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مقدمة

القرآن ،مفاتيح للقراءة

ينتمي اإلسالم إىل عامل الدايانت التوحيدية ،دايانت
الوحي .ويُطلق القرآن الكرمي ،وهو الكتاب املرجع /
املقدس لتلك الداينة ،على نفسه توصيف كالم هللا،1
وهو كالمه أيضا يف العهد القدمي والعهد اجلديد :إله
موجود ،يتواصل ويفرض إرادته .هو إله يهتم ابإلنسان
 )1اليهود واملسيحيون العرب يستعملون كلمة هللا لتسمية الرب.
وجند يف التوراة كلمات مثل "إلوهيم" ( )Elohimو "إلوهي"
( )Eloheو "إلواه" ( ،)Eloahاليت تعود إىل نفس اجلذع السامي
الذي تعود إليه كلمة هللا ،ونكتبها أيضا إله .أما كلمة » « dieu
فهي ذي أصول وثنية هندو-أوربية dei :وتعين "تألأل" ،وقد وقع
تبنيها يف الالتينية ( )deusيف القرن التاسع ،لتصبح بعد ذلك
»  « dieuابللغة الفرنسية .أيخذ هللا يف اإلسالم أمساء ع ّدة ،بعدد
صفاته .وبعكس ما يُ َّرو ُج له ،حىت عند عامة املسلمني ،فإن أمساءه
احلسىن تفوق بكثري الـ ـ 99إمسا.
-3-
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وأبحواله ،ويرتقب منه تعهده ابلعالقة والعودة إليه.
واإلسالم يتشارك مع املسيحية يف مفهوم اخلالص
األخروي وكونية الرسالة ،ابعتبارها موجهة للبشرية ال
لشعب خمصوص.
مفهومان يقع اخللط بينهما عند احلديث عن
اإلسالم :مفهوم الدين ومفهوم احلضارة .وتتمثل
اإلشكالية اليت ال بد أن جييب عنها السؤال حول
اإلسالم هي قدرته على التمييز بني ترتيب القيم
الروحية والرتتيب الزمين ،بني اخلاص والكوين .وال يعين
التفريق هنا قطع العالقة ألن الدين يبقى ،مهما كانت
درجة َعلمانيته ،موكوال إىل أُانس حيملون وراءهم
اترخيا ،ويعيشون يف عاملهم ،يف عصرهم .وإلدراك
طبيعة اإلسالم كدي ٍن ،وطريقة عمله يف العالقة
ابلتاريخ وابلواقع ،سنحاول يف هذا النص القيام برحلة
بني دفّات مصادر اإلسالم الكالسيكية .ستكون
الرحلة ال شك خاطفة ،ولكنها ستحاول إعطاء فكرة
عن تعقيد الظاهرة القرآنية ،تعقيد ين ّد حىت عن
املسلمني األكثر اطّالعا ،ويعزو – يف جزء – ظهور
األصولية والتعصب الذي يعاين منه اإلسالم إىل جهل
قسم من أتباعه .وقد مي ّكن ذلك إىل حد ما وبشكل
غري مباشر من فهم ما جيري اليوم يف ما يُطلَ ُق عليه
-4-
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جتاوزا "العامل اإلسالمي" ،عامل يتداخل فيه غالبا
الالهويت ابلسياسي واالقتصادي واهلََوِوي
واألنرتبولوجي  ...ويظهر فيه الديين أحياان وكأنه هو
سبب النزاعات ،يف حني يقع توظيفه يف أحيان كثرية.
وابلفعل ،فنحن نعيش مرحلة من اهنيار
األيديولوجيات السياسية ،وهشاشة واضحة للدولة
وعدا
الوطنية .وقد أصبح التقدم ،وهو مل يعد ً
ابلسعادة ،مصدرا للشك ،وابلتايل للقلق ،زاده
االقتصاد الذي ُميلي منطقه القائم على املردودية
والربح تعميقا للتفاوت .وعندما يضيق األفق
االجتماعي ،ينفتح األفق السماوي .وقد ساعدت
هذه احلالة على العودة إىل الديين ،نظراي على األقل،
عودةٌ فوضوية ،بل عنيفة أحياان .وحتتاج تلك العودة
إىل اختصاص علمي ،أمسّيه بـ ــ"اجلغرا-الهوت"
( ،)géothéologieلتتبع عوملة األداين وحتركاهتا يف
خمتلف األنظمة السياسية.

القرآن ،تواصل إهلي عن بُعد

كل تفكري أو عمل يف اإلسالم جيد زمخه ،مبدئيا ،يف
مفهوم الوحي .يستعمل الالهوت اإلسالمي العبارة
القرآنية "الوحي" وتعين يف صيغة الفعل "يشري إىل".
-59
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ومن هنا نفهم السبب يف تسمية اجلُمل القرآنية
ب ــ"آايت" ،وهي اإلشارات واألثر .وحبسب القرآن فإن
هللا يتواصل مع خلقه ابلوساطة .وهو ال يتجلى
بنفسه 2.ليس األمر إذا وحيًا يف حد ذاته ،انكشافًا
كلّيًا ،بل جمرد إشارات ال ترفع متاما التشويق حول
حقيقة هللا وصورته تعاىل .فالقرآن كلمة هللا ،ولكنه
ٍ
معىن،
غري متماه مع ذاته سبحانه .هو يشري إىل ً
وعلينا الدأب يف البحث عنه .وكلمة هللا مل تتجسد،
تبت .وهللا ال
ابملعىن الذي جنده يف املسيحية ،بل ُك ْ
يظهر يف عامل البشر .نالحظ هنا َع ْل َمنَة الهوتية
أساسية ،ح ّد فاصل بني عامل الالهوت وعامل
الناسوت .ومييّز علماء الالهوت بني ال َق ْول الوجودي
هلل تعاىل وبني اجلوهر املكتوب يف القرآن ،والذي يقرأه
مطلق وأزيل،
املسلمون ويلفظونه .أصل كالم هللا
ٌ
درَك
ّ
ولكن ظهوره خارج الذات اإلهلية ال ميكن أن يُ َ
يعرب عن نفسه يف
إال يف حدود املعىن التارخيي .هو ّ
لغة عربية ،بشرية ،وابلتايل فهو نسيب.
يتمثل االشتغال على معىن النص إذا يف البحث عن
آايت هللا وفهمها ،فحسب .أما الولوج إىل أتويل
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جوهر األلوهة فيبقى عند الباحث اهلرمنوطيقي مهمة
حتما ،ألهنا ال تعدو كوهنا أتويال لألثر،
غري مكتملة ً
مع الوعي ابإلمكانية الدائمة لوجود هامش سيميائي
وداليل بني الكالم النفسي (هلل عز وجل) ،إرادة هللا،
املنزل يف لغة عربية كما حواه القرآن.
وبني كالم هللا ّ
وابلتايل فإن غرض النص املقدس ليس هو ابلضرورة
نفس غرض صاحب النص .ما يعين أن التأويل مهما
ارتفع قدره ال يستطيع أبي حال من األحوال بلوغ ما
أراده "العقل" اإلهلي متاما .ومن الواضح أيضا أن
3
مطلق.
كالم هللا ال جنده كله يف القرآن ،ألنه
ٌ
وابلنتيجة فإن أتويل النص [القرآين] ليس هو النص،
ٍ
مقدس .ولعل ذلك ما
ما جيعل أتويل املق ّدس غري
يفسر – الهوتيًا – غياب مؤسسة يف اإلسالم كاملة
ومعصومة ،متتلك لوحدها الشرعية اإلهلية ،واحتكار
تفضيل هذه القراءة أو تلك للقرآن الكرمي ،فما ابلك
برتمجته .وهذا التمييز بني النص املقدس وبني أتويله
يفسر ذلك التسامح النسيب يف املاضي بني خمتلف
ّ
املذاهب الكالمية والفقهية والصوفية يف اإلسالم.
فهي مل تتكون على قاعدة أداين خمتلفة ،بل على
 )3سنالحظ فيما أييت أن القرآن يفتح على آفاق أخرى من املعرفة،
ومن اآلايت
-7-
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قاعدة األسالك واملدارس والتيارات داخل نفس
الدين .صحيح أهنا عرفت بعض التوترات ،وأحياان
بعض العنف ،ولكن التاريخ اإلسالمي بشكل عام مل
يعرف جتاوزات الطرد الكنسي وال احلروب الدينية اليت
مزقت املسيحية الغربية قبل أن تعرف العلمنة.
ّ
احلر للنص القرآين ،وكان ميزة يف املاضي،
إن الولوج ّ
قد أصبح اليوم ولوجا مهجيًا ،ومصدرا للعنف عند
بعض املسلمني الذين يعتقدون أن جمرد قراءة القرآن
يعين فهمه ،ويكفي أن تفهمه لتضعه موضع التطبيق،
بقطع النظر عن السياقات ،مصحواب أحياان بتعصب
عنيف.

ينخرط القرآن يف نفس نسق الكتاابت املقدسة
األخرى ،التوراة واإلجنيل .وهو يتبىن نفس الرسالة
التوحيدية ،ويستعيد كثريا من مواضيع اإلجنيل .هو
يعترب نفسه حت ّق ًقا للوعد التورايت الذي أطلقه إبراهيم
وبذريته من بعده 4،ومنها حممد
واملتعلق اببنه إمساعيل ّ
(ص) خامت األنبياء واملرسلني 5.يطرح القرآن نفسه هنا
 )4سفر التكوين 21-15 :17
 )5سورة األحزاب؛ آية 40

-812
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يف مقام الوصية األخرية.
يتوزع القرآن ،مثل الكتاب املقدس ،إىل ُس َوٍر
(وعددها  )114تتكون من آايت ( 6326آية).
وعند حديثه عن أصول اخللق ،وعن قصص األنبياء
وشعوهبم ،وعن ملخص بعض األحداث اليت وقعت
يف عهد النيب حممد (ص) ،فإن القرآن ،بعكس
الكتاب املقدس ،ال يتطرق إىل التفاصيل .هو ال يورد
تواريخ ،وال حيدد أماكن ،إال يف حاالت اندرة.
كما أن القرآن نص ذي بنية "فوضوية" .فهو ال
خيضع يف ترتيبه ال إىل منطق زمين ،وال إىل منطق
موضوعي .اخلطاب فيه قائم على القفز :فهو ينتقل
7
من موضوع إىل آخر دون تواصل أو ربط ظاهر.

 )6سنرى كيف أن ختم النبوة ال يعين هناية احلقيقة ،فما ابلك أبن
جيعلها مصدر التعصب والعنف
7
يسمى "علم
) كانت هذه الظاهرة موضوع اختصاص يف املعرفة ّ
عىن ابلبحث يف الفجوات املوجودة يف القرآن ،ودراسة
املناسبات" .ويُ َ
االرتباط واملنطق وراء أجزاء النص اليت تبدو منقطعة وغامضة ،متاما
كما هي عناصر الطبيعة .تبدو تلك العناصر متفرقة يف حني أهنا
مرتبطة ببعضها كما النبتة والشمس .صحيح أننا ال ميكن أن نفهم
تطور النبتة من دون الشمس اليت توفر هلا التمثيل الضوئي .يبدو
القرآن كما العامل ،متقطعا يف حني أن كل عناصره مرتابطة.
-913
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ِ
فت تلك االنتقاالت بفضل أسلوب إيقاعي
وقد لُطّ ْ
وصوتية هتدهد أذن القارئ العريب وعقله.
ْ
هو نص غري قابل للتصنيف – فهو ليس ابلنثر وال
ابلسجع وال ابلشعر – وال ينتمي إىل أي صنف أديب
مما عرفه العرب آنذاك .أسلوبه يتميز ابإلجياز ،وبنيته
اللغوية ابلتقلص الشديد ،وهو العالمة املميزة للبالغة
عند العرب ابمتياز .لذا كان العرب يرون فيه آية من
آايت هللا ،فالنيب كان ّأميا ،ومل يكن بشاعر ،كما مل
عرف ابلبالغة وال ابملشاركة يف املنافسات اليت يقيمها
يُ َ
شعبه سنواي يف مكة.

السنّة النبوية هي املصدر اآلخر يف اإلسالم بعد
مدونة ألقوال النيب وأفعاله وما
القرآن .وهي متثل ّ
سكت عنه .ولوالها الستعصى فهم القرآن بدقة.
حييل القرآن يف كثري من األحيان إىل النيب (ص)
كمثال لإلتّباع .فهو إذا ليس جمرد رسول ،أي جمرد
مبعوث برسالة إىل شعبه .بل كان (ص) رسالة يف
ذاته أيضا .ال شك أنه تل ّقى األمر القرآين بتمثل تلك
 )8مصطلح يعين "العادة" و "املثال"
 )9ويعين اصطالحا "القول" "اخلطاب"
- 10 -
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الرسالة ،وبتفسريها – وابلتايل حتليلها  ،-ولكن أيضا
10
بتعليم احلكمة ،وابلتايل االنفتاح على الكوين.
حتدثنا سابقا عن القرآن كوحي من هللا .وندقّق هنا
أبننا إزاء وحي مبستويني :القرآن إهلي املصدر ،وإهلي
التعبري ،ألن كلماته وتراكيبه اللغوية وأسلوبه ليس من
السنّة وإن كان مصدرها من هللا فإن
عند النيب؛ ولكن ُ
تعابريها بشرية ،من عند النيب (ص).
السنّة ميكن أن ختتلط بتحريف
وخبالف القرآن فإن ُ
الرواة وبتأويالهتم .كان أتباع النيب يروون ما فهموه
عادة من أقوال النيب وأفعاله ،وليس ما مسعوه متاما من
النيب أو ما رأته أعينهم حقيقةً من أفعاله .ويف املقابل
ظ حرفيا عن ظهر قلب ويُروى كما
كان القرآن ُحيف ُ
حفظوه متاما .ومن وجهة نظر احلقيقة التارخيية ،فإن
السنّة ليست كلها دقيقة ،بعكس القرآن الذي ُجي َم ُع
على صحته بشكل يقيين .هناك جزء من السنة
الصحيحة اليت ترتقي إىل وحي اثبت .مثل الصلوات
اليومية اخلمسة ،وهي الركن الثاين يف اإلسالم.
فالتفصيل فيها وعددها قررته السنة وليس القرآن .أما
اجلزء اآلخر من السنة فال ُجي ِم ُع احمل ّدثون على صحته.
 )10سورة البقرة؛ آية  129و  51وكذلك سورة اجلمعة؛ آية 2
- 11 -
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نسب إىل النيب ال
يُضاف إىل هذا التعقيد أن كل ما يُ ُ
يرتقي ابلضرورة إىل درجة الوحي ،أو حىت إىل درجة
حتما دينية ،كما أ ّكد
اإلهلام .فجميع أفعاله ليست ً
على ذلك هو نفسه (ص) يف العديد من املرات ،مثل
املواقف اليت اختذها ابعتباره مسؤوال عن املدينة.
السنّة أمهيتها ألهنا تفسر ما حيويه القرآن
وتكتسب ُ
ِ
ب ما جاء
نس ُ
من ُجم َمل وما يبدو فيه من تضارب ،وتُ ّ
يف تعاليمه من شحنة معيارية ،هذا إذا اقتصران على
اجلانب احلساس املتعلق ابملمارسة .وميكننا تناول
بعض األمثلة لتبيان ذلك.
11
املثال األول جنده يف أطول آية معيارية يف القرآن.
يتعلق األمر هنا آبية توجب ،من بني ما تفرضه يف
الظاهر ،كتابة العقود ،وأن يتوىل ذلك كاتب ابلعدل،
وحبضور شهود يشهدون على ذلك .ولكن النيب
(ص) مل يطبق هذا األمر يف عقوده .جيب التذكري أن
أسلوب القرآن ،ككل اللغات ،مقرتن ابستعمال اللغة
مطلقا ،واالستعمال املتداول يف ذلك العصر للغة
العربية حتديدا .ذلك ما نُطلق عليه "الربغماتية
اللغوية"؛ ما يعين أن أي أمر قرآين ليس هو الواجب
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ابلضرورة .ويؤكد ذلك موقف الرسول الذي أشران
إليه .أن ال يطبّق النيب ما جاء يف هذه اآلية يعين انه
ال يرتقي إىل مستوى األمر اإللزامي ،بل هو من
صنف أمر اإلرشاد :جمرد نصيحة .لنتذكر أن نفس
هذه اآلية تتحدث عن أن شهادة رجل واحد تعدل
شهادة امرأتني .هل أنخذ ذلك من قبيل الفريضة؟
اجلواب هو نفسه ،ذاك أمر اختياري وليس إلزاميًا.
املثال الثاين أنخذه من اآلية اليت أتمر الرجل بضرب
زوجته إذا رفضت معاشرته 12.وبعض املسلمني
احلَْرفيني يرون يف األمر إلز ًاما .يف حني أن فعل
ب" املستعمل هنا ال يشري ابلضرورة إىل فعل
َ
"ضَر َ
الضرب ،بل إن من معانيه يف العربية إيقاف أو منع
حدوث الفعل .ولكن لنفرتض أن الكلمة تعين هنا
"ضرب" أو "ضرب ضراب خفيفا" ،وذلك معقول.
عندها ال بد من وضع هذه القراءة يف سياق ثقافة
العصر القرآين ،عندها يكون اهلدف مسايرة العنف
الذكوري الثقايف حملاولة التخفيف منه .نشري هنا أن
اآلية تتوجه ابخلطاب إىل مجهور ال جتهل تقاليده.
هذا قسم من أقسام التفسري اجلوهري :فهم النص يف

 )12سورة النساء؛ آية 34
17
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حميطه (أسباب النزول) .فالنص موجه إىل فئة بعينها
من مجاعة املسلمني يف ذلك الزمن ،وخاصة منهم
املكيني .أما أهل املدينة فقد كانوا رفقاء بنسائهم.
وجب تناول اآلية إذا تربواي أكثر منها معياراي ،وأصبح
اللجوء إىل الضرب املادي هنا آخر اخليارات .فهو
يطلب من الزوج دعوة زوجته بلطف إىل التعقل ،مث
هجرهتا يف الفراش ،قبل اللجوء إىل الفعل املادي الذي
تدعو أحاديث نبوية أخرى إىل تقليصه يف حدود
التعبري الرمزي عن الغضب .ويقال إن النساء يف
ثقافات أخرى تبيح هذا النوع من األفعال من قبل
الرجل يف حالة الغرية ،وهي عندها الدليل على حب
الزوج هلا؛ ومبا أن هذا الفعل التافه يُنظر له يف ثقافات
مغايرة على أنه مهني لكرامة املرأة ،فقد طالب الطاهر
بن عاشور (ت ـ ـ ـ  )1973يف تفسريه مبنع ضرب الزوجة
آليا ،بل واملطالبة بتجرميه .لذلك وجب علينا فهم
تناسق هذا املقطع من القرآن يف إطار مقاربة تبحث
عن دواء هلذا النوع من العنف ،الذي كان يرزح حتته
قسم من مسلمي ذلك العصر .ويندرج يف نفس
سياق الرتبية على الفطام من الضرب ذاك حديث
النيب (ص) الذي يقول فيه أن الذي يضرب عبده
عليه أن يعتقه لتفادي عقاب هللا له يوم احلساب.
- 14 -
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ومع األخذ بعني االعتبار لواقع ثقايف معني ،فإن
القرآن يقرتح منهجا تربواي أيخذ فيه ابللني .جاءت
السنّة إ ًذا لتلعب دورا يف مسرية منع العنف األسري
عرب مراحل .وجند أقواال للرسول (ص) مينع فيها
بشكل هنائي العنف ضد املرأة واخلدم .وال تقوم السنّة
هنا بتقليص الشحنة املعيارية للقرآن فحسب ،بل
وتُبطل ما جاءت اآلية لتبيحه مؤقتا .لذلك قلنا إن
قيمة السنّة تكمن يف مساعدتنا على فهم الغاايت
القرآنية .ويف الواقع فإن ما يبيحه القرآن ،عند
األحناف ،ميكن أن تنسخه السنّة .أما إذا أخذان
"كف عن" عوض
كلمة "ضرب" مبعىن "منع" أو
َّ
الذهاب إىل معىن "الضرب احلسي" ،فإن النقاش
يصبح غري ذات معىن.
املثال الثالث :ميكننا إطالق نفس احلكم على الزواج
أبرب ٍع 13.كانت ثقافة تعدد الزجيات متجذرة
أنرتوبولوجيًا يف تلك العصور إىل درجة استحالة
القضاء عليها مبجرد أمر قرآين ،لذلك اعتمد هذا
األخري ختفيفها والتقليص منها .وكما أشار ابن تيمية
(ت ـ  ،)1328فإن القرآن والسنّة النبوية اعتمدات
 )13سورة النساء؛ آية 4
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احلكمة القائلة" :إذا أردت أن تُطاع ،فاطلب
املستطاع" .يرى بعض معاصرينا يف ذلك امتيازا
للرجال .ولكن رجال ذلك العصر مل يتمثلوا األمر
بنفس الطريقة .فقد جاءت اآلية لتح ّد من حق
اكتسبوه ،ألهنم كانوا قبل اإلسالم يتزوجون النساء بال
قيد ،ويطلقوهنن بال شرط .وحتديد العدد أبربعة نساء
تزامن مع وضع شروط صارمة تفرض العدالة الكاملة
جمرد خشية الرجل
بينهن .وقد أكد القرآن على أن ّ
من ظلم إحداهن تفرض عليه االكتفاء بزوجة واحدة.
ويزيد من أتكيده على اخليار األخري ،وإ ْن بطريقة غري
مباشرة ،عندما يعلن أن العدل التام بني النساء يبقى
أمرا مستحيل التحقق 14.وابلتايل ،فإن احلكم القرآين
قد حدد بشكل هنائي وصارم مسألة التعدد ،قبل أن
تتدخل األخالق القرآنية لتطلب من الرجل االكتفاء
بزوجة واحدة .صحيح أن تغيري القانون أو احلقوق
حيتاج بدايةً إىل تغيري الثقافة والعقليات عرب اإلشارات
األخالقية اليت تتوجه إىل الوعي .أي قبل نزول احلُكم،
ض.
سريفَ ُ
ال بد من بيئة مساعدة لتطبيقه ،وإال فإنه ُ
حرم احلنابلة الزواج بثانية إذا تعارض ذلك مع
لذلك ّ
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ثقافة شعب وعادته .هم أدركوا أن التقاليد معيارية،
وأن احلُكم جيب – منطقيا – أن يرتقب اللحظة
ليعرب عن نفسه بشكل كامل ،كما هو احلال
املناسبة ّ
ابلنسبة للعبودية .فلم يقع إلغاؤه إال عندما أصبح
ُم ْكلِ ًفا ،وأقل رحبا من الناحية االقتصادية بعد الثورة
الصناعية .فلم تكن األسباب اليت ساعدت على حترير
العبيد فلسفية أو أخالقية فقط ،بل كانت برغماتية
ابألساس.
فالقانون يتفاوض مع اجملتمع ،وهو األمر الذي فعله
القرآن مع مسلمي ذلك العصر :وضع هلم منهجية
يتّبعوهنا .وعليه ،فاملالءمة ال تعين ابلضرورة املوافقة.

يف التأويل

من بني الدايانت التوحيدية ،يبدو اإلسالم دين
الكتاب ابمتياز .فالكتاب (القرآن) هو السلطة
الوحيدة اليت تفرض نفسها على الوعي الديين
اإلسالمي .ومن قال الـ ــ"كتاب" فهو يعين مباشرة
القراءة والتأويل دون وساطة كنسية .بيد أن التأويل
حيتاج إىل مهارات فكرية وإىل جمهود عاٍمل .ويذكر
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 التناسق الداخلي :يتمثل يف فهم املقطع املشارالوحدة املوضوعية اليت
إليه يف السياق الديين و َ
يوجد فيها؛ مث جيب وضعه مع مقاطع أخرى
من ُسوٍر أخرى تتحدث عن نفس املوضوع
بشكل واضح أو ضمين.
 التناسق اخلارجي :ويفرض وصل املقطعاملدروس بسياقه التارخيي ،وأبسباب نزول آايته
على النيب (ص)
إن هذا التناسق املزدوج ،النصي والسياقي ،ضروري
لفهم روح التعاليم القرآنية .واالكتفاء ابلتناسق األول،
تناسق النص مع ذاته ،ميكن أن يؤدي إىل حالة
التوحد التأويلي (اهلرمينوطيقي).

 .2صيغتان من التفسري

 -التفسري اجلوهري :ويهتم بفهم النص املقدس يف

 )15عبد الرمحان السيوطي (ت ـ  ،)1505عامل كبري من علماء
اإلسالم ،كتب  981مؤلًّفا ،يف مجيع ميادين املعرفة اإلسالمية
(الكالم؛ اللغة العربية؛ التفسري؛ علوم القرآن؛ علوم احلديث؛ الفقه؛
األخالق؛ التصوف)...
- 18 -
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عامله (اللغوي ،األنرتبولوجي ،التارخيي)... ،
 التفسري التطبيقي :ويهتم مبعىن النص القرآينللمفسر ،وانطالقا
ابتداءً من الوضعية التارخيية
ّ
من اإلشكاليات املطروحة يف ذلك العصر.
يتعلق األمر إذًا جبعل النص املقدس أكثر
وضوحا وقابلية لإلدراك ابلنسبة ملعاصريه ،وهو
نوع من الرتمجة الالحقة عن فك الرموز.
وتفرتض هاتني الطريقتني املختلفتني يف مقاربة القرآن
استعمال منهجيتني خمتلفتني .تنطلق األوىل من الواقع
التارخيي املسبق للنص؛ أما الثانية فإهنا تنطلق من
الواقع احلايل ،املابعدي ،للنص .يف هذه احلالة
يستحيل فهم القرآن وكونية رسالته مع التغاضي عن
شكل من أشكال نظرية املعرفة التأويلية للواقع.
التفسري املتعدد واملتخصص
جند يف املكتبة اإلسالمية عددا كبريا من التفاسري ،يف
كل املقارابت :التفسري اللغوي ،األديب ،الالهويت،
الكالمي الصويف ،األخالقي ،الصويف ،التقليدي،
املنطقي ،املعاصر ...اخل .وخبالف الرأي الشائع،
فالقرآن ال شك هو النص األكثر تناوال ابلتحليل من
بني النصوص اليت يقال إهنا مقدسة .حيتوي التاريخ
- 19 -

23

| l’innovation politique
fondapol

اإلسالمي على عشرات اآلالف من كتب التفسري،
ميكن أن يصل بعضها إىل جملدات عدة .وسأقتصر
هنا على اثنني من تلك التفاسري :مؤلف أيب احلسن
األشعري (ت ـ  ،)936وهو تفسري يف  500جزء،
وتفسري أيب بكر بن العريب (ت ـ  )1148يف 80
املؤلَّفني على  2000صفحة.
جزءا ،وحيتوي كل من َ
عرف العصر الوسيط تضخما حقيقيا يف التفاسري،
كانت ُمربكة للمسلمني العاديني لدرجة أن العلماء
قرروا وضع حد هلا إلنقاذ العقيدة ووحدة املسلمني.
أما اليوم ،فإن الظروف خمتلفة جدا ،وتساؤالت
العصر وانتظاراته مل تعد هي نفسها اليت عرفها العصر
الكالسيكي لإلسالم .جيب إعادة تشغيل ثقافة
االجتهاد من جديد ،ولكن على قواعد إبستمولوجية
جديدة ،وعلى ضوء اإلشكاليات اليت يطرحها
عصران.

أصناف القرآن

ليس كل ما يف القرآن والسنة مطلقا أو كونيا ،وال
حىت قابال ألن يكون عامليا .الرهان التأويلي يبدأ أوال
بتصنيف جيد للنص املقدس .القرآن غري مرتب
حسب املوضوعات ،والسنّة مكونة من أجزاء من
 - 2024
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الكالم تدعو إىل تصنيف وتنظيم حبسب املوضوع
املطروق .ال تقدم النصوص عقيدة ،بل جمموعة من
املعلومات .والعلماء هم من صاغوا النظرايت املختلفة
عندما كانوا يبحثون عن املعىن وعن التناسق يف تلك
املعلومات .وعلى تلك الشاكلة كان الفكر الالهويت
واألخالقي أو الفقهي اإلسالمي يشتغل دائما.
ونقرتح هنا بعض العناصر اليت نقارب هبا النص ،مع
التأكيد أننا نعين ابألساس تصنيف األوامر والتفريق
بينها كأحد مفاتيح القراءة.
وتُـ َع ُّد أهم التصنيفات تلك اليت متيّز بني املعلومات
األساسية والثانوية .ويربز منطان منها:
 املقاطع الرئيسية :اآلايت واألحاديث اليتتطلب من املؤمنني الوفاء ابلتزاماهتم مثال؛
املقاطع اليت تفسر كيف أن احلرب ليست غاية
وأن األصل هو البحث عن السلم الذي ال
أبدا؛ اخل.
جيب أن يُ َّرد ً
 املقاطع الظرفية ،املقرتنة حبالة معينة ،واليت الختص ،أحياان ،إال الفرتة القرآنية :إجراءات
ّ
خاصة مرتبطة بوضعية النيب (ص) وبعائلته،
الدعوة إىل القتال يف حاالت جيب أن تُفهم
على أهنا دفاع عن النفس ،وأهنا االستثناء
- 21 -
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 .1العقيدة ،جمال االعتقادات ،جمال اإلميان:
التوحيد ،النبوات ،املالئكة ،الكتب السماوية
(القرآن ،التوراة ،اإلجنيل ،املزامري ،)...اليوم
اآلخر ،ال َق َدر .يتعلق األمر هنا بعقيدة اإلميان.
وقد أنتج هذا اجملال ،الحقا ،علم الكالم ،كأحد
املباحث املعرفية ،الذي تطور بدوره ليدرس قضااي
ماورائية أو فلسفية ،متعلقة حبرية اإلنسان ،أو
وضعية العقل ،أو غريها.
 .2الشريعة ،نظام معياري ي َقنِّ ُن األفعال الظاهرة،
وهي على ضربني:
 الطقوس :وهو جمال العبادات .وهي أفعالاثبتة ورمزية ،مثل الصلوات اليومية اخلمسة،
وصيام شهر رمضان ،واحلج إىل بيت هللا.
وترقى تلك األفعال التعبدية إىل مرتبة
األفعال واحلركات الرمزية (عبادات ال
تُع َق ُل) تنخرط يف زمن روحي دوري .وقد
- 22 -
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صا
وضعت النصوص ابلتوازي مع ذلك ُر َخ ً
العنَت؛
وبدائل يف حال الضرورة أو َ
 األخالق واحلق :جمال املعامالت .وهواجملال األفقي للسلوكات اإلسالمية
(املعقوالت) ،وهي على عكس الطقوس
اليت تنتمي إىل السلوكات غري املعقولة
منطقيا ،تلك اليت ال نطرح فيها سؤال ملاذا
العبادات .أما ميدان املعامالت فهو يفرض
معرفة عِلّة األحكام ،وشروط تطبيقها،
ومقاصدها ...فالقيم األخالقية الكونية ال
تتغري ،بينما القواعد والقوانني اليت ترتمجها
تتغري وتتطور حبسب األزمان ،والثقافات
والظروف.
 .3التصوف اإلسالمي :جمال األفعال الباطنية .ومن
بني اهتماماته القواعد املوجهة لسلوك العقل
والقلب .كما يهتم هذا اجملال بشروط الزهد
التنسك والورع..اخل .وال يعين ذلك إال خنبة من
و ّ
املسلمني الباحثني عن الكرامة.
كل خلط بني هذه املستوايت الثالث – مبادئ
اإلميان والعبادات؛ املعامالت (األخالق والقانون)؛
والتصوف – يؤدي إىل خلط بني األنواع.
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لقد بينّا أن الوحي يف اإلسالم ظاهرة تعمل ابإلشارة
ال ابلكشف وال ابلتجسيد .ونضيف هنا أن هللا،
حبسب القرآن ،ال يتواصل عرب الداللة أو عرب
السيميائية فحسب .يشري تعاىل إىل مصادر أخرى:
ِ
﴿سنُ ِري ِهم ِ
ِ
ني َهلُْم
آايتنَا ِيف اآلفَاق َوِيف أَن ُفس ِه ْم َح َّىت يـَتَـبَـ َّ َ
َ ْ َ
ف بِربِك أَنَّه علَى ُك ِل شيءٍ
أَنَّهُ ْ
احلَ ُّق أ ََوَملْ يَ ْك ِ َّ َ ُ َ
ّ َْ
َش ِهي ٌد﴾ 16.ما يعين ببساطة أن اخلروج من سياج
النص القرآين ال يعين خروجا عن الدين.
وابلنهاية ،فنحن أمام ثالثة أنواع من التواصل اإلهلي:
عرب الرموز القرآنية؛ واآلايت الكونية والطبيعية؛
واآلايت الباطنية اليت حيملها كتاب العقل ،وما هو يف
احلقيقة غري "صوت هللا" الذي يكلمنا عرب عقلنا
ووعينا الباطن .وقد عرب العامل املتصوف الغزايل (ت ـ
 )1111عن ذلك أحسن تعبري ليكشف عن هذا
الرابط احلميمي بني املتعايل والذايت ،قائال" :فالشرع
عقل من خارج والعقل شرع من داخل" .ولعل ذلك
هو متاما معىن آية النور 17اليت تتحدث عن التقاء
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نورين ،نور الوحي ونور العقل .ومل يكتف الفيلسوف
واملتكلم واملتخصص يف الشريعة ابن رشد (ت ـ)1198
بتلك اإلشارة .بل وضع رسالة شرعية يف شكل فتوى
(فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من اتصال)،
معتمدا فيها على القرآن والسنّة ،أوجب فيها دراسة
الفلسفة ابعتبارها معرفة وحكمة كونية .ميكننا
احلديث هنا عن نظرية وردت يف ثالثة كتب مستقلة
عن بعضها ،ولكنها تسري يف اجتاه واحد ،وأتويلية
ثالثية تُصالِ ُح وجواب تفسري العامل وأتويل القرآن مع
أنوار العقل .وهبذا املعىن ال يعدو أن يكون صمت هللا
ظاهرا :فالطبيعة والعقل البشري وأحداث
تعاىل إال ً
التاريخ مجيعها تساعد على فهم النصوص بشكل
أفضل .لكن ال بد من توفّر شرط روحي :إجالء
الصخب الداخلي واألفكار املسبقة اليت متنعنا من
مساع صوت احلكمة .نُطلق على ذلك أيضا الرغبة
يف اإلنصاف ،اليت تفرتض ال شك انفتاحا للعقل.
من املفيد هنا التذكري أب ّن على اإلنسان ،وهو خليفة
هللا يف األرض 18،أن يتحمل حريته يف أن يؤمن أو أن
يكفر ،وأن يفعل اخلري أو الشر ،بشكل كامل،

 )18سورة البقرة؛ آية 30
29
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وابلتايل أن يتحمل مسؤوليته الكاملة .ولكن عليه يف
مقياسا لكل
نفس الوقت أن يكون واعيا أبنه ليس
ً
األشياء ،وأن عامله ال يشكل كل العامل ،وأن اترخيه
ليس اتريخ الكون؛ ال ميثّل وجوده يف الكون أكثر من
خفقة جناح .ومن املفارقات هنا ،أن الوعي ابلتفاهة
ميكن أن يكون أفضل ضمانة ضد العدمية من انحية،
وضد التعصب من انحية أخرى ،وذلك عرب املسامهة
وحد بني عناصر عامل
يف ظهور الوعي ابلروابط اليت تُ ّ
اإلدعاء أبهنا تستكشفه
معقد ،وما مل تتوقف عن ّ
وتستغله .وقد ذ ّكر القرآن بتلك الوضعية البشرية:
﴿ َوَما أُوتِيتُم ِّمن الْعِْل ِم إِالَّ قَلِيالً﴾؛ 19ميكن هلذه
اآلية أن تتحدث عن املاضي وعن املستقبل .فاملعرفة
ال تعدو كوهنا أداة تكشف لنا جهلنا .أما اجلاهل فال
يقف على جهله.
السلطة ،بني الالهويت والتارخيي

جل هذا التاريخ يف السرية
للنصوص اتريخ .وجند ّ
النبوية :حياة النيب (ص) واتريخ قومه ،وفيها تُسطَُّر
تعرجاته .وذاك التاريخ هو الذي يسمح بوضع آايت

 )19سورة اإلسراء؛ آية 85
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القرآن والسنة النبوية يف سياقاهتا وحيّزها اجلغرايف.
وعلى شاكلة األسلوب التورايت ،فهو يستحضر
األحداث اليت بدوهنا تبقى كثري من صور القرآن
املدونة
والسنّة غامضة .بيد أن السرية منفصلة عن ّ
القرآنية ،وهذه نفسها منفصلة عن مدونة السنّة.
ميكننا احلديث عن شكل من أشكال العلمنة اليت
تدفع الوحي – ابخنراطه يف التاريخ – إىل النأي
بنفسه عن كل حماولة للتقنني .فال وجود لتاريخ وال
لذاكرة إسالمية مق ّدسة.
ولنطبّق براديغم ترسيم احلدود هذا بني الالهويت
والتارخيي على النظام السياسي املتمثل يف اخلالفة.
وابلفعل ،ففي "اللحظة القرآنية" كانت األجوبة عن
احلاالت التارخيية اليت عرفها املسلمون األوائل أتتيهم
عرب الوحي ،وبفضل املبادرات الشخصية اليت كان
أيتيها الرسول (ص) ،واليت كانت – أحياان – تتعرض
للنقض أو للتعديل من قبل القرآن نفسه عندما جيانب
الصواب 20.صحيح إن القرآن يق ّدم مبادئ عامة
 )20جند يف القرآن بعض املقاطع الناقدة للنيب (ص) ،وبلغة قوية
متس بعض اجلوانب من حياته الشخصية ،وبعض
أحياان ،بل وقد ّ
األفكار احلميمية جدا .فمحمد ،يف الالهوت اإلسالمي ،ال يشبه
اجملسد هلل .هو ليس معصوما يف ذاته ،بل رسوال عصمه =
املسيحّ ،
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لإلميان واألخالق ،ولكنه ،دون استباق لألحداث،
أييت لإلجابة عن خمتلف احلاالت الدقيقة الطارئة،
م ِ
عاض ًدا النيب يف مهمته ،ومتابعا للتطور التارخيي الذي
ُ
تشهده اجلماعة املسلمة األوىل .وميكننا القول ،بشكل
عام ،إن املسلمني كانوا حمكومني ابهلل تعاىل نفسه من
خالل رسوله.
وبعد وفاة النيب ،كان على الصحابة أن يتأقلموا،
ُبعس ٍر وبشكل فجائي ،مع سكوت الوحي ،وأن
يواجهوا مبفردهم حاالت غري متوقعة .فحال وفاته
الرتاب حىت ،طُرح موضوع
(ص) وقبل أن يُوارى ُ
خالفة النيب على رأس اجلماعة بشكل تلقائي
وبراغمايت .ولكن الصحابة مل يكونوا ُمهيّئني لفقده ال
ت وأهنم
فكراي وال نفسيا ،ابلرغم من علمهم أبنه ميّ ٌ
ميّتون ،كما يذ ّكر القرآن يف كثري من املواضع .وكان
اجلدل حول خالفة النيب عنيفا ،خاصة وأن القرآن
والنيب نفسه مل يرتكا أية توصيات واضحة هبذا الشأن:
يقول الفقيه الكبري اجلُويين (ت ـ" )1085ال وجود أصال
الصحة خيوض يف
آلية أو حلديث نبوي معلوم
ّ
املسألة" .املالذ الوحيد الذي بقي هلم هو املبدأ
= الوحي .وعندما يكون موقفه صحيحا ،ال يتدخل القرآن ،بل
ـض َمر (اإلهلام).
نوعا ممّا يسميه األحناف ابلوحي املـُ ْ
يصبح سلوكه ً
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القرآين :الشورى ،فضال عن أنه مفهوم مزدوج كما
تُبيّنه خمتلف الطرائق اليت مت هبا تعيني اخللفاء األربعة
األ َُول .فقد كان جمال تعيينهم والطريقة اليت متّت هبا
مقيّدة؛ كانت تتم يف حلقة مغلقة من الصحابة األكثر
قراب من النيب (ص).
كان موضوع خالفة النيب أول مشكلة ذي طبيعة
كالمية – فقهية – سياسية طُرحت أمام مجاعة
املؤمنني .وقد حددت الحقا الكثري من املسائل
السنّة
الالهوتية األخرى ،مبا فيها طبعا موضوع ُ
والبدعة .أُطلِق على من يتوىل أمر املسلمني لقب
"اخلليفة"و"أمري املؤمنني" أو "اإلمام" .ومتثلت املقاربة،
يف هذا املستوى ،يف البحث عن خالفة النيب :أهي
معا،
ذي طبيعة دينية أم سياسية مدنية ؟ أم االثنان ً
أي شبه مدنية؟ وترتبط هذه املسألة بتصنيف
تصرفات النيب (ص) ،اليت مل تكن مجيعها دينية،
والتصنيفية الدينية للتعاليم القرآنية ،اليت مل تكن مجيعا
مطلقة .ففي هذا املستوى من الفطنة أو من التمييز
بني الفروق وقع تناول هذه املسألة .وسنقتصر هنا
على اإلشارة إىل أهم التيارات الكالمية التقليدية اليت
خاضت يف املوضوع:
السنّة واجلماعة :تقليديون (أرثوذكسيون)،
 أهل ُ- 29 -
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ميثلون التيار الغالب واملسيطر .يعتربون أن النيب
عني خليفة من بعده ،وترك مسؤولية
(ص) مل يُ ّ
خالفته لألمة .ويشرتط هؤالء على من حيكم
ٍ
عصمة.
علما واسعا ابلدين ،ولكن دون
املسلمني ً
كما يشرتطون أيضا أن يكون على أخالق عالية،
ولكن دون أن يعين ذلك تنزيهه عن اخلطأ.
فارتكابه للذنوب اخلطرية ال يؤدي إىل خلعه إذا
كان صاحلا إلدارة الدولة ،قادرا على ضمان النظام
العام ومحاية احلدود .أهل السنّة هم أكثر الناس
واقعية (براغماتية) يف هذا اجملال ،وهم ميثّلون
األغلبية ،لذا كانت اخلالفة دوما بني أيديهم،
ابستثناء فرتات استثنائية من اتريخ اإلسالم.
 املعتزلة واخلوارج من انحية ،والشيعة من انحيةالسنّة "املبتدعة" (أهل
اثنية :يُطلق عليهم أهل ُ
البدعة) .يشرتط املعتزلة واخلوارج ،مثل أهل السنّة،
اختيار األمة حلاكمها ومبايعتها له .ولكنهم ،على
عكس أولئك ،يشرتطون يف اخلليفة أو اإلمام كمال
األخالق .ويكفي أن يرتكب ذنبا فادحا حىت
اضمحل هذان التياران سياسيا.
عزَل .وقد
يُ َ
ّ
 أما الشيعة ،فهم يعتربون خالفة النيب ال تكون إالبتعيني إهلي من بني أهل بيت هذا األخري.
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وحبسب عقائدهم املتعلقة ابلوصية ،فإن عليًا وحده
عم النيب وزوج ابنته) ومن بعده عرتته من
(وهو ابن ّ
فاطمة بنت النيب ،من تستوجب هلم اخلالفة ومن
هلم احلق الشرعي يف مرياث النيب (ص).
صحتها
ويستشهدون يف ذلك بنصوص قام حول ّ
و/أو أتويلها جدل كبري .وأشهر هؤالء اليوم هم
الشيعة اإلمامية أو اإلثين عشرية ،بعدد أئمتهم
اإلثنا عشر ،الذين يقولون بعصمتهم العقلية ،ألهنم
يتلقون إهلامهم مباشرة من هللا ،كنوع من امتداد
حلبل الوحي حبسب زعمهم ،ويقولون أيضا
بعصمتهم األخالقية .ميكن احلديث هنا عن رؤية
تصوٌر يشبه العصمة البابوية يف
كهنوتية للدولةّ ،
الكنيسة الرومانية .ويعتقد الشيعة أن قيام الدولة
لن يتحقق بغري ظهور اإلمام الثاين عشر ،الذي
اختفى يف القرن العاشر وسيظهر من جديد إلقامة
العدل .كما يتحدثون عن اإلمام املختفي ،الذي
سيعود مع املسيح يف آخر الزمان .يعيش الشيعة
ضمن هذا األفق املسيحاين .وهبذا املنطق ،إذا ما
اعتمدان تلك العقائد ،ميكن القول إن "الدولة
اإلسالمية" يف إيران اليوم هي بدعة الهوتية
سياسية .وملداورة تلك الصعوبة وتاليف املفاجأة
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التارخيية اليت سببتها الثورة اإليرانية ،كان على
اخلميين اخرتاع حيلة دينية أطلق عليها "والية
الفقيه"ُ ،جي ّسدها "قائد الثورة" ،الذي يكون مقامه
أرفع من مقام الرئيس ،يف انتظار آخر األئمة
مصحواب ابملسيح .يف هذه احلالة األخرية نالحظ
جبالء صمود الواقع والتاريخ أمام العقائد ،وخاصة
تلك املتعلقة ابملهدوية.
مل يكن أهل السنّة هم أيضا متطابقني مع عقائدهم،
وذلك منذ اخلليفة الرابع علي .فقد أصبحت اخلالفة
تنص عليه
ُمل ًكا وراثيا ،ومل يعد اختيارا ابلتداول كما ّ
العقيدة الدينية السياسية ألهل السنة واجلماعة .أصبح
احلاكم إمرباطورا أو مل ًكا مثل كل األنظمة احلاكمة يف
العصور الوسطى.
التحالف السياسي والتحالف الديين يف القرآن
يُطلَ ُق على هذه املسألة لفظة "الوالء" ،اليت يتغري
معناها (التحالف ،املبايعة ،الوفاء  )...حبسب سياق
ورودها يف القرآن والسنّة ،وحبسب الواقعية اللغوية
العربية املرتبطة ابالستعمال ،أي طب ًقا لألحداث
املرتبطة ابآلية اليت نزل هبا الوحي أو ابحلديث،
واجلمهور املتوجهة إليه يف اللحظة القرآنية .فالوالء
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السياسي واملدين الذي يقفه املسلم جتاه ّأمته أو بلده،
ًأاي كان ،مثال ،ميكن أن يكون شامال ،مثلما أن الوالء
الروحي لإلسالم ،كدين ،هو والء اتم .حنن هنا أمام
والءان يعودان إىل سجلّني خمتلفني وغري متعارضني.
سياسي
فك التحالف يف القرآن (الرباء) – هو دائما
ّ
ٌ
خيص أهل
ومؤقت ،ومرتبط بظروف معينة – ال ّ
الكتاب واملشركني فقط .هناك آايت أيضا تتحدث
عن الرباءة من مؤمنني مسلمني آخرين .فبعض
املسلمني ،يف عهد النيب (ص) ،بقوا مبكة ورفضوا
االلتحاق ابملدينة حيث توجد مجاعة املسلمني ضمن
تؤشر
كيان سياسي قادر على محايتهم بشكل أفضلّ .
تلك احلالك إىل فك حتالف سياسي مع مسلمي
مكة ،ألن مسلمي املدينة أعلنوا تربؤهم من أي التزام
أخالقي أو سياسي يربطهم أبولئك يف حال دعوهتم
هلم للنصرة يف حالة احلرب مع قبائل مشركة ،كما يؤكد
القرآن 21.سياسيًا هم مجاعة أخرى منفصلة عن
اجلماعة السياسية يف املدينة ،ابلرغم من كوهنم مجيعا
ينتمون إىل نفس اجلماعة الدينية والروحية .نفهم من
ذلك أيضا أن العدو السياسي جلماعة مسلمة بعينها

 )21سورة األنفال؛ آية 72
37
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برمتها .ويف
لألمة ّ
ال يعين ابلضرورة أنه عدو سياسي ّ
هذا السياق نفهم قول النيب (ص) متحداث عن إبطال
مشريا
والئه للمسلمني الذين يعيشون وسط املشركنيً ،
إىل املسلمني الذين رفضوا االلتحاق ابملدينة حيث
ميكن هلم ممارسة دينهم بكل أمان .كما يعين ذلك
ملزما
أيضا أن الرسول ابعتباره ً
قائدا سياسيا مل يكن ً
ابلدفاع عنهم .يف حني أن يهود املدينة هم جزء من
اجلماعة السياسية يف املدينة ،وابلتايل فهم متحالفون
مع املسلمني مبوجب عقد والء سياسي مشرتك.
ما هو ُحمّرٌم على املسلمني هو الدخول يف حتالف
سياسي مع العدو زمن احلرب ،أو يف حتالف ديين
عقائدي مع دين آخر ،مما سيجعله نوعا من
ضرة
السنكريتية (التوفيقية بني املعتقدات) ،وهذه ُم ّ
ابلدين نفسه .جيب إدراك معىن التحالف يف سياق
النصوص الدينية من انحية ،ويف السياق السياسي
والديين للوحي الذي نزل ابآلية املعنية من انحية
أخرى .عقدت كثري من القبائل املشركة ،يف زمن هدنة
احلُديبية ،حتالفا مع املسلمني .كانت خزاعة إحدى
تلك القبائل املشركة اليت حتالفت معهم ،وكانت قد
تعرضت للقتل من قبل قبيلة متحالفة مع قرشيي مكة،
بدعم من مسلميها .وحبسب بنود العقد الذي
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جيمعهما ،سارع املسلمون إىل محل السالح للدفاع
عن حليفتهم خزاعة ،ابلرغم من كفرها .تلك كانت
األسباب وراء غزوة فتح مكة .كانت تلك الغزوة
سلمية دون إراقة دماء ،مع عفو عام ودون فرض
الدخول يف اإلسالم .وبعد اعرتافهم ابجلُرم الذي
توجه النيب (ص) إىل قُرشيّي مكة ابلقول:
ارتكبوهّ ،
"إذهبوا ،فأنتم الطلقاء" .ذاك هو العفو احلقيقي،
عندما جتمع بني يديك كل السلطات وال ُقدرة على
االنتقام .عفا الرسول عن املدينة اليت أطردته ،وحاربته
ألزيد من عشرين سنة ،وتسببت يف هالك أفراد من
عائلته ،وتشريد صحابته ،ومصادرة أمالكهم .لقد
رفض حىت استعادة بيته املسروق .ويف احلقيقة كان
الرسول (ص) ميارس اهليمنة على القلوب والعقول ،ال
على األجساد واألراضي .كانت غزوته غزوةً للعقول.
وتلك هي السلطة احلقيقية.
إن التغاضي عن كل تلك املعاين زمن اللحظة القرآنية،
حتول ما كان يف
واليت ال جند تفاصيل عنها يف القرآنّ ،
األصل طارائ إىل ٍ
مطلق.
القرآن والعنف
جند من بني معاين كلمة "إسالم" مفهوم السالم .ومن
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أمساء هللا يف القرآن :السالم .وهي أيضا حتية
املسلمني .أما احلرب اليت جاء ذكرها يف القرآن فلم
شر
تكن هدفا يف ذاهتا ،وإال أصبح األمر عبثيًا .هي ٌ
ال بد منه يف حاالت معينة ،وإذا فُرضت عليك .قال
ِ
ال َوُه َو ُك ْرهٌ لَّ ُك ْم ﴾ 22.ويف
ب َعلَْي ُك ُم الْ ِقتَ ُ
تعاىلُ ﴿ :كت َ
مثل حاالت النزاع هذه ،ال بد من التدخل سواء عرب
الدبلوماسية ،أو اباللتجاء إىل استعمال السالح .ومن
أراد اخلياطة ،فال بد له ابلضرورة من استعمال أدواهتا:
املقص واإلبرة .عندما تعرض املسلمون إىل التهديد يف
عقيدهتم ويف وجودهم الروحي واملادي ،كان عليهم -
حتت قيادة النيب (ص)  -أن يستلوا السيوف ،بعد
اكتساب القوة واكتمال االستعداد .كانت املسألة
مصريية .ويف املقابل ،توجه النيب إىل أصحابه ابلقول:
"ال تتمنوا لقاء العدو واسألوا هللا العافية ،فإذا لقيتموه
فاثبتوا ،واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف" .يعين
ذلك أن الشهيد هو من فُرضت عليه احلرب والقتل،
وليس االنتحاري الذي يذهب للبحث عنهما ،فذاك
ال يعدو – ابلنهاية  -كونه انتحارا مقنّـ ًعا .أن خيلق
املرء إبرادته ظروف موته فذاك ممنوع ،فكيف بقتل
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األبرايء .جاء القرآن ليؤكد قاعدة كونية ،هي الدفاع
عن النفس ،وحيرض عليها﴿ :ولَم ِن انتصر بـع َد ظُْل ِمهِ
َ َ َ ََ َ ْ
ّ
َّ ِ
ِ
ك ما َعلَْي ِهم ِّمن سبِ ٍيل إَِّمنَا َّ ِ
ين
َ
فَأُولَئ َ َ
يل َعلَى الذ َ
السب ُ
ِ
َّاس َويـَْبـغُو َن ِيف األ َْر ِ
ك َهلُم
ض بِغَ ِْري ْ
احلَ ِّق أ ُْولَئِ َ
يَظْل ُمو َن الن َ
23
اب أَلِ ٌيم﴾.
َع َذ ٌ
وغالبا ما كانت احلرب مفروضة على النيب (ص)،
ولكنه كان يتمكن أحياان من تفاديها عرب اللجوء إىل
الدبلوماسية .حنن نعلم الشروط اليت فرضها القرشيون
عليه يف مقابل هدنة بعشر سنواتّ ،إابن صلح
احلديبية الذي تعرضنا له سابقا .قَبِ َل الرسول تلك
الشروط ابلرغم من موقع الق ّوة الذي كان عليه ،ومن
االنتصارات اليت حققها املسلمون قبل املوقعة .ومن
بني بنود ذلك الصلح أن يسمح النيب مبغادرة من أراد
ترك اإلسالم واملدينة إىل مكة .ويف املقابل ،عليه أن
يرد على املكيني اهلاربني من مكة إىل املدينة .أاثر
التمرد.
ذلك املوقف كثريا من املسلمني ،إىل درجة ّ
ور ْأوا يف ذلك الصلح استسالما من النيب دون
موجب ،وابلتايل إهانةً هلم ،وغُبنًا ميس من كربايئهم
كعرب ،كشعب اثئر معت ّد بنفسه أصال.
 )23سورة الشورى؛ آية 42 - 41
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كان على النيب أن يتعامل أيضا مع اجلبهة الداخلية
اليت داخلها الشك واستبد هبا الوسواس وتذكرت أجماد
التعصب القبلي .ولكن احرتام املواثيق والعهود ،وإن
ّ
كانت على حساب املسلمني ،كان هو الشرط
األخالقي الذي يهتدي به النيب يف أداء رسالته ،يف
أمرا ساراي .كان على النيب
عامل كان الغدر فيه واخليانة ً
أخذ التحالفات القبلية بعني االعتبار ،دون القبول
بقيم املركزية العرقية عندما تصطدم بكونية رسالته.
فالقرآن ،ومع مراعاة السياق اإلثين ،جاء للقطع مع
نوع من التطرف العرقي األعمى بشكل صريح
ِ َّ ِ 24
اه ُدواْ ِأب َْم َواهلِِ ْم
اجُرواْ َو َج َ
ين َآمنُواْ َوَه َ
وهنائي ﴿ :إ َّن الذ َ
وأَن ُف ِس ِهم ِيف سبِ ِيل َِّ َّ ِ
ك
صُرواْ أ ُْولَئِ َ
ين َآوواْ َّونَ َ
َ
ْ
اَّلل َوالذ َ
َ
ِ
ض والَّ ِذين آمنواْ وَمل يـه ِ
اجُرواْ َما لَ ُكم
بـَ ْع ُ
ض ُه ْم أ َْوليَاء بـَ ْع ٍ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
نصُروُك ْم
ّمن َوالَيَت ِهم ّمن َش ْيء َح َّىت يـُ َهاجُرواْ َوإِن ْ
استَ َ
ِ
َّصُر إِالَّ َعلَى قَـ ْوٍم بـَْيـنَ ُك ْم َوبـَيْـنَـ ُهم
ِيف ال ّدي ِن فَـ َعلَْي ُك ُم الن ْ
اَّلل ِمبَا تَـعملُو َن ب ِ
ص ٌري﴾ 25.حنن هنا أمام مثال
ِّميثَ ٌ
اق َو َُّ ْ َ َ
فارق للقيمة املعيارية اليت تضع العقود واملواثيق املربمة
العدو ،فهو
فوق كل االنتماءات العرقية والدينية .أما ّ
وظريف فحسب.
ط؛ هو نسيب
ليس هنائيا أو مطلقا ق ّ
ٌ
 )24يندد القرآن بـ ـ ـ ـ ــ"محيّة اجلاهلية" (سورة الفتح؛ آية )26
 )25سورة األنفال؛ آية 72
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ف إىل هتدئة
هد َ
وهذا ما يفسر ذلك املقطع الذي َ
روح االنتقام اليت تولّدت يف نفوس بعض املسلمني،
والذي يقول فيه هللا تعاىل:
اَّلل أَن َجيعل بـيـن ُكم وبـ َّ ِ
ين َع َاديْـتُم ِّمْنـ ُهم
﴿ َع َسى َُّ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ
ني الذ َ
اَّللُ َع ِن
اَّللُ قَ ِد ٌير َو َّ
َّم َوَّدةً َو َّ
ور َّرِح ٌيم  ال يـَْنـ َها ُك ُم َّ
اَّللُ غَ ُف ٌ
الَّ ِذي َن َملْ يـُ َقاتِلُوُك ْم ِيف ال ِّدي ِن َوَملْ ُخيْ ِر ُجوُكم ِّمن ِد َاي ِرُك ْم أَن
26
ِِ
ني﴾.
وه ْم َوتُـ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم إِ َّن َّ
اَّللَ ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
تَـبَـُّر ُ
وعلى الرغم من أن الوضع يتّسم ابلقطيعة مع املشركني
وجبو من احلرب الشاملة على اإلسالم ،فإن السورة
ّ
الثامنة من سور القرآن ،وهي تُعتبَـُر األكثر ش ّدة،
ِ
َح ٌد ِّم َن
تدعو إىل التمحيص والتثبتَ ﴿ :وإ ْن أ َ
ِ
ِ
اَّللِ ُمثَّ
الم َّ
الْ ُم ْش ِرك َ
ني ْ
استَ َج َارَك فَأَج ْرهُ َح َّىت يَ ْس َم َع َك َ
ِ
ِ
ك ِأبَنـ َُّه ْم قَـ ْوٌم الَّ يـَ ْعلَ ُمو َن﴾ 27.يف هذه
أَبْل ْغهُ َمأْ َمنَهُ َذل َ
اآلية أييت األمر للمسلم أبن خياطر حبياته حلماية
تمل أن يكون عدوا لإلسالم .وال يتعلق
شخصُ ،حي ُ
األمر ابهلداية ،بل إبعالم األعداء مبحتوى القرآن حىت
يك ّفوا عن عدائهم ،ألهنم حياربون الرسول عن جهل.
وأييت حديث النيب (ص) لتأكيد حمتوى هذه اآلية،
ذم ٍة يعطيها مسلم لغري املسلم ،وإن
فهو يقول إن كل ّ
 )26سورة املمتحنة؛ آية 8 - 7
 )27سورة التوبة؛ آية 6
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كان عدوا أو يف حرب ضد املسلمني ،تُلزم املسلمني
مجيعا ،ويسعى هبا أدانهم.
أما فيما يتعلق ابألحداث التارخيية ،فما كان لشيء
أن مينع ُكتّاب السرية من املسلمني ،وبفضلهم عرفنا
تفاصيل تلك الصراعات ،من اإلخبار عن سعي
لألسلَ َمة كهدف للحرب .ما كان لذلك أن يكون
ْ
ترتا على رسول هللا تذ ّكره بوظيفته
واآلايت ّ
تتنزل ً
وخم ٍرب للحقيقة ،ال كمسيطر يفرض عقيدته
كمبلّغ ُ
َّك ال تَـ ْه ِدي َم ْن
ويقطع رؤوس من يتصدى له ﴿ :إِن َ
اَّللَ يـَ ْه ِدي َمن يَ َشاء َوُه َو أ َْعلَ ُم
ت َولَكِ َّن َّ
َحبَـْب َ
أْ
ِ ِ
ين﴾ 28.هو ال ميلك سلطة القهر هبذا
ابلْ ُم ْهتَد َ
الشأن ،ولكنه أيضا على وعي أبن هداية الناس
أمجعني أمر مستحيل ،وهو خمالف إلرادة هللا تعاىل.
29
َّاس ولَو حرص ِ ِ ِ
ني﴾؛
ت مبُْؤمن َ
﴿ َوَما أَ ْكثَـُر الن ِ َ ْ َ َ ْ َ
ك َجلعل النَّاس أ َُّمةً و ِ
اح َدةً َوالَ يـََزالُو َن
َ
﴿ َولَ ْو َشاء َربُّ َ ََ َ َ
30
ِِ
آلم َن َمن ِيف األ َْر ِ
ض
ني﴾؛ ﴿ َولَ ْو َشاء َربُّ َ
خمُْتَلف َ
ك َ
ِ
ِ
َّاس َح َّىت يَ ُكونُواْ
ُكلُّ ُه ْم َمج ًيعا أَفَأ َ
َنت تُ ْكرهُ الن َ
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ِِ
ني﴾ 31.ويذ ّكره القرآن ،صلى هللا عليه وسلم،
ُم ْؤمن َ
ِ
َنت ُم َذ ّكٌِر
مبهمته اليت بُعث من أجلها ﴿:فَ َذ ّك ْر إَِّمنَا أ َ
ّ
ِ ٍ 32
ِ
صْيطر﴾.
 لَّ ْس َ
ت َعلَْي ِهم مبُ َ
كان على الرسول إ ًذا أن حيرتم منهجا يف نشر الدعوة
الربهان والنصيحة ،ويلتزم حدود
ال يتجاوز فيه تقدمي ُ
ك ِاب ْحلِ ْك َم ِة
ع إِ َىل َسبِ ِيل َربِّ َ
الكياسة واملعروفْ :
﴿اد ُ
ِ
والْمو ِعظَِة ْ ِ ِ
ك
َح َس ُن إِ َّن َربَّ َ
احلَ َسنَة َو َجاد ْهلُم ِابلَِّيت ه َي أ ْ
َ َْ
ِ
ِ
ِ
ضلَّ َعن َسبِيله َوُه َو أ َْعلَ ُم
ُه َو أ َْعلَ ُم مبَن َ
ِ ِ
ين﴾ 33.وإذا كان الدافع الديين يف هذه
ابلْ ُم ْهتَد َ
الصراعات غري موجود فإن النيب – وهو املفرتض أن
يكون أفضل األتقياء – ال ميكنه ،عقال ،دخول
حرب دون علّة صائبة وموضوعية وعقالنية .هذه
تصبح وضعيته
ُمسلّمة ،عقيدةٌ أصلية أوىل ،بدوهنا
ُ
كرسول حمل نقاش .هو ال ميكن أن يكون يف قلبه
تعرض له
ُكرهٌ ،حىت للكافر به أو ملن حاربه .فعندما ّ
املشركون ابلضرب ،مسح الدم عن وجهه ودعا هللا
قائال" :اللَّ ُه َّم ْاه ِد قَـ ْوِمي فَإنـ َُّه ْم ال ْيعلَ ُمو َن" .وعندما
تويف الرسول كان قد رهن درعه لدى يهودي ليعيل
 )31سورة يونس؛ آية 99
 )32سورة الغاشية؛ آية 22 - 21
 )33سورة النحل؛ آية 125
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أهله .أي أنه رضي االقرتاض من يهودي عوضا عن
تعج ابألغنياء
مسلم ،مع العلم إن املدينة كانت ّ
املسلمني ،بدءًا بصهره عثمان بن ع ّفان ،اخلليفة
الثالث .وكان لتلك احلركة الرمزية اليت قام هبا األثر
الكبري .فاليهود الذين احرتموا تعهداهتم بقوا يف املدينة
ومل يتعرضوا لألذى سواء تعلق األمر بداينتهم أو
هويتهم أو أمالكهم .ويعين ذلك ،من انحية أخرى،
وجود يهود ابملدينة أغىن من املسلمني وأغىن من النيب
نفسه الذي خرج من الدنيا ومل يكن ميلك شيئا ،زمنًا
بعد احلروب اليت خاضها املسلمون ضد القبائل
اليهودية ابملدينة .أمل يذ ّكران القرآن بتلك احلقيقة
الواضحة املتعلقة أبهل الكتاب (واليهود من بينهم)
حينما قال﴿ :لَيسواْ سواء﴾ 34،وقوله تعاىلِ :
﴿م ْن
ْ ُ ََ
ِ ِ ِ 35
أ َْه ِل الْكِتَ ِ
ك َوِمْنـ ُهم
اب َم ْن إِن َأتْ َمْنهُ بِقنطَا ٍر يـُ َؤّده إِلَْي َ
ِ
ِِ
ك إِالَّ ما دمت علَيهِ
َّم ْن إِن َأتَْمنْهُ بِدينَا ٍر الَّ يـُ َؤّده إِلَْي َ َ ُ ْ َ َ ْ
 )34سورة آل عمران؛ آية 113
 )35هو مبلغ من املال ال شك أنه مرتفع جدا ( 1000قطعة
ذهبية ،أو  1000دينار ؟ ال نعلم ابلتدقيق مقداره) .حنن أمام
إشارة قرآنية ال نعرف حمتواها ،وهلا عالقة بذلك الزمن ،إال أن
املؤرخني املسلمني مل يسعفوان أبي أخبار عنها .لقد كانوا يعلمون أن
قيمة تلك اإلشارة ختص اللحظة القرآنية فحسب.
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قَائِ ًما﴾ 36.وميكننا قول نفس الشيء عن املسلمني:
فمنهم الطيّب ،ومنهم دون ذلك.
ولغلق هذا القوس ،نذ ّكر أبن اإلمرباطورية اإلسالمية،
وابلرغم من صراعات احلُكم ،قد متددت وم ّكنت من
تطور حضارة نشأت على أنقاض حضارتني مهيمنتني
يف تلك العصور ،تضعضعت بفعل احلروب
فسُر
واالنقسامات الداخلية :الرومانية والفارسية .ويُ َّ
التوسع السريع الذي عرفه اإلسالم أساسا ابضمحالل
تلك احلضارات وتطلّع األقليات اليت تعيش فيها إىل
مزيد من العدالة واحلرية .وكثري من أولئك ر ْأوا يف
يفسر دخول
احلضارة الصاعدة أمال .ولعل ذاك ما ّ
اإلسالم إىل األندلس ،إذا اقتصران على هذا املثال.
عوا املسلمني
فيهود أسبانيا ومسيحييها هم من َد ْ
لتخليصهم من القهر الذي كان القوط الغربيني
يسوموهنم إايه ،ابلرغم من كوهنم مسيحيني .ليس كل
ما حدث يف تلك الفتوحات اإلسالمية قابل للتفسري
ابلعوامل الدينية فقط.
وككل األداين اليت تدخل يف منطق احلضارة والسياسة
واهلوية ،فإن اإلسالم ترك بصمته األخالقية الروحية

 )36سورة آل عمران؛ آية 75
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وتفرقه
والفكرية يف األندلس ،إىل حني أفول جنمه ّ
وهناية اإلمرباطورية العثمانية.
املساواة بني الرجل واملرأة
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جند يف اخلطاب القرآين مستويني من اخلطاب املتعلق
ابملساواة بني الرجل واملرأة ،يتحدث األول عن
املساواة األنطولوجية ،والثاين عن املساواة القانونية.
األوىل ميتافيزيقية بل قيمية حىت؛ أما الثانية فتتعلق
ابلواقع التارخيي.
التصنيف يف النصوص املقدسة فاعلةٌ هنا سواء على
مستوى املبدئية أو الظرفية .وحىت ال نقع يف املفارقة
التارخيية ،ال بد من التذكري أن مفهوم املساواة بني
الرجال والنساء كما نتداوله اليوم قد ُولد مع احلداثة.
املساواة األنطولوجية وامليتافيزيقية

هللا يف القرآن ليس رجال ،ذَ َكًرا ،عندما انكشف
37
لعيسى ،ومتثّل فيه قبل أن يصبح الحقا املسيح.
 )37يستعمل املؤلف هنا كلمة  kénoseوأصلها يوانين مبعىن :فارغٌ،
مكشوف .وهو مصطلح يف الالهوت املسيحي استعملها بولس
الرسول إىل أهل فيليب إصحاح " :7-6 :2الذي إذ كان يف صورة هللا
مل حيسب خلسة أن يكون معادال هلل؛ لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد

صائرا يف شبه الناس"ويقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي =
- 44 -

48

هو يف ألوهته – تعاىل – ال أنثى وال ذكر؛ مل يتشكل
يف حلم رجل أو امرأة .وتتطابق الرواية القرآنية هنا مع
رواية سفر التكوين التوراتية .فالقرآن يتحدث عن
38
ٍ
وحواء) دون
(نفس واحدة) خيرج منها كياانن (آدم ّ

القرآن ،مفاتيح للقراءة

سبق زمين ألحدمها ،روح واحدة ال جنس هلا أصال،
ولكنها يف جسمني خمتلفني .مل ُختلق حواء إذا ُلرتافِ َق
آدم ،وابلتايل فهي ليست ُملح ًقا خرج من ضلعه ،بل
ِ
"زوجها" إذا ما أخذان ابلعبارة
صْنـ ُوهُ املُساوي لهُ ،
القرآنية الدقيقة هذه املرة 39.وال وجود أيضا خلطيئة
ارتكبها آدم نتيجة إغواء حواء له ،وهي مذنبة يف
جوهرها وقرينة للشيطان .ويبقى القرآن مقتضبًا حول
معا ويف نفس
هذا املوضوع :فقد أغوامها إبليس ً
الوقت ،وأذنبا يف نفس الوقت ،واتاب يف نفس الوقت،
معا يف نفس الوقت .ال وجود إذا
وغفر هللا هلما ً
للخطيئة األصلية اليت تسببت هبا املرأة ألهنا بطبعها
غاوية .مل يتحدث علماء الكالم املسلمني أبي حال
=﴿إمنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول هللا وكلمته ألقاها إىل مرمي

وروح منه ﴾ سورة النساء؛ آية [ .171املرتجم]
 )38سورة النساء؛ آية  .1واألنعام؛ آية  .98واألعراف؛ آية 189
39
َّاس اتَّـ ُقواْ َربَّ ُك ُم
) يقول تعاىل يف سورة النساء؛ آية َ ﴿ 1اي أَيُّـ َها الن ُ
َّ ِ
سوِ
ِ
اح َد ٍة َو َخلَ َق ِمْنـ َها َزْو َج َها﴾ [املرتجم]
الذي َخلَ َق ُكم ّمن نَّـ ْف ٍ َ
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من األحوال عن نقيصة روحية وعقلية وأخالقية للمرأة
حدا هلذا اجلدل منذ
يف مقابل الرجل ،فالقرآن وضع ً
بداية نزول الوحي.
املساواة العملية والقانونية
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إذا كانت املساواة مبدأ الهوتيا ،ميتافيزيقيا وأنطولوجيا
مطل ًقا بتقرير النصوص اإلسالمية له ،فإنه يبقى نسبيا
يف ميدان التشريع وواجبات الرجال والنساء ،حبكم
سياقات اللحظة القرآنية.
النصوص األصلية تشري إىل املساواة األنطولوجية
والروحية والقيمية بني املرأة والرجل ،بينما هتتم
النصوص املعيارية واملتعلقة حبادثة حمددة يف الزمن
إباثرة ال ُفروق .فالشريعة تُقنِّ ُن للجسم ما يضعه اجملتمع
من تقسيم لألدوار اليت يُكلّف هبا .والشريعة القرآنية
املتباينة هنا هي أفضل ما ميكن تقدميه يف السياق
القبلي الذكوري (الباطرايركي) ،الذي كانت الثروة
والسلطة فيه مرتبطة ابلقوة اجلسمانية ،وحيث كانت
النساء – يف الواقع – خارج الدورات السياسية
واالقتصادية ،وغريها .وابلتايل فلم يكن مبقدورها
احلصول على استقاللية كبرية جتاه الرجال يف ذلك
﴿وَهلُ َّن ِمثْ ُل الَّ ِذي
السياق .وهو معىن املقطع القرآينَ :
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علَي ِه َّن ِابلْمعر ِ
وف َولِ ِّلر َج ِال َعلَْي ِه َّن َد َر َجةٌ﴾ ،وهي
َْ
َ ُْ
40
درجة املسؤولية .وذلك أمر عادي جدا إذا ما
أخذان ابالعتبار واقع الرجال والنساء مبختلف دايانهتم
وثقافاهتم وشعوهبم ...اخل ،يف العامل يف تلك األزمنة.
ُّل كثري من املسلمني هلذه اآلية – مع األسف
ومتث ُ
الشديد – ابعتبارها أمرا ومنطا جمتمعيا ال بد من
األخذ به ،يف حني أن الرتكيبة االنرتوبولوجية لذلك
يفسر التهيئة املتفاوتة بني الرجال
العصر هي ما ّ
والنساء يف وضعيات االنتظام االجتماعي والعالئقي
(اإلرث؛ الشهادة؛ ...اخل) ،وليس يف وضعيات
النظام الروحي والعقلي والثقايف .ال شك أن النساء
حصلن
يكن أيملن أفضل مما ُ
زمن اللحظة القرآنية مل ّ
عليه فيما يتعلّق ابإلرث ،واالستقاللية االقتصادية،
والولوج إىل املعرفة ،والشهادة ...اخل .ما وفّرته تلك
اللحظة كان يـُ َع ُّد ثورة قانونية حقيقية ،ولكن ذلك
التوجه ما كان له أن يتوقف عند تلك احلدود.

 )40سورة البقرة؛ آية 228
51
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خامتة
إن حجر الزاوية يف فهم القرآن يكمن يف "استعارة
جالينوس" 41.فالقرآن كالدواء ،حيمل عنصرا حيواي
ف ثقافيا مبواد حاملة ومواد
(روح أو رسالة) ُمغلَّ ٌ
مساعدة (اللغة العربية ،السياق األنرتبولوجي .)...
وابلتايل ،فإن أي خلط يف هذا املستوى من إدراك
الظاهرة القرآنية يؤدي إىل قراءة ليست فقط غري
مضرة ،بل قاتلة
فاعلة ،ولكن ميكن أيضا أن تكون ّ
حىت .واألهم من ذلك أننا إبزاء انتقال من حرفية
النص ومن مقصده ،إىل نيّة صاحبه.
ما جيب التوقف عنده هو هذه املنهجية القرآنية.
فاملسألة تصبح الهوتية أكثر منها معيارية ،وذلك إذا
يشرع ما ال يريده ،وأنه تعاىل
اعتربان أن "هللا ميكنه أن ّ
يشرعه" ،كما جاء يف مسألة كالمية لإلمام
يريد ما مل ّ
اجلويين .وميكننا فهم تلك القاعدة الكالمية يف ضوء
حديث معياري للنيب (ص) يقول فيه" :ما َخلَ َق َّ
اَّللُ
َشيئا علَى ِ
َرض أَبغَض إِلَ ِيه ِمن الطَّ ِ
وجه األ ِ
الق".
ً َ
َ
َ
ويعين ذلك بوضوح أن الشريعة ال ترتجم ابلضرورة
املثال املتطابق مع اإلرادة اإلهلية.
41
"جرعة االستعارة"
) املقصود هنا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ :métaphore galénique

اليت نُواجه هبا فهم القرآن [املرتجم]
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عندها نفهم السبب الذي جعل القرآن ،برغم احل ّد
من الفوارق والتخفيف فيها دون القضاء التام عليها،
يفتح ابلتوازي وبشكل مضمر ترسانة من التطور حنو
املثال عرب مبدأ اإلرشاد ،وذلك عندما يكون السياق
مواتيا .فالتشريع يرتقب دائما الوقت املناسب ليُقبَ َل
ويُطبَّ َق بشكل جيد ،وإال فإنه يعطي نتائج عكسية أو
لغ
أنه ُجيابهُ ابلرفض .ويعلّمنا التاريخ أن االستعباد مل يُ َ
متاما إال عندما أصبحت ُكلفته االجتماعية ابهظة
جدا ،وغري مربح اقتصاداي ،خاصة بعد الثورة
الصناعية .مل يكن هناك إ ًذا اعتبارات فلسفية وأخالقية
فقط ،بل وأيضا اعتبارات واقعية ونفعية.
ما يبدو لنا اليوم صادما يف القرآن ميكن تفسريه أبن
الشروط الالزمة لتغيري بعض القوانني مل تكن مجيعها
متوفرة فحسب إابن اللحظة القرآنية .كان الوقت
قصريا جدا لرتسيخ كل التغريات اليت استهلتها
ديناميكية الوحي .هناك إذا رغبة غائية يستوجب على
املشرع املسلم استخراجها من القرآن نفسه.
ّ
واليوم ،فإن التكنولوجيا ،وهي خصيصة عصران ،هي
من بني األشياء اليت م ّكنت للنساء مثال أن يعملن
تكن
وأن تكون هلن نفس مسارات الرجال ،أن ّ
وزيرات أو حىت رئيسات – ابلرغم من أن املساواة ال
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تزال بعيدة التحقق فعليا – أو التموقع على رأس
مؤسسات ،دون أن يعوقها جسمها عن ذلك .وال
شك أن الفضل يعود إىل تقدم الطب وأساليب منع
احلمل يف حت ّكم املرأة يف مسألة اإلجناب ،وهو أمر مل
تناغما مع تقدم
مينعه اإلسالم منذ نزوله .كل ذلكً ،
اإلنسانية ،ساهم يف متكني النساء من املنافسة الشريفة
للرجال يف اجملتمع ،بل والتغلب عليهم يف بعض
اجملاالت .إن هذا الوضع اجلديد يستدعي انتقاال
لعدد من املعايري القرآنية حنو أشكال أخالقية
ملموسة ،ومطابقة لوضعية الرجال والنساء اليوم.
إن هذا اإلدراك احلركي للقرآن هو اجلواب الوحيد عن
تلك احملافظة املتكلّسة اليت تعمل ،عوض استخراج
الروح واملنهج من القرآن وترمجته يف شكل جديد
ومعاصر ،على استعادة سياق قرآين ملطابقة النص
القرآين عليه ،وبذلك خنلط بني احلامل والرسالة اليت
يتضمنها املكتوب .ويفرتض ذلك أن النص القرآين قد
طُبِّق متام التطبيق يف يوم ما ،حىت يف عصر النبوة.
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مؤسسة التجديد السياسي
ثنك تانك ليبرالي ،تقدمي أوروبي
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