاليد المدرس��ة الفرنسية واالنكلوساكسونية
في البحث ،حي��ث الجمع بي��ن المقاربة النظرية كتابات ه�ؤالء لدى الدار�سين
َْ
المعا�صرين من م�ؤرخي
مع
األمبيريقي،
الواقع��ي
والتنظيري��ة والتحلي��ل
الفكر ،والباحثين فيه وفي
ومي ٍل
ميدان الدرا�سات الإ�سالمية
تش��بّع كبير بالنزع��ة التاريخية األلماني��ةْ ،
واض��ح إل��ى التحلي��ل التاريخي لظواه��ر الفكر
والثقاف��ة .ويتقاطع الباحثان في االطالع الواس��ع
على مصادر التراث اإلس�لامي ،ونصوصه الكبرى ،وعلى الدراسات اإلسالمية
مي ٍل صريح إلى نقدها .1ولكن
الغربية (للمستشرقين) والعربية المعاصرة ،مع ْ
إشكالياتهما مختلفة الختالف ميدان االختصاص وزاوية الرؤية إلى الموضوع.
عملي الباح َث ْين على المس��ألة السياسية
وليس موضوعنا أن نعقد مقارن ًة بين ْ
في اإلس�لام ،وعلى خطاب مفكري اإلسالم في المس��ألة؛ وإنما تبرير الجمع
صورا من نقد العروي لالستشراق والمستشرقين في:
 1ـ انظرً :

)L’Idiologie Arabe Contemporaine. Préface de Maxime Radinson (Paris: Maspero, 1982

La crise des intellectuels Arabes, Traditionalisme ou Historisme? (Paris: Maspero, 1978).
Islam et Histoire (Paris: Albin Michel, 1999).

وانظر :دراس��ة نقدية لرضوان الس��يّد في الموضوع في :المستش���رقون األلمان (بيروت :دار
المدار اإلسالمي).
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مادته في
بينهم��ا في فص ٍل يتن��اول هذا الموضوع بال��ذات؛ وهو تبرير يج��د ّ
كونهما أفصحا عن نظر ٍة شاملة إلى تراث اإلسالم السياسي ،فما اقتصرا على
جانب واحد منه (مس��ائل اإلمامة في علم الكالم ،فقه السياس��ة الش��رعية،
اآلداب السلطانية ،الفلسفة السياسية ،ابن خلدون) دون آخر مثلما فعل معظم
من تناولوا الموضوع من الباحثين العرب.
المبرر ـ الذي يقنعنا نحن على األقل بسالمته ـ ال يتعارض
على أن هذا
ّ
مع اختيا ٍر منهجي في البحث العلمي هو النمذجة .ويمكن ـ في أقل األحوال ـ
ن��ص واحد بر ِّده��ا إلى مقتضيات
أن ُتق��رأ هذه المج��اورة بين باح َث ْين في ٍّ
النمذجة ،وهذا يعفينا م��ن أية مؤاخذة نقدية على إغف��ال هذا أو ذاك من
ممن يستحقون احتفا ًال
الدارسين العرب لموضوع التراث 1السياسي اإلسالمي ّ
كتبوه من دراسات في الموضوع .
بما
ُ
٭ ٭ ٭
وتنظيم
مسائل هذا التراث السياس��ي عديدة ،غير أن في الوسع عقلَها
َ
رئيستين :شرعية السلطة والدولة (= الخالفة والدولة
تش ُّعبها في مسألت ْين
ْ
الس��لطانية) ووظيفتهما .والمسألتان تينك تتأسس��ان على مقدمات ال مجال
للتفكير في مسألة الدولة في اإلسالم بمعزل عنهما ،وتقع في جملتها مسائل
الجماعة اإلس�لامية واأل ّمة ،وصور ِتها ف��ي وعيها عن دورها ف��ي التاريخ،
وموقع السلطة في اجتماعها.
�أو ًال :في البدء كانت الأ ّمة
واألمة مكان ًة مركزية في دراسات رضوان السيّد
تحتل مس��ألة الجماعة ّ
حول تاريخ الفكر السياسي اإلسالمي الكالسيكي («الوسيط») ،كما الحديث
األمة في
والمعاص��ر .وهي مركزي��ة مأتاها من مالحظة اس��تمرار كياني��ة ّ
التاريخ (اإلس�لامي) حتى في ظروف تف��كُّك وانهيار كياناتها السياس��ية أو
 1ـ نش��ير هنا ـ على سبيل التمثيل ال الحصر ـ إلى كتابات إحس��ان عباس ،محسن مهدي ،ناصيف
نصار ،محمد عابد الجابري ،فهمي جدعان...
ّ
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يؤس��س على المالحظة فرضيتَه التي لم َي ِح��د عن البحث فيها
دولها .وهو ّ
منذ نهاية الس��بعينات من القرن الماضي ،ومفادها أن فهم مقاصد مفكري
ـ مما كتبوه في شأن السلطة والدولة ،بوضوحها وغموضها ،بتشددها
اإلسالم ّ
وليونته��ا ـ يمتنع عل��ى الدرس العلمي من دون حس��بان دور ه��ذه الحقيقة
األمة والجماعة ووحدتها) في تكييف
التحتية في الوعي اإلسالمي (التي هي ّ
أفكارها ،وتظهير موق ٍف منها أكثر من اآلخر أو من دونه.

 1ـ الجماعة واأل ّمة

«ال يس��تطيع الباحث في التاريخ السياس��ي
للدول��ة العربية  /اإلس�لامية ـ يق��ول رض��وان
1
ت��ردد متى بدأ
يقرر بثقَة ،ودونما
ّ
الس��يّد  ـ أن ّ
التفكي��ر النظ��ري حول قضاي��ا مثل الش��رعية
والوحدة والجماعة»؛ ألن مصادرنا عن اإلس�لام
تجميعها وتدوينُها في
أعيد
المبكر تضمنت ً
مادة َ
ُ
القرني��ن الثان��ي والثال��ث للهجرة ،ف��ي أجواء
صراعات سياس��ية واصطفافات إيديولوجية .لكن
كرس دراسة عن مفاهيم
رضوان
الس��يّد ـ الذي ّ
2
واألمة
الجماعات  ـ لم يفُتْه أن يهتم بالمصدر 3األس��اس لمفاهيم الجماعة ّ
رصد طبيعة الجماعات
النص القرآني ً ،
ذاهبا إلى ْ
في الفكر اإلسالمي ،وهو ّ
النص ف��ي مراحل التنزي��ل المختلفة ،وس��ياقات
المختلف��ة الت��ي ّ
حدده��ا ّ
وأسست شرعية
تحديدهاْ ،
النصّ ،
ورصد الجماعات التي نش��أت في امتداد ّ
ِ
ٍ
وردت اإلشارات القرآنية إليها في المرحلة المكية
جماعات
وجودها عليه .إن

يقول ر�ضوان ال�س ّيد «ال
ي�ستطيع الباحث في
التاريخ ال�سيا�سي للدولة
العربية  /الإ�سالمية �أن
يقرر بثقَة ،ودونما تر ّدد
ّ
متى بد�أ التفكير النظري
حول ق�ضايا مثل ال�شرعية
والوحدة والجماعة»

 1ـ رضوان الس��يّد ،األ َّمة والجماعة والسلطة ـ دراس���ات في الفكر السياسي العربي اإلسالمي،
بيروت؛ دار اقرأ1984 ،م ،ص .127
أيضا :دراسته
انظر
م.
2011
،
3
ط
جداول،
بيروت:
اإلسالم،
في
 2ـ رضوان السيّد ،مفاهيم الجماعات
ً
األمة»؛ في :األ ّمة والجماعة والسلطة ،ص .87 - 19
المعنونة« :من الشعوب والقبائل إلى ّ
 3ـ راجع الفصل األول من كتابه مفاهيم الجماعات في اإلسالم ،ص .49 - 27
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من
الن��ص1؛ مثل قري��ش ،والعش��يرة ،والق��وم ،والطائفة ،وأخ��رى وردت
ّ
2
اإلش��ارات إليها في المرحل��ة المدنية من��ه ؛ مثل المخلَّفي��ن ،والمنافقين،
والمس��لمين ،والمؤمني��ن ،والمهاجرين ،واألنص��ار ،واليه��ود ،والنصارى،
هوي ُاتها في
والكفار ،والمش��ركين ،و﴿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾...؛ إنما تتحدد ّ
رفضا أو
س��ياقات تطوُّر الدعوة ،وصالت ه��ذه َبمن تو َّجهت إليه��م فتلقوها ً
اتخذته م��ن الدعوة.
بعيدة ع��ن موقفها ال��ذي
تس��مياتها
قبو ًال ،وليس��ت
ْ
ُ
ً
وس��تتقلص وفرة هذه الجماعات في التعيين القرآني لتقتصر ـ بعد انصرام
العام الخامس للهجرة ـ على المؤمنين أو المسلمين ،وأهل الكتاب ،والكفار
أو المشركين ،فيما س��يتقدم مفهوم األ َّمة ـ المستعمل منذ المرحلة المكية ـ
على ما عداه بعد إ ْذ فشا اإلسالم ،خاصة بعد فتح مكة ،وسيقع اإللحاح على
االعتصام بالوحدة وعدم التف ُّرق والفرقة.
النص القرآن��ي ـ ال يرادف معناها معنى الملّة
األمة ـ التي ّ
إنّ ّ
يحددها ّ
ذاهبا ـ ف��ي ذلك ـ إل��ى مخالفة رأي لوي ماس��ينيون
فيما يرى رض��وان،
ً
وناصيف
نص��ار القائلَ ْين بالمرادف��ة واالقتران بين المعنيي��ن3؛ فمعناها قد
ّ
يكون أقرب إلى المعنى الوارد في صحيفة المدينة ،4حيث مستَنَ ُدها الموطن
اس��تمرارا للجماع��ات االجتماعية (القبلية)
ال االنتماء الديني .وهي ليس��ت
ً
تأس��يس
العربية ،الت��ي ُوجدت في جزيرتها قبل اإلس�لام؛ وإنما هي إعادة
ٍ
وتكوين لها على نحو جديد ولَّد تضامنات في تكوينها جديدة على اجتماعها
األمة ليس��ت ناجزة؛ بل في تك��وُّ ٍن دائم نحو
القَ َبل��ي التقليدي .ثم إنّ هذه ّ
5
«أم ًة ش��املة» بتعبير رضوان الس��يّد .وهو هنا يميّز بين «األ ّمة
الصيرورة ّ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6

المصدر السابق ،ص .37 - 30
م س ،ص .44 - 37
األ ّمة والجماعة والسلطة ،ص .50 - 49
نص الصحيف��ة ،خطير األهمية ،واالس��تنتاج بأنه «يعلن عن
ّ
يتردد رضوان الس��يّد ف��ي الذهاب إلى ّ
قيام جماعة سياس��ية وليس جماعة دينية» .رضوان الس��يّد ،الجماعة والمجتمع والدولة ـ س���لطة
األيديولوجيا في المجال السياسي العربي اإلسالمي ،بيروت؛ دار الكتاب العربي1997 ،م ،ص .30
األ ّمة والجماعة والسلطة ،ص .52 - 51
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الش���املة» («آخر األُمم») ،التي ِيكل إليها القرآن دور تحقيق الرسالة في
األرض ،و«األ ّمة الجزئية» ،التي هي أ َّمة اإلجاب���ة أو الجماعة (= جماعة
األمة بمعناها الش��امل ،والتي ال س��بيل
المس��لمين) ،التي هي أداة تحقيق ّ
النبي منها في
لديها إلى تحقيقها إلاّ بصوْن وحدتها من الفرقة التي ح ّذرنا
ّ
أحاديث عدة.
يسلّم رضوان السيّد بأن نجاح الجماعة في حفظ بقائها بعد رحيل قائدها
«الن��ص اإللهي :الحقيقة األساس��ية» فيها؛ بل
ونبيها إنما حصل بس��بب بقاء
ّ
1
النص»؛ ألنه هو «المس��وِّغ الوحيد
يذه��ب إلى أنها «لم تكن لتس��تمر بغير ّ
الس��تمرارها ،وهو ال��ذي يمنح وجودها ش��رعيته
يحددها
� ّإن الأ ّمة ــ التي ّ
النص
المتعالي��ة» .وقد نتفق مع الس��يّد ف��ي أن َّ
الن�ص القر�آني ــ ال يرادف
ّ
مؤس ٌس للجماعة ومسوِّغ لها؛ لكنَّا نختلف معه في
ِّ
معناها معنى الملّة فيما
حس��بانه «الوحيد» الذي يسوّغ وجودها .كما نتفق
يرى ر�ضوان ،ذاه ًبا ــ في
النص يمنح وجودها ش��رعي ًة متعالية،
ذلك ــ �إلى مخالفة ر�أي
معه في أن ّ
لوي ما�سينيون ونا�صيف
ولكن هل هذه وحدها شرعية وجودها؟ أليس من
ن�صار القائ َل ْين بالمرادفة
ّ
ش��رعية مادي��ة (اجتماعي��ة ،سياس��ية )...لذلك
واالقتران بين المعنيين
الوج��ود؟ لذل��ك هو يس��تغرب لتل��ك الحال من
الحيرة التي اس��تبدت بالمستش��رقين وهم يقفون
انقس��ام
أمام ما بدا لهم وكأنه مفارقة صارخة:
ٌ
واس��تمرار لالجتماع اإلسالمي
ودرس��ه،
وتش�� ُّع ٌب للجماعةَّ ،
ٌ
فصلوا في وصفه ْ
وممت��د ـ في المكان والزمان ـ رغم االنقس��امات .وهو يس��تغرب ألن
متجذر
ٌ
ٌ
2
نظره
في
ـ
س��ببها
للنص من دو ٍر في بناء كيان
ـ عدم انتباههم إلى ما كان ّ
الجماعة واستمراره ،وإس��قاطهم إياه من الحس��بان .هكذا يجعل رضوان من
نظريا لفهم ظاهرة من ظواهر االجتم��اع مثل تكوّن الجماعات
الن��ص مفتاحاً ً
ّ
واستمرارها واش��تغالها ،وهي مسألة فيها نظر؟ بل إنه ـ هو نفسه ـ يقف على
 1ـ م س ،ص ( 10التشديد من عندي).
 2ـ م س ،ص .13 - 12
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م��ا ينقضها كفرضية حين يميل ـ في دراس��ات كثيرة له ـ إلى تفس��ير مادي
واألمة ،وفي جملته
(اجتماعي ،سياس��ي) لعوامل االنقسام في جس��م الجماعة ّ
التفس��ير الذي يعلّل االنقس��امات في العقيدة (= الكالم) بالصراع السياسي
مثال :إن السيّد يعني بالجماعة الجماعة
على الس��لطة .وال يكفي هنا أن يقال ً
موحدة الش��عور واإليمان رغم
المؤمنة (= الجماعة االعتقادي��ة) ،وهذه ظلت ّ
إذا فهو
انقساماتها؛ ذلك أن الرجل يشتغل على االجتماع السياسي اإلسالميً ،
يشتغل على الجماعة المس��لمة بوصفها جماعة سياسية ـ اعتقادية في آن .وهو
ـ وإن أنكر حاجة الدين إلى الدولة ،كما س��نرى فيما بعد ـ لم ُينكر الحاجة
ْ
إلى الدولة؛ شأنه في ذلك شأن فقهاء اإلسالم القدامى.
ز َّود اإلسالمّ األ َّم َة الجديدة الناشئة في كنفه بمشروع؛ لكنه ز َّودها ـ في
الوقت ِ
سياس��ي س��رعان ما خرج س��لطانُه من الرقعة الضيقة
عينه ـ بكيان
ّ
للمدينة والحجاز ليشمل س��ائر الجزيرة بعد فتح مكة .ولم ينته هذا الكيان
أش��د امتحا ٍن بعد رحيله
مؤسس��ه ـ وإن هو امتُ ِحن
َّ
بانقطاع الوحي ،أو برحيل ِّ
الردة)؛ وهو ما يعني أن ديناميته التي ولّدها الدين ابتداءً استقلت
(= حروب ّ
اتس��ع نطا ًقا وتعاظم نفو ًذا في ظل خالفة (= راشدة) زاد
عن الدين ـ وإنما
َ
1
وضوحا .ولق��د كان من نتائج ذلك أن
والديني
السياس��ي
التمايز فيها بين
ِّ
ُ
ً
ّ
بتوسع نطاق سلطان الدولة
ة
م
األ
عت
توس
:
ا
مع
ة
واألم
للدولة
مزدوج
ع
توس
َّ
َو َقع ُّ
ُّ
ّ ً َّ
بالفتوح ،ودخول جماع��ات جديدة في الدين الجديد أو تح��ت رعاية دولته،
وتوس��عت الدولة بخروج الجماعة اإلس�لامية األولى من حدودها الجغرافية
َّ
وتوسعها
األمة ُّ
الضيقة إلى اآلفاق المحيطة بواسطة الفتح .هكذا َتلاَ ز َ َم تكوُّن ّ
الردة»
وآي ذلك الموق��ف من «حروب ّ
 1ـ أصبح التمييز بينهما أكثر فأكث��ر منذ الخالفة األولى؛ ُ
ارتدادا عن الدين
ة»
«الرد
حسبان
من
التي جادلَ فيها الصحاب ُة الخليف َة أبا بكر فيما ذهب إليه
ّ
ً
أحد (= يقصد
ال تم ُّر ًدا على الدولة فحسب .وقد الحظ رضوان السيّد ـ بحقّ ـ أن ما لم يسأله ٌ
من الذين تساءلوا عن ماهية تص ُّرف أبي بكر تجاه «المرتدين») :لماذا أطاع الصحابة أبا بكر
مجيب��ا بالقول« :إن الواضح أنهم
في قتال المرتدين رغم خالفهم في الرأي حول المس��ألة؟»ً ،
واجبا عليه��م أن ينفذوا أوامره
كانوا يعدونه زعيمهم السياس��ي ،أي رئيس دولته��م .ولذا رأوا ً
عمال دين ًّيا م��ن أعمال الدعوة».
بمقتضى بيعته��م له ،وإن لم يكن ذلك (أي قت��ال المرتدين) ً
النص).
الجماعة والمجتمع والدولة ،ص ( 30التشديد في ّ
8
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بمشرو ٍع سياسي ِ
مبالغا
جسدت ُه هي قبل أن تترجمه الدولة .ولقد يكون
حام ٍل
ْ
ً
ّ
فيه ما ذهب إليه رضوان الس��يّد 1م��ن أن «اكتما ًال» لمفه��وم األ ًّمة الواحدة
ش��هدت ُه خالفة عمر بن الخطاب ،وذل��ك من طريق «اإلجم��اع على وحدات
ْ
الملكية العامة لألرضِ ،
ثالث ...هيِ :
والملكية العامة للفيء ،وضرورة متابعة
الدعوة (الجهاد)»؛ ولكنّ من الصحيح أن العوامل الثالثة تلك غ ّذ ِت الش��عورَ
األمة الواحدة المس��تخلفة ،والمو َّكلَة بالذهاب بالرس��الة
العامّ باالنتماء إلى ّ
أصيب بخيبة شديدة في محنة الفتنة والحرب
إلى العالَم .وهو (ش��عور) ،إن
َ
األهلية ،إبان الصراعات على الس��لطة منذ مقتل عثمان بن عفان إلى فش��ل
2
ضد األمويين (82هـ) ،وتأذّى من إعادة تجديد
ثورة القراء مع ابن األشعت ّ
العصبية القرش��ية في العهد األموي 3في مواجهة
غير القرش��يين وغير العرب ،فإنه ظل يتردد في ز َّود الإ�سال ّم الأ َّم َة الجديدة
ّ
النا�شئة في كنفه بم�شروع؛
الوجدان الجماعي ،من خالل االستدعاء المستمر
لكنه ز َّودها ــ في الوقت
الع َمري،
ِ
�سيا�سي
عينه ــ بكيان
ّ
لصورة األ َّمة المو َّحدة القوية في عهدها ُ
�سرعان ما خرج �سلطانُه من
المرجعي
الذي بات ـ منذ ذلك الحي��ن ـ العهد
ّ
الرقعة ال�ضيقة للمدينة
الثاني بعد عهد الرسول.
والحجاز لي�شمل �سائر
يصرف رضوان الس��يّد ـ في معظم الدراسات
الجزيرة بعد فتح مكة
التي نشرها في س��نوات الثمانينات والتسعينات ـ
وملحوظا لتحليل األس��باب والعوامل
مثاب��را
هدا
ً
َج ً
ً
أسس��ت في الوعي الفقهي اإلس�لامي مركزي َة فكر ِة وحدة األ َّمة
المختلفة التي َّ
نظرة خاصة إلى الس��لطة ومش��روعيتها ،عل��ى ما اعتور
وب��ررت
ً
والجماع��ةّ ،
ش��رعيتها من نقص فادح .وإذ نترك ـ إلى حين ـ مس��ألة مش��روعية السلطة
والدولة في اإلس�لام ،ننبّه إلى أن إلحاح الباحث المتكرر على ِ
واقعة تس��مية
ّ
 1ـ األ ّمة والجماعة والسلطة ،ص .38
 2ـ وهي كانت موضوع أطروحة رضوان السيّد باأللمانية في جامعة توبنغن (1977م)*.
 3ـ أسقطت الثورة العباسية ـ في رأي رضوان السيّد ـ المفهوم العصبي لأل َّمة الذي أحياه األمويون
لألم��ة القرآنية المتكونة من ش���عوب وقبائ���ل» ،األ ّمة والجماعة
«لتفرض المفهوم األوس��ع ّ
والسلطة ،ص ( 10 ،102التشديد من عندي).
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ِ
تولي��ة معاوية بن أبي س��فيان الخالف�� َة بعام الجماعة ـ وعل��ى ما تفيده
عام
التسمية من دالالت ال َت ْقبل الفهم إال في ضوء التجربة المريرة للفتنة والحرب
إلحاح ينتم��ي إلى طريق ٍة في
األم��ة والجماعة ـ
األهلي��ة ،التي عصفت بوحدة ّ
ٌ
التفكير تقرأ تاريخ األفكار والمفردات السياسية في سياقاتها الموضوعية التي
حرر
ُو ِل��دت فيها ،وكانت من ثماره��ا .وعندي أن هذه الطريقة ف��ي القراءة ُت ّ
المجردة حول الفكر السياسي اإلسالمي ،وحول ما
وعينا من األحكام النظرية
ّ
حبيس بين أس��وار السلطان ،ومسخَّر
فكر
َب َدا لكثير من الدارس��ين له وكأنه ٌ
ٌ
ومبرر لشرعيته المطعون فيها ...الخ؛ فهي تستضيف قارئها في رحاب
لخدمتهّ ،
التاري��خ لكونه المختبر الذي تولّدت منه أفكار الفقهاء والكتاب ـ في مس��ائل
قراءتها.
السياسة والسلطة والدولة ـ كي ُي ْح ِسب
َ
األول ق��د انصرم حت��ى تبل��ورت نتيجتان من
لم يك��ن الق��رن الهجري ّ
التطورات السياس��ية العاصفة ( 82 - 35للهجرة)؛ أوالهما اتساع نطاق العمل
بالقاع��دة التي تقول :إن اإلس�لام الحقّ لي��س ـ وال يكون ـ بالتزام ش��عائر
1
أيضا ،وهي القاعدة التي ك َّرستْها معاين ُة
العبادة فحسب ،بل بلزوم الجماعة ً
حا ِل االنقس��ام والتف ُّرق التي نجمت من الحروب األهلية المتعاقبة (= الجمل،
صفين ،النهروان ،كربالء ،ثورة ابن الزبير ،ثورة ابن األش��عث .)...وثانيهما
علي بن أبي طالب ثم
ُّ
تجدد فكرة الشورى التي كان قد رفعها معاوية في وجه ّ
تخلّى عنها ،وكان ق��د رفعها عبد اهلل بن الزبير في وجه األمويين وأس��قطها؛
حيث أعادت ثورة ابن األشعث التأكيد عليها في مواجهة األمويين الذين غصبوا
أمره��ا فيما رأوا ،وحكم��وا من غير ش��ورى .لك َّن النتيجتين م��ا كانَتَا
ّ
األمة َ
متالزمتي��ن أو متآلفتين ،حتى ال نق��ول :إنهما متعارضت��ان؛ فالقول بالجماعة
2
إماما َب ًّرا
ووحدتها إنما يفترض التس��ليم بأنها تجتمع على
إمام  ،سواء أكان ً
فاجرا ،على قو ٍل منسوب إلى علي بن أبي طالب ،3أما القول بالشورى على
أم ً
وحمل الس��يف،
طريقة
ّ
الق��راء ،فال يقود إلى غير إس��قاط ش��رعية اإلمامْ ،
عدة في هذا المعنى .المصدر السابق ،ص .109
 1ـ وهو سبب انتشار أحاديث ّ
 2ـ الجماعة والمجتمع والدولة ،ص .376
 3ـ نهج البالغة ،تقديم ،محمد عبده.
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المط��ب الذي تدخل فيه��ا الدعوتان
وإحداث االنقس��ام ف��ي الجماعة .وهذا
ّ
(= وحدة الجماعة وإلى الش��ورى) هو ما كان ـ بحسب رضوان السيّد ـ أساس
ظهور اتجاه دعا إلى «تقديم وظيفة اإلمامة على شكلها الشرعي».1
ال يفوت رضوان الس��يّد أن ينبّه على وجهة اس��تخدامات معاوية واألمويين
لمصطلح الجماعة ،وفك��رة الجماعة ،في مقابل الفتنة؛ فه��م إ ْذ يفعلون ذلك
ـ مستثمرين الشعور الجماعي بالخسارات الفادحة التي مني بها المسلمون من
حروبهم األهلية ـ فلكي ينتهوا إلى القول بوجوب «االجتماع على إمام» و«التنفير
من الخروج على السلطة» ،2وبناء عليه لكي يلتمسوا المشروعية السياسية لهم
ولسلطتهم .3لكنه ينبّه ـ في الوقت ِ
عينه ـ إلى أن
الس��نَّة في س��عيهم
ين ّبه ر�ضوان ال�سيد �إلى �أن
فكرة الجماعة أفادت الفقهاء ُ
فكرة الجماعة �أفادت
إلى «خلق مجال اجتماعي مس��تقل عن الس��لطة،
ال�سنَّة في �سعيهم
الفقهاء
ُ
وحياة دينية اجتماعية يسودها «أهل السنّة» وليس
�إلى «خلق مجال اجتماعي
4
الدولة»  .وق��د يكون مما س��اعدهم في ذلك أن م�ستقل عن ال�سلطة ،وحياة
تأصيال نظر ًّيا شهد
تأصيل مفهوم األ َّمة والجماعة
دينية اجتماعية ي�سودها
ً
صيغته األعلى اكتماالً في «رس���الة» الشافعي ،من «�أهل ال�سنّة» ولي�س الدولة
خالل تكري��س األخير اإلجماع5
أص�لا من أصول
َ
ً
األم��ة إلى مرتبة
التش��ريع ،وبالتالي ر ْفع إجماع ّ
الحقّ (= عصمة األ َّمة بحسب األثر المنسوب إلى
األمة والجماعة ـ من طريق
النبي) .وليس معنى ذلك أن هذا التكريس لمفهوم ّ
تأصيل اإلجماع ـ أنه��ى الخالف في النظر إلى مس��ألة الجماع��ة وارتباطها
السنَّة» بيّنة
بالسلطة والش��ورى؛ فلقد ظلت حدود االفتراق بين الخوارج و«أهل ُ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

األ ّمة والجماعة والسلطة ،ص ( 133التشديد من عندي).
الجماعة والمجتمع والدولة ،ص .39
أيض��ا من طري��ق الفكرة الجبري��ة .انظ��ر :األ ّمة والجماعة
كانت ه��ذه المش��روعية ُتلتَمس ً
والس���لطة ،ص  ،130 - 129وقارن بـ :محمد عابد الجابري ،العقل السياس���ي العربي (بيروت؛
مركز دراسات الوحدة العربية1990 ،م).
الجماعة والمجتمع والدولة ،ص .46
األ ّمة والجماعة والسلطة ،ص .110
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في الموقف م��ن اإلجماع على «الس��لطة الغاصبة» كترجم�� ٍة لوحدة الجماعة،
ـ مثال ـ في معنى
والمحدثين
مثلما ظلت حدود التمايز ملحوظ�� ًة بين المعتزلة
ً
ّ
واألمة ،والموقف من الس��لطة القائم��ة .غير أن ذلك التأصيل
وحدة الجماعة ّ
لوعي معنى التالزم بين وحدة الجماعة وبين س��لط ٍة باتت
وفّر اإلطار الفكري ِ
عنوان مشروعيتها.
تلك الوحدة
َ
يش��دد عليها ـ في النطاق الذي
إن الفكرة التي لم يفتأ رضوان السيّد
ّ
نحن فيه ـ هي اتصال مسألة السلطة ومش��روعيتها ـ في الوعي اإلسالمي ـ
بمس��ألة وحدة األمة والجماعة بحسبانها أم المس��ائل في نصوص اإلسالم1
ّ
ّ
وتعاليم��ه ،وبي��ت القصيد ف��ي االجتم��اع اإلس�لامي وتجربت��ه التاريخية؛
المتع��رج المليء
ونكباته��ا .إنه��ا مفتاح فه��م ذلك المس��ار
بمكتس��باتها ْ
ّ
بالتناقضات والمفارقات ،الذي قطعه الوعي السياس��ي اإلس�لامي وهو ينحو
األساس من
س ش��رعي وإن ع َّز
ـ أحيانا ـ منحى الباحث للس��لطة عن أس��ا ٍ
ً
ُ
قدمه اإلس�لام
األم��ة والجماع��ة ـ في ذلك الوع��ي ـ أثمن ما ّ
الدين .إن ّ
التمس��ك به .لكن األ َّمة والجماعة
نصوصه على
للمسلمين ،وأكثر ما أل َّح ْت
ُّ
ُ
أصيبت في وحدتها بالسياس��ة (= الصراع على السلطة) ،ولن يكون دواؤها
َ
رتق ما تفتّق في نس��يجها ،ولو كان ثمنُ ذلك
تعيد
بس��لطة
إ
أصابها
مما
لاّ
ْ
ّ
ص في الش��رعية .هذا منطق
نق
من
المطلوبة
الس��لطة
في
ما
على
السكوت
ٍ
َ
ذلك الوعي اإلس�لامي السياس��ي ،والمدخل إل��ى فهم إدراكاته للمس��ألة
السياسية في اإلسالم ،وتحوّالت تلك اإلدراكات.
مثال ـ إلى تفس��ير اآلية  14من «س��ورة الحج��رات» ﴿ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
 1ـ يذهب ـ ً
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ ب��أن التفرق��ة القرآنية بين اإلس�لام واإليمان

تفرقة بين «العمل الظاهر في نطاق الجماعة» وبين السرائر ،وأن المقصود منها «جمع الناس
ش كثي��ر عما وراء ذلك».
حول الدين الجديد عن طريق تق ُّبل االنخ��راط الظاهر دونما تفتي ٍ
الجماع���ة والمجتمع والدولة ،ص ( 235التش��ديد من عندي) .ولم يك��ن ليخفى على الباحث
ما في مس��ألة اإليمان من وجوه إعضال كثيرة في تاريخ اإلسالم؛ فالخالفات فيها بين الخوارج
والمرجئة والمعتزلة معلومة لديه ولدى الدارسين .لكنه ـ وهو أقرب في موقفه من رأي المرجئة
دليال نص ًّيا ،ال يمكن االس��تغناء عنه ،لتوس��يع رأيه في مركزية
ـ يجد في اآلية المش��ار إليها
ً
األمة والجماعة في اإلسالم.
مسألة ّ
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 2ـ في مشروعية السلطة

علي بن أبي طالب 1على شعار «ال حكم إلاّ هلل» ،الذي رفعه المحكّمة
ّ
رد ّ
قائال« :الحكم هلل وفي األرض حكّام .ال ّبد للناس من أمير ّبر أو
وجهه،
في
ً
فاجر ،يضم الش��عث ،ويجمع األمر ،ويقس��م الفيء ،ويجاهد العدو ،ويأخذ
ويس��تراح من فاجر» .يستند رضوان
للضعيف من
ّ
القوي ،حتى يس��تريح َب ٌّر ُ
كثيرا ـ للخل��وص إلى أن
الس��يّد إلى ه��ذه المقولة ـ التي يستش��هد به��ا ً
مش��روعية الس��لطة في اإلس�لام ُت َر ّد إلى الوظائف التي تنه��ض بها داخل
الجماعة اإلس�لامية؛ وهي ـ فيما يرى الس��يّد ـ ليس��ت وظائف دينية ،2بل
تردي
سياس��ية ،وتتحدد بمهم��ات أميرها ،أو رئيس��ها ف��ي «الحيلولة دون ّ
المجتمع ف��ي نزاعات عا ّمة (يضم الش��عث ويجمع األمر) ،واإلش��راف على
العدالة في توزيع الثروة (يقس��م الفيء) ،ورعاية السلطة القضائية (يأخذ
القوي) ،والدفاع ع���ن أراضيها وكيانها (يجاهد العدو)» .3إنها
للضعيف من
ّ
إذا وظائ��ف أربع :أمني��ة ،واقتصادية ـ اجتماعية ،وقضائي��ة ،ودفاعية .ومن
ً
الممكن االختالف مع الس��يّد في نظرته إلى السياق الذي وردت فيه الكلمة
علي بن أب��ي طالب ،بأنه س��ياق مي�لاد «مجتمع
المنس��وبة 4إل��ى الخليف��ة ّ
سياس��ي» في اإلس�لام! ولكن الذي ال ِم ْري َة فيه أن الكالم المنس��وب إلى
ّ
الخليفة يش��ير بدقة إلى تلك الوظائف (السياس��ية) الت��ي م َّيزها الباحث،
وع َّدها في جملة ما يسوّغ للسلطة مشروعيتها.
َ
ترت��د ـ في تص��وّر المس��لمين لها ـ إل��ى فكرة
عل��ى أن هذه الش��رعية
ّ
النبي «المستخلَف على
أنفس��هم أ َّم َة
االس���تخالف؛ أي إلى اعتبار المس��لمين َ
ّ
النبوّة بعد أن نُ ِزعت من بني إس��رائيل ،والمس��تخلَف في األرض المنزوعة من
الفرس والروم بمقتضى االستبدال الذي يصيب الظالمين» .وربما كان هذا في
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

راجع المعطيات في الهامش (.)20
ذلك أن عل ًّيا بن أبي طالب في هذه القولة «يرى ض��رورة الدولة ،ال للدين أو إنفاذ حكم اهلل
في األرض؛ بل لرعاية الشؤون الحياتية» .الجماعة والمجتمع والدولة ،ص .28
المصدر السابق ،ص ( 32التشديد من عندي).
م س ،ص .32
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أساس «تسمية المسلمين لس��لطتهم األولى بعد وفاة النبي ژ خالفة» .1وعلى
ذلك كان االستخالف ـ في وعيهم ـ استخال ًفا في األرض وإزاء الديانات واألمم
شب بين
األخرى ،وسوّغ لهم شرعية الفتح وش��رعية السيطرة .ومع أن الخالف َّ
المس��لمين حول صلة النبوة بالدولة ،وحول نصاب اإلمامة من الدين (فرع منه
السنَّة ،أو أصل منه كما يقرر الشيعة)؛ فإنّ ذلك «لم يكن خال ًفا على
كما عند ُ
بحد ذاته «؛ فالذي اختلف فيه فقهاء السنّة وفقهاء الشيعة
مشروع «الس��لطة» ّ
األمة» .2وحتى المحكمة ـ الذين
هو «موقع الزعامة السياس���ية من مش���روع ّ
أس��قطوا الحاجة إلى الدولة واألمير بش��عارهم «ال حكم إلاّ هلل» ـ سرعان ما
علي ،هو
«اضطروا هم أنفس��هم
الختي��ار زعيم لهم ف��ي صراعهم مع اإلم��ام ّ
عبد اهلل بن وهب الراس��بي» ،3األمر الذي عنى أن مسألة الحاجة إلى السلطة
ُحس��مت في وعي المس��لمين ،على الرغم من الخالف ح��ول طبيعتها أو صلَ ِتها
بالدين .وهكذا لم يكن الخالف على الس��لطة كس��لطة ،وإنما كان خال ًفا على
حدود س��لطات الخليفة السياسية وعلى مصادر ش���رعيته ،وهو خالف استهلك
ممتدا حتى قيام «الدولة السلطانية.»4
القرون الهجرية الثالثة األولى ًّ
تدور شرعية السلطة ـ في الوعي اإلسالمي ـ على ثالثة أسس /مفردات
جميعها إلى
دينية هي :الش��ورى ،وأُولو األمر ،والجماعة5؛ وهي إ ْذ تش��ير
ُ
دائما ف��ي الوعي وف��ي الواقع
مصادر ش��رعية الس��لطة ،فه��ي لم تجتم��ع ً
كثيرا ما تعاقبت .وقد حاول رضوان الس��يّد مطالعتها بطريقة
التاريخي؛ بل ً
6
التحقي��ب التاريخي على النح��و التالي :هيم��ن مفهوم الش��ورى في عهد
عل��ي ومعاوية) ،ث��م أعيد إحي��اؤه في ثورة
الصحاب��ة (عمر ،ثم س��جاالت
ّ
عبد اهلل ب��ن الزبير على األمويين ،وف��ي ثورة ابن األش��عث ،وانتهى تداوله
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
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م س ،ص .25
م س ،ص ( 27التشديد من عندي).
م س ،ص .28
م س ،ص .33
م س ،ص .34
راجع التفاصيل في المصدر السابق ،ص .48 - 34
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بانتهاء القرن الهجري األول ،ما خال اس��تعماالت َع َرضية في كتب «األحكام
بمعنى يرادف
الس��لطانية» .واس��تُعمل مفهوم أولي األمر من جانب الفقهاء ً
الشورى ،ثم بات ُيطلق ـ فيما بعد ـ على س�لاطين األمر الواقع .أما مفهوم
الجماعة ـ الذي اس��تخدم منذ لحظة الفتنة ـ فورث المفهومين الس��ابقَ ْين
وحل محلهما في الخطاب الفقهي والسياسي.
ّ
يفسر رضوان السيّد ظاهرة االستبدال المفهومي (أ ُولو األمر والجماعة بد ًال
ّ
رصيناّ :أدى االقتران
ا
ي
تاريخ
ا
تفسير
االثنين)
من
ال
بد
والجماعة
الش��ورى،
من
ًّ
ً
ً
ً
بين الش��ورى وهيئتها االجتماعية (= قريش) إلى تخلّ��ي األطراف اآلخرين عن
مفردتي أ ُولي األم��ر والجماعة.
المفردة لصال��ح
ْ
وأدى النزاع بين العلماء واألمراء ـ في مرحلة أولى تدور �شرعية ال�سلطة ـ في
ّ
الوعي الإ�سالمي ـ على
(القرن الثاني الهجري) ـ إلى تفس��ير أولي األمر
ثالثة �أ�س�س /مفردات
بأنه��م العلماء ،ث��م بأنهم العلم��اء واألمراء حين
دينية هي :ال�شورى ،و�أُولو
جرى ـ ف��ي مرحلة ثانية (أواس��ط الق��رن الثالث الأمر ،والجماعة؛ وهي �إ ْذ
��ح بي��ن الفريقين .أم��ا مفهوم
ت�شير جمي ُعها �إلى م�صادر
الهج��ري) ـ تصالُ ٌ
�شرعية ال�سلطة
اس��تخداما ألكثر من سبب :ألنه
الجماعة فاس��تق َّر
ً
يقابل الفتن��ة والتف ُّرق ابتداءً ،وألن��ه يرادف معنى
األمة المس��تخلَفة ،ثم ألنه يميّز األ َّمة من اإلمامة
ّ
ومن محاولتها المطابقة بين الجماعة واإلمام ،على
مثال ما كان يجري التعبير عنه خالل القرن الهج��ري الثاني ،من أفكار تدعو
1
روجها عبد الحميد الكاتب ،2أو س��وّغ
إلى وجوب الطاع��ة لإلمام  ،كتلك التي ّ
لها الشافعي فقه ًّيا في رسالته فيما بعد ،واستثمرها األمويون في تعزيز شرعية
سلطتهم ،ونزع الشرعية عن معارضتهم.3
 1ـ األ ّمة والجماعة والسلطة ،ص .134
 2ـ انظر في ه��ذا :عبد الحميد بن يحيى الكاتب وما تبقى من رسائله ورسائل سالم أبي العالء،
عمان :دار الشروق1988 ،م.
دراسة وإعداد إحسان عباسّ ،
 3ـ «نج��ح األمويون في ربط مبدأ الطاعة بمس��ألة الجماع��ة (أي االجتماع على اإلم��ام) ،والجهاد
خروجا
لحماية دار اإلسالم ،ونشر الدعوة ،وحقن دماء المسلمين .فصارت المعارضة المسلّحة
ً
على ذلك كله ،وارتماءً في الفتنة» .الجماعة والمجتمع والدولة ،ص .92
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من النف��ل القول :إن مصادر الش��رعية هذه إنما ه��ي ـ بصورتها التي
قدمنا ـ مصادر من وجهة نظر الفقهاء وس��واد المسلمين ،ال من وجهة نظر
ّ
الس��لطة وقواها المتعاقبة عليه��ا؛ ففيما كان الجدل الفقه��ي يدور على حقّ
األمة في اختيار الخليفة ،بات ـ بعد سقوط الدولة األموية ـ يدور على « َمن
ّ
هو األح ّق بوالية أمور المس���لمين ،ومتابعة رسالة اإلس�لام :أسباط رسول
عمه؟ وص��ار صرا ًعا على ما ه���و «الواجب» على األ ّمة:
اهلل ژ أو أبن��اء ّ
1
مبايعة أس��باط الرس��ول ژ أو أبناء عمه؟»  .ومن الواضح أن الجدل ذاك
َّ
العلوي ـ العباس��ي على السلطة ،بعد انتزاعها من
انحط في لحظة الصراع َ
واألمة ف��ي تقرير ْأمر اإلمامة
األمويين بالقوة ،بس��بب تغييب دور الجماعة ّ
بمحض االختي��ار ،وبمقتضى الحق ف��ي أيلولة أمر االختي��ار إليها ،ووضعها
الم ْج َبر عل��ى «االختيار» في نط��اق الرقع��ة الضيّقة الت��ي يحتلها
موض��ع ُ
الفريقان المختصمان على الس��لطة ،والمتنازعان على شرعية جديدة ليست
في جملة المألوف من مصادر الش��رعية :ش���رعية القرابة ! 2وفي األحوال
جميعا ،انتهى الحديث في شرعية السلطة عند السواد األعظم من الفقهاء،
ً
واألمة من
الجماع��ة
وحدة
حف��ظ
هو
األس��اس
مصدرها
بأن
التس��ليم
إلى
ّ
خطري الغزو األجنبي والتفتت الداخلي .وس��نعود لذلك حين نتناول مسائل
ْ
السنَّة والجماعة» في قراءة رضوان السيّد لها.
و«أهل
الجهاد
ُ
كثيرا في مس��ألة حدود السلطة في اإلسالم بين الفقهاء ،وبين
لقد اختُ ِلف ً
الفقهاء والحكّام؛ التصالها بما يمكن أن َيتمتع به كل فري ٍق منهما من َتوْ ِسعتها أو
تدخل السلطة في كل تفصي ٍل
من تضييقها؛ فمنطق الحاكم يقضي بتوس��يع دائرة ّ
 1ـ م س ،ص ( 43التشديد من عندي).
توسلها األمويون:
التي
القرش��ية)،
العصبية
(
العصبوية
الش��رعية
 2ـ تنتمي هذه الش��رعية إلى
=
ّ
الحل ـ
أيضا (النس��ب إلى عب��د مناف) .أما
ّ
كثيرا من فكرة القرابة ً
الذي��ن لم يكونوا بعيدين ً
الذي حاولت أدبيات فقه السياسة الشرعية تقديمه ـ للخروج من هذه المنازعة على الشرعية،
وللتحلّل نس��ب ًّيا من فكرة القرابة (وكان��ت تعني ـ حين بدأت كتب هذا الفق��ه تظهر في القرن
الخام��س الهجري ـ االنتصار لمطالب الش��يعة ،أو آل البيت ،ولحقّهم في اإلمامة) فهو ش��رط
ويخرج الحقّ في
القرش���ية لإلمامة؛ وهو ـ كما ال يخفى ـ يعيد المس��ألة إلى قمقم العصبيةُ ،
األمة (= الحقّ الذي أل َّح عليه الخوارج) إلى نصاب مخصوص فيها؟
اإلمامة من ّ
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دنيوي وديني ،ومنطق الفقيه يقضي بتضييق نطاق ذلك التدخل ،أو ـ على األقل ـ
وداخال في مج��ال اختصاص
بت��رك الحيّز الديني مس��تقلًاّ عن أعمال الس��لطة
ً
أحيانا على الس��طح وتراجع في أحايين
العلماء .لكن هذا االختالف ـ الذي طفا
ً
أخ��رى ـ لم يمنع من االتفاق عل��ى جملة من الحدود والوظائ��ف الضرورية .إذا
كانت السلطة مش��روعة ،فألن ثمة حاجات تبعث على وجودها وقيامها بها .وليس
ومما
ثمة خالف على أن
ّ
مما يس��وّغ لوجود الس��لطةّ ،
الدنيوي من تلك الحاجات ّ
يقع ضمن مش��موالت عملها ،ومن ذلك أنها تحتكر توزيع الفيء ،وتأخذ الحقوق
للن��اس بتنفيذ أحكام القض��اء ،وتقوم بواجب الدفاع عن «دار اإلس�لام» .وليس
معنى ذل��ك أن اإلجماع انعقد على احت��كار الدولة
لي�س ثمة خالف على �أن
لهذه الوظائ��ف الثالث (االجتماعي��ة ـ االقتصادية،
الدنيوي من تلك الحاجات م ّما
ّ
واألمنية ـ القضائية ،والدفاعي��ة ـ الجهادية)؛ فلقد
ي�س ّوغ لوجود ال�سلطة ،وم ّما
وجد من نازع الدول��ة احتكارها للموارد االقتصادية يقع �ضمن م�شموالت عملها ،ومن
ُ َ
ذلك �أنها تحتكر توزيع الفيء،
وتوزيعها الفيء َ والصدقات ،ومن ذلك جدالُ صحابةٍ
وت�أخذ الحقوق للنا�س بتنفيذ
عمر وعثم��ان وعل ًّيا في ذهاب األخيرين إلى
�أحكام الق�ضاء ،وتقوم بواجب
كثيرين َ
«إيقاف األرض المفتوحة على «جماعة المس��لمين»
الدفاع عن «دار الإ�سالم»
وعدم قسمتها على الفاتحين» ،1والخالف حول مدى
ما تتمت��ع ب��ه الدولة م��ن حقّ ف��ي جم��ع الزكاة
وإن س��نَّ في ذل��ك الخليفة
وصرفها ،وهي فريضة فردية ال ش��أن للس��لطة بها ْ
صرفها
أبو بكر س��نَّ ًة أخرى قبل ْ
أن َي ْع ِدل عنها عثمان فيترك حرية اختيار طريقة ْ
واحدا في األمص��ار كافة؛
جعل القض��اء
ً
للن��اسُ .
ووجِد َم��ن جادل الدولة ف��ي ْ
تدخل السلطة من
ومن أص َّر على تحرير القضاة من ّ
الختالف األعراف المحليةَ ،
2
خالل حصر عالقتها بالقض��اء في تنفيذ أحكامه  .كما ُوج��د َمن نازعها احتكار
ِ
«أمر
الجهاد قبل أن ُت ِثبت تجرب ُة المواجهات مع
البيزنطيين على حدود الشام أنه ُ
منظمة تحتاج للكثير في التنظيم والتجهيز.»3
جيوش ّ
 1ـ الجماعة والمجتمع والدولة ،ص .49
 2ـ م س ،ص .50
 3ـ م س ،ص .51
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1
نقال ع��ن تاريخ أبي زرعة
إن األثر الذي يش��ير إليه رضوان الس��يّد ً ،
الدمش��قي ـ وال��ذي يقول إن س��لطات اإلمام تمت��د إلى «الح��دود والفيء
تتعداها ـ هو محاولة لضبط تلك السلطات ،التي
والصدقات والجهاد» ،وال ّ
الوقت ِ
ِ
عينه ـ
ح��د ،واالعتراف بها ـ ف��ي
فاضت في العه��د األموي عن كل ّ
ٍ
مما ال تكون
كضرورة دنيوية؛ ذلك أن الوظائف الثالث تلك ـ المشار إليها ـ ّ
الجماعة مو َّح َدة إلاّ بأدائها من طرف س��لطة ش��رعية؛ هذه التي ال تكتسب
مشروعيتها إال متى نهضت بأداء ذلك.
٭ ٭ ٭
ستشهد مس��ألة الشرعية ـ ش��رعية الس��لطة ـ تحوُّ ًال في مكانتها داخل
المنظوم��ة الفقهية ،منذ نهايات القرن الثالث الهج��ري بتأثي ٍر من متغيرات
سياس��ية جديدة؛ إ ْذ «بدأ الف��راق بين ...أمر الش��رعية وأم��ر الجماعة أو
األمرين في حالة عدم إمكان
الوحدة ،وكان على المفكري��ن أن يختاروا بين
ْ
س��هال؛ لكنه غدا اضطرار ًّيا منذ لم يعد
الجمع بينهما» .2وما كان االختيار
ً
في الوسع إخضاع الدولة لمقتضيات الشرعية الدينية ،ومنذ بات على مبادئ
الفقهاء أن «تس��ير وراء الواقع السياس��ي وتخضع له ف��ي النهاية ،»3وهذه
الحقا ـ
يلح عليها ـ كما س��نرى ً
عين الفكرة التي ل��م يفتأ عبد اهلل العروي ّ
وهو يقرأ حال الفجوة بين الدولة الواقعية وفكرة الدولة في الوعي الفقهي.
مبك��را ،منذ القرن الهجري الثاني؛
ولقد يمكن القول :إن هذا المنحى بدأ
ً
منذ بدأت أفكار ُكتّاب الدواوين عن الس��لطة وضرورتها للمجتمع ،وحاجتها
وقدرتها اإلقناعية
إلى القوة والقهر للظهور والتمكين ،تنتشر وتفرض نفسها
َ
على قسمٍ كبير من الفقهاء 4لم يسلّم للسلطة بشرعيتها الكاملة؛ لكنه سلّم

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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م س ،ص .50
األ ّمة والجماعة والسلطة ،ص .140
م س ،ص 141؛ وقارن بمقدمته لكتاب أبي الحس��ن الماوردي ،تس���هيل النظر وتعجيل الظفر
(تحقيق ودراسة رضوان السيّد ،بيروت؛ مركز ابن األزرق لدراسات التراث السياسي2012 ،م).
كثيرا باآلداب السلطانية ،حتى إن منهم من َج َمع بينها وبين فقه السياسة الشرعية
ّ
اهتم الفقهاء ً
مثل الماوردي (انظر :دراس��ة رضوان الس��يّد عنه في تحقيقه لكتاب��ه :قوانين الوزارة وسياسة =
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مما تستقيم به إدارة الدولة للمجتمع ،وهيبتُها
لها بواجب الطاعة؛ ألن ذلك ّ
التي ال تكون وحدة الجماعة من دونها .وما انص��رم القرن الهجري الثاني
الس��نَّة والجماعة» قد تش��كلت من ت��راث علماء
حت��ى كانت منظومة «أهل
ُ
تعدل بها الكثير
الشام الذين صاغوا مفاهيمها األولى ،منذ القرن األول1؛ ليَ َّ
من صورة الش��رعية .ويمكن البناء هنا على دراس��ة رضوان الس��يّد لتكوُّن
شهدته
السنَّة ،للخلوص إلى استنتاجات في موضوع التحوّل الذي
ْ
مذهب أهل ُ
كامال ف��ي نهاية القرن
تبد ًال
مس��ألة الش��رعية وصو ًال إلى تبدل أولوياتها ُّ
ً
الثالث الهجري.
يؤرّخ رضوان السيّد الس��تخدامات ثالثة مفاهيم مركزية «في المنظومة
العقَدية ألهل السنّة والجماعة» ،كان علماء الشام قد قاموا بتظهيرها وإعادة
َ
لئ
منها
والثالث
األول
س��نتناول
ة.
ن
والس
والجماعة،
الجهاد،
هي
تأويلها،
َّ
ُ
لاّ
نكرر ما قلناه في مسألة الجماعة ،إلاّ في اتصال ذينك المفهومين بها.
ّ
يالحظ الس��يّد أنه فيما كان أهل المدينة وأهل الع��راق ُيع ُّدون الجهاد
واجبا ،2كان أهل الشام ـ منذ القرن األول
من األعمال الحسنة؛ ولكنه ليس ً
ويرغبون فيه ،وينش��رون أحاديث نبوية
واجبا ،ويحثون عليه
ّ
للهجرة ـ يرونه ً
ومرد االختالف بين هؤالء وأولئك في تقدير المس��ألة ـ ووزنها
ض عليه.
ّ
َت ُح ّ
بميزان الش��رع أو بميزان المصلحة ـ إلى أن الشاميين ـ خال ًفا للعراقيين ـ
يأمنوا
لم يهزم��وا عدوهم الخارجي الذي يهدد وجوده��م (= بيزنطة) ،ولم َ
جاثما على أمنهم واطمئنانهم ،فكان عليهم ـ منذ معاوية
ش�� َّره؛ بل ظل هذا ً
وحتى عبد الملك ب��ن مروان ـ أن يصالحوا الدولة البيزنطية بش��روط بلغت
= الملك ؛ تحقيق ودراس��ة د .رضوان الس��يّد ،بيروت :دار الطليع��ة ،ط 1993 ،2م) .غير أنه لم
يدرَس حتى اآلن تأثير أدبيات ورس��ائل كتّاب الدواوين في فكر الفقهاء السياس��ي دراسة وافية
ومقنعة.
 1ـ الجماعة والمجتمع والدولة ،ص .210 - 209
 2ـ م س ،ص  .214ويقول في مكا ٍن آخر (ص « :)228المعروف أن الذي اس��تقر في مذاهب فقهاء
السنَّة أن الجهاد فرض كفاية ال فرض عين ،في حين كان فقهاء الشام األوائل :عطاء ومكحول
ُ
واألوزاع��ي يرون أنه فرض عين ،أو واجب كما قالوا .لكن ه��ذا االختالف يختفي إذا ما احتلت
أرض من أرض المسلمين ،إذ يصبح الجهاد فرض عين عند الشاميين وغيرهم».
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«جهاد
حد اإلذالل .1وم��ا كان الجهاد ـ في مثل هذه الح��ال ـ يعني
ً
أحيانا ّ
َ
فتح»؛ بل جهاد مدافعة للحفاظ على ما في حوزة المس��لمين من ديار شامية
بعد اإلياس من االنتصار العسكري على الدولة البيزنطية .غير أن المرابطة
مزيدا من المهاجرين المسلمين،
في الثغور للدفاع عن أرض الش��ام اقتضى ً
من الجزيرة العربية والعراق ،إلى بالد الش��ام بس��بب قلة أعدادهم 2فيها.
وهذا ما اجتم��ع علي��ه رأي العلماء واألم��راء؛ يقوم األول��ون بالترغيب في
الجهاد ،وبيان وجوه وجوبه في الش��رع ،بتأويل ٍ
نشر أحاديث ،وتعبئة
آيات أو ِ
الن��اس لذل��ك ،ويقوم األم��راء بنقل الس��كان إلى الش��ام لتكثي��ر أعداد
المسلمين ،وتقوية الرباطات على الثغور ،كما فعل معاوية ويزيد بن معاوية.3
حل «حتى كانت أرض الش��ام ّأرض
وهكذا لم يكن القرن الثاني للهجرة قد ّ
تقريبا».4
الجهاد الوحيدة في دار اإلسالم
ً
وإذا كان��ت وظيفة الجه��اد حفظ وح��دة الجماعة ،بحف��ظ ديارها من
االستباحة ،فإن الجهاد نفسه كان يمتنع من دون وحدة الجماعة ،5وفي هذا
الس��نَّة والجماعة» .غير أن
ٌ
وجه من وج��وه الترابط بينهما في وع��ي «أهل ُ
الجه��اد وحده ال يكفي للحفاظ عل��ى الجماعة ووحدة كيانه��ا ،لذلك «رأى
فقهاء الش��ام ومفتوهم وقراؤهم أن أسلم السبل للحفاظ على الجماعة اتباع
6
عدو خارجي ،فالس��نّة
ُ
الس��� َّنة»  .وإذا كان الجهاد بقصد توحيدها في وجه ّ
الس��نَّة إال س��يرة
تحقق وحدته��ا الداخلية في مواجهة التفتت والفتن .وما ُ
الرسول وصحابته ،أو سيرة الس��لف الصالح ،وتقابلها البدعة ،وهي ضاللة
مثلما ورد في حديث تداوله أهل الش��ام .ويذهب رضوان السيّد ،في تفسير
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
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م س ،ص .211
خال ًفا للعراق« ،كان المس��لمون في بالد الش��ام ال يزال��ون قلّة مرابطة في الم��دن والعواصم
والثغور ،وكان السكان المحليون ال يزالون في غالبيتهم مسيحيين» .م س ،ص .212
م س ،ص  212و .215
م س ،ص .216
«إن الجهاد ال يمكن متابعته ،والمرابطة لن تظل متحققة ما لم يكن هناك مقوّم لهما هو وحدة
الجماعة» .م س ،ص .217
م س ،ص ( 223التشديد من عندي).
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كثيرا
تشديد الشاميين على السنّة في مقابل البدعة ،إال أن فقهاءهم اتَّعظوا
ً
مزقت الجماعة وأس��الت
بما حص��ل للعراقيين من نزاعات دينية وسياس��ية ّ
مرفوعا
أثرا
دماء المسلمين .ولذلك ما كان
ً
ً
مس��تغربا أن َي ْر ُووا عن معاوية ً
إلى النبي 1عن افتراق أهل الكتاب إلى اثنين وس��بعين فرقة كلها إلى النار
معنى
إال واحدة هي الجماعة .غير أن مفهوم السلف نفسه لن يلبث أن يتسع ً
مقتصرا ،مثلما كان ،على حقبة الصدر األول،
وزمانا وأجياالً بحيث لن يبقى
ً
ً
وإنما سيش��مل ـ عند بعض2
أيضا بس��بب دورهم التأسيس��ي
الش��ام
أهل
ـ
ٍ
ً
السنة والجماعة.
لعقيدة أهل ُّ
يقترن التحول الطارئ على مس��ألة ش��رعية
�إذا كانت وظيفة الجهاد
الس��لطة بتطورات سياس��ية هائل��ة َد َهمت عالم
حفظ وحدة الجماعة،
بحفظ ديارها من
اإلس�لام منذ النصف الثاني م��ن القرن الثالث
الهجري؛ إذ لم يعد من معن��ى للجدال في مدة اال�ستباحة ،ف�إن الجهاد نف�سه
ْ
ً
كان يمتنع من دون وحدة
احتياز السلطة الشرعية الدينية ـ على األقل من
الجماعة ،وفي هذا ٌ
وجه من
السنَّة والجماعة ـ فيما ضرورات
وجوه الترابط بينهما في
وجهة نظر أهل ُ
ال�سنَّة والجماعة»
الواقع تفرض عيار المس��ألة بميزان المصلحة:
وعي «�أهل ُ
توطن
األم��ة ،ومصلحة الدي��ن .كان قد ّ
مصلحة ّ
الس��نَّة والجماعة» منذ القرن الثاني
عند «أهل ُ
لألمة ه��و اعتزال الفتن��ة إذا تع ّذر
أن الموقف الش��رعي األمث��ل واألصلح ّ
األمة والجماعة .وإذا كانت الوظائف الثالث للس��لطة
اإلصالح ً
صونا لوحدة ّ
واألم��ة ،الحفاظ عل��ى دار اإلس�لام من طريق
(= حف��ظ وح��دة الجماعة ّ
الجهاد ،توزيع الفيء) مما اجتمع على القول به فقهاء اإلس�لام الس��نّة فإنّ
«المتأمل لألهداف الثالثة يالحظ أن العرف التاريخي كان يقدم المس��ألة
كل
األولى على سائر المسائل األخرى ،باعتبارها األساس الذي يترتب عليه ّ
إيجابا» .3وحتى مع وصول المتغلّب إلى السلطة ،فإن االعتراف
سلبا أو
شيء ً
ً
 1ـ م س ،ص .225
 2ـ لقد «تحوَّل الشاميون إلى»سلف صالح» للحنابلة ومتقدمي الشافعية» .م س ،ص .228
 3ـ م س ،ص .244
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فضي قتالُه إلى
بس��لطانه يصبح في ُحكم المق َّرر ـ عندهم ـ إن ِخ َ
ي��ف أن ُي َ
سفك دماء المسلمين .على أن إس��قاط فكرة الشرعية لصالح فكرة الوحدة
«أثر س��لبا على فكرة كون األمة مصدر الس��لطة ،كما الحظ رضوان السيد1
ّ
ّ
ً
ّ
س��دة الحكم في أنحاء كثيرة من
بحقّ؛ إ ْذ س��وّغ وصول متغلبين َ
وظلَمة إلى ّ
ني».
العالم ُ
الس ّ
هل كان ثمة من خيار آخر بديل؟ هل كان يسع الفقه السياسي اإلسالمي
أن ُيعض بالنواجذ على مسائل الشرعية ودعاماتها فيما وحدة الدولة تنفرط،
ح��روب الغلبة
لتتول��د من أحش��ائها دويالت ،وتنفج��ر في امت��داد َتوَلُّدها
ُ
واالس��تيالء؟ نفهم أن ينتبه رضوان الس��يّد إلى قضية الش��رعية ،في نطاق
المدمر الذي كان لالستبداد في تاريخنا السياسي ،والذي
انتباهه إلى األثر
ّ
َت َخلَّق م��ن الصمت االضطراري على مس��ألة الش��رعية ،لكن ه��ذا االنتباه
يصطدم بحقيقة أن التشديد على الشرعية ـ كأساس رئيس ـ ما كان سيعني
غير الدعوة إلى إس��قاط الحاكم الجائر؛ أي غير الدعوة إلى سفك الدماء
ـ ح ْك ًما ـ إلى إعادة تأسيس
والفتنة ،مع عدم اليقين بأن أيلولة ذلك ستؤدي ُ
نفس��ه يدرك مأزق القول بما
الس��لطة على مقتضياتها الش��رعية .والباحث ُ
قاله ،حي��ن يعترف بأنه لم يع��د أمام الفقه��اء ترف االختيار؛ فالتمس��ك
والتمسك بهذه غض للطرف عن األولى ،ومنطق
بالشرعية تضحية بالوحدة،
ّ
األولوية (= منطق الضرورات في الوعي الفقه��ي) يقضي بطلب الممكن إذا
حد
األمة ـ في ّ
ع َّز تحقيق الواجب ،وباختيار ّ
علما أن وحدة ّ
أخف الضررينً :
ضررا إن لم تكن ـ عند كثيرين ـ منتهى الطلب.
ذاتها ـ ليست ً
ومنذ س��قطت بغداد في أيدي البويهيين (336هـ945/م) الذين أنهوا حكم
صوريا واعترفوا بسلطته ،2وتالهم السالجقة،
العباسيين ،وإن أبقوا على الخليفة
ً
الذي��ن أخرجوا البويهيين من الس��لطة بع��د دخولهم بغ��داد (447هـ1055/م)
انفرط عقد الخالفة والدولة «الواح��دة» ،وقامت الدولة السلطانية في امتداد
 1ـ م س ،ص .246
 2ـ «فالمس��تولون على النواحي واألطراف يعترفون بالسلطان األعلى للخليفة؛ أما الذين ال يعترفون
فهم خوارج وعصاةٌ ُوبغاةٌ تجب مكافحتهم» م س ،ص .53
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كثي��را :الغلبة
موج ٍة من التح��وُّل في أس��اليب تكوين الدول لم تك��ن مألوفة
ً
واالستيالء .كان بروز ظاهرة «إمارة االستيالء» وكثرة المستولين على نواحيهم
يكفي ـ وحده ـ ليش��هد بأن عهد الدولة «الواحدة» وعهد اإلمام الواحد انتهى.
ومع ذلك ـ كان الفقهاء ،ش��أنهم في ذلك ش��أن س�لاطين وأمراء االستيالء ـ
حريصين على توظيف مركز الخليفة (الش��كلي) :األولون (= الفقهاء) من أجل
الحف��اظ ـ ول��و طقوس�� ًّيا ـ على رم��ز وح��دة المس��لمين ،والثانُ��ون (األمراء
والسالطين) من أجل تزويد سلطتهم ببعض الش��رعية .1وما كان أمام الخليفة
كامال ـ سوى التسليم باألمر الواقع،
تجريدا
ـ الذي ُج ّرد من الس��لطة الزمنية
ً
ً
الحد
ونقل س��لطته إلى الس�لاطين الجدد المتغلبين ،مقابل الحف��اظ له على ّ
األدنى من الرمزية الدينية و«السيادية» مثل اإلمامة الدينية ،وتفويض السلطة،
ش��ديدا ـ حينها ـ بين الش��رعية التقليدية
وتعيين القضاة ...الخ .كان الصدام
ً
(الس��ابقة) للس��لطة وبين ش��رعية األم��ر الواقع .ولق��د حاول العق��ل الفقهي
اإلس�لامي أن يعثر على صيغ ٍة ـ صعبة ـ للجمع والتوفيق بين الش��رعيتين ،من
طريق التأكيد على مرجعية اإلمام (= لم تعد صف��ة الخليفةُ 2تذكر في أدبيات
دائما
السياسة الش��رعية) ،والتسليم بسلطات س�لاطين الوقت .ولم يكن
ً
سهال ً
االهت��داء بنج��اح إل��ى ذين��ك الجم��ع والتوفي��ق؛ ففيم��ا ح��اول الم��اوردي
مركزا
مش��د ًدا عل��ى مركز الخليفة ،ال��ذي ينبغ��ي أن يبقى
(450هـ1058/م)
ً
ّ
ومشد ًدا على شرعية «أمراء االستيالء» بوصفهم مفوَّضين من
ومرجعيا،
محفوظا
ً
ّ
ً
الجويني
الخليف��ة ِلحكم الب�لاد ،وبوصفهم ُح ً
م��اة ِلـ «دار اإلس�لام» ،ذه��ب ُ
(478هـ1085/م) إلى أن أم��راء الواقع يقومون باألدوار ِ
عينها التي كانت تنهض
ملمحا إلى إمكان زوال الخالفة القرش��ية ،وصيرورة الس�لاجقة
بها الخالفةً 3 ،
أنفسهم خلفاء .
 1ـ أدرك أمراء االستيالء وس�لاطينُه (على الرغم من أنّ البويهيين كانوا من الشيعة) ضخامة أثر
المؤسسة التاريخية في المجتمع وعليه؛ فأبقوا عليها ،وحرصوا عبر القرون على االستظالل
تلك
ّ
بشرعيتها وتفويضها» .م س ،ص ( 54التشديد من عندي).
 2ـ راجع التمييز بين
لفظي الخليفة وأمير المؤمنين في المصدر الس��ابق ،ص  ،88 - 87وص ،100
ْ
وص 135؛ والتمييز بين اإلمارة والملك في المصدر السابق ،ص  ،118وص .374
 3ـ انظر التفاصيل في ص  57 - 55من المصدر السابق.
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هكذا س��ينتهي التفكير في مسألة شرعية الس��لطة إلى استدخال عوامل
جديدة ،فرضها الواقع التاريخي والسياس��ي على الفقهاء ،وعلى المس��لمين
عام��ة ،ضمن منظومة مصادر الش��رعية .لك��نّ هذه العوامل ـ عل��ى ِح َّدتها
ّ
لألهم في تأس��يس الشرعية ـ لم َت ِحد عن الهدف
وطارئ َّيتها ،وعلى إغفالها
ّ
األمة والجماعة .فالهدف هذا هو ما سوَّغ التكييف
الرئيس للسياس��ة :وحدة ّ
حد التنازل ،ف��ي مواقف فقهاء
والتأقل��م ،أو المرونة التي تبل��غ
ً
ـ أحيانا ـ ّ
السياس��ة .هل نحن ـ أمام هذا التحوّل ـ بإزاء االنتقال من دولة الدين إلى
األمة ،من دولة اإلسالم إلى دولة المسلمين؟
دولة ّ
بعض حضو ٍر لهذا الس��ؤال ،لكن بصيغ أخرى
فيما كتبه رضوان الس��يّد ُ
الحد ْين إلى هذه الدرجة.
ال يبدو فيها متقاطب َّ

 3ـ الدولة ،األ َّمة والدين

ـ قديم��ا وحدي ًثا ـ إلاّ واستش��هد
ليس ِمن مداف��عٍ عن نظ��ام الخالفة
ً
بتعري��ف الماوردي له��ا بأنها «موضوع��ة لخالفة النبوّة في حراس��ة الدين
1
ني القول ـ وال يزال ُيبنى ـ بالتالزم
وسياس��ة الدنيا»  .وعلى هذا التعريف ُب َ
بعيدا في
بي��ن الدولة والدين في اإلس�لامّ .
ولعل رضوان الس��يّد لم يك��ن ً
كتاباته األولى 2عن َح ْمل تعريف الماوردي على محمل التالزم ذاك ،أو فهمه
على هذا المقتضى؛ غير أنه س��رعان ما عاد إلى قراءت��ه على نح ٍو َّبدد فيه
معن��ى االقتران ال��ذي توحي به عبارات��ه؛ فقد الحظ أن عب��ارة «موضوعة»
للنص
حق��ا تكاد تختفي في تأويالت قراء تعري��ف الماوردي ـ
ـ وهي ً
ٌ
مفتاح ّ
(= التعريف) .إ ْذ هي تش��ير إلى الوضع« ،والوضع غي��ر التوقيف؛ فالوضع
اصطالح ،والتوقيف قرآن أو سنّة» ،وعلى هذا «فاإلمامة أو السلطة (وشكلها
ٌ
المصطل��ح عليه :الخالف��ة) موضوع�� ٌة باالصط�لاح أو االتفاق م��ن جانب
 1ـ أبو الحس��ن الماوردي ،األحكام السلطانية والواليات الدينية بيروت؛ دار الكتب العلمية [د ت]،
ص .5
 2ـ انظر في هذا مقدمته لكتاب الم��اوردي قوانين الوزارة وسياسة الملك (تحقيق ودراسة رضوان
السيّد ،بيروت؛ دار الطليعة ،ط  ،)1933 ،2ص .20
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المس��لمين لخالفة النبوة بعد وفاة الرسول ژ  .ولهذا فإن تحديد مهماتها
السنَّة»ّ .1أما قول الماوردي إن
أتى من جانب المس��لمين،
وليس بالقرآن أو ُ
اإلمامة وجبت بالعقل والش��رع ،2فإن وجوبها بالشرع إنما لضرورتها لتنفيذ
أحكام��ه ،وهي تجب بالتبع 3للغرض ِ
عينه الذي عبّرت عنه القول ُة الش��هيرة
يزعُ بالسلطان ما ال َيزعُ بالقرآن».
المنسوبة لعثمان بن عفان« :إنّ اهلل لَ َ
للنص الفقهي اإلسالمي ـ إلى
يستند رضوان الس��يّد ـ في هذه القراءة ّ
قاعدة مشهورة عند الس��نّة (خاصة) هي أن الخالفة ـ وشكلها ـ «ليس جزءًا
من الدين ،بل ...اصطالح واتفاق من جانب الجماعة»4؛ أي أنها ليست من
األمة ،كما
أركان العقيدة وال من
مرتكزات وجود ّ
مدافع عن نظام
لي�س ِمن
ٍ
5
هي حال اإلمامة عند الشيعة  .بل هو يذهب إلى
الخالفة ــ قدي ًما وحدي ًثا ــ � اّإل
الج��زم بأن فكرة وجوب الس��لطة بالش��رع عند
وا�ست�شهد بتعريف الماوردي
لها ب�أنها «مو�ضوعة لخالفة
المارودي ليست فكرة إس�لامية ،بل مأخوذة عن
النب ّوة في حرا�سة الدين
أفالطون وأرس��طو .6ومع أنه يسلّم بأن الماوردي
و�سيا�سة الدنيا» ،وعلى هذا
ـ الذي ميّز بين الدين والدنيا ـ جمع بينهما في
ني القول بالتالزم
التعريف ُب َ
شخص اإلمام،
مستندا في جمعه ذاك إلى العقل بين الدولة والدين في الإ�سالم
ً
الهيلليني ،فإنّه ينتبه ـ في الوقت ِ
عينه ـ إلى أن
الم��اوردي لم ُيس ِ
��ند إل��ى الدولة مهمة نش��ر
ْ
7
الدين؛ وإنما «حراسته» فحس��ب  .وهذا ما يطرح السؤال المشروع عما إذا
فع�لا ،وعما إذا كان الفقهاء قد س��لّموا
كان الدين ف��ي حاجة إلى الدولة
ً
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
7ـ

الجماعة والمجتمع والدولة ،ص .379
الماوردي ،األحكام السلطانية ،...ص .5
الجماعة والمجتمع والدولة ،ص .379
م س ،ص .265
الفكرين السني والشيعي،
يفسر رضوان السيّد هذه المسألة بكونها «لم تنجم عن المواجهة بين
ْ
ّ
أي
للسلطة؛
الكاملة
الش��رعية
إعطاء
المس��لمين
الفقهاء
رفض
عن
بل
المستش��رقون؛
يقول
كما
ّ
سلطة» .م س ،ص .365
م س ،ص .384
م س ،ص .380
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ق��روا بها ،وماذا كان��ت مطالبهم في موضوع
بوجود ه��ذه الحاجة ،أو لم ُي ّ
الصلة بينهما .يطرح الس��يّد المس��ألة من وجهين :من زاوي��ة العالقة بين
تمفصلها وافتراقها فيه،
السلطتين السياسية والدينية في اإلس�لام ،وأنماط
ُ
ثم من زاوية اآلثار الناجمة من تداخلهما ومن تمايزهما.
كبيرا
ال ينفي رضوان السيّد ـ في الوجه األول من المسألة ـ أن
ً
تداخال ً
وتجسد
بين السلطتين حصل في اللحظة المبكّرة لقيام الدولة في اإلسالم،
َّ
في ش��خص النبي ،واس��تمر التداخل
خف في عهد الراشدين؛
ً
ملحوظا ْ
وإن ّ
مسارا من التمايز بدأ بعد ذلك منذ زالت خالفة الراشدين وغلَب على
لكن
ً
1
الدولة طابع «الملك العضوض»  .ومع أن األمويين والعباسيين حاولوا اإلبقاء
على هيمنة الدولة على الدين؛ فإنّهم فش��لوا في ذل��ك أمام إصرار الفقهاء
والمتحدثين على منازعتهم الرأس��مالَ الديني ،وص��و ًال إلى ظفرهم بانتزاع
ّ
أي من
اعتراف
وعدم
النزاع،
اس��تمرار
رغم
الدولة
من
الدينية
«المرجعية
ّ
منظورا للسلطة
نهائيا» .2وقد طوّر الفقهاء مع الزمن
ً
الطرفين لآلخر بذلك ً
ح��د كبير ـ في امتداد الش��عور بامتن��اع عودة نظام
والدول��ة دنيو ًّيا ـ إلى ٍّ
الخالفة ـ عودة فورية منظورة على األقل ـ والتش��بّع بواقعي ٍة سياسية فرضتها
التطورات منذ القرن الثالث للهجرة ،غداة نهاية الخالفة كنظام حكم ،ومع
قيام دول على غير أساس ديني «مثل سلطة الطاهريين بخراسان ،وبني زياد
باليمن ،فالبويهيين»؛ ففي هذه األجواء «لم يكن بوس��ع الفقيه السياسي...
س ديني أ ًّيا كان رأيه فيها ،ومهما
فإنّ يعترف بإمكان قيام دول على غير أسا ٍ
كانت حماسته للخالفة كبيرة».3
غير أن إقرار الفقهاء ب��أن افترا ًقا حدث في تاريخ التجربة اإلس�لامية
بين الدولة والدين ،وأن مصادر السياس��ة ما عادت الش��ريعة في جملتها،4
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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م س ،ص .116
الحداد) ،الجوهر النفيس
ابن
(
حبيش
بن
منصور
بن
محمد
لكتاب:
د
السي
رضوان
من مقدمة
=
ّ
ّ
في سياسة الرئيس (تحقيق ودراسة :رضوان السيّد ،بيروت ،دار الطليعة1983 ،م) ،ص .42
الحداد« :السياس��ة سياستان :سياسة الدين وسياس��ة الدنيا ،فسياسة الدين ما أدى =
يقول ابن ّ
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(إقرار) اقت��رن لديهم باإلصرار على وراثة
وإنما مبادئ أخرى كالمصلحة1؛
ٌ
السلطة الدينية من الدولة ،وحيازتها وتمثيلها .وإذا كان ثمن زوال الخالفة
فادحا؛ ألنه ُي ْف ِقر الس��لطة إلى الشرعية الدينية ،فإن من باب تعزية النفس
ً
أن ما يحسبونه لهم دون س��واهم ـ وهو تمثيل الدين ـ سيعود إليهم منتَ َز ًعا
من السالطين .هكذا أتى ظهور «إمارة االس��تيالء» يمثل فرصة لهم النتزاع
تلك السلطة الدينية من سلطة سياسية لم َيعد لها من شرعية سوى شرعية
القوة .ولقد حصل ما يش��به التس��ليم المتبادل بس��لطة كل فريق ،من قبل
فاألولون «س��لّموا لس��لطة األمر الواقع
الفقهاء واألمراء ،أيام الس�لاجقة؛
ّ
بالطاعة في المجال السياس��ي ،وس��لّمت لهم الس��لطة بتمثيل المجتمع عن
طريق توليتهم أمور األوقاف والمدارس والقض��اء والفتوى» .2وهكذا تبينت
السياسي
حدود الفصل بين
وتكرست ـ في نظر رضوان
والديني في اإلسالم ّ
ّ
ّ
الس��يّد ـ منذ ذلك الحين ،قبل أن تزيد الحقب��ة الكولونيالية الحديثة في
ترسيخها في المجتمع والدولة.3
=

1ـ

2ـ
3ـ

إلى قضاء الفَرض ،وسياسة الدنيا ما ّأدى إلى عمارة األرض» (المصدر السابق ،ص .)62 - 61
ويالح��ظ رضوان الس��يّد أن «هذه العب��ارة بتمامه��ا نجدها عند الم��اوردي ف��ي «أدب الدنيا
والرخجي في «كتاب القالئد» ،...وأسامة بن منقذ في «كتاب اآلداب» ،...لكنها تبدأ
والدين»،
َ
عندهم هكذا« :األدب أدبان ،أدب سياس��ة ،وأدب شريعة .فأدب الشريعة ما ّأدى الفرض ،وأدب
عم األرض( »...م س ،ص  .)39وما من ش��ك في أن ابن الحداد ـ الذي عاش في
السياس��ة ما ّ
القرن السابع الهجري ـ كان مطَّ ًلعا على أدبيات فقهاء السياسة في القرنين الخامس والسادس،
وقرأ التمييز الذي أقامه هؤالء بين الشريعة والسياسة.
تحليال لفكرة المصلحة عند الجويني ،وابن عقيل الحنبلي ،وابن قيّم الجوزية في :المصدر
انظر
ً
الس��ابق ،ص  ،45 - 43وقارن بما قاله المقريزي في هذا الباب«( :الشريعة هي ما شرع اهلل من
الدين وأمر به كالصالة والصيام والحج وس��ائر أعمال البر ...والسياسة هي القانون الموضوع
لرعاية اآلداب والمصالح وانتظام األحوال») .تقي الدي��ن المقريزي ،الخطط :كتاب المواعظ
واالعتبار بذكر الخطط واآلثار .بغداد :مكتبة المثنى دت ،ص ( 220التشديد من عندي).
الجماعة والمجتمع والدولة ،ص .362
نزاعي
صراعي أو
تاري��خ
«إن تاريخ الس��لطة اإلس�لامية مع الش��ريعة وممثليها (وليس مع الدين) هو
ٌّ
ٌّ
ٌ
مجالين أحدهما سياسي ،واآلخر
وأحيانا عن الش��ريعة ،وقيام
أفضى إلى انفصال السياسة عن الفقه،
ً
ْ
شرعي ...فالصورة التاريخية السائدة عن أن االنفصال حديث مع الدخول الغربي إلى العالم اإلسالمي،
وظهور القوانين المدنية ،والدول القومية ،هذه الصورة تحتاج إلى تعديل كبير» .م س ،ص .412
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إن رضوان الس��يّد يدرك ـ وهو يدافع عن فكرته ع��ن التمايز المتحقق
أدوارا
والديني في تاريخ اإلسالم ـ أن الفقهاء أعطوا اإلمامة
السياس��ي
بين
ً
ّ
ّ
في الدين والدني��ا كبيرة .وهو إذ يخالف المستش��رفين ف��ي الصورة التي
كوّنوها عن الفقهاء كمثاليين ،بحسبانها غير صحيحة وغير تاريخية ،1يذهب
إلى تفس��ير ذلك بعوامل ثالثة ـ دونما ترجي ٍح من��ه ألي منها ـ هي :2تأثير
السنَّة التي أعادوا إنتاجها في أوساطهم
نظرية اإلمامة (الشيعية) في فقهاء ُ
من دون القول بعصمة اإلمام ،وابتداعهم الفكرة لحاجة مصلحية ـ نفعية ،أو
يوحدها ،ث��م تأثير اآلداب السياس��ية الفارس��ية
لحاج��ة ّ
األمة إلى إم��ام ّ
مثال) .لكن ذلك إذا كان قد ص َّح لهم
والهيللينيس��تية فيهم (= عهد أردشير ً
ممكنا بعد
بعض األمل في اإلمامة ،فإن ذلك ما عاد
ً
حين كان ما يزال ثم��ة ُ
دخ��ول الدولة واإلمام��ة طور أفوله��ا ،وظهور الدول��ة الس��لطانية القائمة
شرعيتُها على الشوكة والغلبة ،والخارجة منظومتها عن سمات دولة الخالفة.
أما في الوجه الثاني من المس��ألة؛ فإن رضوان السيّد ميّال إلى القول
القاط��ع :إن الدين ليس في حاج ٍة إلى الدولة ،وإن الفقهاء اس��توعبوا هذه
الحقيق��ة ـ متأخرين ـ ليدافع��وا عن فكرة اس��تقالل الس��لطة الدينية عن
واألمة ال سلطة
السلطة السياسية؛ ألنها (= السلطة الدينية) سلطة الجماعة ّ
متجسد في جماعة المؤمنين ال في سلطتهم السياسية.
الدولة؛ أي ألن الدين
ّ
أقر لإلمامة بوظيفة «حراس��ة الدين»؛ فإن الحراس��ة
إذا كان الماوردي قد
ّ
ال تعن��ي إقامة الدي��ن أو الدعوة؛ إذ «الدع��وة ال تحتاج إل��ى دولة» .3أما
القول :إن الدولة تنه��ض بمهمة الجهاد ،وهو م��ن أركان الدين ،فيصطدم
بحقيقة تاريخية ال مجال إلنكارها هي أن الدولة في اإلس�لام «سيطرت على
 1ـ م ن ،ص .386
 2ـ م ن ،ص .397 - 396
 3ـ م ن ،ص  .397 - 396وف��ي مس��ألة الجهاد اختالف بي��ن الفقهاء ،بين األحن��اف الذين يعدون
الحرب مس��ألة سياس��ية تعود إلى الدولة ،وأهل الحديث والش��افعية وبع��ض المالكية الذين
يعتبرون الجهاد مس��ألة دينية تتعلق بجماعة المس��لمين .انظر :مقدمة رضوان الس��يّد لكتاب:
نجم الدين إبراهيم بن علي الطرسوس��ي ،تحفة الترك فيما يجب أن ُي ْع َمل في الملك (دراسة
وتحقيق :رضوان السيّد ،بيروت ،دار الطليعة1992 ،م) ،ص .30
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مس��احات شاسعة من األرض؛ لكن البش��ر [= فيها] بقوا على أديانهم ،ولم
أرضها
ُيس��لموا إلاّ ببطء ش��ديد؛ بينما أس��لمت ش��عوب كثيرة دون أن يطأ َ
ظاهرا
إسهاما
مجاهد واحد» ،وأنه «فيما عدا الجزيرة لم ُتس��هم الفتوحات
ٌ
ً
ً
1
في نش��ر اإلسالم» .إن الدولة من يس��تفيد من الدين في نظر السيّد ،أما
هو ففي َغنَ ٍاء عنها .وأما ش��رعيتها ـ من جهة الش��رع ـ فألنها تقوم بتنفيذ
الحدود الضرورية لبقاء المجتمع ال لبقاء الدين.2
وال يجد رضوان الس��يّد غضاضة في الذهاب
�إن القول� :إن الدولة تنه�ض
ح��د الق��ول إن الدولة لم تنف��ع الدين؛ بل بمهمة الجهاد ،وهو من �أركان
إلى ّ
الدين ،في�صطدم بحقيقة
ش��ديدا ،حي��ن حوّلته إلى أداة
إضرارا
أضرت به
ً
ً
ّ
تاريخية ال مجال لإنكارها
في الصراع السياس��ي .3وهي حين كانت تس��قط
هي �أن الدولة في الإ�سالم
لم يس��قط معها الدين؛ بل يستمر ،وحين تنفصل
«�سيطرت على م�ساحات
عنه ،ال يتراجع إقب��ال الناس على اإلس�لام ،بل
�شا�سعة من الأر�ض؛ لكن
الب�شر بقوا على �أديانهم
وآي ذلك أن الخالفة ضاعت؛
يزيد
ً
وتيرة ونطا ًقاُ 4 .
بينما لم يضع الدين  ،وأن الخالفة زالت ،ولكن
5
األمة ـ في ه��ذا المنظور ـ هي
بقيت ّ
األم��ة  .إن ّ
مؤسس��ة سياسية مصلحية
َ
المس��تأمنة على الدين ،وليس��ت الدولة ،التي هي ّ
نظ��رة زمنية
هنا
د
الس��ي
رضوان
يفتعل
وال
ويتعاق��دون.
الن��اس
عليها
يتفق
ً
ّ
إس��قاطية لعالقة الدين بالدولة في اإلس�لام ،كما قد توح��ي بذلك مواقفه،
نظرة إلى عالقة ُع ِرفت في تاريخ اإلس�لام،
وإنما هو يس��تأنف ـ بمعنى ما ـ
ً
وأصحاب الحديث ،هي الفصل بي��ن الجماعة والدولة،
وعرف بها الش��افعي ُة
ُ
ُ
وحسبان الجماعة جماعة المسلمين ال الجماعة السياسية كما عند الحنفية.6
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ

«الدولة اإلسالمية تدين للدين بوجودها ،وليس العكس» .م س ،ص .387
م س ،ص .388
م س ،ص .382 - 381
م س ،ص .388
م س ،ص .58
انظر مقدمته لكتاب الطرسوسي (الذي حقَّقه) ،والمشار إليها في الهامش ( ،)83ص .31
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ال يناظر انشغال رضوان الس��يّد بالفكر السياسي اإلسالمي الكالسيكي
فانش��غاله بالفك��ر اإلس�لامي المعاص��ر وتي��ارات «اإلس�لام السياس��ي»
(األمة
واألصوليات المختلفة .وهو قارب مس��ائل ذلك الفكر عن��د القدماء ّ
والسياسي)...
الديني
والجماعة ،والدولة ،السلطة ،الش��رعية والمشروعية،
ّ
ّ
كمؤرخ للفكر ،وكدارس نقدي ،وكمحقق لنصوصه ،مطلًاّ عليها في حقو ٍل من
التأليف اإلس�لامي مختلفة :علم الكالم ،الذي كانت مسألة اإلمامة ومسائل
ومخ َرجاتها السياس��ية في قل��ب قضاياه التي تناول؛
العمل واإليمان والكفر ْ
وفقه السياسة الش���رعية ،حيث اعتنى فيه بكتابات الم��اوردي 1خاصة ،من
دون إغف��ال الجوين��ي ،وأبي يعلى ،والغزال��ي ،وابن تيمي��ة ...الخ ،واآلداب
والنصوص
الس���لطانية ،و«مرايا األمراء» أو كت��ب «نصائح المل���وك»،2
ّ
المتراوحة بي��ن فقه السياسة واآلداب السلطانية ،3ثم الفلسفة السياسية.4
إنتاجا في هذا الباب ،واألكثر توس��ع ًة
وهو بذلك يكاد يكون الباحث األغزر
ً
لدائرة البحث فيه من غيره من الدارسين المختصين.
واضحا في كثير من دراساته ،التي كتبها
وإذا كان النَّفَس االس��تقرائي
ً
في أواخر الس��بعنات وطوال س��نوات الثمانينات ،فإن الذي ينقص عمله هو
اس��تثمار نتائج تلك الدراس��ات في عمل تركيبي ـ اس��تنتاجي ينحو به نحو
التنظير ،ويتجاوز به مج َّرد العثور على الروابط العضوية بين تلك الدراسات
1ـ
2ـ
3ـ

4ـ
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صدر رضوان الس��يّد تحقيقَه لكتاب قوانين الوزارة وسياس���ة الملك ،وتحقيقَه لكتاب تسهيل
ّ
النظر وتعجي���ل الظفر (للم��اوردي) ،وتحقيقَه لكت��اب نصيحة الملوك (بي��روت؛ دار الكتاب
والنص .انظر المعطيات في هوامش سابقة.
العربي ،)1997 ،بدراسة شاملة للماوردي
ّ
انظر في هذا دراسته «الكاتب والسلطان» (في :الجماعة والمجتمع والدولة) ص .165 - 125
نصوصا تنتمي إلى هذا الجنس من الكتابة أو تتداخل مع غيره
ودرس ـ
حقّق رضوان الس��يّد ـ َ
ً
الح��داد ،الجوهر النفيس في
ابن
لكتب:
تحقيقاته
هذا،
في
انظر
الش��رعية).
(مثل السياس��ة
ّ
سياسة الرئيس م م س ،والطرسوس��ي ،تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك ،م م س،
و (مؤلف مجهول) األسد والغواص (اعتناء رضوان الس��يّد ،بي��روت :مركز ابن األزرق لدراسات
التراث السياس��ي ،ط 2012 ،3م)؛ المرادي ،كتاب اإلش���ارة إلى أدب اإلمارة (تحقيق ودراس��ة
رضوان السيّد ،بيروت ،مركز ابن األزرق لدراسات التراث السياسي ،ط 2012 ،2م).
دراستيه« :العقل والدولة في اإلسالم» و«ابن س��ينا :المفكر السياسي واالجتماعي» (في:
انظر
ْ
األ َّمة والجماعة والسلطة) ،ص  ،200 - 179و .222 - 203
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يصدر به��ا كتبه) .إذ يبدو أن الباحث
(كما نلحظ ذلك في المقدمات التي ِّ
غير متحمس لذلك ،ربما لشعو ٍر لديه بالحاجة إلى مزيد من مراكمة الدرس
االستقرائي ،وتنمية نتائجه العلمية بالدراسة المقارِ نة.
ثانياً :الدولة الواقعية والدولة المتخ َّيلَة
يفكر عبد اهلل الع��روي في التراث الفكري السياس��ي اإلس�لامي بعقل
المؤرّخ؛ أعني بعقل الباحث الذي يرمي إلى فهم منظومة الروابط والصالت
تش��د األثر الفكري إلى واقعه التاريخي الذي تولَّد منه .ال مجال ـ في
التي
ُّ
هذه النظرة التاريخية الصارمة ـ لفصل األفكار
ع��ن محي��ط مؤثراته��ا الموضوعية .ق��د تكون
المعطي��ات الموضوعي��ة الواقعية واح��دة ،وهي
واحدة إن أخذنا بفكرة المدى الطويل la longue
 ،1duréeولك��ن تمثُّالته��ا تتنوّع وتختل��ف بتنوع
واختالف زوايا النظ��ر ،ومج��االت المعرفة (أو
حقول العلم) ،وصلة المفكر ـ المباش��رة أو غير
المباش��رة ـ بالموضوع الذي يبح��ث فيه .وبهذا
تتع��دد تمثُّ�لات الكتَّاب
المعنى ن��درك لم��اذا
َّ
المسلمين للدولةَ ،فتُ َما ِي ُز بينهم على صعيد نوع الخطاب الذي ينتجونه حول
الموضوع .لكن التمايز هذا ـ وينبغي على التحليل بيانُه ـ ليس س��وى لحظة
في ذلك التحلي��ل؛ إذ ينبغي البحث ـ فيم��ا وراء االختالفات في الخطاب ـ
الم ْض َمر بين تل��ك التمثالت المختلفة ،م��ن طريق المقارنة
عن المش��تَ َرك ُ
ـ أيضا ـ من طريق بيان وجوه
النصوص والمفاهيم ،ولك��ن
ً
والمضاهاة بين ّ
النصوص ،وبي��ن واقع الدولة
االتصال بي��ن األفكار ،المع َّبر عنه��ا في تلك ّ
التاريخ��ي :مثلما فعل العروي باقتدار وهو ي��درس تمثُّالت الدولة عند فئات
الكتَّاب المسلمين المختلفة.
 1ـ التي قالت بها مدرسة الحوليات الفرنسية ،ونظَّ ر لها .Fernand Braudel
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تقوم قراءة عبد اهلل العروي لتراث الفكر السياس��ي اإلس�لامي المعتني
بمس��ألة الدولة على ثنائية حاكمة ومو ِّجهة (= للقراءة) ،مستنْ َب َطة من التراث
ِ
عين��ه ،هي ثنائي��ة الدول���ة الموضوعية؛ أي الدول��ة الموجودة ف��ي الواقع
الموضوع��ي (ويمكنن��ا أن نطلق عليها تس��مية الدول��ة الواقعي��ة) ،والدولة
رضة ،والمرغوبة في اآلن عينه ،وهي دولة مثالية غير قابلة
المتخ َّي َلة أو المفتَ َ
للتحق��ق .الدول��ة األولى تاريخي���ةُ ،وجِدت ف��ي التاريخ ،ول��م تتمتع برضا
غي (= ما ينبغي
المفكرين أوالء ،أما الثانية فمعياريةُ ،يفَكِّر فيه��ا بمنط ٍق َينْ َب ّ
أن يكون) ،وهي لم توجد ف��ي الواقع التاريخي ،وإنما في الفكر كصو ٍر نمطية
وتمثُّالت .وانطال ًقا من هذه الثنائية المنهجية يحل��ل فكرة الدولة في الوعي
متوقفا أمام تناقضاتها ومفارقاتها ،منبّ ًها على الوجوه
السياس��ي اإلس�لامي،
ً
الدرامية فيها ،ومبيّ ًنا ـ في اآلن عينه ـ بعض وجوه تكيّفها وتأقلمها مع الواقع.
يش��دد عبد اهلل العروي ـ في دراس��ة علمية تركيبية الفت��ة 1ـ على وجود
ّ
إدراك الف��ارق بين ما ُيط ِلق عليه اس��م «تخيُّ�لات الدول��ة النموذجية» في
مختلف��ا عن تلك
المؤلفات الش��رعية ،وواق��ع الدولة التاريخ��ي الذي كان
ً
يبرر هذا التش��ديد عنده عل��ى وجوب ذلك
التخيالت
ً
ونقيضا له��ا .والذي ّ
التمييز ـ مثلما يكشف عن صعوبة النجاح في الوصول إلى تحقيقه ـ أن تلك
المؤلفات الشرعية مارس��ت تأثيرها عبر التاريخ في وعي األفراد ونفسياتهم
من طريق التربي��ة العائلية ،والتعليم في المس��جد ،والتهذي��ب في الزوايا،
وتغلغلت في وعيهم ،وك َّيفت سلوكهم نحو الدولة ،وأنتجت تأثير هذا السلوك ـ
بالتب َعة ـ في السياس��ة نفس��ها .2غير أن الفجوة بين الدولة ـ كما كانت في
ِ
بمجرد وصف الدولة في
��د
الواقع ـ وبين فكرتها النموذجية ال يمكن أن ُت َس ّ
ّ
 1ـ عبد اهلل العروي ،مفه���وم الدولة ،بيروت ،دار التنوي��ر ،المركز الثقاف��ي العربي ،ط ،2
1983م ،ص .90
 2ـ م س ،ص  .90وقد عاد األستاذ عبد اهلل العروي إلى تسليط الضوء على األثر التكويني الحاسم
لعامل التربية العائلية/المس��جدية/الصوفية ،في تشكيل مالمح الش��خصية األساسية والوعي /
الالوعي ،في كتاب صدر له قبل أربع س��نوات ،انظر :عبد اهلل العروي ،من ديوان السياس���ة،
ال��دار البيضاء ،بي��روت ،المركز الثقافي العرب��ي2009 ،م ،الفق��رات ،16 - 15 - 14 - 13 - 12
ص .30 - 22
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معا الس��تنتاج
تاريخه��ا الوقائعي ،بل ال من��اص ـ عنده ـ من مقارنة االثنين ً
التجربة المتجس��دة في س��لو ٍك تبنيه تربية؛ أي إلدراك ما تعنيه الدولة في
العامة نتيجة ذلك المزيج بين تمثالتها الطوبوية وواقعها المادي.
الذهنية
ّ

 1ـ «الدولة اإلسالمية» :التكوين والتاريخ

حت��ى بداية الفتوح��ات الكبرى ،واتص��ال العرب بالعالمي��ن البيزنطي
ِ
الع��رب نموذجين من الدول��ة :1الدولة
عرفت
والفارس��ي وبمؤسس��اتهما،
ُ
الطبيعية (الدهرية) ،ذات التقاليد واألُس��س القبلية ،وق��د كان هدفها في
ذاتها .وأكثر نماذج ه��ذه الدولة قام في جنوب
ما �إن بد�أت الفتوحات
ش��كال
الجزي��رة العربية (اليمن خاصة) ،ولكن
ً
ونجحت ،حتى وجد
مصغ��را من��ه (= النظام المش��يخي) ق��ام في
ً
الم�سلمون �أنف�سهم يرثون
ودولة
اإلس�لام.
قبل
ا ـ
تحديد
ـ ومك��ة
الحجاز
ً
دولة جديدة ،من نمط
في
الطبيعية
الدول��ة
عن
المدينة الت��ي تختلف
مختلف تما ًما ،هي الدولة
مضمونها وهدفها ،وإن كان بعض التشابه بينهما
ال�سائدة في العالمين
ملحوظ��ا ف��ي العالق��ات القبلية .وم��ا إن بدأت
ً
البيزنطي والفار�سي
الفتوحات ونجحت ،حتى وجد المسلمون أنفسهم
تماما ،هي
يرثون دولة جديدة ،من نمط مختلف ً
الدولة الس��ائدة في العالمين البيزنطي والفارس��ي ،والمتماثلة في األجهزة
(الدولة اآلس��يوية التي أعقبت انهيار نظام المدينة ف��ي اليونان) .وهي وإن
األخيرين
كانت تتناقض ف��ي أهدافها مع التنظيمات القبلية واإلس�لام؛ فإنّ
ْ
َو َج َدا فيها عنصر النظام.2
كيف حص��ل التداخ��ل والتمازج بي��ن المكون��ات الثالثة ف��ي «الدولة
اإلس�لامية» 3مع أنها تبدو متنافرة؟ كيف ْأمك��ن لـ «الدهرية العربية» التي
 1ـ مفهوم الدولة ،ص .91
 2ـ م س ،ص .92
 3ـ «عندما نتكلم اليوم عن الدولة اإلس�لامية نعني بالضرورة مركَّ ًبا من العناصر الثالثة :العربي
النص).
واإلسالمي واآلسيوي» م س ،ص ( 93التشديد في ّ
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تنحو نحو الحف��اظ على توازن البن��ى االجتماعية التقليدي��ة ،و«لألخالقية
اإلس�لامية» ،التي تبغي تحويل الدولة إلى جهاز لتهذي��ب األفراد وتهيئتهم
للعالم األخروي ،و ِلـ«التنظيم الهرمي اآلس��يوي» ،المعروف لخدمة أغراض
دنيوية ،...أن «تتناغم وتمتزج»1؟ يعترف األس��تاذ الع��روي بصعوبة الجواب
ع��ن الس��ؤال ،مس��تدلًاّ عليه��ا (= الصعوب��ة) ب��أن المؤرخي��ن ـ القدامى
المركب ما خال
والمحدثين ـ ال يوفّرون ش��هادة معاصرة على ذلك التمازج
ّ
تمييزهم بي��ن أنماط ثالث��ة من الدول ـ تب��دو منفصلة ـ  :دول��ة الخالفة
الراشدة («الدولة اإلس�لامية») ،والدولة األموية (العربية بتقاليدها القبلية
المس��تعادة) ،والدولة العباس��ية (بتقاليده��ا اإلمبراطورية اآلس��يوية) ،مع
َ
ما ينط��وي عليه ذلك التمييز ف��ي حديثهم عن هذه الدول من ش��عو ٍر بتلك
زمنا في
الصعوبة .لكنه يق��رر أن فترة هذا المر َّكب المتمازج ه��ي األقصر ً
تاريخ الدولة الذي طغى عليه االنفصال بينها ،بينما كان التعاقب أو التتالي
الس��مة األغلب عليه��ا .وكان ال ّبد له هنا من الع��ودة إلى ابن
في الزمان ّ
قدم لنا نظرية تاريخي��ة واجتماعية عن الحياة
خلدون؛ ألنه المفكر «الذي ّ
السياسية ،اإلنس��انية بعامة ،والعربية اإلسالمية بخاصة» ،وألنه ـ بحكم أنه
«ينتصب ف��ي ملتق��ى االتجاه��ات الفقهي��ة والفلس��فية والتاريخي��ة وحتى
الصوفية» ـ قد «وفّر لنا ـ في آخر تحليل ـ األرضية المشتركة بينها».2
تتناسب النمذجة الخلدونية ألنماط الدول ونظم الحكم مع ما عرفته
البش��رية ،والمجتمعات العربية واإلسالمية منها؛ مع فارق هو أنها تتناسب
ترتيبها التجرب ُة
ـ في ترتيبها الزمني ـ مع التاريخ الكوني ،فيما ال ُتطابق
َ
التاريخية العربية اإلس�لامية؛ فالعرب ما عرفت سياسة عقلية بعد الحكم
الطبيعي؛ ألنها ما عرفت مدنية حضرية قبل اإلسالم ،فأتت الخالفة تعقب
الحك��م الطبيعي .3لكن النمذجة الخلدونية ليس��ت محض وصف تاريخي
لتكوُّن ال��دول وتطوّرها ،وإنما هي ـ مثلما يالح��ظ العروي بحق ـ تنطوي
 1ـ م س ،ص .92
 2ـ م .س ،ص .93
 3ـ م س ،ص .95
34

سالكلا يمالسإلا يسايسلا ركفل ا ميهافم

على نظ��رة معيارية للدول تضع الخال َفة في األعل��ى والحكم الطبيعي في
األدنى .وإ ْذ يس��تعرض العروي التعريفات الخلدونية لكل نمط من أنماط
يؤسس
الملك (الملك الطبيعي ،الملك السياسي ،الخالفة) ،والوازع الذي ّ
كل واحد منها؛ وإ ْذ يقف على مقدار ما كان للش��ريعة من حصة أو مكانة
كل دولة ،ينتبه إلى مس���ألتين رئيس��تين في نظرة اب��ن خلدون إلى
في ّ
اهتمام��ا قبل ابن خل��دون ،هي أن
أح��د
السياس��ة :أوالهما ،ل��م ُي ِع ْرها
ٌ
ً
«العناصر الثالثة توجد ـ بنس��ب متفاوتة ـ في كل الدول التي توالت على
رقعة اإلسالم»؛ وهكذا فإن «األساس في أية دولة ـ إسالمية كانت أو غير
إس�لامية ـ ه��و المل��ك الطبيع��ي المبني على
تتنا�سب النمذجة الخلدونية
العصبية ،تزي��ده الدع��وة الدينية ق��وة؛ لكن
لأنماط الدول ونظم الحكم
ال تغيّ��ر مج��راه» ،أم��ا التهذي��ب الخلقي فال
مع ما عرفته الب�شرية،
ربانية
والمجتمعات العربية
تتوقف عليه سياسة المجتمع؛ ألنه «منحة ّ
قد توجد وق��د ال توج��د» ،وكل م��ا يوجد هو
والإ�سالمية منها؛ مع فارق هو
�أنها تتنا�سب مع التاريخ
«التنظيم العقلي؛ ألن��ه الزم لمراعاة المصلحة
الكوني ،فيما ال  ُتطابق
محدودا.
الدنيوية» 1حتى وإن كان الع��دل فيه
ً
ُ
التجربة التاريخية
ترتي َبها
وثانيهم��ا أن ابن خل��دون المؤمن ال يس��تبعد
العربية الإ�سالمية
إم��كان انقالب المل��ك إلى خالفة إذا ش��اءت
أيضا بس��نن
القدرة اإللهية ذلك؛ لكنه «يؤمن ً
الطبيعة ،وعليها بنى نظريته» ،ولذلك ـ ومن دون خرق العادة ـ فإنه «لن
اعتمادا على طبيعة البشر وحدها».2
أبدا االنقالب المذكور
ً
يحصل ً
تحدث عنه العروي ـ هو عينُه
إن التساكن بين العناصر الثالثة ـ الذي ّ
متعاقبا ف��ي الزمان (ملك
يش��دد عليه ابن خلدون في نظ��ره3؛ فما يبدو
ما
ّ
ً
طبيعي ،خالفة ،سياس��ة عقلية) ـ وهو كذلك متعاقب ـ ه��و في الوقت عينه
متزامن داخل الدولة في اإلس�لام .تحتاج الدولة إلى الحفاظ على قدر من
 1ـ م س ،ص .97
 2ـ م س ،ص 96
 3ـ م س ،ص .97
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الش��ريعة مهما بلغ اس��تبدادها؛ ألن ذلك ضامن للنظام وللشرعية .وتحتاج
الدولة إلى قو ٍة تعتم��د العصبي َة وإن هي كانت خاضع ًة للش��رع .كما تحتاج
إلى العصبية والش��ريعة وإن هي قامت على التنظيم العقلي .ومعنى ذلك أن
الدولة مزيج مركب من هذه العناصر كافة في نظر ابن خلدون.1
ـ تعليقا منه
يسمح لنا السياق الس��ابق بأن نفهم مغزى قول العروي
ً
على الترتيب الزمني الخاص باإلس�لام ألنواع الحكم ـ  :إن هذا الوضع
«س��تكون له آثار وخيمة في تطور الفكر السياس��ي اإلسالمي» .2ليست
تلك اآلث��ار الوخيمة ـ الت��ي يقصد ـ س��وى تكوّن فكر سياس��ي مأزوم،
ومنفصل عن الواقع التاريخي ،نتيجة انش��داده إلى نموذ ٍج ـ مثال للدولة
غير موجود ،وغير قاب ٍل للتحقق ،وربما هو لم يتحقق إال في لحظة عابرة
من الزمن ،أو هكذا أجمع على ذلك المس��لمون ،وهو ما نرجئ الحديث
توسل فيه العروي
فيه إلى حين .إن وصف تكوّن الدولة وتطورها ـ الذي َّ
مقدمة منهجي��ة ضرورية
اب��نَ خلدون ومص��ادرَ التاري��خ المد َّون ـ ه��و ّ
الس��تخالص فكرة الدولة في الوعي السياس��ي اإلس�لامي ،بوصفها هي
وبمعنى غير مباش��ر ـ إضاءة لواق��ع تلك الدول��ة .لكن الفكر
أيض��ا ـ
ً
واحدا ،وال يدور على فكر ٍة جامعة ،وال يشترك
السياسي اإلس�لامي ليس ً
بتعدد زوايا النظر إلى مس��ائل
في قاموس مو َّحد؛ وإنما هو متعدد متنوع ُّ
ِ
واختالف الحقول العلمية التي ينتمي إليها َمن ألّفوا
الدولة والسياس��ة،
قربا أو ْبع ًدا .لذلك كان ال َّبد
في الموضوع ،وموق ِع فئاتهم من الس��لطة ً
من تصنيف ونمذجة لتمييز الخطاب واإلشكاليات.
 1ـ «يعني كالم اب��ن خلدون أنه ال يوجد في تاريخ اإلس�لام دولة قائمة عل��ى العصبية وحدها ،أو
على الدع��وة الدينية وحدها ،أو على التنظيم العقلي وحده :ال ب��د من تواجد الدعائم الثالث.
حينئذ ليس��ت المفاهيم المذكورة ـ ملك ،خالفة ،سياس��ية ـ نماذج لحكومات تاريخية متعاقبة
فقط ،وليس��ت تصورات أخالقية حول كيفية تس��يير الش��ؤون البش��رية؛ وإنما هي ـ زيادة على
يؤسس عليها الكيان السياس��ي .نطلق على تلك المفاهيم المجردة
هذا وذاك ـ مفاهيم ّ
مجردة ّ
األسماء التالية :العصبية ،الشرع ،العدل» م س ،ص .98
 2ـ م س ،ص .95
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 2ـ الفكر السياسي اإلسالمي :نمذجة

يتقن األستاذ عبد اهلل العروي النمذجة ،كما عوّدنا على ذلك منذ قرابة
منهجيا على الموضوع الذي يبحث فيه2؛ لذلك هو
نصف قرن1؛ ألنه يسيطر
ً
يقرأ تراث الفكر السياسي اإلسالمي من خالل تصنيفه إلى ثالثة أنواع من
الخطاب ،تش��ترك في صياغتها والتعبي��ر عنهما خمس فئات م��ن الكُتاب:
خطاب الفقيه ،خطاب المؤرخ ـ األديب ،ثم خطاب الفيلس��وف ـ المتصوّف.
تماي ٍز في اإلش��كالية والمضمون الفكري؛ لكن
بين الخطابات الثالثة
وجوه ُ
ُ
أيضا.
ً
خيوطا ما من الصلة ُتنْ َسج بينها ً

أ ـ الواجب

خطاب الفقيه هو خط��اب الواجب ،معيارُ ُه ف��ي التفكير وفي النظر
يقرره واجب أو في حكم الواجب.
يقرره الشرع ،وما ّ
إلى األش��ياء هو ما ّ
ره في السياسة والدولة ـ أو هكذا على األقل يفهم الفقهاء ذلك ـ
ما ّ
يقر ُ
أن تخضع هاتان لمبادئ الش��رع؛ الدولة اإلسالمية هي دولة الشرع؛ أي
الدولة التي تطبّق أحكام الشريعة ،على مثال ما فعلت دولة المدينة في
اس��تقر عليه إجماع المس��لمين هو
عهد النبي وخلفائه ،وهذه لها اس��م
ّ
الخالف��ة .لكن العروي يذهب إلى القول :إن الدولة التي تطبق الش��رع
ليس��ت بالضرورة خالفة على ما ف��ي تطبيقه من صعوبة ،مس��تدلًاّ على
ذلك بس��ابقة حكم معاوية ،الذي ما أ ِ
ُدخل ُح ْك ُمه في جملة الخالفة على
ومستشهدا بابن تيمة الذي
الرغم من التسليم أنه راعى تطبيق الشرع،3
ً
انصرف عن مس��ألة الخالفة إلى التشديد على وجوب تطبيق الشرع بما
نفسه
هو جوهر الدولة اإلس�لامية،4
ً
منتهيا إلى القول :إنّ معنى الشرع َ
 1ـ
شامال للموضوع المدروس ،وقدرة على االستنباط والتركيب وإلاّ امتنعت
مسحا
ً
 2ـ تفترض النمذجة ً
على الباحث واستحالت مجرد تصنيف اعتباطي.
 3ـ مفهوم الدولة ،ص .102
 4ـ م س ،ص .101
Abdallah Laroui, L’Idéologie Arabe Contemporaine.
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َتغيّر عند المتأخرين ،فأصب��ح «مرادفاً للعدل والقانون» ،1على ما الحظ
في تكييف ابن فرحون له.
وقليال ع��ن الخالفة» ،كما
كثيرا على الش��ريعة
ومع أن الفقي��ه «يتكلم
ً
ً
نظام الحكم المطابق
يوما عن اعتباره الخال َفة
الحظ العروي؛ فإنّه لم َ
يتخ َّل ً
َ
المؤسسة التي
يوما عن حسبانها
للشرع ،وعن الدعوة إلى إحيائها .ولم
َّ
ّ
يتخل ً
معا على مقتضى
تجتمع فيها السلطتان السياس��ية والدينية وتنهض بأدائهما ً
بمؤسسة الخالفة ،ألن
الشرع .وما كان يسع الفقهاء غير أن يظلوا متمسكين ّ
يقوون على التحلُّل منه؛ لكن مشكلتهم ـ كما يدركها
إقامتها واجب ش��رعي ال ْ
دائما عن الخالفة التي لم تط َّبق إلاّ
العروي ً
جيدا ـ هي في كونهم «يتكلمون ً
يمت
في ّ
مدة قصي��رة ،وبإلهام ّرباني ،في حين أنهم يعيش��ون تحت نظام ال ّ
إليه��ا إلاّ بأوهى الصالت» ! وهذه مفارقة ليس��ت قابلة للتفس��ير من طريق
أيضا؛ فقد كانوا
افتراض موقفه��م ً
موقفا ذرائع ًّيا؛ ألنها تنطوي على ش��جاعة ً
المتس��رب إلى النفوس،
«يحاولون [= بدفاعهم عن الخالفة] محاربة اليأس ّ 2
والمؤدي إلى انهيار الدولة ،وربما إلى اندثار اإلسالم» .
صعوبة الحديث في موق��ف الفقهاء من الدولة تكم��ن بالذات في هذه
س��ماه العروي طوبى
االزدواجية التي تس��تبد بتفكيرهم؛ فهم مسكونون بما ّ
الخالفة ،وهي طوبى؛ ألنها مس��تحيلة التحقي��ق إلاّ بمعجزة ،وهم مدفوعون
بقوة األم��ر الواقع إلى التس��ليم ـ ف��ي الوقت عين��ه ـ بما تفرض��ه عليهم
ضرورات الوقت من التكيّف مع الدول��ة الواقعية القائمة .إن منطق الواجب
قهري،
ويوجهه ـ يصطدم بامتنا ٍع تاريخي
يؤس��س العقل الفقهي
ّ
ّ
ـ وهو الذي ّ
وت ُح ُّد منه ،ولكن من دون أن تلغيه .ليس للفقهاء
باالس��تحالة التي تردعهَ ،
ـ في مثل هذه الحال ـ فإن يلوذوا بواقعٍ يعرف��ون ضروراته .وألنهم يعرفونه
كانوا «يوجزون الكالم عن الخالفة ويطنبون في السياسة الشرعية .يتكلمون
وكثيرا عن النظام القائ��م المقبول لديهم...؛ ألن
قليال عن المثل األعل��ى،
ً
ً
 1ـ م س ،ص .101
 2ـ م س ،ص ( 104التشديد من عندي).
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مجرد التحليل العقلي يظهر أن الخالفة تعني ف��ي الحقيقة تجاوز الدولة،
ّ
1
وبالتالي تجاوز الحيوانية في اإلنسان .بعبارة أخرى تعني معجزة» .
والتمسك ـ في اآلن ِ
نفسه ـ
إذا غير العيش اإليجابي في الواقع
ما العمل ً
ّ
بالطوبى ،بذلك الحلم البعيد الذي لن يبصر النور إلاّ بعناي ٍة ّرباني ٍة ،ليس��ت
أم��ره ال ينبغي لهذا التجاور
عند الفقهاء بمس��تبعدة؟ ولكن حتى
يقضي اهلل َ
َ
بين الطوب��ى والواق��ع أن يتجافى طرف��اه أو يصطدما ،وبلغ��ة أدق :ال ينبغي
يحول دون االندغام في واقع الدول��ة القائمة .على أن
للتمس��ك بالطوبى أن ُ
أمر ليس ُيس��تغرب عند الفقهاء
اختيار الواقعية في التفكير والس��لوك ـ وهو ٌ
بحس واقعي ـ يشترط أن يتمتّع الواقع
المتشبعين ٍّ
�إنّ �صعوبة الحديث في موقف
(السياسي) بقد ٍر من الشرعية ُيجوِّز ُ َق ُبولَه .لذلك
الفقهاء من الدولة تكمن
يقترن عدم رف��ض الفقيه للدول��ة القائمة بمدى
بالذات في هذه االزدواجية
التي ت�ستبد بتفكيرهم؛ فهم
التزام هذه الدولة بالش��رع .2وحينه��ا للفقيه أن
م�سكونون بما �س ّماه العروي
يدافع عن ش��رعيتها ،وأن يلتمس له��ا المقبولية.
طوبى الخالفة ،وهي طوبى؛
مثال غير إضفاء صبغة شرعية
ماذا فعل المارودي ً
لأنها م�ستحيلة التحقيق
عل��ى الدول��ة القائم��ة؟ وم��اذا تك��ون «دول��ة
� اّإل بمعجزة
المارودي» غير مطل ِق دول��ة ،أو غير ِ
أية دولة قد
َ
3
توجد ويكون لها تنظيم داخلي للسلط والوظائف ؟
نفس��ه ألم َتكُ�� ِن «األحكام الس��لطانية عن��ده مقَ َّدمة عل��ى الواليات
ثم هو ُ
5
4
الدينية؟»  .وإذا كان «القانون العام في الدولة الماوردية هو الشرع»  ،فألن
أية دولة ال تقوم إلاّ بقانون عام ،وقانون تلك الفترة من التاريخ هو الشرع.
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

وهكذا «إلى أن تتحقق الطوبى ،تعيش كل مجموعة بشرية داخل دولة خاضعة لقانون خاص بها،
وقانون الدولة اإلسالمية هو الشرع» م س ،ص .105
عبد اهلل العروي ،من ديوان السياسة ،بيروت ،الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي2009 ،م،
ص .102
م س ،ص .101
م س ،ص .105
مفهوم الدولة ،ص .105
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ب ـ الممكن

في مقابل طوبى الفقيه تنتص��ب واقعية المؤرّخ ـ األدي��ب .يتأرجح فقه
السياس��ة الش��رعية بين خطاب الواجب (الخالف��ة ،تطبيق الش��رع) وبين
جنسا
التسويغ الفقهي لما يفرضه الواقع .أما اآلداب السلطانية ـ التي تمثل ً
آخر من التأليف السياس��ي اإلس�لامي ـ فال يتحدث أصحابه��ا ـ من ُكتَّاب
الدواوين خاصة ـ سوى بلغة الواقع التي هي لغة الممكن .يشترك المؤرخون
واألدباء مع الفقهاء ـ كما الحظ العروي ـ في االستشهاد باآليات واألحاديث؛
حرجا في سوْق مقتَ َبسات من أقوال
غير أن ُكتَّاب اآلداب السلطانية ال يجدون ً
مقاما من الس��نّة ،يبدو
الفرس واليونان .وإذ ال ي��رى الفقهاء ما هو أعلى ً
على ُكتاب اآلداب الس��لطانية أنهم «ال يكادون يميزون بين شرع النبي وعدل
أنو شروان وعقل س��قراط» .1وقد يكون ذلك بس��بب اختالف جنس «نصائح
الملوك» و«مراي��ا األمراء» عن السياس��ة الش��رعية ،وتح�� ُّرر أصحابه من
اإللزامات الفقهية التي تفرض عليهم تحكيم الش��رع في السياسة ،كما قد
يكون سببه الظروف الجديدة التي وقع فيها االلتباس بين الخالفة والملك.
مس��تغرباً «أن تتداخل الش��واهد الفقهية
وفي مث��ل هذه الح��ال ،ال يك��ون
َ
الشرعية مع البراهين العقلية المأخوذة عن الحكماء األقدمين».2
وليس معنى ذلك أن كتّاب اآلداب السلطانية ال َيلْحظون مكاناً للشريعة
في السياسة والدولة؛ فهم ال يكفّون عن نصيحة الخليفة أو السلطان بمزيد
التمس��ك بالش��ريعة ،لكنهم يفعلون ذلك لغاي ٍة أخرى هي أنه بالشريعة
من
ّ
3
ومأ ْتى ه��ذه الفكرة من أن الدول��ة ـ في منظور
«يدوم ويس��تقر الملك» َ .
كتّاب اآلداب السلطانية ـ ملكية للحاكم حتى وإن كانت وراءه هيئة اجتماعية
(= عصبية) .وألن الوازع الحيواني قد يدفعه إلى س��لوك القهر واالستغالل،
ف��إن خطاب النّصيح��ة يتدخل ليبيّن له محاس��ن االهتداء بالعقل وسياس��ة
 1ـ م س ،ص 106
 2ـ م س ،ص .106
 3ـ م س ،ص 107
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مدة أطول .وكما
الرعية به؛ ألن في ذلك مصلح ًة لملكه
ً
وضمانا الس��تمراره ً
يكون العدل من لوازم السياسة ،يكون الشرع كذلك؛ وكلما حرص السلطان
على تطبيق بعضه��ا ،وإظهار التوقير ألهلها ،عاد ذلك على س��لطانه بجزيل
باطنا»،
النفع .هكذا «يخدم السلطان الشريعة
ظاهرا؛ ألن الشريعة تخدمه ً
ً
أم��ا الغاية من ذلك ـ أي م��ن التزام بعض العدل وإقامة بعض الش��ريعة ـ
فهي «دوام الملك وتوسيع النفوذ».1
يختلف خطاب اآلداب السلطانية عن خطاب
يختلف خطاب الآداب
الفقه��اء في أن��ه ال يذ ِّك��ر الس��لطان بالواجب ال�سلطانية عن خطاب الفقهاء
في �أنه ال يذ ِّكر ال�سلطان
��ه مصل َح ٍة
الدين��ي ،وإنما ينصح��ه بما فيه
وج ُ
ْ
بالواجب الديني ،و�إنما
حكمه
سياس��ية 2له .قد يأخذ بالنّصيحة ،فيكون
ُ
م�صلحةٍ
وجهُ
َ
ع��ادال أو قريبا من الع��دل ،ويرى في��ه الفقيه ين�صحه بما فيه ْ
ً
ً
�سيا�سية له .قد ي�أخذ
ش��رعيا .ولكن ذلك ال يغيّر من
حكما
بالنّ�صيحة ،فيكون حك ُمه
ً
ً
ـ أيضا ـ ً
ً
حقيق��ة أن الس��لطة ملكية ل��ه ،والدول��ة ملك
عادال �أو قري ًبا من العدل
العصبي��ة الحاكم��ة ،وبالتال��ي فإن م��ا ينقص
وورعا ـ
السلطنة ـ حتى لو كان الس��لطان عادالً ً
هو الحرية :حريات األفراد والجماعات.

ج ـ المثال

يتمسك الفقهاء بطوبى الخالفة ،حتى وهم يتصالحون مع الدولة القائمة
صل��ح اختيار؛ بعد أن ب��ات إنفاذ الواجب متع��ذِّرَ التحقيق،
صلح ضرور ٍة ال
َ
َ
فرض
هي
الش��رع
وظيفة
أن
على
الس��لطانية
واآلداب
الدواوين
اب
كت
ر
ص
وي ِ ّ ّ
ُ
ُ
واقعي.
ن
كممك
نفس��ها
تفرض
التي
الدول��ة
في
المصلحة
ورعاي��ة
القانون،
ٍ
ّ
وص ْم وجاهد واستشر
 1ـ كتاب اآلداب السلطانية «ال يقولون :واجبك كذا وكذا .....بل يقولونَ :ص ِّل ُ
وي ْقوى س��لطانُك ،ويدوم ملكُك»،
واع��دل ...ألن في ذلك مصلحتك العليا ،به
��ركَ ،
يس��تتب ْأم ُ
ّ
م س ،ص .107
 2ـ لقد وجد الفالسفة المس��لمون في المؤلفات اليونانية مبررات لموقفهم االنعزالي الفرداني ،لاّإ
أن ذلك الموقف لم ينشأ عن مقروءاتهم بقدر ما نش���أ عن الوضع المعاش [المعيش] ،ذلك
أيضا في انعزال المتصوفة .م س ،ص ( 110التشديد من عندي).
الوضع الذي تسبب ً
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يس��تصعب األولون تحقيق الغاية العليا من الحياة عبر الدولة (= الخالفة)،
وه��ي مكارم األخالق ،فيلوذون بطلبِ أق ِّل القليل :معالم الش��ريعة لش��رعنة
المجردة من
النظام السلطاني ،فيما يسلّم األخيرون بأن الدولة السلطانية،
ّ
ِ
المناس��بة لطبيع��ة المنازع الحيوانية
الغايات األخالقية والدينية العليا ،هي
في البشر .أمام الموقفين هذين ،ال مجال إل للخالص الفردي :الذي يعبّر
ِ
فقدت الدول ُة وازعها األخالقي ،كأداة
الفيلس��وف والمتصوّف عن فكرته .إذا
للتربية الروحية والخلقية ،وكوسيلة لتحقيق النجاة ،فال مناص من أن ينهض
وروحيا ،للتخلص من الغرائز،
عقليا
ً
الفرد ـ بد ًال منها ـ بعبء رياضة النفسً ،
وتعلية العقل والروح ،والتطهير الذاتي ،لتحقيق السعادة األبدية.
يس��وق عبد اهلل العروي هذا التش��خيص ليق��ول :إن فردانية الفالسفة
والمتصوفة ال تنهل عناصرها من مقروءاتهم1؛ وإنما من الواقع الموضوعي
الذي وجدوا أنفس��هم تحت وطأة أحكامه؛ إ ْذ هي (= أي الفردانية) «نتيجة
منطقية ،إن لم نَقُل حتمية ،لطوباوية الفقه��اء وواقعية المؤرخين األدباء».2
المس��تمد من الفلسفة
قد َيكون مفهوم الس���عادة عند الفارابي والفالس��فة
ّ
األفالطونية مراد ًفا لمفهوم مكارم األخالق عند الفقهاء ،كما الحظ العروي
المتوس��لة لتحقيق تل��ك الغاية؛
بحق ،لك��ن الفريقين يختلفان في الس��بل
َّ
فالفقي��ه ينتظر «معجزة ربانية تقلب طبيعة األف��راد» ،وتنصلح بها األحوال،
معتقدا أن «الفرد
العقل وحده،
الفيلس��وف
وبها ينجو الجميع ،فيما يخاطب
َ
ُ
ً
العاقل يس��تطيع أن ينجو بنفس��ه» ،3كما لم يفتأ ابن باج��ة يقول في تدبير
موجودا في مدينة أفالطون،
المتو ّحد .ولم يكن مثل هذا الخ�لاص الفردي
ً
غير أن تط��ورات األوضاع ف��ي إغريقيا ـ بع��د تفككها ـ قاد إل��ى تأويالت
فرداني��ة لفلس��فة أفالط��ون ،وهي التأوي�لات الت��ي أش��اعتها األفالطونية
المحدثة ،وتس��ربت إلى فالس��فة اإلس�لام الذين تأثروا به��ا؛ ألنها ـ بكل
 1ـ م س ،ص .110
 2ـ م س ،ص .111
 3ـ م س ،ص .111
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س��هولة ـ كانت «توافق أحوالهم وظروفهم» .1وهذا دلي��ل آخر عند العروي
على أن واقع هؤالء الفالس��فة المس��لمين ـ الذي يش��به واق��ع اليونان بعد
تفككها ـ هو ما أخذهم إلى األفالطونية المحدثة ،وإلى فهم خاص للفلسفة
اليونانية ،وليست قوة التأثير الفكرية التي كانت للفلسفة تلك في أذهانهم.
رفض مطلق
في فردانية الفيلس��وف ـ ونجد نظيرها عند المتص��وف ـ ٌ
لنظام الحكم السلطاني؛ إنها مشدودة إلى مثال (المدينة الفاضلة أو دولة
العقل) ،ومن هنا غربتها عن الواقع وازدراؤُها له .ولذلك ليس للفالس��فة
سياس��ة ـ بالمعنى الحقيق للكلم��ة ـ وإنما دعوة
في فردانية الفيل�سوف
أخالقية ،يفترض تحقيقُها وج��ود مدينة فاضلة
ٌ
رف�ض مطلق لنظام الحكم
مفتَرض��ة وعس��يرة اإلم��كان؛ مثلم��ا الحظ ابن
ال�سلطاني؛ �إنها م�شدودة
خلدون .إن الدول َة ـ المثال في ذهن الفيلس��وف
�إلى مثال (المدينة
تشبه الدولة الطوباوية في ذهن الفقيه ،في أن
الفا�ضلة �أو دولة العقل)،
كليتهم��ا مس��تحيل التحقي��ق؛ ألنهم��ا تفترضان
ومن هنا غربتها عن
طبيع��ة بش��رية أخ��رى مج��ردة م��ن الن��وازع
الواقع وازدرا�ؤُها له
الحيوانية .ولكن بينما أمك��ن الفقهاء التصالح
مع الدولة الواقعية ،م��ن دون التخلي عن طوبى
الخالفة وخطاب الواجب؛ عجز الفالس��فة عن مالق��اة الواقعية عند نقطة
التقاطع بين اإلم��كان والفَرض؛ ألن وازع السياس��ة عندهم ليس المصلحة
كما يمكن للفقهاء أن يدركوا.
٭ ٭ ٭
هذه نماذج ثالثة لفئات الكتّاب المس��لمين الذين فكروا في السياس��ة
والدول��ة ،ووضعوا في ش��أنها تآلي��ف ،وهي :الفقه��اء ،وكتّ��اب الدواوين،
فت مجاالت تأليفاتهم بأس��ماء :السياسة الشرعية ،اآلداب
وع ِر ْ
والفالس��فةُ ،
يفسر لنا تهافت الفالسفة المسلمين على التأويالت
 1ـ « هذا التشابه في األوضاع العامة هو الذي ّ
الهلنس��تية لألفالطونية ،بل حتى لو لم تكن هذه التأويالت موج��ودة البتدعوها بدافع حاجتهم
إليها» .م س ،ص .112
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السلطانية ،الفلسفة السياسية (أو الفلسفة المدنية) .أضاف األستاذ العروي
إلى الفئة الثانية المؤرخين ،وأضاف المتصوفة إلى الفئة الثالثة .ولم يكن
ذلك فقط ألن المؤرخين تكلموا في السياسة حين أرخوا لألحداث (الطبري،
المسعودي ،ابن خلدون ،المقريزي ،)...وألن المتصوفة عبّروا عن مواقف من
أيضا ألن نمذجة
الدولة القائمة (وانس��حابهم واعتكافهم أكبر تعبير)؛ وإنما ً
يوس��ع دائرة
العروي للمفكرين (الطوب��اوي ،الواقعي ،الفرداني) اقتضته أن ّ
التمثيل لتش��مل فئات من الكتّاب أخرى تدخل تحت أح��كام تلك النمذجة.
ولم��ا كانت واقعية األدي��ب ـ المؤرخ وحده��ا متعامل ًة مع الدول��ة الواقعية،
طبيعيا أن تنصرف مقارناته إلى
وبعيدة من هلوس��ات الدولة المتَخ َّيلة ،كان
ً
ً
ٍ
جوامع
اختالف في المنطلقات واإلشكاليات واألدوات ـ
فئتين تجمعهما ـ على
ُ
مشتركة هما :فئة الفقهاء وفئة الفالسفة.
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مفاهيم الفكر السياسي
اإلسالمي الكالسيكي
لدى مفكرَين عربيَّين
بلقزيز
عبد اإلله الكاتب

■

األمة .،الخ ،مس��ائل
الدولة ،الس��لطة ،اإلمامة ،الجماعةّ ،
ش��غلت الكُتّاب اإلس�لاميين بفئاتهم كافة( :فقه��اء ،علماء
كالم ،أدب��اء ،مؤرخ��ون ،فالس��فة ،)...ب��دءًا من القرن التاس��ع
الميالدي (الثالث للهجرة) وحتى القرن الرابع عش��ر ،وحرروا في
ش��أنها رس��ائل وتآليف عدة .وتكاد المسألة السياس��ية في تاريخ
اإلسالم ـ وهي مس��ألة المس��ائل فيه منذ انفجر الصراع المسلح
على الس��لطة واإلمامة 1عقب مقتل الخليفة عثمان بن عفان ـ تكون
حاضرة في المعظم من أزمنة التأليف اإلسالمي الكالسيكية ،وفي
ً
المعظم من مج��االت المعرفة وعلومها (الش��رعية والعقلية) ،حتى
مخصوصا بعينه للسياس��ة أو
حقال
لَيَ ْص ُعب على الدارس أن يتميّز
ً
ً
«أول ما حدث م��ن االختالف بين المس��لمين ـ بعد
 1ـ يقول أبو الحس��ن األش��عريّ :
نبيهم ژ ـ اختالفهم في اإلمامة» ،مقاالت اإلس�ل�اميين ،تحقي��ق :محمد محيي
الدين عبد الحميد (ج��زآن في مجلد واحد) ،بي��روت؛ دار الحداثة ،ط 1985 ،2م،
األم��ة خالف اإلمامة،
ص  .39ويق��ول أبو الفتح الشهرس��تاني« :أعظم خالف بين ّ
سيف في اإلس�ل�ام على قاعدة دينية مثل ما ُس َّل على اإلمامة»ِ ،
الملل
إذ ما ُس َّل ٌ
والنِّحل ،تحقيق :أمير علي مهنا وعلي حس��ن فاعور ،بي��روت؛ دار المعرفة ،ط ،8
 2001ص ( 31التشديد من عندي).
■

الكاتبالفلسفة ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الدار البيضاء ،جامعة الحسن الثاني.
أستاذ
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مثال ـ حقل التاريخ ،أو حقل الفقه أو
لإلمامة ،نحو ما يس��تطيع أن يتميز ـ ً
مما اس��تق َّل بموضوعه وأغراضه وأدواته .فموضوع اإلمامة
الكالم أو س��واها ّ
العلوم كافة؛ فهو موضوع الكالميين في مسائل العدل والعمل واألمر
تتناه ُب ُه
َ
ُ
فقها
بالمع��روف والنهي عن المنكر ،وهو موضوع الفقه��اء الذين أفردوا له ً
وكتّ��اب الدواوين وأدب
خاص��ا (= السياس��ة الش��رعية) ،وموضوع األدب��اء ُ
ً
النّصيحة فيما ُع ِرف باس��م اآلداب الس��لطانية ،وموض��وع المؤرخين الذين
دونوا تاريخ الدولة وصراعات السياس��ة على الس��لطة ،وموضوع الفالس��فة
ّ
ش��اغل َع ْق ِل السياسة والدولة (الفلسفة السياسية) ..الخ .ولم
شغلهم
الذين
ُ
يكد موضوع الدول��ة ُي ِ
ره ُص باالس��تقالل إلاّ في مراحل متأخ��رة من تاريخ
الرحمن بن خلدون.
الفكر اإلسالمي ،وخاص ًة مع عبد
ٰ
األهمية المم َّي َزة التي كانت للمس��ألة السياسية عند الكُتّاب اإلسالميين
القدماء هي عينُها التي تحظى بها كتابات هؤالء ـ في الموضوع ِ
عينه ـ لدى
الدارس��ين المعاصري��ن م��ن مؤرخ��ي الفك��ر ،والباحثين فيه وف��ي ميدان
الدراسات اإلسالمية .والجامع بين اهتمامات األولين والمعاصرين بالمسألة
ٍ
اخت�لاف بينهم في الزمان واإلش��كاليات ـ ما تحتله ه��ذه من مكان ٍة
ـ على
قديما وحدي ًثا ،وما تطرحه على تلك
مركزية في مجتمعات العرب والمسلمين ً
المجتمعات من مشكالت .ومع أن تراث اإلسالم الفكري في ميدان السياسة،
درسا وبح ًثا منذ كتب محمد رشيد رضا كتابه عن الخالفة أو اإلمامة
أ ُْش ِبع ً 1
العظمى  ،ومنذ كتب الش��يخ علي عبد الرازق كتابه عن اإلس�ل�ام وأصول
الحكم ،2في منتصف العش��رينات من القرن العشرين الماضي ،فإنّ القليل
ويقدم نظرتنا
مما ُكتب في هذا الشأن مقنع من وجهة نظر البحث العلميّ ،
سنكرس هذا الفصل لمطالعة إسهام
إلى إنتاج القدماء في الموضوع ،ونحن
ّ
نحسب أنهما َفتَ َحا ـ بما كتباه في المسألة ـ آفا ًقا
باح َث ْين عرب َّي ْين
َ
معاصر ْين َ
معرفية رحبة إلعادة قراءة التراث السياسي اإلسالمي؛ والباحثان هما رضوان
 1ـ محمد رشيد رضا ،الخالفة أو اإلمامة العظمى :مباحث شرعية سياسية اجتماعية إصالحية،
القاهرة :مطبعة المنار1922 ،م.
الرازق ،اإلسالم وأصول الحكم ،بيروت :منشورات دار مكتبة الحياة1978 ،م.
 2ـ علي عبد ّ
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الس��يّد ،وعب��د اهلل العروي؛ أولهم���ا باحث مخت��ص في مجال الدراس��ات
اإلسالمية ،وفي الفكر السياسي اإلس�لامي على نحو خاص ،وثانيهما مؤرخ
اهتم ـ ف��ي جملة ما اهتم به ـ بتاريخ األفكار والمفاهيم ،وبمس��ألة
ومفكّرّ ،
الدولة وتطوّر النظرة إليها في فكر القدماء والمعاصرين.
بين الباح َث ْين تباينات في مصادر التكوين ومناهج الدراسة واإلشكاليات،
ومش��تَ َر َكات فكري��ة ومنهجية .ينتم��ي رضوان الس��يّد إلى تقاليد المدرس��ة
والتقري ،ويستأنف إس��هام مستشرقيها الكبار في دراسة
األلمانية في البحث
ّ
تاريخ اإلس�لام الثقافي ،بمنهج يتراوح بين كتابة تاري��خ المفاهيم والمقاالت
(= الخطابات) وبي��ن التحلي��ل التاريخي النقدي
األهمية المم َّي َزة التي كانت
غي��ر ُم ْغ ِف�� ٍل للوقائ��ع التاريخي��ة،
لألف��كار،
للمسألة السياسية عند
َ
والصراعات ،والمؤسسات .وينتمي عبد اهلل العروي
الكتاب اإلسالميين القدماء
ُ
هي عينها التي تحظى بها
إلى تقاليد المدرس��ة الفرنسية واالنكلوساكسونية
كتابات ه ؤ�الء لدى الدارسين
الج ْمع بي��ن المقاربة النظرية
في البحث ،حي��ث َ
المعاصرين من م ؤ�رخي
والتنظيري��ة والتحلي��ل الواقع��ي األمبيريقي ،مع
الفكر ،والباحثين فيه وفي
ومي ٍل
تش��بّع كبير بالنزع��ة التاريخية األلماني��ةْ ،
ميدان الدراسات اإلسالمية.
واض��ح إل��ى التحلي��ل التاريخي لظواه��ر الفكر
والثقاف��ة .ويتقاطع الباحثان في االطالع الواس��ع
على مصادر التراث اإلس�لامي ،ونصوصه الكبرى ،وعلى الدراسات اإلسالمية
1
مي ٍل صريح إلى نقدها  .ولكنّ
الغربية (للمستشرقين) والعربية المعاصرة ،مع ْ
إشكالياتهما مختلفة الختالف ميدان االختصاص وزاوية الرؤية إلى الموضوع.
وليس موضوعنا أن نعقد مقارن ًة بين عملي الباح َث ْين على المس��ألة السياسية
في اإلس�لام ،وعلى خطاب مفكري اإلسالم في المس��ألة .وإنما تبرير الجمع
صورا من نقد العروي لالستشراق والمستشرقين في:
 1ـ انظرً :

)L’Idiologie Arabe Contemporaine. Préface de Maxime Radinson (Paris: Maspero, 1982

La crise des intellectuels Arabes, Traditionalisme ou Historisme? (Paris: Maspero, 1978).
Islam et Histoire (Paris: Albin Michel, 1999).

وانظر دراس ًة نقدي ًة لرضوان السيّد في الموضوع في :المستشرقون األلمان (بيروت :دار المدار
اإلسالمي .)2007
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مادته في
بينهم��ا في فص ٍل يتن��اول هذا الموضوع بال��ذات؛ وهو تبرير يج��د ّ
كونهما أفصحا عن نظر ٍة شاملة إلى تراث اإلسالم السياسي ،فما اقتصرا على
جانب واحد منه (مس��ائل اإلمامة في علم الكالم ،فقه السياس��ة الش��رعية،
اآلداب السلطانية ،الفلسفة السياسية ،ابن خلدون) دون آخر مثلما فعل معظم
من تناولوا الموضوع من الباحثين العرب.
المبرر ـ الذي يقنعنا نحن على األقل بسالمته ـ ال يتعارض
على أن هذا
ّ
مع اختيا ٍر منهجي في البحث العلمي هو النمذجة .ويمكن ـ في أقل األحوال ـ
ن��ص واحد بر ِّده��ا إلى مقتضيات
أن ُتق��رأ هذه المج��اورة بين باح َث ْين في ٍّ
النمذجة ،وهذا يعفينا م��ن أية مؤاخذة نقدية على إغف��ال هذا أو ذاك من
ممن يستحقون احتفا ًال
الدارسين العرب لموضوع التراث 1السياسي اإلسالمي ّ
كتبوه من دراسات في الموضوع .
بما
ُ
٭ ٭ ٭
وتنظيم
مسائل هذا التراث السياس��ي عديدة ،غير أن في الوسع عقلَها
َ
رئيستين :شرعية السلطة والدولة (= الخالفة والدولة
تش ُّعبها في مسألت ْين
ْ
الس��لطانية) ووظيفتهما .وتلك المسألتان تتأسس��ان على مقدمات ال مجال
للتفكير في مسألة الدولة في اإلسالم بمعزل عنهما ،وتقع في جملتها مسائل
الجماعة اإلس�لامية واأل ّمة ،وصور ِتها ف��ي وعيها عن دورها ف��ي التاريخ،
وموقع السلطة في اجتماعها.
�أو ًال :في البدء كانت الأ ّمة
واألمة مكان ًة مركزية في دراسات رضوان السيّد
تحتل مس��ألة الجماعة ّ
حول تاريخ الفكر السياسي اإلسالمي الكالسيكي («الوسيط») ،كما الحديث
األمة في
والمعاص��ر .وهي مركزي��ة مأتاها من مالحظة اس��تمرار كياني��ة ّ
التاريخ (اإلس�لامي) حتى في ظروف تف��كُّك وانهيار كياناتها السياس��ية أو
 1ـ نش��ير هنا ـ على سبيل التمثيل ال الحصر ـ إلى كتابات إحس��ان عباس ،محسن مهدي ،ناصيف
نصار ،محمد عابد الجابري ،فهمي جدعان...
ّ
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يؤس��س على المالحظة فرضيتَه التي لم َي ِح��د عن البحث فيها
دولها .وهو ّ
منذ نهاية الس��بعينات من القرن الماضي ،ومفادها أن فهم مقاصد مفكري
ـ مما كتبوه في شأن السلطة والدولة ،بوضوحها وغموضها ،بتشددها
اإلسالم ّ
وليونته��ا ـ يمتنع عل��ى الدرس العلمي من دون حس��بان دور ه��ذه الحقيقة
األمة والجماعة ووحدتها) في تكييف
التحتية في الوعي اإلسالمي (التي هي ّ
أفكارها ،وتظهير موق ٍف منها أكثر من اآلخر أو من دونه.

 1ـ الجماعة واأل ّمة

«ال يس��تطيع الباحث في التاريخ السياس��ي
للدول��ة العربية  /اإلس�لامية ـ يق��ول رض��وان
1
ت��ردد متى بدأ
يقرر بثقَة ،ودونما
ّ
الس��يّد  ـ أن ّ
التفكي��ر النظ��ري حول قضاي��ا مثل الش��رعية
والوحدة والجماعة»؛ ألن مصادرنا عن اإلس�لام
تجميعها وتدوينُها في
أعيد
المبكر تضمنت ً
مادة َ
ُ
القرني��ن الثان��ي والثال��ث للهجرة ،ف��ي أجواء
صراعات سياس��ية واصطفافات إيديولوجية .لكن
كرس دراسة عن مفاهيم
رضوان
الس��يّد ـ الذي ّ
2
واألمة
الجماعات  ـ لم يفُتْه أن يهتم بالمصدر 3األس��اس لمفاهيم الجماعة ّ
رصد طبيعة الجماعات
النص القرآني ً ،
ذاهبا إلى ْ
في الفكر اإلسالمي ،وهو ّ
النص ف��ي مراحل التنزي��ل المختلفة ،وس��ياقات
المختلف��ة الت��ي ّ
حدده��ا ّ
وأسست شرعية
تحديدهاْ ،
النصّ ،
ورصد الجماعات التي نش��أت في امتداد ّ
ٍ
جماعات وردت اإلشارات القرآنية إليها في المرحلة المكية
وجودها عليه .إن

يقول رضوان الس ّيد
«ال يستطيع الباحث في
التاريخ السياسي للدولة
العربية  /اإلسالمية أن
يقرر َ
بثقة ،ودونما ّ
ّ
تردد
متى بدأ التفكير النظري
حول قضايا مثل الشرعية
والوحدة والجماعة».

 1ـ رضوان الس��يّد ،األ َّمة والجماعة والسلطة ـ دراس���ات في الفكر السياسي العربي اإلسالمي،
بيروت؛ دار اقرأ1984 ،م ،ص .127
أيضا :دراسته
انظر
م.
2011
،
3
ط
جداول،
بيروت:
اإلسالم،
في
 2ـ رضوان السيّد ،مفاهيم الجماعات
ً
األمة»؛ في :األ ّمة والجماعة والسلطة ،ص .87 - 19
المعنونة« :من الشعوب والقبائل إلى ّ
 3ـ راجع الفصل األول من كتابه مفاهيم الجماعات في اإلسالم ،ص .49 - 27
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من
الن��ص1؛ مثل قري��ش ،والعش��يرة ،والق��وم ،والطائفة ،وأخ��رى وردت
ّ
اإلش��ارات إليها في المرحل��ة المدنية من��ه2؛ مثل المخلَّفي��ن ،والمنافقين،
والمس��لمين ،والمؤمني��ن ،والمهاجرين ،واألنص��ار ،واليه��ود ،والنصارى،
هوي ُاتها في
والكفار ،والمش��ركين ،و﴿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾...؛ إنما تتحدد ّ
رفضا أو
س��ياقات تطوُّر الدعوة ،وصالت ه��ذه َبمن تو َّجهت إليه��م فتلقوها ً
اتخذته م��ن الدعوة.
بعيدة ع��ن موقفها ال��ذي
تس��مياتها
قبو ًال ،وليس��ت
ْ
ُ
ً
وس��تتقلص وفرة هذه الجماعات في التعيين القرآني لتقتصر ـ بعد انصرام
العام الخامس للهجرة ـ على المؤمنين أو المسلمين ،وأهل الكتاب ،والكفار
أو المشركين ،فيما س��يتقدم مفهوم األ َّمة ـ المستعمل منذ المرحلة المكية ـ
على ما عداه بعد إ ْذ فشا اإلسالم ،خاصة بعد فتح مكة ،وسيقع اإللحاح على
االعتصام بالوحدة وعدم التف ُّرق والفرقة.
النص القرآن��ي ـ ال يرادف معناها معنى الملّة
األمة ـ التي ّ
إنّ ّ
يحددها ّ
ذاهبا ـ في ذلك ـ إلى مخالفة رأي لوي ماسينيون
فيما يرى رضوان السيِّدً ،
نص��ار القائلَ ْين بالمرادف��ة واالقتران بين المعنيي��ن3؛ فمعناها قد
وناصيف
ّ
يكون أقرب إلى المعنى الوارد في صحيفة المدينة ،4حيث مستَنَ ُدها الموطن
اس��تمرارا للجماع��ات االجتماعية (القبلية)
ال االنتماء الديني .وهي ليس��ت
ً
تأس��يس
العربية ،الت��ي ُوجدت في جزيرتها قبل اإلس�لام؛ وإنما هي إعادة
ٍ
وتكوين لها على نحو جديد ولَّد تضامنات في تكوينها جديدة على اجتماعها
األمة ليس��ت ناجزة؛ بل في تك��وُّ ٍن دائم نحو
القَ َبل��ي التقليدي .ثم إنّ هذه ّ
«أم ًة ش��املة» بتعبير رضوان الس��يّد .وهو هن��ا يميّز 5بين «األ ّمة
الصيرورة ّ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
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المصدر السابق ،ص .37 - 30
م س ،ص .44 - 37
األ ّمة والجماعة والسلطة ،ص .50 - 49
نص الصحيف��ة ،خطير األهمية ،واالس��تنتاج بأنه «يعلن عن
ّ
يتردد رضوان الس��يّد ف��ي الذهاب إلى ّ
قيام جماعة سياس��ية وليس جماعة دينية» .رضوان الس��يّد ،الجماعة والمجتمع والدولة ـ س���لطة
األيديولوجيا في المجال السياسي العربي اإلسالمي ،بيروت؛ دار الكتاب العربي1997 ،م ،ص .30
األ ّمة والجماعة والسلطة ،ص .52 - 51
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الش���املة» («آخر األُمم») ،التي ِيكل إليها القرآن دور تحقيق الرسالة في
األرض ،و«األ ّمة الجزئية» ،التي هي أ َّمة اإلجاب���ة أو الجماعة (= جماعة
األمة بمعناها الش��امل ،والتي ال س��بيل
المس��لمين) ،التي هي أداة تحقيق ّ
النبي منها في
لديها إلى تحقيقها إلاّ بصوْن وحدتها من الفرقة التي ح ّذرنا
ّ
أحاديث عدة.
يسلّم رضوان السيّد بأن نجاح الجماعة في حفظ بقائها بعد رحيل قائدها
«الن��ص اإللهي :الحقيقة األساس��ية» فيها؛ بل
ونبيها إنما حصل بس��بب بقاء
ّ
1
النص»؛ ألنه هو «المس��وِّغ الوحيد
يذهب إل��ى أنها «لم تكن لتس��تمر بغير ّ
الس��تمرارها ،وهو ال��ذي يمنح وجودها ش��رعيته
ّ
ّ
ّ
إن األمة ـ التي يحددها
النص
المتعالي��ة» .وقد نتفق مع الس��يّد ف��ي أن َّ
ّ
النص القرآني ـ ال يرادف
مؤس ٌس للجماعة ومسوِّغ لها؛ لكنَّا نختلف معه في
ِّ
معناها معنى الملّة فيما
حس��بانه «الوحيد» الذي يسوّغ وجودها .كما نتفق
ً
ذاهبا ـ في
يرى رضوان،
النص يمنح وجودها ش��رعي ًة متعالية،
معه في أن
ذلك ـ إلى مخالفة رأي لوي
ّ
ماسينيون وناصيف ّ
نصار
ولكن هل هذه وحدها شرعية وجودها؟ أليس من
َ
ْ
القائلين بالمرادفة
ش��رعية مادي��ة (اجتماعي��ة ،سياس��ية )...لذلك
واالقتران بين المعنيين.
الوج��ود؟ لذل��ك هو يس��تغرب لتل��ك الحال من
الحيرة التي اس��تبدت بالمستش��رقين وهم يقفون
انقس��ام
أمام ما بدا لهم وكأنه مفارقة صارخة:
ٌ
واس��تمرار لالجتماع اإلسالمي
ودرس��ه،
وتش�� ُّع ٌب للجماعةَّ ،
ٌ
فصلوا في وصفه ْ
وممت��د ـ في المكان والزمان ـ رغم االنقس��امات .وهو يس��تغرب ألن
متجذر
ٌ
ٌ
2
للنص من دو ٍر في بناء كيان
س��ببها ـ في نظره ـ عدم انتباههم إلى ما كان ّ
الجماعة واستمراره ،وإس��قاطهم إياه من الحس��بان .هكذا يجعل رضوان من
نظريا لفهم ظاهرة من ظواهر االجتم��اع مثل تكوّن الجماعات
الن��ص مفتاحاً ً
ّ
واستمرارها واش��تغالها ،وهي مسألة فيها نظر؟ بل إنه ـ هو نفسه ـ يقف على
 1ـ م س ،ص ( 10التشديد من عندي).
 2ـ م س ،ص .13 - 12
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م��ا ينقضها كفرضية حين يميل ـ في دراس��ات كثيرة له ـ إلى تفس��ير مادي
واألمة ،وفي جملته
(اجتماعي ،سياس��ي) لعوامل االنقسام في جس��م الجماعة ّ
التفس��ير الذي يعلّل االنقس��امات في العقيدة (= الكالم) بالصراع السياسي
مثال :إن السيّد يعني بالجماعة الجماعة
على الس��لطة .وال يكفي هنا أن يقال ً
موحدة الش��عور واإليمان رغم
المؤمنة (= الجماعة االعتقادي��ة) ،وهذه ظلت ّ
إذا فهو
انقساماتها؛ ذلك أن الرجل يشتغل على االجتماع السياسي اإلسالميً ،
يشتغل على الجماعة المس��لمة بوصفها جماعة سياسية ـ اعتقادية في آن .وهو
ـ وإن أنكر حاجة الدين إلى الدولة ،كما س��نرى فيما بعد ـ لم ُينكر الحاجة
ْ
إلى الدولة؛ شأنه في ذلك شأن فقهاء اإلسالم القدامى.
اإلسالم األ َّم َة الجديدة الناشئة في كنفه بمشروع؛ لكنه ز َّودها ـ في
ز َّود
ُ
الوقت ِ
سياس��ي س��رعان ما خرج س��لطانُه من الرقعة الضيقة
عينه ـ بكيان
ّ
للمدينة والحجاز ليشمل س��ائر الجزيرة بعد فتح مكة .ولم ينته هذا الكيان
أش��د امتحا ٍن بعد رحيله
مؤسس��ه ـ وإن هو امتُ ِحن
َّ
بانقطاع الوحي ،أو برحيل ِّ
الردة)؛ وهو ما يعني أن ديناميته التي ولّدها الدين ابتداءً استقلت
(= حروب ّ
اتس��ع نطا ًقا وتعاظم نفو ًذا في ظل خالفة (= راشدة) زاد
عن الدين ـ وإنما
َ
1
وضوحا .ولق��د كان من نتائج ذلك أن
السياس��ي والديني
التمايز فيها بين
ِّ
ُ
ً
بتوسع نطاق سلطان الدولة
ة
م
األ
عت
توس
:
ا
مع
ة
واألم
للدولة
مزدوج
ع
توس
َّ
َو َقع ُّ
ُّ
ّ ً َّ
بالفتوح ،ودخول جماع��ات جديدة في الدين الجديد أو تح��ت رعاية دولته،
وتوس��عت الدولة بخروج الجماعة اإلس�لامية األولى من حدودها الجغرافية
َّ
وتوسعها
األمة ُّ
الضيقة إلى اآلفاق المحيطة بواسطة الفتح .هكذا َتلاَ ز َ َم تكوُّن ّ
الردة»
وآي ذلك الموق��ف من «حروب ّ
 1ـ أصبح التمييز بينهما أكثر فأكث��ر منذ الخالفة األولى؛ ُ
ارتدادا عن الدين
ة»
«الرد
حسبان
من
التي جادلَ فيها الصحاب ُة الخليف َة أبا بكر فيما ذهب إليه
ّ
ً
أحد (= يقصد
ال تم ُّر ًدا على الدولة فحسب .وقد الحظ رضوان السيّد ـ بحقّ ـ أن ما لم يسأله ٌ
من الذين تساءلوا عن ماهية تص ُّرف أبي بكر تجاه «المرتدين») :لماذا أطاع الصحابة أبا بكر
مجيبا بالقول« :إن الواضح أنهم
في قتال المرتدين رغم خالفهم في الرأي حول المس��ألة؟»،
ً
كانوا يعدونه زعيمهم السياس���ي ،أي رئيس دولتهم .ولذا رأوا واج ًبا عليهم أن ينفذوا أوامره
بمقتضى بيعتهم له ،وإن ل���م يكن ذلك (أي قتال المرتدين) عم ً
ال دين ًّيا من أعمال الدعوة».
النص من عندي).
الجماعة والمجتمع والدولة ،ص ( 30التشديد في ّ
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بمشرو ٍع سياسي ِ
مبالغا
جسدت ُه هي قبل أن تترجمه الدولة .ولقد يكون
حام ٍل
ْ
ً
ّ
فيه ما ذهب إليه رضوان الس��يّد 1م��ن أن «اكتما ًال» لمفه��وم األ ًّمة الواحدة
ش��هدت ُه خالفة عمر بن الخطاب ،وذل��ك من طريق «اإلجم��اع على وحدات
ْ
الملكية العامة لألرضِ ،
ثالث ...هيِ :
والملكية العامة للفيء ،وضرورة متابعة
الدعوة (الجهاد)».
ْ
ولكن من الصحيح أن العوامل الثالثة تلك غ ّذت الش��عورَ
األمة الواحدة المس��تخلفة ،والمو َّكلَة بالذهاب بالرس��الة
العامّ باالنتماء إلى ّ
أصيب بخيبة شديدة في محنة الفتنة والحرب
إلى العالَم .وهو (ش��عور) ،إن
َ
األهلية ،إبان الصراعات على الس��لطة منذ مقتل عثمان بن عفان إلى فش��ل
2
ضد األمويين (82هـ) ،وتأذّى من إعادة تجديد
ثورة القراء مع ابن األشعت ّ
العصبية القرش��ية في العهد األموي 3في مواجهة
ّ َّ َ
َّ
زود اإلسالم األمة الجديدة
غير القرش��يين وغير العرب ،فإنّه ظل يتردد في
الناشئة في كنفه بمشروع؛
الوجدان الجماعي ،من خالل االستدعاء المستمر
لكنه َّ
زودها ـ في الوقت
الع َمري،
ّ
سياسي
ه ـ بكيان
عين ِ
لصورة األ َّمة المو َّحدة القوية في عهدها ُ
ُ
المرجعي
الذي بات ـ منذ ذلك الحي��ن ـ العهد
سرعان ما خرج سلطانه من
ّ
الرقعة الضيقة للمدينة
الثاني بعد عهد الرسول.
والحجاز ليشمل سائر
يصرف رضوان الس��يّد ـ في معظم الدراسات
الجزيرة بعد فتح مكة.
التي نشرها في س��نوات الثمانينات والتسعينات ـ
وملحوظا لتحليل األس��باب والعوامل
مثاب��را
هدا
ً
َج ً
ً
أسس��ت في الوعي الفقهي اإلس�لامي مركزي َة فكر ِة وحدة األ َّمة
المختلفة التي َّ
نظرة خاصة إلى الس��لطة ومش��روعيتها ،عل��ى ما اعتور
وب��ررت
ً
والجماع��ةّ ،
ش��رعيتها من نقص فادح .وإذ نترك ـ إلى حين ـ مس��ألة مش��روعية السلطة
والدولة في اإلس�لام ،ننبّه إلى أن إلحاح الباحث المتكرر على ِ
واقعة تس��مية
ّ
 1ـ األ ّمة والجماعة والسلطة ،ص .38
 2ـ وهي كانت موضوع أطروحة رضوان السيّد باأللمانية في جامعة توبنغن (1977م).
 3ـ أسقطت الثورة العباسية ـ في رأي رضوان السيّد ـ المفهوم العصبي لأل َّمة الذي أحياه األمويون
لألم��ة القرآنية المتكونة من ش���عوب وقبائ���ل» ،األ ّمة والجماعة
«لتفرض المفهوم األوس��ع ّ
والسلطة ،ص ( 10 ،102التشديد من عندي).
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ِ
تولي��ة معاوية بن أبي س��فيان الخالف�� َة بعام الجماعة ـ وعل��ى ما تفيده
عام
التسمية من دالالت ال َت ْقبل الفهم إال في ضوء التجربة المريرة للفتنة والحرب
إلحاح ينتم��ي إلى طريق ٍة في
األم��ة والجماعة ـ
األهلي��ة ،التي عصفت بوحدة ّ
ٌ
التفكير تقرأ تاريخ األفكار والمفردات السياسية في سياقاتها الموضوعية التي
حرر
ُو ِل��دت فيها ،وكانت من ثماره��ا .وعندي أن هذه الطريقة ف��ي القراءة ُت ّ
المجردة حول الفكر السياسي اإلسالمي ،وحول ما
وعينا من األحكام النظرية
ّ
حبيس بين أس��وار السلطان ،ومسخَّر
فكر
َب َدا لكثير من الدارس��ين له وكأنه ٌ
ٌ
ومبرر لشرعيته المطعون فيها ...الخ؛ فهي تستضيف قارئها في رحاب
لخدمتهّ ،
التاري��خ لكونه المختبر الذي تولّدت منه أفكار الفقهاء والكتاب ـ في مس��ائل
قراءتها.
َ
السياسة والسلطة والدولة ـ كي ُي ْح ِسنَ
األول ق��د انصرم حت��ى تبل��ورت نتيجتان من
لم يك��ن الق��رن الهجري ّ
التطورات السياس��ية العاصفة ( 82 - 35للهجرة)؛ أوالهما اتساع نطاق العمل
بالقاع��دة التي تقول :إن اإلس�لام الحقّ لي��س ـ وال يكون ـ بالتزام ش��عائر
1
أيضا ،وهي القاعدة التي ك َّرستْها معاين ُة
العبادة فحس��ب ،بل بلزوم الجماعة ً
حا ِل االنقس��ام والتف ُّرق التي نجمت من الحروب األهلية المتعاقبة (= الجمل،
صفين ،النهروان ،كربالء ،ثورة ابن الزبير ،ثورة ابن األش��عث .)...وثانيهما
علي بن أبي طالب ثم
ُّ
تجدد فكرة الشورى التي كان قد رفعها معاوية في وجه ّ
تخلّى عنها ،وكان ق��د رفعها عبد اهلل بن الزبير في وجه األمويين وأس��قطها؛
حيث أعادت ثورة ابن األشعث التأكيد عليها في مواجهة األمويين الذين غصبوا
أمره��ا فيما رأوا ،وحكم��وا من غير ش��ورى .لك َّن النتيجتين م��ا كانَتَا
ّ
األمة َ
متالزمتي��ن أو متآلفتين ،حتى ال نق��ول :إنهما متعارضت��ان .فالقول بالجماعة
2
إماما َب ًّرا
ووحدتها إنما يفترض التس��ليم بأنها تجتمع على 3إمام  ،سواء أكان ً
فاجرا ،على قو ٍل منسوب إلى علي بن أبي طالب  ،أما القول بالشورى على
أم ً
وحمل الس��يف،
طريقة
ّ
الق��راء ،فال يقود إلى غير إس��قاط ش��رعية اإلمامْ ،
عدة في هذا المعنى .المصدر السابق ،ص .109
 1ـ وهو سبب انتشار أحاديث ّ
 2ـ الجماعة والمجتمع والدولة ،ص .376
 3ـ نهج البالغة ،تقديم ،محمد عبده.
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المط��ب الذي تدخل فيه��ا الدعوتان
وإحداث االنقس��ام ف��ي الجماعة .وهذا
ّ
(= من وحدة الجماعة وإلى الش��ورى) هو ما كان ـ بحس��ب رضوان السيّد ـ
أساس ظهور اتجاه دعا إلى «تقديم وظيفة اإلمامة على شكلها الشرعي».1
ال يفوت رضوان الس��يّد أن ينبّه على وجهة اس��تخدامات معاوية واألمويين
لمصطلح الجماعة ،وفك��رة الجماعة ،في مقابل الفتنة؛ فه��م إ ْذ يفعلون ذلك
ـ مستثمرين الشعور الجماعي بالخسارات الفادحة التي مني بها المسلمون من
حروبهم األهلية ـ فلكي ينتهوا إلى القول بوجوب «االجتماع على إمام» و«التنفير
من الخروج على السلطة» ،2وبناء عليه لكي يلتمسوا المشروعية السياسية لهم
ولسلطتهم .3لكنه ينبّه ـ في الوقت ِ
عينه ـ إلى أن
ّ
الس��نَّة في س��عيهم
ينبه رضوان السيد إلى أن
فكرة الجماعة أفادت الفقهاء ُ
فكرة الجماعة أفادت
إلى «خلق مجال اجتماعي مس��تقل عن الس��لطة،
الفقهاء ُ
السنَّة في سعيهم
وحياة دينية اجتماعية يسودها «أهل السنّة» وليس
إلى «خلق مجال اجتماعي
الدولة»4
أن
ذلك
في
س��اعدهم
مما
يكون
وق��د
.
مستقل عن السلطة،
تأصيال نظر ًّيا شهد
تأصيل مفهوم األ َّمة والجماعة
ً
وحياة دينية اجتماعية
صيغته األعلى اكتماالً في «رس���الة» الشافعي ،من
يسودها «أهل السنّة»
خالل تكري��س األخير اإلجماع5
وليس الدولة.
أص�لا من أصول
َ
ً
األم��ة إلى مرتبة
التش��ريع ،وبالتالي ر ْفع إجماع ّ
الحقّ (= عصمة األ َّمة بحسب األثر المنسوب إلى
األمة والجماعة ـ من طريق
النبي) .وليس معنى ذلك أن هذا التكريس لمفهوم ّ
تأصيل اإلجماع ـ أنه��ى الخالف في النظر إلى مس��ألة الجماع��ة وارتباطها
السنَّة» بيّنة
بالسلطة والش��ورى؛ فلقد ظلت حدود االفتراق بين الخوارج و«أهل ُ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

األ ّمة والجماعة والسلطة ،ص ( 133التشديد من عندي).
الجماعة والمجتمع والدولة ،ص .39
أيض��ا من طري��ق الفكرة الجبري��ة .انظ��ر :األ ّمة والجماعة
كانت ه��ذه المش��روعية ُتلتَمس ً
والس���لطة ،ص  ،130 - 129وقارن بـ :محمد عابد الجابري ،العقل السياس���ي العربي (بيروت؛
مركز دراسات الوحدة العربية1990 ،م).
الجماعة والمجتمع والدولة ،ص .46
األ ّمة والجماعة والسلطة ،ص .110
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في الموقف م��ن اإلجماع الالح��ق على «الس��لطة الغاصبة» كترجم�� ٍة لوحدة
ـ مثال ـ
والمحدثين
الجماعة ،مثلما ظلت حدود التمايز ملحوظ ًة بين المعتزلة
ً
ّ
واألمة ،والموقف من الس��لطة القائمة .غير أن ذلك
في معنى وحدة الجماعة ّ
لوعي معن��ى التالزم بين وح��دة الجماعة وبين
التأصيل وفّر اإلط��ار الفكري ِ
عنوان مشروعيتها.
سلط ٍة باتت تلك الوحدة
َ
يش��دد عليها ـ في النطاق الذي
إن الفكرة التي لم يفتأ رضوان السيّد
ّ
نحن فيه ـ هي اتصال مسألة السلطة ومش��روعيتها ـ في الوعي اإلسالمي ـ
بمس��ألة وحدة األمة والجماعة بحسبانها أم المس��ائل في نصوص اإلسالم1
ّ
ّ
وتعاليم��ه ،وبي��ت القصيد ف��ي االجتم��اع اإلس�لامي وتجربت��ه التاريخية؛
المتع��رج المليء
بمكتس��باتها ونكَباته��ا .إنه��ا مفتاح فه��م ذلك المس��ار
ّ
بالتناقضات والمفارقات ،الذي قطعه الوعي السياس��ي اإلس�لامي وهو ينحو
األساس من
س ش��رعي وإن ع َّز
ـ أحيانا ـ منحى الباحث للس��لطة عن أس��ا ٍ
ً
ُ
قدمه اإلس�لام
األم��ة والجماع��ة ـ في ذلك الوع��ي ـ أثمن ما ّ
الدين .إن ّ
التمس��ك به .لكنّ األ َّمة والجماعة
نصوصه على
للمسلمين ،وأكثر ما أل َّح ْت
ُّ
ُ
أصيبت في وحدتها بالسياس��ة (= الصراع على السلطة) ،ولن يكون دواؤها
َ
رتق ما تفتّق في نس��يجها ،ولو كان ثمنُ ذلك
تعيد
بس��لطة
إ
أصابها
مما
لاّ
ْ
ّ
ص في الش��رعية .هذا منطق
نق
من
المطلوبة
الس��لطة
في
ما
على
السكوت
ٍ
َ
ذلك الوعي اإلس�لامي السياس��ي ،والمدخل إل��ى فهم إدراكاته للمس��ألة
السياسية في اإلسالم ،وتحوّالت تلك اإلدراكات.
مثال ـ إلى تفس��ير اآلية  14من «س��ورة الحج��رات» ﴿ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
 1ـ يذهب ـ ً
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ ب��أن التفرق��ة القرآنية بين اإلس�لام واإليمان

تفرقة بين «العمل الظاهر في نطاق الجماعة» وبين السرائر ،وأن المقصود منها «جمع الناس
ش كثي��ر عما وراء ذلك».
حول الدين الجديد عن طريق تق ُّبل االنخ��راط الظاهر دونما تفتي ٍ
الجماع���ة والمجتمع والدولة ،ص ( 235التش��ديد من عندي) .ولم يك��ن ليخفى على الباحث
ما في مس��ألة اإليمان من وجوه إعضال كثيرة في تاريخ اإلسالم؛ فالخالفات فيها بين الخوارج
والمرجئة والمعتزلة معلومة لديه ولدى الدارسين .لكنه ـ وهو أقرب في موقفه من رأي المرجئة
دليال نص ًّيا ،ال يمكن االس��تغناء عنه ،لتوس��يع رأيه في مركزية
ـ يجد في اآلية المش��ار إليها
ً
األمة والجماعة في اإلسالم.
مسألة ّ
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 2ـ في مشروعية السلطة

علي بن أبي طالب 1على ش��عار «ال حكم إلاّ هلل» ،الذي رفعه المحكّمة
ّ
رد ّ
قائال« :الحكم هلل وفي األرض ح��كّام .ال ّبد للناس من أمير ّبر أو
في وجههً ،
فاجر ،يضم الش��عث ،ويجمع األمر ،ويقس��م الفيء ،ويجاه��د العدو ،ويأخذ
ويستراح من فاجر» .يستند رضوان السيّد
للضعيف من
ّ
القوي ،حتى يستريح َب ٌّر ُ
كثي��را ـ للخلوص إلى أن مش��روعية
إل��ى هذه المقول��ة ـ التي يستش��هد بها
ً
��ر ّد إلى الوظائ��ف التي تنه��ض بها داخ��ل الجماعة
الس��لطة في اإلس�لام ُت
َ
اإلسالمية؛ وهي ـ فيما يرى السيّد ـ ليست وظائف دينية ،2بل سياسية ،وتتحدد
بمهمات أميرها ،أو رئيس��ها ف��ي «الحيلولة دون
يستنتج رضوان الس ّيد
تردي المجتمع ف��ي نزاعات عا ّمة (يضم الش��عث
من عبارةٍ لعلي بن أبي
ّ
ّ
ويجمع األمر) ،واإلش��راف على العدالة في توزيع
طالب ،أن مشروعية
السلطة في اإلسالم ُت َردُّ
الثروة (يقس��م الفيء) ،ورعاية السلطة القضائية
إلى الوظائف التي تنهض
القوي) ،والدفاع عن أراضيها
(يأخذ للضعيف من ّ 3
بها داخل الجماعة.
إذا وظائف أربع:
وكيانها (يجاهد العدو)»  .إنه��ا ً
أمنية ،واقتصادية ـ اجتماعية ،وقضائية ،ودفاعية.
ومن الممكن االختالف مع الس��يّد في نظرته إلى
علي بن أبي طالب ،بأنه
السياق الذي وردت فيه
الكلمة المنسوبة إلى الخليفة ّ
سياسي» 4في اإلسالم! ولكن الذي ال ِم ْري َة فيه أن الكالم
سياق ميالد «مجتمع
ّ
المنسوب إلى الخليفة يش��ير بدقة إلى تلك الوظائف (السياسية) التي م َّيزها
وع َّدها في جملة ما يسوّغ للسلطة مشروعيتها.
الباحثَ ،
ترت��د ـ في تص��وّر المس��لمين لها ـ إل��ى فكرة
عل��ى أن هذه الش��رعية
ّ
النبي «المستخلَف على
أنفس��هم أ َّم َة
االس���تخالف؛ أي إلى اعتبار المس��لمين َ
ّ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

راجع المعطيات في حاشي ٍة سابقة.
ذلك أن عل ًّيا بن أبي طالب في هذه القولة «يرى ض��رورة الدولة ،ال للدين أو إنفاذ حكم اهلل
في األرض؛ بل لرعاية الشؤون الحياتية» .الجماعة والمجتمع والدولة ،ص .28
المصدر السابق ،ص ( 32التشديد من عندي).
م س ،ص .32
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النبوّة بعد أن نُ ِزعت من بني إس��رائيل ،والمس��تخلَف في األرض المنزوعة من
الفرس والروم بمقتضى االستبدال الذي يصيب الظالمين» .وربما كان هذا في
أساس «تسمية المسلمين لس��لطتهم األولى بعد وفاة النبي ژ خالفة» .1وعلى
ذلك كان االستخالف ـ في وعيهم ـ استخال ًفا في األرض وإزاء الديانات واألمم
شب بين
األخرى ،وسوّغ لهم شرعية الفتح وش��رعية السيطرة .ومع أنّ الخالف َّ
المس��لمين حول صلة النبوة بالدولة ،وحول نصاب اإلمامة من الدين (فرع منه
السنَّة ،أو أصل منه كما يقرر الشيعة)؛ فإنّ ذلك «لم يكن خال ًفا على
كما عند ُ
بحد ذاته« :فالذي اختلف فيه فقهاء السنّة وفقهاء الشيعة هو
مشروع «السلطة» ّ
2
األمة»  .وحتى المحكمة ـ الذين أسقطوا
موقع الزعامة السياسية من مشروع ّ
الحاجة إلى الدولة واألمير بش��عارهم «ال حكم إلاّ هلل» ـ سرعان ما «اضطروا
عل��ي ،هو عبد اهلل بن
هم أنفس��هم الختيار زعيم لهم ف��ي صراعهم مع اإلمام
ّ
وهب الراس��بي» ،3األمر الذي عنى أن مس��ألة الحاجة إلى السلطة ُحسمت في
وعي المسلمين ،على الرغم من الخالف حول طبيعتها أو صلَ ِتها بالدين .وهكذا
لم يكن الخالف على الس��لطة كس��لطة ،وإنما كان خال ًفا على حدود س��لطات
الخليفة السياس��ية وعلى مصادر شرعيته ،وهو خالف استهلك القرون الهجرية
ممتدا حتى قيام «الدولة السلطانية.»4
الثالثة األولى ًّ
تدور شرعية الس���لطة ـ في الوعي اإلس�لامي ـ على ثالثة أسس /مفردات
5
ُ
جميعها إلى مصادر
دينية هي :الشورى ،وأولو األمر ،والجماعة ؛ وهي إ ْذ تشير ُ
كثيرا
دائما في الوعي وفي الواقع التاريخي؛ بل ً 6
شرعية السلطة ،فهي لم تجتمع ً
ما تعاقبت .وقد حاول رضوان السيّد مطالعتها بطريقة التحقيب التاريخي على
علي
النحو التالي :هيمن مفهوم الش��ورى في عهد الصحابة (عمر ،ثم سجاالت ّ
ومعاوية) ،ثم أعيد إحياؤه في ثورة عبد اهلل بن الزبير على األمويين ،وفي ثورة
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
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ابن األش��عث ،وانتهى تداوله بانتهاء القرن الهجري األول ،ما خال اس��تعماالت
َع َرضية في كتب «األحكام الس��لطانية» .واس��تُعمل مفهوم أولي األمر من جانب
بمعنى يرادف الش��ورى ،ثم بات ُيطلق ـ فيما بعد ـ على سالطين األمر
الفقهاء ً
الواق��ع .أما مفه��وم الجماع��ة ـ الذي اس��تخدم من��ذ لحظة الفتن��ة ـ فورث
وحل محلهما في الخطاب الفقهي والسياسي.
المفهومين السابقَ ْين ّ
يفسر رضوان السيّد ظاهرة االستبدال المفهومي (أ ُولو األمر والجماعة بد ًال
ّ
رصيناّ :أدى االقتران
ا
ي
تاريخ
ا
تفس��ير
االثنين)
من
ال
بد
والجماعة
الشورى،
من
ًّ
ً
ً
ً
بين الش��ورى وهيئتها االجتماعي��ة (= قريش) إلى تخلّي األط��راف اآلخرين عن
مفردت��ي أ ُولي األم��ر والجماعة.
المف��ردة لصالح
تدور شرعية السلطة
ْ
وأدى النزاع بين العلماء واألمراء ـ في مرحلة أولى
ـ في الوعي اإلسالمي ـ
ّ
األمر
أولي
تفس��ير
إلى
الهجري) ـ
الثاني
(الق��رن
على ثالثة أسس/
مفردات دينية هي:
بأنهم العلماء ،ثم بأنهم العلماء واألمراء حين جرى
ُ
الشورى ،وأولو األمر،
ـ في مرحلة ثانية (أواسط القرن الثالث الهجري) ـ
والجماعة؛ وهي تشير
تصالُ ٌح بين الفريقين .أما مفهوم الجماعة فاستق َّر
ُ
جميعها إلى مصادر
اس��تخداما ألكث��ر من س��بب :ألن��ه يقاب��ل الفتنة
ً
شرعية السلطة.
األم��ة
معن��ى
ي��رادف
وألن��ه
،
ابت��داء
والتف�� ُّرق
ّ
ً
المس��تخلَفة ،ثم ألنه يميّز األ َّمة م��ن اإلمامة ومن
محاولتها المطابقة بين الجماعة واإلمام ،عل��ى مثال ما كان يجري التعبير عنه
خالل القرن الهجري الثاني ،من أفكار تدعو إلى وجوب الطاعة لإلمام ،1كتلك
روجها عبد الحميد الكاتب ،2أو س��وّغ لها الش��افعي فقه ًّيا في رسالته فيما
التي ّ
بع��د ،واس��تثمرها األمويون ف��ي تعزيز ش��رعية س��لطتهم ،ونزع الش��رعية عن
معارضتهم.3
 1ـ األ ّمة والجماعة والسلطة ،ص .134
 2ـ انظر في ه��ذا :عبد الحميد بن يحيى الكاتب وما تبقى من رسائله ورسائل سالم أبي العالء،
عمان :دار الشروق1988 ،م.
دراسة وإعداد إحسان عباسّ ،
 3ـ «نج��ح األمويون في ربط مبدأ الطاعة بمس��ألة الجماع��ة (أي االجتماع على اإلم��ام) ،والجهاد
خروجا
لحماية دار اإلسالم ،ونشر الدعوة ،وحقن دماء المسلمين .فصارت المعارضة المسلّحة
ً
على ذلك كله ،وارتماءً في الفتنة» .الجماعة والمجتمع والدولة ،ص .92
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من النف��ل القول :إن مصادر الش��رعية هذه إنما ه��ي ـ بصورتها التي
قدمنا ـ مصادر من وجهة نظر الفقهاء وس��واد المسلمين ،ال من وجهة نظر
ّ
الس��لطة وقواها المتعاقبة عليه��ا .ففيما كان الجدل الفقه��ي يدور على حقّ
األمة في اختيار الخليفة ،بات ـ بعد سقوط الدولة األموية ـ يدور على « َمن
ّ
هو األح ّق بوالية أمور المس���لمين ،ومتابعة رسالة اإلس�لام :أسباط رسول
عمه؟ وص��ار صرا ًعا على ما ه���و «الواجب» على األ ّمة:
اهلل ژ أو أبن��اء ّ
1
مبايعة أس��باط الرس��ول ژ أو أبناء عمه؟»  .ومن الواضح أن الجدل ذاك
َّ
العلوي ـ العباس��ي على السلطة ،بعد انتزاعها من
انحط في لحظة الصراع َ
واألمة ف��ي تقرير ْأمر اإلمامة
األمويين بالقوة ،بس��بب تغييب دور الجماعة ّ
بمحض االختي��ار ،وبمقتضى الحق ف��ي أيلولة أمر االختي��ار إليها ،ووضعها
الم ْج َبر عل��ى «االختيار» في نط��اق الرقع��ة الضيّقة الت��ي يحتلها
موض��ع ُ
الفريقان المختصمان على الس��لطة ،والمتنازعان على شرعية جديدة ليست
في جملة المألوف من مصادر الش��رعية :ش���رعية القراب���ة ! 2وفي األحوال
جميعا ،انتهى الحديث في شرعية السلطة عند السواد األعظم من الفقهاء،
ً
واألمة من
الجماع��ة
وحدة
حف��ظ
هو
األس��اس
مصدرها
بأن
التس��ليم
إلى
ّ
خطري الغزو األجنبي والتفتت الداخلي .وس��نعود لذلك حين نتناول مسائل
ْ
السنَّة والجماعة» في قراءة رضوان السيّد لها.
و«أهل
الجهاد
ُ
كثيرا في مس��ألة حدود السلطة في اإلسالم بين الفقهاء ،وبين
لقد اختُ ِلف ً
الفقهاء والحكّام؛ التصالها بما يمكن أن َيتمتع به كل فري ٍق منهما من َتوْ ِسعتها أو
تدخل السلطة في كل تفصي ٍل
من تضييقها .فمنطق الحاكم يقضي بتوس��يع دائرة ّ
 1ـ م س ،ص ( 43التشديد من عندي).
توسلها األمويون:
التي
القرش��ية)،
العصبية
(
العصبوية
الش��رعية
 2ـ تنتمي هذه الش��رعية إلى
=
ّ
الحل ـ
أيضا (النس��ب إلى عب��د مناف) .أما
ّ
كثيرا من فكرة القرابة ً
الذي��ن لم يكونوا بعيدين ً
الذي حاولت أدبيات فقه السياسة الشرعية تقديمه ـ للخروج من هذه المنازعة على الشرعية،
وللتحلّل نس��ب ًّيا من فكرة القرابة (وكان��ت تعني ـ حين بدأت كتب هذا الفق��ه تظهر في القرن
الخام��س الهجري ـ االنتصار لمطالب الش��يعة ،أو آل البيت ،ولحقّهم في اإلمامة) فهو ش��رط
ويخرج الحقّ في
القرش���ية لإلمامة؛ وهو ـ كما ال يخفى ـ يعيد المس��ألة إلى قمقم العصبيةُ ،
األمة (= الحقّ الذي أل َّح عليه الخوارج) إلى نصاب مخصوص فيها؟
اإلمامة من ّ
68

يبرع نيَركفم ىدل يكيس الكلا يمالسإلا يسايسلا ركفلا ميهافم

دنيوي وديني ،ومنطق الفقيه يقضي بتضييق نطاق ذلك التدخل ،أو ـ على األقل ـ
وداخال في مج��ال اختصاص
بت��رك الحيّز الديني مس��تقلًاّ عن أعمال الس��لطة
ً
أحيانا على الس��طح وتراجع في أحايين
العلماء .لكنّ هذا االختالف ـ الذي طفا
ً
أخ��رى ـ لم يمنع من االتفاق عل��ى جملة من الحدود والوظائ��ف الضرورية .إذا
كانت السلطة مش��روعة ،فألن ثمة حاجات تبعث على وجودها وقيامها بها .وليس
ومما
ثمة خالف على أن
ّ
مما يس��وّغ لوجود الس��لطةّ ،
الدنيوي من تلك الحاجات ّ
يقع ضمن مش��موالت عملها ،ومن ذلك أنها تحتكر توزيع الفيء ،وتأخذ الحقوق
للن��اس بتنفيذ أحكام القض��اء ،وتقوم بواجب الدفاع عن «دار اإلس�لام» .وليس
معنى ذل��ك أن اإلجماع انعقد على احت��كار الدولة
ليس ثمة خالف على أن
لهذه الوظائ��ف الثالث (االجتماعي��ة ـ االقتصادية،
الدنيو ّ
ي من تلك الحاجات م ّما
ّ
واألمنية ـ القضائية ،والدفاعي��ة ـ الجهادية)؛ فلقد
يسوغ لوجود السلطة ،وم ّما يقع
ضمن مشموالت عملها ،ومن
جد من نازع الدول��ة احتكارها للموارد االقتصادية
ُو َ
ذلك أنها تحتكر توزيع الفيء،
وتوزيعها الفيء َ والصدقات ،ومن ذلك جدالُ صحاب ٍة
وتأخذ الحقوق للناس بتنفيذ
عمر وعثم��ان وعل ًّيا في ذهاب األخيرين إلى
كثيرين َ
أحكام القضاء ،وتقوم بواجب
«إيقاف األرض المفتوحة على «جماعة المس��لمين»
الدفاع عن «دار اإلسالم».
وعدم قسمتها على الفاتحين» ،1والخالف حول مدى
ما تتمت��ع ب��ه الدولة م��ن حقّ ف��ي جم��ع الزكاة
وإن س��نَّ في ذل��ك الخليفة
وصرفها ،وهي فريضة فردية ال ش��أن للس��لطة بها ْ
صرفها
أبو بكر س��نَّ ًة أخرى قبل ْ
أن َي ْع ِدل عنها عثمان فيترك حرية اختيار طريقة ْ
واحدا في األمص��ار كافة؛
جعل القض��اء
ً
للن��اسُ .
ووجِد َم��ن جادل الدولة ف��ي ْ
تدخل السلطة من
ومن أص َّر على تحرير القضاة من ّ
الختالف األعراف المحليةَ ،
2
خالل حصر عالقتها بالقض��اء في تنفيذ أحكامه  .كما ُوج��د َمن نازعها احتكار
ِ
«أمر
الجهاد قبل أن ُت ِثبت تجرب ُة المواجهات مع
البيزنطيين على حدود الشام أنه ُ
منظمة تحتاج للكثير في التنظيم والتجهيز».3
جيوش ّ
 1ـ الجماعة والمجتمع والدولة ،ص .49
 2ـ م س ،ص .50
 3ـ م س ،ص .51
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1
نقال ع��ن تاريخ أبي زرعة
إن األثر الذي يش��ير إليه رضوان الس��يّد ً ،
الدمش��قي ـ وال��ذي يقول إن س��لطات اإلمام تمت��د إلى «الح��دود والفيء
تتعداها ـ هو محاولة لضبط تلك السلطات ،التي
والصدقات والجهاد» ،وال ّ
الوقت ِ
ِ
عينه ـ
ح��د ،واالعتراف بها ـ ف��ي
فاضت في العه��د األموي عن كل ّ
ٍ
مما ال تكون
كضرورة دنيوية؛ ذلك أن الوظائف الثالث تلك ـ المشار إليها ـ ّ
الجماعة مو َّح َدة إلاّ بأدائها من طرف س��لطة ش��رعية؛ هذه التي ال تكتسب
مشروعيتها إال متى نهضت بأداء ذلك.
٭ ٭ ٭
ستشهد مس��ألة الشرعية ـ ش��رعية الس��لطة ـ تحوُّ ًال في مكانتها داخل
المنظوم��ة الفقهية ،منذ نهايات القرن الثالث الهج��ري بتأثي ٍر من متغيرات
سياس��ية جديدة؛ إ ْذ «بدأ الف��راق بين ...أمر الش��رعية وأم��ر الجماعة أو
األمرين في حالة عدم إمكان
الوحدة ،وكان على المفكري��ن أن يختاروا بين
ْ
س��هال؛ لكنه غدا اضطرار ًّيا منذ لم يعد
الجمع بينهما» .2وما كان االختيار
ً
في الوسع إخضاع الدولة لمقتضيات الشرعية الدينية ،ومنذ بات على مبادئ
الفقهاء أن «تسير وراء الواقع السياسي وتخضع له في النهاية ،»3وهذه عين
الحقا ـ وهو
يلح عليها ـ كما س��نرى ً
الفكرة التي لم يفتأ عب��د اهلل العروي ّ
يقرأ حال الفج��وة بين الدولة الواقعي��ة وفكرة الدولة ف��ي الوعي الفقهي.
مبك��را ،منذ القرن الهجري الثاني؛
ولقد يمكن القول :إن هذا المنحى بدأ
ً
منذ بدأت أفكار ُكتّاب الدواوين عن الس��لطة وضرورتها للمجتمع ،وحاجتها
وقدرتها اإلقناعية
إلى القوة والقهر للظهور والتمكين ،تنتشر وتفرض نفسها
َ
على قس��مٍ كبير من الفقهاء 4لم يسلّم للسلطة بشرعيتها الكاملة؛ لكنه سلّم

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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م س ،ص .50
األ ّمة والجماعة والسلطة ،ص .140
م س ،ص 141؛ وقارن بمقدمته لكتاب أبي الحس��ن الماوردي ،تس���هيل النظر وتعجيل الظفر
(تحقيق ودراسة رضوان السيّد ،بيروت؛ مركز ابن األزرق لدراسات التراث السياسي2012 ،م).
كثيرا باآلداب السلطانية ،حتى إن منهم من َج َمع بينها وبين فقه السياسة الشرعية
ّ
اهتم الفقهاء ً
مثل الماوردي (انظر :دراس��ة رضوان الس��يّد عنه في تحقيقه لكتاب��ه :قوانين الوزارة وسياسة =
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مما تستقيم به إدارة الدولة للمجتمع ،وهيبتُها
لها بواجب الطاعة؛ ألن ذلك ّ
التي ال تكون وحدة الجماعة من دونها .وما انص��رم القرن الهجري الثاني
الس��نَّة والجماعة» قد تش��كلت من ت��راث علماء
حت��ى كانت منظومة «أهل
ُ
تعدل بها الكثير
الشام الذين صاغوا مفاهيمها األولى ،منذ القرن األول1؛ ليَ َّ
من صورة الش��رعية .ويمكن البناء هنا على دراس��ة رضوان الس��يّد لتكوُّن
شهدته
السنَّة ،للخلوص إلى استنتاجات في موضوع التحوّل الذي
ْ
مذهب أهل ُ
كامال ف��ي نهاية القرن
تبد ًال
مس��ألة الش��رعية وصو ًال إلى تبدل أولوياتها ُّ
ً
الثالث الهجري.
يؤرّخ رضوان السيّد الس��تخدامات ثالثة مفاهيم مركزية «في المنظومة
العقَدية ألهل السنّة والجماعة» ،كان علماء الشام قد قاموا بتظهيرها وإعادة
َ
لئ
منها
والثالث
األول
س��نتناول
ة.
ن
والس
والجماعة،
الجهاد،
هي
تأويلها،
َّ
ُ
لاّ
نكرر ما قلناه في مسألة الجماعة ،إلاّ في اتصال ذينك المفهومين بها.
ّ
يالحظ الس��يّد أنه فيما كان أهل المدينة وأهل الع��راق ُيع ُّدون الجهاد
واجبا ،2كان أهل الشام ـ منذ القرن األول
من األعمال الحسنة؛ ولكنه ليس ً
ويرغبون فيه ،وينش��رون أحاديث نبوية
واجبا ،ويحثون عليه
ّ
للهجرة ـ يرونه ً
ومرد االختالف بين هؤالء وأولئك في تقدير المس��ألة ـ ووزنها
ض عليه.
ّ
َت ُح ّ
بميزان الشرع أو بميزان المصلحة ـ إال أن الشاميين ـ خال ًفا للعراقيين ـ لم
يأمنوا ش َّره؛
يهزموا عدوهم الخارجي الذي يهدد وجودهم (= بيزنطة) ،ولم َ
جاثما على أمنه��م واطمئنانهم ،فكان عليهم ـ منذ معاوية وحتى
بل ظل هذا ً
أحيانا
عبد الملك بن مروان ـ أن يصالحوا الدولة البيزنطية بش��روط بلغت
ً
= الملك ؛ تحقيق ودراس��ة د .رضوان الس��يّد ،بيروت :دار الطليع��ة ،ط 1993 ،2م) .غير أنه لم
يدرَس حتى اآلن تأثير أدبيات ورس��ائل كتّاب الدواوين في فكر الفقهاء السياس��ي دراسة وافية
ومقنعة.
 1ـ الجماعة والمجتمع والدولة ،ص .210 - 209
 2ـ م س ،ص  .214ويقول في مكا ٍن آخر (ص « :)228المعروف أن الذي اس��تقر في مذاهب فقهاء
السنَّة أن الجهاد فرض كفاية ال فرض عين ،في حين كان فقهاء الشام األوائل :عطاء ومكحول
ُ
واألوزاع��ي يرون أنه فرض عين ،أو واجب كما قالوا .لكن ه��ذا االختالف يختفي إذا ما احتلت
أرض من أرض المسلمين ،إذ يصبح الجهاد فرض عين عند الشاميين وغيرهم».
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«جهاد فتح»؛ بل
حد اإلذالل .1وما كان الجه��اد ـ في مثل هذه الحال ـ يعني
ّ
َ
جهاد مدافعة للحفاظ على ما في حوزة المسلمين من ديار شامية بعد اإلياس
من االنتصار العس��كري على الدولة البيزنطية .غير أن المرابطة في الثغور
مزيدا م��ن المهاجرين المس��لمين ،من
للدف��اع عن أرض الش��ام اقتض��ى ً
2
الجزيرة العربية والعراق ،إلى بالد الش��ام بسبب قلة أعدادهم فيها .وهذا
ما اجتمع عليه رأي العلم��اء واألمراء؛ يقوم األول��ون بالترغيب في الجهاد،
وبيان وجوه وجوبه في الش��رع ،بتأويل ٍ
نش��ر أحاديث ،وتعبئة الناس
آيات أو
ِ
لذلك ،ويقوم األمراء بنقل الس��كان إلى الش��ام لتكثير أعداد المس��لمين،
وتقوية الرباطات على الثغور ،كما فعل معاوية ويزيد بن معاوية .3وهكذا لم
حل «حتى كانت أرض الش��ام ّأرض الجهاد
يكن القرن الثاني للهجرة ق��د ّ
تقريبا».4
الوحيدة في دار اإلسالم
ً
وإذا كان��ت وظيفة الجه��اد حفظ وح��دة الجماعة ،بحف��ظ ديارها من
االستباحة ،فإن الجهاد نفسه كان يمتنع من دون وحدة الجماعة ،5وفي هذا
الس��نَّة والجماعة» .غير أن
ٌ
وجه من وج��وه الترابط بينهما في وع��ي «أهل ُ
الجه��اد وحده ال يكفي للحفاظ عل��ى الجماعة ووحدة كيانه��ا ،لذلك «رأى
فقهاء الش��ام ومفتوهم وقراؤهم أن أسلم السبل للحفاظ على الجماعة اتباع
6
عدو خارجي ،فالس��نّة
ُ
الس��� َّنة»  .وإذا كان الجهاد بقصد توحيدها في وجه ّ
الس��نَّة إال س��يرة
تحقق وحدته��ا الداخلية في مواجهة التفتت والفتن .وما ُ
الرسول وصحابته ،أو سيرة الس��لف الصالح ،وتقابلها البدعة ،وهي ضاللة
مثلما ورد في حديث تداوله أهل الش��ام .ويذهب رضوان السيّد ،في تفسير
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
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م س ،ص .211
خال ًفا للعراق« ،كان المس��لمون في بالد الش��ام ال يزال��ون قلّة مرابطة في الم��دن والعواصم
والثغور ،وكان السكان المحليون ال يزالون في غالبيتهم مسيحيين» .م س ،ص .212
م س ،ص  212و .215
م س ،ص .216
«إن الجهاد ال يمكن متابعته ،والمرابطة لن تظل متحققة ما لم يكن هناك مقوّم لهما هو وحدة
الجماعة» .م س ،ص .217
م س ،ص ( 223التشديد من عندي).
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تش��ديد الش��اميين على الس��نّة في مقابل البدعة ،إلى أن فقهاءهم اتَّعظوا
مزق��ت الجماعة
ً
كثيرا بما حص��ل للعراقيين م��ن نزاعات دينية وسياس��ية ّ
أثرا
وأسالت دماء المسلمين .ولذلك ما كان
ً
مس��تغربا أن َي ْر ُووا عن معاوية ً
مرفوعا إلى النبي 1عن افتراق أهل الكتاب إلى اثنين وسبعين فرقة كلها في
ً
النار إال واحدة هي الجماعة .غير أن مفهوم السلف نفسه لن يلبث أن يتسع
مقتصرا ،مثلما كان ،على حقبة الصدر
وزمانا وأجياالً بحيث لن يبقى
معنى
ً
ً
ً
2
أيضا بسبب دورهم التأسيسي
الشام
أهل
ـ
ض
بع
عند
ـ
سيشمل
وإنما
األول،
ٍ
ً
السنة والجماعة.
لعقيدة أهل ُّ
يقترن التحول الطارئ على مس��ألة ش��رعية
إذا كانت وظيفة الجهاد
الس��لطة بتطورات سياس��ية هائل��ة َدهمت عالم حفظ وحدة الجماعة ،بحفظ
َ
ديارها من االستباحة ،فإن
اإلس�لام منذ النصف الثاني م��ن القرن الثالث
الجهاد نفسه كان يمتنع من
معن��ى للجدال في مدة
الهجري؛ إ ْذ لم يعد من ً
دون وحدة الجماعة،
احتياز السلطة الشرعية الدينية ـ على األقل من
ٌ
وجه من وجوه
وفي هذا
السنَّة والجماعة ـ فيما ضرورات الترابط بينهما في وعي «أهل
وجهة نظر أهل ُ
َّ
ُ
الواقع تفرض عيار المس��ألة بميزان المصلحة:
السنة والجماعة».
توطن
األم��ة ،ومصلحة الدي��ن .كان قد ّ
مصلحة ّ
الس��نَّة والجماعة» منذ القرن الثاني
عند «أهل ُ
لألمة ه��و اعتزال الفتن��ة إذا تع ّذر
أن الموقف الش��رعي األمث��ل واألصلح ّ
األمة والجماعة .وإذا كانت الوظائف الثالث للس��لطة
اإلصالح ً
صونا لوحدة ّ
واألم��ة ،الحفاظ عل��ى دار اإلس�لام من طريق
(= حف��ظ وح��دة الجماعة ّ
الجهاد ،توزيع الفيء) مما اجتمع على القول به فقهاء اإلس�لام الس��نّة فإنّ
«المتأمل لألهداف الثالثة يالحظ أن العرف التاريخي كان يقدم المس��ألة
كل
األولى على سائر المسائل األخرى ،باعتبارها األساس الذي يترتب عليه ّ
إيجابا» .3وحتى مع وصول المتغلّب إلى السلطة ،فإن االعتراف
سلبا أو
شيء ً
ً
 1ـ م س ،ص .225
 2ـ لقد «تحوَّل الشاميون إلى سلف صالح للحنابلة ومتقدمي الشافعية» .م س ،ص .228
 3ـ م س ،ص .244
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فضي قتالُه إلى
بس��لطانه يصبح في ُحكم المق َّرر ـ عندهم ـ إن ِخ َ
ي��ف أن ُي َ
سفك دماء المسلمين .على أن إس��قاط فكرة الشرعية لصالح فكرة الوحدة
«أثر س��لبا على فكرة كون األمة مصدر الس��لطة ،كما الحظ رضوان السيد1
ّ
ّ
ً
ّ
س��دة الحكم في أنحاء كثيرة من
بحقّ؛ إ ْذ س��وّغ وصول متغلبين َ
وظلَمة إلى ّ
ني».
العالم ُ
الس ّ
هل كان ثمة من خيار آخر بديل؟ هل كان يسع الفقه السياسي اإلسالمي
أن َيعض بالنواجذ على مسائل الشرعية ودعاماتها فيما وحدة الدولة تنفرط،
ح��روب الغلبة
لتتول��د من أحش��ائها دويالت ،وتنفج��ر في امت��داد َتوَلُّدها
ُ
واالس��تيالء؟ نفهم أن ينتبه رضوان الس��يّد إلى قضية الش��رعية ،في نطاق
المدمر الذي كان لالستبداد في تاريخنا السياسي ،والذي
انتباهه إلى األثر
ّ
َت َخلَّق م��ن الصمت االضطراري على مس��ألة الش��رعية ،لكن ه��ذا االنتباه
يصطدم بحقيقة أن التشديد على الشرعية ـ كأساس رئيس ـ ما كان سيعني
غير الدعوة إلى إس��قاط الحاكم الجائر؛ أي غير الدعوة إلى سفك الدماء
ـ ح ْك ًما ـ إلى إعادة تأسيس
والفتنة ،مع عدم اليقين بأن أيلولة ذلك ستؤدي ُ
نفس��ه يدرك مأزق القول بما
الس��لطة على مقتضياتها الش��رعية .والباحث ُ
قاله ،حي��ن يعترف بأنه لم يع��د أمام الفقه��اء ترف االختيار .فالتمس��ك
والتمسك بهذه غض للطرف عن األولى ،ومنطق
بالشرعية تضحية بالوحدة،
ّ
األولوية (= منطق الضرورات في الوعي الفقه��ي) يقضي بطلب الممكن إذا
حد
األمة ـ في ّ
ع َّز تحقيق الواجب ،وباختيار ّ
علما أن وحدة ّ
أخف الضررينً :
ضررا إن لم تكن ـ عند كثيرين ـ منتهى الطلب.
ذاتها ـ ليست ً
ومنذ س��قطت بغداد في أيدي البويهيين (336هـ945/م) الذين أنهوا حكم
صوريا واعترفوا بسلطته ،2وتالهم السالجقة،
العباسيين ،وإن أبقوا على الخليفة
ً
الذي��ن أخرجوا البويهيين من الس��لطة بع��د دخولهم بغ��داد (447هـ1055/م)
انفرط عقد الخالفة والدولة «الواح��دة» ،وقامت الدولة السلطانية في امتداد
 1ـ م س ،ص .246
 2ـ «فالمس��تولون على النواحي واألطراف يعترفون بالسلطان األعلى للخليفة؛ أما الذين ال يعترفون
فهم خوارج وعصاةٌ ُوبغاةٌ تجب مكافحتهم» م س ،ص .53
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كثي��را :الغلبة
موج ٍة من التح��وُّل في أس��اليب تكوين الدول لم تك��ن مألوفة
ً
واالستيالء .كان بروز ظاهرة «إمارة االستيالء» وكثرة المستولين على نواحيهم
يكفي ـ وحده ـ ليش��هد بأن عهد الدولة «الواحدة» وعهد اإلمام الواحد انتهى.
ومع ذلك ـ كان الفقهاء ،ش��أنهم في ذلك ش��أن س�لاطين وأمراء االستيالء ـ
حريصين على توظيف مركز الخليفة (الش��كلي) :األولون (= الفقهاء) من أجل
الحف��اظ ـ ول��و طقوس�� ًّيا ـ على رم��ز وح��دة المس��لمين ،والثانُ��ون (األمراء
والس�لاطين) من أجل تزويد سلطتهم ببعض الش��رعية .1وما كان أمام الخليفة
كامال ـ سوى التسليم باألمر الواقع،
تجريدا
ـ الذي ُج ّرد من الس��لطة الزمنية
ً
ً
الحد
ونقل س��لطته إلى الس�لاطين الجدد المتغلبين ،مقابل الحف��اظ له على ّ
األدنى من الرمزية الدينية و«السيادية» مثل اإلمامة الدينية ،وتفويض السلطة،
ش��ديدا ـ حينها ـ بين الش��رعية التقليدية
وتعيين القضاة ...الخ .كان الصدام
ً
(الس��ابقة) للس��لطة وبين ش��رعية األم��ر الواقع .ولق��د حاول العق��ل الفقهي
اإلس�لامي أن يعثر على صيغ ٍة ـ صعبة ـ للجمع والتوفيق بين الش��رعيتين ،من
طريق التأكيد على مرجعية اإلمام (= لم تعد صف��ة الخليفةُ 2تذكر في أدبيات
دائما
السياسة الش��رعية) ،والتسليم بسلطات س�لاطين الوقت .ولم يكن
ً
سهال ً
االهت��داء بنج��اح إل��ى ذين��ك الجم��ع والتوفي��ق؛ ففيم��ا ح��اول الم��اوردي
مركزا
مش��د ًدا عل��ى مركز الخليفة ،ال��ذي ينبغ��ي أن يبقى
(450هـ1058/م)
ً
ّ
ومشد ًدا على شرعية «أمراء االستيالء» بوصفهم مفوَّضين من
ومرجعيا،
محفوظا
ً
ّ
ً
الجويني
الخليف��ة ِلحكم الب�لاد ،وبوصفهم ُح ً
م��اة ِلـ «دار اإلس�لام» ،ذه��ب ُ
(478هـ1085/م) إلى أن أم��راء الواقع يقومون باألدوار ِ
عينها التي كانت تنهض
ملمحا إلى إمكان زوال الخالفة القرش��ية ،وصيرورة الس�لاجقة
بها الخالفةً 3 ،
أنفسهم خلفاء .
 1ـ «أدرك أمراء االستيالء وس�لاطينُه (على الرغم من أنّ البويهيين كانوا من الشيعة) ضخامة أثر
المؤسسة التاريخية في المجتمع وعليه؛ فأبقوا عليها ،وحرصوا عبر القرون على االستظالل
تلك
ّ
بشرعيتها وتفويضها» .م س ،ص ( 54التشديد من عندي).
 2ـ راجع التمييز بين لفظي الخليفة وأمير المؤمنين في المصدر الس��ابق ،ص  ،88 - 87وص ،100
وص 135؛ والتمييز بين اإلمارة والملك في المصدر السابق ،ص  ،118وص .374
 3ـ انظر التفاصيل في ص  57 - 55من المصدر السابق.
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هكذا س��ينتهي التفكير في مسألة شرعية الس��لطة إلى استدخال عوامل
جديدة ،فرضها الواقع التاريخي والسياس��ي على الفقهاء ،وعلى المس��لمين
عام��ة ،ضمن منظومة مصادر الش��رعية .لك��نّ هذه العوامل ـ عل��ى ِح َّدتها
ّ
لألهم في تأس��يس الشرعية ـ لم َت ِحد عن الهدف
وطارئ َّيتها ،وعلى إغفالها
ّ
األمة والجماعة .فالهدف هذا هو ما سوَّغ التكييف
الرئيس للسياس��ة :وحدة ّ
حد التنازل ،ف��ي مواقف فقهاء
والتأقل��م ،أو المرونة التي تبل��غ
ً
ـ أحيانا ـ ّ
السياس��ة .هل نحن ـ أمام هذا التحوّل ـ بإزاء االنتقال من دولة الدين إلى
األمة ،من دولة اإلسالم إلى دولة المسلمين؟
دولة ّ
بعض حضو ٍر لهذا الس��ؤال ،لكن بصيغ أخرى
فيما كتبه رضوان الس��يّد ُ
الحد ْين إلى هذه الدرجة.
ال يبدو فيها متقاطب َّ

 3ـ الدولة واأل َّمة والدين

ـ قديم��ا وحدي ًثا ـ إلاّ واستش��هد
ليس ِمن مداف��عٍ عن نظ��ام الخالفة
ً
بتعري��ف الماوردي له��ا بأنها «موضوع��ة لخالفة النبوّة في حراس��ة الدين
وسياس��ة الدنيا»1
ني القول ـ وال يزال ُيبنى ـ بالتالزم
ب
التعريف
هذا
وعلى
.
ُ
َ
بعيدا في
يك��ن
لم
د
الس��ي
رضوان
ولعل
بي��ن الدولة والدين في اإلس�لامّ .
ً
ّ
كتاباته األولى 2عن َح ْمل تعريف الماوردي على محمل التالزم ذاك ،أو فهمه
على هذا المقتضى .غير أنه س��رعان ما عاد إلى قراءت��ه على نح ٍو َّبدد فيه
معن��ى االقتران ال��ذي توحي به عبارات��ه؛ فقد الحظ أن عب��ارة «موضوعة»
للنص
حق��ا تكاد تختفي في تأويالت قراء تعري��ف الماوردي ـ
ـ وهي ً
ٌ
مفتاح ّ
(= التعريف) .إ ْذ هي تش��ير إلى الوضع« ،والوضع غي��ر التوقيف؛ فالوضع
اصطالح ،والتوقيف قرآن أو سنّة» ،وعلى هذا «فاإلمامة أو السلطة (وشكلها
ٌ
المصطل��ح عليه :الخالف��ة) موضوع�� ٌة باالصط�لاح أو االتفاق م��ن جانب
 1ـ أبو الحس��ن الماوردي ،األحكام السلطانية والواليات الدينية بيروت؛ دار الكتب العلمية [د ت]،
ص .5
 2ـ انظر في هذا مقدمته لكتاب الم��اوردي قوانين الوزارة وسياسة الملك (تحقيق ودراسة رضوان
السيّد ،بيروت؛ دار الطليعة ،ط  ،)1993 ،2ص .20
76

يبرع نيَركفم ىدل يكيس الكلا يمالسإلا يسايسلا ركفلا ميهافم

المس��لمين لخالفة النبوة بعد وفاة الرسول ژ  .ولهذا فإن تحديد مهماتها
السنَّة»ّ .1أما قول الماوردي إن
أتى من جانب المس��لمين،
وليس بالقرآن أو ُ
اإلمامة وجبت بالعقل والش��رع ،2فإن وجوبها بالشرع إنما لضرورتها لتنفيذ
أحكامه ،وه��ي تجب بالتبع 3للغرض ِ
عينه الذي عبّرت عنه القول ُة الش��هيرة
يزعُ بالسلطان ما ال َيزعُ بالقرآن».
المنسوبة لعثمان بن عفان« :إنّ اهلل لَ َ
للنص الفقهي اإلسالمي ـ إلى
يستند رضوان الس��يّد ـ في هذه القراءة ّ
قاعدة مشهورة عند الس��نّة (خاصة) هي أن الخالفة ـ وشكلها ـ «ليس جزءًا
من الدين ،بل ...اصطالح واتفاق من جانب الجماعة»4؛ أي أنها ليس��ت من
األمة ،كما
أركان العقيدة وال من
مرتكزات وجود ّ
ليس مِن مدافعٍ عن نظام
5
ً
وحديثا ـ إلاّ
هي حال اإلمامة عند الشيعة  .بل هو يذهب إلى
الخالفة ـ قدي ًما
الج��زم بأن فكرة وجوب الس��لطة بالش��رع عند
واستشهد بتعريف الماوردي لها
ّ
النبوة
بأنها «موضوعة لخالفة
المارودي ليست فكرة إس�لامية ،بل مأخوذة عن
أفالط��ون وأرس��طو وعهد أردش��ير6
في حراسة الدين وسياسة
فض�لا عن
ً
الدنيا» ،وعلى هذا التعريف
ضرورة الس��لطة لكل مجتمع ،ومع أنه يسلّم بأن
ُب َ
ني القول بالتالزم بين الدولة
الماوردي ـ الذي ميّ��ز بين الدين والدنيا ـ جمع
والدين في اإلسالم.
مستندا في جمعه ذاك
بينهما في شخص اإلمام،
ً
إلى العق��ل الهيللين��ي ،فإنّه ينتب��ه ـ في الوقت
عين��ه ـ إلى أن الماوردي لم ُيس ِ
ِ
��ند إل��ى الدولة مهمة نش��ر الدين؛ وإنما
ْ
«حراسته» فحسب .7وهذا ما يطرح السؤال المشروع عما إذا كان الدين في
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
7ـ

الجماعة والمجتمع والدولة ،ص .379
الماوردي ،األحكام السلطانية ،...ص .5
الجماعة والمجتمع والدولة ،ص .379
م س ،ص .265
يفسر رضوان السيّد هذه المسألة بكونها «لم تنجم عن المواجهة بين الفكرين السني والشيعي،
ّ
أي
للسلطة؛
الكاملة
الش��رعية
إعطاء
المس��لمين
الفقهاء
رفض
عن
بل
المستش��رقون؛
يقول
كما
ّ
سلطة» .م س ،ص .365
م س ،ص .384
م س ،ص .380
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فعال ،وعما إذا كان الفقهاء قد سلّموا بوجود هذه الحاجة،
حاجة إلى الدولة ً
ق��روا بها ،وماذا كان��ت مطالبهم في موضوع الصل��ة بينهما .يطرح
أو لم ُي ّ
الس��يّد المس��ألة من وجهين :من زاوية العالقة بين الس��لطتين السياس��ية
تمفصلها وافتراقها فيه ،ثم من زاوية اآلثار
والدينية في اإلس�لام ،وأنماط
ُ
الناجمة من تداخلهما ومن تمايزهما.
كبيرا
ال ينفي رضوان الس��يّد ـ في الوجه األول من المس��ألة ـ أن
ً
تداخال ً
وتجسد في
بين السلطتين حصل في اللحظة المبكّرة لقيام الدولة في اإلسالم،
َّ
خف في عهد الراش��دين .لكن
ش��خص النبي ،واس��تمر التداخل
ً
ملحوظ��ا ْ
وإن ّ
مسارا من التمايز بدأ بعد ذلك منذ زالت خالفة الراشدين وغلَب على الدولة
ً
1
طابع «الملك العض��وض»  .ومع أن األمويين والعباس��يين حاول��وا اإلبقاء على
والمحدثين
هيمنة الدولة على الدين؛ فإنّهم فشلوا في ذلك أمام إصرار الفقهاء
ّ
على منازعتهم الرأسمالَ الديني ،وصو ًال إلى ظفرهم بانتزاع «المرجعية الدينية
أي من الطرفين لآلخر بذلك
من
الدولة رغم اس��تمرار النزاع ،وعدم اعتراف ّ
حد
نهائيا» .2وقد طوّر الفقهاء مع الزمن
منظورا للسلطة والدولة دنيو ًّيا ـ إلى ٍّ
ً
ً
كبير ـ في امتداد الشعور بامتناع عودة نظام الخالفة ـ عودة فورية منظورة على
األقل ـ والتشبّع بواقعي ٍة سياس��ية فرضتها التطورات منذ القرن الثالث للهجرة،
غداة نهاية الخالفة كنظام حك��م ،ومع قيام دول على غير أس��اس ديني «مثل
سلطة الطاهريين بخراس��ان ،وبني زياد باليمن ،فالبويهيين» .ففي هذه األجواء
«لم يكن بوس��ع الفقيه السياس��ي ...إلاّ أن يعترف بإمكان قي��ام دول على غير
س ديني أ ًّيا كان رأيه فيها ،ومهما كانت حماسته للخالفة كبيرة».3
أسا ٍ
غير أن إقرار الفقهاء ب��أن افترا ًقا حدث في تاريخ التجربة اإلس�لامية
بين الدولة والدين ،وأن مصادر السياس��ة ما عادت الش��ريعة في جملتها،4
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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م س ،ص .398
م س ،ص .116
الحداد) ،الجوهر النفيس
ابن
(
حبيش
بن
منصور
بن
محمد
لكتاب:
د
السي
رضوان
من مقدمة
=
ّ
ّ
في سياسة الرئيس (تحقيق ودراسة :رضوان السيّد ،بيروت ،دار الطليعة1983 ،م) ،ص .42
الحداد« :السياس��ة سياستان :سياسة الدين وسياس��ة الدنيا ،فسياسة الدين ما أدى =
يقول ابن ّ
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(إقرار) اقترن لديه��م باإلصرار على وراثة
وإنما مب��ادئ أخرى كالمصلحة1؛
ٌ
السلطة الدينية من الدولة ،وحيازتها وتمثيلها .وإذا كان ثمن زوال الخالفة
فادحا؛ ألنه ُي ْف ِقر الس��لطة إلى الشرعية الدينية ،فإن من باب تعزية النفس
ً
أن ما يحسبونه لهم دون س��واهم ـ وهو تمثيل الدين ـ سيعود إليهم منتَ َز ًعا
من السالطين .هكذا أتى ظهور «إمارة االس��تيالء» يمثل فرصة لهم النتزاع
تلك السلطة الدينية من سلطة سياسية لم َيعد لها من شرعية سوى شرعية
القوة .ولقد حصل ما يش��به التس��ليم المتبادل بس��لطة كل فريق ،من قبل
فاألولون «س��لّموا لس��لطة األمر الواقع
الفقهاء واألمراء ،أيام الس�لاجقة؛
ّ
بالطاعة في المجال السياس��ي ،وس��لّمت لهم الس��لطة بتمثيل المجتمع عن
طري��ق توليتهم أمور األوقاف والمدارس والقض��اء والفتوى» .2وهكذا تبينت
وتكرست ـ في نظر رضوان
السياسي
حدود الفصل بين
والديني في اإلسالم ّ
ّ
ّ
الس��يّد ـ منذ ذلك الحين ،قبل أن تزيد الحقب��ة الكولونيالية الحديثة في
ترسيخها في المجتمع والدولة.3
=

1ـ

2ـ
3ـ

إلى قضاء الفَرض ،وسياسة الدنيا ما ّأدى إلى عمارة األرض» (المصدر السابق ،ص .)62 - 61
ويالح��ظ رضوان الس��يّد أن «هذه العب��ارة بتمامه��ا نجدها عند الم��اوردي ف��ي «أدب الدنيا
والرخجي في «كتاب القالئد» ،...وأسامة بن منقذ في «كتاب اآلداب» ،...لكنها تبدأ
والدين»،
ّ
عندهم هكذا« :األدب أدبان ،أدب سياس��ة ،وأدب شريعة .فأدب الشريعة ما ّأدى الفرض ،وأدب
عم األرض( »...م س ،ص  .)39وما من ش��ك في أن ابن الحداد ـ الذي عاش في
السياس��ة ما ّ
القرن السابع الهجري ـ كان مطَّ ًلعا على أدبيات فقهاء السياسة في القرنين الخامس والسادس،
وقرأ التمييز الذي أقامه هؤالء بين الشريعة والسياسة.
تحليال لفكرة المصلحة عند الجويني ،وابن عقيل الحنبلي ،وابن قيّم الجوزية في :المصدر
انظر
ً
الس��ابق ،ص  ،45 - 43وقارن بما قاله المقريزي في هذا الباب«( :الشريعة هي ما شرع اهلل من
الدين وأمر به كالصالة والصيام والحج وس��ائر أعمال البر ...والسياسة هي القانون الموضوع
لرعاية اآلداب والمصالح وانتظام األحوال») .تقي الدي��ن المقريزي ،الخطط :كتاب المواعظ
واالعتبار بذكر الخطط واآلثار .بغداد :مكتبة المثنى دت ،ص ( 220التشديد من عندي).
الجماعة والمجتمع والدولة ،ص .362
نزاعي
صراعي أو
تاري��خ
«إن تاريخ الس��لطة اإلس�لامية مع الش��ريعة وممثليها (وليس مع الدين) هو
ٌّ
ٌّ
ٌ
مجالين أحدهما سياسي ،واآلخر
وأحيانا عن الش��ريعة ،وقيام
أفضى إلى انفصال السياسة عن الفقه،
ً
ْ
شرعي ...فالصورة التاريخية السائدة عن أن االنفصال حديث مع الدخول الغربي إلى العالم اإلسالمي،
وظهور القوانين المدنية ،والدول القومية ،هذه الصورة تحتاج إلى تعديل كبير» .م س ،ص .412
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إن رضوان الس��يّد يدرك ـ وهو يدافع عن فكرته ع��ن التمايز المتحقق
أدوارا
والديني في تاريخ اإلسالم ـ أن الفقهاء أعطوا اإلمامة
السياس��ي
بين
ً
ّ
ّ
في الدين والدني��ا كبيرة .وهو إذ يخالف المستش��رقين ف��ي الصورة التي
كوّنوها عن الفقهاء كمثاليين ،بحسبانها غير صحيحة وغير تاريخية ،4يذهب
إلى تفس��ير ذلك بعوامل ثالثة ـ دونما ترجي ٍح من��ه ألي منها ـ هي :5تأثير
السنَّة التي أعادوا إنتاجها في أوساطهم
نظرية اإلمامة (الشيعية) في فقهاء ُ
من دون القول بعصمة اإلمام ،وابتداعهم الفكرة لحاجة مصلحية ـ نفعية ،أو
يوحدها ،ث��م تأثير اآلداب السياس��ية الفارس��ية
لحاج��ة ّ
األمة إلى إم��ام ّ
مثال) .لكن ذلك إذا كان قد ص َّح لهم
والهيللينيس��تية فيهم (= عهد أردشير ً
ممكنا بعد
بعض األمل في اإلمامة ،فإن ذلك ما عاد
ً
حين كان ما يزال ثم��ة ُ
دخ��ول الدولة واإلمام��ة طور أفوله��ا ،وظهور الدول��ة الس��لطانية القائمة
شرعيتُها على الشوكة والغلبة ،والخارجة منظومتها عن سمات دولة الخالفة.
أما في الوجه الثاني من المس��ألة؛ فإن رضوان السيّد ميّال إلى القول
القاط��ع :إن الدين ليس في حاج ٍة إلى الدولة ،وإن الفقهاء اس��توعبوا هذه
الحقيق��ة ـ متأخرين ـ ليدافع��وا عن فكرة اس��تقالل الس��لطة الدينية عن
واألمة ال سلطة
السلطة السياسية؛ ألنها (= السلطة الدينية) سلطة الجماعة ّ
متجسد في جماعة المؤمنين ال في سلطتهم السياسية.
الدولة؛ أي ألن الدين
ّ
أقر لإلمامة بوظيفة «حراس��ة الدين»؛ فإن الحراس��ة
إذا كان الماوردي قد
ّ
ال تعن��ي إقامة الدي��ن أو الدعوة؛ إذ «الدع��وة ال تحتاج إل��ى دولة» .6أما
القول :إن الدولة تنه��ض بمهمة الجهاد ،وهو م��ن أركان الدين ،فيصطدم
بحقيقة تاريخية ال مجال إلنكارها هي أن الدولة في اإلس�لام «سيطرت على
 4ـ م ن ،ص .386
 5ـ م ن ،ص .397 - 396
 6ـ م ن ،ص  .397 - 396وف��ي مس��ألة الجهاد اختالف بي��ن الفقهاء ،بين األحن��اف الذين يعدون
الحرب مس��ألة سياس��ية تعود إلى الدولة ،وأهل الحديث والش��افعية وبع��ض المالكية الذين
يعتبرون الجهاد مس��ألة دينية تتعلق بجماعة المس��لمين .انظر :مقدمة رضوان الس��يّد لكتاب:
نجم الدين إبراهيم بن علي الطرسوس��ي ،تحفة الترك فيما يجب أن ُي ْع َمل في الملك (دراسة
وتحقيق :رضوان السيّد ،بيروت ،دار الطليعة1992 ،م) ،ص .30
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مس��احات شاسعة من األرض؛ لكن البش��ر [= فيها] بقوا على أديانهم ،ولم
أرضها
ُيس��لموا إلاّ ببطء ش��ديد؛ بينما أس��لمت ش��عوب كثيرة دون أن يطأ َ
ظاهرا
إسهاما
مجاهد واحد» ،وأنه «فيما عدا الجزيرة لم ُتس��هم الفتوحات
ٌ
ً
ً
1
في نشر اإلسالم» .إن الدولة من يستفيد من الدين في نظر السيّد ،أما هو
ففي َغنَ ٍاء عنها .وأما شرعيتها ـ من جهة الشرع ـ فألنها تقوم بتنفيذ الحدود
الضرورية لبقاء المجتمع ال لبقاء الدين.2
وال يجد رضوان الس��يّد غضاض��ة في الذهاب
إن القول :إن الدولة تنهض
أضرت
بمهمة الجهاد ،وهو من أركان
إلى ّ
حد القول إن الدولة لم تنفع الدين؛ بل ّ
الدين ،فيصطدم بحقيقة
ش��ديدا ،حين حوّلته في بعض الظروف
إضرارا
به
ً
ً
تاريخية ال مجال إلنكارها هي
إلى أداة في الصراع السياس��ي .3وه��ي حين كانت
أن الدولة في اإلسالم
تسقط لم يس��قط معها الدين؛ بل يس��تمر ،وحين
«سيطرت على مساحات
تنفصل عنه ،ال يتراجع إقبال الناس على اإلس�لام،
شاسعة من األرض؛ لكن البشر
وآي ذل��ك أن الخالفة
بل يزي��د
بقوا على أديانهم السابقة.»..
ً
وتي��رة ونطا ًق��اُ 4 .
ضاعت؛ بينما لم يضع الدين  ،وأن الخالفة زالت،
5
األمة ـ في ه��ذا المنظور ـ
ولكن بقي��ت ّ
األمة  .إن ّ
مؤسسة سياسية مصلحية
هي
َ
المس��تأمنة على الدين ،وليس��ت الدولة ،التي هي ّ
نظرة زمنية إسقاطية
يتفق عليها الناس ويتعاقدون .وال يفتعل رضوان الس��يّد هنا ً
لعالق��ة الدي��ن بالدولة في اإلس�لام ،كما قد توح��ي بذلك مواقف��ه ،وإنما هو
وعرف بها
يس��تأنف ـ بمعنى ما ـ ً
نظرة إلى عالق��ة ُع ِرفت في تاريخ اإلس�لامُ ،
وأصحاب الحديث ،هي الفصل بين الجماعة والدولة ،وحسبان الجماعة
الشافعي ُة
ُ
جماعة المسلمين ال الجماعة السياسية كما عند الحنفية.6
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ

«الدولة اإلسالمية تدين للدين بوجودها ،وليس العكس» .م س ،ص .387
م س ،ص .388
م س ،ص .382 - 381
م س ،ص .388
م س ،ص .58
انظر مقدمته لكتاب الطرسوسي (الذي حقَّقه) ،والمشار إليها في الهامش ( ،)83ص .31
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ال يناظر انشغال رضوان الس��يّد بالفكر السياسي اإلسالمي الكالسيكي
غير انش��غاله بالفك��ر اإلس�لامي المعاصر وتيارات «اإلس�لام السياس��ي»
(األمة
واألصوليات المختلفة .وهو قارب مس��ائل ذلك الفكر عن��د القدماء ّ
والسياسي)...
الديني
والجماعة ،والدولة ،السلطة ،الش��رعية والمشروعية،
ّ
ّ
كمؤرخ للفكر ،وكدارس نقدي ،وكمحقق لنصوصه ،مطلًاّ عليها في حقو ٍل من
التأليف اإلس�لامي مختلفة :علم الكالم ،الذي كانت مسألة اإلمامة ومسائل
ومخ َرجاتها السياس��ية في قل��ب قضاياه التي تناول؛
العمل واإليمان والكفر ْ
وفقه السياسة الشرعية ،حيث اعتنى فيه بكتابات الماوردي 1خاصة ،من دون
إغف��ال الجوين��ي ،وأب��ي يعل��ى ،والغزال��ي ،وابن تيمي��ة ...ال��خ ،واآلداب
الس���لطانية ،و«مرايا األمراء» أو كت��ب «نصائح المل���وك» ،2والنصوص
المتراوحة بي��ن فقه السياسة واآلداب السلطانية ،3ثم الفلسفة السياسية.4
إنتاجا في هذا الباب ،واألكثر توس��ع ًة
وهو بذلك يكاد يكون الباحث األغزر
ً
لدائرة البحث فيه من غيره من الدارسين المختصين.
واضحا في كثير من دراساته ،التي كتبها
وإذا كان النَّفَس االس��تقرائي
ً
في أواخر الس��بعنات وطوال س��نوات الثمانينات ،فإن الذي ينقص عمله هو
اس��تثمار نتائج تلك الدراس��ات في عمل تركيبي ـ اس��تنتاجي ينحو به نحو
التنظير ،ويتجاوز به مج َّرد العثور على الروابط العضوية بين تلك الدراسات
1ـ
2ـ
3ـ

4ـ
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صدر رضوان الس��يّد تحقيقَه لكتاب قوانين الوزارة وسياس���ة الملك ،وتحقيقَه لكتاب تسهيل
ّ
النظر وتعجي���ل الظفر (للم��اوردي) ،وتحقيقَه لكت��اب نصيحة الملوك (بي��روت؛ دار الكتاب
والنص .انظر المعطيات في حواشي سابقة.
العربي ،)1997 ،بدراسة شاملة للماوردي
ّ
انظر في هذا دراسته «الكاتب والسلطان» (في :الجماعة والمجتمع والدولة) ص .165 - 125
نصوصا تنتمي إلى هذا الجنس من الكتابة أو تتداخل مع غيره
ودرس ـ
حقّق رضوان الس��يّد ـ َ
ً
الح��داد ،الجوهر النفيس في
ابن
لكتب:
تحقيقاته
هذا،
في
انظر
الش��رعية).
(مثل السياس��ة
ّ
سياسة الرئيس م م س ،والطرسوس��ي ،تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك ،م م س،
و (مؤلف مجهول) األسد والغواص (اعتناء رضوان الس��يّد ،بي��روت :مركز ابن األزرق لدراسات
التراث السياس��ي ،ط 2012 ،3م)؛ المرادي ،كتاب اإلش���ارة إلى أدب اإلمارة (تحقيق ودراس��ة
رضوان السيّد ،بيروت ،مركز ابن األزرق لدراسات التراث السياسي ،ط 2012 ،2م).
دراستيه« :العقل والدولة في اإلسالم» و«ابن س��ينا :المفكر السياسي واالجتماعي» (في:
انظر
ْ
األ َّمة والجماعة والسلطة) ،ص  ،200 - 179و .222 - 203
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يصدر به��ا كتبه) .إذ يبدو أن الباحث
(كما نلحظ ذلك في المقدمات التي ِّ
غير متحمس لذلك ،ربما لشعو ٍر لديه بالحاجة إلى مزيد من مراكمة الدرس
االستقرائي ،وتنمية نتائجه العلمية بالدراسة المقارِ نة.
ثانياً :الدولة الواقعية والدولة المتخ َّيلَة
يفكر عبد اهلل الع��روي في التراث الفكري السياس��ي اإلس�لامي بعقل
المؤرّخ؛ أعني بعقل الباحث الذي يرمي إلى فهم منظومة الروابط والصالت
تش��د األثر الفكري إلى واقعه التاريخي الذي تولَّد منه .ال مجال ـ في
التي
ُّ
هذه النظرة التاريخية الصارمة ـ لفصل األفكار
يفكر عبد اهلل العروي في
ع��ن محي��ط مؤثراته��ا الموضوعية .ق��د تكون
التراث الفكري السياسي
المعطي��ات الموضوعي��ة الواقعية واح��دة ،وهي
اإلسالمي بعقل الم ؤ� ّرخ؛ أي
بعقل الباحث الذي يرمي
واحدة إن أخذنا بفكرة المدى الطويل la longue
إلى فهم منظومة الروابط
 ،1duréeولك��ن تمثُّالته��ا تتنوّع وتختل��ف بتنوع
ُّ
والصالت التي تشد األثر
واختالف زوايا النظ��ر ،ومج��االت المعرفة (أو
الفكري إلى واقعه التاريخي
حقول العلم) ،وصلة المفكر ـ المباش��رة أو غير
الذي تولَّد منه.
المباش��رة ـ بالموضوع الذي يبح��ث فيه .وبهذا
تتع��دد تمثُّ�لات الكتَّاب
المعنى ن��درك لم��اذا
َّ
المسلمين للدولةَ ،فتُ َما ِي ُز بينهم على صعيد نوع الخطاب الذي ينتجونه حول
الموضوع .لكن التمايز هذا ـ وينبغي على التحليل بيانُه ـ ليس س��وى لحظة
في ذلك التحلي��ل؛ إذ ينبغي البحث ـ فيم��ا وراء االختالفات في الخطاب ـ
الم ْض َمر بين تل��ك التمثالت المختلفة ،م��ن طريق المقارنة
عن المش��تَ َرك ُ
ـ أيضا ـ من طريق بيان وجوه
النصوص والمفاهيم ،ولك��ن
ً
والمضاهاة بين ّ
النصوص ،وبي��ن واقع الدولة
االتصال بي��ن األفكار ،المع َّبر عنه��ا في تلك ّ
التاريخ��ي :مثلما فعل العروي باقتدار وهو ي��درس تمثُّالت الدولة عند فئات
الكتَّاب المسلمين المختلفة.
 1ـ التي قالت بها مدرسة الحوليات الفرنسية ،ونظَّ ر لها

Fernand Braudel
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تقوم قراءة عبد اهلل العروي لتراث الفكر السياس��ي اإلس�لامي المعتني
بمس��ألة الدولة على ثنائية حاكمة ومو ِّجهة (= للقراءة) ،مستنْ َب َطة من التراث
ِ
عين��ه ،هي ثنائي��ة الدول���ة الموضوعية؛ أي الدول��ة الموجودة ف��ي الواقع
الموضوع��ي (ويمكنن��ا أن نطلق عليها تس��مية الدول��ة الواقعي��ة) ،والدولة
رضة ،والمرغوبة في اآلن عينه ،وهي دولة مثالية غير قابلة
المتخ َّي َلة أو المفتَ َ
للتحق��ق .الدول��ة األولى تاريخي���ةُ ،وجِدت ف��ي التاريخ ،ول��م تتمتع برضا
المفكرين أوالء ،أما الثانية فمعياريةُ ،يفَكِّر فيه��ا بمنط ٍق َينْ َبغي (= ما ينبغي
أن يكون) ،وهي لم توجد ف��ي الواقع التاريخي ،وإنما في الفكر كصو ٍر نمطية
وتمثُّالت .وانطال ًقا من هذه الثنائية المنهجية يحل��ل فكرة الدولة في الوعي
متوقفا أمام تناقضاتها ومفارقاتها ،منبّ ًها على الوجوه
السياس��ي اإلس�لامي،
ً
الدرامية فيها ،ومبيّ ًنا ـ في اآلن عينه ـ بعض وجوه تكيّفها وتأقلمها مع الواقع.
يش��دد عبد اهلل العروي ـ في دراس��ة علمية تركيبية الفت��ة 1ـ على وجود
ّ
إدراك الف��ارق بين ما ُيط ِلق عليه اس��م «تخيُّ�لات الدول��ة النموذجية» في
مختلف��ا عن تلك
المؤلفات الش��رعية ،وواق��ع الدولة التاريخ��ي الذي كان
ً
يبرر هذا التش��ديد عنده عل��ى وجوب ذلك
التخيالت
ً
ونقيضا له��ا .والذي ّ
التمييز ـ مثلما يكشف عن صعوبة النجاح في الوصول إلى تحقيقه ـ أن تلك
المؤلفات الشرعية مارس��ت تأثيرها عبر التاريخ في وعي األفراد ونفسياتهم
من طريق التربي��ة العائلية ،والتعليم في المس��جد ،والتهذي��ب في الزوايا،
وتغلغلت في وعيهم ،وك َّيفت سلوكهم نحو الدولة ،وأنتجت تأثير هذا السلوك ـ
بالتب َعة ـ في السياس��ة نفس��ها .2غير أن الفجوة بين الدولة ـ كما كانت في
ِ
بمجرد وصف الدولة في
��د
الواقع ـ وبين فكرتها النموذجية ال يمكن أن ُت َس ّ
ّ
 1ـ عبد اهلل العروي ،مفه���وم الدولة ،بيروت ،دار التنوي��ر ،المركز الثقاف��ي العربي ،ط ،2
1983م ،ص .90
 2ـ م س ،ص  .90وقد عاد األستاذ عبد اهلل العروي إلى تسليط الضوء على األثر التكويني الحاسم
لعامل التربية العائلية/المس��جدية/الصوفية ،في تشكيل مالمح الش��خصية األساسية والوعي /
الالوعي ،في كتاب صدر له قبل أربع س��نوات ،انظر :عبد اهلل العروي ،من ديوان السياس���ة،
ال��دار البيضاء ،بي��روت ،المركز الثقافي العرب��ي2009 ،م ،الفق��رات ،16 - 15 - 14 - 13 - 12
ص .30 - 22
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معا الس��تنتاج
تاريخه��ا الوقائعي ،بل ال من��اص ـ عنده ـ من مقارنة االثنين ً
التجربة المتجس��دة في س��لو ٍك تبنيه تربية؛ أي إلدراك ما تعنيه الدولة في
العامة نتيجة ذلك المزيج بين تمثالتها الطوبوية وواقعها المادي.
الذهنية
ّ

 1ـ «الدولة اإلسالمية» :التكوين والتاريخ

حت��ى بداية الفتوح��ات الكبرى ،واتص��ال العرب بالعالمي��ن البيزنطي
ِ
الع��رب نموذجين من الدول��ة :1الدولة
عرفت
والفارس��ي وبمؤسس��اتهما،
ُ
الطبيعية (الدهرية) ،ذات التقاليد واألُس��س القبلية ،وق��د كان هدفها في
ذاتها .وأكثر نماذج ه��ذه الدولة قام في جنوب
ما إن بدأت الفتوحات
ش��كال
الجزي��رة العربية (اليمن خاصة) ،ولكن
ً
ونجحت ،حتى وجد
مصغ��را من��ه (= النظام المش��يخي) ق��ام في
ً
المسلمون أنفسهم يرثون
ودولة
اإلس�لام.
قبل
ا ـ
تحديد
ـ ومك��ة
الحجاز
ً
دولة جديدة ،من نمط
في
الطبيعية
الدول��ة
عن
المدينة الت��ي تختلف
مختلف تما ًما ،هي الدولة
مضمونها وهدفها ،وإن كان بعض التشابه بينهما
السائدة في العالمين
ملحوظ��ا ف��ي العالق��ات القبلية .وم��ا أن بدأت
البيزنطي والفارسي.
ً
الفتوحات ونجحت ،حتى وجد المسلمون أنفسهم
تماما ،هي
يرثون دولة جديدة ،من نمط مختلف ً
الدولة الس��ائدة في العالمين البيزنطي والفارس��ي ،والمتماثلة في األجهزة
(الدولة اآلس��يوية التي أعقبت انهيار نظام المدينة ف��ي اليونان) .وهي وإن
األخيرين
كانت تتناقض ف��ي أهدافها مع التنظيمات القبلية واإلس�لام؛ فإنّ
ْ
َو َج َدا فيها عنصر النظام.2
كيف حص��ل التداخ��ل والتمازج بي��ن المكون��ات الثالثة ف��ي «الدولة
اإلس�لامية» 3مع أنها تبدو متنافرة؟ كيف ْأمك��ن لـ «الدهرية العربية» التي
 1ـ مفهوم الدولة ،ص .91
 2ـ م س ،ص .92
 3ـ «عندما نتكلم اليوم عن الدولة اإلس�لامية نعني بالضرورة مركَّ ًبا من العناصر الثالثة :العربي
النص).
واإلسالمي واآلسيوي» م س ،ص ( 93التشديد في ّ
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تنح��و نحو الحفاظ على ت��وازن البن��ى االجتماعية التقليدي��ة ،و«األخالقية
اإلس�لامية» ،التي تبغي تحويل الدولة إلى جهاز لتهذي��ب األفراد وتهيئتهم
للعالم األخروي ،و ِلـ «التنظيم الهرمي اآلس��يوي» ،المعروف لخدمة أغراض
دنيوية ،...أن «تتناغم وتمتزج»1؟ يعترف األس��تاذ الع��روي بصعوبة الجواب
ع��ن الس��ؤال ،مس��تدلًاّ عليه��ا (= الصعوب��ة) ب��أن المؤرخي��ن ـ القدامى
المركب ما خال
والمحدثين ـ ال يوفّرون ش��هادة معاصرة على ذلك التمازج
ّ
تمييزهم بي��ن أنماط ثالث��ة من الدول ـ تب��دو منفصلة ـ  :دول��ة الخالفة
الراشدة («الدولة اإلس�لامية») ،والدولة األموية (العربية بتقاليدها القبلية
المس��تعادة) ،والدولة العباس��ية (بتقاليده��ا اإلمبراطورية اآلس��يوية) ،مع
َ
ما ينط��وي عليه ذلك التمييز ف��ي حديثهم عن هذه الدول من ش��عو ٍر بتلك
زمنا في
الصعوبة .لكنه يق��رر أن فترة هذا المر َّكب المتمازج ه��ي األقصر ً
تاريخ الدولة الذي طغى عليه االنفصال بينها ،بينما كان التعاقب أو التتالي
الس��مة األغلب عليه��ا .وكان ال ّبد له هنا من الع��ودة إلى ابن
في الزمان ّ
قدم لنا نظرية تاريخي��ة واجتماعية عن الحياة
خلدون؛ ألنه المفكر «الذي ّ
السياسية ،اإلنس��انية بعامة ،والعربية اإلسالمية بخاصة» ،وألنه ـ بحكم أنه
«ينتصب ف��ي ملتق��ى االتجاه��ات الفقهي��ة والفلس��فية والتاريخي��ة وحتى
الصوفية» ـ قد «وفّر لنا ـ في آخر تحليل ـ األرضية المشتركة بينها».2
تتناسب النمذجة الخلدونية ألنماط الدول ونظم الحكم مع ما عرفته
البش��رية ،والمجتمعات العربية واإلسالمية منها؛ مع فارق هو أنها تتناسب
ترتيبها التجرب ُة
ـ في ترتيبها الزمني ـ مع التاريخ الكوني ،فيما ال ُتطابق
َ
التاريخية العربية اإلس�لامية .فالعرب ما عرفت سياس ًة عقلي ًة بعد الحكم
الطبيعي؛ ألنها ما عرفت مدنية حضرية قبل اإلسالم ،فأتت الخالفة تعقب
الحكم الطبيع��ي .3لكن النمذجة الخلدونية ليس��ت محض وصف تاريخي
لتكوُّن ال��دول وتطوّرها ،وإنما هي ـ مثلما يالح��ظ العروي بحق ـ تنطوي
 1ـ م س ،ص .92
 2ـ م .س ،ص .93
 3ـ م س ،ص .95
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على نظ��رة معيارية للدول تضع الخال َفة في األعل��ى والحكم الطبيعي في
األدنى .وإ ْذ يس��تعرض العروي التعريفات الخلدونية لكل نمط من أنماط
يؤسس
الملك (الملك الطبيعي ،الملك السياسي ،الخالفة) ،والوازع الذي ّ
كل واحد منها؛ وإ ْذ يقف على مقدار ما كان للش��ريعة من حصة أو مكانة
كل دولة ،ينتبه إلى مس���ألتين رئيس��تين في نظرة اب��ن خلدون إلى
في ّ
اهتمام��ا قبل ابن خل��دون ،هي أن
أح��د
السياس��ة :أوالهما ،ل��م ُي ِع ْرها
ٌ
ً
«العناصر الثالثة توجد ـ بنس��ب متفاوتة ـ في كل الدول التي توالت على
رقعة اإلسالم»؛ وهكذا فإن «األساس في أية دولة ـ إسالمية كانت أو غير
إس�لامية ـ ه��و المل��ك الطبيع��ي المبني على
تتناسب النمذجة الخلدونية
العصبية ،تزي��ده الدع��وة الدينية ق��وة؛ لكن
ألنماط الدول ونظم الحكم
ال تغيّ��ر مج��راه» ،أم��ا التهذي��ب الخلقي فال
مع ما عرفته البشرية،
ربانية
والمجتمعات العربية
تتوقف عليه سياسة المجتمع؛ ألنه «منحة ّ
قد توجد وق��د ال توج��د» ،وكل م��ا يوجد هو
واإلسالمية منها؛ مع فارق
هو أنها تتناسب مع التاريخ
«التنظيم العقلي؛ ألن��ه الزم لمراعاة المصلحة
الدنيوي��ة»1
الكوني ،فيما ال ُتطابق
ا.
محدود
فيه
الع��دل
كان
وإن
حتى
ُ
ً
َ
ترتيبها التجربة التاريخية
وثانيهم��ا أن ابن خل��دون المؤمن ال يس��تبعد
العربية اإلسالمية.
إم��كان انقالب المل��ك إلى خالفة إذا ش��اءت
أيضا بس��نن
القدرة اإللهية ذلك؛ لكنه «يؤمن ً
الطبيعة ،وعليها بنى نظريته» ،ولذلك ـ ومن دون خرق العادة ـ فإنه «لن
اعتمادا على طبيعة البشر وحدها».2
أبدا االنقالب المذكور
ً
يحصل ً
تحدث عنه العروي ـ هو عينُه
إن التساكن بين العناصر الثالثة ـ الذي ّ
متعاقبا ف��ي الزمان (ملك
يش��دد عليه ابن خلدون في نظ��ره3؛ فما يبدو
ما
ّ
ً
طبيعي ،خالفة ،سياس��ة عقلية) ـ وهو كذلك متعاقب ـ ه��و في الوقت عينه
متزامن داخل الدولة في اإلس�لام .تحتاج الدولة إلى الحفاظ على قدر من
 1ـ م س ،ص .97
 2ـ م س ،ص 96
 3ـ م س ،ص .97
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الش��ريعة مهما بلغ اس��تبدادها؛ ألن ذلك ضامن للنظام وللشرعية .وتحتاج
الدولة إلى قو ٍة تعتم��د العصبي َة وإن هي كانت خاضع ًة للش��رع .كما تحتاج
إلى العصبية والش��ريعة وإن هي قامت على التنظيم العقلي .ومعنى ذلك أن
الدولة مزيج مركب من هذه العناصر كافة في نظر ابن خلدون.1
ـ تعليقا منه
يسمح لنا السياق الس��ابق بأن نفهم مغزى قول العروي
ً
على الترتيب الزمني الخاص باإلس�لام ألنواع الحكم ـ  :إن هذا الوضع
«س��تكون له آثار وخيمة في تطور الفكر السياس��ي اإلس�لامي» .2ليست
تلك اآلث��ار الوخيمة ـ الت��ي يقصد ـ س��وى تكوّن فكر سياس��ي مأزوم،
ومنفصل عن الواقع التاريخي ،نتيجة انش��داده إلى نموذ ٍج ـ مثال للدولة
غير موجود ،وغير قاب ٍل للتحقق ،وربما هو لم يتحقق إال في لحظة عابرة
من الزمن ،أو هكذا أجمع على ذلك المس��لمون ،وهو ما نرجئ الحديث
توسل فيه العروي
فيه إلى حين .إن وصف تكوّن الدولة وتطورها ـ الذي َّ
مقدمة منهجي��ة ضرورية
اب��نَ خلدون ومص��ادرَ التاري��خ المد َّون ـ ه��و ّ
الس��تخالص فكرة الدولة في الوعي السياس��ي اإلس�لامي ،بوصفها هي
 ـ وبمعن��ى غير مباش��ر ـ إضاءة لواق��ع تلك الدول��ة .لكن الفكر
أيضاً
ً
واحدا ،وال يدور على فكر ٍة جامعة ،وال يشترك
السياسي اإلس�لامي ليس ً
بتعدد زوايا النظر إلى مس��ائل
في قاموس مو َّحد؛ وإنما هو متعدد متنوع ُّ
ِ
واختالف الحقول العلمية التي ينتمي إليها َمن ألّفوا
الدولة والسياس��ة،
قربا أو ْبع ًدا .لذلك كان ال َّبد
في الموضوع ،وموق ِع فئاتهم من الس��لطة ً
من تصنيف ونمذجة لتمييز الخطاب واإلشكاليات.
 1ـ «يعني كالم اب��ن خلدون أنه ال يوجد في تاريخ اإلس�لام دولة قائمة عل��ى العصبية وحدها ،أو
على الدع��وة الدينية وحدها ،أو على التنظيم العقلي وحده :ال ب��د من تواجد الدعائم الثالث.
حينئذ ليس��ت المفاهيم المذكورة ـ ملك ،خالفة ،سياس��ية ـ نماذج لحكومات تاريخية متعاقبة
فقط ،وليس��ت تصورات أخالقية حول كيفية تس��يير الش��ؤون البش��رية؛ وإنما هي ـ زيادة على
يؤسس عليها الكيان السياس��ي .نطلق على تلك المفاهيم المجردة
هذا وذاك ـ مفاهيم ّ
مجردة ّ
األسماء التالية :العصبية ،الشرع ،العدل» م س ،ص .98
 2ـ م س ،ص .95
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 2ـ الفكر السياسي اإلسالمي :نمذجة

يتقن األستاذ عبد اهلل العروي النمذجة ،كما عوّدنا على ذلك منذ قرابة
منهجيا على الموضوع الذي يبحث فيه2؛ لذلك هو
نصف قرن1؛ ألنه يسيطر
ً
يقرأ تراث الفكر السياسي اإلسالمي من خالل تصنيفه إلى ثالثة أنواع من
الخطاب ،تش��ترك في صياغتها والتعبي��ر عنهما خمس فئات م��ن الكُتاب:
خطاب الفقيه ،خطاب المؤرخ ـ األديب ،ثم خطاب الفيلس��وف ـ المتصوّف.
تماي ٍز في اإلش��كالية والمضمون الفكري؛ لكن
بين الخطابات الثالثة
وجوه ُ
ُ
أيضا.
ً
خيوطا ما من الصلة ُتنْ َسج بينها ً

أ ـ الواجب

خطاب الفقيه هو خطاب
ُ
الواجب،
ومعيارهُ في
التفكير وفي النظر
إلى األشياء هو ما
ّ
يقرره الشرع.

خطاب الفقيه هو خطاب الواجب ،معيارُ ُه
ف��ي التفكير وف��ي النظر إلى األش��ياء هو ما
يقرره واج��ب أو في حكم
يقرره الش��رع ،وما ّ
ّ
ره في السياس��ة والدولة ـ أو
الواجب .ما ّ
يقر ُ
هك��ذا على األق��ل يفه��م الفقه��اء ذلك ـ أن
تخضع هاتان لمبادئ الشرع؛ الدولة اإلسالمية
هي دولة الش��رع؛ أي الدولة التي تطبّق أحكام الش��ريعة ،على مثال ما
استقر عليه
فعلت دولة المدينة في عهد النبي وخلفائه ،وهذه لها اس��م
ّ
إجماع المسلمين هو الخالفة .لكن العروي يذهب إلى القول :إن الدولة
التي تطبق الش��رع ليس��ت بالضرورة خالف��ة على ما ف��ي تطبيقه من
صعوبة ،مستدلًاّ على ذلك بسابقة حكم معاوية ،الذي ما أ ِ
ُدخل ُح ْك ُمه في
جملة الخالف��ة على الرغ��م من التس��ليم أن��ه راعى تطبيق الش��رع،3
ومستش��هدا بابن تيمية الذي انصرف عن مس��ألة الخالفة إلى التشديد
ً
Abdallah Laroui, L’Idéologie Arabe Contemporaine.
 1ـ
شامال للموضوع المدروس ،وقدرة على االستنباط والتركيب وإلاّ امتنعت
ا
مسح
النمذجة
تفترض
ـ
2
ً
ً
على الباحث واستحالت مجرد تصنيف اعتباطي.
 3ـ مفهوم الدولة ،ص .102
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منتهيا إلى
على وجوب تطبيق الش��رع بم��ا هو جوهر الدول��ة اإلس�لامية،1
ً
نفس��ه َتغيّر عند المتأخرين ،فأصبح «مرادفاً للعدل
القول :إنّ 2معنى الشرع َ
والقانون»  ،على ما الحظ في تكييف ابن فرحون له.
وقليال ع��ن الخالفة» ،كما
كثيرا على الش��ريعة
ومع أن الفقي��ه «يتكلم
ً
ً
نظام الحكم المطابق
يوما عن اعتباره الخال َفة
الحظ العروي؛ فإنّه لم َ
يتخ َّل ً
َ
المؤسسة التي
يوما عن حسبانها
للشرع ،وعن الدعوة إلى إحيائها .ولم
َّ
ّ
يتخل ً
معا على مقتضى
تجتمع فيها السلطتان السياس��ية والدينية وتنهض بأدائهما ً
بمؤسسة الخالفة ،ألن
الشرع .وما كان يسع الفقهاء غير أن يظلوا متمسكين ّ
يقوون على التحلُّل منه؛ لكن مشكلتهم ـ كما يدركها
إقامتها واجب ش��رعي ال ْ
دائما عن الخالفة التي لم تط َّبق إلاّ
العروي ً
جيدا ـ هي في كونهم «يتكلمون ً
يمت
في ّ
مدة قصي��رة ،وبإلهام ّرباني ،في حين أنهم يعيش��ون تحت نظام ال ّ
إليه��ا إلاّ بأوهى الص�لات»! وهذه مفارقة ليس��ت قابلة للتفس��ير من طريق
أيضا؛ فقد كانوا
افتراض موقفه��م ً
موقفا ذرائع ًّيا؛ ألنها تنطوي على ش��جاعة ً
المتسرب إلى النفوس،
«يحاولون [= بدفاعهم عن الخالفة] محاربة اليأس
ّ
3
والمؤدي إلى انهيار الدولة ،وربما إلى اندثار اإلسالم» .
صعوبة الحديث في موق��ف الفقهاء من الدولة تكم��ن بالذات في هذه
س��ماه العروي طوبى
االزدواجية التي تس��تبد بتفكيرهم؛ فهم مسكونون بما ّ
الخالفة ،وهي طوبى؛ ألنها مس��تحيلة التحقي��ق إلاّ بمعجزة ،وهم مدفوعون
بقوة األم��ر الواقع إلى التس��ليم ـ ف��ي الوقت عين��ه ـ بما تفرض��ه عليهم
ضرورات الوقت من التكيّف مع الدول��ة الواقعية القائمة .إن منطق الواجب
قهري،
ويوجهه ـ يصطدم بامتنا ٍع تاريخي
يؤس��س العقل الفقهي
ّ
ّ
ـ وهو الذي ّ
وت ِح ُّد منه ،ولكن من دون أن تلغيه .ليس للفقهاء
باالس��تحالة التي تردعهَ ،
ـ في مثل هذه الحال ـ إلاّ أن يلوذوا بواقعٍ يعرفون ضروراته .وألنهم يعرفونه
كانوا «يوجزون الكالم عن الخالفة ويطنبون في السياسة الشرعية .يتكلمون
 1ـ م س ،ص .101
 2ـ م س ،ص .101
 3ـ م س ،ص ( 104التشديد من عندي).
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وكثيرا عن النظام القائ��م المقبول لديهم...؛ ألن
قليال عن المثل األعل��ى،
ً
ً
مجرد التحليل العقلي يظهر أن الخالفة تعني ف��ي الحقيقة تجاوز الدولة،
ّ
وبالتالي تجاوز الحيوانية في اإلنسان .بعبارة أخرى تعني معجزة».1
والتمس��ك ـ في اآلن ِ
نفسه ـ
إذا غير العيش اإليجابي في الواقع
ما العمل ً
ّ
بالطوبى ،بذلك الحل��م البعيد الذي لن يبصر النور إلاّ بعناي ٍة ّرباني ٍة ،ليس��ت
أمره ال ينبغي لهذا التجاور بين
عند الفقهاء بمستبعدة؟ ولكن حتى
يقضي اهلل َ
َ
الطوبى والواقع أن يتجاف��ى طرفاه أو يصطدما ،وبلغة أدق :ال ينبغي للتمس��ك
يح��ول دون االندغام ف��ي واقع الدول��ة القائمة .عل��ى أن اختيار
بالطوب��ى أن ُ
أمر ليس
الواقعية ف��ي التفكير والس��لوك ـ وه��و ٌ
ّ
إن صعوبة الحديث في موقف
بحس واقعي ـ
ُيس��تغرب عند الفقهاء المتش��بعين ٍّ
الفقهاء من الدولة تكمن
يش��ترط أن يتمتّ��ع الواقع (السياس��ي) بق��د ٍر من
بالذات في هذه االزدواجية
الش��رعية ُيج��وِّز ُ َق ُبولَه .لذلك يقت��رن عدم رفض
التي تستبد بتفكيرهم؛ فهم
مسكونون بما س ّماه العروي
الفقيه للدول��ة القائمة بمدى الت��زام هذه الدولة
طوبى الخالفة ،وهي طوبى؛
بالش��رع .2وحينها للفقيه أن يدافع عن ش��رعيتها،
ألنها مستحيلة التحقيق
مثال
وأن يلتمس لها المقبولية .ماذا فعل المارودي ً
إلاّ بمعجزة.
غير إضفاء صبغة ش��رعية على الدول��ة القائمة؟
غير مطل ِق دولة ،أو
وماذا تكون «دولة الم��ارودي»
َ
غير ِ
أي��ة دولة قد توجد ويكون له��ا تنظيم داخلي للس��لط والوظائف3؟ ثم هو
نفسه ألم َتكُ ِن «األحكام السلطانية عنده مقَ َّدمة على الواليات الدينية؟» .4وإذا
ُ
كان «القانون العام في الدولة الماوردية هو الش��رع» ،5فألن أية دولة ال تقوم
إلاّ بقانون عام ،وقانون تلك الفترة من التاريخ هو الشرع.
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

وهكذا «إلى أن تتحقق الطوبى ،تعيش كل مجموعة بشرية داخل دولة خاضعة لقانون خاص بها،
وقانون الدولة اإلسالمية هو الشرع» م س ،ص .105
عبد اهلل العروي ،من ديوان السياسة ،بيروت ،الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي2009 ،م ،ص .102
م س ،ص .101
م س ،ص .105
مفهوم الدولة ،ص .105
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ب ـ الممكن

في مقابل طوبى الفقيه تنتص��ب واقعية المؤرّخ ـ األدي��ب .يتأرجح فقه
السياس��ة الش��رعية بين خطاب الواجب (الخالف��ة ،تطبيق الش��رع) وبين
جنسا
التسويغ الفقهي لما يفرضه الواقع .أما اآلداب السلطانية ـ التي تمثل ً
آخر من التأليف السياس��ي اإلس�لامي ـ فال يتحدث أصحابه��ا ـ من ُكتَّاب
الدواوين خاصة ـ سوى بلغة الواقع التي هي لغة الممكن .يشترك المؤرخون
واألدباء مع الفقهاء ـ كما الحظ العروي ـ في االستشهاد باآليات واألحاديث؛
حرجا في سوْق مقتَ َبسات من أقوال
غير أن ُكتَّاب اآلداب السلطانية ال يجدون ً
مقاما من الس��نّة ،يبدو
الفرس واليونان .وإذ ال ي��رى الفقهاء ما هو أعلى ً
على ُكتاب اآلداب الس��لطانية أنهم «ال يكادون يميزون بين شرع النبي وعدل
أنو شروان وعقل س��قراط» .1وقد يكون ذلك بس��بب اختالف جنس «نصائح
الملوك» و«مراي��ا األمراء» عن السياس��ة الش��رعية ،وتح�� ُّرر أصحابه من
اإللزامات الفقهية التي تفرض عليهم تحكيم الش��رع في السياسة ،كما قد
يكون سببه الظروف الجديدة التي وقع فيها االلتباس بين الخالفة والملك.
مس��تغرباً «أن تتداخل الش��واهد الفقهية
وفي مث��ل هذه الح��ال ،ال يك��ون
َ
الشرعية مع البراهين العقلية المأخوذة عن الحكماء األقدمين».2
وليس معنى ذلك أن كتّاب اآلداب السلطانية ال َيلْحظون مكاناً للشريعة
في السياسة والدولة؛ فهم ال يكفّون عن نصيحة الخليفة أو السلطان بمزيد
التمس��ك بالش��ريعة ،لكنهم يفعلون ذلك لغاي ٍة أخرى هي أنه بالشريعة
من
ّ
3
ومأ ْتى هذه الفكرة من أن الدولة ـ في منظور كتّاب
«يدوم ويستقر الملك» َ .
اآلداب الس��لطانية ـ ملكي��ة للحاكم حت��ى وإن كانت وراءه هيئ��ة اجتماعية
(= عصبية) .وألن الوازع الحيواني قد يدفعه إلى س��لوك القهر واالستغالل،
ف��إن خطاب النّصيح��ة يتدخل ليبيّن له محاس��ن االهتداء بالعقل وسياس��ة
 1ـ م س ،ص 106
 2ـ م س ،ص .106
 3ـ م س ،ص 107
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مدة أطول .وكما
الرعية به؛ ألن في ذلك مصلح ًة لملكه
ً
وضمانا الس��تمراره ً
يكون العدل من لوازم السياسة ،يكون الشرع كذلك .وكلما حرص السلطان
على تطبيق بعضه��ا ،وإظهار التوقير ألهلها ،عاد ذلك على س��لطانه بجزيل
باطنا»،
النفع .هكذا «يخدم السلطان الشريعة
ظاهرا؛ ألن الشريعة تخدمه ً
ً
أم��ا الغاية من ذلك ـ أي م��ن التزام بعض العدل وإقامة بعض الش��ريعة ـ
فهي «دوام الملك وتوسيع النفوذ».1
يختلف خطاب اآلداب السلطانية عن خطاب
يختلف خطاب اآلداب
الفقه��اء في أن��ه ال يذ ِّك��ر الس��لطان بالواجب
السلطانية عن خطاب
الفقهاء في أنه ال يذكِّر
��ه مصل َح ٍة
الدين��ي ،وإنما ينصح��ه بما فيه
وج ُ
ْ
السلطان بالواجب
حكمه
سياس��ية 2له .قد يأخذ بالنّصيحة ،فيكون
ُ
الديني ،وإنما ينصحه بما
قريبا من الع��دل ،ويرى في��ه الفقيه
وج ُ
َ
ع��اد ًال أو ً
فيه ْ
ة سياسية
ه
مصلح ٍ
ش��رعيا .ولكن ذلك ال يغيّر من
حكما
ً
له .قد يأخذ بالنّصيحة،
ً
ـ أيضا ـ ً
ً
حقيق��ة أن الس��لطة ملكية ل��ه ،والدول��ة ملك
فيكون حك ُمه عادال أو
ً
العصبي��ة الحاكم��ة ،وبالتال��ي فإن م��ا ينقص
قريبا من العدل.
وورعا ـ
السلطنة ـ حتى لو كان الس��لطان عادالً ً
هو الحرية :حريات األفراد والجماعات.

ج ـ المثال

يتمسك الفقهاء بطوبى الخالفة ،حتى وهم يتصالحون مع الدولة القائمة
صل��ح اختيار؛ بعد أن ب��ات إنفاذ الواجب متع��ذِّرَ التحقيق،
صلح ضرور ٍة ال
َ
َ
فرض
هي
الش��رع
وظيفة
أن
على
الس��لطانية
واآلداب
الدواوين
اب
كت
ر
ص
وي ِ ّ ّ
ُ
ُ
واقعي.
ن
كممك
نفس��ها
تفرض
التي
الدول��ة
في
المصلحة
ورعاي��ة
القانون،
ٍ
ّ
وص ْم وجاهد واستشر
 1ـ كتاب اآلداب السلطانية «ال يقولون :واجبك كذا وكذا .....بل يقولونَ :ص ِّل ُ
وي ْقوى س��لطانُك ،ويدوم ملكُك»،
واع��دل ...ألن في ذلك مصلحتك العليا ،به
��ركَ ،
يس��تتب ْأم ُ
ّ
م س ،ص .107
 2ـ لقد وجد الفالسفة المس��لمون في المؤلفات اليونانية مبررات لموقفهم االنعزالي الفرداني ،لاّإ
أن ذلك الموقف لم ينشأ عن مقروءاتهم بقدر ما نش���أ عن الوضع المعاش [المعيش] ،ذلك
أيضا في انعزال المتصوفة .م س ،ص ( 110التشديد من عندي).
الوضع الذي تسبب ً
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يس��تصعب األولون تحقيق الغاية العليا من الحياة عبر الدولة (= الخالفة)،
وه��ي مكارم األخالق ،فيلوذون بطلبِ أق ِّل القليل :معالم الش��ريعة لش��رعنة
المجردة من
النظام السلطاني ،فيما يسلّم األخيرون بأن الدولة السلطانية،
ّ
ِ
المناس��بة لطبيع��ة المنازع الحيوانية
الغايات األخالقية والدينية العليا ،هي
في البشر .أمام الموقفين هذين ،ال مجال إل للخالص الفردي :الذي يعبّر
ِ
فقدت الدول ُة وازعها األخالقي ،كأداة
الفيلس��وف والمتصوّف عن فكرته .إذا
للتربية الروحية والخلقية ،وكوسيلة لتحقيق النجاة ،فال مناص من أن ينهض
وروحيا ،للتخلص من الغرائز،
عقليا
ً
الفرد ـ بد ًال منها ـ بعبء رياضة النفسً ،
وتعلية العقل والروح ،والتطهير الذاتي ،لتحقيق السعادة األبدية.
يس��وق عبد اهلل العروي هذا التش��خيص ليق��ول :إن فردانية الفالسفة
والمتصوفة ال تنهل عناصرها م��ن مقروءاتهم1؛ وإنما من الواقع الموضوعي
الذي وجدوا أنفس��هم تحت وطأة أحكامه؛ إ ْذ هي (= أي الفردانية) «نتيجة
منطقية ،إن لم نَقُل حتمية ،لطوباوية الفقه��اء وواقعية المؤرخين األدباء».2
المس��تمد من الفلسفة
قد َيكون مفهوم الس���عادة عند الفارابي والفالس��فة
ّ
األفالطونية مراد ًفا لمفهوم مكارم األخالق عند الفقهاء ،كما الحظ العروي
المتوس��لة لتحقيق تل��ك الغاية؛
بحق ،لك��ن الفريقين يختلفان في الس��بل
َّ
فالفقي��ه ينتظر «معجزة ربانية تقلب طبيعة األف��راد» ،وتنصلح بها األحوال،
معتقدا أن «الفرد
العقل وحده،
الفيلس��وف
وبها ينجو الجميع ،فيما يخاطب
َ
ُ
ً
العاقل يس��تطيع أن ينجو بنفس��ه» ،3كما لم يفتأ ابن باج��ة يقول في تدبير
موجودا في مدينة أفالطون،
المتو ّحد .ولم يكن مثل هذا الخ�لاص الفردي
ً
غير أن تط��ورات األوضاع ف��ي إغريقيا ـ بع��د تفككها ـ قاد إل��ى تأويالت
فرداني��ة لفلس��فة أفالط��ون ،وهي التأوي�لات الت��ي أش��اعتها األفالطونية
المحدثة ،وتس��ربت إلى فالس��فة اإلس�لام الذين تأثروا به��ا؛ ألنها ـ بكل
 1ـ م س ،ص .110
 2ـ م س ،ص .111
 3ـ م س ،ص .111
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س��هولة ـ كانت «توافق أحوالهم وظروفهم» .1وهذا دلي��ل آخر عند العروي
على أن واقع هؤالء الفالس��فة المس��لمين ـ الذي يش��به واق��ع اليونان بعد
تفككها ـ هو ما أخذهم إلى األفالطونية المحدثة ،وإلى فهم خاص للفلسفة
اليونانية ،وليست قوة التأثير الفكرية التي كانت للفلسفة تلك في أذهانهم.
رفض مطلق
في فردانية الفيلس��وف ـ ونجد نظيرها عند المتص��وف ـ ٌ
لنظام الحكم السلطاني؛ إنها مشدودة إلى مثال (المدينة الفاضلة أو دولة
العقل) ،ومن هنا غربتها عن الواقع وازدراؤُها له .ولذلك ليس للفالس��فة
سياس��ة ـ بالمعنى الحقيق للكلم��ة ـ وإنما دعوة
في فردانية الفيلسوف
أخالقية ،يفترض تحقيقُها وج��ود مدينة فاضلة
ٌ
رفض مطلق لنظام الحكم
مفتَرض��ة وعس��يرة اإلم��كان؛ مثلم��ا الحظ ابن
السلطاني؛ إنها مشدودة
خلدون .إن الدول َة ـ المثال في ذهن الفيلس��وف
إلى مثال (المدينة
تشبه الدولة الطوباوية في ذهن الفقيه ،في أن
الفاضلة أو دولة العقل)،
كلتيهم��ا مس��تحيل التحقي��ق؛ ألنهم��ا تفترضان
ومن هنا غربتها عن
طبيع��ة بش��رية أخ��رى مج��ردة م��ن الن��وازع
ؤ
وازدرا�ُها له.
الواقع
الحيوانية .ولكن بينما أمك��ن الفقهاء التصالح
مع الدولة الواقعية ،م��ن دون التخلي عن طوبى
الخالفة وخطاب الواجب؛ عجز الفالس��فة عن مالق��اة الواقعية عند نقطة
التقاطع بين اإلم��كان والفَرض؛ ألن وازع السياس��ة عندهم ليس المصلحة
كما يمكن للفقهاء أن يدركوا.
٭ ٭ ٭
هذه نماذج ثالثة لفئات الكتّاب المس��لمين الذين فكروا في السياس��ة
والدول��ة ،ووضعوا في ش��أنها تآلي��ف ،وهي :الفقه��اء ،وكتّ��اب الدواوين،
فت مجاالت تأليفاتهم بأس��ماء :السياسة الشرعية ،اآلداب
وع ِر ْ
والفالس��فةُ ،
يفسر لنا تهافت الفالسفة المسلمين على التأويالت
 1ـ « هذا التشابه في األوضاع العامة هو الذي ّ
الهلنس��تية لألفالطونية ،بل حتى لو لم تكن هذه التأويالت موج��ودة البتدعوها بدافع حاجتهم
إليها» .م س ،ص .112
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السلطانية ،الفلسفة السياسية (أو الفلسفة المدنية) .أضاف األستاذ العروي
إلى الفئة الثانية المؤرخين ،وأضاف المتصوفة إلى الفئة الثالثة .ولم يكن
ذلك فقط ألن المؤرخين تكلموا في السياسة حين أرخوا لألحداث (الطبري،
المسعودي ،ابن خلدون ،المقريزي ،)...وألن المتصوفة عبّروا عن مواقف من
أيضا ألن نمذجة
الدولة القائمة (وانس��حابهم واعتكافهم أكبر تعبير)؛ وإنما ً
يوس��ع دائرة
العروي للمفكرين (الطوب��اوي ،الواقعي ،الفرداني) اقتضته أن ّ
التمثيل لتش��مل فئات من الكتّاب أخرى تدخل تحت أح��كام تلك النمذجة.
ولم��ا كانت واقعية األدي��ب ـ المؤرخ وحده��ا متعامل ًة مع الدول��ة الواقعية،
طبيعيا أن تنصرف مقارناته إلى
وبعيدة من هلوس��ات الدولة المتَخ َّيلة ،كان
ً
ً
ٍ
جوامع
اختالف في المنطلقات واإلشكاليات واألدوات ـ
فئتين تجمعهما ـ على
ُ
مشتركة هما :فئة الفقهاء وفئة الفالسفة.
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التواصل :مفهومه وأبعاده
في القرآن الكريم
ليلى جودي

■

تحري جملة
إنّ محاولة اس��تخالص مفهوم للتواصل يقتضي ّ
معنى
من المصطلحات التي تجري مجراه؛ أي القريبة منه ً
ومبنى ،ومن ثمة مالمسة اإلشكالية ضمن تصور ال ّندعي أنّه متكامل
ً
لنص مقدس له هيبته
األبعاد؛ وإنّما هو رؤية منسجمة بعض الشيء ٍّ
وقداس��ته اللت��ان نش��فق منهم��ا ،وبوصف��ه اإلط��ار ال��ذي يحدد
جمة تقف دون
اإلستراتيجية العامة له ،وإن كنا نجزم بأنّ صعوبات ّ
الوصول إلى كلم��ة فصل في التحديد ،نرجعه��ا إلى الموقع المهم
الذي يحظى به القرآن الكريم ،والناتج عن اإلستراتيجية المتكاملة
للتواصل التي ُولدت من رحم اإلعجاز ،ثم إلى كون التواصل مسألة
شائكة معقدة وزئبقية ال يمكن الحسم فيها.
ولذا أخذنا على عاتقنا إحصاء أغلب اآلي��ات التي وردت فيها
لفظة تواصل ،وما يتبعها من ألفاظ قريب��ة منها كالبالغ واإلخبار
واإلنباء ...بكل مش��تقاتها وصيغها حتى نعرب ع��ن بعض دقائقها،
ونقف على خصائصها؛ كي نرى مدى قربها من المدلول الذي نبحث
عنه ،ونستشف قيمتها بحسب موقعها في البالغ القرآني.
■

أستاذة بقسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة الجزائر.
1
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على أن الدراس��ة لم تكتف باالس��تفادة م��ن البحوث العربية فحس��ب
ـ ونحس��بها كافية لتحديد المفاهيم ـ وإنّما حاولنا سبر بعض المفاهيم من
مراجع غربية قد تعطي رؤية منسجمة لتحقيق المفهوم في مستوى تعالقه مع
ِ
المرس��ل( ،والمبلَّغ):
عناصره أو مرتكزاته ،التي تجلّت في حضور (المبلِّغ):
المرسل إليه( ،والبالغ) :الرسالة خاصة.
َ
أفصح القرآن الكريم عن نفسه ،حينما أعلن أنّه كتاب تواصل وبالغ ،في
توصيف رباني جميل ،فقال اهلل تعالى ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾
[القصص ،]51 :وقال عز م��ن قائل﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
حش��دا من المصطلحات
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [إبراهي��م ،]52 :بل إننا نجد
ً
المتقاربة ،بأس��مائها وأفعالها ومش��تقاتها ،تجزم بأنّ الق��رآن بالغ ،يمارس
وظائفه «من خالل عمليات إعالمية بحتة تشمل جميع صور االتصال».1
ثم إنّ الذي يقف على البالغ القرآني ،ويس��تنبط هذه األلفاظ ،ويمعن
فيها النظر يع��رف حقيقتها ومفهومها وداللتها وأس��رارها وأهدافها ،ويعرف
أيضاً الفروق الموجودة بينها ،هذه األلفاظ ـ التي تبدو مترادفة بالنسبة إلى
الكثيرين ،ومتأرجحة بين مفهوم فضفاض وآخر ضيق في الفكر اإلنساني ـ هي
في جوهرها تحمل خصوصياتها ،إذا ما أ ُدرجت في سياقات مختلفة.
فم��ا مدلول التواص��ل واإليصال واالتص��ال والبالغ واإلنب��اء واإلخبار
تصب في الحقل ذاته؟
واإلعالم ...وغيرها من األلفاظ التي
ّ

تمت في البالغ القرآني ،إما بصورة ضمنية
إنّ اإلجابة عن سؤال كهذا قد ّ
حددها بدقة متناهية.
أو صريحة ،بل إنّه ـ البالغ القرآني ـ ّ
احتل لفظ التواصل مكان��ه في البالغ القرآني بوصفه خطاب تواصل ،ال
َي ْدرُس وال يبلى وال يفقد روحه وجدته مع الوقت .إنّه في حركية دائمة ،يحيا
بالتواصل ،ويزداد جماله بممارسته .وقد استمد حضوره من استخدامه الئحة
متتابعة من المفاهيم الدقيقة المشكّلة ألس إعجازه.
 1ـ إحسان عسكر :وظائف التبليغ القرآني ،ص .27
2

ميركلا نآرقلا يف هداعبأو هموهفم :لصاوتلا

لذا كان من الض��روري تعقّب ما ورد من تعاريف وآراء حوله ،عس��اها
كل اآليات الت��ي وردت فيها هذه
تجلي ما نروم إثباته .محاولين اس��تقصاء ّ
األلفاظ .وإن كان النص المقدس أكبر من أن يحصى ،وأرحب من أن يوضع
كل لفظة في القرآن
في إطار ضيّق ،وإنّم��ا قصدنا من ذلك الوصول إلى أنّ ّ
دالة متفردة بخصوصيتها.
يحدد شارل كولي  Charles Cooleyالتواصل بأنّه «الميكانيزم الذي بواسطته
كل رموز الذهن مع وسائل تبليغها
توجد العالقات اإلنسانية وتتطور .إنّه يتضمن ّ
عب��ر المجال ،وتعزيزها ف��ي الزمان ،ويتضم��ن أيضاً تعابي��ر الوجه ،وهيئات
الجس��م ،والحركات ،ونبرة الص��وت ،والكلمات،
احتل لفظ التواصل
والكتابات ،والمطبوع��ات ،والقطارات ،والتلغراف،
مكانه في البالغ القرآني
تم في االكتشافات
بوصفه خطاب تواصل ،ال
والتلفون ،وكل ما يشمله 1آخر ما ّ
في الم��كان والزم��ان»  ،ويعن��ي التواصل وحدتي
َي ْد ُرس وال يبلى وال يفقد
روحه وجدته مع الوقت.
التواصل والتوصيل؛ أي إنش��اء عالق��ة كالمية مع
ّ
إنه في حركية دائمة،
شخص ما أو شيء ما ،ويش��ير إلى فعل التوصيل،
يحيا بالتواصل ،ويزداد
كما أن��ه يعني التبلي��غ؛ أي توصيل ش��يء ما إلى
جماله بممارسته.
ش��خص ما وإلى نتيجة ذلك الفعل ،كما يدلّ على
يتم
يتم2تبليغه ،والوسائل التقنية التي ّ
الشيء الذي ّ
التواصل بفضلها  .والتواصل أيضاً نقل معلومات من ِ
مرس��ل إلى متلق بواسطة
قناة ،بحيث يستلزم ذلك النقل ـ من جهة ـ وجود شفرة ،ومن جهة ثانية تحقيق
عمليتين اثنتين :ترمي��ز المعلومات ) ،(Encodageوفك الترميز ) ،)Décodageمع
ضرورة األخذ باالهتمام طبيعة التفاعالت التي تحدث في أثناء عملية التواصل،
وكذا أشكال االستجابة للرسالة ،والسياق الذي يحدث فيه التواصل.
1ـ

2ـ

Cooley, Charle: Human Nature and the Social Order, New York 1969, in Mucchielli, R:
Nouvelles méthodes d'étude des Communications, Armand colin, Paris (2) 1988.

نقالً عن جميل حمداوي :مفه��وم التواصل ـ النم��اذج والمنظورات ،ديوان الع��رب ،العدد ،31
ديسمبر http://www.diwanalarab.com/ 2006

 Paul Robert: Le petit Robert 1, Dictionnaire Alphabétique et Analogique de la langue FrançaiseA. REY et Rey - Debove, édition le Robert, Paris - France 1983, p. 346.
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ويعرف بعض الدارسين المحدثين التواصل بشيء من التفصيل ،فيرى أنّه
ّ
تبادل كالمي بين متكلم ) (Sujet parlantيصنع ق��و ًال موجهاً نحو متكلم آخر،
وبين
مخاطب ) (Interlocuteurيلتمس السماع و/أو جواباً صريحاً أو ضمنياً وفقاً
َ
إذا يقوم بين طرفين.
لنمط القول ،فالتواصل ً
والتواصل م��ن منظور علم النف��س اللغوي هو إج��راء يربط من خالله
المتكلم الداللة باألصوات ،وهي الداللة نفس��ها التي يربطها المستمع بهذه
األصوات.
إن المش��اركين ف��ي التواص��ل (أو األط��راف األساس��ية للتواصل) هم
والمخاطب
«األش��خاص» :األنا ) ،(Egoأو الذات المتكلمة المنتجة للملفوظ،
َ
المتحدث عنه ،الكائنات أو
وأخيرا
) (Interlocuteurأو المستمع )،(Allocutaire
ً
ّ
موضوعات العالم .ويتحدد مقام التواصل من ِق َبل:
المتعيّن دورهم من خالل األنا؛ محور التلفظ.
1ـ 1المشاركين في التواصل ُ
2ـ 2األبعاد الزمنية  /المكاني��ة للملفوظ أو للس��ياق المقامي؛ وهي عالقات
زمنية بي��ن لحظة التلفظ ولحظة الملفوظ (الجه��ة والزمن) ،وعالقات
مكانية بين المتكلم وموضوعات الملفوظ ،الحاضرة أو الغائبة ،القريبة
أو البعيدة ،وعالقات اجتماعية بين المشاركين في التواصل ،وبينهم وبين
موضوع الملفوظ (أنماط الخطاب ،والعوامل التاريخية واالجتماعية..إلخ).
رمز لمتحوالت أو إشاريات ) (Embrayeursالتواصل هذه بصيغة« :أنا،
وي ُ
ُ
هنا ،واآلن».
المقام
بطرفي
بالبعد االجتماع��ي ،أو
ويتحدد وضع التواصل ُ
ُ
التواصل ُ
ْ
بين األنا ومخاطبي��ه (وكذلك بالفرق بين «أنت» و«أنت��م» التي تعبّر عن
يتحدد بالطريقة التي ُيتصوّر
حميمية ،أو عن عالقة اجتماعية مختلفة) ،كما ّ
ـ المنج��ز من قبل المتكلم ـ
بها «األنا» الملف��وظ ،وهكذا ُيؤخذ الملفوظ ُ
ويعبّر عن ذلك بصيغ الفعل وجِ هاته ،وبظروف
بعين االهتمام بشك ٍل أو بآخرُ .
«المو ِّجهات»
من قبيل« :من الممكن»« ،من دون شك»؛ أي بما ُيطلق عليه ُ
).(Les modalisations
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3ـ 3والتواصل م��ن منظور منظري االتصاالت واللس��انيين هو نقل إخبار من
ويتم نقل ه��ذا اإلخبار عن طريق
نقطة إلى أخرى (مكان أو ش��خص)ّ ،
رسالة تأخذ صيغة ُمسنَّنة.
األول إلقامة التواصل هو تس��نين اإلخبار (Codage de
والواقع أنّ الش��رط ّ
) ،l'informationبمعنى تحويل الرسالة المادية والمجردة إلى نسق من العالمات،
يتم عبر تعاقد مسبق نسقي ومقولي.
أو إلى ُسنن خاصيته األساسية أن ّ
يتم التواصل؛ فإنّنا نرى أنّ األجزاء المكوِّنة له تش��كـِّل نس��قاً
وعندما ّ
تواصلياً ،وتفترض خطاطة التواصل نقل رسالة ما بين مرسل ومتلق يشتركان
ـ جزئياً على األقل ـ في امتالك النسق الضروري
والواقع ّ
أن الشرط ّ
األول
لصياغة الرسالة ،ضمن نظام يتكون من العناصر
إلقامة التواصل هو تسنين
التالية:
اإلخبار ،بمعنى تحويل
الرسالة المادية والمجردة
الس���نن :الذي يتضم��ن عالم��ات معيّنة،
ـ أ ُ
إلى نسق من العالمات ،أو
ومجموعة من قواعد التأليفات الخاصة بهذا
إلى ُسنن خاصيته األساسية
النسق العالمي في اللغات الطبيعية ،ويتشكل
أن ّ
يتم عبر تعاقد مسبق
السنن من الفونيمات ،والمورفيمات ،وقواعد
نسقي ومقولي.
ُ
تأليف هاته العناصر في ما بينها (في تقابل
المحققة،
مع الكالم المشكّل من الملفوظات ُ
أو الرسائل) ،وهو يؤ ِّمنُ وضوح الرسالة وتحقق الخبر.
يتم عبره
ـ بالقناة :وهي المرتكز الفيزيائي لنقل الرسالة ،والوسيط الذي ّ
الس��نن أو اإلش��ارات ،وهو الهواء في حال التواصل اللفظي ،لكن
نقل ُ
يمكن للقناة أن تأخذ أش��كا ًال متنوعة؛ مثل :موج��ات ذبذبات الراديو،
وأضواء ،وأنساقاً ميكانيكية أو إلكترونية مختلفة ..إلخ .وهي متنوِّعة تبعاً
ِ
مثال :النور يشكّل
المرسل
للوسائل المس��تعملة من قبل
والمرسل إليهً ،
َ
قناة التواصل البصري ،أما الهواء فيش��كل قناة للتَواصل الشفوي وجهاً
لوجه ،في حي��ن أ َّن الكهرب��اء والكيمي��اء ـ أي الم��واد ذات الطبيعة
الكيميائية ـ هما قنوات التواصل اآللي.
5
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ِ
المرسل
ـ جالرس���الة :وهي عبارة عن متتالية من العالقات المنقولة بين
والمرسل إليه ،بواسطة قناة تستخدم لنقل الرامزة؛ أي هي مجموعة من
َ
عدا
ب
تشكل
عليها،
متفق
وقوانين
قواعد
بحس��ب
��خة
المترس
المعلومات
ُ ً
ِّ
مادياً محسوساً من األفكار التي يرس��لها المرسل ،وتحيل على المرجع
ِ
والمرسل إليه.
المرسل
العام المشترك بين
َ
ويكمن الفرق بين رسالة وأخرى في مدى إظهار قوة حضور كل وظيفة من
الوظائف الس��ت ،وبحس��ب نية التواصل ،وأهدافه ،والظ��روف المحيطة في
إنجاح عملية التواصل أو إفشالها.
ِ
فالمرسل ـ بتعبير
ـ دالمر ِسل :ال��ذي هو في اآلن نفسه ُمصدر الرس��الة،
ِ
ويقال :إ َّن
أدق ـ يمتلك آليات تسنين الرس��الة والجهاز
المرسل ذاتهُ ،
ِ
عددا معيناً من
السنن ً
السنن؛ بمعنى أنّه يختار داخل ُ
المرسل هو مكوِّن ُ
اإلشارات ،التي تس��مح بنقل الرسالة .وهو الطرف األول واألساسي في
عملية التواصل ،والمسؤول عن إرسال الرس��الة واختيار المرجع وقناة
االتصال والرامزة.
السـنن :وهو في اآلن نفسه الجهـاز الذي يتلقى الرسالة
 ـ ـهالمتلقي /مفكـك ُ
(أذن أو جهاز استقبال) ومتلقي الرس��الة (الدماغ اإلنساني بالنسبة إلى
اللغة المنطوقة ،والمستمع بالنسبة إلى جهاز االستقبال..إلخ).
المخاطب عن طريق
الس��نن ف��ي مس��توى المتلقي /
َ
ّ
وتتم عملية تفكيك ُ
ِ
المرس��ل ،والتي تكوّن
«البحث ف��ي الذاكرة» عن العناصر المنتقاة من قبل
الرسالة .وهو الطَّ رف اآلخر في عملية التواصل ،والمستقبل لمضمون ال ِّرسالة،
المس��ؤول عن عملية إنجاح التَّواصل أو إفش��اله .كما يمثِّل البيئة التي يحيل
يتحدث عنه طرفا التَّواصل ،والذي «ينشأ نتيجة تطبيق
إليها الخطاب؛ أي ما َّ
محددة وفق بروتوكول مقبول باإلجماع ،ونتيجة وجود إمكان
إجراءات تأسيس َّ
1
متاح أل ِّي كان من أجل متابعة هذا التَّطبيق متى عنَّ له ذلك» .
 1ـ فرانك مانفرد :حدود التواصل ،اإلجم��اع والتنازع بين هابرماس وليوت��ار ،ترجمة  /عز العرب
لحكيم بناني ،أفريقيا ال َّشرق ،المغرب ،2003 ،ص .38
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ـ وإعادة تسنين الرس��الة (“ “Ré encodageأو “ :)”Recodageوهي عملية
تأخذ فيها الرس��الة المشفرة والمفككة التش��فير صيغة جديدة .فعلى
س��بيل المثال ،نملي تلغرافاً (صيغ��ة صوتية) ،د ِّون عل��ى ورقة (صيغة
خطية) ،ثم نكتبه باعتماد المورس (صيغة ميكانيكية) ،لينقل في نهاية
المطاف عن طريق ذبذبات كهربائية.1
وقد ورد لفظ «وصل» بصيغه سبع ( )7مرات في البالغ القرآني ،وهو
في كل مرة يش��ير إلى وجود عالقة تفاعلية تربط بين الس��ماء واألرض،
فقول��ه  ﴿ : 8ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ [القص��ص ]51 :تعن��ي أنّ
ووعيدا،
وعدا
متواص�لا،
القرآن أتاهم متتابعاً
ً
ً
ً
ورد لفظ «وصل» بصيغه
ًوعبرا ،ومواع��ظ ،ونصائح ...أو نُزل
وقصصا،
ً
2
سبع ( )7مرات في البالغ
عليهم نزو ًال
ً
متصال بعضه في أثر بعض ؛ بل إنّ
القرآني ،وهو في كل مرة
اهلل أمر بالصلة في أكثر من آية ،ولم يحددها
في إط��ار بعينه ،وإنّم��ا جعلها جوه��ر العالقة
يشير إلى وجود عالقة
اإلنس��انية الكبرى؛ إذ «كل ما أم��ر اهلل به أن
تفاعلية تربط بين
يوص��ل يصلون��ه؛ أي أنّه��ا الطاع��ة الكامل��ة،
السماء واألرض
السنَّة ،ووفق
االستقامة الواصلة ،والس��ير على ُّ
3
الصلة
الناموس بال انح��راف وال التواء» ؛ إنّها ِّ
المطلق��ة التي ال تنقطع .ويذهب بعض دارس��ي اإلعج��از القرآني إلى أنّ
جمة ،ترجمتها السياقات المختلفة
مصطلح التّواصل مفهوم مكتنز بدالالت
ّ
4
ويفس��ره ابن
التي ورد فيها ،فأبو عبيدة في مجازه يرى أنّه يعني التمام ّ .
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

نق�لا عن ترجمة نص «التواصل»
Jean Dubois et Autres: Dictionnaire de linguistique, p. 96-99
ً
) (communicationلـ «ج��ان دوب��وا» ) (J. Duboisترجم��ة /خالد اليعبودي ،المغ��رب 15 ،كانون
الثاني2008http://terminotic.maktoobblog.com/761039/ .
ينظر الزمخش��ري (أبو القاس��م جار اهلل محمود بن عم��ر الخوارزمي) :الكش��اف عن حقائق
التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ـ دار الفكر ـ بيروت ـ ج  ،3ص .184
سيد قطب :في ظالل القرآن ،م  ،4ج  ،13ص .2057
ينظر أبو عبيدة (معمر ب��ن المثنى التميمي) :مجاز القرآن ،عارض��ه بأصوله وعلّق عليه محمد
فؤاد سزكين ،مؤسسة الرسالة ،مصر ،ط  ،1981 ،2ج  ،2ص . 108
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كثير بالبيان واإلخبار .1كما يعني من منظور الزمخش��ري االنتساب واالنتماء
واالنتهاء واالتصال ،إذ يقول في تفس��يره لقول��ه تعالى ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﴾
[النساء« :]90 :فهو من االنتساب ،وصلت إلى فالن واتصلت به إذا انتميت إليه،
وتوصل إليه؛ أي تلطف
ومعنى يصلون إلى قوم :ينتهون إليهم ويتصلون بهم».2
ّ
في الوصول إليه .والتواصل ضد التصارم 3.ويقال :وصل الشيء بالشيء إذا
ألمه به ،وربطه به ،وجمعه عليه ،فكأنك إذا أحسنت إلى امرئ ربطته بنفسك،
توصيال :جعل أج��زاءه متتابعة غير متقطعة.4
ووصل الش��يء
ً
وجمعته عليكّ .
تواصال ،ولو خال التواصل من المعاني النتفى
واالتصال عبر المعنى يس��مى
ً
القصد والهدف من اتصال اإلنس��ان باللغة والكالم .ويشير التواصل إلى ما
يفعله المتكلم بقوله ،والغرض القصدي من ذلك هو التفاهم بين الذوات.5
ولقد تمثل طه عبد الرحمن التواصل بمفاهيمه وأسسه وآلياته ،من خالل
مكاش��فة علمية دقيقة ،أفضت إلى تحديده بطريقة تصاعدية ،فالوصل عنده
«يفيد معنى الجمع بين طرفين بواس��طة أمر مخصوص ،فالوصل ال يكون إال
بواصل ،والوصل في هذه المرتبة هو الخبر ،ثم يأتي اإليصال ،وهو نقل الخبر
مع اعتبار مصدر الخب��ر الذي هو المتكلم ،ثم االتص��ال وهو نقل الخبر مع
اعتبار مصدر الخبر الذي هو المتكلم ،واعتبار مقصده الذي هو المستمع».6
وإذا ما نظرنا إلى أغلب األلفاظ التي استعملت للداللة على التواصل عند
العرب والغرب وجدناه��ا ال تخرج عن نطاق اإلعالم ،واإلرس��ال ،واإلخبار،
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
8

ينظر ابن كثير (إس��ماعيل بن عمر أبو الفداء الدمشقي) :تفس��ير القرآن العظيم ،دار الفكر،
تحقيق أحمد يوسف الدقاق ،بيروت ،ط  ،1401 ،1ج  ،5ص .288
الزمخشري :الكشاف ج  ،1ص .551
ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) :لسان العرب ،تحقيق عبد الرحمن محمد
قاسم النجدي ،دار صادر ،بيروت ،ط  1992 ،1955 ،1مادة وصل.
مجمع اللغة العربية :معجم ألفاظ الق��رآن الكريم ،الهيئة المصرية العامة للنش��ر والتأليف،
الطبعة الثانية ،1970 ،ص .854 ،853
حسن مصدق :النظرية النقدية التواصلية ،ص .126 - 125
طه عبد الرحمن :اللسان والميزان ،أو التكوثر العقلي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
بيروت ،الطبعة األولى ،1998 ،ص .29
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والتبادل ،واإلبالغ ،واالتصال ،واالطالع ...وهذا يعني أنّ مفهوم التواصل من
المنظور العربي قريب من المفهوم الغربي ،إن لم يكن هو نفس��ه من حيث
الداللة.
ويمكن أن يس��تخلص التواصل من خالل مجموع األلفاظ التي تش��كل
ص��ورا حس��يّة بديعة ،وتدخ��ل في حيّ��زه؛ فالحب��ل ،والن��زول ،والقطع،
ً
واالعتص��ام ،واإلتي��ان ،والمجيء ،واألخ��ذ ،والبعث ،والج��دل ،والحمل،
والذيوع ،والتنازع ،والكالم ،والصراط المستقيم ،والقول ،والنبأ ،وأحسن
الحديث ،والبي��ان ،والذكر ...،وغيرها كثير تؤكد وج��ود حدث التواصل،
كقول��ه  ﴿ : 4ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
لو خال التواصل من
ﭶ ﴾ [آل عمران ،]103 :وقوله  ﴿ : 4ﮭ ﮮ
المعاني النتفى القصد
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﴾ [البق��رة ،]27 :وقول��ه تبارك
والهدف من اتصال
وتعالى ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ
اإلنسان باللغة والكالم.
ويشير التواصل إلى ما
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [اإلسراء ،]20 :وقوله تعالى:
يفعله المتكلم بقوله،
﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
والغرض القصدي من ذلك
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾ [األعراف،]144 :
هو التفاهم بين الذوات.
وقوله ع َّز من قائل ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾ [آل عم��ران،]164 :
وقوله تعال��ى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [النور ..]54 :ونضيف إليها
التحبيب والتزيين الذي ورد في قوله تعالى ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾ [الحج��رات ،]7 :والف��رار إل��ى ،والهج��رة إل��ى،
واالمتالك ،التي هي أيضاً من أساليب التواصل ،وقد جاءت في قوله ﴿ :ﰃ
ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﴾ [الذاريات ]50 :وقوله ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾ [العنكبوت.]26 :
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هكذا يغدو التواصل «جوهرة العالقات اإلنس��انية ،تضع المتلقي وس��ط
المجال ليتفاعل مع الرسالة ،ويشارك في صناعة القرار» .1ولعلنا نعاود طرح
مرة أخرى بطريق��ة مختلفة ،ه��ل البيان والبالغ واإلخب��ار واإلنباء
الس��ؤال ً
والقول ...هي مجرد صفات للتواصل أم أنه��ا لواحق له؟ بمعنى أنّها مراحل
تفعل التواصل تبدأ من اإللقاء وتنتهي عند العمل.
ّ
قلي�لا عند مدلول بعض
قبل اإلجابة عن هذا الس��ؤال يجدر بنا التوقف
ً
األلفاظ والمصطلحات التي قد تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحديد
المفهوم ،حتى نتبيّن حقيقتها وأسرارها في البالغ القرآني.
اإللقاء والتلقي:

اإللقاء معن��اه اإلعطاء واإلنزال بس��رعة ،ولطالما ارتب��ط في القرآن
الكريم بالش��يء الثابت والعظيم ،كقوله تعالى ﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﴾ [لقمان]10 :؛ ألن ثبات األرض بس��بب ثقله��ا ،فكذلك ثبات القرآن
الكريم بسبب عظمته وثقل حمله ،لقوله تعالى ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾
[المزمل .]5 :والتلقي معناه القبول واألخذ ،وهو االستقبال الذي يعني ما تترقب
وجوده بعد زمانك الذي أنت فيه .2وتلقِّي الكلمة :استقبالها باألخذ والقبول،
والعمل بها حين العلم بها ،كقوله  ﴿ : 8ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾ [البقرة]37 :؛
أي تعلّم ،كأن اهلل أوحى إليه أن يس��تغفره ،ويس��تقبله ب��كالم من عنده،3
كلمات» على أنّها
آدم من ر ِّبه
وقرئت اآلية بنصب آدم ورفع
ٌ
الكلمات «فتلقى َ
4
اس��تقبلته بأن بلغته واتصلت به  ،وكـذا تلَقّـون��ه في قوله  ﴿ : 2ﮟ ﮠ
ﮡ ﴾ [النور]15 :؛ أي يأخذه بعضك��م من بعض ،يقال :تلقّى القول وتلّقنه
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
10

نور الدين المالخ« :مفاهيم في التواصل» ،تاريخ النشر .2005/2/2
 http://www.aljamaa.com/ar/index.aspص .3
الجرجاني (أبو الحسن علي بن محمد بن علي) :التعريفات ،وضع حواشيه وفهارسه محمد باسل
عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ط  ،2003 ،2ص .21
ينظر القيس��ي بن أبي طالب (أبو محمد مكي بن حموش) :العمدة ف��ي غريب القرآن ،تحقيق/
يوسف عبد الرحمن المرعشلي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت  ،1984ص .74 ،73
ينظر الزمخـشري :الكشاف ج  ،1ص .274
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وتلقّفه ،1وأيضاً قوله  ﴿ : 8ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ [النمل]6 :؛ أي
لتؤتاه وتلقنه أو تتلقاه وتعطاه .2وإلقاء السمع اإلصغاء ،مصداقاً لقوله : 4
﴿ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [ق .]37 :والعرب
تقول ألقى فالن سمعه إذا اس��تمع بأذنيه وهو شاهد بقلب غير غائب ،3أما
قول الكفار في سورة القمر ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﴾ [القمر]25 :
بد ًال من قولهم« :أألقى اهلل» فهو إش��ارة إلى أنّ اإللقاء من الس��ماء غير
4
جحودا
ال��رد إال
ممكن،
ً
ً
فض�لا عن أن يكون م��ن اهلل تعالى  ،ولم يكن هذا ّ
ونكراناً .واإللقاء :إنزال بس��رعة ،مم��ا يعني أنّه
اإللقاء معناه اإلعطاء
أقوى م��ن اإلنزال ف��ي إثبات وقعه عل��ى النفس،
واإلنزال بسرعة ،ولطالما
وهيمنته عليها ،وأنّ ممارس��ته س��تكون أشد؛ ألنّه
ارتبط في القرآن الكريم
منوط بالتكليف السريع.
بالشيء الثابت والعظيم
والتلقي معناه القبول
ولئ��ن كان اإللق��اء خاصاً ب��اهلل  ، 8فإنّ
واألخذ ،وهو االستقبال
التلقي خاص بالرس��ل أوالً ،ث��م الناس جميعهم
الذي يعني ما تترقب وجوده
على اختالفهم ،لذلك «انحصر التواصل اللساني
بعد زمانك الذي أنت فيه.
ف��ي عملي��ة التواصل ،الت��ي تجري بين البش��ر
5
يؤك��د هذا
ومما ّ
بوس��اطة الفع��ل الكالم��ي»ّ ،
قول��ه  ﴿ : 8ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﴾ [األع��راف ،]144 :وقوله أيضاً تبارك وتعالى ﴿ :وﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [إبراهيم ،]4 :وقوله  ﴿ : 4ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

ينظر الزمخشري :الكشاف ج  ،3ص .54
ينظر الزمخشري :الكش��اف ج  ،3ص  ،137وينظر الصابوني (محمد علي) :صفوة التفاسير ،دار
القلم العربي ،حلب ،دار النمير ،دمشق ،الطبعة األولى  1994ج  ،2ص .402
ينظر الزمخشري :الكشاف ج  ،4ص  ،11وينظر الصابوني :صفوة التفاسير ج  ،3ص .247
الصابوني :صفوة التفاسير ج  ،3ص .287
عبد اهلل إبراهيم ،سعيد الغانمي ،عواد علي :معرفة اآلخر ،مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة،
المركز الثقافي العربي ،بيروت ،الدار البيضاء ،ط  ،1990 1ص .87
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ﰏ ﴾ [الش��ورى ،]51 :فاهلل يكلّم الناس عن طريق الناس الذين اختارهم
واصطفاهم ،إنّهم الرس��ل واألنبياء ،وعن طريق خطابه كذلك ،ومن هنا د َّل
أس��هما في إحداث
اإللق��اء والتلقي عل��ى أنّهما خيطان من ش��بكة التواصل ْ
االتصال بين السماء واألرض.
التنزيل:

أما لفظة نزل فقد وردت في البالغ القرآني مائتين وثالثاً وتس��عين
( )293مرة ،إنّ هذا الكم الهائل من المرات التي ورد فيها هذا اللفظ لم
يأت جزافاً ،وإنّما له دالالته؛ لكون الب�لاغ القرآني خطاباً للناس كافة،
فكان ال بد أن يصل إليه��م بطريقة ما .لهذا اعتمد على أس من أس��س
إعجازه «اإلنزال» ،والتي من أجلها سمي بالتنزيل؛ ألنّه ﴿ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﴾ [الواقع��ة ،80 :والحاق��ة ]43 :فـ ﴿ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﴾ [الفرقان ،]1 :وألنّ��ه ال يحقق غايته ،وال يصل إلى منتهاه إال
بإنزاله وإرساله.
ونزل نزوالً من علو إلى أسفل .واإلنزال هو تحريك الشيء من األعلى إلى
مفصال وأنزل الكتب
ونزل القرآن
ً
ونزل :أوحى بهّ .
األدنى؛ أي األسفل دفعةّ .
المنَ َّزل.
جملة .والمراد بالتنزيل ُ
ولقد حصر نصر حامد أبو زيد التنزيل في نطاق محدود ،ال يخرج عن
«تنزيال للناس عبر وس��يطين :األول الملك ،والوسيط الثاني محمد
كونه
ً
البش��ر» .1على أنّ المراد باإلنزال مجرد اإليصال ،2أما «المعنى المجازي
إلن��زال القرآن فهو التبليغ واإلعالم من جمي��ع انطالقاته؛ أي اإلعالن عن
يطلع عليها
الهداية ،وإنزالها بما يستلزم من تعريف الناس بها ،وإعالم من ّ
 1ـ نصر حامد أبو زيد :مفهوم النص ،دراسة في علوم القرآن ،ص .56
 2ـ ينظر الزمخشري :الكشاف ج  ،3ص 128؛ وينظر أبو الس��عود محمد بن محمد العمادي :إرشاد
العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،تفس��ير أبي السعود ،تحقيق أحمد يوسف الدقاق ،دار
إحي��اء التراث العربي ،بي��روت ،ط  1974 2ج  6ص 135؛ وينظر الجرجاني (أبو الحس��ن علي):
التعريفات ،ص .41
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من الخلق بمحتواها ،ويحوي لفظ اإلنزال التنويه بشرف هذا الكتاب وعلو
صاحبه».1
وتجدر اإلشارة إلى أنّ الخطابي حينما عمد في «بيان إعجاز القرآن» إلى
دراسة بعض أس��راره؛ أعلن أنّ أقس��ام الكالم «مختلفة ،ومراتبها في نسبة
التبيان متفاوت��ة ،ودرجاتها في البالغة متباينة غير متس��اوية ،فمنها البليغ
الرصين الجزل ،ومنها الفصيح القريب السهل ،ومنها الجائز الطلق الرسل،
وهذه أقسام الكالم الفاضل المحمود ،دون النوع الهجين المذموم ،الذي ال
يوجد في القرآن شيء منه البتة ،فالقسم األول أعلى طبقات الكالم وأرفعه،
والقسم الثاني أوس��طه وأقصده ،والقسم الثالث
أما لفظة نزل فقد وردت في
أدناه وأقربه ،فحازت بالغات القرآن من كل قسم
البالغ القرآني مائتين وثالثا ً
من هذه األقس��ام حصة ،وأخذت من كل نوع من
وتسعين ( )293مرةّ ،
إن هذا
أنواعها شعبة».2
الكم الهائل من المرات التي
ورد فيها هذا اللفظ لم يأت
وأقر
إال أنّ هناك من الدارسين من انتصب،
ّ
ّ
ً
جزافا ،وإنما له دالالته؛
بأنّ تصنيف الخطابي ألقس��ام الكالم غير دقيق
لكون البالغ القرآني خطابا ً
وموهم ،والصحيح أنّ الخطاب��ي كان يهدف من
للناس كافة.
وراء ذلك إلى تبيان مقدرة الق��رآن الكريم في
الجمع بين جملة من األقس��ام الت��ي يراعى فيها
المتلقي مهما كان نوعه ،فهو ـ أي القرآن ـ لم يخاطب حالة نفس��ية واحدة،
على تباين أمزجتها وميولها ،ولم يخاطبها في زمن معين أو مكان معين ،وإنّما
نزل للبشرية جمعاء.
خاطبها في كل األزمنة والبقاع؛ ألنّه ببساطة قرآن ّ
فال يختلف اثنان ف��ي أنّ القرآن حاز أعلى طبقات ال��كالم وأرفعه ،أما
الوس��طية والقصد فإنهما يعني��ان االعتدال ،فقول��ه تعالى ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﴾ [النحل ،]9 :يرم��ي إلى أنّ هداية الطريق الموص��ل إلى الحق واجبة
 1ـ إحسان عسكر :وظائف التبليغ القرآني ،ص .27
 2ـ الخطابي (أبو س��ليمان حمد بن محمد بن إبراهيم) :بيان إعجاز القرآن ،ضمن ثالث رسائل في
إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني ،ص .75
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1
وأما الدنو والقرب ففيهما إشارة خفية تومئ إلى أنّ اهلل بعزته وقداسته
عليه ّ ،
يدنو ويقت��رب من عباده ،ن��زو ًال إليهم بقدر قربهم ودنوه��م منه ،ينزل من
عليائه ليدنو ويقترب من عباده حبّاً في التواصل معهم ،ويتنزل إلى الس��ماء
الدنيا تنز ًال يليق بجالله وكماله ،فعن أبي هريرة  ƒأنّ رسول اهلل ژ قال:
ثلث الليل
«ينزل ر ُبنا تبارك وتعالى ك ّل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ُ
فأس���تجيب له ،من يس���ألني فأعط َيه ،من
اآلخر ،فيق���ول :من يدعوني
َ
فأغفر له».2
يستغفرني
َ
تمس قداس��ة اهلل  8وال قدس��ية
فالدنو أو القرب أو النزول حاالت ال ُّ
محكم تنزيله أو جبريل  ،‰وقد قال اهلل تعالى ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾
[البقرة ،]186 :وقال ـ كذلك ـ  ﴿ :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﴾ [هود ،]61 :وقال َج َّل ِفي ُعلاَ ه:
﴿ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [ق ،]16 :وق��ال َت َعالَ��ى ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﴾
[النجم.]8 :

الس��نَّة والجماعة على أنّ كالم اهلل من�� َّزل ،واختلفوا في
وقد اتفق أهل ُّ
معنى اإلن��زال ،فمن قائل بأنّ اإلنزال هو إظهار الق��راءة ،ومن قائل بأنّ اهلل
تبارك وتعالى ألهم كالمه جبريل  ‰وهو في السماء ،وهو عا ٍل من المكان،
وعلّمه قراءته ،ثم جبريل ّ ‰أداه ف��ي األرض وهو يهبط في المكان ،وفي
التنزيل طريقان:
أحدهما :أنّ النبي ژ انخلع من صورة البش��رية إلى ص��ورة الملَ ِك َّية،
وأخذه من جبريل.
الملَك انخلع إلى البش��رية ،حتى يأخذه الرس��ول ژ منه،
ثانيهما :أنّ َ
واألول أصعب الحالين.
 1ـ ينظر الزمخشري :الكشاف ج  ،2ص .403
 2ـ مس��لم (ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري) :صحيح مسلم ،دار السالم ،الرياض ،دار
الفيحاء ،دمشق ،ط  ،2000 ،2ص .307
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الملَك من
وقال ّ
الطيبي :لعل نزول القرآن على النب��ي ژ أن يتلقفه َ
اهلل تلقفاً روحانياً ،أو يحفظه من اللوح المحفوظ ،فينزل به إلى الرس��ول
ويلقيه عليه.1
قصدا ـ م��ا هو إال طريقة من
دنوا أم
ً
إنّ هذا التواصل ـ قرب��اً كان أم ً
الطرق الكثيرة التي يشتمل عليها القرآن ـ كما سنوضح ذلك الحقاً ـ في خلقه
تعالقاً يش��كّل أس االتصال الحميم لتحقيق هدف نبي��ل ،تجلّى في التعريف
بالحقيقة التي من أجلها خلق اإلنسان ،وبذلك تتحقق «الرحلة إلى اهلل بغرض
االتصال بالحقيقة ،حيث السفر إلى إرادة الحق والهيام به اشتياقاً» .2ويتضح
هذا خاصة في قوله  ﴿ : 4ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ً
ّ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ
ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ❁ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﴾ [الشورى.]52 ،51 :
البيان:

إن التواصل ـ قربا كان أم دنوا ً
أم قصدا ً ـ ما هو إال طريقة

من الطرق الكثيرة التي
يشتمل عليها القرآن في
خلقه تعالقا ً يشكّل أس
االتصال الحميم لتحقيق
هدف نبيل ،تجلّى في
التعريف بالحقيقة التي من
أجلها خلق اإلنسان

حبا اهلل اإلنس��ان بالبيان حتى يقدر على تلقي
هذا التنزيل ،والبيان لفظ ورد تقريباً في كثير من س��ور القرآن أكثر من مرة،
ليصل العدد اإلجمالي له إلى مائتين وس��بع وخمس��ين ( )257م��رة في القرآن
عدا
الكريم كلّه ـ وكلّها كلمات دالة ،اس��تطاع من خاللها أن يعط��ي التواصل ُب ً
مكمال لألبعاد التي أعطتها األلفاظ التي تخدم في الحقل المعرفي نفسه.
جديدا
ً
ً
و«ذكر اهلل تبارك وتعالى جميل بالئه في تعليم البيان ،وعظيم نعمته في
تقويم اللسان ...ومدح القرآن بالبيان واإلفصاح ،وبحسن التفصيل واإليضاح،
 1ـ ينظر السيوطي :اإلتقان في علوم القرآن ،ص .69
 2ـ عبد القادر فيدوح :الجمالية في الفكر العربي ،دراسة ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق،
سوريا  ،1999ص .76
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1
ني اللسان
وبجودة اإلفهام وحكمة اإلبالغ»  ،وإذا كانت اللغة والكالم هما مكوِّ ْ
الذي يبيّن عن مكنونات النفس اإلنس��انية ،فهذا يعني أنّهما يمنحان اإلنسان
قدرة «على التواصل عب��ر أداة هي اللغة  Langueالت��ي تصبح أداة للتواصل
عندما تتحوَّل إلى كالم .2»Parole
عما
والبيان 3في أبسط تعريفاته يعني النطق أو المنطق الفصيح المعرب ّ
في الضمير  ،وهو ما يتبيّن به الش��يء من الداللة والفصاحة وغيرها ،ومن
جد ًا؛ إنّها النطق ،فهو يتكلم
هنا فقد تعوّد اإلنسان على القيام بعملية معقدة ّ
ناطقاً ،ومطلقاً لس��انه وفك��ره ليتمكن من التواصل م��ع اآلخرين ،والتفاهم
والتجاوب معهم؛ إذ «ليس الكالم عملية بسيطة ،ناتجة عن أعضاء بيولوجية
جدا ،وتغيّر هيأتها المتنوعة من
مهيأة ألداء هذه الوظيفة؛ إنّها شبكة معقدة ً
الدماغ والجهاز العصبي وأعضاء الس��مع والنطق ،وكل هذا ينزع إلى هدف
4
فسر
فصله سيد قطب حينما ّ
وحيد مرغوب فيه هو تواصل األفكار»  .وهو ما ّ
الظاهرة فقال« :إنّ تكوين جهاز النطق وحده عجيبة ال ينقضي منها العجب..
اللس��ان والش��فتان والفك واألس��نان والحنجرة والقصبة الهوائية والشعب
والرئتان ..إنّها كلّها تشترك في عملية التصويت اآللية ،وهي حلقة في سلسلة
البيان .وهي على ضخامته��ا ال تمثل إال الجان��ب الميكانيكي اآللي في هذه
العملية المعقدة ،المتعلّقة بعد ذلك بالس��مع والم��خ واألعصاب ،ثم بالعقل
الذي ال نعرف عنه إال اسمه ،وال ندري شيئاً عن ماهيته وحقيقته ،بل ال نكاد
ندري شيئاً عن عمله وطريقته!
كيف ينطق الناطق باللفظ الواحد؟
إنّها عملية معقدة ،كثيرة المراحل والخطوات واألجهزة ،مجهولة في بعض
شعورا بالحاجة إلى النطق بهذا اللفظ؛
المراحل ،خافية حتى اآلن ،إنّها تبدأ
ً
ألداء غرض معين ،هذا الشعور ينتقل ـ ال ندري كيف ـ من اإلدراك أو العقل

 1ـ الجاحظ :البيان والتبيين ج  ،1ص .8
 2ـ رضوان القضماني :مدخل إلى اللسانيات ،ص .41
 3ـ ينظر الزمخشري :الكشاف ج  ،4ص .43
Jean Dubois et Autres: Dictionnaire de Linguistique, p. 361.
 4ـ
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أو الروح إلى أداة العمل الحس��ية..المخ ..ويق��ال :إنّ المخ يصدر أمره عن
طريق األعص��اب بالنطق بهذا اللفظ المطلوب ،واللف��ظ ذاته مما علّمه اهلل
قدرا من الهواء المختزن فيها ،ليمر
وعرفه معناه ،وهنا تطرد الرئة ً
لإلنسان ّ
الش��عب إلى القصبة الهوائية إلى الحنجرة وحباله��ا الصوتية العجيبة،
من ُ
التي ال تقاس إليه��ا أوتار أية آلة صوتية صنعها اإلنس��ان ،وال جميع اآلالت
الصوتية المختلفة األنغام ،فيصوت الهواء في الحنجرة صوتاً تش��كله بحسب
ما يريد العقل...عالياً أو خافتاً ،س��ريعاً أو بطيئاً ،خشناً أو ناعماً ،ضخماً أو
رفيعاً ...إلى آخر أش��كال الصوت وصفاته .ومع الحنجرة واللسان والشفتان
والفك واألسنان ،يمر بها الصوت فيتشكّل بضغوط
والبيان في أبسط تعريفاته
خاصة في مخارج الحروف المختلفة وفي اللسان
يعني النطق أو المنطق
خاصة .يم ُّر كل ح��رف بمنطقة من��ه ذات إيقاع
الفصيح المعرب ع ّما في
معين ،يت ُّم فيه الضغط المعين ،ليصوت الحرف
الضمير ،وهو ما يتب ّين به
س معي ٍن ...ووراءه العبارة والموضوع والفكرة
الشيء من الداللة والفصاحة
بجر ٍ
وغيرها ،ومن هنا فقد تعودّ
والمش��اعر الس��ابقة والالحق��ة وكل منها عالم
اإلنسان على القيام بعملية
عجيب غريب ،ينش��أ ف��ي هذا الكيان اإلنس��اني
معقدة ّ
جداً؛ إنّها النطق.
العجي��ب الغري��ب بصنع��ة الرحم��ن ،وفض��ل
الرحمن».1
وقد أوردنا القول كلّ��ه على طوله؛ لما له من أهمي��ة خطيرة في مجال
النطق والبيان .نع��م ،إنّه النطق الذي يوصل إلى البيان ،إلى س��حر القول
الذي له ش��روطه ومتطلباته كما مدحه الرس��ول ژ حاثاً عل��ى التأنق في
الكالم؛ ألنّه كان يدرك أنّ وقع اللس��ان المبين أشد من وقع السهام ،فقال:
«وإ ّن من البيان لسحراً» .2وقد كان الجاحظ على وعي بأنّ الوظيفة األساسية
عما في الصدور ،فقد صاغ للبيان
واألولى للغة تكمن في التواصل ،واإلعراب ّ
أكد م��ن خالله أنّه األداة الفاعلة الت��ي توصل إلى الفهم
مفهوماً إجرائياًّ ،
 1ـ سيد قطب :في ظالل القرآن ،م  ،6ج  ،27ص .3447
 2ـ البخاري (أب��و عبد اهلل محمد بن إس��ماعيل) :صحيح البخاري ،دار ابن كثير ،دمش��ق ،بيروت،
ط  ،2002 ،1ص . 1460
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واإلفهام ،فقال« :والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى ،وهتك
الحجاب دون الضمير ،حتى يفضي السامع إلى حقيقته ،ويهجم على محصوله
كائناً ما كان ذلك البيان ،ومن أي جنس كان الدليل؛ ألنّ مدار األمر والغاية
فبأي شيء بلغت
التي إليها يجري القائل والس��امع إنّما هو
الفهم واإلفهامّ ،
1
ولعل ّأول ما ينبغي أن يلفت
األفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان» ّ .
نظرنا في هذا النص هو ما يكش��ف عن��ه من رؤية ش��مولية تضع التواصل
مرادفاً للبيان الذي اختزل في «الفهم واإلفهام في بعديه :المعرفي واإلقناعي
(االس��تمالة واالحتجاج) ،ثم ربطت األداة بالموضوع والمناس��بة؛ أي بالمقام
الخطابي» .2والح��ق أنّ هذا الفهم للتواصل (الفه��م واإلفهام) ال يخرج عن
يتم التواصل بفضلها ،تحقيقاً لسلوك كالمي
كونه قانوناً يضبط المعايير التي ّ
يهدف إلى إيصال كالم فني ناجع على المس��تويين اإلخب��اري والتأثيري في
العقل والمشاعر معاً بحسب مقتضى الحال؛ أي أشكال االستجابة للكالم.
القراءة

خلق اهلل تعالى اإلنسان ،ومنّ عليه بالبيان ،الذي يعني النطق واإلفصاح
ـ كما أش��رنا ـ فتعلم القرآن ألداء تالوته حق تالوة؛ إذ كما هو معلوم ،فإنّ
لكل النفوس البشرية ،أمر بقراءته ثم تالوته كي يصلها
القرآن خطاب اهلل ّ
تجسد
به؛ أي يصل النفس البشرية باهلل ،وأردف ذلك باألمر بالصالة؛ ألنّها ّ
لربه؛ أي اتصاله به ،يقول  ﴿ : 4ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ [المزمل،]20 :
خطاب العبد ّ
ويق��ول ﴿ : 4ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﴾ [العنكب��وت ،]45 :وبه��ذه الص��ورة
«كل تواصل
تتمظهر أرقى الوسائل التي يتوازن بها التواصل ويكتمل؛ ذلك أنّ ّ
لغوي يقوم بناء على شكل من أشكال الحوار».3
 1ـ الجاحظ :البيان والتبيين ج  ،1ص .8
 2ـ محمد العمري :البالغة العربية ،أصولها وامتدادها ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ـ المغرب،
بيروت ،لبنان  ،1999ص .201
 3ـ Mikhaïl Bakhtine: Le Principe Dialogique; ed Seuil, p. 68
نق�لا عن أنور المرتجي :س��يميائية
ً
النص األدبي ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ـ المغرب ،1987 ،ص .106
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وما ُسمي القرآن قرآناً إال ألنّه يحمل في طياته لفظ القراءة التي لها من
مدلوالت االتصال ما لها ،فهو مق��روء ال يحقّق وجود اآلخرين ـ أي المعنيين
بقراءته ،وهم هنا البشر كافة ـ قبل وجوده إال بقراءته ،التي تقوم على العالقة
الشخصية بين القارئ والمقروء/النص ،وبين القارئ واهلل .1إنّها الميكانيزم أو
تحرك النص ،حتى يبحث القارئ عن دالالته المودعة فيه .والقرآن
اآللية التي ّ
خاص بكالم اهلل ،وهو مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدهما إلى
وسمي به لقران السور واآليات والحروف فيه .وقال الفراء :هو مشتق
اآلخرُ ،
من القرائن؛ ألنّ اآليات منه يصدق بعضها بعضاً ،ويشابه بعضها بعضاً ،وهي
قرائن .وقال قوم :إنّه مصدر لقرأتُ ...س��مي به
القرآن خاص بكالم اهلل،
الكتاب المقروء من باب تسمية المفعول بالمصدر،
وهو مشتق من قرنت الشيء
وقال آخ��رون :هو وصف على ُفعالن ،مش��تق من
بالشيء إذا ضممت أحدهما
ُ
إلى اآلخر ،وسمي به لقران
القرء بمعنى الجمع ،ومنه قرأ َُت الماء في الحوض؛
السور واآليات والحروف فيه
أي جمعت��ه ،وحكى قط��رب قو ًال :إنّه إنّما س��مي
وقال الفراء :هو مشتق من
القرائن؛ ّ
أخذا من
قرآنا؛ ألنّ القارئ يظهره ويبيّنه ِمن فيهً ،
ألن اآليات منه
يصدق بعضها بعضاً ،ويشابه
قول العرب :ما قرأت الناقة َسلاَّ ِق ُّط؛ أي ما رَ َم ْت
ً
بعضها بعضا ،وهي قرائن.
بولد ،أي ما حملت قط ،والق��رآن يلفظه القارئ
من فيه ويلقيه فسمي قرآناً.2
قدمه هؤالء ال يكمن في ما أفصحوا به ،بقدر ما يكمن في
إنّ أهم إسهام ّ
ما لم يقولوه صراحة حول إش��كالية إعجاز القرآن ،في جزئها التواصلي؛ إذ
في ضوء هذه المعطيات يحق لنا أن نقول :إنَّه سمي قرآناً ِل ِقران القرآن باهلل،
و ِقرانه بالعباد ،ومن ثمة تصير المس��ألة مس��ألة متعدي��ة تفضي إلى قران
العباد باهلل ،وسمي كذلك ـ أيضاً ـ ألنّه ُيقرأ من قبل القارئ .وال يكاد بعض
اللغويين والمفس��رين ـ ناهيك عن بعض الدارس��ين ـ يفرق��ون بين القراءة
والتالوة ،ويظن��ون بهما الترادف ،والحقيقة أنّها ليس��ت منه ،إذ ال ريب أنّ
 1ـ ينظر سيزا قاس��م :القارئ والنص ،من الس��يميوطيقا إلى الهيرمينوطيقا ،عالم الفكر ،المجلد
الثالث والعشرون ،العددان الثالث والرابع ،يناير  /مارس ،أبريل  /يونيو  /الكويت  ،1995ص .273
 2ـ ينظر السيوطي :اإلتقان في علوم القرآن ،ص .81 ،80
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القراءة مرحلة أسبق من التالوة ،وكما هو معروف فإنّ اهلل تعالى افتتح محكم
تنزيله بِـ «اقرأ» ،فكان أول أمر ألقاه على رسوله المصطفى ژ القراءة ﴿ ﭻ
يؤكد
مما ّ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ❁ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ❁ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ [العل��ق 1 :ـ ّ ،]3
ارتباط الق��راءة بالتواصل ،ومن تدبر ذلك في مواضع من القرآن استش��ف
ذلك جلياً ،فقوله  ﴿ : 4ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ [القيامة ]18 :يشير إلى أنّ القراءة
هنا متعلّقة بفعل التلّقي فحس��ب ،وهو؛ أي الرسول ژ محمول على ترديده،
حيث كان جبريل  ‰يلقّنه؛ ألنّه مأمور بقراءته قراءة مكررة إلى أن يحفظه،
على أس��اس أنّ بيان��ه يأتي بعد ذل��ك في قول��ه  ﴿ : 8ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﴾
بش��ره اهلل بإعطائه آية بيّنة؛ وهي أن يقرأ عليه جبريل ما
[القيامة ،]19 :ولهذا ّ
يقرأ عليه من الوحي ،وهو أ ُمي ال يكتب وال يقرأ ،فيحفظه وال ينساه ﴿ ﯙ ﯚ
ّ
ﯛ ﯜ ﴾ [األعلى .]7 :فذه��ب به عن حفظه برفع حكم��ه وتالوته ،1فقوله : 4
﴿ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﴾ [اإلسراء،]45 :
وقول��ه  ﴿ : 2ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ [اإلس��راء،]106 :
وقول��ه  ﴿ : 8ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ [المزم��ل ،]20 :عل��ى س��بيل المثال ال
الحصر ،يوحي بأنّ القراءة جاءت مقترنة بالتلقي أو الجمع ومعرفة ما ورد فيه
من أحكام ثم العمل بها.
التالوة:

هكذا تبدو القراءة مرحلة تدريبية ،تعمل على تحريك المتلقي حتى يصل
إلى المرحلة التالية لها ،وهي التالوة ،فتصير هذه األخيرة «نش��اطاً خاصاً
2
تفعل التالوة وتتفاعل معها،
يسمو به كل قارئ بنفسه فوق نفسه» ؛ ً
إذا القراءة ّ
وبذلك تتحوّل إلى ٍ
جزء منها.
كثيرا ما
ورد لفظ التالوة في القرآن الكريم ثالثاً وستين مرة ،وهو لفظ
ً
يأت��ي مقترناً بالح ِّث على االتب��اع والعمل بما في كت��اب اهلل العزيز الحميد
 1ـ لالستزادة ينظر الزمخشري :الكشاف ج  ،4ص .243
 2ـ سيزا قاسم :القارئ والنص ،من السيميوطيقا إلى الهيرمينوطيقا ،عالم الفكر ،المجلد الثالث
والعشرون ،العددان الثالث والرابع ،الكويت  ،1995ص .273
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ج��ل جالل��ه:
كقوله
ّ

﴿ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾ [فاط��ر]29 :؛ أي يأخ��ذون بما
فيه ،ويعلمون ما فيه ،ويعملون به ،1وقوله  ﴿ : 4ﭾ ﭿ ﮀ ﴾ [النمل]92 :؛
أي أن أتَّب��ع ما فيه .وكذا ف��ي قوله  ﴿ : 8ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ [ه��ود]17 :؛ أي
ثم إنّ القراءة عامة
ويتّبع ذلك البرهان ش��اهد يش��هد بصحته وهو القرآنّ ،
تش��مل جميع الناس ،وقد ورد هذا في الصيغ التالية :فاقرأوا واقرأ وقرأت،
كقول��ه  ﴿ : 4ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ [المزمل ،]20 :أم��ا التالوة فهي خاصة
محصورة في الرس��ول ژ ؛ ألنّها «شأن من شأن
تبدو القراءة مرحلة
رس��ول اهلل ژ بل هو معظم ش��أنه» ،2كما أنّها
تدريبية ،تعمل على
محصورة في المؤمنين دون غيرهم؛ ألنّهم فهموا
تحريك المتلقي حتى
يصل إلى المرحلة التالية
معنى قوله تعالى في القرآن الكريم كلّه ،فطبقوها
لها ،وهي التالوة ،فتصير
وسجودا ،وبكاء فزادتهم إيماناً ،سواء تليت
تدبرا،
ً
ً
هذه األخيرة «نشاطا ً
عليه��م أم تلوها هم أنفس��هم ،مصداق��اً لقوله
خاصا ً يسمو به كل قار ئ
�
تعال��ى ﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
بنفسه فوق نفسه».
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭷ ﴾ [األنف��ال ،]2 :وقول��ه تب��ارك وتعال��ى:
﴿ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾ [مريم .]58 :وأما
الكفار فهم أيضاً فهموا معنى ما ج��اء في القرآن الكريم ،وهم أهل فصاحة
عز من قائل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
وبيان واقتدار في فنون القول ،فحاربوه؛ يقول ّ
ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭤ ﭙ ﭔ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﴾ [يونس .]16 ،15 :وهكذا فقد ُحرم الكفار ش��رف تالوتها،
 1ـ ينظر الزمخشري :الكشاف ج  ،3ص .307
 2ـ الزمخشري :الكشاف ج  ،2ص .242
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وإنّما تليت عليهم .أضف إلى ذلك أنّ «التالوة سميت أمنية؛ ألنّ تالي القرآن
مر بآية ع��ذاب تمنّى أن يو ّقاه» ،1على عكس
مر بآية رحمة تمنّاها ،وإذا ّ
إذا ّ
يبدل آية العذاب بآية الرحمة.
الكافر الذي طلب من رسول اهلل ژ أن ّ
ولمزيد م��ن التأكيد نورد هذه اآليات ،ونتمعن ف��ي بديع توصيفها بعض
وأما العمل فهو
الشيء لنجد أنّ التالوة ش��رف جليل أفردت للرس��ول ژ ّ .
لجمي��ع الناس ،على أس��اس أنّ األمر بالتالوة إلزام للرس��ول ژ بااللتزام
عز من قائل ﴿ :ﮱ ﯓ
الحرفي بما جاء في أعظم تشريع رباني شامل ،قال ّ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾ [األنعام ،]151 :وقال ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﴾ [القصص.]59 :

الترتيل

إنّ التالوة مثلما هي حقّ للمؤمن ،فإنّ من ح��قّ القرآن الكريم عليه أن
يتلى التالوة الصحيحة ،مثلما أمر اهلل  4وقال ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ [المزمل،]4 :
مما يعني «أن يش��ترك فيه اللس��ان والعقل والقلب ،فحظ اللس��ان تصحيح
ّ
الحروف بالترتيل ،وحظ العقل تفسير المعاني ،وحظ القلب االتعاظ والتأثر
باالنزجار واالئتمار ،فاللس��ان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ» .2ومن ثَ َّم
تأتي مرحلة أخرى لتشكّل شبكة متالحمة ،تدور في فلك التواصل ،إنّها مرحلة
دا الفعل
مؤك ً
الترتيل الذي أمر به  8في موطنين من س��ور القرآن الكريمّ ،
و«تأكيدا في
بالمصدر تعظيماً لش��أن الترتيل ،وزيادة في البيان واإليضاح،
ً
إيجاب األمر به ،وأنّه ما ال بد منه للقارئ» ،3فقال  ﴿ : 8ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ﴾ [الفرق��ان.]32 :
والترتيل هو أن يصل المرتل إلى كنه الق��رآن ،وهدفه أن يتلوه تالوة واعية
 1ـ القيسي :العمدة في غريب القرآن ،ص .79
 2ـ أبو حامد الغزالي :إحياء علوم الدين ،دار الكت��اب العربي ،بيروت (د ت) ،المجلد األول ،ج ،3
ص . 131
 3ـ الزمخشري :الكشاف ،ج  ،4ص .175
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كل حواس��ه؛ أي ُيحضر القلب والعقل واللس��ان ،فيتدبر من
تامةُ ،يعمل فيها ّ
وكل آية من آياته،
وكل كلمة من كلماتهّ ،
كل حرف من حروفهّ ،
خاللها معاني ّ
ترس�� ٍل وتؤدة وتمهُّل وتث ُّبت ،بتبيين
وكل س��ورة من سوره ،فتكون تالوته على ُّ
ّ
الحروف ،وإش��باع الحركات ،ومد الصوت به وتجويده ،وتفخيم ألفاظه ،وأن
يقرأه على منازله ،فإن قرأ تهديدا لفظ به لف��ظ المتهدد ،وإن قرأ تعظيماً
1
كل ذكر
لفظ به على التعظيم ؛ أي يتمثّل ما فيه من مشاعر ،ويقف فيه عند ّ
هلل أو وع��د ووعيد ،أو ما ضرب اهلل من أمث��ال أو قصص لالتعاظ والخوف
والرجاء ،فتكون له عوناً على الوصول إلى قلب القرآن ومن ثمة «كان األمر
ترتيال ،ال كيفما ّاتفق ،وذلك حتى يتم وقعه ،ويعظم أثره.»2
بترتيله
ً
ّ
ولعل في ترتي��ل القرآن الترتي��ل المطلوب
إن «التالوة سميت أمنية؛
ّ
ألن تالي القرآن إذا ّ
المفت��اح الذي يجعل م��ن الصوت المش��كّل من
مر
ّ
بآية رحمة تمناها ،وإذا
نفي��س كالم اهلل المدخل الرئي��س للوصول إلى
ّ
ّ
مر بآية عذاب تمنى أن
منتهى الصفاء القلب��ي والروحي مع اهلل  4بناء
ً
ّ
يوقاه» ،على عكس الكافر
على أنّ «كتاب التبلي��غ قرئ ليرت ََّل ،والترتيل من
الذي طلب من رسول
أقوى دواعي ش��رح الص��دور ،وتألي��ف القلوب،
اهلل ژ أن ّ
يبدل آية
وجذب النفوس إلى تقبّل حقائق اإليمان والتجاوب
العذاب بآية الرحمة.
معه��ا ،فهو يع��رض الحقائق عرضاً فنياً مش��بعاً
بالجو العاطفي المناسب لها ،فتجد مسارها إلى
القلوب والعقول ،وتشق الدعوة بالترتيل طريقها إلى البصيرة والوجدان ،فهو
أسلوب فني من أساليب فن القول ،يوقظ الكيان اإلنساني ،فيتلقى التبليغ في
نشوة غامرة ورضا واطمئنان .»3إنّه ـ أي الترتيل ـ الطريق األمثل الذي يقع
به اإليصال ويتحدد التواصل .غير أنّ سؤا ًال يظهر على السطح ،ليطرح نفسه
 1ـ لالستزادة ينظر الس��يوطي :اإلتقان في علوم القرآن ،ص 163 ،162؛ وينظر الزركشي :البرهان
في عل��وم الق��رآن ،ج  ،1ص 450؛ وينظر ابن كثير :تفس��ير الق��رآن العظي��م ،ج  ،7ص 142؛
والزمخشري :الكشاف ،ج  ،4ص 175؛ سيد قطب :في ظالل القرآن ،المجلد  ،6ج  ،29ص .3744
 2ـ صالح الدين عبد التواب :الصورة األدبية في القرآن الكريم ،ص .81
 3ـ إحسان عسكر :وظائف التبليغ القرآني ،ص .186
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قبل أن ننهي الحديث عن هذه المرحل��ة الخطيرة؛ وهو :كيف يأمر اهلل 8

ينزله بعد؟ وبتعبير آخر هل الترتيل
رسوله بترتيل القرآن وهو س��بحانه لم ّ
سابق لإللقاء من منطلق قول اهلل تبارك وتعالى ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ❁ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﴾ [المزمل]5 ،4 :؟
يقدر األمور جليلها ودقيقها ،فكل شيء عنده بمقدار،
من حكمته  4أنّه ّ
ويعده
وتأسيساً عليه فإنّه يهيئ رسوله المصطفى ژ لتلقي هذا القول الثقيلّ ،
إعدادا روحياً لقبول هذا األمر الجليل ،الذي له هيبة وروعة وجالل؛ ألنّه كالم
ً
عظيم قدير ،فكان القرآن عظيماً لقدره ،ولما يحمله من أوامر ٍ
ونواه ال يعلم
المرسل الرسول ژ كيف يبينها.
المبلَّغ /
َ
الدعوة

وفي أثناء رصدنا لمدلول كلمة الدعوة ،وجدناها ترد اثنتي عش��رة ومائتي
( )212مرة ،والم��راد بها «محاولة الداعي اس��تمالة الناس نح��و هدف معين،
وإقناعه��م به إقناع��اً تطمئن إليه قلوبه��م ،وترضى عنه عقولهم ،وتنش��رح له
صدورهم ويخالط وجدانهم ،ويس��ري في مش��اعرهم ،ويمتزج بكيانهم ،ويصبح
لكل ما يصدر عنهم من فكر
إيماناً راسخاً كي يتهيأ لهذا اإليمان أن يكون محركاً ّ
وعاطفة وسلوك ،به يؤمنون ،وبتوجيهه يعملون ،وفي سبيله يبذلون ،وعنه ينافحون،
ومن أجله يستشهدون» .1وهكذا يستشري اإليمان من القلب إلى الجوارح كلها.
ولما كانت الدعوة هي حسن الطلب ،والتلطف فيه من الداعي حتى يتوجه
المدعو إل��ى اهلل ،ويعتمد علي��ه ،ويطلب عونه ورحمته وه��داه ،تقدمت على
التبليغ ،وأصبحت مرحلة سابقة له ،على أساس أنّ الدعوة إلى اإلسالم عامة،
إذا فهذه الدعوة تستلزم وجود داعية ،لذلك
تسبق تبليغ التعاليم بالتفصيلً ،
س��مي الرس��ول ژ داعياً؛ ألنه يدعو الناس إلى دين الحق ،إلى عبادة رب
الناس والترغيب إليه ،فيعمل على نش��ر المنهج وتبليغ��ه ومتابعته؛ ألنّه لب
 1ـ عبد الغني محمد س��عد بركة :أس��لوب الدعوة القرآنية بالغ ًة ومنهاج��اً ،دار غريب ،القاهرة ـ
مصر ،ط  ،1983 ،1ص .14
24

ميركلا نآرقلا يف هداعبأو هموهفم :لصاوتلا

كل زمان ،وبهذا تتحقق العملية التواصلية
كل مكان وفي ّ
الدعوة وجوهرها في ّ
التي هي «فعل يقوم على نقل المعلومات من مصدر إلى هدف».1
التبليغ

أيضاً فإنّ التواصل محكوم بلفظ التبليغ ،الذي هو اآلخر يسهم في تحقيق
جوهر التواصل بشكل صري ٍح ومباش ٍر .وقد ورد في القرآن الكريم سبعاً وسبعين
( )77مرة ،وكان في كل م��رة دا ًال ،يقصد من ورائه إم��ا التوكيد أو الكفاية
واالنتهاء أو اإلنذار .وهذا اللفظ مش��تق من كلمة البلوغ والبالغَ .وبلَغَ الشيء ُ
��ل إليه وانْتَهَى ،زماناً كان
وص َ
ّ
َي ْبلُغُ ُبلُوغاً َوبالغاًَ :
إن التواصل محكوم بلفظ
حسياً أو معنوياً.
التبليغ ،الذي هو اآلخر
هذا الشيء أو مكاناً أو غيرهماّ ،
يسهم في تحقيق جوهر
وت َبلَّّغَ بالشيء َو َص َل
وأ َْبلَغَ ُه هو ِإ ْبالغاً َوبلَّغَ ُه َت ْب ِليغاًَ ...
التواصل بشكل صريح ٍ
إل��ى ُم ِ
��راده ...والب�لاغُ الكفاي�� ُة ف��ي التذكير
ومباشرٍ .وقد ورد في القرآن
ويتَوَ َّص ُل إلى الشيء
الكريم ( )77مرة ،وكان في
والموعظة .والبالغُ ما ُيتَ َبلَّغُ به ُ
المطلوب .والبالغ ما َبلَغَك ...واإلبالغ :اإليصال،
كل مرة داالً ،يقصد من
ورائه إما التوكيد أو الكفاية
وكذل��ك التبليغ .ويقال :أم��ر اهلل َبلْغٌ بالفتح؛ أي
واالنتهاء أو اإلنذار.
بالغٌ من قوله تعالى ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﴾ [الطالق.]3 :
ُريد به .والمبالغ ُة
وأمـر بـا ِلـغٌ َوبلْغٌ :ناف ٌذَ ،ي ْبلُغُ ما أ َ
��د وأمر بالغٌ :جيد .وحجة
أن َت ْبلُغَ ف��ي األمر ُج ْه َد َك .ويقالُ :ب ِلغَ فالن أي ُج ِه َ
بالغة وحكم��ة بالغة؛ أي واصلة على نهايتها من الق��وة .والبالغة :الفصاحة.
فصيحه
والبلْغُ :البليغ من الرجال ،رجل بليغ َوبلْغٌ و ِبلْغٌَ :ح َس��نُ الكالم
والبلغُ ِ
َ
ُ
2
يبلغ بعبارة لسانه ُكنْه ما في قلبه ،وقد َبلُغَ بالضم بالغ ًة؛ أي صار بليغاً .
ق��ال ﴿ : 8ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
 1ـ نور الدين المالخ« :مفاهيم في التواصل» ،تاريخ النشر .2005/2/2
 http://www.aljamaa.com/ar/index.aspص .3
 2ـ لالس��تزادة ينظر ابن منظ��ور (أبو الفضل جم��ال الدين محمد بن مكرم) :لس��ان العرب ج ،8
ص ( 419مادة بلغ) وكذا معجم ألفاظ القرآن الكريم لمجمع اللغة العربية ،ص  ،124وما بعدها.
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ﯴ﴾ [إبراهيم]52 :؛ أي هذا القرآن ،وما فيه من البيان :بالغ من اهلل إليكم.
والبالغ بمعنى التبلي��غ ،كما يكون المعنى :لهم في��ه كفاية وغنى ،1كما جاء
البالغ في الق��رآن بمعنيين؛ أحدهم��ا اإليصال ،فيكون اس��ماً بمعنى اإلبالغ
والتبليغ ،والثاني الكفاية.
ويضيف الراغب األصفهاني أنّ البلوغ واإلبالغ والتبليغ بمعنى :االنتهاء
إلى أقصى المقص��د والمنتهى ،والوص��ول واإليصال والتوصي��ل إلى غاية
مقصودة أو حد مراد ،سواء أكان هذا الحد أو تلك الغاية مكاناً أو زماناً أو
أمرا من األمور المقدرة معنوياً ،وربما يعبّر به عن المش��ارفة عليه وإن لم
ً
ينته إليه2؛ مما يعني أنّ التبليغ هو إيصال الحجة البالغة الواصلة إلى الحد
النهائي تماماً وكما ًال في شقها المعنوي خاصة ،ووصلها بالطرف اآلخر حيث
إ َّن «البالغة تق��ال على وجهين :أحدهم���ا :أن يكون ال��كالم بذاته بليغاً،
أمرا
والثاني :أن يكون بليغاً باعتبار القائل والمقول له وهو أن يقصد القائل ً
ما فيورده على وجه حقي ٍق أن يقبله المقول له».3
فمفهوم التبليغ في القرآن مفه��وم أكبر من أن يقال عنه :إيصال تعاليم
اإلسالم إلى الناس فحس��ب؛ إنّه يقتضي عرضاً حسناً لهذه التعاليم؛ عرض
فيه درجة عالية من النضج الفني واإلجادة ،وفيه ـ كذلك ـ تمام بيان كفاية
الجد،
ّ
لكل األفهام حتى ينتهي إلى القلوب كلّها على أساس أنّ «البالغة ،هي ّ
وهي الجامعة لثمرات العقل؛ ألنّه��ا تحق الح َّق ،وتبطل الباطل على ما يجب
أن يك��ون األمر عليه ،ث��م تحقيق الباط��ل وإبطال الحق ألغ��راض تختلف،
وأغراض تأتلف ،وأمور ال تخلو أحوال هذه الدنيا منها من خير وش��ر ،وإباء
وإذعان ،وطاعة وعصيان ،وعدل وعدول ،وكفر وإيمان».4
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
26

لالستزادة ينظر البغوي (الحسين بن مسعود الفراء أبو محمد) :معالم التنزيل ،تفسير البغوي،
تحقي��ق خالد العك ،م��روان س��وار ،دار المعرف��ة ،بي��روت ،ط  1987 ،2ج  ،4ص 177؛ وينظر
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي :زاد المسير في علم التفسير ،ج  ،7ص .393
ينظر الراغب األصفهاني :مفردات ألفاظ الق��رآن ،تحقيق  /صفوان عدنان داوودي ،دار القلم،
دمشق ،الدار الشامية ،بيروت ،ط  ،1997 ،2ص .144
المصدر السابق ،ص .145
أبو حيان التوحيدي :كتاب اإلمتاع والمؤانسة ،ج  ،1ص .101
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هكذا يتبدى لنا أس التواصل بمفاهيم تتجلى في منظومته اللفظية التي
ينطلق منها ومعه��ا ،وقد حفلت بكمٍ هائل من المرام��ي التعبيرية ،فإذا كان
يعرفون التواصل بأنه كشف ما جاء في مادة التبليغ وعرضها،
بعض الدارسين ّ
وأنّ��ه اإلبالغ واإلع�لام واإلخبار؛ أي نق��ل خبر من طرف آلخ��ر وإخباره به
وإطالعه عليه ،وأنّه يقصد من ورائه إحداث عالقة مع ش��خص أو ش��يء ما،
كذلك يشير إلى فعل التوصيل إضافة إلى أنّه يعني التبليغ؛ أي توصيل شيء
يتم
ما إلى شخص ما وإلى نتيجة ذلك الفعل،
ويدلّ أيضاً على الشيء الذي ّ
تبليغه والوسائل التقنية التي بها يتم التواصل ،1أقول :إذا كان التواصل يقوم
بهذه المهم��ات كلها ،فإنّا نراه��ا مهمات يؤديها
َّ
إن «البالغة تقال على
التواصل ،وليس��ت
ً
تحدي��دا للمفه��وم؛ ذلك أنّ
وجهين :أحدهما :أن يكون
اإليصال هو اإلبالغ الذي يشترط وجود بالغ ومبلِّغ
الكالم بذاته بليغاً،
ومبلَّغ ،وال يشترط من هذا األخير التجاوب سلباً
والثاني :أن يكون بليغا ً
أم إيجاباً .في حين يشترط التواصل ما يشترطه
باعتبار القائل والمقول له
وهو أن يقصد القائل أمرا ً
اإليصال ،إال أنّ��ه متعلق بوجود تجاوب من المبلَّغ
يؤكده ،حتى يحقّق وجوده ووجود النص أيضاً،
ما فيورده على وجه حقيق ٍ
بل ّ
أن يقبله المقول له».
مخيرا بين قبول��ه أو التولي عنه،
ح��را
وإن كان
ً
ً
مما ينت��ج عنه «عالق��ة حوارية ح��رة بين فئات
المجتمع المتعددة والمتباينة إيديولوجياً وطبقياً،
عالقة تتوخى بناء وعي بمنأى عن ضغط المؤسسات واألجهزة».2
الصدع

وحين نصل إلى قوله تعال��ى ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [الحجر ،]94 :نلتقي بكلمة
(اصدع) التي تعني :امض لما أ ُمرت .وقد وردت في القرآن مرة واحدة (،)01
المرس��ل اإلقدام والثب��ات والقوة
ولكنها دال��ة بما يكف��ي ألن تمنح المبلَّغ
َ
 1ـ
 2ـ عمر مهيبل :الخطاب الفلس��في للحداثة يورغن هابرماس ،مجلة اللغة واألدب ،جامعة الجزائر،
قسم اللغة العربية وآدابها ،العدد العاشر ،ديسمبر  ،1996ص .44
Josette Ray - Debove et Alain Rey: Le Petit Robert de la Langue Française, 1982, p. 135.
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والنفاذ؛ لتأدية هدف نبيل ،وغاية س��امية تستند إلى إعمال العقل ،وتصديع
المرسل المبلَّغ ژ
القلوب في إيصال الرسالة ،كما هو مطلوب منه ،إذ لو كان
َ
يتواصل من أجل نفسه أو أجر ما ...أو ما شابه ذلك لحق له أن يتواصل كما
يش��اء ،أما وإنّه يتواصل هلل وبأمره فكان لزاماً عليه أن يوصل ويتواصل كما
شاء اهلل ذلك.
إنّ الظاهرة االتصالية من األمور التي تزيد من ارتباط البالغ بالمبلَّغين،
إذا يقتضي نقل الخبر بشك ٍل مؤثر،
وتجدد صلتها به ،فتحقيق قيمة توصيلية ً
ّ
كون المس��تعار له في «فاصدع بما تؤم��ر» هو تبليغ الرس��الة ،وهو عقلي،
والجامع لهما التأثير وهو ـ أيضاً ـ عقلي ،ولكونها «أي الظاهرة االتصالية»
تهتم
ـ كذلك ـ عملية إخبار وإعالم تهتم بنقل الخبر من مبلِّغ إلى مبلَّغ ،فإنّها ّ
بتوضيح الخبر المنقول ،واإلبداع في التبليغ ،وأحياناً حتى في اإللزام المادي
والمعنوي ،وهنا تظهر سيطرة الرسالة ،وهيمنة المبلغ ،ودونية الملتقي.1
هكذا فقد أمر اهلل رس��وله ژ أن يبلّغ رس��الته ،ويجهر بها ،ويظهرها
يصرح بجميع ما
يفرق بين الحق والباطل ،وأن ّ
ويمضي فيما أمره ،بل أمره أن ّ
كل ما أ ُمر ببيانه «وإن ش��قّ ذل��ك على بعض القلوب
أوحي إليه ،وأن يتبين ّ
فانصدعت ،والمش��ابهة بينهما ـ أي المستعار والمس��تعار له ـ في ما يؤثره
التصدي��ع في القل��وب ،فيظهر أث��ر ذلك عل��ى ظاهر الوجوه م��ن التقبض
واالنبس��اط ،ويلوح عليها من عالمات اإلنكار واالستبش��ار .»2ومن ثم تجلّى
مفهوم الصدع في إحداث صورة من صور االتصال والتواصل الفاعلة والناجعة،
فتسهل عملية اإليصال إلى المبلَّغين أكثر من التبليغ؛ ألنّ «التبليغ قد يصعب
حتى ال يكون له تأثير ،فيصير بمنزلة ما لم يق��ع ،والمعنى الذي يجمعهما
اإليصال ،ألنّ اإليصال؛ الذي له تأثير كصدع الزجاجة أبلغ ،»3ومن هنا فهو
ال يصل إلى منتهاه من روعة التأثير إال بالصدع.
 1ـ نور الدين المالخ« :مفاهيم في التواصل» تاريخ النشر ،2005/2/2
 ،http://www.aljamaa.com/ar/index.aspص .1
 2ـ ابن أبي اإلصبع المصري :بديع القرآن ،ص .22
 3ـ صالح الدين عبد التواب :الصورة األدبية في القرآن الكريم ،ص .61
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وبعد :فإنّ��ه من الضروري بم��كان فهم إش��كالية التواصل ف��ي معناها
األنثولوجي ) ،(Anthologieفالقول الذي يسمح بنشر بالغ ،أو بإعالن صحيفة
ـ مثال ـ ليس إال حالة خاصة من حاالت التواصل في معناه العام...
إخبارية
ً
فهو يحس��ن المشاركة في الش��عور العام بالوضعية ،وفي فهم الوجود ـ مع ـ
اآلخرين .1والمهم في هذا كلّه أنّ التواصل هو التلفظ بقول أو خطاب أو نداء
أو تقدي��م ب�لاغ أو التكلّم باإلش��ارة أو القي��ام بحركة وغيرها من أش��كال
كل األحوال ،فإنّ هذا النوع
التواصل ،التي تتّجه من المبلغ إلى المبلَّغ .وفي ّ
كل
من التواصل لن يصل إلى مس��تواه ،ولن يبلغ مداه الداللي ما لم يتوفر ّ
الس��نن نفس��ها ،لتبليغ
م��ن المبلِّغ والمبلَّغ على ُ
ّ
البالغ وتلقيه حتى يحصل التفاهم بشكل عملي.
إن التواصل هو التلفظ
وبناءً على ما سبق ،يمكن القول :إنّ التواصل
ه��و العملية األساس��ية الفاعلة ،الت��ي بمقدورها
تحقيق حلقة الوصل بين أطراف قال عنهم : 8
﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

بقول أو خطاب أو نداء أو
تقديم بالغ أو التكلّم
باإلشارة أو القيام بحركة
وغيرها من أشكال
التواصل ،التي ّ
تتجه من
المبلغ إلى المبلَّغ.

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﴾ [البق��رة ،]213 :ومن
ثم فهو يتعدى حدود التحقيق والربط ،إلى إعادة التحقيق وتجديد الربط كلّما
انقطع حبل الوصل بين الناس بعضهم مع بعض ،وبين الناس ورب الناس.
إنّ السؤال الذي يطرح نفسه علينا هنا هو :لماذا وظَّ ف القرآن كل هذه
مثال ليست
المواد وبصيغ مختلفة؟ خاصة وأنّ «مرسلين» و«مرسلو» و«مبعثون» ً
كـ (أرسل) أو (يرسل) أو (رسول) أو (مرسل) فما قيمة هذه الصيغ وما داللتها
في القرآن؟
1ـ

Martin Heidegger: Etre et temps. Traduit de l'allemand par François Vesin; d'après les travaux
de R. Bouchem et A. de Waelhens. Editions Gallimard. Paris, P 162.
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كل آي��ة من آياته يط��رح جملة من
مما ال مش��احة في��ه أنّ القرآن في ّ
ّ
يتمعن في القرآن
والذي
األلب��اب،
أولو
رها
يتدب
حتى
المخصوصة،
القضايا
ّ
ّ
حشدا من الصيغ ـ من أس��ماء وأفعال ومشتقات ـ تغلّف الطابع
الكريم يجد
ً
كل صوره .حيث
بكل فنون التواصل الذي يم��ارس وظائفه عبر ّ
العام للب�لاغ ّ
توسع
ّ
تتردد في كتاب اهلل ألفاظ أخرى كثيرة ،عدا التي أشرنا إليها سابقاًّ ،
من مفهوم التواصل ،وتشكّل المفهوم المفتاح له؛ إذ ليس اإللقاء أو اإلنزال
أو البيان أو القراءة أو الت�لاوة أو الترتيل أو الدعوة أو التبليغ أو الصدع...
كل أش��مل ،وفق
وغيرها بمحدد للتواصل وحدها ،وإنّما ّ
تتنزل جميعها ضمن ّ
وعي تام بمدلول كل واحد منها ،وعالقته بغيره ،على أس��اس أنّ التنقيب عن
إس��تراتيجية التواصل في البالغ القرآني يعد اإلشكال الرئيس الذي جعل كل
لتعد التربة الكريمة التي
هذه األلفاظ تتبوأ منزلة خطيرة في البحث ،حتى ّ
نمت فيها العملية التواصلي��ة ،فأنبتت منظومتها على أس��اس القرآن بوصفه
إعجازا يعرض من القضايا ،ويطرح من التساؤالت ،ما يشغل القلوب جميعها.
ً
فما مدى تناس��ب هذه األلفاظ وانس��جامه بعضها من بعض في تحقيق
مفهوم للتواصل؟ وما الضابط لها ،خاصة أنّها تبدو مترادفة قابلة الستيعاب
دالالت مختلفة؟
ونحن نحاول االقتراب من فهم أكثر لتحديد مفهوم للتواصل ألفينا تعالقاً
متفردا لم يس��بق إليه ،بي��ن األلفاظ التي تش��ير إلى التواص��ل ـ بوصفها
ً
مصطلحات تحمل قضايا قائمة بذاتها ـ وبين اآلية أو الس��ورة بوصفهما نصاً
تبدت في وروده في تعبيرات متس��قة
ً
مكتمال .كما وجدنا أنّ قيم��ة ّ
كل لفظ ّ
ألن
؛
متميزا
تدبرا
يتطلب
ا
معرفي
عدا
ب
اس��تحالت
المعنى،
مع
كامال
ا
اتس��اق
ً
ً
ً
ُ ً
ً
ً ّ
اللفظ الواحد تتعاقب عليه صناعة الكالم ،فيصاغ بأساليب تبرز خصوصيته
وتفرده عن التعبيرات األخرى التي يرد فيها.
واأللفاظ الدالة على ذلك ـ وعلى التواصل بالتحديد ـ كثيرة ،والشواهد
فرق بدقة متناهية بين
أكثر ،على أساس أنّ المعجم القرآني بلغ ذروته ،حينما ّ
وحدث،
األلفاظ؛ فاأللفاظ بعث وأرسلّ ،
ورتل وتال ،وقال وكلّم ،وأخبر وأنبأ ّ
وجاء وأتى ،ونطق ولفظ ،وألقى وقذف ،وذهب وقصد ،وأخذ وحمل ...معنى
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مثال لإلشارة إلى أنّه 8
كل اثنين منها واحد ،ولكن القرآن يستعمل (بعث) ً

أرسله وحده ،ويستعمل (بعث به) لإلشارة إلى أنّه ـ سبحانه ـ أرسله مع غيره
كقوله تعالى ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ [الجمعة،]2 :
أما أرسل فهي تدلُّ على التوجيه مع متابعة ،على أساس أنّ الرسول معناه في
اللغة ال��ذي يتابع أخبار الذي بعثه ،كقول��ه تعالى﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ [التوبة.]33 :
الترسل في القراءة والتمكين
(رتل) التي تعني
وكذلك الشأن بالنس��بة إلى ّ
ّ
ويت��م ذلك بأن يبيّ��ن المرتِّل جميع الح��روف ،ويوفّيها حقها من
والتبيين،
ّ
اإلش��باع ،قال  ﴿ : 4ﯾ ﯿ﴾ [الفرقان،]32 :
ّ
إن التالوة تتطلب من التالي
ولما كان األمر كذلك؛ أي أنّ اهلل أتى به ش��يئاً أن ّ
يتبعه حق اتباعه ،ويعمل
ترتيال بتمهل وتؤدة؛ لتيسير فهمه
ورتله
به ّ
حق عمله مصداقا ً
بعد شيءّ ،
ً
وحفظه ،أمر عباده المرتلين بترتيله فقال ﴿ :ﭢ لقوله  ﴿ : 8ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﴾،
ﭣ ﭤ ﴾ [المزمل .]4 :في حين أنّ التالوة تتطلب
وإن قيل :التالوة أفضل أم
من التال��ي أن يتّبعه حق اتباع��ه ،ويعمل به حقّ
َ
تلوت
الذكر؟ قلت :إذا
عمله مصداق��اً لقوله  ﴿ : 8ﭴ ﭵ ﭶ
خاطبك اهلل  ، 8وإذا ذكرتَه
َ
ﭷ ﭸ ﭹ ﴾ [البق��رة ،]121 :وإن قي��ل :التالوة
ُ
تخاطبه.
فأنت
تلوت خاطبك اهلل ، 8
أفضل أم الذكر؟ قلت :إذاَ 1
تخاطبه .
فأنت
وإذا
َ
ذكرته َ
ُ
وإذا ما حاولنا البحث عن الفروق الدقيقة بين لفظتي (القول) و(الكالم)،
وجدنا أنّ األولى تدلّ على الكالم على الترتيب ،وهو كل لفظ قال به اللسان
تاماً كان أو ناقصاً .وبمفهوم آخر هو األلفاظ المفردة التي يبنى الكالم منها،
ومن ثمة فهو متضمن في الكالم ،وبهذا كان الكالم مكتفياً بنفسه ،ومن أدلّ
الدليل على الفرق بين القول وال��كالم إجماع الناس على أن يقولوا :القرآن
كالم اهلل ،وال يقولوا :القرآن قول اهلل؛ وذلك أنّ هذا موضع ضيق متحجر ال
فع ِّبر لذلك عنه بالكالم
يمكن تحريفه ،وال يس��وغ تبديل ش��يء من حروفهُ ،
 1ـ عل��م الدي��ن الس��خاوي (أب��و الحس��ن عل��ي ب��ن محم��د) :جم��ال الق��راء وكم��ال اإلقراء،
تحقيق  /عبد الكريم الزبيدي ،دار البالغة ،بيروت ،ط  ،1993 ،1ج  ،1ص .270
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الذي ال يكون إال أصوات��اً تامة مفيدة ،1ولهذا غالباً م��ا تأتي لفظة الكالم
لصيقة بقائله��ا ،كقوله تعال��ى ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﴾ [البق��رة،]75 :
وأيض��اً قوله تعال��ى ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﴾ [الفتح .]15 :أما لفظة القول
فمتصلة بم��ا يأتي بيانه كقوله تعال��ى ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾ [الزم��ر ،]18 :وغالباً ما تس��تعمل
لفظة القول في معنى الحكم؛ ومثل قوله تعالى ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﴾ [النمل ،]85 :كذلك فإنّ القول يس��تعمل على خمسة أوجه بحسب ما

يذهب إليه الفراهي في مفردات القرآن:
1ـ 1قول مسموع.
2ـ 2وقول بالس��ر ،قال تعالى﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [الرعد.]10 :
3ـ 3وإيماء من غي��ر تكلم ،قال تعال��ى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ❁ﭥﭦﭧ
ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ❁ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ❁ ﭽ ﭾ[ ﴾ ...مريم.]29 - 26 :

4ـ 4وحديث في النفس من غير كالم مرتب بالحروف ،وذلك بإحضار المعنى
الذي يحضر قبل الكالم ،ومن ذل��ك قوله ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

 1ـ ينظر ابن جني :الخصائص ،ج  ،1ص 18؛ وابن منظور :لسان العرب ،مادتي (كلم) و(قول).
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ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾ [آل عمران.]154 :
5ـ 5وإشارة عامة ،س��واء كانت بفعل أم بلس��ان حال ،كما جاء في الحديث:
«وقال بيده كذا» ،وهو كثير ،ومنه ما رواه البخاري في كتاب العلم ،باب
من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس ،عن أبي هريرة عن النبي ژ أنّه
قالُ « :يقبض العلم ،ويظهر الجه ُل والفت ُن ،ويكثر الهر ُج» قيل :يا رسول
اهلل ،وما الهرج؟ فقال :هكذا ،بيده ،فح َّرفها ،كأنّه يريد القتل.1
ويحدد ابن خلدون مفهوم��اً دقيقاً للكالم ،فهو من منظ��وره« :العبارة
ّ
والخطاب»2
مما يقتضي
اإلفادة،
أجل
من
أقوال
من
��م
ل
المتك
به
يرك
ما
أي
؛
ّ
ّ
ّ
إذا للقول
أس��بقية الكالم للقول ،فالكالم سابق ً
يحدد ابن خلدون مفهوما ً
ّ
ال��ذي ه��و تركي��ب األص��وات حروف��اً ملفوظة
ً
دقيقا للكالم ،فهو من
ومسموعة.3

منظوره« :العبارة
والخطاب»؛ أي ما يركّبه
المتكلّم من أقوال من أجل
اإلفادة ،م ّما يقتضي
أسبقية الكالم للقول

ثم بيّنها في المعنى ،وال يفصل بينها س��وى
اقتفاء أثر ورودها ف��ي آي الذكر الحكيم ،فقوله
تعال��ى ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾ [التوب��ة]94 :
يشير إلى أنّ (نبّأ) هنا هي أليق من (خبّر) ،من
منطلق أنّ النبأ خبر عن اهلل  ، 8وهو مأخوذ من
النبوة والنباوة للداللة على شرفه وعلوه ،كما يدلّ
النبأ على الخبر ذي الشأن والقصة ذات البال ،وبتعبير الراغب األصفهاني:
خبر ذو فائدة عظيمة ،يحصل به علم أو غلبة ظن ،وال يقال للخبر .4والنبأ قد
يكون عن الماضي كقوله تعالى ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

الفراهي (عبد الحميد) :مفردات القرآن ،نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية ،تحقيق  /محمد
اجمل أيوب اإلصالحي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط  ،2002 ،1ص .372 ،371
ابن خلدون ،عبد الرحمن :المقدمة ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،الطبعة الثانية  ،1979ص .1116
بناني ،محمد الصغي��ر :البالغة والعمران عند ابن خلدون ،دراس��ة تحليلية للمبادئ اللس��انية
والبالغي��ة والعقيدية التي تح��دد العالقة بين اللغ��ة والمجتمع ،ديوان المطبوع��ات الجامعية،
الجزائر ،1996 ،ص .122
الراغب األصفهاني :مفردات ألفاظ القرآن ،ص .788
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ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﴾ [إبراهي��م ،]9 :وقد يكون عن اآلتي مثل قوله تعالى ﴿ :ﯰ ﯱ ﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﴾ [األنع��ام ]67 :وقوله تعال��ى ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ [ص ،]88 :أما

الخبر فيدلُّ على الس��ريرة والحال ،وهو أيضاً الكالم الذي يفيد به المتكلم
الس��امع واقعة من الوقائع .1أما الحديث فهو الخبر يأتي على القليل والكثير
كقوله تعالى ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾ [البروج ،]17 :ومثله قوله ـ تعالى ـ ﴿ :ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾ [التحري��م ،]3 :وقول��ه : 2
ِفكل كلمة تحمل معنى خاصاً
﴿ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ [الطورّ ،]34 :

ّ
مثال (أرسل) بـ (بعث) في قوله : 8
معيناً ،ال تحمله الكلمة الثانية ،ولو غيّرنا ً
﴿ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ [الصف ]9 :لما
مسدها في هذه اآلية ،وكذلك قوله ـ تعالى ـ  ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
سدت ّ
ّ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾ [العنكبوت ،]48 :فكلمة تتلو أنسب
وأحسن من التعبير بـ «تقرأ» لثقلها بالهمزة .بل إنّ وقع كلمة (أرسل) أو (تتلو)
في اآليتين السابقتين أو (بلّغ) في قوله  ﴿ : 4ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﴾ [المائدة ]67 :يختلف باختالف الكلمات األخرى التي وضعت بينها وفي

سياقها المالئم ،فمثل هذه الكلمات صارت ألفاظاً محددة للمعنى الذي وردت
بكل بساطة مترافقة معها.
فيه ،ومحددة للتواصل؛ ألنّها ّ
فكل هذه األلفاظ ذات مزية استحالت إلى قضية قائمة بذاتها ،شغلت بال
الدارس��ين؛ إنّها التواصل .إنّ هذه األلفاظ اكتس��بت دالالتها الدقيقة بحس��ب
موقعها في اآلية ،وهي في جوهرها ألفاظ دالة ،ال تعمل في فراغ ،وإنّما تزداد
وتتح��دد أكثر عندم��ا تتفاعل مع أنم��اط التراكي��ب المالئمة للهدف
داللتها
ّ
تمييزا أو مضافاً ،أو
فاعال أو مفعو ًال أو ح��ا ًال أو
فعال أو
ً
ً
المنش��ود ،مثل كونها ً
تجيء على وزن مخصوص أو صيغة ما ،كتأكيد الفعل بالمصدر زيادة في اإليضاح
 1ـ مجمع اللغة العربية :معجم ألفاظ القرآن الكريم ،ص .332
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والبيان ،كما جاء في قوله  ﴿ : 8ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﴾ [اإلنسان.]23 :
أو ذكر المصدر بدل اس��م الفاعل للمبالغة في قوله سبحانه ﴿ :ﮊ ﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ومبشرا.
ﮛ﴾ [البقرة]97 :؛ أي هادياً
ً

عز من قائل ﴿ :ﭑ
أو كاس��تعمال صيغة الماضي المفيدة للوقوع كقوله ّ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾ [ط��ه ،]13 :وكذا قوله تعالى ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﴾ [األعراف ،]93 :فالفعل أبلغتكم هو من األفعال الماضية ،الدالة على

أخبار األولين من األنبياء المرسلين.
وقول��ه تعال��ى﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﴾ [البقرة 119 :وفاط��ر .]24 :وكذل��ك اصطفينا
واصطفيتك على سبيل المثال ال الحصر في قوله
تعال��ى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾
[األع��راف ،]144 :وقول��ه ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ [فاطر ،]32 :ولم يقل :سنرسلك
أو سنصطفيك ،وإن قال في مقام آخر ﴿ :ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﴾ [المزم��ل ،]5 :وقول��ه تعال��ى ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ُّ
َّ
يدل على
إن الخبر
السريرة والحال ،وهو
أيضا ً الكالم الذي يفيد
به المتكلم السامع
واقعة من الوقائع .أما
الحديث فهو الخبر يأتي
على القليل والكثير

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ﴾ [آل عمران ]151 :فالسين هنا تدلُّ على الزمنين؛ القريب والبعيد.

التجدد واالستمرار ،كقوله تبارك
واس��تعمال صيغ المضارع للداللة على
ّ
وتعال��ى ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﴾ [البق��رة ،]121 :وقول��ه تعالى:
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ [المائ��دة ،]83 :وقوله ع َّز من قائل ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﴾ [القصص ،]59 :وقوله تبارك
وتعال��ى ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﴾ [األحزاب ،]39 :وقوله سبحانه ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
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ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﴾ [الش��ورى،]51 :
فالفعل يكلّم أو يرسل أو يوحي يدل على حقيقة ثابتة ،وقد تجردت من قرائن
زمن االستقبال.
أو اس��تعمال صيغ المضارع لحكاية الحال الماضية ،باستحضار صورتها
مثال ،كقوله ﴿ : 8ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
في الذهن ً
ﭴ ﭵ ﴾ [األح��زاب ،]37 :وقوله تعال��ى ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﴾ [المائدة ،]67 :الذي يشير إلى أنّ الحدث ال يقع في زمن خاص.
وكذا توظيف صيغة الجم��ع الدالة على التعظيم والتكريم والتش��ريف،
كقوله ﴿ : 4ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ [النحل ،]36 :وقال:
﴿ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾ [الفتح 8 :واألحزاب.]45 :
وإذا جئن��ا إلى قوله تعال��ى ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾
[الشعراء ،]16 :وجدنا صيغة رس��ول في المفرد ،ولم يقل:
ً
رسال أو رسولي؛ ألنّ
( َف ُعول) يستوي فيها المذكر والمؤنث والواحد والجمع.
وكثيرا ما نجد اإلضافة كما جاء في قوله ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ً
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾
[البقرة ،]23 :فاإلضافة هنا للتش��ريف والتخصيص ،وهذا أشرف وصف له !
وقوله ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ [األنفال ،]41 :وقوله ﴿ :ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾ [التوبة ،]61 :فقد أبرز اهلل ـ تبارك وتعالى ـ اسم
ضميرا ،فلم يقل (يؤذونه) تعظيماً لشأنه ژ  ،وجمع
الرسول ژ ولم يأت به
ً
له بين الرتبتي��ن العظيمتين [النبوة والرس��ـالة] ،وإضافت��ه إليه زيادة في
التكريم والتش��ريف .ومن بديع صنيعه أن أضاف االس��م الجليل إلى عباده
تلطفاً معه��م في الدع��وة ف��ي قول��ه  ﴿ : 8ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﴾ [الزم��ر ،]55 :أو اس��تعمال التنوي��ن والتنكير والتعـري��ف للتفـخيم
والتكثـير كقوله ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾ [األنع��ام ،]34 :وقوله ﴿ :ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﴾ [األنعام]130 :؛ أي رس��ل عظام ذوو عدد كثير،
وقوله تعالى ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﴾ [البقرة،]101 :
36
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فالتنكير هنا للتفخيم ،وقد جاء وصفا للرسول ژ على أنّه آت من عند اهلل؛
إلفادة مزيد التعظيم له ،أو تعريفه بالعلمية إلحضاره بعينه في ذهن السامع
ابتداءً باس��م يختص به ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﴾ [الفتح ،]29 :أو خطابه بلفظ الرسالة
للغ��رض نفس��ه ﴿ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﴾ [المائدة .]67 :كما أنّ صياغة اسم الفاعل في المعنى غير صياغة صيغ
مثال قوله تعالى ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﴾ [الطالق،]3 :
المبالغة أو الصفة المشبهةً ،
أو قوله تعال��ى ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾ [الن��ور ،]54 :فهنا أطلق اهلل
سبحانه المصدر (البالغ) وأراد به التبليغ للمبالغة.
كم��ا أنّ زنة ( َف َّع��ل) بالتضعي��ف تختلف عن
استعمل القرآن صيغة
ّ
(فعل) بالتشديد للمبالغة
و(نزل) في قوله تعالى:
أ َ ْف َع َل ،حيث ت��دلُّ (أنزل) ّ
ّ
والتكثير؛ إذ لما كان نزول
﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ّ
منجما ً كان أكثر
القرآن
ﭤ ﭥ ❁ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾
ً
ّ
لتفرقه
تنزيال عن غيره؛
[آل عمران ]4 ،3 :أنّ القرآن أ ُنزل في ليلة القدر جملة
في مرات عديدةّ ،
فعبر
عنه بصيغة مطابقة لكثرة
ينزله على
واحدة إلى السماء الدنيا ...وكان اهلل ّ
ّ
تنزيالته ،وعبر عن
رس��وله ژ بعضه في أثر بعض ،كما روي ذلك
الكتابين بصيغة (أفعل).
عن عب��د اهلل بن عب��اس ^  ،أو أنّ القرآن أ ُنزل
جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء
ونزله جبريل  ‰على محمد ژ بجواب كالم العباد وأعمالهم كما
الدنياّ ،
1
والبزار .
روى ذلك الطبراني
ّ
لما
هكذا فقد استعمل القرآن صيغة ّ
(فعل) بالتشديد للمبالغة والتكثير؛ إذ ّ
لتفرقه في مرات عديدة،
منجم��اً كان أكثر
ً
كان نزول القرآن ّ
تنزيال عن غيره؛ ّ
فعبّر عنه بصيغة مطابقة لكثرة تنزيالته ،وعبّر عن الكتابين بصيغة (أفعل) ،ومن
(نزل) بالخصوصية التي تدلُّ على أنّها خاصة باهلل ج َّل وعال،
ثمة فقد ّاتسمت ّ
2
(وصلنا) التي تشير
ّأما (أنزل) فتدلُّ على العموم والش��مول واإلطالق  .وكذلك ّ
 1ـ ينظر السيوطي :اإلتقان في علوم القرآن ،ص .64
 2ـ لالستزادة ينظر الزمخشري :الكش��اف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
ج  ،1ص .411
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بدورها إلى المبالغة والتكثير وأنّ توصيله خاص به  8لذلك أتى بعبارة مطابقة
لقص��د الخصوصية في قول��ه تعال��ى ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾
[القصص ،]51 :وأردف ذلك بصيغة الجمع زيادة في التكريم والتعظيم.
أما إذا جئنا إلى قوله تعالى ﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ❁ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ❁
ّ
ﮆ ﮇ ﮈ ❁ ﮊ ﮋ ﮌ ❁ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾ [العلق ،]5 - 1 :فإنّ تكرار مثل
هذه األفعال ـ التي تحمل مدلول التواصل خاصـة ـ قد وظِّف لمزيد االهتمام
بشأن القراءة والعلم ،وتوصيل الحقائق ،وقد زاد ـ أي التكرار ـ اللفظ فصاح ًة
وتكميال للمدح...
وتمييزا لمدلوله وتتميماً له
توكيدا
وحسناً ،وزاد المعنى
ً
ً
ً
يتحدد من جهتين على
هكذا يتض��ح أنّ هذا النوع من البالغ التواصل��ي ّ
األقل :جهة اإلعراب ،وجهة التصريف؛ لما لهم��ا من مزية وفضل في قراءة
البالغ ،وفك ما استغلق فيه؛ إذ ال يمكن فهم مثل هذه الصيغ بوصفها أصواتاً
فقط ،وإنّما ألنّها تفهم من معنى المعنى.1
وال بد في األخير أن نشير إلى أن العدد الكبير لسور القرآن الكريم التي
بلغت مائة وأربع عشرة سورة ،والك ِّم الهائل آليه ـ التي بلغت ستة آالف ومائتي
عددا ضخماً من
وستّاً وثالثين آية ـ جعل من الطبيعي أن يض ُّم القرآن الكريم ً
عدها العلماء فوجدوها س��بعة وس��بعين ألفاً وتسعمائة وأربعاً
الكلمات ،التي ّ
وثالثين كلمة .وقيل :وأربعمائة وسبعاً وثالثين ،ومائتين وسبعاً وسبعين ،وقيل:
غير ذلك؛ ألنّها متراوحة بين لفظ ورسم وحقيقة ومجاز.2
تنزلت
وألنّ القرآن ب�لاغ اهلل الذي أحكم آياته؛ فقد أودع في��ه ألفاظاً ّ
منزلة الفريدة من َح ّب العقد ،وكانت كلّها بمنزلة الجوهرة التي ال نظير لها،
وهي ليس��ت كذلك إال عندما وضعت في نظم بديع منحها قوامها ،وجميعها
دالة على التواصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،وأياً كان نوعها؛ اسماً ،أو
فعال أو حرفاً .وآيات القرآن جميعها شاهدة على ذلك ودليل.
ً
 1ـ ابن ف��ارس (أحمد) :الصاحبي في فقه اللغة العربية وس��نن العرب في كالمها ،تحقيق الس��يد
أحمد صقر ،ط مطبعة عيسى البابي الحلبي ،القاهرة( ،د .ت) ،ص .69 - 68
 2ـ السيوطي :اإلتقان في علوم القرآن ،ص .108
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«العماني الطبيب»؟
من هو
ُ
الشيخ
محمد الكاتب

■

ُعيد قراءة كتاب« :تتم��ة صوان الحكمة» ـ المعروف
وأنا أ ُ
أيضاً باس��م «تاريخ حكماء اإلس�لام» ـ للبيهقي الحكيم،
«العماني الطبيب».
لفتت انتباهي ترجمة يتيمة لطبيب تحت عنوانُ :
ومم��ا حيّرني في ه��ذا الترجم��ة أم��ور أربع��ة :أوالً :تتركنا هذه
«العماني الطبيب» ،بال اسم وال كنيّة ،وهذا
«الترجمة» أمام لقب ُ
أمر نادر الحدوث في كتبِ التراجم .ثانياً :ال تشير هذه الترجمة ال
ٌ
إلى تاريخ ميالده وال إلى تاريخ وفاته ،بل ال تشير حتى إلى العصر
الذي عاش فيه تقريباً أو جزاف��اً .ثالثاً :ال تذكر هذه الترجمة ال
شيوخه وال تالمذته .رابعاً :ال تشير هذه الترجمة إلى كتبه .إنما هي
ترجمة غفلة لطبيب غفل ال تتعدى األربعة أس��طر« :كان أبو الخير
العمان��ي وقال :هو أقوى أهل الزم��ان في صناعته .ومن
أثنى على ُ
كلماته قوله« :حق على المرء أن يوكل معه كالئين ،أحدهما يكلؤه
من أمامه واآلخ���ر من ورائه ،وهما عقله وأخ���وه الناصح»« .ما
ينفعك في ذاتك فاطلب��ه ،وإن لم يكن فيه افتخار ،وما يضرك في
الدنيا واآلخرة فاتركه وإن كان به افتخار»« .من استبد بمعالجته في
■

الكاتبالفلسفة السياسية وفلسفة الدين ،جامعة الحسن الثاني ،الدار البيضاء.
أستاذ
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حال مرضه وإن كان طبيباً حاذقاً فقد يعرض للخطأ بجهده واالستشارة أداة
1
ذكرتني هذه األس��طر القليلة بترجمة طبيب آخر
كاملة»  .لس��ت أدري كيف ّ
عماني ه��و أبو محمد عبد اهلل ب��ن محمد األزدي الصح��اري (ابن الذهبي)،
صاحب «كتاب الماء» ،ال��ذي ذكره ابن أبي أصيبع��ة ،صاحب كتاب «عيون
األنباء في طبقات األطباء» ،فقال« :هو أبو محمد عبد اهلل بن محمد األزدي،
ويعرف بابن الذهبي ،أحد المعتنين بصناعة الطب ،ومطالعة كتب الفالسفة،
ُ
مجتهدا في طلبها .وتوفي ببلنس��ية في جمادى
الكيمياء،
بصناعة
ا
كلف��
وكان
ً
ً
اآلخرة سنة ست وخمس��ين وأربعمائة ،والبن الذهبي من الكتب مقالة في أن
الماء ال يغذو» .2قلت في نفس��ي :ترى ما «لعنة» األس��طر القليلة ـ التي ال
تتعدى أربعة أسطر وفي أحسن األحوال خمسة أسطر ـ التي ُص َّب ْت على حكماء
ُعمان على ندرتهم وقلتهم؟
الغري��ب أن الطبعات األربع المتوفرة من كتاب البيهقي ـ س��واء اتخذت
اسم «تاريخ حكماء اإلسالم» أو اسم «تتمة صوان الحكمة» ال تعلّق بأي تعليق
«العماني الطبيب» .الله َّم باس��تثناء تحقيق كرد علي التي يعلق
على ترجم��ة ُ
فيها على الترجمة بالقول« :في كتاب الجماهر للبيروني نقل عن أبي العباس
العماني ،وما ندري هل هو هذا؟».3
ُ
العماني» بال نسب ،وال تاريخ
ها نحن أوالء أمام اس��م غفل «الطبيب ُ
ميالد ،وال تاريخ وفاة ،أش��به ما يكون بش��بح .وما بقي م��ن هذا الطبيب
الشبح سوى أمرين :شهادة حافلة في حقّه من لدن أبي الخير ،وثالثة أقوال
منسوبة إليه.
العماني أبي محمد
تساءلت مع نفسي :وماذا لو كان األمر يتعلّق بالحكيم ُ
عبد اهلل بن محمد األزدي الصح��اري (الملقب بابن الذهبي) ،صاحب «كتاب
 1ـ	 ظهي��ر الدين البيهقي :تاريخ حكماء اإلس�ل�ام ،تحقيق :ممدوح حس��ن محم��د ،مكتبة الثقافة
الدينية ،الطبعة األولى ،القاهرة1996 ،م ،ص .91
 2ـ	 ابن أبي أصيبع��ة :عيون األنباء في طبقات األطب���اء ،دار الثقافة ،بيروت ،دون س��نة إصدار،
الجزء الثالث ،ص .80
 3ـ	 ظهير الدين البيهقي :تاريخ حكماء اإلسالم ،تحقيق :محمد كرد علي ،ص .80
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مثال
الماء»؟ بل ماذا لو كان يتعلّق األمر بشخ ٍ
العماني» ً
ص آخر« ،أبي العباس ُ
أو غيره؟ كيفم��ا كان الحال ،فإننا نك��ون ـ في حال الس��لب ـ قد «ربحنا»
«طبيباً» ُعمانياً آخر يضاف إلى بقية أطباء ،بل عائالت أطباء وحكماء ـ ُعمان
شبه المجهولين.
بداي ًة ،انتحى البحث عندي منحيين:
«العماني
منحى أول هو منحى التحقق من األقوال الحكيمة الصادرة عن ُ
الطبيب» وإيجاد «أصول» لها أو «نظائر» فيما وصلنا مما كتبه «ابن الذهبي»،
وهو حس��ب مبلغ علمي كتاب واحد هو «كتاب الم��اء» .وهي األقوال الحكيمة
الثالثة:
ها نحن أوالء أمام اسم غفل
1ـ «1حق على المرء أن يوكل معه كالئين أحدهما
«الطبيب ُ
العماني» بال نسب،
يكلؤه من أمامه واآلخر من ورائه ،وهما عقله
وال تاريخ ميالد ،وال تاريخ
وأخوه الناصح».
وفاة ،أشبه ما يكون بشبح .وما
بقي من هذا الطبيب الشبح
2ـ «2ما ينفعك في ذاتك فاطلب��ه ،وإن لم يكن
سوى أمرين :شهادة حافلة في
فيه افتخار ،وما يضرك ف��ي الدنيا واآلخرة
حقّه من لدن أبي الخير،
فاتركه وإن كان به افتخار».
وثالثة أقوال منسوبة إليه.
3ـ «3من استبد بمعالجته في حال مرضه وإن كان
طبيب��اً حاذق��اً فقد يع��رض للخط��أ بجهده
واالستشارة أداة كاملة» .غير أن كل محاولتي للعثور عن نظير ـ قريب أو
بعيد ـ لهذه ِ
الحكَم الطبية في كتاب الماء باءت بالفشل.
على أننا نعثر على العبارة األولى في شرح «(نهج البالغة)» البن حديد؛
حيث ترد العبارة على النحو التالي« :وقال بعض الحكماء ينبغي لإلنسان أن
يوكل بنفسه كالئين أحدهما يكلؤه من أمامه واآلخر يكلؤه من ورائه وهما عقله
صح ـ فلن يبص��ره من عيبه إال
الصحيح وأخ��وه النصيح ،فإن عقل��ه ـ وإن ّ
بمقدار ما يرى الرجل من وجهه في المرآة ،ويخفى عليه ما خلفه ،وأما أخوه
النصيح فيبص��ره ما خلفه وم��ا أمامه أيضاً» .وفيها توس��عة ل��م توجد في
«األصل» ،كما ذكرت غفلة عن اسم صاحبها« :قال بعض الحكماء».
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وأما العبارتان ِ
الح ْكميتان الثانية والثالثة ،فلم أوفق في العثور لهما على
يدي من كتب الحكمة.
«أشباه» و«نظائر» فيما بين ّ
فكان هذا إذن طريقاً غير نافذ.
وهل هناك من طريق نافذ؟
الطريق الثاني الممكن س��لكه هو ديباجة الترجمة التي تشير إلى أنه:
العماني وقال :هو أقوى أهل الزمان في صناعته».
«كان أبو الخير أثنى على ُ
وبداية التساؤل عمن يكون أبو الخير هذا؟
الحقيقة أنه قادني استقصائي إلى أنه قد يكون أحد اثنين:
أوالً :أبو س��عيد بن أبي الخير الصوفي ،وهو الذي ينحدر عنه سليله
محمد بن المنور بن أبي س��عيد بن أبي طاهر سعيد بن أبي سعيد بن أبي
الخير ،صاحب كتاب« :أس��رار التوحيد في مقامات الش��يخ أبي سعيد»،
والشيخ أبو سعيد هذا هو ابن أبي الخير ،وأبو الخير هذا هو الذي عاصر
ابن س��ينا ،بدليل أنه كتب إليه الش��يخ الرئيس وصي��ة أوردها ابن أبي
أصيبعة في أنبائه.1
صح هذا الفرض طرح السؤال :ترى ما الذي يجمع بين الرجلين؟
وإذا ّ
معاصرا البن س��ينا،
والجواب أن الجامع بينهما هو ابن س��ينا :كالهما كان
ً
كالهما تلمذ البن سينا ،وقد توفي صاحبنا عام  456للهجرة وتوفي أبو الخير
عام  460للهجرة ،وقد كانا متعاصرين.
علي هنا هو أن أبا الخير ه��ذا صوفي ،وصاحبنا طبيب،
لكن ما أش��كل َّ
ويستبعد أن «يقوم» صوفي بتقويم طبيب ،فيحكم عليه« :كان أبو الخير أثنى
العماني وقال :هو أقوى أهل الزمان في صناعته» .والذي رجح عندي أنه
على ُ
ليس من المستبعد أال يقوّم طبيباً إال طبيب مثله.
فمن يكون أبو الخير هذا إن لم يكن أبا الخير الصوفي؟
 1ـ	 ابن أبي أصيبعة ،طبقات األطباء ،الجزء الثالث ،ص .14
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ثانياً؛ قادني اس��تقصائي إلى أبي خي��ر آخر طبيب هو ال��ذي ترجم له
صاحب تتمة ص��وان الحكمة بالقول« :الحكيم أبو الخير الحس��ن بن بابا بن
س��وار بن بهنام .كان بغدادي المولد وقد حمل إلى خوارزم ،ثم لما اس��تولى
الس��لطان محمود بن س��بكتكين على خوارزم حمله إلى غزن��ة ،وعرض عليه
اإلس�لام فأبى ،وعمره جاوز المائة .فمر يوماً بمكتب فيه معلم حسن الصوت
يقرأ سورة ﴿ :ﮡ ❁ ﮣ ﮤ ﴾ [العنكبوت ،]2 ،1 :فوقف وبكى ساعة ومر ،فرأى
في هذه الليلة في منام��ه النبي  ‰وهو يقول ل��ه :يا أبا الخير مثلك مع
كمال علمك يقبح أن تنكر نبوت ،فأس��لم أبو الخير في منامه على يد رسول
اهلل ،فلما انتبه م��ن منامه أظهر اإلس�لام ،وتعلم
ِ
الطريق الثاني الممكن
الفقه على كبر سنه ،وحفظ القرآن ،وحسن إسالمه.
سلكه هو ديباجة الترجمة
التي تشير إلى أنه« :كان
أبو الخير أثنى على
ُ
العماني وقال :هو أقوى
أهل الزمان في صناعته».
ؤ
التسا�ل عمن
وبداية
يكون أبو الخير هذا؟

وقد حك��م له أب��و الريحان المنج��م بنكبة
قاطع��ة ،فدعاه الس��لطان محمود يوم��اً لعارض
فمر على س��وق
ع��رض له ،وبعث إلي��ه مركوبهّ ،
الخفافين فنفرت دابته ،وأهلكت أبا الخير .وتمام
قصته وقصة ابنه أبي علي ب��ن أبي الخير مذكور
في تاريخ آل س��بكتكين .وقد صنف ذلك التاريخ
أبو الفضل محمد بن الحسن البيهقي الكاتب.
وقال أبو علي بن س��ينا في بعض كتبه :فأما أبو الخي��ر فليس من عداد
هؤالء ،ولع َّل اهلل يرزقنا لقاءه ،فيكون إما إفادة وإما استفادة .وبعض الناسخين
يكتب فأما أبو نصر وه��ذا غلط عظيم؛ ألن أبا نصر الفارابي مات قبل والدة
أبي علي بثالثين سنة.
وقد أفرد السلطان محمود للحكيم أبي الخير ناحية يقال ناحية خمارو،
تمييزا بينه
ونس��ب أبو الخير إلى تلك الناحية ،وقيل له :أبو الخير خمارو،
ً
وبين أبي الخير صاحب البريد بقصدار ،وقد سها من قال :أبو الخير الخمار.
ول��ه تصانيف كثيرة في أج��زاء العلوم الحكمية ،ورأيت له رس��الة إلى
الوزير األمين أبي أسعد فيها كلمات نافعة شافية.
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سماه في
وقيل ألبي الخير بقراط الثاني ،وحق له ذلك ،فإن النبي ژ ّ
منامه عالماً.
عما يأكل ويش��رب كل يوم ،فقال:
وس��ئل أبو الخير حين كان نصرانياً ّ
ُ
الم َد َّققَ ُة والمرققة والمبلقة والمروقة.
ُ
جدا.
وله تصانيف لطيفة في تدبير المشايخ عجيب ً
ومما نقل عنه« :أحسن القول ما وافق الحق .من طلب ما في أيدي الناس
شرا فبنفسه ابتدأ .والمتمسك بالغرور كالمقتبس
خيرا أو ً
حقروه ،ومن صنع ً
من ضوء البرق الخاطف».1
على أن أبا الخير هذا له كتاب مفقود لم يذكره البيهقي في ترجمته هو
كتاب« :امتحان األطباء» .فلربما كان فيه قد قوم العديد من أطباء زمانه ،ال
«العماني الطبيب» بالقول« :هو أقوى أهل الزمان في صناعته»،
سيما وأنه َقوَّ َم ُ
معاصرا
وما قال« :هو أقوى أهل زمانه ف��ي صناعته» ،بما يدلُّ على أنه كان
ً
لصاحبنا أب��ي محمد عبد اهلل بن محم��د األزدي الصحاري (اب��ن الذهبي)،
صاحب «كتاب الماء».
وما كان غريباً عن أبي الخير أن يقوّم أطباء زمانه؛ ففي ترجمة الطبيب
أبي الحسن بن تكين البغدادي الضرير ،نقرأ ما يلي« :قاد الحكمة بزمامها،
وكان مكفوفاً يقوده تلميذه إلى ديار المرضى .وكان أبو الخير يهجنه في كتاب
شهرا ـ يعني ذلك الطبيب ـ تطبب وعالج
امتحان األطباء .وقال :من قاد أعمى
ً
وأهلك الن��اس .وقال ابن تكي��ن :إن الحمية ف��ي النهاية ليس��ت بمحمودة،
والطرفان من اإلجحاف واإلس��راف مذمومان ،والواسطة أسلم» .وفي ترجمة
الحكيم العالم أبي القاس��م الكرماني ورد« :وكتب الحكي��م أبو الخير إليه
رسالته المعروفة» ،2وفي ترجمة الحكيم دانيال الطبيب يروي قصة عنه ويقول:
«كما ذكره أبو الخير في كتابه محن��ة األطباء» .3وفي ترجمة ابن هندو ورد:
فاضال حكيماً مقتبس��اً من فوائد الحكيم أبي الخير الحس��ن بن
«كان أديباً
ً
 1ـ	 ظهير الدين البيهقي :تاريخ حكماء اإلسالم ،تحقيق ممدوح حسن محمد ،ص .37 - 36
 2ـ	 المصدر السابق ،ص .61
 3ـ	 المصدر السابق ،ص .93
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س��وار» .1ويضيف« :وذك��ر أبو الفرج في كت��اب المفت��اح أن متكلماً كان في
وحث تالمذته على درسه ،فعرض
جوارنا ،وصنّف كتاباً في إبطال علم الطبَّ ،
له صداع فبعث تفس��رته إلى الحكيم أب��ي الخير ،فقال الحكي��م أبو الخير
لرسوله :قل له :ضع تصنيفك في إبطال علم الطب تحت وسادتك ،وضع عليها
رأس��ك ،فإنه ال حاجة لك إلى الطبيب والطب .فما عالجه واحد من األطباء
ومزق تصنيفه وتاب .ثم عالجناه وشفاه اهلل تبارك
حتى اعترف ببطالن كالمه ّ
وتعالى» .وفي ترجم��ة نجيب الدين أبي بكر الطبيب النيس��ابوري ورد :وقال
الحكيم أبو الخير في كتاب امتحان األطباء :إنه يجب أن يكون الطبيب حسن
القد ،صحيح األعضاء ،متناس��بة ف��ي مقاديرها
مما نقل عنه« :أحسن
حسنة في شكلها ،قوية في وضعها ،معتدل المزاج،
القول ما وافق الحق .من
ناعم الكف ،وإن تكون الفرج بين أصابعه واسعة،
طلب ما في أيدي الناس
مائال إلى البياض ،مشرب الحمرة ،معتدل
ولونه
حقروه ،ومن صنع خيرا ً
ً
الش��عر في الكثرة والقلّة والس��باطة والجعودة،
أو شرا ً فبنفسه ابتدأ.
أش��هل العينين ،يخالط نظره دائماً سرور وفرح،
والمتمسك بالغرور
كالمقتبس من ضوء
وفيه بشاش��ة وطالقة .فأما في نفس��ه فأن يكون
البرق الخاطف».
ذكورا ،جيّد التصور ،قوي الحدس والتخمين
ذكياً
ً
صبورا عل��ى التعب والنصب ف��ي درك الحق من
ً
2
متحمال ما يسمعه من المرضى» .
األمور ،كتوماً
ً
«العمان��ي الطبيب» هذا ليس س��وى صاحبن��ا أبي محمد
إذا ص��ح أن ُ
عبد اهلل بن محمد األزدي الصحاري (اب��ن الذهبي) ،صاحب «كتاب الماء»،
كان الزماً التعريف به .فهذا الرجل الذي كان تلميذ تصانيف الخليل بن أحمد
الفراهي��دي ـ بلديه ـ والذي تلمذ تلمذة مباش��رة على ي��د دهاقنة الصيدلة
والطب في زمنه ـ البيروني وابن سينا ـ يضاف إليهما أحد كبار األطباء أبو
الحسن الحرالي ـ والذي توفي  365للهجرة بما دلَّ على أن صاحبنا ترك بلده
طويال.
عمر
بغاية التتلمذ
ً
ً
صغيرا ،إذ هو من وفيات  456للهجرة وأنه ّ
 1ـ	 المصدر السابق ،ص .107
 2ـ	 المصدر السابق ،ص .177
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وهو الذي يقول في مقدمة كتاب الماء« :وقد عولت في هذا الكتاب على
علي الشيوخ األطباء الكبار؛ فأولهم استحقاقاً
ما اختبرته بنفسي ،وما أفاضه َّ
للتنويه الشيخ العلاّ مة ابن سينا ،فله على كل كلمة هاهنا عارفة ،وعلى كل علم
نوَّلنيه طارفة .فمنه أخذت معظم أبواب الطب.
أصلت من
وعن أبي عبد
الرحم��ن الخليل بن أحمد أفدت تعريب ما ُ
كنت ّ
ٰ
أسماء ومسميات.
فإليهما فضل ما في الكتاب من طب نافع ،ومعنى شافع».1
فهو يذكر ش��يخه ابن س��ينا وما أفاده منه المرار األوفى .وهكذا ،فإنه
بمناسبة مقالته األولى عن «الماء» ينتقل إلى الحديث عن الماء عند األطباء
بمعنى «البول» ،وسرعان ما يضيف« :وهو فن من فنون الصنعة لم نعرف من
أجاده إجادة ش��يخنا العلاّ مة ابن س��ينا» ،2ثم ما يفتأ ي��ردد عبر صفحات
الكتاب العب��ارة« :وقد ذكر [أو :وقال] ش��يخنا العلاّ مة ابن س��ينا .3»...أو
«وأخبرنا شيخنا العلاّ مة ،4»...و«حدثني شيخنا العلاّ مة» ،5أو «وقال شيخنا
العالمة ...وحدثني ،6»...أو «وحدثنا شيخنا العلاّ مة» ،7و«وفي عبارة شيخنا
العالمة ،8»...و«وقد سمعناه من شيخنا العلاّ مة» ،9و« :سمعت شيخنا العلاّ مة
 1ـ	
 2ـ	
 3ـ	

 4ـ	
 5ـ	
 6ـ	
 7ـ	
 8ـ	
 9ـ	
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القومي والثقافة ،الجزء األول ،الطبعة األولى1416 ،هـ1996/م ،ص .31
المصدر السابق ،المجلد األول ،ص .38
مثال ،الج��زء األول ،ص  ،44ص  ،52ص  ،69ص  101و  ،102ص  ،123ص  ،160ص ،165
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انظر ً
مثال ،الجزء الثالث ،ص .369
انظر ً
مثال الجزء الثالث ،ص .61
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مثال ،الجزء األول ،ص .114
انظر ً
مثال ،ص .74
انظر ً
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يق��ول ،1»... :و«أنش��دنا ش��يخنا العلاّ م��ة لنفس��ه» ،2و«وس��معت الش��يخ
يقول ،3»... :ويبدي شدة احترامه لشيخه وإعجابه به« :وهلل در شيخنا العلاّ مة
ما أفقهه في الدنيا وتباغض أهلها وتحاس��دهم» ،وي��ورد قصيدة له في ذم
الحسد ،ويضيف بعد إيراد القصيدة« :وللش��يخ في ذم الدنيا وأهلها ما هو
حقيق بالتس��جيل ألهل البصائر واالعتبار» ،ويورد قصيدة له بهذا الش��أن.4
شعرا له في
ويقول في مكان آخر« :وهلل در شيخنا العلاّ مة ابن سينا» ويورد
ً
حاسده ،5وفي مكان آخر« :وهلل در شيخنا العلاّ مة إذ جمع بين الوعد والوعيد
[في بيت شعري واحد]» ،6ويقول عن داء الجدري« :وخ َّيرنا شيخنا في عالجه
بين ...و،7»..
وعادة ما كان يبدي رأيه بك ِل شجاع ٍة« :قلت:
هو الذي يقول في مقدمة
وبالجمل��ة فعالجه يرج��ع إلى اجته��اد الطبيب
كتاب الماء« :وقد عولت
في هذا الكتاب على ما
بحسب ما يراه في وقته» .أكثر من هذا ،ال يفقد
اختبرته بنفسي ،وما
حس��ه النقدي حتى أمام أول أشهر أطباء العرب
ّ
َّ
علي الشيوخ
أفاضه
الحارث ب��ن كلدة الثقف��ي ،حيث يق��ول« :وقال
األطباء الكبار؛ فأولهم
الحارث ب��ن كلدة الثقفي ،وكان ف��ي اليمن :من
استحقاقا ً للتنويه الشيخ
س��ره البقاء وال بقاء ،فليباكر الغ��ذاء ،وليعجل
العلاّ مة ابن سينا.
العشاء ،وليخفف الرداء ،وليقل الجماع» ،ويعقب
على ه��ذه النصائح الطبي��ة بالنزوع التنس��يبي
أحقُّه .ولكل طبيعته،
الواضح« :فإن كان أراد أن ما ذكره 8يطي��ل العمر ،فال ُ
وربما أض َّر بواحد ما انتفع به غي��ره»  .وفي هذا القول منتهى الحكمة .أكثر
 1ـ	
 2ـ	
 3ـ	
 4ـ	
 5ـ	
 6ـ	
 7ـ	
 8ـ	

مثال الجزء الثالث ،ص .460
انظر ً
مثال ،الجزء الثاني ،ص .386
انظر ً
مثال ،الجزء الثالث ،ص .137
انظر ً
كتاب الماء ،الجزء الثاني ،ص .89
المصدر السابق ،الجزء الثالث ،ص .174
المصدر السابق ،الجزء الثالث ،ص .492
مثال ،كتاب الماء ،الجزء األول ،ص .249
انظر ً
كتاب الماء ،الجزء األول ،ص .278
47

دراسات

من هذا ،تجده واقعياً كل الواقعية في أحكامه التنس��يبية هذه .أ ََولست تلفيه
والع ُمر :مدة بقاء النفس مع الجسم ،والجمع
«الع ْمر ُ
يقول في مدخل «عمر»ُ :
أعمار .ولما تعذر دوام بقاء بدن اإلنس��ان كان زم��ان بقائه منقطعاً متناهياً.
وذاك هو العمر .وتناه��ي الزمان ال يلزمه أن يكون بق��در معين ،فلذلك ما
اشتهر بين العوام أن العمر الطبيعي لإلنسان مائة وعشرون سنة ال أصل له.
ويجوز أن يعيش اإلنسان ألوفاً من السنين ...وإذا ما استقرينا أعمار الناس
في هذا الزمان وجدنا أكثرها ما بين الستين إلى السبعين ،وأن عمر اإلنسان
جدا .وما يقال من أن بعض أهل الس��ند
ال يتجاوز مائة س��نة إال في النادر ً
كثيرا حتى يتجاوز كثير منهم مائتي سنة فال صحة له».1
والصين يعيشون
ً
وهو الذي في باب الجراد يقر بالتلمذة ألبي الحس��ن الحرالي ،فيقول:
«وحدثني أبو الحسن الحراني .2».... 5
ويعود إلى البيرون��ي العودات الكثيرة 3طيلة كتابه ،لكن أبهى عبارة تدلُّ
على التلمذة عليه التلمذة المباش��رة هي التي يقول فيها« :وسمعت البيروني
يقول.4»... :
لكن ما يميّز الرجل هو استقالله الفكري وجرأته على قول رأيه بجرأة،
فكثيرا ما أورد رأياً رائجاً من آراء العامة حيث تعش��ش الخرافة ،وقال عنه:
ً
مثال في باب «الببغاء» حيث يقول« :وقيل :إن لسانه يوجب
«ال أحقه» .انظره ً
أحق ُُّه» ،5وانظره يورد الرأي القائل بأن من خواص األترج
الفصاحة ً
أكال ،وال ُ
وحملت أورثت القبول
أنه« :إذا ُجففت منه نبتة تامة ببذرها وورقها وزهرها
ُ
والمهابة» ،ويعقب بالقول التنويري« :كذا قيل ،وال أدري كيف هو» .6بل ير ُّد
على أحد أكبر أطباء الحضارة العباسية إس��حاق بن سليمان اإلسرائيلي فيما
 1ـ	
 2ـ	
 3ـ	
 4ـ	
 5ـ	
 6ـ	
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ذهب إلي��ه م��ن أن «التدخ��ن بثم��رة [الصليب الروم��ي] ينف��ع المجانين
والمصروعين ويبرئهم ،وكذلك إن أخذت من ثمرته وش��ربتها مع الجلنجبين
شديدا» ،يعقب بالقول« :والظاهر أن هذا النفع خاص بعود الصليب
نفعت نفعاً
ً
الرومي ،فأما الذي وقفنا عليه من أمر عود الصليب الهندي ،عياناً وتجربة،
فليس فيه ذلك» .1أكثر من هذا يذهب في مذهبه النقدي مذهباً قصياً ،ففي
ممهدا لها بالقول:
مدخل الطمث يستعرض بعض اآلراء الطبية في الموضوع
ً
«وقرأت في كتب األطباء المتقدمين ومقاالتهم ما ال أعرف له وجهاً.2»...
ُ
3
ويقول« :األرجى أن ُيعدل إلى الغذاء ما أمكن االس��تغناء عن الدواء» ،
وهو رأي العديد من مه��رة أطباء اليونان .ووجد
لكن ما يم ّيز الرجل هو
في نسخة من كتابه في مادة «بضع»« :واستبضعت
استقالله الفكري وجرأته
الش��يء :جعلته بضاع��ة (وباهلل نع��وذ ممن جعل
على قول رأيه بجرأة،
فكثيرا ً ما أورد رأيا ً رائجا ً
الطب بضاعة ،وهو الفاشي اليوم بين الناس)».4
ويقول« :واعلم أن أول الطب معرفة مقدار الداء
من آراء العامة حيث
تعشش الخرافة ،وقال
حتى يعالج بمقدار ما يحتاج إليه من عالج».5
ومن أروع ما كتب ما لخ��ص به كل ما قاله
الفالسفة والطبيعيون عن ظاهرة اإلبصار:

عنه« :ال أحقه».

«ومذهبنا في اإلبصار أنه يتم بأن يقع ش��بح المرئ��ي على الحدقة ،ثم
تنقله إلى أمام القوة الباصرة ،فإذا أدركت هذه القوة ذلك الشبح كان سبباً
لشعور النفس بالمرئي فتدركه.
وقد قي��ل :إن النفس تدرك المحسوس��ات كلها بال واس��طة ،وأنه ليس
للبصر قوة باصرة وال للش ِّم قوة تدرك الرائحة ونحو ذلك ،بل المدرك لهذه
 1ـ	
 2ـ	
 3ـ	
 4ـ	
 5ـ	

كتاب الماء ،الجزء الثاني ،ص .410
كتاب الماء ،الجزء الثاني ،ص .470
المصدر السابق ،الجزء األول ،ص .114
المصدر السابق ،الجزء األول ،ص .135
المصدر السابق ،الجزء الثاني ،ص .451
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األشياء كلها هو النفس .وأكثر الفالس��فة ينقضون هذا الرأي ،ويقولون :إن
إدراك النفس لهذه األشياء إنما يكون بتوسط إدراك القوى المخصوصة بها،
ثم ينتقل ذلك اإلدراك إلى النفس ،والح ُّق أن األمر كذلك.
وللفالس��فة في إدراك المبصرات رأيان :أحدهما :رأي الرياضيين وأكثر
المبصر ،وثانيهما :رأي
األطباء ،وهو أن يكون بخروج شعاع من العين ويلقى
َ
أكثر الطبيعيين ،وهو أن يكون بوصول شبح المرئي إلى العين.
واألولون اختلف��وا ،فمنهم من يجع��ل من خروج هذا الش��عاع على هيئة
مخروطين ،رأس كل واحد منهما في حدقة ،وقاعدتهما هي الس��طح الظاهر
من المرئي؛ ومنهم من يجعل خروجه ال على هيئة مخروطين ،بل من كل حدقة
المبصر بسرعة.
خط مستقيم ،ويلتقيان على سطح البصر ،وينتقل طرفاها على
َ
والح ُّق أن وصول شبح المرئي ،إنما يكون على هيئة مخروطين ،قاعدتهما
بصر وزاويتهما في الرطوبة الجليدية ،وموضع الش��بح هو في سطح هذه
ُ
الم َ
الرطوبة .وربما كان موقعه في الطبقة العنكبوتية.
المبصر إلى القوة الباصرة ،فمنهم من يعترف بالجهل
وأما كيف يتأدى
َ
بذلك ،ومنهم من يزعم أن هذا الش��بح انفعال يعرض للجليدية ،وإذا عرض
ذلك فإن العصب النوري يدرك من هذا االنفعال ،ويؤديه إلى داخل الدماغ.
وأما الحق في هذا فهو أن الش��بح يقع على داخ��ل المقلة ،ثم تنقله كل
واحدة من المقلتين إلى العصب النوري أمام الق��وة الباصرة .وهناك يتخذ
واحدا بانطباق أحدهما على اآلخر ،فتدركه القوة الباصرة ،ثم
الشبحان شبحاً
ً
تنقله إلى داخل البطن المقدم من الدم��اغ فيبقى هناك محفوظاً ،فكل وقت
تلحظ النفس ذلك الشبح تتخيّل ذلك المرئي» .1فانظره كيف يكثف في هذه
اللحظة كل النظريات عن اإلبصار في صفحة واح��دة ،وكيف يبدي رأيه في
موضوع اإلبصار بجرأ ٍة عجيبة.
والرجل جوالة شديد التجوال .وهو من كان يوصف عند القدماء بأنه كان
 1ـ	 كتاب الماء ،الجزء األول ،ص .132
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يخص مسقط
«سف ً
َّارا» .إذ يذكر في كتابه من البالد الكثير التي زارها .ففيما ُّ
رأسه يورد المدخل «صحار» ،يقول بعد كالم« :وصحار :قصبة ُعمان ،مدينة
طيبة الهواء كثيرة الخيرات ،سميت بصحار بن إرم بن سام بن نوح : ‰
علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها».1
ديار بها شدت َّ
ويقول في باب «الرنج» ـ وهو حب أمل��س مدور على قدر حب الماش ال
رائحة ل��ه ،يكثر في بالد الهند وم��ا وراء النهر ـ« :وق��د رأيته في جرجان
كثيرا ،وكان البيروني كثير العناية به لنفعه الكبير» ،2ويقول عن بقلة الرمان:
ً
3
«وهي بقلة تكثر في ثغور األندلس»  ،بما لربما يفيد أنه كتب الكتاب وهو في
األندلس .ويقول عن ش��جر البه��ق« :وقد رأيت
للفالسفة في إدراك المبصرات
الناس ف��ي صحار ومك��ة يمضغون��ه بقليل كلس
رأيان :أحدهما :رأي
ليطيب طعمه ويسرع بممازجته لألرواح» ،4ويقول
الرياضيين وأكثر األطباء،
وهو أن يكون بخروج شعاع
عن الزقوم« :رأيته في أريحا من أرض الغور وفي
َ
من العين ويلقى المبصر،
أرض المق��دس» ،5ويق��ول ع��ن ش��جرة التنوم:
وثانيهما :رأي أكثر الطبيعيين،
وعمان».6
«والتنومة :شجرة رأيتها في بادية اليمن ُ
وهو أن يكون بوصول شبح
ويب��دو أن الرجل ما غادر ُعمان مغ��ادرة نهائية،
المرئي إلى العين.
فقد يكون تردد عليها على األقل مرتين .يقول عن
العنب الجرشي« :وكانت أش��جاره تغطي الرؤية
تفرق هنا وهنالك».7
بين مسقط وصحار ،ولم يبق منها اليوم إال ما ّ
وأخي��را يبدو أن له مقالة غير المدخل ال��ذي خصه للماء في معجمه
ً
الطبي ـ كتاب الماء ـ س��ماها« :وعالج كل أوام (العط��ش والدوار الذي
 1ـ	
 2ـ	
 3ـ	
 4ـ	
 5ـ	
 6ـ	
 7ـ	

كتاب الماء ،الجزء الثاني ،ص .388
كتاب الماء ،المجلد األول ،ص .122
المصدر السابق ،المجلد األول ،ص .143
المصدر السابق ،المجلد األول ،ص .206
المصدر السابق ،المجلد الثاني ،ص .210
المصدر السابق ،المجلد األول ،ص .207
المصدر السابق ،المجلد األول ،ص .260
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وتبريدا .وفصلنا الكالم عليه في مقالة أن الماء
يصيب الرأس) الماء شرباً
ً
ال يغذو».1
«العماني الطبي��ب» هو صاحبنا ،ورجحت
وفي ح��ال ما إذا لم يثبت أن ُ
العماني» يظهر أن
أطروحة محمد كرد علي ،فإن استقصاء أمر «أبي العباس ُ
الرجل قد ذك��ره البيروني في كت��اب« :الجماهر في معرف��ة الجواهر» في
مناس��بتين اثنتين :أول ذك ٍر له ورد في باب سائر ألوان الجواهر واليواقيت،
وذلك في تضاعيف الحديث عن الياقوت ،وخلوص البيروني إلى الحديث عن
العماني :إن من األكهب
الياقوت األكهب ،إذ يورد ما يلي :ـ «قال أبو العباس ُ2
جنس��اً يس��مى أوقلة وهو أقلها لوناً وأردأها وألينه��ا»  ،وثاني ذك ٍر له كان
بمناس��بة حديثه عن الضفادع ،حي��ث يورد ما يلي« :قال الف��راء اللخم هي
العماني :اللخم بالفارس��ية فيش��واز وهو غير ٍ
مؤذ
الضفادع .قال أبو العباس
ُ
والمؤذي خرست وهو المعروف بالكوسج» .3وفي الحالين معاً تترشح لنا أمور
عن الرجل :أولها :أن��ه كان يعرف الفارس��ية ،وثانيها :أنه كان يعرف علم
فضال عن كونه لربما كان
المعادن ،وثالثها :أنه كان يعرف علم الطب .هذا
ً
معاصرا البن س��ينا بحكم كون هذين متعاصرين
معاصرا للبيروني ،ومن ثم
ً
ً
وبينهما مناظرات شهيرة.
لكن ،ماذا لو كان «أبو العباس» هذا هو نفس��ه أب��ا محمد عبد اهلل بن
محمد األزدي الصحاري (ابن الذهبي)؟ الح��ال أن المطلع على كتاب الماء
يكتش��ف أن هذه الخصائص الثالث��ة المعرف��ة بالفارس��ية ،والمعرفة بعلم
المعادن ،والمعرفة بعلم الطب ،تتوفر في طبيبنا الصحاري.
عود على بدء :من يكون يا ترى «العماني الطبيب»؟
ٌ

 1ـ	 كتاب الماء .المجلد األول ،ص .81
 2ـ	 أبو الريحان البيروني :كتاب الجماهر في معرفة الجواهر ،مكتبة المتنبي ،القاهرة ،ص .78
 3ـ	 المصدر السابق ،ص .143
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ّ
مكة المكرّمة في السجلّات
الصينية في العصر الوسيط
حاتم الطحاوي

■

تكاد تجمع المصادر التاريخية الصينية على أن أول اتصال
بين المسلمين والصين ت َّم في فترة حكم اإلمبراطور يونغ
وتحديدا خالل العام الثاني لحكمه،
واي 655 - 650( Yong Weiم)،
ً
عندما أرسل الخليفة عثمان بن عفان ـ الذي ورد ذكره في المصادر
الصينية تحت اسم ( Kam - mi - mo, mo - niأمير المؤمنين) ـ سفارة
إلى البالط الصيني ،لتُعرف دولة الخالفة اإلسالمية بعد ذلك في
سمت المصادر
سجالت أ ُس��رة تانغ باس��م  .Ta Shikuoوفي ما بعد ّ
التاريخية الصينية خلف��اء الدولة األموية بأصحاب الرداء األبيض،
والخلفاء العباسيين بأصحاب الرداء األسود.1
غير أن اس��م «مكة» لم يرد في المص��ادر التاريخية الصينية
الخاصة بأ ُسرة تانغ الحاكمة (907 - 618م) ،في حين ظهر ألول مرة
في الوثائق الخاصة بأ ُسرة سونغ الملكية (1279 - 960م) تحت اسم
2.Ma - Kia
1ـ

His Jung, op. cit, pp. 410, 892; Chau Ju - Kua, op. cit, chap. 22, p. 117, Li Ying - Yu
Yusen, op. cit, pp. 8-9; Hoyland, op. cit, pp. 245, 252 no. 42, 43, p. 253.

 2ـ جعفر كرار ،المرجع السابق ،ص  ،179هامش (.)110
■

باحث وأكاديمي من مصر.
1
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كذلك لدينا إشارة غير مباش��رة وردت في تاريخ أ ُسرة سونغ الشمالية،
وتحديدا في عام 995م ،حينما ذكرت المصادر التاريخية الصينية وصول أحد
ً
الربابنة المسلمين  Pu Ya To Liبسفينته إلى ميناء كانتون لممارسة التجارة،
برا إلى العاصمة من أجل تقديم هداياه لإلمبراطور تاي
قبل أن يقوم بالسفر ً
حوارا
تسونغ 988 - 976( Tai Tsungم) .وفي البالط الصيني أجرى اإلمبراطور
ً
مطوالً مع الربان ،وس��أله عن بالده ،فأجابه بأن ب�لاد العرب  Ta shiتجاور
أراضي اإلمبراطورية البيزنطية  Ta T’sinالتي خضعت للمسلمين ،وأخبره أيضاً
أن عاصمة العرب محاطة بالتالل والبحر.1
ويلتقط برتشنايدر  Bretschneiderتلك اإلشارة ليذكر أن تلك المعلومات
ال تنطبق على أية عاصمة في بالد الخالفة اإلس�لامية ،سواء أكانت بغداد
أم بخارى عاصمة الس��امانيين ،وأنها تنطبق بشك ٍل واضح على مدينة مكة
المكرمة.2
ويمكننا أيضاً أن نؤيد هذا الرأي الذي يشير إلى مكة باعتبارها العاصمة
الدينية والروحية المقدس��ة لدى المس��لمين ،وأن الربان المسلم أشار إلى
الجبال المحيطة بها ،وإلى البحر األحمر حيث ميناء جدة الذي ترسو به سفن
القادمي��ن إل��ى مك��ة المكرم��ة؛ ألن بغ��داد عاصم��ة الخالف��ة العباس��ية
(1258 - 764م) لم تك��ن تحيط بها الت�لال أو البحر ،وك��ذا مدينة بخارى
عاصمة الدولة السامانية (999 - 875م) القريبة من األراضي الصينية.
تحدثت
ولم تكن رحلة ذلك الرب��ان العربي آنذاك فريدة في نوعها؛ إذ ّ
الس��جالت الصينية عن وصول  39س��فارة عربية إلى الصي��ن خالل الفترة
1208 - 924م .لعل ما يهمنا منها في بحثنا الحالي هو وصول سفارة من جدة
 Cang - Tanإلى البالط الصيني.3
كما وردت بعض المعلومات المهمة الخاص��ة بمدينة مكة المكرمة في
 1ـ انظر:
 2ـ
 3ـ جعفر كرار ،المرجع السابق ،ص .151

Bretschneider, op. cit, pp. 14, 15

2

Loc. Cit.
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الوثائ��ق والس��جالت الخاص��ة بأ ُس��رة ي��وان  Yuanالملكي��ة بالصي��ن
تحس��نت خاللها أحوال المسلمين لدرج ٍة كبيرة .من
(1368 - 1271م) التي ّ
ذلك معلومة وردت في كتاب «السفر إلى الغرب» ،الذي يذكر أن مكة Tian
 Fangتقع على مس��افة ثالثمائة لي  1Liمن عاصمة الخالفة االس�لامية،
وتوجد بها الكعبة التي تحتوي على المالئكة السماوية ،ود ُفن بها جد نبي
ٍ
بأعداد كبير ٍة من كتابهم المقدس
المسلمين الذين يحتفظون داخل الكعبة
أيضاً .كما أن مكة تبسط سيطرتها على عشرات المدن المحيطة بها.2
كما تمت اإلش��ارة أيضاً إلى قيام الصينيين
وردت بعض المعلومات
بالذه��اب إلى مكة وأداء فريض��ة الحج ،ودليلنا
المهمة الخاصة بمدينة
على ذلك التعرف على لقب جد الشاعر الصيني
مكة المكرمة في الوثائق
ُ
والسجالت الخاصة بأسرة
المسلم  Mai - Luالذي كان يدعى Ha - Chih؛ أي
يوان  Yuanالملكية
(الحاج) ،وهو ما أظهر أن الرجل قام بالحج في
بالصين ( 1271ـ 1368م)
مكة في بداية عصر أ ُسرة يوان بالصين.3
ّ

التي تحسنت خاللها أحوال
المسلمين لدرج ٍة كبيرة.

ويع��د ش��و كوف��اي  Chou Ku - Feiمفت��ش
ُّ
الجمارك في فوجيان على عهد أسرة سونغ Song
الجنوبي��ة (1279 - 1127م) ،والجغرافي الش��هير
الذي ألّف كتابه ( Chu - Fan - Chiس��جالت الب�لاد األجنبية) عام 1178م ،هو
الصين��ي األول الذي تحدث باس��تفاضة وتفصيل عن مك��ة المكرمة ،Makia
فأش��ار إلى أنه يمكن الوصول إليها عب��ر رحلة برية تس��تغرق ثمانين يوماً
اعتمادا
انطالقاً من مدينة مرباط  Maliـ  paعلى ساحل حضرموت ،كما ذكر ـ
ً
على ثقافته البوذي��ة ـ أن مكة هي المكان الذي ُولد فيه��ا بوذا إله العرب!
 1ـ لي  Liوحدة قياس صينية للمسافات تبلغ ثلث الميل أو نصف الكيلومتر تقريباً.
اعتمادا على المرجع الصيني:
 2ـ جعفر كرار ،المرجع السابق ،ص ،158
ً

Zhang Xin Land Zhu Jia Qin, p. 306.

 3ـ جعفر كرار ،المرجع السابق ،ص .159

Ch’en Yuan, Western and Central Asians in China under The Mongols, Their Transformation
into Chinese, Los Angeles, 1989, pp. 164- 165.
3
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وأشار إلى الكعبة على أساس أنها بيت إله العرب الذي بني من أحجار كريمة
مختلفة األلوان.1
كما أشار شو كو ـ فاي إلى أنه في ذكرى وفاة نبي المسلمين من كل عام
يحضر الحجاج لزيارة بيته (الكعبة!) ،وأن جميع حكام العرب يرسلون الناس
حاملين هدايا من المجوهرات والذه��ب والفضة ،كما يقومون بتغطية الكعبة
بكس��وة من الحرير المطرز والموش��ى ،قبل أن يش��رعوا في أداء شعائرهم،
وأهمها أداء الصالة .كما لفت نظره أنه على الرغم من ُبعد المسافة بين مكة
وباقي البلدان اإلسالمية؛ فإن رحالت الحج لم تتوقف؛ إذ احتشد الجميع من
أجل التعبد أمام الكعبة المشرفة.2
وكذلك الحال ،مع مفتش الجمارك الصيني اآلخر شو جو ـ كوا Chau Ju
 Kuaفي ميناء كانتون الش��هير في القرن الثالث عش��ر الميالدي ،الذي لم
يكتف بمهنته ،كما لم يس��تطع كبح جماح ش��غفه بمعرفة أخبار العالم خارج
فضال عن اعتماده بشك ٍل واض ٍح
الصين من أفواه الربابنة والتجار والبحارة،
ً
على ما كتبه شو كو ـ فاي سابقاً ،وكذا بعض السجالت الملكية الصينية مثل
 .T’ung - Tienوهو ما جعله يخلّف لن��ا كتاباً في غاية األهمية تحدث فيه عن
عشرات البالد والموانئ في المحيط الهندي والخليج العربي والبحر األحمر
وحتى البحر المتوس��ط .كما اختص بالحديث أيضاً ع��ن العديد من المدن
التجارية والموانئ اإلسالمية في آسيا وإفريقية.
ردد ش��و غو ـ كوا ما سبق أن أشار إليه شو كو ـ فاي عن
على أية حالّ ،
مكة المكرمة في القرن الس��ابق له؛ غير أنه أضاف معلومة في غاية الغرابة
 1ـ

Chau Ju - Kua, op. cit, p. 125, note.

وراجع أيضاً ما كتبه الباحث الصينى يونغ هو تشانغ  Yung - Ho Changعن شو كو ـ فاي وحديثه
عن مكة وغيرها:

The Development of Chinese Islam During The T’ang and Song Dynasties (618- 1276 A. D),
A Thesis, Mc Gill university, Canada, 1999, p. 70.

 2ـ
4

وانظر الخريطة المرفقة في مالحق البحث.

Chau Ju Kua, op. cit, p. 125. Note.
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عن قبر الرسول الكريم محمد  ،Ma - hia - wuحيث ذكر أنه يبعد عن الكعبة
المشرفة بمسافة قريبة ،عندما أش��ار إلى أنه يوجد عنده ضوء المع وساطع
ونهارا ،بحيث ال يستطيع أحد االقتراب منه ،ومن يجرؤ على
ليال
ً
بشكل مستمر ً
القيام بذلك يفق��د بصره في الحال .1كما ذكر أيض��اً أنه إذا ما توفي أحد
المس��لمين ،وقام آخر بتدليك صدره بحفنة من ت��راب قبر النبي ژ  ،فإنه
وتعد تلك اإلش��ارة هي األولى من بي��ن المصادر
يع��ود للحياة من جدي��دّ ،
التاريخية ـ في ما أعلم ـ التي ترد فيها أسطورة الضوء الساطع الذي يخرج
من قبر النبي ژ صوب السماء.
وم��ن الغري��ب أن يتكرر ذل��ك التصور في
أشار شو كو ـ فاي إلى أنه في
الكتابات الصينية منذ ع��ام 1178م ،حينما كتب
ذكرى وفاة نبي المسلمين
ش��و كو ـ فاي في عمله الجغرافي الكبير ،وحتى
من كل عام يحضر الحجاج
لزيارة بيته (الكعبة !)،
ش��و جو ـ كوا في منتصف القرن الثالث عش��ر
وأن جميع حكام العرب
المي�لادي ،إلى أن تلقف المترج��م الصيني ما
يرسلون الناس حاملين
هوان  Ma Huanتلك األس��طورة في عام 1433م،
هدايا من المجوهرات
وأع��اد إنتاجه��ا ف��ي كتاب��ه ،عل��ى الرغم من
والذهب والفضة.
تصحيحه لخط��أ المص��ادر الصينية الس��ابقة
بخص��وص وجود قبر الرس��ول بالمدينة المنورة
وليس في مكة المكرمة.2
على أننا نجد صدى لتلك األس��طورة أيضاً في أحد المصادر التاريخية
الصينية التي تم تصنيفها بعد ذلك ف��ي عام 1520م ،الذي ذكر ـ ويبدو أن
نقال عن ما هوان ـ أن قبر نبي المسلمين يقع في المدينة ،ويوجد
ذلك كان ً
3
ونهارا .
ليال
ً
أعاله ضوء ساطع يتألف من خمسة ألوان ،يتألأل ً
 1ـ

Ibid, p. 124.

وهو يعتمد في هذه الرواية أيضاً على ما سبق أن ذكره شو كو ـ فاي عام 1178م.
 2ـ راجعMa- Huan, op. cit, p. 177 :
ومن الغريب أن يتبنى ما هوان ذلك الحديث على الرغم من زيارته للمدينة وقبر الرسول الكريم.
Hung Xingzeng, Xiyang Chaogong Dianln, p. 186.
 3ـ
5
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ويرى الباحث أن تلك األس��طورة ق��د انتقلت في ما بع��د من المصادر
التاريخي��ة الصينية إلى المص��ادر التاريخية األوروبية ،لنج��د الرحالة دي
ڤارتيما  De Vartemaالذي زار المدينة المنورة عام 1503م يتحدث عن صراخ
وجلبة قام بها بعض الش��يوخ الموجودين في المس��جد النبوي ،وحديثهم عن
ضوء منبعث من قبر النبي ژ نحو الس��ماء ،كما زعم��وا أن اآلخرين ـ دي
ڤارتيما ورفاقه في القافلة ـ ال يس��تطيعون رؤية ذلك الضوء ألنهم مماليك،
غير صادقين في عقيدتهم.1
بينما علق الرحال��ة اإلنجليزي ريتش��ارد بيرت��ون Burton, R .الذي زار
المدينة المنورة عام 1853م على ما س��معه من العاملين في المسجد النبوي
حول صعود ذلك الضوء الساطع إلى السماء ،وإمكانية أن يسبّب العمى لمن
أبدا.2
يتعرض له ،بأن ذلك لم يحدث ً
كثيرا في الفكر
وعلى أية حال فقد راجت فكرة وجود قبر الرسول في مكة
ً
األوروبي في العصور الوسطى ،غير أن ما يهمنا هنا هو تتبع رواج الخرافات
واألساطير التي بدأتها المصادر التاريخية الصينية في القرنين الثاني عشر
والثالث عشر الميالديين حوله .كل ذلك فتح الباب أمام رواج خرافات أخرى
راجت لدى بعض حجاج الش��رق األقصى كالهنود ،وبعض الكتابات األوروبية
أيضاً حول أن قبر النبي الكريم موجود في مكة المكرمة ،ومرفوع في الهواء
بواسطة قوى سحرية ومغناطيسية خارقة بجوار الكعبة المشرفة.3
 1ـ ڤارتيما ،رحالت فارتيما (الحاج يونس المصري) ،ترجمة عبد الرحمن الشيخ ،القاهرة1994 ،م،
ص .47 - 46
 2ـ Burton, R. F, Personal Narrative of a Pilgrimage to El- Medinah and Mecca, vol, 2, London,

1855, ch.xvi, p. 111.

والحقيقة أن بيرتون كانت له تفس��يرات عقالنية تجاه ذلك؛ إذ ذكر أن بعضهم كان يرى ذلك
الضوء المنبعث من قبر النبي بسبب فرط الحب والتعلّق به .كما أشار أيضاً إلى أن ذلك النوع
موجودا فقط لدى المس��لمين ،بل لدى المس��يحيين األوروبيين
من األس��اطير والخرافات ليس
ً
كاعتقادهم في تجلي السيدة العذراء لألطفال في جبال األلب بفرنسا.
 3ـ انظر :مايكل ف .بيرس��ون ،الحج إلى مكة المكرمة من ش��به القارة الهندي��ة 1800 - 1500م،
ترجمة معراج مرزا ،بدر الدين يوس��ف ،مركز تاري��خ مكة المكرمة والمدين��ة المنورة ،مكة،
1431هـ ،ص .57 ،13
=
6
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1
أمرا من
وهكذا تلقى القبطان المسلم زينغ هو  Zheng Huفي عام 1405م ً
اإلمبراطور يونغ لي 1424 - 1402( Yong Liم) ،أحد األباطرة األوائل ألس��رة
مينغ 1644 - 1368( Mingم) بقيادة الرحلة األولى ألسطول الكنز الذي قامت
بزيارة م��دن وموانئ تش��امبا  Champaوملقا  Malagaوج��اوا  Javaوتايالند
 Thailandوسومطرة  Sumatraوقاليقوط  Calicutوسريالنكا .Srilanka
وتكررت رحالت أس��طول الكنز بقيادة زينج هو لتبلغ سبع رحالت ،وصل
بعضها إلى السواحل العربية في الخليج العربي وبحر العرب ،كالرحلة الرابعة
(1415 - 1413م) الت��ي زار فيها األس��طول موانئ
راجت لدى بعض حجاج
هرمز وظف��ار ،والخامس��ة (1419 - 1417م) التي
الشرق األقصى كالهنود،
زارت أيضاً هرم��ز وعدن وصنع��اء ،بينما زارت
وبعض الكتابات األوروبية
ً
أيضا حول أن قبر النبي
السادس��ة (1422 - 1421م) س��واحل هرمز وعدن
الكريم موجود في مكة
وصنعاء وظفار.
المكرمة ،ومرفوع في الهواء
بواسطة قوى سحرية
على أن ما يهمنا في بحثنا بش��ك ٍل خاص هي
ومغناطيسية خارقة بجوار
الرحل��ة الس��ابعة لزين��غ ه��و وأس��طول الكنز
الكعبة المشرفة.
(1433 - 1432م) الت��ي وصلت أيض��اً إلى موانئ
هرمز وظف��ار وع��دن وصنعاء وإل��ى ميناء جدة
Chih - ta؛ ألن البعثة الصينية نزلت في الميناء األخير ،متخذة طريقها لتقوم
بزيارة تاريخية لمدينتي مكة المكرمة ،والمدينة المنورة كما أش��ارت بعض

= ـ وأشار الرحالة األوروبي كارستن نيبور الذي زار شبه الجزيرة العربية عام 1762م أنه لم يجد
أصال لتلك القصة المثيرة للدهشة والتي راجت في أوروبا بأنه يوجد مغناطيس كبير يقوم برفع
ً
قبر محمد في الهواء .راجع:

Niebur, K, Travels Through Arabia and other countries in The East, vol 2, London, 1792, p. 40.

 1ـ هو المس��لم القبطان حجي محمود شمس الدين ،يعود في نس��به إلى علي بن أبي طالب ينتمي
لعرق هوى المسلم في الصينُ .ولد عام 1371م .قاد أول أسطول للكنز عام 1405م.
عن زينغ هو وشخصيته ورحالته ،راجع أيضاً:

Geoff Wade, “The Zheng He Voyages”, in, Asia research institute, series, no.31, University
of Singapore, October, 2004; Dreyer, E, Zheng He: China and The Oceans in The Early Ming
Dynasty, 1405- 1433, London, 2006.
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المصادر التاريخية المملوكية إلى وصول السفن الصينية إلى ميناء جدة في
موعد وصول أسطول زينغ هو نفسه.
وبعد قراءة متأنية لتقرير ما هوان عن زيارت��ه لمكة المكرمة والمدينة
المنورة نجد أنه امتأل بالعديد من المعلومات الجغرافية والدينية واالجتماعية
فضال عن كونه
واالقتصادية الخاصة بالمدينتين ،خاصة تلك المتعلقة بمكة،
ً
دليال على وجود عالقات دبلوماس��ية ـ تم تأكيدها ف��ي ما بعد ـ بين الصين
ً
ومكة المكرمة.
ذكر ما هوان أنه يمكن الوصول إلى مكة المكرمة عبر اإلبحار من ميناء
قاليقوط ) Kuli (Calicuteباتجاه الجنوب الغربي لفترة ثالثة أشهر قمرية حتى
الوصول إلى ميناء جدة .1 Chih - ta
غير أن ما ه��وان أخطأ عندما ذك��ر أن المدينة المن��ورة تقع على بعد
مس��يرة يوم واحد باتجاه الغرب من مكة المكرمة .كما أنه أش��ار أيضاً في
عجالة إلى حاكم مكة من دون أن يسميه ،2كما الحظ ما هوان أن مناخ مدينة
مكة يتميز بالحرارة طوال العام ،ويتصف بندرة األمطار ،غير أنه الحظ نزول
ليال لدرجة أن نباتات وأشجار المدينة تعتمد عليه بشكل كبير.3
الندى بغزارة ً
ويمكننا مالحظة أن زيارة مكة المكرمة كانت المحطة األخيرة للمبعوثين
الصينيين على متن الرحلة السابعة التي أبحرت من الموانئ الصينية في يناير
1432م لتعود إليها في أغسطس 1433م.
أشار ما هوان إلى نبي المسلمين ودعوته لإلسالم ،وذكر أن سكان مكة
 1ـ

Ma Huan, op. cit, p. 173.

غير أن البروفس��ور ميلز يذكر أن إش��ارة ما هوان لإلبحار جنوب غربي قاليقوط ليس��ت دقيقة
تماماً ،وأنه من المفروض أن يكون اتجاه اإلبحار غرباً باتجاه رأس عسير راجع:
Capo Guardafui, p. 173. Note. 4.

 2ـ
 3ـ
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عندما وصلت السفارة الصينية إلى مكة المكرمة كانت المدينة تحت حكم الشريف بركات بن
حسن (1453 - 1425م).
Ibid, p. 176.
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أبدا،
قد اعتنقوا اإلسالم ،ولم يسمحوا ألنفس��هم حتى اآلن بأن يحيدوا عنه ً
تعد أكثر
وأنهم ظلّوا على تمسكهم بقوانين الشريعة االسالمية ،لذا فإن مكة ُّ
البلدان س��عادة بذلك ،1ومن الغريب أن ما هوان لم يذكر اسم النبي محمد
 ،Ma - hia - wuعلى الرغم من س��ابق ذكره في المص��ادر الصينية الباكرة،
والالحقة أيضاً.
كما أش��ار ما هوان بالتفصيل إلى المس��جد الحرام الذي سماه مسجد
البيت السماوي ،وإلى الكعبة المشرفة  ،K’ai - a - paiوذكر أنه يحيط بها سور
عمودا
من الخارج به  466باباً ،على جانبها 467
ً
ذكر ما هوان أن سكان مكة
من اليش��م األبيض ،2كما الحظ م��ا هوان أيضاً
قد اعتنقوا اإلسالم ،ولم
وج��ود أربع مآذن ف��ي األركان األربعة للمس��جد
يسمحوا ألنفسهم حتى اآلن
الحرام ،بل إنه أشار أيضاً إلى رواقات يستخدمها
بأن يحيدوا عنه أبداً ،وأنهم
الشيوخ في أداء الصلوات3
فإن
نفهم
ما
وبحسب
،
ّ
ظلوا على تمسكهم بقوانين
دليال عل��ى مكان ص�لاة أتباع
ذلك ربم��ا كان
ً
الشريعة االسالمية ،لذا
فإن مكة ُّ
المذاهب األربعة في الحرم المكي.
تعد أكثر البلدان
كما وصف الكعبة المش��رفة بأنها ُبنيت عبر
خمس طبقات من األحجار الملونة ،وجدرانها من
 1ـ
 2ـ

سعادة بذلك.

Ibid, p. 174.
Loc. Cit, Polliot, op.cit, p. 302.

عمودا.
عمودا ،وفي الخلف  101عمود ،وليصب��ح المجموع 467
ذكر أنه يوجد في الواجه��ة 99
ً
ً
ذكر التجيبي أن عبد الملك ب��ن مروان (86 - 26هـ705 - 646/م) أول من اس��تخدم الرخام في
أعمدة المس��جد الحرام ،وزاد عليها ابنه الوليد بن عبد الملك (96 - 86هـ714 - 707/م) ليجعل
على رؤوس األعمدة ذهباً .راجع :مستفاد الرحلة واالغتراب ،تحقيق عبد الحفيظ منصور ،تونس،
1975م ،ص .241
 3ـ  Ibid, p. 176وهذا ما س��بق أن أش��ار إليه العديد م��ن الرحالة والحجاج ،راج��ع التجيبي،
المصدر الس��ابق ،ص  .296وهذا أيضاً ما لفت إليه جوزيف بتس حين زار المسجد الحرام
في عام 1680م م��ن وجود أصحاب المذاه��ب األربعة وصلواتهم .انظ��ر :رحلة جوزيف بتس
(الحاج يوس��ف) إلى مصر ومكة المكرمة والمدين��ة المنورة ،ترجمة عبد الرحمن الش��يخ،
القاهرة1995 ،م ،ص .55
9
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الطين المعجون بم��اء الورد والعنبر بحيث يفوح منه��ا العبير الطيّب دائماً،
وبداخلها أعمدة تش��كل خمس عارضات كبرى من الخشب المضمخ بالبخور.
كما أش��ار ما هوان إلى أن الكعبة مربعة الشكل ،ومغطاة بكسوة من الحرير
األسود 1.بينما يقع قبر اس��ماعيل  Ssu - maiعلى يسار الكعبة ،وهو مشيد من
الزم��رد  Sa - pu - niاألخضر ،بينما ش��يد الس��ور المحيط به م��ن الزبرجد
األرجواني.2
ولم يفت الصيني ما هوان أن يتحدث عن شعيرة الحج في مكة المكرمة،
فذكر أن المسلمين يقومون سنوياً في اليوم العاشر من الشهر القمري الثاني
عشر (الهجري) بأداء الحج والطواف بالكعبة المشرفة ،غير أنه لفت النظر
أيضاً إلى قيام الحجاج ـ ُبعيد االنتهاء من الحج ـ باقتطاع قطع من الكس��وة
الحريرية للكعبة ،واالحتفاظ بها كتذكار عند العودة إلى بالدهم .وبعدها تقوم
السلطات في ما بعد بصنع كسوة جديدة للكعبة.3
وكان من الطبيعي بالنس��بة للمس��لم ما هوان أن يكتب عن س��كان مكة
المكرمة ،فأشار إلى بنيتهم القوية ،ووسامتهم مع سمار بشرتهم ،وارتدائهم
للعمائم وأردية طويلة وأحذية جلدية .بينما أشار إلى أن المسلمات من نساء
مكة كنّ يغطين كامل رؤوسهن ،بحيث ال يستطع أحد أن يرى وجوههن.4
يتحدثون اللغة العربية  .A - la - piوكانت لهم
كما أشار إلى أن سكان مكة ّ
 1ـ  Ibid, pp. 174 - 175غير أنه أشار إلى وجود أسدين من أجل حراسة باب الكعبة ،ويعلق البروفسور
ميلز على ذلك بأن رواية ما هوان هي الوحيدة التي أش��ارت إلى وجود األسود عند الكعبة ،وأن
ذلك غير مقبول ،كما ذكر التجيب��ي أيضاً أن الكعبة قريبة من التربيع ،وبذلك س��ميت كعبة،
والتكعيب هو التربيع ،وكل بناء مربع كعبة .ويقال إن :الناس كانوا يبنون بيوتهم مدورة تعظيماً
للكعبة ،راجع ،المصدر السابق ،ص .248
Ibid, p. 175.
 2ـ
 3ـ  Ibid, p. 175ويبدو أن تلك العادة استمرت حتى القرن السابع عشر الميالدي ،حيث نجد جوزيف
بت��س الذي زار مكة المكرمة عام 1680م ،يذكر مس��ألة تقطيع كس��وة الح��ج ،وبيعها للحجاج
المتلهفين على شرائها من أجل أن يضعونها على صدورهم حين يحين أجلهم ،أو يحملوها معهم
كتعويذة ضد الخطر .راجع :رحلة جوزيف بتس ،المصدر السابق ،ص .54
Ibid, p. 174.
 4ـ
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أعرافهم وتقاليدهم الرائعة التي لم تسمح بأن تشكو أية عائلة بها من الفقر،
فضال عن تحريم شرب الخمور بها.1
ً
وكان من الطبيعي أيضاً أن يشير ما هوان إلى بئر زمزم A - pi - San - San
وأهميته .غير أنه من الغريب أن ذكر أنها تقع في المدينة المنورة ،وخلف قبر
الرسول ! !! .2
وبصرف النظر عن خط��أه في تحديد مكان بئر زم��زم ،وموقع المدينة
المن��ورة  Mo - ti - naمن مكة المكرمة ف��إن ما يهمنا هو حديث��ه عن عذوبة
وصفاء مياهها .غير أنه أش��ار الى ما رآها ميزة
كان من الطبيعي بالنسبة
أي من الرحالة الشرقيين والغربيين
لم يذكرها ّ
للمسلم ما هوان أن يكتب
قبله ،بعدما ذكر أن المسافرين يجلبون معهم مياه
عن سكان مكة المكرمة،
زمزم بعد تخزينها في أماكن على متن الس��فن.
فأشار إلى بنيتهم القوية،
ووسامتهم مع سمار
إعصارا وارتفاع��اً لألمواج ّإبان
فإذا ما واجه��وا
ً
بشرتهم ،وارتدائهم
رحلته��م البحرية ،يقومون برش��ها عل��ى المياه،
للعمائم وأردية طويلة
وعندها تهدأ الرياح واألمواج في الحال3
.
وأحذية جلدية.
وتفسيرنا هنا أن من المحتمل طبعاً أن استمع
الصيني المسلم ما هوان للعديد من اإلشارات إلى
فائدة ماء زمزم ،وخاصة الحدي��ث المختلف على صحته بأن «ماء زمزم لما
ش��رب له»4؛ لذا فقد فكر ـ مس��تخدماً القياس العقل��ي ـ ووصل إلى نتيجة
 1ـ
 2ـ

Loc. cit.
Ma Huan, op, cit, p. 177.

من الغريب أن يخطئ ما هوان هنا خطأ مزدوجاً ،فقبل إش��ارته الخاطئة إلى مكان بئر زمزم،
يشير إلى أن المدينة المنورة  Mo - ti - naتقع على مسيرة يوم كامل غرب مكة المكرمة.
ويذكر البروفسور ميلز أن أخطاء ما هوان وعدم الدقة في الوصف أكثر من مرة ،قد أوصلت
البروفس��ور ديوفنداك  Duyvendakإلى اس��تنتاج أن ما هوان لم يزر بنفسه مكة أو المدينة.
راجع . not. 7
 3ـ  Loc.cit.وتح��دث العديد من الرحالة والحج��اج عن حالوة وعذوبة ماء بئ��ر زمزم .راجع على
سبيل المثال :التجيبي ،المصدر السابق ،ص .318
 4ـ عن ذلك راجع :محمد بن إدريس القادري« ،إزالة الذهن والدله عن المتحير في صحة حديث =
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مؤداها أنه يمكن رش��ها أيضاً على األمواج العاتية الت��ي تهدد حياة البحارة
وبتحطيم الس��فن وإغراقه��ا ،فربم��ا تهدئ من األم��واج وكذا م��ن الرياح
والعواصف.
وألنّنا نعرف بأن للماء رمزية غنية يمك��ن تصنيفها في ثالث مجموعات
مصدرا للحياة ،ووسيلة للتطهر .كما يرمز البحر عند الشعوب
رئيسة بوصفه
ً
القديمة لعالم الشر والقوة الشيطانية 1،لذا يمكن القول أيضاً إن :ما هوان
ـ س��ليل الثقافة الصينية القديمة أيضاً ـ قد رأى أن م��اء زمزم الذي يحمل
قداسة معينة ،يمكن أن ُيرش على مياه البحر ذات القوة الشريرة والشيطانية،
لتخمدها وتهدئ من هياجها.
ويستمر ما هوان في روايته ليذكر أنّه بعد وصول أسطول الكنز إلى ميناء
قاليقوط وجدوا به س��فارة من مكة المكرمة عائدة من البالط الصيني .فقام
هون��غ  Hungباختي��ار مترجم وس��بعة رجال آخري��ن وبصحبته��م كميات من
البورسلين الصيني والمسك ،وبضائع أخرى ليلتحقوا بالسفارة المكّية في طريق
عودتها إلى بالدها .واستغرقت رحلة أولئك الرجال الصينيين إلى مكة والعودة
كامال حتى العودة إلى العاصمة الصينية ،حاملين معهم أنواعاً عديدة من
عاماً
ً
الس��لع والبضائع غي��ر التقليدي��ة ،وذات القيمة النادرة كال��زراف Ch’I Lin
واألُس��ود والنعام وغيرها .على أن ما يهمنا هنا هو أن تلك السفارة الصينية
عادت ومعها ـ ألول مرة ـ رسم دقيق للغاية للكعبة المشرفة.2
= ماء زمزم لما ش��رب له» ،تحقي��ق زهير الش��اويش ،تخريج محمد ناصر األلبان��ي ،القاهرة،
1330هـ ،ص ،الذي يؤكد صحة الحديث ،على الرغم م��ن تأكيد العديد على عدم صحته .وأن
الحدي��ث الصحيح هو :عن ابن عباس رض��ى اهلل عنهما عن النبي ژ ق��ال« :خير الماء على
وجه األرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم».
 1ـ راجع :فيليب س��يرنغ ،الرموز في الفن ـ األديان ـ الحياة ،ترجمة عبد الهادي عباس ،دمش��ق،
1992م ،ص .360 ،350
Loc. cit, Pilliot, op.cit, p. 303.
 2ـ
وال بد أن تلك الحيوانات كانت تصل إلى مكة من أس��واق الشرق األفريقي ،كما أشار ما هوان
أيضاً أن تلك الس��فارة ع��ادت إلى البالط الصيني وبرفقتها خمس��ة س��فراء ق��ام حاكم مكة
بإرسالهم إلى العاصمة الصينية .راجع أيضاً ،جعفر كرار ،المرجع السابق ،ص .161
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ولدينا في الفترة الزمنية نفس��ها من س��نوات حكم أسرة مينغ الصينية
تقرير آخ��ر عن مك��ة المكرمة كتب��ه الصيني المس��لم فا هس��ين Fei xin
(1433 - 1388م) الذي عمل أيضاً مترجماً على متن سفن أسطول الكنز ،وزار
الموانئ العربية ف��ي الخليج والمحيط الهندي في الرح�لات األربع األخيرة
تحت قيادة القائد البحري زينغ هو.1
تناول فا هس��ين في كتابه «المس��ح الش��امل للنجم��ة الطوافة» بعض
اإلشارات الجغرافية والدينية واالجتماعية واالقتصادية عن مكة المكرمة ،وإن
عما ذكره ما هوان.
كانت بدرجة أقل ّ
رأى ما هوان ـ سليل
وإذا كان فا هس��ين لم يتح��دث عن كيفية
الثقافة الصينية
الوصول إلى مكة المكرمة ،فإنه أش��ار إلى أنها
القديمة ـ أن ماء زمزم
ب�لاد صحراوية ،تق��ع في الم��كان القديم ليون
الذي يحمل قداسة معينة،
يمكن أن ُيرش على مياه
تش��ونغ  ،Yun - ch’ungكم��ا أنه��ا تع��رف أيضاً
البحر ذات القوة الشريرة
«باإلقليم الغربي».2
والشيطانية ،لتخمدها
غير أن فا هسين تحدث عن مناخ مكة بوصفه
وتهد ئ
� من هياجها.
معتدالً ومناس��باً طوال الفصول األربعة ،ثم انتقل
إلى معلوماته الدينية عن المدينة المقدسة لدى
المسلمين ،فذكر أن س��كّانها قاموا منذ زمن س��حيق ببناء مسجد في مكة،
بحيث يقوم حاكم المدينة والسكان في يوم الجمعة بأداء الصلوات معاً.3
 1ـ عن فا هسين وتقريره الهام عن مكة المكرمة وغيرها من المدن والموانئ العربية .راجع:

Fei Xin, Hsing - Cha sheng - Lan, The Overall of the Star Raft, Trans. By, Mills, J, Wiesbaden,
1996, pp. 104 - 106.

وانظر أيضاً:
Fei xin, op. cit, p. 104.
 2ـ راجع:
ويرى البروفس��ور ميلز  Millsأن  Yun - ch’ungهى نسخ السم يثرب  ،Yathrebأو االقليم المطوق
والمحيط بها .وربما كانت هي الحجاز  Al - Hijazعلى س��احل البحر األحمر؛ ألن مكة المكرمة
جزءا من هذا اإلقليم.
قد شكلت
ً
Fei xin, op. cit, p. 105.
 3ـ راجع:
وبحسب عباراته «إن سكان مكة يقومون في اليوم األول من الشهر بعبادة السموات».
Pilliot, P, op. cit, pp. 264 - 268, 312.
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كما أشار في عجالة إلى المسجد الحرام ،وأشار إلى انقسامه إلى أربع
ساحات ،وأن أعمدته من اليشم األبيض ،وأرضيته من الرخام األصفر .والحظ
فا هسين ـ بعكس ما هوان ـ وجود الحجر األسود ،فوصفه بأنه مربع الشكل،
يبلغ حجمه أكثر من عش��ر أقدام .كم��ا زعم أن هذا الحجر قد س��قط من
السماء منذ فترة سحيقة ّإبان عصر أ ُس��رة هان  Hanالصينية ،وأن المسجد
عبارة عن طابقين ،ويبدو شكله كالمعبد البوذي .1Pagoda
كما تناول فا هسين باإلشادة سكان مكة المكرمة ،الذين وصفهم بأنهم
يرتدون مالبس طويلة تتميز بلونها األبيض ،ويعيشون في سالم وطمأنينة تامة؛
ألنهم يحترمون األعراف والتقاليد الموجودة بشكل كبير؛ بحيث إنهم ـ وبحسب
عباراته ـ «ينزعون إلى فعل كل ما هو صادق ونزيه .ويعيش األغنياء بانسجام
وتوافق إلى جانب الفقراء».2
بتدين س��كان مكة،
وفي ذلك كله ـ في ما نرى ـ إش��ادة من فا هس��ين ّ
والتزامهم بقواعد الدين اإلسالمي الصحيح ،لدرجة أننا نجده أيضاً يذكر أن
أي
حاكم مكة ال يضطر ال��ى 3االعتماد على القوانين الجنائي��ة؛ إذ ال يوجد ّ
لصوص بين سكان المدينة .
وهناك العديد من الوثائق الموجودة في الس��جالت الصينية التي تشير
إلى استمرارية العالقات بين مكة والصين ،منها تلك التي تتناول وصول شاه
زيان ،شيخ إحدى القبائل المكّية مع آخرين ت َّم إرسالهم من قبل حاكم مكة
إلى البالط الصيني.4
 1ـ Loc. Cit.؛ يش��ير فا هس��ين هنا إلى أ ُس��رتي هان الغربي��ة ( 206ق.م ـ 24م) وهان الش��رقية
(220 - 25م) .في إشارة إلى ِق َدم الحجر األسود بالكعبة المشرفة.
Fei Xin, op. cit, p. 104.
 2ـ
Loc. Cit.
 3ـ
 4ـ  de: Year 8, Monthـ Southeast Asia in The Ming Shi - Lu, in, www. Epress.nus.edu.sg; Xuan
Intercalary, 8, Day, 1, (14 sep. 1433), Record 1601 of 32779, Pilliot, op.cit, p. 323.

انظ��ر أيضاً ه��ذا البحث المه��م المدعم بالوثائ��ق الصينية :محم��د محمود خلي��ل« ،الخليج
والجزيرة العربية في الوثائق والحوليات الصينية فترة العصور الوس��طى ،أ ُسرة مينغ نموذجاً»= ،
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ولدينا وثيقة أخرى في س��جالت أ ُس��رة مينغ بتاري��خ  3أكتوبر 1433م،
تستكمل أحداث الوثيقة السابقة ،وتشير إلى أن البالط الصيني أمر بمكافأة
سفراء هرمز وظفار وعدن ومكة المكرمة ـ باإلضافة الى سفراء آخرين غيرهم
سفيرا ،بهدايا صينية
من موانئ المحيط الهندي ـ بحيث بلغ عدد الجميع 66
ً
فضال عن أغطية
كالجواكت المبطنة ،واألحذية والبنطلونات بش��ك ٍل مالئم،
ً
للرأس وأحزمة.1
كما ورد اسم مكة المكرمة  Meccaمن جديد في إحدى الوثائق المتعلقة
تتحدث عن أحد عش��ر مبعوثاً
بتاريخ  11أغس��طس عام 1436م ،وه��ي التي ّ
وس��فيرا من العديد من البل��دان والمدن ،وفيها
ً
تناول فا هسين باإلشادة
مبعوث مكة المكرمة ،وهرم��ز ،وظفار ،وغيرهم
سكان مكة المكرمة ،الذين
الذين قدموا للب�لاط الصيني لتقديم الضريبة،
وصفهم بأنهم يرتدون
ولم يعودوا بع��د إلى بالدهم .وألنه��م يجب أن
مالبس طويلة تتميز بلونها
األبيض ،ويعيشون في سالم
يعودوا ،أمر اإلمبراطور بس��فينة ُير َّحل المبعوثون
وطمأنينة تامة؛ ألنهم
جميعاً على متنها .2وكان ذلك على عهد إمبراطور
يحترمون األعراف والتقاليد
أ ُسرة مينغ زنغ تونغ 1449 - 1435( Zheng Tongم/
الموجودة بشكل كبير.
1464 - 1457م).
وتحديدا في
وبعد نصف قرن جديد من ذلك،
ً
 20أبري��ل ع��ام 1487م ف��ي عه��د اإلمبراط��ور ش��ينغ ه��وا Cheng - hun
(1487 - 1464م) يعود اسم مكة المكرمة ليظهر من جديد في وثائق أ ُسرة مينغ
الصيني��ة؛ إذ تخبرنا إح��دى الوثائق النادرة أنه تحت زع��م أن أخاه األكبر
= المؤتمر الدولي الرابع للعالق��ات العربية الصينية «التاريخ والحض��ارة» ،كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ـ قسم التاريخ والحضارة 14 - 13 ،مارس  ،2012ص  ،275 - 220خاصة ص .242
 1ـ www.Epress.nus.edu.sg; Xuan - de year 8, Month 8, Day, 20 (3 oct 1433), Record 1602 of
3279؛ محمد محمود خليل ،المرجع السابق ،ص .245
 2ـ www.epress.nus.edu.sg
Zheng - Tong - year 1, Month 6, Day 29 (11 August 1436) Record 1694 of 3279؛ محمد محمود
خليل ،المرجع السابق ،ص .245
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نا ـ دي  Na - diكان شيخاً يرتحل في الصين من مكان آلخر لفترة  40عاماً،
رغب عل��ي  Aliـ أحد مواطني مكة ـ في البحث عن أخي��ه ،فتوجه إلى إقليم
يو ـ نان  Yun - nanبالصين مصطحباً معه كميات هائلة من السلع والبضائع،
وبرفقته مسافر آخر من ملقا  ،Melakaوحضرا إلى العاصمة لتقديم الضريبة
إلمبراطور الصين.1
ويمكننا من خالل القراءة الجيدة للوثيقة السابقة استنتاج أن أحد سكان
مكة المكرمة الذي ورد بالوثيقة تحت اس��م نا ـ دي  ،Na - diقد ارتحل إلى
الصين ومكث بها  40عاماً يدعو لإلس�لام بها؛ وذلك ألن الوثيقة الصينية
تصفه بأنه رجل دين رحال  .Itinerant holy manوبحس��ب التوصيف اإلسالمي
فقد يكون ش��يخاً يدعو لإلسالم في ربوع إقليم يو ـ نان بالصين ألربعة عقود
قبل وصول أخيه علي للبحث عنه عام 1487م.
واستمرت السفارات القادمة من مكة المكرمة إلى الصين بعد ذلك ،من
ذلك قيام شريف مكة بإرسال سفارة إلى البالط الصيني عام 1490م في عهد
االمبراط��ور هون��غ زي 1505 - 1487( Hong Zhiم) ،قدمت الي��ه هدايا قيمة
فضال عن األحجار الكريمة.2
تراوحت ما بين الخيول والنعام
ً
كذلك أرسل الشريف بركات (931 - 903هـ1524 - 1497/م) حاكم مكة عام
1518م س��فارة أخرى حملت الهدايا لإلمبراطور الصيني زينغ دي Zheng de
(1505 - 1521م) ،كان أبرزها الخيول واإلب��ل العربية ،باإلضافة إلى األحجار
ورد اإلمبراطور الصيني على ذلك بإرسال عباءة
الكريمة والمرجان والصوفّ .
1ـ
of 3279؛ محمد محمود خليل ،المرجع السابق ،ص .247 - 246
 2ـ جعفر كرار ،المرجع السابق ،ص  .162الذي اعتمد في ذلك على سجل أ ُسرة مينغ ،الفصل 332
 ،Ming shi, chap. 332غير أنه ذكر أن ملك مكة الس��لطان أحمد هو الذي أرس��ل تلك السفارة
إل��ى الصي��ن .وبمراجع��ة ج��دول أش��راف مك��ة المكرم��ة وج��د أن محم��د ب��ن ب��ركات
(903 - 859هـ1497 - 1454/م) ه��و ال��ذي كان يحك��م المدينة في ذلك العام راج��ع :زامباور،
معجم األنساب واألُس��رات الحاكمة في التاريخ اإلس�لامي ،ترجمة زكي محمد حسن وآخرين،
بيروت1980 ،م ،ص .32

www.epress.nus.edu.sg; Cheng - hua, year 23, Month 3, Day 27 (20 Apr 1487), Record 2485
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للشريف بركات عليها صورة تنّين مصنوع من الخيوط الذهبية ،باإلضافة إلى
مسك وأوان ذهبية وفضية.1
ونتيجة الس��تمرارية العالقات بين بالط أس��رة مينغ في الصين وبين
األش��راف في مكة المكرمة ف��ي الربع األول من القرن الس��ادس عش��ر
الميالدي ،فقد وجد مص��در تاريخي صيني اتصف بأهميت��ه البالغة تمت
كتابته في عام 1520م بواسطة هوانغ زنغ زنغ  Huang Xing Zengوهو يتناول
«قائمة الرسائل الخاصة بالضرائب على الجانب الغربي من البحر» ،وأشار
إلى تعامالت الصين في عه��د مينغ مع العديد
يمكننا استنتاج أن أحد
من دول وموانئ بحر الصين والمحيط الهندي،
سكان مكة المكرمة الذي
وكذا مدن وموانئ هرمز وظفار وعدن باإلضافة
ورد بالوثيقة تحت اسم
إلى مكة المكرمة.
نا ـ دي  ،Na - diقد ارتحل

إلى الصين ومكث بها  40عاما ً

على أنه يجب علينا إبراز مالحظتنا حول ما
احتواه ذل��ك المصدر التاريخ��ي الصيني من
تكررت من
معلومات حول مكة ،وه��ي معلومات ّ
قبل في مصادر صينية س��ابقة ،وخاصة تأثره
بما أورده المترجم المس��لم ما هوان في كتابه
جلي منذ السطور األولى عندما تحدث
بشكل واضح .وقد ظهر ذلك بشكل ّ
عن السفر من مدينة قاليقوط إلى مكة عبر اتخاذ الطريق البحري ناحية
الجنوب الغربي حتى الوصول إلى جدة ،وبعد ذلك السفر غرباً إلى مكة
المكعب السماوي.2
التي عرفت ببالد
ّ

يدعو لإلسالم بها ،وذلك
ألن الوثيقة الصينية تصفه
بأنه رجل دين رحال.

 1ـ جعفر كرار ،المرجع السابق ،ص  .163لكنه ذكر اإلمبراطور الصيني تحت اسم .Wu Zang
 2ـ Hung Xing Zeng, Verzeichnis dex Akteneintrage zu Audienzen und Tributen von Westlichen
Meer. (Xiyang Chaogong dianln) I 1520n. chr, Inaugural - Dissertation zur Erlangung des

Doktorgrades des fachbereichs Geschichts - und Kultur wissenschaften an der freien universitate
Berlin, 2005, pp. 181 - 189.

راجع تشابه ما ورد في  p. 181من هذا المصدر مع ما ورد لدى ما هوان.
راجع .Ma Huan, op. cit, p. 173 :وراجع أيضاً :محمد خليل ،المرجع السابق ،ص .273
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كما تن��اول المصدر الصيني األح��وال الدينية داخ��ل مكة فذكر أن
ش��ريف مكة يرعى تعاليم اإلس�لام ،وأن س��كان المدينة يقومون بحني
رؤوس��هم عند بزوغ القمر ،في إشارة إلى صالة المغرب لدى المسلمين،
كما تحدث عن الكعبة الذي تصور أنها تمثال لبوذا له قاعدة من اليشم،
وأن سور المسجد الحرام به  466باباً ،وأن ستائر الكعبة تدهن يومياً بماء
الورد والعنبر.1
كما أشار أيضاً في محاكاة لرواية ما هوان إلى حج المسلمين إلى الكعبة
المشرفة في اليوم العاشر من الشهر الثاني عشر الهجري ،وإلى أن الجميع
يأخذون معهم قطعاً من س��تارة الكعبة ،التي تقوم السلطات بتغييرها بشكل
س��نوي ،باإلضافة إلى حديثه أيضاً عن قبر سيدنا اس��ماعيل ،ومكان صلوات
أصحاب المذاهب األربعة بالمسجد الحرام.2
وعلى الرغم من تأثر ما ورد بهذا المصدر بما سبق أن ورد في المصادر
التاريخية والجغرافية الصينية القديمة منذ القرن الثاني عش��ر ،التي كتبها
كل من شو كو فاي وش��و جو ـ كوا ،وحتى ما هوان في القرن الخامس عشر
الميالدي حول الضوء الس��اطع المنبعث من قبر الرسول الكريم في المدينة
المنورة؛ فإن الجديد هنا أن مصدرنا التاريخي الحالي يتناول تلك الظاهرة
بعيدا عن التفكير األس��طوري الذي ش��اب
عبر تفكير أكثر عقالنية وعلمية،
ً
التفسيرات الصينية القديمة ،فقد أوضح المصدر أنه يوجد مصباح ذو خمسة
ألوان فوق قبر الرسول ،يتوهج صباحاً ومساءً دون انقطاع.3
وم��ن المؤكد أن تل��ك الرؤية أصبحت أكث��ر علمية بع��د تزايد رحالت
الحجاج الصينيين للحج في مكة المكرمة ،وزيارة المدينة المنورة ،مما أسهم
في نفي صفة األسطورية عن الرواية الصينية القديمة.
 1ـ
 2ـ
3ـ
18

Ibid, pp. 181, 184.
Ibid, pp. 184 - 185; Ma Huan, op. cit, pp. 175 - 176.

Ibid, p. 186؛ وراجع أيضاً ما كتبه سابقاً شو جو ـ كوا:
وما كتبه ماهوان. Ma Huan, op. cit, p. 177 :

)Chau Ju - Kua, op. cit, pp. 124, 125 (note
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غير أن مصدرنا الحال��ي عاد من جديد للتماهي مع رواية ما هوان حول
وجود بئر زمزم خلف قبر نبي المسلمين في المدينة المنورة ،والمالحظ أيضاً
أنه استمر في ترديد ما ذكره ما هوان من تخزين مياه زمزم على متن السفن
من أجل رش��ها على األمواج الهادرة التي تهددها في رحلة إبحارها ،والتأثير
اإليجابي الذي تحدثه مياه زمزم عليها.1
ولم ينس أيضاً مصدرنا التاريخي الصيني الذي جرى تأليفه في القرن
السادس عش��ر الميالدي اإلشارة إلى س��كان مكة المكرمة ،فوصفهم بأنهم
يستخدمون اللغة العربية ،ويرتدون العمائم واألحذية الجلدية ،وال يسمح لهم
بش��رب الخمور ،بينما تغطي نس��اء مكة وجوههن .2وهو ما سبق أن ذكره ما
هوان من قبل.
استمر أشراف مكة
واس��تمرت العالقات الطيبة بي��ن حكام مكة
المكرمة في ممارسة
المكرمة والبالط الصيني؛ إذ تذكر وثائق أسرة
عالقاتهم الطيبة ببالط
مينغ أيضاً أن شريف مكة  Ima - du - erقام في عام
أسرة مينغ في الصين،
فأرسلوا العديد من
1525م بإرسال سفارة من لدنه إلى الصين.3
السفارات إلى العاصمة
ويمكننا التعرف على شريف مكة آنذاك وهو
الصينية خالل األعوام
أبو نمي محمد (الثاني) بن بركات (974 - 918هـ/
1543 ،1532م.
1566 - 1512م) ،بوصف��ه الذي ورد ف��ي الوثائق
الصينية تحت االسم السابق.
باإلضافة إلى ذلك استمر أش��راف مكة المكرمة في ممارسة عالقاتهم
الطيبة ببالط أس��رة مينغ في الصين ،فأرس��لوا العديد من الس��فارات إلى
العاصمة الصينية خالل األعوام 1543 ،1532م ،4ومن الواضح أن ذلك كله قد
حدث أيضاً في عهد الشريف أبي نمي محمد (الثاني) بن بركات.
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

Ibid, p. 186؛ راجع رواية ما هوان . Ma Huan, op. cit, p. 177
Ibid, pp. 185, 187؛ انظر ما كتبه ما هوان . Ma Huan, op. cit, p. 174
جعفر كرار ،المرجع السابق ،ص 162
اعتمادا على . Ming Shi, chap. 332
ً
جعفر كرار ،المرجع السابق ،ص  ،163ص .234
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مدن وثقافات

وفي الختام ،فإن قراءة جيدة ومتعمقة للمصادر التاريخية والجغرافية
الصينية ،وكذا وثائق وسجالت األسر الصينية الحاكمة ،تظهر العديد من
مالمح العالقات الوثيقة بين مكة المكرم��ة والبالط الصيني في العصر
الوس��يط ،وتكش��ف عن العديد من المعلوم��ات التي أغفلته��ا المصادر
فضال عن كونها حملت مالمح التصورات واالنطباعات الصينية
اإلسالمية.
ً
األولى للجزيرة العربية ومكة المكرمة بوصفها العاصمة المقدسة للعالم
اإلسالمي بأسره.
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المعروف والمنكر :األُصول
والتطورات والمشكالت المعاصرة
ر�ضوان ال�سيد

■

افتت��ح اإلمام الغزال��ي كتاب األم��ر بالمع��روف والنهي عن
المنكر ،من «إحياء علوم الدين» ،بالقول( :إنّ األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر هو القط��ب األعظم في الدين ،وهو المه ُّم الذي
علم ُه وعملُه
ابتعث له اهلل النبيين أجمعين ولو ُطوي
ُ
بس��اطه1 ،وأ ُهمل ُ
وعمت الفترة» .
لتعطلت النبوة ،واضمحلَّت الديانةّ ،
وعلى المنوال نفس��ه مضى اب��ن تيمية في رس��الته في «األمر
بالمعروف والنهي عن المنكر» عندما ذهب إلى أنّ األمر بالمعروف
والم ْعلَم الفارق بين اإليمان والكفر.2
هو روح الدين ،ووثيقة اليقينَ ،
ويمكن إيراد عش��رات األقوال والتقريرات المشابهة في األزمنة
ض على الفور لبحث أصول مس��ألتي
اإلس�لامية الكالس��يكية .فلنم ِ
المعروف والمنكر ،ثم نقرأ التطورات الوس��يطة؛ لكي نصير بعدها
إلى دراس��ة إش��كاليات األزمنة الحديثة على مبدأ األمر بالمعروف،
وعلى اإلسالم والمسلمين.
 1ـ الغزالي :إحياء علوم الدين ،مصر :المكتبة التجارية الكبرى ،م ،2ص .306
 2ـ ابن تيمية :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،بي��روت :دار الكتب العلمية،1993 ،
ص .7 - 6
■

أستاذ الدراسات اإلسالمية في الجامعة اللبنانية ،ومستشار تحرير مجلة التفاهم.
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أ ـ األصول القرآنية والمفاهيم:

هناك ثالث ِصيَ ٍغ لورود مفردي المع��روف والمنكر في القرآن الكريم:
خبرا مثل:
واالقتران يمكن أن
الصيغة األُولى والرئيس��ة هي االقتران.
يكون ً
َ
ُ
يكون وصفاً أو
﴿ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ [التوبة .]71 :ويمكن أن َ
ِس��م ًة من مثل ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
أمرا للنفاذ ﴿ :ﮖ
ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ [آل عمران .]110 :ويمك��ن أن
يكون ً
َ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ [آل عمران.]104 :
فر ُد فيها المعروف بالذكر؛ من مثل ﴿ :ﭖ
والصيغ ُة الثانيةُ ،ي َ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [البق��رة ]231 :ـ ومن مثل ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [البقرة ]263 :ـ ومن مثل ﴿ :ﯢ ﯣ ﴾ [النساء.]19 :
فردا بالذكر .من مثل:
يرد فيها المنكَر ُم ً
والصيغة الثالثة ،هي التي ُ
﴿ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [المائدة ،]79 :ومن مثل ﴿ :ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﴾ [الح��ج ،]72 :ومن مثل ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﴾ [النحل.]90 :

أما الصيغة األُولى ،التي سميناها رئيسة أو الرئيسة ـ وهي موضوع هذه
الورقة ـ فتتسم ـ إلى جانب االقتران ـ بالعموم والشمولية ،فتكون أحياناً هي
تعبيرا عنه ،أو هي دعوة سائر النبيين .ومقرونة دائماً بـ أل
اإلسالم ذاته أو
ً
أمر فطري ،أو
التعريف أو العهد الشتهارها ووضوحها لسائر الناس كأنما هي ٌ
رف عامٌّ ،كما يقول الراغب األصفهاني
أنها مما يعرفه الناس جميعاً أو أنها ُع ٌ
صاحب الس��لطة أو الح��قّ في تحديد
في «مفردات الق��رآن» .1إنما من هو
ُ
المعروف والمنكر؟ أي الخير والشر ،والحس��ن والقبيح في توجهات الناس
وأفكارهم وتصرفاتهم؟ بعد استتباب التجربة اإلسالمية ،وظهور كتب التفسير،
ثم مقوالت علم ال��كالم ،ومذاهب الفقهاء ،كان هناك من قال :إنّ المعروف
هو ما صدر عن الشريعة .أما المنكر فهو ما خالف الشريعة ،وتحدث الفقهاء
 1ـ مفردات القرآن ،نشرة عام ( 1979مصر) ،ص .231 - 228
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معروف ـ بين قائ ٍل
عن المصالح والمفاسد؛ بينما اختلف المتكلمون ـ كما هو
ٌ
حسنه الشرع ،والمنكر هو ما ق َّبحه
بأنّ المعروف أو الخير أو الحسن هو ما ّ
حسنه العقل،
الش��رع ـ وذهبت المعتزلة إلى أنّ المعروف أو الحسن هو ما ّ
المفس��رين
ِّ
والمنك��ر هو ما ق َّبحه العقل .إنما المه ُّم في ما نحن بش��أنه أنّ
األوائل جعلوا هذين المفردين في حالة االقتران كأنما هما مقارنان لإلسالم
المالزم لذلك
نفس��ه كما س��بق القول ،أو أنهما دعوة اإلس�لام ،والمعن��ى ُ
فصحيح أنّ المعروف
والمهمات تج��اه العالم ،بالدعوة والتبلي��غ.
التكاليف
ٌ
ّ
أمورا داخلي ًة تنتظم بها حياة الناس .لكنّ المصطلحين
والمنكر يمكن أن يعنيا ً
يعنيان ـ بالدرج��ة األولى ـ واجب��ات األُمة تجاه
والع ُ
ُ
رف يعني
المعروف
الخارج ،أو مهماته��ا بالخارج في نش��ر الدعوة
في القرآن بحسب
الس ُبل ومنها الجهاد .وهذا هو المعنى الذي
بشتّى ُ
السياقات :اإلجادة في
تفيده خاتمة آيات االعتصام المش��هورة في سورة
المعاملة أو السلوك،
آل عمران ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﴾.
واإلحسان في العطاء،
وبشكل ٍ عامٍ :السماحة
إنما قبل أن نذهب للدخول في موضوع الورقة،
في القول والسلوك
أو المعنى الش��امل لألمر بالمعروف والنهي عن
والتصرف.
االصطالحين
المفردين أو
نظرة على
المنكر ،لنُلْ ِق
ً
ْ
ْ
رف
والع ُ
وهما في حالة افترا ٍق أو إفراد .فالمعروف ُ
يعني في القرآن بحسب السياقات :اإلجادة في المعاملة أو السلوك ،واإلحسان
في العطاء ،وبشك ٍل عامٍ :السماحة في القول والسلوك والتصرف .وفي كثي ٍر من
األحيـان يكـون متعلقاً بالمش��كالت األ ُ َس��رية ،وطرائق التعامل مع المرأة في
ِ
وبالتأكيد فإنّ هذه المعاني ال تس��تغرق المفرد أو
حاالت النزاع أو االفتراق.
المصطلح؛ لكنها تشير إلى التوجه العام الجزئي أو الكلي ،أو تشير إليه وهو
في حالة حرك ٍة ونفاذ.1
الشر بشتى أنواعه ودرجاته؛ من
فرد فهو يعني الس��وء أو ّ
الم َ
أما المنكر ُ
 1ـ أبو الحس��ن العامري :اإلعالم بمناقب اإلسالم ،تحقيق عبد الحميد غراب ،مصر :الهيئة العامة
للكتاب ،1973 ،ص .113 - 111
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الكفر باهلل ،إلى ارت��كاب الفواحش العلنية ،وقطع الطري��ق ،واالعتداء على
وظلم النفس واآلخرين.
الناسُ ،
وهكذا فقد يمكن القول :إنّ االقتران في القرآن يعني رس��الة اإلس�لام
العامة أو ما ُكلّفت به األُم��ة .وإنّ اإلفراد ُيعنى باألمور التفصيلية والجزئيات
المتفرعة على المبدأ العام ،أو هو الشرع اإللهي في حالة فعالي ٍة ونفاذ.
ب ـ االستعماالت األولى والتطورات والتحوالت

 1ـ حق األمة والدولة:

والس��نَّة في الغالب
يرد األم��ر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن ُّ
أمرا وتكليفاً ،أو
هين إلى أمة المؤمنين أو جماعة المس��لمين ً
باعتبارهما مو َّج ْ
وصفاً ممدوحاً ،أو ِسم ًة ثابتة .لكنّ الجميع فهموا منذ البداية أنّ هذا المبدأ
واجب فرد ٌّي أيضاً؛ َب ْي َد أنّ غلبة الطابع الجمعي أحدث منذ البداية
أو األصل
ٌ
توترا بين الوجوب على األفراد ،والوجوب على الجماعة .وألنّ الخالفة استقرت
ً
ممثِّل ًة للجماعة منذ القرنين األول والثاني؛ فإنّ السلطة حاولت ك َّف األفراد عن
ممارس��ة النهي عن المنكر أو الدعوة للمعروف ،فنجحت في بعض المسائل،
اآلخر .ومما نجح��ت فيه فرضية أو وج��وب الجهاد،
ول��م تنجح في بعضه��ا َ
وبخاص ٍة جهاد الطلب؛ ففي كتب ِ
الس��يَر والجهاد من القرنين الثاني والثالث
للهجرة؛ نجد نصوصاً تذكر أنّ فالناً شتّى أو صيّف أو تسلّل إلى أرض العدو
بقصد االغتنام أو نُصرة دار اإلسالم .ثم عندما صارت الحرب على شكل جبهة
مع البيزنطيين في بالد الشام ،ومع الترك في أقاصي المشرق ،رأى الفقهاء،
جهاد
ورأت الدولة أنّ الجهاد الفردي ما عاد ممكناً أو مشروعاً .1وبذلك خرج
ُ
حسنت نياتهم.
ّ
العدو الخارجي من صالحية األفراد مهما ُ
بالحسبة ،والتي تطورت عن صاحب
وسار األمر على غير ذلك في ما يتعلق
ْ
قضائي ،وتتواله
جانب
السوق ،أو الرقابة على األسواق،
لتصبح َّ
َ
مؤسس ًة رقابي ًة لها ٌ
ٌ
 1ـ التقديم لكت��اب مايكل كوك :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر اإلس�لامي ،ترجمة
رضوان السيد وعبد الرحمن السالمي وعمار الجالصي ،بيروت :الشبكة العربية.2009 ،
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السلطات العامة.
الش َرطي والتنظيمي من جهة ،والقضائي من جه ٍة ثاني ٍة
بجانبيهُ :
ُ
حرمان األفراد بتاتاً من القيام باالحتس��اب بالداخل،
فبخالف الجهاد ما أمكن
ُ
فجرى اللجوء من أجـ��ل الضبط والتنظيم إلى الحديث المش��هـور في المنازل
الثالثةَ « :م ْن رأى منكم منكراً فليغ ِّيره بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه ،فإ ْن لم
أضعف اإليمان» .ومعظم األدبيات التي ُكتبت في صورة
يس���تطع فبقلبه؛ وذلك
ُ
رس��ائل وكتُ ٍب أو فصول في كتب ،إنما ت��دور حول هذا المن��زع؛ أي التوفيق أو
التوس��ط بين عدة عوامل :التس��ليم بمبدأ الح��قّ في النهي ع��ن المنكر ،وحقّ
أخف
الخصوصية ،وضرورة المالءمة أو التالؤم بين الوس��يلة والهدف،
وتقصد ّ
ّ
الضررين ،والتوفيق بين الواجب أو الحقّ والقدرة،
عرف القرنان األوالن
والتوفيق بين الواجب والحق وهيبة السلطات العامة.
استخدام مبدأي األمر
إنّ التدقيقات الفقهية هذه ،حفظت الح َّق أو المبدأ؛
بالمعروف والنهي عن
لكنه��ا جعلت الس��لطة العامة في النهاي��ة ضابطاً
المنكر ،والشورى،
وضامناً للحيلولة دون االضطراب االجتماعي الذي
باعتبارهما أيديولوجيا
يمكن أن تتس�� َّب َب به حماس�� ُة المحتس��بين أو عدم
معارضة سياسية أو
معرفتهم بضوابط الشرع ،وظروف الزمان والمكان
ِّ
مسوغا ً للخروج والثورة.
والمقام وموضوع اإلنكار.1

 2ـ المعروف والمنكر والمعارضة السياسية:

عرف القرنان األوالن استخدام مبدأي األمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
والشورى ،باعتبارهما أيديولوجيا معارضة سياسية أو مسوِّغاً للخروج والثورة؛
فقد قال الذين جاءوا إلى المدينة المنورة من مصر والكوفة والبصرة احتجاجاً
أمرا
على تصرفات أمي��ر المؤمنين عثمان بن عفّ��ان ،إنهم إنما فعل��وا ذلك ً
بالمعروف ،ونهياً عن المنكر .وكذلك األم��ر مع المحكِّمة الذين خرجوا على
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ،إذ كان شعارهم أنّ «األمر شورى ،والبيعة
أصال من
هلل  ، 8واألمر بالمع��روف والنهي عن المنكر» .وصار هذا المبدأ
ً
أصول االعتقاد عند الزيدية والمعتزلة .ومع أنّ الثائرين ما نجحوا في غالب
 1ـ قارن بمايكل كوك :األمر بالمعروف ،مرجع سابق .ص .110 - 109
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األحيان؛ فإنّ ك َّل المعارضين كما س��بق القول ظلُّوا يستعملون هذا المبدأ في
المعارضة والخروج :إذا أرادوا االعتراض على أم ٍر معي ٍن سياس��ي أو مصلحي
استخدموا األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وإذا أرادوا التشكيك في شرعية
السلطة القائمة ،استخدموا الحقّ في الشورى ،أو إعادة األمر شورى.1
أما الفقهاء فم��ا رأوا أنّ هذه الدع��وى أو تلك مالئم��ة؛ أي أنّ ظاهرة
المعارضة السياس��ية ال تنطبق عليها عندهم ِس��مة األمر بالمعروف؛ إذ إنّ
المعارضين ليس��وا محتس��بين ،بل إنما يريدون مطلباً معين��اً ،فهم أصحاب
آخر ،هو مصطلح البغي .ففي القرآن الكريم:
مصلحة .ولذلك لجأوا إلى أص ٍل َ
﴿ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
[الح ُج��رات .]9 :والبغ��ي في األصل معناه الطل��ب أو المطلب ،وهو
ﯚ﴾ ُ

محايد ،ثم اتخذ ِس ٍ
مات س��لبي ًة بعد التجارب مع ثوار القرنين األول
مصطلح
ٌ
ٌ
تأويل سائغٌ،
لهم
قوم
هم
الفقهية
الكتابات
بحس��ب
فالبغاة
للهجرة.
والثاني
ٌ
ٌ
مطل��ب أو مظلم ٌة فيها ُش��بهة الش��رعية ،ولهم ح ُّق التجمه��ر واالحتجاج
أي
ٌ
لك��ن ليس من حقهم على
والضغط بهذا الطريق م��ن أجل تلبية مطالبهم؛
ْ
اإلطالق استعمال السالح ،وعلى السلطات االس��تماع إلى مطالبهم ،كما فعل
متبادلٌ وحملوا
فإن لم يحصل اقتناعٌ
علي بن أبي طالب مع المعترضين عليه؛ ْ
َ
السالح؛ فإنّ من حقّ السلطات مقاتلتهم ،حتى إذا وضعوا السالح أو استسلموا؛
فإنه ليس عليهم تبع ٌة في دمٍ أو مال ،وعلى السلطة العودةُ لتحقيق المصالحة
معهم واإلصالح من طريق العدل والقسط.2
وهكذا فإنّ اآلمر بالمع��روف والناهي عن المنكر لي��س صاحب مصلح ٍة
خاص ٍة ،أو مطلب ٍ
لفرد أو فئة؛ وإنما ه��و يمارس حقَّه في الرقابة ،وفي َصون
المصالح العامةّ .أما الذين لهم مطالب خاصة سياس��ية أو اقتصادية فإنهم
ُبغاةٌ أو معارضون أصحاب مصلحة ،وينبغي تلبيتُها إن أمكن .وعليهم أال يحملوا
 1ـ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،مرجع سابق .ص .115 - 111
 2ـ قارن بالطرسوس��ي :تحفة الترك فيما يجب أن ُيعمل في الملك ،تحقيق رضوان السيد ،بيروت:
مركز ابن األزرق لدراسات التراث السياسي ،2012 ،ص .143 - 129
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السالح ،وليس من حقّ السلطة مواجهة تجمهُرهم بالسالح .فإنّ أخطأوا وحملوا
السالح ،فعندها يجوز للسلطة مقاتلتهم .ومن الفقهاء َم ْن يرى أنّ مجرد حمل
قاتلون إذا بادروا هم إلى قتال السلطات.
بيح مقاتلتهم ،بل إنهم ُي َ
السالح ال ُي ُ
واجب أو تكليف لكي
إنهم أصحاب ح ٍق أو مصلحة أو تأويل ،لكنهم ليسوا أهل
ٍ
يمكن تسميتُهم أهل دعو ٍة للمعروف والتعامل معهم على هذا األساس.

 3ـ الجماعة والفتنة:

إذا كان المعارضون ً
فردا أو فئ�� ًة قليلة؛ فإنّ
عدهم محاربين .أما إذا
السلطات كانت تس��تطيع ّ
كانوا ٍ
فئات عريضة؛ فإنه كان يمكن اتهامهم بأنهم
أهل فتنة .1ومفرد الفتنة في القرآن يعني افتراقاً
في الدين؛ لكنه صار يعني أيضاً ما يقارن مفرد
الفساد الجاهلي ،وهو يعني االنقسام في القبيلة.
(المس��اوي للحرب األهلية)
وبالمعنى الثاني هذا ُ
2
صار مفرد الفتنة يقابل مصطلح الجماعة  .وكال
األمرين أو االتهامين يدخالن بالفعل في األصول
الدينية والسياس��ية .بمعنى أنّ الس��لطات م��ا قبلت ذهاب الفقه��اء إلى انّ
المعارضين السياسيين هم ُبغاةٌ أو أصحاب مطلب مشروع في األصل؛ بل قالت
انش��قاق في األمة أو مف ِّرقون
وطورا إنه
انش��قاق في الدين،
تارة :إن فعلهم
ً
ً
ٌ
ٌ
مقصد
مقصد احتس��ابي ،كم��ا أنّ وحدة األمة
لكلمة الجماعة .ووحدةُ الدين
ٌ
ٌ
مصطلح
آخر ،وعليهما تقوم ش��رعية االجتماع اإلسالمي .فالجماعة
احتسابي َ
ٌّ
ٌ
يرد في السيرة النبوية اتهام��اً للنبي ژ بأنه فرق «جماعة» أو إجماع
قديم ُ
ٌ
3
وعر َفها العام  .ثم صارت تعني جماعة المسلمين أو إجماعهم .وربطها
ش
قري ٍ ُ

ّ
إن اآلمر بالمعروف
والناهي عن المنكر ليس
ة خاصةٍ ،أو
صاحب مصلح ٍ
مطلب لفرد ٍ أو فئة؛ وإنما
هو يمارس َّ
حقه في
الرقابة ،وفي َ
صون
المصالح العامة.

 1ـ قارن برضوان السيد :الجماعة والمجتمع والدولة ،.بيروت ،دار الكتاب العربي ،1997 ،ص .246 - 228
العمانية،
 2ـ قارن برضوان الس��يد :الفتن��ة وأخواتها في النص والوعي والتاريخ ،مجلة التس���امح ُ
عدد  ،21ص .232 - 210
 3ـ ابن هشام :السيرة النبوية ،نشر المكتبة العصرية بصيدا /لبنان ،م ،1ص .244
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األُمويون باالجتماع أو اإلجماع على اإلمام ،كما يبدو من رس��ائل عبد الحميد
الكاتب رئيس الديوان في أواخر أيام الدولة .1وأبو حنيفة يؤ ِث ُر مصطلح السواد
األعظم؛ جمعاً بين وح��دة الدين ووحدة األُمة .2وما وافق جمهور الفقهاء على
ربط االعتراض السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي بالفتنة؛ لكنّ المخاوف
من االضطراب طاردت الفقهاء مثلما طاردت السلطات .وذلك ألنّ األمر كان
عندهم لصيقاً بالشرعية التأسيسية للمجتمع والدولة .وقد ارتبطت المعارضة
السياس��ية في األذهان بمقتل عثمان ،ومقتل علي .كم��ا ارتبطت بظهور ِ
الف َرق
واالنش��قاقات في الدين .فالمهم بالنسبة للفقيه هو اس��تمرار المعنى الكبير
لوحدة الدين واألمة ،وهذه هي الش��رعية التأسيس��ية أو «األصول الش��رعية
«معيد ِ
الن َعم» .3أو إنها هي دعوة االحتس��اب
الجامعة» بحس��ب الس��بكي في
ُ
بحسب أبي الحسن العامري 4والغزالي .5وما كان الفقيه يميل بالطبع للمعارضة
السياسية ،وبخاص ٍة أنها ارتبطت في األذهان ـ كما سبق القول ـ بسفك الدم،
وقتل الخلفاء؛ لكنه ما كان يريد أيضاً إلحاق المعارضة باالنشقاقات الدينية
ويظلَم
واالجتماعي��ة ،فيتح��ول كل اعترا ٍ
ض إل��ى فتن ٍة ف��ي نظر الس��لطاتُ ،
اإلشكاليات بشأن الشرعية ومتطلباتها .ذلك أنّ المعارضين
المعارضون ،وتثور
ُ
من جانبهم ـ كما سبق القول ـ وبخاص ٍة المعارضون الشيعة إنما كانوا ْيدعون
لش��رعي ٍة أ ُخرى تقوم عل��ى حق أهل البي��ت ،وليس على حقّ األُم��ة في إدار ٍة
مناط
صالح ٍة للشأن العام .لقد استتبت أربعة أركان للشرعية التأسيسية هي ُ
الشرعية ،ومناط االحتساب أو األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وهي :وحدة
الدين ،ووحدة األُمة ،ووحدة السلطة ،ووحدة الدار .6وقطب الدائرة في هذه
الوحدات :وحدة األُمة والجماعة .وما دامت هذه الوحدات قائم ًة؛ فإنّ الشرعية
قائم ٌة بضمان اهلل  4في قول��ه ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
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رضوان السيد :الجماعة والمجتمع والدولة ،مرجع سابق ،ص .104 - 98
رضوان السيد :األُمة والجماعة والسلطة ،بيروت ،دار جداول ،2011 ،ص .142 - 135
السبكي :معيد النعم ومبيد النقم .بيروت ،دار الكتب العلمية ،1997 ،ص .118
العامري :اإلعالم بمناقب اإلسالم ،مرجع سابق ،ص .87
الغزالي :إحياء علوم الدين .مرجع سابق ،ص .232 - 231
رضوان السيد :األُمة والجماعة والسلطة ،مرجع سابق ،ص .121 - 116

صاعملا تالكشملاو تاروطتلاو لوصُألا :ركنملاو فورعملا

ذكره اإلمام الشافعي في الرسالة
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾ [المائدة .]3 :وهذا ما
ُ
واحدا،
حي��ن قال« :أجمع��ت األمة عل��ى أن تكون ال��دار واحدة ،والقاض��ي
ً
واإلمام» .1فالمعرو ُف هو هذه الوحدات ،والمنكَر هو الخروج عليها أو اإلخالل
بها .أما ما دون ذلك ـ وسواء أكان بغياً أو معارضة سياسية ـ فليس من اإلخالل
في شيء ،وهو حقٌّ ال ينبغي تقييده بل وتأمينه إلاّ بالسلم والضمانات القضائية.
يمس بشك ٍل مباش ٍر بالفعل بإحدى الوحدات
ّأما إذا كان االعتراض أو القيام بما ُّ
االهتمام به
األربع حتى في التفاصيل الصغيرة؛ فإنّ هذا هو األمر الذي ينبغي
ُ
وله بما يحفظ الحقّ في االحتس��اب أو الدعوة للمعروف والنهي عن المنكر،
دون أن ُي ِخ َّل ذلك بهيبة السلطة القائمة ،بالنظر
ما كان الفقيه يميل بالطبع
أنّ حرصه��ا على حفظ الدين وال��دار والدولة ال
للمعارضة السياسية ،وبخاص ٍة
يق ُّل عن حرص أ ٍّي من المسلمين .فعندما استشار
أنها ارتبطت في األذهان بسفك
إبراهيم بن ميمون الصائغ أبا حنيفة في الذهاب
الدم ،وقتل الخلفاء؛ لكنه ما
ً
كان يريد أيضا إلحاق المعارضة
إلى أبي مسلم الخراساني ألمره بالمعروف ونهيه
باالنشقاقات الدينية
عن المنكر خالل الثورة العباس��ية ،ما أنكر عليه
واالجتماعية ،فيتحول كل
المالءمة ،قال له:
حدثه عن
الح َّق في ذلك؛ لكنه َّ
اعتراض ٍ إلى فتن ٍة في نظر
ُ
السلطاتُ ،
والناس في فتنة ،وقد ُتت ِل ُف
��ار
ويظلَم المعارضون.
إنّ هذا الرجل جبّ ٌ
ُ
نفس��ك .وكان الصائغ على بيِّن ٍة من ذلك؛
بذلك َ
لكنه أراد التأكيد على الحقّ في االحتساب ،وأزهق
ألست سامعاً ُمطيعاً؟ قال :بلى،
نفسه بالفعل! قال الخراساني له:
ُّ
َ
الخراساني َ
2
الح ُرمات !
لكنّ الطاعة في المعروف ،وأنت تقتل الناس ،وتنتهك ُ
للش��ك أو
وق��د أوضح اإلمام أحمد بن حنبل هذا األمر بما ال يدعُ مجاالً
ّ
الغموض عندما اختلف مع السلطة بش��أن َخلْق القرآن؛ فالسلطة قائم ٌة بالحقّ
والواجب في حفظ وحدة اإلمامة ،ووحدة الدار ،ووحدة األُمة؛ لكنّ القول بخلق
التسام ُح فيه.
القرآن وإلزام الناس به ُم ِخ ٌّل بوحدة الدين ،وهذا األمر ال يجوز
ُ
طيع ،وما قبل
واستمر
ُ
الخالف في المسألة خمسة عشر عاماً ،وأحمد سامع ُم ٌ
ّ
 1ـ الشافعي :الرسالة ،تحقيق أحمد شاكر ،القاهرة  ،1940ص .123
 2ـ ابن سعد :كتاب الطبقات الكبير ،تحقيق علي محمد عمر ،ج  ،9ص .374
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الخزاعي على السلطة والسلطان ،إلى أنّ انصرفت السلطة
تمرد أحمد بن نصر ُ
عن إلزام الن��اس بذلك االعتقاد عام 233هـ أي��ام المتوكل (248 - 232هـ).1
تحددت أمور ومسائل ومفاهيم الشرعية بحسب الماوردي .بحيث تتولى
وهكذا ّ
الس��لطة سياس��ة الدنيا أو إدارة الش��أن العام ،وحفظ الدين عل��ى أ ُصوله
2
ظل سيادة
المستقرة  .وبالفعل فإنّ العالئق استقرت بين الدين والدولة .وفي ّ
ّ
الدولة ووحدة السلطة تساندت المؤسسات لحفظ الوحدات؛ وبخاص ٍة بعد أن
ظاهرا بوحدة السلطة ،ووحدة الدار .قال اإلمام أحمد:
مستجدات أخلّت
حدثت
ً
ٌ
كل إمام،
«الدار دار إس�لام ،والمس��لمون على ظاهر العدالة ،ونصلّ��ي وراء ّ
ونجاهد مع كل أمير»3؛ فال مشكلة في ديننا ،وال المشكلة في شرعية سلطتنا.
والتضامن للتالؤم مع
وفي ظ ِّل س�لامة الدين واألمة ،ينبغي العمل بالتس��انُد
ُ
ظاهر في اجتهادات الحليمي والماوردي والجويني
المستجدات ،وهذا التالؤم
ٌ
وابن تيمية وابن جماعة والسبكي وآخرين كثيرين.
ح َقب الكالسيكية:
ج ـ االنتظام في ال ِ

نقاش��ات كب��رى بعد الق��رن الرابع الهجري /العاش��ر
ما عادت هناك
ٌ
والحادي عشر الميالديين ،بش��أن المس��ائل والقضايا الرئيسة .فقد انتهت
النقاش��ات حول اإليمان وعالقته بالعمل .وانتهت أو تراجعت الجداالت حول
عالقة الدين بالدولة .وظهر تسانُ ٌد بين الس��لطة السياسية والفقهاء لسواد
فكرة وممارسة تقسيم العمل ،وظهور النظام التربوي أو نظام المدارس القائم
على األوقاف ،وقوة المؤسسة القضائية ،ومؤسسة الحس��بة التي لم ُتلْ ِغ حقّ
ظل حديث «المنازل
األفراد في االحتس��اب على السلطة ،وفي المجتمع .وفي ّ
اختالفات ف��ي التفاصيل وفي
كبير ،ب��ل
الثالثة» ،4ما ع��اد هناك
ٌ
ٌ
خ�لاف ٌ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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فهمي جدعان :المحنة ،جدلية الديني والسياس��ي في اإلس�لام ،بيروت :الشبكة العربية ،2012
ص .136 - 125
الماوردي :األحكام السلطانية ،نشره الحلبي 1367هـ ،ص .6 - 5
طبقات الحنابلة البن أبي يعلى ،ج  ،2ص .243 - 242
براوية أحمد في المس��ند ،ومسند الطيالس��ي ،ومصنف عبد الرزاق الصنعاني ،وصحيح مسلم،
وسنن ابن ماجه.
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األسلوب؛ أي أسلوب ممارسة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه السلطة
وفي المجتمعات .فعلى سبيل المثال ،يذكر  1Melchertأنه كان بداخل المذهب
الحنبلي اتجاهان في ممارس��ة األمر بالمعروف والنهي ع��ن المنكر :اتجاه
التغليظ والعنف الذي قاده البربهاري وأثّر سلباً في انتشار المذهب الحنبلي،
واتجاه قاده أبو بكر الخلاّ ل وأتباعه ،وهو ي ْؤ ِثر الرفق واللين واحترام إيمان
الناس وخصوصياتهم ،وهو االتجاه الذي ساد في المذهب .2وبين يد َّي رسال ٌة
في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر م��ن منتصف القرن الثامن الهجري
ٍ
اسمها« :رِ عة
لفقيه
ٍّ
شافعي هو ولي الدين محمد بن جمال الدين المنفلوطي ُ
البارع عن بلتعة البازع» .ورغم تعقيد هذا العنوان
في ِّ
ظل سالمة الدين واألمة،
فالمؤلِّف ير ُّد في الرسالة على البازع أو الفاجر
ينبغي العمل بالتسانُد
ُ
الذي أخذ عليه ع��دم غلظته في األمر بالمعروف
ؤ
للتال�م مع
والتضامن
ؤ
التال�م
المستجدات ،وهذا
والنهي عن المنك��ر! وهو يضع للنهي عن المنكر
ٌ
ظاهر في اجتهادات الحليمي
س��بعة ش��روط :أولها :عدم اإلنكار على األفعال
والماوردي والجويني وابن
التي اختلف الفقهاء في تحريمها .وثانيهاُ :ح ْسنُ
تيمية وابن جماعة والسبكي
الظ��نّ بالمس��لم .وثالثها حرمة التجس��س على
وآخرين كثيرين.
الفرد الس��تعالم جلية أم��ره .ورابعها :عدم هتك
س��تر اهلل عن الناس .وخامس���ها :عدم تصديق
الوُشاة في اتهامهم لألشخاص .وسادسها :تصديق كالم الفرد إذا أنكر وقوعه
بالسب والشتم والتعيير
في المنكر .وسابعها :كراهية التطاول على المسلمين
ِّ
والدعاء عليهم .3وق��د أورد مايكل كوك ـ مؤلِّف الكت��اب الضخم عن األمر
بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر اإلس�لامي ـ أكثر من ألف وثيق ٍة في
الموضوع عبر العصور اإلسالمية الوس��يطة .ولفتت انتباهه ج ِّدةُ كالم اإلمام
4
ٍ
جديد
وجد ُت في كت��اب الغزالي ما يدلُّ على
الغزالي ،وأصالته ؛ لكنني ما ْ
1
 2ـ للخالل كتاب صغير في األمر بالمعروف ،وال أعرف كتاباً لاللكائي.
 3ـ ولي الدين المنفلوطي ،رعة البارع عن بلتعة البازع ،بيروت :نيسان  2009بتحقيق سعود السرحان.
 4ـ مايكل كوك :األمر بالمعروف ،مرجع سابق ،ص .633 - 628
Elchert, The Formation of the Sunni Schools of Law. Brill 1997. PP. 153-155.
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ٍ
ٍ
صعيد ٍ
ٍ
استطالعات سبقه إليها غيره
جديد
أبدعه هو ،جمع في
واحد وبتنظيمٍ
ٍ
ألفراد (ز ُ ّه ٍاد في الغالب) قاموا بواجب
على مدى قرون ،ومعظمها ِسيَ ٌر وأقوالٌ
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتس��اباً ،وبدوافع التكليف واإلحس��اس
كبير من الحيوية والفعالية لهذه المجتمعات التي
بالمسؤولية .وفي ذلك ْ
قد ٌر ٌ
تواصلت حركيتُها وحساس��يتُها العالي��ة والفريدة مما دف��ع مايكل كوك إلى
إصدار كتابه الضخم السالف الذكر.
د ـ األزمنة الحديثة وقضايا االحتساب والشرعية

 1ـ التفكير الفقهي بين الجهاد والهجرة:

ليس واضحاً بعد كيف ولماذا انصرف فقهاء بالهند اإلسالمية ـ منذ مطلع
القرن التاسع عشر ـ إلصدار فتاوى تأمر المسلمين بالهجرة من ديارهم ،على
أي حال
أساس لم َت ُع ْد دار إسالمٍ؛ ألنّ البريطانيين استعمروها .والظاهرة على ّ
ليست جديدة؛ فقد قال فقهاء بذلك منذ استعاد النورمانديون صقلية في القرن
الثاني عشر الميالدي .وحدث األمر نفس��ه عندما احتُلّت األندلس .وقد جمع
مالكي متشدد هو الونشريشي من القرن التاسع الهجري /الخامس عشر
فقيه
ٌّ
ٌ
الميالدي عشرات الفتاوى بهذا المعنى في رسال ٍة له بعنوان« :أسنى المتاجر
في َم ْن غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر» .1وبحسب فتاوى التأزم واالنسداد
كافرا يحكم المسلمين ـ فال بد من
ً
تلك فإنه ما دامت الشرعية قد زالت ـ ألنّ
الهجرة أو يخرج المرء ُ من الدي��ن! وعندما قال لهم بعض الفقهاء األحناف:
معلوم من الدين
لك��نّ عبادا ِتنا قائم ٌة ال يعترضه��ا أحد ،وكذلك ك ُّل ما ه��و
ٌ
بالض��رورة ،أجابوا بأنه ال والية لغير المس��لم على المس��لم ،بحس��ب األثر
المعروف! فال ُب ّد من الجهاد ،وإن تع ّذر فالهجرة! وإلى أين؟ إلى أفغانس��تان
التي فشل البريطانيون والروس في احتاللها آنذاك .وبالطبع ما كاد يصل إلى
أحد من المعذبين الذين أتوا من شمال الهند مع مواشيهم البائسة.
أفغانستان ٌ
ومع ذلك فإنّ فتاوى الهجرة ظلت تصدر حتى عام  !1920وقد تكرر هذا األمر
بعد ذلك في احتالل الجزائر وآس��يا الوسطى والقوقاز ،والبوسنة والهرسك،
 1ـ قارن برضوان السيد :الجماعة والمجتمع والدولة ،مرجع سابق .ص .198 - 186
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والسودان ،والجزر اإلندونيسية ،وإلى احتالل ليبيا من جانب اإليطاليين عام
 .1 1911وبالطبع فإنّ ك َّل هذه الشعوب سلكت ُس ُبل مجاهدة المستعمرين .وقامت
حركات وطني ٌة هي التي حقّقت االستقالل ،وليس حركات الجهاد والهجرة.
فيها
ٌ
وغائرة في نفس��ية المس��لمين المتدينين
آثارا عميق�� ًة
لك��نّ الفكرة ترك��ت ً
ً
وتصرفاتهم؛ فإذا لم ترتبط «الشرعية» بالناس والمجتمعات ،فبماذا ترتبط؟
وماذا تعني «الجماعة» التي كانت أساس «الشرعية» في المجتمعات اإلسالمية
الوسيطة؟! إنّ هذا التأزم الفقهي والديني عنى أمرين اثنين :صعوبة األزمنة
الحديثة ـ أزمنة االستعمار ـ على المسلمين في الوعي والواقع .وصعوبة عيش
المس��لمين م��ع غيرهم حت��ى لو ل��م يكونوا من
إن فكرة ْ
ّ
«فقد الشرعية»
«فقد الشرعية» بسبب
المستعمرين! ذلك أنّ فكرة ْ
بسبب االختالف في الدين
االختالف في الدين مع المس��تعمرين ومع الهنود
مع المستعمرين ومع الهنود
اآلخرين هي التي قادت في ما بعد إلى ظهور دولة
اآلخرين هي التي قادت في ما
بعد إلى ظهور دولة باكستان،
باكستان ،التي ما حلّت مشكلة المهاجرين هؤالء،
التي ما حلّت مشكلة
أوضاعهم سوءًا حتى اليوم!2
بل زادت
َ

 2ـ الحركات اإلسالمية الحديثة وفقد الشرعية:

المهاجرين ه ؤ�الء ،بل زادت
َ
أوضاعهم سوءًا حتى اليوم

أ َعلن سقوط الخالفة عام  1924لدى ذوي
الذهنية الدينية عن انتفاء الشرعية في كل مكان ،أو سقوط دار اإلسالم.
وفي حين اطمأنّ السلفيون الجدد بالجزيرة العربية إلى ظهور دولة الملك
والس��نَّة ،أقبل الصحويون في مصر
عبد العزيز آل س��عود ،وحكم الكتاب ُّ
عدوها البؤرَ الباقية للشرعية الغائبة،
وغيرها على إنش��اء جمعيات للهوية ُّ
اس��تعادتها .والطريف والغريب أنّ تنظيمات األمر بالمعروف
والتي ينبغي
ُ
والنهي عن المنكر هذه ،قام��ت أولَ ما قامت ف��ي ك ٍل من مصر ()1928
والهند ( ،)1941وهما البلدان اإلسالميان الكبيران اللذان ما خضعا للخالفة
 1ـ قارن برضوان السيد :الجماعة والمجتمع والدولة ،مرجع سابق.
 2ـ قارن بفصل :اإلسالم السياسي ومسألة الشرعية؛ في كتابي :الدين والدولة واإلسالم السياسي،
الذي يصدر قريباً.
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أو السلطنة العثمانية في القرنين األخيرين .قام «التنظيم» اإلخواني بمصر
نفس��ه «جماعة»؛ أي البديل لجماعة المس��لمين القديمة أو
أو ًال
َّ
وس��مى َ
الزائلة .وانتشرت «عقيدة» االنفصال عن الجاهلية الهندوسية بالهند إلى
أن قام المودودي بتركيب تلك العقيدة على تنظيم «الجماعة اإلس�لامية»
هناك عام  1941كما س��بق القول .وفي الكتاب��ات األُولى للتنظيمين جرت
استعادة الزمن التأسيسي للنبوة واإلسالم :الدعوة والهجرة (الداخلية هنا)،
والس��عي الحثيث إلقام��ة «الدولة اإلس�لامية» التي تس��تعيد الش��رعية
والخالفة ،كأنما ال مجتمعات وال بشر وهم يبدأون من حيث بدأ النبي ژ .
ِ
��ب المودودي أنّ فرصته أت��ت عندما انفصلت األقالي��م ذات الكثرة
وحس َ
فعد باكس��تان دار الهجرة ،وأمل أن يس��تطيع إقامة
المس��لمة عن الهندّ ،
الخالفة هناك أو دولة الشريعة الثيوديمقراطية ،كما ذكر .وقد تبين بعد
ٍ
أحدا ال يريد تلك الدولة الوهمية ،وأنّ الدين ال يستطيع
ً
سنوات قليل ٍة أنّ
سياسي إلى قومي ٍة للدولة ،فحكم العسكريون البالد
التحول على يد حزبٍ
ٍّ
في أكثر عق��ود النصف الثاني من القرن العش��رين .وما كفى باكس��تان
المودودي والعس��كريون ،فانفجرت بعد التس��عينات الجهاديات التي تريد
إقامة الدولة اإلس�لامية بالقوة .وقلّ��د اإلخوان المس��لمون المودودي في
تنظيراته ،وآلوا للمصير نفس��ه؛ إذ انفجرت جهاديات فقد الش��رعية من
الدولة والمجتمع في الس��بعينات من القرن العشرين ،وظلّت مسألة «فقد
الشرعية» وتر ُّكزها في «التنظيم» الذي يريد «تطبيق الشريعة» عميق ًة في
أوساطهم ،وعبّروا عن ذلك في شعاراتهم بعد سقوط الرئيس مرسي ،من
مثل :الشرعية والشريعة !
لقد اس��تعملت الصحويات اإلس�لامية مبدأ األمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ،كأنما ْألغى االستعمار والتغريب الدينَ ذاته ،وال بد من استعادته لكي
ُتس��تعاد الش��رعية .وبذلك فقد جرى التنظير أنّ هذه المجتمعات الضخمة،
يس��تعاد الدين أو
مرتدة .وكيف
والتي تحتضن الدين والش��رعية ،غافلة أو ّ
ُ
شريعتُه؟ بالوصول إلى الس��لطة ،وإعادة فرض الشريعة بحسب مفهومهم في
الدولة والمجتمع .وإن لم يمكن الوصول سلماً فبالقتال.
14

صاعملا تالكشملاو تاروطتلاو لوصُألا :ركنملاو فورعملا

 3ـ األصوليات االحتسابية في مواجهة الدولة الوطنية:

تتركز الشرعية في مجتمعات أهل السنة والجماعة في األُمة وجماعاتها
ومجتمعاتها .والمجتمعات مس��لم ٌة وال تشكو شيئاً في ش��رعيتها أو إسالمها.
سبب كان؛ فإنّ المجتمعات هي التي تنتج
وعندما يتغير النظام السياسي ألي ٍ
النظام أو األنظمة الجدي��دة .ولذلك فإنّ الدول الوطني��ة عندما قامت في
العالم اإلسالمي في حقبة ما بين الحربين ،وانصرفت للكفاح ضد االستعمار،
وإنشاء األنظمة والمؤسسات الحديثة ،كانت ذات شعبي ٍة جارفة .ولذا لم ُيلْ ِق
أحد ب��ا ًال للحركات الصحوية الت��ي كانت تتكاثر عل��ى الهوامش .ثم جاءت
ٌ
الحرب الباردة ،وصعد العسكريون بدعمٍ من هذا
عندما بدأت العسكريات
الط��رف أو ذاك من أط��راف الح��رب الباردة،
تفشل في الدول العربية،
فاصطدم��ت األنظمة الجديدة مع إس�لاميي فقد
وفي الدول اإلسالمية،
تضاءلت شعبية الدولة
الشرعية في كل مكان .وعندما بدأت العسكريات
ّ
الوطنية ،وتقدم
تفشل في الدول العربية ،وفي الدول اإلسالمية،
اإلسالميون التنظيميون،
وتق��دم
تضاءل��ت ش��عبية الدول��ة الوطني��ة،
ّ
واآلخرون الجهاديون إلى
اإلسالميون التنظيميون ،واآلخرون الجهاديون إلى
قلب المشهد.
قل��ب المش��هد .وهك��ذا وبع��د االش��تباك م��ع
المجتمعات ،حدث االش��تباك أيضا بين األنظمة
ٍ
ش��عارات ديني��ة .ه��ؤالء يواجهونه��م بالقومية
والتنظيم��ات الت��ي تحم��ل
واالشتراكيات ،والجمهوريات الوراثية الخالدة ،وأولئك يواجهونهم بالحاكمية
وتطبيق الشريعة والجهاد ،بدعوى إحقاق األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
اليوم نحن العرب ـ وبعد حركات التغيير العربية ـ مش��كلتان:
ولذا فلدينا
َ
الي��وم لدى الناس أن
كان الخوف من جانب الصحويين على الدين ،ويوش��ك
َ
يصبح خوفاً منه .وكان الخوف لدى الناس من الدولة الوطنية الفاشلة والقمعية،
اليوم أن يصب��ح خوفاً عليها! وهات��ان ظاهرتان غي��ر صحيتين بتاتاً،
ويوش��ك
َ
األشد إخافة ،وهي:
وأ ُضيفت إليهما ظاهرةٌ أو واقع ٌة ثالث ُة مخيف ٌة أيضاً ،بل إنها
ّ
وعدواناته!
خوف العالَم من ديننا بوجهه الجديد العنيف ،وخو ُفنا من العالم ُ
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 4ـ النهي عن المنكر بين الوجوب والحظر:

محظ��ورا بعد أن كان
هل يصبح األم��ر بالمعروف والنهي ع��ن المنكر
ً
واجباً؟ مايكل كوك ُيص��وِّر مبدأ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أنه
الميزة الرئيسة أو الفضيلة الرئيسة لإلسالم بين أديان العالم وثقافاته .وهو
��ه من خ�لال آالف النصوص والوقائع عل��ى أنه قد حقق ف��ي التجربة
يفهم ُ
ُ
اإلسالمية الوسيطة أربعة أمور :الوعي الكبير واإلحساس الرسالي تجاه العالم
ـ وصون الس��لم والعدل والرحمة بالداخل االجتماعي وفي
وإنسانية اإلنسان
َ
وفض االش��تباك بين الس��لطتين الدينية والسياس��ية بس��بب َغلَبة
العالم ـ ّ
التضامن والوحدة وتقس��يم العمل وتنظيمه ـ وتعظيم وعي
إحساس��ات ووعي
ُ
وكف عادية الشر والمنكر
الفرد بقدراته ومبادراته في عمل الخير والمعروفّ ،
والفحشاء في القول والعمل.
لكن من ناحي�� ٍة أ ُخرى ال
هل يك��ون الرجل واهماً؟ ال
أحس��ب ُه كذل��كْ .
ُ
نس��تطيع االس��تمرار في تعذيب النفس أو معذرتها ورثائها أو تكرار فضائل
األزمنة الغابرة .نعم ،ما بقي من هذا المبدأ العظيم في الس��لم والمسؤولية
وصون الدين واألمة والدولة ـ لدى الصحويين الحزبيين ـ غير مسأل ٍة واحد ٍة
هي فقد الشرعية في مجتمعاتنا ودولنا والعالم ،وضرورة استعادتها بالجهاد
ُوجز
والمكان
بالداخل والخارج!
والزمان ال يتسعان هنا لشرح األسباب.وإنما أ ُ
ُ
ُ
في هذه العجالة ما اقترحتُه في كتابي األخير« :أزمنة التغيير ،الدين والدولة
مدخال للتغيير الممكن الذي
واإلسالم السياس��ي» ،بوصف هذه المقترحات
ً
ُينقذ الدين ،ويعيد السكينة إلى المجتمعات:
أوالً :ضرورة النهوض بإصال ٍح ديني شاس��ع وعميق يف ُّك االش��تباك بين
ويخرج الدين من أوهام ومغريات االس��تيالء على الس��لطة
الدين والدولةُ ،
باس��مه وتحت رايته .وال يصبح ذلك ممكناً إلاّ بقيام أنظم ٍة للحكم الصالح
تصرف الناس عن التأمل بالدولة الدينية الموعودة أو القائمة.
المعاد بناؤه��ا بحري ٍة
ثانياً :تص��دي النُ َخب الديني��ة في المؤسس��ات ُ
واستقاللي ٍة لعمليات «تحويل المفاهيم» الضخمة التي اصطنعتها الصحويات
16
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واألُصوليات ،ومن ضمنها الجهاد والهجرة والجماعة والشرعية واإلسالم دين
ودولة.
ثالثاً :الق��راءة النقدية للثقافة العربية اإلس�لامية الحديثة والمعاصرة
بشأن الدين والموروثات الدينية ،والخطابات المعاصرة من حولها.
قال اهلل  8في كتابه الكري��م ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﴾
وشرف لسائر المسلمين ولنا نحن العرب على
ذك ٌر
[الزخرف .]44 :ديننا ودعوته ْ
ٌ
النص
وجه الخصوص ،ونحن مسؤولون على وجه الخصوص أيضاً ـ وبحسب ّ
أمرا
القرآني ـ عم��ا يجري به ول��ه وعليه .وإذا ل��م تكن تلك المس��ؤولية ً
ودعوة إليه ،فلتكن احتساباً ما عاد يعقله غير العالمين ﴿ :ﭑ ﭒ
بالمعروف
ً
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾ [األنعام.]82 :
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جدلية الوحي واإللهام
في الفكر المسيحي
يوسف الكالم

■

ٍ
تطورات هائل ًة منذ بعثة المسيح  ، ‰حتى
عرفت المسيحية
باتت في صدارة الديانات التطورية التي تقبل انضمام مختلف
العقائد إليها ،فال يوجد باحث منصف اليوم إال ويعترف بأن ما عليه
ٍ
س ـ ليس من
وعبادات
عقائد
المس��يحيون اليوم ـ من
وشرائع وطقو ٍ
َ
َ
تعاليم المسيح ،بل إن منهم 1من يرى أنّ يسوع الناصري ما هو اّإل
جاهدا إلصالح اليه��ود وتقويمهم ،وحاول الرجوع
رجل يهودي عمل
ً
من��ذرا إياهم باقتراب
بهم إلى دين أبيهم إبراهيم ونبيهم موس��ى،
ً
حلول مملكة اهلل ،وداعيهم إلى التوبة واالستعداد لذلك اليوم الذي
سيجازى فيه كل امرٍئ بحسب إيمانه؛ لكنه أخفق في محاولته ومات
على الصليب دون أن يحقق آماله التي خرج يبشر بها.
وبعد موته وط��و ِل انتظار أتباعه لحلول مملك��ة اهلل ،وانضمام
مختلف الش��عوب إلى دعوته ،بدأت العقيدة البسيطة التي جاء بها
جيال بعد جيل .فبعدما كان اإليمان المسيحي في القرن
يسوع تتعقد ً
 1ـ شارل جينيبير في كتابه المسيحية ،نش��أتها وتطورها ،ترجمة عبد الحليم محمود،
دار المعارف ،الطبعة الثالثة.
■

أستاذ مادة األديان بمؤسسة دار الحديث الحسنية ،المغرب.
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األول يقتصر على أن يشهد اإلنسان «أن عيس��ى المصلوب هو المسيح الذي
وعد اهلل به أ ُمت��ه ،وبأنه مات من أجل خطاياها ،وبأنه س��وف يعود في أجل
قريب ليقض��ي بي��ن األحي��اء واألم��وات ،وليبن��ي مملكة اهلل حي��ث يعيش
الصالحون» ،1أصبح هذا اإليمان يتعقد نتيجة لإلضافات التي كانت تلحق به
إلى أن ص َّيرته على الشكل الذي هو عليه اليوم.
ويعزو أكثر الباحثين ه��ذا التطور في العقيدة المس��يحية إلى «بولس»
الرس��ول ،بحكم نش��أته في «طرس��وس» المدينة الرواقية ،وتشبعه بمبادئ
مختلف الفلسفات وأصول الديانات في الش��رق ،ولما قام بالدعوة عمل على
تحويل العقيدة المسيحية إلى عقيدة تالئم تصورات وعقائد اليونان الوثنية،
فاس��تغل بعض العبارات اليهودية كعبارة «خادم يهوه» ليعطيها مفهوماً قريباً
من مفهوم العقائد الوثنية؛ «فاليهود كانوا يطلقون عبارة خادم يهوه على كل
كثيرا م��ا تترجم هذه
إنس��ان يظنون لديه إلهاماً منه ،والتوراة الس��بعينية
ً
العبارة إلى اليونانية بكلمة تعني في وقت واحد خادماً أو طفال» ،2كانت هذه
منف��ذا أدخل منه «بولس» ـ وهو يحاول التوفيق بين عقيدة المس��يح
العبارة
ً
اليهودي��ة األصل وعقائ��د اليونان ـ لفظ��ة «ابن اهلل» اللفظ��ة ذات الداللة
الواضحة عند اليونان وفي ديانات الخالص ،حيث دور االبن المبعوث من قبل
اإلله اآلب الذي يتمثل في تخليص المؤمنين ،وقد سبق بعض اليهود ـ خاصة
يهود المهجر ـ بولس في هذا العمل التوفيقي بين العقيدة اليهودية والفلسفة
اليونانية ،أمثال «فيلون» اإلس��كندري في كتاباته ،و«يوحنا» في إنجيله الذي
تضم��ن الحديث عن الكلم��ة «اللوغوس» أي كلمة اهلل ،ومبدأ الفعل حس��ب
المدرسة اإلسكندرية« .وإذا كان يوحنا قد عاش مدى جيلين في بيئة هلنستية
فقد بذل جهده لكي يصبغ بالصبغة اليونانية العقيدة الصوفية اليهودية القائلة
بأن حكمة اهلل كانت شيئاً حياً».3
 1ـ المسيحية ،نشأتها وتطورها ،شارل جينيبير ،مرجع سابق ،ص .188
 2ـ المرجع السابق ،ص .135
 3ـ قصة الحضارة ،ول ديورانت ،ترجمة محمد بدران ،الج��زء  ،11مطبعة لجنة التأليف والترجمة
والنشر القاهرة ،1964 ،ص .275 - 274
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في ظل هذه الظروف وبين هذه الثقافات والفلسفات ،وفي أحضان ديانات
ونظمها ،وفي
الخالص المنتشرة في الش��رق صاغ القديس «بولس» عقيدته َّ
الظروف نفسها تم تدوين أسفار العهد الجديد بما فيها األناجيل ،وذلك في
عدا ملحوظاً عن زمن عيسى وزمن تالميذه.
زمن يبعد ُب ً
فالعقائد في الديانة المسيحية ليست من الثوابت؛ بل هي من األمور
التي تقبل التغيير والتبديل والتطور في أي وقت واس��تجابة ألي ظرف يطرأ
تعد الديانة الوحيدة التي تسمح لمعتنقيها باعتقاد ما يشاؤون
عليها ،ولربما ّ
م��ن العقائد إلى جان��ب عقيدتهم ،كم��ا ال تلزمهم التخلي ع��ن معتقداتهم
القديمة حت��ى وإن تناقضت ،كي��ف ال والعقائد
في ظل هذه الظروف وبين
المس��يحية نفس��ها عقائد متناقضة ،وقد اعترف
هذه الثقافات والفلسفات،
محررو كتاب أس��طورة تجس��د اإلله في الس��يد
وفي أحضان ديانات الخالص
المنتشرة في الشرق صاغ
المس��يح ب��أن «التعدي�ل�ات التي غ ّي���رت بها
القديس «بولس» عقيدته
المس���يحية نفس���ها في الماضي لتصبح قابلة
َّ
ونظمها ،وفي الظروف نفسها
لالعتقاد كانت تس��بب أحياناً عطباً ،إال أن هذه
تم تدوين أسفار العهد
كثي��را من الناس في
التعديالت هي التي جعلت
ً
الجديد بما فيها األناجيل.
عصر ثقافتنا العلمية التوجه من مس��يحي اليوم.
والتعديالت الالزمة اآلن  -والتي تتمخض عنها
حقاً العق���ود األخيرة ـ لن تصبح على األرجح مقبولة بص��ورة عامة دون أن
تحدث عطباً في المحيط الكهنوتي .ولكننا نعترف أن هذه التغييرات ستساعد
على جعل الصحبة المس���يحية ممكنة ألوالد أوالدنا؛ ألن المس���يحية ال
تس���تطيع البقاء كإيمان يمكن االقتناع به بأمانة إال ف���ي كونها منفتحة
باستمرار على الحقيقة».1
 1ـ جون هك( ،مشرف على التحرير) ،أسطورة تجسد اإلله في السيد المسيح ،تعريب الدكتور نبيل
صبحي ،الكويت ،دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى1405 ،هـ1985/م ،ص .25
وهذا التوجه هو التوجه األساسي والمنهج الذي تسير عليه الكنيسة في مخططها التبشيري منذ
مؤتمر كولورادو ـ الذي انعقد من أجل وضع خطة لتنصير المس��لمين ـ والذي نص على أن من
أس��باب فش��ل اإلرس��اليات التنصيرية في العالم اإلس�لامي رفض هذه األخيرة لثقافة المسلم =
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وبقيت العقيدة الدينية المسيحية تتقلب وتتطور تبعاً لكل ظرف ومستجد،
حتى ظهرت مع مطلع القرن الرابع ِف َر ٌق مسيحية مختلفة ،كل منها يقول بعقيدة
تخالف عقائد الفرق األخرى ،مما دعا إلى عقد مجامع مسكونية للحسم في
هذه الخالفات ،أهمها مجمع نيقية (325م) الذي تقررت فيه ألوهية المسيح
والالئحة القانونية للكتب المقدسة ،ثم مجمع القسطنطينية (381م) وتقررت
فيه ألوهية الروح القدس ،أما مجمع أفسس (431م) فقد قرر أن مريم هي أم
اإلله  ،Theotokosفي حين رفض مجمع خلقدونية (451م) القول بالمونوفيزية.1
ورغم انعقاد هذه المجامع ومحاوالتها الفاش��لة في الحد من النزاعات
العقدية في الديانة المس��يحية ،بقيت هذه األخيرة تعرف نقاشات حادة بين
المسيحيين ،خصوصاً بشأن قانونية الكتب المقدسة وتمييز المنحول منها عن
المدس��وس ،مما أدى إلى ظهور حركة نقد الكتاب المقدس مع مطلع القرن
الس��ابع عش��ر الميالدي مع كل من سبينوزا ورشارد س��يمون واألخوين كابل
وغيرهم.
= المتنص��ر« ،إن التقلي��د المتبع هو أن إرس��اليات التنصي��ر كانت ترفض دائماً ثقافة المس��لم
المتنص��ر ،وتفرض علي��ه ثقافة المنص��ر .وعملية االقتالع ه��ذه واإلصرار على ه��ذا التحويل
المزدوج؛ أي تحويل المس��لم إلى المس��يح أو ًال ،وإلى ثقافة المنصر ثانياً ،قد تكون حقاً أهم
أس��باب عدم فعالية العم��ل في صفوف المس��لمين» ،التنصي��ر خطة لغزو العالم اإلس�لامي،
الترجمة الكاملة ألعمال المؤتمر التبشيري الذي عقد في مدينة جلين آيري بوالية كولورادو في
الواليات المتحدة األمريكية سنة 1978م ونشرته دار مارك  Marcللنشر بعنوان:
The Gospel and Islam A 1978 Compendium, Don M. Mc Curry, Editor, Marc

 1ـ
22

دون ماكري ،ـ حان الوقت المناسب لمنطلقات جديدة ـ الداعية والثقافة ،ص .9
عد المؤتمر بولس الرسول في دعوته للمسيحية أفضل من السيد المسيح نفسه؛
بل أكثر من ذلك ّ
سبال مختلفة
ألن هذا األخير لم يعرف كيف ينشر رسالته« ،إن المسيح والرسول بولس قد اتخذا ً
اختالفاً جذرياً في نش��ر الرسالة .فقد قال المس��يح :إن النبيذ الجديد ينبغي أن يصب في قرب
نبيذ جديد ،وكان يتحدى دائماً قادة اليهود في كل ما يتعلق بالتقاليد الثقافية للتعاليم التوراتية،
جعلها مطلقة ال تقبل الجدل ..أما بالنسبة للرسول بولس فقد اقتحمت القضية لديه
والتي حاولوا ْ
حواجز اليهودية الفلس��طينية ،وصبت في الثقافات المختلفة في حوض البحر األبيض المتوس��ط،
رائدا في المنطقة بأس��رها ونجح في ترس��يخ جوهر الكتاب المق��دس ..وفيما يتعلق
وكان بولس ً
بالتعابي��ر الثقافية الخاصة بكل مجتمع فقد كان يخاطب اإلغريق��ي كأنه إغريقي ،واليهودي كأنه
يهودي ،والخاضعين للقانون والخارجين عليه كأنه واحد منهم» ،نفسه ص .10

Histoire des conciles Rene Metz, Paris Presse Universitaire de France 1964, Que sais-je?.
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وإذا كان هذا هو حال العقائد المسيحية فالمفاهيم الدينية فيها ليست
أحسن حا ًال ،بل عرفت هذه األخيرة بدورها تغيّرات كبيرة.
وقد كان لهذه الحركة نتائج سلبية على قدسية الكتاب المقدس ،فقد آمن
المسيحيون لقرون عديدة أن الكتاب المقدس كلمة اهلل الموحاة إلى الناس،
وأن هذه الكلمة بقيت س��ليمة ومحفوظة رغم تنقلها م��ن جيل آلخر ،إلى أن
كشفت الدراسات النقدية عن حقيقة مخالفة لكل ذلك ،جعلت سلطة الكتاب
محل ريبة وش��ك ،فأصبح التوفيق بي��ن القول بإلهية الكت��اب واالعتراف به
كس��لطة دينية عليا ال يعتريها الخطأ ،وبين النتائج الس��لبية بِش��أن قدسيته
وإلهيته مسألة في غاية الصعوبة ما لم نقل في غاية االستحالة.
ومع ذلك سعت الكنيس��ة بكل ما أوتيت من
بقيت العقيدة الدينية
قوة إلى طمس هذه الحقيق��ة ومحاولة إظهار أن
المسيحية تتقلب وتتطور
ً
الكتاب المقدس كتاب إلهي في كل مناسبة دينية
تبعا لكل ظرف ومستجد،
حتى ظهرت مع مطلع القرن
أقر المجمع
وفي كل اجتماع أو مجمع كنسي؛ فقد
ّ
ٌ
َ
الرابع فِرق مسيحية مختلفة،
الڤاتيكاني الثاني بخصوص تناقل الوحي اإللهي
كل منها يقول بعقيدة تخالف
أن «اهلل الذي كش��ف حقائق الوح��ي لتخلص به
عقائد الفرق األخرى ،مما
فمنَّ اهلل عليهم أيضاً بترتيبات
دعا إلى عقد مجامع مسكونية
جميع األُمم ،عاد َ
مالئمة؛ لكي يحافظ هذا الوحي على عصمته حتى
للحسم في هذه الخالفات.
منتهى الدهور ،ويتمكن م��ن الوصول عبر تناقله
إلى جميع األجيال» ،1ومن ثم «وجب االعتراف أن
أسفار الكتاب تقدم تعليماً ثابتاً وأميناً ومعصوماً من الخطأ حول الحقيقة التي
أراد اهلل أن تدون في األسفار المقدسة من أجل خالصنا».2
وتابعت الكنيسة طريقها من أجل تكريس الرؤية نفسها من خالل التالعب
ببعض المفاهيم الدينية ،بهدف اإلبقاء على قدسية الكتاب المفقودة ،نتيجة
 1ـ المجمع الڤاتيكاني الثاني دساتير ـ قرارات ـ بيانات ،أشرف على الترجمة وقام بالقسم األكبر
منها عن األصل الالتيني األب حنا الفاخوري ،حريصا ،معهد القديس بولس للفلسفة والالهوت،
منشورات المكتبة البولسية ،طبعة أولى  ،1992الوحي اإللهي ( )Dei Verbumص .)7-II( 125
 2ـ المصدر السابق ص .)III-12( 130
23

وجهات نظر

لعجزها عن إثبات نسبته إلى اهلل أو إلى أحد الرسل الكرامَ ،ف َس ّمتْ ُه بالكتاب
المقدس ،ووحي اهلل ،وكلمة اهلل الملهمة ،وكلمة اهلل المعصومة..إلخ.
بقي الكتاب
وسبب تالعب الكنيس��ة بهذه المفاهيم هو س��عيها إلى أن ُت َ
المقدس مقدس��اً ،مدعية أن ما كشفت عنه الدراس��ات النقدية من نتائج ال
يد البش��ر تصرفت فيه بالتعديل
تمس قدسيته في ش��يء ،رغم اعترافها أن َ
ّ
والترك والحذف كيفما ش��اءت .وبإدخال الكنيسة لمفهوم اإللهام إلى جانب
مفهوم الوحي ،وإعطائها لمفهومي العصمة والقدس��ية مجاال أوسع سعت إلى
إخفاء حقيقة الكتاب الال إلهية.
ويس��عى هذا المقال إلى تس��ليط الض��وء على بعض ه��ذه المفاهيم
الدينية ،وتحديد كل منها وفق منظور الكنيسة؛ فعلى الرغم من عناد هذه
األخيرة وعدم إعالنها لصحة نتائج الدراس��ات النقدي��ة ،فقد كانت تتابع
كثب وبعناية فائقة منذ سنة 1893م ،عندما أعلن
تطور هذه الدراسات عن ٍ
البابا  Léon XIIIفي رسالته الدورية  Providentissimus Deusالصادرة بتاريخ
 1893/11/18ضرورة االهتمام بهذه األبحاث ،واضطرت بعد ذلك ألن تأخذ
بعين االهتمام نتائج األبحاث العلمية وهي تحدد بعضاً من هذه المفاهيم،
خاصة مفاهيم الوحي واإللهام والعصمة والقدسية.
وستقتصر هذه الدراس��ة اآلن على تحديد العالقة الجدلية بين مفهومي
الوحي واإللهام تاركة تعرضها لمفهومي العصمة والقدسية إلى مناسبة مقبلة
بحول اهلل.
مفهوم الوحي

موحد
اختلفت المدارس المسيحية الفكرية والالهوتية في تقديم تعريف ّ
لظاهرة الوحي؛ لما لها من ارتباط وثيق باهلل  8؛ فالقول عن الشيء بأنّه
صادر عنه س��بحانه وال دخل لمخلوق فيه
ٌ
ِم ْن وحي اهلل يفيد أن هذا الش��يء َ
مهما علت مرتبت��ه ،وهو أمر ال ينطبق على الكتاب المقدس ،إذ لم يعد أحد
من المسيحيين ِ
أنفس��هم يؤمن بأن هذا الكتاب المسمى مقدساً هو من عند
24
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اهلل ،على األقل بالشكل المباشر الذي كان ُيعتقد فيه من قبل ،بل كان للفعل
اإلنس��اني والتدخل البش��ري أثر بلي��غ فيه ،حتى غ��دا الكثير م��ن العلماء
المسيحيين اليوم ،ال يشكُّون في أنه ال يختلف عن أي إبداع أدبي من إبداعات
البشر التي عرفتها اإلنسانية على مر الس��نين ،ومن تم ال يجب «أن نتصور
الكتاب المقدس اآلن إال في طابعه اإلنساني وأال ننظر إليه إال كنتيجة لمجهود
جماعي وعمل أ ُمة وضعت فيه خالل قرون كنوز تقاليدها».1
األمر المسيحيين يحتاطون في تعريفهم لمصطلح الوحي،
لقد جعل هذا ُ
خصوصاً والكلمة لها دالالت معينة وواضحة عند أصحاب الديانات السماوية،
فقدموا له تعاريف عدي��دة ال تخرج في معظمها
ّ
تحاول التعاريف المسيحية
عن كون الوحي هو الكشف عن الحقائق الغيبية؛
أال تخرج عن مفهوم الوحي
«فالوحي هو تلك العملية اإللهية التي يكشف اهلل
كما هو عند اليهود؛ ألن كتب
لنا من خاللها عن الحقائق الغيبية التي ارتضى
العهد القديم التي ي ؤ�من بها
المسيحيون حددت مفهوم
ويع َّرف أيضا «بالكش��ف الذي
لنا أن نعرفها»،2
ُ
الوحي وطرق انتقاله ،ومع
يكشفه اهلل لإلنس��ان عن الحقائق التي ال يمكنه
ذلك يحاول المسيحيون تأويل
معرفته��ا إال بواس��طته ،أو تلك الت��ي ال يمكنه
نصوص العهد القديم لتالئم
إدراكها إال بعد مشقة وجهد»3؛ وتحاول التعاريف
العقيدة المسيحية.
المس��يحية أال تخرج عن مفه��وم الوحي كما هو
عند اليهود؛ ألن كتب العهد القديم التي يؤمن بها
المسيحيون حددت مفهوم الوحي وطرق انتقاله ،ومع ذلك يحاول المسيحيون
تأويل نصوص العهد القديم لتالئم العقيدة المسيحية؛ إذ ال بد في نظرهم
من قراءة نصوص العهد القديم على ضوء نصوص العهد الجديد.4
ولقد ُع َّدت بعض الكتب وحياً من اهلل م��ع أن واقعها يخالف ذلك ،وقد
1ـ
 2ـ
 3ـ
 4ـ

Wilfrid Harrington, Nouvelle Introduction a la Bible, traduit de l’anglais par Jacques Winandy,
Préface de Rolande de Vaux, Paris édition du Seuil, 1976 p. 23
Louis Bouyer, Dictionaire Théologique, Paris Désclée, 1990 1ère édition, p. 299.
L. Mouloubou, Dictionnaire Biblique Universel, Paris Desclée 1984, p. 640.
Wilfrid Harrington, Nouvelle Introduction à la Bible, op. cit. p. 103.
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كان للتقليد المسيحي اليد الطولى في ذلك لدرجة ُو ِصف معها مؤلفو أسفار
كتبه��م هي كلمة اهلل ،مع أن
القضاة بأنه��م أنبياء ،ولم ُيتردد في ادعاء أن
َ
القضاة كما يدل على ذلك اسمهم هم قضاة وليسوا أنبياء.1
ولتكريس الرؤية الكنس��ية نجد دائماً ذلك الربط القسري يبن ظاهرة
ويعد
الوحي وبعثة المسيح ،فالعهد الجديد ُيع ِّرف يسوعَ بأنه تج ٍّل هلل نفسهّ ،
حياته ومماته وقيامته بالغاً عن أهم ما في الوحي ،فيس��وع هو الوحيد الذي
يتلقى الوحي من اآلب ،والوحيد الذي استطاع تبليغه ،فإذا كان الوحي قد بدأ
طوال العهد القديم مع اآلباء ثم مع موسى واألنبياء ،فقد وصل مع يسوع إلى
النص��وص الوحيانية هذا المفهوم
ض
ذروته وبلغ معه نهايت��ه ومنتهاهَ ،
وت ْع ِر ُ
ُ
عد يوحنا يسوع نفسه كلمة اهلل وابنه
المسيحي للوحي بشك ٍل أكثر وضوحاً؛ إذ ّ
2
الوحيد الذي رأى اآلب ،وليس هناك معرفة باهلل إال بواسطة يسوع .
ومن أجل تكريس هذه الرؤية نفسها اختزلت بعض المقدمات الكاثوليكية3
للكتاب المق��دس كلمـة الـوحي فـي الـتجس��د ،معتمدة العب��ارة األولى من
الرسالة إلى العبرانيين التي تقول« :كلّم اهلل آباءنا من قديم الزمان بلسان
األنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوس��ائل؛ ولكنه في هذه األيام األخيرة كلمنا
بابنه الذي جعله وارثاً لكل شيء وبه خلق العالم».4
هذا التأويل الذي تفرض��ه اإليوديولوجية المس��يحية هو الذي جعل كل
مس��يحي يقوم بتعريف الوحي يربطه باإليمان المس��يحي« ،فالوحي لم يكن
دائما موضوعه هو تلك الحقيقة المج��ردة ،ولكن الحقيقة عن اهلل والعالقة
الت��ي أراد ربطها مع البش��ر في مجموعة م��ن األحداث الغيبي��ة التي كونت
التاريخ المقدس والتي يمثل تجسد وخالص االبن أهمها».5
 1ـ
 2ـ
3ـ

L. Mouloubou, Dictionnaire Biblique, Op. Cit. pp. 641.
Ibid. p. 641-642.
Pirre de Tatras, la Bible de Jerusaleme, Introduction du Piérre Bénoit, Panagiotis Bratsiotis,
Georges Casalis, Rabbin André Zaoui, Richard Dupuy, Paris édition Rombaldi, 1971 Tome1, p. 15.

 4ـ الرسالة إلى العبرانيين .1:1
 5ـ
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Louis Bouyer, Dictonnaire Theologique, Op. Cit. p. 299.
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كما نجد في كل تعريف مسيحي للوحي التنصيص على دور الكنيسة في
تحديد مفهوم هذا المصطلح الذي تربطه دائماً بعقيدة التجسد وبنوة المسيح
تجس��دين
هلل ،وال تفص��ل بينه وبين عقيدة التجس��د بل نجدها تتحدث عن ُ
للفعل :أحدهما ...في كالم البش��ر والثاني في الجسد« ،حتى إن كالم اهلل
ـ وقد نطقت به شفاه بشرية ـ صار ش��بيهاً بكالم البشر ،كما أن كلمة اآلب
وهنَ الطبيعة البشرية وصار شبيهاً بالبشر».1
األزلي قد اتخذ يوماً بالجسد َ
وال تتوانى في أن تصف بالخرافي كل وحي ال يزكي الوحي الوارد في إنجيل
اإلله االبن« ،فالكنيسة قبلت دائماً بإمكانية الوحي الصحيح الذي يمكن هلل
أن يوحي به إلى أش��خاص مختاري��ن؛ لكنها لم
ثمة تداخل بين مفهوم
أبدا ع��ن تحذي��ر المؤمنين م��ن اإليمان
تغف��ل ً
الوحي ومفهوم اإللهام،
أبدا شيئاً ُم ِه ًّما للوحي
الخرافي بوحي لن يضيف ً
حيث يجعل الفكر
الذي أراده اهلل لش��عبه ،والذي كانت آخر كلمة
المسيحي األول أكثر
ارتباطا ً بالمسائل
منه ،هي تلك التي جاءت في إنجيل ابنه».2

النظرية والغيبية ،في
حين يجعل الثاني أكثر
تعلقا ً بالجانب العملي.

وثم��ة تداخ��ل بين مفه��وم الوح��ي ومفهوم
اإللهام ،حيث يجعل الفكر المس��يحي األول أكثر
ارتباطاً بالمس��ائل النظرية والغيبية؛ فهو معرفة
نظرية ومفاهيم مطلقة كالص��دق والخير ،..في
حين يجع��ل الثاني أكثر تعلقاً بالجانب العملي ،فهو الوس��يلة التي تنتقل من
خاللها ه��ذه األف��كار والمع��ارف النظرية التي ج��اء به��ا األول وإيصالها
لآلخرين ،والتمييز بين المصطلحين ضروري؛ ألن الوحي ال مجال لمتلقيه من
البشر أن يزيد فيه من تلقاء نفسه؛ وإنما يقتصر دوره على تبليغ ما أوحي إليه
نبي،
دون تدخل ش��خصي منه ،وال يمكن أن يكون هذا المتلقي للوحي س��وى ٍّ
وهذا ما ذهب إليه القديس توما األكويني في حديثه عن النبوة ،حيث أعطى
محددا وتعريف��اً صارماً ،فالنبي هو الذي يتلقى الوحي
لهذه األخيرة مفهوماً
ً

 1ـ المجمع الڤاتيكاني الثاني ،دساتير ـ قرارات ـ بيانات ،مصدر سابق ،ص . III-13 131
Louis Bouyer, Dictonnaire Theologique, Op. Cit. p. 299.
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من اهلل ويبلغه للناس ،وال مجال فيه للمبادرات الشخصية كيفما كان نوعها،
وكل ما يتلفظ به النبي هو كالم اهلل حقيقة وليس من كالمه ،إال فيما يعرف
من العادة أنه كالم البشر ،وللنبي في التوراة طقوس معينة تساعده على تلقي
الع ْر ِي ود ِّق الطبول والعزف على المزامير.1
الوحي ،تتمثل في ُ
س��طره القدي��س توما فهو ذلك
وإذا رجعن��ا إلى مفهوم الوحي كما
ّ
س��ائدا قبله في العصور الوسطى وعند آباء الكنيسة،
المفهوم الذي كان
ً
ولم يبدأ هذا المفهوم في التّغيُّر إال بعد تطور الدراس��ات التوراتية التي
عرفها الكت��اب المقدس ،حيث ألقت ه��ذه األخيرة الضوء س��اطعاً على
التدخل البشري في هذا الكتاب ،بكش��فها ألخطاء يستحيل انتسابها إلى
اهلل ،ومنذ ذلك الوقت بدأ مفهوم اإللهام يحل محل مفهوم الوحي والنبوة،
إلى أن أصبح هذا األخير ال يكاد ينال اهتمام الباحثين لغيابه شبه الكلي
عرفه به القديس توما« ،فالوحي بالمعنى
في النص التوراتي بالشكل الذي ّ
الدقيق الذي اتخذه عن��د القديس توما نادر الوجود في الكتاب المقدس
مفقودا تماماً».2
إن لم نقُ ْل:
ً
التعريف الذي أعطاه القديس توما للوحي مستم ٌّد من الكتاب المقدس
إن
َ
ومن أسفار العهد القديم نفسها ،فهو كالم هلل أجراه على لسان أنبيائه ،3وال
أحد من أنبيائه الذين تلقوا كالمه يستطيع مقاومته أو عدم االستجابة للنداء
اإللهي ،4بل يندفع اندفاع��اً ال إرادياً ليعلن كلم��ة اهلل وإن كان كارهاً لهذا
يتعرض له جراء نبوءته.
األمر ،خائفاً مما قد ّ
إن كلمة اهلل الموحاة كما يصوّرها العهد القديم قوة ال تقهر ،تحقق دائماً
أهداف اإلرادة اإللهية ،إنها العون األسمى الذي ال يضعف ،5الذي ُيوَفق دائماً
 1ـ يصور س��فر صمويل األول بوضوح هذه الطقوس الغريبة التي تمكن من تعلم النبوة واكتسابها،
راجع على سبيل المثال اإلصحاح  ،19العدد .24
Wilfrid Harrington, Nouvelle introduction, op. Cit, p. 48.
 2ـ
 3ـ إرميا .9:1
 4ـ إرميا .9:20
 5ـ إشعيا .8:40
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في مهمته ،1إن كلمة اهلل هي التي تحدد مس��ار التاريخ ،2وتنفذ انتقام اهلل،3
وهي باقية خالدة أبد اآلبدين قوة حية.4
نفس��ه فيتكلّم مع الناس بواس��طة البشر،
ففي العهد القديم يتجلى اهلل ُ
وهؤالء ثالث ُة أنواعّ :إما نبي أو حكيم أو كاه��ن ،ولك ٍّل منهم تعبيره الخاص
الذي يتميز به عن غيره ،وقد حدد إرميا هذه األنواع الثالث َة في شريعة كاهن،
أو مشورة حكيم ،أو كلمة نبي.
إن اهلل ُيجري كلمته على لسان أنبيائه وال يسع هؤالء سوى اإلجابة للنداء
اإللهي معلنين كلمة اهلل أمام الش��عب ،إن النبوة ق��وة مصيرية تقريرية في
تاريخ شعب إس��رائيل ،5وهي نار ملتهبة ومطرقة
َ
إن التعريف الذي أعطاه
تقطع الحجارة إرباً.6
القديس توما للوحي
مفهوم اإللهام:

ٌّ
مستمد من الكتاب المقدس
ومن أسفار العهد القديم
نفسها ،فهو كالم هلل أجراه
على لسان أنبيائه ،وال أحد
من أنبيائه الذين تلقوا
كالمه يستطيع مقاومته.

لم يعد مصطلح الوحي بمفهومه الكالسيكي
��رف به من قب��ل عند علماء المس��يحية
الذي ُع ِ
ـ والذي أش��رنا إلي��ه آنفاً ـ يس��توعب المفاهيم
الجديدة التي كش��فت عنها الدراس��ات النقدية
نتاج
التوراتية ،فقد أثبتت هذه األخيرة أن
الكتاب ٌ
َ
لمجهود بشر ٍّي بكل ما للكلمة من معنى ،وإسهامات أدبية بشرية محضة ،ومن
ثم ُوضعت قدس��يتُه التي ترتبط بالوح��ي ارتباطاً وثيقاً ف��ي قفص االتهام،
شك بالنس��بة للباحثين ،وإلنقاذ ماء الوجه والحفاظ على
وأصبحت موضوع ٍّ
هذه القدس��ية المزعومة خاصة بعدما ضاق بها المفه��وم القديم «الوحي»
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ

إشعيا .11:55
إشعيا .8 - 7:44
الحكمة .16 - 15:18
إشعيا .8:40
صمويل األول .97:9
إرميا .29:23
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ذرع��اً ،ولم يع��د بإمكانه بع��د نتائ��ج األبح��اث التوراتي��ة احتواءها ،بحث
المس��يحيون عن مخرج ُيوفِّقون من خالله بين معتقدهم في «إلهية» الكتاب
وما أس��فرت عنه األبحاث بخصوص بش��ريته المطلقة ،فكان مفهوم اإللهام
بمثابة القشة التي استنجد بها غرقى الوحي من المسيحيين ،فقالوا ـ بعدما
تنفس��وا الصعداء ـ« :إن الكتاب المقدس كتاب كتبه رجال بشر لكن بإلهام
من الروح القدس».
ومنذ خ��روج هذا المصطل��ح إلى حيّز الوج��ود ،نال اهتم��ام الباحثين
المس��يحيين الذين وضعوا له تعاريف كثيرة ومحددات جمة ،حاولوا برسمها
تميي��زه عن الوحي وإعطاءه مرتب��ة ال تقل عن الوحي أهمي��ة لدرجة أصبح
كبيرا؛ فيَ ِر ُد هذا ويراد به ذاك.
الخلط بينهما
ً
من هنا كان التعريف باإللهام وبيان تمايزه عن الوحي مس��ألة ضرورية
من الناحيتين المنهجي��ة والمعرفية ،فالوح��ي قلما ُيهتم به في الدراس��ات
الحديثة ،في حين اكتس��ح مفهوم اإللهام الفضاء َ الالهوتي المسيحي بشكل
كبير ،ولقي عناية قصوى م��ن طرف رجاالت الالهوت المس��يحي المهتمين
بدراس��ة النصوص المقدسة؛ إذ اس��تغنى هؤالء عن لفظة الوحي ،وحتى في
المواضع التي يستعملونها فغالباً ما يقصدون به اإللهام ال المعنى الكالسيكي
واإللهام بما هو مكتوب ،فاألنبياء
للوحي؛ ألنهم يربطون الوحي بما هو شفوي
َ1
تلقوا الوحي شفوياً وترجموه كتابة عن طريق اإللهام .
س��بقت اإلش��ارة إلى أن انتش��ار اس��تعمال مفهوم اإللهام بين األوساط
الالهوتية المسيحية كان نتيجة لضرورة فرضتها األبحاث التوراتية عند كشفها
النص المقدس ،وال أدلّ على ذلك من أن أول
للتالعبات البشرية التي عرفها ّ
ذكر لمصطلح اإللهام كان في َم ْج َمع الڤاتيكان األول؛ إذ لم تتمكّن الكنيسة
مقتصرا
من إيجاد تعريف له قبل هذا التاريخ ،وإنما كان حديث اآلباء األوائل
ً
على مصطلح الوحي وتعريفاته معتمدين في ذلك على نصوص العهد القديم
عرف مصطلح اإلله��ام كما فعل مع
نفس��ه ،فالقديس توما لم يس��بق له أن ّ
 1ـ
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مصطلح الوحي ،وإنما كانت له إش��ارات بهذا الخصوص اس��تغلتها الكنيسة
لتدعي أن مفهوم اإللهام قديم ،وأنه كان معروفاً لدى آباء الكنيس��ة األوائل،
ّ
وعلى الخصوص اس��تغاللها لعبارته القائلة« :إن اهلل هو الكاتب األساس��ي
للكتب؛ ولكنه اختار اإلنسان ليكون آلته في الكتابة» ،1كما لجأت إلى التعريف
المزدوج الذي كان يعرف به توما النبوة ،حيث كان يميّز بين نوع من الوحي
يتمثل في تبلي��غ حقائق جديدة لألنبياء ،ونوع ث��ان يؤهل صاحبه إلبالغ هذه
الحقائق ،وهو بتعريفه هذا يميز بين ما يتلقاه األنبياء عن طريق النوع األول
للوحي وبين ما يبلغونه عن طريق الن��وع الثاني ،وهذا النوع الثاني هو الذي
ُعرف باإللهام لدى ش��راح العقي��دة التوماوية2؛
كان التعريف باإللهام وبيان
فالوحي مجموعة أحكام غيبي��ة ،ونظرية يتلقاها
تمايزه عن الوحي مسألة
النب��ي ،وتصاحبها توجيهات إلهية تس��اعده على
ضرورية من الناحيتين
فهمه��ا واس��تثمارها ،واإللهام ه��و مجموعة هذه
المنهجية والمعرفية ،فالوحي
ُ
قلما يهتم به في الدراسات
األح��كام؛ لكنها تك��ون فاقدة له��ذه التوجيهات
الحديثة ،في حين اكتسح
أخي��را للق��درات والمؤهالت
اإللهي��ة ،فتخض��ع
ً
مفهوم اإللهام الفضاءَ الالهوتي
الشخصية للنبي عند التبليغ.
المسيحي بشكل كبير.
��ز يمكِّن من
أن لي��س ثم�� َة ُم َميِّ ٌ
والحقيق��ة ْ
التفريق بين النوعي��ن األول والثاني ،وإنما لجأ
القديس توما إلى القول بوجود نوعين من الوحي حتى يبرر األخطاء الواردة
في التوراة بجعلها من النوع الثاني ،وبأن الخطأ ناتج عن سوء تعبي ٍر من النبي
لقلة تجربت��ه وضعف قدراته الش��خصية ،وقد عبّر عن ذل��ك القديس توما
بصراحة لما ُسئل عن إمكانية الخطأ في معنى كلمة اهلل ،فكان رده باإليجاب،
وأن الس��بب راجع إلى الغموض الذي يكتنف الكتاب المقدس باإلضافة إلى
1ـ

R.P. Thomas Pegues, O.P, la Somme théologique de Sain Thoma d’aquin en forme de
cathéchisme pour les fidéles, ouvrage honré d’un bref de sa sainteté le Pape Benoît XV,
Toulouse Librairie Edouard PRIVAT, Paris Librairie Pierre TEQUI, Nouvelle édition (14e
mille), 1920, p. 163.

2ـ

Pierre BENOÎT, Révélation et Inspiration selon la Bible, chez Saint Thomas et dans les
discussions modernes, Revue Bilblique 70, 1963, pp.324-325.
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تسربت إلى الترجمة أو إلى األصل ،1فلوعيه بوجود األخطاء في
األخطاء التي ّ
النص المقدس حاول التفريق بين وحي وآخر.
واردا في كتاب��ات القديس توما ـ فليس
أما مصطلح اإلله��ام ـ وإن كان
ً
بالمفهوم المعاصر الذي تحاول الكنيسة إثباته له ،وال بالكثرة التي ذكر بها
الوحي ،وقد تمكن  Pierre Bénoîtمن اس��تنتاج أن الوح��ي واإللهام مفهومان
أحدهما ويقصد به اآلخر،2
متكامالن متداخالن لدرجة أن القديس توما يورد َ
بل يرى أن اإللهام عند القديس مس��اعد للوح��ي ،وال يمكن التفريق بينهما،
فحدوث الوحي يس��توجب حدوث اإلله��ام والعكس صحي��ح ،وأن كليهما كان
موضوع دراسته عند تطرقه لهبة النبوة.3
وقد أش��رنا إلى أن أول ذكر لمصطلح اإللهام جاء في مجمع الڤاتيكان
األول في دورته الثالثة في الفصل الثان��ي أثناء حديثه عن الوحي في قوله:
«إن الحقائق التي أوحى بها اهلل ،وتحملُها أسفار الكتاب المقدس إلى الناس،
قد ُد ِّونت بإلهام من الروح القدس .والكنيسة أمنا المقدسة ـ باالعتماد على
تعد كل األسفار في كال العهدين ـ القديم والجديد ـ قانونية
إيمان الرسل ـ ّ
ومقدس��ة بكل أجزائها؛ ذلك أنها كتبت بإلهام من الروح القدس ،ولذا فهي
من وضع اهلل ،وعلى هذا االعتبار تسلمتها الكنيسة بالتناقل» ،4ومع ما قدمه
َم ْجمع الڤاتيكان األول بقي مفهوم اإللهام مبهماً غامضاً في األوساط الكنسيّة
نفسها ،مما دفع بهذه األخيرة وبابواتها إلى إصدار عدة رسائل دورية حاولت
فيها توضيح هذا المفهوم ،وعلى الخصوص الرسائل الدورية الثالث :رسالة
) Léon XIII: «Providentissimus Deus» (18/11/1893ورسـالـة Pie XII «Divino
) Afflante Spiritu» (30/9/1943ورس��الة الڤاتي��كان الثاني��ة Dei verbum
) ،(18/11/1965يقول البابا « :Léon XIIIإن الروح القدس اتخذ من بعض الرجال
 1ـ
 2ـ
 3ـ
 4ـ
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ارتكبت بعض األخطاء فليست بكل تأكيد صادرة عن الكاتب
آالت للكتابة ،فإذا ُ
األول وإنما ع��ن الكُتاب الملهمين .ومع ذلك فه��ؤالء ِ
اختيروا من طرفه لهذا
العمل المقدس ،وقام بمساعدتهم في ذلك ليجعلهم يكتبون أفكاره التي يريد
إبالغها بكل أمانة ودقة» .1ومع أن  Léon XIIIيدعي أن الروح القدس هو من
اختار هؤالء الكُتَّاب واصطفاهم وأيدهم وس��اندهم ليعبّروا بالشكل المناسب
على مراده فهم يخطئ��ون ،وهو قول متناقض؛ ألن التأيي��د يعني العصمة من
الوقوع في الخطأ خصوصاً فيما ينقلون عن اهلل ،والقول المتناقض نفسه نجده
عرف هو أيضاً اإللهام ف��ي قوله« :إن الكاتب عند
عند الباب��ا Pie XII؛ فقد ّ
تأليفه للكت��اب المقدس ه��و بمثابة آل��ة للروح
والكنيسة أمنا المقدسة
القدس؛ لكنه��ا آلة حية وعاقلة؛ إذ يس��تعمل كل
ـ باالعتماد على إيمان
الرسل ـ ّ
مؤهالت��ه وقدراته» ،2ويقول في الفقرة الس��ابعة
تعد كل األسفار في
كال العهدين ـ القديم
والثالثين« :فكما أن الفعل المجسد من اهلل ُخلق
والجديد ـ قانونية ومقدسة
شبيهاً باإلنس��ان ما عدا الخطيئة ،فكذا كلمة اهلل
بكل أجزائها؛ ذلك أنها كتبت
المعبّر عنها بكالم بشري ش��بيه بكالم البشر ما
بإلهام من الروح القدس،
عدا ورود الخطأ عليها ،وهنا يكمن فضل العناية
ولذا فهي من وضع اهلل.
اإللهي��ة» ،3فقد ركزت الرس��الة الدورية على أن
الروح القدس يستخدم الكاتب كاآللة ليس بمعنى
أن هذا األخير يقوم بالكتابة أتوماتيكياً ع��ن طريق اإلمالء ،ولكن بمعنى أنه
يسهم في هذه العملية بذكائه وإرادته وبتفكيره واختياره للتعابير ،دون الوقوع
تجس َدين اثنين.4
في الخطأ ،ومن هنا جاء الحديث عن ّ
عرف إلهام الكتب بقوله« :ولكي يضع
أما َم ْجمع الڤاتيكان الثاني فق��د ّ
عامال هو نفسه فيهم
اهلل هذه الكتب المقدس��ة اختار أناساً واس��تعان بهم،
ً
وبواسطتهم ليكتبوا ـ كمؤلفين حقيقيين استخدموا قواهم وإمكاناتهم ـ ك َّل ما
 1ـ
 2ـ
 3ـ
 4ـ

Lettre encyclique de N.T.S.P. Léon XIII, Providentissimus.
Lettre encyclique» Divino Afflante Spiritu» sur les études Bibliques, 34.
Lettre encyclique «Divino Afflante Spiritu» sur les études Bibliques, 37.
Louis Bouyer, Dictionnaire théologique, p. 183.
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أراده هو وال ش��يء سواه ،وأن كل ما أكده المؤلفون الملهمون وواضعو الكتب
عده صادرا من الروح القدس».1
المقدسة يجب ّ
رغم المح��اوالت الثالث التي قامت بها الكنيس��ة لتعريف اإللهام يبقى
تعريفها غير مقنع ،فهي تحاول تجاوز النقص الذي تعانيه الكتب المقدس��ة
الشتمالها على األخطاء التاريخية والعلمية.
ويبقى تناول القاموس التوراتي لمفهوم اإللهام األكثر موضوعية ،حيث لم
يقتصر على إيراد ما قررته المجامع والرسائل الكنسية ،وإنما حاول اإلشارة إلى
بعض اإلش��كاالت التي ُتثار بش��أنه ،والصعوبات الموجودة في تعريفه وتحديد
مفهومه ،حيث يقول« :إن التفكير الالهوتي بخصوص اإللهام أصبح أقل مما كان
عليه منذ خمسين سنة ،فاإليمان بهذه الهبة اإللهية لم يتغير لكن الصعوبة باقية
حذرا عند حديثه عن اإللهام ومس��ألة
في تعريف��ه ،فالفكر الحداثي كان أكثر ً
التحرير البشري ،فقد وجد نفسه أمام مثل غامض وغير محدد للعالقة بين اهلل
واإلنسان» ،2وقد كانت مقاربة القاموس التوراتي لمفهوم اإللهام على مستويين:

 1ـ المستوى األول:

نوقش��ت فيه التصريحات التوراتية التي تتعلق بمفهومي الوحي واإللهام
من خالل مجموعة من النقط:
أ ـ مفهوم الوحي النبوي ،يقول صاحب القاموس:
ـ «كل رجل توراتي يعلم أن بعض األشخاص المصطفين َحظوا بتأييد من
اهلل ،وغالب��اً ما س��مي ه��ذا التأييد «روح يه��وه» ،ومن ه��ؤالء المصطفين
المحاربون 3والملوك 4واألنبياء».5
 1ـ المجم��ع الڤاتيكاني الثاني ،دس��اتير ـ قرارات ـ بيان��ات ،مصدر س��ابق ،ص  ،130 - 129الفصل
الثالث .III-11
L. Mouloubou, Dictionnaire Biblique, Op. Cit. p. 339.
 2ـ
 3ـ قضاة .25:13
 4ـ إشعيا .12 - 11:9
 5ـ الملوك األول .21:22
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ـ كل رجل مصطفى يدعي س��لطة إلهية لألقوال التي يسمعها في الهيكل
عند التقائه بيهوه ،1فهذا الكالم المصدق والموافق للقوانين هو جواب إلهي،2
وكالم هلل ،3واحت��ل بذلك ه��ؤالء الرجال مكان��ة مميزة بين أفراد الش��عب
باعتبارهم رسل اهلل ،4فكالمهم كالم اهلل ،لذلك يبتدئونه بعبارة «يقول يهوه»،
ويختمونه بعبارة «هذا كالم يهوه».5
ب ـ مفهوم اإللهام:
إلى جانب األنبياء ُع َّد الكهنة والحكماء أيضاً وسائط في تبليغ الرسالة
اإللهية لما لهم من سلطة تضاهي سلطة األنبياء ،إال أن أقوالهم اإللهية هاته
بقيت مجرد نصوص ش��فوية تتناقلها األلسن بين
كل رجل مصطفى يدعي
أفراد الش��عب لقرون عديدة ،ولم��ا انتقلت هذه
سلطة إلهية لألقوال التي
النص��وص من الت��داول الش��فوي إل��ى التداول
يسمعها في الهيكل عند
الكتاب��ي ،أعطي��ت لها الس��لطة اإللهية نفس��ها
التقائه بيهوه ،فهذا الكالم
المصدق والموافق للقوانين
واكتسبت القدسية نفسها.
هو جواب إلهي ،وكالم هلل،
ـ ويش��ير صاح��ب القام��وس التوراتي إلى
واحتل بذلك ه ؤ�الء الرجال
اإلش��كاالت التي تعترض هذه النصوص المكتوبة
مكانة مميزة بين أفراد
عند قول��ه« :إال أن هذه المكتوب��ات كتبها رجال
الشعب باعتبارهم رسل اهلل.
أضافوا أفكاره��م الخاصة إل��ى كالم اهلل وإلى
كالم األنبياء ،وكانت مش��اركتهم فاعلة وبنس��ب
مهمة ،فقد كتب باروخ أقوال إرميا وختمها بخاتمة من عنده أشملها سيرة ذاتية
لمعلمه؛ ليُنظر بع��د ذلك إلى مجموع الكتاب على أن��ه إلرميا ،كما ت َّم دمج
مالحظات ناشري كتاب قوهلت في متن النص» .6أما بخصوص العهد الجديد
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
 5ـ
 6ـ

قضاة .27 - 23:20
مزمور  22:22مزمور .7:86
مزمور .6 - 5:130
إشعيا .8:6

L. Mouloubou, Dictionnaire Biblique, Op. Cit. p. 339.
Ibid. p. 339.
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تعد كل َمن ب َّشر بيسوع المسيح نبياً ،1وتدعي له هذه الهبة اإللهية،
فالكنيسة ّ
2
وتجعلها هبة مماثلة لتلك التي كانت لألنبياء القدامى .
ـ وعن إش��كالية تقنين الكتب يقول صاحب القاموس« :وبالتدريج بدأت
المجتمعات المسيحية تنتقي بعض الوثائق المكتوبة ،وكان يقوم بهذه العملية
االنتقائية بعض األعضاء البارزين داخل هذه المجتمعات ،لتصبح هذه الكتب
شيئاً فشيئاً في مستوى الكتب القديمة ،حيث تقرأ إلى جانبها في المناسبات
الدينية».3

 2ـ المستوى الثاني:

وناقش فيه األفكار الالهوتية لمفه��وم اإللهام ،وذلك من خالل نقطتين
عرض في أولهما الرؤية الكنس��ية لمفهوم اإللهام ،وأش��ار ف��ي الثانية إلى
الطريقة التي ترى الكنيس��ة وجوب اعتمادها عند الحديث عن إلهام الكتب
المقدسة.
ـ يالحظ في عرض صاح��ب القاموس لرؤية الكنيس��ة لمفهوم اإللهام
تأكيدها على رؤية اآلباء األولين حيث يقول« :إن عقيدة الكنيس��ة في أسفار
العهدين تقوم على اإليمان بثبوت األصل اإللهي لمجموع كتب العهدين ،وتعبر
عن هذا المعتقد بلغة أكث��ر واقعية ،فقد اعتقد اآلب��اء األولون أن اهلل ُمملي
النص المحرر من طرف الكاتب المقدس» ،4وهو إقرار بأن آباء الكنيسة لم
يعرفوا مصطلح اإلله��ام ،وإنما تعامل��وا مع مصطلح الوح��ي ،وهو ما حاول
 Harringtonإخفاءه في قوله« :يجب االعتراف بأن اآلباء األقدمين استعملوا في
وصورا يظهر من خاللها أن كتابة الكتب كانت بطريقة
بعض األحيان تعابير
ً
مثال :إن اهلل اس��تخدم الكاتب البشري كما
إمالئية ميكانيكية ،فقال بعضهم ً
الموسيقي آلته .ولكن ال يجب اعتماد هذا التفسير بحرفيته؛ فالذين
يستخدم
ُّ
 1ـ أعمال  27:11ـ أعمال  1:13ـ 1كورنثوس  28:12ـ أفسس .11:4
 2ـ لوقا  70:1ـ أعمال .24:2
L. Mouloubou, Dictionnaire Biblique, Op. Cit. p. 340.
 3ـ
Ibid. p. 340.
 4ـ
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استعملوا هذا المثل كانوا يعلمون أيضاً أن كاتبيه من البشر كانت لهم الحرية
في استعمال مؤهالتهم الخاصة ،إال أن االهتمام بالجانب البشري في الكتب
المقدسة لم يكن ذا أهمية في ذلك العصر».1
ـ بعد ذلك أشار صاحب القاموس التوراتي إلى نقطة يجب األخذ بها عند
الحديث عن الطريقة التي ألهمت بها الكتب المقدسة ،والمتمثلة في ضرورة
عد اإللهام هبة إلهية ُتضاف إلى مجموعة الهبات التي منحها اهلل للكنيس��ة
ّ
للوصول إلى حقيقة الخ�لاص من خالل نصوص المكتوبات ،فكل ما تتضمنه
هذه األخيرة كلمة اهلل ،ومن ثم فهي نصوص ملهمة».2
ورغم تكريس��ه للرؤية الكنسية المتمثلة في أشار صاحب القاموس التوراتي
إلى ضرورة ّ
احتكار الكنيسة لهذه الهبة «اإللهام» ،وادعائه أن
عد اإللهام هبة
ُ
إلهية تضاف إلى مجموعة
المكتوب��ات كلها نص��وص ملهمة ،نج��د صاحب
الهبات التي منحها اهلل
القاموس يثير مس��ألة ف��ي غاية األهمي��ة تتعلّق
للكنيسة للوصول إلى حقيقة
بالترجمة ،فيتساءل مس��تدركاً« :إنه من الصعب
الخالص من خالل نصوص
تعيين حدود امتداد هب��ة اإللهام ،فهل تصل هبة
المكتوبات ،فكل ما تتضمنه
اإلله��ام إل��ى الترجم��ة اإلغريقية الت��ي تلقتها
هذه األخيرة كلمة اهلل.
المجتمع��ات المس��يحية األول��ى عل��ى أنها من
المكتوب��ات؟ كيف يمك��ن التمييز بي��ن التتمات
المضافة من طرف الكاتب ذات الطابع اإللهامي وبين الحواشي المقحمة في
النص التي هي من فعل النساخ والفاقدة لهذا الطابع مثل مرقس .3»16
وبخصوص تلقي الكُتاب لإللهام نج��د القاموس التوراتي يجعلهم جميعاً
في كفة واحدة وعلى مس��توى واحد ،فهم في نظ��ره ال يختلفون إال من حيث
كفاءاتهم الخاصة ،فاإللهام «هبة موجودة لدى كل المتبارين من أجل تحرير
النص المقدس ،فهم جماعة تؤمن وتتضرع ،قد يكون من بينها عضو أو أكثر
 1ـ
 2ـ
 3ـ

Wilfrid Harrigton, Nouvelle introduction, op. Cit, p. 46.
L. Mouloubou, dictionnaire Biblique, Op. Cit. p. 340.
Ibid. p. 340.
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يجد نفس��ه أكثر نباهة من غيره أو أحق من غيره بالن��ص المقدس ،فيقوم
بالشرح والتفس��ير وإحداث التغييرات ،فالكل يعمل حس��ب قدرته ومؤهالته
وموهبته ،لكن جميعهم يحظى بتأييد من الروح القدس».1
ويعود مرة أخرى ليؤكد على أن الكنيس��ة هي وحدها التي تنال وتحظى
بتأييد من الروح القدس ،خاصة فيما يتعلق بالخالص ،فهو ينير لها الطريق
بواسطة النصوص المقدس��ة« ،حيث تتوفر هذه األخيرة على كل التوضيحات
الالزمة لتصل بالناس إلى الخالص».2
النص
حاولت الكنيس��ة أمام الهجوم المس��تمر للنقاد التوراتيي��ن على ِّ
المقدس أن تجد في مفه��وم اإللهام قناعاً تخفي به وج��ه الكتاب المقدس
وحقيقته ،إذ بات من أبعد الكتب عن المصدر اإللهي بس��بب ما كشفت عنه
األبحاث التاريخية والفيلولوجية واألركيولوجية ،كما وجدت في مفهوم العصمة
والقدسية اللتين نسبتهما إلى نفسها وسيلة ناجعة لرد كل تفسير يمس قدسية
الكتب المقدسة ،بدعوى أن التفسيرات الكنسية وحدها هي التي تحظى بتأييد
من الروح القدس ،وأن ما سواها تفسيرات باطلة مجانبة للصواب ما لم تنل
تزكية الكنيسة.

 1ـ
 2ـ
38

Ibid. p. 340.
Ibid. p. 340.

وجهات نظر

األديان واألصوليات
في جذور المفاهيم وتحديات
الواقع األليم
أمين
الكاتب
إميل

■

من بين أهم القضاي��ا التي انفجرت ف��ي نهايات القرن
العشرين بنو ٍع خاص تلك التي تتصل باألصوليات الدينية،
وما تولده من مواجهات عقائدية ،ال تنفك تتحول إلى مجابهات
تتخذ من العنف ـ بأش��كاله المتعددة؛ اللفظي والجسدي بشك ٍل
خ��اص ـ أدوات للتعبير ع��ن مكنوناته��ا الداخلي��ة ،وتطلعاتها
ٍّ
المستقبلية.
المطلقات أمر واجب
ولع َّل الكارثة الحقيقة هي أن ص��راع ْ
الوج��ود كما تقول جماعة الفالس��فة ،وال ف��كاك منه؛ ذلك أن
المطلقات ال تقب��ل التعددية ،وال تمضي ف��ي طريق المواءمات
الذهنية أو التوافقات العقالنية ،وتساير هذا القول نتائج األبحاث
الت��ي أ ُجريت عل��ى الصراع ف��ي مجتمع��ات متباين��ة ،وهي أن
الصراعات االقتصادية تدور على الخيرات القابلة للقسمة ،وهي
لهذا صراعات قابلة للتفاوض ،ومن ثم من الميسور حلها ،وعلى
الض��د من ذل��ك الخي��رات التي ال تقب��ل التف��اوض .وصراع
المطلقات من هذا القبيل.
■

الكاتبمركز الحقيقة للدراسات السياسية واالستراتيجية.
مدير
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في األصولية المفهوم واالستعمال:

األصولية في اللغة مشتقة من الجذر الثالثي «أ ص ل» ،جمعه أصول،
وأصل الشيء :أساسه الذي يقوم عليه ،وأصولي تعني أنه أمر جا ٍر بحسب
القواع��د ،وإجراء أصولي في ِ
الفقه اإلس�لامي؛ أي له عالقة بعلم أصول
الفق��ه والمتخصصين في علم أصول ِ
الفقه ،1وأصولي اس��م النس��بة من
أصول (أصول  +ياء النسبية) ويقال :رجل أصولي؛ أي ينتمي إلى األصول.
وباختصار غير مخ ٍّل فإن «أصل الشيء» :صورته األولية ،وجوهره النقي
عندما ُبرئ أو ابتكر أو صنع أو استنبط أو أ ُبدع .ويقال :عقيدة أصولية؛ أي:
عقيدة تنتمي إلى أصول الدين كما وجد بصورته األولية قبل أن تدخله عناصر
فلسفية أو توافقية.2
واألصل هو الجذر ،ويقال :فكر ج��ذري أي راديكالي ،يعود إلى الجذور
ولعل عالمة االس��تفهام في هذا المقام« :ماذا نس��تنتج م��ن هذه الدالالت
اللغوية؟ المؤكد أننا نرى أن لمصطلح «أصولي» في علم اللغة دالالت إيجابية
جيدة ،وليس دالالت سلبية سيئة كما هو مصور في الفكر االجتماعي المعاصر
ومنتشر في األدبيات الدينية واالجتماعية والسياسية.
هل عرف التاريخ اإلسالمي بنوع خاص اصطالح األصولية؟

الش��اهد أنه لم يصطلح على هذا اللفظ يوماً في تاريخ اإلسالم ،لذلك
فهو غير مس��تعمل في األدبيات اإلسالمية الكالسيكية ،أو تلك التي تعود إلى
ما قبل القرن العش��رين .لكن نجد في كتب التراث اإلسالمي القديمة لفظة
مفس��را
«أصولي» ،فق��د تأتي في ترجمة بعض العلماء فيقال« :كان أصوليّاً
ً
محدثاً فقيهاً متكلماً» ،وقد تأتي في س��ياق المس��ائل الت��ي فيها خالف كأن
يقال« :قال األصوليون ،وقال المحدثون … وهكذا».3
 1ـ جماعة م��ن المؤلفين ،المعجم العربي األساس��ي ،المنظم��ة العربية للتربي��ة والثقافة والعلوم
 ،1988ص .94
 2ـ األصولية والتعصب والعنف في اإلسالم والمسيحية ،الدكتور عيسى دياب ،دار المشرق ،2012 ،ص .13
 3ـ عماد حس��ين ،األصولية اإلس�لامية واألصوليات الدينية األخرى ،دار الكت��ب العلمية ،بيروت،
 ،2004ص .23
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لكن نرى في االس��تعمال الحديث لمصطلح «أصولي» أنه استخدم أو ًال في
الغرب ،على خلفية «األصولية المسيحية»؛ للتعريف بتيارات الصحوة اإلسالمية
واإلصالح الديني ،ولبعض الحركات اإلس�لامية بع��د أن ألصق «اإلرهاب» بها
عشوائيّاً ،فتشوه بذلك المصطلح ،وتحول عن معناه اإليجابي نحو دالالت سلبية.
األصولية اليهودية بين التوراة والتلمود:

كثيرا عن باق��ي األصوليات الدينية ،فهي
ال تختلف األصولي��ة اليهودية
ً
تعتقد أن تعاليم التوراة والتلمود ـ بل وش��روح فقهاء الشريعة ـ تنطوي على
إجاب��ات صائبة ل��كل قضايا العصر م��ن وجهة
األصولية في اللغة
نظره��م؛ أي أنها تعتق��د أن حرك��ة التاريخ قد
مشتقة من الجذر الثالثي
توقفت عند لحظة معينة.
«أ ص ل» ،جمعه أصول،
ال يتخل��ى اليهود ع��ن روح الدعابة ،حتى لو
وأصل الشيء :أساسه
تعلق األمر بالذات اإللهية ،وف��ي القضية التالية
الذي يقوم عليه ،وأصولي
بعيدا عن جوهر
نكتش��ف كيف تنش��أ األصوليات
ً
تعني أنه أمر جار ٍ
بحسب القواعد.
األديان1؛ إذ يحكى أنه ذات مرة تدهورت العالقات
بين اهلل تعالى وبين شعبه المختار (اليهود حسب
االدعاء) ،فقد تذم��ر اليهود من كث��رة القوانين
واألوامر والنواهي ،ومن أعالي السماوات استمع الرب إلى شكاوى القوم الذين
اختارهم ،وارتفعت أصواتهم الغاضبة :اختر لك شعباً آخر!!
إلي الت��وراة التي أنزلتها
ال مانع ل��د َّي ـ أجابهم الرب ـ لكن أعي��دوا ّ
لكم … ومن كل أنحاء العالم توافد المندوبون إلى جبل سيناء وهم يحملون
لفائف الوصايا العشر ،وكتب التلمود ،وكتب الصلوات ،وقرارات الحاخامات،
والهوامش ،وهوامش الهوامش ،وس��رعان ما تكوَّن تل من الكتب الواردة من
قائال:
جميع القارات وانفرجت أبواب السماء وسمع صوت الرب واهناً حزيناً
ً
أبدا بكل هذه األشياء».
«ولكني لم أبعث إليكم ً
 1ـAu coeur de L'intégrisme Juif France, Isreal, Etats Unis, Emmanuel Haymann, Paris. 1997, p. 45.
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عل��ى أن المفارق��ة الحقيقية في األصولي��ة اليهودية تنش��أ من الرغبة
المضادة ألصل التوجه التوراتي الصحيح غير الزائف ناحية الحياة ال الموت،
أب��دا تلك الرغبة في الموت التي يتش��دق بها
فالتقالي��د اليهودية ال تعرف
ً
كثيرا الم��وت على الحياة ،وفي قلب الرس��الة
األصوليون ،الذي��ن يفضلون
ً
التوراتي��ة ترن كلمات الخالق في قلب كل مؤمن« :ق��د جعلت قدامك الحياة
والموت ،البركة واللعنة ،فاختر الحياة؛ لكي تحيا أنت ونسلك».1
ومع ذلك فحب الحياة هذا ال يس��تبعد ال التط��رف وال العقلية الرجعية
المتحجرة المصدرين المغذيين لألصولية.
وباسم التوراة يطلق المتدينون المتعصبون اليهود لعناتهم المليئة بالحقد،
سواء أكانوا يقفون أعلى التل في مستوطنات يهوذا والسامرة ،أم على أرصفة
الش��وارع بنيويورك ،وباس��م التوراة كذلك ينس��حب المتدين��ون المتطرفون
بمالبسهم المأخوذة عن البورجوازيين البولونيين من القرن الثامن عشر إلى
داخل األكاديميات التلمودية؛ ليحموا أنفس��هم م��ن التأثيرات الضارة للعالم
المغاير ويعيشوا في أحيائهم الخاصة ،أو الغيتو الذي يخلقونه ألنفسهم.
وتقع األصولية اليهودية بين األصولية الكاثوليكية ذات الوجه الكنس��ي
واألصولية اإلس�لامية ذات الصبغة السياس��ية ،ويقرر «إيزي مور جنشتير»
مخرج فيلم عن «يريش�لاند» ومؤس��س المركز متعدد االتجاهات للدراسات
اليهودي��ة بجامعة تولوز ،أن هن��اك منبعين لهذه األصولي��ة :المنبع القديم
المرتبط بيهودية الدياسبورا ،والمنبع الوطني الذي ظهر مع الصهيونية وقيام
دولة إس��رائيل ،وهاتان األصوليتان تختلف��ان في طبيعتهما وف��ي مراجعهما
األصوليي��ن ،اليهود المتدينون على اس��تعداد لفرض حلمهم المس��يطر على
تشددا
الش��عب اليهودي عن طريق صناديق االقتراع أو ًال ،ولكن أيضاً األكثر
ً
يعدون أوامر التوراة أهم بكثير من الديمقراطية
منهم عن طريق القوة ،ألنهم ّ
أو من حقوق اإلنسان ،هذه االهتمامات اإلنسانية ال تساوي شيئاً بالنسبة لهم
أمام الخطط اإللهية.
 1ـ التوراة ،سفر التثنية ،اإلصحاح  ،30العدد .19
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األصولية المسيحية والمشهد المعاصر:

من اليهودية ـ وبحس��ب الترتيب ـ نصل إلى «األصولية المسيحية»؛ أي
ممارسة إقصاء اآلخر المختلف وحرمانه من ملكوت اهلل ،و«الحركة األصولية
المسيحية» قديمة ِقدم المسيحية ذاتها ،وربما منذ عهد الخالفات المعروفة
بـ «الخريستولوجية»؛ أي حول طبيعة السيد المسيح ابتداءً من القرن الرابع
مرورا بالحروب الصليبية ومحاكم التفتيش في القرون الوسطى .والثابت في
ً
كل األحوال أن كل «حرم كنسي» صدر عن جهة مسيحية هو ممارسة لنوع من
األصولية الدينية».
وعلى الرغم من أن لألصولية المس��يحية
في قلب الرسالة
جذورا في الحركات البروتستانتية اإلحيائية في
ً
التوراتية ترن كلمات
ع��دة أمكن��ة؛ ف��إن «األصولي��ة المس��يحية»
الخالق في قلب كل م ؤ�من:
«قد جعلت قدامك الحياة
ـ بمفهومها االصطالحي الحديث ـ نش��أت في
والموت ،البركة واللعنة،
الوالي��ات المتح��دة األمريكية ،بي��ن جماعات
فاختر الحياة؛ لكي تحيا
وكنائس بروتس��تانتية إنجيلية ،ملتزمة بتعاليم
أنت ونسلك».
وضم
الكت��اب المق��دس «حرفيّاً» وبالتبش��ير
ّ
أتباع ،كحرك��ة إنجيلية مناوئة لتي��ار الحداثة
الذي بدأ بغزو الكنسية ابتداءً من نهاية القرن
الثامن عشر.
والثابت أن أول عبارة «أصولية» برزت ف��ي الواليات المتحدة األمريكية
عام  1920كلقب للحزب الذي أسس��ه «كورتيس لي لوز» ( )1946 - 1868في
قلب الكنيسة المعمدانية الش��مالية ،وسرعان ما أصبحت التسمية تطلق على
حلف من البروتس��تانت اإلنجيليين الذي��ن حاربوا بقوة التي��ارات الالهوتية
العصرية والليبرالية ،وبعض س��مات علمن��ة الثقافة الحديث��ة ،1وقد ُعرفت
الكنائس المسيحية األصولية آنذاك بثالث سمات:
1ـ

G. M. Marsden: «Fundamentalism» in Ferguson, Wright and Packeb, New Dictionary of
Theology, Leicester, 1988, page 266.
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1ـ 1كنائس تنتمي إلى حركات البروتس��تانتية اإلنجيلي��ة ،تلك الحركة التي
تتبنى التفسير الحرفي للكتاب المقدس ،وتتبنى التبشير ،وتتبنى بالغالب
إسكاتولوجيا 1األلفية الحرفية وما يتبعها من فكر يتعلق بكيانات أرضية.
2ـ 2كنائس مناوئة للحداثة ،وتلتزم التمسك باألصول اإليمانية التي اعتمدتها
المسيحية التي تؤمن بالغيب وتسلم بإمكانية حدوث المعجزات في الوقت
الحاضر.
مناوءَة التيارات الالهوتية العصرية وبعض سمات العلمنة.
3ـ 3كنائس تلتزم َ
ولألصوليين المسيحيين مبادئ دينية كثيرة مشتركة مع المسيحيين كافة،
نذكر هنا فق��ط بالمبادئ التي يتمي��زون بها م��ن دون إعطاء تقويم
ولك��ن ّ
شخصي ،ديني أو أخالقي (صحيح أو خطأ) لهذه المبادئ.2
في مقدمة تلك المبادئ اعتماد القراءة الحرفية للكتاب المقدس ،واعتماد
ما ُيعرف بالالهوت التدبيري ،3واس��تمرار سريان مفعول العهد القديم الذي
يقسم الناس بين يهود وأغيار؛ أي أ ُمم غير يهودية ،وكذلك هناك مبدأ تقسيم
العالم إلى قسمين :عالم اهلل ،وعالم الشيطان ،ومن ثم ينقسم المجتمع إلى
قسمين :مخلصين وهالكين.
أما الكون الذي نعيش فيه فمصيره ـ بحسب فكر األصوليين المسيحيين ـ
هو الدم��ار والفناء ،أما اإلش��كالية األكبر التي قادت العال��م إلى الحروب
والمواجهات المس��لحة ـ في فكر األصوليين المس��يحيين ـ فتلك التي تتعلق
بتبرير الحرب المقدسة.
وقد ش��اع اس��تعمال مصطلح «الحرب المقدس��ة» في القرون الوسطى
واستعمل لوصف الحروب التي تقررها الكنيسة :حروب اإلمبراطورية المقدسة،
 1ـ اإلس��كاتولوجيا هو أحد ف��روع العلوم الخاصة بالكت��اب المقدس ويهتم بأحداث قيام الس��اعة
واأليام األخيرة للبشر على األرض.
 2ـ المرجع رقم ( )2ص .48
 3ـ يعني الالهوت الذي من تدبير اهلل ،مثل وعد اهلل إلسرائيل في العهد القديم بتملك األرض التي
وعسال؛ أي أرض كنعان.
تفيض لبناً
ً
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الحروب الصليبية ،حروب استرجاع إسبانيا من العرب ،الحروب الدينية في
أوروبا بي��ن الكاثولي��ك والبروتس��تانت ،وبي��ن الطهرانيين البروتس��تانت
واألنجليكان ،وبعض األصوليين المس��يحيين يسمون حروب البروتستانت ضد
الكاثوليك في أيرلندا اليوم حرباً مقدسة.
واليوم مع حرب��ي العراق األولى والثانية وحرب أفغانس��تان صار هناك
إحياء لمفهوم «الحرب المقدسة» في العهد القديم وأدبيات القرون الوسطى،
(خاصة مفهوم الحروب الصليبية) وهنا نحن أو ًال ال نتكلم عن مفهوم الحروب
الدفاعية العادلة التي على األمم االلتزام بها دفاعاً عن حدودها وكرامتها؛
بل نتح��دث ع��ن المنظرين المس��يحيين الذين
يتعاطى األصوليون
يعتقدون أن كل حرب على الش��ر واألش��رار هي
اإلسالميون على اختالف
حرب على الشيطان ،وهي من ثم حرب مقدسة،
مشاربهم مع توترات
والعقدة تكمن هنا في تحديد ما هو الش��ر ومن
الحداثة بطرق مختلفة
بعضها عن بعض تماماً؛ إال
هم األشرار.
في األصولية اإلسالمية الحديثة:

أنهم على أي حال يأخذون
خبرات الشعوب وي ؤ�ولونها
ويضعونها أمام أفق ديني.

يتعاطى األصوليون اإلسالميون على اختالف
مشاربهم مع توترات الحداثة بطرق مختلفة بعضها
عن بعض تماماً؛ إال أنه��م على أي حال يأخذون خبرات الش��عوب ويؤولونها
1
أمرا
ويضعونها أمام أفق ديني ؛ ويلجأون في ذلك إلى التراث الديني ،ويبدو ً
متناقضاً ـ وخصوصاً من وجهة النظر األوروبية ـ أن يتم الدخول في الحداثة
عن طريق التوجه الديني تبعاً لقناعات دينية من عهد ما قبل الحداثة.
بداي ًة يمكن تأكيد أن هذا الطريق رد فعل على حقيقة أن كل أشكال رأس
المال الالزم للرقابة القومية ـ الشركات االقتصادية وسلطة الدولة والتأثير
إذا فال يبقي إال تكوين
السياسي والقانون ـ كله في يد الخصوم العلمانيينً ،
 1ـ ش��يفر هايزيش فيلهلم ،صراع األصوليات :التطرف اإلس�لامي المس��يحي والحداثة األوروبية،
مركز المحروسة للنشر ،2012 ،ص .45

45

وجهات نظر

قاعدة جماهيرية ـ أي رأس المال االجتماعي ـ عن طريق االعتماد على المعرفة
المتوافرة لدى الحشود ،أال وهي المعرفة الدينية.
من هذا المنطلق يمكن القطع بأن المنطق العملي للدين هو الممارس��ة
العملية ،ويمكن أن نذكر من خالل نقطة واحدة ما يلي :عندما تتحطم وحدة
العالم اإلس�لامي التاريخية أو التي كانت على األقل قائمة في األذهان إلى
ألف قطعة بسبب القوى االستعمارية أو الدول القومية وانتهاء الخالفة ،عندما
نفتقد األمة فما األمر األقرب عندها إلى النفوس من تذكر وحدانية اهلل؛ أي
عقيدة التوحيد؟ وبالتأكيد الذين سيتذكرون ذلك هم أشخاص ويجب أن تكون
المحتويات الدينية ،التي سينشأ لديهم وعي بها ،مهمة بالنسبة لهم.
والثابت كذلك أن إطالق اس��م «األصوليين» على العديد من الناس قد
أصبح ش��ائعاً في الكتابات السياس��ية والصحافية في السنوات األخيرة ،ومع
بالمد
عما نس��ميه
ِّ
نهاي��ة عام  1980كانت الصحف األمريكية تنش��ر 1الكثير ّ
ٍ
ومنذئ��ذ أصبح مصطلح
األصول��ي ،وتحذر الن��اس من األصولي��ة الدينية ،
األصولية شائع االس��تعمال في مختلف وس��ائل اإلعالم من مكتوبة ومسموعة
ومرئية ،وفي الخطاب الديني والسياسي في أوروبا وأمريكا.
في هذا السياق نشير إلى إشكالية مهمة وخطيرة في الوقت ذاته؛ ذلك
فكرا متلقياً ،فقد اس��تورد
أن الفكر العربي وفي أزمنة التكلس والتحجر بات ً
الكُتاب العرب هذا المصطلح من الغرب ،حيث استعمل أو ًال بخلفية «األصولية
المس��يحية» ،وبالتدقيق «األصولية البروتستانتية» واستلهموه من دون إدراك
مؤخرا وعى فقط الكُتاب العرب أن
منهم ألبعاده «المسيحانية السياس��ية»،
ً
مصطلح «األصولية» استعمل خطأ واس��تغل ،وكان قد فات األوان وأصبح من
الصعب التغيير بعد أن أصبح بمثابة «خطأ شائع».
على أن أهم مظاهر األصولية اإلسالمية المعاصرة وتحليلها وتفكيكها يؤكد
مهماً ،وهو أنه ليس كل ما في األصولية سلبيّاً ،كما يظهر في وسائل اإلعالم
ً
أمرا ّ
الرحمن اللويحق ،الغلو في الدين في حياة المس��لمين المعاصرة ،الرسالة ،بيروت،1992 ،
 1ـ عبد
ٰ
ص .174
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وحتى في األدبيات السياسية ،هناك الكثير من اإليجابيات ،وعلى الفرد أن يميّز
بين الجيد والسيئ ،ويمكن اإلشارة إلى بعض مظاهر تلك األصولية مثل:
•انتشار التعليم (الديني)؛ لكن ليس على مستوى الجامعات ،بل على شكل
مدارس دينية وحوزات ،تق��دم في أكثر األحيان تعليم��اً متطرفاً وحرفيّاً
ومتزمتاً.1
•الحماس الديني في الممارس��ة وفي الدعوى ،تأسيساً على اعتقاد أن كل
ويهَوّد بعضهم ،لذلك يجب
الناس يولدون مس��لمين ،ثم ُينَ َّصر بعضهمُ ،
ردهم إلى اإلسالم؛ ألن «الدين عند اهلل اإلسالم».
•انتشار مظاهر المجتمع اإلسالمي كما كانت
ّ
إن الحماس الديني في
في القرون األولى لظهور اإلسالم في اللباس
الممارسة وفي الدعوى،
والمأكل والمشرب والعادات ،وحتى في األثاث
تأسيسا ً على اعتقاد أن كل
المنزلي.
الناس يولدون مسلمين،
َ
صر بعضهمُ ،
ثم ُين َّ
وي َه ّود
•انتشار أش��كال جديدة من الزواج ،لم تكن
بعضهم ،لذلك يجب ردهم
معروفة في العصر الحديث ،وبعضها قديم
إلى اإلسالم؛ ألن «الدين
العه��د من��ذ المجتم��ع اليه��ودي :الزواج
عند اهلل اإلسالم».
المؤقت ،زواج المسيار ،زواج األسفار ،زواج
المصياف … ،إلخ.
•ظهور مواقف متزمتة من المرأة :وضع قوانين وعادات جديدة على كاهلها
تتعلق باللباس والزواج والعالقات الزوجية والتربية والتعليم.
•قراءة النصوص المقدس��ة بحرفيته��ا ورفض كل تأوي��ل أو اجتهاد يبعد
القارئ عن المعنى الحرفي.
العالم ومجابهة أصوليات في تصاعد:

ما الخالصة األولية للحالة التي يوجد عليها العالم حتى الس��اعة؟
وهل من آليات لألديان تجابه من خاللها ـ بفكرها السليم ـ لحظات الغلو
 1ـ سهام صعب ،الحركات األصولية اإلسالمية ،الزلقا (لبنان) ،مختارات ،2005 ،ص .44 - 38
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والتطرف التي باتت في واق��ع الحال تتجاوز األديان اإلبراهيمية الثالثة،
إلى األديان أو المذاهب الوضعية األخرى ،ال س��يما في شرق آسيا ،حيث
نحو نصف س��كان العالم من البوذيي��ن والطاويين والماويين والس��يخ
والهندوس ،وما إلى ذلك؟
الثابت أن األصولية في صعود ،وكما تش��ير األح��داث األخيرة التي
ش��هدها العالم ،يوجد أصوليون في معظم الديانات ـ إن لم يكن كلها ـ
وقد أش��ارت المؤرخة الدينية «كارين أرمسترونج» 1ـ في حديث أدلت به
مؤخرا في مجلس برلمان ديانات العالم ـ إلى أن األصولية تظهر في شكل
ً
تمرد على المجتمع العلمان��ي الحديث؛ ألنها تدرك��ه كتهديد لها ،وأنها
تضرب بجذورها في الخوف من تعرضها لإلبادة ،وقد أسهمت فيها النزعة
التجارية بدافع الجشع والخوف من المجهول … ما الذي نخلص إليه من
رؤية المستشرقة اإلنجليزية الشهيرة2؟
بالقطع يمكننا القول :إن المعتق��دات ضيقة األفق التي تعبّر عنها عقلية
األصولية الراديكالية تش��جع على اإلتيان بسلوكيات مدمرة ،وهي الحضانات
التي ينشأ فيها التعصب والنعرات .وقد أدى هذا إلى استمرار الحروب واإلبادة
وكثي��را ما يعتمد األصوليون
العنصرية دون احترام لحس��ن أحوال اآلخرين،
ً
المس��تندون على الديانات على النصوص المقدسة؛ إلضفاء المصداقية على
معتقداتهم ،ولتأكيد هويتهم؛ لكننا نجد في معظم األوقات معتقدات محورية
مثيلة وحكايات تكرر في الكثير من الديانات.
فمثال اليهود والمسيحيون والمسلمون جميعهم يرجعون إرثهم إلى إبراهيم.
ً
ض الشيء؛ فإننا نجد
على الرغم من أن نسخ الحكايات تختلف بعضها عن بع ٍ
أفكارا واحدة يمكن تتبعها إلى الجيل التوراتي إلسحاق وإسماعيل
في جميعها
ً
في عام  1800قبل الميالد ،وتسمح لنا قصتهما بإلقاء نظرة على أوجه التشابه
 1ـ
 2ـ كارين أرمسترونج ( 14نوڤمبر  )- 1944كاتبة ومستشرقة بريطانية من أهم مؤلفاتها «محمد نبي
لزماننا».
Sharon G. Mijares, the Root of all Evil, N.Y. 2011, p. 136.
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بين الديانات اليهودية ،والمسيحية ،واإلسالم ،كما تفسر لنا شعور أتباع كل
ديانة منها بأن أتباع الديانتين األخريين آخر بالنسبة لهم.
تحديات تفرضها األصوليات الدينية:

هل من تحديات تفرضها األصوليات الدينية على المجتمعات الشرقية
حد سواء؟
والغربية على ٍّ
عد من األخط��ار الكبرى التي
المقطوع ب��ه أن األصولية المنغلق��ة ُت ُّ
تعصف بكل مجتمع؛ إذ ال يمكن حل أي مشكلة في مجتمع ما انطالقاً من
معتقداته الجام��دة ،ويكمن خطر األصولية في
إن األصولية المنغلقة ُت ُّ
ّ
عد من
عدم تقبلها للحوار وعدم اعترافها بهوية اآلخر،
األخطار الكبرى التي تعصف
واألخطر من ذلك األصولية العمياء التي تلوي
بكل مجتمع؛ إذ ال يمكن حل
تبريرا لمواقف
ـ أياً كان ـ
ً
أي مشكلة في مجتمع ما
عنق النص الديني ّ
متطرفة بعيدة كل البعد ع��ن روحه ،إنه وضع
انطالقا ً من معتقداته الجامدة،
ويكمن خطر األصولية في
خطير ال سيما وأن أبطال «الهوس الديني» هم
عدم تقبلها للحوار وعدم
شباب الجيل الجديد.1
اعترافها بهوية اآلخر.
في مقدمة تلك التحديات فكرة األصولي عن
امتالك الحقيقة المطلقة ،وأصل اإلشكال في هذه
القضية يمكن إرجاعه إلى «إيمانويل كانط» ،2الذي بلور مصطلح «الدوغما»؛
أي االعتقاد الزائف في قدرة اإلنسان على اقتناص المطلق؛ ألن اإلنسان عاجز
بحكم طبيعة العقل عن هذا االقتناص ،ولهذا ألّف كانط كتابه الشهير« :نقد
استنادا إلى
العقل الخالص»؛ لكي يكش��ف عن هذا العجز أبستمولوجيّاً؛ أي
ً
نظرية المعرفة ،ووضع الفلس��فة النقدية مقابل الدوغماطيقية ،وكان يقصد
بالفلسفة النقدية قدرة العقل على كشف جذور الوهم القائم في تصور إمكان
اقتناص المطلق ،،وتأسيس��اً على نظرية المعرفة هذه يمتنع تأسيس المجتمع
 1ـ المرجع رقم ( )12ص .65
عد آخر فالسفة عصر التنوير األوروبي.
 2ـ إيمانويل كانط )1804 - 1724( .كاتب وفيلسوف ألماني ُي ُّ
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على مطلق معين؛ أي على دوغما ،ومن ثم تصبح الديمقراطية هي البديل عن
الدوغماطيقية.1
هذه اإلش��كالية ـ أي الحقيقة المطلقة ـ يتعامل معها األصولي بنوع من
االحتكار ،فينكر على اآلخرين امتالك أي نوع من الحقيقة ،ولهذا نتيجة حتمية
هي تكفير اآلخر المختلف ،والحكم علي��ه بالدينونة األبدية ما لم يرتد عن
كف��ره .إن ادعاء األصولي امتالك الحقيقة المطلق��ة يجعله غير متوقع وجود
حقيق ٍة ما عند اآلخر ،فيرى أنه غير محتاج إلى أن يعرف اآلخر ،والرغبة في
الحوار تكون عادة نابعة من االعتراف بالقصور في استيعاب الحقيقة المطلقة،
ومع االدعاء بامتالك الحقيقة ـ كل الحقيقة ـ ينتفي الحوار.
وتمتد التحديات إلى فك��رة االنعزالية ،فاألصولي ينعزل عادة عن اآلخر
المختل��ف ،أو يبعده عن دائرته ،ومن الم��دارس األصولية ،يمنع أي نوع من
الشركة مع من هم خارج الصف السماوي ،وحتى شركة المأكل والمشرب.
بعض الجماعات األصولية تحاول بناء األُمة وليس الدولة ،والفرق شاسع
بين االثنين ،فاألمة ـ بحس��ب الفك��ر األصولي ـ جماع��ة تجتمع حول وحدة
العقيدة واإليمان ،وليس بالض��رورة وجود عناصر أخرى ،في حين أن الدولة
تتضمن التعددية.
يختصر الفكر األصولي اإلنسان بدينه وعقيدته ،وال يمكن معه وضع حد
فاصل بين اإلنسان وإنسانيته من جهة ،ثم دينه وعقيدته من جهة ثانية .اآلخر
في الفكر األصول��ي ،إما هو مثلي فأقبله وأتحزب ل��ه ،وإما هو مختلف عني
فأحوله إلى مجرد مساحة تبشيرية ،ليس هناك في الفكر األصولي ،ما ُيعرف
بالقيمة اإلنسانية التي تجمع بين مختلف أنواع البشر.
وبس��بب انعدام المحبة والغفران يحي��ي األصوليون تاري��خ الصراعات
الدينية؛ لكي يس��وغوا رغبتهم في إقصاء اآلخر المختل��ف ،وفي هذا اإلطار
يستحضر اليهود خالفاتهم مع المسلمين في شبة الجزيرة العربية وزمن نزول
 1ـ مراد وهبة ،الديمقراطية والدوغماطيقية ،دار مصر للنشر ،1998 ،ص .14
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النبوة ،ومعاركهم مع األوائل والمس��لمين ،فيما المسلمون الحقاً يستحضرون
تاريخ الحمالت الصليبية ،ويستحضر المسيحيون تاريخ المماليك والعثمانيين
واألطراف الثالثة تبغي تس��ويغ تصرفاتها الس��لبية تجاه اآلخ��ر المختلف،
وتطرف األصولي اليهودي أو المس��يحي أو المس��لم في اإليم��ان يدفعه إلى
معتقدا بذلك أنه يتفانى من أجل رسالته ،وقد يضحي
التطرف في الموقف،
ً
بحياته من أجلها ،وهذا ما يدفعه أكثر فأكثر إلى سلوك طريق الشهادة التي
تؤدي به إلى مالقاة وجه ربه ،وهذا أقصى ما يحلم به ويتمناه.1
تنمية القيم اإلنسانية في مواجهة األصوليات:

ما هو أفض��ل طري��ق يمكن لألدي��ان كافة
ـ ال سيما اليهودية والمسيحية واإلسالم ـ تقديمه
للبش��رية في القرن الحادي والعشرين لمواجهة
ومجابهة األصوليات الدينية المتطرفة؟
عاماً،
المؤكد أن القيم اإلنسانية تمثل رابطاً ّ
وقاس��ماً مش��تركاً عظيماً يمكن لألديان أن تعيد
اكتش��افه في نفوس الناس ،وم��ن ذلك الحقوق
األساسية ِ
والقيَم اإلنس��انية؛ كالحق في الحياة،
والحق في التمايز ،والحق في التميز ،والحق في
االحترام ،وهناك كذلك المبادئ اإلنس��انية الرئيسة مثل الحرية ،والعدالة،
والمساواة ،والرحمة ،وحب الجمال ،واالنسجام الخلقي ،وجميع هذه القيم ال
يختلف عليها كأس��اس متين وقوي في األديان اإلبراهيمية الثالثة ،وترس��يخ
وجودها يعني تقليص مساحات التطرف واألصولية.
على أن مس��ألة الحرية والحق مس��ألة دقيقة ،ويجب أن تفهم على
حقيقتها؛ ال حرية مطلقة ألي إنسان ،فحرية الفرد محدودة بحرية اآلخر

بعض الجماعات األصولية
ُ
تحاول بناء األمة وليس
الدولة ،والفرق شاسع بين
االثنين ،فاألمة جماعة
تجتمع حول وحدة العقيدة
واإليمان ،وليس بالضرورة
وجود عناصر أخرى ،في حين
أن الدولة تتضمن التعددية.

 1ـ ف��اروق رعد «تقديم» ،التنوي��ر ،الحركات األصولية اإلس�لامية في لبنان ،مخت��ارات ،بيروت،
 ،2005ص .9
51

وجهات نظر

الذي يش��اركه العيش في الدائرة نفس��ها :الجماع��ة الدينية ،المجتمع،
الوطن .والحق كذلك ،فحق الفرد يقف عند حق اآلخر ،أو حق الجماعة
المنتمي إليها هذا الفرد.
هذه القيم اإلنسانية حاضرة في كل إنسان ولكن بنسب متفاوتة؛ فبقدر
ما يشجع اإلنسان على بروزها في س��لوكه تكون حاضرة ،وكلما عاد اإلنسان
إلى إنس��انيته ـ أي إلى صورة اهلل في ذاته ـ رجع إل��ى هذه ِ
القيَم ،وتختفي
هذه القيم تحت ركام «األنا» المتجس��دة في التكبر والطمع ،وقد تكون هذه
«األنا» فردي��ة أو جماعية ،مثل «أن��ا» القومية ،أو الوطني��ة ،أو القبلية ،أو
العائلة ،أو حتى الفرقة الدينية.
في هذا الس��ياق يجب أال يكون الدين متعارضاً مع هذه القيم؛ بل يجب
أن تكون هذه القيم متضمنة في منظومة الدين األخالقية؛ ألن اهلل هو محور
كل دين ،وأما التعبير الديني فبشري ،يأتي في المظهر الثقافي ،حيث يتواجد
اإلنسان المعبّر عن تدينه.
ولهذا يجب أن تكون مهمة الدين العليا هي إبراز هذه القيم اإلنسانية في
الفرد والمجتمع ،وتدريب اإلنسان على العيش فيها.
إن فعل العبادة ف��ي الدين ما هو إال عملية غرز أخالقية اهلل في العابد،
وكل ممارسة دينية تهدف إلى تدريب الممارس على العيش في هذه ِ
القيَم.

وأي ممارس��ات دينية على خلفيات أصولية تعارض هذه القيمة اإلنسانية
عد على
يجب أن يشك في جدواها؛ فأي توجه ديني أو إيديولوجي يتسبب في َت ٍّ
الفرد في أي من هذه القيم اإلنسانية يجب أن يعاد النظر فيه.
اكتشاف المشترك بين األديان الثالثة:

ضمن اآلليات التي تس��اعد في مواجهة تحدي األصوليات ضمن األديان
اإلبراهيمية الثالثة :البحث في الماضي المشترك وأوقات التعاون والتسامح
وقبول اآلخرين اليهود والمسيحيين والمسلمين بصورة خاصة.
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ولعل أفضل من يعطينا رؤي��ة عن أداة المجابهة ه��ذه المؤرخ والكاتب
األمريكي الشهير «زاكاري كارابل» في كتابه الشهير «أهل الكتاب … التاريخ
المنسي لعالقة اإلسالم بالغرب» ،1والذي يذهب إلى أننا جميعاً أسرى ثقافتنا
بدرجات متفاوتة ،ومع بعض االس��تثناءات يمكن الق��ول :إن الصورة الحالية
للعالقات ما بين المسلمين والمسيحيين واليهود هي صورة سلبية ،وإن االعتقاد
بدوام وجود الصراع قد يرسخ بشك ٍل عمي ٍق.
وإذا كان للقص��ص المروية في صفحات التاريخ أن تقول ش��يئاً فهو أنه
فعال ،وكان هناك
هناك وجه��ة نظر مختلفة؛ كان هناك عبر التاريخ
ٌ
تع��اون ّ
تس��امح ،كما كانت هن��اك فترة ع��دم اكتراث،
ّ
إن القيم اإلنسانية حاضرة
والطريقة الوحيدة لوصف مس��يرة أربعمائة سنة
في كل إنسان ولكن بنسب
كتاريخ من الصراع هو أن ننسى ونتجاهل القصص
متفاوتة؛ فبقدر ما يشجع
اإليجابية ف��ي التاريخ بين األدي��ان الثالثة؛ ألن
اإلنسان على بروزها في
سلوكه تكون حاضرة ،وكلما
أحدا لم يفكر بأنها تستحق التدوين.
ً
عاد اإلنسان إلى إنسانيته
ال تكمن المش��كلة في رؤيتنا للماضي فقط؛
ـ أي إلى صورة اهلل في
فعندما تنظر أجيال المستقبل إلى النصف الثاني
ذاته ـ رجع إلى هذه ال ِق َيم.
من القرن العش��رين والعق��ود األولى من القرن
كماً غير متسق من
الحادي والعش��رين؛ س��ترى ّ
المعلومات ،وما لم يحاولوا إيجاد قصص أخرى فسوف ينطبع في أذهانهم أن
هذه الس��نوات ـ أي حاضرنا ـ تتصف بحرب بين الحضارات ،وبعداء متزايد
بين المس��لمين والمس��يحيين واليهود ،وس��يقولون :إن زماننا اتسم بتصاعد
العنف فيه واألعمال اإلرهابية والتفجيرات االنتحارية والخوف من اس��تحواذ
واستخدام جماعة ما ألسلحة الدمار الشامل.
سوف نعذر أجيال المس��تقبل هؤالء فيما لو نظروا إلى الماضي البعيد،
وقصوا الروايات عن التباغض بين العقائد واألدي��ان الثالثة ،بفعل توجهات
ّ
األصوليين التي استمرت عبر القرون.
 1ـ

People of the Book, Zachary, Karabell, New York, 2007, page 339.
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اليوم يشترك المسلمون والمسيحيون واليهود في الذنب؛ بسبب تركيزهم
العنيد على الصراع ،إذ يميل كل فريق منهم إلى تصوير الماضي وكأنه سلسلة
من المهانات ،عانى منها على أيدي الفريقين اآلخرين ،أما الغربيون ـ س��واء
فكرياً العتب��ار المجتمعات
أكانوا ملتزمي��ن بدين منظم أم ال ـ فه��م مهيؤون ّ
المس��لمة مجتمعات متخلفة تميل إلى الحرب والعنف ،كما يميل أغلب س��كان
العالم المسلم إلى االعتقاد بأن الغرب يحمل نية سيئة نحو اإلسالم والمسلمين،
وال يرغب بالسالم وال بالتعايش بل يريد السيطرة االقتصادية والثقافية.
إن تاري��خ الصراع ليس وهميّ��اً كلية؛ ولكنه ناقص ،وللس��بب ذاته فإن
حقيقة التعصب الديني في العالم الحديث ال يمكن التقليل من شأنها ،هناك
متطرفون يكرس��ون حياتهم إلنزال األلم والموت بمن ال يوافقهم في وجهات
مصدرا لأللم والغضب
نظرهم ،وهناك صراع عربي إسرائيلي محتدم ،يبقى
ً
لكل من يشارك فيه .ومع ذلك هناك قصص أخرى تحظى باهتمام أقل؛ لكنها
جزءا ال بأس به من الناحية اإليجابية للصورة الكاملة.
تشكل
ً
والش��اهد أنه ف��ي عالم تجع��ل في��ه التكنولوجيا من الس��هل لقلة من
كبيرا بالناس ،فإن دوام شكل من الصراع لهو أمر
الغاضبين أن يلحقوا أذى
ً
خطير ،وإن تذكر أن كلاّ ً من األديان الثالثة يحمل بذور السالم أمر غير ٍ
كاف
لشفاء العالم .إن اكتمال الصورة اليوم لن يحول الجهاديين من الحرب إلى
الحب ،ولن يجبر بمفرده العالم الغربي على تغيير رأيه في اإلس�لام .ولكن
إذا وضعنا هذه القصص في فهمنا للماضي والحاضر؛ فإن التدين قوة تندفع
عبر الماضي؛ لكنها ليست القوة الوحيدة .إن المسلمين والمسيحيين واليهود
متالحمون لكن تاريخهم متنوع ،كما هي قصة العرق اإلنس��اني؛ إنه ال يتجه
باتجاه واحد أو في كل االتجاهات لكن هل من لقاء دون حوار؟
الحوار بين المختلفين يقلص فرص األصوليين:

المؤكد أن الحوار بالتي هي أحسن وبالموعظة الحسنة هو أفضل اآلليات
لمواجهة األصولية والتشدد والعنف ،إن الموعظة الحسنة تعتمد على وسائل
54

ألا عقا ولا تايدحتو ميهافملا روذج يف تايلوصألاو نايدألا

وأساليب تس��اعد من يحاور أن يقبض على نواحي األنفس ،وتحرك العواطف
واالنفعاالت اإلنسانية وتوجهها إلى طريق الحق والخير.
إن الح��وار يلين القلوب القاس��ية بق��وة تأثيره ،وإذا م��ا انحلت العقد
النفسية عند األصوليين عاد اإلنس��ان منهم إلى فطرته الصافية التي تقبل
الحق وتستجيب له.1
والموعظة الحسنة تتطلب من المحاور أن تقوم موعظته صحية وأن يلتزم بها،
ويس��لك في عرضها األصول المنطقية الفكرية الس��ليمة ،ويتج��رد عن األغراض
الشخصية ،وأن يكون في ذاته وأخالقه وأعماله قدوة حسنة ،ويتخذ وسائل الرفق
واللين في الحوار ،وينْزل الناس منازلهم.
الموعظة الحسنة تتطلب من
وممارس��ة الحوار بين المختلفين دليل شوق
المحاور أن تقوم موعظته
صحية وأن يلتزم بها ،ويسلك
عند المتحاورين إلى أن يتعرف بعضهم على بعض
في عرضها األصول المنطقية
أكثر ،للتعبير عن حجاجة بعضهم لبعض من أجل
الفكرية السليمة ،ويتجرد
إرساء حياة مستقرة في الجماعة .فممارسة الحوار
عن األغراض الشخصية ،وأن
من ثم دليل سعى للسالم ،وعدم ممارسة الحوار
يكون في ذاته وأخالقه
دليل روح س��لبية عند الفرقاء الذين يعيشون في
وأعماله قدوة حسنة.
دائرة واحدة ،مهما صغرت أو كبرت هذه الدائرة،
وهي تتفاوت م��ن الحي إلى الكرة األرضية ،فهم
يعبّرون بذل��ك بأنهم ال يعترف بعضه��م ببعض ،وال يش��عرون بأنهم بحاجة
بعضهم إلى بعض ،وبأن احترام كل فريق لآلخر متعلق بمدى تجاوب اآلخر مع
دعوته لالنضمام إلى فريقه الديني .وانتفاء الحوار عالمة خصومة ،وإعالن
حرب معنوية أو مادية.
والحوار في كل األحوال مساحة لممارس��ة االحترام المتبادل وإلزالة
سوء الفهم الذي حصل في التاريخ ،ولعالج أي سوء فهم قد يحصل في أي
وقت.
الرحمن حس��ن حبنّكة الميداني :أ ُسس الحضارة اإلسالمية ووس��ائلها ،دمشق ،بيروت ،دار
 1ـ عبد
ٰ
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كم��ا أن الحوار فرصة إلزالة الصور الخاطئة التي قد يكون رس��مها كل
فريق عن اآلخر بسبب الجهل أو الجفاء أو االحتكاك العسكري أو المنافسات
الحضارية واالجتماعية واالقتصادية.
والحوار فرصة لتعزيز القيم اإلنس��انية التي من المفروض أن تحترمها
تعد على هذه ِ
القيَم.
كل األديان ،ومعالجة األوضاع الشاذة التي فيها ٍّ
وتبدأ مسيرة الحوار الديني بتعزيز الحوار بين الفرقاء المعتدلين في كل
دين ،هؤالء الذين ال يأخذون بالفكر األصولي وس��لبياته ،ويؤمنون بالتعددية
والحريات العامة وحقوق اإلنسان.
إن الح��وار بين األديان ـ بح��د ذاته ـ تثقيف للن��اس ،ويجب أال يتوقف
الحوار عل��ى المتحاورين من الطبقة المثقفة؛ بل يج��ب أن يمتد إلى العامة
ضمن خطوات مدروسة؛ لتعم ثقافة الحوار أرجاء الوطن ،ويمتد الحوار إلى
مجاالت مختلفة من الحياة.
أضف إلى ما تقدم أن البعض يرى إمكانية االس��تفادة من النافذة التي
يتركها الفك��ر األصولي للح��وار ،أال وهي إخالص األصول��ي لقناعاته ومن
الممكن استثمار هذا اإلخالص بالعمل على تصحيح المعلومات التي قد يكون
األصولي مخطئاً في تصورها وهو يخلص لها.1
وألهمية الحوار ربما يتطلب األمر مأسس��ة الحوار في منظومة ُتؤَ ِّمن له
االستمرار والتقدم ،إلى جانب إيجاد طريقة لقياس النتائج ،وتعزيز الوسائل
الجدي��دة في تحس��ين العالقات بي��ن مختلف الفرق��اء الدينيي��ن من يهود
ومسيحيين أو مسلمين.
العيش المشترك وقطع الطريق على األصولية:

تنطلق األصولية في طريق عزل أو إقصاء اآلخر ،ولهذا فإن أفضل وسيلة
للقفز على مثالب األصولية هي العيش المشترك بين أتباع األديان.
 1ـ المرجع السابق رقم ( )20ص .259
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ف��ي هذا الس��ياق ربما يك��ون الحديث عن العيش المش��ترك بالنس��بة
للمس��يحيين والمس��لمين مقبو ًال؛ لكن اإلش��كالية الحقيقية هي التعايش مع
اليه��ود ،ال لهويته��م الديني��ة؛ ولكن ألن تل��ك الهوية ارتبط��ت في أذهان
الشرقيين من العرب ـ مسلمين ومس��يحيين ـ باالحتالل اإلسرائيلي لألراضي
الفلس��طينية ،لذلك بات الحديث عن التعايش المشترك مع اليهود أمر غير
مقبول في هذه األزمن��ة ،رغم أن التجربة التاريخي��ة مليئة بصفحات ناصعة
للعيش اليهودي وسط المسلمين والمس��يحيين في العالم العربي واإلسالمي،
بل أن أزهى عصور العيش المشترك لليهود كانت في العالم العربي واإلسالمي،
رغم أنهم في ذلك الزمان كانوا يعانون من العداء للسامية في أوروبا بأكملها.
والعيش المش��ترك يعد نهاي��ة المطاف في
الحوار ،حيث إنه بين الحوار والعيش المش��ترك
«رباط عضوي» ،فالحوار من شأنه أن يؤكد نقاط
التالقي بين الديانات ،وأن األمور المشتركة بين
المسيحيين والمسلمين أكثر وأهم بكثير من األمور
التي يختلف فيها.

إن استشراف العناصر
والمقدمات للحوار بين
اإلسالم والمسيحية ـ للوقوف
معا ً صفّا ً في وجه األصولية ـ
يبلغ بنا إلى معرفة وتعارف،
وهما وحدهما يوصالن إلى
اتفاق على صيغة األساس
الذي ترتكز عليه عالقات
األخوة والمحبة

إن استشراف العناصر والمقدمات للحوار بين
اإلسالم والمس��يحية ـ للوقوف معاً صفّاً في وجه
األصولية ـ يبل��غ بنا إلى معرف��ة وتعارف ،وهما
وحدهما يوصالن إلى اتفاق على صيغة األس��اس ال��ذي ترتكز عليه عالقات
األخوة والمحبة ،والتعارف واالعتدال ،ونقطة انطالق لبناء عيش مش��ترك.1
ولكن هل من مرتكزات يقوم عليها العيش المشترك؟
المؤكد أن هناك مرتكزين أساسيين في هذا السياق:2
 1ـ المطران بش��ارة الراعي :في تجديد العيش المشترك ،المؤتمر األول  14 - 12أيار  ،1994مركز
الدراسات واألبحاث الدعوية ،في دير مار إلياس ،أنطلياس1994 ،م ،ص .25
 2ـ عادل تيودور خوري :الڤاتيكان ومبادئ الحوار اإلسالمي المسيحي ،في تجديد العيش المشترك،
دير مار إلياس ،أنطلياس ،1994 ،ص .47

57

وجهات نظر

1ـ 1حوار الحياة؛ حيث يعمل الناس على أن يعيشوا بروح انفتاح وحسن جوار
مقتسمين أفراحهم وأحزانهم ومشاغلهم اإلنسانية.
2ـ 2حوار األعمال؛ حيث يتعاون المسيحيون والمسلمون في سبيل تنمية كاملة
وتحرر لإلنسان غير منقوص.
وهذا الش��كالن يقابالن ما نسميه «العيش المشترك» ،وهما يعبران عن
إرادة البلوغ إلى ما يس��ميه المجمع الڤاتيكان��ي الثاني «الحوار األخوي» مع
المس��لمين ،وإلى عيش مش��ترك تس��وده عالق��ات صداقة بين المس��لمين
والمس��يحيين ،فإن صالت الحياة اليومية ،وااللتزام المشترك بالعمل يفسح
المجال للعمل معاً على تعزيز ِ
القيَم اإلنسانية والروحية المشتركة بين أتباع
اإلسالم والمسيحية.
ومثل هذا الحوار على مستوى الحياة واألعمال المشتركة ـ أي في نطاق
العيش المش��ترك ـ يش��دد على أهمية التنمية العامة ،والعدالة االجتماعية،
وتحرير اإلنس��ان ،وجميعه��ا منطلقات ومرتك��زات تقلص ـ إل��ى أبعد حد ـ
المساحة التي تعمل فيها األصولية وينطلق من عندها األصوليون.
العدالة العالمية وحل إشكالية األصوليات:

ولعله من بين أه��م اآلليات التي يمكن من خاللها مجابهة األصوليات
تلك المتعلقة بإدراك ش��كل من أش��كال العدالة الدولي��ة ،في حل قضايا
وصراعات العالم ،التي هي سبب رئيس في نشوء وارتقاء تلك األصوليات.
هل من مثال على ذلك؟
في كتابه المشار إليه سلفاً «صراع األصوليات … التطرف المسيحي
والتطرف اإلس�لامي والحداث��ة األوروبية» ،يحدثن��ا األكاديمي األلماني
تحديدا من
«هايزيش فيلهلم ش��يفر» عن موقف األصوليين اإلس�لاميين
ً
تعد بش��كل تقلي��دي في اإلس�لاماوية واألصوليات
قضي��ة العدالة ،فهي ّ
تعد قضي��ة العدالة مجال
اإلس�لامية
ً
مهماً من أج��ل التعبئة ،كما ّ
عامال ّ
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اهتمام عالمي مش��ترك بي��ن الحركات اإلس�لامية والمحلي��ة والعلمانية
االجتماعية اإلصالحية.
وهنا يوجد للحركات اإلس�لامية موقف خاص فيما يتعل��ق بتعبئة األتباع
وحشدهم ،فاألصولية اإلس�لامية تقوم بالتعبئة أيضاً باسم العدالة العالمية،
هذا بجانب مصالحها الدينية ،وفي هذا اإلطار تعالج هذه األصولية موضوع
العدالة االجتماعية؛ ولكن ليس بوصفه صراع مصالح ،حيث تقوم بتحويله إلى
صراع هوية وتعالجه دينياً.
بينما تقوم األصولية المسيحية في الواليات
األصولية اإلسالمية تقوم
المتحدة األمريكية بالتعبئة من أعلى بهدف تأمين
بتعبئة األتباع باسم العدالة
العالمية ،هذا بجانب مصالحها
مصالح الهيمنة األمريكية.
الدينية ،بينما تقوم األصولية
وهنا ال يكون اإلقص��اء االجتماعي هدفاً في
المسيحية في الواليات
حد ذاته؛ ولكنه تبعة مقبولة ببس��اط من تبعات
المتحدة األمريكية بالتعبئة
هذه السياسة.
من أعلى بهدف تأمين مصالح
الهيمنة األمريكية.
كما يتم استبعاد مواضيع العدالة العالمية من
عملية التعبئة بش��كل أساس��ي لصال��ح مواضيع
السيطرة العسكرية والسياسية للواليات المتحدة
عد الصراع بين كلتا األصوليتين صراع هوية،
وي ّ
األمريكية ،وإقصاء اآلخرينُ .
تمتد جذوره في صراعات المصالح المتعلقة بالعدالة االجتماعية والس��يطرة
العسكرية.
وباختصار غير مخ ٍّل ،فإن مش��كلة العدالة العالمية هي مش��كلة محورية
تعد اس��تراتيجيات صراعات
بالنس��بة لقضية صراع األصوليات ،فمن ناحية ّ
المصالح من أجل تحقيق العدالة السياسية واالجتماعية األساس الذي تقوم
عليه صراعات الهوية التي تتبناها الحركات األصولية في اليهودية واإلسالم
والمس��يحية ،ولذلك فإن حل مش��كلة العدالة العالمية وتكوين سلطات قوية
متعددة األطراف وذات مجال عمل عالمي س��يكون له عظي��م األثر على حل
صراع األصوليات.
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ختــــام:

ـ إن لمدلول اشتقاقها
على الرغم من كل ما لكلمة أصولية من إيجابيات ْ
اللغ��وي ،أو لرغب��ة مخلصة في الع��ودة إلى نق��اوة الدين وأص��ول العقيدة
إن على صعيد
واإليمان ـ ف��إن أداء الجماع��ات الدينية األصولية الس��لبي ـ ْ
التنظير األيديولوجي أو السلوك العملي ،قد طغى وسيطر وطفا فأصبح للكلمة
دالالت استعمالية سلبية.
ولعل اإلش��كالية المتوجب مواجهتها اليوم هي أن األصولية منهج تفكير
يتواجد عادة في ميدان العلوم اإلنس��انية بش��كل عام ،وفي ميدان الدراسات
الدينية بشكل خاص.
ويقوم هذا الفكر عل��ى مبادئ العودة إلى األص��ول (الجذور) ،والقراءة
الحرفي��ة للنص المق��دس ،وينتهي إلى احت��كار الحقيق��ة ،وتضخيم الذات
القومية ،واستبعاد اآلخر المختلف ،بل ومحاولة إلغاء هذا اآلخر.
أما اليوم ،وبعد كثير من المتغيرات المعرفية والديموغرافية والسياسية،
على أثر األعم��ال المش��ينة التي نتجت م��ن األصوليات الديني��ة ،بات من
الضروري الوقوف أمام التحديات وإعمال آليات الحل ،حتى ال تدخل البشرية
في طريق انفجار مس��كوني يؤدي بالجميع إلى موارد التهلك��ة ،فبعد أن بدأ
العال��م يمضي في طريق العولم��ة ،ها هو ذا يعود م��ن جديد لينتكص على
أعقابه ،ولتجد القوميات واألصوليات والعرقيات مكاناً في عالم القرن الحادي
والعشرين ،مما ينذر بمولد ما هو أشد هو ًال من الفاشية ،وأخطر من النازية.
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