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شعبان ١٤٤٠هـ  -أبريل ٢٠١٩م

التأويل بين الواقع والنص الديني وآفاق التحضر
قيس الجهضمي
�إنّ ظهور فكرة �أنّ الإ�سالم هو خامت الر�ساالت ال�سماوية و�أنّ الن�ص القر�آين هو �آخر وحي يتلقاه الب�شر من اهلل جعلت م�س�ألة الت�أويل لهذا الن�ص ت�سري يف مفرتقني:
�إ ّما �أن يكون هذا الن�ص هو تام من كل اجلهات فانتهى �إىل داللة واحدة� ،أو �أنّه ال يقت�ضي نهاية هذه ال�صفة اخلطابية بني اهلل والب�شر ،مبعنى �أنّ هذا الن�ص ال ُيح�صر
دالالت �أحادية .يتناول الكاتب عبداحلكيم �أجهر يف مقالته «اال�سرتاتيجيات الت�أويلية يف الإ�سالم والآفاق املعا�صرة» واملن�شور مبجلة التفاهم �ضرورة املمار�سة
يف
ٍ
الت�أويلية لهذه الأمة ،وما تخلق من �آفاق جديدة تقرتب من احلقيقة وتزيد من الوعي بالواقع م�ستندة �إىل اخلطاب الإلهي لتحقيق �سبل التقدم والتنمية؛ �إذ يتجلى
من خالل املمار�سة التاريخية للم�سلمني �أنّ هذا اخلطاب الإلهي وعالقته بالإن�سان مل تتوقف ،و�أنّ حماوالت الك�شف عن هذه املقا�صد الإلهية يف الن�ص القر�آين ال
ميكن �أن تنتهي للأبد ،وهي مهمة جماعة ال فرد ،واجلماعة هنا ال يق�صد بها �إجماع علماء معينني ،بل ما يخرجه ه�ؤالء العلماء من تنوع يف املواقف والفر�ضيات
الت�أويلية التي ت�سعى ملقاربة احلقيقة.
�إنّ ال�ق���ص��د الإل �ه��ي يف خ�ط��اب احل ��ق �أن ي�ك��ون امل ��راد الإل�ه��ي
غ�ير م�ت�ن��ا ٍه م��ن خ�ل�ال ه ��ذه الأل �ف ��اظ وامل �ف ��ردات -ك�م��ا يذكر
�أجهر -و�أنّ لغة هذا اخلطاب الإلهي هي اللغة العربية التي
�أوك��ل �إليها حمل ه��ذه املهمة كونها ال تك�شف املق�صد كامال،
ف��أ��ص�ب�ح��ت ال�ل�غ��ة ب�ه��ذا الأم ��ر ه��ي م��وط��ن احل�ق�ي�ق��ة الكاملة
التي من خاللها تظهر �أو تختفي عن العقل الإن�ساين ،وقد
متيزت هذه اللغة ب�أنها حتوي ك ّما هائال من املقا�صد الإلهية
الالمتناهية ،و�أن�ه��ا ت�ستطيع �أن تتجدد كل ي��وم لتك�شف عن
هذه احلقيقة ،فقد �سمحت لكل املحاوالت الت�أويلية ال�سابقة
التي ا�شتغلت عليها �أن جتد فيها جانبا من احلقيقة.
واملمار�سة الت�أويلية قائمة على ثالثة �أط��راف ه��ي( :اللغة،
وال ��واق ��ع ،والإن �� �س ��ان امل � � ��ؤول) ،وك ��ل ط ��رف م�ن�ه��ا ه ��و و�سيط
للطرفني الآخرين ،فاللغة و�سيط بني الإن�سان امل�ؤول والواقع،
فالواقع ال��ذي ينك�شف من خالل البحث عن احلقيقة داخل
الن�ص بوا�سطة الإن�سان امل�ؤول هو و�سيط بني الن�ص وامل�ؤول �إذ
ال ميكن قراءة الن�ص قراءة متجددة بعيدا عن واقع خمتلف
وزمان متجدد ،والإن�سان امل�ؤول هو و�سيط بني الواقع والن�ص
ي�ق�ترب م��ن احل�ق�ي�ق��ة م��ن خ�ل�ال ق ��راءة ال��واق��ع ال ��ذي ينمي
الوعي فيه ويجعله يقارب احلقيقة داخ��ل الن�ص ،وك��ل هذه
الأطراف ت�سري ب�صريورة التاريخ وحترك الزمن.
لقد �أفرز التاريخ العربي الإ�سالمي العديد من اال�سرتاتيجيات
ال �ت ��أوي �ل �ي��ة ك ��ل واح� � ��دة م �ن �ه��ا ح ��اول ��ت م �ق ��ارب ��ة احل �ق �ي �ق��ة يف
الن�ص ح�سب طريقتها ،يذكر منها الكاتب :اال�سرتاتيجية
اللغوية والتي عُنيت بت�أويل الن�ص من خالل املجاز اللغوي،
واال�سرتاجتية ال�صوفية التي قامت بتق�سيم الن�ص لظاهر
وباطن وجعلت من الباطن موطن احلقائق يك�شف عنه عن
طريق احلد�س واخليال ،ومنها اال�سرتاتيجية الفل�سفية التي
يرى فيها ابن ر�شد �أنّ الباطن هو العقل املوجود هناك بو�صفه
احلقيقة ويك�شف عنه ع��ن ط��ري��ق الت�ضمن العقلي للمعنى
املجازي للفظ ،واال�سرتاتيجية الرمزية وهي التي تقوم على

�أنّ الأل�ف��اظ ع�ب��ارة ع��ن �إ� �ش��ارات ورم ��وز ملعان �أخ ��رى ويتطلب
الك�شف عنها ذهنا تخيليا رفيعا ،وهناك ا�سرتاتيجية الظاهر
ال�ت��ي ت��ذه��ب �إىل املعنى املبا�شر ال ��ذي ي ��ؤدي��ه ال�ل�ف��ظ� ،إن كل
هذه اال�سرتاتيجيات الت�أويلية با�ستثناء ا�سرتاتيجة الظاهر
تنطلق كلها من فكرة واح��دة ،وهي �أنّ الن�ص دائما ما يحيل
�إىل معنى �أو بعد �آخ��ر يكون البحث فيه عن احلقيقة ،وهذا
االحتماالت املتعددة داخل الن�ص تقوم دائما بتجديد العالقة
بني الإن�سان امل ��ؤول وال�ع��امل كما �أنها تزيد من وعيه بذاته،
ويذكر الكاتب �أنّ على اجلماعة «�أن تتعهد الن�ص ب�أبعاده كلها
ويجب �أن تتخل�ص م��ن فكرة الإج�م��اع ال�ت��ام وت�ع�ترف بتعدد
االجتهادات» ،لأن العالقة يف الت�أويل بني اهلل والإن�سان عالقة
يف ال�ت��اري��خ كما يتجلى يف ت�ع��دد امل��دار���س ووج �ه��ات النظر يف
املمار�سات التاريخية الإ�سالمية.
ويف تعريف ال�ت��أوي��ل ذه��ب الكثري م��ن امل�سلمني القدماء �إىل
املطابقة بني التف�سري والت�أويل ،وهناك فريق �آخ��ر ميز بني
التف�سري والت�أويل حيث جعل التف�سري «بيان لفظ ال يحتمل
�إال وج�ه��ا واح ��دا» بينما ال�ت��أوي��ل «توجيه لفظ متوجه ملعان
م�ت�ع��ددة �إىل واح ��د منها مب��ا ظ�ه��ر م��ن الأدل� ��ة»� ،أم ��ا الكاتب
ف�يرى �أن ال�ت��أوي��ل ه��و «ن�شاط فكري يبحث يف املعنى ولي�س
�أي معنى ب��ل ذل��ك املنغلق منه القابع هناك يف مكان م��ا بني
م�ف��ردات وتراكيب امل�ف��ردات واجل�م��ل» ،ل��ذا ف�أ�صحاب نظرية
الت�أويل يذهبون �إىل الإق ��رار بفكرة �شرعية االختالف التي
تعرب عن وعي كبري يف التعامل مع الن�ص القر�آين و�أن املرء
خماطب مبا �أداه �إليه اجتهاده من ت��أوي��ل الكتاب �أو ال�سنة.
ويف املقابل من يرف�ض الت�أويل ويتم�سك بالداللة احلرفية �أو
الظاهره للفظ هو يعار�ض بقوة ثالث م�سائل ب��ر�أي الكاتب
�أولها �أنه يرف�ض التاريخ باعتباره �أنه توقف مع ختام الر�سالة
ولي�س هناك من جديد على ال�صعيد العلمي والعقلي ميكن
�أن يحدث� ،أما الثانية فهي الت�شكيك يف «الفاعلية الإن�سانية
املعرفية» بحيث ي�صبح اجلهد العقلي غري م�شروع �أو �صعب

بحكم �أن احلقيقة النقية وج ��دت يف ت�ل��ك اللحظة النبوية
ف�ق��ط ،ويف النهاية ه��م يرف�ضون االخ �ت�لاف وت�ع��دد الأف�ه��ام
وبهذا يعترب الت�أويل عند ه��ؤالء هو حتريف للن�ص الأ�صلي
لأنّه يخرج عن الداللة الوحيدة التي و�ضعوها له.
ويذكر �أجهر �أنّ الن�ص القر�آين كان ن�صا للجماعة يف جممله
ولي�س فقط للت�شريعات والأح�ك��ام ،كما �أن��ه ي��روى عن النبي
�أنه ف�سر �آيات تعد من القر�آن علمه �أ ّياهن جربيل وهي �آيات
تتعلق بالأمور الت�شريعية املت�صلة باحلالل واحلرام ،وكذلك
ك�ت��ب التف�سري ال�ت��ي تظهر �أن ال�ن�ب��ي مل ي���ش��رح ويف�صل كل
�شيء ،لذا فمهمة اجلماعة متابعة ت�أويل الن�ص القر�آين ،كما
�أن املالحظ يف تف�سري الآي��ات مل يكن بالرجوع فقط لأق��وال
و�أف�ع��ال الر�سول بل تعلقت �أي�ضا ب�أ�سباب ال�ن��زول والظروف
ال �ت��ي ح��دث��ت ف�ي�ه��ا ت�ل��ك ال ��وق ��ائ ��ع ،ل �ه��ذا ي �ك��ون ال �ت ��أوي ��ل من
التكاليف الكربى على الأمة ويرى الكاتب ب�أنّه فر�ض كفاية
عليها بو�صفه بحثا عن �آثار املق�صد الإلهي من خالل الإ�شارات
امل��وج��ودة داخ��ل اللغة ،فالداللة املبا�شرة ال تعرب بال�ضرورة
بطريقة �صحيحة عن احلقيقة بل �إن الن�ص القر�آين ي�سمح
بتعدد الدالالت لل�شيء الواحد ،فالت�أويالت القدمية وطرقها
ت�ؤكد �أن الت�أويل �شرعي متاما ت�سمح به لغة الن�ص القر�آين
و�أنه ال يزال هناك الكثري من اجلهد الت�أويلي ميكن �إنتاجه.
والت�أويل من وجهة نظري هو بوابة الدخول للتقدم والنمو
املعريف والثقايف لدى امل�سلم �إذ يفتح له �آفاقا �أو�سع يف التعامل
مع ق�ضايا واقعه وحتقيق مفهوم اال�ستخالف الذي مبقت�ضاه
تتم املحافظة على القيم الإن�سانية الروحية واملادية الفاعلة
يف تطوره ورقيه� ،إن تطور امل��دار���س الت�أويلية املختلفة التي
تعطي تنوعا فكريا ومعرفيا ومنهجيا ،يقوم بتحريك الكثري
من القيم واملعارف الإن�سانية واملفاهيم التي يطرحها واقعنا
املعا�صر ،وبالتايل جتعل م��ن امل�سلم ق ��ادرا على تقدمي ر�ؤى
و�أفكار ت�ساعد على �صناعة ح�ضارة �أكرث تقدما م�ستمدا كل
هذا من اخلطاب الإلهي له.
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