العدد الثاني عشر  :ذو الحجة 1436هـ  -سبتمبر 2015م
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أهم َّية مراجعة الخطاب اإلسالمي
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َّ
الفكر العربي بين التجديد والتقليد
القرآن الكريم والترجمة
المنهج َّية العلم َّية الرصينة عند المسعودي
تحليل النص بمنهج «اإلعراب»
تطوراتها في العالم العربي
قضايا المرأة وآفاق
ُّ
مشاريع التسامح العرب َّية في القرن الماضي
هرمنيوطيقا اإلنزال والتنزيل في القرآن الكريم

أما قبل...
د .هالل احلجري

�إن قيمة الت�سامح من �أعظم القيم التي ت�شرتك فيها الثقافات والأديان.
لقد عرف التاريخ الإ�سالمي هذه القيمة قوالً وعمالً؛ فالقر�آن ر�سم
منهجاً وا�ضحاً للم�سلمني يف حوارهم مع �أهل الديانات الأخرى كما يف
قوله تعاىلَ } :و َال ُ َ
تا ِد ُلوا �أَهْ ـ َل ا ْل ِك َتابِ �إِ َّال ِبا َّل ِتـي هِ َي �أَحْ �سَ ُن �إِ َّال ا َّلذ َ
ِين
َظلَمُوا مِ ْن ُه ْم َو ُقو ُلوا �آ َم َّنا ِبا َّلذِي �أُ ْنـ ِز َل ِ�إ َل ْي َنا َو�أُ ْن ِز َل ِ�إ َل ْي ُك ْم َو�إِ َل ُه َنا َو�إِ َل ُهك ْمُ
وَاحِ ٌد َو َنحْ ُن َل ُه مُ�سْ ِلمُو َن{ .ومن املعلوم �أن امل�سلمني مل يُكرِهوا �أحداً
على الدخول يف دينهم ،فاحلرية الدينية مكفولة جلميع النا�س بل
ّين{،
هي ركيزة �أكد عليها القر�آن يف �أكرث من مو�ضعَ } :ال �إِ ْكرَا َه ِف ال ِد ِ
ويف مو�ضع �آخرَ } :فم َْن َ�شا َء َف ْل ُي�ؤْمِ ْن َوم َْن َ�شا َء َف ْل َي ْك ُف ْر{ .و قد دعا
النبي عليه ال�سالم �إىل الت�سامحّ ،
ورغب امل�سلمني فيه قوالً وفعالً؛
ومن ذلك قوله« :مَن ظلم معاهدًا� ،أو انتق�صه� ،أو كلفه فوق طاقته،
�أو �أخذ منه �شي ًئا بغري طيب نف�س ،ف�أنا حجيجه يوم القيامة» .ومن
الثابت يف ال�سنة �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ا�ستقبل وفد ن�صارى
جنران يف امل�سجد وا�ست�ضافهم فيه ،وكذلك فعل مع ن�صارى احلب�شة.
وكذلك جند قيمة الت�سامح يف الكتاب املقد�س حتتل مكانا بارزا يف �أكرث
من مو�ضع؛ من ذلك ما جاء يف �إجنيل لوقا «ا ِْغ ِفرُوا ُي ْغ َف ْر َل ُكمْ» ،وما
جاء يف ر�سالة بول�س الر�سول �إىل �أهل كولو�سيَ « :فا ْلبَ�سُ وا َكم ُْخ َتارِي
ني �أَحْ َ�شا َء َر�أْ َفاتٍ َ ،و ُل ْط ًفاَ ،و َتو ُ
ني ا ْلَحْ بُو ِب َ
هلل ا ْل ِق ِّدي�سِ َ
َا�ضعًاَ ،و َودَا َع ًة،
ا ِ
ام َ
م َت ِم ِل َ
ني َبع ُْ�ض ُك ْم َبع ًْ�ضا �إِ ْن َكا َن
و َُطو َل �أَ َناةٍْ ُ ،
ني َبع ُْ�ض ُك ْم َبع ًْ�ضاَ ،ومُ�سَ ِ ِ
لأَحَ دٍ َعلَى �أَحَ دٍ َ�ش ْكوَىَ .كمَا َغ َف َر َل ُك ُم ا ْلَ�سِ ي ُح ه َك َذا �أَ ْن ُت ْم �أَي ًْ�ضا».
و قد �ضربت عُمان مثاالً رائعاً للت�سامح الديني يف ما�ضيها وحا�ضرها،
وقد �شهد على ذلك معظم الأوروبيني الذين زاروها يف خمتلف
الع�صور .ففي نوفمرب �سنة 1816م زار م�سقط الرحالة الربيطاين
وليام هيود ،وقد انده�ش من تعدد الأجنا�س فيها بني عرب ويهود
وهندو�س و �أتراك وبدو و�أفارقة .و قد و�صف العمانيني بقوله
 »:وهم يف غاية الت�سامح .كما �أنهم ,على حد �سواء ,ب�سطاء يف
ت�صرفاتهم ،و قليالً ما يفرقون يف تعاملهم مع الديانات الأخرى».
و يف �سنة  ،1833زار م�سقط �إدموند روبرت�س ،الدبلوما�سي و رجل
الأعمال الأمريكي ،و قد حتدث عن الت�سامح الديني يف م�سقط،
م�ؤكدا ب�أن «كل الديانات يف مناطق نفوذ ال�سلطان ،يعامل �أتباعها
بت�سامح �شديد ،ولي�س هـذا فح�سب ،بل تقدم لهم احلماية الكافية
ب�أمر من ال�سلطان ،وال توجد �أية عقبات متنع الن�صارى واليهود،
�أو غريهم من ممار�سة �شـعائرهـم الدينية� ،أو بناء معابدهـم» .و يف
�سنة 1863جاء ويليام جيفورد باجلريف ،املب�شر الإجنليزي� ،إىل
عمان ،و قد �أثنى على الت�سامح الديني فيها ،ملخ�صاً �صورته لل�شعب
العُماين بهذه الكلمات« :هم بطبيعتِهم دون �أدنى ّ
�شك ,ح�سبَ خِ ربتي
�سن َمع َْ�ش ًرا ,و الأك ُ
بهم ,الأف�ض ُل �سَ جِ ّي ًة ,و الأحْ ُ
رث �أن�سً ا ,من جمي ِع
أجنا�س العربيّة .الت�سامحُ ،ب�أق�صى درجاتِه التي ال ُتوج ُد ح ّتى يف
ال ِ
ِّ
ٌ
أجنا�س ,و الدّياناتِ  ،و العادات .امل�سلمون ،و
ل
ا
ل
لك
هنا
َكفول
م
�أوروبّا,
ِ
ّ
اليهودُ ,و امل�سيحيّون ,و الهندو�س ,جميعُهم يعبدون الل بح ّر ّي ٍة ح�سبَ
معتقداتِهم ,و يلب�سون ما ي�شاءون ح�سبَ عاداتِهم ,و ميار�سون الزواجَ،
َ
و َ
اخلا�صة دون قيدٍ � ،أو �إزعا ٍج،
دفن املوتى ،و
املواريث ،ح�سبَ تقاليدِهم ّ
�أو َم ْنع».

hilalalhajri@hotmail.com
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�أهم َّية مراجعة اخلطاب الإ�سالمي
قي�س اجله�ضمي

يتناول الكاتب تركي علي الربيعو يف جملة الت�سامح يف مقالته «الإ�سالم و�ضرورة اخلروج من دائرة الفتنة :حظوظ املراجعة» مدى �أثر مراجعة
اخلطاب يف الإطار ال�سيا�سي واالجتماعي للجماعات الإ�سالمية؛ بهدف ت�صحيح م�سار الأفكار غري املو�ضوعية التي َت�سِ م الإ�سالم بالعنف والإرهاب،
خ�صو�صا تلك التي ظهرت بعد احلادي ع�شر من �سبتمرب؛ حيث يُق ِّرر ال�سيد عبدالرحمن اليو�سفي رئي�س الوزراء املغربي بني عامي  1998و2002م
�أنه ال توجد �أي دوافع �أو �شروط مو�ضوعية تربر الإرهاب؛ لأ َّن من يُبيح �إراقة دماء الآخرين هو كالذي ميلك ح َّق ُما�سبة الإن�سان على مُعتقداته
و�إميانه .فاخلروج من دائرة الفتنة يقت�ضي مراجعة �ضرورية للتيارات ال�سيا�سية املرتبطة باجلماعات الإ�سالمية ،خا�صة تلك التي اتك�أت على
«النظرية التكفريية» -كما ي�صفها منت�صر الزيات يف كتابه «اجلماعة الإ�سالمية :ر�ؤية من الداخل»� -إذ تقوم هذه النظرية على تكفري احلكم و�أعوانه
واملجتمع ،وال بد �أي�ضا من مراجعة حقيقة دور الدين يف ال�سيا�سة ودور ال�سيا�سة يف ا�ستغالل الدين؛ ملا قامت به بع�ض من قوى املعار�ضة يف الإكثار من
املدار�س القر�آنية واملعاهد لتظهر ب�صورة حامي الدين وقيمه ،وهي يف احلقيقة ت�سعى للح�صول على ال�شرعية التي حتقق مكا�سبها ال�سيا�سية.
والقيا�س اخلاط َئ على النموذج الأوروب���ي ،ودعم
� ...إ َّن االنطبا َع
َ
فكرة �إهمال العامل الديني يف الثورة والنه�ضة التي يقوم بها مُثقفون
ع��رب ،ثم �أث��ر الهواج�س الأيديولوجية والتطورات ال�سيا�سية ،بعد
ذل��ك �أدى جميعه �إىل ظ��ه��ور دع���وة �إع����ادة االع��ت��ب��ار ل��ه��ذا ال��ع��ام��ل يف
ال��ن��ه�����ض��ة ،وي��ع��ت��ق��د ك���رمي م���روة �أن «ه��ن��اك ����ض���رورة لإع����ادة �صياغة
موقفنا من امل�س�ألة الدينية لي�س يف جانبها الفل�سفي البحت ،و� ّإنا
يف وجهها االجتماعي وال�سيا�سي» ..م�شريا �إىل �أ َّن جُ مهور امل�ؤمنني هو
�أ�سا�سي يف عملية التغيري ،ويق ِّرر الربيعو �أن كل ما يخ�شى هو �أن تتوه
هذه املراجعات للظاهرة الدينية عن طريقها؛ وبذلك نفقد عملية
الإ�صالح املطلوبة.
ال�صراع على الإ�سالم
ي َّتخذ الربيعو ر���ض��وان ال�سيد من��وذج��ا م��ن الباحثني الن�شيطني
خالل ربع قرن من الزمان؛ �إذ ظل يحارب ال�سيد على جبهتني :جبهة
الت�أويالت ال�ضيقة والأحكام اجلاهزة وامل�سبقة التي جعلت مرجعيتها
الثقافويات ال�سائدة ،و�إىل جبهات حرب و�صدام ،فجبهة عاملية تقودها
�أمريكا يف مواجهة الإره��اب وجبهة من كهوف �أفغان�ستان ُتعلن عن
نف�سها ب�أنها اجلبهة الإ�سالمية العاملية جلهاد اليهود وال�صليبني،
وهناك جبهة ثالثة عني بها ال�سيد وهي جبهة ثقافة املراجعة التي
ُ
تهدف لوقف الرتاجع الذي ي�سم ويالزم احلياة الثقافية وال�سيا�سية
ال��ع��رب��ي��ة ،وي���رى ال�سيد �أ َّن م��ا �صنع و�صقل ه��ذه اجل��ب��ه��ات ه��و ذلك
احل��دث ال��ذي زل��زل العامل الإ�سالمي يف احل��ادي ع�شر من �سبتمرب
ال���ذي ي��ق��ول ف��ي��ه ب����أن���ه�« :ضربة كبرية لنا �أم��ام العامل و�أم��ام
�أنف�سنا».
�إ َّن ج��� َّل م��ا ُي��ق��ل��ق ال�����س��ي��د ه��و اخ��ت��ط��اف الإ����س�ل�ام م��ن الأ���ص��ول��ي��ة
الإ�سالمية وم��ن ال��غ��رب عموما ،كما يُ�ص ِّرح يف كتابه «ال�����ص��راع على
الإ���س�لام» ،ث��م وج��ود م��راك��ز بحثية ت��زود ك��ل خ�براء ال�شرق الأو���س��ط
ب�صور منطية عن �إ���س�لام متخلف ودم��وي؛ مما ذه��ب بنا �إىل م���آالت
�ضيقة يف توظيف الإ�سالم يف الإ�صالح االجتماعي وال�سيا�سي� ،أ�ضف
�إىل ذلك ما �أ�صاب الوطن العربي والإ�سالمي من عقد النق�ص اجتاه

الغرب كما يذهب �إىل ذلك برنارد لوي�س ،وا�ستعارة اخلطاب القومي
العربي الذي دائما ما يكون يف حالة دفاعية من الغرب يف التعبري عن
نف�سه من اخلطاب الأ�صويل الذي تفزعه العوملة والهويات القاتلة.
املراجعات اجلديدة للخطاب الإ�سالمي
وي���رى ج��ه��اد ع���ودة وع��م��ار ع��ل��ي ح�سن يف كتابهما «ع��ومل��ة احل��رك��ة
الإ�سالمية الراديكالية :احلالة امل�صرية» -ال�صادر عن مركز الدرا�سات
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة يف الأه������رام ،ب��ال��ق��اه��رة -ح���ول احل���رك���ة الإ���س�لام��ي��ة
الراديكالية مب�صر� ،أ َّن التحقق من املعلومات التي تر�شح عن طريق
الن�شر والإعالم هو �صعب جدًّا؛ فاملعلومات يغلب عليها التحيز لأنها
�صادرة عن فرقاء يريد كل منهم �أن ينال من الآخ��ر ،و�أن �أغلب تلك
الأن�شطة تناولت امل��رج��وح؛ فمن هنا يُلمِّح الكاتبان �إىل غياب �إرادة
املعرفة وحلول �إرادة االيديولوجيا وهو ما تت�سم به هذه الأن�شطة.
وي�شري الربيعو �إىل �أ َّن �أغلب الباحثني �أدم��ن��وا ال��ر�ؤي��ة الكليانية
للإ�سالم ال�سيا�سي التي ت�صفه بالتخلف واجلمود التاريخي ج�� َّراء
ما و�سمته به احل��رك��ات الأ�صولية؛ فخلقت لنا ه��ذه ال��ر�ؤي��ة تياريْن
يف اخل��ط��اب ال��ف��ك��ري مي�س احل��رك��ات الإ���س�لام��ي��ة؛ الأول� :سعى �إىل
ويثله
ن��ف��ي الآخ����ر ع��ن ط��ري��ق الإدان�����ة ال��دائ��م��ة والأح���ك���ام امل�سبقة ُ
رف��ع��ت ال�سعيد يف م��واق��ف��ه الأي��دي��ول��وج��ي��ة املت�شنجة م��ع م��ا ي�سميه
بـ«الإ�سالموية» ،وف�ؤاد زكريا الذي ا�ستفا�ض بالتهكم على الإ�سالميني
يف كتابه «ال�صحوة الإ�سالمية يف ميزان العقل» ،و�سعيد الع�شماوي
يف كتابه ع��ن «الإ���س�لام ال�سيا�سي» ال���ذي ير�سم ن��ظ��رة �أيديولوجية
للحركات الإ�سالمية� .أم��ا التيار الثاين ال��ذي �سعى �إىل تنحية �إرادة
الأيديولوجيا ل�صالح �إرادة املعرفة؛ فم َّثله يف م�صر جمموعة من
الباحثني؛ مثل� :ضياء ر�شوان وجهاد عودة وعمار ح�سن ونبيل الفتاح
ال��ذي على الرغم من حت ُّيزه الأيديولوجي يف الكتابة� ،إال �أن��ه �سعى
لالنعتاق من �أ�سر اخلطاب التقليدي والأحكام اجلاهزة.
نحو مراجعة عنيفة لفقه العنف اجلهادي
وي���رى رف��ع��ت ���س��ي��د �أح��م��د �أ َّن م��راج��ع��ة م��ا ُي�����س�� َّم��ى ب��ـ«ف��ق��ه العنف
اجل��ه��ادي» مت�� ِّث��ل حت��وال ج��ذري��ا ي�ستطيع �أن ي��ر���س��م م�����س��ارا حلركية

الإ�سالم ال�سيا�سي ،وكما يرى كثريون أ� َّن من �ش�أن هذه املراجعة �أن
تقطع الإره��اب ل�صالح ال�سيا�سة� .أما منت�صر الزيات ،فريى �أنه من
ال�صعب ال��ن��ظ��ر �إىل م�ستقبل ه��ذه اجل��م��اع��ات مب��ع��زل ع��ن ت��داع��ي��ات
�أح����داث احل���ادي ع�شر م��ن �سبتمرب ،و�أن ث��م��ة ع���داء �أم��ري��ك�� ًّي��ا مُعلنا
ل��ه��ذه اجل��م��اع��ات ،ث��م ي�� َّت��خ��ذ م��ن اجل��م��اع��ة الإ���س�لام��ي��ة -ث���اين �أك�بر
تنظيم مب�صر -منوذجا عن اجلماعات الأ�صولية التي قامت ببع�ض
املراجعات يف داخلها ..قائال� :إ َّن تغيريا ملحوظا ط��ال خطاب هذه
اجل��م��اع��ة ال��ت��ي اع��ت��م��دت على لغة ال��ع��ن��ف ،و�أ َّن ثمة م��راج��ع��ة فكرية
دقيقة ط��ال��ت «ف��ق��ه العنف اجل��ه��ادي» ،كما يظهر يف الكتب الأرب��ع��ة
التي �أنتجتها اجلماعة (مبادرة �إنهاء العنف ،وحرمة الغلو يف الدين
وت��ك��ف�ير امل�����س��ل��م�ين ،وت�����س��ل��ي��ط الأ����ض���واء ع��ل��ى م��ا وق���ع يف اجل��ه��اد من
�أخ��ط��اء ،والن�صح والتبيني يف ت�صحيح املحت�سبني)؛ مما يوحي ب���أ َّن
اجلماعة حتوَّلت من جماعة دينية منغلقة �إىل جماعة منفتحة تطرح
ر�ؤى �إ�صالحية وتتقبل الآخ��ر ،وتطالب ب��احل��وار ،مقارنة ب�أدبياتها
القدمية التي دعت �إىل رف�ض الآخر والتكفري.
وانتق َد عمرو ال�شوبكي -ب��ق��وة� -سطحية التفكري ال��ذي تنتهجه
الواليات املتحدة يف فهمها لهذه احلركات .ويرى �أ َّن انك�سا َر ما يُ�سمِّيه
بـ«اجلهاد الن�صي» يُف�سح املجال الحتجاج �إ�سالمي م�شروع و�سلمي،
وي��ع��ول عليه يف �أه��م��ي��ة ال��ت��ف��اع��ل ب�ين الإ���س�لام ال�سيا�سي وامل�����ش��اري��ع
ال�سيا�سية الأخرى ،ثم دمج تيار الإ�سالم ال�سيا�سي يف امل�سرية املدنية
لبلدان العامل العربي ،وهناك من النخب الدينية والثقافية ما ي�ؤكد
على �أولوية الثقايف على ال�سيا�سي يف �صراعنا مع الغرب ،و�أن النه�ضة
ال تكون �إال بغياب الآخ��ر؛ مما دفع الرئي�س الإي��راين ُم َّمد خامتي
�أن يدعو يف كتابه «بيم موج» �إىل مراجعة معظم مقوالتنا التي حتول
بيننا وب�ي�ن احل����وار م��ع الآخ����ر؛ ف��ك��ل حم��اول��ة حتتمي بالثقافويات
ال�سائدة ،وتقول بال�صراع الأزيل بني الإ�سالم والغرب؛ فال�صراع هو
�صراع م�صالح ولي�س �صرا َع ح�ضارات؛ وبالتايل فهو �صراع �سيا�سي
م��ن �سنن احل��ي��اة ،وي��ح��دث داخ��ل املجتمعات العربية وح��ده��ا بح�سب
التق�سيم الثقايف للخطاب الإ�سالمي.
qabuazan@gmail.com

ذو الحجة 1436هـ  -سبتمبر 2015م

3

االجتهاد ح َّمال �أوجه
فاطمة نا�صر

يتناول الكاتب حممد ال�شتيوي يف جملة الت�سامح �إ�شكالية االجتهاد بني العقيدة والتاريخُ ،م�ستخدما العرف واملر�أة كمثال على الأخري .ويبد�أ
الكاتب مقاله مذ ِّكراً �أ َّنه لي�س بغر�ض تناول تثاقل وركود حركة االجتهاد ،و�إمنا الت�أكيد على �أ َّن االجتهاد عملية م�شروطة ،وهو ال يق�صد
ال�شروط الواجب توافرها باملجتهد ،و�إمنا ال�شروط املرتبطة بامل�سلمات العقيدية والإرث التاريخي املتمثل يف الأعراف املجتمعية .وبعيدا عن
اختالفات املذاهب يف هذا ال�ش�أن� ،أو ُّد التنويه �إىل �أ َّن �أ�سا�س وجود املذاهب ون�ش�أتها قام على االجتهاد ،ومل ي�أتِ ذك ُر هذه الفرق املذهبية ال يف كتاب
اهلل وال �سنة نبيه .وما �سنتع َّر�ض �إليه يف هذا ال�ش�أن هنا ال يتعدَّى كونه و�صفاً و�شرحاً لو�ضع االجتهاد الراهن؛ فحركته وركوده خا�ضعان للب�شر
القائمني عليه� ،أما الزمان فهو يف حركة دائمة.
ولتب�سيط فهم االجتهاد؛ علينا رمبا تفكيكه �إىل عنا�صره
الأ���س��ا���س��ي��ة؛ ف��ه��ن��اك :ال��ن�����ص��و���ص امل��ق��د���س��ة ون�����ص��و���ص ال�سلف
واجتهاداتهم ،وهناك الفقيه ال��ذي ي�سميه الكاتب «الو�سيط
امل����ع����ريف» ،وه���ن���اك امل�������س����أل���ة وب���ه���ا ت��ت��م��ث��ل ق�����ض��ي��ة االج���ت���ه���اد.
وي�ستعر�ض الكاتب �صنفني من امل�سائل امل�ؤثرة على االجتهاد؛
�أولهما :احلكم ال�شرعي ،وثانيهما :العرف والعادة .وكالهما
ب��ال��غ ال��ت���أث�ير يف �سري ح��رك��ة االج��ت��ه��اد .وك��م��ا تختلف م�سائل
االج��ت��ه��اد يختلف املجتهدون؛ فمنهم املقلد لأح��ك��ام ال�سلف،
املبالغ يف خ�شيته وريبته من االجتهاد؛ خوفا من ال��وق��وع يف
اخلط�أ ،ومنهم املجتهد اجلريء الذي ُيدرك ت�أثري الزمان يف
الأحكام ،و َب ْي هذا وذاك يتذبذب حال االجتهاد .وحني ُي�س ِّمي
الكاتب املجته َد بـ»الو�سيط املعريف ،ف�إنه يق�صد و�ساطته بني
ُ
املتغي الذي ال يث ُبت
احلكم الأزيل الثابت هلل تعاىل ،والزمان
ِّ
على ح��ال .ويف نظر العلوم الفقهيه ،ف����إنَّ املجته َد باجتهاده
ال ي�ستحدث احل��ك��م؛ فاحلكم ث��اب��ت و�أزيل ،ودوره م��ا ه��و �إال
ا�ستجالب ل��ه��ذا احل��ك��م و�إي�����ض��اح��ه ونقله لل�سائلني .ويف هذا
تقول املو�سوعة الفقهية حول تعريف االجتهاد�« :إنَّ االجتهاد
ه��و :ب��ذل الطاقة من الفقيه يف حت�صيل حكم �شرعي ظنِّي».
وي���ؤك��د ال��ك��ات��ب �أنَّ العلماء ق��د �أدرك����وا �إ�شكالية ال��ع�لاق��ة بني
خطاب اهلل العقيدي وبني الزمن ،وهذا يف�سر تعدد التفا�سري
حول عالقة خطاب اهلل الأزيل وبني �أفعال الإن�سان الزمانية.
وي��ت��و َّق��ف ال��ك��ات��ب ه��ن��ا ،وي���ن����أى ب��اخل��و���ض ع��ن ذك���ر م��ا ي��ع��رف
بـ«حمنة خلق ال��ق��ر�آن» .وال��ت��ي حتمل يف طياتها ت��ع��دُّ د الآراء
حول �أ�صل هذا اخلطاب الأزيل الذي هو �أ�سا�س ومنبع الأحكام
ال�شرعية .و�أت��ف�� َّه��م ح��ذر الكاتب م��ن التعر�ض لهذه الق�ضية
ال�شائكة واملت�شعبة ،والتي ال جمال ملقاله �أن يتفرع فيها ،ولكنه
با�ستبعادها بهذا ال�شكل وك�أنها مل تكن ،يجحف فرعاً مه ًّما
يف مو�ضوعه ،واك��ت��ف��ا�ؤه بقوله �إنَّ الأ���ص��ول العقائدية ثابتة
ال ج��دال فيها ،ويف حم��ل �آخ��ر يذكر تعدد الآراء حولها� ،أم��ر
ي�ضع القارئ �أم��ام متاهة وغمو�ض .ولنن�صف الق�ضية حقها
و�إن مل يت�سع مقامنا لذكر التفا�صيل� ،أدعو القراء �إىل البحث
يف «حمنة خلق ال��ق��ر�آن» ،وه��ي حمنة لأن��ه��ا تع َّر�ضت للأ�صل
الثابت ،الذي من املفرت�ض �أن يكون املرجع الذي جتتمع حوله
الآراء وتتفق ،ولكن �شهوة ال�س�ؤال يف �أ�صل الأ�صل ،هي ق�ضية

مل حت�سم منذ الأزل ،واخلو�ض فيها ال نهاية له؛ لهذا �آثرت
الفرق الإ�سالمية الغ�ض عن اخلو�ض يف حديث هذه املحنة،
�إال �أنَّ املتاب َع ُيدرك �أنَّ َ
بع�ض العلماء من كافة الفرق اليزالون
يخو�ضون فيها من منابرهم ،ويدخلون يف معارك ومبارزات
ب�ين خمالفيهم ،وك��ل يعلن انت�صار حجته �أم���ام �أت��ب��اع��ه؛ مما
ُيزيد مو�ضوع االجتهاد �إ�شكالية وتعقيداً.
� َّأما يف الق�سم الأخري ،فيتعر�ض الكاتب �إىل التاريخ وت�أثريه
يف االجتهاد ،وكيف ُيكن لل ُعرف والعادة الت�أثري على املجتهد
يف اج��ت��ه��اده ،ويف ه��ذا ي�ستعر�ض ع��دة �أح��ك��ام ق��دمي��ه َّ
مت فيها
خم��ال��ف��ة ال��ن�����ص��و���ص ،وت��غ��ل��ي��ب ال��ع��ادة وال���ع���رف .وم���رة �أخ���رى
يتناق�ض ما قيل يف �ش�أن العرف وعادات النا�س .فيجمع العلماء
على �أنَّ الأعراف لي�ست من م�صادر الت�شريع كالقر�آن وال�سنة،
و�أنَّ الأخذ بها مرهون ب�شروط معينة؛ �أهمها :عدم تناق�ضها
وما جاء يف م�صادر الت�شريع� ،إال �أنَّ الأخ َذ بها �أوجبه الفقهاء
يف عدة مواقع؛ حيث قالوا «العادة حمكمة» و»امل��ع��روف عرفاً
ب��امل�����ش��روط ���ش��رط��اً» ،وي���أت��ي هنا دور املجتهد يف م��واءم��ة هذه
الأع��راف والن�صو�ص الت�شريعة امللزمة .ومن املفيد �أن نذكر
بع�ض االجتهادات التي خالفت الن�صو�ص ،والتي ذكرها الكاتب
يف م��ق��ال��ه ،ومل ت��ع��د ُم��ل��زم��ة ال��ي��وم ،ول��ك��ن ُع��م��ل ب��ه��ا يف وقتها
م��راع��ا ًة لل ُعرف يف بع�ض مناطق املغرب العربي -والتي تتبع
املذهب املالكي -ومن هذه الأحكام :ا�ستثناء املر�أة املرتفة من
كاملي؛ وذلك خمالفة للن�ص القر�آين:
حولي
�إر�ضاع ر�ضيعها
ْ
ْ
(وال��وال��دات ير�ضعن �أوالده���ن حولني كاملني) ،والغريب ما
قاله الكاتب يف هذا ال�ش�أن ونظرته لهذا احلكم كا�ستثناء؛ ظانا
�أنه ُروعي به كماليات املر�أة وترفها على حاجة الر�ضيع للنب؛
الكاتب الآية املذكورة ومل ُيكملها ،وعقب عليها
حيث ا�ستقط َع
ُ
مبا ورد �أعاله ،يف حني تخالف الآية ما اعتربه ا�ستثنا ًء ،بقوله
ي َكامِ لَ ْ ِ
تعاىلَ « :وا ْل�� َوا ِل��دَاتُ ُي ْر ِ�ض ْعنَ َ�أ ْو َلدَهُ ��نَّ َح ْو َل ْ ِ
ي لِ َنْ َ�أ َرا َد
�أَن ُي ِت َّم ال َّر َ�ضا َع َة َو َعلَى الْ َ ْو ُلو ِد َل ُه ِر ْز ُقهُنَّ َوك ِْ�س َو ُتهُنَّ ِبالْ َ ْع ُر ِ
وف
ْ�س �إِ َّل ُو ْ�س َعهَا َل ت َُ�ضا َّر َوا ِل َد ٌة ب َو َلدِ هَا َو َل َم ْو ُلو ٌد َّل ُه
َل ُت َكلَّفُ َنف ٌ
َ
ِب�� َو َل��دِ ِه َو َع��لَ��ى ا ْل��� َوارِثِ مِ ث ُْل َذل َ
ا�ض
ِ�ص ًال َع��ن َت َر ٍ
��ك َف����إِنْ �أ َرا َدا ف َ
ِّم ْن ُه َما َو َت��� َ��ش��ا ُو ٍر َف َ�لا ُج�� َن��ا َح َعلَ ْي ِه َما َو�إِنْ �أَ َر ُّ ْ
دت �أَن ت َْ�س َت ِ
ْ�ض ُعوا
�أَ ْو َل َد ُك ْم َف َل ُجنَا َح َعلَ ْي ُك ْم �إِ َذا َ�س َّل ْمتُم َّما �آ َت ْيتُم ِبالْ َ ْع ُر ِ
وف َوا َّتقُوا
الل َو ْاعلَ ُموا �أَنَّ َّ َ
َّ َ
ري» .فقد جاء يف تف�سري
الل ِ َ
با َت ْع َم ُلو َن َب ِ�ص ٌ

الطربي ما ُيثبت عدم فر�ض الر�ضاعة على امل��ر�أة؛ حيث جاء
يف التف�سري« :و�أخرب تعاىل �أنَّ الوالدة واملولود له �إن تعا�سرا يف
الأجرة التي تر�ضع بها املر�أة ولدها� ،أن �أخرى �سواها تر�ضعه؛
فلم يوجب عليها فر�ضا ر���ض��اع ول��ده��ا؛ فكان معلوما بذلك
�أن ق��ول��ه« :وال��وال��دات ير�ضعن �أوالده���ن ح��ول�ين» دالل��ة على
مبلغ غاية الر�ضاع التي متى اختلف الولدان يف ر�ضاع املولود
بعدها ،جعل ح ًّدا يف�صل به بينهما ،ال داللة على �أن فر�ضا على
الوالدات ر�ضاع �أوالدهن.
باب االجتهاد �سيظل واقعاً يف �إ�شكاليات
و�أكتفِي بالقول �إنَّ َ
ع��دي��دة لي�ست حم�����ص��ورة مب��ا ج���اء ب��ه ال��ك��ات��ب ،ب��ل باختالف
النا�س حول ال�شروط امللزمة له؛ فال توجد م�ؤ�س�سة �إ�سالمية
��وح��دة متنح ترخي�صا معتمداً مل��ن ي�سمح لهم باالجتهاد؛
م َّ
فهناك من ينادي بغلق هذا الباب �أمام عبث العابثني وجتميد
االجتهاد برمته ،ومنهم من ي��رى بالعمل بقول :من اجتهد
ف�أ�صاب فله �أج���ران ،على الرغم من �أنَّ حديث الر�سول كان
موجها للحاكم! فقال �صلى اهلل عليه و�سلم� :إذا حكم احلاكم
َّ
فاجتهد ث��م �أ���ص��اب فله �أج���ران ،و�إذا حكم فاجتهد ث��م �أخط�أ
فله �أجر .فاملف�سرون ب�شر يظنون بيدهم املعنى ،واملعنى لي�س
واحداً� ،إن كان الأ�صل ح ّما َل �أوجه.
f_wahaibi@hotmail.com
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اجلدل الهرمنوطيقي و�أبعاد ت�أثريه يف العلوم االجتماع َّية
داود �سليمان

ُتعترب الهرمنوطيقا من �أبرز العلوم التي ُّ
حتتل مكانة ُمتقدِّمة َو ْ�سط العلوم االجتماعية والإن�سانية؛ فقد �ساهمتْ يف تط ُّور مناهج ونظريات هذه
العلوم ،ف�ضال عن م�ساهمتها يف تط ُّور درا�سة �إب�ستومولوجية اللغة وفل�سفتها؛ على اعتبار �أ َّن التجليات الثقافية الظاهرة هي انعكا�س للأبنية
اللغوية ال�ضاربة ب ُعمق يف اخلربة الب�شرية .ومن �أ�شكال التطور الأخرى ما طر�أ على �إمكانية التف�سري وحدوده ووظائفه والعوامل امل�ؤثرة فيه،
وهو تط ُّور ي َّت�صل ُمبا�شرة بخ�صو�صية منهج البحث يف العلوم االجتماعية ،و�إمكانية ت�أ�س�س هذا املنهج وفق م�ستويات خا�صة من املو�ضوعية .ويف
ُ
نعر�ض لبحث �أحمد زايد يف جملة الت�سامح «الت�أويل والظاهرة االجتماعية» ،الذي ُيناق�ش فيه بع�ض معامل اجلدل الهرمنوطيقي
هذا املقال،
و�أبعاد ت�أثريه يف العلوم االجتماعية.
وي�����ش��ت��ق ل��ف��ظ ال��ه��رم��ن��ي��وط��ي��ق��ا م��ن ا���س��م الإل���ه
الإغ���ري���ق���ي ه��رم�����س ( )Hermsم���ن ال��ف��ع��ل
( ،)hermeneueinومن هذا اللفظ ا�شتقت
ال��ك��ل��م��ة الإجن��ل��ي��زي��ة (،)hermeneutics
وه���ي و���ص��ف ل��ل��ج��ه��ود ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة وال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة
التي تهتم مب�شكالت الفهم والت�أويل ،وجوهر
عملية ال��ت���أوي��ل ه��و ال��ك�����ش��ف ع�� َّم��ا ي��ك�� ُم��ن خلفَ
الأ�شياء الظاهرة من دالالت ومعانٍ ال ُندركها
من جمرد النظرة الظاهرية اخلارجية .اهت َّمت
الهرمينوطيقا يف بداياتها بتحليل الن�صو�ص
ال�����ش��ع��ري��ة وال��ن�����ص��و���ص ال��دي��ن��ي��ة ،ث���م حت�� َّول��ت
�إ�شكاليات الت�أويل منذ ن�شر �شالير ماخر كتابه
( )Hermeneutikمن نطاق البحث الديني
�إىل نطاق البحث الفل�سفي واللغوي ،وا َّت�سعت
�آف���اق ال��ت���أوي��ل م��ع ك ٍّ��ل م��ن :ه��اي��دج��ر وج��ادام��ر
وه�برم��ا���س وب��ول ري��ك��ور ،نحو ع��وامل �أك�بر من
دائ��رة الن�صو�ص املكتوبة فقط .ومن هنا ،جاء
االه���ت���م���ام ب��ال��ل��غ��ة �-أو ب���ال���ك�ل�ام -ك��م��ا مت��ار���س
ب��احل��ي��اة م��ت��ق��دم��ا ع��ل��ى االه��ت��م��ام ب��ال��ن�����ص��و���ص
امل��ك��ت��وب��ة ،وو� َّ���س���ع ال��ب��ع ُ
�����ض م���ن م��ف��ه��وم ال��ن�����ص
لي�شمل الأف��ع��ال ذات امل��ع��ن��ى ال��ت��ي ت�شكل ع��امل
احلياة؛ الأم��ر ال��ذي فتح الطريق نحو تطبيق
�أف�ضل ملناهج ال��ت���أوي��ل يف العلوم االجتماعية.
يف ب��داي��ات��ه��ا ،اع��ت��م��دتْ ال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة يف
تف�سرياتها على علوم التف�سري الطبيعي؛ حيث
تقوم على درا�سة الوقائع االجتماعية؛ بو�صفها
من��وذج��ا
وق���ائ���ع ط��ب��ي��ع��ي��ة ،وه���ي ب��ذل��ك ت��ت��ب�� َّن��ى
ً
قائ ًما على التف�سري ال�سببي ولي�س على الفهم،
وه���ذا يعني �أ َّن تف�سري ال��ظ��واه��ر االجتماعية
والإن�سانية باال�ستناد �إىل �أدوات ومن��اذج ر�صد
مو�ضوعية واحدية ومادية ال ت�أخذ باحل�سبان
الأبعاد اجلوانية واخلا�صة والكيفية للظاهرة
الإن�سانية ،و ُتهمل ال��دواف��ع وال��وع��ي والقيمة.
وم���ن ه��ن��ا ،ك���ان اجل���دل ح���ول ث��ن��ائ��ي��ة التف�سري
وال��ف��ه��م وح����ول ث��ن��ائ��ي��ة امل��ع��رف��ة امل��و���ض��وع��ي��ة ـ
املعرفة الذاتية.
وح�� َّول �شاليرماخر الهرمنيوطيقا �إىل منهج
ي��خ�����ض��ع ل��ق��ان��ون ع����ام ق���ائ���م ع��ل��ى ف��ر���ض��ي��ة �أ َّن
يعك�س بال�ضرورة ال��روح العامة
�شكل التعبري
ُ
للثقافة .وان�شغ َل بعده ديلتي ب�أن ُيحقِّق الفه َم

أويلي للتو�صل �إىل معرفة مو�ضوعية بحتة؛
الت� َّ
بحيث ترقى العلوم الروحية �إىل مرتبة العلم
مبنهج �أق��رب �إىل امل�سلك ال�صويف امل�ستغرق يف
الذاتية ،وهو كما يبدو موقف متناق�ض ،و َف َر�ض
ت� ُّأمل هذا التناق�ض موقفا جديدا باال�ستناد �إىل
مفهوم ع��امل احل��ي��اة لهو�سرل ال��ذي ُي�شري �إىل
االجت��اه الطبيعي للخربة ب�شكل ع��ام وللخربة
العلمية ب�شكل خا�ص؛ فخربة الوجود يف عامل
احلياة هي التي ت�ش ِّكل �أيَّ مُ �ستوى للفهم �-سواء
ك���ان ال��ف��ه��م داخ���ل ع���امل احل��ي��اة ذات���ه �أو الفهم
ال��ع��ل��م��ي -وع��ل��ى ع��ك�����س دي��ل��ت��ي ال���ذي ���س��ع��ى �إىل
�أن ُي��ح�� ِّق��ق ال��ت���أوي��ل معرفة مو�ضوعية� ،أ�صبح
طريقا الكت�ساب معرفة مالئمة تع ِّمق فهمنا
لوجودنا .وه��ذا ما كان ي�ؤكده هيدجر على �أن
الت�أويل عندما يتجه نحو الك�شف عن معرفة
مو�ضوعية لن تكون لها قيمة ما مل تكن معرفة
مفيدة وذات معنى لوجودنا ،هذا ما �أ�شار �إليه

جادامر �أي�ضا من �أ َّن الوظيفة الأ�سا�سية للفهم
الـت�أويلي هي و�صف الوجود من �أجل الك�شف عن
هذه التاريخية التي تك ِّبل الوجود ،وال يختلف
ب��ول ري��ك��ور عما �أك���ده هيدجر وج��ادام��ر يف �أن
الهرمنيوطيقا تتجاوز ت�شييد املعرفة العلمية
�إىل ال�سعي نحو حتقيق وج��ود �أف�ضل للإن�سان
يف ه��ذا العامل ،يف حني أ� َّن هابرما�س ك��ان يرى
يف هذه ال�صياغة جنوحا ُيهمل العوامل املادية
التي ت�شكل الوجود؛ فربط الت�أويل بالبحث عن
نوعية �أف�ضل من الوجود يفرت�ض �أن الإن�سان
حر ميتلك وعيه بنف�سه ويحدد م�صريه بنف�سه،
ٌّ
وه���ذا غ�ير �صحيح ف��الإن�����س��ان مُ ��ك�� َّب��ل ال بقيود
الطبيعة فح�سب بل بقيود البيئة التي يخلقها
ُ
تفر�ض
الإن�سان بنف�سه؛ فاحل�ضارة الر�أ�سمالية
ع��ل��ى الإن�����س��ان �أغ��ل�اال وح�����ص��ارا ُي��ك�� ِّب��ل ق��درات��ه
الإبداعية؛ فتكون بذلك مهمة العلوم الإن�سانية
يف �سبيل م�ساعدة الإن�سان مهمة نقدية تتجه

ن��ح��و ن��ق��د الأي��دي��ول��وج��ي��ا ،و�أث���ن���اء ف��ع��ل ذل���ك ال
ينبغي �إه��م��ال �أ َّن ل��ل��ع��امل ج��وان��ب��ه املو�ضوعية،
ول��ف�����ض ه����ذا ال���ت���وت���ر ب�ي�ن ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة
وال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة ،ط��رح ه�برم��ا���س م��ا �أ�سماه
العلم االجتماعي اجلديل الذي ي�سمح لنا بفهم
مو�ضوعي للمعنى الذاتي .ويف اخلال�صة ،يتَّفق
فال�سفة الت�أويل على �أ َّن اللغة هي حمور �أ�سا�سي
لعملية الت�أويل ،و�أ َّن الفهم الت�أويلي هو عملية
�أب��ع��د م��ن ف��ه��م م��ا ه��و ظ��اه��ر م��ن الأ���ش��ي��اء من
موجهة �إىل الأبنية الداخلية
حيث �أنها عملية َّ
غري املرئية ،حتى و�إن كانتْ تك�شف عن نف�سها
يف �إ���ش��ارات اللغة؛ فالفهم عملية ذاتية ي�ص ُعب
ع��ل��ى امل����رء ف��ي��ه��ا �أن ي��ت��خ�� َّل�����ص م���ن �آف�����اق عقله
وتراثه ،و�أنَّه عملية تتَّجه نحو جتويد الوجود،
و�أ َّن العالقة بني الباحث ومو�ضوع بحثه لي�ست
ع�لاق��ة ان��ف�����ص��ام وت��ب��اع��د ب��ق��در م��ا ه��ي ع�لاق��ة
توحد وتقارب ،و�أ َّن �أيَّ تباعد للباحث يف عملية
الفهم يبعده عن احلقيقة.
 ...جنح ماك�س فيرب يف تقريب �شقة اخلالف
ب��ي�ن ال��ت��ف�����س�ير ال�����س��ب��ب��ي ل���ل���ظ���واه���ر (ال�����ذي
تبناه علماء االج��ت��م��اع االوائ����ل) وب�ين الفهم
الت�أويلي (ال���ذي تبناه ديلتي كمنهج للعلوم
ال���روح���ي���ة ) .وجن����ح -ف�����ض�لا ع���ن ذل�����ك -يف
�أن ي��دخ��ل م��ن��ه��ج ال��ف��ه��م �إىل دائ����رة الأف���ع���ال
االجتماعية ،وعرف تبعا لذلك علم االجتماع
على �أ َّن��ه «الفهم الت�أويلي للفعل االجتماعي
ال���ذي ُيو�صلنا �إىل التف�سري ال�سببي ملجراه
ون��ت��ائ��ج��ه» .وب��ال��رغ��م م��ن �أنَّ املنهج الو�ضعي
ال���ذي ت��ب�� َّن��اه ك��ون��ت ظ�� َّل �أ���س��ا� ً��س��ا �صل ًبا لتطور
امل��ن��اح��ي النظرية واملنهجية الأك�ث�ر �سيطرة
يف عامل ال�سيو�سيوجليا� ،إال �أنَّ الطريق الذي
�سلكه فيرب قد خَ لَق داخل علم االجتماع تيارا
نظريا ومنهجيا ،ت��وازى م��ع ت��ي��ارات خمتلفة
يف علوم اجتماعية �أخ��رى نبعت من االنفتاح
ع��ل��ى ع���امل ال��ت���أوي��ل (ون��ذك��ر يف ه���ذا ال�سياق
ال�صور املختلفة ملدر�سة التحليل النف�سي يف
علم النف�س ،وال�صور املختلفة من البنيوية يف
الإنرثوبولوجيا ،وال�صور املختلفة للمارك�سية
يف االقت�صاد ال�سيا�سي).
chancellor2050@live.com
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والدمار
احلوار � ُّأ�س الوقار َّ
عبد اهلل العلوي

ُيناط ُرقي الإن�سان يف املجاالت احلياتية املختلفة ،واملجاالت العلمية الوا�سعة ،مبا ي�سمى بـ»احلوار» ،ولكنَّ احلوار الذي �أراده الباحث املغربي
ر�شيد الرا�ضي يف مقاله مبجلة الت�سامح «من املقارعة �إىل املطارحة يف ن�صرة احلوار» ،هو احلوار الذي تكتمل �أ�سا�سياته املختلفة؛ �سواء من قِبل
املحا ِور �أو املحا َور �أو املو�ضوع نف�سه؛ فهذه الثالثة ُتعطينا املكونات الأ�سا�سية والكاملة للحوار النقي والهادف والعاقل على ح ِّد قوله.
أهم تعريف ُيكن �أن ن�ضعه للحوار هو ما جاء يف املعجم؛
� ُّ
فيقول ال��ل��غ��وي��ون� :إنَّ احل���وار (ل��غ��ة) ه��و ح��دي��ث ي��ج��ري بني
ا�صطالحا ب���أن��ه ن�شاط عقلي ولفظي
�شخ�صني ،ويعرفونه
ً
ُّ
بني طرفني يقدِّم كل طرف الأدل��ة واحلجج والرباهني التي
تُربر وجهات نظرهم بحرية تامة �-سواء خرجا بنتيجة �أو مل
يخرجا -فلي�س من ال�ضرورة �أن يخرج احل��وار بنتيجة يتفق
عليها الطرفان؛ فرمبا مل ي�ستطع ك ُّ��ل ط��رف �إق��ن��اع الطرف
الآخر بفكرته ،وهذا �أمر لي�س عيبا يف احلوار ،ولكن رمبا �أدلة
بع�ضهم �ضعيفة� ،شريطة �أن يحرتم الطرفان ر�أي بع�ضيهما؛
انطال ًقا من مقولة فولتري :قد �أختلف معك يف الر�أي ،ولكني
ُم�ستعد �أن �أدفع حياتي ثمنًا حلريتك يف الدفاع عن ر�أيك».
� ...إنَّ �أهمية احل��وار تك ُمن يف الإ�شباع املعريف والعلمي يف
كافة مناحي احلياة الطبيعية ،وقد ا�ستطاع احلوار الإن�ساين
��غ�ير م��ن م�����س��ار ال��ت��اري��خ،
ع��ل��ى م��ر ال��ت��اري��خ ال��ب�����ش��ري� -أن ُي ِّويخلق بيئة حياة �سواء كانت هذه احلياة حياة متزنة �سوية
م�ستقيمة م�ستقرة� ،أو كانت حياة �سيئة معوجة م�ضطربة؛
غي م�سار احلياة الب�شرية العامة ،وهناك
فعموم القول ب�أنَّه َّ
�أمثلة كثرية يف هذا ال�ش�أن؛ �أهمها :احل�ضارة اليونانية؛ حيث
كانت املقارعات الفل�سفية بني فال�سفة اليونان �آن��ذاك .ومن
احلوارات التي �أدت للحياة الثانية املقارعات التي بني فال�سفة
ومفكري الع�صور الو�سطى (ع�صور الظالم) وبني الكني�سة يف
حينها؛ فقد �أ َّدت هذه املقارعات �إىل حرق املفكرين وت�شريدهم
وق��ت��ل��ه��م ،وه���ذه ه��و ذات���ه الأم���ر ال���ذي ح��دث يف ع��ه��د امل���أم��ون
عندما خالفه العلماء يف بع�ض الق�ضايا العقدية؛ �أهمها:
ق�ضية خلق القر�آن.
االخ ُ
حتمي ال ُيكن اال�ستغناء عنه؛
��ت�لاف يف الآراء �أم��� ٌر
ٌّ
فهو من �أ�سا�سيات احلياة الب�شرية؛ فاالختالف من الكائنات
الأليفة القدمية ،وال يزال يعي�ش بيننا ،وهو حالة �إيجابية يف
املجتمع الواحد ،فقط يحتاج �أن نتعامل معه برزانة ،وتعقُّل؛
فاهلل تعاىل يقول يف القر�آن« :ول��وال دفع اهلل النا�س بع�ضهم
ببع�ض ل��ف�����س��دت الأر�����ض ول��ك��ن اهلل ذو ف�ضل ع��ل��ى ال��ع��امل�ين»
(البقرة ،)251:و ُيذكر �أنَّ ه��ارون الر�شيد �شاور الإم��ام مالك
يف �أن ُيع ِّلق «امل��وط���أ» يف الكعبة ،ويحمل النا�س على م��ا فيه،
فقال له الإمام« :ال تفعل ،ف�إنَّ �أ�صحاب ر�سول اهلل اختلفوا يف
الفروع ،وتف َّرقوا يف البلدانٌّ ،
وكل ُم�صيب» ،كما ُيذكر مقولة
للإمام ال�شافعي تقول« :ر�أي��ي �صواب ويحتمل اخلط�أ ،ور�أي
غريي خط�أ يحتمل ال�صواب».
لقد ���ش��اع يف ال��ع��امل يف الع�صور املتقدمة � َ��ض�� ْع��ف يف �إت��ق��ان
احل��وار العاقل والهادف ،وال ن�ستطيع �أن نلقي احلكم عامة،
أخ�ص بذلك االختالفات
ولكن �شاع هذا الأمر عند الكثري ،و� ُّ

ال��دي��ن��ي��ة وامل��ذه��ب��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة؛ ف��ق��د ���ش��اع ال��ت��ك��ف�ير ب�ين بني
الدين �أنف�سهم ،ف�أخذ يكفر كل واحد منهم الآخر ،ثم يجرحه
يف �أخالقه ويف والئه لدينه ولدولته؛ مما جعل �أوا�صل احلوار
امل��ت��زن ت�ضيع ب�ين ط��ي��ات ال��ن��زع��ات الإن�����س��ان��ي��ة ،وه���ذا �أم���ر ال
ير�ضاه �أي دي��ن يف الأر����ض؛ فجميع ال��دي��ان��ات دع��ت لل ُرو َّية،
ونبذ فح�ش اللفظ والكلمة ،وهذا يجعل الإن�سان ينتقل من
مرحلة االعتداء اللفظي �إىل االعتداء اجل�سدي؛ لأنه عندما
تتقدم النزعات الإن�سانية وال ي�ستخدم الإن�سان عقله يفقد كل
ما حوله ،فيفعل ما ال يرجو فعله ،وانتقال احلوار �إىل م�س�ألة
التجريح �-سواء جتريح الأفكار �أو جتريح �صاحب الفكرة -هو
خروج عن امل�سار ال�صحيح للحوار العاقل املتزن.
يتح َّمل الإع�لا ُم يف الع�صر احلديث الن�صيب الأوف��ر من
م�شكلة تزايد احلوارات غري العاقلة ،وهذا ما جنده جل ًّيا يف
�أغلب القنوات الف�ضائية العاملية املختلفة ،وتختلف الأهداف
امل��رج�� َّوة من وراء ه��ذا احل���وارات ،ولكن ُيكن �أن نقول ب�أن
الهدف الأكرث �سيطرة هو رغبة ُم ِّ
نظمي القناة يف �شهرتها،
وه��ذا الأم���ر مق�صود م��ن القناة نف�سها ،وي�صل الأم���ر �إىل
التمثيل؛ �أي خلق نقا�ش م��ن ال ن��ق��ا���ش؛ فتجد �أنَّ امل��ح��اوِر
معار�ضي له،
يختلق ق�ضية ،ويحاور نف�سه على �أنَّ هناك
ْ
ً
مدلل بالأدلة والرباهني ،ويرد عليه ،ويغ�ضب
ويطرح ر�أيه
ث��م ي��ه��د�أ .ومم���ا ُي��� َؤ���س��ف ل��ه �أنْ ي��ك��ون ع���دد ه�����ؤالء يف ازي���اد
متوا�صل خا�صة يف الوطن العربي ،و�شر البلية ما ُي�ضحك،
ٌ
ي�سب وي�شتم
وما هذا الأمر �إال
مر�ض �أ�صاب ه�ؤالء؛ فتجده ُّ
الطرف الوهمي الآخ��ر ،وك�أنه موجود �أم��ام��ه ،وكما يقال:
«كذب ف�ص َّدق كذبته».
� ...إنَّ و���ض��و َح ال��ه ِ
احلقيقي م��ن �إن�����ش��اء احل���وار لدى
��دف
ِّ
الطرفني يجعلنا ن�سري لطريق ح��وار ناجح عاقل .وعليه،
تنطلق �أ�سا�سياته على نهج معروف مت�سلل متقن؛ بحيث ال
يحيد كل ط��رف عن الهدف الأول ،ي�سهل عندها الو�صول
�إىل ن��ق��اط ق��د يتفق عليها� .أم��ا النقا�ش م��ن �أج��ل النقا�ش
فقط ،فيجعلنا يف د َّوامة «�أنا الأقوى» ،وهذه قنبلتي �أرميها
لك بكل ق َّوتي.
ومعرفة ُل َّب النزاع �أم ٌر يجعل احلوار ي�سري يف طريق وا�ضح
دون الت�شتيت يف حماور خمتلفة ،واالنتقال من نقطة لنقطة،
واخلو�ض يف كل �شيء من �أجل ال �شيء ،وقد ي�صل �إىل التكفري
والت�سفيه والتخوين ،بل رمبا �إىل احلقد والكراهية والبغ�ض
بني الأطراف املتحاورة.
و ُي��ع��دُّ احل���وار ال��ع��اق��ل ه��و احل���وار ال���ذي ي��ق��وم ع��ل��ى العقل
واملنطق واملدار�سة واملطارحة والأخذ والرد بني الطرفني ،دون
�أن يحوطه �شيء من النزعات الإن�سانية (الغ�ضب والتع�صب

والعاطفة�...إلخ) ،بل هو حوار العقل للعقل ،ين�صت كل طرف،
ي�سمع ما يريد ،وترتكه يكمل فكرته دون �أن يقاطعه الآخر،
والطرف املن�صت يجب �أن ال يركز على العرثات ،بل ي�ستفيد
مما يقوله الآخر حتى و�إن خالفه يف الفكرة.
� ...إنَّ احل��وا َر ال��ه َ
��ادف والبنَّاء والعاقل من الطرق املهمة
ميا من
للتالقح الفكري والثقايف ،وتعدُّ الدولة الإ�سالمية قد ً
أمنوذجا مه ًّما ج ًّدا ملثل هذه احلوارات؛
الدول التي قدمت لنا �
ً
مما جعلها �ضليعة يف العلم والثقافة بكافة مناهجها و�أفرعها
املختلفة ،حتى خ��رج اب��ن ر���ش��د ،واب��ن خ��ل��دون ،واب��ن �سينا...
وغريهم من الفال�سفة؛ وذل��ك من خالل مناق�شتهم لأفكار
فال�سفة اليونان ،كما جند ذلك يف ابن ر�شد وت�أثره ب�أفالطون،
وم��ن ح��وارات��ه كتابه «ت��ه��اف��ت ال��ت��ه��اف��ت» ال���ذي ي��رد فيه على
ال��غ��زايل وك��ت��اب��ه «ت��ه��اف��ت ال��ف�لا���س��ف��ة» ،ح��ت��ى و���ص��ل باخلليفة
العبا�سي هارون الر�شيد �أن �أن�ش�أ مكتبة عظيمة ُعرفت بـ»بيت
احلكمة» ،والتي ق�ضى املغول عليها وحرقوا كتبها ورموها يف
تغي لونه من ك�ثرة الكتب،
نهر ال��ف��رات ،و ُي��ذك��ر �أنَّ ال��ف��رات َّ
كذا ال نن�سى الأندل�س وعهد عبدالرحمن الداخل وابن ه�شام.
كما وج��دن��ا ه��ذا امل��ط��ارح��ات م��وج��ودة يف التاريخ العماين؛
ن���ذك���ر م��ن��ه��ا م���ا � ُ���س��� ِّم���ي ب���ـ»امل���در����س���ة ال���ن���زوان���ي���ة» و»امل���در����س���ة
الر�ستاقية»؛ ف ُيذكر �أنَّ تلك الفرتة رغم ا�ضطراب الأو�ضاع
ال�سيا�سية� ،إال �أنَّها ازدهرتْ من الناحية العلمية ،فما �إن جند
عامل ًا من �أحد العلماء يكتب يف فكرة معينة حتى جند املدر�سة
الأخرى ترد بكتاب م�ضاد للفكرة ،ف�أ�صبح للمدر�ستني م�ؤلفات
ُك ُث ،وهذا كان له الأثر الكبري يف تطور العلوم يف عمان.
ُ
تعي�ش الأم���ة العربية والإ���س�لام��ي��ة يف ه��ذه ال��ف�ترة حياة
مليئة ب��ال��دم��اء ،وك���ل ذل���ك ب�سبب ن��ق�����ص ال��وع��ي ال�����ص��ادق
وال��ع��اق��ل للحوار والنقا�ش ال��ب��ن��اء؛ ف�سالت دم��اء بريئة ،ال
ناقة لها وال جمل؛ من �أج��ل �أن يثبت كل ط��رف ر�أي��ه ،و�أن��ه
ال�صحيح وغ�ي�ره ال��ب��اط��ل ،ف���إم��ا �أن ت��ك��ون م��ع��ي و�إال ع��ل َّ��ي،
وال ي�ستقيم �أن تكون �ضدي ،و�أ�صبحت لغة ال��دم هي اللغة
املتعارف عليها بني املختلفني ،على ال�� َّرغ��م �أن دينهم مينع
دم��اء امل�سلمني .وه��ن��ا ،على الإع�ل�ام �أن يلعب دوره املهم يف
احلل بني الأطراف املتنازعة ،لكي ي�ضم ال�شمل ،وتبقى هذه
الأمة كما كانت �سابقة:
((دعوا كل الذي قلتم  ...وجدوا اليوم يف طلبي
ف�إين الوحدة الكربى � ...س�أحميكم من النوب
وعندي راية خفقت � ...س�أرفعها على احلقب
فقولوا رايتي عا�شت  ...وعا�شت وحدة العرب)).
abdlla1991@gmail.com
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الفكر العربي بني التجديد والتقليد
�سعيد ال�شعيلي

يتناول ر�ضوان ال�سيد يف مقاله مبجلة الت�سامح «م�شاهد التغيري ومناهجه يف الفكر العربي» �أربع ُمواجهات ثقافية :ثالث منها جرتْ يف م�صر
على مدى القرن الع�شرين ..املواجهة الأوىل كانت بني ُم َّمد عبده وفرح �أنطون ،وتناولت م�س�ألة التقدم ،وما هي ال�سبل الف�ضلى لتحقيقه؛
فرح �أنطون امل�سيحي كان يرى �أ َّن ال�سبيل ال ُف�ضلى لتحقيق التقدُّ م هو ف�صل ال�سلطة املدنية عن ال�سلطة الدينية من �أجل حتقيق العدل وامل�ساوة
والتقدم ،فبح�سب فرح �أنطون �أنه ال ميكن للدولة ذات الدين �إال �أن تنحاز للدين الذي ُت�ؤمن به ،بعك�س الدولة ذات ال�سلطة املدنية .بينما ير ُّد
ُم َّمد عبده على ادعاء �أنطون ب�أ َّن هذا الأمر غري ُمكن يف كل الأديان -ويف الإ�سالم على وجه اخل�صو�ص -ويرى ُم َّمد عبده �أ َّن ف�صل الدين
عن الدولة كان �ضروريا يف الديانة امل�سيحية ب�سبب عداء الكني�سة للعلم ،وما ح�سم النقا�ش ل�صالح �أي واحد منها؛ لأن ح�سم النقا�ش -مثلما يرى
ر�ضوان ال�سيد -غري ُمكن يف نقا�ش من هذا النوع .وال تزال �إ�شكالية ف�صل الدين عن الدولة �إ�شكالية قائمة حتى يومنا هذا.
امل��واج��ه��ة الثانية كانت ب�ين ر���ش��دي �صالح -ال���ذي �أ�صدر
رواي��ة ت�أويلية عن ابن خلدون عنوانها «رجل يف القاهرة»-
وم َّمد البهي -الذي � ْأ�صدَر كتابا بعنوان «الفكر الإ�سالمي
ُ
خ�ص�ص فيه
احل��دي��ث و�صلته باال�ستعمار ال��غ��رب��ي» -وق��د َّ
ف�ص ً
ال بعنوان «املارك�سية يف التجديد يف الفكر الإ�سالمي»؛
للر ِّد على ر�شدي �صالح .ر�شدي �صالح حاول فهم ابن خلدون
فهما مارك�سيا حماوال ا�ستلهام �شخ�صيته من �أجل الدعوة
�إىل ق��ي��م وحت��ل��ي�لات م��ع��ا���ص��رة� .أم���ا ال��ب��ه��ي -ال����ذي �أزع��ج��ه
ا�ستخدام �شخ�صية ابن خلدون من �أجل الدعاية لل�شيوعية-
فريى �أنَّ حدو َد التجديد هي حدود جمال الدين الأفغاين
وم َّمد عبدهُ .يق ِّرر ر�شدي �صالح -على ل�سان ابن خلدون-
ُ
حتمية التط ُّور ،وحتمية ال�صراع الطبقي وحتمية انت�صار
امل�سحوقني ،بينما يرى البهي حتمية انت�صار الإ�سالم على
ال�شيوعية وعلى ال�صليبية.
� َّأم����ا امل�����ش��ه��د ال��ث��ال��ث ،ف��ه��و ك��ت��اب ���س��ي��د ق��ط��ب «م���ع���امل يف
الطريق» الذي كتبه من داخل ال�سجن ،ونظر فيه للحاكمية
الإلهية ،يف مواجهة حاكمية اجلاهلية والطاغوت يف مقابل
ان�صب اهتمام مثقفيهم
ُمثقفي الإخ���وان امل�سلمني ال��ذي��ن
َّ
ع��ل��ى ن��ق��د م��ادي��ة ال��غ��رب وت����آم���ره ع��ل��ى الإ����س�ل�امُ ،معتربين
«النظام الإ�سالمي» ُمواجها للفكر ال�شيوعي والر�أ�سمايل.
�سيد قطب يرى �أنه ال ميكن �أن تكون ُم�سلما دون الدولة �أو
النظام الذي يحكم مبا �أنزل اهلل� ،أما �شيوخ الإخوان الذين
�أ���ص��دروا كتابا ب��ع��ن��وان «دع���اة ال ق�����ض��اة» ،ف�ي�رون �أنَّ امل�سلم
ي�ستطيع ممار�سة دينه دون احلاجة للدولة كما يف ال�صالة
والزكاة ،لكن له �أن يقاوم هذه الدولة �إذا حالت بينه وبني
�أداء فرائ�ضه .وي��ب��دو �أن نظرة �شيوخ الإخ���وان كانت �أك�ثر
اعتداال من نظرة �سيد قطب ،الذي ال تزال �أفكاره هذه ت�ؤثر
يف البع�ض �إىل يومنا هذا.
امل�شهد الرابع الذي اتخذ من «�إ�سالمية املعرفة» عنوانا
ل��ه؛ فمنذ ال��ق��رن ال�سابع ع�شر اجتيحت الأم���ة الإ�سالمية

بغزو ثقايف وع�سكري ،ا�ستطاع �أن ُيغري تفكري �شباب الأمة
ُمتخذا م�سلكني اث��ن�ين؛ الأول :التبديل الثقايف يف جمال
العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،والثاين :قطع �صلة الأمة
برتاثها الإ�سالمي وحتويله �إىل جمرد تراث تاريخي يفتخر
ويتغنى به .ومن �أجل مراجعة ما ح�صل ،عقد املعهد العاملي
للفكر الإ���س�لام��ي م���ؤمت��را بعنوان «�إ���س�لام��ي��ة امل��ع��رف��ة» عام
1982م؛ من �أجل بناء م�شروع ثقايف يعمل على �إعادة تكوين
فكر الأمة وثقافتها على هدي �إ�سالمي م�ستمد من املوروث
الإ���س�لام��ي الأ���ص��ي��ل .ه��ذا امل�شهد �أث��ار حفيظة الليرباليني
اجلُ��دد الذين خرجوا من احلتمية املارك�سية �إىل احلتمية
ال��ل��ي�برال��ي��ة ،وال���ذي���ن ي���رون �أنَّ احل�����ض��ارة ال��غ��رب��ي��ة ���ص��ارت
ح�����ض��ارة ع��امل��ي��ة ،و�أنَّ ال��ب��ح��ثَ ع��ن اخل�صو�صية يف ال��ت��اري��خ
ي�سد على
الإ�سالمي ب�إحيائه هو �ضرب من الوهم واخليالُّ ،
امل�سلمني الدخول �إىل منافذ احلداثة والعاملية.
ويف نهاية املقال ،يرى ر�ضوان ال�سيد �أ َّن��ه ا�ستنادا �إىل وعي
الأف��غ��اين وع��ب��ده...وغ�يره��م��ا ،ف����إنَّ �إ�شكالية تخ ُّلف امل�سلمني
ُّ
واحلل هو التقدُّ م باملفهوم
تك ُمن يف تخلفهم يف �سائر املجاالت،

الأوربي �آنذاك ،لكنَّ املفكريني الإ�سالميني يف الع�صر احلديث
يرون �أنَّ التخلي لي�س �سببه عجز امل�سلمني وح�سب ،بل الأمر
ميتدُّ لي�شمل م�س�ألة «حتقيق ال���ذات»� .إنَّ ما يح ُدث يف الأم��ة
الإ�سالمية اليوم هو خما�ض هائل يف جمال الثقافة ويف العامل،
ال �أحد ميلك مالمح حمددة �أو نهائية له.
و�أ�ستطيع ال��ق��ول ب���أنَّ ر���ض��وان ال�سيد ا�ستطاع مناق�شة
�إ�شكاليات التغيري يف ال��وط��ن العربي م��ن خ�لال الأمثلة
مت
ال���ت���ي ط��رح��ه��ا ،وم����ن خ��ل�ال امل���واج���ه���ات الأرب������ع ال���ت���ي َّ
احلديث عنها يف املقال.
�إنَّ �أزم����ة ال�� ُه��وي��ة الإ���س�لام��ي��ة و�إ���ش��ك��ال��ي��ة ال��دول��ة املدنية
ال ت��زال حا�ضرة يف نقا�شات املثقفني حتى ال��ي��وم ،وال ي��زال
الإ���س�لام��ي��ون ُمتم�سكني ب��ح��ل ال���دول���ة الإ���س�لام��ي��ة ،بينما
يتم�سك العلمانيون بحل الدولة العلمانية وتقدمي مفهوم
الدولة املدنية التي ت�سطيع �أن حت�ضن جميع الأطراف على
�أر�ضها ،ويكون احلكم فيها مدنيا� .إنَّ الناظ َر لواقع الدول
العربية والإ�سالمية ُي�ؤ�سفه ما يحدث على �أر�ضها اليوم من
تبي �أ َّن��ه ال ي��زال �أم��ام امل�سلمني طريق
تفجريات �إره��اب��ي��ةِّ ،
طويل لفهم الدين الإ�سالمي ومبد�أ التعاي�ش ال��ذي يقبل
بوجود اجلميع على �أر�ض واحدة .ومن ناحية التقدم املدين
والعمراين ،ف���إنَّ ال��دول العربية والإ�سالمية ال تزال تعاين
م��ن التخلف وع���دم م��واك��ب��ة ال��ت��ق��دم ال��ع��امل��ي ،وال ت���زال دول
بي �أنَّ �إ�شكالية فهم التقدم املدين باملفهوم
م�ستهلكة ،وهذا ُي ِّ
الغربي مل حتل بعد؛ ففي �أزم��ة النفط -التي ب��د�أتْ تظهر
ب��وادره��ا يف ال��وق��ت احل���ايل -تظهر ال���دول العربية املنتجة
للنفط كدول ه�شَّ ة ب�سبب تخلفها العلمي والثقايف واعتمادها
على التاريخ ال��ذي ال ت��زال تتغنى به حتى ال��ي��وم� .إنَّ احللَّ
يف ر�أيي يك ُمن يف عدم الركون �إىل الن�صو�ص التاريخية ،بل
تقدمي نظرة �إ�سالمية جديدة ق��ادرة على فهم روح الع�صر
ومعرفة متطلبات احلياة املدنية.
ska.sm90@gmail.com
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القر�آن الكرمي والرتجمة
مرمي العدو َّية

القرني التا�سع ع�شر والع�شرين والقر�آن الكرمي َي ْحظى بالكثري من االهتمام من ِق َبل ال ُكتاب الأملان؛ ُ
ْ
حيث ذكر �شتيفان فيلد -وهو
من ُذ بواكري
رئي�س �سابق للمعهد ال�شرقي يف جامعة بون ب�أملانيا -يف مقاله يف جملة الت�سامح َح ْول ترجمة القر�آن الكرمي� ،أ َّن العدي َد من العلماء غري امل�سلمني
�أ َّلفوا ُكتباً وو�ضعوا �أبحاثاً حول القر�آن؛ ومنهم :تيودور نولديكه الذي و�ضع كتاباً حول «تاريخ القر�آن» ،ويف املقابل ف�إ َّن العلماء امل�سلمني حت َّفظوا
تغيت احلال يف ال�سنوات الأخرية؛ فلقد
على الكثري من هذه امل�ؤلفات؛ نظراً ملا فيها من �أفكار عقدية يختلف فيها امل�سلم عن غري امل�سلم ،ولكن َّ
�أرفدت اجلامعات الأملانية ال�ساحة الفكرية بخريجي تخ�ص�ص العلوم القر�آنية من الأملان امل�سلمني ،والذين �ساه ُموا بدورهم يف �إثراء �ساحة
الدرا�سة القر�آنية ،بل وحازوا انتباه املثقفني وال�صحف والإذاعات الأملانية؛ ومنهم :ملياء قنديل �صاحبة درا�سة عن «ال َق َ�س ِم يف القر�آن».
 -1عوائق ترجمة معاين القر�آن الكرمي للأملانية:
جن�� ُد ال��ي��وم يف �أمل��ان��ي��ا وح��ده��ا م��ا ي��زي��د على اثنتي ع�شرة ترجمة
للقران بالأملانية ،يتداولها امل�سلمون -البالغ عددهم يف �أملانيا وحدها
ما يربو على الثالثة ماليني م�سلم -جنباً �إىل جنب مع الرتجمة
الرتكية؛ وذل��ك لأن امل�سلمني الأمل���ان ينحدرون م��ن �أ���ص��ول تركية،
وغالباً ما تكون الرتكية �أو الكردية هي لغتهم الأم؛ �إ�ضافة �إىل العدد
املتنامي م��ن امل�سلمني الأت����راك ال��ذي��ن ح��ظ��وا باجلن�سية الأمل��ان��ي��ة،
و�أ�صبحت الأملانية هي لغتهم الأم .ويف جميع الأح��والٌ ،
قليل منهم
من يُجيد تالوة القر�آن وفهمه بالعربية .ومن منطلق الإميان ب�أ َّن
م�ضمو َن ال�شعر هو ما يتم ترجمته ،بينما روح ال�شعر تبقى يف كلمات
اللغة الأم؛ ف�إ َّن ترجمة القر�آن ترمي �إىل ترجمة معاين القر�آن؛ ُ
حيث
ال ميكن ترجمة �آية �إىل �أي لغة �أخ��رى؛ لذا جند �أ َّن ُكتب الرتجمة
ت�شبه �إىل حد كبري كتب التفا�سري التي ال غنى عنها ،وكثري منها ما
ترافقها الآي��ات القر�آنية ،كما جند �أن بع�ض املرتجمني ي�شدد على
ذلك بو�ضوح من خالل ت�سميتها بـ»املعاين التقريبية للقر�آن»؛ لهذا
جند تعدداً يف كتب ترجمة القر�آن يف اللغة الواحدة.
ولقد �أ َّك��د ُم َّمد �أ�سد -النم�ساوي الأ�صل ال��ذي �آم��ن بالإ�سالم-
يف كتابه «هل ُيكن ترجمة ال��ق��ر�آن؟» ا�ستحالة ترجمة القر�آن من
قبل امل�سلم ،ال���ذي � َ��س َ�بر ال��ق��ر�آن �أغ����واره ،وجعله ي�ست�شعر م��ا لهذا
الكتاب من قد�سية وعظمة .و�أما عن اخل�صائ�ص الأ�سلوبية املميزة
ل��ل��ق��ر�آن -م��ث��ل :احل����ذف والإي���ج���از يف ال��ت��ع��ب�ير ،وه��م��ا م�صطلحان
بالغيان متقاربان ومتغايران يف الآن نف�سه -فلقد �أ�شار ُم َّمد �أ�سد
فيما يخ�ص احلذف �إىل �أن عمل املرتجم يقت�ضي �أن يُو�صل للقارئ
الفقرة الفكرية املرتوكة بق�صد يف الن�ص القر�آين ،وي�ضع ترجمته
بني قو�سني؛ و�إال ف�إ َّن اجلملة املعنية �ستفقد حيويتها واملغزى منها،
وعليه كذلك �أن يلفت انتباه ال��ق��ارئ �إىل الإ���ض��اف��ات التي و�ضعها
حتى ال يلتب�س الأمر على القارئ ويدرك ب�أنها مل ترد.
وال ري��ب �أ َّن الكتابة املو�ضوعية يف الرتجمة مُه َّمة ج��دًّا؛ فعلى
امل�ترج��م �أن ينتبه ف�لا ي��ت��ع��دَّى ب��ر�أي��ه ال�شخ�صي ع��ل��ى م�صداقية
ال�ترج��م��ة وج��ودت��ه��ا .وه���و الأم����ر ال����ذي ي��ب��دو ج��ل�� ًّي��ا ع��ن��د م��ق��ارن��ة

ترجمات ال��ق��ر�آن املختلفة .وعلى �سبيل امل��ث��ال ال احل�صرُ ،يكننا
�أن َّ
نتبي ذلك من خالل مقارنة الرتجمة التي قام بها �أبو الر�ضا
حممد ب��ن �أح��م��د ب��ن ر���س��ول وال�ترج��م��ة الأمل��ان��ي��ة ال��ت��ي ���ص��درت عن
م�ؤ�س�سة امللك فهد م�ؤخراً؛ فكل ترجمة ذهبت �إىل ما ر�آه املرتجم
�أن�سب و�أف�ضل من الإ�ضافات.
وم��ن جهة �أخ���رى ،ث َّمة طريق �صعب يحتار فيه امل�ترج��م؛ ُ
حيث
بع�ض املعاين التي ي�صعب ترجمتها ،جتعل املرتجم بني خيارين يف
كالهما م�آخذ ،فهو بني �أن يرتجم بلغة �صعبة ت�ستوجب �أن ي�سرب
اللغة امل�ترج��م لها ���س�براً وي���أت��ي بالغريب م��ن الأل��ف��اظ يف حماولة
�إي�صال املعنى ،وب�ين �أن ي�ترك الن�ص مُبهما وال يتع َّمق يف معانيه؛
فالرتجمة ال تنتهي بنقل اللفظ من لغة �إىل �أخرى حرف ًّيا ،بل تذهب
�إىل �أكرث من ذلك؛ ففي الرتجمة نقل معنى وثقافة وح�ضارة ت�ستلزم
معرفة اخللفية الثقافية والتاريخية للن�ص والكثري من التفا�صيل؛
حتى يتم َّكن املرتجم من نقل الن�ص ب�أق�صى درجات الإجادة.
وكلما كان الن�ص مُه ًّما زادتْ �أهمية الإج��ادة ،وال ريب �أ َّن للقر�آن
�أهمية بالغة ومنه ت�صبح عملية الرتجمة �صعبة ووجب احلذر فيها.
ولقد �أو�ضح «ال�صفدي» يف كتابه «الغيث امل�سجم» وجود �إمكانيتني
للرتجمة؛ هما:
�أو ًال :ال�ترج��م��ة احل��رف��ي��ة ،وتتم َّثل بنقل ك��ل لفظ ع��رب��ي �إىل ما
ي��واف��ق��ه يف ال��ي��ون��ان��ي��ة ه��ك��ذا �إىل ن��ه��اي��ة ال��ن�����ص ،ول��ه��ذا ال��ن��وع عيوب
ع��دي��دة؛ منها :ع��دم وج��ود م��رادف��ات لكافة الأل��ف��اظ؛ مما ي�ستدعي
اللجوء �إىل امل��ج��ازات التي جتعل من احتمالية اخلط�أ يف الرتجمة
�أكرث ،ناهيك عن عقبة ما لكل لغة من خ�صو�صية يف قواعدها.
ثانياً :على املرتجم قراءة الن�ص وا�ستيعابه وفهمه ،ومن ث َّم نقل
املعنى بالألفاظ التي يراها منا�سبة ،وهذا النوع هو الأف�ضل؛ لأنه
�أقرب للدقة .ولأ َّن الإمكانية الثانية هي التي �أتفِق عليها يف الرتجمة
من العربية �إىل اليونانية؛ فلقد ر�أى امل�شايخ -ومنهم :ج��اد احلق
علي جاد احلق يف «املنتخب»� -أنها هي الأمثل التخاذها عند ترجمة
القر�آن؛ فالرتجمة احلرفية غري ممكنة.
ومل تنت ِه م�شكالت ترجمة القر�آن الكرمي من العربية �إىل الأملانية

عند هذا احلدِّ ،بل برزتْ م�شكالت �أخرى؛ منها :ما يخت�ص مب�ستوى
اللغة امل�ترج��م �إل��ي��ه��ا؛ ف�يرى بع�ض املرتجمني �-أم��ث��ال :فريدري�ش
روكيت -ا�ستعمال لغة �أدبية عالية ،بينما يذهب البع�ض -مثل :رودي
باريت� -إىل ا�ستعمال لغة ب�سيطة قريبة من عامة القراء.
ولأ َّن ك�� َّل مُرتجم يذهب �إىل ما يجده منا�سبا ،ب��ات من ال�صعب
على الق َّراء الأمل��ان حتديد الرتجمة الأق��رب والأف�ضل .وهنا؛ ي�أتي
دور امل�ؤ�س�سات املعنية وذات املكانة حتى ت�شري �إىل الرتجمة الأن�سب؛
مثل :الرتجمة التي �أو�صى بها امل�ؤمتر الإ�سالمي يف كرات�شي ،ومع
ه��ذا فقد تتك َّرر امل��ف��ارق��ات؛ عندما يتم اختيار �أك�ثر م��ن ترجمة يف
ف�ت�رة زم��ن��ي��ة ق�����ص�يرة ،وت��ك��ون ب�ين ال�ترج��م��ت�ين اخ��ت�لاف��ات ع��دي��دة!
وهكذا مل يفت�أ امل�سلمون يف كل بقاع الأر�ض يف بحث د�ؤوب عن ترجمة
�أف�ضل للقر�آن الكرمي ،وفقاً ملا يتطلبه كل ع�صر من جتديد وحداثة.
 -2املنهج الأدبي لتف�سري القر�آن الكرمي:
ُ
ينطلق هذا املنهج �إمياناً من �أ�صحابه ب���أ َّن القر�آن الكرمي مثلما
�����ص �أدب ٌّ����ي مُ��ه��م ج����دًّا؛ ح��ي ُ��ث ���س��ار من
�����ص دي��ن ٌّ��ي؛ ف��ه��و ك��ذل��ك ن ٌّ
ه��و ن ٌّ
قبل الزخم�شري على ه��ذا املنهج ،وم��ن ثم تبع ُه كثريون يف الع�صر
احلديث؛ ومنهم� :أمني اخلويل.
وتك ُمن خ�صو�صية ه��ذا املنهج يف �أ َّن��ه يعتمد على �أرب��ع��ة عنا�صر؛
ه��ي :املر�سل وامل�ستقبل والأ�سلوب واملر�سل �إل��ي��ه؛ �أي ينبغي معرفة
�أ�سباب النزول وق�صة احلادثة ،وهو ما ي�ستوجب الإملام بخ�صو�صية
اللغة العربية من جانب ،وباملجتمع اجلاهلي -املجتمع ال��ذي تلقى
فيه ال�صحابة ال��ق��ر�آن -م��ن ج��ان��ب �آخ���ر� ،أ���ض��ف �إىل ذل��ك م��ا لذلك
الع�صر من خلفية ثقافية .ومن هنا ،ن�ستطيع القول ب�أ َّن الرتجمة
لي�ست حكرا على امل�سلمني؛ فكذلك العلماء غري امل�سلمني ب�إمكانهم
من خالل الن�صو�ص ال�شعرية والنقو�ش والآث��ار ودرا�سة التاريخ-ام��ت�لاك خلفية ع��ن ج��وه��ر املجتمع اجل��اه��ل��ي ،وم��ن��ه ينطلقون �إىل
ترجمة ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي .و ُي��ع��دُّ امل�ست�شرق الأمل���اين مانفريد �أومل���ان
منوذجا لذلك؛ ُ
حيث و�ضع قامو�س اللغة العربية القدمية.
ً
ورغ����م ك���ل ال�����ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ل��ط��امل��ا واج��ه��ت��ه��ا ال�ت�رج���م���ة ،تبقى
الرتجمة �ضرورة ملحة اللتقاء الأفكار و�إي�صالها للآخر.
maryamsaid2015@gmail.com
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املنهج َّية العلم َّية الر�صينة عند امل�سعودي
ُم َّمد ال�شحي

ُيطالعنا الباحث ال�سوري ُع َمر �شعار ،يف مقاله البحثي يف جملة الت�سامح املعنون بـ«الرو�س و�أ�صولهم على �ضوء عمل امل�سعودي» ،على جوانب
معرفية ُمت�صلة بالبحث الإب�ستمولوجي ،والأنرثوبولوجي ،واالقت�صادي ،وال�سيا�سي ،والتاريخي بال�ضرورة؛ ففي درا�سته لعمل ال َّرحالة العربي
�أبي احل�سن علي بن احل�سني بن علي امل�سعودي :مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،يلت َّم�س �شعار جوانب املنهجية البحثية التي مت َّيز بها امل�سعودي
عن الرحالة العربي الآخر ابن ف�ضالن� ،صاحب الرحلة ال�شهرية .كما �أ َّنه ي�ستعر�ض ق�ضية معرفية بالغة الأهمية -و� ْإن مل ي�صرح بها -وهي
ق�ضية «غائية املعرفة»؛ متمثلة يف اجلدوى املاثلة خلف البحث الأنرثوبولوجي عن �أ�صول الرو�س ،وانعكا�سات هذه املعرفة على املواقف ال�سيا�سية
واالقت�صادية.
()1
ففيما يتعلق بر�ؤية عمر �شعار التحليلية لن�صو�ص امل�سعودي
ب���ه���دف ال��ت��م��ا���س م��ن��ه��ج��ي��ت��ه ال��ب��ح��ث��ي��ة -ي�����س��ت��ع ُ��ر���ض ال��ب��اح��ث
اخل��ط��وات ال��ت��ي اتَّبعها امل�سعودي يف تو�صيفه ل��ب�لاد ال��رو���س؛
ِ
يكتف مبجرد النقل ع َّمن �سبقوه م��ن الرحالة
ف�صاحبنا مل
َّ
والباحثني الذين َو َ�صفوا تلك البالد ،كما �أن��ه مل يتجاوزهم
ويتجاهلهم ،بل �أخذ ي�س ِّوق �آراءهم كاملة ،ثم يناق�شها؛ فيقبل
منها ما وافق ر�ؤيته الراهنة لتلك البالد �إث َر زيارته لها ،ويفنِّد
الأوه��ا َم التي تناقلها الرحالة من قبله .وهو �-أي امل�سعودي-
يتتبع منهجية تامة ال�ضبط والتمكن؛ فما ا�ستعر�ضه �شعار
من عمل امل�سعودي ال يعدو �سوى قراءة يف «الأدبيات ال�سابقة»،
وحتليلها ومناق�شتها ،م��ع الإ���ض��اف��ات ال��ت��ي ا�ستقر�أها بنف�سه
ب�س�ؤاله لأهل املنطقة والتجار ،وا�ستعانته بال�شواهد التاريخية
والأحداث امل�ؤيدة على تفنيد بع�ض الآراء ،وهذا عني املنهجية
العلمية التكاملية.
وييز �شعار عم َل امل�سعودي عن عمل ابن ف�ضالن كون الأول
ُ
«ع��امل��ا مو�سوعيا ،دقيقا يف معلوماته التاريخية واجلغرافية
بعيدا عن الآراء الفنتازية الالم�س�ؤولة التي تتميز بها ر�سالة
اب���ن ف�����ض�لان ال���ذي مل ي��ك��ن ���س��وى ر���س��ول اخل��ل��ي��ف��ة العبا�سي
امل��ق��ت��در ب���اهلل �إىل م��ل��ك ال��ب��ل��غ��ار .»..و َرغْ �����م اع�ت�راف���ه ب���أه��م��ي��ة
املعلومات الواردة يف ر�سالة ابن ف�ضالن� ،إال �أنَّ الأخري -مقارنة
بامل�سعودي« -مل يكن رج َل علم باملعنى الوا�سع؛ لذلك احتوت
ر���س��ال��ت��ه ال��ك��ث�ير م���ن الأو�����ص����اف والآراء ال���ذات���ي���ة اخل��اط��ئ��ة،
وال��ع��ب��ارات غ�ير اللبقة ال��ت��ي ال ي�ستخدمها رج���االت العلم يف
و�صفهم لل�شعوب الأخرى».
ويلفت نظ َر القارئ عبارة �ساقها �شعار على عجلُ ،متعلقة
باملنهجية العلمية ،ولعلها كانت م��ن ب��اب اال�ستطراد يف غري
تعك�س موقفا ي�ست�شرف من فوقه حال الأبحاث
حمله ،لكنها
ُ
العلمية؛ �إذ ق��ال ب��ع��د �أن ���س��اق اق��ت��ب��ا� ً��س��ا ل��ت�����س��ا�ؤالت امل�سعودي
االعرتا�ضية على بع�ض الآراء/الأوه������ام« :نحن بالفعل أ�م��ام
لوحة علمية ثمينة ،ومثال منوذجي يف �أ�سلوب البحث العلمي
ن��ادرا �أن جند مثيله يف وقتنا ال��راه��ن .»..و�إين لأظنه يعر�ض

بالباحثني ال��ع��رب ال غ�يره��م ،و�إال فمن �أي��ن ل��ه احلكم بندرة
املنهجية العلمية يف الوقت الراهن يف كل العامل� ،إن��ه ال يعني
�سوى الأبحاث العربية ال�شحيحة �شحا ميكن معها �إ�صدار حكم
بندرة املنهجية العلمية الر�صينة.
()2
ربز من مقالة �شعار حول عمل امل�سعودي
الأم ُر الآخر الذي ي ُ
م��ا �أ�س ِّميه «غائية امل��ع��رف��ة»؛ �أي ج��دوى ه��ذه املعرفة �أو تلك،
وما املحرك الذي يدفع بعجلة البحث نحو مزيد من البحث!
�سيكون من باب الرتف الفكري �أن يختلف الباحثون يف �أ�صول
�شعب رو�سيا بني ُمرجع لهم �إىل منطقة حو�ض نهر الدنيرب
(�أوروب����ا ال�����ش��رق��ي��ة) ،وب�ين مثبتٍ النتمائهم لقبائل ال�سكيف
وال�����س��ارم��ات الإي��ران��ي��ة الأ���ص��ل �-إنْ ك���ان ه���ذا االخ��ت�لاف غري
م��دف��وع ب��دواف��ع جيوبوليتيكية -ف�لا �أظ���ن �أنَّ ه��ن��اك معرفة
من �أج��ل املعرفة فقط ال غ�ير� ،إنَّ ه��ذه الفكرة احلاملة ال جتد
مكانا لها بني الأف��ك��ار امل���ؤث��رة يف �أر���ض ال��واق��ع .خا�صة عندما
نعلم موقف الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني من الأبحاث
الأن�ثروب��ول��وج��ي��ة اجل��اري��ة يف منطقة يف ���ش��م��ال غ��رب مدينة
نوفجراد الرو�سية ،ودعمه لها؛ ف�سيا�سي مثل بوتني لن ي�شغل
وقته فيما لن يفيد مواقفه القومية الرو�سية.
لقد ك��ان ال��ب��اح��ث��ون ال��ذي��ن �أرج��ع��وا �أ���ص��ل ال�شعب الرو�سي
�إىل منطقة ح��و���ض ن��ه��ر ال��ن��ي�بر يف �أوروب�����ا ال�����ش��رق��ي��ة ه��م من
ال��ل��ي�برال��ي�ين ال��ت��غ��ري��ب��ي�ين .وب��امل��ق��اب��ل ،ف�����إنَّ ال��ب��اح��ث�ين ال��ذي��ن
ي��رج��ع��ون ال���ع���رق ال���رو����س���ي �إىل الأ�����ص����ول الإي���ران���ي���ة ه���م من
القوميني وال�شيوعيني الذي يريدون �إثبات ات�صالهم بال�شعوب
القدمية التي نزحت �شيئا ف�شيئا من اجلنوب �إىل ال�شمال ،ال
�أولئك القبائل التي التج�أت نحو �أي جزء من القارة الأوروبية،
ح��ي��ث��م��ا ات���ف���ق ،خ�ل�ال ع�����ص��ر ه���ج���رات ال�����ش��ع��وب ال���ك�ب�رى ،وم��ا
املهاجر نحوها �أو
رافقها من عمليات تطهري و�إب��ادة لل�شعوب
َ
يف �أف�ضل الأح��وال -طم�س للهويات يف هويات قاتلة جديدة.نالحظ باحثنا مل يتخذ موقفا وا�ضحا بني الر�أيني الكبريين،
واكتفى بالعر�ض وحتليل دواف��ع كل اجتاه من االجتاهني بني
قومي وتغريبي .ولع َّل ال�سبب وراء ذلك هو اهتمامه بتحليل

خطاب امل�سعودي ،وتتبع جهوده العلمية الدقيقة يف تو�صيف
بلد الرو�س و�شعبها.
و�إذا ما ت�ساءلنا الت�سا�ؤل ذاته يف حقِّ عمر �شعار :ملاذا قد يهتم
باحث عربي بهذا املو�ضوع؟ ما دواف��ع باحثٍ �سوري لالهتمام
بتاريخ العرق الرو�سي؟ و�إذا �ساغ لنا اجلنوح �أكرث يف الت�سا�ؤل
لقلنا :ه��ل لهذا االجت���اه دواف���ع جيوبوليتيكية ه��ي الأخ���رى؟
�أم �أن��ه جم��رد اهتمام معريف ب�إنتاج عربي من ال�تراث (القرن
اخلام�س الهجري)؟
ُيكننا الإجابة عن ال�س�ؤالني الأول والثاين من خالل املقال
نف�سه؛ حيث �أع���اد الباحث �أهمية عمل امل�سعودي �إىل اعتماد
الرو�س �أنف�سهم بهذا العمل ،وترجمتهم ل��ه ،بوا�سطة اللغات
الإجنليزية والأملانية والفرن�سية ،ثم من العربية مبا�شرة مع
امل�ستعرب ميكول�سكي ،لكن الأخ�ير ترجم اجلز�أين الأخريين
م��ن العمل فقط (م��ن �أ���ص��ل �أرب��ع��ة �أج����زاء)؛ وب��ال��ت��ايل ميكننا
ال��ق��ول �إنَّ ال��داف��ع ع��روب��ي/ق��وم��ي ،ي�ستعر�ض اجل��ه��ود العاملية
وا�ضحا يف الثقافة الرو�سية� .أما
للرتاث العربي املنعك�سة �أث ًرا
ً
ال�س�ؤاالن الأخريان فال املنهجية العلمية ت�سوغ الإجابة عنهما،
وال القرائن التي بني �أيدينا كافية للحكم باطمئنان على وجود
دوافع جيوبوليتيكية من عدمها ،وال �أن تكون الدرا�سة بريئة
وديعة هدفها املعرفة من �أجل املعرفة ،مع �أننا ال نرى النتيجة
الأخرية �سائغة كما قدمنا له �سابقا.
لقد �أ ْنهَى �شعار درا�سته بعبارة« :ويف املح�صلة� ،أعتقد �أن رو�سيا
ال تنتمي �إىل جمموعة ال���دول ال��ت��ي على م��ر ال��ت��اري��خ متيزت
بكينونة خا�صة بها تختلف ع��ن ح�ضارات ال�شعوب الأخ���رى؛
فرو�سيا بخ�صائ�صها التاريخية واجلغرافية والأنرثوبولوجية
والثقافية هي رو�سيا ال ت�شبه �إال نف�سها» .وهي عبارة ت�سليمية
فارغة ال تدل �سوى على �أن اهتمام الباحث مل يكن ،حقا ،وراء
الأ�صول الرو�سية ،بل �إمنا كان هو قراءة يف منتج تراثي عربي،
وقد جنح يف ذلك �إىل حد بعيد .لقد �أراد �شعار �أن يبني املنهجية
العلمية الر�صينة عند امل�سعودي ،لكنه ا�ستخدم مطية احلالة
الرو�سية ،بدليل �أنه مل يتخذ موقفا من بني املواقف املتعلقة
برو�سيا التي �ساقها.
Alshehhim@hotmail.com
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حتليل الن�ص مبنهج «الإعراب»
نادية اللمك َّية

ال يزال احلديث عن حقول حتليل اخلطاب يف جذبٍ و�شد بني من يت�شبثون بالل�سانيات يف التحليل ،وبني �أولئك الداعني �إىل تو�سيع املناهج،
واال�ستفادة من جماالت التحليل اجلديدة ،يف الوقت الذي �أ�صبحتْ فيه �إمكانية الن�شر والبث املعريف حول العامل غري حمدودة ،و�أ�صبح الن�ص
الواحد يحتمل �ألوا ًنا خمتلفة من القراءة تختلف باختالف �أفكار املتلقي واملحلل وثقافته ولغته.
وتك�شفُ لنا درا�سة ح�سني كنوان -الباحث املغربي -واملن�شورة
يف جم��ل��ة ال��ت�����س��ام��ح امل��و���س��وم��ة ب��ـ»حت��ل��ي��ل ال��ن�����ص��و���ص امل��ف��ه��وم
وال�ضوابط»� ،أهمية تفعيل منهج الإعراب يف حتليل الن�صو�ص،
و���ض��واب��ط ه��ذا التحليل و�أط����ره؛ حم��اول�� ًة �إق��ن��اع ال��ق��ارئ ب���أنَّ
«الإعراب» هو املنهج الذي يجب «االقت�صار» عليه يف التحليل؛
لكونه مرتبطا بجميع مكونات ال��ق��راءة التحليلية من جهة،
والعتبارات رمزية ومعجمية �أخ��رى ،وال��ذي ي�ستدعي معه �أن
يتغري مفهومه لي�شمل كل الأدوات التي ت�سهم يف حتليل الن�ص.
ولقد اعتم َد الباحثُ يف �إث��ب��ات م��ا اقرتحته ال��درا���س��ة على
الهرمي للفكرة)؛ فهو
توجيه فكر ال��ق��ارئ بطريقة (البناء
ّ
ميهد لبناء فكرته وفق ت�سل�سل يراه منطق ًيا ،بد�أ �أو ًال بتعريف
الإع�����راب يف م��ع��اج��م ال��ل��غ��ة ،ف��ق��د �أورد اب���ن م��ن��ظ��ور يف ل�سان
العرب« :وق��ال الأزه��ري :الإع��راب والتعريب معناهما واحد،
وهو الإبانة؛ يقال� :أعرب عنه ل�سانه وعرب� ،أي� :أبان و�أف�صح».
ح�سان عن الإع���راب ،وال��ذي �أ�شار
ثم انتقل �إىل ما قاله مت��ام ّ
فيه �إىل كون الإع��راب عنوان الدر�س العربي ،وكونه مرتبطا
بالأمة العربية ،وب�أنه يحمل معنى البيان ،وهو داللة الق�صد
من التكلم ،ثم ب���أن الو�سيلة التي ي��راد منها الفهم والإف��ه��ام
ت�سمى �إعرابا.
ر�سخ ح�سني كنوان يف فكر القارئ (املعنى واملكانة)
وبعد �أن َّ
ان��ت��ق��ل �إىل �إث��ب��ات م��ق�ترح��ه وه���و االق��ت�����ص��ار ع��ل��ى الإع����راب يف
حتليل الن�صَ ،ب ْيد �أن��ه ك��ان يعلم �أن ه��ذا قد يوقعه يف �أ�سئلة
القارئ املتعلقة ب�ضيق مكونات هذا املفهوم وحمدودية عمله؛
لذلك ن��راه ي�شري �إىل �ضرورة �إع��ادة بناء ه��ذا املفهوم« :وه��ذا
ي�ستوجب �إعادة النظر يف مفهوم الإعراب ،لي�شمل كل الأدوات
ال��ت��ي ت�ساعد على الإع����راب مبعنى ال��ب��ن��اء» ،و�إىل ���ض��رورة �أن
تكون «م�ستويات الدر�س اللغوي كال�صرف وال�صوت والنحو»
مرتبطة غري منف�صلة �أثناء التحليل .ثم كي ال يقع الباحث يف
�إ�شكالية �س�ؤال القارئ التايل حول اختالف جماالت الن�صو�ص
وخلفياتها ال��ت��ي ق��د ال يلم�سها الإع����راب� ،أك���د �أن ي��ك��ون هذا
ريا
التحليل متزامنًا مع «املقت�ضيات اخلا�صة بكل ن�ص» ..م�ش ً
�إىل �أنَّ هذا الأخري جزء داخل � ً
أي�ضا يف مفهوم الإعراب.
ه��ل ُيكن �إذن �أن ُيثل الإع���راب -مبفهومه املو�سع ال��ذي
التحليلي امل��ت��ك��ام��ل ال���ذي يجب
حت���دث ع��ن��ه ال��ك��ات��ب -امل��ن��ه�� َج
َّ
االقت�صار عليه؟ ول�ل�إج��اب��ة ع��ن ه��ذا ال�����س���ؤال ،وج��ب الوقوف
على النقاط التالية:

�أوال :املعنى املعجمي لكلمة «�إعراب» هو البيان والإف�صاح،
وه��و معنى مرتبط مبعنى اجتماع احل���روف (�إ-ع-ر-ا-ب)
ولي�س مبعناه املفاهيمي؛ ل��ذل��ك ف��رب��ط الكاتب بينه وبني
متاما ،وه��ذا ما جعله ي�سعى
غاية التحليل رب ٌ��ط غري دقيق
ً
منهجا
�إىل ت��و���س��ع��ة امل��ع��ن��ى و���ض��م م��ا ل��ي�����س ف��ي��ه ك��ي يجعله
ً
متكامالً.
ث��ان�� ًي��ا :التحليل املعتمد على الإع����راب فقط -مبفهومه
ال��ذي �أ���ش��ار �إل��ي��ه الباحث -ق��د ي�سقط منه اع��ت��ب��ارات �أخ��رى
م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ن�����ص؛ ف��اخل��ل��ف��ي��ات الأي���دي���ول���وج���ي���ة ل��ل��ك��ات��ب،
وامل��واق��ف الفكرية لذلك الع�صر ،واخل�صو�صية اجلغرافية
واالج��ت��م��اع��ي��ة للمكان ،تفر�ض م��ع��ا َ
ين ج��دي��دة على اللفظ
وال�������س���ي���اق ،وق����د ت���ك���ون م���ع���ا َ
ين ���ض��م��ن��ي��ة ال ي��ع��ك�����س��ه��ا ظ��اه��ر
اخلطاب ،وهو ما يجعل التحليل ال�صريف-ال�صوتي-النحوي
ال يقر�ؤها ب�صورة تقود �إىل مفهومها املراد.
ثالثًا :الن�صو�ص الأدبية اجلديدة ال تخ�ضع كلها لقواعد
اللغة -بالطريقة التي نعرفها -وهذا يتطلب مناهج حتليلية
ج��دي��دة وم��رن��ة ومتحركة وف��ق حركة الن�ص ،وه��و لي�س ما
يحققه االقت�صار على الإعراب يف التحليل.
راب�� ًع��ا :ج��اء يف ه��ذه ال��درا���س��ة بيان املعنى املعجمي لكلمة
«حت��ل��ي��ل» يف ���س��ي��اق ال��ت��ف��ري��ق ب��ي��ن��ه وب��ي�ن ال��ت��ف�����س�ير ،ي��ق��ول
ال��ب��اح��ث« :ه��و توظيف ك��ل م��ا ميكن م��ن الأدوات والقرائن
لرفع موانع الإدراك والفهم عن م�ضامني الن�ص ومعانيه،
وفق ما يقت�ضيه نوعه وجماله» .وهو بهذا التعريف يو�سع ما
جاءت الدرا�سة م�ضيق ًة له؛ فالتحليل يطلب لغاية ،وغايته
رف���ع ال��غ�����ش��اء ع��ن ف��ه��م و�إدراك ر���س��ال��ة ال��ن�����ص ،دون حت��دي��دٍ
للو�سيلة ،ف���إذا ما حتقق ذل��ك فعال ب�صورته الكاملة ،ف�إننا
نكون قد حققنا غاية البيان والإفهام.
ث��م ينقلنا ال��ك��ات��ب �إىل احل��دي��ث ع��ن م��ف��ه��وم��ي التحليل
والتف�سري ،وامل��ق��ارب��ة بينهما ،و�أوج����ه االت��ف��اق واالخ��ت�لاف،
ولي�س من الغريب �أن يظهر غر�ض هذا االنتقال يف معر�ض
احلديث عن حتليل الن�صو�ص ومنهج الإع���راب؛ فالتف�سري
والتحليل يتفقان -كما �أ���ش��ار الكاتب -يف املو�ضوع والهدف
وال��و���س��ي��ل��ة؛ ف��م��و���ض��وع ال��ت��ح��ل��ي��ل ه���و ال��ن�����ص ،وه���دف���ه رف��ع
م�صطلحا يرتبط
الغمو�ض ،وو�سيلته اللغة .كما �أنَّ هناك
ً
ري �أنَّ الكاتب
بالتحليل من جوانب عدة وهو مفهوم النقد ،غ َ
مل ي���ع��� ِّرج ب��احل��دي��ث ع��ل��ي��ه رمب���ا ل��ك��ون ه���ذا الأخ��ي�ر ي��در���س

مناحي الإب���داع الفني يف الن�ص واملرتبطة بجوانب �أخ��رى
ولي�س فقط اللغة ،وهو ما قد ال يتفق مع دعوة الكاتب �إىل
االقت�صار على اللغة يف التحليل.
ك��م��ا اق��ت��ر َح ح�����س�ين ك���ن���وان -يف درا����س���ت���ه -جم��م��وع��ة من
وق�سمها
ال�ضوابط التي ُيكن �أن تُفيد يف حتليل الن�صو�صَّ ،
�إىل جانبني :مفاهيم عامة ُم�س َّلم بها ،و�إج����راءات حتليلية
ومبا�شرة .ولكون الباحث ي� ِّؤطر يف هذه الدرا�سة لبناء نظرية
عربية متكاملة يف التحليل�َ ،س َعى �إىل حتديد الأطر العامة يف
املفاهيم والإجراءات؛ الأمر الذي �أوقع منهج التحليل هذا يف
املعيارية ،وهو -بنظري -يقيد املحلل والناقد.
وا�ستكماال للمنهج الذي بد�أ به الكاتب ،فقد قدمت الدرا�سة
منوذجا ملنهج التحليل املقرتح ،وهو حتليل للآية «نزَّل عليك
ً
الكتاب باحلق» ،ا�ستخدم فيها م�ستوى «ال�صرف» فقط ،وقد
َ
كان حتليال �صرفيا ر�صينًا ،ربط فيه دالالت ال��وزن باملعنى،
وقارب بني �آراء اللغويني ،و�أ�شار �إىل ما تعلق من فوائد تلك
الأوزان ،وقد وفق يف ذل��ك ،منته ًيا �إىل ال�س�ؤال التايل�« :إىل
�أي مدى ميكن الت�سليم ب�أن داللة «نزل» تدل على �أن القر�آن
الكرمي نزل دفعة واحدة بدليل «�أن��زل» اعتما ًدا على الداللة
اللغوية ،دون ت���أوي��ل؟» �إنَّ ال�����س���ؤال يثبت �أم��� ًرا ال �شك فيه؛
وهو �أنَّ التحليل جمال وا�سع ،يبحث ويف�سر ويك�شف ليظهر
معا َ
ين ودالالتٍ خمتلفة قد ال تتفق وبع�ضها البع�ض ،وما هو
�إال دليل على �أن اللغة �إبداع يت�سع الحتماالت الب�شر؛ فلماذا
يجب �أن نحدها مبنهج حتليلي واحد!
لقد حاول ح�سني كنوان -من خالل طرحه ملنهج الإعراب
يف التحليل -اجل��م��ع ب�ين �أم��ري��ن رئي�سني؛ ا���س��ت��خ��دام منهج
عربي �أ�صيل يف التحليل ،وحماولة تو�سعة هذا املنهج ليكون
متنا�س ًبا ومتطلبات ال��ق��راءة التحليلية الع�صرية املتكاملة.
ِّ
وبغ�ض النظر عن كون هذا املنهج قد حقق النتيجة ال�سابقة
�أم ال؛ تظل القراءة التحليلية الواعية وامل�ستفيدة من مناهج
التحليل املختلفة ،ه��ي املفتاح ل�سرب �أغ���وار الن�ص ،والبحث
يف م�����ض��ام��ي��ن��ه؛ ب��ح��ي��ث ُي�����ص��ب��ح ال��ن��اق��د وامل��ح��ل��ل ال��ع��رب��ي غري
معزول عن اجتاهات التحليل العاملية ،بل يبني منها متكاملة
منهجا مرنًا ،غايته الرئي�سة الو�صول �إىل �أعماق اخلطاب،
ً
يقول �إح�سان عبا�س يف النقد« :النقد ال يقا�س دائماً مبقيا�س
ال�صحة �أو املالءمة للتطبيق ،و�إمنا يقا�س مبدى التكامل يف
منهج �صاحبه».
nkha008@gmail.com
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ق�ضايا املر�أة و�آفاق تط ُّوراتها يف العامل العربي
ال�ساملي
ُم َّمد َّ

�إ َّن ُ�ش َّح الن�صو�ص املرتجمة لتطور الوعي العربي لواقع املر�أة ،واكتفاء الكثري بطرح موا�ضيع املعطيات املف�سرة لواقعها .وعلى الرغم من قلتها،
متنح ت�صورات جزئية لأ�سئلة قادمة ،و�صراعات مُرتقبة لها القدرة على اخرتاق وتغيري الت�شريعات والقيم التي �ش َّكلت القواعد املحافظة للمنظومة
االجتماعية يف خمتلف الدول العربية ..ي�أتي الكاتب القدير جمال بن عبداللطيف يف مقالته مبجلة الت�سامح بعنوان «ق�ضايا املر�أة يف الفكر العربي
املعا�صر»ِّ ،
ليبي �أ َّن مو�ضوع املر�أة بالذات �-سواء بالفكر العربي �أو الإن�ساين -وال�صورة النمطية ال�سائدة عنها ،خا�صة ما يتعلق مبو�ضوع م�شاركتها
املعب عن �شكل من �أ�شكال ال�صراع الدائر داخل
يف احلياة العامة� ،إمنا هو حم�صلة مو�ضوعية لتاريخ من التدبري االجتماعي ،وال�سيا�سي ،والثقايف ِّ
املجتمع ،و�أ َّن �أي تعديل مفرت�ض يف هذه النمطية القائمة ،يقت�ضي �إعادة النظر يف القواعد والأ�س�س واملعطيات املتنوعة التي �سمحت برتكيبها
وح�صولها بال�صورة التي اتخذتها.
ريا من العمل املتوا�صل من �أجل االقرتاب
وهذه امل�س�ألة َت ْ�س َتدعي كث ً
منها؛ حيث يُ�شري الكاتب �إىل �أهمية عملية التحقيب؛ كونها ت�ساعد
على ر َْ�صد مالمح ح�ضور ق�ضايا املر�أة ،و�ضبط م�ساراته ،وعوائقه ،و�أ َّن
اال�ستعانة بالتحقيب التاريخي لق�ضايا املر�أة� ،سيُم ِّكننا من بناء ت�صور
للحظات يف تطور �أ�سئلة املر�أة يف فكرنا املعا�صر؛ فهناك ثالثة عناوين
كربى للتحقيب ،وجميعها ت�أتي متتابعة �أال وهي :حلظة وعي الفارق،
وحلظة وعي التحول ،وحلظة امل�ؤ�س�سة.
�أوال :حلظة وعي الفارق يف �أهمية الرتبية والتعليم:
ويق�صد الكاتب ب��ه��ذه اللحظة � َ
إدراك ال ُّنخب ال�سيا�سية والنخب
املر ِّكبة لربامج الإ�صالح الفكري واالجتماعي ب�أ َّن املجتمعات الأوروبية
تتميَّز ب�سمات حمددة �صانعة لقوتها وتقدمها ،و�أ َّن ك َّل تفكري يف جتاوز
�أو���ض��اع ال��ت���أخ��ر احل��ا���ص��ل��ة يف املجتمعات ال��ع��رب��ي��ة يقت�ضي اال�ستعانة
بالأ�س�س واملقدمات التي �صنعت مظاهر النه�ضة والقوة يف �أوروبا.
وتقدم ن�صو�ص امل�صلحني -م��ن �أم��ث��ال :الطهطاوي ،وخ�ير الدين
ال��ت��ون�����س��ي -يف ال��ن�����ص��ف ال��ث��اين م��ن ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�����ش��ر ،جُ ��م��ل��ة من
املعطيات الكا�شفة عن مالمح هذا الوعي اجلديد.
ف��ع��ن��دم��ا ن��ق��ف ع��ل��ى �أع��م��ال ال��ط��ه��ط��اوي ،ن���درك م�لام��ح وع��ي��ه -ب��ل
و�إدراك���ه -للفارق بيننا وبني �أوروب��ا املتقدمة ،كما �أ َّن��ه يبحث يف الفكر
ال�سيا�سي العربي بلغة العمل والإن��ت��اج ،واملنافع العمومية ،وك��ان من
الداعني �إىل الإ�صالح القا�ضي ب�ضرورة االنفتاح على مكا�سب احل�ضارة
املعا�صرة .مل يكن الطهطاوي متغربا يف كل ما �أنتج ،بل كان مدركا �أن
زمن التغيري ق��ادم ،و�أ َّن��ه ال ُيكن لأح��د �أن يعرت�ض طريقه ووجهته.
ويف هذا الإطار ينبغي �إعداد العدة الفكرية املنا�سبة ملتطلبات التغري.
�أمَّ��ا ب�ش�أن امل���ر�أة ،ف���إ َّن الطهطاوي واج��ه بقوة تلك الأف��ك��ار امل�سبقة
ال�سائدة ع��ن امل���ر�أة؛ م��ث��ل :رف�����ض تعليم الن�ساء الكتابة وال��ق��راءة� ،أو
و�صفها ب��امل��ك��ر وال��ده��اء ون��ق�����ص ال��ع��ق��ل� ،أو ح�صر وظيفتها ك��ال��وع��اء
ال��ذي ي�صون الن�سل...وغريها م��ن االع��ت��ب��ارات اجلاهلية؛ حيث يُلح
ال��ط��ه��ط��اوي يف حل��ظ��ات م��واج��ه��ت��ه ل��ل��خ��ط��اب ال��ت��ق��ل��ي��دي ال�����س��ائ��د يف
مو�ضوع تعليم امل��ر�أة على �أهمية العلم يف احلياة ،و�أ َّن امتالك الن�ساء
مللكتي القراءة والكتابة ُي�ؤهلهن لتح�صيل الأخالق املرتبطة باملعرفة،
ْ
واملطلوبة يف جمال الرتبية و�إع��داد النا�شئة .ومل يكتفِ بربط متغري
التعليم بالعمل ،ب��ل يفتحه �أي�ضا على ف�ضاء ال��زوج��ي��ة؛ فقد �أ�صبح

التعليم معيارا من معاير التوافق الأ���س��ري ،و�أي�ضا التطرق ملوا�ضيع
ح�سا�سة مثل االختالط الذي ال يخل باحلياء.
و ُي���ؤك��د كمال عبداللطيف �أن��ه ال مينح الطهطاوي امتيازا معينا؛
حيث �إ َّن �إ�سهامات الطهطاوي ُتثل احلقبة الزمنية التي ينتمي �إليها،
تغي ال�صورة النمطية
كما �أ َّن �أغلب امل�صلحني يتفقون معه من ناحية ُّ
ال�سائدة عن امل��ر�أة يف املجتمع العربي ،بل �إ َّن عنايته مبتغري الرتبية
والتعليم �ستظل عنوانا منا�سبا ملو�ضوع �إ�صالح �أو�ضاع الن�ساء يف العامل
العربي �إىل حدود يومنا هذا.
ثانيا :حلظة وعي التغري والتحول:
�سنتجه يف مو�ضوع وع��ي التغري يف اللحظة الثانية لتقدمي بع�ض
الن�صو�ص التي تربز م�ستوى التطور اجليد الذي عرفه الفكر العربي،
وهو يركب ت�صوراته ومواقفه من ق�ضايا املر�أة يف جمتمعنا املعا�صر.
تقدم ن�صو�ص قا�سم �أم�ين يف ه��ذه اللحظة العنا�صر يف ب��اب ر�صد
التحول يف �إدراك النخب العربية لطبيعة الو�ضع الن�سائي يف املجتمع
العربي؛ حيث �إ َّن كتاباته �أ�صبحت َّ
حمط اهتمام النخب املتعلمة يف كثري
م��ن ال��ب��دان العربية ،ب��ل �إ َّن ن�صو�صه الق��ت ت�أييدا م��ن ال�شيخ حممد
عبده ولطفي �سيد...وغريهما؛ حيث �إ َّن كتابيه «حترير املر�أة» ،و»املر�أة
اجل���دي���دة» ،ي��ت��م�� َّي��زان ب��ال��روح الإ���ص�لاح��ي��ة اجل��دي��دة يف ف��ك��ر النه�ضة
العربية ،والتي حت��اول ر�سم مالمح نقد قوية ت�ضعنا على عتبة �آفاق
جديدة يف النظر �إىل واقع املر�أة.
قام قا�سم بطرح عدة م�سائل؛ �أبرزها :م�س�ألة دونية املر�أة يف املجتمع
ال��ع��رب��ي ،والبحث يف �سبل نفيها وجت��اوزه��ا ،ودون��ي��ة امل���ر�أة تتمثل يف:
ع��دم اخل��روج من البيت ،ب��دون عمل ،واالنف�صال يف الأك��ل ،واملراقبة،
والطالق ،و�أن املر�أة لي�ست �أهال للثقة�...إىل غري ذلك.
�أقرب قا�سم �أمني من مو�ضوع حترير املر�أة مبقدمات فل�سفية و�أدوات
ومفاهيم و�ضعية؛ وهو الأمر الذي منح خطابه متا�سكا نفتقده يف كثري
من اخلطابات الإ�صالحية؛ فقد ا�ستخدم مفاهيم اجلهة االجتماعية،
والوظيفة االجتماعية ،كما حت��دث ع��ن العمل ك��ق��وة منتجة للرثوة
الطبيعية والعقلية .وا�ستند يف كثري من مواقفه وخال�صاته يف مو�ضوع
املر�أة والأ�سرة على �إح�صائيات الطالق ،وقد عر�ضها يف جدول خا�ص.
و ُي�����ش�ير ال��ك��ات��ب �إىل ع��دم و���ض��ع قا�سم �أم�ي�ن وال��ط��ه��ط��اوي يف نف�س
اخل��ان��ة؛ بحيث �أن �أع��م��ال قا�سم �أم�ي�ن ت��دل على نظرته الإ�صالحية

وال��ت��ي متتلك م��ن ال�سمات م��ا ي�ؤهلها لتكون عنوانا ملرحلة ج��دي��دة،
تتجاوز احلقبة الأوىل� .إ َّن حلظة وع��ي ال��ف��ارق يف ت�صورنا ال تتجاوز
عتبة الإره��ا���ص ال��ع��ام ،وه��ي عتبة مل ت�ستطع التخل�ص ال م��ن اللغة
التقليدية وال م��ن امل����أث���ور ال��و���س��ي��ط��ي ال���ذي م��ار���س ح�����ض��ورا ق��وي��ا يف
الن�ص� .أما «حترير املر�أة» ،فقد َّ
عي مالمح التغري ومتغريات التعليم
والأ�سرة والزواج مبنطق �آخر يف التحليل؛ ولهذا ال�سبب َّ
مت منح قا�سم
�أمني امتياز الدفاع عن لزوم ،وحتمية التغري ،وامتياز تعميم الدعاوى
الإ�صالحية العامة املتبلورة يف خطاب الطهطاوي.
ثالثا :حلظة وعي امل�ؤ�س�سة:
مل ُي��ط��وِّر الفكر العربي ت�صوراته و�أط��روح��ات��ه يف جم��ال الق�ضايا
االجتماعية املتعلقة ب�أو�ضاع املر�أة العربية .ورغم اجلدل الذي بلورته
�أعمال قا�سم �أمني يف مطلع القرن الع�شرين ،وما ترتب عليه من نتائج
يف جمال ن�شوء بع�ض اجلمعيات التي ُتعنى بق�ضايا الن�ساء يف جمتمعنا،
ف�����إ َّن ق�ضايا امل����ر�أة �أ���ص��ب��ح��ت حت��ت دائ����رة ح��دي��ث ال��ن��خ��ب ذات التوجه
احلداثي �أو الي�ساري.
لقد لعبتْ الأمم املتحدة دورا مهما يف �إب��راز ق�ضايا امل��ر�أة ب��دءًا من
�إعالن �سنة عاملية للمر�أة عام 1975م ،ومن ثم �إ�صدار التقارير التي ُتربز
حالة املر�أة يف الدول النامية ،و�إبراز الأ�سباب التي �أدت �إىل ا�ستمرارية
دونية امل��ر�أة ،والتي تتمثل يف :انعدام الإرادة ال�سيا�سة وامل��وارد املالية
والثقافة ال�سائدة التي تنظم الرتاتب االجتماعي بني الرجل واملر�أة.
كما �أ َّن للعلوم االقت�صادية واالجتماعية ،وعلم الإنا�سة ،وعلم
النف�س والتحليل النف�سي ،ومفاهيم ال��ث��ورة اجلن�سية وتطور
الوعي بق�ضايا احلياة اجلن�سية ،دو ًرا يف �إغناء الت�صورات واملواقف
التي تت�صارع لإبراز ق�ضايا املجتمع واملر�أة؛ حيث ا�ستطاعتْ هذه
العلوم �إح�ضار مفاهيم ومفردات وتراكيب جديدة؛ مثل :امل�ساواة
والعدالة وامل�شاركة والتمكني والتنمية الإن�سانية.
و ُي�ؤ ِّكد الكاتب أ� َّن واقع املر�أة يف العامل العربي اليوم ي�ستوعب
متغريات جديدة؛ حيث تتوا�صل فيها عمليات بناء وا�ستحداث
ربز عملية التم� ُأ�س�س
م�ؤ�س�سات لتقوية قدرات امل��ر�أة .ومن هنا ،ت ُ
يف عدة حماور؛ مثل :حمو الأمية ،والوعي القانوين ،والت�ضامن
ال��ن�����س��ائ��ي ،وال��ع��م��ل ال�����س��ي��ا���س��ي...وغ�يره��ا ،ح��ت��ى ال��و���ص��ول ملفهوم
متكني املر�أة.
m.a.s.alsalmi@gmail.com
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م�شاريع الت�سامح العرب َّية يف القرن املا�ضي
�سامل امل�شهور

ب�إطاللة �سريعة على التاريخ الب�شري� ،سرنى �أ َّن احل�ضارات الكربى ال تقوم �إال على �ضفاف الت�سامح؛ فمن غري وجود هام�ش من الت�سامح
والقبول بالآخر ال ُيكن �أن ت�ستمر احل�ضارات وتتقدم ..وبعبارة �أخرى ،ن�ستطيع القول� :إ َّن الت�سامح هو روح احل�ضارات و�س ُّر ا�ستمرارها،
ترت�سخ قيم الت�سامح� ،سرنى املجتمعات تزدهر وتنمو.
ومبقدار ما َّ
كانتْ �أوروبا قبل نه�ضتها احلديثة تعي�ش يف ظالم دام�س ،ويف م�سل�سل من احلروب الدينية العبثية ،التي �أ�شعل فتيلها بع�ض رجال الدين
وال�سيا�سة ،والتي �أدَّت لإهالك احلرث والن�سل ،و�إف�ساد احلياة العامة.
فاحلروب الدينية بني اجلماعات واملمالك امل�سيحية
يف �أوروب������ا ُرمب����ا ت��ك��ون م���ن �أب����رز ���ص��ور ال��ع��ن��ف ال��دي��ن��ي
التي �شهدها ال��ت��اري��خ الب�شري يف الأل���ف �سنة املا�ضية.
َ
اع�ت�رف ج��م��ي�� ُع الأط����راف من
ويف ن��ه��اي��ة ه��ذا ال�����ص��راع،
الكاثوليك والربوت�ستانت وامل��ل��وك ب�أنه ال ُيكن �إزال��ة
�أح����د الأح������زاب م���ن خ���ارط���ة ال���وج���ود؛ ف�ل�ا ال��ك��اث��ول��ي��ك
ب�إمكانهم فر�ض عقائدهم على الربوت�ستانت ،وكذلك ال
ي�ستطيع الربوت�ستانت فر�ض عقائدهم على الكاثوليك،
لقد و�صلوا �إىل قناعة ب�أ َّنه من اخلط�أ التو�سل بالقوة
لن�شر ال��ع��ق��ائ��د ال��دي��ن��ي��ة وف��ر���ض الأف���ك���ار ،ل��ق��د اقتنعوا
قناعة كاملة ب�أنه «ال �إكراه يف الدين».
ويف مقاله «النقا�ش الأول يف الت�سامح والتع�صب يف
الفكر العربي احلديث» ،حت��دَّث الدكتور جابر ع�صفور
يف جملة الت�سامح عن مفهوم الت�سامح يف جتربة رواد
الفكر الإ�صالحي العربي ،واختار �أن يُ�سلط ال�ضوء على
احل��دي��ث ع��ن جت��رب��ة الأ���س��ت��اذ ف��رح �أن��ط��ون الت�ساحمية،
واخ���ت���ار ك��ذل��ك �أن ُي�����س�� ِّل��ط ال�����ض��وء ع��ل��ى جت��رب��ة ال�سيد
حممد ر�شيد ر�ضا ،التي ر�أى فيها نقي�ض جتربة �أنطون!
 -1والدة الت�سامح من رحم التع�صب:
م��ا طبيعة ال��ع�لاق��ة ب�ين الت�سامح وال��ت��ع�����ص��ب؟ من
ال���وا����ض���ح ج����دًّا �أ َّن ال��ت�����س��ام��ح ن��ق��ي�����ض ال��ت��ع�����ص��ب ،ه��ذه
عالقة وا�ضحة ج��دًّا ،ال نحتاج يف اكت�شافها �إىل مزيد
فل�سفة ،ولكن هناك عالقة �أخرى �أ�شار �إليها الكاتب يف
بداية مقاله؛ حيث �إ َّن��ه يرى �أ َّن العالقة بني الت�سامح
والتع�صب هي عالقة «تولد يف بُعد من �أبعادها» ،خا�صة
�إذا انطلقنا من اعتماد اجلدلية التاريخية يف تف�سري
ن�شوء الظواهر ،وعمق هذه الفكرة ،و�أكدها من خالل
ا�ستعرا�ض م��وج��ات التع�صب واحل���روب الدينية التي
كانت يف �أوروب���ا ،والتي تولد عنها تيار الت�سامح الذي
ك��ان يف البداية منح�صراً يف الت�سامح الديني ،وتو�سع
فيما بعد لي�شمل كل اجلوانب ال�سيا�سية واالجتماعية
والفكرية والإبداعية ،وكان هذا االنتقال مبثابة الن�صر
الكبري ل��ل��دع��وات الليربالية والأح��ل�ام الدميقراطية
التي َّ
د�شنت ع�صراً جديداً يف �أوروبا يقوم على الت�سامح
الكامل والتعددية واحرتام االختالف؛ بو�صفه الأ�ص َل
ال��ط��ب��ي��ع�� َّي ل��ل��ع�لاق��ة ب�ي�ن ك���ل امل���واط���ن�ي�ن وامل���واط���ن���ات،
و�إلغاء كل �أ�شكال التمييز العن�صري والديني والعرقي
واجل��ن�����س��ي ،و���ص��اح��ب �إث��ب��ات ه��ذه احل��ق��وق �إث��ب��ات م��ب��د�أ
تداول ال�سلطة.

وقد ح�صل يف تاريخنا -كما يرى د.جابر ع�صفور-
ب��ع َ
�����ض م���ا ُي�����ش��ب��ه ال���ت���اري���خ الأوروب�������ي الن��ب��ث��اق م��ف��ه��وم
الت�سامح واحلركات املقرتنة به؛ �سواء يف االزدواج الذي
ينطوي على التداخل ال��ذي ي�صل ويربط بني املرحلة
الدينية واملرحلة املدنية للمفهوم.
و�أن���ا �أرى �أ َّن ه��ذه امل��ق��ارب��ة غ�ير �صحيحة؛ فت�شبيه
ال��ت��ج��رب��ة ال��ع��رب��ي��ة الإ����س�ل�ام���ي���ة ب��ال��ت��ج��رب��ة ال��غ��رب��ي��ة
امل�سيحية ،فيه الكثري م��ن املبالغة؛ فمع ك�� ِّل الأخ��ط��اء
وال�����ت�����ج�����اوزات ال����ت����ي ح�������ص���ل ْ���ت يف ت���اري���خ���ن���ا ال���ع���رب���ي
والإ���س�لام��ي� ،إال �أ َّن امل�����ش��ه�� َد ال��ع��ام مل ي��ت��ح��وَّل ليُ�صبح
خ���ان���ق���اً ل��ل��ح��ي��اة ،وه�����ذا ب��ف�����ض��ل وج�����ود جم��م��وع��ة م��ن
ال��ن�����ص��و���ص ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ي �أت���اح���ت ه��ام�����ش��ا ك��ب�يرا من
الت�سامح والقبول بالآخر ،ولو �أخذنا على �سبيل املثال
ف��ك��رة «�أه���ل ال��ذم��ة» يف ال��ت��ج��رب��ة ال��ع��رب��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة،
�سرنى �أ َّنها -مقارنة مبا كان موجوداً يف الغربُ -تثل
نقلة نوعية يف التاريخ الب�شري ال��ق��دمي؛ لأنها تعطي
لأ�صحاب الديانات الأخرى كامل احلرية يف اعتقاداتهم
وممار�سة �شعائرهم وطقو�سهم وبناء دور العبادة .ومن
جهة �أخرى ،تقوم الدولة الإ�سالمية بحمايتهم حماية
كاملة ،وهذا الأمر مل يح�صل �أب��داً يف الو�سط امل�سيحي
ال��ق��دمي؛ فعلى �سبيل امل��ث��ال� :أق���ام الكاثوليك حماكم
التفتي�ش يف الأن��دل�����س ،وفر�ضوا �أف��ك��اره��م وا�ضطهدوا
كل من خالفهم من يهود وم�سلمني ،وجعلوا الأندل�س
ك���أن مل يكن بها �أح��د غريهم ،كل هذا العنف و�أ�ساليب
الإكراه مل نعرفه يف التجربة العربية الإ�سالمية.
ن��ع��م ..ال �أ َّدع�����ي �أ َّن ال��ت��ج��رب��ة ال��ع��رب��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة
ال��ق��دمي��ة ك��ان��ت حت��م��ل ك���ل م�لام��ح وخ�����ص��ائ�����ص وق��ي��م
الت�سامح واملدنية واملواطنة باملفهوم احلديث ،فهي يف
الأخ�ي�ر بنت بيئتها ،وت��ت���أث��ر بامل�ستوى الثقايف ال�سائد
عامليا ،ولكني �أُعيد الت�أكيد على �أنها تختلف عن جتربة
ال�صراع والتع�صب امل�سيحي يف �أوروبا.
 -2مدر�سة فرح �أنطون الت�ساحمية:
وي���رى د .ج��اب��ر ع�����ص��ف��ور �أ َّن ب��داي��ات ت��ب��ل��ور مفهوم
الت�سامح يف �سياقاته احلديثة يف الو�سط العربي ،بد�أ مع
كتابات فرح �أنطون عن ابن ر�شد يف جملة «اجلامعة»؛
ح��ي��ث �أ���ش��ار �إىل ب��ع�����ض �أ���ش��ك��ال التع�صب ال��دي��ن��ي التي
�شهدها التاريخ الإ�سالمي؛ ومن ذلك :حمنة ابن ر�شد.
وهنا �أرى -واهلل �أع��ل��م� -أ َّن الأ���س��ت��اذ ف��رح �أن��ط��ون مل
يكن موفقاً يف تناوله للمو�ضوع من خ�لال ا�ستعرا�ض

�صور التع�صب يف التجربة الإ�سالمية؛ لأ َّن فعله هذا
قد يُفهم من بع�ض الب�سطاء وامل�شايخ على �أنه حماولة
ال���س��ت��ه��داف الإ���س�لام ،وه���ذا م��ا ح�صل ف��ع ً
�لا؛ فقد �أدَّت
كتابات �أنطون �إىل حدوث جدل كبري بينه وبني الأ�ستاذ
حممد ع��ب��ده ،ال��ذي ك��ان ه��و كذلك م��ن رواد الإ���ص�لاح
الديني وامل��دين يف التجربة العربية يف القرن املا�ضي،
وك����ان م�����ش��روع��ه الإ����ص�ل�اح���ي ي���ق���وده وه���و ع��ل��ى ع��ر���ش
م�شيخة الأزهر ال�شريف.
ف���دخ���ول ف����رح �أن���ط���ون يف ت��ف��ا���ص��ي��ل ن��ق��د ال��ت��ج��رب��ة
الإ�سالمية �شوَّ�ش �أطروحته يف الت�سامح ،و�أثار حفيظة
امل�����ش��اي��خ ،مب��ا فيهم رواد ال��ت��ن��وي��ر والإ����ص�ل�اح ،كال�شيخ
حممد ع��ب��ده ،وم��ن املعلوم �أن��ن��ا جميعاً ال ن�ستطيع �أن
ن�صل �إىل درج��ة م��ن الع�صمة الكاملة ع��ن االنحيازات
للطائفة �أو امل��ذه��ب ،خ��ا���ص��ة �إذا ر�أي��ن��ا �أن ال��ن��ق��د ال��ذي
يقوده الآخ��ر ،قد يوظف مل���آرب �أخ��رى� ،أو قد ي���ؤدي �إىل
تقوي�ض مذاهبنا وهدمها بالكامل.
وامل���ج���ال ال����ذي ن�ستطيع ال��ق��ول ب�����أ َّن الأ���س��ت��اذ ف��رح
�أن���ط���ون جن���ح ف��ي��ه ه���و امل���ج���ال الأدب�������ي؛ ف��ق��د ا���س��ت��ط��اع
ن�شر الت�سامح و�إ�شاعته م��ن خ�لال رم��وز الفن الأدب��ي
ومتثيالت الق�ص الروائي ،وله يف هذا املجال جمموعة
رواي����ات �أه��م��ه��ا�« :أور���ش��ل��ي��م اجل���دي���دة» ،وك��ذل��ك رواي���ة
«الدين والعلم واملال».
وقد اقرتن الدافع املبا�شر لكتابة هاتني الروايتني
ب�سياقات ال�صراع الفكري ،الذي �شهده مطلع القرن
املا�ضي ،بينه وبني رواد الإ�صالح الديني.
ومن م�شاريع فرح �أنطون املهمة يف ن�شر الت�سامح:
جملته «اجلامعة» ،والتي كانت ُتثل واجهة حديثة
لن�شر قيم التعددية والت�سامح ،والدولة املدنية التي
تبتني على عقد اجتماعي ون�سق د�ستوري يجمع ما
بني الديانات املختلفة واملعتقدات املتباينة من غري
متييز �أو تفرقة.
و� َ��ص��احَ ��ب �إ����ص���دار جم��ل��ة «اجل��ام��ع��ة»��� ،ص��دور جملة
«املنار» لل�سيد ُممَّد ر�شيد ر�ضا �-أب��رز تالميذ ال�شيخ
حم��م��د ع��ب��ده -وه���ي جم��ل��ة ت��ن��ط��ل��ق م��ن خ��ل��ف��ي��ة دينية
�إ�صالحية ،و ُتعنى بق�ضايا التجديد ،وتبتغي النهو�ض
ب��الأم��ة الإ�سالمية وال��ع��رب قاطبة ،م��ع انفتاح ال ب�أ�س
به على املنجز احل�ضاري الغربي يف الفكر ،وخروج عن
ربقة التقليد املذهبي.
ولكن للدكتور جابر ع�صفور نظرة �أخرى عن ر�شيد

ر�ضا وجملته «املنار»؛ فهو يرى �أ َّن ر�شيد ر�ضا ُيثل وجه
التع�صب الديني يف تلك احلقبة ،واعتمد يف ذلك على
موقفه م��ن علي ع��ب��دال��رازق وكتابه «الإ���س�لام و�أ���ص��ول
احل��ك��م» ،وك��ذل��ك موقفه م��ن ط��ه ح�سني عندما �أ�صدر
كتابه «يف ال�شعر اجلاهلي»� ،إ�ضافة �إىل كون ر�شيد ر�ضا
من دعاة �إحياء اخلالفة .بل إ� َّن الدكتور جابر ع�صفور
ي��رى �أن جم��ل��ة «امل��ن��ار» ه��ي نقي�ض جم��ل��ة «اجل��ام��ع��ة»،
والتع�صب!
والت�ضاد بينهما كالت�ضاد بني الت�سامح
ُّ
ه��ذا ر�أي ع�صفور يف ر�شيد ر�ضا وجملته «امل��ن��ار»،
وك���أين به قد ظلم ر�شيد ر�ضا كثرياً؛ فكون م�ساحة
الت�سامح عند ر�شيد ر�ضا مل تتحمل بع�ض �أطروحات
طه ح�سني وعلى عبدالرازق ،هذا ال يعني �أن ن�ضعه
مم��ث ً
�لا ل��ل��ت��ع���ُّ��ص��ب؛ ف��ه��ذا م���ن ال��ظ��ل��م ل���ه ،ف��ه��و رج��ل
التحق مبدر�سة الإ�صالح على يد الإمام حممد عبده،
وت�ش َّرب الكثري من قيم الت�سامح .فعلى �سبيل املثال،
�س�أنقل لكم ر�أي ر�شيد ر�ضا يف فر�ض اجلزية على غري
امل�سلمني ،يقول:
«�أه�����ل ال���ذم���ة �إذا مل ي�����ش�ترط��وا ع��ل��ي��ن��ا امل��ن��ع��ة �أو
���ش��ارك��ون��ا يف ال����ذب ع���ن ح����رمي امل���ل���ك ،ال ُي��ط��ال��ب��ون
باجلزية �أ�ص ًال» ،وهذا الر�أي لر�شيد ر�ضا ،هو موقف
ت�ساحمي م��ن ال��درج��ة الأوىل ،يفتح امل��ج��ال وال��ب��اب
ل��ل��م��واط��ن��ة ال��ك��ام��ل��ة ب�ي�ن خم��ت��ل��ف امل���واط���ن�ي�ن بغ�ض
النظر عن �أديانهم ومذاهبهم.
 -3هل انتك�ست م�شاريع الت�سامح العربية؟
ب��ع��د ه���ذه اجل��ول��ة ال�����س��ري��ع��ة يف م�����ش��اري��ع الت�سامح
ال��ع��رب��ي��ة يف ال���ق���رن امل��ا���ض��ي� ،أق�����ول� :أي����ن و���ص��ل ق��ط��ار
الت�سامح عندنا؟ هل ا�ستطاع املثقف العربي املعا�صر �أن
يبني على املنجز الذي مت؛ �سواء على م�ستوى النظرية
�أو ال��ت��ط��ب��ي��ق؟ ه��ل دف��ع��ت الأن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة مب�شاريع
ال��ت�����س��ام��ح �إىل الأم������ام؟ ه���ل ط���ور ال��ف��ق��ه��اء ن��ظ��ري��ات��ه��م
الفقهية مبا فيه الكفاية ،لتكون �أكرث قدرة على تقبل
التعددية وقيم الت�سامح؟
ك ُّ���ل ه���ذه الأ���س��ئ��ل��ة ق��ف ْ
��زت �إىل ذه��ن��ي ب��ع��د ان��ت��ه��اء
مراجعتي ملقال الدكتور جابر ع�صفور .ومن امل�ؤمل
�أن �أق������ول :ل��ق��د ت���راج���ع ال���ع���رب ك���ث�ي�راً يف م�����ش��اري��ع
الت�سامح ،و�أ�سباب ذلك كثرية جدًّا؛ �أغلبها يف نظري
ينتمي �إىل عامل ال�سيا�سة ،لي�س هناك جمال لذكرها
يف ه��ذا املقال ،ولعلني �أت��ن��اول ه��ذه ال�س�ؤال يف مقال
قادم بعون اهلل تعاىل.
almashoor1000@gmail.com
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هرمنيوطيقا الإنزال والتنزيل يف القر�آن الكرمي
هاجر ال�سعد َّية

�أ ْدهَ�شني ُ
يعك�س ُر�ؤية مُ�ستنرية بعيدة
مقال الأ�ستاذ حممد اخل�ضراوي يف جملة الت�سامح املعنون بـ»�أ�سباب النزول املقد�س :التاريخ والواقع»؛ فهو ُ
التع�صب؛ وذلك ملا ا َّت�سم به طرحه من املو�ضوعية واحلياد والتنظيمَ ،ب ْيد �أ َّن �آفا َق الدرا�سة القر�آنية مُت�شعبة ووا�سعة .و�إ َّن �ألوف املجلدات ال تفي
عن ُّ
مبع�شار ما قيل وما ُيكن �أن ُيقال يف هذه العلوم .واجلدير بالذكر �أ َّن اخل�ضراوي حاول تب�سيط وتفكيك النزول كم�صطلح ومعنى؛ من خالل تتبع
�آلية الهرمنيوطيقا .ومن نافلة القول �أ َّن من الع�سري على الباحث الع�صري يف �ش�ؤون القر�آن �أن يرجع �إىل الكتب القدمية ليعرث على �شيء ي�سكن
�شغفه املعريف جتاه �أي م�س�ألة مت�س القر�آن �-سواء من حيث الت�أويل� ،أو حترير الأفكار� ،أو حتليل �أدبي ملقطع من كتاب اهلل -وذلك نتيجة ت�ضارب
الآراء والروايات يف ت�أويل الآية الواحدة .وال ُيكننا �أن نف ُّر من هذا الواقع املالزم لل�شروح الإن�سانية ،والذي يُعدُّ يف الوقت نف�سه �أ�ص َل الداء و�ش َّر
البالء .فال بد من التف�سري والت�أويل الذي نر�ضاه دون �أن ُنزم حقا ب�أننا وقفنا حتما على املراد من كالم اهلل.
و ُي���ع���دُّ م��ق��ال اخل�����ض��راوي ل��ي�����س ب�����ص��دد ت���أوي��ل
الإب�����س��ت��م��ول��وج��ي��ا امل��ع��رف��ي��ة م��ن ذك���ر �أ���س��ب��اب ن��زول
الآي�����ات ،وك��ي��ف��ي��ة االح��ت��ك��ام �إىل ال��وق��ائ��ع املربهنة
ل�ل��آي���ة ،و�إمن����ا جن���ده يف ���ص��دد ت��ف��ك��ي��ك �إره��ا���ص��ات
فهمه وم��ا يقف خلف معنى ال��ن��زول؛ حيث ي َّتخذ
امل�صطلح �أبعادا م�صطلحية تتجاوز حقل الأل�سنية
العام؛ حيث ي�ست�أنف اخل�ضراوي ب�أ َّن النزول ي�ؤ�شر
على ال�صبغة الإلهية التي اكتمل مبوجبها الن�ص
القر�آين يف معامل الأزل� .أما التنزيل ،في�شري �إىل
ح�ضور الغيب يف حياة النا�س بطرائقية ي�ست�شرف
ال��ن�����ص م��ن خ�لال��ه��ا امل�ستقبل ال��ب�����ش��ري ،وتفرعت
من هذا املنظور ثالث مرئيات تتمثل الأوىل يف �أ َّن
النزول ح�ضور الن�ص يف ال�سماء الدنيا ،والتنزيل
ه��و م��ق��دم��ة امل��ق�����س��ط يف ع���امل ال�����ش��ه��ادة ال��ب�����ش��ري.
ومت��ث��ل امل��ن��ظ��ور ال��ث��اين يف �أن ال���ق���ر�آن ن���زل ن��زوال
وت��ن��زي�لا؛ �أم���ا ال���ن���زول ف��ق��د مت مب��وت��ه .وامل��ن��ظ��ور
الثالث هو �أن ما يهوى به من علو �إىل �سفل يكون
�إن����زاال وه���و �إن����زال؛ ح��ي��ث ال و���س��ائ��ط وال �أ���س��ب��اب.
َب ْيد �أ َّن هذه املنظورات من خالل ت�أويلها مل�صطلح
ال���ن���زول وال��ت��ن��زي��ل ت��ع��ت��م��د ال��ه��رم��ن��ي��وط��ي��ق��ا حيث
ت�ب�رز اجل��ه��ود التف�سريية ال��ت��ي تت�سم ب��ال�تراب��ط
من �أج��ل �إ�ضفاء معا َ
ين ودالالت عملية متيز بني
ق���ول اهلل وم���ق���والت ال��ب�����ش��ر ،و�أوج������دت يف ال��وق��ت
ن��ف�����س��ه �أط���روح���ة م��رج��ع��ي��ة ت�����ض��ف��ي ع��ل��ى ال���ق���راءة
توازنا مو�ضوعيا يتم َّثل يف الت�أكيد على امل�ستوى
ال�لاه��وت��ي ال����ذي ان��ب��ن��ى ب���ه ال��ن�����ص وا���س��ت�����ص��ح��اب
احل�����ض��ور امليتافيزيقي الأول .ال��ن��زول والتنزيل
ب�أ�سبابه وم�سبباته يعك�س ه��وي��ة الن�ص الديني.

حيث ق��ال الزرك�شي يف «ال�بره��ان» :ق��د ع��رف من
عادة ال�صحابة والتابعني �أن �أحدهم �إذا قال« :نزلت
هذه الآي��ة يف ك��ذا» ف إ� َّنه يُريد بذلك �أن هذه الآية
تت�ضمن هذا احلكم لأن هذا كان ال�سبب يف نزولها.
وم���ن ه��ن��ا ،ن�����س��ت��ق��رئ �أ َّن ال���ق���ر�آن ي��ت��خ��ط��ى ال��ق��وة
الب�شرية لأ�سباب الن�سبية؛ ف��الإم��ك��ان��ات الإن�سية
تقوم على االحتمال واالفرتا�ض والت�أويل� ،إ�ضافة
ل�سببية الت�أويل والأيديولوجيا ،ورغم ذلك جوابه
اجتماعيا باال�ستفهام والنقد والت�شكيك يف ماهيته
املقد�سة نتيجة كونه حمورا ثقافيا للواقع ،ولأنه
كالم مدرك وحم�سو�س ،فقد كان حتري�ضيا ودافعا
�إىل القول على القول .واجلدير بالإ�شارة هنا �أ َّن
يتج�سد
التمثل ال��وج��ودي للقر�آن �أراده املنهج �أن
َّ
م��ن خ�لال ال��ق��ن��اع��ة ال��ذات��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى الفهم
وال��ت���أوي��ل ،وه��ذا ال يتح َّقق �إال ب��احل��وار واملناق�شة
واملراجعة العقائدية .الأ�سباب هي مراجع ونقاط
ا�ستدالل وفهم تتوازى مع �سياقات القر�آن؛ فينزل
يف ثناياها بق�صد التفهيم ،وهذا يدل على �أ َّن �آفاق
ال��ن�����ص ال���ق���ر�آين مُ��ن��ف��ت��ح��ة ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ات ال��ع��ق��ل؛
فالقر�آن من خالل �أ�سباب النزول مل ي���أتِ لإجلام
العقل و�إل��زام��ه ب��الأم��ر ال��ن��ازل ،و�إمن���ا �أح���ال عليه
بغية متحي�ص العالمات املقروءة واملرئية وقراءة
العلل ومعلوالتها والأ�سباب وم�سبباتها .ويو�ضح
اخل�����ض��راوي يف مقاله فيما يتعلق بطبائع الفهم
الب�شري؛ جعل اب��ن عبا�س لقراءة ال��ق��ر�آن طبقية
تتوزع لدى الأفراد وبح�سبهم؛ انطالقا من الفهم
اجل��م��اه�يري ال��ع��ام �إىل الفهم النخبوي اخلا�ص.
ذل��ك �أ َّن تف�سري ال��ق��ر�آن ع��ن��ده على �أرب��ع��ة �أوج���ه:

ت��ف�����س�ير ال ي�����س��ع �أح����دا ج��ه��ل��ه (���ش��ع��ب��ي) ،وتف�سري
تعرفه العرب ب�أل�سنتها (معريف) ،وتف�سري يعرفه
الرا�سخون يف العلم (نخبوي) ،وتف�سري ال يعلمه �إال
اهلل (نهائي) .وجند هذه الأمناط تتمايز من حيث
ال��ق��درة ع��ل��ى ال��ف��ه��م وت���أوي��ل احلقيقة ب��ال�بره��ان.
واهلل �أن���زل ال��ق��ر�آن م��ن �أج��ل الإن�����س��ان ف���إن��ه �أج��راه
ع��ل��ى ت�����ص��اري��ف اال���س��ت��ق��ب��ال طبقا لأمن����اط ال��وع��ي
التي يدركونها وم��ن خاللها امل��ع��اين واملعتقدات،
بيد �أن ال��ق��ر�آن يقوم على الطبيعة الالمركزية؛
�أي أ� َّن��ه ال يتكثف داخل حيز داليل معني .و�أخ�يرا،
جن���د اخل�������ض���راوي ي���ع��� ِّرج ع��ل��ى ذك���ر حم���ور ج��دي��د
�أ�سماه هند�سة الن�ص القر�آين :التنزيل والتلقي.
حيث ي�شري �إىل فكرة مفادها �أ َّن �أ�سباب النزول ال
تكون حمددة للنزول ،وال تكون جتارب الأ�شخا�ص
موجهة للحقيقة الإلهية امل��وج��ودة قبل
الن�سبية َّ
التجريب الب�شري؛ لذلك كانت مقا�صد التنزيل
ت�ستهدف تنمية القدرات التحليلية.
وي��خ��ت��ت��م اخل�����ض��راوي ه���ذا امل��ح��ور ب��جُ ��م��ل��ة من
الدالالت التي تك�شف هوية الن�ص الديني وم�ساره
الأزيل .ال��دالل��ة الأوىل :الأ�سئلة واال�ستفهامات
الذاتية ،ويرتكز منهج الإبالغ القر�آين على ال�س�ؤال
كطريقة عملية يف ت��ق��دمي امل��ع��رف��ة ،وه��و م��ا ي��دل
على �أهمية احل���وار ال��داخ��ل��ي ب�ين الكتاب الكرمي
وال��واق��ع .وف��ح��وى ال��دالل��ة الثانية �أ َّن ال��ق��ر�آن مل
يت�شكل ب��ن��اء على �أ�سئلة ال��واق��ع االج��ت��م��اع��ي ،و�أن
الكتاب يلتئم على قواعد ولوائح ذات منهج تعليمي
ي�ست�أن�س بالواقع من �أجل �إح��داث التفهيم .بينما
تتمثل الداللة الثالثة يف �أ َّن القر�آن مل ينزل مُنجما

بل ن��زل جملة واح��دة -وه��ذه العبارة لل�سيوطي-
حيث تعاود ترتيب منهج �أ�سباب النزول ،وهذا �أدى
�إىل وقوع ت�شابه على النا�س ،والتب�س عليهم الأمر
حتى قالوا �إ َّن الواقع االجتماعي هو من �أنتج هذا
ال��ك��ت��اب ،والإ����ش���ارة �إىل ه��ذه الإ���ش��ك��ال��ي��ة وج���دت يف
ال�سياق التاريخي ،وميكننا جمابهة ه��ذا ال�س�ؤال
املنفلت ال��ذي �أن�ش�أته ظ��روف اجتماعية مرجعية،
ويخطئ حني يريد �أن يجرب العقل على االعرتاف
بهذا الفهم الذي �أنتجته �أيديولوجيا تثري لذاتها
وتن�ص الداللة الرابعة على �أ َّن القر�آن
اال�ستفهامُّ .
نزل خمالفا ملراداتهم ،وهذا يعني مدى ا�ستقاللية
الكتاب الكرمي ،وحترره من بنية الواقع الثقافية
والعملية .وت�شري الداللة اخلام�سة �إىل �أ َّن �سورا
ن���زل���ت ب�����ش��ك��ل ك��ل��ي دف���ع���ة واح������دة -ومب����ع����زل ع��ن
الأ���س��ب��اب -وه���ذا ن��ظ��ام مُ��ت��ح�� َّق��ق يف ن���زول ال��ق��ر�آن
وا����س���ت���دالل ع��م��ل��ي ي��ل��غ��ي ال��ن��ق��ا���ش ال��ع��ق��ي��م ح��ول
اجل��دل��ي��ة االف�ترا���ض��ي��ة ب�ين ال��ن�����ص الإل���ه���ي وب�ين
ال��واق��ع االجتماعي ،وه��ذه ال��دالل��ة تتفق فيما مت
ذك��ره يف الأع��ل��ى حيث �إ َّن ال��ق��ر�آن يتخطى القدرة
والب�شرية وبع�ضا من �سماته .وي َّت�ضح من ك َّل ما مت
ذكره يف الأعلى �أ َّن �أ�سبابَ النزول من جهة ما هي
�إال �صيغ و�آليات ب�شرية ُتفيد من حيث خ�صائ�صها
التجريبية ب�أن تكون مناخا اجتهاديا لفهم الكالم
املقد�س بقدر الطاقة الب�شرية .و�أ���س��ب��اب النزول
بهذا املعنى �ستمثل حلظة تف�سري وت���أوي��ل ونقطة
ت�لاقٍ بني �إرادة الفهم لدى الإن�سان وفهم الإرادة
التي جاء القر�آن يبلغها عن اهلل.
hajirwork@outlook.com
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