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الصرامة العلمية المهدورة
حممد ال�شحي
�إ َّن الن�ص القر�آين نال املركزية يف الثقافة العربية منذ نزل على النبي حممد ،كما يقرر ذلك املفكر العربي الراحل ُممد عابد اجلابري يف م�شروعه الفكري يف درا�سة بنية العقل العربي،
وهذه املركزية جعلت منه مدار البحوث والدرا�سات والكتابات الإ�سالمية املبكرة ،ومل يتوقف الأمر على العلوم ذات ال�صلة املُبا�شرة بالن�ص القر�آين ،بل تعداها �إىل املباحث اللغوية التي
ُعدَّت قنطرة لفهم الن�ص القر�آين فهماً �صحيحاً ،و�أُطلق على مثل تلك العلوم �صفة علوم الآلة ،مقابل علوم الغاية ،ولي�س ببعيد �أن يُ�س َّلط ال�ضوء على الن�ص القر�آين من خمتلف الزوايا
والتو�سل �إليه بعدد من الو�سائط ،من تلك الو�سائط اللغة.
البحثية املتاحة يف ذلك الع�صر،
ّ
و�إن مل تكن اللغة يومًا مبعزلٍ عن الن�ص نف�سه ،بل هي مبكانة
القالب ال��ذي تت�شكل فيه الأف�ك��ار امل ُ�ج��ردة قبل �أن تتلبَّ�س َلبو�س
الألفاظ ،ولي�س �أدل على ذلك من املُقاربات اللغوية البحتة للن�ص
القر�آين منذ كتاب جماز القر�آن لأبي عبيدة معمر بن املثنى ،ولي�س
انتهاء بقراءة الباحثة امل�صرية عائ�شة عبدالرحمن ،املعروفة با�سم
«بنت ال�شاطئ» .ففي امل�ق��ال املن�شور يف جملة التفاهم العمانية
للباحث احل�سان �شهيد ،وال ��ذي حمل ع�ن��وان «التف�سري البياين
عند عائ�شة بنت ال�شاطئ :مُقاربة منهجية» ،تناول الباحث املنهج
والر�ؤية القارئة للن�ص القر�آين من وجهة نظر بيانية ِ�صرفة ،كما
يف �إنتاجات عائ�شة عبدالرحمن «بنت ال�شاطئ» ،وبدورنا �سنع ّرج
على �أهم الأفكار التي طرحها احل�سان �شهيد يف هذا املقال.
يف َم ْع ِر�ض تربير اختياره لبنت ال�شاطئ مو�ضوعًا ملقاربته البحثية
هذه ،يقول احل�سان �شهيد ب�أ َّن بنت ال�شاطئ هي املر�أة الأوىل التي
ف�سرت ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي يف دالالت ��ه البيانية .وه�ن��ا نت�ساءل حول
جدّة هذا التربير وجدواه ،فهل كان الباحث ي�سعى لت�أ�سي�س مادة
�أنطولوجية للبحاثني من بعده ليتمكنوا من الإفادة من مقاربته
الوا�صفة ه��ذه ليقدّموا مقاربات مقارنة بني ما �أنتجه الرجال
على مر الع�صور يف املجال نف�سه ،وب�ين ما �أنتجته الن�ساء ،وهنا
نتحدث بالتحديد عن بنت ال�شاطئ ،ليت�ضح من ذلك الفارق يف
املُقاربات الذكورية والن�سوية يف م�ستوى البحث اللغوي ،وما قد
يتداعى عن ذلك من حماوالت تف�سريية ل�سلوك التفكري الذكوري
والن�سوي� .أم �أ َّن احل�سان �شهيد �أراد املقاربة البحثية املجردة عن
نوع جن�س بنت ال�شاطئ كامر�أة ،وعند ذلك ال يكون لتربيره كون
بنت ال�شاطئ �أول ام ��ر�أة كتبت يف التف�سري البياين -ال يكون له
معنى منهجي متني؛ �إذ الع ْر ُف العلمي يقت�ضي ت�أ�سي�س التربير
ع�ل��ى دوا ٍع وم���س� ّوغ��ات علمية ت�ضمن ا��س�ت��دام��ة ال�ب�ح��ث العلمي
وا�ستمراره.
ويف معر�ض حديثه عن البيان وال�ق��ر�آن ،قرر احل�سان �شهيد ب�أن
«ربط داللة البيان بالإن�سان حتيل �إىل العالمات الفارقة بينه وبني
باقي املخلوقات احل�سية» ،وا�ستدل لذلك بالآية «خلق الإن�سان،
ع ّلمه البيان» .وهنا يحق لنا �أن نت�ساءل :هل يعني احل�سان �شهيد
ب��أن البيان ،ح�سب التعريفات التقليدية التي �ساقها من املعاجم
واال�ستعماالت املتعددة لها والتي نفهم منها �أ َّن��ه متظهر لغوي،
خا�ص باجلن�س الب�شري وحده ،و�أنه عالمة فارقة بينه وبني �سائر

املخلوقات.
يف احلقيقة ،ي��ذك��رن��ا ق��ول ال�ب��اح��ث ه��ذا مبجموعة م��ن القوالب
اللغوية التي اعتاد الباحثون العرب ا�ست�سهالها و�إطالقها دون
تركيز نظر و�إعمال فكر حقيقيني فيها ،وهي م�شكلة ،يف نظري،
من�ش�ؤها بالغي ِ�صرف؛ �إذ �إن للبالغة �سمعة ذات دالالت �إيجابية
يف الثقافة العربية ،فيلج�أ م�ستعملو اللغة �إليها رغ�ب� ًة يف �إث��ارة
ده�شة املتلقي مبا يُلقونه على �أ�سماعه من قوالب لغوية مُده�شة.
ول�ك��ي ن�ك��ون �أك�ثر دق��ة يف التو�صيف؛ ف��إن�ن��ا نعني باملده�شة تلك
التعابري التي حتقق االنزياح يف املعنى �أو ال�صورة يف ذهن املتلقي
ح��امل��ا ي�ستمع ل�ترك�ي� ٍ�ب ل�غ��وي م�ع�ين ،وه ��ذا ح�سب اع�ت�م��اد املناهج
النقدية الأ�سلوبية.
ف�ل��ذل��ك ،ي���ش��دد جم�ت�م��ع ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ع�ل��ى � �ض��رورة ا�ستعمال
التعابري ذات ال��دالل��ة امل�ب��ا��ش��رة وال��دق�ي�ق��ة وال�صحيحة ،ولي�ست
القوالب التي تت�سم بدرجة عالية من البالغة ،البالغة مبعناها
التقليدي .وعليه ،ف�إننا نقول للباحث كيف عرفت �أن البيان خا�ص
بالإن�سان دون �سائر الكائنات ،معتمدًا على ما قاله الطربي يف
اجل��ام��ع لأح�ك��ام ال �ق��ر�آن .و�إذا �س ّلمنا ج��دال ب�صحة م��ا ذه��ب �إليه
الباحث ،فماذا يقول الباحث عن اجلن الذين هم ال ينفكون عن
َ
خماطبني به كذلك؛ �أال يندرجون
اخلطاب ال�ق��ر�آين باعتبارهم
حتت �سقف واحد مع الب�شر يف تلقيهم للن�ص القر�آين «اللغوي»؟
ا�ستعر�ض الباحث كذلك ال�ب��واع��ث التي دع��ت بنت ال�شاطئ لأن
تتجه �صوب التف�سري البياين للقر�آن الكرمي ،ونقل من كالمها
ما خال�ص ُته �أ ّن الوقوف على �أ�سرار البيان القر�آين �أعجز العرب
عن الإتيان مبثله .وهنا يحق ملجتمع البحث العلمي �أن ي�سائل بنت
ال�شاطئ ،والباحث احل�سان �شهيد ،حول �صحة هذا االدعاء من �أن
العرب مل ت��أتِ مبثل القر�آن ،خا�صة و�أن الذين نقلوا لنا الرتاث
العربي بحموالته التاريخية وم��واق��ف امل�سلمني وغ�ير امل�سلمني
من الن�ص القر�آين هم امل�سلمون �أنف�سهم .وهنا تظهر على ال�سطح
م�س�ألة املو�ضوعية يف نقل حقيقة ما ح��دث ،وباخل�صو�ص �إذا ما
عرفنا �أن تدوين ال�سرية النبوية مثال والتي حتوي �أخبار النبي
حممد مع العرب ت�أخر قر ًنا على الأقل ،مما يجعل احلوادث متر
ع�بر ث�لاث��ة �أج�ي��ال قبل �أن ت ��دوّن ،وب��ذل��ك ال ميكننا اع�ت�ب��ار تلك
ال�سرية وثيقة تاريخية يُعتمد عليها يف تتبع �أخ�ب��ار احل��وادث يف
ع�صر النبي حممد .جمددًاُ ،تطلَق �أحكام جزافاً دون الوقوف على

م�ستند علمي �صحيح وموثوق بهذا اخل�صو�ص.
كما �أورد الباحث �سببًا �آخ��ر دع��ا بنت ال�شاطئ للتف�سري البياين
ل�ل�ق��ر�آن� ،أال وه��و �أ َّن الباحثني يف امل�ج��ال اللغوي ُ�شغِلوا باملناهج
الل�سانية يف بحوثهم ،ف�أرادت �أن ُتعيد للتف�سري القر�آين جماليته
وب��ري� َق��ه ،فجاء منهجها قائمًا على خم�سة �أ�س�س؛ ه��ي :الأ�سا�س
اال�صطالحي ،واملو�ضوعي ،والأ�سلوبي ،وال�سياقي ،واملعنوي ،وعند
تدقيق النظر يف هذه الأ�س�س جند �أنها تعوزها الدقة يف تو�صيفها.
ف��أم��ا الأ��س��ا���س اال�صطالحي عُني ب��ه البحث يف دالالت �أل�ف��اظ يف
�سياقاتها املتعددة ،وهذا ال يطلق عليه ا�سم الأ�سا�س اال�صطالحي،
ف��ا��ص�ط�لاح م��ا ا��ص�ط�ل��ح ع�ل��ى دالل �ت��ه ع�ن��د جم�م��وع��ة م��ن ال�ن��ا���س،
ال�سيما املتخ�ص�صني بحقل بعينه .فبنت ال�شاطئ تتتبع دالل��ة
اجل� ��ذر وت �� �ش �ك��ل ت �ل��ك ال ��دالل ��ة ب � ��دءًا م ��ن امل ��ادي ��ة ح �ت��ى امل�ع�ن��وي��ة
فال�سياقية ،وهذه مقاربة داللية �سياقية .و�أما الأ�سا�س ال�سياقي
فلي�س ببعيد عن الأ�سا�س الأول؛ �إذ هو املقاربة املعجمية نف�سها
للألفاظ يف �سياقاتها املتعددة.
و�أما الأ�سا�س املو�ضوعي فقائم على تتبع �ألفاظ املو�ضوع الواحد
يف كل �آيات القر�آن ليكتمل املعنى وتتم الداللة ،وهو منهج جديد
كما تقول بنت ال�شاطئ ،مُغاير ل ُع ْرف املقاربات التقليدية� .إال �أن
الباحث احل�سان �شهيد مل يدلل على منهج بنت ال�شاطئ يف هذا
الأ�سا�س ،فجاءت ال�صورة مموَّهة غري وا�ضحة متامًا.
و�أم ��ا الأ� �س��ا���س الأ��س�ل��وب��ي ،فتعني ب��ه م�ق��ارب��ة ع��دد م��ن ال�ظ��واه��ر
اللغوية كحذف الفاعل ،وا�ستعمال همزة اال�ستفهام يف اخلطاب.
وهاتان ظاهرتان �أ�سلوبيتان نحويّتان تركيبيتان ،ق�صر احل�سان
�شهيد عن التدليل لهما مما طبّقت بنت ال�شاطئ.
و�أما الأ�سا�س املعنوي فهو ذاته الأ�سا�س اال�صطالحي؛ �إذ به تف�سر
بنت ال�شاطئ املعاين احل�سية املتبادرة �إىل الذهن مبعانٍ جمازية
�أخرى مُرادة ،واملثال الذي �أورده احل�سان �شهيد يدلل على ذلك.
عب عن ر�ؤية �أ�صحابها� ،إال �أنها
ختامًا �أقول �إ َّن بع�ض الدرا�سات ُت ّ
يف نوا ٍح كثرية منها تعوزها ال�صرامة العلمية املن�شودة لكي نخرج
مبجموعة م��ن ال�ب�ح��وث ذات الأث ��ر العلمي وال���ص��دى امل�ق�ب��ول يف
جمتمع البحث العلمي ،ولذلك ف�إين �أرى ما قدمه احل�سان �شهيد
بح ًثا متوا�ضعاً يق�صُ ر عن �أ�سا�سيات املقاربات العلمية ال�صارمة يف
عدد من املوا�ضع فيه.
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