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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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