10

جامدى الثانية  ١٤٣٨هـ  -مارس 2017م

تعدد معاني املفاهيم في النصوص الدينية
عبد اهلل ال�شحي
تتحدث الباحثة والأكادميية امل�صرية منى �أبو زيد يف مقالها مبجلة الت�سامح التبا�س املفاهيم واختاللها (مفهوم التوازن يف الفكر واملمار�سة) عن مفهوم اللغة وا�ستخدامها يف التوا�صل
وبع�ض امل�شكالت املتعلقة باختالف املعنى للفظ واحد وعالقة ذلك و�أثره على الدين وفهم الدين .وتق�سم �أ�شكال الإلتبا�س واخللط �إىل ق�سم يتعلق ب�سوء الفهم ي�شمل اختالف فهم الن�ص
والت�أويل ومفهومه و�شروطه ،وق�سم ثانٍ يتناول تطوير الألفاظ نتيجة حماولة �إيجاد توازن بني العلم والعمل.
تتزايد حاجات الب�شر ب�شكل م�ستمر طوال وجودهم
على ه��ذه الب�سيطة ،حيث جت��اوزت احلاجات جمرد
البحث عن الغذاء يف الع�صور الأوىل �إىل حاجات �أكرث
تعقيدا يف الع�صور التالية .ويف م�ضي الإن�سان نحو
احل�ضارة ابتكر �آلية توا�صل بينه وبني بقية الب�شر،
ت�ل��ك الآل �ي��ة ه��ي ال�ل�غ��ة ،وه ��ي يف احلقيقة ت�ستخدم
لأكرث من جمرد التوا�صل �إال �أنّ هذا ما يهم يف هذا
املقال� .إنّ اللغة ت�ستخدم �ألفاظا معينة للداللة على
معاين حم��ددة ،فالنا�س يح�صل بينهم اتفاق بحيث
�إنه عندما ي�ستخدم اللفظ ُيتوقع ح�صول فهم معني
عند املتلقي ،فيح�صل بذلك �إي�صال للر�سالة و�إعالم
باملق�صد .ومع تو�سع ا�ستخدام اللغة وزيادة التعقيد
يف بنائها ،تعددت املعاين التي قد تفهم من كلمة �أو
لفظ معني ،وكنتيجة لذلك مل يعد بالإمكان دائما
�ضمان فهم املتلقي الق�صد بحيث �إنّه قد يفهم �شيئا
بينما يعني القائل �شيئا �آخر.
ي�ت���س��ع م� ��دى ا� �س �ت �خ��دام ال �ل �غ��ة �إىل ك ��ل امل �ج ��االت
الأخ � ��رى يف احل �ي��اة ك��ال �ت �ج��ارة وال���س�ي��ا��س��ة وال�ع�ل��وم
وال��دي��ن ،ويعتمد �أت �ب��اع الأدي� ��ان وب��الأخ����ص الأدي ��ان
الإبراهيمية (اليهودية وامل�سيحية والإ��س�لام) على
ال�ل�غ��ة وا��س�ت�خ��دام امل�ف��اه�ي��م لفهم ومم��ار� �س��ة ال��دي��ن
الذي يتميز بعالقة فريدة باللغة؛ كونه يتكون من
ن�صو�ص ي�ؤمن �أتباع الأديان ب�أنّها موحى بها من اهلل
الذي يريد منهم اتباعها وتطبيقها.
�إنّ م�شكلة اختالف الفهم التي �شُ رحت �سابقا توجد
يف �أي جم��ال ت�ستخدم فيه اللغة مب��ا فيها ال��دي��ن،
ويتبع ذلك العديد من النتائج ال�سلبية والإيجابية.
ذلك النوع من االختالف يف الفهم ت�سميه الكاتبة
«ال �ت �ب��ا���س ب���س�ب��ب الإ�� �ش� �ك ��ال -وه� ��و واح � ��د م ��ن ع��دة
�أ��ش�ك��ال م��ن االلتبا�س حت�صل عندما يتناول علماء
ال��دي��ن الن�صو�ص الدينية .االلتبا�س عند الكاتبة
ه��و «الإ� �ش �ك��ال وال���ش�ب�ه��ة وع ��دم ال��و� �ض��وح» وي���س��اوي��ه
االخ �ت�لال واالخ �ت�لاط ،فبع�ض الن�صو�ص الدينية
(الأحاديث وبع�ض �آيات القر�آن) قد حتمل �أكرث من
معنى ،بل �إنّ بع�ض ال�ق��راءات املتواترة للقر�آن فيها

اختالف فيما بينها لكنه لي�س ب�شيء ذي ت�أثري كبري.
من �سماحة الإ�سالم و�سعته �أن الفقهاء يف خمتلف
البقاع قد ي�ستنبطون �أحكاما خمتلفة عن بع�ضهم
ك��ل ح���س��ب م��ا ي ��راه م�ن��ا��س�ب��ا ل��ذل��ك ال ��زم ��ان وامل �ك��ان
م��ع ع��دم خمالفة ال�ث��واب��ت ،مم��ا �أدى لن�ش�أة املذاهب
الإ�سالمية ،التي عندما يتناول �أ�صحابها ن�صو�ص
الدين ف�إنهم يفهمونها ح�سب توجه مذهبهم ،وهذا
تنوع �أرج��ح �أن��ه لفائدة امل�سلمني ،نظراً لوجود �سعة
عند تطبيق الت�شريعات.
كل ذلك االختالف يف الفهم يف احلقيقة لي�س �شيئا
�سيئاً ب��ل ق��د يعطي ت�ن��وع�اً ي�صب يف م�صلحة �أت�ب��اع
الدين ،وال يتوقف االختالف على جمرد تنوع املعنى
ب��ل ي�صل �إىل ح��د ال�ت��أوي��ل ،وت�صف الكاتبة الت�أويل
ب ��أن��ه «� �ص��رف ال�ل�ف��ظ م��ن م�ع�ن��اه ال�ظ��اه��ر �إىل معنى
�آخر يحتمله» .ميكن اعتبار الت�أويل عموما �أو�سع يف
م��ا ي��دل عليه م��ن االخ�ت�لاف يف الفهم م��ن جهة �أن
االخ �ت�لاف يف ال�ف�ه��م يح�صل مب�ج��رد ��س�م��اع اللفظ
ويحتمل ح�صوله عند ك��ل م��ن لديه معنى خمتلف
ل�ل�ف��ظ م �ع�ين ،بينما يتطلب ال �ت ��أوي��ل ن �ظ��راً وف �ك��راً
وجهداً للو�صول ملعنى قد ال يكون ظاهراً بال�ضرورة.
تتفاوت درج ��ات ال�ت��أوي��ل م��ن جماعة �إىل جماعة
ويتباين مقدار قبول علماء الدين للت�أويل واملوا�ضيع
ال�ت��ي يح�صل ف�ي�ه��ا ،ف�ه�ن��اك م��ن ��ص��رف ال�ك�ث�ير من
امل�ع��اين يف ال�ق��ر�آن لغري ظاهرها ،وه�ن��اك م��ن التزم
امل�ع��اين احل��رف�ي��ة ،و�أك�ث�ر م��و��ض��وع ج��ديل يف م�س�ألة
الت�أويل رمبا يكون يف ت�أويل �صفات اهلل �سبحانه ،لكن
ميكنني القول ب�أن الت�أويل قطعا ح�صل من الع�صور
الأوىل للإ�سالم؛ ولو كان بدرجات متفاوتة .ت�شرح
الكاتبة معنى الت�أويل عند الزرك�شي ثم ت�ضيف ب�أنّ
الت�أويل ي�أتي مب�شاكله اخلا�صة التي تتعلق مبن يقوم
ب��ه ،ك ��أن ي�صبغ �آراءه و�أف �ك��اره اخل��ا��ص��ة على الن�ص
ال��ذي يريد ت�أويله ويجعله �سجني ميوله ورغباته.
وه��ذا التخوف �أو التحذر م��ن ال�ت��أوي��ل �أم��ر ظاهر،
فلي�س من ال�سهولة فتح الباب لت�أويل الن�صو�ص ،ملا
ق��د يرتتب على ذل��ك م��ن تغيري للعقيدة و�إمكانية

حتريف املقا�صد واملعاين .ت��ؤدي املتغريات الزمانية
واملكانية والظرفية �إىل �إحداث تغيري يف ممار�سة �أي
جماعة ذات توجهات حم��ددة ،فجماعة معينة مث ً
ال
ع�ن��د ام�ت�لاك�ه��ا �سلطة �سيا�سية ��س�ت�ك��ون ممار�ستها
خمتلفة بدونها.
ُت �خ ِ�بر ال�ك��ات�ب��ة ع��ن ��ص�ن��ف م��ن االل�ت�ب��ا���س يحدث
نتيجة ذلك وهو «االلتبا�س احلا�صل نتيجة حماولة
ع�م��ل ت� ��وازن ب�ين ال�ع�ل��م وال �ع �م��ل» .ت���ض��رب ال�ك��ات�ب��ة
م �ث��ال�ين ع �ل��ى ه ��ذا االل �ت �ب��ا���س ،وه �م��ا ق���ض�ي��ة الأم ��ر
ب��امل�ع��روف وال�ن�ه��ي ع��ن امل�ن�ك��ر وق�ضية ال �ق��ول بخلق
القر�آن.
الأم� ��ر ب��امل �ع��روف وال �ن �ه��ي ع��ن امل�ن�ك��ر �أم� ��ر ق ��ر�آين
يهتم ب��ه امل�سلمون جميعا ،فامل�سلمون بينهم اتفاق
على �ضرورته و�أهميته ،لكنّهم خمتلفون يف كيفية
تطبيقه ،وترى الكاتبة �أنّ هذا االختالف لي�س ناجتاً
ع��ن جم��رد فهم خمتلف ،ب��ل ك��ان م�ت��أث��را بالظروف
ال�سيا�سية والع�سكرية املحيطة بامل�سلمني .ورمب��ا
مي �ك��ن ت�ط�ب�ي��ق ن�ف����س ال �ف �ك��رة ع �ل��ى م�ف��اه�ي��م �أخ ��رى
ك��اجل �ه��اد وال � ��والء وال� �ب��راء� ،أي ع �م��ل درا�� �س ��ة تتبع
التغريات احلا�صلة يف هذه املفاهيم عرب الزمن مع
�ضرورة مالحظة التغيريات املحيطة بها.
يت�ضح �أنّه وعلى الرغم من �أهم ّية اللغة يف احلياة،
�إال �أ ّن �ه ��ا ت �ع��اين م��ن �إ� �ش �ك��االت �أب ��رزه ��ا �أنّ امل�ف��اه�ي��م
ق��د حت��مِ ��ل وج��وه �اً ع��دة ت�خ�ل��قُ ت�ن� ّوع��ا ،وه ��ذا التنوع
يف حقيقته ق��د يكون ن��اجت�اً م��ن �أ�سباب خمتلفة قد
ت � ��ؤدي �إىل م���ش�ك�لات ع �ن��د ا� �س �ت �خ��دام ال �ل �غ��ة .وع�ل��ى
وج��ه التحديد ف� ��إنّ م��ا يتعلق بالن�صو�ص الدينية
واالخ �ت�لاف يف فهمها وتف�سريها ميكن حقيقة �أن
ي�ستغل بحيث يح�صل تنوع �صحي يف فهم الن�صو�ص.
بالإ�ضافة �إىل �أنّ التمعن يف هذا االختالف يف الفهم
يعطي فكرة �أو��ض��ح ح��ول الكيفية التي ا�ستغلت بها
بع�ض املفاهيم لأغرا�ض و�أهداف �سيا�سية ومذهبية،
وهذا بدوره يعطي فر�صة �أكرب ملنع �إ�ساءة اال�ستغالل
م�ستقبالً.
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