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املف�سر والن�ص القر�آين
العالقة الإ�شكال َّية بني
ِّ
�أم كلثوم الفار�س َّية

ُ
يقول جمال الدين الأفغاين« :القر�آن ،القر�آن! و�إين لآ�سف �إذ دفن امل�سلمون بني دفتيه الكنوز ،وطفقوا يف فيايف اجلهل يفت�شون عن الفقر املُدقع ...وكيف ال �أقول
و�أ�سفاه! و�إذا نه�ض �أح ٌد لتف�سري القر�آن ،فال �أراه �إال يهيم بباء الب�سملة ،ويغو�ص وال يخرج من خمرج حرف ال�صاد يف ال�صراط ،حتى يهوي هو ومن يقر�أ ذلك
التف�سري يف هوة عدم االنتفاع مبا ا�شتمل عليه القر�آن من منافع دنيوية و�أخروية».
في�سعى الكاتب الدكتور �أحميدة الينفر املتخ�ص�ص يف الدرا�سات الإ�سالمية ،يف مقاله «العدل بني اخلطاب القر�آين والرتاث التف�سريي :الرازي والقرطبي �أمنوذجان»،
املف�سر
وذلك يف جملة الت�سامح �إىل الإجابة عن �أبرز الأ�سئلة املتعلقة بالرتاث التف�سريي والقاعدة املنهجية التي ينبغي اعتمادها يف التعامل مع الن�ص القر�آين .ليكون ِّ
قارئا مُتفهِّما للن�ص ،حري�صا على معناه ومق�صده ،ولي�س مُت�سلطا عليه مُتع�سفا معه.

وعليه ،يكون اخلطاب القر�آين ح ًّيا يف املقاربة التف�سريية،
مُ�ستد ًال على ذلك مبا ورد على ل�سان جمال الدين الأفغاين
ح�ين ح �دَّد موقفا وا��ض�ح��ا م��ن ال�ت�راث ال�ت�ف���س�يري ..قائال:
«القر�آن وحده �سبب الهداية والعمدة يف الدعاية� ،أما ما تراكم
عليه وجت َّمع حوله من �آراء الرجال وا�ستنباطهم ونظرياتهم
فينبغي �أن ال نعوِّل عليه».
ف�إذا كان القرن الرابع ع�شر الهجري قد مت َّيز بربوز م�شروع
نه�ضة �سيا�سية واجتماعية يف ال�ب�لاد العربية الإ��س�لام�ي��ة،
��ص��اح�ب�ه��ا ت �ط �وُّر وا� �ض��ح ��ش�م��ل ال�ب�ن��اء ال�ف�ك��ري ال ��ذي م��ا ك��ان
يتج�سد ويتوا�صل يف البالد
للم�شروع ال�سيا�سي االجتماعي �أن َّ
العربية الإ�سالمية ل��واله .ول��و حر�صنا على متابعة م�سرية
هذا التوجه الفكري يف منوه املتدرج لتب َّينت جُ ملة من الأ�سئلة
الكربى التي �سعت �إىل حتريك الأن�ساق املعرفية املتوارثة التي
مل تقع مراجعتها طوال قرون .وما حلق ذلك من منو الوعي
ب�ضرورة مراجعة املنظومة الفكرية التي يعتمدها امل�سلمون
يف التعامل مع تراثهم.
ل�ك� َّ�ن مُع�ضلة ه ��ذا امل���ش��روع ال�ت�ح��دي�ث��ي ظ� َّل��ت دون �أ��س��ا���س
منهجي ُمدَّد خا�صة يف جمال تف�سري القر�آن الكرمي .بعبارة
م��وج��زةُ ،ي�ك��ن ال�ق��ول ب ��أ َّن �إ�شكالية ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ك��ان��ت يف
�أ�سا�سها عجزا عن جتديد البناء املنهجي الذي ي ُْحكِم العالقة
ب�ين املف�سر وال�ن����ص ال �ق ��ر�آين .ف�لا غ��راب��ة ب�ع��د ذل��ك � ْإن �آل��ت
التفا�سري القدمية على تنوعها املذهبي باعتمادها على �إطار
معريف ثابت �إىل �إعادة �إنتاج نف�س الأفهام للأ�سئلة التي ال بد
�أن يطرحها املف�سر احلديث من خ�لال معاجلته املو�ضوعية
ل �ل �ق��ر�آن ال �ك ��رمي .ه ��ذا ال�ت�ب��اي��ن يف ال�ت�ك��وي��ن امل �ع��ريف والأف ��ق
الفكري والر�ؤية للعامل يجعل �إقرا َر ما ن�صَّ ت عليه التفا�سري

املف�سر
القدمية ذات املنحى التجزيئي �أم ًرا مُتع ِّذرا ال يرى فيه ِّ
املو�ضوعي �سوى �صدى لإط��ار معريف ُمتلف قدم املدلوالت
القر�آنية يف حماورها الكربى ،وفق ذات البناء وذات الر�ؤية،
وك�أنه وقع الإقرار بالتو�صل الأمثل ملعنى كالم اهلل تعاىل.
�إ َّن غ��اي��ة م��ا َق�� َ��ص��دن��ا �إل�ي��ه يف ال�ف�ق��رة ال�سابقة م��ن ت�أطري
ت�أريخي عام هو حتديد لبع�ض الت�سا�ؤالت املنهجية املطروحة
على الدرا�سات القر�آنية يف الف�ضاء العربي الإ�سالمي ..هذه
ُ
تك�شف لنا من جهة طبيعة التطور احلديث الذي
الت�سا�ؤالت
�شمل «علم التف�سري» وم��ا عنته تلك الت�سا�ؤالت من �ضرورة
�إعادة النظر يف القواعد املنهجية وما يرتبط بها من «م�سلمات
علمية» .اهتمامنا بال�س�ؤال املنهجي يف املقاربات التف�سريية
احل ��دي �ث ��ة ي��رت �ب��ط م ��ن ج �ه��ة �أخ � ��رى ب��ال �ت �ح��دي��ات ال�ف�ك��ري��ة
واحل�ضارية التي يُواجهها الفكر الإ�سالمي املعا�صر .والتي
على ت�ن�وُّع مقارباتها تلتقي يف مقولة م�شرتكة ه��ي �ضرورة
اعتماد مناهج حتليلية جديدة تختلف نوعيا ع َّما �ساد لدى
قدماء امل�ست�شرقني الغربيني.
ومن اجلدير بالذكر ما ح�دَّده الباحث الباك�ستاين ف�ضل
ال��رح �م��ن ع��ن «االف �ت �ق��ار �إىل امل�ن�ه��ج ال���ص��ال��ح ل�ف�ه��م ال �ق��ر�آن
نف�سه»؛ حيث حدَّد مُنطلقني ملعاجلة العالقة الإ�شكالية بني
املف�سر والن�ص القر�آين .لقد �أثبت �أوال �أ َّن الوحي واخلطاب
القر�آين قد حت�وَّل كالهما عند امل�سلمني اليوم �إىل ن�ص� ،أي
�إىل مرجعية توحيدية لذلك ،ف�إ َّن الذي ي�سعى �إىل تغيري تلك
املجتمعات والنهو�ض بها دون االعتماد على ال�ق��ر�آن كمرجع
وذاك��رة وهوية جماعية �س ُي�سقط �إمكانية �أ�سا�سية يف عملية
ف�سر ثانيا ُّ
تعث اجل�ه��ود العديدة يف التعامل
النهو�ض .ث��م َّ
مع الن�ص القر�آين منذ عقود راجع �إىل �أننا نقر�أ الن�ص على

�أنه مُتعالٍ ال ينح�صر يف زمان �أو مكان� ،أو �أننا نقر�أه يف اجتاه
م�ن��اق����ض� ،أي ع�ل��ى �أن ��ه ال ينفك مرتبطا ب��ال�ق��رن ال���س��اب��ع يف
اجلزيرة العربية.
م�ع�ن��ى ذل ��ك �أن �ن��ا �إذا ق�ل�ن��ا �إن ال �ق ��ر�آن ي�ظ��ل دوم ��ا �صاحلا
للتطبيق ،فعلينا �أن ننظر كيف مت اعتماد خطابه وتف�سري
ت�ع��ال�ي�م��ه ل�ت�ن��ا��س��ب ال� �ظ ��روف امل �ت �غ�ي�رة يف ال �ع �� �ص��ور الأوىل
للإ�سالم؛ الأمر الذي يُح ِّقق ا�ستيعابا للداللة العامة للن�ص
و�إدراكا لتطبيقاتها املختلفة ووعيا بالظروف التاريخية التي
�صاحبتها ،وم��ن هنا ينبغي على املف�سر امل�ج��دد -ك�م��ا ي�شري
�أمني اخلويل� -أن يكف عن «ا�ستنطاق» الن�ص القر�آين؛ �أي �أن
يجعله ينطق مبا يريد املف�سر �أن يجده فيه .مثل هذا التع�سف
«يُخرج القر�آن عن و�ضعه ويناق�ض احلكمة الإلهية والغر�ض
من و�صله بحياة الدين والدنيا».
�إ َّن م��ا ن�ح�ت��اج �إل �ي��ه ال �ي��وم ف�ع�لا ه��و اال��س�ت�ف��ادة م��ن املنهج
ال��داليل ال��ذي يُحوِّل املف�سر �إىل «ق��ارئ» مُتفهِّم؛ مما يجعل
ال�ن��� َّ�ص «ح� ًّي��ا ح��ام� ً
لا للمعنى ال��ذي ال ين�ضب»� .إ َّن مثل هذا
ال �ت��وج��ه الإ� �ص�لاح��ي م��ن ق�ب��ل ع�ل�م��اء امل���س�ل�م�ين ومفكريهم
قد يُح ِّقق االرت�ب� َ
�اط الوثيق بني خال�ص امل�سلمني من حالة
االنهيار املهدد لكيانهم ،وبني احلاجة املت�أكدة لإج��راء تغيري
التغي
يف التقاليد الثقافية؛ �أي يُحدث تالزما بني عن�صر ُّ
االجتماعي وب�ين النزعة العقلية يف الإ��س�لام التي ت�ستدعي
م ��ن ب�ين م��ا ت���س�ت��دع��ي� -أ��س�ل��وب��ا ج��دي��دا يف تف�سري ال �ق��ر�آنالكرمي .وهذا ما �أكده طه عبد الرحمن يف �أحدث م�ؤلفاته �أنه
«ال دخول للم�سلمني �إىل احلداثة �إال بح�صول ق��راءة جديدة
للقر�آن الكرمي؛ ذلك �أن القر�آن هو �سر وجود الأم��ة امل�سلمة
و�سر ُ�صنعها للتاريخ».
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