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�إميان احلو�سن َّية

واف
بد�أ الدكتور محُ َّمد جمال باروت يف جملة الت�سامح  -التفاهم العدد ال�سابع بحثه مبقولة «الن�ص مقدَّ�س..والت�أويل ُحر»؛ حماوال فيه تقدمي حتليل ٍ
لكتاب «عيال اهلل» للمفكر الإ�سالمي محُ َّمد الطالبي ،والذي كان يدعو �إىل نظرية ت�أويلية هريمينوطيقية للن�ص تتجاوز ُحدود النظرية الفقهية على
م ِّر الع�صور ،كما دعا الطالبي �إىل الت�أويل يف �إطار وعي مقا�صدي ت�أويلي جديد بالن�ص يمُ كنه حل م�شكالتنا املعا�صرة التي ت�صطدم يف كثري من الأحيان
بالن�ص؛ فتخلق هذه الفجوة بني «الن�ص والواقع» ،وقبل �أن نتط َّرق �إىل بحث الدكتور باروت والإ�شكاليات التي واجهتني �أثناء قراءته ،والأ�سئلة التي
ينبغي �أن ُتطرح حول البحث هذا ،ينبغي �أن �أقوم بتقدمي موجز ب�سيط عن مفهوم «الت�أويلية الهريمينوطيقية للن�ص املقد�س» ،والذي دعا �إليها الطالبي
يف كتابه.

ْ
ظهرت بدايات الهريمينوطيقا يف القرن ال�ساد�س ع�شر (ع�صر
لقد
النه�ضة) ،يف �أح�ضان ال�لاه��وت امل�سيحي ،وكانت تعني �آن��ذاك «ت�أويل
وتف�سري الن�ص املقد�س»؛ حيث ت�شري �إىل جمموعة من القواعد التي
ْ
وظهرت هذه احلركة
يجب �أن يتبعها املف�سِّ ر لتف�سري الن�ص الديني،
ك���ردَّة فعل اجت���اه �سيطرة الكني�سة على ال�لاه��وت امل�سيحي واحتكار
تف�سري الن�ص لها ،ونتيجة الإ�شكاليات التي واجهت امل�سيحيني جتاه
الإجن��ي��ل ،وانت�شار الفكر الربوت�ستانتي وح��رك��ات الإ���ص�لاح الديني،
ولكن هذا امل�صطلح قد جتاوز يف نظرياته جمال الن�ص الديني ،ليدخل
يف �شتى العلوم احلديثة املختلفة ،خا�صة العلوم الإن�سانية كالفل�سفة
والتاريخ وعلم االجتماع والنقد الأدبي...وغريها؛ فهي �إما � ْأن تبحث
عن و�ضع منهج وقواعد لتف�سري الن�ص� ،أو تبحث عن تف�سري حقيقة
الفهم ذاته وال تبحث عن منهج معني للتف�سري كما يف الهرمنيوطيقا
الفل�سفية يف القرن الع�شرين:
«ف��رمب��ا بحثت مثال ح��ول طبيعة الن�ص وم��ع��ن��اه ،وحقيقة الفهم
والتف�سري ،وع�لاق��ة الن�ص ب��ال�تراث والتقاليد ،والعالقة ب�ين الن�ص
وامل�ؤلف ،وتركز كثريا على عالقة املف�سر بالن�ص ،وهل للن�ص �شخ�صية
مُ�ستقلة ع��ن امل���ؤل��ف ،ولي�س لق�صد امل���ؤل��ف وم���راده م��ن الن�ص �أهمية
و�إمنا املهم فهم املف�سر� ،أم �أ َّن املهم الو�صول لق�صد امل�ؤلف ،وهل يمُ كن
الو�صل �إليه وكيفية ذلك؟ وما هي ت�أثريات وظروف امل�ؤلف �أو املف�سر
ومكوناته الثقافية والفكرية واالجتماعية ،يف الن�ص وتف�سريه ،خا�صة
مع اختالف زمان وظروف املف�سر عن امل�ؤلف؟».
وق���د م��� َّرت ال��ت���أوي��ل��ي��ة خ�ل�ال م�سريتها ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��ث�لاث م��راح��ل
م��ه��م��ة؛ ه���ي :امل��رح��ل��ة ال��ك�لا���س��ي��ك��ي��ة ،وامل��رح��ل��ة ال��روم��ان�����س��ي��ة ،و�أخ�ي�را
املرحلة الفل�سفية التي ُول��دت يف ال��ق��رن الع�شرين .ظهرت الت�أويلية
«الكال�سيكية» يف ع�صر النه�ضة؛ نتيجة احلركات الإ�صالحية الداعية
�إىل و���ض��ع ق��واع��د ومنهجية معينة ج��دي��دة لتف�سري ال��ن�����ص الديني
بعيدا عن �سيطرة الكني�سة ،وكان �أول كتاب �صدر يف هذا املجال با�سم
«الهرمينوطيقا» للكاتب دان هاور ،وقد قدم تعريفا لهذا امل�صطلح على
�أن��ه «القواعد واملناهج الالزمة لتف�سري الكتاب املقد�س» ،وقد اهتمَّت
الت�أويلية الكال�سيكية بفهم ق�صد امل�ؤلف ،و�أنه ال يوجد �أي �إ�شكاليات
يف الو�صول �إليه .وهُنا ،يكون فهم ق�صد «الن�ص املقد�س» الإلهي و�إىل
ماذا يرمي ،ولكن �شرط �إزالة الغمو�ض وو�ضع بع�ض القواعد والأ�صول
ال�صحيحة التي متكننا من فهم الن�ص ومق�صده فهما �صحيحً ا .وبعد
ال��ت���أوي��ل��ي��ة «الكال�سيكية» ،ظ��ه ْ
��رت ال��ت���أوي��ل��ي��ة «ال��روم��ان�����س��ي��ة» يف نهاية
القرن ال�ساد�س ع�شر وبدايات القرن الثامن ع�شر؛ ومن �أب��رز معاملها
�أن��ه��ا دع��ت �إىل فهم �شمويل للن�ص ،ال يقت�صر على امل��ع��رف��ة اللغوية
بالن�ص ،بل يتعداه �إىل فهم فكر امل�ؤلف وذهنيته وق�صده ،والنظر �إىل
الظروف االجتماعية والثقافية والدينية وحتى النف�سية التي عا�ش
فيها؛ وبذلك ف�إ َّن عملية تف�سري الن�ص لي�ست بتلك ال�سهولة التي كانت
الكال�سيكية تعتقدها ،و�إمن��ا �سوء الفهم هو الطبيعي؛ وذل��ك لعوامل
عديدة؛ منها �أ َّن زمن امل�ؤلف وظروفه يختلفان عن زمن املف�سر؛ لذلك
لزم وجود قواعد لتجنب املف�سر �سوء الفهم ،وكانت الرومان�سية ت�ؤمن
بوجود معنى نهائي للن�ص ،وتعنى ب�أهمية ق�صد امل�ؤلف؛ فمهما تعدَّدت

التف�سريات والت�أويالت ،يوجد هناك معنى ثابت لهذا الن�ص؛ فهي ال
تنفي �إمكان الو�صول لهذا املعنى ،ولكنها ت�ؤكد على نق�صان الفهم .ويف
القرن الع�شرين ،ظهرت «الت�أويلية الفل�سفية» ،والتي ذهبتْ �إىل �أنه
الب��د من رف��ع م�ستوى علم الهرمنيوطيقا من جم��ال علم املنهج �إىل
جمال الفل�سفة؛ فال يكفي و�ضع قواعد ومناهج لتف�سري الن�ص ،و�إمنا
البد �أن نفهم «حقيقة الفهم ذات��ه» وعالقتنا بالوجود؛ ولع َّل �أب��رز ما
دعت �إليه �أن:
«لكل وج��ود �إن�ساين ظرفه ومرحلته الزمنية املخت�صة ب��ه ،وه��و يف
حالة ���ص�يرورة وتغري وك��ل فهم مرتبط بدنياه اخلا�صة ومبرحلته،
فكل فهم تاريخي؛ لأن ك َّل فهم مُتالئم مع دنياه اخلا�صة ،وال يمُ كن
للمف�سر � ْأن ينفك عن مرحلته»؛ لذلك ف�إن املف�سر ال ي�ستطيع االنفكاك
عن هذه احلتمية؛ وبذلك ف�إ َّن عملية الفهم ت�صبح مُتغرية غري ثابتة،
بتغيرُّ الزمان والظروف ،وكذلك فال �أهمية ملعرفة ق�صد امل�ؤلف وهنا
تهتم الت�أويلية الفل�سفية باملف�سر ال امل�ؤلف (حمورية املف�سر) ،و�إمنا
املهم هو ق��راءة املف�سر للن�ص ح�سب معلوماتهم امل�سبقة ،وخلفياتهم
وظ��روف��ه��م والأ���س��ئ��ل��ة ال��ت��ي ت���دور ب�ين املف�سر وال��ن�����ص؛ فعملية الفهم
هنا هي حُ وار تفاعلي بني الن�ص واملف�سر ،فاملف�سر ال يدخل �إىل الن�ص
�صفحة بي�ضاء ،بل هو يدخل حامال معه ت�سا�ؤالته وخلفيته وموقعه
يف الزمان ،وال يوجد معنى نهائي للن�ص؛ لأ َّن كل مف�سر له ت�أويالته
اخل��ا���ص��ة وامل��خ��ت��ل��ف��ة ب��اخ��ت�لاف ظ��روف��ه؛ وب��ال��ت��ايل ف�لا ي��وج��د تف�سري
�صحيح �أو تف�سري خ��اط��ئ ،وال ي��وج��د منهج وق��واع��د معينة لتف�سري
الن�ص (املنهج غري ممكن)؛ وبالتايل ف�إ َّن التف�سري ن�سبي مخُ تلف من
�شخ�ص لآخ��ر (ن�سبية التف�سري) .ومن اجلدير بالذكر �أ َّن كل مرحلة
قوبلت بانتقادات ومعار�ضة؛ حتى الأخرية منها (الت�أويلية الف�سلفية).
وبعد �أن ا�ستعر�ضنا موجزا ب�سيطا ج��دا عن مو�ضوع �شائك ،فيما
يتعلق بـ»الت�أويلية الهريمينوطيقية» ،نعود �إىل بحث الدكتور باروت،
وال��ذي دع��ا �إىل ت�أويلية هريمينوطيقية للن�ص ،ولكن واجهتني عدة
�إ�شكاالت و�أنا �أحاول فهم مراده ،من اللغة ال�صعبة التي ا�ستخدمها يف
بحثه� ،إىل عدم تو�ضيحه مباذا يعني ت�أويلية هريمينوطيقية للن�ص!
ولكنه اكتفى فقط بذكر امل�صطلح ،وهل هو مع الت�أويلية الرومان�سية
�أم الفل�سفية احلديثة الأخرية؟! ولنفرت�ض �أنه مع الت�أويلية الفل�سفية
احلديثة ،فهو �سي�صطدم ب�إ�شكاليات عديدة ك��ان ينبغي عليه ذكرها،
وهي ب���أن الت�أويلية الفل�سفية ال ت�ؤمن بوجود معنى ثابت للن�ص ،وال
ت�ؤمن ب�أهمية معرفة ق�صد امل���ؤل��ف ،وال ت�ؤمن بوجود منهج وقواعد
لتف�سري ال��ن�����ص ،وحينها ت�سقط فاعلية «ال��ن�����ص ال��ق��ر�آين» وال يكون
لوجوده �أهمية دينية وجودية ،ولي�س مهمًّا �أن نعرف ق�صد ال�شارع «اهلل»
من الن�ص ،وال يعد للأحكام ال�شرعية امل�ستخل�صة منه �أي ثبات ،وال
يوجد بالتايل �أي حكم ن�ستطيع �أن نقول عنه �إنه ثابت بتغيرُّ الزمان
واملكان ،و�إمنا ما �سيوجد هو تف�سريات ن�سبية ،ال تلتزم مبنهج وقواعد
معينة وحمددة ،و�أ�صبح لكل واحد �أن يف�سره بناء على خلفيته وفهمه.
وي�صبح الن�ص «ال��ق��ر�آين» ك���أي ن�ص �أدب��ي .وبالتايل فال معنى لوجود
علم �أ�صول الفقه وقواعد لتف�سري القر�آن ،طاملا لكل واحد القدرة على
تف�سريه.

ول��و قلنا �إن��ه م��ع الت�أويلية الرومان�سية التي ت���ؤم��ن ب��وج��ود معنى
نهائي للن�ص ،وت�ؤمن ب�أهمية معرفة ق�صد امل�ؤلف -لكنها تويل اهتماما
مبعرفة الظروف التاريخية والثقافية واالجتماعية والنف�سية التي
عا�ش فيها امل�ؤلف وظهر فيها «الن�ص» -لظهر لنا �أي�ضا �إ�شكاليات عدة؛
منها :مادام «الن�ص القر�آين» ظهر قبل �أكرث من �ألف و�أربعمائة عام ،يف
�شبه اجلزيرة العربية -مبا حتمله تلك الفرتة من اختالفات اجتماعية
ودي��ن��ي��ة و�سيا�سية وث��ق��اف��ي��ة...وغ�يره��ا -فهل الأح��ك��ام الت�شريعية يف
القر�آن تنا�سب ظروف تلك املرحلة فقط؛ وبهذا يكون الن�ص القر�آين
تاريخيا� ،أم �أ َّن ك َّل الأحكام ثابتة يف كل زمان ومكان؟! و�إن كانت هناك
�أحكام ثابتة و�أحكام متغرية ،فما هي؟ وكيف يمُ كننا معرفتها من خالل
الن�ص؟
ُّ ...
كل هذه الإ�شكاليات مل �أجد لها تو�ضيحا كافيا يف بحثه ،ولكن
الطالبي ح��اول الرتكيز على نقطة مهمة ج��دًّا وه��ي �أن يكون تف�سري
الن�ص «ال��ق��ر�آين» ب��ن��ا ًء على ال��واق��ع وم�صلحة ال��ن��ا���س؛ وب��ال��ت��ايل ف�إنه
الب��د م��ن ال�ترك��ي��ز على روح ال��ن�����ص ،ومقا�صد ال�شريعة ولي�س فقط
على اللغة وظاهر الآي��ات؛ فعمر بن اخلطاب -على �سبيل املثال -قد
�أوقف حد ال�سرقة يف عام الرمادة نتيجة الظروف ال�صعبة التي م َّر بها
النا�س يف تلك الفرتة؛ وبالتايل ف���إ َّن الأحكام ال�شرعية البد �أن تكون
مرنة وتتنا�سب مع متطلبات كل مرحلة ،ولي�س املهم ،تطبيق الأحكام
بحاذفريها وتفا�صيلها ال�شكلية ،و�إمنا املهم الرتكيز على ال�سبب الذي
يجعلنا �أن نطبقها ،وهل يتنا�سب مع مُتطلبات الع�صر احل��ايل؟ حيث
يقول الطالبي« :مل يعد ممكنا حل م���أزق النموذج الأ���ص��ويل و�أزمته
باتت مزمنة ،دون �إعادة ت�أ�سي�سه من جديد على �أ�سا�س املقا�صد الكلية
لل�شريعة ،ال��ت��ي يمُ��ك��ن �إدراج��ه��ا يف �إط���ار نظرية ع��ام��ة ل��ت���أوي��ل الن�ص
القر�آين ،يف �إطار عامل متغيرِّ على �أ�سا�س حتقيق امل�صلحة التي يفرت�ض
بها �أن ت�شكل رحى الت�شريع الإ�سالمي؛ فالت�أويل يف �ضوء امل�صلحة هو
من �أهم �أبعاد هذه النظرية».
وه��ن��ا ..ت�برُز �أي�ضا ت�����س��ا�ؤالت؛ ف���إذا ك��ان ينبغي علينا �أن نركز على
املقا�صد الكلية لل�شريعة يف تف�سري الأح��ك��ام...وغ�يره��ا ،وم��ا يتطلبه
ال��واق��ع؛ ف��م��ن �سيقوم بتف�سري ال��ن�����ص حينها؟ ه��ل ي��ظ��ل الأم���ر حكرا
على املف�سرين ،م��ادام الأه��م هو روح الآي��ات ال ظاهرها� ،أم يمُ كن لأي
مفكر �أو باحث �أو عامل معرفة املنا�سب ،ملا تقت�ضيه املرحلة؟! و�إذا ظهر
�أن الأحكام الفقهية الثابتة املتفق عليها ،ال تتنا�سب مع الواقع وروح
الع�صر؛ فهل �سيكون حينها هناك �أي �شيء ثابت يف الن�ص؟
�أ�سئلة كثرية حتتاج مزيدًا من التفا�صيل والبحث ،و�أن��ا هنا حينما
�أطرحها ،لي�س لأنني �أخالف الطالبي يف �أهمية �إع��ادة النظر مجُ��دَّدا
فيما يتعلق بالن�ص والواقع ،و�إمنا �أطرحها لتكون هناك ر�ؤية وا�ضحة
لهذه الفكرة ،التي جتر وراءها ت�سا�ؤالت عديدة.
فكما يقول الطالبي« :غدت ال�شريعة �أقوا َل الفقهاء ،و�أقوا ُل الفقهاء
هي ال�شريعة» ،وباتت هناك فجوة حقيقية بني الن�ص والواقع تتطلب
بحو ًثا ودرا�سات جادة.
imanalhosniliberty@gmail.com

