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أزمنة القرآن
أمجد سعيد
يوجه �أنظار قارئيه �إىل ا�ستنطاق التاريخ وا�ستقراء احلوادث،
�إنَّ امل�س�ألة التاريخية من �أكرث املو�ضوعات التي َح ِفل بها القر�آن الكرمي؛ فالقر�آن الكرمي دائما ما ِّ
وحماولة فهم هذه احلوادث فهما ُيكِّن من معرفة حركة الوجود وطبيعة احلياة .يناق�ش حممد النا�صري يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» الذي ي�أتي حتت عنوان
ربز بو�ضوح يف القر�آن الكرمي ،هي �أن م�ساحة كبرية من �سوره و�آياته قد ُخ�ص�صت للم�س�ألة التاريخية التي
«القر�آن الكرمي والتاريخ الإن�ساين» حقيقة �أ�سا�سية ،ت ُ
ت�أخذ �أبعاد ًا واجتاهات خمتلفة ،وتتنوع بني العر�ض املبا�شر وال�سرد الق�ص�صي لتجارب عدد من اجلماعات الب�شرية ،وبني ا�ستخال�ص يتميز بالرتكيز والكثافة لل�سنن
التاريخية التي حتكم حركة اجلماعات املختلفة عرب الزمان واملكان .تبلغ هذه امل�س�ألة مبلغ ًا عظيم ًا يف القر�آن؛ حيث �إنه ال تكاد تخلو �سورة من �إحدى الإ�شارات
لواقعة تاريخية �أو �إ�شارة �سريعة حلدث ما �أو قانون ُي�سهم يف ت�شكيل �إحدى احلركات التاريخية.

ومي�ل��ك ال �ق ��ر�آن ت���ص��ورا ل�ل�ت��اري��خ يعتمد ع�ل��ى ثالثة
عنا�صر؛ ه��ي :ال��زم��ان وامل�ك��ان وال�ف�ك��رة� .أم ��ا ال��زم��ان
فينق�سم �إىل ث�لاث��ة �أق���س��ام :ال��زم��ان م��ا قبل التاريخ
�أو م ��ا ف ��وق ال �ت ��اري ��خ ،وال ��زم ��ان ال�ط�ب�ي�ع��ي ،وال ��زم ��ان
التاريخي .ويق�صد هنا بالزمان ما ف��وق التاريخ هو
ما يذكره القر�آن من خطابات و�إ�شارات وق�ص�ص عن
ع��وامل املالئكة واجل��ن ،عن �آدم يف اجلنة وع��ن اجلنة
وال�ن��ار ،وع��ن القيامة وامل�صائر الكونية والإن�سانية.
وي�سمى ما فوق التاريخ لأنه ال يرتبط بحقبة زمنية
معينة ،ك�م��ا �أن ��ه لي�س ل��ه �أي ��ة ع�لاق��ة مب�ك��ان حم��دد؛
فالزمن الإن�ساين هو �شكل من �أ�شكال احلالة/الو�ضع
�أو العدد �أو اخلطاب الذي ي�ؤطره املكان ،ولي�س الأمر
كذلك يف اخلطابات القر�آنية ب�ش�أن العوامل �أو الذوات
�أو الأ� �ش �ي��اء الأخ� ��رى؛ غ�ير �أن ه ��ذه ال��زم��ان�ي��ات التي
حتدث ما قبل الزمن الإن�ساين �أو بعده ال يحكم عليها
بال�صحة م��ن ع��دم�ه��ا م��ن ط��ري��ق ارت�ب��اط�ه��ا ب��امل�ك��ان؛
لأن�ه��ا يف الأ��ص��ل غ�ير مكانية ،و�إمن ��ا تتجلى �أهميتها
يف الت�صورات الكلية التي تريد تثبيتها فيما يتعلق
بالكون وق ��درة اهلل ع��ز وج��ل ،كما تتجلى الأهمية يف
الفكرة التي تريد تثبيتها عن خلق الإن�سان وم�صائره
ووظ �ي �ف �ت ��ه يف ال � �ع� ��امل .وه � �ك� ��ذا؛ ف ��ال ��زم ��ان م ��ا ف ��وق
التاريخي يقوم على الغائية وميلك وظائف ت�صورية
و�أخرى تف�سريية ،ولكال الأمرين �أبعاد رمزية كربى.
�أم��ا الزمان الثاين يف ال�ق��ر�آن ،فهو الزمان الطبيعي،
وهو يظهر يف الن�صو�ص التي تتحدث عن خلق العامل
والإن���س��ان ،وه��ذه الن�صو�ص مت�صلة بفيزياء العامل
وب�أيديولوجيا الكائنات وهي طبيعية ولي�ست تاريخية
رغ��م حدوثها يف ه��ذا ال�ع��امل؛ ال�ستنادها �إىل قوانني

ثابتة ت�ضمنها قدرة اهلل و�إرادته ،وال مدخل للإن�سان
يف تكوينها الأول ،و�إن �أثر املكان والإن�سان يف مراحل
ت �ط��وره��ا .ه ��ذا ال �ن ��وع م ��ن ال ��زم ��ان ت��اري �خ��ي ب��امل�ع�ن��ى
العام لأن حمتوياته حتتوي على بداية حم��ددة ،كما
�أن��ه قابل للدرا�سة والتفح�ص باملعنى العلمي ،ورغم
ظ�ه��وره و�إدراك� ��ه وتثبيته حت��ت امل�ج�ه��ر؛ ف ��إن الق�صد
ال �ق��ر�آين لي�س لتتبع ف�سيولوجياته �أو كيميائياته
ب ��ل ،ل�لا� �س �ت��دالل ع �ل��ى وج� ��ود اهلل وق ��درت ��ه و�إح �ك ��ام
�صناعة اخللق .ون��أت��ي هنا للنوع الثالث من الزمان
وال��ذي متت ت�سميته بالزمان التاريخي ،فهو يحدث
يف امل �ك��ان وي�ت���ض�م��ن وق��ائ��ع م�ع�ي�ن��ة .وال �ق ��ر�آن يف ه��ذا
ال�صدد وا�ضح ل�سببني؛ الأول :هو الق�ص�ص والعرب
املتعلقة بالنبوءات والأمم ،وال�سبب الثاين� :ضرورة
�إف ��ادة ال�ن�ب��ي وامل���س�ل�م�ين منها ب��الإق �ب��ال ع�ل��ى اعتناق
دع ��وة النبي لكي ال ي�صيب امل�سلمني مثل م��ا �أ��ص��اب
الأقوام املخالفة للر�سائل ال�سابقة لأنبيائهم .والقر�آن
بو�صفه كتابا دينيا يرى العامل يف هذا الإطار؛ �أي �أنه
�صراع بني اخلري وال�شر ،وبني احلق والباطل ،ول�سوف
ينت�صر اخلري بالت�أكيد �إذا �أفاد معا�صرو دعوة النبي
من املا�ضي وتاريخ الدعوات ،و�إذا ما التزموا باملبادئ
الكربى للدعوة.
ل �ع � َّل ال ��ذي ُي���ض� ِف��ي ط��اب�ع�اً م��ن ال�ت�ف��رد وامل��و��ض��وع�ي��ة
احل�ضارية على فكرة التاريخ يف القر�آن هو �أنه ينبثق
ع��ن ر�ؤي ��ة اهلل ،وه��ي تختلف ع��ن ال��ر�ؤي��ة الو�ضعية؛
وذل ��ك لأن�ه��ا حت�ي��ط علما ب��وق��ائ��ع ال�ت��اري��خ ،ب��أب�ع��اده��ا
الزمنية الثالثة املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل ،وببعدها
ريا عن ذهن الإن�سان مهما كان
الرابع الذي يغيب كث ً
على درجة من الب�صرية والذكاء؛ �إنه البعد الذي يغور

يف �أعماق النف�س الب�شرية؛ فيالم�س فطرة الإن�سان
وتركيبه الذاتي واحلركة الدائمة يف كيانه الباطني
ويت�سرب بعيدا �صوب اهتزازاته العقلية والوجدانية،
و�إرادته امل�ستقلة ،وما �ست�ؤول �إليه هذه املعطيات كلها
لتمنح التاريخ �أبعاده احلقيقية ،وميتد لكي ي�شتبك
يف العالقات ال�شاملة للم�صري؛ ذلك �أنها ر�ؤية الذات
الإل�ه�ي��ة ال�ت��ي و��س�ع��ت ك��ل ��ش��يء ع�ل�م�اً ،ول �ه��ذا �صنعت
الواقعة التاريخية وو�ضعتها يف مكانها الطبيعي من
خ��ارط��ة ال �ت��اري��خ ال�ب���ش��ري وال �ك��وين ع�ل��ى ح � ٍّد ��س��واء،
ول�ك��ن ال ��ر�ؤي ��ة ال��و��ض�ع�ي��ة مت�ت��د �إىل امل��ا��ض��ي لتقتب�س
منه ،وتختار ما يعزز وجهات نظرها امل�سبقة ،والر�ؤية
القر�آنية حتيط باملا�ضي لكي تكثفه يف قواعد و�سنن
تطرح �أمام كل باحث يف التاريخ ي�سعى �إىل فهمه ،و�إىل
�أن ير�سم على �ضوء هذا الفهم طرائق حياته احلا�ضرة
وامل�ستقبلة ،على �أ�سا�س �أن الأزمان الثالثة هي وحدة
حيوية حتكمها قوانني واحدة كتلك التي يف احلياة.
� ...إ َّن القر�آن حني يعر�ض م�س�ألة تاريخية مرتبط كل
االرتباط باخلارطة الكونية و�صريورة الكائنات ،فهو
ال يتحدَّث هنا عن جمموعة من الأح��داث التاريخية
امل �ج ��ز�أة ،ب��ل ع�ل��ى العك�س مت��ام��ا ،ف�ه��و يعر�ضها كلها
كوحدة كلية مرتبطة بع�ضها البع�ض ،وهذا العر�ض
املتنا�سق هو ما ُي�ؤهِّل وي�سمح بتوليد الأفكار وا�ستخراج
املعاين واملعايري والقوانني التي ت�ساعد الإن�سان على
تفكيك وا�ستنباط ال��رواب��ط التاريخية م��ن منظور
ال �ق ��ر�آن ذات ��ه؛ ف�ل�ه��ذه ال �ف�ترات ال�ت��اري�خ�ي��ة املتعاقبة
ك�إطار واحد مكتمل تفاعل وتكامل ،ومن هذا املنطلق
ميكن ال��رج��وع وال�ت�ق��دم وال�سفر �إىل �أزم ��ان ال ميكن
ت�أطريها ملعاجلة بع�ض م�شكالت احل�ضارة والإن�سان.
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