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مقدّمة املركز

مكونا أساسيا يف املنظومة الفكرية اإلسالمية ،والرتاث املعارص
الفكر املعارص يعترب ّ
خيتص بطبيعة احلال بالعامل اإلسالمي فحسب ،وإنّام له ارتباط بجميـع الثقافـات
ال
ّ
والكيانات اجلامعية التي ترضب بجذورها يف تاريخ البرشية.
يتبلور هذا الفكر عىل أرض الواقـع حيـنام تشـهد السـاحة ظهـور فكـر «آخـر»
بصفته ثقافة وسلسلة مفاهيم داللية منافسة ،فالزمـان واملكـان إىل جانـب املنافسـة
التي حتدث عىل ضوء جمموعة من املفاهيم التي يطرحهـا «اآلخـرون» ،ك ّلهـا أمـور
حت ّفز املدارس الفكرية والثقافات األصيلة للعمل عىل التأقلم مع الظروف اجلديـدة،
ويف احلني ذاته حت ّفزها عىل السعي للحفاظ عىل حيويتها وخصوصياهتا التـي مت ّيزهـا
عن «اآلخر».
لو ّ
أن التاريخ شهد يف بعض مراحله إقبال العلامء املسلمني عىل الرتاث الفلسفي
اإلغريقي باعتباره نطاقا منسجام من الناحية الداللية وذا مضامني عميقة لدرجـة ّ
أن
بعض الفالسفة من أمثال الفارايب وابن رشـد وجلـوا يف فضـائه الفكـري وحـاولوا
اقامة تعريف معانيهم وروءاهم الدينية متالئام مع هذا اآلخر الدخيل ،ففي العصــر
املتقومتـان عـىل أسـ
الراهن باتت الثقافة واحلضارة الغربيتان احلـديثتان ّ
وتوسعية ،مت ّثالن «اآلخر» بالنسبة إلينا ولسائر الثقافات غري الغربية.
ّ

علامنيـة
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النظام الداليل املنبثق من الفكر الغريب قد أسفر عن إجياد حتدّ يات كبرية لـ «ذاتنـا
تفوقه سياسيا واقتصاديا ،ونطاق هذا التحدّ ي يتّسـع أكثـر يومـا
اإلسالمية» بفضل ّ
بعد يوم؛ لذلك طرحت العديد من احللول ملواجهته؛ وقد استسـلم بعضـهم لواقـع
األمور بعد أن شعروا باخلشية من الغرور الغريب ،فراحوا يبحثون عن ّ
احلل يف العامل
الغريب نفسه ،لذا دعوا بانفعال إىل رضورة مالئمة «ذاتنا» مع هـذا «اآلخـر»؛ إال ّ
أن
أن ّ
وأكـدوا عـىل ّ
آخرين سلكوا هنجا مغايرا ودعوا إىل تفعيل تراث «ذاتنا» ّ
احلـل ال
يتبلور يف ديار منافسنا ،وإنّام هو كامن يف ديارنا .نعم ،تراثنا املعارص هو ثمـرة ّ
لكـل
حل يمكن أن يطرح يف هذا املضامر.
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية افتتح يف مكتبـه بمدينـة قـم املقدّ سـة
فرع الفكر املعـارص هبـدف تـدوين دراسـات وبحـوث علميـة حـول اإلنجـازات
الفكرية التي حت ّققت عىل صعيد ما ذكر إىل جانب تقييمهـا ،ويف هـذا السـياق بـادر
ّ
واملفكـرين يف العـامل
الباحثون فيـه إىل اسـتطالع املشـاريع الفكريـة ألبـرز العلـامء
تنصب نشاطاهتم الفكرية يف بوتقة الفكر املعارص ،وثمرة هـذا
اإلسالمي من الذين
ّ
تتطرق إىل بيان واقع مسـرية إنتـاجهم
النشاط تنرش يف إطار دراسات
تتضمن بحوثا ّ
ّ
الفكري وكيفية تبلور آرائهم بصياغتها النهائية .يف هذا النمط من الدراسـات عـادة
يتم تسليط الضوء عىل مسرية اإلنتاج الفكري اهلادف إىل إجيـاد خل ّفيـات ومبـاين
ما ّ
فكرية ونظريات حتت عنـوان «املنهجيـة التأسيسـية» ويقـوم الباحـ فيـه بدراسـة
يتضـمن هـذا
وحتليل مدى نجاح الفكر املعارص أو إخفاقه بشكل رصيح وش ّفاف.
ن
والنظريـات لعـدد مـن ر
يتبنـون
املفكـرين الـذين ن
اجلزء جمموعة مـن خمتلـف اآلثـار
ن
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متنوعة ،حي متحورت مساعيهم البحث نية حول بسط شتنى املسـائل
مشارب فكر نية ر
املرتبطة بالعلوم املعرف نية.
حممد شحرور من املؤلفني املكثرين ،وأنه قد ألف الكثري من املؤلفات ،وسنعمل
يف املقالة األولی ،من خالل فكرة املنهجية التأسيس ّية ،مسار تبلور املشـروع الفكري
ملحمد شحرور ،حي نقوم بطرح خلفياته ومبانيه وآرائه ونظرياتـه .ويف املقـاالت
األخری بينّا القضايا التي طرحهـا يف آرائـه ونظرياتـه ،وقمنـا فيهـا عـىل دراسـات
حتليلية ذات طابع نقدي بغية أن تتّضح لنا آفاق هذا املرشوع ومدى نجاحه أو فشله
يف رحاب أس

الثقافة اإلسالمية.

وفی اخلتام نتقدم بالشكر اجلزيل إىل مجيع الفضالء الذين أسهموا بشكل وآخـر
يف حتقيق هـذا العمل سيام الدكتور هادي بيكي ملك آباد مدير ملف الفكر املعـارص
فی املركز والدكتور حممدعيل حميطي حي اهتم باعداد ابحاث هذه املجموعة.
و آخر دعوانا ان احلمد لل رب العاملني والصالة والسالم علـی رسـوله األمـني
واله امليامني.
ذواحلجة 1442
* * *

املنهجية التاسيسة ملشروع الفكري حممد شحرور

1

مهدي رجبي2

زبدة البحث
نسعى يف هذه الدراسة إىل فهم املرشوع الفكري للمسـتنري السـوري ّ
املفكـر «حممـد
شحرور» يف ضوء «املنهجية التاسيسة» ،مع بيان األبعاد املختلفة هلذا املشـروع عـىل
أساس منهج التحليل التوثيقي ،والقراءة التوصيفية  /التفسريية ألعامله ،وتقييمهـا
يف ضوء االجتاه التحلييل  /العقالين .يسعى الكاتب من خالل حتويـل رؤيـة ّ
ختلـف
العامل العريب ،وأسباب ختلف العامل اإلسالمي ،بوصفها خلفية وجودية غري معرفية،
إىل مشكلة أصلية بالنسـبة إىل شـحرور؛ حيـ يسـعى ،متـأثرا باجلـابري واملـنهج
التحلييل لفوكو ،نحو البح عن أسباب االنحطاط يف العامل اإلسالمي .وقد وجـد
التحديات املاثلة أمام العامل اإلسالمي كامنة يف البنية املعرفية له ،وعرب عن ذلـك بــ
وعرف «االستبداد» بوصفه أساسا للبنية املعرفية للعـامل اإلسـالمي؛
«أزمة العقل»ّ ،
ثم عمد بعد ذلك للخروج من هذه األزمة ،إىل اتباع املباين اللسـانية لــ «جعفـر دك
 .1تعريب :حسن عيل مطر اهلاشمي.
 .2باح متخصص يف فلسفة علم االجتامع والفكر املعــارص ،لــه دراســات يف الفلســفة والفكــر
املعارص.
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الباب» ،1واالستناد كذلك إىل مبانيه الفلسفي؛ ليعمل عىل تنظيم نظريتيه الرئيستني،
ومها :نظریة التشابه ،ونظریة الفقه احلدودي.
تم إرجاع وإحالة املباين الفلسفية لشـحرور إىل بعضـها ،فكانـت منسـجمة
لقد ّ
ومتناغمة فيام بينها .كام تبلورت نظرياته بـام يتنـاغم وهـذه املبـاين .بيـد أن املشـكلة
الرئيسة التي تعاين منها مبانيه تكمن يف أهنا تفتقر إىل الدعامة االستداللية .ومن هنـا
فإن النزعة التقليدية يف حتليل شحرور للبنية املعرفية للعامل اإلسالمي ،وتقديم قراءة
أيديولوجية وزمنيـة متهافتـة عـن القـرآن الكـريم ،وجتاهـل قواعـد فهـم الـنص،
واإلغراق يف النزعة النسبية املوجودة يف االجتاهات اهلرمنيوطيقية املتمحـورة حـول
املفرس ،والتربير الشـرعي للبدعة ،وخفض قول وفعل النبي األكرم؟ص؟ إىل مسـتوى
االجتهادات التارخيية ،وانحالل علم الفقه يف سـائر األنظمـة النظريـة ،واالنقطـاع
أهم االنتقادات الواردة عىل املرشوع الفكري لـ «حممـد
املعريف عن الرتاثُ ،تعدّ من ّ
شحرور».

املقدّ مة
املتطــور ،ومشــاهدة التقــدّ م الصــناعي
بعــد مواجهــة العــامل اإلســالمي للعــامل
ّ
والعسكري ،أخذ انحطاط وخت ّلف العامل اإلسالمي يشغل اهـتامم بعـض التيـارات
الفكرية .وأخذ األمل حيدو بعض املفكرين ،من الذين يشعرون باالهنزاميـة وعـدم
أي سؤال أو نقد ،وكـان هـؤالء
الثقة بالذات ،للوصول إىل هذا
التطور ،دون طرح ّ
ّ
 .1جعفر دك الباب ( 1937ـ  1999م) :باح وأستاذ جامعي .له مقــاالت ومؤلفــات يف علــم
اللسانيات .وله ترمجات يف ذات املجال .من مؤلفاته :حتدید أصل الكالم اإلنساين ،وأصالة اللساا

(املعرب).
العريب ،ويف نظام املعجم العريب.
ّ

املنهجية التاسيسة ملرشوع الفكري حممد شحرور ❖ 13

املتطـور واحلضـارة الغربيـة،
لذلك يشجعون عـىل التقليـد املحـض ملظـاهر العـامل
ّ
وأخذوا يس ّبحون بحمد الغرب ،وهنـاك يف املقابـل مـن ذهـب إىل القـول بـبطالن
احلداثة قوال واحدا .بيد أن أسباب انحطاط وجذور خت ّلف العامل اإلسالمي ،وتبعـا
حتولـت بالتـدريج لتصـبح املسـألة األهـم
لذلك العالقة بني اإلسـالم والتجديـدّ ،
بالنسبة إىل املفكرين املستنريين من املسلمني ،وسعوا ،بـدال مـن التقليـد البحـت أو
التعرف عىل أسباب االنحطاط قبل كل يشء،
النفي التام ملعطيات العامل
ّ
املتطور ،إىل ّ
ومن ثم وعىل أساس هذه املعرفة صاروا إىل رفع هـذه األسـباب وتقـديم احللـول،
والوصول إىل جواب مناسـب مـن خـالل البحـ والتحقيـق يف مسـألة اإلسـالم
والتجديد .ويف خضـم هـذه اجلهـود ذهبـت مجاعـة مـن خـالل دراسـة اخللفيـات
ّ
والتخلـف،
السياسية  /االقتصادية ،إىل القول باعتبار الغرب منشأ هلذا االنحطـاط
وبادروا إىل نقد الغرب .إال أن بعض التيارات الفكرية املستنرية املعـارصة يف العـامل
العريب ،ومن خالل الرتكيز عىل اخللفيات املعرفية للعامل اإلسالمي قالت بـأن البنيـة
الذهنية واملعرفية لإلنسان العريب واألنظمة املعرفية للعامل اإلسالمي  /العـريب ،هـي
العامل والعنصــر ،األهـم ،أو يف احلـد األدنـى مـن بـني العوامـل اهلامـة ،يف هـذا
ّ
والتخل ـف ،وذهبــت مــن هــذا املنطلــق إىل نقــد تــراث وتركــة العــامل
االنحطــاط
اإلسالمي ،وتوصلت إىل بعض اإلجابات بشأن العالقة بني األصـالة والتجديـد يف
ضوء هذه التحليالت .و ُيعترب كل من الدكتور حممد عابد اجلابري ،وحممد أركـون،
وحسن حنفي ،ونـرص حامد أبو زيد ،من أبرز شخوص هذا التيار.
كام ُيعد املستنري السوري حممد شحرور ،يف هذا السياق ،من بني الـذين تنـاولوا
مسألة خت ّلف العامل اإلسالمي ،وطرق اخلروج من هذا التخلـف ،وأقـام عـىل ذلـك
مرشوعه الفكري.
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ونحن نسعى يف هذه الدراسـة إىل فهـم هـذا املشــروع الفكـري ،ضـمن إطـار
«املنهجية التاسيسية» ،وبيان خمتلف أبعـاده .حيـ نسـعى أوال إىل فهـم املشــروع
الفكري ملحمد شحرور ضـمن البيئـة املعرفيـة وغـري املعرفيـة ملوجـدها ،ويف ربـط
تم أخذها بشـكل واع أو بشـكل الواع،
ونسبة هذا املرشوع إىل املباين الفلسفية التي ّ
ثم االنتقال بعد ذلك إىل نقد وتقييم البنية واهليكل األصيل هلذا املشــروع الفكـري،
وتفسري حممد شحرور لتخ ّلف العامل اإلسالمي ،وطرق احلل التي يذكرها للخـروج
من هذه احلالة.
ومن اجلدير ذكره أن املنهج احلاكم عىل هذا التحقيق ،كام أسلفنا ،هـو «املنهجيـة
التاسيسية» بمعنى :فهم الفكرة أو النظرية ضمن أطرهـا وخلفياهتـا املعرفيـة وغـري
املعرفيــة ،ويف ربطهــا ونســبتها إىل مبانيهــا الفلســفية .توضــيح ذلــك :أن األفكــار
والنظريات تتبلور ضمن التعاطي والتعامل مع جمموعتني من العوامل واخللفيـات،
وهي :العوامل واخللفيات املعرفية ،والعوامل واخللفيات غري املعرفيـة .واخللفيـات
املعرفيـــة تشـــتمل بـــدورها عـــىل املبـــاين األنطولوجيـــة ،واألبســـتيمولوجية،
واألنثروبولوجية ،والتيارات والشخصيات املؤثرة ,مما يرتك تأثريه عىل اخـتامر فكـرة
أو تبلور رؤية ما .وأما اخللفيات غـري املعرفيـة فهـي العوامـل واخللفيـات التـي ال
تنطوي عـىل ماهيـة معرفيـة ،وتشـمل خلفيـات مـن قبيـل :األوضـاع السياسـية،
واالجتامعية ،واالقتصادية وما إىل ذلك.1
وعىل هـذا األسـاس فـإن دراسـة النظريـات يف إطـار هـاتني املجمـوعتني مـن
 .1بارسا نيا ،محيد ،نظريه و فرهنك (النظرية والثقافة) ،جملة :راهادد ررهنا  ،العــدد ،23 :ص  7ـ ،10
 1392هـ ش.
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العنارص والعوامل هي التي ُيصطلح عليها عنوان «املنهجية التاسيسية» .ويف الوقت
تتم مناقشة نمط املشـروع الفكـري لشـحرور وأبعـاده املختلفـة عـىل أسـاس
نفسه ّ
األســلوب التحلــييل التــوثيقي أيضــا .وهــذا األســلوب يتعـ ّـرض إىل حتليــل تلــك
املجموعة مـن املسـتندات والوثـائق الشـاملة ملعلومـات حـول موضـوع الدراسـة
ويستلزم االجتاه التوصيفي والتفسريي.1
ومن هذه الناحية سوف نستند يف هذه الدراسـة والتحقيـق إىل نصـوص أعـامل
وآثار حممد شحرور ،بوصفها لغة مكتوبة وخطابا حتريريا لـه ،ونسـعى مـن خـالل
القراءة التوصيفية  /التفسريية آلثار شحرور ،إىل العثور عىل تفسريه جلـذور ختلـف
وانحطاط العامل اإلسالمي ،واحللول املقرتحة واملطروحة من ِقبله للخروج من هـذا
املأزق ،والعمل يف هناية املطاف عىل مناقشة وبح رؤيتـه ومشــروعه مـن خـالل
سلوك االجتاه التحلييل  /العقالين.
يمكن لنا تسمية املرشوع الفكري للدكتور حممد شحرور بــ «القـراءة العرصـية
للدين» .يزعم شحرور أنه بصدد العبـور عـىل قـراءات علـامء الـدين لــ «الكتـاب
والسنة» ،وتقديم قراءة جديدة عن القرآن أو عىل حد تعبريه «تنزيل احلكيم».
ولكي يصل إىل هذه القراءة عمد يف البداية ضمن مناقشـة سـلبية  /انتقاديـة إىل
اخلوض يف آفات الواقع العلمي للعامل اإلسالم ،وتت ّبع جذور التحديات املاثلة أمـام
العامل اإلسالمي يف بنيته املعرفية ،ومن خالل حتليله للحالة املعرفية القائمة يف العـامل
اإلسالمي ،يعمـل عـىل تقـديم تبويـب خـاص عـن البنيـة املعرفيـة للمجتمعـات
 .1سهيال صادقي فسائي وإيامن عرفان منش ،مباين روش شناختي پژوهش هاي اسنادي در علوم
اجتامعي (املباين املنهجية لألبحاث التوثيقية يف العلوم االجتامعيــة) ،موضــوع الدراســة :تــأثري
احلداثة عىل األرسة اإليرانية ،جملة :راهدد ررهن  ،العدد ،29 :ص  1394 ،65هـ ش.
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اإلسالمية .وبعـد هـذا التحليـل االنتقـادي ويف املسـعى اإلجيـايب ،يتجـه إىل بيـان
أسلوب وشكل جديد من املعرفة ،ليوجد ،بزعمه ،حركة يف النظام املعـريف القـائم،
وجيعل اخلروج من الواقع الراهن أمرا ممكنا.
وقد أقام حممد شحرور املنهج والصـورة اجلديـدة للمعرفـة يف إطـار نظـريتني،
ومها:
« .1التشابه» ،أو «ثبوت النص وحركة املحتوى».
« .2احلنيفية  /االستقامة» أو «الفقه احلدودي».
إنه يف إطار هاتني القراءتني ،يقدّ م قراءة جديدة عن اآليات ،وبالتايل فإنه يعمـل
عىل تقديم قراءة دينية تنظريية للدين خمتلفة متاما عن قراءة علامء الدين.
بااللتفــات إىل الــنهج واألســلوب احلــاكم عــىل هــذا التحقيــق؛ أي «املنهجي ـة
التاسيسية» ،وبعد مالحظة اجلانب السلبي واإلجيايب من املرشوع الفكري لـ «حممـد
شحرور» ،سوف نعمل ،بعد إطاللة إمجالية عىل دراسته وأعامله وآثاره ،مع مناقشـة
اخللفيات املعرفية وغري املعرفية ألفكار شحرور ومبانيه الفلسـفية بوصـفها القسـم
األول من التحقيق ،عىل بيان حتليله للواقع الـراهن للعـامل اإلسـالمي واالنحطـاط
الذي يذكره عنه ،وكذلك سوف نناقش رأيه بشأن اخلروج مـن هـذا الواقـع الـذي
قدمه ضـمن نظـريتني ،ومهـا 1 :ـ «ثبـوت الـنص وحركـة املحتـوى» 2 .ـ «الفقـه
احلدودي» .بوصفه القسم الثاين من هذا التحقيق.

دراسات ومؤلفات حممد شحرور
ُولد حممد شحرور نجل ديب شـحرور عـام  1938م يف أرسة متوسـطة الـدخل يف
العاصمة السورية دمشق ،وكان والده يعمل قصارا .أهنـى دراسـته االبتدائيـة سـنة
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أتم دراسته اإلعدادية سنة  1957يف دمشق ،وسـافر بعـدها إىل
 1957للميالد ،كام ّ
االحتاد السوفيتي ل ُيكمل دراسته يف حقل هندسة العمران .ويف عام  1964م حصل
عىل شهادة البكلوريوس من جامعة موسكو ،ثم عاد بعـدها إىل دمشـق؛ ليعمـل يف
جامعة دمشق حتى عام  1968م أسـتاذا مسـاعدا .ويف هنايـة املطـاف حصـل عـىل
شهادة املاجستري سنة  1970م ،وعىل شـهادة الـدكتوراه مـن جامعـة إيرلنـدا سـنة
 1972م .وبعد العودة إىل دمشق أخذ يامرس التدري

يف كلية اهلندسـة يف جامعـة

دمشق .وبعد احلرب بني العرب وإرسائيل يف عام  1967م ،رشع يف تقـديم بحـ
وحتقيق حـول املسـائل الفكريـة  /الفلسـفية ،ومنـذ عـام  1970م بـدأ البحـ يف
وتوصـل يف
موضوعات القرآن الكريم ،أو ما يطلق عليه تسمية «التنزيل احلكـيم»،
ّ
بحثه إىل نظرية خاصة يف هذا الباب.1
وقد صدرت عنه مؤلفات متعددة يف حقل مسـائل الفكـر اإلسـالمي .وكانـت
أعامله حتى عام  2008م تصدر عن «دار األهايل للطباعة والنرش» ،ولكن فـيام بعـد
أخذت تعاد طباعة مؤلفاتـه القديمـة وتطبـع مؤلفاتـه اجلديـدة منـذ عـام  2010م
وحتى اآلن عن «دار الساقي» يف بريوت.
( .1الكتاب والقرآ ا قراءة معارصة) ،عام  1990م )822( ،صفحة.
( .2الدولة واملجتمع) ،عام  1994م )375( ،صفحة.
( .3اإلسالم واإلیام ا منظومة القيم) ،عام  1996م )400( ،صفحة.
( .4نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ا رقه املاارأة «الوصااية  /اإلرث  /القوامااة /

التعددیة  /اللباس») ،عام  2000م )400( ،صفحة.

 .1املوقع الرسمي للدكتور شحرورwww.shahrour.org :
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( .5جتفيف منابع اإلرهاب) عام  2008م )300( ،صفحة.
( .6القصص القرآين  /املجلد األول :مااد ل إل القصااص وقصااة آدم) عـام  2010م،
( )359صفحة.
( .7القصص القرآين  /املجلد الثاين :من نااو إل یوسااف) عـام  2012م)286( ،
صفحة.
( .8السنة الرسولية والسنة النبویة  /رؤیة جدیدة) عام  2012م )229( ،صفحة.
( .9الدین والسلطة  /قراءة معارصة للحاكمية) عام  2014م )480( ،صفحة.
( .10أم الكتاب وتفصيلها :قراءة معارصة يف احلاكميااة اإلنسااانية  /هتارا الفقهاااء

واملعصومني) عام  2015م )464( ،صفحة.
كام أن شحرور قدّ م آراءه وأفكاره للقارئ اإلنجليزي يف كتاب حيمـل عنـوان «
Qur’an, Morality and Critical Reason

- The

The Essential Muhammad

 ،» Shahrurوقد قدم له وحرره الـدكتور أنـدرياس كريسـتان ،األسـتاذ يف جامعـة
منتشسرت يف إنجلرتا .وقد طبع هذا الكتاب يف هولندا.

القسم األول :اخللفيات األنطولوجية لتفكري حممد شحرور
إن عنارص ظهور فكرة أو نظرية ما يف صقع وعـي املفكـر إنـام تتمثـل يف اخللفيـات
األنطولوجية والوجودية لتلك الفكرة والنظرية .وإن اخللفيات لفكرة ما ،هـي إمـا
خلفيات معرفية ،أو خلفيات غـري معرفيـة ،وإن اخللفيـات املعرفيـة هـي العنـارص
الداخلة يف التكوين التارخيي للنظرية ،كام أهنا تـرتبط ارتباطـا منطقيـا مـع نظريـات
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املفكر .وأما اخللفيات غري املعرفية ،فلي

هلا ارتباط منطقي مع النظريـات ،وهلـا يف

الغالب طبيعة حتفيزية.1
أرشنا إىل أن اخللفيات املعرفيـة تشـتمل عـىل التيـارات املعرفيـة والشخصـيات
العلمية املؤثرة عىل املفكر ،وكذلك املباين الفلسفية املأخوذة يف فكـرة أو نظريـة مـا؛
وذلك ألن كل نظرية إنام تتبلور بدعم من بعض التيارات الفكرية وبتأثري من بعض
املفكرين بعينهم ،كام تقوم عـىل مبـان أنطولوجيـة وأبسـتمولوجية وأنثروبولوجيـة
خاصة ،ومن هنا فإن النظرية ال ربط هلا هبذه املباين .وأما اخللفيات غري املعرفية فهي
العنارص واخللفيات التي ال يكون هلا ماهية معرفية ،وتشمل احلواضن االجتامعية /
السياسية املوجدة لكل فكرة أو نظرية ما؛ وذلـك ألن كـل فكـرة أو نظريـة مـا إنـام
تتبلـور يف مهــد البيئــة االجتامعيــة  /السياسـية اخلاصــة .إن احلواضــن االجتامعيــة
والسياسية والثقافية التي تشكل أرضية لظهور فكـرة أو نظريـة مـا يف ظـرف وعـي
املفكر ،تعدّ من العنارص واخللفيات غري املعرفية؛ بمعنى أهنا تؤثر يف تكوين وظهـور
فكرة ما ،ولكنها حتتوي يف الغالب عىل جنبة حتفيزية ،ولـي

هلـا ربـط منطقـي مـع

الفكرة والنظرية.

اخللفيات غري املعررية للمرشوع الفكري ملحمد شحرور
لقد خاض حممد شحرور مشـواره الفكـري يف ّ
ظـل ظـروف اجتامعيـة  /سياسـية
خاصة ،وقد أقام تفكريه يف إطار التعاطي مع التيارات الفكرية والثقافيـة لعصــره،
و ُيعدّ االلتفات إىل هذه الناحية أمرا رضوريا لفهم أفكاره ونظرياته بشكل أفضل.
 .1بارسا نيا ،محيد« ،نظريه و فرهنگ» (النظرية والثقافة) ،جملة راهدد ررهنگ ،العدد ،23 :ص ،7
ص  14ـ  1392 ،17هـ ش.
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الظروف االجتامعية  /السياسية املعارصة ملحمد شحرور
لقد اقرتنت والدة الدكتور حممد شحرور ونشأته يف الصـبى ،بـأعوام سـعي القطـر
السوري إىل االستقالل .فبعد دخول الدولة العثامنية غـامر احلـرب العامليـة األوىل،
بدأت سوريا خطواهتا األوىل يف مسار احلصول عىل استقالهلا ،ولكـن بعـد انـدحار
الدولة العثامنية واستيالء فرنسا عىل سوريا ولبنان ،وضع هذان القطران لالنتـداب
الفرنسـي بموجب القرار األممي الصادر عام  1920م .وبعـد انفصـال لبنـان عـن
سوريا سنة  1926م ،كانت هناك مفاوضات شاقة وطويلة ما بـني عـامي  1930ـ
 1932م ،لقيام سوريا املستقلة .واستمر الوضع عىل ذات هذه الوترية حتى أعلنت
سوريا يف هناية املطاف عن اسـتقالهلا عـام  1941م ،وأصـبح تـاج الـدين احلسـني
رئيسا للجمهورية .وعىل الرغم من ذلك مل يتحقق االستقالل لسـوريا مـن الناحيـة
العملية إال يف عام  1944م.
كام تزامنت فرتة شباب حممد شحرور من ناحية هبزيمة سـوريا وسـائر البلـدان
العربية األخرى املشاركة يف احلرب ضد إرسائيل ،ومن ناحيـة أخـرى فـإن مرحلـة
التحوالت يف عقد الثامنينات والتسعينات من القـرن العشــرين للمـيالد ،أي بعـد
احلرب الباردة ،والنزاعات والتجاذبات بني الواليات املتحـدة األمريكيـة واالحتـاد
السوفيتي وحلفاؤمها عىل مدى الفـرتة الطويلـة املمتـدة مـن عقـد األربعينـات إىل
التسعينات من القرن املنصـرم ،وال س ّيام اهنيار االحتاد السـوفيتي يف عـام  1991م،
خاصة وأن شحرور يف الفـرتة الزمنيـة مـا بـني عـام  1958إىل عـام  1964م كـان
التحوالت باإلضافة إىل إخالهلا بتوازن القـوى
يواصل دراسته يف موسكو .إن هذه
ّ
مهـدت لظهـور االضـطرابات يف النظريـات
العاملية ،وتغيريها ملعادلة السلطة ،قـد ّ
الثقافية والسياسية .إن هذا األمر دعا الكثري من املفكرين يف خمتلف أنحاء العـامل إىل
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إعادة النظر يف الكثري من املباين السائدة ،األمر الذي أ ّدى إىل ظهور خمتلف التيارات
الفكرية.
وقد عمد حممد شحرور إىل تقسيم التيارات الفكريـة يف العـامل إىل ثالثـة أقسـام
عامة ،عىل النحو اآليت:
 .1التيار الـداعم لسـيطرة الثقافـة الغربيـة ،ويـزعم أهنـا الثقافـة النهائيـة التـي
يتمحور حوهلا سري التاريخ.
 .2التيار املاركس.1
 .3التيار العاملي لإلصالح الديني 3.2لقد تـم إعـادة صـياغة هـذه التيـارات يف
مجيع البلدان اإلسالمية بنحو من األنحاء ،ومارست بعض األنشطة.
إن الظروف املتالطمة واملضطربة لسوريا ،تصدق بشأن سائر البلدان العربيـة /
اإلسالمية أيضا .إن مشاهدة هذه الظروف دفعت بمحمد شحرور إىل التساؤل أبدا
عن سبب عدم تط ّور العامل اإلسالمي؟ وملاذا مل تتمكن البلدان اإلسـالمية والعربيـة
من تأسي

دولة مدنية تضمن احلريات الفرديـة والعامـة ،وأن تعمـل عـىل تطبيـق

 .1ويشتمل هذا التيار بدوره عىل اجتاهني ،ومها :أ) االجتاه الــذي يعتــرب جتربــة االحتــاد الســوفيايت
فاشلة ،لكن الفكر املاركس يبقــى عنــده فكــرا جــديرا باالعتبــار والتبنــي .ب) االجتــاه املثــايل
الطوباوي ،الذي يعترب أن ما حصل لي

أكثر من مــؤامرة ليرباليــة نجحــت ،وأن الطروحــات

اللينينية صحيحة.
 .2إن هذا التيار ال يقترص عىل العامل اإلسالمي ،بل هو عاملي يشمل الســيخ يف اهلنــد ،واألصــولية
األرثودكسية يف روسيا أيضا.
 .3شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلیام  ،ص  15ـ  ،16األهايل للطباعــة والنشــر والتوزيــع ،دمشــق،
 1996م.

 ❖ 22حممد شحرور؛ دراسة النظریات و نقدها

والتطور؟ 1وقد شكلت هذه املسـألة
مدون يف إطار احلصول عىل هذا التقدّ م
ّ
برنامج ّ
مفتاحا ألبحاثه وحتقيقاته للوصول إىل أسباب االنحطاط وطرق اخلالص منها.

شحرور والتيارات الفكریة  /السياسية املعارصة
لقد اقرتنت مرحلة النضج الفكري لشحرور باملرحلة الزمنية التـي شـهدت نشـاطا
متنوعــا ملختلــف التيــارات الفكريــة التــي ختــوض يف شــؤون وحتــديات املجتمــع
ّ
اإلسالمي .لقد كان تأثري هذه التيارات عىل تفكري حممد شحرور سلبيا بشكل عـام،
مهدت األرضية األهم لتبلور األسئلة واهلواج
ويمكن القول :إهنا هي التي ّ

التي

لتكون مرشوعه الفكري.
حتولت الحقا ّ
ّ
يمكن العثور عىل تبويب هلذه التيارات يف مؤلفات حممد شحرور وأعامله ذاهتـا.
فإنه يف معرض البح عن مواقف تيار اإلصالح الديني يف العـامل العـريب ،حتـدّ ث،
فيام يتعلق بشأن اإلسالم والتجديد ،عن أربع جمموعـات ،وقـام بانتقادهـا .والـذي
حيظى باألمهية يف دراسة هذه التيـارات ،هـو مواجهـة حممـد شـحرور هلـا وطريقـة
تعامله معها.
التطـور يف
احلركات اإلسالمية :ظهرت هذه احلركات بعد مواجهة اإلسالم مع
ّ
القرن التاسع عرش للميالد ،إثر الشعور باحلاجة إىل إصالح اإلسالم بقيـادة السـيد
مجال الدين األسـد آبـادي وتالميـذه؛ حيـ بـدأت جهـودهم مـن أجـل حتريـك
اإلسالم .وقد ق ّيم حممد شحرور هذه احلركات ورأى أهنا تعـاين مـن نزعـة تقليليـة
عىل أربعة اجتاهات ،وهي:
 .1شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي (رقه املارأة :الوصاية ،اإلرث ،القواماة ،التعددیاة،

اللباس) ،ص  ،66األهايل للطباعة والنرش والتوزيع ،دمشق 2000 ،م.
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 .1التقليل التارخيي للعامل يف القرن السابع للميالد (القرن اهلجري األول).
 .2التقليل اجلغرايف للكرة األرضية بجغرافيا مكة واملدينة.
 .3التقليل السكاين للعامل بسكان شبه جزيرة العرب.
 .4وأخريا تقليل مجيع مشـاكل العـامل وطـرق حلهـا املقرتحـة بمرحلـة البعثـة
النبوية.
طبقا هلذه التقليالت يتم أخذ طـرق احلـل التارخييـة للقـرن اهلجـري األول وأخالقـه
وعاداته وثقافته السائدة؛ من قبيل :نوع الثياب ،والنظافـة ،ومـا إىل ذلـك بوصـفها رشيعـة
اإلسالم والدين اخلالد للبرشية.1
ُيضاف إىل ذلك أن هذه احلركات تعتـرب فهـم القـرون األوىل (القـرون الثالثـة
األوىل بشكل رئي ) لألصلني اإلسالميني العظيمني «التنزيـل ،والسـرية النبويـة»،
فهام مطلقا ّ
يتم اعتبار ثقافة القرون اإلسالمية األوىل
وفذا وثابتا .وعىل هذه الشاكلة ّ
يـتم السـعي إىل ّ
حـل مجيـع
معيارا ومقياسا لتقييم القرون الالحقة ،ونتيجة لـذلك ّ
املشاكل الثقافية واالجتامعية والسياسية واالقتصادية للبرشـ يف إطـار تلـك احللـول
التارخيية.2
الليداليو  :إن أتباع هـذا التيـار يقفـون إىل الضـد مـن التيـار األول مـن مجيـع
اجلهات؛ فهم مستأصلون من اجلذور التارخيية والـرتاث الدينيـة ،وينبـذون الـدين
بوصفه تراثا رجعيا ،وحيول دون التجديـد بـل ويتنـاقض مـع التقـدّ م واالزدهـار،

 .1املصدر أعاله ،ص  19ـ .20
 .2شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي (رقه املارأة :الوصاية ،اإلرث ،القواماة ،التعددیاة،

اللباس) ،ص 46ـ  2000 ،47م.
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وحيكمــون بفصــل الــدين عــن الدولــة ،بــل ويقولــون بفصــله حتــى ع ـن احليــاة
االجتامعية.1
يأخذ الدكتور حممد شحرور مبانيـه مـن ثقافـات سـائر األمـم ،وللوصـول إىل
وحتـول
تطـور
ّ
التقدّ م واالزدهار يعمـل عـىل «هتجـني الثقافـة» ،بمعنـى أنـه يتـابع ّ
املجتمعات الغربية يف العامل اإلسالمي دون أن يلتفت إىل االختالفـات التـي حتكـم
املجتمعــات املتنوعــة ،وخيــوض يف إعــادة إنتــاج بنيــتهم الثقافيــة واالجتامعيــة
واالقتصادية والسياسية يف هذا العامل.2
املاركساايو  :يســعى هــذا التيــار إىل تطبيــق أفكــار وآراء كــارل مــارك

يف

املجتمعات العربية ،و«اإلحلاد» هو أول يشء يأخذونه من مارك .3
القوميو  :وهم مجاعة يطرحون التجديد والتنوير بشعارات وإطـارات قوميـة،
بعيدا عن أي اهتامم باإلسالم ،ويمكن العثور بني صفوف هذا التيار عىل جمموعات
ليربالية وماركسية.4
إن الدكتور حممد شحرور ،ضمن نقـده ملعتقـدات التيـارات الثالثـة األخـرية،
والقائمة عىل فصل الدين عن الدولة ،واعتبار الدين أفيون الشعوب ،وتقييم الـدين
بوصفه مانعا من التقدّ م ،وأنه مدعاة للخجل ،وفصل الدين عن احلياة االجتامعيـة،
يرى أن هذه اآلراء من أكرب أخطـائهم؛ وذلـك ألن األخـالق جـزء ال يتجـزّ أ مـن
 .1شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلیام  ،ص  15ـ  1996 ،16م.
 .2شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي (رقاه املارأة :الوصاية ،اإلرث ،القواماة ،التعددیاة ،اللبااس)،
ص  2000 ،49م.
 .3املصدر أعاله ،ص .50
 .4املصدر أعاله.
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الدين ،وعليه فإن القول بفصل األخالق عن املجتمع ،يعني القول بفصل األخالق
عن املجتمع أيضا .وكذلك باإلضافة إىل املشاكل التي يعاين منها كل واحد من هـذه
التيارات األربعة ،فإهنا بأمجعها مقرتنة بنوع من االستبداد؛ ألن كل واحد منها يعترب
نفسه املالك املطلق للحقيقة ،ويعمل عىل إلغاء اآلخرين.1
وعىل أساس هذا التقييم ،يذهب الدكتور حممد شحرور إىل صياغة نظرية ختلـو،
بزعمه ،من عيوب ونواقص التيارات أعاله ،ويسعى إىل حترير العقـل العــريب مـن
قيود التقليد والتبعية لـ «الـرتاث الـديني» ،ومـن خـالل الـدعوة إىل إعـادة قـراءة
القرآن ،يتم التوصل ،بحسب قوله ،إىل «حقيقة الدين» بام يتناسب وحاجة العـرص.
وعىل هذا األساس يمكن القول إن جمهوده يمثل نوعا من اإلجابة عن ربط اإلسالم
واحلداثة.

اخللفيات املعررية للمرشوع الفكري ملحمد شحرور
تقدم أن ذكرنا أن اخللفيات املعرفيـة ،والتيـارات املعرفيـة ،والشخصـيات العلميـة
املؤثرة ،وكذلك املباين األنطولوجية واألبستمولوجية واألنثروبولوجية ،هـي التـي
يستند إليها املفكر يف تنظرياته .وإن الدكتور شحرور بدوره كـان يف تنظـريه حممـوال
عىل أكتاف بعض الشخصيات ،وقد استفاد من مبان فلسفية خاصـة .وكـام سـوف
نرى فـإن هـذه اخللفيـات تلعـب دورا إجيابيـا يف تكـوين نظريـات الـدكتور حممـد
شحرور.

 .1شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلیام  ،ص  17ـ  1996 ،19م.
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الشخصيات الفكریة املؤثرة عىل شحرور
كام تقدّ م أن ذكرنا فإن دور التيارات الفكرية يف فكر الدكتور حممد شحرور يتجـه يف
الغالب إىل طرح املسـألة وإجيـاد اهلـواج

لتجـاوز التحـديات املاثلـة أمـام العـامل

اإلسالمي؛ ومع ذلك كانت هناك شخصيات فكرية تركـت بتأثرهـا اإلجيـايب عـىل
تفكري الدكتور شحرور .وقد اعرتف الدكتور شحرور نفسه بدور وتأثري شخصيتني
علميتني معارصتني عليه.
الدكتور جعفر دك الباب
كان الدكتور جعفر دك الباب عامل لسانيات سوري ،وزميال للدكتور حممد شحرور
يف اجلامعة حي كانا يدرسان معا يف جامعة موسـكو .حصـل الـدكتور جعفـر دك
الباب عىل شهادة الدكتوراه سنة  1973م يف حقل اللغة عىل أطروحته بشأن نظريـة
عبد القاهر اجلرجاين اللغوية وموقعها يف اللسانيات العامة .ومن بني أعامله ،دراسة
بعنوان« :النظرية اللغوية العربية احلديثة» .وإن آراءه قريبـه مـن االجتـاه البنيـوي يف
اللسانيات.
وكان القول بخدمة األلفاظ للمعاين ،وعدم وجود الرتادف يف اللغـة ،واالرتبـاط
مـر
وتغري معاين األلفاظ عىل ّ
الوثيق بني النحو والبالغة ،واالرتباط بني اللغة والفكرّ ،
الزمان ،من أهم املباين اللغوية التي أخذها الدكتور حممد شحرور عـن الـدكتور جعفـر
دك الباب .وكذلك بناء عىل ترصحيات الدكتور شحرور ،فإنه قد ألف «القرآ والكتاب

قراءة معارصة» ضمن حوار وتناغم فكري بينه وبني الدكتور جعفر دك البـاب ،وكـان
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ذلك يف الفرتة الواقعة ما بني عامي  1984ـ  1988م ،ويف هنايـة املطـاف صـدر هـذا
الكتاب بمقدّ مة له وملحق بعنوان «أرسار اللسان العريب».1
الدكتور حممد عابد اجلابري
وباإلضافة إىل الدكتور جعفر دك الباب ،فقـد تـأثر الـدكتور حممـد شـحرور بـرراء
الدكتور حممد عابد اجلابري يف حتليله للتاريخ الفكري للعامل اإلسالمي ،وال س ّيام يف
حتليل أصل «الشورى» وشكل احلكومات يف تاريخ اإلسالم ،وقـد حتـدّ ث ،ضـمن
إشارته إىل املرشوع الفكـري للـدكتور اجلـابري ،قـائال« :إن الـدكتور حممـد عابـد
حق هـذا البحـ يف كتـاب «العقـل العـريب السـياي»،
اجلابري هو أبرز من أ ّدى ّ
وحي مل يكن بمقدورنا اقتباس تلك املطالب يف هذا البح ؛ فقـد قـرأت الكتـاب
بالكامل ،ومل أغفل عن روح وجوهر مطالبه».2
وعىل كل حال فإن الدكتور شحرور يف حتليله لتبلـور العقـل العـريب واألنظمـة
املعرفية للعامل اإلسالمي يف «عرص التدوين» ،ونقد الفقه الراهن ،والتقيـيم السـلبي
التصوف يف العقل العريب ،متامهيا مع الدكتور حممد عابـد اجلـابري .ويمكـن
لدور
ّ
القول :إن الدكتور شحرور يف هذا القسم يفتقر إىل اإلبداع ،باإلضافة إىل أن تفكـري
شحرور يفتقد األبعاد الفلسفية والتعقيـدات الفكريـة للـدكتور اجلـابري ،ومل يقـع

 .1شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  47ـ  ،48األهايل للطباعــة والنرشـ والتوزيــع،
دمشق 1990 ،م.
 .2شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلیام  ،ص  1996 ،153م( .مالحظة ،مل نعثر عىل نص هذه العبــارة
يف موضع اإلحالة ،فكان ما نقلناه أعاله تعريبا عن الرتمجة الفارسية هلــذا الــنص نقــال بــاملعنى؛
(املعرب).
فاقتىض التنويه).
ّ
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مؤثرا يف التفكري العريب املعارص ،كـام هـو احلـال بالنسـبة إىل الـدكتور حممـد عابـد
اجلابري.
الدكتور حممد شحرور و تاثر بتحليالت روكو
كام تأثر الدكتور حممد شحرور بالفيلسوف وعامل االجتامع الفرنس «ميشيل فوكـو»
بواسطة الدكتور حممد عابد اجلابري ،وإن بعض حتليالته تذكرنا بتحليالت ميشـيل
فوكو .ومن اجلدير ذكره ،بطبيعة احلـال ،أن الـدكتور شـحرور ال يمتلـك عمقـا يف
األبحاث الفلسفية ،كـام أنـه يف أبحاثـه ال يعمـل عـىل توظيـف املفـاهيم الفلسـفية
رصاحة ،إال أن أبحاثه ،يف الوقت نفسه ،ال ختلو مـن املفـاهيم الفلسـفية؛ فإنـه دون
اإلشارة إىل املفاهيم الفلسفية يعمد إىل طرح أبحاثه ،بوعي أو بغـري وعـي ،يف إطـار
املفاهيم الفلسفية.
تقدّ م أن أرشنا إىل أن الدكتور حممد شحرور يسعى إىل تقديم قراءة جديـدة عـن
اإلسالم ،وهو ُيطلق عىل هذه القراءة مصطلح «القراءة اإلسالمية املعارصة» .وعىل
ما سوف نرى يف القسم الثاين من هـذا التحقيـق ،ويف البحـ عـن ال ُبعـد السـلبي
يمهد األرضية إىل مثل هذه القراءة ،يعمل أوال عىل نقـد
لتفكري شحرور ،فإنه لكي ّ
التفكري اإلسـالمي ،والقـراءات الناجتـة عنـه .وهـو يف هـذه االنتقـادات يتجـه إىل
التحليالت التارخييـة؛ وهـي حتلـيالت ال ختلـو مـن الشـبه بـالتحليالت التارخييـة
واآلثارية مليشيل فوكو.
إن الدكتور حممد شحرور يقوم بنف

ما قام به ميشيل فوكو يف أبحاثـة ،دون أن
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يــأيت عــىل ذكــر فوكــو ،أو مفــاهيم مــن قبيــل« :اإلبســتمية» 1أو «حفريــات» أو
«جنيولوجيا» .إن ميشيل فوكو يعمل عىل بيان تبلور وتبويب العلـوم أو النظريـات
عىل أساس احلوار أو األطـر احلاكمـة عـىل التفكـري ،أو يف معرفـة جـذور وأصـول
العلوم اإلنسانية ،يعمل ،من خالل التأكيد عىل تارخيية الظواهر ومن بينهـا العلـوم،
عىل ربط ظهور وتبلور العلوم اإلنسانية بشبكة من روابط السلطة ،دون أن يعتربهـا
كاشفة عن الواقع ،وإنام يعتربهـا «أنظمـة للحقيقـة» صـيغت إلخضـاع النـاس إىل
سيطرهتا .2كام وأن الدكتور حممد شحرور يسلك ذات هذا املسار يف حتليالته التارخيية
أيضا .فهو من ناحية ومن خالل تقديمه إطارا ألسلوب التفكري الـذي تبلـور بشـكل
رئي

يف القرون اإلسالمية األوىل ،يراه بمنزلة «اخلطاب» احلاكم عىل الذهنية العربيـة

 /اإلسالمية ،ويعتقد أن مجيع العلـوم والنظريـات يف العـامل اإلسـالمي قـد تبلـورت
بتأثري من هذا اخلطاب احلاكم ،ومن ناحية أخرى يراه يف العالقة مع صالت السـلطة،
 .1اإلبستمية أو النظام املعريف أو املعرفــة اإلنســانية ( :)Epistemeمصــطلح مشــتق مــن اليونانيــة
بمعني دراسة نظرية املعرفة .وقديام كــان املفكــرون اإلغريــق يعقــدون مقارنــة بــني اإلبســتمية
والفن .وتعني اإلبســتمية يف مصــطلحات أفالطــون :املعرفــة اإلنســانية مــن منظــور االعقــاد
الصحيح كام لو كان حقيقة؛ أي املعرفة األكيدة وقدرة اإلنسان عىل الوصول إىل حقيقة األشياء،
وهو بذلك خيتلف عن مصطلح «دوكسا» أو التخمني الذي يشري إىل االعتقــاد الشــائع أو جمـ ّـرد
املتنوعــة
رأي .أما ميشيل فوكو فريى أن اإلبستيمة تعني مجيع االرتباطات القامة بــني األجــزاء ّ
للعلم واملوجود عىل طول مرحلة مفرتضة ،وإن املعارف الثالثة املنظورة لفوكو عبارة عن :علم
(املعرب).
الكائنات احلية ،وعلم قوانني اللغة ،وعلم األمور االقتصادية.
ّ
 .2هيوبرت ال دريفوس وبول رابينو وميشيل فوكو ،رراسوي سا

گرائاي و هرمنوتيا (ماا بعاد

البنيویة واهلرمنيوطيقا) ،ترمجة وتقديم :حسني بشرييه ،ص  17ـ  ،25نرش ين ،طهران 1392 ،هـ
ش.
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ويعتربها نتاج السلطة وعنارص ملامرسة السلطة واالستبداد .وبذلك فإنـه ضـمن نـوع
من التحليل التـارخيي واآلثـاري يشـري إىل ربـط التبويبـات احلواريـة واحلقـول غـري
احلوارية ،ويعمد بذلك إىل التعريف بشكل واضح بمعايري العقالنية وغـري العقالنيـة
واحلسن والقبح احلاكم عىل العامل اإلسـالمي بوصـفه مـن صـنع االسـتبداد احلـاكم.
وعىل هذا األساس يمكن اعتبـار بيـان السـلطة األمويـة للقضـاء والقـدر نوعـا مـن
التكنولوجيا السياسية لضامن انقياد الناس لسلطاهنا.
إن املشكلة األساسية هلذا النوع من التحلـيالت ،تكمـن يف نفـي ال ُبعـد املعـريف
جمـرد
جمرد صناعة اجتامعية  /تارخييـة ،هلـا ّ
لألفكار والنظريات العلمية وخفضه إىل ّ
أي نـوع مـن املوضـوعية أو ال ُبعـد
آلية سياسـية  /اجتامعيـة ،واعتبـاره مفتقـرا إىل ّ
املنطقي.
وعىل كل حال فإن الدكتور حممد شحرور يف حتليله التارخيي ،يعمد مـن خـالل
نفي املركزية عن إنتاج النظرية ،التي تتبلور يف ّ
ظـل االسـتبداد الفكـري ،إىل تـوفري
لتمرد النظريات واألفهام اجلديدة عن اإلسـالم ،والحقـا ،حيـ سـنرى
الظروف ّ
ذلك يف ال ُبعد اإلجيايب من تفكريه ،سوف يبذل بعض اجلهود واملحاوالت من أجـل
الوصول إىل نظريات وراء النظريات السائدة.
اجلذور االعتزالية لشحرور
تـم
اجلـدُ د ،ولكـن ّ
يعرف عن نفسه أبدا بوصفه من املعتزلـة ُ
إن الدكتور شحرور مل ّ
اجلـدُ د .1كـام أنـه
التعريف عنه يف بعض الدراسات والتحقيقات بوصفه من املعتزلة ُ
 .1مسعودي ،پژوهشهاي رلسفي  /كالمي ،فصلية علمية حتقيقية تصدر عن جامعة قم ،العدد،42 :
ص  1388 ،8هـ ش( .مصدر فاري).
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اجلـدُ د .إن التأكيـد عـىل
بااللتفات إىل هواجسه الفكرية يمكن اعتباره من املعتزلـة ُ
األبعاد العلمية والتطبيقية لإلسالم يف احلياة الفرديـة واالجتامعيـة ،واالرتبـاط بـني
العقل والوحي ،واالهتامم اخلاص بأصل التوحيد والعدل ،والتأكيد عـىل االختيـار
اجلـدُ د،1
اإلنساين ،ونفي اخلرافة وفتح باب االجتهاد ،مـن بـني خصـائص املعتزلـة ُ
وهذه األمور كلها من هواج

الدكتور حممد شحرورُ .يضاف إىل ذلك أنه من بـني

مجيع التيارات الفكرية املختفة واألنظمة املعرفية يف تاريخ التفكري اإلسـالمي ،يـرى
احلر واجلدير باالهتامم ،ويرى أن غلبة االجتاه الفقهي
تيار املعتزلة هو وحده التفكري ّ
عىل الفكر االعتزايل يف النزاع الذي كان حمتـدما بيـنهام ،يمثـل واحـدا مـن عنـارص
انحراف املشـروع الفكري يف العامل اإلسالمي ،وغياب الفكر االنتقادي واحلر.

املباين الفكری لشحرور
كـأي فكـرة أو نظريـة أخـرى ،تقـوم عـىل
إن املرشوع الفكري لشحرور ونظرياته،
ّ
بعض املبـاين واألسـ

الفلسـفية .وإن هـذه املبـاين نـاظرة إىل ثالثـة موضـوعات

جوهرية ،وهي :الوجود ،واإلنسان ،واملعرفة ،حي تعمل هـذه املوضـوعات عـىل
بلورة املباين األنطولوجية واألنثروبولوجية واألبستيمولوجية .وفيام يتعلـق باملبـاين
الفلسفية لشحرور من اجلـدير ذكـره أن املبـاين األبسـتيمولوجية متثـل أهـم مبـاين
نظرياته ،وهلا التأثري األكرب يف تكـوين تفكـريه ،ثـم تـأيت مبانيـه األنثروبولوجيـة يف
الدرجة الثانية من األمهية .وهلذا السبب فإننا ،يف مناقشـة مبانيـه الفلسـفية ،سـوف
نتعرض إىل مناقشة املباين الفلسفية لتفكريه ،إىل مبانيه األبستمولوجية بشكل أكثر.
ّ
 .1وصفي ،حممد ،نو معتزليا (املعتزلة ُ
اجلدُ د) ،ص  61ـ  ،62نرش نگاه معارص ،طهران 1387 ،هـ

ش.
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املباين األنطولوجية
إن الدكتور شحرور بنظرة قدسـية إىل العـامل ،يعتـرب «الل» وجـودا عينيـا واحـدا ال
جمـرد.
حيتوي عىل يشء من خصائص املوجودات املادية .وإن علمه مطلق وريايض ّ
وإن األلوهية والربوبية من األوصاف اإلهلية األخرى .إن الربوبية عبارة عن عالقـة
السيادة والسيطرة وامللكية (التكوينية) لل سبحانه وتعاىل عىل مجيع املخلوقات .وإن
هذه العالقـة عينيـة (مسـتقلة عـن الـوعي اإلنسـاين) وقهريـة وقطعيـة غـري قابلـة
للتخلف .كام أنه يرى مجيع القوانني اجلارية يف الوجود قائمـة بالربوبيـة اإلهليـة .إن
األلوهية متثل من جهة عالقة حاكمية تشـريعية لل سبحانه عىل النـاس ،ومـن جهـة
أخرى عالقة الطاعة واالنقيـاد االختيـاري مـن قبـل النـاس لل عـزّ وجـل .إن الل
سبحانه وتعاىل يف قبال إعطاء اخلالفة لإلنسان قد استحق عليـه الربوبيـة ،وأوجـب
عليه أن يطيعه يف أوامره ونواهيه .1وعليه فإن التشــريعات والعبـادات واألخـالق
تعود إىل ألوهية الل تعاىل.2
املباين األنثروبولوجية
يمكن تلخيص أنثروبولوجيا الدكتور حممد شحرور عىل النحـو اآليت :إن اإلنسـان
الترصف يف
يف مقام خليفة الل ،يعترب كائنا واعيا ومدركا يتمتع باإلرادة والقدرة عىل
ّ
الظواهر املحيطة به .وحمـور هـذه املبـاين يقـوم عـىل الفصـل بـني الـنف
ومعرفتهام.
َ

َا َ

ا

 .1قال تعاىل﴿ :أ َم َر أَّل ت ْعبُ ُدوا إَِّل إِيااهُ﴾ ،يوسف (.40 :)12

 .2شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  122ـ  1990 ،127م.

والـروح
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يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بأن جذور عدم معرفة الروح ،تكمن يف أن
املشهور يعترب الروح «سـ ّر احلياة» ،يف حـني أن ســ ّر احليـاة هـي «الـنف » 1ولـي
«الروح»2؛ ولو كانت الروح هي سـ ّر احلياة؛ للزم من ذلك أن متتلك مجيع الكائنات
احلية روحا ،يف حني أن نفخ الروح ،برصيح القرآن ،من االختصاصات اإلنسانية.3
حتول
إن «الروح» هو ذلك اليشء الذي بواسطته
يتحول «البرش» إىل إنسان ،ويف ّ
ّ
نوعي خيرج من الدائرة احليوانية ويدخل يف الـدائرة اإلنسـانية ،أي« :دائـرة وجـود
العاقل الواعي» .4يرى الدكتور شحرور أن الل من خالل إعطـاء الـروح لإلنسـان،
جعله خليفة له .وذلك ألن الل بنفخ الروح خيلع عىل اإلنسـان واحـدة مـن صـفاته
وخصائصه املنحرصة به ،وهي صفة «عدم التناقض أو الوحـدة» يف قالـب «قـانون
عدم التناقض» .وإن اإلنسان إنام يكتسب القدرة عىل التفكري بموجب هـذه الصـفة
واخلصيصة.5
والنقطة احلائزة لألمهية هي أن الدكتور حممد شحرور بالتناظر مع صفتي الربوبيـة
واأللوهية اإلهلية يأخذ بنظر االعتبار خصيصتي املعرفة والتشـريع للـروح اإلنسـانية.
واملعرفة ناظرة إىل معرفة القوانني اجلارية يف الوجـود القـائم بصـفة الربوبيـة اإلهليـة،
والترشيع بدوره ناظر إىل معرفة قواعد احلياة حيـ يـرتبط بصـفة األلوهيـة اإلهليـة.

 .3شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  1990 ،106م.

1. soul.
2. spirit.

 .4شحرور ،حممد ،جتفيف منابع اإلرهاب ،ص  ،53األهايل للطباعـة والنشــر والتوزيـع ،دمشــق،
 2008م.
 .5شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلیام  ،ص  1996 ،120م؛ شحرور ،حممد ،القرآ والكتااب قاراءة

معارصة ،ص300ـ  1990 ،301م.
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وعىل كل حال فإن الروح اإلنسانية ،من وجهة نظـر الـدكتور شـحرور ،حتتـوي عـىل
ورس ازدهار وتقدّ م احليـاة
ُبعدي املعرفة والترشيع ،ومن هنا فإهنا تكون مصدر احلرية ّ
اإلنسانية؛ بمعنى أن اإلنسان بعد نفخ الروح فيه ،يكتسب اإلدراك والشعور برضورة

القيام ببعض األعامل أو تركها ،ويغدو احلالل واحلرام أو الواجـب واملمنـوع مفهومـا
بالنسبة لـه ،وبـذلك يتجـه إىل تنظـيم عالقاتـه .وكـذلك ُيصـبح قـادرا عـىل معرفـة
رصف يف
وتشخيص الظواهر ،ويستفيد من معارفه من أجل إبداع التكنولوجيـا والتــ ّ
الطبيعة ،واملراد من خالفة اإلنسان لل لي

شـيئا آخـر غـري هـذه اخلالفـة يف القضـاء

الترصف.1
والترشيع واملعرفة و«احلرية يف
ّ
املباين األبستمولوجية
إن إمكان املعرفة ،وأدوات املعرفة ،وأنواع املعرفة ،من أهم أبحاث األبستمولوجيا.
إن مواقف الدكتور حممد شحرور فيام يتع ّلق بكل واحدة من هـذه املسـائل ،تشـكل
مبانيه األبستمولوجية.
 .1إمكا املعررة :يستعمل الدكتور حممـد شـحرور يف كلامتـه مصـطلح نسـبية
املعرفة ،ولكن يمكن بيان ذلك عىل صورتني.
أ) إنه من خالل طرحه يف بعض األحيان لتـأثري العلـوم املوجـودة عـىل معرفـة
والتحول املستمر للعلم ،يبدو أنه يريد معنى من نسـبية املعرفـة ،يـؤ ّدي إىل
الواقعية
ّ
نسبية احلقيقة؛ ببيان:
 .1بالنظر إىل تأثري الفرضيات السابقة والعلوم املتقدّ مـة ،عـىل معرفـة الواقعيـة
اخلارجية ،تكون معرفة اإلنسان للواقية تابعة للخلفيـات املعرفيـة ومسـتوى
 .1شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  108ـ  1990 ،111م.
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املعرفة املوجودة عنده ،ومن هنا ال يمكـن العثـور عـىل معرفـة خالصـة عـن
احلقيقة والواقعية.1
 .2من حي حمدودية املعرفـة البرشـية ،فـإن معرفـة اإلنسـان عـن الواقعيـة يف
والتحول الدائم .ولكن ال يمكن أبدا الوصول إىل يقـني بأنـه
معرض التغيري
ّ
توصل إىل معرفة كاملة ومطلقة عن الواقعيات واحلقائق.2
قد ّ
وإن كان الدكتور حممد شحرور قد أراد هذا املعنى أيضا؛ فال بـدّ مـن االلتفـات
والتامـة ،وإنـام هـو
إىل أنه ال ينكر الواقعية وال يرى استحالة أصلة املعرفة الكاملـة
ّ
يعتقد بأن املعرفة الكاملة منحرصة بالل سبحانه وتعاىل ،وعليـه فـإن الـذي يتصـف
بالنسبية هو املعرفة اإلنسانية فقط.3
ب) قد يكون مراده من نسبية املعرفة أن اإلنسان (سواء أكان لوحـده أو ضـمن
جمموع الناس) ال يسـتطيع أبـدا أن يـدرك حقـائق العـامل بشـكل كامـل .ويف هـذه
خاصـة؛
الصورة فإن عدم كون معرفة الناس مطلقة ال يتناىف مع معارفهم يف حدود ّ
يتعـرف عـىل احلقيقـة بشـكل
بمعنى أن كل إنسـان يسـتطيع يف حـدود خاصـة أن
ّ
صحيح ،ويف الوقت نفسه تكون معرفته نسبية؛ إذ ال علـم لـه بجميـع احلقـائق .إن
هذا املعنى من نسبية الفهم واملعرفة ال يستلزم نسبية احلقيقة ،ويكـون مشـتمال عـىل
معنى صحيح.
إن هذا املعنى مـن النسـبية يف املجمـوع هـو األنسـب بكلـامت الـدكتور حممـد
شــحرور .فهــو مــن خــالل التفكيــك والفصــل بــني «العقــل الرمحــاين» و«العقــل
 .1املصدر أعاله ،ص .58
 .2شحرور ،حممد ،جتفيف منابع اإلرهاب ،ص  2008 ،30م.
 .3شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  1990 ،36م.
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سمي العقـل حيـ يصـل إىل معرفـة صـحيحة عـن احلقيقـة «عقـال
الشيطاين»؛ ُي ّ
رمحانيــا» ،وحي ـ ال يصــل إىل معرفــة صــحيحة عــن الواقعيــة واحلقيقــة «عقــال
شيطانيا» .1وعىل هذا األساس فإنه يعترب املعرفة الصحيحة أمرا ممكنا.
 .2مصاادر املعررااة :يـرى الــدكتور حممــد شـحرور أن احلــواس اخلمســة ،ويف
مقدمتها السمع والبرص ،متثل أدوات لإلدراكات اجلزئية ،وهي متثل املرحلـة األوىل
من مراحل املعرفة اإلنسانية ،واملشرتكة بني مجيع الناس .وفيام وراء احلواس يـذهب
شحرور إىل اعتبار «القلب» ،يف املصطلح القرآين ،بوصفه هو مخ وذهـن اإلنسـان،
ويعمل عىل تعريفه بوصفه مركز الفكر والتع ّقل واإلرادة .كـام أنـه يف هـذا السـياق
يعترب «القلب السليم» بمعنى سالمة التفكري .كام يم ّيز شحرور بني الفكر والعقـل،
وإن الفكر يعني تفكيك األشياء عن بعضـها أو جتزئتهـا؛ يف حـني أن التعقـل يعنـي
تركيب األشياء وربطهـا ببعضـها ،بحيـ يـؤدي ذلـك إىل صـدور احلكـم بشـأن
الواقعية أو السلوك اإلنساين.2

ا

َ ا

َْ َ

إن الدكتور حممد شحرور بااللتفات إىل قوله تعاىل﴿ :اَّلِي عل َم بِالقلمِ ﴾ ،3يرى أن

عمليات «التقليم» متثل العمـود الفقـري بالنسـبة إىل املعرفـة البــرشية .إن «التقلـيم»

عبارة عن متييز الوجوه املختلفة للحقـائق واألشـياء ،وأن كـل واحـدة مـن احلـواس
اخلمسة التي يمتلكها اإلنسان متثل أداة تقليمية ،بمعنى أن العـني ،عـىل سـبيل املثـال،
أداة لتقليم األلوان واألبعاد واألشـكال املختلفـة ،وأن األذن أداة لتقلـيم األصـوات،
وأن اللسان أداة لتقليم أمـور األذواق واألطعمـة ومـا إىل ذلـك .إن العـامل اخلـارجي
 .1املصدر أعاله ،ص  302ـ .325
 .2املصدر أعاله ،ص  269ـ .280
 .3العلق (.4 :)96
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يتألف من عالقات متداخلة ال يمكن معرفتها إال من خالل متييز بعض أجزائهـا مـن
األجزاء األخرى ،وإن التمييز بني هذه الروابط ال يكون إال من طريـق احلـواس ،وإن
الفكر من خالل العمل عليها ،ينظر إىل العنارص واألبعاد املختلفة من األشياء بشـكل
منفصل عن بعضها ،ثم يأيت العقل بعد ذلك ويعمل عىل تركيبها عىل بعـض ويصـدر
حكمه بشأن احلقيقة والواقعية.1
إن معرفة اإلنسان تبدأ بواسطة إدراك اجلزئيات مـن طريـق احلـواس اخلمسـة،
املجردة .ويف احلقيقة فـإن إدراك القـوانني
لتنتهي يف هناية املطاف إىل إدراك الكليات ّ
الترصف يف الطبيعة وتسخريها.2
الكلية هو الذي يم ّكن اإلنسان من
ّ

 .3أنواع املعررة :يذكر الدكتور حممد شحرور أربعـة أنـواع مـن املعرفـة ،وهـي

كاآليت:
 .1املعرفة الفؤادية.
 .2املعرفة اخلربية.
 .3املعرفة النظرية.
 .4املعرفة الوحيانية.
املعررة الفؤادیة :لقد أخذ الدكتور حممد شحرور اآليات ،3التي ورد ذكر الفؤاد
فيها مقرتنا بالسمع والبرص ،بمعنى إدراك اخلارج بواسطة احلواس مبـارشة .وعـىل
سمى باملعارف الفؤادية.
هذا األساس فإن املعارف احلاصلة من طريق احلواس ُت ّ
 .1شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  1990 ،291م.
 .2املصدر أعاله ،ص .252

َْ
ْ َْ
َْ ُ
َ
َ َ ََ َ ُ ُ ا
الس ْم َع َواْلبْ َص َار َواْلفئ َِدةَ ق ِلًِلا ََِا شكُِ ُرو َ } ،امللــك (.23 :)67
 .3من قبيل قوله تعاىل﴿ :وجعل لكم

وانظر أيضا :النحل (78 :)16؛ املؤمنون (78 :)23؛ السجدة (.9 :)32
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املعررة اخلدیة :وهي املعرفة الناشئة من األخبار املتواترة حول موضوع ما.
املعررة النظریة :وهي املعرفة احلاصلة مـن االسـتدالالت املنطقيـة والرياضـية،
وكذلك املعرفة احلاصلة من االستقراء ..وإن االستنتاجات واالسـتدالالت تسـتند
إىل قانون «عدم التناقض».1
املعررة الوحيانية :باإلضافة إىل املعارف الثالثة املتقدمة ،التي هـي مـن املعـارف
العامة والتي تكون يف متناول اجلميع ،يذهب الدكتور حممـد شـحرور إىل التعريـف
باملعرفة الوحيانية؛ بوصفها معرفة خاصة بعدد خاص من الناس (األنبياء) .2
 .4أنواع العقل :إن الدكتور شحرور بالتناظر مع صفتي الربوبيـة واأللوهيـة يف
الوجـود واألنطولوجيــا ،وكــذلك بالتنــاظر مـع صــفتني برشــيتني ،ومهــا :املعرفــة
والترشيع يف األنثروبولوجيا ،يعمل عىل التمييز والفصـل بـني نـوعني مـن العقـل،
ومها:
 .1العقل العلمي.
 .2العقل التواصلی.
العقاال التواصاال  :وهــو عبــارة عــن اجلهــود املعرفيــة النــاظرة إىل العالقــات
والروابط االجتامعية بـني النـاس ،وكـذلك العالقـة القائمـة بـني النـاس وبـني الل
ّ
وتتجىل هذه اجلهود عىل شكل الترشـيعات والقـوانني واألخـالق
سبحانه وتعاىل.
والعبادات .ويتم التعبري عن العقالنية الناظرة إىل هذا ال ُبعد من اإلنسان بــ «العقـل
التواصلی».3
 .1شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  362ـ  1990 ،363م.
 .2املصدر أعاله ،ص  ،375وص  383ـ .384
 .3وهو معنى قريب من «العقل العميل».
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العقل العلمي :وهو عبارة عن اجلهود املعرفية النـاظرة إىل معرفـة الوجـود؛ بمعنـى
معرفة الكائنات ،ومن بينها الكائنـات والظـواهر الطبيعيـة التـي تسـاعد اإلنسـان عـىل
تسخري الطبيعة ،يف إطار األهداف والغايات اإلنسـانية .وتسـمى العقالنيـة النـاظرة إىل
معرفة الوجود بـ «العقل العلمي».1

حتليل تأثري اخللفيات األنطولوجية واملباين الفلسفية يف أركار شحرور
بااللتفات إىل ما تقدّ م بيانه ،فإن مشاهدة التخلف واالنحطاط يف العامل العـريب مـن
جهة ،والتقييم السلبي للدكتور حممد شحرور للتيارات الفكرية يف العـامل العـريب يف
تقديم احللول ،حولت السؤال عن أسباب ّ
ختلـف وانحطـاط العـامل اإلسـالمي إىل
هاج

رئي

يشغل اهـتامم شـحرور ،ودفعـه ذلـك إىل التصـدّ ي بنفسـه لكشـف

أسباب هذا التخلف واالنحطاط ،والعثور عىل طريـق للخـروج مـن هـذا املـأزق.
وعىل هذا األساس فإن اخللفيات األنطولوجيـة وغـري املعرفيـة هـي التـي شـكلت
اهلواج

الذهنية لدى الدكتور حممد شحرور .كام أنـه كـان يف بحثـه عـن أسـباب

ختلف وانحطاط العامل اإلسالمي ،متأثرا بشكل رئي

باجلـابري وحتليالتـه مليشـيل

فوكــو ،وكــذلك بنــاء عــىل مبانيــه الفلســفية ،وال ســيام مبانيــه األبســتمولوجية
توصل إىل أن التحديات املاثلة يف وجه اإلسالم تتمثـل ببنيتـه
واألنثروبولوجية ،قد ّ
املعرفية .وإن األفكار الناجتة عن هذه التحليالت متثل اجلانب السـلبي  /االنتقـادي
يف تفكري حممد شحرور.
إن الدكتور حممد شـحرور بعـد نقـد الواقـع الـراهن ،وبيانـه ألسـباب ختلـف
وانحطاط العامل اإلسـالمي ،تصـدى إىل بيـان طريـق احلـل ،متبعـا يف ذلـك املبـاين
 .1شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  1990 ،325م.
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اللسانية لزميله الدكتور جعفر دك البـاب ،واسـتنادا إىل مبانيـه الفلسـفية ،ويف هـذا
اإلطار عمد إىل صياغة نظريتني رئيستني .وإن جهوده يف هذا الشـأن تبلـور أفكـاره
اإلجيابية.
إن األفكار السلبية واإلجيابية للدكتور حممد شحرور ،يقوم كالمهـا عـىل مبانيـه
الفلسفية .فإنه عىل نحـو متنـاظر عمـل ،يف مبانيـه األنطولوجيـة واألبسـتمولوجية
واألنثروبولوجية ،عىل التمييز بني ساحتني؛ ففي األنطولوجيـا فصـل بـني الربوبيـة
تعرف عىل ُبعدي معرفة وترشيع الروح ،ويف
واأللوهية اإلهلية ،ويف األنثروبولوجيا ّ
األبستمولوجيا ،فصل بني املعارف الناظرة إىل التكوين (العقل العلمي) واملعـارف
الترصف يف التكوين،
الناظرة إىل التشـريع (العقل التواصلی) ،وم ّيز بني القدرة عىل
ّ

والقدرة عىل الترشيع والتقنني .وكام سوف نرى فإن حتليل الدكتور حممـد شـحرور
لبنية املعرفة يف العامل اإلسالمي يقوم عـىل هـذا الفصـل والتفكيـك ،وال سـ ّيام فـيام
يتعلق بتمييز العقل العلمي من العقل التواصـلی .كـام يمكـن لنـا أن نشـاهد تـأثري
مبانيه األبستمولوجية يف مقام عرض نظريتي «التشـابه» أو «ثبـات الـنص وحركـة
املحتوى» ،و«احلنيفية  /االستقامة» أو الفقـه احلـدودي أيضـا .وذلـك ألن نظريـة
التشابه ناظرة إىل العقل العلمي وتلـك الطائفـة مـن اآليـات النـاظرة إىل القـوانني
اجلارية يف الوجود .وأما نظرية «احلنيفية  /االستقامة» فناظرة إىل العقـل التواصـلی
وتلك الطائفة من اآليات التي ترتبط بقواعد السلوك اإلنساين.
من الواضح أن الذي يبدو جليا يف هذا اجلانب هـو االنسـجام والتنـاغم الـذي
تتمتع به املباين الفلسفية للدكتور حممد شـحرور فـيام بينهـا .إذ أن كـل واحـدة مـن
مبانيه حتيل إىل املباين األخرى و ُيعزّ ز بعضها بعضا .وكـام سـنرى يف مناقشـة أفكـار
شحرور ،فإن أفكاره ونظرياته منسجمة انسجاما كامال مـع مبانيـه ،وقـد تبلـورت
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بشكل متناغم مع مبانيه ،ومن هنا ال يمكن توجيه نقد بنائي ُيذكر عليـه .ويف إطـار
نقده مبنائيا ،فإن اليشء األهم الذي يمكن قولـه هـو أن مبانيـه الفلسـفية تفتقـر إىل
الدعامة االستداللية والتوجيه العقالين املناسب ،وقد عمد يف الغالـب إىل االكتفـاء
بذكر مدعيات يف حقل الوجود واإلنسان واملعرفة ،ويف هناية املطاف نسبها إىل فهمه
الشـخيص لآليات ،وسوف نرى أهنا يف الغالب أفهـام ذوقيـة ومتهافتـة زمنيـا ،وال
يمكن الوصول إىل تلك املعاين من ظواهر تلك اآليات.

القسم الثاين :أركار ونظریات حممد شحرور
تقدّ مت اإلشارة إىل إمكان تسمية املرشوع الفكـري ملحمـد شـحرور ،بــ «القـراءة
العرصية للدين» .بمعنى أنه يسعى إىل العبور عىل قراءة علـامء الـدين لــ «الكتـاب
والسنة» ،وتقديم قراءة جديدة عن القرآن أو بحسب مصـطلحه «تنزيـل احلكـيم».
وهو للوصول إىل هذه القراءة قام أوال باخلوض يف مناقشة سلبية  /انتقادية للوضع
العلمي لعامل اإلسالم ،وبح عن جذور التحديات املاثلة أمام العامل اإلسـالمي يف
البنية املعرفية له ،ومن خالل حتليل الواقع املعريف املوجود يف عامل اإلسالم ،عمد إىل
تقديم تبويب خاص للبنية املعرفية يف املجتمعات اإلسـالمية .وبعـد هـذا التحليـل
االنتقادي ،يتجه يف اجلهد اإلجيايب إىل طرح أسلوب وصـورة جديـدة عـن املعرفـة،
ليوجد بزعمه حركة يف النظام املعريف الراهن ،وجيعل اخلروج مـن الواقـع املوجـود
أمرا ممكنا.
يواصل الدكتور حممـد شـحرور املـنهج والصـورة اجلديـدة للمعرفـة يف إطـار
نظريتني ،ومها:
« .1التشابه» ،أو «ثبوت النص وحركة املحتوى».
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« .2احلنيفية  /االستقامة» أو «الفقه احلدودي».
وهو يف إطار هاتني النظريتني ،يعمل عىل التنظري لقراءة جديدة لآليات والدين،
وهي خمتلفة متاما عن قراءة علامء الدين.

ال ُبعد السلبي  /االنتقادي لفكر شحرور :حتليل البنية املعررية لعامل اإلسالم
للدخول يف حتليل الدكتور حممـد شـحرور للبنيـة املعرفيـة للعـامل اإلسـالمي ،مـن
الضـروري أن نلتفت إىل بعض املقدمات .واملقدمة األوىل متتدّ بجـذورها يف مبانيـه
األنثروبولوجية ،واملقدمة الثانية ترتبط بمبانيه األبستمولوجية ،واملقدمة الثالثة تنشأ
مبانيه القرآنية.
املقدمة األول :إن روح اإلنسان ،من وجهة نظر الـدكتور شـحرور ،بمقتضــى
االستخالف اإلهلي حتتوي عىل ُبعدين؛ ُبعد املعرفة ،و ُبعد الترشيع ،ومـن هنـا فإنـه
يعمل عىل معرفـة الظـواهر ،ويعمـل عـىل توظيـف معرفتـه إلبـداع التكنولوجيـا،
والترصف يف الطبيعة من أجل رفع احتياجاته ،كام يتجـه مـن خـالل إدراك رضورة
ّ
القيام بـ (الواجبات) أو ترك بعض األعامل (املحرمـات واملحظـورات) ،إىل تقنـني

وتنظيم عالقاته .ويف األساس لي

املـراد مـن خالفـة اإلنسـان لل يشء غـري هـذه

الترصف».1
اخلالفة يف القضاء  /التقنني واملعرفة و«احلرية يف
ّ

املقدمة الثانية :بالتناظر مع ُبعدي الروح اإلنسانية ،يذهب الدكتور شـحرور إىل

الفصل والتمييز بني عقلني .1 :العقـل العلمـي .2 ،العقـل التواصـلی .إن الـروح
املفكرة لإلنسان تسعى إىل حتقيق مسارين معرفيني ،ومها:
 .1اجلهود املعرفية الناظرة إىل العالقات االجتامعية بـني األشـخاص ،وكـذلك
 .1شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  108ـ  1990 ،111م.
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العالقة بني اإلنسان وخالقه .وتـتجىل هـذه اجلهـود عـىل شـكل تشــريعات
وقوانني وأخالق وعبادات .إن العقالنية الناظرة إىل هذا ال ُبعد من اإلنسـان،
يتم التعبري عنها بـ «العقل التواصلی».1
ّ
 .2اجلهود املعرفية الناظرة إىل معرفة الوجود؛ بمعنى معرفة املوجـودات ،ومـن
بينها املوجودات والظواهر الطبيعية التي متكّن اإلنسان من تسخري الطبيعة يف
إطار األهداف والغايات اإلنسانية .إن العقالنية النـاظرة إىل معرفـة الوجـود
سمى بـ «العقل العلمي» .2يرى الدكتور حممـد شـحرور أن كـال العقلـني،
ت ّ
ورقي املجتمع.3
العلمي والتواصلی ،عقال دينيا ،ويرامها رضوريني لتقدّ م
ّ
املقدّ مة الثالثة :وكذلك يف التناظر مع هذين ال ُبعـدين الـروحيني مـن اإلنسـان،
وكذلك العقلني العلمي والتواصلی ،يرى الدكتور حممد شحرور أن الوحي اإلهلي
إىل األنبياء مشتمل عىل جمموعتني من التعليامت ،ومها:
 .1التعليامت الناظرة إىل سلوك وأفعال اإلنسان ،وهي ذاهتـا األحكـام وقواعـد
السلوك الفردية واالجتامعية ،وإن اإلنسان يمتلك االختيار بإزائهـا .إن هـذه
التعليامت ترتبط بشأن رسالة النبي ،وقد جت ّلت يف اآليات الترشيعية «التنزيـل
4
تم التعريف هبذه الطائفة مـن اآليـات
احلكيم» أو املصحف الشـريف .وقد ّ

يف القرآن الكريم بمصطلحني ،ومها« :أ ّم الكتاب» و«اآليات املحكامت» .إن
 .1إن لـ «العقل االتصايل» معنى قريبا من معنى العقل العميل.
 .2شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  1990 ،325م.
 .3املصدر أعاله ،ص .727
 .4إن «التنزيــل احلكــيم» أو «الكتــاب» يشــمل كــل املصــحف الش ــريف ،ويشــتمل عــىل مجيــع
املوضوعات التي نزلت وحيا إىل النبي األكرم؟ص؟.
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هــذه الطائفــة مــن اآليــات ال تقبــل التأويــل؛ وذلــك ألن التبعيــة لألوامــر
والنواهي الترشيعية اإلهلية ،إنام تكون ممكنة إذا تسللت بشكل واضـح (دون
حاجــة إىل تأويــل = حمكمــة) إىل وعــي اإلنســان ،وافتقــرت إىل خصوصــية
التشابه.1
 .2التعليامت الواردة بشأن الوجـود والقـوانني التكوينيـة اجلاريـة فيـه ،ولـي
لإلنسان اختيار وإرادة جتاه هـذه القـوانني .إن هـذا اجلانـب مـن التعلـيامت
تم التعبري يف الكتاب اإلهلي عن اآليات النـاظرة
يرتبط بشأن ّ
نبوة النبي .وقد ّ
إىل هذه الطائفة من التعليامت بمصطلحي «القرآن» و«اآليات املتشـاهبات»،2
وهي قابلة للتأويل .وإن إعجاز النبي األكرم؟ص؟ وحتدّ ي القرآن الكـريم ،إنـام
خيتص هبذا اجلانب من الكتاب .3إن القرآن «هـدى للنـاس» 4وعليـه يمكـن

 .1شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  1990 ،132م.
تم بيانه ضمن قالب ثابت ،ولكــن
 .2بمعنى أن حمتواها مطلق وإهلي ،وإن هذا املحتوى املطلق قد ّ
حي أن فهم األفراد تابع للخلفيات املعرفية ومستوياهتم العلمية ،ويكــون بالتــايل نســبيا ،فــإن
مر العصور واألزمنة وبحسب العلوم واإلدراكات التارخيية
هذا املحتوى املطلق يتم تأويله عىل ّ
متحركا .وهبذا التوضيح يتم تعريف التشابه عــىل النحــو اآليت :ثبــات الــنص ،وحركــة
ويغدو
ّ

املحتوى( .شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص 1990 ،36م) .وسوف نعــود إىل
هذه اآليات يف القسم األول من البُعد اإلجيايب لرؤية الدكتور حممد شحرور.
 .3إن التعليامت النبوية باإلضافة إىل املتشاهبات ،تشمل اآليات غري املحكمة وغري املتشاهبة أيضــا،
ويتم التعبري عنها بـ «تفصيل الكتاب».
ّ

َ ْ َ َ َ ا ُْ َ
ا
ُْ ُ ُ
اس﴾ .البقرة (.185 :)2
 .4قال تعاىل﴿ :شه ُر َرمضا اَّلِي أن ِزل فًِل ِه الق ْرآ هدى ل ِلن ِ
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جلميع الناس أن يستفيدوا منه سواء أكانوا من املسلمني أم من غري املسـلمني،
وسواء أكانوا من األتقياء أم من غريهم.1
وبطبيعة احلال ال بدّ من العلم أن التعليامت النبويـة ،باإلضـافة إىل املتشـاهبات،
تشتمل عىل آيات ال هي حمكمة وال هي متشاهبة ،وإن الدكتور حممد شحرور يطلـق
عليها مصـطلح «تفصـيل الكتـاب» .وأمـا كـل املصـحف الرشـيف فهـو «التزيـل
احلكيم» أو «الكتاب» ،وهو يشتمل عىل مجيع التعاليم الوحيانية الثالثة أعاله.
يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بأن مجيع القوانني اجلارية يف الوجود قائمـة
بالربوبية اإلهلية ،ومن هذه الناحية يكون البح بشـأن القـوانني اجلاريـة يف حقـل
الفيزيــاء والكيميــاء ومــا إلــيهام ،بحثــا يف قــوانني الربوبيــة اإلهليــة .وكــذلك فــإن
التشـريعات والعبادات واألخالق ،تعـود بـدورها إىل ألوهيـة الل ،ومـن هنـا فـإن
معرفتها تعد معرفة أللوهية الل.
وعىل الرغم من أن كال العقلني ،من وجهـة نظـر الـدكتور شـحرور ،رضوري
ورقي املجتمع ،ولكنه يذهب إىل االعتقاد بأن بح نسبة اآليات التشــريعية
لتقدّ م
ّ
والتكوينية إىل كـل «التنزيـل احلكـيم» ،مـع مالحظـة العـدد القليـل جـدا آليـات
األحكام بالقياس إىل اآليات الوجودية والتكوينية ،يثبت أنه يف البحـ واخلـوض
يف كال العقلني ،العلمي والتواصلی ،ال بدّ من رعاية هذه النسبة القائمة بني اآليات
التشـريعية والتكوينية .وإن عدم رعاية هذه النسبة والتوازن ،يـؤ ّدي إىل االخـتالل
يف البنية املعرفية ،ويؤدي بالتايل إىل ظهور االختالل يف سائر أجزاء املجتمع.2
 .1شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  ،54وص 34ـ  1990 ،57م.
 .2شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع ،ص  222ـ  ،224األهايل للطباعة والنرش والتوزيع ،دمشــق،
 1994م.
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عىل أساس من هذا البنيان النظري ،يذهب الـدكتور شـحرور إىل تفسـري تقـدّ م
الغرب ،واهنيار املجتمع الشيوعي يف االحتاد السـوفيتيّ ،
وختلـف وانحطـاط العـامل
اإلسالمي ،ويصل يف اخلتام إىل بيان خاص للبنية املعرفية لعامل اإلسالم.

بيا تقدّ م الغرب وإ فاق الرشق وختلف العامل اإلسالمي
يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بأن املجتمعات الغربيـة قـد نجحـت يف إقامـة
التوازن بني الترشـيع والتكـوين؛ مـن ذلـك أن جولـة عـىل مكتبـة الكـونغرس يف
الواليات املتحدة األمريكية ،عىل سبيل املثال ،تثبت أن الكتب العلمية الصـادرة يف
الفلسفة والتاريخ والعلوم الطبيعية كانت عىل مدى القرن األخري متفوقة من حيـ
ـوع أكثــر مــن الكتــب الصــادرة يف حقــل القــانون والرتبيــة
العــدد واحلجــم والتنـ ّ
التعـرف عـىل الوجـود ،ضـمن
والسياسة .إن سعي هذه املجتمعات إىل املزيد مـن
ّ
التطــور العلمــي /
االهــتامم يف الوقــت نفســه بــالقوانني اإلنســانية ،قــد أ ّدى إىل
ّ
التكنولوجي عندهم ،وكانت نتيجة ذلك حتقيق التطور والتقدّ م سياسـيا واجتامعيـا
واقتصاديا.1
وأما يف املجتمع الشيوعي يف االحتاد السـوفيتي فلـم ُيـراع التـوازن الـالزم بـني
العقلني .وعليه فإن االحتاد السوفيتي بعد ثورة عـام  1917م ،حظـي ،مـن خـالل
االهتامم بالعقل العلمي يف املوضوعات املرتبطة بـالتكوين ،بتقـدم كبـري ،وأمـا فـيام
يتعلق بالعقل التواصلی فلم يبذل االهتامم الالزم ،األمر الذي أدى بـه إىل التخلـف
يف حقل املوضوعات املرتبطة بالقوانني وأساليب الرتبية وإدارة املجتمع .ومـن هنـا
فقد أصيب هذا النظام يف بنية الدولة وبراجمها بـاجلمود ،ومل يسـتطع جتـاوز املنـاهج
 .1املصدر أعاله ،ص  ،220وص  222ـ .226
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والقوانني القائمة عىل نظام احلزب اللينينـي الواحـد ،والعمـل عـىل تنظـيم قـوانني
وبرامج متناسبة مع تقدم الوعي واإلدراك لدى املواطنني ،ومل يـتمكن مـن إحـداث
تطور العلـوم واالرتقـاء
التحول والتغيري يف البنية اإلدارية والسياسية .ومن هنا فإن ّ
ّ
يف مستوى وعي وإدراك الناس يف ضوء االهـتامم بالعقـل العلمـي إىل جـوار عـدم
مهـد األرضـية الهنيـار االحتـاد
التطور
والتحول يف البنية اإلدارية والسياسـية ،قـد ّ
ّ
ّ
السوفيتي.1
وفيام يتعلق بالعـامل اإلسـالمي ،يتحـدّ ث الـدكتور حممـد شـحرور عـن «أزمـة
العقــل»؛ العتقــاده بــأن كــال العقلــني يواجــه مشــكالت جوهريــة يف املجتمعــات
اإلسالمية.
وفيام يتعلق بمكانة ومنزلة العقـل العلمـي يف املجتمعـات اإلسـالمية ،يـذهب
الدكتور شحرور إىل القـول بغيـاب هـذه العقـل يف هـذه املجتمعـات ،وذهـب إىل
يـتم التمييـز بـني
االعتقاد بأن العقل التواصلی يف املجتمعات اإلسالمية ،حيـ ال ّ
العقل العلمي والعقل التواصلی ،أو بسبب اخللط بني هذين العقلني ،أضـحى هـو
املسيطر بالكامل ،وبذلك أخذنا نواجه نوعـا مـن غيـاب العقـل العلمـي .إن عـدم
االعرتاف بالعقل العلمي وحدوده ،أ ّدى بنا إىل التخلف العلمي يف تفسـري الوجـود
(الطبيعي واإلنساين) ،كام أ ّدى بنا يف هناية املطاف إىل التخلف التكنولـوجي أيضـا.
ويف املقابل بسط العقل التواصلی سيطرته عـىل ذهـن وتفكـري اإلنسـان واملجتمـع
اإلسالمي .وعـىل هـذا األسـاس فإنـه عـىل الـرغم مـن أن كـال العقلـني العلمـي

 .1املصدر أعاله.
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والتواصلی عقل ديني ،إال أن املجتمعات اإلسالمية تومهـت أن العقـل التواصـلی
هو وحده العقل الديني.
وبذلك فإن هذه املجتمعات أوال :ال تبدي اهتاممـا بالنسـبة إىل معرفـة الوجـود
وظواهره .وثانيا :إهنا إذا سعت إىل معرفة الوجود ،فإهنـا بـدال مـن الفهـم العلمـي
للحقائق والوقائع الطبيعية والتارخييـة ،تعمـل عـىل تفسـريها عـىل أسـاس العقـل
التواصلی .من ذلك إهنـم يسـندون االنـدحار العسـكري ،عـىل سـبيل املثـال ،إىل
االبتعاد عن الل وانعدام التقوى ،يف حني أن سبب االندحار العسكري لي

سـوى

عدم اختاذ التدابري واخلطط واإلمكانات العسكرية أو توازن القوى وأمور مـن هـذا
ّ
تضخم األبحاث الفقهية وتفسـري
القبيل .1كام يذهب الدكتور شحرور إىل اعتبار أن
آيات األحكام ،ويف املقابل جفاف وضـحالة العلـوم النـاظرة إىل الوجـود وتفسـري
اآليات التكوينية ،يأيت كنتيجة لعدم االهتامم بالعقل العلمي.2
إن سيطرة العقل التواصلی عـىل ذهنيـة املجتمـع اإلسـالمي ال تعنـي عـدم وجـود
اختالل يف العقل التواصلی ونموه املطلوب ،وإنام هذا العقل مبتىل بـ «األلفـة اآلبائيـة»3

ّ

بزعم الدكتور حممد شحرور.4
ولكي يتضح مراده من «األلفة اآلبائية» ال بدّ من االلتفات إىل ما يقـول بـه مـن
 .1شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص 726ـ  1990 ،727م.
 .2شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع ،ص  ،41وص  223ـ  1994 ،224م.

َ َ َُ ا ُ َ َْ َ اُ َ ُ َ ْ
 .3يسند الدكتور حممد شحرور هذا املصطلح إىل قوله تعاىلَ ﴿ :وإِذا قًِلل له ُم اتبِعوا َا أن َزل اَّلل قِالوا بِل
َ
ُ َ
ُ
َ
َ َ َ َ
َ
ََْ
نتابِ ُع ََا ألف ًْل َنا َعل ًْل ِه آبَ َاءنا أ َول ْو َك َ آبَاؤ ُه ْم َّل َي ْعقِلو َ َشيْئا َوَّل َي ْه َت ُدو َ ﴾ .البقرة (.170 :)2

 .4شحرور ،حممد ،نحاو أصاول جدیادة للفقاه اإلساالمي (فقــه املــرأة :الوصــية ،اإلرث ،القوامــة،
التعددية ،اللباس) ،ص  2000 ،117م.
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الفصل والتفكيك بني املفاهيم الثالثة ،وهي« :الرتاث» ،و«املعارصة» و«األصالة».
«الرتاث» :هو النتاج الفكري واملا ّدي لألنشطة الواعية للمقـدمني (األسـالف)
عىل طول التاريخ ،والذي تركوه للخلف.
«املعارصة» :عبارة عن تعاطي وتعامـل اإلنسـان مـع النتـائج املاديـة والفكريـة
املعارصة والنشاط بشأهنا .إن اإلنسان اخللـف لـي

لـه أي إرادة واختيـار جتـاه مـا

يصله من السلف (الرتاث) ،ولكنـه خمتـار فـيام يتعلـق باملعـارصة معـه .بمعنـى أن
بإمكانه أن يأخذ بعضها أو ير ّدها ،كام يمكنه من خالل العمل عىل تراث األسالف،
أن يقدم بإرادته تراثا أفضل لألجيال القادمـة .يـذهب الـدكتور حممـد شـحرور إىل
االعتقاد بأن الل سبحانه وتعاىل قد هنانـا يف آيـات «التنزيـل احلكـيم» 1عـن الطاعـة
العمياء وتقدي

الرتاث بشكل مطلق ،وإن كان لي

هناك ما يمنع من احرتامه.

ومع ترك التقـدي  ،نصـل إىل «األصاالة» ،واألصـالة مثـل الشـجرة التـي هلـا
عنرصان ،ومها:
 .1اجلذور.
 .2الثامر.
وعىل هذا األساس فإن الفكر األصيل هـو العمـل مـن خـالل االسـتفادة مـن
النتائج املعرفية احلاصلة من األنشطة العلمية للمتقدّ مني ،ومن بينها الرتاث العلمـي
(اجلذور) ،إىل قفزة علمية ،واحلصول بذلك عىل معطيات جديدة.2
َ َ ُ
ا َ َ
ْ َ ُ ا
َ
 .1قال تعاىل﴿ :بَل قالوا إِنا َو َج ْدنا آبَ َاءنا َلَع أ اَة َوإِنا َلَع آثِارِه ِْم ُم ْه َتِ ُدو َ ﴾ ،الزخــرف ( .22 :)43وقــال
َ

َْ

تعاىلََ ﴿ :ا َسم ِْع َنا ب َهذا ِف آبَائ َِنا اْل اول َ
ِني﴾ ،املؤمنون (.24 :)23
ِ ِ

 .2شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص 32ـ  1990 ،34م.
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يرى الدكتور حممد شحرور أن من خصائص التفكري الديني الشائع ،أنـه يأخـذ
أطر تفكري السلف ،بام يف ذلك الرتاث الفقهي  /الكالمـي ،بوصـفه مـن املسـلامت
يتم نفـي مجيـع أنـواع
الثابتة ،وال ُيكتفى بتقليده فحسب ،وإنام يتم تقديسه ،وبذلك ّ
اإلبداع العلمي ،وتبعا لذلك يعملون عىل اهتام أصحاب اإلبـداع بالتبعيـة لألهـواء
النفسية ،بل ويكذبوهنم ويك ّفروهنم.1

بنية العقالنية العربية  /اإلسالمية (البنية املعررية للعامل اإلسالمي)
إن الدكتور حممد شحرور يف إطار بيـان «أزمـة العقـل» يف العـامل العـريب  /اإلسـالمي،
والبحـ عــن جــذور تبلــور العقالنيــة احلاكمــة عــىل الذهنيــة والســلوك يف املجتمــع
اإلســالمي ،يتجــه إىل حتليــل التــاريخ ،ويصــل بــذلك إىل بيــان للبنيــة املعرفيــة للعــامل
عرف «االستبداد» بوصـفه أصـال للبنيـة املعرفيـة يف العـامل اإلسـالمي،
اإلسالمي .إنه ُي ّ
ويعتقد أن معرفة العامل اإلسالمي قد تأسست عىل حمور االستبداد.
يرى الدكتور حممد شحرور أن االستبداد السياي يف القرون اإلسـالمية األوىل
ترسخ يف العـرص العباي ،وتواصـل بعـد
قد بدأ بالتحديد مع الساللة األموية ،ثم ّ
ذلك إىل اآلن عىل درجات متفاوتة يف الشدة والضـعف .وعـىل هـذه الشـاكلة فـإن
التأسي

لالستبداد السياي يف املراحل الزمنيـة املتعاقبـة قـد أدى إىل إعـادة إنتـاج

االستبداد يف خمتلف املستويات والطبقات الثقافية ،وعىل أشكال خمتلفة.2
وعىل هذا األساس فإنه يسعى إىل إظهار أشكال خمتلفة من االستبداد ،من قبيل:
 .1شحرور ،حممد ،نحاو أصاول جدیادة للفقاه اإلساالمي (فقــه املــرأة :الوصــية ،اإلرث ،القوامــة،
التعددية ،اللباس) ،ص  2000 ،117م.
 .2شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع ،ص  1994 ،19م.
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«االستبداد العقائدي» ،و«االستبداد الفكري» ،و«االستبداد املعريف».
 .1االستبداد العقائدي :يعنـي االعتقـاد بصـور ودرجـات خمتلفـة مـن اجلـرب؛
والقول بأن العمل ،والرزق ،والعمر ،والسعادة والشقاء ،ومصري اإلنسـان بشـكل
ومسجل منذ األزل ،ولي
عام ،مكتوب
ّ

يغري ذلـك .ويبحـ
بمقدور اإلنسان أن ّ

الدكتور حممد شحرور جذور هذا النوع من االستبداد يف عرص بني أمية ،ويـرى أن
االستبداد العقائدي كان له دور أساي يف إبعاد الناس عن املشاركة يف السياسـة؛ إذ
أن هذا األصل يو ّفر أرضية مناسبة جدا لتطويع الناس؛ إذ يعني أن كل ظلم وجـور
إنام هو بإرادة الل واملصري الذي سبق أن كتبه عىل اإلنسان ،وال سبيل إىل االعرتاض
عىل ما قدّ ره الل يف قضائه.1
صـب مفهـوم
لقد عمد األمويون ،لكي يو ّفروا غطاء أيديولوجيا حلكمهـم ،إىل
ّ
«القضاء والقدر» بحي يوحي إىل الناس بأن الواقع القائم (احلكـم األمـوي) هـو
من صنع القدرة اإلهلية ،وإنه من القضاء والقدر الـذي ال يقبـل التبـديل والتغيـري.
بمعنى أن القضاء والقدر اإلهلي والعلـم األزيل بأحـداث العـامل حتميـة وال يمكـن
نقضها أو تغيريها .وإن الل سبحانه وتعاىل كان يعلم منذ األزل أن بني أميـة سـوف
يمسكون بزمام السلطة ،وعليه فإن هـذا األمـر قـد وقـع متعلقـا للقضـاء اإلهلـي،
وبالتايل لي

هناك من سبيل إىل ر ّد هذا القضاء ،وإن من يعـرتض عـىل حكـم بنـي

أمية إنام يعرتض عىل قضاء الل وقدره.2
إن هذا التفسري للقضاء والقدر واالعتقاد باجلرب إنام هو نـوع مـن االسـتبداد؛ إذ
 .1املصدر أعاله ،ص  210ـ .217
 .2شحرور ،حممد ،نحاو أصاول جدیادة للفقاه اإلساالمي (فقــه املــرأة :الوصــية ،اإلرث ،القوامــة،
التعددية ،اللباس) ،ص  2000 ،110م.
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أنه أوال :يضمن الرشعية جلميع أنواع االستبداد .وثانيا :إن اجلرب هو سـلب اإلرادة
عن املجبور ،وإن سلب اإلرادة يمثل روح االستبداد.
 .2االساتبداد الفكاري :بمعنـى حصــر التفكـري والفهـم وجعلـه حكـرا عـىل
األشخاص الذين كانوا يعيشون يف القرون اإلسالمية األوىل ،وإغالق باب التفكري
واالجتهاد وقمع الفكـر احلـر بالنسـبة إىل سـائر األجيـال الالحقـة ،وجعـل هـذه
تم اعتبار فهم الصـحابة
األجيال املتعاقبة بأمجعها مقلدة ألجيال القرون األوىل .لقد ّ
والتابعني يف القرن الثاين والثال للهجرة لـ «التنزيل» وأقواهلم وأفعاهلم ،التي هـي
ليست سوى اجتهادات وتطبيقات للتنزيل عـىل الرشـائط االجتامعيـة  /السياسـية
لتلك احلقبة ،بوصفها عني اإلسالم ،وال يزال هذا االعتبـار قـائام إىل اآلن ،وبالتـايل
بأي إبداع وفهم جديد للتنزيل .يرى
حتول إىل معيار بحي يستحيل معه القيام ّ
فقد ّ
الدكتور حممد شحرور أن هذه النظرة إىل القرون األوىل ،وحرص العقل والتفكـري يف
هذه احلقبة الزمنية ،يمثل احتقارا لسائر األجيال ،ومل يكن لذلك من ثمـرة ونتيجـة
سوى «الشعور بالنقص» بالنسبة إىل هذه األجيال ،وقد جتىل هذا الشـعور بـالنقص
عىل شكلني ،ومها :الشعور بالنقص جتاه السلف ،والشعور بـالنقص جتـاه الغـرب.
وامللفت أن ذات الشعور بالنقص الثاين يعود بجذوره إىل الشـعور بـالنقص األول؛
فإن اإلنسان الذي يعاين من الشعور بـالنقص وضـحالة الفكـر جتـاه سـلفه؛ كيـف
يمكنه أن يربز من منطلق التنظري يف قبال اآلخر.1
ويعيد الدكتور حممد شحرور تبلور االستبداد الفكـري كـذلك إىل عــرص بنـي
أمية وإىل العصـر العباي أيضا ،وال س ّيام منه عرص املتوكّل العباي .لقد بدأ تدوين
 .1شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع ،ص  30ـ  ،42وص  217ـ  1994 ،222م؛ شحرور ،حممد،
اإلسالم و اإلیام  ،ص  ،20اإلهايل للطباعة والنرش والتوزيع ،دمشق 1996 ،م.
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احلدي النبوي منذ العصـر األموي ،يف حني أن رسول الل ،من وجهة نظـره ،كـان
قد منع من كتابة وتدوين األحادي النبوية .فإن االستبداد األموي حيـ مل جيـد يف
«التنزيل» ما يقدّ م تربيرا أليديولوجيته االسـتبدادية ،فقـد جلـأ إىل اخـتالق وجعـل
تم جتـويز وتسـوي
األحادي يف باب احلكم والطاعة واجلهاد لتربير ذاته .ومن هنا ّ
أخذ األحادي من األطفال والعمل بأخبار اآلحاد .1وبالتـدريج اكتسـب احلـدي
وتـم تثبيـت ذلـك وتأصـيله يف
النبوي بل وحتى أقوال وأفعال الصحابة مرجعيـةّ ،
العرص العباي عىل يد ابن إدري

الشافعي؛ إذ أن نقطة بداية تفكـريه كانـت تؤكـد

عىل هذا األمر وهو أن عصـر النبوة واخللفاء الراشدين هو عصـر اإلسـالم واختـاذ
القرارات والتعاليم ،وإن أوامرهم ونواهيهم هي عني اإلسالم ،وعىل هذا األسـاس
تم اعتبار ثقافة هذه املرحلة الزمنية بجميع أبعادها وسلوكياهتا جزءا من الدين .2ثم
إن املتوكل العباي يف اعرتاضه عىل املعتزلـة وعلـامء الكـالم واملنطـق ،عمـد ،مـن
خالل طرح «إمجاع أهل السنة» ،و«إمجاع الصحابة» ،و«عدالـة الصـحابة» وجعلهـا
معيارا ،إىل سحب البساط من حتت أقدام العقـل وتدقيقاتـه .وبـذلك تـرك العقـل
والتفكري مكانـه يف حـل املشـاكل لصـالح أخـذ التطبيقـات والقـرارات التنفيذيـة
للصحابة من طريق األحادي .3
وعىل هذا األساس فإن الـدكتور حممـد شـحرور يـرى أن االسـتبداد الفكـري
 .1شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع ،ص  24ـ  1994 ،27م.
 .2شحرور ،حممد ،نحاو أصاول جدیادة للفقاه اإلساالمي (فقــه املــرأة :الوصــية ،اإلرث ،القوامــة،
التعددية ،اللباس) ،ص  171ـ  2000 ،172م؛ شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة،
ص  566ـ  1990 ،568م.
 .3املصدر أعاله ،ص  60ـ .61
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احلاكم عـىل الفكـر اإلسـالمي قـد أنـتج مصـدرين معـرفيني حتـت عنـوان السـنة
(احلدي ) ،واإلمجاع.
 .3االستبداد املعريف :بمعنى احلاكمية املطلقة لألطر املعرفية يف العصور السـابقة
عىل ذهن وفكر سائر العصور والقرون األخرى .يرى الدكتور حممد شحرور أنه قد
تم طوال القرون األوىل وحتـت ظـل الشــرائط والظـروف االجتامعيـة والسياسـية
اخلاصة ،وبام يتناسب مع املستوى املعريف السائد لتلك العصور ،بلورة قواعد وأطـر
فكرية ،ال تزال تعمل حتى اآلن بوصفها قواعد ونامذج صحيحة وثابتة ،عـىل ذهـن
وفكر العلامء .وعىل هذا األساس ال يـتم السـامح بـاخلروج عـىل هـذه األطـر ،وإن
احلريــة الفكريــة ال جتــوز إال ضــمن إطــار هــذه القواعــد والــنامذج .إن اخلاصــية
االستبدادية هلذه األطر ،تنشأ من أن حتديـد الفكـر ضـمن األطـر الفكريـة لعــرص
التدوين ،إنام يعمل بوصفه عـنرص قمع للتفكري ،وحيول دون اإلبداع.
وقد تبلورت هذه األطر يف بدايـة األمـر ضـمن قالـب أصـول الفقـه ومدرسـة
أصحاب احلدي وال س ّيام عىل يد ابن إدري

الشافعي( 1م 150 :ـ  204هــ)؛ ثـم

جاء أبو احلسن األشعري ،وأبو حامد الغزايل ،وحميي الدين ابن عـريب ،بعـد ذلـك،
من خالل نفي العقل ،ليعملوا عىل تكميل هذا اإلطار وتثبيته .2يرى الدكتور حممـد
 .1كان هناك يف هذا العرص مدرستان فقهيتان رئيستان ،ومها )1 :مدرسة أصحاب الرأي (بزعامة
أيب حنيفة) )2 .مدرسة أصحاب احلدي (بزعامة الشافعي) .حتى كانت الغلبة يف هناية املطاف
ألصحاب احلدي

بفضل الدعم احلكومي املبذول هلا دون األخرى ( .شــحرور ،حممــد ،نحاو

أصول جدیدة للفقه اإلسالمي (فقه املــرأة :الوصــية ،اإلرث ،القوامــة ،التعدديــة ،اللبــاس) ،ص
 2000 ،174م؛ شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  567ـ  1990 ،569م).
 .2شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع ،ص  227ـ  1994 ،229م.
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شحرور ألصول الفقه مكانة ومنزلة حمورية بالقيـاس إىل سـائر العلـوم السـائدة يف
العامل اإلسالمي ،ويذهب إىل االعتقاد بأن هذا العلم هو الذي عمل بشـكل وآخـر
عــىل تعيــني مبــاين وأسـ

ســائر العلــوم األخــرى ،ومــن بينهــا :الفقــه والتفســري

واحلدي  ،وحتى العلوم األدبية أيضا .ومن هنا فإنه يـرى أن األطـر احلاكمـة عـىل
الذهنية العربية  /اإلسالمية إنام هي نتاج أصـول فقـه الشـافعي .1ويـرى الـدكتور
حممد شحرور ُبعدين لالستبداد املعريف ،2ومها:
أ) االستبداد يف موضوع املعرفـة ،بمعنـى أن مـن الـالزم ،ضـمن هـذا اإلطـار
الفكري ،عىل مجيع الناس ،بمن فيهم الذين يعيشون يف القرن العرشـين ،أن حيققـوا
يف دائرة تلك املوضوعات التي كانت موضع اهتامم النـاس يف القـرن األول والثـاين
يتعني عليهم دون االلتفـات إىل اخللفيـات املعرفيـة املعـارصة ،أن
للهجرة .وكذلك ّ
يفهموا آيات التنزيل عىل نحو ما كان يفهمها أسالفهم يف القرون األوىل.
وكام تقدّ م فإن دراسة املصحف الرشيف ،تثبت أوال :إن آيـات األحكـام بالنسـبة
إىل اآليات املرتبطة بالوجود ال تشكل إال مساحة صـغرية مـن «التنزيـل» .وثانيـا :إن
هذه الطائفة من اآليات إنام هي من اآليات املحكمة ،وبالتـايل فإهنـا واضـحة ودقيقـة
الداللة ،وال حتتاج إىل املزيد من البيـان والتفسـري؛ ومـع ذلـك نجـد أن مـنهج علـامء
السلف كان قائام يف الغالب عىل االهتامم هبذه اآليات (آيات األحكـام) ،وإن رشحهـا
قد شغل ح ّيزا كبريا من املجلدات من بني كتب الرتاث اإلسـالمي .ويف املقابـل ّمتـت
الغفلة عن اآليات التكوينية ،بحي مل ُخيصص هلا سوى صفحات قالئـل .ومـن هنـا
 .1شحرور ،حممد ،نحاو أصاول جدیادة للفقاه اإلساالمي (فقــه املــرأة :الوصــية ،اإلرث ،القوامــة،
التعددية ،اللباس) ،ص  2000 ،171م.
 .2شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع ،ص  222ـ  1994 ،230م.
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فإنه بدال من ملكة التفكـري واملناقشـات العلميـة (العقـل العلمـي) ،قـد تبلـورت يف
ذهنيتهم ملكة احلالل واحلرام واجلائز وغري اجلائز (العقل التواصلی) ،وأضحت هـذه
امللكة هي املسيطرة.
ب) استبداد األدوات والتقنيات املعرفية .يف القرن الثاين للهجرة تم تدوين تـاريخ
العامل العريب بناء عىل األدوات اجلاهلية «اسرتجاع الذاكرة» ،بمعنى «التواتر الشـفهي»
تم توظيف ذات هذه
الرقع اخلطية» التي كانت موجودة بشكل متناثر .وبالتايل فقد ّ
و« ُ
األدوات البدائية والضـعيفة 1يف تـدوين النصـوص الروائيـة أيضـا .باإلضـافة إىل أن
املواقف األيديولوجية لرواة احلدي ومنظومة احلكم والسلطة كـان هلـا دور بـارز يف
بلورة وتشكيل هذه النصوص .وقد أ ّدت هذه العوامل إىل أن ال يـتم يف الغالـب مـن
؟ص؟ ،ومن بينها خطب صالة اجلمعـة التـي كانـت تلقـى
بني مجيع كلامت النبي األكرم ؟
بحضور مجيع املسلمني ،سـوى أخبـار اآلحـاد .وعـىل كـل حـال فـإن مثلـ  :األداة
حـول احلـدي إىل أداة ومعيـار
الضعيفة ،وموقف الراوي ،والسلطة ونظـام احلكـمّ ،
ضعيف.
كام أن الدكتور شحرور يعمل ،باإلضافة إىل رسم نزاع النزعة السطحية والنظرة
العميقة بني مدرسة أهل احلدي وأصحاب الرأي يف الفقـه ،عـىل رسـم ذات هـذا
النزاع يف سائر العلوم األخرى ،من قبيل :العلوم األدبية والعقائد أيضا.

 .1إن الدكتور شحرور يــرى أن ضــعف هــذه األداة ـ بالقيــاس إىل أدوات مــن قبيــل :الصــحف
واملجــالت ومجيــع وســائل اإلعــالم العامــة الطافحــة بالكــذب والتزييــف والتــأثر بــاملواقف
تطورهـا ـ يـبدو مضاعفا ( .شحرور ،حممــد ،الدولاة واملجتماع ،ص ،230
األيديولوجية رغم ّ
 1994م).
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ففي العلوم األدبية كـان هنـاك نـزاع بـني مدرسـة سـيبويه واجلـاح  150( 1ـ
)255؛ أي :بني النحو القواعدي والنحو الداليل واملفهومي .واملسألة األهـم التـي
وقعت موردا لالختالف يف هاتني املدرستني ،هي وجود أو عدم وجود الـرتادف يف
اللغة .كان بإمكان مدرسة عدم الرتادف من خالل التـدقيق والتحليـل اللغـوي أن
تصل إىل فهم دقيق بشأن التنزيل (مسـائل القضـاء والقـدر ،واحلريـة ،والشـورى،
والترشيع) ،وأن تساعد يف هنايـة املطـاف عـىل غلبـة مدرسـة الـرأي عـىل مدرسـة
أصحاب احلدي  .وهلذا السبب متكنت مدرسة الرتادف يف هناية املطاف حتـت ّ
ظـل
استبداد هذه املدرسة من التغ ّلب عىل مدرسة عدم الرتادف.2
ويف قسم العقائد كان هناك نزاع حمتدم بني التيارات العقالنية وغـري العقالنيـة،
أي :بني املعتزلة والفالسفة من أمثـال ابـن رشـد وأبـو عـيل ابـن سـينا مـن جهـة،
واألشعرية والصوفية من جهة أخرى .ويف هذا النزاع أدى دعم االستبداد السياي
أيضا إىل انتصار األشاعرة عـىل املعتزلـة عـىل يـد أيب احلسـن األشـعري ،وانتصـار
تصوف عىل الفلسفة عىل يد حميي الدين ابن عريب .إذ باإلضافة إىل سحب البسـاط
ال ّ
من حتت أقدام العقل والقضاء عىل االنتقادات العقلية ،عمل األشاعرة ،من خـالل
القول باجلرب ،والصوفية من خالل رفـع شـعار تـرك الـدنيا والعمـل عـىل جماهـدة
النف  ،عىل تعزيز وترسيخ االستبداد.3
 .1وكذلك ثعلب وأبو عيل الفاري واجلرجاين.
 .2شحرور ،حممد ،نحاو أصاول جدیادة للفقاه اإلساالمي (فقــه املــرأة :الوصــية ،اإلرث ،القوامــة،
التعددية ،اللباس) ،ص  2000 ،174م؛ شــحرور ،حممــد ،الدولــة واملجتمــع ،ص  29ـ ،30
 1994م
 .3شحرور ،حممد ،الدولاة واملجتماع ،ص  229ـ  ،259وص  225ـ  1994 ،227م؛ شــحرور،
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ومن هنا فإن الدكتور حممد شحرور يعمـل ،يف كـل علـم مـن العلـوم الثالثـة،
ومكملـة،
وهي :الفقه ،واإلهليات ،واللغة العربية ،عىل تشخيص اجتاهات متنـاظرة
ّ
وإن كل اجتاه يف كـل علـم يواصـل اجتاهـا متناسـبا معـه يف علـم آخـر؛ وإن اجتـاه
أصحاب احلدي يف الفقه ،والرؤية األشـعرية يف اإلهليـات ،والتيـار القواعـدي يف
النحو ،يكمل بعضه بعضا.

اإلطار الفكري احلاكم عىل ذهنية علامء اإلسالم
بااللتفــات إىل األبحــاث املطروحــة ،يمكــن القــول :إن األطــر الفكريــة والــنامذج
األصولية التي يراها الدكتور شحرور حاكمة عىل ذهنية علامء اإلسالم ،يمكن بياهنا
عىل النحو اآليت:
 .1التخيل عن العقل العلمي.1
 .2االهتامم بريات األحكام ،والغفلة عن اآليات الناظرة إىل قوانني الوجود.2
 .3ابــتالء العقــل بـــ «األلفــة اآلبائيــة» ،وتبلــور العقــل املاضــوي دون العقــل
املستقبيل ،ال س ّيام يف العقـل التواصـلی؛ بمعنـى تقليـد بـل وتقـدي

تـراث

السلف بوصفه من املسلامت الثابتة ،واحليلولة دون من اإلبداع.3
حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  258ـ  1990 ،259م.
 .1شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معاارصة ،ص  726ـ  1990 ،727م؛ شــحرور ،حممــد،
الدولة واملجتمع ،ص  221ـ  1994 ،223م.
 .2شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قاراءة معاارصة ،ص  1990 ،129م؛ شــحرور ،حممــد ،الدولاة

واملجتمع ،ص 221ـ  1994 ،222م.
 .3شحرور ،حممد ،نحاو أصاول جدیادة للفقاه اإلساالمي (فقــه املــرأة :الوصــية ،اإلرث ،القوامــة،
التعددية ،اللباس) ،ص  117ـ  2000 ،201م.
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 .4عدم الفصل بني النص الوحياين وبني ما قيـل يف رشحـه وتفسـريه ،ونتيجـة
لذلك يتم حرص فهم الـنص والـوحي يف إطـار فهـم املتقـدمني .1بمعنـى أن
األقوال واألفعال الشخصية للنبـي| ،وكـذلك تطبيقـات اآليـات عـىل
الرشائط والظروف االجتامعية لشـبه اجلزيـرة العربيـة مـن قبـل النبـي؟ص؟ أو
الصحابة ،تتحول إىل عني اإلسالم وإىل نص وحياين .وعىل هـذا املنـوال يـتم
توظيف احلدي واإلمجاع بوصفه مصدرا للمعرفة ،ومـن خـالل نقـل فهـم
السلف إىل اخللفُ ،حيال دون حتقيق اإلبداع عىل أساس األرضـيات املعرفيـة
اجلديدة.
 .5فصل الفقه عن الدستور وإدارة املجتمع؛ يرى الدكتور حممدشحرور أن الفقـه
اإلسالمي الذي تبلور يف ظل االستبداد ،والذي عمـل عـىل طـرح أفكـار مـن
قبيل« :إطاعة أويل األمر» ،2و«قرابة الرسول» 3يف تربير مرشـوعية احلكومـات
 .1شحرور ،حممد ،نحاو أصاول جدیادة للفقاه اإلساالمي (فقــه املــرأة :الوصــية ،اإلرث ،القوامــة،
التعددية ،اللباس) ،ص  171ـ  2000 ،172م؛ شحرور ،حممد ،الدولاة واملجتماع ،ص ،221
 1994م.
 .2إن االستبداد من أجل إجبار الناس عىل الطاعة ،كان يسعى إىل تقديم صــبغة عقائديــة إلطاعــة
َ

َ

َ ُ

َْ

ْ
اَ َ ُ
ُ
ا ُ
ْ ُ
َ
ك ْم﴾؛
وا اْلمِ ِر َِِن
احلاكم .وهلذه الغاية ّ
تم التمسك بقوله تعــاىل﴿ :أطًِلعِوا اَّلل وأطًِلعِوا الرسِول وأ ِ

وجعلوا طاعة احلكام يف مستوى إطاعة رسول الل ( .شحرور ،حممد ،الدولة واملجتماع ،ص 23

ـ  1994 ،26م؛ شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي (فقه املرأة :الوصية ،اإلرث،
القوامة ،التعددية ،اللباس) ،ص  2000 ،108م).
 .3لقد ذهب العباسيون ـ يف سياق إضفاء الرشعية عىل حكمهم وكذلك يف إطار التناف

مع أهــل

البيت ؟مهع؟ ـ إىل التمسك بريات اإلرث؛ فقد عمدوا يف بداية األمر إىل وضع احلكومة إىل جانب
املال يف باب اإلرث؛ بمعنى أن النبي األكرم؟ص؟ ـ بوصفه زعيام وحاكام إســالميا قــام بتأســي
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األموية والعباسية ،قد انحصـر بعد تويل القضاء يف املرحلة األموية بالبحـ يف
عمـن يكـون
باب العبادات واملعامالت ،وإن مشـروعية احلاكم ،بغض النظـر ّ
هذا احلاكم ،وما هي الطريقة التي أوصلته إىل احلكم ،خارجة عن دائـرة الفقـه.
وبذلك فقـد ّمتـت الغفلـة عـن ظرفيـة اآليـات يف عـرض القـانون األسـاي
والدستور من أجل بناء الدولة ،بام يف ذلك آيات الشورى.1
 .6أصل عدم االجتهاد يف النص؛ إن من بني القواعد التـي حتكـم ذهنيـة علـامء
نـص رصيـح
أي نوع من أنواع االجتهاد يف موارد وجـود ّ
اإلسالم هي حظر ّ
بشأهنا يف آيات التنزيل ،كـام يـتم نقـد الكثـري مـن اإلبـداعات حتـت عنـوان
االجتهاد يف قبال النص.2

نقد وتقييم األركار السلبية  /االنتقادیة لشحرور
بعد بيان رؤية الدكتور حممد شحرور جتاه الواقع القائم يف العامل اإلسـالمي ،تكـون

يورث القيادة إىل إقربائه .ثم لكي يثبتوا أن احلكم حق هلم يف قبال
الدولة اإلسالمية ـ حيق له أن ّ

أهل البيت؟مهع؟ ،طرحوا قاعدة «عدم حجب األنثى من وصــول اإلرث إىل الطبقــات التاليــة».
بمعنى أن وجود السيدة فاطمة الزهراء؟اهع؟ ال يمنع دون إرث األعامم وأبناء األعامم .وعليه فقد
متسكوا هبذه القاعدة وغريها من القواعد األخرى ،من قبيل :أن النساء لي

هلن حق يف احلكم،

وعمدوا بذلك إىل إخراج احلكم من يد أهل البيت؟مهع؟ ( .شحرور ،حممد ،نحاو أصاول جدیادة

للفقه اإلسالمي (فقه املرأة :الوصــية ،اإلرث ،القوامــة ،التعدديــة ،اللبــاس) ،ص  107ـ ،111

 2000م).
 .1شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع ،ص  1994 ،166م.
 .2شحرور ،حممد ،نحاو أصاول جدیادة للفقاه اإلساالمي (فقــه املــرأة :الوصــية ،اإلرث ،القوامــة،
التعددية ،اللباس) ،ص  2000 ،56م
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األرضية متوفرة لتقيـيم فكـره .إن تقليديـة حتليـل شـحرور للبنيـة املعرفيـة للعـامل
اإلسالمي ،والتعميامت االعتباطية ،وجتاهل تأكيد النبي عـىل حفـ ونقـل وكتابـة
األحادي ـ  ،وإنكــار تــدوين احلــدي يف عص ــر رســول الل؟ص؟ ،خالفــا لألدلــة
املوجودة ،وجتاهل العقل العلمي يف العامل اإلسـالمي ،هـي مـن مجلـة االنتقـادات
الواردة عىل أفكار الدكتور حممد شحرور يف هذا القسم.
شحرور والتقليد يف التفكري
كام تقدّ م أن ذكرنا يف قسم املفكرين املؤثرين ،فإن الدكتور حممد شحرور كان يف هذا
القسم واقعا حتت تأثري الـدكتور حممـد عابـد اجلـابري بالكامـل ،ويف احلقيقـة فـإن
أفكاره يف هذا القسم ،بحسب ترصحيه ،متثل روح وجوهر آراء الـدكتور اجلـابري.1
وعليه يتم تقييمه يف هذا القسم بوصفه مفتقرا إىل اجلانب اإلبداعي.
شحرور والتعميم االعتباطي لالستبداد السيايس عىل بنية الفكر
تقدّ م أن ذكرنا أن الدكتور حممد شحرور يدعي أن «االستبداد»يمثل أساس البنيـة املعرفيـة
لعامل اإلسالم ،وأن املعرفة اإلسالمية قـد تبلـورت يف ُصـلب اخلطـاب االسـتبدادي ،وإن
«االستبداد االعتقادي» ،و«االستبداد الفكري» ،و«االستبداد املعريف» متثل وجوهـا خمتلفـة
من البنية املعرفية للعامل اإلسالمي.
فعىل الرغم من اإلقرار بأصل حاكمية االستبداد السياي بعد النبـي األكـرم؟ص؟

خالل القرون األوىل دون شك ،وقبولنا كذلك بأن حاكمية االستبداد السياي كان
هلا دور يف إنتاج ونشـر بعض املعتقدات ،من قبيل اجلرب ،وأهنا كذلك قد عملـت يف
 .1شحرور ،حممد ،اإلسالم و اإلیام  ،ص  1996 ،153م.
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بعض املراحل التارخيية عىل دعم التيارات الفكرية الداعمـة لنظـام السـلطة؛ إال أن
هذا ال يعني استبدادية جمموع البنية الفكرية واملعرفيـة للعـامل اإلسـالمي ،وال يشء
من هذه األنشطة املحددة قد منع من التقدّ م الفكري يف العامل اإلسالمي ،وإن تبلـور
املذاهب الكالمية والفقهية املتعددة يف القرون األربعـة األوىل مـن اهلجـرة ،وتقـدم
وازدهار احلضارة اإلسالمية حتى القرن السابع ،وريادة املسـلمني يف جمـال العلـوم
والفنون ،خري شاهد عىل هذا املدعى.
التمسـك بـأقواهلم
وكذلك فإن معيارية فهم الصحابة والتابعني واإلرصار عىل
ّ
وأفعاهلم وإن كان ُيعدّ نوعـا مـن االسـتبداد يف التفكـري وإغـالق لبـاب االجتهـاد
الفكري؛ وذلك ألن القول باملرجعية الفكرية املطلقة للصـحابة أو التـابعني ،يفتقـر
إىل الدعامة العلمية ،ويمكن اعتبار ذلك نوعا من االسـتبداد الفكـري يف االجتهـاد
الفقهي عند أهل السنة؛ إال أن اعتبار معيارية أحادي النبي ومرجعيتها صورة مـن
االستبداد الفكري ،وخفض قول وفعل النبي إىل مسـتوى االجتهـادات الشخصـية
جمرد دعوى من دون دليـل ،وإن املسـتند املقـدّ م هلـذا
الناظرة إىل الرشائط التارخييةّ ،
االدعاء مستند اعتباطي وغري معترب ،وسوف نخوض الحقا يف مناقشة هذا االدعاء
واإلشكاالت الواردة عىل مستنداته يف هذا الشأن.
لقد ادعى الدكتور حممد شحرور عودة مرجعية أحاديـ النبـي األكـرم؟ص؟ إىل
العصـر األموي بوصفها صورة من االستبداد الفكري ،فحيـ أن النبـي كـان قـد
منع من كتابة وتدوين احلدي  ،إال أن تدوين األحادي النبوية قـد بـدأ يف العــرص
األموي ،لكي يتمكن احلكام ،مـن خـالل اكتسـاب احلـدي مرجعيـة ،مـن تربيـر
أيديولوجيتهم االستبدادية عرب اختالق األحادي  .إال أن كال هذين االدعائني من
قبل الدكتور حممد شحرور خمالف للحقيقة والواقع.
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شحرور وجتاهل تأكيد النبي عىل حفظ ونقل وتدوین األحادیث
خالفا ملا يدّ عيه الدكتور حممد شحرور بشأن منع نقـل وتـدوين احلـدي مـن قبـل
شخص النبي األكرم؟ص؟ ،فإن البحـ يف تـاريخ احلـدي يثبـت أن هـذا القـول ال
يستند إىل ركيزة علمية:
فأوال :تثبت التحقيقات أن أحادي املنـع والنهـي عـن نقـل وكتابـة احلـدي ،
تدخل ضمن األحادي الضعيفة وغري املعتـربة .1وهـذه األحاديـ الضـعيفة هـي
التي شكلت مستندا للدكتور حممد شحرور فيام ذهب إليه.
وثانيا :لقد أكد النبي األكرم؟ص؟ طوال حياتـه مـرارا وكـرارا عـىل حفـ ونقـل
وكتابة األحادي  .وفيام ييل نشري إىل نمـوذجني مـن هـذه التأكيـدات املـأثورة عـن
النبي؟ص؟.
 .1حتدّ ث رسول الل؟ص؟ إىل املسلمني يف مسجد اخليف ،وقال هلم:
فـرب
نرض الل عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغهـا مـن مل يسـمعها،
« ّ
ّ
ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه».2
حامل فقه غري فقيهّ ،
 .2عن عبد الل بن عمرو قال إنه كان يكتب كل ما يسـمعه مـن رسـول الل؟ص؟،
 .1معارف ،جميد ،تاریخ عمومي حدیث با رویكرد حتلييل (التاريخ العــام للحــدي يف ضــوء االجتــاه
التحلييل) ،ص  ،63نرش كوير ،طهران 1388 ،هـ ش( .مصدر فاري).
 .2الكليني ،حممد بن يعقوب ،الكايف ،ج  ،3ص  .135وقــد ورد هــذا احلــدي عــىل ذات املعنــى
ولكن مع اختالف يسري يف العبارات يف مصادر أهل السنة أيضا ،ويمكن الرجوع يف هذا الشأن
إىل املصادر اآلتية عىل سبيل املثال :سنن الرتمذي ،ج  ،5ص 34؛ ابن ماجة ،ج  ،1ص 84؛ أمحد
بن حنبل ،ج  ،3ص 225؛ الدارمي ،ج  ،1ص ( .74معارف ،جميد ،تاريخ عمومي حدي بــا
رويكرد حتلييل (التاريخ العام للحدي يف ضوء االجتاه التحلييل) ،ص  1388 ،63هـ ش).
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إال أن كبار قريش منعوه من ذلك بحجـة أن رسـول الل؟ص؟ بــرش يـتكلم يف
الغضب والرضا .فامتنع من الكتابة ،ونقل السبب إىل رسـول الل؟ص؟ ،فأشـار
النبي األكرم إىل شفتيه الرشيفني وقال له« :اكتب فوالذي نفس بيده ما خرج
مني إال حق» .1وبعد ذلك قام عبد الل بن عمرو بجمع األحادي التي كتبهـا
ضمن كتاب اشتهر باسم «الصحيفة الصادقة» ،وعىل حد تعبري ابن أثري ،كانت
هذه الصحيفة تشتمل عىل ألف حدي .2
شحرور وإنكار تدوین احلدیث يف عرص رسول اهلل
إن األبحاث والدراسات التارخيية فيام يتعلق باحلدي تفرض حتـديا أمـام االدعـاء
القائل ببداية تدوين احلدي النبوي يف العرص األموي .هناك الكثري من التحقيقات
التي تؤكد عىل أن كتابة وتدوين األحاديـ يف عــرص النبـي األكـرم؟ص؟ ويف حيـاة
الصحابة كان أمرا متعارفا ومألوفا ،وإن بعض أصحاب النبـي قـد ألفـوا يف حياتـه
كتبا باسم «الصحيفة» ،و«النسخة» ،و«الكتاب».

 .1مهدوي راد ،ص 29ـ  1388 ،30هـ ش .نقال عن :اخلطيب البغدادي ،تقييد العلام ،ص  80ـ
 .81وانظر أيضا :الــدارمي ،ج  ،1ص 125؛ ابــن األثــري ،ج  ،3ص  ( .245معــارف ،جميــد،
تاریخ عمومي حدیث با رویكرد حتلييل (التاريخ العام للحــدي يف ضــوء االجتــاه التحلــييل) ،ص
 1388 ،54هـ ش)( .مصدر فاري).
 .2معارف ،جميد ،تاریخ عمومي حدیث با رویكرد حتلييل (التاريخ العــام للحــدي يف ضــوء االجتــاه
التحلييل) ،ص 1388 ،54هـ ش( .مصدر فاري).
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ويف بعض األحيان كان النبي يميل بنفسه بعض األحادي ويأمر بكتابتهـا .مـن
ذلك احلدي الذي رواه حممد بن احلسـن الصـفار يف بصـائر الـدرجات ،وفيـه أن
النبي؟ص؟ قد أمىل عىل أمري املؤمنني؟ع؟ وقال له« :اكتب ما أميل عليك».1
وعىل هذا األساس فلم يكن النبي األكرم؟ص؟ قد هنى عن كتابة ونقـل احلـدي ،
وال الصحابة امتنعوا من تدوين وكتابة األحاديـ  ،إال أن الـذي كـان بعـد رحيـل
النبي؟ص؟ ،يف ظروف ورشائط خاصة قامت السياسة فيهـا عـىل منـع روايـة وكتابـة
احلدي النبوي ،وجعلت من «العمل بالرأي» شعارا عـىل قائمـة أعامهلـا ،وهـو مـا
اكتسب الحقا عنوان االجتهاد.
وبعد اخلليفة األولی ويف عصــر اخلليفـة الثـاين اشـتدت سياسـة منـع تـدوين
احلدي ؛ وتم اختاذ إجراءات عمليـة يف هـذا الصـدد؛ مـن قبيـل حـب

الصـحابة

وزوجات النبي يف املدينة ،وحرق ما يتم العثور عليه من كتب تشتمل عـىل حـدي
واستمرت هذه السياسة قائمة عىل قدم وساق ألكثر من سبعني سـنة
رسول الل؟ص؟.
ّ
إىل هناية حكم بني أمية ،باستثناء فرتة قصرية يف عصــر خالفـة اإلمـام عـيل بـن أيب
طالب ،وفرتة أخرى أقرص يف عرص حكم عمر بن عبد العزيز.2
؟ص؟ مل يصدر عنه منع من رواية وكتابة احلـدي ،
وعىل هذا األساس فإن النبي األكرم ؟

بل وكان حي ّ عىل تدوينـه ،وإن األحاديـ النبويـة كانـت تكتـب يف حياتـه مـن قبـل
الصحابة ،وإن اخللفاء هم وحدهم الذين عملوا يف عرصهم بخالف سرية النبـي وأمـره
يف هذا الشأن ،وسلكوا سياسة منع رواية احلدي وتدوينه خالفا لرسـول الل .ويف هـذا
 .1الصفار ،حممد بن احلسن ،بصائر الدرجات يف رضائل آل حمماد صاىل اهلل علايهم ،ج  ،1ص  ،167قــم /
إيران 1404 ،هـ.
 .2املصدر أعاله ،ص  ،114وص  109ـ .118
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؟ص؟
الشأن فإن الدكتور حممد شحرور بدال من أن جيعل مـن أمـر النبـي األكـرم ؟

معيـارا

لتحقيقه ،وخيضع سياسة وسرية اخللفاء يف «العمـل بـالرأي» إىل التسـاؤل واالسـتفهام،
جعل من عمل وسرية اخللفاء ،الذين كانوا يسعون إىل حتقيق أهـدافهم السياسـة ،مبنـى
؟ص؟ إىل مسـتوى االجتهـاد الزمنـي والتطبيقـات
لبحثه ،وخفض قول وفعل رسـول الل ؟
املتناسبة مع الرشائط الثقافية  /االجتامعية التي كانت شائعة بني العرب يف تلك املرحلـة
من الزمن!!
الدكتور حممد شحرور وجتاهل العقل العلمي يف اإلسالم
كام سبق أن ذكرنا فإن الدكتور حممد شحرور يذهب إىل االعتقاد بـ «أزمة العقل» يف
العامل اإلسالمي .فهو يـرى أوال :إن اإلسـالم مـن حيـ غلبـة العقـل التواصـلی
(العقل الناظر إىل معرفة الوجوب وعدم الوجوب) ،يواجه فقـدان العقـل العلمـي
(العقل النـاظر إىل معرفـة الوجـود والعـدم) ،وال يبـدي اهتاممـا بمعرفـة الوجـود
ّ
تضخام يف األبحاث الفقهية وتفسـري آيـات
وظواهره .وعىل هذا األساس فإنه يرى
األحكام ،ويقول بأن جفاف وضحالة العلوم الناظرة إىل الوجـود وتفسـري اآليـات
التكوينية ،إنام هو نتيجة لعدم االهتامم بالعقل العلمي.1
كام يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بأن األطر املعرفية لعصـر التدوين التي
جتلت يف أصول فقـه الشـافعي ،قـد هيمنـت عـىل الذهنيـة العربيـة  /اإلسـالمية،
وعملت كأداة لقمع الفكر ،وحالت دون حتقيق اإلبداع.2
 .1املصدر أعاله ،ص  222ـ .227
 .2شحرور ،حممد ،نحاو أصاول جدیادة للفقاه اإلساالمي (فقــه املــرأة :الوصــية ،اإلرث ،القوامــة،
التعددية ،اللباس) ،ص  2000 ،171م.
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عىل الرغم من اهتامم علامء الدين بريات األحكام ،إال أن هذا أوال :إنام ينشـأ مـن أن
آيات األحكام ناظرة إىل مقام العمل ،وإن املسلمني كانوا بحاجة إليها يف حياهتم اليوميـة
لكوهنا من موارد ابتالئهم .وثانيا :إن اخلوض يف هذه اآليات ال يعني عـدم التحقيـق يف
سائر اآليات األخرى أو إلغاء التحقيقات العلمية ،وعـىل طـول التـاريخ وبـام يتناسـب
ومقدار احلاجة ،كان علامء اإلسالم يستجيبون هلذا املقـدار مـن احلاجـة ،وقـد شـهدت
احلضارة اإلسالمية منذ القرن الثال وحتى القرن السابع للهجـرة مراحـل مـن التقـدّ م
واالزدهار ،حتى بلغت يف القرن السابع ذروة ازدهارها .وطوال هـذه القـرون متخـض
العامل اإلسـالمي عـن عبـاقرة وعلـامء أسـهموا يف بنـاء احلضـارة العامليـة ،مـن أمثـال:
اخلوارزمي ،والفارايب ،وأبو رحيان البـريوين ،وابـن سـينا ،وابـن رشـد ،وابـن النفـي ،
واخلواجة نصري الدين الطوي وغريهم؛ حي كان جل ّلهم ،باإلضافة إىل الفقـه ،الكثـري
من اإلبداعات يف الفلسفة والرياضـيات والنجـوم والطـب واجلغرافيـا ومـا إىل ذلـك.
واألهم من ذلك كله ،أنه عىل خالف حتليل الدكتور شحرور ،حيـ يـذهب إىل القـول
بفقدان األطر الفكرية للعقل العلمي بعد عصـر التدوين ،فإن احلضـارة اإلسـالمية إنـام
شهدت مراحل ازدهارها بعد القرن الثاين من اهلجرة؛ أي بعـد عصــر التـدوين حيـ
قطعت مراحل االزدهار برسعة قياسية .وقد متكن فالسفة املسلمني بعد انطالق حركـة
الرتمجة يف العرص العباسـي ،خالل مسار حضاري طويل من نقـل أو ترمجـة النصـوص
اليونانية ،من حتقيق إبداعات إضافوها إىل تراثهم الفلسفي.1

 .1حنفي ،حسن ،من النقل إل اإلبداع ،املجلد األول :النقل (النص) ،ج  ،2ص  21ـ  ،23دار قباء
للطباعة والنرش والتوزيع ،الطبعة األولی 2001 ،م.
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ال ُبعد اإلجيايب من ركر الدكتور حممد شحرور
إن الدكتور حممد شحرور ال يكتفي بنقد الواقع القائم ،وإنام هو يف امتـداده يسـعى إىل
التعريف بأطر جديدة من املعرفة .فإنه بناء عىل التحليل الذي يقدّ مه عن البنية املعرفيـة
رس ختلفـه وانحطاطـه ،يسـعى مـن
للعامل اإلسالمي ،والبيان الذي ّ
يتوصل إليه بشأن ّ

أجل ضامن االحتياجات لكال ُبعـدي الـروح اإلنسـانية؛ بمعنـى املعرفـة والترشـيع.
وبعبارة أخرى :إنه يطرح إلصالح االجتـاه الـذي يـذهب إليـه علـامء اإلسـالم نحـو
طائفتني من اآليات التكوينية والترشيعية «التنزيل احلكيم» ،جوابا إجيابيا.
ويف هناية املطاف يصـل الـدكتور حممـد شـحرور إىل نتيجـة مفادهـا ،أن العـامل
تعـرض إىل أزمـة؛
اإلسالمي ،سواء يف العقل العلمي أو يف العقـل التواصـلی ،قـد ّ
التوص ـل إىل فهــم صــحيح لآليــات التكوينيــة
ـتم
ّ
فالعقــل العلمــي مفقــود ،ومل يـ ّ
تعرض للجمود ضمن األطر الفكريـة
«التنزيل» ،كام أن العقل التواصلی بدوره قد ّ
يف القرون اإلسالمية األوىل .وعىل هذا األساس فقد تصدّ ى الدكتور حممد شحرور
من خالل طرح نظريتني ،تنظر كل واحدة منهام إىل واحـد مـن هـذين العقلـني ،إىل
العثور عىل طريق للخروج من هذه األزمة املعرفية.
نظرية «التشابه» أو «ثبات النص وحركة املحتوى» ،وهي ناظرة إىل أزمة العقـل
العلمي ،وأداة لطرح قراءة جديدة عن اآليات التكوينية من التنزيل ،أي «القرآن».1
ونظريــة «احلنيفيــة  /االســتقامة» أو «الفقــه احلــدودي» ،النــاظر إىل أزمــة العقــل
التواصلی ،واالنتقال من القراءة الشائعة لآليات الترشيعية.

 .1تقدّ م أن أرشنا إىل أن الدكتور حممد شــحرور يســتخدم مصــطلح «القــرآن» بوصــفه نــاظرا إىل
اآليات التكوينية ،ومصطلح «الكتاب» أو «أ ّم لكتاب» بوصفه ناظرا إىل اآليات الترشيعية.
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نظریة «التشابه» أو «ثبات النص وحركة املحتوى»
إن الدكتور حممد شحرور من خالل محله هاج

إمكان تقديم قـراءة جديـدة عـن

«القرآن» ،1وعىل أساس تأكيده عىل العقالنية العلمية ،وثنائه عىل العلم ،وكـذلك يف
ضوء فصل «النص» عن «الفهم» ،يصل إىل نظرية «ثبات النص وحركة املحتـوى».
ويف احلقيقة يمكن القول :إن حمور نظرية التشابه يقوم عىل فصل «النص» عن «فهـم
النص» .ومن هنا فإن الدكتور حممد شحرور يذهب إىل اعتبار نص القـرآن مقدسـا
وإهليا ومطلقا وثابتا ،ويف املقابل يعترب فهم الناس هلذا الـنص فهـام نسـبيا ومتطابقـا
للعرص واملرحلة الزمنية والرتاث العلمي القائم يف كل عرص ومرص.
تقریر نظریة التشابه
يمكن تقرير هذه النظرية عىل نحوين ،ومها:
 .1احلركة من العلم اإلهلي املطلق.
 .2احلركة من العلم اإلنساين املحدود.
أ) احلركة من العلم اإلهلي املطلق:
 .1إن الذات اإلهلية وعلمها ومعرفتها مطلقة .إن الل سبحانه وتعاىل يعمـل
من أجل هداية الناس عىل إنزال علمـه املطلـق إلـيهم عـىل شـكل كتـب
ساموية.
 .2حي أن تفكري اإلنسان مرتبط من جهة باللغة ،ومن دوهنـا ال يصـل إىل
الكامل ،ومن ناحية أخرى حي تكون املعرفة اإلنسانية للحقائق وفهمها
 .1كام سبق أن ذكرنا فإن الــدكتور شــحرور ،يســتعمل مصــطلح «القــرآن» يف اآليــات التكوينيــة
«التنزيل» فقط.
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أمرا نسبيا وتابعـا للخلفيـات املعرفيـة ومسـتوى املعرفـة املتـوفرة لـدى
اإلنسان؛ وعليه فإن الل سبحانه وتعاىل عند إنزال العلم عليه يأخـذ هـذه
اخلصائص البرشية بنظر االعتبار.
 .3حي أن القرآن الكريم هو آخر الكتب السـاموية ،وأنـه جلميـع األزمنـة
واألمكنة ،فقد أنزل الل تعاىل علمه املطلق ضمن إطار آخر كتاب ساموي
بحي يكون فهمه النسبي ممكنا؛ بمعنى أن املحتوى املطلق قد جـاء عـىل
مر األزمنة
شكل قالب نص ثابت ،ولكن بحي يكون قابال للتأويل عىل ّ
والعصور ،وبحسب العلوم واملدركات الزمنية.1
وقد عمد الدكتور حممد شحرور من خالل هذا االستدالل إىل إثبات قابليـة
لتحمل قراءات خمتلفة يف خمتلف العصور واألمصار.
القرآن
ّ
ب) احلركة من العلم اإلنساين املحدود:
 .1القرآن نص إهلي مشتمل عىل حمتوى مطلق.
 .2هناك يف قراءة كل نص ،ثالثة أركان ،وهي كاآليت:
أ) املؤلف أو الكاتب.
ب) النص.
ج) القارئ.
يتعرف إىل املؤلف والكاتـب ،وبـذلك
 .3إن القارئ من خالل قراءة ّ
النص ّ
يتوصل إىل ذهن املؤلف.
ّ
توصل إىل مجيع املعنى املراد للكاتب ،سوف يغدو ،يف االستفادة مـن
 .4فإن ّ
 .1شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  36وص  1990 ،58م.
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العلوم واملعارف التي جت ّلت يف النص ،مثل املؤلف.1
 .5إن القارئ لكي يفهم النص ،يعمل مـن تلقائـه وبشـكل ال شـعوري إىل
توظيف معلوماته املكتسبة ،وإذا مل يعمل عىل االستفادة مـن معلوماتـه يف
هذا الشأن؛ فإنه لن يتمكن من إدارك أو فهم يشء من النص.
القراء التـي هـي مـن رضوريـات ولـوازم فهـم
 .6إن معارف ومعلومات ّ
ـور ،ونتيجــة لــذلك تكــون املعرفــة
ـرية ويف حالــة مــن التطـ ّ
الــنص ،متغـ ّ
اإلنسانية نسبية عىل الدوام.
 .7حي تكون املعرفة البرشية نسـبية ،ال يمكـن أن يتـوفر الفهـم الكامـل
واملطلق لنص القرآن كام أراده الل بالنسبة إلنسان واحـد أو جمموعـة مـن
الناس يف مرحلة واحدة.
وعىل هذا األساس ،وبسبب حمدودية املعـارف واملعلومـات التـي متثـل مقدمـة
يتوصـل إىل فهـم مجيـع مفـاهيم القـرآن،
لفهم النص اإلهلي ،ال يمكن لإلنسان أن ّ
تطور العلـوم هـو تأويـل الـنص اإلهلـي
وإنام غاية ما يمكنه عىل طول التاريخ ومع ّ
ويتوصل بام يتناسب مع املعلومات املتـو ّفرة يف كـل عرصـ إىل إدراك نسـبي
الثابت،
ّ
عن مضمون وحمتوى النص.2
 .1إن الدكتور حممد شحرور يف بعض مؤلفاته األخرى ومــن خــالل إضــافة مقدمــة أخــرى قــال
باستحالة الوصول إىل مجيع مراد الل؛ وذلك ألنه لو أمكن لشخص ما أن يصل إىل مجيع مراد الل
(العلوم واملعارف التي جتلت يف النص) ،فإن هذا سوف يستلزم أن يكــون رشيكــا لل يف العلــم
يتوصل إىل مجيع علوم القرآن( .
واملعرفة .وحي أن هذا باطل ،فعليه ال يمكن ألي شخص أن ّ
شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع ،ص  1994 ،40م.).
 .2شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع ،ص  1994 ،40م؛ شحرور ،حممد ،جتفيف مناابع اإلرهااب ،ص 29
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إن الدكتور حممد شحرور يعمل من خالل هذا االستدالل عىل إثبـات إمكانيـة
اإلدراك النســبي لإلنســان مــن الــنص اإلهلــي الثابــت .والوجــه املشــرتك لكــال
االستداللني هو أنه يف عني ثبات النص يثبت حمتوى متغريا ومتناسبا مـع املعطيـات
عرب عن هذه اخلصوصية التي يتصف هبا القرآن
البرشية .إن الدكتور حممد شحرور ُي ّ
النص يف عني حركة املحتوى» ،ويذهب إىل االعتقاد بأن املـراد مـن كـون
بـ «ثبات ّ
بعض آيات القرآن متشاهبة لي

سـوى هـذا اليشـء؛ بمعنـى أن «الـنص الثابـت»

للقرآن بسبب اشتامله عىل قابليته لـ «حركة املحتـوى»؛ فإنـه يقبـل التأويـل يف كـل
عرص بام يتناسب مع معلومات ذلك العرص.
إن أدلة الدكتور حممد شحرور تشري بوضوح إىل أن املبنى واملعيار يف تفسـري آيـات
القرآن (اآليات التكوينية) ،هو العلوم البشـرية ،أو «العقل العلمـي» بعبـارة أخـرى.
لغـوي إال عـىل
نـص
ّ
وهو يقول يف رشح القاعدة األوىل من قواعد التأويل« :ال ُيفهم ّ
نحو يقتضيه العقـل واملطابقـة املوضـوعية 1أو العقـل فقـط «االسـتقراء» فـيام يتعلـق
باألمور التي ما تزال يف الغيبيات .3»2وبذلك فإنه يذهب من هـذا املنطلـق إىل اعتبـار
تأويل اآليات التكوينية من التنزيل (القرآن) من شؤون العلامء املتخصصـني يف حقـل
ـ  2008 ،30م.
 .1بالنسبة إىل األمور املتحققة حاليا يف عاملنا ،وهي يف متناول اإلنسان ورؤيته (عامل الشهادة).
 .2إن املراد من عامل الغيب يف مصطلح الدكتور حممد شحرور هــو عــامل مــادي متحقــق ،ولكنــه مل
يصبح بعد مرئيا لإلنسان ،أو أنه مل يتحقق بعد .من ذلك ـ عىل سبيل املثــال ـ أن اجلنــة أو النــار
جزء من عامل الغيب ،بمعنى أهنا مل تتحقق بعد يف عامل املادة ،وليســت هــي ضــمن مرمــى رؤيــة
اإلنسان ،إال أهنا سوف تتحقق يف العامل يف هناية املطاف بعد االنفجار الثاين ( .شحرور ،حممــد،
القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  1990 ،197م).
 .3شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  1990 ،196م.
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العلوم التجريبية ،وليست من شؤون علامء الدين .ومن هنا فإنه يـذهب إىل االعتقـاد
بأن مراد القرآن الكريم من «الراسخون يف العلم» ،هـم علـامء مـن طـراز :البـريوين،
وابن اهليثم ،وابن رشد ،ونيوتن ،وإنشتاين ،ودارون ،وكانط ،وهيجل ونظائرهم.1
قواعد التأویل من وجهة نظر الدكتور شحرور
كام رأينا فإن حمورية النظرية العلمية اجلديدة يف فهم وتفسـري اآليـات التكوينيـة (العقـل
العلمي) هي من أهم أس

االجتاه التأوييل لشحرور ،لقد عمد الدكتور حممـد شـحرور

من أجل الوصول إىل تأويل أطلق عليه بنفسـه مصـطلح التأويـل املعـارص للقـرآن ،إىل
تقديم قواعد أخرى هي يف أغلبها لسانية:
 .1ال نحتاج يف فهم القرآن ألي يشء آخر من خارج ذات القـرآن ،األعـم مـن
كالم الصحابة أو التابعني وغريهم .إن القرآن كالم إهلي ،ويكفي لكي نفهمه
أن نتعامل مع نص الكتاب أن نكتشف مصطلحاته.2
 .2رضورة التحليل البالغي لآلية بام يفوق التحليـل اللغـوي واألديب .يـذهب
الدكتور شحرور إىل االعتقاد بـأن التحليـل األديب إنـام هـو بمثابـة التحليـل
أي
املنطقي (الصوري) ،ال يقدم إال معرفة عن صورة اآلية ،ولكنـه ال يقـدم ّ
معرفة عن حمتواها ومضموهنا .كام أن معرفة املفـردات ال تكفـي لفهـم مـراد
املــتكلم؛ وذلــك ألن املــتكلم يف ختاطبــه مــع الســامع ال يســعى إىل تفهــيم
املفردات ،ويف األساس فإن املعاين املرادة إنـام تظهـر يف نظـام وبنيـة اجلملـة،
 .1املصدر أعاله ،ص  192ـ  ،193وص .205
 .2شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع ،ص  1994 ،40م؛ شحرور ،حممد ،جتفياف مناابع اإلرهااب ،ص
 2008 ،28م.
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دون املفــردات .وعــىل هــذا األســاس ال يمكــن االكتفــاء بالتحليــل األديب
واللغوي لآلية ،وإنام التحليل البالغي رضوري أيضا.1
 .3باإلضافة إىل بنية اجلملة ،فإن السامع والقارئ ،بـل واملجتمـع املخاطـب بـدوره
يســاهم يف تبلــور املعنــى .إن مــن بــني وظــائف أو آليــات اللغــة ،هــي الوظيفــة
اإلبالغية .وبعبارة أخـرى :إن اللغـة وسـيلة للتواصـل واالرتبـاط بـني املـتكلم
والسامع .وعىل هذا األساس فإن اللغـة مـن جهـة تـرتبط بـاملتكلم ،ومـن جهـة
أخرى تـرتبط بالسـامع ،وإن القـارئ أو السـامع لكـي ينفـذ إىل العـامل الـذهني
للمتكلم أو الكاتب ،لي

أمامه من سبيل سـوى توظيـف معلوماتـه وخمزوناتـه

الذهنية ،وإنه يف ديالكتيك أو تعامل املخزون الذهني مع املفردات وبنيـة اجلملـة،
يتبلور املعنى.2
 .4أصل عدم الرتادف .ال يوجد يف التنزيل احلكيم ألفاظ مرتادفة ،كام ال يوجـد
تركيب أو بنية مرتادفة .وعىل هذا األساس فإن مصـطلح «الكتـاب» ،مـثال،
هو غري مصطلح «القرآن» ،كام أنه ال يمكن أن نسـتفيد مـن البنيـة الكالميـة
لعبارة« :للذكر مثل ح األنثيني» ذات املعنى واملفهـوم الـذي نسـتفيده مـن
بنية العبارة القائلة« :للذكر مثال ح

األنثى»1.3

 .1شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع ،ص  35ـ  1994 ،36م.
 .2شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع ،ص  41ـ  1994 ،42م؛ شحرور ،حممد ،الدولاة واملجتماع ،ص
 1994 ،40م؛ شحرور ،حممد ،جتفيف منابع اإلرهاب ،ص  29ـ  2008 ،30م.
 .3يذهب الدكتور حممد شحرور إىل االدعاء بأن الفقه الشائع قد ابتىل متاما هبذا اخلطأ يف فهم هــذه
اآلية( .شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي (فقه املرأة :الوصية ،اإلرث ،القوامــة،
التعددية ،اللباس) ،ص  173ـ  2000 ،174م).
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بتطور املعارف واألفكار .وإن هـذا
تتغري ّ
 .5إن اللغة بموجب ارتباطها بالفكرّ ،
التطور يشمل املفردات واملصطلحات التي تستعمل يف الكـالم ،كـام تشـمل
ّ
بنية اجلُمل أيضا .وعليه فإن اللغة يف كل جمتمع تابع خللفياتـه املعرفيـة .2وإن
تطـور معارفهـا .والنقطـة اجلـديرة
املجتمعات تساهم يف بناء املعاين بحسب ّ
بااللتفات هي أن القرآن حي كان جلميع العصور ،فإن لغة القرآن ناظرة إىل
مجيع هذه التطورات ،وتأخذها يف عرض املعارف؛ بمعنـى أنـه يشـتمل عـىل
مفردات ومصطلحات مل تكن موجودة يف أيام العـرب يف العصــر اجلـاهيل،
كام جاء معه بأسلوب بياين جديد .ومن هذه الناحية ال يمكن االكتفاء يف فهم
القرآن باملفردات واملعاين املوجودة يف العرص اجلاهيل ،وهذا األمر هـو الـذي
جيعل فهم القرآن بحسب املعارف اجلديدة أمرا ممكنا.3
ويف ختام هذا الفصل ال بد من التنويه إىل هذه النقطـة وهـي أن الـدكتور حممـد
شحرور من خالل االجتاه املنشود له يعمـل يف مجيـع أعاملـه ومؤلفاتـه عـىل تقـديم
تفاسري لآليات التكوينية ،بحي ال يتسع هذا املخترص الستعراضها.
نقد وتقييم نظریة التشابه
من الرضوري يف تقييم نظرية التشابه أن نلتفـت إىل هـذه النقطـة ،وهـي أن بعـض
 .1شحرور ،حممد ،جتفيف منابع اإلرهاب ،ص  2008 ،31م.
 .2من ذلك عىل سبيل املثال :إن املستوى املعريف للعرب يف العرص اجلاهيل ،يالزم املفردات والكلامت
التي جت ّلت يف أشعارهم .ويف هذه الثقافة ال يمكن أن نجد ما يعادل اإلشارة إىل اجلاذبية األرضــية
أو معادال لكروية األرض.
 .3شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع ،ص  1994 ،41م.
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املستنريين يف العامل العريب قد انتقـدوا الـدكتور حممـد شـحرور مـن زاويـة ليرباليـة
وحداثوية ،ومل يذهبوا إىل عدم كفاية نقـده لعـامل اإلسـالم فحسـب ،بـل واعتـربوه
متحفظا ِ
وحذرا أيضا؛ فهذا هو املفكر اجلزائري الدكتور حممد أركون ،مـثال ،يعتـرب
مسعى الدكتور حممد شحرور إىل حل ثنائية إهلية وبشـرية الـوحي القـرآين ،مسـعى
حذرا وحمافظا ،ويراه منطلقا من موقف النزعة اإلسالمية األرثودوكسية؛ إذ هيـدف
الصـحة اإلهليـة والصـالحية الكونيـة للقـرآن بالنسـبة إىل التـاريخ
إىل إعادة تقييم
ّ
عـرض أصـل الـوحي
البشـري من خـالل اللجـوء إىل املعرفيـة العلميـة ،دون أن ُي ّ
للمساءلة .1يرى الدكتور حممد أركون أن التجديد الذي هيدف إليـه الـدكتور حممـد
ُ
شحرور ال خيرج عن إطار ما يمكن التفكري فيه أو ُيسمح التفكـري فيـه ،وال يمكنـه
الولوج يف دائرة ما ال يمكن التفكري فيه ،ومن هنا فإن اإلبداع املحدود لشحرور إنام
هو إبداع يف حدود ما تسمح به الضغوط الالهوتية الثقيلة يف جمال الوحي.2
وبسبب نقد أصحاب االجتاه احلداثوي لرؤية الـدكتور حممـد شـحرور ،ذهـب
بعض املفكرين إىل اعتبار اجتاه شحرور ،قـراءة ثالثـة تتوسـط «القـراءة احلداثويـة»
وعرب عنها بـ «القراءة العرصية».3
و«القراءة التقليدية»ّ ،
ولكن يبدو أن الدكتور حممد شحرور بدوره كان ُيفكر بشـكل وآخـر يف إعـادة
إنتاج احلضارة الغربية ،وكان هذا املسـار يعمـل عـىل توظيـف األدوات األسـلوبية
 .1أركون ،حممد ،القرآ من التفسري املوروث إل حتليل اخلطاب الدیني ،ترمجة وتعليق :هاشم صــالح،
ص  ،15دار الطليعة ،ط  ،2بريوت 2005 ،م.
 .2أركون ،حممد ،الفكر األصويل واستحالة التأصيل نحو تاریخ آ ر للفكر اإلساالمي ،ترمجــة وتعليــق:
هاشم صالح ،ص  71ـ  ،72دار الساقي ،ط  ،1بريوت 1999 ،م.
 .3عبد الرمحن ،طه ،رو احلداثة ،ص  ،177املركز الثقايف العريب ،املغرب 2006 ،م.

املنهجية التاسيسة ملرشوع الفكري حممد شحرور ❖ 77

لعامل احلداثة .ومن هذه الناحية نجـده يشـرتك مـع التوجهـات احلداثويـة يف العـامل
اإلسالمي ،غاية ما هنالك أن أصـحاب االجتـاه احلـداثوي ،مل يـروا جهـوده كافيـة
للخروج من األطر املهيمنة عىل القراءة الدينية الشائعة ،ويرون أن أفكار ونظريـات
الدكتور شحرور عىل الرغم من جرءهتا وخروجها عن اإلطار املتعارف واملعروف،
نـص
ولكنها ال تستطيع اخلروج عن األطر العا ّمة .وذلك ألنه ظل عىل اعتقاده بـأن ّ
نص إهلي ،ويسـعى إىل إثبـات صـحة القـرآن وصـالحيته اخلالـدة للتـاريخ
القرآن ّ
البشـري ،وينسب الرضورات واملحظورات الالمتعارفة إىل النص اإلهلي ،يف حـني
أن طموح التوجهات احلديثة تذهب إىل إثبات برشية القرآن وعدم مرجعيته يف بيان
الرضورات واملحظورات.
وعىل هذا األساس فإن نقد االجتاهات احلداثويـة للـدكتور حممـد شـحرور ،ال
يأيت بسبب املاهية الالحداثوية لقراءة شحرور ،وإنام ه ناشـ مـن عـدم توصـله إىل
األهداف التي متثل غاية مطمح لالجتاهات احلداثوية.
وربام لو أمكن لنا أن نقدم تبويبا ألنامط مواجهة املستنريين مع «القرآن الكريم»،
فسوف نصل إىل صورة واضحة عن موقع الدكتور شحرور وربط نسـبته إىل سـائر
املستنريين اآلخرين .يمكن لنا تقسيم مواجهـة املسـتنريين مـع القـرآن إىل قسـمني
رئيسني ،ومها:
 .1هناك جمموعة من املستنريين تعترب القرآن الكـريم نتـاج خميلـة وذهـن النبـي
نصا تارخييا.
األكرم ،وتنطلق من دراستها له بوصفه ّ
النص بوصفه نصا سـامويا ،وتعمـل عـىل
 .2هناك جمموعة أخرى تنظر إىل هذا ّ
تأويله وتفسريه من هذا املنطلق.
ويف هذا التيار ال نشاهد اجتاهـا واحـدا ،وإنـام أفـراد هـذه املجموعـة بـدورهم
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النص وتفسريه إىل اجتاهات ،عىل النحو اآليت:
ينقسمون فيام بينهم يف تأويل ّ
يفرس النص الساموي بطريقة تقليديـة ،ولكـن يف مسـار توجيـه
أ) هناك من ّ
املعطيات احلداثوية .ومن هنا فإن هذا التيار يعمل عىل توظيـف الظرفيـة
املوجودة يف الرتاث اإلسالمي من أجل الوصـول إىل احلداثويـة بجميـع
أبعادها.
للنص اإلهلـي ،إىل االسـتفادة مـن األدوات
ب) هناك من يذهب يف تفسريه ّ
النص ،ويذهبون إىل حتليل النص مسـلحني
واألساليب احلديثة يف تفسري ّ
بالرؤيــة الســائدة بــني اهلرمنيــوطيقيني ،األعــم مــن اهلرمنيوطيقيــة
الرومنطيقية ،أو اهلرمنيوطيقية الفلسـفية ،أو االجتاهـات األكثـر عرصـية
للبنيوية وما بعد البنيوية.
بالنظر إىل هذه املقدمة ،نجـد أن الـدكتور حممـد شـحرور يف مواجهتـه للقـرآن
الكريم ،ينظر إليه بوصفه نصا سامويا ،عىل الرغم مـن خلفياتـه املعرفيـة (الدراسـة
العلمية يف حقل اهلندسة ،وعدم دراسته الفلسـفية أو الدينيـة) ،وعـدم إبـداء تعلـق
بأحد االجتاهات الفلسـفية املعـارصة ،يمكـن وضـعه ضـمن دائـرة أولئـك الـذين
الـنص السـاموي بـاألدوات واألسـاليب احلداثويـة ومـا بعـد
يعملون عىل تفسـري
ّ
احلداثوية .إنه من خالل الفصل والتفكيك بني النص وفهمه ،وطرح نظرية «ثبـات
النص وحركة املحتوى» بناء عىل اخللفيات املعرفية لكل عصـر ،يلتحق باالجتاهات
املفرس أو موت املؤلف.
اهلرمنيوطيقية ألصالة ر
وإذا ما جتاوزنا النقاط العامة التي تقدّ م بياهنا ،هناك إشكاالت أكثر جوهرية ترد
نتعرض هلا تباعا.
عىل نظرية التشابه التي جاء هبا الدكتور حممد شحرور ،وسوف ّ
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شحرور والقراءة األیدیولوجية املغرضة للقرآ الكریم
إن اجتــاه الــدكتور حممــد شــحرور إىل القــرآن الكــريم ،يمثــل نوعــا مــن القــراءة
األيديولوجية املغرضة ،والزمها جتاهل مجيع قواعد فهـم الـنص .1مـن ذلـك ،عـىل
سبيل املثال ،أن الدكتور يف فهمه لآلية السابعة من سورة آل عمران ،التي هي منشـأ
تقسيم اآليات القرآنية إىل حمكمة ومتشاهبة ،وشكلت بشكل وآخـر أساسـا ومبنـى
لنظرية التشابه ،قد جتاهل مجيـع قواعـد الفهـم .فهـو يف ذلـك ال يلتفـت إىل أنـواع
السياقات الثقافية ،وال إىل سياق التخاطب والسياق اللغوي للكـالم ،وال ينظـر إىل
أسباب نزول اآليات يف فهمها ،وال يبدي اهتامما بجهود العلامء السـابقني ،والغايـة
من كل هذا التجاهل هو أن يغدو بإمكانه االنفراد بتقديم قراءته اخلاصـة ،وإثبـات
فرضياته الذهنية املسبقة.2
كام أن الدكتور حممد شحرور يف تفسريه لسائر اآليات القرآنيـة ،وال سـ ّيام منهـا
اآليات التكوينية للقرآن ،مـن أجـل تطبيـق معنـى اآليـة عـىل املعطيـات العلميـة،
يتجاهل مجيع قواعد الفهم.
نظریة التشابه واالجتاهات اهلرمنيوطيقية
يرصح بانتامئـه إىل التيـار اهلرمنيـوطيقي
عىل الرغم من أن الدكتور حممد شحرور مل ّ
النص وفهمـه ،وطـرح نظريـة
أبدا ،إال أنه ،كام سبق أن أرشنا ،من خالل فصله بني ّ
«ثبات النص وحركة املحتوى» يف إطار اخللفيات املعرفيـة يف كـل عصــر ،يلتحـق
 .1أبو زيد ،نرص حامد ،النص ،السالطة ،احلقيقاة :الفكار الادیني باني إرادة املعرراة وإرادة اهليمناة ،ص
 ،115املركز الثقايف العريب ،لبنان 1995 ،م.
 .2املصدر أعاله ،ص  117ـ .118
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فرس أو موت املؤلف .بل يمكـن تفسـري بعـض
بالتيارات اهلرمنيوطيقية ألصالة املـ ر
عباراته يف إطار هرمنيوطيقا غادامري .1وفيام ييل نقارن مباين الدكتور حممـد شـحرور
مع غادامري من جهتني:
 .1إن غادامري كان من جهة ،خالفا للرومنطقيني الذين يبحثون قبـل االلتفـات
إىل النص يف ذهنية ونفسية املؤلف ،يؤكد عىل مرجعية النص .ومن ناحيـة أخـرى مل
يكن يتجاهل دور املفـ ررس ،ومن خالل طرحـه لــ «أبنيـة الفهـم» ،كـان يـذهب إىل
االعتقاد بأن األحكام والفرضيات املسبقة متثل رشطا يف إمكان الفهـم .وعـىل هـذا
األساس ومن طريق «تالقح اآلفاق» ،بمعنى تسليط الفرضيات املسبقة عىل النص،
والعمل بعد ذلك عىل تشذيب وإصالح الفهم من طريـق «الـدور اهلرمنيـوطيقي»،
نشهد والدة معنى «جديد» 2من رحم النص.3
يرى غادامري أن املؤلف ال يمتلك مجيع املعاين التي يـتمخض عنهـا الـنص ،بـل
للمفرسـ ،بحسـب فرضـياته املســبقة ومعلوماتـه ،أن يكتشـف مـن خــالل
يمكـن
ّ
«الديالكتيك» و«احلوار» أو «التعاطي والتعامل» مع النص ،حقـائق مل تكـن لتـدور

 .1إن هذه النقطة والتي سبقتها تؤدي بالدكتور شحرور لينخرط ضــمن التيــار الــذي يعمــل مــن
زاوية أدوات احلداثة وما بعد احلداثة عىل إعادة قراءة القرآن.
املفرس ال هيدف إىل فهم املعنى األول للنص أو النيّة األوىل للمؤلــف أو
 .2وعىل هذا األساس فإن ّ
املعنى التارخيي األويل لعمل أو حدث ما ( .رشت ،إيفون ،رلسفه علوم اجتامعي قاار اي (رلسافة

العلوم االجتامعية القا ّریة) ،ترمجه إىل اللغة الفارسية :هادي جلــييل ،ص  ،133نرشـ ين ،طهــران،
 1387هـ ش).
 .3رشت ،إيفون ،رلسفه علوم اجتامعي قار اي (رلسافة العلاوم االجتامعياة القا ّریاة) ،ترمجــه إىل اللغــة
الفارسية :هادي جلييل ،ص  126ـ  1387 ،133هـ ش.
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حتى يف خلد املؤلف ،وأن حيصل من النص عىل إجابات مل يكن احلصول عليها مـن
النص يف األزمنة السابقة أمرا ممكنا.1
إن الدكتور حممد شحرور رغم عدم استعامله ملصطلح «تالقح اآلفـاق» ،إال أنـه
يف املجموع يطرح أفكارا شديدة الشبه هبذا املبنى الـذي يسـتند إليـه غـادامري .فهـو
يقول:
«باإلضارة إل بنية اجلملة ،هناااك تااأثري ماان السااامع والقااار باال واملجتمااع
املخاطب يف بلورة املعنى أیضاً .إ اللغة بوصفها وسيلة للتواصاال واالرتبااا
بني املتكلم والسامع ،هي من جهة مرتبطة باملتكلم ،ومن جهة أ اارى مرتبطااة
بالسامع .إ القار أو السااامع لكااي یتساالل إل العااامل الااذهني للمااتكلم أو
الكاتب ،ليس أمامه إال أ یعمل عىل توظيف معلوماتااه ومد راتااه الذهنيااة،
وإ املعنااى ال یتبلااور إال ماان ااالل الاادیالكتي أو التعاماال والتعاااطي مااع
مد راته الذهنية ومفردات وبنية اجلملة».2

 .2إن غادامري من خالل التفكيك والفصل بـني معرفـة املعنـى واهلرمنيوطيقـا،
يميل إىل اهلرمنيوطيقا بشكل أكرب .فهو يرى أن معرفة املعنى تقـع يف دائـرة ظـواهر
األلفاظ أو عىل حدّ تعبري شـالير مـاخر يف حقـل التفسـري الدسـتوري ،يف حـني أن
اهلرمنيوطيقا هتتم بالدالالت الباطنيـة واخلفيـة لأللفـاظ ،وخيـوض يف الفرضـيات
واألفهام املسبقة ،واألحكام املسبقة ،واألسئلة املسترتة التـي يمكـن أن تتصـدّ ى إىل
 .1هادوي طهراين ،مهدي ،مباين كالمي اجتهاد در برداش از قرآ (املباين الكالمية لالجتهاد يف فهم
القرآن) ،ص  ،207مؤسسه فرهنگي خانه خرد ،قم 1385 ،هـ ش( .مصدر فاري).
 .2شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع ،ص  41ـ 1994 ،42م؛ شحرور ،حممد ،جتفيف مناابع اإلرهااب،
ص  29ـ 2008 ،30م.
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اإلجابة .ومن هذه الناحية يمكن للعبارتني اللتني تكـون مـن زاويـة معرفـة املعنـى
متكافئة القيمة ومتعادلة ،يمكن هلام مـن الزاويـة اهلرمنيوطيقيـة أن تكونـا عبـارتني
خمتلفتني متاما؛ بمعنى أن روح الكالم يف عبارتني ويف قالب ظاهري مشـرتك يكـون
خمتلفا ،وحيمل ثقال مفهوميا متضادا 1أيضا.2
كام أن الدكتور حممد شحرور من خالل نظرية «حركة حمتـوى الـنص» يعمـل بشـكل
وآخر عىل تغيري معنى األلفاظ .وهو يعتقد أن اللغة بسبب ارتباطها الوثيق بـالتفكري ،تتغـري
التطور يشمل املفردات واأللفـاظ التـي تسـتعمل يف
تطور املعارف واألفكار .وإن هذا ّ
مع ّ
الكالم ،كام تشمل بنية العبارات أيضا .وعىل هذا األساس فـإن اللغـة يف كـل جمتمـع متثـل
تطور معارفهـا يف بنـاء املعـاين .3ويف
تابعا خللفياته املعرفية .وإن املجتمعات ُتسهم بحسب ّ
احلقيقة فإن نظرية «حركة املحتوى يف عني ثبات النص» لي هلـا معنـى غـري هـذا املعنـى،
وهو أن النص (وبالتحديد نص القرآن الكـريم) يف عـني كونـه نصـا ثابتـا وواحـدا ،فإنـه

 .1من ذلك عىل سبيل املثال عبارة «إن الدين خالد» ،فهي مــن الناحيــة املفهوميــة مجلــة ذات بنيــة
تم قوهلا اآلن أو قبــل مئــة عــام أو قبــل ألــف عــام .وأمــا يف
واحدة ،وتفيد معنى واحد ،سواء ّ
اهلرمنيوطيقا فإن روح هذه اجلملة هي التي تقع موضعا لالهتامم؛ ومن هــذه الزاويــة فــإن هــذه
العبارة ويف بنيتها الواحدة قد تفيد عىل طول التاريخ معاين خمتلفــة ومتفاوتــة ،وأن يكــون مــراد
الشخص الذي قاهلا قبل ألف سنة خمتلفا عن مراد الشخص الذي يقوهلــا يف الوقــت الــراهن( .
هادوي طهراين ،مهدي ،مباين كالمي اجتهاد در برداش از قرآ (املباين الكالمية لالجتهاد يف فهم
القرآن) ،ص  1385 ،220هـ ش).
 .2هادوي طهراين ،مهدي ،مباين كالمي اجتهاد در برداش از قرآ (املباين الكالمية لالجتهاد يف فهم
القرآن) ،ص 210ـ  1385 ،220هـ ش( .مصدر فاري).
 .3شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع ،ص  1994 ،41م.
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يكتسب يف كل عرص مفهوما متناسبا مع املعلومات واخللفيات املعرفية لذلك العرص.1
وكــام نالحــ فــإن الــدكتور حممــد شــحرور ،حييــل إىل املفــاهيم الفلســفية
اهلرمنيوطيقية دون أن يرصح بذلك ،وال س ّيام يف إطار هرمنيوطيقا غادامري.
تعارض نظریة التشابه مع رلسفة النبوة
النبوة ورسالة النبي األكـرم؟ص؟،
يدعي الدكتور حممد شحرور أنه بصدد بيان خامتية ّ
2
تم طـرح نظريـة
وإثبات صالحية «التنزيل احلكيم» جلميع األزمنة واألمكنة  .وقد ّ

«التشابه» يف هذا السياق .3بيد أن البح والدراسة الدقيقة هلذه النظرية تثبـت أنـه
بدال من إثبات خامتية النبوة والرسالة وإثبـات خلـود اإلسـالم ،يسـعى إىل إثبـات
استقالل البرش عن الدين والوحي اإلهلي.
إن الدكتور حممد شحرور يف نظرية «التشابه» يعمل عىل إيضاح حركـة حمتـوى الـنص
«القرآن» بناء عىل املعطيات البرشية ،وعىل هذا األساس فإن القـرآن الكـريم إنـام يكتسـب
معناه يف إطار املعطيات البرشية ،وإنه يف كـل عرصـ مـن العصـور حيتـاج إىل علـوم ذلـك
العصـر الكتساب مفهومه ومعناه .ويف احلقيقة فإن آلية التأويل مـن وجهـة نظـر الـدكتور
شحرور تتلخص يف أن يقوم اإلنسان باكتشاف علمي أوال ،ثم العمل بعد ذلك عـىل محـل
نص القرآن عىل هذا االكتشاف البرشي .ويف مثل هذه احلالة حيق لنـا أن نتسـاءل :مـا هـي
وأي معرفة جديدة يمكن له أن يقدّ مها إىل البرش؟
حاجة البشـر إىل القرآن الكريم؟ ّ

 .1شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  ،59وص  36ـ  1990 ،60م.
 .2يكرر الدكتور حممد شحرور هذا االدعاء يف مجيع كتبه ومؤلفاته.
 .3شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  445ـ  1990 ،446م.
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نسبية رهم القرآ
وحتوهلا ،متثـل واحـدة مـن
كام رأينا فإن حمدودية معرفة اإلنسان عن احلقائق
وتطورها ّ
ّ
املقدمات ،بل الركيزة والدعامة األصلية لنظرية «التشـابه» أو «ثبـات الـنص وحركـة
وضم أصل آخر تكون معـارف
املحتوى» .إن الدكتور شحرور بناء عىل هذا األصل،
ّ
القراء بناء عىل ذلك الزما يف فهم النص املعريف ،كان يستدل بأن اإلنسـان
ومعلومات ّ
بسبب حمدودية معارفه ومعلوماته ،التي تشكل مقدمة لفهم النص اإلهلي ،ال يصل إىل
الـنص
تطور العلـوم ،تأويـل
ّ
مجيع معارف القرآن ،وإنام يمكنه عىل طول التاريخ ومع ّ
اإلهلي الثابت ،وإنـه بـام يتناسـب مـع املعلومـات املوجـودة يف كـل عصــر يتوصـل
إىل إدراك وفهم نسبي ملحتوى النص .1وبـذلك فـإن الـدكتور حممـد شـحرور يصـل
كذلك إىل نسبية فهم النص وعصـرنته؛ األمر الذي يستلزم التشكيك يف معنى الـنص
وعدم إمكانية الوصول إليه .2وعىل هذا األساس هناك يف كل عصــر قـراءة معتـربة
تتناسب مع اخللفيات املعرفية لذلك العرص.
الفهم الزمني املرتب (عدم اعتبار الظهور واملعنى العرصي لآلیات)
يبدو أن نظرية «التشابه» تعاين من مغالطة االرتبـاك الزمنـي أو املفارقـة التارخييـة.3
 .1شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع ،ص  1994 ،40م؛ شحرور ،حممد ،جتفياف مناابع اإلرهااب ،ص  29ـ
 2008 ،30م.
 .2بارســا نيــا ،محيــد ،علاام و رلساافه (العلــم والفلســفة) ،ص  102ـ  ،103ســازمان انتشــارات
پژوهشگاه و فرهنگ و انديشه اسالمي ،طهران 1385 ،هـ ش( .مصدر فاري).
 .3املفارقة التارخيية ( :)anachronismوضع الشـيء تارخييــا يف غــري زمانــه الصــحيح؛ كــأن تقــول :إن
هارون الرشيد كان حيب أكل الطامطم أو البطاط  ،أو أن صالح الدين األيويب كــان هيــوى ركــوب
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توضيح ذلك أن الدكتور شحرور قـد طـرح نظريـة «حركـة حمتـوى الـنص» عـىل
أساس أن املعنى إنام يتشـكل ويتبلـور ضـمن تعـاطي وتعامـل املـدخرات الذهنيـة
أي نص (كـالنص
النص ،وكان يرى أن ّ
للمخاطب مع املفردات وبنية العبارات يف ّ
القرآين عىل سبيل املثال) هو يف عني الثبات والوحدة ،يكتسب يف كل عصـر ظهورا
ومفهوما متناسبا مع معـارف وعلـوم ذلـك العصــر ،وإن هـذا الفهـم العصــري
واملتناسب مع العلوم الراهنة هو وحده الذي يكون معتربا يف ذلك العصــر ،وإن مل
يكن له أية أرضية يف عرص النزول.
يف حني أن من بني املباين الداللية لفهم القرآن الكريم ،بل ويف الواقع فـإن أحـد
رشائط حجيـة الفهـم واإلدراك تكمـن يف أن يكـون إمكـان وخلفيـة ذلـك الفهـم
واإلدراك متوفرا يف عصـر نزول اآليات؛ وإال فإننا يف غري هذه احلالية سـنكون قـد
وقعنا يف مغالطة من نوع االرتباك الزمني أو املفارقة التارخيية.
وعىل هذا األساس لو أن شخصا فهم معنى مـن آيـة مل تكـن «أرضـية فهمهـا»
موجودة يف عصـر النزول أصال ،وأنه قد تم اكتشاف هذا املعنـى كنتيجـة للتحـول
الثقايف واملعريف ،لن يكون هذا املعنى املفهوم حجة.1
إذ بناء عىل احلكمة من اللغة وكون املتكلم اإلهلي حكيام ،إذا أراد الل تعاىل معنى
من كالمه (آية من آيات القرآن) ومل تكن أرضية فهمهـا موجـودة يف عــرص نـزول
القرآن الكريم ،وإن البشـر لن يتمكنوا من فهم ذلك املعنى إال بعد مضـي العصور

السيارات الفارهة( .املعرب).
 .1هادوي طهراين ،مهدي ،مباين كالمي اجتهاد در برداش از قرآ (املباين الكالمية لالجتهاد يف فهم
القرآن) ،ص 1385 ،319هـ ش( .مصدر فاري).
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التطور العلمي والفلسفي ،فإن أمر الناس يف مثل هذه احلالـة لـن خيلـو مـن
وحتقق
ّ
إحدى حالتني:
أي يشء من اآلية ،ويف مثل هذه احلالة يكـون نـزول اآليـة يف
 .1إما أن ال يفهموا ّ
عرصهم ،وهم املخاطبون األوائـل بتلـك اآليـات ،لغـوا ،واحلـال أن صـدور
اللغو عن الل احلكيم قبيح وحمال.
 .2أو أهنم يفهمون معنى من تلـك اآليـة ،إال أن هـذا املعنـى لـي

هـو املـراد

الواقعي لل عزّ وجل ،وإنام يكون عـىل الـدوام فهـام خاطئـا لآليـة .ويف هـذه
احلالة سوف تسـهم هـذه اآليـة يف تضـليل النـاس ،وهـذا يسـتلزم اإلغـراء
باجلهل ،واإلغراء باجلهل قبيح ،وصدوره عن الل احلكيم حمال.1

نظریة «احلنيفية  /االستقامة» أو «الفقه احلدودي»
كام سبق أن ذكرنا فإن نظرية «احلنيفية  /االستقامة» أو «الفقـه احلـدودي» ،إنـام تـم
طرحها بوصفها ناظرة إىل أزمة العقل العمـيل واآليـات التشــريعية ،وإن الـدكتور
حممد شحرور يسعى ،ضمن بيان صالحية حمتوى رسـالة النبـي اخلـاتم؟ص؟ جلميـع
العصور ،إىل العبور عىل القراءة الشائعة لآليات الترشيعية ،وتقـديم قـراءة جديـدة
هلا.
بااللتفات إىل أن نظرية الفقه احلدودي ناظرة إىل رسالة النبي اخلـاتم؟ص؟ ،جيـدر
بنا قبل طرح أصل النظرية أن نلتفت إىل تقسيامت حمتوى الرسـالة مـن وجهـة نظـر
الدكتور حممد شحرور؛ كيام يتضح موقع البح بشكل دقيق.
؟ص؟ إىل ثامنية أقسـام،
لقد عمد الدكتور شحرور إىل تقسيم حمتوى رسالة النبي األكرم ؟
 .1املصدر أعاله ،ص  ،361وص  320ـ .321
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وهي كاآليت:
 .1احلدود الترشيعية :التعاليم واألحكـام النـاظرة إىل النشـاطات االجتامعيـة،
تعـني حـدود هـذه النشـاطات يف حـدّ ها األدنـى ويف حـدّ ها األعـىل.
والتي ّ
وتكون مبنى للتشـريعات والقوانني االجتامعية .1إن هذه األحكـام ثابتـة وال
التغري.
يطاهلا ّ
 .2العبادات (احلدود العباديـة) :األحكـام النـاظرة إىل ارتبـاط اإلنسـان بـالل،
وتضمن التقوى عىل املستوى الفردي .وهذا القسم من الرسالة يتجاوز منال
العقل ،وهو اآلخر بدوره ثابت وخالد وتوقيفي.
 .3الوصايا :وهي األخالق واآلداب التي هتدف إىل ضامن التقوى عىل املستوى
االجتامعي .وهذه الوصايا تشتمل بـدورها عـىل قسـمني ،ومهـا :أ) الفرقـان
العام؛ وهي األخالق واآلداب املشـرتكة بـني األديـان اإلبراهيميـة الثالثـة:
(اليهودية ،واملسيحية ،واإلسالم) ،والتي تضمن احلـدّ األدنـى مـن التقـوى
تم بياهنا يف اآليات مـن  151إىل  153مـن سـورة األنعـام.
االجتامعية .وقد ّ
ب) الفرقان اخلاص :وهي األخـالق واآلداب املوجـودة يف اإلسـالم فقـط،
وهي تفوق التقوى االجتامعية يف حدّ ها األدنى.
 .4األحكام املرحلية :األحكام املؤقتة الناظرة إىل مرحلـة مـن مراحـل التـاريخ
البرشي.
 .5األحكام الظرفية :األحكام التي ختتص بظروف ورشائط خاصة.

 .1إن احلدود يف هذا املعنى هي غري احلدود يف بح كتاب احلدود يف الفقــه ،وربــام كــان الــدكتور
حممد شحرور هو أول شخص يعمل عىل تعريف اآليات هبذه اخلصوصية والصفة.
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 .6التعليامت العامة التي يتم التعبري عنها باملعروف واملنكـر ،واملـراد منهـا هـي
األمور التي تعدّ يف السلوك االجتامعي ممدوحة أو مكروهة من قبل املجتمع.
 .7التعليامت النبوية اخلاصة :واملـراد منهـا هـي األمـور التـي تبـدأ يف اآليـات
بعبارة« :يا أهيا النبي» ،ويكون املخاطب هبا هو النبي وحده دون غريه.
تم اإلعالن عن منعها وحظرها وحتريمها ،من
 .8املمنوعات :وهي األمور التي ّ
قبيل :القامر ،ورشب املسكرات.1
يذهب الدكتور حممد شـحرور إىل االعتقـاد بـأن مجيـع أقسـام الرسـالة ،إذا مـا
استثنينا احلدود التشـريعية والعبادات ،تابعة لالجتهادات البشـرية يف كـل عصــر،
يـتم
وبذلك فإهنا تكون قابلة للتغيري ،وإن نظرية «الفقه احلدودي» منظومـة نظريـة ّ
طرحها إلدارة هذه التغيريات .إن الفقه احلـدودي منظومـة تشــريع وتقنـني تقـوم
بالتغيري يف ضوء املجموعة األوىل من األحكام واآليات؛ بمعنـى األحكـام وآيـات
احلدود الترشيعية.
بيا نظریة الفقه احلدودي
لقد بدأ الـدكتور حممـد شـحرور نظريتـه يف حقـل آيـات التــرشيع مـن خـالل طـرح
خصوصيتني متضادتني للدين اخلالد ،ومها .1 :احلنيفيـة ،و .2االسـتقامة ،ليصـل بعـد
ذلك إىل نظرية «الفقه احلدودي».
إن لف «احلنيف» مأخوذ مـن مـادة «حنـف» بمعنـى امليـل واالنحـراف ،وقـد
استعمل يف الكثري من اآليات بشأن الدين بنحو من األنحاء ،ومن ذلك مـا يف اآليـة

 .1شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  ،112وص  1990 ،452م.

املنهجية التاسيسة ملرشوع الفكري حممد شحرور ❖ 89

اخلامسة من سورة الب ّينة ،1واآليـة الثالثـني مـن سـورة الـروم ،2ومـا إىل ذلـك مـن
اآليات األخرى .والدين احلنيف يعني الدين الذي يتحىل باملرونة والتغيري.
كام أن كلمة «االستقامة» مأخوذة من مادة «قوم» بمعنى االنتصاب «واالمتداد»
تم التعبري يف آيات القرآن الكريم عن هذه اخلصوصية بشكلني ،ومها:
والعزم .وقد ّ
أ) كلمة «املستقيم»؛ كام يف اآلية الثالثة واخلمسني بعد املئة من سـورة األنعـام،3
واآلية احلادية والستني بعد املئة من السورة ذاهتا.4
ب) كلمة «ق ّيم»؛ كام يف اآلية الثالثني من سورة الروم ،5واآلية احلادية والسـتني
بعد املئة من سورة األنعام.6
يتطرق له االنحـراف ،وإن الـدين القـ ّيم
إن الدين املستقيم يعني الدين الذي ال ّ
يعني الدين املحكم واملهيمن .ويـذهب الـدكتور حممـد شـحرور إىل االعتقـاد بـأن
الدين يتحرك بني هاتني اخلصوصيتني بشكل ديالكتيكي؛ بمعنى أنه من ناحية يروم
الثبات واالستقامة ،ومن ناحية أخرى فإنه يقتيض احلركة والتغيـري واالنطبـاق مـع
الرشــائط لتغطيــة مجيــع جمــاالت احليــاة اإلنســانية عــىل طــول التــاريخ؛ وإن هــذا
والتطور يف التشـريع .وعـىل هـذا األسـاس
التحول
الديالكتيك هو الذي يؤ ّدي إىل
ّ
ّ
َ ُ
اَ ُْ
ا َ َ ُُْ
ا َ َ َ َ
َ َ ُ ِّ َ ُ َ َ َ ُ ُ
ا ُُْ
ُ
ِيِن
الِزَكة َوذلِِ ي
اء َويقًِلمِوا الصِاة َويتتِوا
 .1قوله تعاىلَ ﴿ :وَا أم ُِروا إَِّل ِِلَعبدوا اَّلل ُمل ِِصني َل ادلين حنف
َْ
الق ًِّل َمةِ﴾.
َ َ ََْ َ َْ َ َْ
ا َ َ
َ
ْ َ ا ا ََ
ادل ُ
ي ِّ
َ َ ْ َ ْ َ َ ِّ
يِن
ين حنًِلفا ف ِط َرت اَّللِ ال ِِت فط َر انلااس علًلهِا َّل تبِدِيل ِ لِ ِِ اَّللِ ذلِِ
 .2قوله تعاىل﴿ :فأق ِم وجهي ل ِدل ِ
َ
َ َْ
الْ َق ًِّل ُم َولَك اِن أ ْك َ َ
اس َّل َيعل ُمو َ ﴾.
َث انلا ِ
َ
َ ا
 .3قوله تعاىلَ ﴿ :وأ ا َه َذا ِ َ
ِص ِاِط ُم ْس َتقًِلما فاتبِ ُعوهُ﴾.
ًِلم َحنًِلفا َو ََا ََك َ َ َِن ال ْ ُم ْْشك َ
ِصاط ُم ْس َتقًِلم ِينا ق ًَِلما مِلا َة إبْ َراه َ
 .4قوله تعاىل﴿ :قُ ْل إناِن َه َد ِاِن َر ِِّّب إ ََل ِ َ
ِني﴾.
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ ِّ ُ ْ َ ِّ ُ َ َ ا َ ْ َ
َ ََُْ َ
ا
َ
اس َّل يعلمو ﴾.
 .5قوله تعاىل﴿ :ذل ِي ادلين القًلم ولكِن أكَث انل ِ
 .6قوله تعاىلِ ﴿ :ينا ق ًَِلما مِلا َة إبْ َراه َ
ًِلم َحنًِلفا﴾.
ِ
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يمكن القول :إن «احلنيفية» و«االستقامة» متثالن طريف نقيض ديالكتيك التشــريع.
والتطور بدوره متتدّ جـذوره يف
وبطبيعة احلال ال بد من االلتفات إىل أن هذه احلركة
ّ
التناقضات الداخلية لألبعاد املختلفة يف حياة اإلنسان؛ بمعنى أن التحديات القائمة
يف احلياة اإلنسانية وحتوالهتا ،توفر عىل الدوام جماالت جديدة لترشيع أكثـر حداثـة.
إن هاتني اخلصوصيتني يف الدين تتناظران مع جمموعتني من احلاجات اإلنسانية:
 .1احلاجات الثابتة.
املتغرية.
 .2احلاجات ّ
تغري بشـكل
وإن اإلنسان قد خلق عىل جب ّلة وفطرة التغيري ،وإن طبائعه وعاداته ّ
طبيعي ،ويف الوقت نفسه يتمتع بعالقة ثابتة مع الل سبحانه وتعاىل.1
واملتغريات ،هي أنه ال ينبغي ألي
إن املراد من العالقة الديالكتيكية بني الثوابت
ّ
واحد منهام أن يعمل عىل إلغاء ونفي اآلخر ،بل جيب أن تتبلور األحكام يف التعامل
التعـرف عـىل ثوابـت
والتعاطي املتناغم واملنسجم بينهام .واملهم يف البني هو أن يتم
ّ
يتم رسم العالقة الديالكتيكية القائمة بينهام؟
ومتغريات الدين ،وكيف ّ
ّ
يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بأن «استقامة» الدين ،قد ّ
جتلـت يف حـدود
ثابتة ،حي تعمل يف بعض األحيان إىل بيان احلدّ األقصـى لشـيء ،حيـ ال ينبـ
الذهاب إىل أبعد منه ،ولكن يمكن الذهاب إىل ما هو أدنى منه( 2احلكـم رقـم 1 )1؛
 .1شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  446ـ  1990 ،449م.
َُ َ ْ

َْ

َ ُ
َ ا ُ َ ا
ََُ
ـم بيــان احلــد
ارقة فاقطعوا أيِدِيهما﴾ (املائــدة ( .38 :)5يف هــذه اآليــة تـ ّ
ارق والس ِ
 .2قال تعاىل﴿ :والس ِ

األقصـى لعقوبة السارق وهو قطع اليد ،ولكن لي

من الواجب قطع يد مجيع السارقني ،وإنــام

يمكن بحسب الشـرائط والظروف املختلفة وعىل طول الزمان حتديد عقوبــة أخــرى يف بعــض
املوارد  ،وإن حتديد ما هو نوع الرسقة الذي يستحق أشدّ أنواع العقوبة (بمعنى قطع اليد) ،ومــا
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يتم بيان احلدّ األدنى من أمر ،وال ينبغي الذهاب إىل ما هو أدنـى منـه ،ولكـن
وتارة ّ
يمكن الذهاب إىل ما هو أبعد منه( 2احلكم رقم  ،)2وتـارة يـتم بيـان احلـد األعـىل
واألدنى يف وقت واحد ،وبالتايل ال يمكن الذهاب إىل أبعد من ذلك ،وال الـذهاب
إىل أدنى من ذلك ،مع إمكان احلركة بني هذين احلدين( 3احلكم رقم  .)3وعىل هذا
هو نوع الرسقة الذي يستحق عقوبة أدنى ،يعود بالكامل إىل الناس ،وإن الناس هم الذين جيــب
عليهم حتديد ذلك بام يتناسب مع األزمنة واألمكنة املختلفة.
 .1سوف نحدد كل حكم برقم حمدد ،لكي نستفيد منه يف سياق البح .

ُ َ ْ َ َ ْ ُ ُاَ ُ ُ ََ ُ ُ
 .2قال تعاىل يف اآلية الثانية والعشـرين والثالثة والعشــرين﴿ :ح ِّرَِْ علًِلك ْم أمهِاتك ْم َوَنِاتك ْم
َ َ ُ ُ ْ َ ا ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ ََ ُ َْ ََ ُ ُْ ْ
ا َ َ َْ ُ َ َ ُ ُ
ُاَ ُ ُ
ْ َوأمهِاتك ُم الِا ِ أ ْرعِعنك ْم َوأخِ َواتك ْم َِِ َن
َوأخ َواتكم َوعماتكم َوخاَّلتكم َوَنات اْل ِخ َوَنات اْلخ ِ
ُ ُ ُ
َ ُ ُ ا
َ ْ َ َ ُ ُ
ا َ َ ْ ُ
ْ َ
ا َ َ ُاَ ُ َ
ُ
ُ
الرعاع ِة َوأمهات ن ِسائ ِك ْم َو َرَائ ِبك ُم الا ِ ِِف حجورِك ْم َِن ن ِسِائ ِك ُم الِا ِ خلِت ْم ب ِ ِهِ ان فِلِ لِ ْم تكونِوا
ُ ُ ا َ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ ْ َْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ
َ َ ُْْ ا ََ ُ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ َ ُ ََْ
ني﴾ .فقــد
خلتم ب ِ ِهن فا جناح علًلكم وحائ ِل أبنِائ ِكم اَّلِيِن َِِن أاِابِكم وأ َمعِوا بِني اْلختِ ِ

تناولت هذه اآلية بيان النساء الاليت حيرم الزواج منهن ،ويمكن بحســب الشــرائط واملصــالح
وعىل طول التاريخ إضافة أصناف أخرى إليهن؛ من قبيل الزواج من بنات العم واخلال ومجيــع

من تربطنا هبن عالقة النسب؛ الحتامل تفيش األمراض اجلينية والوراثيــة ،وبــذلك يــتم حتــريم
الزواج من مطلق األقارب ،وال ُيعدّ ذلك خروجا عن احلدود اإلهلية ،وإنام هــو اجتهــاد ضــمن
احلدود اإلهلية.

ُ ُ ا ُ َ ْ َ ُ ْ ا َ ْ ُ َ ِّ ْ ُ ْ َ َ ْ
ُ
ني﴾( .النساء ( .)11 :)4يف هذه اآليــة
 .3قال تعاىل﴿ :يواِ ًلكم اَّلل ِِف أوَّل ِكم ل ِذلك ِر َِثل حظ اْلنثًلِ ِ

تم بيان احلد األدنى واحلد األعىل من اإلرث .طبقا هلذه اآليــة فــإن احلــد األعــىل الــذي يأخــذه

الذكر من اإلرث هو ضعف ما تأخذه األنثى؛ بمعنى الثلثان من جممــوع اإلرث والــذي يعــادل
6و ، %66وأما احلد األدنى الذي تأخذه األنثى من اإلرث فهو نصف ما يأخذه الــذكر؛ بمعنــى
أي ظروف إعطاء األنثى من
الثل من جمموع اإلرث بام يعادل 3و .%33وبالتايل ال يمكن حتت ّ
اإلرث أقل من 3و ،%33وال يمكن إعطاء الذكر من اإلرث أكثر من 6و ،%66ولكــن يمكــن يف
بعض الظروف والرشائط االقتصادية  /االجتامعية إعطاء الرجل من اإلرث أقل من 6و،%66

 ❖ 92حممد شحرور؛ دراسة النظریات و نقدها

تتغري عىل طول األزمنة واألمكنـة املختلفـة ،ولكـن يمكـن
األساس فإن احلدود ال ّ
التحرك ضمن هذه احلدود بمقتىض الرشائط والظروف ،وإحداث بعض التغيريات
ّ
فيها ،وإن هذه القدرة واإلمكانية عىل احلركة ضمن هذه احلدود اإلهليـة ،هـي التـي
تضمن جانب «احلنيفية» من الدين وصـالحيته جلميـع األزمنـة واألمكنـة ،ولـي
االجتهاد سوى هذه احلركة ضمن احلدود2.1

ومتغريات الـدين ،يقـدّ م رشحـا
إن الدكتور حممد شحرور ضمن حتديد ثوابت
ّ
رياضيا للعالقة الديالكتيكية بني احلنيفية واالستقامة ،بل إنه يف األساس يـذهب إىل
االعتقاد بأن التصوير أعاله لألحكام اإلسالمية إنام ينشـأ مـن نظرتـه الرياضـية إىل
اآليات القرآنية.
إنه من خالل اإلحالة إىل مباح التابع ( ) )Y=f (xيف الرياضيات واملعـادالت
وإعطاء األنثى من اإلرث أكثر من 3و .%33كأن ُيعطى لألنثى  %60وللذكر  %40عــىل ســبيل
املثال .وعىل هذا األساس فإن أدنى وأقل ما حتصل عليــه األنثــى هــو 3و ،%33ولكــن هــذا ال
يعني أن األنثى جيب عليها أن حتظى هبذه الفائدة الوراثية عىل الــدوام ،وإنــام هــذا الشــكل مــن
اإلرث جيب أن يكون هو املتبع حيـ يبلـ نشــاط الــذكر ودوره يف االقتصــاد  ،%100ويبلـ
تغريت الظروف والشــرائط االقتصــادية ،فــيمكن يف
الدور االقتصادي للمرأة صفرا ،وأما إذا ّ
تغري الظروف والرشائط
مثل هذه احلالة إعطاء األنثى نسبة مئوية أكرب من اإلرث بام يتناسب مع ّ
االقتصادية.
 .1لقد متّت اإلشارة هنا حتى اآلن إىل ثالث حاالت من احلدود اإلهلية ،بيــد أن احلــدود اإلهليــة ال
تقترص عىل هذه احلاالت الثالث ،حي يذكر الدكتور حممــد شــحرور ثــالث حــاالت أخــرى
أيضا ،بيد أن هذه املقالة ال تتســع إىل ذكرهــا .ويمكــن العثــور عــىل تفصــيل هــذه احلــاالت يف
الصفحات من  450إىل  471من كتاب (القرآ والكتاب) ملحمد شحرور.
 .2شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  450ـ  1990 ،459م.
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(جداول حمور املختصات) التي تذكر التوابع ،يذهب إىل االعتقاد بأن كل حكم من
األحكام الشـرعية ،تابع يظهر عىل شكل منحني ضمن حدود ثابتة.

1

إن املحور  Yيف هذه املعادلة ُيشري إىل احلدود اإلهلية ،حي تكـون التشــريعات
للتطور والتغيري .واملحور ُ Xي ّبني تاريخ احلياة البرشية .والنقطة  0التي هي
فيه قابلة
ّ
مبدأ حمور اخلصائص؛ فهي تشري إىل البعثة النبوية.
تطور األحكام ضمن احلدود اإلهلية منذ عرص البعثة
يتم تصوير ّ
ويف هذه الرؤية ّ
أي وقت تستمر فيه احلياة ،عىل شكل تابع منحن .وإن نمـوذج كـل واحـد مـن
إىل ّ
األحكام الثالثة اآلنف ذكرها ،يمكن تصويره عىل النحو أدناه:2
 .1املصدر أعاله ،ص .452
 .2شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  1990 ،465م.
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احلكم رقم :1

احلكم رقم :2
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احلكم رقم :3

وبذلك يصل الدكتور حممد شحرور إىل نظرية يف دائرة الفقه ،وهـو يطلـق عـىل
هذه النظرية عنوان «الفقه احلدودي»؛ ويف املقابل ُيطلق عىل الفقه الشـائع مصـطلح
«الفقه احلدّ ي» .1يرى الدكتور حممد شحرور أن رسول الل؟ص؟ هو ّأول جمتهد مارس
الترشيع والتقنني يف إطار احلدود الترشيعية عىل أساس الرشائط املوضوعية يف شـبه
اجلزيرة العربية.2
ومن هذه الزاوية حي «الفقه احلدودي» من خالل حتديد احلدود الثابتـة يـرى
والتطور ضـمن حـدود ،ويـتم بيـان أحكامهـا عـىل أشـكال
األحكام قابلة للتغيري
ّ
خمتلفة؛ فإن مجيع األحكام يف «الفقه احلدّ ي» تكون ثابتة عـىل الـدوام ،وتـتجىل عـىل
طول التاريخ يف نسق واحد .ويتم رسم منحنى مجيع أحكام «الفقه احلـدّ ي» ،طبقـا
 .1شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  ،472وص  ،476وص  1990 ،479م.
 .2املصدر أعاله ،ص .112
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للشكل أدناه:

1

إن هـذا املنحنــى يعنــي أن احلــدود يف الفقــه احلــدّ ي واملــذكورة بــذاهتا يف «التنزيــل
احلكيم» ،تؤخذ بوصفها حكام تكليفيا ،وتبقى ثابتة عىل طـول التـاريخ (املحـور )X؛ يف
حني ال يبقى يف الفقه احلدودي سوى قسم من األحكام؛ مثل األحكام العباديـة؛ حيـ
تتغري عىل طول التـاريخ ،إال أن الكثـري مـن األحكـام
تظهر عىل شكل هذا املنحنى ،وال ّ
تتغري ضمن حدود ،وتظهر ،كام ذكرنا ،عىل صور خمتلفة.
ّ
األدوات املعررية «الفقه احلدودي»
إن من بني مشاكل الفقه املوجود ،من وجهة نظـر الـدكتور حممـد شـحرور ،توظيـف
عرب عن هذه األدوات بـ «اسـتبداد
أدوات معرفية من قبيل :احلدي واإلمجاع ،حي ُي ّ
األدوات املعرفية يف القرون األوىل» .فهو يـزعم أن هـذه األدوات تنتمـي إىل القـرون
 .1املصدر أعاله ،ص .466
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األوىل من اإلسالم ،وأهنا إنام تتناسب مع املستوى املعريف لتلك احلقبـة الزمنيـة .ومـن
التطـور العلمـي يف
هنا ال بدّ من أداة معرفية جديدة لفهم القرآن والسنة تتناسب مـع
ّ
هذه العصور املتأخرة .1ويمكن بيان هذه األداة عىل النحو اآليت:
 .1مجيع األنظمة املعرفية اجلديدة وال س ّيام الرياضيات اجلديدة؛ يذهب الدكتور
تغـري
حممد شحرور إىل االدعاء قائال بأن تغيري األنظمة املعرفية ،باإلضافة إىل ّ
الزمــان والش ــرائط والظــروف السياســية  /االجتامعيــة ،يــؤ ّدي إىل تغيــري
األحكام أيضا .إذ يمكن يف ضوء العلوم والنظريات العلمية اجلديـدة النظـر
إىل اآليات القرآنية من زاويـة جديـدة والتوصـل مـن خـالل ذلـك إىل فهـم
جديد .وهو يؤكد بشكل خاص ،بالنظر إىل خلفيتـه املعرفيـة؛ حيـ خيـتص
بحقل اهلندسة ،عىل دور الرياضيات احلديثة يف فهـم اآليـات ،ويتبـع النظـرة
الرياضية إىل اآليات ،وكام رأينا فإن النظـرة احلدوديـة إىل اآليـات الترشـيعية
ونظرية الفقه احلدودي التي صدع هبا الدكتور شحرور ،تعـود بجـذورها إىل
هذه الرؤية الرياضية التي ّ
يتحىل هباُ .يضاف إىل ذلك إنه يعمل بشكل خـاص
عىل توظيـف نظريـة املجموعـات يف فهـم آيـات اإلرث ،2ويـرى أن الفهـم
الراهن للفقهاء بشأن آيات اإلرث إنام ينشأ من النظـرة املحـدودة هلـم بشـأن
الرياضيات.3
 .2فهم اإلمجاع بوصفه شيئا ُيشبه الربملـان؛ إن الـدكتور حممـد شـحرور حيـ
 .1شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع ،ص  235ـ  1994 ،236م.
 .2الفصل الثال من كتاب :نحو أصول رقه جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  219ـ  2000 ،299م.
 .3شحرور ،حممد ،نحاو أصاول جدیادة للفقاه اإلساالمي (فقــه املــرأة :الوصــية ،اإلرث ،القوامــة،
التعددية ،اللباس) ،ص  115ـ  2000 ،117م.
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أشكل عىل تعريف املتقدمني لإلمجاع ،تصدّ ى بنفسه لتقديم تعريف لإلمجـاع
قائال« :أما اإلمجاع عندنا فهو إمجاع األحيـاء املعـارصين يف جمالسـهم النيابيـة
صـحة اجلسـم؛ فيضـع
والربملانات» .1من قبيل أن يثبت رضر التدخني عـىل
ّ
الربملان قانونا يمنع بموجبة التدخني ،دون أن ُيعد ذلك حراما رشعا.
 .3القياس؛ بمعنى األدلة التجريبية والب ّينات العلمية التي يقدّ مها علامء الطبيعة
واالجتامع والرياضيات .ويف احلقيقة فإن العلامء يف خمتلف احلقـول العلميـة،
هم بمنزلة املستشارين للسلطة الترشيعية .2ومن الواضح أن هذا املعنـى مـن
القياس يمثل بيانا آخر للعقل العلمي الذي يرعاه الدكتور شحرور يف نظريـة
التشابه أيضا.
 .4فهم السنة النبوية بوصفها أسلوبا ومنهجا لبناء احلضـارة يف مرحلـة تارخييـة
حمدّ دة؛ يذهب الدكتور حممد شحرور إىل االعتقاد بأن التعريف الشائع للسنة
بالقول إهنا عبارة عن« :قول رسـول الل وفعلـه وتقريـره» ،إنـام هـو تعريـف
مطروح من قبل الفقهاء ،ولي

من قبل النبي األكرم؟ص؟ .يف حـني كـان دور

النبي ّ
متغـري مـن الزمـان
يتلخص يف أن يعمل ،يف مرحلة تارخييـة ويف ضـوء
ّ
واملكان ،عىل االجتهاد ضمن حدود إهلية ،وأن يؤس

لنموذج مـن املجتمـع

والدولة بحي تقوم عـىل احلـدود اإلهليـة ،وإن السـنة النبويـة مل تكـن شـيئا
خارجا عن هذا النطاق .3وعىل هذا األساس فإن الذي جيب أخذه من السـنة
النبوية هو أسلوب بناء املجتمع واحلضارة ،وعدم اجلمـود عـىل عـني أفعـال
 .1املصدر أعاله ،ص .64
 .2شحرور ،حممد ،جتفيف منابع اإلرهاب ،ص  2008 ،40م.
 .3شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب قراءة معارصة ،ص  ،39وص  1990 ،499م.
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وأقوال النبي األكرم؟ص؟.
ومن هنا فقـد عمـل الـدكتور حممـد شـحرور يف تثبيـت رأيـه الفقهـي «الفقـه
تم طرح الرياضيات بوصـفها أداة
احلدودي» ،عىل تقديم األداة املعرفية أعاله .لقد ّ
جديــدة ،بيــد أن ســائر األدوات هــي يف احلقيقــة تعــاريف جديــدة ألدوات الفقــه
الراهن؛ حي تعمل عـىل إعـادة قراءهتـا بأسـلوب جديـد ومتناسـب مـع اجتاههـا
الفقهي.
نقد وتقييم نظریة (احلنيفية  /االستقامة) أو الفقه احلدودي
إن الفقه احلدودي قابل للنقد من بعض اجلهات أيضا .ومن بني االنتقادات الواردة عـىل
هذه النظرية ،هي :التربير الرشعي للبدعة ،وعدم قيام هذه النظريـة عـىل أسـاس مقنـع،
وافتقار هذه النظرية إىل الدعامة االستداللية ،وخفـض قـول وفعـل النبـي إىل مسـتوى
االجتهادات التارخيية والشخصية ،واملبالغة يف قدرة العلـوم التجريبيـة ،وانحـالل علـم
الفقه يف سائر األنظمة النظرية أو انحالل العقل االرتباطي يف العقل العلمـي ،واالفتقـار
إىل األصالة ،واالنقطاع املعريف عن الرتاث.
التدیر الرشعي للبدعة
مسـو رشعـي
يبدو أن الفكرة احلاكمة عىل رؤية شحرور ،عبارة عن البحـ عـن
ّ
لإلضافات والضـامئم إىل الـدين والربهنـة عـىل هـذا األمـر ،وهـو أن االبـداعات
تضم إىل الدين ،ال تتعارض مـع نـص ومـواد الشــريعة
اجلديدة ،واإلضافات التي ّ
وأصول الدين .ومن امللفت لالنتباه أن الدكتور حممد شحرور ،ضمن هـذا املسـار،
مطب التناقض؛ فهو من جهـة يعمـد إىل اخـرتاع بعـض املفـاهيم اجلديـدة
يقع يف
ّ
ونسبها إىل اإلسالم ،ومن ناحية أخرى يذهب من خالل الفصل بني الدين والثقافة
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الدينية إىل االعتقاد بأن الذي قاله النبي األكـرم؟ص؟ واخللفـاء الراشـدون لـي

هـو

جمرد إفراز للثقافة العربية التي كانـت سـائدة يف ذلـك
الرشيعة اإلسالمية ،وإنام هو ّ
العصـر!! وبعبارة أخرى :إنه من جهة اليعـد التعـاليم واألحكـام والضــرورات
واملحظورات الصادرة من قبل النبي األكرم؟ص؟ أو اخللفاء جزءا من الرشيعة .ولكنه
وحمرمات من عنده ،ويعتربها جـزءا مـن
من جهة أخرى يسعى إىل إصدار واجبات ّ
الرشيعة.1
ارتقار أساس نظریة الفقه احلدودي إل الدليل
إن الذي ذكره الدكتور حممد شحرور يف إطار نظريـة الفقـه احلـدودي ،ال يعـدو أن
جمرد ادعاء واحد ال يستند إىل دعامة علمية وجيهة .وكام سبق أن ذكرنـا فـإن
يكون ّ
أساس نظرية الفقه احلدودي تقوم عىل ثالث فرضيات ،وهي كاآليت:
 .1تقسيم حمتوى رسالة النبي األكرم؟ص؟ وآيات األحكـام إىل ثامنيـة جمموعـات
كلية وعا ّمة.
 .2إمكانية االجتهاد يف مجيع األحكام باستثناء املجموعة األوىل والثانية.
 .3دعوى أن املجموعة األوىل مـن اآليـات واألحكـام ،أحكـام حدوديـة وأن
الغاية من وضعها حتديد احلدّ األدنى واألقىص للنشاط عـىل طـول التـاريخ،
وليست أحكاما ثابتة.
إن نظرية الفقه احلدودي تقوم عىل هذه املـدعيات الثالثـة ،وال سـيام منهـا االدعـاء
أي واحد من هذه األدلة بربهان وجيه .إن األوامـر النـواهي
الثال  ،يف حني أنه مل يثبت ّ
 .1عيل حرب ،هكذا أقارأ ماا بعاد التفكيا  ،ص  112ـ  ،114املؤسســة العربيــة للدراســات والنــرش،
بريوت 2005 ،م.
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املبينة لألحكام ظاهرة عند العقالء يف وجوب األخذ بتلك األوامـر والنـواهي والعمـل
باألحكام املستفادة منها ،ولي

أخذها بوصفها من احلدّ األدنى واحلد األعـىل ،وجـواز

العمل بحدّ دون احلد األعىل أو أكثر من احلدّ األدنى.
يضاف إىل ذلك أن الدين ،بناء عىل أدلة وجوب بع األنبياء وحاجة الناس إىل
الدين والرشيعة ،إنام جاء هلداية اإلنسان وحتريره من الضياع والضـالل .ولكـن مـا
هي اهلداية التي ينطوي عليها الدين بالنسبة إىل البرش ،بناء عىل نظرية الدكتور حممد
جمرد أصول عامة تبني األحكـام يف احلـدّ األدنـى أو احلـدّ
شحرور التي تعترب الدين ّ
يتم فيه بيان السـلوكيات بشـكل حمـدد ،وأن هنـاك يف دائـرة احلـدود
األقصـى ،ومل ّ
مساحة واسعة للتأرجح واملناورة والتغيري؟! ال س ّيام وأن املسـاحة الواقعـة مـا بـني
احلدّ األدنى واحلدّ األقصـى املنظور يف بعض املوارد ،تكـون مـن السـعة بحيـ ال
خيتلف فيها وجود أو عدم تلك احلدود من الناحية العملية .من ذلـك ،عـىل سـبيل
املثال ،أن احلدّ األدنى واحلدّ األقىص يف بح احلجاب ،من هذا القبيل.
فض قول ورعل النبي؟ص؟إل مستوى االجتهادات التارخيية الشخصية
إن هذه النظرية ختفض سنة النبـي األكـرم؟ص؟ ،أي :قولـه وفعلـه ،إىل جمـرد اجتهـاد
تارخيي .إذ كام سبق أن ذكرنا ،فإن النبي األكرم؟ص؟ ،من وجهة نظـر الـدكتور حممـد
جمـرد جمتهـد يعمـل
شحرور ،بعد أن يعمل عىل إبال احلدود الترشيعيةّ ،
يتحول إىل ّ
عىل وضع قوانني وتشـريعات طبقا ملقتضـى الشــرائط التارخييـة اخلاصـة يف إطـار
احلدود اإلهلية ،ومن هنا فإن قراراته تفتقر إىل الصفة العابرة للزمان واملكان .هذا يف
حني أن الل سبحانه وتعاىل قد أمر يف الكثري من آيات القرآن الكريم بوجوب إطاعة
رسول الل بشكل مطلق ،ومل يق ّيد ذلك بزمان خـاص أو مكـان بعينـه .كـام يف قولـه
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ُيِ
تعاىل﴿ :قل أطًِلعوا اَّلل و
الرسول فل ِ ت َولوا فل ِ اَّلل َّل ِ

ْ َ

الَك ِفِر َ
ين﴾ .1إن هـذه اآليـة
ِ

ونظائرها تثبت جتاوز أقوال وأفعال النبي األكرم؟ص؟ للزمان واملكان.
املبالغة يف قدرة العلوم التجریبية

إن القول بجواز الترشيع والتغيري يف مجيـع األحكـام غـري العباديـة عـىل طبـق رأي
العلــامء ،وختويــل العلــوم التجريبيــة صــالحية تنظــيم وتــدوين مجيــع الواجبــات
واملحرمات ،إنام يقوم عىل فرضية أن العقل والعلم البرشي يمتلك القدرة عىل فهـم
ّ
املتنوعة لإلنسان يف مجيع املراحل التارخيية ،يف حني أن هذا مـا
وإدراك االحتياجات ّ
مل تدّ عه العلوم العقلية وال العلـوم التجريبيـة أيضـا .2ال سـ ّيام بـالنظر إىل اخـتالف
اآلراء املطروحة حول اعتبار النظريات العلمية بني الفالسفة ،حي انتهت مرحلـة
املدعيات الكبرية واجلانحة نحو اخليال التي كانت شـائعة يف القـرن التاسـع عشــر
للميالد.
انحالل علم الفقه يف سائر املنظومات النظریة (انحالل العقال التواصال يف العقال
العميل)
إن توظيف الرياضيات واالستدالالت التجريبية بوصفها أدوات معرفيـة يف الفقـه
احلدودي إذا كان يراد منه االستفادة منها بوصفها أدوات لتشخيص املوضـوعات،
لن يكون هذا شيئا جديدا ،فقد سبق للفقهاء أن اعتربوا ذلك وال يزالـون .وأمـا إذا
 .1آل عمران ( .32 :)3وانظر أيضا :آل عمران (132 :)3؛ النساء (52 :)4؛ املائدة (.92 :)5
 .2مصباح اليزدي ،حممد تقي ،را و راهنامشنايس ،ص  10ـ  ،15مؤسسه آموزيش و بجوهيش امام
مخيني؟حر؟ ،قم 1384 ،هـ ش( .مصدر فاري).
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يـتم أخـذ الرياضـيات
كان األمر كام يلوح من آراء الـدكتور حممـد شـحرور ،بـأن ّ
واألدلة التجريبية بوصفها طرقا لتشـريع األحكام بشكل مستقل عن الوحي ،فهو،
املتنوعة للبــرش
باإلضافة إىل كونه ينطوي عىل نظرة سطحية يف معرفة االحتياجات ّ
من خالل العلوم التجريبية ،فإنه ينطوي عىل تفاؤل اعتبـاطي يف جدوائيـة ونجاعـة
الرياضــيات يف عمليــة الترشــيع ،يــؤ ّدي كــذلك إىل انحــالل علــم الفقــه يف ســائر
املنظومات النظرية ،وخيفض الفقه إىل مستوى النشاطات العلمية  /التجريبيـة .ويف
احلقيقة فإن نظرية الفقه احلدودي ليست نظرية هتدف إىل الرفع من شأن الفقـه ،بـل
ترمي إىل انحالل الفقه يف سائر العلوم .وبعبـارة أخـرى :إذا أردنـا أن نتحـدث بـام
يتطابق مع مصطلحات الدكتور حممـد شـحرور ،فـإن هـذه النظريـة حتيـل العقـل
التواصلی إىل العقل العلمي ،وبذلك فإهنا تعرض العقالنية يف العامل اإلسـالمي إىل
أزمة من نوع آخر؛ إذ سوف تنشأ هـذه األزمـة مـن اإلفـراط يف اخلـوض يف العقـل
العلمي.
رقدا األصالة واالنفصال املعريف مع الرتاث
إن نظريات الدكتور حممـد شـحرور طبقـا ملعـايريه اخلاصـة ،تفتقـر إىل خصـائص
التفكري األصيل ،وتعاين من نوع من االنقطاع املعـريف؛ ألهنـا جمتثـة ومنقطعـة عـن
باملرة ،وتتجاهل جهود علامء الدين متاما .فعىل الرغم من أن القبـول املطلـق
املايض ّ
والتبعية العمياء لرتاث علامء السلف ال ينسجم مع العقل ومرشب العقـالء ،إال أن
جتاهل الرتاث والغفلة عن إجيابياته خمالف بدوره ملنهج العقالء بنف

النسبة أيضـا.

كام قال الدكتور شحرور يف إيضاح «األصـالة» ،إن األصـالة بمنزلـة الشـجرة ذات
ّ
التجـذر يف املـايض
العنرصين ،ومها :اجلذور ،والثامر .وإن الرشط يف األصـالة هـو
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واالرتواء مـن معينـه باإلضـافة إىل التعامـل مـع املعطيـات املعـارصة ،وإن الفكـر
يتم احلصـول عليـه مـن طريـق االسـتفادة مـن النتـائج املعرفيـة
األصيل هو الذي ّ
احلاصلة من النشاط العلمي للمتقدمني والوصول إىل قفـزة علميـة ،لنحصـل مـن
ذلك كله عىل معطيات جديدة.
يضاف إىل ذلك أن النفي املطلق والنظرة األحادية إىل علـامء الـدين ومعطيـاهتم
تنطوي يف صلبها عىل نوع من الفوىض املعرفية ،التـي ال ينـتج عنهـا سـوى الـوهن
يعـرب عـن قـراءة أصـيلة
وااللتقاط .ومن هنا فإن فكر الـدكتور حممـد شـحرور ال ّ
ومبدعة لإلسالم ،حلل املشاكل واالحتياجات املعارصة ،بل هـي قـراءة مـن زاويـة
العامل احلدي وفرض قيم احلداثة عىل الدين ،وبالتايل فإن هـذه القـراءة متثـل سـعيا
منه إىل تقديم قراءة معارصة ،وبذلك يمكن القول إهنا متثل نوعا من التقليد.

النتائج
الحظنا ،يف معرض دراستنا وبحثنا يف املرشوع الفكري للدكتور حممـد شـحرور يف
إطـار املنهجيـة التاسيسـية وتقيــيم النظريـات املدرجــة فيـه ،أن تفكــريه يكمــن يف
التعاطي مع جمموعتني من العنارص واخللفيات املعرفية وغري املعرفيـة .وقـد لعبـت
العنارص واخللفيات غري املعرفية دورا كبريا يف بلـورة هـواج

الـدكتور شـحرور،

وكانت اخللفيات املعرفية مؤثرة يف حل املسائل املاثلة بني يديه.
إن الدكتور حممد شحرور بعد مشاهدته للتخلف واالنحطاط يف العـامل العـريب،
ونواقص أنشطة التيارات الفكريـة  /السياسـية الفاعلـة يف عصــره ،صـار بصـدد
الكشف عن أسباب وعلل هذا التخلف واالنحطاط ،والعثور عىل طريق للخـروج
من هذه األحوال واألوضاع القائمة .وقد وجد أن جـذور التحـديات املاثلـة أمـام
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عـرف عـن التحـديات املعرفيـة يف
العامل اإلسالمي تكمن يف البنية املعرفية له .وقد ّ
العامل اإلسالمي حتت عنوان «أزمة العقل» ،وقد ذهب إىل االعتقاد بأن تـرك العقـل
تورط العقـل
العلمي والغفلة عن اآليات الناظرة إىل قوانني الوجود ،الذي أ ّدى إىل ّ
يف «األلفة اآلبائية» وتقدي

تراث السلف بوصفه من املس ّلامت الثابتة ،كان من بني

موانع اإلبداع يف العامل اإلسالمي.
عرف «االستبداد» بوصـفه أصـال للبنيـة املعرفيـة لعـامل
كام أنه يف حتليل تارخيي ّ
اإلسالم .وقد رأى أن التأسي

لالستبداد السياي يف املراحل املتواليـة قـد أ ّدى إىل

إعادة إنتاج االستبداد يف خمتلف مستويات وطبقات الثقافـة اإلسـالمية .إن الصـور
املختلفـة هلـذا االسـتبداد مــن وجهـة نظـر الـدكتور حممــد شـحرور ،عبـارة عــن:
«االستبداد االعتقادي» ،و«االستبداد الفكـري» ،واالسـتبداد املعـريف» .ويف سـياق
هذا السعي السلبي ،قـدّ م الـدكتور شـحرور ،يف إطـار املسـعى اإلجيـايب ،نظـريتني
بعنوان «نظرية التشابه» و«نظرية احلنيفية  /االستقامة» .وكانت نظرية «التشـابه» أو
ويتم
«ثبات النص وحركة املحتوى» ناظرة إىل القانون التكويني املوجود يف القرآنّ ،
عىل أساسها فهم اآليات التكوينيـة يف ضـوء العلـوم املعـارصة .كـام كانـت نظريـة
«احلنيفية  /االستقامة» أو «الفقه احلدودي» ناظرة إىل قواعـد السـلوك االجتامعـي.
وعىل أساس هذه النظرية يقوم البرش يف كل عصـر بجعل القـوانني يف إطـار حـدود
خاصة.
إن تقليدية حتليل الدكتور حممـد شـحرور للبنيـة املعرفيـة يف العـامل اإلسـالمي،
والتعميامت االعتباطية ،وجتاهل تأكيد النبي األكرم؟ص؟ عـىل حفـ ونقـل وتـدوين
احلدي  ،وإنكار تدوين احلدي يف عصــر رسـول الل خالفـا للشـواهد والوثـائق
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املتوفرة ،وجتاهل العقل العلمي يف العامل اإلسالمي ،من أهم املوارد التي ُيشكل فيها
عىل اآلراء السلبية  /النقدية للدكتور حممد شحرور.
كام أن عرض القراءة األيدولوجية واملغرضة عن القرآن الكريم والتي تتجاهـل
قواعد فهم النص ،واملبالغة يف االجتاهات اهلرمنيوطيقية املتمحـورة حـول املفــ ّرس،
ونسبية فهم القرآن الكريم ،وتعارض نظريـة التشـابه مـع فلسـفة النبـوة ،ونظريـة
التشابه وطرح األفهام املتهافتة من الناحية الزمنية بالنسبة إىل نص القرآن ،مـن أهـم
اللوازم الباطلة لنظرية التشابه.
إن التربير الرشعي للبدعة ،وعدم وجاهة أساس النظرية ،واالفتقار إىل الدعامة
االستداللية ،وخفض قول وفعل النبي األكرم؟ص؟ إىل مستوى االجتهادات التارخيية
والشخصية ،واملبالغة يف قـدرة العلـوم التجريبيـة ،وانحـالل علـم الفقـه يف سـائر
املنظومات النظرية ،أو انحالل العقل التواصلی يف العقل العلمي ،وفقدان األصالة
واالنقطاع املعريف مع الرتاث ،تعد من بني االنتقادات اهلا ّمة الواردة عىل نظرية الفقه
احلدودي.
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حتليل نقدي لرأي حممد شحرور يف خصوص إعجاز وحتدي
القرآن

1

د .حمسن ررع

2

د .إنسية عسكري3

ّ

اخلالصة
تـم طرحهـا بشـأن كيفيـة إعجـاز القـرآن الكـريم
هناك الكثري من النظريات التـي ّ
واملسائل املتعلقة بذلك ،منذ نزول القرآن وحتى هذه اللحظة .وقد ذهـب الـدكتور
حممد شحرور من خالل تعريف حدي له عن اإلعجاز ،إىل حتديده بقسم من آيات
القرآن عىل أساس القول بعـدم الـرتادف .فهـو حيـ ركـز يف دراسـاته عـىل عـامل
قسم املصحف الشـريف إىل القرآن والكتاب ،ولذلك فقد أقام رؤيته عـىل
احلداثةّ ،
أساس إمكان اإلتيان بمثل الكتاب ،ومن هنا فإن الل قد ّ
حذر الناس ،ومنهم النبـي

 .1تعريب :حسن عيل مطر اهلاشمي.
 .2أستاذ مساعد يف جامعة «حرضة معصومة؟اهع؟» ،وعضو اهليئة العلمية ملجموعة العلوم والقــرآن
واحلدي .

 .3أستاذ مساعد يف جامعة «حرضة معصومة؟اهع؟» ،وعضو اهليئة العلمية ملجموعة العلوم والقــرآن
واحلدي .
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والنبـوة ،وطبقـا لوجـود
األكرم؟ص؟ ،عن القيام بذلك .كام أنه قد ّفرق بـني الرسـالة
ّ
والنبـوة ليسـت
االختالف بني القرآن والكتاب ،قال بأن اآليات اخلاصـة بالرسـالة
ّ
عىل وترية واحدة يف موضوع اإلعجاز ،وال ينبغي تعميم خصـائص اإلعجـاز عـىل
مجيع اآليات النازلة عىل النبي األكرم؟ص؟ .لقد ذهب الدكتور حممد شحرور ،خالفـا
خاصة ،وهو أمر يسـتدعي التـدقيق
للمتقدمني ،إىل حصـر وجوه اإلعجاز يف أبعاد ّ
والتحليل .كام أنه قـام بـإبراز مصـاديق التحـدّ ي يف البنيـة اللفظيـة واألدبيـة قبـل
املضمون واملحتوى .وقد سـعينا يف هـذه املقالـة مـن خـالل االجتـاه التوصـيفي /
التحلييل إىل نقد هذا الرأي ،والعمل يف إطـار تفسـري أفكـاره عـىل مناقشـة وحتليـل
التناقضات واإلشكاالت الواردة عليه.

املقدمة
منذ القرن الرابع عشــر ظهـرت حركـات جديـدة بـني املسـلمني تـدعو إىل إحيـاء
اإلسالم ،بوصفه أسلوب حياة وسلوك اجتامعي للمسلمني .وكان هلـذه احلركـات
اجتاهات خمتلفة :هناك من يدعو إىل قراءة تارخيية لإلسالم يف عصـر نـزول القـرآن،
وهم الذين ُعرفوا بالسلفية ،وهناك من رأى أن إحيـاء اإلسـالم يكمـن يف إصـالح
الرتاث اإلسالمي عرب فتح باب االجتهاد ،وكانت هناك مجاعـة سـعت مـن خـالل
تضييق دائرة ما ُي ّتوقع مـن اإلسـالم وحصــر تلبيـة الـدين اإلسـالمي واسـتجابته
للمسائل يف تلك الدائرة .وهناك يف البـني أشـخاص وصـلوا إىل نتيجـة مفادهـا أن
قراءة املسلمني لإلسالم حتتاج إىل إعادة نظر .وبعبـارة أخـرى :إهنـم قـدّ موا للـدين
عام توفر طوال هـذه القـرون األربعـة عشــر بوصـفه تراثـا إسـالميا،
قراءة ختتلف ّ
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اختالفا أساسيا.1
إن من بني هؤالء املفكرين هو الدكتور حممد شحرورُ .ولد شـحرور يف سـوريا
سنة  1938م .وقد واصل دراسته اجلامعية يف حقل اهلندسـة .كـام اشـتغل بدراسـة
القرآن بالتزامن مع اشتغاله بالتدري

يف احلقل الفني .وكانت حصيلة دراساته قـد

ظهرت سنة  1990م إثر صدور كتابه «القرآ والكتاب :قراءة معارصة» .إن هـاج
الدكتور شحرور يف دراسة القرآن يكمن يف كيفية قراءة النص ،وقد سعى يف أعاملـه
التي صنفها  ،إىل بيان األصول واألساليب يف هذا الشأن .إهنا قراءة للقرآن تفــ ّرسه
عىل أساس املباين واألصول املختلقة ،وإن معرفـة هـذه املبـاين تسـاعدنا عـىل فهـم
أفكاره القرآنية بشكل دقيق .إن املبنى األصيل لتفكري الـدكتور شـحرور يقـوم عـىل
عدم العودة يف أسلوب تفكرينا من القرن العرشين إىل القرن السابع للهجرة.2
إن من بني األبحاث اهلا ّمة املرتبطة هبذه املباين ،بح إعجاز القرآن الذي اقـرتن
بقراءة جديدة يف ضوء ارتباطـه املبـارش والعميـق بمبـاين الـدكتور شـحرور .قبـل
الدكتور شحرور قلام حظيت اآليات ،التي استخرج منها مسـائل مـن قبيـل أوجـه
اإلعجاز ،باالهتامم ،وقد عمل عىل إبرازها يف ضوء أفكـاره القرآنيـة .وحيـ كـان
إعجاز القرآن عىل الدوام هو الدليل عىل أحقية الرسالة وحاملهـا ،وكـان هلـا تـأثري
مبارش عىل خلودها ،ويف الوقت نفسه كانت كيفية هذا اإلعجـاز مـن حيـ خلـود
القرآن قد وقعت مطمحا ملختلف النظريـات ،نسـعى يف هـذه املقالـة ،مـن خـالل
دراسة رأي شحرور ،إىل حتليل ونقد فرضيات ومبـاين ومعطيـات هـذه النظريـة يف
 .1أمحد الغزاوي ،إيامن ،احلداثيو العرب وموقفهم من القرآ (ظاهرة الوحي أنموذج ًا) ا دراسة نقدیة»،
دراسات :علوم الرشيعة والقانون ،املجلد  ،43العدد 1 :ص  1ـ  2016 ،4م.
 .2شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  ،566األهايل ،دمشق 1990 ،م.
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خصوص اإلعجاز والتحدّ ي.
وعىل الرغم من أن هذا البح بسـبب سـعة مسـاحة مسـألة اإلعجـاز حيظـى
بسابقة عا ّمة يف تفاسري اإلمامية وأهل السنة واملؤلفـات اخلاصـة ،إال أن أيـا منهـا مل
يتطرق إىل اكتشاف االجتاهات اجلديدة وتقيـيم أدلـة ومبـاين ومعطيـات نظرياهتـا،
ّ
وبيان طرق اخلروج من اإلشكاالت األساسية.
إن هذه املقالة تسعى ،من خـالل بيـان اجتاهـات ومبـاين الـدكتور شـحرور يف حقـل
األبحاث القرآنية ،إىل بيان آرائه حول اإلعجاز ،ونقد هذه اآلراء مع اإلشارة إىل مغالطاهتـا
وإشكاالهتا األساسية.

حتدید دائرة اإلعجاز
إن الدكتور شحرور ُينكر مجيع املعاجز املنسوبة إىل النبـي األكـرم؟ص؟ ،وقـد واصـل
هذه املسألة بذكر ثالثة أدلة ،وهي:
 .1اإلنكار من قبل التنزيل احلكيم؛ ألنه إنـام ُيثبـت املعجـزات املاديـة لألنبيـاء
السابقني ،دون النبي األكرم؟ص؟.
 .2تناقض املعجزات املنسوبة إىل النبي األكرم؟ص؟ مع مـا ورد التصــريح بـه يف
القرآن الكريم.
 .3عدم تناغم أغلب املعاجز ،إذا مل نقل مجيعها ،مع احلقائق العلمية واملعطيـات
البشـرية؛ وعليه فإن هذه املعجزات التـي حتكـي عـن التصــ ّرف يف الطبيعـة
سوف تكون سببا إىل الرشك بالل؛ وعليه فإن هذا النوع من العقائـد إنـام هـو
ثمرة تالعب احلكومات من أجل إقناع الشعوب املغلوبة والتمويه عليها مـن
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خالل تعظيم النبي يف أنظارهم ،وتسهيل عملية إدخاهلم يف اإلسالم .1هذا يف
حني أن هذا املدعى ينطوي عىل تناقض ال يمكـن اجلمـع بينـه وبـني رصيـح
آيات 2القرآن الكريم.3
وحي أن الدكتور شحرور قد وصف الوحي بأنه غياب عن الوعي واإلدراك،
ويدعي بأن هذا األمر يدل عىل تعطيل احلواس اخلارجية ،4عىل الرغم مـن أن ذلـك
منه كان بداعي الدفاع عن النبي األكرم ،فهو يتهم طبيعة الـوحي ،5وهـذا ،بطبيعـة
احلال ،يتعارض مع رصيح روايات أهل السنة.6
وتطـورا
يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بأن النوع اإلنساين قد شـهد تقـدّ ما
ّ
عىل املستوى العقيل بمرور الزمن .إن أتباع األنبياء السابقني ،إنـام كـانوا قـادرين عـىل
نبـواهتم
استيعاب املدركات احلسية ،ومن هنا فقد اقترصت معاجز أنبيائهم يف إثبـات ّ
عىل اجرتاح املعاجز احلسية واملادية ،وأما النبي األكـرم فقـد ظهـر يف مرحلـة النضـج
العقيل للبرش ،ومن هنا كان القرآن الكريم 7هو معجزته اخلالدة ،1إال أن مراد الـدكتور
 .1شحرور ،حممد ،السنة الرسولية والسنة النبویة ،ص  36ـ  ،40دار الساقي ،بريوت 2012 ،م.
 .2اآلية األوىل من سورة اإلرساء ،واآلية األوىل والثانية من سورة القمر.
 .3سمرين ،يوسف ،بؤس التلفيق؛ نقد األسس التي قام عليهاا طار حمماد شاحرور ،ص ،140مركــز دالئــل،
الرياض1439 ،هـ.
 .4شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،383م.
 .5التل ،عادل ،النزعة املادیة يف العامل اإلسالمي ،ص  ،350دار البيئة 1415 ،هـ.
 .6البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري ،ج  ،1ص  ،4وزارة األوقاف ،القاهرة 1410 ،هـ؛
النسائي ،أمحد بن عيل ،السنن ،حتقيق :عبد الغفار ســليامن البنــداري ،ج  ،1ص  ،324دار الكتــب
العلمية ،بريوت 1411 ،هـ.
 .7يطلق الدكتور شحرور عنوان «القرآن» عىل جزء من القــرآن املصــطلح واملعهــود الــذهني بــني

 ❖ 114حممد شحرور؛ دراسة النظریات و نقدها

شحرور من القرآن لي

هو هذا املعنى املرسوم والذي نعرفه ونعهده للقرآن الكـريم.

إنه طبقا ملبناه الفكري الذي يرى أن آيات القرآن تتألف من قسمني مستقلني للرسـالة
النبـوة دون آيـات الرسـالة.
ختص آيـات
ّ
والنبوة ،يذهب إىل االعتقاد بأن املعجزة إنام ّ
ّ
ـالنبوة
سـمي اآليـات اخلاصـة بـ ّ
سـمي اآليـات اخلاصـة بالرســالة «كتابـا» ،و ُي ّ
وهـو ُي ّ
«قرآنا».2
ام

الکتاب

قرآن

تفصیل

الکتاب

تقسيم اآليات من وجهة نظر الدكتور حممد شحرور
يذهب الدكتور شحرور إىل القـول بـأن اآليـات تنقسـم بشـكل عـام إىل ثالثـة
أقسام:
 .1القرآن :إن املراد من هذا املصطلح هو جزء من القرآن الكـريم ،وهـو اجلـزء
اخلاص باملوضوعات املرتبطة بالنبوة .إن اآليـات اخلاصـة هبـذا القسـم هـي
طبقا لتعريف شحرور «متشاهبة» .وإن املوضوعات العامة والكليـة العلميـة
املرتبطة بعامل التكوين ،تندرج ضمن هذا القسم .وإن عنوان «القرآن العظيم»
املسلمني ،ويستعمل عنوان «القرآن الكريم» يف اإلشارة إىل القرآن املعهود.
 .1شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،185م.
 .2املصدر أعاله ،ص  56ـ .57
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و«الســبع املثــاين» مصــطلحات تســتعمل [يف أدبيــات الــدكتور شــحرور

1

لإلشارة إىل هذا القسم.2
 .2الكتاب :إن املراد من الكتاب هو ذلك اجلزء الذي يشتمل عىل املوضـوعات
اخلاصة بالرسالة ،وهو يشتمل عىل األحكام والوصـايا األخالقيـة.
املحكمة
ّ
تم التعبري عن هذا القسم بمصطلح «أم الكتاب».3
وقد ّ
 .3تفصيل الكتاب :وهذا القسم من القرآن الكريم ال هو مـن املحكـم وال هـو
من املتشابه ،ولكنه يرتبط بالرسالة.4
أي
إن نظرية الدكتور شحرور يف تقسـيم وتبويـب آيـات املصـحف ،لـي هلـا ّ
سابقة يف رؤية املسلمني إىل اآليات اإلهليـة .وحيـ رأى الـدكتور شـحرور نفسـه
وحيدا يف القول هبذه النظرية ،فقد سعى إىل إعطاء هـذه النظريـة ُبعـدا تارخييـا مـن
خالل نسبتها إىل املعتزلة.5
إن املبنى األكثر أصالة يف التفسري اللغوي لدى الدكتور شحرور يقوم عىل عـدم
وجود الرتادف يف اللغة العربية .وقـد ادعـى شـحرور أنـه قـد تـأثر يف هـذا املبنـى
الفراء ،وأيب عيل الفاري ،وابن جنـي ،وعلـامء مـن أمثـال
بلغويني كبار من أمثالّ :
عبد القاهر اجلرجاين ،6ورأى أن هذا املبنى يوفر إمكانيـة لتقـديم فهـم جديـد عـن
(املعرب).
 .1ما بني املعقوفتني إضافة توضيحية من عندنا.
ّ
 .2شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،96م.
 .3املصدر أعاله ،ص .55
 .4املصدر أعاله ،ص .56
 .5املصدر أعاله ،ص  257ـ .258
 .6التوبة ،غازي ،رؤی وآراء معارصة :دراسة وتقويم ،جملة البيا  ،ص  ،74الرياض 1434 ،هـ.
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اإلسالم .1يف حني أن مبناه هذا عرضة للكثري من التحديات واإلشـكاالت اجلـا ّدة،
وإن بعض موارد هذه التحديات واإلشكاالت عبارة عن:
يتم إثباهتا أبدا بأدلة حمكمة ،ولذلك مل حتـ بإمجـاع
 .1إن نظرية عدم الرتادف مل ّ
من قبل العلامء ،وكانت من املسائل اخلالفية بني املسلمني .ولو جتاوزنا بسبب
التعريف عن منشأ هذا االختالف ،2فإن البعض قد ذهـب إىل االعتقـاد بـأن
أدلة القائلني بالرتادف 3أقوى من أدلة القائلني بعدم الرتادف.4
 .2مل يبذل الدكتور شحرور جهدا يف إثبات عدم الرتادف ،وإنام اكتفى باإلشارة
إىل أنه قد قبل هبذا الرأي بتأثري من أستاذه ،واكتفى يف ذلك بذكر أسامء بعض
من كبار علامء اللغة يف السابق ،وذكر من بينهم ابن جني ،إال أن ابـن جنـي مل
يكن من القائلني بعدم الرتادف ،بـل كـان عـىل العكـ

مـن ذلـك إذ يقـول

بوجود ألفاظ متعددة ملفهوم واحد.5
 .3بعيدا عن مجيع اإلشكاالت املتقدمة ،فإننا نجد حتـى القـائلني بنظريـة عـدم
الرتادف ،إنام اعتربوا األسـامء املختلفـة للمصـحف أوصـافا لـه ،ال أن عـدم
 .1شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  47ـ  1990 ،48م.
 .2هناك من يذهب يف تعريف الرتادف إىل جمــرد االحتــاد املفهــومي ،وهنــاك مــن يشــرتط االحتــاد
املفهومي واملصداقي كمالك لتحقق الرتادف( .اجلرجاين ،ص  1370 ،25هـ ش).
 .3انظر عىل سبيل املثال :السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعهاا ،حتقيــق:
حممد أمحد جاد املوىل ،وعيل حممد البجاوي ،وحممد أبو الفضــل إبــراهيم ،ج  ،1ص  ،319دار
الفكر ،بريوت.
 .4التل ،عادل ،النزعة املادیة يف العامل اإلسالمي ،ص  354ـ  1415 ،355هـ.
 .5ابن جني ،عثامن ،اخلصائص ،حتقيق :عبد احلميد اهلنداوي ،ج ،1ص ،474دار الكتب العلمية،
بريوت 2008 ،م.
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الرتادف يستوجب انفصال املوضوع اخلارجي للمصحف عندهم.
 .4إن مبنى الدكتور شحرور شديد القرب من املباين العرفانية البن عـريب؛ فـإن
النبوة والرسالة .1إذ يرى أن الوحي اإلنبـائي مـن
ابن عريب بدوره يفصل بني ّ
االرتباط األزيل والالمتناهي ،بحي أنه ال ينقطع بانقطاع الـوحي الرسـايل،
وإنه يستمر عرب األولياء .2ويبدو أن الدكتور شحرور قد سار عـىل ذات هـذا
املبنى واختذ منه أساسا لتقسيم اآليـات اإلهليـة إىل قسـمني :القسـم الـذي ال
يتغري ،والقسم التارخيي.3
ّ
إن الدكتور شحرور عىل الرغم من اإلشـكاالت املطروحـة عـىل املبنـى القائـل
بالتفاوت بني القرآن والكتـاب ،يـذهب إىل االعتقـاد بـأن حكـم اآليـات اخلاصـة
بـالنبوة يف موضـوع اإلعجـاز لـي
بالرسالة واآليات اخلاصة
ّ

واحـدا ،وال ينبغـي

تعميم خصائص اإلعجاز عىل مجيع اآليات النازلة عىل النبي األكرم؟ص؟ .وباإلضافة
إىل طريقة تقسيم اآليات ،فإن الذي يدفعه يف خصوص اإلعجاز إىل هذا احلكم هـو
تفسريه اللغوي .4وقد عمد إىل تفسري اآليتني أدناه عىل مبنى القول بعدم الرتادف:

 .1ابن عريب ،حميي الدين حممد بن عــيل ،الفتوحاات املكياة ،ج  ،1ص  ،251دار صــادر ،بــريوت،
 1329هـ.
 .2املصدر أعاله ،ج  ،3ص .101
 .3أبو زيد ،نرص حامد ،رلسفة التأویل ،ص  115ـ  ،116دار التنوير ،بريوت 1995 ،م؛ أبو زيــد،
نرص حامد ،النص ،السلطة ،احلقيقة ،ص  ،234املركز الثقايف العريب ،بريوت 1983 ،م.
 .4شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،179م.
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﴿ .1فويل ل ِذل
ِين يكتبو الُِتاب بِأيدِي ِهم ث ام يقولو هذا َِن عِن ِد ِ
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ْ
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َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ا
ْ
ا
ْ
ْ
ْ
ث َمنا قلًِلا ف َويل لهم مِما كتبْ أيدِي ِهم َو َويل لهم مِما يكسِ بو ﴾.1
َ
ُْ َ
َ َُْ َ ْ
ْ َ َ ُْ
ْ َ َ َ ْ ُْ َ ْ ََ َ ْ َُْ
اْلن لَع أ يأتوا ب ِ ِمث ِل هذا الق ْرآ ِ َّل يأتو ب ِ ِمثلِ ِه َول ْو
ئ اجتمع ِ
اْلنس و ِ
﴿ .2قل ل ِ ِ
ْ ِ
َ
َ
ْ ُ ُ ْ
َك َ َبعضه ْم ِِلَعض ظ ِهريا﴾.2

يرى الدكتور شحرور أن املقارنة بني هاتني اآليتني حتـدث تناقضـا؛ وذلـك ألن

اآلية األوىل ّ
حتذر الناس من كتابة «الكتاب» ،وهذا التحذير ُيشري إىل إمكانيـة كتابـة
نص مثل الكتاب ،يف حني أن اآليـة الثانيـة تنطـوي عـىل حتـدّ بــ «القـرآن» ،وهـذا
ّ
التحدّ ي ُيثبت أن الناس ال يستطيعون أبدا أن يأتوا بمثل القرآن.3
كام سبق أن ذكرنا فإن الدكتور شحرور يـرى أن رفـع هـذا التنـاقض يكمـن يف
القول بعدم وجود الرتادف يف القرآن الكريم .فهو من خالل القول بعـدم الـرتادف
بني الكتاب والقرآن ،قد اعترب التحدي مرتبطا بالقرآن والتحذير مرتبطـا بالكتـاب،
وعىل أساس من هذا الظن قام برفع التعارض املفرتض بني اآليتني أعـاله .يف حـني
أن مبناه يف تقسيم املصحف موضع إشكال ،وكذلك التعارض أعاله خمـدوش مـن
األساس ،وذلك لألسباب أدناه:
 .1هناك قواعد وضوابط لفهم كل نص .وإن تفسري القـرآن بـدوره يقـوم عـىل
بعــض األصــول واملعــايري العقليــة أيضــا ،ولــذلك فــإن االلتفــات إىل هــذه
األصول يمكن أن يلعب دورا حموريا يف تقديم تفسري منطقي ومنسـجم .4إن
 .1البقرة (.79 :)2
 .2اإلرساء (.88 :)17
 .3شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،179م.
 .4الكبيس ،عبادة بن أيوب ،القراءة اجلديدة للقرآن الكــريم بـني املــنهج الصــحيح و اإلنحــراف
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الدكتور شحرور يف معـرض إثبـات نظريتـه بشـأن تعـارض اآليتـني مـورد
البح  ،يتجاهل أبسط وأوضح القواعد العلمية والعرفية للفهم ،وال يلتـزم
هبا.1
من خالل إطاللة عابرة يمكن القول بأننـا ال نـرى مبـاين كافيـة يف تقسـيامته
وتبويباته ،وإنه قد تغـاىض عـن املقـدمات واألصـول العلميـة والعرفيـة يف
املتفرقة واملستندة إىل بعض اآليات القرآنيـة ،إنـام
التفسري .ومن هنا فإن أدلته ّ
تأيت دون االلتفات إىل الوجوه اللغوية والتفسريية لآليات.2
يبني بناء صياغته للمصطلحات وحدودها ،ومن هنـا
 .2إن الدكتور شحرور مل ّ
فإن االعتامد عىل آرائه خيدش يف القوام التفسريي آليات القرآن .وقـد ذهـب
نصـر حامد أبو زيد ،من خالل اإلشارة إىل هذا األمر ،إىل القول بـأن جتاهـل
الدكتور شحرور للنسيج الثقايف للنص ،بل وحتى ماهية الـنص ،هـو الـذي
أ ّدى به إىل جتاهله آلراء العلامء املتقدّ مني.3
املسـيء ،جم ّلة الرشیعة والدراسات اإلسالمية ،العدد 11 :ص  88ـ  1429 ،92هـ.
 .1رجبي ،حممود وآخرين ،روش شنايس تفسري قرآ (منهج تفســري القــرآن) ،ص  ،61پژوهشــگاه
حوزه و دانشگاه و سمت 1387 ،هـ ش.

اَ َ ا َ
َ ُ
الر ُسِول﴾ ،حيـ
 .2فيام يتعلق بالنامذج األخرى ،تقسيم اإلطاعة إىل إطاعــة متصــلة﴿ :أطًِلعِوا اَّلل و

مرة واحدة ،وأن هذه اإلطاعة تشمل إطاعة النبــي
يزعم الدكتور شحرور أهنا وردت يف القرآن ّ

يف حياته وبعد رحيله ،واىل إطاعة منفصلة؛ ويراد منها اإلطاعة اخلاصة بحياة النبي (يف األمــور
اليومية واألحكام األولية) ( .شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  550ـ ،551
 1990م؛ شــحرور ،حممــد ،نحاو أصااول جدیاادة للفقاه اإلسااالمي ،ص  155ـ  ،156األهــايل،
دمشق 2000 ،م).
 .3أبو زيد ،نرص حامد ،رلسفة التأویل ،ص  115ـ  1995 ،117م.
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فيام يتعلق بمسألة اختالف الكتاب عن القرآن ،يسـتند الـدكتور شـحرور إىل
اآلية التاسعة والسبعني من سورة البقرة .وتقع هذه اآلية يف سياق آيات أهـل
الكتاب ،وهي تتحدّ ث عن سلوكهم جتاه الكتاب املقدّ س .وقـد ورد التأكيـد
يف الروايات التفسريية عىل أن شأن نزول اآلية يرتبط بأهل الكتاب .1إن عدم
التفات الدكتور شحرور إىل شأن النزول هو الذي دفعه إىل االعتقاد بأن اآلية
ناظرة إىل سلوك املسلمني ،ويدعي عىل أساس ذلك أن التحذير مرتبط بجـزء
من املصحف الذي قام التحدّ ي عىل أساسه.
 .3يضاف إىل ذلك ،هل بمقدور الدكتور شحرور أن يثبـت أن آيـات أحكـام،
من قبيل :اإلرث ،2أو القصاص ،3ليست معجزة ،وأنه كان بمقدور أحـد أن
يأيت بمثلها ،وأن يستجيب لتحدّ ي القـرآن يف هـذا الشـأن؟ مـن ذلـك ،عـىل
سبيل املثال ،أن آية القصاص قد حظيت باهتامم املختصـني بإعجـاز القـرآن،
واعتربوا فصاحتها وبالغتها يف اإلجياز دليال عـىل اإلعجـاز البيـاين؛ ال سـ ّيام
تم تقييمها عىل أساس مقارنتها بالعبارة املعروفة يف زمن اجلاهلية ،وهـي
وقد ّ
عبارة« :القتل أنفى يف القتل».4
 .1الصنعاين ،عبد الرزاق بــن مهــام ،تفساري القارآ العظايم ،ج  ،1ص  ،71دار املعرفــة ،بــريوت،
 1411هـ؛ الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيا عن تأویل آیات القاارآ  ،ج  ،1ص  ،300دار
املعرفة ،بريوت1412 ،؛ الطربي ،الفضل بن احلسن ،جممع البياا يف تفساري القارآ  ،ج  ،1ص
 ،292نارص خرسو ،طهران 1372 ،هـ ش.
 .2النساء ( 11 :)4ـ .12
 .3البقرة (.179 :)2
 .4الرماين ،عيل بن عيسى ،النك يف إعجاز القرآ  ،ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القــرآن ،حتقيـق :حممــد
خلف الل وحممد زغلول ســالم ،ص  77ـ  ،78دار املعــارف ،القــاهرة؛ البــاقالين ،ص  55ـ ،167
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 .4كام سيأيت يف هذا املقال ،فإن الدكتور شحرور يذكر وجودها إلعجاز القـرآن
يعرب عنها بقسم «الكتاب».
ال تشكّل مانعا العتبارها يف آيات الرسالة ،والتي ّ
 .5عىل الرغم من تقسيم التحدّ ي والتحذير إىل حقلني منفصلني ،قام عىل مبنـى
تقسيمه األويل آليات القرآن ،إال أنه عىل مبنى هاتني اآليتني يسعى إىل إثبات
ذلك املدّ عى األويل أيضا .واضـح أن مثـل هـذا الفـرض واإلثبـات يسـتلزم
الدور .وسوف يتضح هذا الدور يف هذا املقال عىل نحو أكرب الحقا.
أي تقريـر
 .6جيب إضافة الواقعية التارخيية إىل مجيع اإلشكاالت أعاله .فلم يرد ّ
تــارخيي وروائــي يقــول أن املســلمني كــانوا حيملــون مثــل هــذا الفهــم عــن
يفرقون بني نوعني من آيـات املصـحف؛ فيقولـون بإعجـاز
اإلعجاز ،وأهنم ّ
وخلو القسم اآلخر من اإلعجاز .إن هذه الواقعية التارخيية
قسم من اآليات،
ّ
تتجىل حي مل تكن وجوه اإلعجاز عند املسلمني واحدة ،ولكن عـىل الـرغم
أي واحد منهم بمثل هـذا
من اآلراء املختلفة التي كانت سائدة بينهم ،مل يقل ّ
الفصل والتقسيم .وقد كان الدكتور شحرور نفسـه ملتفتـا إىل هـذه املسـألة،
ولكنه يف الوقت نفسه ذهب ،كام سبق أن ذكرنـا ،إىل ادعـاء عجيـب؛ حيـ
نسب هذا الرأي وهذا التقسيم لآليات إىل املعتزلة.

 1421هـ؛ السيوطي ،عبد الــرمحن بــن أيب بكــر ،معارتك األقارا يف إعجااز القارآ  ،ج  ،1ص  300ـ
 ،303دار الفكر العريب؛ الطوي ،حممد بن حسن ،التبياا يف تفساري القارآ  ،تصــحيح :أمحــد حبيــب
العاميل ،ج  ،2ص  105ـ  ،106دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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بيا وجو إعجاز القرآ
نبوته ،1وإن النبي األكـرم؟ص؟ لـي
حيتاج كل نبي إىل معجزة للتصديق عىل ّ

اسـتثناء

من هذه القاعدة .وكان العرب يف عصـر النزول يعتربون القـرآن بوصـفه معجـزة.
وهذا ما يؤكده انبهار املرشكني بالقرآن ،2وكذلك التقارير التارخيية يف هذا الشأن.3
تطور علم الكالم ،انتقـل اإلعجـاز إىل هـذا احلقـل ،وأخـذت كيفيـة إعجـاز
وبعد ّ
القرآن الكريم وأبعاده تتسع بصبغة كالميـة .4وقـد سـعى العلـامء املختصـون يف علـوم
القرآن بدورهم إىل توضيح وبيان أبعاد إعجاز القرآن عـىل الـدوام .وقـد شـهدت هـذه
األبعاد بعض التغيريات عىل طـول التـاريخ .5وتـم يف بعـض األبعـاد تعريـف حتـى
اإلعجاز البياين ،الذي كان مطمحا لألنظار منـذ البدايـة ،دون أن يسـبق ألحـد أن
ّ .1
املطهر ،كشف املراد يف رش جترید االعتقاد ،ص  ،350مؤسسة النرش اإلسالمي ،قــم،
احليل ،يوسف بن ّ
 1407هـ.
 .2األنفال (31 :)8؛ املدثر ( 24 :)74ـ 25؛ النحل (.103 :)16
 .3الطــربي ،حممــد بــن جريــر ،جااامع البيااا عاان تأویاال آي القاارآ  ،ج  ،29ص  1412 ،98هـــ؛
القرطبي ،حممد بن أمحد ،اجلــامع ألحكــام القــرآن ،ج  ،20ص  ،75نــارص خرســو ،طهــران،
 1364هـ؛ ابن هشام ،عبد امللك ،السرية النبویة ،حتقيق :مصطفى السقا وإبراهيم األنباري وعبد
احلفي الشلبي ،ج  ،1ص  293ـ  ،382دار املعرفة ،بــريوت؛ العســقالين ،أمحــد بــن عــيل بــن
حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود ،علی حممد معــوض ،ج  ،1ص
 ،284دار الكتب العلمية ،بريوت 1415 ،هـ.
 .4مهدوي راد ،حممد عيل« ،إعجاز» ضمن العلــوم القرآنيــة ،حتقيــق :جميــد معــارف ،ص  127ـ
 ،131نرش سمت ،طهران 1396 ،هـ ش.
 .5بنت الشاط  ،عائشة عبــد الــرمحن ،اإلعجااز البيااين للقارآ  ،ص  ،82دار املعــارف ،القــاهرة،
 1404هـ؛ مهدوي راد ،حممد عيل« ،إعجاز» ضمن العلوم القرآنية ،ص  1396 ،151هـ ش.
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التفت إليه بشكل كبري ،وإن «التصوير الفني يف القرآن» يعدّ مـن هـذا القبيـل .1ويف
هذا البني كان هنا بعض األبعاد الصارخة والتي كانت حمط اهتامم كبري منذ البدايـة،
وتم احلدي عنها يف عداد أبعاد إعجـاز القـرآن يف مجيـع األزمنـة .ويمكـن اعتبـار
ّ
اإلعجاز البالغي من النوع الثاين ،واعتبار اإلعجاز العلمي من النوع األول.
إن خلود القرآن وخامتية الدين اإلسالمي ،أ ّدى إىل ظهور االجتاه إىل بيـان أبعـاد
اإلعجاز وتبويبه ،وإعطاء هذه األبعاد ميزة عىل غريهـا .وال يبـدو جتاهـل الـدكتور
شحرور هلذه األبعاد مستبعدا؛ ألنه لي

بصدد إعادة قراءة الرتاث ،وإنام كل الـذي

يريده هو قراءة القرآن .وعىل كـل حـال ،فإنـه ُيسـتفاد مـن عبـارة« :كلـام تقـدّ مت
اإلنسانية يف املعارف والعلوم ،يظهر إعجاز القـرآن بشـكل أوضـح» ،2أن الـدكتور
شحرور يرى أن إلعجاز القرآن أبعادا متعدّ دة .وإنه من خـالل اإلقـرار بـاختالف
املعجزة اخلالدة للنبي األكرم؟ص؟ عن معجزات األنبياء السـابقني ،يعمـل عـىل بيـان
هذا االختالف من ثالث جهات ،حي يمكن بيان وجوه اإلعجاز من وجهة نظره
عىل النحو اآليت:

الوجه األول :بيا املعقوالت بواسطة املحسوسات
النبوة ،الشـاملة للقـرآن والسـبع املثـاين ،بواسـطة
تم تشبيه املعقوالت يف آيات ّ
لقد ّ
املحسوسات .ومن هنا فإنه كلـام تقـدّ م الـزمن ،تـدخل طروحـات القـرآن ضـمن
سمى بـ «التأويل املبارش»[ ،أي :مطابقة املدرك مـن
املحسوسات املدركة ،وهذا ما ُي ّ

 .1سيد قطب ،التصویر الفني يف القرآ  ،ص  32ـ  ،34دار الرشوق ،بريوت 1415 ،هـ.
 .2شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  ،186األهايل ،دمشق 1990 ،م.
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ُ

َ َ

ْ َ

َُْ

َ
ْ
اق َو ِف أنف ِسِ ِه ْم  . 1﴾...مـن ذلـك ،عـىل
ُني ِهم آيات ِنا ِِف اْلفِ ِ
املحسوس مع النص﴿ :س ِ

سبيل املثال ،أن القرآن قد ذكر موضوعات من قبيـل :الزوجيـة واعتبـار املـاء مـادة
حلياة كل يشء ،قبل أكثر من أربعة عشـر قرنا.2

الوجه الثاين :االشتامل عىل احلقيقة املطلقة والنسبية
لقد احتوى القرآن عىل احلقيقة املطلقة للوجود يف كـل عــرص ،بحيـ يفهـم منهـا
املخاطب فهام نسبيا حسب األرضية املعرفية للعرص الذي حياول فيـه فهـم القـرآن.
فهو قد اشتمل عىل احلقيقة املطلقة والفهم النسبي هلذه احلقيقة يف آن واحد ،وهو مـا
تـم التعبـري عنـه يف
ال يمكن ّ
ألي إنسان ،مهام كان شأنه ،أن يفعله؛ فإن «املطلق» قد ّ
القرآن ماديا بالصيغة اللغوية املحدثـة «الـذكر» ،و«النسـبي» قـد جـاء يف املحتـوى
املتحرك يف «التأويل» ،وهذا ما نسميه يف القرآن بخاصية التشابه .لقد اعترب الدكتور
ّ
شحرور هذا الفهم النسبي من خصـائص التشـابه [يف قسـم القـرآن الـذي يمثـل
الوجه األكرب من إعجاز القرآن .من ذلك ،عىل سـبيل املثـال ،أن معرفـة اخللفيـات
املعرفية لتفسري أشخاص من أمثال ابن كثـري ،إنـام يمكـن لـه أن ينقـل إلينـا بعـض
املسائل من عصـر الصحابة ،وال س ّيام منهم ابن عباس ،وإن فهمهم إنام يمثل معرفة
نسبية ،وليست مطلقة.3

فصلت (.53 :)41
ّ .1
 .2شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  185ـ  1990 ،186م.
 .3املصدر أعاله ،ص .187
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الوجه الثالث :كامل الصيغة املوضوعية  /األدبية
هنــاك نوعــان مــن البنيــة والصــياغة اللغويــة يف القــرآن ،ومهــا :الصــيغة العلميــة
(املوضوعية) ،والصيغة األدبية والفنية .وإىل يومنا هذا مل نر من قدر من البرشـ عـىل
اجلمع بني هذا النوع مـن الصـياغتني يف كتـاب واحـد دون أن حيـدث خلـال .ولـو
دخلت الصياغة العلمية يف نص أديب ،فإهنا سوف تطغى عليـه؛ يف حـني أن القـرآن
لي

كذلك؛ فهو نص أديب فذ ولي

نـص علمـي ال
له نظري ،وهو يف الوقت نفسه ّ

شق له غبار ،وهذا هو الوجه الثال من إعجاز القرآن.1
ُي ّ
وقد أشار الدكتور شحرور يف إثبات الوجه الثال من إعجـاز القـرآن ،والـذي

َْ
يتم ّثل يف اجلمع بني الصياغتني العلمية واللغوية يف وقت واحد ،إىل قوله تعاىل﴿ :أم
ا ْ
َُ ُ َ ََْ ُ ُْ َُْ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َََ
ْ ََ ُْْ ْ ُ
ْ ُ َ
ْش سور َِثلِ ِه َف
ريات َوا عِوا َِ ِن اسِتطعتم َِِن و ِ ِ
اَّلل إ ِ
يقولو افراه قل فأتوا بِع ِ
ُك ْن ُت ْم َاا ِق َ
ِني﴾ .2إن الدكتور شحرور من خالل املبنى القائل بـأن التحـدي يف هـذه

اآلية إنام يقترص عىل اجلانب األديب ،يصل إىل نتيجة مفادها أن إلعجاز القرآن جانبـا

آخر ،وأن إرصار العلامء عىل إثبات اجلانب األديب ،قـد أبعـدهم عـن االلتفـات إىل
اجلانب العلمي واملوضوعي.3
يرى الدكتور شحرور أن الوجوه املذكورة أعاله ،وال سـ ّيام منهـا الوجـه األول
والوجه الثاين ،هي من املوارد التي تستوجب جواز تأويل الـنص .4مـن ذلـك أنـه،

 .1املصدر أعاله.
 .2هود (.13 :)11
 .3شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  187ـ  1990 ،188م.
 .4املصدر أعاله ،ص .188
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حب بني زوجني أن تصا قرآنيا ،وجب أن تشـتمل
عىل سبيل املثال ،لو أريد لقصة ّ
عىل الرشوط اآلتية:
للحـب بشـكل يفهمـه كـل قـارئ وخماطـب
 .1أن حتتوي عىل القوانني املطلقة
ّ
احلب .وأن حتتوي هذه القصة عىل عالقة جدليـة
بحسب وعيه ومداركه عن
ّ
بني املطلق والنسبي.
 .2أن تكون فيها املعقوالت عن احلب سـابقة عـىل املحسوسـات؛ أي اإلخبـار
احلب يسبق معلومات الناس عنه.
عن ّ
 .3أن حتتوي عىل صياغة فنية رفيعة.1
إن االلتفات إىل النقاط أدنـاه ،يفـتح الطريـق أمامنـا إىل نقـد وحتليـل نظريـات
الدكتور حممد شحرور بشكل أفضل:
أي ّ
منظـر
جديـة مـن ّ
 .1إن الدكتور شحرور يالح إعجاز القرآن بشكل أكثر ّ
آخر يف االرتباط املتبادل مع القارئ واملخاطب .وربام لوح هذا النـوع مـن
اإلعجاز يف الوجوه التي ذكرها املتقـدمون أيضـا .فقـد حتـدّ ث اخلطـايب (م:
 388هـ) عن تأثري القرآن عىل النفوس بوصفه وجها من وجـوه اإلعجـاز.2
بيد أن الذي قاله اخلطايب إنام خيص تأثري اجلانـب اللفظـي يف إيصـال املعـاين،
ولي

يف أسلوب فهم املعنى ،يف حني أن الدكتور شـحرور قـد أقـام إعجـاز

القرآن عىل اهلرمنيوطيقا ،واعتـرب اإلعجـاز مرتبطـا بأسـلوب وطريقـة فهـم

 .1املصدر أعاله.
 .2اخلطايب ،أمحد بن حممد ،بيا إعجاز القرآ  ،ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن ،حتقيق :حممــد
خلف الل وحممد زغلول سالم ،ص  ،70دار املعارف ،القاهرة.
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القرآن .1إنه يرى أن الفهم اإلهلي للقرآن مطلق ،بيد أن الفهم اإلنساين نسبي.
وإن ع ّلة النسبية تعود إىل حمدوديـة اإلنسـان؛ ألن أداة التفكـري وإبـرازه هـي
اللسان ،وهو مقولة إنسانية ،وإن إعجاز القرآن يكمن يف اجلمـع بـني هـذين
الفهمني .2إن مبنى هذه النظرية أقرب إىل رؤية الدكتور عبد الكـريم رسوش
يف نظرية «القبض والبسط النظري للاارشیعة»؛ ألن رسوش بـدوره يـذهب إىل
القول بتكامل املعرفة الدينية للقرآن عىل طول الزمـان ،3غايـة مـا هنالـك أن
الدكتور رسوش مل يطرح وجه اإلعجاز يف ضوء هذه النظرية ،التي تـرتبط يف
األصل بأسلوب الفهم ،أبدا.
 .2يذهب الدكتور شحرور عىل أساس الرشوط اآلنف ذكرها حتى إىل القـول بـأن
خري من ّأول آيات القرآن هـو تشـارلز دارويـن .ثـم تسـاءل قـائال :هـل عـرف
داروين القرآن؟ وقد أجاب عن ذلك بالقول :إنه لي

من الرضوري أن يعـرف؛

فقد كان داروين يبح عن احلقيقة يف أصل اإلنسان ،والقـرآن قـد أورد حقيقـة
أصل اإلنسان؛ فيجب أن يتطابقـا إن كـان دارويـن عـىل حـق .وذهـب يف هنايـة
املطاف إىل نتيجة مفادها أن نظرية داروين يف أصل البشـر هـي يف هيكلهـا العـام

 .1رجبي ،مهدي وسائيل كرده ده« ،برري نظريه هرمونتيكي حممــد شــحرور» (دراســة النظريــة
اهلرمنيوطيقية للدكتور حممد شحرور) ،املنشور يف جملــة (دورصالنامه علماي  /پژوهاايش مطالعاات

اندیشه معارص مسلمني) ،العدد ،4 :ص  4ـ  1395 ،5هـ ش.
 .2شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،36م.
 .3رسوش ،عبد الكريم ،قبض و بسط تئوری شاریع (القبض والبسط النظــري للشـــريعة) ،ص
 244ـ  ،245وص  ،274نرش رصاط ،طهران 1370 ،هـ ش.
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صحيحة .1وبعبارة أخرى :إن الـدكتور شـحرور بذريعـة االجتهـاد يف العصــر
؟ص؟
احلارض ،يدّ عي أن الكثريين مل يعرفوا القرآن رغـم نزولـه عـىل النبـي األكـرم ؟

وبلغته؛ بيد أن الشخص الذي عمد إىل تأويل قسـم مـن القـرآن بشـكل أفضـل،
والذي كان بطبيعة احلال هو األقرب إىل حقيقة التأويـل مـن غـريه ،هـو تشـارلز
داروين ،دون أن يكون داروين عـىل معرفـة ودرايـة بـالقرآن ولغـة القـرآن! وإن
حجة واستدالل الدكتور شـحرور يف ذلـك هـي أن نظريـة دارويـن صـحيحة،
ّ
وحي أنه كان ينشد احلقيقة؛ فإن [نظريته جيب أت تكون متطابقة مع القرآن!

تعدّ د مصادیق التحدّ ي بني اللفظ واملحتوى
إن التحدّ ي بحسب املصطلح يعني دعوة الل الذين خيالفون النبي األكـرم؟ص؟ ليـأتوا
صحة ما ادعاه النبي األكرم؟ص؟ يف ساموية
بمثل ما أوحي إليه ،وأن يثبتوا بذلك عدم ّ
اآليات وأهنا من وحي السامء .وقد كان لإلتيان هبذا املثل جذور بـني العـرب ،وقـد
يـتم حتـدّ ي الشـعراء يف
شاعت بينهم هذه الظاهرة يف خصوص الشعر ،حي كـان ّ
ذلك.2
اخلاصة بالتحدّ ي ،هي عىل النحو اآليت:
إن اآليات
ّ

َ
ُْ َ
َ َُْ َ ْ
ْ َ َ ُْ
ْ َ َ َ ْ ُْ َ ْ ََ َ ْ َُْ
اْلن لَع أ يأتوا ب ِ ِمث ِل هذا الق ْرآ ِ َّل يأتو ب ِ ِمثلِ ِه َولِ ْو
ئ اجتمع ِ
اْلنس و ِ
أ) ﴿قل ل ِ ِ
ْ ِ

 .1شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،106م.
 .2عيل ،جواد ،املفصل يف تااریخ العارب قبال اإلساالم ،ج  ،6ص  ،210دار الســاقي 1422 ،هـــ؛
الرافعي ،مصطفى صادق ،إعجاز القرآ والبالغة النبویة ،ص  ،120دار الكتب العلمية ،بريوت،
 1421هـ.
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َ

ْ ُ ُ

ْ

َ

َك َ َبعضه ْم ِِلَعض ظ ِهريا﴾.1

َ ْ َُ ُ َ ََْ ُ ُْ َُْ ُ َ ْ
ا ْ ُْ ُ
ْ ََ ُْْ ْ ُ
ْ ُ َ
اَّلل إِ كنِت ْم
ب) ﴿أم يقولو افراه قل فأتوا بِس
ورة َِث ِل ِه َوا عوا َِ ِن اسِتطعتم َِِن و ِ ِ
َاا ِق َ
ِني﴾.2
َْ َُ ُ َ ََْ ُ ُْ َُْ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َََ
ْ ََ ُْ
ْ
ْ ُ َ
ريات َوا عِوا َِ ِن اسِتطعت ْم َِِن
ْش سور َِثلِ ِه َف
ج) ﴿أم يقولو افراه قل فأتوا بِع ِ
ُ
ا
اَّلل إ ْ ُك ْن ُت ْم َاا ِق َ
ِني﴾.3
و ِ ِ ِ
ْ
ْ ُُْ
ا َا َْ ََ َ ْ َ َُْ ُ َ ْ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ
اءك ْم
د) ﴿ َوإ ِ كنت ْم ِِف َري مِما نزنلا لَع عبدِنا فأتوا بِسورة َِن َِثلِ ِه وا عِوا شِهد
ْ ُ
ا
اَّلل إ ْ ُك ْن ُت ْم َاا ِق َ
ِني﴾.4
َِن و ِ ِ ِ

كانت هناك عىل الـدوام نظريـة مشـهورة بـني املفســرين والبـاحثني يف الشـأن

تـم التنـزل إىل
القرآين ،وهي أن التحدي كان يف البداية باإلتيـان بكـل القـرآن ،ثـم ّ
تم التحدي باإلتيان بسورة واحدة من مثله فقط5؛
مستوى التحدي بعشـر سور ،ثم ّ
يف حني ذهب آخـرون إىل القـول بخطـأ هـذه النظريـة ،وذهبـوا إىل تفسـري مـوارد
التحدّ ي بام يتناسب مع ترتيب النزول .6وقد ذهـب الـدكتور شـحرور ،مثـل هـذه
 .1اإلرساء (.88 :)17
 .2يون

(.38 :)10

 .3هود (.13 :)11
 .4البقرة (.23 :)2
 .5انظر عىل سبيل املثال :الطوي ،حممد بن حسن ،التبيا يف تفسري القرآ  ،تصحيح :أمحد حبيب العــاميل،
ج  ،1ص103؛ الزخمرشي ،حممد بن عبد الل ،الدهاا يف علاوم القارآ  ،ج  ،2ص  ،383دار املعرفــة،
بريوت 1407 ،هـ؛ ابن كثري ،إسامعيل بن عمر ،تفسري القرآ العظايم ،حتقيــق :حممـد حســن شــم
الدين ،ج  ،4ص  ،234دار الكتاب العلمية ،بريوت 1419 ،هـــ؛ الزركشــي ،حممــد بــن عبــد الل،
الدها يف علوم القرآ  ،ج  ،2ص  1410 ،224هـ.
 .6مصباح اليزدي ،قرآ شنايس (معرفة القرآن) ،ج  ،1ص  121ـ  ،122مؤسسة پژوهشـي امــام
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املجموعة الثانية ،إىل االعتقاد بأن كل طائفة من آيات التحدّ ي ّ
تدل عىل نوع خـاص
من أنواع التحدّ ي .ولي

هناك إمجاع بني املحققـني يف طريقـة هـذه الداللـة .وقـد

سلك الدكتور شحرور طريقا مغايرا يف بيان كيفية التحدّ ي ،وخرج من ذلك بنتائج
جديدة.

أ) التحدّ ي بعرش سور :التحدّ ي بالصيغة األدبية دو املحتوى
يرى الدكتور شحرور أن اآلية الثالثة عرشة من سورة هود تشتمل عىل التحدي من
النوع األول من الوجه الثال من وجوه اإلعجاز .ويقول إن هذه اآلية تطلـب مـن
الناس أن يأتوا ،إن أمكنهم ،بام يشبه املوضوعات القرآنية الواردة يف عشـر سور ،يف

َْ َُ ُ َ ََْ ُْ َُْ َ ْ
راهُ قل فأتوا بِعكِِ ِر
احلدّ األدنى ،عىل مستوى الصياغة الفنية واألدبية﴿ :أم يقولو اف
ُ َ ْ َََُْ
ا ْ ُْ ُ
ْ ُ َ ْ ََ ُْْ ْ ُ
َ
اَّلل إ ِ كنِت ْم َاِا ِق ِني﴾ 2.1وبعبـارة
سور َِثلِ ِه َف
ريات َوا عوا َ ِن اسِتطعتم َِِن و ِ ِ

أخرى :إن التحدّ ي يف هذه اآلية قد اقترص عىل ناحية خاصة من التحـدّ ي ،و ُطلـب
من الناس إن استطاعوا أن يأتوا بعرش سور مثل القـرآن ،وحتـى وإن مل تكـن تشـبه
القرآن يف موضوعه ومضمونه.
وقد قال حمققون آخرون هبذا النوع من التفسري للتحدّ ي الوارد يف سورة هود3؛

ولكنهم مل يأتوا بدليل حمكم يف ادعائهمُ .يضاف إىل ذلك أن الـدكتور شـحرور قـد
مخيني؟حر؟ ،قــم 1380 ،هـــ ش؛ الفاضــل اللنكــراين ،حممــد ،ماد ل التفساري ،ص  ،38مطبعــة
احليدري ،طهران 1396 ،هـ ش.

 .1هود (.13 :)11
 .2شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،188م.
 .3الفاضل اللنكراين ،حممد ،مد ل التفسري ،ص  1396 ،38هـ ش.
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اعترب التحدّ ي يف هذه اآلية يقترص عىل اجلانـب األديب مـن القـرآن ،مؤكـدا عـىل أن

َْ
يكون املحتوى غري قرآين؛ يف حـني أن اآليـة التـي ختاطـب املشــركني ،تقـول﴿ :أم
ا ْ
َُ ُ َ ََْ ُ ُْ َُْ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َََ
ْ ََ ُْْ ْ ُ
ْ ُ َ
اَّلل ِإ
ْش سور َِثلِ ِه َف
ريات َوا عِوا َِ ِن اسِتطعتم َِِن و ِ ِ
يقولو افراه قل فأتوا بِع ِ
ُك ْن ُت ْم َاا ِق َ
ِني﴾؛ ألن القرآن الكـريم إذا كـان مـن صـنع إنسـان ،وجـب أن يكـون

بمقدور غريه من الناس أن يأتوا بمثله .ومن هنـا يتضـح أن التحـدّ ي مل يقتصــر يف
جمـرد اجلانـب األديب والبالغـي فقـط ،وبتعبـري شـحرور:
اإلتيان بعرش سور عـىل ّ
الصياغة األدبية ،وإنام هذا التحدّ ي قطعا يشمل املحتوى واملضـمون أيضـا .ويبـدو

من الدكتور شحرور أنه قد اعترب كلمة «مفرتيات» ،التي نقلها الل يف معـرض بيـان
كالم املرشكني ،مستقلة ،ومل يعتربها ناظرة إىل رأي املرشكني واألرضية التارخيية من
وتصور أن القرآن قد نظر إىل «افرتائيـة» مضـموهنم ،ونتيجـة لـذلك فقـد
البح ،
ّ
اعترب التحدّ ي يف هذه اآلية مستقال عن الفضاء التارخيي ،وإال أنتج مثل هذا الفهـم
من اآلية التي ورد التحدي فيها بشأن موضوع غري قرآين.
وقد ر ّد العالمة الطباطبائي هذه النظرية القائلة بأن اآلية بصـدد التحـدّ ي بنـوع
تنـوع وكثـرة
من اإلعجاز ،وقال إن الوجه يف التحـدّ ي باإلتيـان بعــرش سـور هـو ّ
األغراض؛ ألن التحدّ ي بسورة واحدة إنام هو حتدّ بغـرض واحـد؛ إال أن التحـدّ ي
بعرش سور حتدّ بكثرة أغراض وفنون البيان ،وهذا ال يـدع جمـاال الحـتامل االتفـاق
والصدفة يف القرآن.1
قال الدكتور شحرور يف بيان استحالة اإلتيان بصيغة مثل القرآن :لقد طلب يف حالـة

 .1العالمة الطباطبائي ،السيد حممد حسني ،امليازا يف تفساري القارآ  ،ج  ،10ص  ،130دار إحيــاء
الرتاث العريب ،ط ،1بريوت 2006 ،م.
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االفرتاء عرش سور؛ فإذا فرضنا أن السورة مؤلفة من ثالث آيات فقـط حيـ أن أصـغر
سورة يف القرآن مؤلفة من ثالث آيات فقط ،وحي أن اآلية قد حتتـوي وحـدة املعنـى،
فهذا يعني أن املطلوب هو ثالثـون موضـوعا مفـرتى ،وأن تصـا صـياغة قرآنيـة عـىل
شكل آيات حتتوي الرشوط املذكورة أعاله .فمثال أحـد املواضـيع يمكـن أن يكـون يف
تاريخ مدينة دمشقُ ،يصا بشكل مطلق ملدينة دمشق ،بحي إذا قرأه إنسان يراه مطابقـا
ملستوى معلوماته التارخيية عن دمشق ،وإذا قرأه إنسـان بعـد مخسـني عامـا يـراه مطابقـا
ملستوى معلوماته اجلديدة عن مدينة دمشق ،وإذا قرأه إنسان بعد مئـة عـام يـراه مطابقـا.
بمعنى أن املعقـوالت ،التـي هـي الغيـب ،جيـب أن تكـون عـىل الـدوام متقدمـة عـىل
املحسوسات.1
عىل الرغم مـن أن مـدّ عى الـدكتور شـحرور بشـأن التحـدّ ي بعشــر سـور هـو
خصوص البنية اللغوية ،ولكن يف توضيح وبيان املثال ال بدّ مـن حلـاظ رشط تناسـب
املفهوم مع املخاطب أو التشابه أيضا .إن هذا الوجه يف رؤية الدكتور شحرور يضاهي
اإلعجاز املضموين يف رؤية العلامء التقليديني .وعليه فإنه يرى بنحو ما أن التحـدّ ي يف
هذه اآلية يفوق اجلانب األديب فقط؛ وعىل هذا األساس يكون هناك تنـاقض يف وجـه
التحدّ ي الذي يذكرهُ .يضاف إىل ذلك أن الدكتور شحرور يف هذا املثـال قـد وقـع يف
خطأ معريف يف املفهوم واملصداق .فإن مفهوم الغيب ومصـداقه لـي

قـابال للتطبيـق

عىل املثال الذي ذكر (مدينة دمشق) .يف حني أن املفهوم الغيبي جيب أن يكون مفهومـا
أي مفهوم غيبي أو عقـيل يمكـن ملصـداق مدينـة دمشـق أن
مرتبطا بعامل الغيب .فإىل ّ
ينتمي؟!

 .1شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،189م.
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كام استنتج الدكتور شحرور من التحدي بام ال يقل عن اإلتيان بعشـر سـور؛ أن
العرب كان بمقدورهم أن يأتوا بتسع سور فام دون! يف حني أنه ال موضوعية للعدد
عشـرة يف هذا البح  ،وإنام هو للداللة عىل الكثرة .1مل يتضح ما هـو الوجـه الـذي
استند إليه الدكتور شحرور يف استناج إمكان اإلتيان بأقل من عرشـ سـور إىل تسـع
سور ،وأن هناك موضوعية للعدد عشـرة يف هذا البح ؟ نعم لو كان عدد مـا نـزل
من القرآن حتى نزول سورة هود قد بل عشـر سور ،كـان هنـاك متسـع ملثـل هـذا
الفهم ،والقول بأن التحدّ ي يشري إىل عدد السور التي نزلت حتى زمن نزول سـورة
هود ،وإن اآلية تقول :عليكم أن تأتوا بمثل هذا العدد من السور التي نزلـت حتـى
اآلن ،ولكن حي كانت سورة هود هي السورة الثانية واخلمسني من حي ترتيـب
النزول ،ال يكون هناك وجه الستنتاج الدكتور شحرور يف هذا الشأن.
ويف خصوص املخاطبني هبذه اآلية ،يرى الدكتور شحرور أن هـذا التحـدّ ي ال
موجـه إىل العـرب وغـريهم؛ ألن
يقتصـر عىل خصـوص العـرب ،وإنـام التحـدّ ي ّ
بأي لغة كان .2جيب أن نسأل الدكتور شحرور :كيف يمكـن
املطلوب هو االفرتاءّ ،
القول بأن اآلية تتحدّ ى عىل أساس البنية اللغوية ،واإلعـالن يف الوقـت نفسـه بـأن
بأي لغة كانت .فأن ُيطلب يف التحدّ ي من العـرب وغـري العـرب أن
يأتوا هبذا املثل ّ
بأي لغة يريدوهنا بح آخـر.
يأتوا بمثل القرآن بح  ،وأن ُيقال بأن يأتوا هبذا املثل ّ
لي

هناك ما يمنع من أن ُيطلب من اجلميع أن يأتوا بمثـل القـرآن باللغـة العربيـة،

 .1العالمة الطباطبائي ،السيد حممد حسني ،امليزا يف تفسري القرآ  ،ج  ،10ص  1417 ،168هـ.
 .2شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،188م.
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ولكن من الواضح أن املطالبة باإلتيات بمثل القرآن ولو بلغة أخرى غري العربية ،ال
يعود من التحدّ ي بالبنية اللغوية.

ب) التحدّ ي بسورة واحدة

َْ َُ ُ َ
يرى الدكتور شحرور أن التحدّ ي باإلتيان بسورة واحدة فقط ،يف قوله﴿ :أم يقولو
ََْ ُ ُْ َُْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ََ ُْ ْ ْ ُ
ا
اَّلل إ ْ ُك ْن ُت ْم َاا ِق َ
ِني﴾ّ .1
يمثـل
افراه قل فأتوا بِسورة َِثلِ ِه وا عوا َ ِن استطعتم َِن و ِ ِ ِ

حتدّ يا بجميع وجوه اإلعجاز؛ بمعنى أن يكون املوضـوع قرآنيـا والصـياغة قرآنيـة،
وموضوع القرآن هو القوانني املطلقة للطبيعة والتـاريخ؛ فـاملطلوب هبـذا التحـدي
صياغة قوانني جدل الطبيعـة وجـدل التـاريخ صـياغة جدليـة بحيـ تفهـم هـذه
تـم
الصياغة حسب األرضية املعرفية للعرص الذي تقرأ فيه .غاية ما هنالك أنـه قـد ّ
التحدي باإلتيان بسورة واحدة فقط؛ ألن القرآن إذا كـان مـن تـأليف البرشـ ،فإنـه
يتم االقتصار يف التحدي عىل اإلتيـان
يمكن لآلخرين أن يأتوا بام يزيد عليه؛ فعندما ّ
بسورة واحدة فقط ،كان ذلك أبل يف الداللة عىل أنه قد نزل من عند الل.2

ا َ ْ ََ
ْ
ْ ُُْ
يرى الدكتور شحرور أن التحدّ ي يف قوله تعاىلَ ﴿ :وإ ِ كنت ْم ِِف َري مِما ن ازنلَا لَع
َ ْ َ َُْ ُ َ ْ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ْ ْ ُ
ا
اَّلل إ ْ ُك ْن ُت ْم َاا ِق َ
ِني﴾ .3بسبب
عبدِنا فأتوا بِسورة َِن َِثلِ ِه وا عوا شهداءكم َِن و ِ ِ ِ
عبارة ﴿إ ْ ُك ْن ُت ْم َاا ِق َ
ِني﴾ متثل نوعا آخر من التحدّ ي.
ِ

ينسب الدكتور شحرور االختالف بني هاتني اآليتني إىل االختالف بني اإلنـزال

حتول الصيغة اإلهلية للنص املخزّ ن يف اللـوح املحفـوظ أو
والتنزيل .فإن اإلنزال هو ّ
 .1يون

(.38 :)10

 .2شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  190ـ  1990 ،191م.
 .3البقرة (.23 :)2
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اإلمام املبني ،التي هي باألصل ليست عربية وال تركية وال صينية ،مـن صـيغة غـري
قابلة لإلدراك اإلنساين إىل صيغة ملفوظة منطوقة مسموعة قابلة لإلدراك اإلنساين،
وهذا هو «الذكر» .1يف حني أن التنزيل ،هو النقلـة املوضـوعية التـي محلـت الـذكر
امللفوظ املنطوق ،يف مرحلة الحقـة ،مـن الل إىل النبـي عـن طريـق جربئيـل .2وقـد
أوضح يف موضع آخر ،أن أم الكتاب الذي نزل منه القرآن غري ملفوظ ،بل له شكل
تم بلغـة عربيـة لكـي يفهمـه اإلنسـان .إن
وقالب خاص ال نعلمه ،إال أن إنزاله قد ّ
تغـري مـن حالتـه األوىل يف أم
القرآن الذي بأيدينا ،وقـد أخـذ مـن أم الكتـاب ،قـد ّ
تعـرب ،ثـم نـزل باللغـة العربيـة .3يسـعى
الكتاب إىل اللغة العربية .بمعنى أنه قد ّ
الدكتور شحرور أن ُيظهر من خالل هذه التوضيحات اختالفا بني التحدي بـ «مـن
مثله» يف سورة البقرة ،والتحدّ ي بـ «مثله» يف سورة يون  ،ولكنه يف هناية املطاف ال
يثبت أختالفا مفهوميا بينهام.

ج) التحدّ ي بكل القرآ «التحدّ ي األكد»
إن املرحلة األخرية من التحدّ ي والتي متثل التحدّ ي األكرب؛ هي دعوة اإلن
إىل اإلتيان بمثل القرآن.4

 .1شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  2000 ،125م.
 .2املصدر أعاله ،ص .129
 .3املصدر أعاله ،ص  257ـ .258
 .4شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،191م.
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يقوم رأي الدكتور شحرور يف التحدّ ي وعدد مـوارده عـىل مبنـى الفصـل بـني
الكتاب والقرآن ،وقد سبق أن أرشنا إىل نواقص ونقاط ضعف وعدم صـوابية هـذا
الفصل .كام ترد عىل هذا الرأي إشكاالت متعدّ دة أخرى:
ُ
القرآن املخاطب يف اإلتيـان
 .1إن للسورة واآلية مفاهيم واضحة .فعندما يتحدّ ى
بسورة من القرآن ،هل حيدد أن تكون تلك السورة من قسم القرآن الذي بنى الـدكتور
شحرور أسسه الفكرية عليه؟ وهل حدّ د سورة بعينها؟ من الواضح أن اجلـواب عـن
ذلك هو النفي .وعليه فإنه طبقا هلذا املبنى القائل بأن سور القرآن تشتمل عىل خمتلـف
يتعني عىل الدكتور شـحرور أن جييـب عـن
املوضوعات وأن الل مل حيدد سورة بعينهاّ ،
النبـوة دون
هذا السـؤال ،وهـو أنـه ملـاذا يـرى التحـدّ ي يف خصـوص موضـوعات
ّ
النبـوة؟
الترشيع؟ وهل يستطيع الدكتور شحرور نفسه أن يفصل سور التشـريع عـن
ّ
وعىل فرض إمكان ذلك ،فام هو الدليل الذي يمكـن لـه أن يسـتند إليـه يف إثبـات أن
ألي قيـد يف آيـات
التحدّ ي إنام هو عىل أساس السور املذكورة؟ حي ال يوجـد ذكـر ّ
التحدّ ي.
توصل العالمة الطباطبائي يف بيان نتيجة هذه املسـألة إىل القـول بـأن مجيـع
وقد ّ
التحديات الواقعة يف القرآن الكريم نحو استدالل عىل كون القرآن معجـزة خارقـة
من عند الل ،واآليات املشتملة عىل التحدّ ي خمتلفة يف العموم واخلصوص ،وبعضها
قد حتدّ ى يف مورد سورة واحدة ،كام يف آية سورة البقرة ،وبعضها حتدى بعرش سور،
وبعضها بعموم القرآن ،وبعضها بخصوص بالغته ،وبعضها بجميع جهاتـه .ومـن
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أعمها حتديا اآلية الثامنة والثامنون من سورة اإلرساء ،وهي مكية وفيها مـن عمـوم
ّ
التحدّ ي ما ال يرتاب فيه ذو مسكة.1
 .2لقد بذل الدكتور شحرور جهودا مضنية إلثبـات عـدم متكـن شـخص مـن
اإلتيان بمثل القرآن ،وسعى إىل إثبات هذا العجز بالدليل؛ يف حـني أن إثبـات هـذا
النوع من العجز ال حيتاج إىل دليل ،وإن التاريخ خري شاهد عىل ذلك.
ولو اجتهت جهـوده ،يف احلـدّ األدنـى ،إىل بيـان االسـتقامة يف جهـات إعجـاز
القرآن ،لكن األمر يستحق التقدير ،ولكن حتى هذا األمر لن يصل إىل نتيجة ،وإنـه
يف هناية املطاف لن يستطيع أن يسلط بأدلته ضوءا عىل وجوه اإلعجاز.
 .3إن إرصار الدكتور شحرور عىل خماطبة غري العرب ومجيع الناس يف التحدّ ي
بالقرآن ،إنام ينبثق من رغبتـه يف إثبـات اخللـود .ويقـول شـحرور يف هـذا الشـأن:
«التحدّ ي يف كل أنواعه مل يكن للعرب وحدهم ،وإنـام كـان للنـاس مجيعـاّ ،
كـل يف
لسـانه ،ولــي

مــن الرضــوري عــىل غـري العــريب أن يــتعلم العربيــة لكــي يشــمله

اإلعجاز» .2يف حني سبق للدكتور شحرور أن قال قبل ذلك إن الوجه الثالـ مـن
اإلعجاز هو كامل الصيغة والبنية األدبية  /املضمونية .فإذا مل يكن مـن الضــروري
للعريب أن يتعلم اللغة العربية ،كيف سيقف عىل كـامل البنيـة األدبيـة؟ إن أول يشء
خيطر عىل الذهن عن نص مثل القرآن هو األلفاظ وصورهتا يف البنية العربية.
 .4وفوق ذلك فإنه يرى أن آيات التحدّ ي ال داللة فيهـا عـىل وجـوب أن يكـون
نص املعارضني عربيا ،وحتى إذا كان ما يؤتى به ملعارضة القرآن بغـري اللغـة العربيـة،
ّ
 .1العالمة الطباطبائي ،السيد حممد حسني ،امليزا يف تفسري القرآ  ،ج  ،1ص  ،54دار إحياء الرتاث
العريب ،ط  ،1بريوت 2006 ،م.
 .2شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،191م.

 ❖ 138حممد شحرور؛ دراسة النظریات و نقدها

فيام لو كان مشتمال عىل وجوه اإلعجاز ،كان مقبـوال ،ولكـن هـل يمكـن أن يكـون
وجها من وجوه اإلعجاز إعجازا أدبيا ،وعىل حدّ تعبـريه :بنيـة وصـيغة أدبيـة ،ومـع
بأي لغة أخرى؟
ذلك يمكن أن يأيت التحدّ ي ّ
 .5ويف اخلتــام جيــب القــول إن ّ
تنكــر الــدكتور شــحرور و ُبعــده عــن الســنة
واألحادي  ،هون الذي أوقعه يف مثل هذا التناقض.

التحذیر من التأویل يف آیات األحكام
يرى الدكتور شحرور أن التحدّ ي يرتبط بالكتاب ،وأن اإلعجاز نـاظر إىل القـرآن.
وقد أشار يف توضيح متع ّلق التحدّ ي إىل آيات من املصحف .وقد أشار يف البداية إىل
ََ ْ ا َ َ ْ ُُ َ ْ َ َ َْ ْ ُ َُ ُ َ َ َ ْ ْ ا
اَّلل ل ِيَ ْك َ ُ
روا
قوله تعاىل﴿ :فويل ل ِذل
ِين يكتبو الُِتاب بِأيدِي ِهم ث ام يقولو هذا َِن عِن ِد ِ
َ
َ
َ
َ َ
ْ
ََ ْ
َ ْ ُ
ُ
َ ْ َُ
ب ِ ِه ث َمنا قلًِلا ف َويل له ْم م اِما كتب ْْ أيِدِي ِه ْم َو َويِل لهِ ْم م اِمِا يك ِسِبو َ ﴾ .1للـذهاب إىل

االعتقاد بأن اآلية ّ
حتذر من إضافة يشء إىل الوحي عىل غرار مـا كـان يفعلـه أحبـار
مرة أخرى عـىل هـذا األمـر وهـو أنـه
اليهود .كام أنه باالستناد إىل هذه اآلية ،يؤكد ّ

حي أن الكتاب الذي نزل عىل النبي موسى؟ع؟ والنبي عيسى؟ع؟ مل يكـن مشـتمال
عىل غري الترشيع والرسالة؛ فإن التحدّ ي كان يقترص عىل آيات الرسالة فقط.2
هذا يف حني أن كتاب النبي موسى؟ع؟ وكتاب النبي عيسى؟ع؟ من جهة مل يكونـا
يشتمالن عىل األحكام فقط ،ومن ناحة أخرى لي

هناك من إلزام إذا كان كتـابيهام

مشتمال عىل األحكام فقـط ،أن يكـون لفـ الكتـاب يف مـورد املسـلمني داال عـىل
الرشيعة ال غري .كام أن املراد من الكتاب يف املصحف لـي

هـو ذات معنـى الـدين

 .1البقرة (.79 :)2
 .2شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،180م.
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اليهودي واملسيحي بالرضورة ،حتى يمكن تقديم مثل هذا التقسيم للمصحف عىل
أساسه.
لقــد افــرتض الــدكتور شــحرور أمــرين بوصــفهام مــن الفرضــيات األوليــة
الضـرورية ،يف حني أن هناك بالتايل فرضيات جيـب إثباهتـا1؛ إن الفرضـية البدهييـة
األوىل هي أن مفردة «الكتاب» لف ال يتحدّ د مفهومه إال من خالل املحتوى ،وإنـه
يقوم عليه ،والفرضية البدهييـة الثانيـة هـي أن كتـاب اليهـود وكتـاب املسـيحية ال
يشتمالن عىل غري األحكام .يف حني أن كال هاتني الفرضيتني املزعـومتني لـي

هلـام

ح من الصحة .ثم استند الدكتور شحرور بعد ذلك إىل آيتـني ليؤكـد عـىل دائـرة
ومساحة التحدّ ي وتفكيكها وفصلها عن آيات اإلعجاز:

املساحة األول :تأویل القرآ

ا ا َ َ ْ ُ ُ َ َ َْ ْ
ِيِن يكتمِو َِا أن َز َنلِا َِِ َن
يذهب الدكتور شحرور باالسـتناد إىل قولـه تعـاىل﴿ :إِ اَّل
ْ
ا
ْ َ ْ َ َاا ا
َ
َ
ْ َ ِّ َ
ُ
ُ
ُ
ْ َ ُ َ ََْ ُُ
َ
ا
ُْ َ
ُ
اب أوَل َِي يلعِنه ُم اَّلل َويلعِنه ُم الاعِنِو ﴾،2
ات َوالهدى َِن بعدِ َا بين ُاه ل ِلن ِ
اِلين ِ
اس ِِف الُِت ِ

إىل االعتقاد بأن الذي ّ
لل املسلمني من كتامنه هو تأويل القرآن ،أي القـرآن بـاملعنى
حيذر ا ُ
املصطلح عنده ،الذي هو مفيد ال للمسلمني فقط ،بل ولعامـة النـاس ،وهـو يـؤدي إىل
الكثري من النظريات الفلسفية واحلقائق العلمية3؛ وأما ملاذا وكيف حرص «البينـات» يف
 .1إن الفرق بــني الفرضــية األوليــة والفرضــية ،أن الفرضــية األوليــة تعــدّ مــن القضــايا األوليــة ،بيــنام
الفرضيات حتتاج إىل إثبات( .روحي دهكردي ،إحسان وجتري ،حممد عيل« ،اصطالح شناي مبــاين
تفسري» (مصطلحات مباين التفسري) ،املنشور يف جملة :رصلنامه علمي پژوهيش پژوهشهاي قارآين ،العــدد
 ،4ص  ،98السنة العرشون ،سنة1394 ،م).
 .2البقرة (.159 :)2
 .3شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،180م.
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معنى القرآن املصطلح من قبله؟ هذا ما مل يتضح أمـره لنـا .كـام أنـه أعطـى مفهـوم
خمتصا بعصـر مـا بعـد الرسـالة
التأويل الذي استنبطه من اآلية ُبعدا زمنيا ،واعتربه ّ
وحياة النبي األكرم؟ص؟ .وهو العرص الذي انتهى فيه نزول القرآن ،ويرى أن التأويل
املذكور يغدو بعد عرص الرسالة بعيد املنال .إن الدكتور شحرور ال يشـري إىل سـبب

هذا التحديد الزمني ،ولكن حيتمل أن يكون مستنده يف ذلك عبارة ﴿َ ِْن َب ْعد ََا بَيا اناهُ
ِ
ا
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ِّ َ
َ ُْ َ
ات والهِدى ...
ل ِلن ِ
اس﴾ .واألعجب من ذلك أنه يستنتج من عبارة ﴿َا أنزنلا َِن اِلَينِ ِ
ْ َ
اب﴾ أن هناك يف الكتاب آيات أخرى غري آيات الب ّينات أيضـا ،وهـي آيـات
ِِف الُِت ِ

الرسالة.1

إن هذه املسألة األخرية تتعارض حتى مع مبانيـه أيضـا؛ فبالتـايل :هـل الكتـاب
مشتمل عىل آيات الرسالة أم آيات الرسالة جزء من الكتاب؟ بغض النظر عن هـذا
التناقض الواضح ،فإن سائر استنتاجاته األخرى وتفسريه اللغوي هلذه اآليـة ،تـابع
أي أساس اعتـرب اآليـة
إلثبات مبناه القائل بالفصل بني الكتاب والقرآن ،وإال فعىل ّ
مورد البح مرتبطة بالتأويل فقط؟ وبطبيعة احلـال فـإن الـدكتور شـحرور وإن مل
ُيرش إىل هذا التفسري ،فقد كان مسبوقا بني املتقدمني .إن بعض املتقدمني ،الذين وإن
كانوا يقولون بعدم الرتادف ،قالوا بأن املراد من «الب ّينات» هي احلجـج الدالـة عـىل
النبوة ،وأن املراد من «اهلدى» ما جاء به األنبياء إىل الناس بوصفه من الرشيعة ،2بيد
ّ
أن مبناهم ال يتامهى أبدا مع مبنى الـدكتور شـحرور ،الـذي يـرى كـل واحـد مـن
الكتاب والقرآن ناظرا إىل قسم من املصحف ،حتى يقولوا بأن البينات يف هذه اآليـة

 .1املصدر أعاله ،ص .181
 .2الطوي ،حممد بن حسن ،التبيا يف تفسري القرآ  ،تصحيح :أمحد حبيب العاميل ،ج  ،2ص .47
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ناظرة إىل القرآن .هذا يف حني أن هناك مـن املفرسـين مـن اعتـرب «البينـات» مفـردة
ـوة النبــي األكــرم؟ص؟.1
نــاظرة إىل أحكــام اليهــود ،وأن «اهلــدى» خيــتص بــأمر نبـ ّ
وباإلضافة إىل ذلك هناك بني األقوال مـن ذهـب إىل القـول بـأن البينـات واهلـدى
ملجرد التأكيد.2
بمعنى واحد ،وأن عطف أحدمها عىل اآلخر ّ
ما املانع ،عندما تتحدّ ث اآلية عن الكتامن ،من أن يكون املراد هو اآليات ولي
تأويلها؟ وكذلك ملاذا نخصص عبارة «من بعد» ،التي هـي قيـد للزمـان ،بمرحلـة
انتهى فيها نزول القرآن؟ إن هذا القيد يمكن أن يشمل زمانا قد بدأ بعد نزول اآليـة
مبارشة.
يبدو أن الدكتور شحرور يستهدف يف تفسري هذه اآلية بعض املصاديق .فحيـ
ال توجد بينه وبني الصـوفيني كيميـاء مـن املـودة3؛ فقـد جعلهـم مصـداقا للنقمـة
والشجب الـوارد يف هـذه اآليـة4؛ ألهنـم يكتمـون مـا يـتجىل هلـم ويعتربونـه مـن
أرسارهم ،بخالف علامء الطبيعة والفالسفة الذين ينقلـون إىل النـاس مـا حيصـلون
عليه من االكتشافات والعلوم.

اجلصاص ،أمحد بن عيل ،أحكام القرآ  ،حتقيق :حممــد صــادق قمحــاوي ،ج  ،1ص  123ـ ،124
ّ .1
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1405 ،هـ؛ الثعلبي ،أمحد بــن عــيل ،التعریفاات ،ج  ،2ص ،29
نارص خرسو ،طهران 1422 ،هـ.
 .2املاوردي ،عيل بن حممد ،النك والعياو  ،حتقيق سيد بن عبد املقصود بن عبــد الــرحيم ،ج ،11
ص  ،214دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .3شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قاراءة معاارصة ،ص  ،85و ،137و ،355و ،525و ،572و 586ـ
 1990 ،589م.
 .4املصدر أعاله ،ص .181
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املساحة الثانية :آیات األحكام واملواعظ والوصایا

لقد ذهب الدكتور شحرور إىل اعتبـار التحـذير الـوارد يف قولـه تعـاىل﴿ :إ ا ااَّل َ
ِيِن
ِ
َ ْ ُ ُ َ َ َْ َ َ اُ َ ْ َ َ َ ْ َُ َ َ َ َ
ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ُ
رو ب ِ ِه ثمنا قلًِلا أوَل ِي َِا يِأكلو ِِف ب ُطِون ِ ِه ْم
اب ويك
يكتمو َا أنزل اَّلل َِن الُِت ِ
ا
إَِّل انلا َار  ،1﴾...خالفا للتحذير السابق ،مرتبطا بقسم الرسالة؛ إذ يـرى أن «الكتـاب»

إنام يشتمل عىل آيات قسم رسالة النبي األكـرم؟ص؟ ،وعـىل أسـاس هـذا املبنـى فـإن
املخاطب هبذه اآلية هم الفقهاء الذين ُهنوا عن كتامن مـا يسـتنبطونه ،وإن أول فقيـه

هو النبي األكرم؟ص؟ ،والذي يطلق عىل استنباطاته الفقهية مصطلح «السنة النبوية».
يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بعدم وجوب التق ّيد بمـذهب فقهـي خـاص،
بنص األحكام .وهو يرى أن الفقه رشح للمـذهب
وإنام املطلوب فقط هو
التمسك ّ
ّ
ولي

للنص؛ إذ يرى أن هناك فقهاء قد عملوا عىل توجيه أسلوهبم ومـذهبهم دون

رشح النص.2
ويف معرض نقد رؤية شحرور ،نجد النقاط اآلتية حتظى بأمهية:
 .1إن رأي الــدكتور شــحرور يف الفصــل بــني الكتــاب والقــرآن ،والقــول
باختصاص اإلعجاز بقسم القرآن ،يذهب إىل حدّ اعتبار سنة النبي األكرم؟ص؟ ،أي:
ما ذكره النبي من الصالة واخلم

والزكاة وغريها من األحكام«« ،أفهـام فقهيـة»،

وربام مل تكن هذه األفهام مقرونة بدعائم من وحي السـامء؛ يف حـني أن الل سـبحانه
وتعاىل قد أكد عىل حج ّية سنة النبي يف الكثري من اآليات وبطرق خمتلفة .إن اآليـات

 .1البقرة (.174 :)2
 .2شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،182م.
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التي تأمر بإطاعة النبي املطلقة ،1واآليات التي تصـفه بأنـه املبـني واملفــرس للقـرآن
الكريم ،تثبت لكالمه مثل هذه احلجية .2إن عـدم وجـود قيـد أو تقييـد عـىل هـذه
اإلطاعة ألوامر وتعاليم النبي األكـرم؟ص؟ ،يثبـت أن الـدكتور شـحرور قـد ّ
تنكـب
الطريق وسار عىل غري هدى .ال سـ ّيام وأن هـذه اآليـة مـن القـرآن تقـع يف صـدارة

َ َ ُ ُ ا ُ ُ َ ُ ُ
َ ََ ُ َُْ
الرسول فخذوهُ َوَا نهاك ْم عنه
الترصيح هبذه احلقيقة؛ إذ يقول الل تعاىلَ﴿ :ا آتاكم
َ َُْ َ اُ اَ ا اَ َ ُ ْ َ
اب﴾ .3هذا يف حني يذهب الـدكتور شـحرور إىل
فانتهوا واتقوا اَّلل إ ِ اَّلل شدِيد العِق ِ

االعتقاد بأن فهم النبي األكرم لي

حجة يف عرصنا الراهن.
ّ

ثم إن شحرور قد افرتض أن اجلانب التشـريعي من السـنة الرسـولية (الرسـالة
املحمدية بوصفها الوحي التشـريعي النازل يف أم الكتـاب والتشــريعات) واجـب
املحمديـة
اإلطاعة ،إال أن اجلانب االجتهـادي املـرتبط بالسـنة النبويـة (القصـص
ّ
واجتهاداته يف األمور احلكومية والقضاء والسلطة و )...تابعـة للزمـان ورشائطـه،
وال يرى رضورة إىل األخذ هبا .إن هذا التقسيم االفرتايض حيـدّ مـن مفهـوم السـنة
ويقلل من قيمة واعتبار هذا املفهوم؛ إذ لو كان احلدي املوافق للتنزيل رسوليا كـان
مقبوال وواجب اإلطاعة ،ولكن لو كان نبويا فهو نص اجتهادي ،وإذا كـان النبـوي
مستقال عن التنزيل أو معارضا له كـان جـزءا مـن وضـع الفقهـاء وسـوف يكـون
مردودا .4وبعبارة أخرى :إن الـدكتور شـحرور ال يعتقـد أن سـنة النبـي ،أي قولـه

 .1النساء (59 :)4؛ املائدة (92 :)5؛ األنفال ( ،20 :)8و...
 .2النحل (.44 :)16
 .3احلرش (.7 :)59
 .4شحرور ،حممد ،السنة الرسولية والسنة النبویة ،ص  2012 ،12م.
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وفعله وتقريره ،من الوحي .1هذا يف حني أن الشواهد القرآنية تثبـت عـدم الفصـل
نبوة النبي األكرم؟ص؟ يف حقل األمور امللقاة عىل عاتقه.2
بني مقام الرسالة ومقام ّ
 .2ومن ناحية أخرى جيب إظهار فهـم الفقهـاء آليـات األحكـام عـىل أسـاس
القواعد واملالكـات األصـولية ذات الصـلة ،وال جيـوز إخفاؤهـا .نسـأل الـدكتور
صحة وصوابية هذا الفهم؛ إذا كان بمقدور كـل شـخص أن
شحرور :ما هو مالك ّ
يامرس التأويل والفهم العرصي؟ أن حيصل فهم جديد من آيات األحكام ،أال يعـد
معجزة طبقا ملعايريه؟ يبدو ومن خالل إطاللة عابرة عىل كتابـه «القاارآ والكتاااب»،
أن اجلواب عن هذا السؤال من وجهة نظره هو النفي؛ إذ يقـول رصاحـة« :ال جيـوز
تأويل آيات األحكام» .3عندما يكون التأويل ،من وجهة نظـره عبـارة ،عـن الفهـم
النسبي لقضية مطلقة ،ويعترب هذا النوع من التأويل من وجوه إعجـاز القـرآن ،فـام
رص يف بح اإلعجـاز عـىل الفصـل
هو املانع من منعه يف آيات األحكام؟ أمل يكن ُي ّ
بني القرآن والكتاب؟

نبـوة
لقد ذهب الدكتور شحرور إىل حدّ االدعاء بأن الفقهاء قـد قصـموا ظهـر ّ
النبي األكرم حممد؟ص؟ ،4أو أن الفقهاء من حي حتريم ما هـو حـرام يف األصـل قـد
شاركوا الل يف ألوهيته.1
 .1دبديبي ،عبد احلليم ،جنایة القراءة احلداثية عىل السنة النبویة ،ص .12
 .2عيسى عبد الل ،احلارث فخري ،احلداثة وموقفهاا مان السانة ،ص  ،147دار الســالم ،القــاهرة،
 1434هـ؛ بلعمري ،أكرم« ،القراءة املعاصـرة للسنة النبوية :حممد شحرور أنموذجا» ،جامعــة
الوادي ،معهد العلوم اإلسالمية ،جملة الشهاب ،العدد ،2 :ص  104ـ  1437 ،105هـ.
 .3شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،180م.
 .4املصدر أعاله ،ص .88
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 .4ويف اخلتام ما هو الدليل الذي يرتتب عىل القول بعدم جواز أي اجتهـاد مـن
أي شخص ،حتى من النبي األكرم؟ص؟؟ 2من الواضـح أن الـدكتور شـحرور يعتـرب
ّ
السنة النبوية اجتهادا نبويا ،3وتأويال تنويريا .4يرى الدكتور شـحرور أن «اإلطاعـة
املتصلة» (اإلطاعة املرتبطة بمرحلة حياة رسول الل؟ص؟) واجبة5؛ وعليه فام هي هـذه
اإلطاعة التي تكون واجبة يف حياة النبي األكرم وال تكون اجتهادية ،إال أن إطاعتـه
سوف تكون بعد حياته اجتهادية ،ويمكن أن ال تكون مستمسـكا للتكليـف .وهنـا
التمسـك بالنصـوص الشــرعية التـي
يذهب الـدكتور شـحرور إىل عـدم رضورة
ّ
أوحيت إىل رسول الل؟ص؟ بشأن اللذات والشهوات؛ العتقاده بأنه كلـام وجـدت يف
هذه النصوص قوانني ال تنسجم مع الواقع الراهن ،وتعيق عملية التقـدّ م والتنميـة،
وحتول دون حتقيق الرخاء والرفاه ،ال يكون هناك من سبيل سـوى جتاهلهـا .6يـرى
الدكتور شحرور أن املصحف جاء خلدمة البشـر ال أن يكون يف خدمتـه كـام عمـل

 .1شحرور ،حممــد ،الادین والسالطة :قاراءة معاارصة للحاكمياة ،ص  ،187دار الســاقي ،بــريوت،
 2014م.
 .2نوح ،عيل ،إضاءات :الكتاب والقرآن (مؤلفه :حممد شحرور قراءة علمية عرصية أم ماضوية)،
الفكر العريب ،العدد ،78 :ص  1994 ،201م.
 .3شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  552ـ  1990 ،554م.
 .4تركي ،عبد الرمحن ،تفسري احلداثيني للقرآن الكريم (دراسة حتليلية نقديـة يف تفاسـري احلــداثيني
املعارصين) ،دراسات (اجلزائر) ،العدد ،31 :ص  42ـ  2014 ،43م.
 .5املصدر أعاله ،ص  550ـ 551؛ شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  155ـ
 ،156األهايل ،دمشق 2000 ،م.
 .6املصدر أعاله ،ص  445ـ .446
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1
املحرمات يف إطار آيات املصحف؛ ليواصـل
الفقهاء عىل ذلك  ،ومن هنا فإنه حيرص ّ

الناس حياهتم يف رخاء أفضل.2

النتيجة
 .1إن الدكتور شـحرور يتجاهـل الـرتاث اإلسـالمي ،وإنـه ُيعـرب عـن هـذا
التجاهل بوضوح .وعىل الرغم من أن الوقوع حتت سيطرة وتأثري النظريـات
ال ُيعدّ أمرا مستحسـنا ،إال أن جتاهـل معطيـات العلـامء السـابقني ال يمكـن
أي علم أو معرفة ،ال س ّيام يف العلوم التي تتبلـور يف ّ
ظـل الـنص
القبول به يف ّ
وعرب حتليل وتبيني العلامء .إن جتاهل تـراث الكـالم والتفسـري اإلسـالمي يف
مسائل اإلعجاز دفعت بالـدكتور شـحرور إىل ّ
تنكـب الطريـق ،وأن يـدخل
الكمية ،وحيصـره بقسم من
بنظرية غري مسبوقة إىل حقل اإلعجاز من الزاوية ّ
اآليات فقط.
 .2يرى الدكتور شحرور يف بيان الوجه الثاين من وجوه اإلعجاز ،أن اإلعجاز
خصوصية النص يف مواجهة املخاطب؛ بمعنى أن ُيدخل عنرص التأويل يف
البني ،يف حني أن التأويل بيد املخاطب ،دون النص .إن اخلصوصية الذاتية
لكل نص أنه حيصل له فهم جديد يف كل عرص ،ولكن ال املخاطب يف عرص
املعني بالتحدّ ي يف بداية األمر ،وال علامء القرآن،
النزول ،الذي كان هو
ّ
الذين سعوا عىل الدوام إىل بيان وتصحيح وجوه اإلعجاز ،وال املستنريين،
 .1شحرور ،حممد ،أم الكتاب وتفصيلها؛ قراءة معارصة للحاكمية اإلنسانية :هتار الفقهاء واملعصومني،
ص  ،154دار الساقي ،بريوت 2015 ،م.
 .2أبو زيد ،رلسفة التأویل ،ص  160ـ  1995 ،162م.
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الذين صدعوا بنظرية «ثبات النص وحركة املحتوى» ،قد فهموا هذا اليشء
عن كيفية اإلعجاز ،وعليه فإن هذه النظرية تعاين من إشكاالت أساسية.
 .3لقد وقع الدكتور شحرور يف تناقض ومتاهة يف بيان تعدّ د مصاديق التحـدّ ي
وحجم اإلتيان باملثل .إن جهوده يف هذا الشأن ،بسبب من تركيزه املفـرط عـىل
املفــردات واأللفــاظ ،ال تفضـــي إىل يشء .إنــه يتجــاوز أبســط األدلــة
واملستندات ،مثل شهادة التاريخ عىل فشل مجيع حمـاوالت معارضـة القـرآن
ومتسك إلثبات هذا اإلعجاز بوجـوه مـن عنـده .كـام يتضـح هـذا
الكريمّ ،
التناقض يف مقولة اللغة واملخاطـب الـذي خوطـب بالتحـدّ ي .إن الـدكتور
وسع يف دائرة التحدّ ي لتشمل مجيع
شحرور مل حيصـر التحدي بالعرب ،وإنام ّ
الناس ،يف حني أن االستناد إىل كامل البنية األدبية الـذي ذكـره يف بيـان وجـه
اإلعجاز ال ينسجم مع هذه الفرضية ،وجيب أن يكـون املخاطـب بالتحـدّ ي
مطلعا عىل اللغة العربية؛ حي تكون البنية األدبية أحد الوجـوه األصـلية يف
اإلعجاز.
 .4كام ّ
يتجىل جتاهل الدكتور شحرور للسنة واجتاهه القائـل بكفايـة القـرآن ،يف
بح اإلعجاز أيضا .إنه من خالل تقسيم املصحف عىل املستوى الكمـي إىل
القرآن والكتاب ،قال بإمكانية اإلتيان بمثل الكتاب ،ومن هنا فقـد ّ
حـذر الل
الناس والنبي؟ص؟ من اإلتيان بمثله .إن املنـع مـن التأويـل يف آيـات األحكـام
وإطالق مصطلح األفهام الفقهية عىل سنة النبـي؟ص؟ ،والتنـزل هبـا حتـى إىل
مرتبة أدنى حتى من نظرية التكامل لداروين ،إنام ينشأ مـن حتليالتـه اخلاطئـة
آليات التحذير واآليات املرتبطة بالسنة النبوية.
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املصادر
 .1القرآن الكريم
 .2ابن جني ،عثامن ،اخلصائص ،حتقيــق :عبــد احلميــد اهلنــداوي ،ج  ،1دار الكتــب العلميــة،
بريوت 2008 ،م.
 .3ابن عريب ،حميي الدين حممد بن عيل ،الفتوحات املكية ،ج  ،1دار صادر ،بريوت 1329 ،هـ.
 .4ابن كثري ،إسامعيل بن عمر ،تفسري القرآ العظيم ،حتقيق :حممد حســن شــم

الــدين ،ج ،4

دار الكتاب العلمية ،بريوت 1419 ،هـ.
 .5ابن هشام ،عبد امللك ،السرية النبویاة ،حتقيــق :مصــطفى الســقا وإبــراهيم األنبــاري وعبــد
احلفي الشلبي ،ج  ،1دار املعرفة ،بريوت.
 .6أبو زيد ،نرص حامد ،النص السلطة احلقيقة ،املركز الثقايف العريب ،بريوت 1983 ،م.
 .7أبو زيد ،نرص حامد ،رلسفة التأویل ،دار التنوير ،بريوت 1995 ،م.
 .8أمحد الغزاوي ،إيامن ،احلداثيون العرب وموقفهم من القرآن (ظاهرة الــوحي أنموذجــا) ـ
دراسة نقدية» ،دراسات :علوم الرشیعة والقانو  ،املجلد  ،43العدد 2016 ، 1 :م.
 .9البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري ،ج  ،1وزارة األوقاف ،القاهرة 1410 ،هـ.
 .10بلعمري ،أكرم« ،القراءة املعــارصة للســنة النبويــة :حممــد شــحرور أنموذجــا» ،جامعــة
الوادي ،معهد العلوم اإلسالمية ،جملة الشهاب ،العدد 1437 ،2 :هـ.
 .11بنت الشاط  ،عائشة عبد الرمحن ،اإلعجاز البيااين للقارآ  ،دار املعــارف ،القــاهرة1404 ،
هـ.
 .12تركي ،عبد الرمحن ،تفسري احلداثيني للقــرآن الكــريم (دراســة حتليليــة نقديــة يف تفاســري
احلداثيني املعارصين) ،دراسات (اجلزائر) ،العدد 2014 ،31 :م.
 .13التل ،عادل ،النزعة املادیة يف العامل اإلسالمي ،دار البيئة 1415 ،هـ.
 .14التوبة ،غازي ،رؤی وآراء معارصة :دراسة وتقويم ،جملة البيا  ،الرياض 1434 ،هـ.
اجلصاص ،أمحد بن عيل ،أحكام القرآ  ،حتقيق :حممد صــادق قمحــاوي ،ج  ،1دار إحيــاء
ّ .15
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الرتاث العريب ،بريوت 1405 ،هـ .الثعلبي ،أمحد بن عيل ،التعریفاات ،ج  ،2نارص خرســو،
طهران 1422 ،هـ.
ّ .16
املطهر ،كشف املراد يف رش جترید االعتقاد ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،قــم،
احليل ،يوسف بن ّ
 1407هـ.
ـص يف
 .17دبديبي ،عبد احلليم ،جنایة القراءة احلداثية عىل السانة النبویاة ،رســالة دكتــوراه ـ ختصـ ّ
التفسري والدراسات
 .18القرآنية ـ جامعة تلمسان2018 ،م.
 .19الرافعي ،مصطفى صادق ،إعجاز القارآ والبالغاة النبویاة ،دار الكتــب العلميــة ،بــريوت،
 1421هـ.
 .20رجبي ،حممود وآخرين ،روش شنايس تفسري قرآ (منهج تفسري القرآ ) ،پژوهشــگاه حــوزه و
دانشگاه و سمت 1387 ،هـ ش.
 .21رجبي ،مهدي وسائيل كرده ده« ،بــرري نظريــه هرمــونتيكي حممــد شــحرور» (دراســة
النظرية اهلرمنيوطيقية للدكتور حممد شحرور) ،املنشور يف جملة (دورصلنامه علماي  /پژوهيشا

مطالعات اندیشه معارص مسلمني) ،العدد 1395 ،4 :هـ ش.
 .22الرماين ،عيل بن عيسى ،النك يف إعجاز القرآ  ،ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القارآ  ،حتقيــق:
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تقييم نقدي لرؤية الدكتور حممد
شحرور يف حقل التعددية
االجتماعية

1

سيدة سمية صدیقي2

ّ

ّ

اخلالصة
سوف نسعى يف هذه املقالة إىل مناقشة ونقد التعدّ ديـة االجتامعيـة مـن وجهـة نظـر
والتنـوع يف
الدكتور حممد شحرور .إن التعدّ دية االجتامعية عبارة عن تق ّبل التعدّ دية
ّ
حقـل املؤسسـات املدنيـة واألحــزاب واجلمعيـات والعقائـد النـاظرة إىل املصــالح
االجتامعية .لقد ذكر الدكتور شحرور إلثبات التعدّ دية االجتامعية املنشودة له أدلـة،
مهها االستناد إىل آيات القرآن والسرية النبوية .وقد سعينا يف هذا التحقيق
ومن بني أ ّ
تـم
إىل بيان ومناقشة رأي وأدلة الدكتور شحرور يف هذا الشـأن .ويف هـذا السـياق ّ
بيان مراده من املجتمع التعدّ دي واملجتمع األحادي ،وخصائص كـل واحـد مـنهام
من خالل الرجوع إىل مؤلفاته .وبعد ذلك تم ذكر األدلة التي ذكرها شـحرور عـىل

 .1تعريب :حسن عيل مطر اهلاشمي.
 .2باحثة عىل مستوى الدكتوراه يف حقل الكالم اإلسالمي.
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مدعياته ،لنعمل بعد ذلك عىل نقد اجتاهه التعدّ دي وإيراد بعض اإلشكاالت عليـه.
التعرض إىل بيان الرأي املختار يف مورد التعدّ دية االجتامعية.
تم ّ
ويف اخلتام ّ

املقدمة
إن التعددية ظاهرة هلا معان واستعامالت متعدّ دة وخمتلفة باختالف احلقول ،بيـد أن
القاسم املشرتك بينها يكمن يف تق ّبل التك ّثر والتعدّ د .يرى املحققـون أن أول إطـالق
تم إطالقه عىل أشخاص مـن ذوي
ملصطلح التعدّ دية يعود إىل احلقل الكنس؛ حي
ّ
املناصب واملشاغل املتعدّ دة .كام أن لوتسه هو أول من أدخل هذا املصطلح يف حقـل
الفلسفة سنة  1841م من خالل استعامله يف كتاب «ما بعد الطبيعة».1
تعرض الدكتور حممد شحرور يف أعامله لبح التعدّ دية يف خمتلـف األبعـاد
لقد ّ
السياسية واالجتامعية والسياسية .وقد سـعى يف مؤلفاتـه املتعـدّ دة إىل إثبـات آرائـه
ونظرياته بمختلف األدلة .نسعى يف هذه املقالة إىل مناقشة رأي الدكتور شحرور يف
بح

التعدّ دية ،وال سـ ّيام منهـا بحـ التعدديـة االجتامعيـة ،وبيـان اإلشـكاالت

الواردة عليها.

املفهوم
إن مفردة التعددية والبلورالية مشتقة من اللف الالتيني ( ،)pluralismوهـي تعنـي
الرؤية أو االجتاه إىل الكثـرة والـوفرة والتعـدّ د والزيـادة يف الكميـة؛ بيـد أن متعلـق
التعدّ د والكثرة ال يتضح إال من خالل االلتفات إىل املضاف إليـه .مـن ذلـك ،عـىل
سبيل املثال ،أن «التعددية االجتامعية والسياسية» تعني االجتاه نحو تعدّ د األحـزاب
 .1قدردان قراملكي ،حممد حسن ،كند و كاو در سویه هاي بلوراليزم (حتقيق يف أبعاد التعددية) ،ص
 ،21نشـر كانون انديشه جوان ،ط  ،1طهران 1378 ،هـ ش( .مصدر فاري).
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وتنــوع اآلراء والعقائــد وتعــدد الســلطات يف خمتلــف
والتجمعــات
واجلامعــات
ّ
ّ
ميـة ونفـي
املجاالت ،أو «التعددية األخالقية» حي تدل عىل نوع من النسـبية القي ّ
الضوابط األخالقية الثابتة والعامة.1
وكام هو واضح فإن التعددية هي اللف املقابل يف اللغة العربية لـ «البلوراليـة»،
وهي املفردة التي سار الدكتور شحرور عىل استعامهلا يف بح التعددية ،وجعلها يف
قبال «األحادية».
وكان هذا املصطلح ُيستعمل يف األزمنـة السـابقة ،بمعنـى االعتقـاد بـأكثر مـن
وجـود وأصــل واحــد ،والشــك ،واالعتقـاد بتعــدّ د اآلهلــات ،واالعتقــاد بأربــاب
املتنوعة يف بلد ما.2
األنواع ،ووجود املسالك املختلفة واألحزاب ّ
ربام أمكن إعادة اجلذور التارخيية اخلاصة بالتعدّ دية إىل منتصف القرن العرشـين
للمرة األوىل يف العامل املسـيحي ،عنـدما واجهـت
تم طرح هذا املفهوم ّ
للميالد .لقد ّ
ِ
خمتلف املذاهب والفرق املسيحية املهاجرين الذين مل يعتنقوا املسـيحية ،وقـد شـكّل
صمودهم حتدّ يا للمتكلمني املسيحيني .بعد أن كـانوا لقـرون يرفعـون شـعار عـدم
وجود أي فرصة للنجاة خارج أسـوار الكنيسـة ،وإذا هبـم جيـدون أنفسـهم وجهـا
لوجه أمام حشود غفرية من األشخاص الصـاحلني مـن أتبـاع الـديانات األخـرى.
وبذلك فقد عمد املتك ّلم الكاثوليكي «كارل رانر» يف احلرب العاملية الثانية ،إىل بيـان
 .1آراسته خو ،حممد ،نقد و نگرش به ررهنگ اصاطالحات علماي  /اجتامعاي (نقــد ورؤيــة يف ثقافــة
املصــطلحات العلميــة  /االجتامعيــة) ،ص  ،226ط  ،2طهــران 1370 ،هـــ ش( .مصــدر
فاري).
 .2آريانبور كاشاين ،عباس ،ررهنگ كامل انگلااييس  /رااريس ،ج  ،4ص  ،4091انتشــارات أمــري
كبري ،طهران( .مصدر فاري).
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نظريته القائلة« :إن بعض املسيحيني جمهولون»؛ بمعنـى أن الـذين يتمتعـون بحيـاة
وأخالق سليمة هم مسيحيون وإن مل يعتنقوا املسيحية بحسب الظاهر ،ومن خـالل
مهد األرضية لظهور التعدّ دية.1
طرح هذه النظرية ّ

أنواع التعدّ دیة
تم طرح البلورالية والتعددية يف خمتلف املجاالت واحلقول ،ومن بني أمههـا مـا
لقد ّ
ييل:

التعدّ دیة السياسية
يف قبال النظريات املاركسية بشأن املبنى الطبقي للدولة ،تذهب التعدديـة السياسـية
إىل التأكيد عىل تعدّ د مراكز ومؤسسات السلطة االجتامعيـة .إن الفرضـية األصـلية
لرؤية التعدّ دية ،التي تبح يف عالقة السلطة احلكوميـة مـع اجلامعـات والتيـارات
وتنوع مصـادر السـلطة .طبقـا هلـذا النمـوذج متثـل السـلطة
االجتامعية ،هي تك ّثر ّ
السياسية مسارا ال يتوقـف مـن التنـاف

والوئـام بـني خمتلـف القـوى التـي متثـل

املتنوعة ،من قبيل :اجلامعات الصـناعية والتجاريـة،
العالقات واملصالح االجتامعية ّ
واملكونات القومية والدينية وما إىل ذلك .2طبقا هلذا النـوع مـن
والنقابات العاملية،
ّ
واملتنوعـة ،وإن هـذه
التعدّ دية ،يتم توزيع السلطة اجلامعية بـني اجلامعـات املتعـدّ دة
ّ
 .1رجبي نيا ،داود ،حقاني یا نجات (احلق أو النجاة) ،ص  8ـ  ،10مركز پژوهش صــدا و ســيام ،قــم،
 1379هـ ش( .مصدر فاري).
 .2بشرييه ،حسني ،جامعه شنايس سيايس (علم االجتامع السياسا ) ،ص  ،65نرشـ ين ،ط  ،17طهــران،
 1388هـ ش( .مصدر فاري).

تقييم نقدي لرؤیة الدكتور حممد شحرور يف حقل التعددیة االجتامعية ❖ 157

مكملة لبعضها ،وأما الدولـة فهـي تكتفـي باحلفـاظ عـىل
اجلامعات تعمل بوصفها ّ
أي
التوازن الطبيعي بني هذه اجلامعات ،وال تكون احلاكمية املطلقة بيـد الدولـة وال ّ
فرد أو مؤسسة.1

التعددیة االجتامعية
والتنوع يف فروع املؤسسـات
إن التعدّ دية يف هذا املجال عبارة عن االعرتاف بالتك ّثر
ّ
املدنية واألحزاب واجلمعيات والعقائد الناظرة إىل املصالح االجتامعية ،والتي تؤكد
عىل حضور ومشاركة املؤسسات واملنظامت والنقابات واألحزاب املتعدّ دة.2

التعددیة األ القية
العامـة والثابتـة،
إن هذا النوع من التعدّ دية ينشأ من النسبية القيم ّية ونفي الضوابط
ّ
وال تكتفي باملصادقة عىل التعدّ دية يف األمزجة األخالقيـة يف اخلصـائص اجلغرافيـة
تغري جلـدها وشـكلها بمـرور الـزمن،
فحسب ،وإنام تؤمن بأن القيم األخالقية قد ّ
تطوري .إن التعدّ دية األخالقية تعترب القيم األخالقيـة
وتنوع ّ
وحتظى بتعدّ دية طولية ّ
نسبية ،وال تأخذ العقائد األخالقية بجدية ،وتسقط األصول واملعتقدات األخالقية
من احلتمية واجلزم ،وترمي هبا يف وهدة التشكيك والنسبية.3

 .1رباين گلپايگاين ،عيل ،حتليل و نقاد پلوراليسام دیناي (حتليــل ونقــد التعدديــة الدينيــة) ،ص ،20
مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معارص ،ط  ،1طهران 1378 ،هـ ش( .مصدر فاري).
 .2خطيبي كوشكي ،حممد ،برريس تطبيقي جامعه اسالمي و جامعه مادين (دراســة مقارنــة للمجتمــع
اإلســالمي واملجتمــع املــدين) ،ص  ،95زمــزم هــدايت ،ط  ،1قــم 1384 ،هـــ ش( .مصــدر
فاري).
 .3املصدر أعاله ،ص  144ـ .145
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التعدّ دیة املعررية
إن هذا النوع من التعدّ دية يستند إىل التشكيك األبستمولوجي واملعـريف ،ويعتـرب أن
احلقائق هي غري اإلدراك البرشي ،ويرى أن ما يدخل يف منظومة اإلدراك عرب احل
يصطب بسلسلة من املفاهيم الذهنيـة .ومـن هنـا فـإن اإلنسـان ال يصـل إىل إدراك
ألي شـخص أو
الواقع كام هو ،وبسبب هذه النسبية املدعاة يف حقل املعرفة ال حيـق ّ
مجاعة أن تفرض عىل اآلخرين رؤية أو فكرة بوصفها حقيقة مطلقة.1

التعدّ دیة الدینية
تصـب يف أحقيـة األديـان واملتـدينني ،وتسـعى إىل إثبـات أن
إن التعددية الدينية نظريـة
ّ
الكثرة التي ظهرت يف عامل التد ّين ظاهرة طبيعية تكشف عن أحقية األديـان واملتـدينني،
وهي تقوم عىل مقتضـى املنظومة اإلدراكية لإلنسان والبنيـة الواقعيـة املتعـدّ دة األبعـاد.
يذهب التعدديون إىل القول بأننا ال نمتلك حقيقة واحـدة ،وإنـام بسـبب تعـدّ د أضـالع
وطبقات الواقعية ،فإننا أمام حقوق متعدّ دة.2
وبطبيعة احلال هناك باإلضافة إىل مصطلح التعددية الدينيـة ،مصـطلح التعدّ ديـة يف
فهم الدين أيضا؛ وهي التعدّ ديـة القائمـة عـىل القـول بالتفسـريات املتباينـة للنصـوص
الدينية (تعدّ د القراءات الدينية) .3
 .1سبحاين ،جعفر ،مد ل مسائل جدید در علم كالم (مد ل إل املسائل اجلدیدة يف علام الكاالم) ،ص
 ،321مؤسسة اإلمام الصادق؟ع؟ ،ط  ،2قم 1383 ،هـ ش؛ حسن زاده ،حممد ،معرر شنايس

(علم املعررة) ،ص  25ـ  ،27انتشارات مؤسسه آمــوزيش و پژوهيشـ امــام مخينــي؟حر؟ ،ط ،14

 1393هـ ش( .مصدران فارسيان).

 .2صادقي ،ص  340ـ  1386 ،341هـ ش( .مصدر فاري).
 .3رجبي نيا ،داود ،حقاني یا نجااةت (احلاق أو النجااة) ،ص  28ـ  1381 ،29هـــ ش( .مصــدر
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التعددیة الثقارية
إن هذا النوع من التعددية ،ضمن تأكيـده عـىل االعـرتاف بكثـرة وتعـدّ د الثقافـات
واملذاهب والنِحل الفكرية املوجودة يف املجتمع ،هيتم باحرتام حقـوق املخـالفني يف
وحتمل أفكار بعضنا املتعدّ دة .ويف احلقيقـة فـإن وعـي
حقل السلوكيات االجتامعية ّ
األمم املختلفة بسلوك بعضها يف ضوء انتشار وسائل اإلعالم والثـورة املعلوماتيـة،
وإدراك استحالة الوصول إىل نموذج واحد ،رسعان ما أدى إىل التنظري واالعـرتاف
التنوع وهذه التعددية من قبل علامء االجتامع واألنثروبولوجيا.1
هبذا ّ

التعددیة االجتامعية يف ركر الدكتور شحرور
من خالل البح يف مؤلفات وأعامل الدكتور شحرور ،ندرك أنه من القائلني بالتعدديـة
يف خمتلف احلقول واملجـاالت .وقـد بلـ اهتاممـه بالتعدديـة حـدّ ا صـار معـه يـرى أن
أيديولوجية التعدّ د هي وحدها األيديولوجيا الصحيحة يف العامل .2وإن تأكيده األكـرب يف
ينصب عىل احلقل االجتامعي .إن التعددية االجتامعيـة يف بيـان الـدكتور
بح التعددية
ّ
تم استعامهلا يف إطار كلمة املدينة يف قبال القرية؛ لقد عمد الـدكتور شـحرور
شحرور قد ّ
يف بداية األمر إىل تقديم تعريف عام للقرية؛ إذ يقول:
جتمع إنساين  ..والبقاء يف مكا جغرايف حمدّ د ،واالسااتقرار ريااه دو
«القریة  ..كل ّ
تغيري » .ثم أضاف بعد ذل أ هااذا هااو املعنااى األويل للقریااة ،وجيااب أ یكااو
فاري).
 .1بيات ،عبد الرسول وآخــرين ،ررهناگ واه هاا (معجام املفاردات) ،ص  143ـ  ،144مؤسســه
انديشه و فرهنگ ديني ،ط  ،3قم 1386 ،هـ ش( .مصدر فاري).
 .2شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع هالك القرى وازدهار املد  ،ص  ،233دار الساقي ،ط 2018 ،1
م.
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للقریة معنى ثانوي هو الذي یریااد القاارآ  ،وجيااب أ ُیفهاام هااذا املعنااى بساابب
جتماع
جمرد ّ
صوصيته اخلاصة التي أ ّدت إل هالكها .إذ ليس من املعقول أ یكو ّ
الناس وسكناهم يف موضع حمدّ د هو الذي تس ّبب يف هالكهم»1.

ثم قال يف تعريف القرية:
جتمع إنساين يف ح ّيز جغرايف ما  ..إذ یتفق أرراد عىل اتباع ساالوك واع
«وجود ّ
موحد جيمع بينهم  ...واإلرصار عىل ذل ».2
ّ

وعرفها يف موضع آخر ،قائال:
ّ
«القریة هي املجتمع األحادي وتبدأ من أحادیة املهنة إل أحادیااة الساالطة ومااا
بينهام من أحادیة امل ّلة وأحادیة الثقارة وأحادیة الاارأي ،وهااي مااا ّ
برشا التنزیاال
َ َ َ َ
َ َ َ
لْيَومِْْالق َي َ
ام ِْةْ.4﴾...
ّلَْننْْمه ِلكوهاْقب ْ
احلكيم هبالكه»َ ﴿ :3و ِإنْْ ِمنْْقريةْْ ِإ ْ
ِ

ثم عمد إىل بيان خصائص للقرية استنادا إىل آيات القرآن الكريم ،ومن بني أهم
تلك اخلصائص هو الظلم .ويذهب الدكتور شحرور إىل القول بأن آيات من قبيل:

َ
َ ا َ َ َْ ُ
ََ ْ َ َ َْ ْ ََْ َ َ ْ
ْ َظال َِمة َو َأن ْ َكأْنَا َب ْع َد َها قَ ْ
آخِر َ
ين  ...حِّ جعلنِاه ْم
ا
َِ
و
ـ ﴿وكم قصمنا َِن قرية َكن
ِ
َحصًلدا َخا َِد َ
ِين﴾.5
ِ
َ َ ا َ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ا ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ا َ ْ َ َ َُ
ـ ﴿ولما جاءت رسلنا إِبراهًِلم بِالبْشى قالوا إِنا مهلُِو أه ِل ه ِذه ِ القري ِة إ ِ أهلها َكنوا
َ
َ 6
تبني أن الظلم هو اخلصوصية املشرتكة التي تسببت بقصم وهالك
ظال ِ ِمني﴾ ّ .

 .1انظر املصدر أعاله ،ص  2018 ،107م.
 .2املصدر أعاله ،ص  2018 ،108م.
 .3املصدر أعاله ،ص  2018 ،178م.
 .4اإلرساء (.58 :)17
 .5األنبياء ( 11 :)21ـ .15
 .6العنكبوت (.31 :)29
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والترصـف غـري
القرية .1ويرى الـدكتور شـحرور أن الظلـم يعنـي التفكـري
ّ
العقالئي ،وقال يف هذا الشأن:

رصف غااري
«الظلم كام ورد يف التنزیاال احلكاايم [القاارآ هااو التفكااري والتاا ّ
العقالين ،أو بمعنى آ ر :اختاذ القرار اخلطأ عن عمد رغم العلم بخطئه ».2...

إن الدكتور شحرور بعد بيان هذا التعريف للظلم ،يرى:
«أ القریة هي مكا حتقق الظلاام ،بمعنااى أ القریااة كانا موضااعاً وظررااً
لسلوك واحد متفق عليه ،ومل یكن حيااق ألحااد أ یعاارتض عليااه ،وإ هيمنااة
العقل اجلمعي هناك قد بلغ حد ًا ال ُیرجى معه إمكا اإلصااال  ،وماان هنااا
یتحقق الظلم ،ولكن حيث أ من بني رشو الظلاام للاانفس أو الظلاام بحااق
سمى قریة ،إذا حتقااق الظلاام
احلرة ،رإ
التجمع إنام ُی ّ
ّ
اآل رین ،امتالك اإلرادة ّ
ريه بإرادة مجاعية واعية ،من قبيل املنهج املنحرف الذي متارسه الطبقة احلاكمااة
بحق سائر أرراد الشعب».3

واخلصوصية األخرى التي يذكرها الـدكتور شـحرور للقريـة ،ويراهـا سـببا يف

َ َ َََْ َ ْ ُْ َ ََْ َََْ َُْ َ
رفًِلهِا
هالكها هي «الفسق» ،وقد جاء يف القرآن﴿ :وإِذا أر نا أ نهلِي قريِة أمرنِا م
َ ََْ َْ ُ َ
َ َ
ََ ُ
َ َ َ ْ
فف َسقوا فًِلها ف َح اِ علًلها القِ ْول فِ َد ام ْرناها تِدمِريا﴾ .4حيـ كانـت كثـرة املرتفـني يف

فرسـ الـدكتور
القرية ،طبقا هلذه اآلية ،وفسقهم فيها ،هي السبب يف هالكهم .وقـد ّ
شحرور الفسق بمعنى اخلروج من الطاعة .إن املرتفني يف هذه اآلية ،الذين يمثلـون
 .1شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع هالك القرى وازدهار املد  ،ص  2018 ،109م.
 .2املصدر أعاله ،ص  2018 ،176م.
 .3املصدر أعاله ،ص .177
 .4اإلرساء (.16 :)17

 ❖ 162حممد شحرور؛ دراسة النظریات و نقدها

الطبقة احلاكمة يف القرية ،قد خرجوا عن طاعة الل بسـبب أكلهـم ألمـوال النـاس،
وانتهاك حقوقهم ،وسلب حرياهتم ،وبذلك مارسوا الفسق والظلم؛ ألهنم ارتكبـوا
هذه اخلطيئة عاملني وعامدين ،وهم باإلضـافة إىل ذلـك يقومـون بنــرش الفسـاد يف
القرية.1
يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بأن:
«النظام األحادي (ویعني بذل النظااام األحااادي عااىل املسااتوى الساايايس أو
االجتامعي أو االقتصادي وما إل ذل ) يف كل جمتمع ،ال خيلو قطعاً من وجود
طبقة املرترني (وإ كا أرراد هذ الطبقة خيتبئو

لف عناااوین متفاوتااة) .إ

أي مرجعيااة أ القيااة؛ ألهنااا ترتكااب الظلاام والفسااق،
هذ الطبقة ليس هلااا ّ
وتعتدي عىل القيم اإلنسانية ،ومتتهن حقوق اآل رین ،وال تقاايم وزنااً ألروا
وأموال وأعراض اآل رین».2

ولذلك فإن القرية هبذه األوصاف (الظلم والفسق) والتي وردت اإلشارة إليهـا
يف القرآن أيضا ،سوف تكون عرضة للهالك.
يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بأن:
«املدینة واملجتمع املدين ،یقع يف قبال القریة التي ال تقبل التعدّ دیة ،حيث یكو
املجتمع تعددیاً ویشتمل عىل مفهوم الكثرة ،وكلااام كااا التعاادد والتكثاار ريااه
وحتّض ا ًا؛ ويف ظا ّ
أكااد ،كااا املجتمااع أكثاار متاادّ ناً
ّ
ال هااذا املجتمااع یااتمكن
األشخاص ،رغم التناقضات واال تالرات العرقية والدینية والسياسية وغااري

 .1شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع هالك القرى وازدهار املد  ،ص .144
 .2املصدر أعاله.
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بحریااة ،ولاان خيشااى أحااد ماان
ذل  ،من اإلعراب عن أركارهم وعقائاادهم ّ
التعبري عن آرائه».1

إن الدكتور شحرور يذكر هذا املعنى بالنظر إىل اسـتعامله يف القـرآن .ومـن بـني
اآليات التي يستند إليها الدكتور شحرور يف تعريف املدينة ،هي اآليات اآلتية:

َْ َ
َ َ َ ُ َُْ
ْ ُ
ََْ َ ْ َ َ َ ُ ا َ َ ََ ْ َ َ ُُ
ـ ﴿قال ف ِْرع ْو آَنت ْم ب ِ ِه قبل أ آذ لك ْم إ ِ هذا لمُر َُ ْرتموهُ ِِف المدِين ِة ِِلُخ ِرجوا
َْ َََْ َ َ ََْ
َِنها أهلها ف َس ْوف تعل ُمو َ ﴾.2
ََ َ َ َْ ََ ََ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ُ َ ْ ََْ َ َ َ
ْ
ني يقتِتِا ِ هِذا َِِن
ِني غفلة َِن أهلِها فوجِد فًِلهِا رجلِ ِ
ـ ﴿و خل المدِينة لَع ح ِ
َ ََ ا
َ َ ْ َ ُ َ ْ ََ َُ ا
َ
ْ َ ُ ِّ َ َ َ َ ُ ُ َ
ْ
شًِلعتِ ِه َوهذا َِن عد ِّوه ِ فاستغاثه اَّلِي َِن شًِلعتِ ِه لَع اَّلِي َِن عدوه ِ فِوكزه مِو
ََ َ َ َْ َ َ َ َ
ا ْ
ا َ
َ
فقض علًل ِه قال هذا َ ِْن ع َم ِل الكًل َطا ِ إ ِن ُه ع ُدو ُمضِ ل َُبِني﴾.3

يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بأن:

«استعامل مفردة املدینة يف هذ اآلیات بالنسبة إل املجتمعات املذكورة ،إنام یأت
من تو ّرر إمكانيااة املعارضااة واجلاادال وحریااة البيااا ريهااا؛ رعااىل الاارغم ماان
اصطفاف النبي موسااى؟ع؟ يف صاافوف املعارضااني لفرعااو وحكمااه ،إال أ
اد عاان وجهااة نظاار  .كااام
ررعو سمح له بإقامة املناظرة وأذ ملوسى بأ یعا ّ
نشاهد وجود املعارضة وإبداء الرأي علناً ودو

وف أو وجل يف اآلیة الثانية

أیضاً».

 .1املصدر أعاله ،ص .230
 .2األعراف (.123 :)7
 .3القصص ( .15 :)28وباإلضافة إىل هذه املوارد فقد ذكر الدكتور حممد شحرور آيــات أخــرى
بوصفها شواهد أيضا .وللوقوف عىل املزيد من هذه املوارد ،شحرور ،حممد ،الدولاة واملجتماع،
ص  227ـ .228
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كام استند الدكتور شـحرور يف بيـان الشـاهد عـىل هـذا التعريـف للمدينـة ،إىل
اآليات التي تتحدّ ث عن قوم لوط؟ع؟ ،ويقول يف ذلك:
«حيث یتصف قوم لو يف بعض املوارد بالنزعة األحادیة يف البُعد العقائاادي،
ویؤدي هبم ذل يف هنایة املطاف إل األحادیة السياسية واالجتامعية ،یسااتعمل
لفظ القریااة يف وصاافهم؛ ولكاان حيااث یتحاادّ ث عاان وجااود حریااة التعبااري
واملعارضة واجلدال ريام بينهم ،نواجه استعامل لفظ املدینة يف صوصهم».1

إن الدكتور شحرور بعد بحثـه يف اآليـات الـواردة يف هـذا الشـأن ،يصـل إىل هـذه
النتيجة وهي أن:
«لفظ املدینة يف القرآ ال ُیطلق عىل كل جمتمع ،وإنام مراد اهلل من استعامل هااذ
املفردة هو جمتمع اص ،وهو املجتمع الذي یمكاان لألرااراد ريااه التعبااري عاان
أركارهم وعقائدهم بحریااة ،رغاام التناااقض والتعااارض املوجااود ريااه ،دو
وف من أحد .إ مثل هذا املجتمع یعرتف ضاامنا بالتعدّ دیااة ،وحيتااوي عااىل
ّ
والتكثار يف املصااطلح القاارآين ،بيااد أ املجتمااع املاادين الااراهن
مفهوم التعدّ د
یشتمل عىل معنى أوسع من املدینة القرآنية؛ رقد باارز هااذا التعاادد والتكثاار يف
املجتمع املدين املعارص يف خمتلف املجاالت ،وأضحى ذل هو أساس املجتمع
وتطور ».2
وعنصار ازدهار
ّ

صائص املجتمع التعددي من وجهة نظر الدكتور شحرور
إن الدكتور شحرور يرى أن املجتمع التعدّ دي ،أو عىل حدّ تعبريه« :املجتمع املـدين»
 .1شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع هالك القرى وازدهار املد  ،ص .228
 .2املصدر أعاله ،ص .229
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و«املدينة» ،يشتمل عىل خصائص ال توجد يف القرية واملجتمع األحادي .وفـيام يـيل
نشري إىل بعض هذه اخلصائص:

احلياة السلمية
يرى الدكتور شحرور أن املجتمع التعدّ دي عىل الـرغم مـن اشـتامله عـىل املـذاهب
املتنوعـة ،واآلراء املختلفـة ،إال أن القـيم اإلنسـانية
واألديان املتعـددة ،واألعـراق ّ
والقوانني متفق عليها بني مجيع األفراد ،ويؤدي هبم ذلك إىل التعايش السـلمي فـيام
التنوع والتعدّ د؛ ألن الذي حيكم هذه املجتمعات إنـام هـو القـيم
بينهم رغم كل هذا ّ
اإلنسانية ،ولي

انتساهبم إىل عرق أو دين أو لغة أو ثقافة بعينها.1

والتطور
االزدهار
ّ
يدّ عي الدكتور شحرور أن املجتمعات التعدّ دية ،خالفا للمجتمعات األحادية التـي
تتقبـل النظريـات
أي تغيري يف صـلبهاّ ،
حتارب كل رأي خمالف وال تسمح بحدوث ّ
واآلراء املختلفة واملتعارضة ،ويمكـن لكـل شـخص يف هـذه املجتمعـات أن يـديل
بدلوه وأفكاره ومعتقداتـه بكـل حريـة ،وهـذا األمـر يـؤدي بـدوره إىل ازدهارهـا
وتطورها .وقد أسند الدكتور شحرور هذا األمر إىل آيات القرآن ،واستشهد ملـدّ عاه
ّ
بام ورد يف اآليات القرآنية من بح هالك القرى.2
يرى الـدكتور شـحرور أن العلـم واحلريـة أمـران متالزمـان وال يفرتقـان عـن
بعضهام أبدا ،وقال يف ذلك:
«احلریة والعلم توأما ال ینفصااال  ،وكلااام زاد تعلاام الناااس ووعاايهم زادت
 .1املصدر أعاله ،ص .230
 .2املصدر أعاله ،ص .153
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نمو العلم عندهم».1
حاجتهم إل احلریة ،وكلام كانوا أحرارر ًا زادت ررص ّ

التطور.
ومن هنا فإنه يرى أن احلرية من مستلزمات
ّ

االهتامم بالقيم اإلنسانية
إن من بني اخلصائص التي يذكرها الدكتور شحرور للمجتمع التعدّ دي ،االهتامم بـالقيم
اإلنسانية ،ومن بينها :احلرية والكرامـة اإلنسـانية .وقـد استشـهد لـذلك بقولـه تعـاىل:
ََ ْ َ

َ َ

﴿ َولقد ك ار َْنا ب ِِن آ َ َم﴾ 2وقال إن الل حي وهب اإلنسان عقال ،فقـد جعلـه قـادرا عـىل
اختاذ القرارات بنفسه ،وأن يكون خليفته عـىل األرض ،ومـن هنـا كـان احـرتام كرامـة

الناس أمرا واجبا والزما .كام أنه يرى أن احلرية هبـة الل إىل اإلنسـان ،وهـي متحققـة يف
حيـق
خمتلف املجاالت االعتقادية والفكرية ،وهذا يشمل حرية التعبري أيضا ،ولـذلك ال ّ
ألي إنسان أن يسلب اآلخر حقه يف هذه احلرية .ويرى الدكتور شحرور أن قوله تعـاىل:
ّ

َ َ ِّ ا َ َ ْ َ َ ِّ
َ َْ َ
ِّ
يِن﴾ 3يدل عىل حرية املعتقد ،وأن قوله تعاىل﴿ :فِذك ْر إِنمِا أنِْ َُِذكر *
﴿َّل إِكراه ِِف ادل ِ
ْ
َ َْ
َْ
لس َْ علًل ِه ْم ب ِ ُم َصًلطِر﴾ 4يدل عىل حرية التعبري.5

عرف الدكتور شحرور احلرية ،بقوله:
لقد ّ

«هي مشيئة إنسانية واعية دائمة احلركة بني مجلة احتامالت النفااي واإلثبااات يف
األضداد ،وا تيار احتامل من مجلة االحتامالت التي تدور وتتحرك ريها املشيئة

 .1املصدر أعاله ،ص .380
 .2اإلرساء (.70 :)17
 .3البقرة (.256 :)2
 .4الغاشية ( 21 :)88ـ .22
 .5شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع هالك القرى وازدهار املد  ،ص .286
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یمثل اإلرادة الواعية لإلنسااا علا ًام أ املشاايئة واإلرادة اضااعتا للقاادر أي
للقوانني الكونية واإلنسانية».1

يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بأن املجتمع األحادي ذا ال ُبعد الواحد ،خيـالف
الكرامة واحلرية اإلنسانية ،ويرى أن النظام األحادي هو حكم الطغيـان؛ حيـ حيكمـه
الطغيان من مجيع اجلهات :الطغيان عىل املسـتوى السـياي واالعتقـادي واالقتصـادي
أي نـوع كـان يسـلب مـن اإلنسـان احلريـة
والديني ومـا إىل ذلـك ،وإن الطغيـان مـن ّ
واالختيار الذي هو من أسمى القيم يف املجتمع2.

ويف املقابل فإنه يرى أن املجتمع البلورايل التعددي يوفر األرضـية لظهـور هـذه
حـرا وكـريام ،هيلـك
اخلصائص لدى اإلنسان ،وقال بأن الل الـذي خلـق اإلنسـان ّ
املجتمع (القرية) التي تسلب اإلنسان حريته وكرامتـه .يـرى الـدكتور شـحرور أن
املجتمع التعددي يتق ّبل األصل القائل بأن حرية وكرامـة األفـراد حتظـى باألمهيـة،
ويمنحهام حتى للملحد وغري املسلم يف ظل ضامن احلقـوق واألمـان للجميـع؛ ألن
املجتمع املدين يقوم عىل شعار واحد هيدف إىل حتقق النظام الديمقراطي القائم عـىل
تعدد األحزاب وحرية التعبري .ويدّ عي أن احلفاظ عىل حقوق وكرامة وحرية الناس
(بام يف ذلك غري املسلمني) هو من بني القيم التي وصلت إىل النبـي األكـرم؟ص؟ مـن
األنبياء السابقني ،وهو اهلدف األسمى الذي يربط الدنيا بعامل اآلخرة ،ويعترب الـدنيا
 .1املصدر أعاله ،ص  .133ال خيفى أن الدكتورشحرور يف كتابه (الكتاب والقارآ  :رؤیاة جدیادة،
عرف احلرية باإلرادة ،إال أنه يف هذا املصدر قد نفى التعريف بــاإلرادة ،واعتــرب
ص  ،)427قد ّ

أن التعريف أعاله هو الصحيح ،وقــال بــالفرق بــني اإلرادة واملشــيئة .للمزيــد مــن االطــالع،

شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع هالك القرى وازدهار املد  ،ص .133
 .2شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع هالك القرى وازدهار املد  ،ص  165وص  2018 ،196م.
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مزرعة اآلخرة ،وإن الطريق الوحيد إىل حتقيق هذه الغاية يكمن يف بنـاء املؤسسـات
الديمقراطيــة( .1ســوف نتعـ ّـرض يف البح ـ القــادم إىل الديمقراطيــة وارتباطهــا
بالتعددية من وجهة نظر الدكتور شحرور).

االهتامم بالقيم اإلنسانية
إن الدكتور شحرور بااللتفـات إىل اخلصـائص التـي يـذكرها للمجتمـع التعـددي
ويط ّبقها عىل املدينة القرآنية ،ويضعها يف قبال القرية ،يسـتند إىل اآليـات التـي تعـد
َ ْ ْ َ ْ َ ا َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْمِ ْ َ َ
اَِ ِة﴾.2
بإهالك القرى ،مثل قوله تعاىل﴿ :وإ ِ َِن قرية إَِّل َنن مهلُِوها قبل يِو القًِل

ويعتــرب املجتمعــات األحاديــة آيلــة إىل اهلــالك والســقوط ،ويثبــت بــذلك دوام
املجتمعات التعدّ دية .يقول الدكتور شحرور إن قانون هـالك القـرى (املجتمعـات
سن من
األحادية) يعمل كام يعمل قانون اجلاذبية األرضية؛ فإذا وقع طفل أو شيخ ُم ّ
الدور العارش من بناء ،فكالمها س ُيقتل حتـت تـأثري هـذه اجلاذبيـة .وكـذلك قـانون
هالك القرى الذي يعمل دون تفريق بني طفل وامرأة وشاب .وقال يف هذا الشأن:
وأي نظااام
«إ أي نظام اجتامعي سيايس أحااادي حيماال بااذور رنائااه يف ذاتااهّ ،
اجتامعي سيايس تعدّ دي حيمل يف طياته بذور استمراریته».3

الدیمقراطية وارتباطها بالتعددیة
تقدّ م أن ذكرنا أن الدكتور شحرور قد ربط بح التعدّ دية بالديمقراطية ،وقلنـا إنـه
يقول إن األسلوب العلمـي الوحيـد يف املجتمعـات املعـارصة (بـالنظر إىل وجـود
 .1املصدر أعاله ،ص .195
 .2اإلرساء (.58 :)17
 .3شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع هالك القرى وازدهار املد  ،ص  2018 ،164م.
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االختالف والتعدّ دية يف املجتمعات) يكمن يف وجود اآلراء املختلفة وحرية التعبري،
وال يمكــن ضــامن وتطبيــق ذلــك إال يف ظــل قيــام النظــام الــديمقراطي .1قــال
الدكتورشحرور يف تعريف الديمقراطية:
«إ الدیمقراطية ممارسة للحریة من قبل جمموعااة ماان الناااس ،ورااق مرجعيااة
معررية أ القية مجالية أو عررية».2

حـر يف
يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بأن اإلنسان يف النظام الديمقراطي ّ
بـأي يشء ،سـوى القـوانني القطعيـة املتفـق
مجيع املجاالت ،وإن حريته غري مق ّيدة ّ
عليها .ألن أساس احلياة يف اإلسالم يقـوم عـىل احلريـة واإلباحـة؛ ولـذلك يمكـن
يعرب عن وجهة نظره دون استئذان مـن أحـد .ويـرى أن حريـة املعتقـد
لإلنسان أن ّ
وحرية التعبري وبيان الرأي من بني مصاديق احلرية يف املجتمع .إنه إنام يرى اإلنسـان
متمتعا بحرية العقيدة من حي أن لكل إنسان شخصية وكرامـة؛ بمعنـى أن مجيـع
األشخاص حيق هلم اختيار إيامهنم أو كفرهم ،وقـد اسـتند يف هـذا الشـأن إىل قولـه
ُ

ْ

ِّ

َ

َ

َُْْ

َ

ََْ ْ ُ

ْ َ ُ
اء فلًلتَ ِْن َو ََِ ْن شِ َ
ك ْم ف َم ْن ش َ
تعاىلَ ﴿ :وقل َ
اء فلًلكفِ ْر﴾ .3واسـتنادا إىل
اْلِ َِن رَ
ِ

تتمة اآلية فقد استدل عىل أن الل يف هذه اآلية قد حرص عقوبـة وتعـذيب الكـافرين
ّ
بنفسه ،ومن هنا فإن مؤاخذة الكافرين عىل كفرهم لي

من شؤون اإلنسان .وعـىل

املسلمني أن يدركوا أن غري املسلمني أحرار يف اختيار ما يعتقدون؛ ألن الل هو الذي

 .1شحرور ،حممد ،رقه املرأة :نحاو أصاول جدیادة للفقاه اإلساالمي ،ص  ،199دار الســاقي ،ط ،2
بريوت 2015 ،م.
 .2شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع هالك القرى وازدهار املد  ،ص  2018 ،355م.
 .3الكهف (.29 :)18
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منح اإلنسان احلرية يف اختيار العقيدة التـي يراهـا .1كـام أنـه يـرى أن حريـة الـرأي
وحرية التعبري عن الرأي هي األخرى هبـة مـن هبـات الل لإلنسـان؛ فقـد تـرك الل
كامل احلرية لإلنسان يف رأيه (عقيدته وموقفه) ،وأن له احلرية يف التعبري عـن رأيـه،
وال يمكن ألي شخص أن يسلب منه هذه احلرية.2
يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بأن املفهـوم العصــري ملفـردة الشـورى3

الواردة يف القرآن الكريم ،هو نف

مفهوم الديمقراطيـة الـذي خيتلـف معنـاه بـني

املايض واحلـارض؛ بحيـ أنـه يف األزمنـة السـابقة كـان ينحصــر بـبعض املـوارد
للبت يف أمور من قبيل اختيـار األمـري
املحدودة من قبيل الرجوع إىل رؤساء القبائل ّ
ّ
املتمثـل بالدولـة املدنيـة
أو االستفتاء وما إىل ذلك ،حتى وصل إىل مفهومه املعارص
والديمقراطية .4قال الدكتور شحرور يف هذا الشأن:
«الشورى طریقة ممارسة احلریات من جمموعة من الناس ضمن مرجعية معررية
وأ القية وعررية مجالية مع ّينة تتبع البنى االجتامعية واالقتصااادیة يف املجتمااع،
وتقوم عىل حریة الرأي والرأي اآل ر والتعبري عنه ،ومفهوم اإلمجاااع برتجاايح
نسميه اليوم بالدیمقراطية».5
رأي أغلبية الناس يف أمر من األمور ،وهو ما ّ

وعليــه فــإن الــدكتور شــحرور يعتــرب أن قيــام الدولــة واملجتمــع عــىل احلريــة
 .1شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع هالك القرى وازدهار املد  ،ص  2018 ،360م.
 .2املصدر أعاله ،ص .361

 .3آيات من قبيلَ ﴿ :و َشاو ْر ُه ْم ِف ْاْلَ ْمر﴾ (آل عمران ( ،)159 :)3و﴿ َو َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
ورى بَ ْيِ َن ُه ْم﴾ (الشــورى
ِ
ِ
ِ

( ،)38 :)42وما إىل ذلك من اآليات األخرى.

 .4شحرور ،حممد ،رقه املرأة :نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  2015 ،202م.
 .5شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع هالك القرى وازدهار املد  ،ص  2018 ،379م.
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والديمقراطية مستندا إىل القرآن الكريم ،وأهنام من لوازم املجتمعات الراهنـة .يـرى
الدكتور شحرور أن املجتمع املدين الديمقراطي جمتمع يتخطى التـد ّين والالدينيـة،
وقــد ذكــر إلثبــات ذلــك مســألة االســتبداد ،ومــن خــالل تطبيقهــا عــىل خمتلــف
املجتمعات ،1يرى أن االسـتبداد احلـاكم يف املجتمعـات (الدينيـة أو العلامنيـة) هـو
السبب يف املشاكل التي تعاين منها تلك املجتمعات ،ولي

الديمقراطية.2

أدلة الدكتور شحرور عىل إثبات التعددیة االجتامعية
اتضح أن الدكتور شحرور يرى أن املجتمـع املـدين أو التعـددي باخلصـائص التـي
يذكرها ،هي الطريـق الوحيـد للمواجهـة مـع التضـاد واالختالفـات الواسـعة يف
املجتمعات املعارصة .وقـد عمـد مـن خـالل ر ّد املجتمعـات األحاديـة إىل إثبـات
التعددية ،وأقام األدلة عىل رضورة هذه التعدّ دية.
 .1نســبة اهلــالك إىل القريــة (االجــتامع األحــادي) يف القــرآن يف قبــال املدينــة
(املجتمع التعددي).
يعمل الدكتور شحرور يف بداية األمـر عـىل تقـديم تعـاريف ملفـرديت «املدينـة»
و«القرية» عىل أساس آيات القرآن الكريم (وقد سبق ذكرهـا) ،ويـدّ عي أن اهلـالك
الذي ُنسب يف العديد من اآليات إىل القرية ،إنام يعود سـببه إىل اشـتامل القريـة عـىل
سلوك واحد ،أو بعبارة أخرى :أحادية هذا النوع من املجتمع.
 .1قارن الدكتور شحرور بني النظام الرتكي (بوصفه نظاما علامنيا) والنظام احلــاكم يف أفغانســتان
(بوصفه نظاما إسالميا) ،وخرج من هذه املقارنة بنتيجة مفادها أن االستبداد هو الوجه املشرتك
بينهام( .للمزيد من االطالع ،شحرور ،حممد ،رقه املرأة :نحو أصول جدیادة للفقاه اإلساالمي ،ص
 203ـ .)205
 .2شحرور ،حممد ،رقه املرأة :نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  2015 ،204م.
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يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بأن النبي األكرم؟ص؟ كان يروم تشكل ذلك
عـرب عنـه القـرآن الكـريم بلفـ املدينـة؛ ولـذلك فإنـه أبطـل مجيـع
املجتمع الذي ّ
املجتمعات األحادية ،وأقام أول حكومة مدنية؛ وذلك ألن كل جمتمع أحادي يقـوم
معني من التفكري ،حيـ ُجيعـل بوصـفه هـو
عىل أساس االتفاق اجلامعي عىل نمط ّ
توعـد الل يف
املحور األصيل للمجتمع ،ويتم إلغاء ونبذ كل تفكري مغـاير لـه ،وقـد ّ
القرآن مجيع أنواع هذه املجتمعات (القرى) باهلالك ،وقد كان التاريخ بدوره شاهدا
عىل فناء وهالك هذا النوع من املجتمعات.1
ّ
وخيـط لنفسـه
يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقـاد بـأن كـل جمتمـع أحـادي،
أسلوبا ومنهجا واحدا ،هو بالرضورة جمتمع ظامل ومسـتبد! ألن املجتمـع األحـادي
ويرتسـخ فيـه الكبـت والقمـع
يتحول إىل قرية (يف ضوء التعريف الـذي يقدّ مـه)،
ّ
ّ
واإلرهاب ،ويؤدي إىل فناء واهنيار املجتمع .2وبطبيعة احلال فـإن فنـاء وزوال هـذه
املجتمعات ،خالفا للمجتمعات األحادية السابقة التـي كـان يـتم هالكهـا بيـد الل
يعرب عنهـا
مبارشة ،يتم عىل يد الطبقة احلاكمة عىل هذا النوع من املجتمعات ،والتي ّ
الدكتور شحرور بطبقة «املرتفـني» .3يعتقـد الـدكتور شـحرور أن هـؤالء املرتفـني
يسعون إىل إقامة جمتمعات تقوم عـىل أسـاس التفكـري األحـادي ،ويكرهـون مجيـع
الناس عىل اتباع هذا النظام األحادي ،وال حيق هلم اخلروج عليـه أو خمالفتـه ،وهـذا
َ

ْ

َ َ
ِّ
4
ين﴾.1
خمالف للقرآن  ،حي يقول تعاىلَّ﴿ :ل إِكراه ِِف ادل ِ
 .1املصدر أعاله ،ص .235
 .2املصدر أعاله ،ص .163
 .3املصدر أعاله ،ص .164
 .4املصدر أعاله ،ص .177
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 .2تنايف استقرار وأحادية املجتمعات مع التوحيد
متسك الدكتور شحرور ،يف ط ّيات هذا الكالم ،بمختلف األدلة لكي ُيثبـت
لقد ّ
التعددية املنشودة له؛ ومن بني توجهاته يف إثبات التعددية أنه يعمـل أوال عـىل بيـان
صـحة
بطالن أسلوب املجتمـع القـائم عـىل األحاديـة يف خمتلـف األبعـاد؛ ل ُيثبـت
ّ
املجتمع التعدّ دي .فهـو يعتقـد بشــرك الـذين يقولـون بالثبـات يف السـنن اإلهليـة
(الرشك الربويب)؛ وذلك ألن الثبات والوحدة مـن خمتصـات الل سـبحانه وتعـاىل،
والتغري إنام هو من شـؤون غـري الل .2وقـد عمـد يف البدايـة إىل تقسـيم
التطور
وإن
ّ
ّ
الرشك إىل قسمني :3الرشك اخلفي ،والرشك اجليل .والشـرك اجليل عبارة عن عبـادة
األصنام والظواهر الطبيعية واالجتامعية ،وكذلك عبادة األفـراد مـن أمثـال أوليـاء
األمور والفقهاء ونظائرهم ،والشــرك اخلفـي عبـارة عـن االعتقـاد بثبـات وبقـاء
وتغريهـا ،وهـذا النـوع
األشياء ،من قبيل :الظواهر االجتامعية ،والقول بعدم فنائها ّ
والتغـري.
التطـور
من الرشك هو من الشـرك الربويب الذي يشتمل عىل إنكار قـانون
ّ
ّ
ثم قال بعد ذلك إن احلاكم يف الطبيعة هو قانون اهلالك والفناء ،وإن مجيـع األشـياء
واملجتمعات واملخلوقات واألفكار وكل ما هو كائن يف الوجود سـوف يفنـى ذات
يوم ويزول؛ ألن الثبات والبقاء إنام هو لل وحده فقط.4
وإذا أردنا بيان استدالله يف إطار قياس منطقي ،أمكن لنا بيانه عىل النحو اآليت:
 .1البقرة (.256 :)2
 .2شحرور ،حممد ،رقه املرأة :نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  2015 ،149م.
 .3وقد استند يف هذا املورد إىل بعض آيات القرآن( .للمزيــد مــن االطــالع ،الدولاة واملجتماع ،ص
 147ـ .)148
 .4شحرور ،حممد ،رقه املرأة :نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  2015 ،148م.
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الصغرى :إن القول باملجتمع األحادي ،قول بثبات املجتمع.
أي كائن غري الل ،رضب من الرشك.
الكربى :إن القول بثبات ّ
النتيجة :إن املجتمع األحادي ،رضب من الشـرك( 1وذلك ألنـه جيعـل خملوقـا
من خملوقات الل رشيكا له يف الثبات والبقاء الذي هو من خمتصات الل عزّ وجل).
لقد ذهب الدكتور شحرور يف بيان املقدمة األوىل ،أي :إثبات التعـدد يف العـامل،
إىل االعتقاد بأنـه أمـر جتريبـي وقابـل للمشـاهدة؛ فـإن الـذي نـراه يف املوجـودات
والكائنات املادية واحليوانية واإلنسانية يقوم عىل احلركة والتعدّ د؛ حيـ نشـاهد يف
املوجودات تعددا يف األمور املاديـة ،مـن قبيـل :املجـرات ،والشـموس ،واألقـامر،
والكواكب وما إىل ذلك؛ بحي ال يمكن لنا أن نعثر عىل واحد فرد يف الوجود أبدا.
ويف الناس توجد هناك ألوان ولغات ومذاهب وأديان وجمتمعات متعـدّ دة ،وحتـى
يف املجتمع الواحد؛ حيـ تعـدّ د اآلراء يف املـذهب والسياسـة واالقتصـاد ومـا إىل
ذلك .كام استند الدكتور شحرور إىل آيات القرآن الكريم يف إثبـات التعـدد .وقـال
ّ
والتكثـر يف مجيـع أبعـاد الوجـود« :وجـاء يف
بأن القرآن قد اعرتف رصاحة بالتعدّ د
التنزيل احلكيم االعرتاف بالتعددية بكل املقايي ؛ ألهنـا ظـاهرة طبيعيـة ومسـتمرة
وقد جاء االعرتاف هبا فيه ابتداء بتعددة امللل ،مرورا بتعددية الشـعوب والـدول».2
متغري ومتعدّ د.
إذن فالثبات والوحدة من صفات الل فقط ،وأما غريه فهو ّ
ويف بيان املقدمة الثانية ،يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بأن أفراد املجتمـع
الذي يتصف بالسلوك الواحد ،ويقوم عىل األحادية (األحاديـة يف العمـل والـدين

 .1وهذا القياس هو من القياس االقرتاين من الشكل األول.
 .2شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع هالك القرى وازدهار املد  ،ص  231ـ  2018 ،232م.
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والثقافة والسياسة والرأي وما إىل ذلك) يعتقدون بثبات ذلـك النظـام ويقدّ سـونه،
التحـول والتعـدّ د وحياربونـه ،يف حـني أن الثبـات
ويعملون يف املقابل عىل مقاومـة
ّ
خمتصات الل.1
والبقاء من ّ

مناقشة ونقد أدلة الدكتور شحرور عىل التعددیة االجتامعية
كام نرى فإن الدكتور شحرور من خالل ما تقدّ م قد أطلق عىل املجتمع القـائم عـىل
األحادية (األحادية يف العقيدة ،واألحادية يف الثقافة ،واألحادية يف الـدين ،ومـا إىل
وبرش هبالكه .كام أطلـق عـىل املجتمـع التعـددي مصـطلح
ذلك) مصطلح القريةّ ،
املدينة وتوقع لـه البقـاء واالسـتمرار والديمومـة« :إن أي نظـام اجتامعـي سـياي
وأي نظام اجتامعي سياي تعدّ دي حيمل يف طياتـه
أحادي حيمل بذور فنائه يف ذاتهّ ،
بذور استمراريته» .2وبذلك يسعى إىل إثبات التعدّ دية االجتامعية .ولكننا من خالل
التأ ّمل يف أعامله وآثاره ،باإلضـافة إىل التكـرار املفـرط ،نواجـه تناقضـات وبعـض
الصحة .وفـيام يـيل نشـري إىل بعـض اإلشـكاالت
االدعاءات التي ال أساس هلا من
ّ
البارزة يف رؤيته:
 .1يبدو أن التعددية االجتامعية املطروحة من قبل الدكتور شحرور ،تقـوم عـىل
سوء فهم لبعض املفردات؛ وإن إحدى املفردات التـي أخطـأ الـدكتور شـحرور يف
استعامهلا وتوظيفها ،وسقط يف نوع من اخللط فيها؛ سوء استخدامه ملفـردة «واحـد»
و«الوحدة» .فإنه يف معرض احلدي عن املجتمع واملدينة وما إليهام ،يسـتعمل ذات
املعنى للوحدة الذي يستعمله يف مورد الل! هذا يف حـني أن هلـذه املفـردة يف هـذين
 .1شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع هالك القرى وازدهار املد  ،ص  2018 ،230م.
 .2شحرور ،حممد ،املصدر أعاله ،ص  2018 ،164م.
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يتم استعامل مفردة الوحدة والواحـد يف مـورد الل،
األمرين معنيني خمتلفني؛ فعندما ّ
فإهنا تعني أن الل واحد وأحد (التوحيد)؛ حي نالحظه واحدا من مجيـع اجلهـات؛
نفي التعدد ،ونفي الرتكيب ،ونفي الصفات الزائدة عىل الذات ،والتوحيد األفعايل،
واالستقالل يف التأثري ،هي من معاين هذه املفردة يف مورد الل سبحانه وتعـاىل .وأمـا
حي تستعمل هذه املفردة يف مورد غري الل ،بام يف ذلـك املـوارد املنظـورة للـدكتور
شحرور ،فال تكون هبـذا املعنـى ،وإنـام تعنـي يف مثـل هـذه احلالـة ال ُبعـد الواحـد
واحلصـرية ،والتي استعملها الدكتور شحرور يف مورد املجتمع .ألن املعـاين أعـاله
إنام هي من خمتصات الل عزّ وجـل ،وال تسـتعمل يف غـريه .وهكـذا نـرى أن هلـذه
املفردة معاين متفاوتة يف خمتلف املصاديق ،وهذا ما مل يلتفت إليه الـدكتور شـحرور،
ورآها بمعنى واحد يف مواضع خمتلفة ،وتبعا لسوء الفهـم وسـوء االسـتعامل هـذا،
يكون هذا اجلزء من كالمة ،القائم عىل هذا املطلب ،من قبيل :احلكم عـىل املجتمـع
األحادي بالرشك ،باطال؛ إذ لي

كل نزوع نحو األحاديـة رشك؛ وإنـام يكـون مـن

الشـرك إذا كان يعني الوحدة بـاملعنى األول الـذي هـو مـن خمتصـات الل سـبحانه
أي موضوع.
وتعاىل ،دون الوحدة باملعنى الثاين الذي يمكن استعامله يف ّ
 .2لقد أسقط الدكتور شـحرور املجتمـع األحـادي عـىل القريـة ،واعتـرب الظلـم
والـرشك من خصائص كال املفهومني ،و اعترب أن اهلالك هـو املصـري املحتـوم الـذي
ينتظرمها .ولكـن مـن الواضـح أن الشــرك والظلـم ليسـا مـن اخلصـائص الالزمـة
للمجتمعات البلورالية والتعددية؛ إذ كام نرى يف التـاريخ فـإن املجتمـع الـذي أقامـه
؟ص؟ ،وإن كان يقـوم عـىل النظـام األحـادي (النظـام التوحيـدي)؛ إال أن
النبي األكرم ؟
تأكيده كان عىل رعاية حقوق اآلخرين ونفي الظلم .لقد سمح النبـي لغـري املسـلمني
بالتواجد يف املدينة اإلسالمية ،واعرتف هلم بحق احلياة يف املجتمع اإلسـالمي؛ فكـان
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املجتمع الذي أرسى دعائمه جمتمعـا تعـدديا ،ولكنـه يف الوقـت نفسـه ينفـي الرشـك
والظلم .وعليه ال يمكن االدعاء بشكل عام إن كل جمتمـع أحـادي ،هـو بالضــرورة
مرشك وظامل .وعليه يمكن القول :إن تطبيق القرية عىل كل جمتمـع أحـادي مـن قبـل
الدكتور شحرور ،ال خيلو من إشكال.
 .3هناك يف استدالل الدكتور شحرور عىل اهتام كل جمتمـع أحـادي بالشــرك،
نوع من السفسطة؛ فهو يرى أن كـل جمتمـع حيتـوي عـىل سـلوك واحـد يـؤ ّدي إىل
نتصـور جمتمعـا قـائال بالتوحيـد،
االعتقاد بالثبات لغري الل ،يف حني يمكـن لنـا أن
ّ
ويرى أن الثبات والبقاء خمتصا بالل ،ويكـون يف الوقـت نفسـه متعـددا مـن حيـ
الثقافة واآلداب والتقاليد واألفكار وما إىل ذلك ،دون أن يتناىف ذلك مـع التعـايش
السلمي بني أفراد املجتمع رغم اختالف ألواهنم ولغاهتم وثقافـاهتم ومـذاهبهم .إن
من بني املجتمعات التي تـؤ ّدي هـذا السـلوك هـو املجتمـع اإليـراين؛ فهـو جمتمـع
توحيدي عىل الرغم من وجود تعدد املذاهب واللغات والثقافات وما إىل ذلـك؛ يف
حني يذهب الدكتور شحرور إىل إدراج إيران يف عداد املجتمعات األحادية ،1وقـال
بأن الطبقة احلاكمة فيها (املرتفون) تعمل عىل إكراه الناس عىل التبعية هلـا مـن أجـل
حتقيق أهدافها الظاملة ،وال تعطي احلـق ألحـد بـاالعرتاض عـىل منهجهـا الفكـري
واالعتقادي الواحد الذي فرضته عىل املجتمع!2

 .4لقد ذهب الدكتور شحرور إىل اعتبار املجتمع الذي حتكمه احلكومة الدينية،
ويتم فيه إكراه الناس عىل دين واحد ،من بني املجتمعات األحادية (القريـة) ،وقـال
ّ
 .1إن كالمه هذا ناش من اخللط يف استعامل مفردة التوحيد والوحــدة ،وقــد تقــدم بيــان ذلــك يف
النقد رقم (.)1
 .2شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع هالك القرى وازدهار املد  ،ص  2018 ،154م.
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إن مثل هذه احلكومة مرشكة بـالل؛ ألهنـا تريـد أن تكـون رشيكـة لل يف الواحديـة،
وتسعى إىل احللول يف حمل الل ،وتغيري وجهـة النـاس مـن اإليـامن بـالل إىل اإليـامن
بحكومته ،وهذا هو عني الرشك والطغيان!! 1وإن النبي قد حارب هـذا النـوع مـن
املجتمعات؛ يف حني أن املجتمع الذي أقامه النبي كان جمتمعا حتكمه حكومة دينيـة.
ومن هنا ال بد من توجه السؤال إىل الدكتور شحرور ،والقـول لـه :مـا هـو املـالك
الذي تفصل عىل أساسه بني املجتمع الديني الذي أسسه النبي األكرم؟ص؟ وبني سائر
املجتمعات الدينية األخرى؟ يف حني أن خصوصية هذه احلكومات واحـدة ،وهـي
االعتقاد بالتوحيد .أجل ،نحن ال ننكر االختالف يف طريقة تطبيق القوانني الدينيـة
من قبل النبي األكرم؟ص؟ وسائر احلكام يف احلكومات الدينيـة؛ بيـد أن أصـل إقامـة
احلكم عىل مبنى االعتقاد بالتوحيد يف كلتا احلكومتني واحد .وإن الدكتور شـحرور
بدوره قد رأى يف بعض كلامته أن هذا االعتقاد الواحد هو الوجه يف اتفاق التعدد يف
املجتمع البلورايل التعدّ دي .ويبقى هذا السـؤال مطروحـا عـىل الـدكتور شـحرور،
وهو ملاذا يعترب احلاكمية الدينية من نوع املجتمع األحادي تستحق اهلـالك ،يف حـني
قر بأن املجتمع التعددي وإن كان مطلوبا ،ولكن جيب أن يشتمل عىل االعتقـاد
أنه ُي ّ
بالتوحيد ووحدانية الل.
ومن اجلدير بالذكر أن الدكتور شحرور نفسه قد اعترب يف بعض مؤلفاته وجـود
الدولة لتطبيق احلاكمية اإلهلية أمرا رضوريا ،واعترب إطاعة املـواطنني لقـوانني هـذه
الدولة واجبا  ،2إال أنه يف املواضع األخرى ألغى وجود احلكومـة الدينيـة الضـامنة
 .1املصدر أعاله ،ص  2018 ،179م.
 .2شحرور ،حممد ،الدین والسلطة :قراءة معارصة للحاكمية ،ص  ،281دار الساقي ،ط  ،1بــريوت،
 2014م.
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لتطبيق احلاكمية اإلهلية والتوحيدية ،واعتربها جمتمعا أحاديـا .إن الـذي يلـوح مـن
كلامت الدكتور شحرور يف هذا املجـال ،أنـه عـىل الـرغم مـن احلاكميـة اإلهليـة يف
املجتمع بحاجة إىل تشكيل احلكومة ،ولكنه يقول إن دور الدولـة إنـام يقترصـ عـىل
ّ
التـدخل
حيق هلـا
جمرد تنظيم هذه احلاكمية اإلهلية عىل أساس حاجات املجتمع ،فال ّ
ّ
يف الشؤون الدينية لألفراد ،وإنام يمكنها العمـل عـىل خلـق البيئـة يف إطـار تسـهيل
القيام بالتكاليف واألحكام الدينيـة (مـن قبيـل :بنـاء املسـاجد والكنـائ

ومـا إىل

ذلك) .كام أنه ُيبطل ّ
تدخل الدولة يف األمور اخلاصة بالقيم اإلنسانية ،وحيرص دائـرة
نفوذها يف خصوص مساعدة الناس يف التعامل عـىل أسـاس القـيم اإلنسـانية .ويف
املورد األخري يرى أن التعامل عىل أساس القـيم اإلنسـانية أمـر فطـري جبـل عليـه
اإلنسان؛ وبعبارة أخرى :إن هذا األمر احرتام للقانون الطبيعي الذي أوجبه العقل،
يتم تطبيقه بعنف السلطة .1وحيق لنا أن نسأل الدكتور شحرور :يف ظل القيـود
ال أن ّ
التي فرضها عىل احلكومة الدينية ،ودورها الذي تنزّ ل به إىل مستوى توفري األرضـية
ألداء التكاليف الرشعية والعقلية؛ كيف يمكن القول بالضامنة التنفيذيـة للحاكميـة
ـوره؟ أمل يكــن النبــي األكــرم؟ص؟ بتأســي
اإلهليــة للمجتمــع الــذي يتصـ ّ

احلكومــة

اإلسالمية واملجتمع املدين قد تدخل يف الشؤون الدينية للناس ،ودعاهم إىل امتثـال
التكاليف الشـرعية؟ وإن أصوال من قبيل :األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،متثـل
شاهدا عىل هذا األمر.
 .5يذكر الدكتور شحرور بعض اخلصائص للمجتمع التعددي ،وهي مقبولـة إىل
للحريـة؛
حدّ ما ،بيد أن تعريفه لبعض تلك اخلصائص غري مقبول ،ومن ذلك تعريفـه
ّ
 .1املصدر أعاله ،ص .279
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فإن احلرية التي التي يثبتها الدكتور شحرور لإلنسان ،ويـرى وجـوب قيـام املجتمـع
عىل أساسها ،مرفوضة من وجهة نظر اإلسالم .إن اإلسالم يؤكد عىل حرية اإلنسـان؛
بيد أن املفهوم الذي يقدّ مه الدكتور شحرور هلذه احلرية خيتلف عن مفهومهـا املقبـول
يف اإلسالم؛ فإن احلرية التي يريدها اإلسالم من اإلنسان هي احلرية الفكرية ،1يف حني
أن احلرية التي ينشدها الدكتور شحرور هي احلرية يف مجيع األبعـاد (الفكـر والعقيـدة
؟ص؟ بنـاءة.
والعمل وما إىل ذلك)  ،2ويدّ عي أن هذا هو املجتمع الـذي أراد رسـول الل ؟
يتقبـل
إال أن اإلسالم يدافع عن حرية التفكري ،وخيـالف حريـة املعتقـد .إن اإلسـالم ّ
وجود الثقافات واألفكار املتعدّ دة ،إال أنه ال يرى كل عقيدة ثمـرة للتفكـري والتعقـل،
وال يرى هلا حقا يف احلياة.
يقول الشهيد املطهري يف هذا الشأن:
«هناك ررق بااني «حریااة التفكااري» و«حریااة املعتقااد» .إ التفكااري منطااق .إ
قوة التفكااري؛ حيااث یمكنااه حساااب املسااائل ،وأ
اإلنسا یمتل
قوة باسم ّ
ّ
یمتل حریة اال تيار عىل أساس التفكري واملنطق واالستدالل .بيد أ العقيدة
تعني التبعية واالرتبااا  ...رااام أكثاار املعتقاادات التااي ال تسااتند إل أي مبنااى
ركري ،وإنام كل ما تستند إليه هو التقليد والتبعية والعااادة ،باال وربااام كانا
حترر البشار .إ الذي نبحث عنه بوصفه ماان احلریااة،
العقيدة عقبة حتول دو ّ
التي جيب أ حيظى هبا اإلنسااا  ،هااي حریااة التفكااري .إال أ العقائااد التااي ال
ذرة من اجلذور الفكریة  ...هي عني القيود واألغالل ،وأ الكفا
تنطوي عىل ّ
من أجل اخلالص منها والقضاء عليها هو كفا يف سبيل حریة اإلنسا  ،وليس
 .1إن مجيع اآليات التي تتحدّ ث عن التع ّقل والتد ّبر ،تدل عىل إثبات حرية التعبري.
 .2شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع هالك القرى وازدهار املد  ،ص  2018 ،286م.
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َ
فْ
ّلْ ِإك َر َْاهْ ِ ْ
كفاح ًا ضد حریة اإلنسا  ...إ الذي ننترص له بحكم قوله تعالْ ﴿ :
ِّ
ين﴾ ،1هو احلریة الفكریة ،وليس حریة العقيدة».2
ادل ِ

كام نشاهد يف سرية النبي األكرم؟ص؟ هذا النوع من احلرية يف املجتمع اإلسـالمي؛
إنه كان حيرض يف العديد من املحافل العلمية التي تعقد من قبل أتبـاع سـائر األديـان
واملذاهب ،ويتحاور معهم .3ومن ناحيـة أخـرى نـرى غـري املسـلمني أيضـا وهـم
يعيشون بني املسـلمني ومـثلهم ،ويشـعرون بـاألمن ،فلـو مل يكـن املعصـومون؟مهع؟

يؤمنون باحلرية ،ملا تو ّفرت مثل هذه الواحة لغري املسلمني .وعليه فإن مفهوم احلرية
املنشود لإلسالم والذي جيعل التعايش السلمي ،عـىل الـرغم مـن تعـدد الثقافـات

واملذاهب وما إىل ذلك ،أمرا ممكنا ،هو غري املفهوم الذي يراه الدكتور شحرور .فهو
َ َ ِّ

ا

َْ

َ ِّ

َْ

َ َْ

ْ

يرى كفاية قوله تعاىل﴿ :فذك ْر إِن َما أن َْ َُذكر * لس َْ علًل ِه ْم ب ِ ُم َصًِلطِر﴾ ،4وقولـه تعـاىل
َ

ْ

َ َ
ِّ
ين﴾ ،5إلثبـات حريـة اإلنسـان .6بيـد أن اسـتناده إىل هـذه اآليـات يف
﴿َّل إِكراه ِِف ادل ِ
َ

ْ

َ َ
ِّ
يِن﴾،
املوضوع مورد البح غري صـحيح؛ ففـي مـورد اآليـة األوىل ﴿َّل إِكِراه ِِف ادل ِ

يذهب الدكتور شحرور إىل االستفادة منها يف سياق إثبـات حريـة املعتقـد ،أو بعبـارة
أخرى :إنه يفهم منها التعددية الدينية ،وهذا فهم خاط ؛ وذلك ألن نفـي اإلكـراه يف
هذه اآلية ،إنام هو من جهة أن الدين عبارة عن سلسلة من التعاليم واملعارف العلميـة،
 .1البقرة (.256 :)2
 .2املطهري ،مرتىض ،جهاد (اجلهاد) ،ص  ،55نرش صدرا ،ط  1373 ،7هـ ش( .مصدر فاري).
 .3للوقوف عىل هذه املوارد يمكن الرجوع إىل الكتب التارخيية.
 .4الغاشية ( 21 :)88ـ .22
 .5البقرة (.256 :)2
 .6شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع هالك القرى وازدهار املد  ،ص  2018 ،286م.
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وهي تستتبع معارف عملية ،واجلـامع لكـل تلـك املعـارف هـو العقائـد ،واالعتقـاد
واإليامن من األمور القلبية التي ال حيكم فيها اإلكراه واإلجبار؛ فإن اإلكراه إنـام يـؤثر
يف األعامل الظاهرية واألفعال واحلركات البدنية املادية .وأما االعتقاد القلبي فله علـل
وأسباب أخرى من سنخ االعتقاد واإلدراك ،ومن املحال أن ينـتج اجلهـل علـام عـىل
سبيل املثال.1
قال العالمة الطباطبائي يف مورد ع ّلة عدم اإلكراه يف الدين الذي أشارت له هذه
َ

ْ

َْ ََ

ْ

ْ َ

ادلين﴾ ،قال﴿ :قد تب ا َ
اآلية :إن الل تعاىل بعد قولهَّ﴿ :ل إك َراهَ ِف ِّ
ني الرش ُد َِِ َن الِ ِّ
ي﴾؛
ِ
ِ
ِ

ليكون تعليال للعبارة األوىل ،ويقول ملاذا ال يكون هناك إكراه يف الـدين؟ وحاصـل
التعليل هو أن اإلكراه واإلجبار ،الذي يصدر عادة من القوي نحـو الضـعيف ،إنـام

يقع موردا للحاجة عنـدما يكـون لـدى القـوي والسـلطات العليـا هـدف هـام ال
فيضطر لذلك إىل اللجـوء إىل اإلكـراه،
يستطيع إيضاح فلسفته ملن هو حتت سلطته؛
ّ
بيد أن أمورا ها ّمة مثل الدين مما يعدّ حسنه وسـوؤه واضـحا (مـن طريـق البيانـات
اإلهلية والسنة النبوية) ،ال يبقى هناك من سبب يدعو إىل إكراه شخص يف الدين.2
إن اآليتني ( 21ـ  )22من سـورة الغاشـية اللتـان يسـتند إلـيهام الـدكتور شـحرور يف
إثبات حرية التعبري ،وإن كان ظاهرمها يدل عىل احلرية ونفي إلكراه يف االعتقـاد واإليـامن،
ولكن من خالل بيـان العالمـة الطباطبـائي املـذكور يف اآليـة أعـاله ،يتضـح وجـه عـدم
داللتهام عىل املفهوم املنشود للدكتور شحرور .وأما كيف استفاد الدكتور شـحرور إثبـات
حرية التعبري من هاتني اآليتني ،فهو أمر غري واضح.
 .1الطباطبــائي ،حممــد حســني ،املياازا يف تفسااري القاارآ  ،ج  ،2ص  ،342مؤسســة األعلمــي
للمطبوعات ،ط  ،2بريوت 1390 ،هـ ش.
 .2املصدر أعاله ،ج  ،2ص .343
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 .6إن القيــاس الــذي يقيمــه الــدكتور شــحرور ليســتنتج منــه رشك املجتمــع
األحادي ،مورد إشكال ،وفيام ييل نشـري إىل بطـالن املقـدمات التـي اسـتخدمها يف
قياسه:
ومتغري ،وال وجود
متحول
 6ـ  .1يدّ عي الدكتور شحرور أن كل يشء يف العامل
ّ
ّ
ضـم نظريتـه النسـبية ،تكـون تفسـرياته
ألي يشء ثابت .وعىل أساس ذلك وبعـد
ّ
ّ
ومتغـرية ،ولـذلك لـن
متحولـة
آليات القرآن وسائر كلامته يف املجاالت األخـرى
ّ
ّ
يكون هلا اعتبار بالنسبة إىل األشـخاص اآلخـرين يف األمكنـة واألزمنـة األخـرى.
أقـر ،يف
وبطبيعة احلال لو أنه أصـ ّر عىل ّ
صحة وثبات نظريته ،يمكن القول :إنه قـد ّ
احلدّ األدنى ،بوجود أمر واحد ثابت يف العامل.
 6ـ  .2يضاف إىل ذلك أن التغيري يف مجيع أبعاد الوجود غري مقبول ،ويتعـارض
مع املباين الفلسفية والقرآنية .قال الشهيد املطهري يف هذا الشأن:
« ...إ ما یقال من أ العامل بأمجعااه متغا ّاري ،لاايس صااحيحاً عااىل إطالقااه .إ
املتغري من العامل ،بيد أ العامل إذا مل یكن له وجه ثابا  ،ملااا
الطبيعة هي اجلانب ّ
تغري كل يشء ،كام سبق هلرقليطس أ قال
املتغري أیضاً .لو ّ
كا له هذا اجلانب ّ
أي يشء
يف قدیم الزما  ،وهناك الكثري من الذین یقولو به يف عرصنا ،ومل یبق ّ
بأي وجه أو وجهة ثابتاً عىل حال واحد يف حلظتني ،ملا كا باإلمكا إقامااة أیااة
أي قانو يف العامل .بيد أ
صلة بني املايض واملستقبل ،وال یمكن القول بوجود ّ
املتغري ماان
هذا العامل بام یشتمل عليه من اجلانب املتغري ،حيث الطبيعة هي الوجه ّ
العامل ،له جانب ثاب أیضاً؛ حيث حيارظ عىل هذا اجلانب املتغري من العامل ،ولو
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مل یكن هذا اجلانب الثاب موجااود ًا ،ملااا كااا ذلا اجلانااب املتغا ّاري موجااود ًا
أیضاً».1

إن هذا الكالم مقبول من قبل فالسفة املسلمني؛ ففـي احلكمـة املتعاليـة لصـدر
املتأهلني وأتباع مدرسته ،يتم يف بح احلركة اجلوهرية ،باإلضـافة إىل ال ُبعـد املتغـري
التوصل إىل وجود اجلانب الثابت من العامل أيضا.2
من العامل (الطبيعة)،
ّ
والتغري إىل قسمني ،ومها :األمور
إذن ال بد من تقسيم الوجود من حي الثبات
ّ
املتغرية .وطبقا هلذا التقسيم تندرج مظـاهر الطبيعـة ضـمن القسـم
الثابتة ،واألمور ّ
التغـري
املتغـرية) ،ويمكـن اعتبـار كـالم الـدكتور شـحرور ،بشـأن
الثاين (األمـور
ّ
ّ
والتطور ،مع يشء من التسامح ،نـاظرا إىل هـذا القسـم .ويف مثـل هـذه احلالـة ،ال
ّ
يمكن القول برأيه القائل برشك املجتمعات األحادية.3
العامـة ،وقـد
 6ـ  .3إن من بني األمور الثابتة يف الوجود ،هي القيم األخالقيـة ّ
حتدّ ث الدكتور شحرور نفسه يف مواضع خمتلفة عـن قـيم أخالقيـة ،مثـل :احلريـة،
والعدالة ،والكرامة وما إىل ذلك .وعليه فلـو اعتقـدنا برؤيـة الـدكتور شـحرور يف
تغري مجيع أبعاد العـامل ،فـإن القـ ّيم األخالقيـة التـي حظيـت منـه هبـذا احلـدّ
حقل ّ
متغرية أيضـا ،ولـن تكـون ثابتـة
واملستوى من االهتامم ،سوف تكون هي األخرى ّ
وشاملة .وبعبارة أخرى :سوف يؤدي بنا ذلك إىل القول بالنسبية يف كل يشء ،بام يف
 .1املطهري ،مرتىض ،اسالم ونيازهاي زما (االسالم و االقتضاائات العصاار) ،ج  ،2ص  ،53نشـــر
صدرا ،ط  1387 ،20هـ ش( .مصدر فاري).
 .2الشريازي ،حممد بن إبراهيم صدر املتأهلني ،الشواهد الربوبية ،ج  ،1ص  ،97مؤسسة مطبوعات
ديني ،ط  1388 ،2هـ ش.
 .3شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع هالك القرى وازدهار املد  ،ص  2018 ،149م.
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ذلك القول بنسـبية األخـالق أيضـا؛ بمعنـى أن األحكـام والقـيم األخالقيـة هـي
حتـول
حصيلة العوامل االجتامعية والسايكولوجية والثقافية ومـا إىل ذلـك ،وبعـد ّ
عنارصها (الذي هو من وجهة نظـر الـدكتور شـحرور أمـر طبيعـي ،بـل هـو مـن
التغري هي األخرى أيضا.1
رضوريات ولوازم العامل) ،سوف يطاهلا ّ
إن للنسبية األخالقية أقساما ،2وبااللتفات إىل كلامت الدكتور شـحرور يف هـذا
الشأن ،يمكن إدراجه ضمن تلك املجموعة من النسبيني املعياريني .إن هذه اجلامعة
تعتقد أن ما هو صحيح أو حسـن بالنسـبة إىل شـخص أو مجاعـة ،حتـى إذا كانـت
الرشائط ذات الصلة متشاهبة ،قد ال يكون صحيحا أو حسنا بالنسبة إىل شـخص أو
جمموعة أخرى .وبعبارة أخرى :إن هذا النـوع مـن النسـبية ،يقـدّ م حكـام معياريـا،
ويقول لألفراد واملجتمعات ،ال ينبغي اإلرصار عىل رعايـة أصـول أخالقيـة ثابتـة،
وجيب تقييم القيم األخالقيـة املقبولـة مـن قبـل اآلخـرين عـىل أسـاس معـايريهم
ومالكاهتم .ويف احلقيقة إنه يع ّلم أسلوب التعامل مع الذين يمتلكون قـيام أخالقيـة
3
رصح هبذا األمر ،بل وقد أكد ،عىل
خمتلفة  .وعىل الرغم من أن الدكتور شحرور مل ُي ّ

العك

التمسك بـالقيم األخالقيـة ،إال أن النسـبية مـن نتـائج
من ذلك ،برضورة
ّ

 .1مصباح اليزدي ،حممد تقي ،رلسفه ا الق (رلسفة األ الق) ،ص  ،141رشكــت پــان و نشـــر
بني امللل ،ط  ،1طهران 1381 ،هـ ش( .مصدر فاري).
 .2تنقسم النسبية األخالقية إىل أقسام ،وهي عبارة عن )1 :النسبية التوصيفية )2 ،النسبية مــا بعــد
األخالقية )3 ،النسبية املعيارية( .للمزيد من االطــالع ،مصــباح اليــزدي ،حممــد تقــي ،رلسافه

ا الق ،ص  141ـ .)149
 .3مصباح اليزدي ،حممد تقي ،رلسفه ا الق (رلسفة األ الق) ،ص  1381 ،147هـ ش( .مصــدر
فاري).
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اعتقاده بالتغري يف مجيع أبعاد الوجود ،حيـ تـم نقـد النسـبية يف خمتلـف املواضـع
بالتفصيل.
 .7إن الذي يظهر من كالم الـدكتور حممـد شـحرور ،أنـه يـذهب إىل االعتقـاد
باألخالق العلامنية ،وأن هذا األمر من مباين رؤيته .وتتضح هذه النقطة مـن كالمـه
يف مسألة عدم وجوب االعتقاد بدين واحد واحلريـة االعتقاديـة ومـا إىل ذلـك ّممـا
أرشنا إليه يف األبحاث السابقة .إن األخالق العلامنيـة أخـالق تقـوم عـىل مرجعيـة
اإلنسان؛ بمعنى أن املرجعية األخرية للتقييم األخالقي هو العقل األصـيل للبشــر
الذي خيتلف عن األخالق الدينية املقبولة من وجهة نظـر اإلسـالم .ألن األخـالق
الدينية تقول بمرجعية مصـدر يفـوق البشــر 2.1إن مـن بـني اخلصـائص األخـرى
يتم بيانه بلغة األمـر والنهـي والنـاظر
لألخالق الدينية دوراهنا مدار التكليف الذي ّ
يتم فرضـها عـىل اإلنسـان؛ هـذا يف حـني أن األخـالق العلامنيـة
إىل التكاليف التي ّ
لإلنسان تطالب بأخالق تضمن له حقوقه وتلبي مصاحله ومكتسباته.3
صح أن األشخاص ،كام يرى الدكتور شـحرور ،يمكـنهم
جدير بالذكر أنه وإن ّ
أن يلتزموا باألخالق رغم عدم اعتقادهم بالدين (األخالق العلامنيـة) ،إال أن هـذه
برشنا الدين بالوصـول
األخالق يف حدّ ها األدنى ،وال ترقى إىل ذلك الكامل الذي ُي ّ
إليه (السعادة األخروية والقرب اإلهلي و ،)...وال يمكن حتقيق ذلك بـاألخالق يف
 .1للمزيد من االطالع حول األخالق الدينية واألخالق العلامنية ،صــادقي ،هــادي ،درآمادي بار

كالم جدید (مد ل إل الكالم اجلدید) ،ص  253ـ  ،290نرش طاها و معارف ،ط  ،3قم1386 ،
هـ ش.
 .2صادقي ،هادي ، ،ص  1386 ،256هـ ش( .مصدر فاري).
 .3املصدر أعاله ،ص  .276درآمدي بر كالم جدید (مد ل إل الكالم اجلدید)
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حدّ ها األدنى ،وإنام نحتاج يف ذلك إىل أخالق متكاملة يف إطار الدين.1
تصـب يف تقـديم
بااللتفات إىل ما تقدّ م يبدو أن نتيجة جهود الدكتور شـحرور
ّ
نموذج غريب للمجتمعات اإلسالمية! إنه ال ُيبطل اإلسالم وتعاليمـه رصاحـة ،إال
أنه من خالل النموذج الذي يقدّ مه عن املجتمع التعدّ دي (القائم عىل احلرية يف مجيع
يبني وجهة نظره احلقيقية .إن الدكتور شحرور عىل الرغم من سـعيه إىل
األبعاد) إنام ّ
إظهار رؤيته ،من خالل تقييد املجتمـع الليـربايل بصـفة توحيديـة ،عـىل أهنـا رؤيـة
بمجـرد
إسالمية ،بيد أنه ال بدّ من القول بأنه ال مندوحة لـه مـن نفـي اإلسـالم ،ال
ّ
إضافة هذا القيد ،بل ألنه يقع بذلك يف فخ التناقض؛ فهو من جهة يرسم للمجتمـع
صورة توحيدية ،ويتقبل من جهة أخرى احلرية عـىل مجيـع اجلهـات .فهـو يـرى أن
التوحيد جامع للتعدد .إال أن احلرية التي يقول هبا الدكتور شـحرور ،ال يمكـن أن
جتتمع مع الرؤية التوحيديـة؛ إذ عنـدما نـؤمن بتوحيـد الل ،ال يمكـن أن نرتضــي
ببعض مصاديق احلرية املنشودة للدكتور شحرور ،بام يف ذلك حرية املعتقـد .وعـىل
هذا األساس فإننا نرفض إظهـار باملعتقـدات املتعارضـة مـع التوحيـد يف املجتمـع
اإلسالمي ،ونقف يف وجه الرتويج والدعوة إىل الرشـك بمختلـف الطـرق .بيـد أن
الدكتور شحرور يرى من جهة وجوب االعتقاد بالتوحيد يف املجتمع ،ويذهب مـن
أي معتقـد ،وإن مل يكـن توحيـديا ،ضــروري
جهة أخرى إىل االعتقاد بأن وجـود ّ
لتقدّ م املجتمع ،ويرى ذلك من مصاديق احلرية.
ومن اجلدير ذكره أن الدكتور شحرور يدّ عي أيضا أنه ال يعتقد باحلرية املطلقـة،
وال يرتضـي احلرية املنفلتة وغري املق ّيدة؛ بيد أن القيود التي يراها ختتلف عن القيـود
 .1مصباح اليزدي ،حممد تقي ،رلسفه ا الق (رلسفة األ الق) ،ص  1381 ،184هـ ش( .مصــدر
فاري).
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التي يضعها اإلسالم عىل احلرية .إن الدكتور شحرور ،طبقا للرؤية الغربية ،يرى أن
احلرية إنام تق ّيد بحرية اآلخرين؛ بمعنى أن احلرية عندها تذهب إىل أبعد مدياهتا وال
تقف إال عندما تصطدم بحرية اآلخرين:
«رإ احلریة ال یمكن هلا أ متارس إال مقيدة ،للحفاظ عىل حریااات اآل اارین
.1»...

إن هذا الكالم من الدكتور شـحرور يـؤدي إىل النسـبيية؛ حيـ نعمـل عـىل تقيـيم
تـم نقـد النسـبية يف خمتلـف
حريتنا بحرية اآلخرين ،ونعمـل عـىل أسـاس ذلـك .وقـد ّ
أبعادها ،وال يتسع املقام إىل ذكرها.

الصة واستنتاج
لقد ذهب الدكتور حممد شحرور إىل اعتبار التعدّ د من لوازم العامل ،وعمد إىل تقديم
ذلك يف مجيع األبعاد الدينية والسياسية واالجتامعية ومـا إىل ذلـك .وقـد ذهـب إىل
االعتقاد بأن املجتمعات األحادية ،التي ورد ذكرها يف القرآن باسم القرية ،تتشـابه،
وتوقع هلا الزوال واهلالك؛ كام أنه قد اعتـرب املجتمـع التعـددي هـو املجتمـع الـذي
يشتمل عىل احلرية يف خمتلف األبعاد الفكرية واالعتقادية باإلضافة إىل حرية التعبري،
والذي تسوده الديمقراطيـة .يف هـذا النـوع مـن املجتمعـات حيظـى األفـراد بحـق
عرف الدكتور شحرور
االختيار ،وال يمكن ّ
ألي سلطة أن حتدّ من اختياراهتم .وقد ّ
ببعض اخلصائص التي يتصف هبا املجتمع التعدّ دي ،ومـن بينهـا :االهـتامم بـالقيم
والتطور ،واالستمرار ،والعيش السلمي ،وما إىل ذلك .وقال بـأن مـالك
اإلنسانية،
ّ

 .1شحرور ،حممد ،رقه املرأة :نحو أصول جدیدة للفقه االسالم  ،ص  2014 ،272م.
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احلرية ،التي هي من أهم خصائص املجتمع التعددي ،يكمن يف عدم تعارضـها مـع
حرية اآلخرين.
تطرقنـا إىل
تم إيرادها عىل رؤيـة الـدكتور شـحرورّ ،
بعد بيان اإلشكاالت التي ّ
ذكر رأي اإلسالم يف هذا الشأن .ويف هذا السـياق جيـب القـول أوال إذا كـان مـراد
الدكتور شحرور من التعدّ دية يف ال ُبعد االجتامعي هو املداراة والتعايش السلمي من
أجل احليلولة دون اندالع احلروب والرصاعات ،فهو أمر مقبول وحيظـى بتأييـدنا؛
بمعنى أنه جيب القبول بالتعدّ دية بوصفها حقيقة اجتامعية ،وأن املصلحة االجتامعية
ال تكمن يف إثارة الفتن والنزاعات بني النـاس ،بـل جيـب أن حيكـم بيـنهم الوفـاق
والئام والتعايش السلمي .بمعنى أن الطائفتني اللتني تعيشان يف جمتمع واحـد؛ عـىل
الرغم من ذهاب كل واحدة منهام إىل اجتاهات خاصة وخمتلفـة ،إال أن كـل واحـدة
منهام حترتم األخرى وال تتنازعان فيام بينهام؛ من ذلك أن الشيعة والسنة ،عىل سـبيل
املثال ،جيب أن يترخيا يف العامل اإلسالمي ويتعايشـا يف وئـام وسـالم .رغـم أن كـل
واحد منهام يرى أن رأيه هو الصحيح ورأي اآلخر هو اخلطأ ،ولكنهام يعيشـان مـع
بعضهام وعىل الصعيد العميل مترخيان.

إن هذا املفهوم من التعددية يف دائرة ِ
الفرق اإلسالمية واألديـان التوحيديـة أمـر

مقبول متاما .وقد ارتضينا هبذا النوع من التعددية بـني فـرقتني مـن مـذهب واحـد،
وبني مذهبني يف دين واحد ،وبني األديان اإلهلية التوحيدية ،مـن ذلـك عـىل سـبيل
املثال أن أتباع اإلسالم واليهودية واملسيحية ال يوجـد بيـنهام صـدام فيزيقـي ،وإنـام
حيرتم كل واحد منهم اآلخر ويعامله بأدب وسـالم .إن هـذه التعدديـة ال ربـط هلـا
تم التأكيد يف القـرآن الكـريم وسـرية النبـي األكـرم؟ص؟
بمجال الفكر والنظر .وقد ّ
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وسرية أهل البيت؟مهع؟ عىل العالقة اإلجيابية بني ِ
الفرق اإلسالمية املختلفة كثريا .1كام
أن هذا املعنى يصدق يف مـورد العالقـة بـني اإلسـالم وغـري املتـدينني أيضـا؛ فـإن
ََ ْ
ويكرم اإلنسان بام هو إنسان ،وقد قال تعاىل يف هـذا الشـأنَ ﴿ :ولقِد
اإلسالم حيرتم
ّ
َ َ َ
ك ار َْنا ب ِِن آ َ َم﴾ .2وعىل هذا األساس فإنـه يـأمر بالتعـايش السـلمي واحـرتام دمـاء

الناس وأمواهلم وحقوقهم.

وعىل هذا األساس فـإن اإلسـالم يقبـل بالتعدديـة االجتامعيـة بمعنـى التعـايش
؟مهع؟؛ بمعنـى أنـه
السلمي ،والتاريخ يشهد بتطبيق هذه التعددية من قبل أئمتنا األطهار ؟
عىل الرغم من االعرتاف رسميا باإلسالم بوصفه ديـن املجتمـع الواحـد ،كـان أتبـاع
املتنوعـة ،واألعـراق واللغـات املتفاوتـة،
سائر األديان واملذاهب املختلفة ،والثقافات ّ
يتمتعون باحلرية وسائر احلقوق اإلنسانية؛ وإن كان يف الوقت نفسه ال يرتضـي احلرية
املنفلتة وغري املق ّيدة .وأما التعددية االجتامعية عند الدكتور شحرور والتـي تقـوم عـىل
أساس احلرية املنفلتة والتي هـي نمـوذج مـن تطبيقـات الديمقراطيـة الغربيـة؛ فهـي
ختتلف عن نموذجها اإلسالمي واملقبول من وجهة نظر اإلسالم.
إن املجتمع الذي يؤ ّيده اإلسالم عبارة عن احلكومة الدينيـة التـي تشـتمل عـىل
التعددية ،رغم سيادة النظام التوحيدي ،وحتتوي عـىل مجيـع اخلصـائص املـؤثرة يف
الكامل الدنيوي واألخروي لإلنسان ،وهو املجتمـع القـائم عـىل األخـالق الدينيـة
دون األخالق العلامنية .وإن املجتمع التعددي هبـذا املعنـى ،خيتلـف عـن املجتمـع
الذي يدعو إليه الدكتور حممد شحرور.
 .1مصباح اليزدي ،حممد تقي ،پلوراليزم ديني (التعددية الدينيــة) ،رصالنامه كتااب نقاد ،ج  ،4ص
 334ـ .335
 .2اإلرساء (.70 :)17
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املصادر
 .1القرآن الكريم
 .2آراسته خو ،حممد ،نقد و نگرش به ررهنگ اصطالحات علمي  /اجتامعي (نقــد ورؤيــة يف ثقافــة
املصطلحات العلمية  /االجتامعية) ،ط  ،2طهران 1370 ،هـ ش( .مصدر فاري).
 .3آريانبور كاشاين ،عباس ،ررهنگ كامل انگليايس  /راريس ،ج  ،4انتشارات أمري كبري ،طهران.
(مصدر فاري).
 .4بشرييه ،حسني ،جامعه شنايس سايايس (علام االجاتامع السياسا ) ،نشــر ين ،ط  ،17طهــران،
 1388هـ ش( .مصدر فاري).
 .5بيات ،عبد الرسول وآخرين ،ررهنگ واه ها (معجم املفردات) ،مؤسســه انديشــه و فرهنــگ
ديني ،ط  ،3قم 1386 ،هـ ش( .مصدر فاري).
 .6حسن زاده ،حممد ،معرر شنايس (علم املعررة) ،انتشارات مؤسسه آموزيش و پژوهيش امــام
مخيني (ره) ،ط  1393 ،14هـ ش( .مصدر فاري).
 .7خطيبي كوشكي ،حممد ،برريس تطبيقي جامعه اسالمي و جامعاه مادين (دراساة مقارناة للمجتماع

اإلسالمي واملجتمع املدين) ،زمزم هدايت ،ط  ،1قم 1384 ،هـ ش( .مصدر فاري).
 .8رباين گلپايگاين ،عيل ،حتليال و نقاد پلوراليسام دیناي (حتليال ونقاد التعددیاة الدینياة) ،مؤسســه
فرهنگي دانش و انديشه معارص ،ط  ،1طهران 1378 ،هـ ش( .مصدر فاري).
 .9رجبي نيا ،داود ،حقاني یا نجاة (احلق أو النجاة) 1381 ،هـ ش( .مصدر فاري).
 .10رجبي نيا ،داود ،حقاني یا نجات (احلق أو النجاة) ،مركز پژوهش صدا و سيام ،قم1379 ،
هـ ش( .مصدر فاري).
 .11سبحاين ،جعفر ،مد ل مسائل جدید در علم كالم (مد ل إل املساائل اجلدیادة يف علام الكاالم)،
مؤسسة اإلمام الصادق؟ع؟ ،ط  ،2قم 1383 ،هـ ش.

 .12شحرور ،حممد ،الدولة واملجتمع هالك القرى وازدهار املد  ،دار الساقي ،ط  2018 ،1م.
 .13ــــــــــ  ،الدین والسلطة :قراءة معارصة للحاكمية ،دار الساقي ،ط  ،1بريوت 2014 ،م.
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 .14ــــــــــ  ،رقه املرأة :نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،دار الساقي ،ط  ،2بريوت2015 ،
م.
 .15الشريازي ،حممد بن إبراهيم صدر املتأهلني ،الشاواهد الربوبياة ،ج  ،1مؤسســة مطبوعــات
ديني ،ط  1388 ،2هـ ش.
 .16صادقي ،هادي ،درآمدي بر كالم جدید (مد ل إل الكالم اجلدید) ،نرش طاها و معارف ،ط  ،3قــم،
 1386هـ ش.
 .17الطباطبائي ،حممد حسني ،امليزا يف تفسري القرآ  ،ج  ،2مؤسسة األعلمي للمطبوعــات ،ط
 ،2بريوت 1390 ،هـ ش.
 .18قدردان قراملكي ،حممد حسن ،كند و كاو در سویه هاي بلاوراليزم (حتقياق يف أبعااد التعددیاة)،
نشـر كانون انديشه جوان ،ط  ،1طهران 1378 ،هـ ش( .مصدر فاري).
 .19مصباح اليزدي ،حممد تقي ،پلوراليزم ديني (التعددية الدينية) ،رصلنامه كتاب نقد ،ج 4
 .20ــــــــــ  ،رلسفه ا الق (رلسفة األ االق) ،رشكت پان و نرش بني امللل ،ط  ،1طهــران،
 1381هـ ش( .مصدر فاري).
 .21املطهري ،مرتىض ،اسالم ونيازهاي زما (االسالم و االقتضائات العرص) ،ج  ،2نشــر صــدرا،
ط  1387 ،20هـ ش( .مصدر فاري).
 .22ــــــــــ  ،جهاد (اجلهاد) ،نرش صدرا ،ط  1373 ،7هـ ش( .مصدر فاري).

تقييم نقدي لرؤية الدكتور شحرور
حول دائرة علم النيب األكرم ﷺ

1

د .محيد رضا رسویا

2

د .حممد عيل حميطي أردكا

3

اخلالصة
إن من بني املسائل العقائدية اهلامة ،مسألة سـعة علـم النبـي األكـرم؟ص؟ .لقـد أثـار
الدكتور حممد شحرور ،طبقا ملبانيه الفكرية ،آراء مثرية للجدل يف خمتلف املجاالت.
إن هــذه املقالــة تســعى يف اخلطــوة األوىل إىل بيــان مســألة ســعة دائــرة علــم النبــي
األكرم؟ص؟ من وجهة نظر الدكتور حممد شحرور بأسـلوب توصـيفي  /حتلـييل .إن
الرجلية،
النبي األكرم؟ص؟ طبقا لرأي الدكتور شحرور يمتلك ثالثة مقامات ،وهيُ :
والنبوة ،والرسالة ،ويف املقام األول ال يمتلك النبي علام يفوق البرش ،وأمـا يف مقـام
ّ
النبوة فله علم غيبي حمدود باألخبار الغيبية التكوينية والتارخييـة؛ واألخبـار القابلـة
ويتم تأويلها
لالتصاف بالصدق والكذب ،حي ال يمكن للنبي رشحها ملعارصيهّ ،
 .1تعريب :حسن عيل مطر اهلاشمي.
 .2أستاذ مشارک يف جامعة السيدة املعصومة؟اهع؟.

 .3استاذ مساعد يف قسم الفلسفة يف مؤسسة اإلمام اخلميني؟حر؟ للتعليم واالبحاث.
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تطور العلوم يف العصور الالحقة طبقا لقاعدة «ثبات النص وحركة املحتـوى».
بعد ّ
مهمـة الرسـول تنحصــر
كام أن دائرة علم النبي يف مقام الرسالة حمدودة أيضـا .إن ّ
واملحرمات التـي تطـاع أو تعصــى تبعـا الختيـار وإرادة
باإلبال وبيان الواجبات
ّ
الشخص ،ولي

مسؤوال عن رشحها إال يف بعض املوارد املحدودة جدا .وإن غاية

هذه املقالة تقديم دراسة نقدية هلذا الرأي بعد بيانه.

املقدمة
اهلامـة التـي حظيـت بـاهتامم
إن دائرة علم النبي األكرم؟ص؟ من املسائل االعتقاديـة ّ
العلامء املسلمني .وإن آثار نظرية عدم اكتسابية علم النبي وكوهنا هبـة إهليـة ختتلـف
عن الرأي القائل بتساوي علم النبي األكرم؟ص؟ مـع علـم اآلخـرين .فطبقـا للـرأي
األول يكون النبي األكرم؟ص؟ شخص اجتباه الل سبحانه وتعاىل ،وأن الل لـذلك قـد
اختصه بعلمه .عىل الرغم من أن الل تعاىل هو العامل املطلق ،ولـذلك ال يكـون علـم
ّ
النبي مطلقا ،إال أن هذا العلم ال يمكن مقارنته بعلوم البشـر العاديـة .بـل إن علـم
النبي يفوق الوصف .إن النبي األكرم يمتلك مراتب واسعة من العلم ،األعـم مـن
العلوم البرشية ،والعلوم اخلاصة هبداية اإلنسان ،ومرتبة من علم الغيب بإذن الل.
والنقطة املقابلة هلذا الرأي هي رؤية الدكتور شحرور وأرضابه ،والتي تعدّ علـم
النبي األكرم علام عاديا ،ال خيتلف عن علم أبناء جيله وعصــره ،وإنـام االخـتالف
بينه وبني غريه يكمن يف األخبار الغيبية التي يطلعـه الل عليهـا ،وهـي أوال :أخبـار
حمدودة ،وثانيا :إن دور النبي جتاهها هو اإلبال دون الشـرح .والسؤال األصـيل يف
هذه املقالة هو :ما هي املباين واألدلة التي استند الدكتور شحرور إليها يف بيان رأيـه
اخلاص بشأن دائرة علم النبي األكرم؟ص؟؟ وما هي التحدّ يات املاثلة أمام هذه املبـاين
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واألدلة؟ وعىل الرغم من وجود الكثري من املقاالت التـي كتبـت يف نقـد ومناقشـة
أفكار الدكتور شحرور باللغة الفارسية وغريها ،بيد أننا مل نعثر من بينها عـىل مقالـة
تتناول دائرة علم النبي األكرم؟ص؟ من وجهة نظر الدكتور شحرور بالنقـد والتقيـيم
بشكل خاص .وقد عمد كاتبي هذه املقالة إىل دراسة مساحة علم النبـي األكـرم؟ص؟

من خالل النظر يف رؤية الدكتور شحرور حول تعريفه للنبي الذي تم طرحه ضمن
ثالثة مقامات:

مقامات النبي األكرم
إن للنبي األكرم؟ص؟ من وجهة نظـر الـدكتور شـحرور ،ثالثـة مقامـات ،وإن لكـل
اخلاصة .وقد أثبت الدكتور شـحرور للنبـي األكـرم،
واحد من هذه املقامات آثاره
ّ
ْ َ ُ ْ َ
ْ َ ُ َ ا َ َ
َ َ َ َُ ا ََ َ َ
اَّلل َوخِات َم
كِن رسِول ِ
استنادا إىل قوله تعاىلَ﴿ :ا َك ُممد أبا أحد َِن ِرجال ِكم َول ِ
ا ِّ َ َ َ َ ا ُ ُ ِّ َ ْ َ
الرجليــة ،والنبــوة،
انلبًِلِني وَك اَّلل بِكِل
َشء علًِلمِا﴾ ،ثالثــة مقامــات ،وهــيُ :

والرسالة .وقد سعى من خالل التأكيد عىل هذا املبنى إىل إيضاح األبحاث املرتبطـة
بالنبي األكرم؟ص؟ ومن بينها سعة دائرة علم النبي .ومن هنا سوف نـدرس ونبحـ
رأيه حول سعة علم النبي األكرم؟ص؟ من خالل دراسة هذه املقامات الثالثة:

مقام الرجلية
املقام األول هو مقام «حممد الرجل» والذي يكون النبي األكـرم عـىل أساسـه مثـل
أي أفضلية عليهم من هذه الناحيـة .وهـذا املقـام يـرتبط
سائر الناس ،وال يكون له ّ
باحلياة الشخصية للنبي األكرم؟ص؟ .وقد استند الـدكتور شـحرور يف إثبـات مـدعاه

َ َ َ َُ ا ََ َ َ
هذا إىل اآلية األربعني من سورة األحزاب ،وهي قوله تعاىلَ﴿ :ا َك ُممد أبِا أحِد
ْ َ ُ
ِك ْم  ،﴾ ...التي تدل بشكل ضمني عىل مماثلة رسول الل مع اآلخرين .وعىل
َِن ِرجال

 ❖ 196حممد شحرور؛ دراسة النظریات و نقدها

ُْ ا َ ََ ََ
ُْ ُ
حدّ تعبري الدكتور شحرور :إن النبي بالنظر إىل قوله تعاىل﴿ :قل إِنما أنا بْش َِِثلك ْم
ُ َ َا َ ا َ َ ُ ُ َ
ك ْم إَِل َواحِد  1﴾...مثل سـائر أفـراد البشــر ،وتصـدر عنـه األفعـال
يوح إِل أنما إِله

الطبيعية كام تصدر عنهم ،وهي أفعال وتصـ ّرفات ال صله هلا بالدين والوحي ،وإنام

تندرج ضـمن اإلطـار التكـويني والطبيعـي اخلـاص باإلنسـان ،وتـرتبط بـأعراف
الرجلية علام
وتقاليد املجتمع يف عرصه .2وعىل هذا الوصف ال يكون للنبي يف مقام ُ
البرشيا وميتافيزيقيا.

مقام النبوة
يثبت الدكتور شحرور باالستناد إىل اآليـة األربعـني مـن سـورة األحـزاب ،مقـام

َ َ َ َُ ا ََ
الرجلية ،إذ يقول تعـاىلَِ﴿ :ا َك ُممِد أبِا
النبوة لرسول الل؟ص؟ ،كام أثبت له مقام ُ
ّ
َ
َ
ا َ َ َ
ْ ُ
َ َ
ْ َ ُ ْ
ات َم انلاب ًِّل َ
ني .﴾...
اَّلل وخ
أحد َِن ِرجال ِكم َولكِن َرسول ِ
ِ

النبوة من وجهة نظر الدكتور شحرور
حمتوى ّ
النبوة هو العلم أو احلقائق اخلارجية الطبيعية والتارخيية ،والذي ال يكـون
إن حمتوى ّ
وجوده وعدمه رهن بإرادة وعلم اإلنسان .ومن هنا فإنـه كلـام ارتفـع عـدد املراكـز
التخصصات ،ارتفع مستوى فهم الناس للقرآن طـردا .وبطبيعـة
العلمية وزاد عدد
ّ
احلال فإن هذه الشــرائط مل تتـوفر يف عصــر النبـي األكـرم؟ص؟ ،ويـذهب الـدكتور
شحرور إىل القول بان هذا النوع من القرآن ،طبقا لآلية  30من سورة الفرقان ،كان

 .1الكهف (.110 :)18
 .2شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلنساا مان نتاائج القاراءة املعاارصة ،ص  ،84دار الســاقي ،بــريوت،
 2016م.
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مهجورا حتى بني الصحابة ،بمن فيهم اإلمام عيل؟ع؟.1

وظيفة مقام النبوة
النبـوة إيصـال األخبـار الغيبيـة التكوينيـة
مهمـة مقـام
ّ
يرى الـدكتور شـحرور أن ّ
والتارخيية ،وهي ،خالفا لألخبار ذات املحتـوى الرسـايل ،أخبـار ال تقبـل الصـدق
والكذب ،وال يمكن االجتهاد فيها ،2ويسـتند الـدكتور شـحرور يف قسـم األخبـار
الغيبية التكوينية ،عىل سبيل املثال ،إىل آيات ،مثل اآليـة الرابعـة عرشـة مـن سـورة
وتطـور
تكون
ّ
املؤمنون .يرى الدكتور شحرور أن إمكان رشح مفاد هذه اآلية (أيّ :
اجلنني) مل يكن ممكنا بالنسبة إىل املعارصين للنبي األكرم ،بل إن رشح وتفسـري هـذه
اآلية سوف يتضح يف األزمنة الالحقة وعند تبلـور وبسـط احلقـول العلميـة ،مثـل
حقل علم األجنّة ،وهو ما نشاهد اآلن رشحه وبيانه.
إن النبي األكرم ،عىل حدّ تعبري الدكتور شحرور ،مل يكن بصـدد تفسـري هـذا النـوع
من اآليات؛ إذ أن حقيقة األمـور الغيبيـة التكوينيـة والتأرخييـة ،بشـهادة اآليـة السـابعة
والستني من سورة األنعام ،مسـتقرة يف زماهنـا وعصــرها اخلـاص ،وإن النـاس الـذين
ينتمون إىل ذلك العرص هم وحدهم الذين يسـتطيعون فهـم تلـك الظـواهر الواضـحة.
ومن هنا فإن تفسري هذا النوع من احلقائق غري قابل للفهم بالنسـبة إىل املعـارصين للنبـي
؟ص؟ .إن من بني نتائج هذا الرأي هو االستمرار الزماين واملكاين للنبوة عىل أسـاس
األكرم ؟
 .1شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة ()1؛ الكتاب والقرآ  :رؤیة جدیدة ،ص  ،129األهايل،
دمشق.
 .2شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة ()5؛ جتفياف مناابع اإلرهااب ،ص  37ـ  ،46األهــايل،
دمشق 2008 ،م.
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يـتم التعبـري عنهـا بقاعـدة
وتغري الفهم (أو حركة املحتـوى) ،والتـي ّ
قاعدة ثبات النص ّ
1
يتغـري؛ ألن احلقيقـة
«التشابه»  .إن نص القرآن الكريم ،طبقا هلـذه القاعـدة ،ثابـت وال ّ

متغرية ونسـبية ،بمعنـى أن حقـائق
املوضوعية ثابتة أبدا ،بيد أن فهم ومعرفة اإلنسان هبا ّ
الوجود ّ
تتكشف عىل طول الزمان بالتدريج ،وأهنا ،عىل حـدّ تعبـري الـدكتور شـحرور،
تتجدّ د بشكل متواصل .2إن القرآن الكريم ،طبقا لترصيح الـدكتور شـحرورُ ،يفهـم
يف كل زمان عىل أساس اخللفيات املعرفية لذلك الزمان .ومن هنـا فـإن تفسـري ابـن
كثري أو غريه من التفاسري األخرى ،إنام يشـتمل عـىل معرفـة نسـبية لفهـم القـرآن،
ولي

معرفة مطلقة.3
وعىل أساس رؤية الدكتور شحرور ،فإن الرواية النبوية القائلة« :بلغوا عني ولو

فرب سامع أوعی من مبل » ،تعني أن وعي وإدراك املخاطب بـالقرآن يف القـرن
آ ية ّ
احلادي والعشـرين للميالد ،أكرب من فهم املعارصين للنبـي األكـرم؟ص؟ .4ويـذهب
الدكتور شحرور إىل االعتقاد بأن علم اإلنسان كلام كان أكثر ،كانـت معرفتـه بـالل،
من هذه الناحية؛ إذ علمه هو األكمل ،هي األقرب ،وكلـام كـان جهلـه أكثـر ،كـان
ُبعده عن الل أكرب .وعليه فإن اإلنسان بوصفه فردا ضـمن جمموعـة يقـرتب مـن الل

 .1شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة ()5؛ جتفيف منابع اإلرهااب ،ص  ،30وص  35ـ ،37
 2008م؛ شحرور ،حممد ،دراسات إساالمية معاارصة ()1؛ الكتااب والقارآ  :رؤیاة جدیادة ،ص
 ،191وص .713
 .2شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة ()1؛ الكتاب والقرآ  :رؤیة جدیدة ،ص  205ـ .360
 .3املصدر أعاله ،ص .187
 .4شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلنسا من نتائج القراءة املعارصة ،ص  2016 ،86م.
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التطور والتقدّ م الزمني .1ومن خالل هـذه الـرأي يكـون أمـر علـم النبـي
أكثر عرب
ّ
األكرم وأصحابه الذين كانوا يعيشون قبل أكثر من أربعة عرش قرنا ،واضحا.
وعىل الرغم من أن الدكتور شحرور يف املرحلة األوىل ينسـب اسـتحالة املعرفـة
الغيبية إىل املعارصين للنبي األكرم؟ص؟ ،ويستدل لذلك بقوله :أنّى للنبـي األكـرم أن
يقنع املعارصين له بأمر يفوق مستوى إدراكهم ،إال أنه يف املرحلـة الالحقـة ينسـب
عدم إمكان هذه املعرفة حتى إىل النبي األكرم؟ص؟ نفسه.2
يرى الدكتور شـحرور أن عـدم رشح النبـي لألخبـار الغيبيـة ،واكتفائـه ببيـان
النبوة للنبي بالنسبة إىل مجيع األزمنة واألمكنـة،
املنطوق منها ،دليل عىل إثبات مقام ّ
وأن مجيع الناس إىل يوم القيامة يمكنهم االستفادة من القرآن الكريم بام يتناسب مع
عرصهم وعلومهم.3
ويف احلقيقة فإن الدكتور شحرور يسعى من خالل هذه املقدمة إىل نفـي الـدائرة
الواسعة لعلم النبي األكرم؟ص؟ وحتديدها؛ إن علم النبي األكـرم يف مقـام النبـوة وإن
النبـوة
كان أكثر من علمه يف مقام الرجلية ،إال أن علـم النبـي يبقـى حتـى يف مقـام
ّ
حمدودا بحدود الغيب ّيات التكوينية والتارخيية .وقد أشار الدكتور شحرور يف بعـض
كتبه إىل عدم علم سائر األنبياء ببعض احلقائق ،من قبيل عـدم علـم النبـي نـوح؟ع؟

بحقيقة أن ابنه لي

ابنه حقيقة!4

 .1شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة ()1؛ الكتاب والقرآ  :رؤیة جدیدة ،ص .386
 .2شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلنسا من نتائج القراءة املعارصة ،ص  2016 ،83م.
 .3املصدر أعاله ،ص .86
 .4شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة ()1؛ الكتاب والقرآ  :رؤیة جدیدة ،ص .360
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صائص مقام النبوة
النبوة مقدمـة إىل نتـائج ،مـن
إن الدكتور شحرور واستنادا إىل بعض اآليات ،يعترب ّ
قبيل :الرسالة ،1والقيادة العسكرية ،2ورئاسة الدولة والسلطة ،3وقيـادة املجتمـع،4
النبوة.6
والقضاء ،5واعترب يف بعض عباراته أن هذه النتائج من خصائص مقام ّ
يرى الدكتور شحرور أن األحكام القضائية النبوية ليست أبديـة وشـاملة؛ ألن
هذا النوع من األحكام يصدر عىل أساس الب ّينـة والشـواهد والقـرائن االجتهاديـة،
ملجرد اإلقناع وال يكـون
وال يستند إىل وحي السامء ،بل هو يف بعض األحيان يكون ّ
صحيحا .7ويرى الدكتور شحرور أن خلود االجتهادات النبويـة واعتبـار أبـد ّيتها
هبتان عىل الل ورسوله.8
إن من بني آثار خصائص قضاء النبي ،طبقا لرأي الدكتور شحرور ،أنه ال يعلـم
الغيب فيام يتعلق بصوابية أو عدم صوابية أحكامه القضـائية .لـو كـان النبـي يعلـم
 .1األحزاب (45 :)33؛ شحرور ،حممد ،السنة الرسولية والسانة النبویاة ،ص  ،84وص  ،107دار
الساقي ،بريوت 2012 ،م؛ شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلنسا من نتائج القراءة املعارصة ،ص ،91
 2016م.
 .2األنفال (.65 :)8
 .3النساء (.105 :)4
 .4التحريم (.1 :)66
 .5النساء (.65 :)4
 .6شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلنسا من نتائج القراءة املعاارصة ،ص  91ـ  2016 ،92م؛ شــحرور،
حممد ،السنة الرسولية والسنة النبویة ،ص  2012 ،107م.
 .7شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلنسا من نتائج القراءة املعارصة ،ص  2016 ،90م.
 .8املصدر أعاله.
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الغيب يف مقام القضاء ،لن تكون هناك فائدة من اإلتيان بشـواهد إقناعيـة خاطئـة1؛
ألن النبي األكرم؟ص؟ يعلم عىل أساس علمه الغيبي مـن الصـادق ومـن الكـاذب يف
طريف االدعاء واخلصومة .وبعبارة أخرى ال يكون أمام املعارصين للنبي األكـرم؟ص؟

من خيار سوى قول الصدق ،وأنه مـع إدراك علـم النبـي للغيـب لـن يرتتـب عـىل
الكذب سوى الفضيحة.
يبدو أن النبي األكرم وإن كان مك ّلفا بالقضاء عىل أساس الشواهد والبينـة ،بيـد
أي علـم أو مل يكـن
أنه ال يمكن لنا أن نستنتج مـن ذلـك أن النبـي مل يكـن يمتلـك ّ
بمقدوره االطالع عىل الواقع.

ا تصاص صائص مقام النبوة بعرص حياة النبي األكرم
النبوة إنام جتري يف حياة النبـي األكـرم؟ص؟
يرى الدكتور شحرور أن خصائص مقام ّ

فقط ،وتنتفي بوفاته .2إن اجتهادات النبـي األكـرم وقراراتـه قـد حتققـت يف حياتـه
بوصفه ويل األمر واحلاكم األعىل يف املجتمع ،وال جتب إطاعتها إال بالنسبة إىل أبنـاء
ذلك املجتمع .ويأيت وجوب إطاعة أفـراد املجتمـع املعـارص للنبـي األكـرم واتبـاع
قراراته ،3من أن هـذه القـرارات مـن القـوانني املدنيـة التـي يـتم وضـعها لتنظـيم
املجتمع .وعليه فإن هذه القوانني ووجوب إطاعة السياسة النبوية ال يمكن ترسيتها

 .1املصدر أعاله.
 .2املصدر أعاله 89 ،ـ .92
 .3شحرور ،حممــد ،الادین والسالطة؛ قاراءة معاارصة للحاكمياة ،ص  ،378دار الســاقي ،بــريوت،
 2014م.
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إىل غري املجتمع النبوي .1إن هذه املحدودية يمكن أن تعك

نوعيـة فهـم الـدكتور

شحرور حول مساحة ودائرة علم النبي األكرم؟ص؟.

بالنبوة
أنواع الغيب وارتباطها
ّ
قسم الدكتور شحرور الغيب إىل ثالثة أنواع ،وهي كاآليت:2
لقد ّ
القسم األول« :الغيب املايض» ،إن هذا النـوع مـن الغيـب يـرتبط بـاألمم السـالفة
والعصور السابقة .وقد ذهب الـدكتور شـحرور ،اسـتنادا إىل اآليـة الثالثـة مـن سـورة
يوسف ،واآلية الرابعة واألربعني من سورة آل عمران ،إىل االعتقاد بأن قصـص القـرآن
خري مثال عىل هذا النوع من الغيب.
القسم الثاين« :الغيب احلارض» ،إن هذا النوع من الغيب عىل الرغم من حتققه يف
الزمن احلارض ،ولكن ال يمكن االطالع عليه بسبب حمدودية احلـواس الظاهريـة أو
املستوى العلمي أو بسبب وجود املوانـع والعقبـات .ويـرى الـدكتور شـحرور أن
مسألة العلم بكروية األرض يعدّ من مصاديق علـم «الغيـب احلـارض» يف العصــر
ِ
العامل بكرويـة األرض
النبوي .وإذا أردنا استعامل تعبري شحرور يف هذا الشأن؛ فإن
يف عص ــر النــزول «شــاهد» ،ويف العص ــر الــراهن ،إذ نعــيش يف القــرن احلــادي
والعرشين للميالد ،حي يمكن لنا مشاهدة كروية األرض بالصور« ،شهيد».3

 .1شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلنسا من نتائج القراءة املعاارصة ،ص  2016 ،90م؛ شحرور ،حممد،
الدین والسلطة؛ قراءة معارصة للحاكمية ،ص  ،132وص  2014 ،303م.
 .2شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلنسا من نتائج القراءة املعارصة ،ص  83ـ  2016 ،84م.
 .3شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة ()3؛ اإلسالم واإلیام  ،ص  1996 ،244م؛ شــحرور،
حممد ،دراسات إسالمية معارصة ()5؛ جتفيف منابع اإلرهاب ،ص  2008 ،52م.
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يستمر إىل يـوم
القسم الثال « :الغيب يف املستقبل» ،وهذا النوع من علم الغيب
ّ
القيامة .وإن أمورا من قبيل :البع  ،واحلرش ،واحلساب ،هي من مصـاديق «غيـب
املستقبل».
وعىل حدّ تعبري الدكتور شحرور فإن القرآن يشتمل عىل مجيع األنواع الثالثة من
تبني الكون والوجود .1ويف الوقت نفسـه يمكـن القـول
علم الغيب والقوانني التي ّ
بشكل عام :هناك يف القرآن الكـريم ،فـيام يتعلـق بعلـم النبـي األكـرم؟ص؟ للغيـب،
طائفتان من اآليات ،وهي كاآليت:
الطائفة األوىل :آيات من قبيل :اآليات األوىل من سورة الروم ،والتـي تتحـدّ ث
عن بعض األمور الغيبية ،ويطلع النبي األكرم؟ص؟ عليها بواسطة الوحي.
الطائفة الثانية :اآليات التي تنفي علم النبي األكرم؟ص؟ بالغيب.2
يعمل الدكتور شحرور ،بااللتفات إىل هاتني الطائفتني من اآليات ،عىل الفصل بـني
النبوة ومقام الرسالة يف مسألة علم النبـي للغيـب؛ فـريى أن اآليـات مـن الطائفـة
مقام ّ
؟ص؟.
نبوة النبي األكـرم ؟
األوىل ترتبط بمقام الرسالة ،وأن آيات الطائفة الثانية ترتبط بمقام ّ
النبـوة ،هـو أن
إن مراد الدكتور شحرور من نفي هذا النوع من علـم الغيـب عـن مقـام ّ
النبي ال علم لـه فعليـا بتأويـل القـرآن الـذي حيصـل عـىل طـول الزمـان ومـن خـالل
التطورات العلمية ،وأن علمه يقتصـر باملغ ّيبات التي ورد ذكرها يف كتاب الل .من ذلـك
ّ

َ َ ُ ا َ
َ َُ ُ َ ُ ْ ْ
اَّلل َوَّل
أنه ،عىل سبيل املثال ،واستنادا إىل آيات من قبيلَّ ...﴿ :ل أقول لكم عِندِي خِزائ ِن ِ
َ ْ َُ ْ
َ َْ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َْ ْ
ِن السِ ُ
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 .1شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة ()5؛ جتفيف منابع اإلرهاب ،ص  2008 ،45م.
 .2شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلنسا من نتائج القراءة املعارصة ،ص  84ـ  2016 ،85م.
 .3األنعام ( .50 :)6وانظر أيضا :هود (.31 :)11
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َ
َ ُْ َ ُ
َ َْ
ُْ َ ُْ ُ ْ
ُ
ُ
ْ َا ُ ا َ
ْ بِدع َ َِن الرس ِل َوَا أ ِري َِا يفعِل ِب َوَّل بِكِ ْم إِ أت ِبِع إَِّل َِا
وقوله تعاىل﴿ :قل َا كن
ُ َ َ
وح إ ِ ال﴾ ،2يذهب إىل االعتقاد بأن النبي األكرم ال يعلم الغيـب يف مقـام النبـوة.3
ي

مهمة النبي األكرم؟ص؟ تقترص عىل إيصـال أخبـار وتعـاليم
يرى الدكتور شحرور أن ّ
الوحي ،دون أن يكون عاملا باخلرب ،ويقوم بشـرحه عىل هذا األساس.4
النبوة ،من وجهة نظر الدكتور شحرور ،مستقرة يف مجيع األزمنـة .وشـاهده
إن ّ
ُ ِّ َ َ

ْ ََ

َ ََْ

عىل ذلك هو قوله تعاىل﴿ :ل ِك نبل ُمستقر َو َس ْوف تعل ُمِو َ ﴾ .5وبالتـايل فـإن تكامـل
بالنبوة؛ ألن حمتوى النبوة يتم التفكري به والتأ ّمل فيه من قبل
املعرفة اإلنسانية مرتبط
ّ
الناس يف كل عصـر ويتضح معناه ومفهومه بالتـدريج ،ويتحقـق ،عـىل حـدّ تعبـري
الدكتور حممد شحرور ،التأويل احلس الذي هو من أقوى أنواع التأويل.6
يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقـاد بأنـه لـي

هنـاك خملـوق يعلـم التأويـل

الكامل للقرآن الكريم ،بمن فـيهم النبـي األكـرم نفسـه ،وإال أصـبح رشيكـا لل يف
املعرفة املطلقة .إن الراسخون يف العلم ،عىل نحو العام املجموعي (بمعنى :جممـوع
كبار الفلسفة وعلامء العلوم الطبيعية) ،هـم الـذين يمتلكـون علـم التأويـل .ومـن
الواضح أن الفقهاء ال يدخلون يف زمرة هؤالء؛ ألهنم يبحثـون يف حمتـوى الرسـالة،
ولي

النبوة وحمتوى القرآن .وعـىل هـذا البيـان فـإن تأويـل مجيـع آيـات
يف حمتوى ّ

 .1األعراف (.188 :)7
 .2األحقاف (.9 :)46
 .3شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلنسا من نتائج القراءة املعارصة ،ص  2016 ،85م.
 .4املصدر أعاله.
 .5األنعام (.67 :)6
 .6شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة ()1؛ الكتاب والقرآ  :رؤیة جدیدة ،ص .193
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القرآن الكريم املرتبطة هبذه الدنيا سوف يمتدّ إىل يوم القيامة.1

ُ َ َ ََ
ا اَ
لَع انلا ِّ
ب» يف قولـه تعـاىل﴿ :إ ِ اَّلل
لقد اعترب الدكتور شحرور أن عبارة «يصلو
ِ
ِّ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ا ِّ َ َ َ ا َ ُ
َ
ُ
ِين َآَنوا َاِلوا علًلِ ِه َوسِلموا شسِلًِلما﴾ ،2تعنـي
ومائ ِكته يصلو لَع انل ِب يا أيها اَّل

االرتباط بالنبي األكرم؟ص؟ ،3وبذلك يرى أن النشاط املعريف لإلنسان مرتبط بالنبوة.

النبوة للنبي األكـرم؟ص؟ ومدحـه ،4يـتم
تبني أمهية مقام ّ
وعىل أساس هذه اآلية ،التي ّ
ارتباط أبناء كل عصـر بالنبي األكرم؟ص؟ من خالل النشاط العلمي يف إطـار كشـف

النبوة ،وهذا هو الذي أراده الل تعاىل من الناس.5
معاين األخبار الغيبية وحمتوى ّ

مقام الرسالة
إن املقام الثال للنبي حممد ،حيكي عن دور رسالته؛ من حمتوى الرسالة ،والوصايا،
ويتم فهمهـا بواسـطة العقـل التواصـلی.
واملواع واألوامر الواردة يف أ ّم الكتابّ ،
وبعبارة أخرى :إن حمتوى الرسالة عبارة عن أمـور اجتامعيـة ورشعيـة ،مـن قبيـل:
يـتم
األخالق والتقوى ،والواجبات واملحظورات واملعايري التي يمكن أن تطـاع أو ّ
6
مهمة بيان التنزيل احلكيم ،يعنـي إعـالن
العمل هبا  .إن الرسول يف هذا املقام يتوىل ّ
 .1شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة ()1؛ الكتاب والقرآ  :رؤیاة جدیادة ،ص  192ـ ،193
وص 195؛ شحرور ،حممد ،دراساات إساالمية معاارصة ()5؛ جتفياف مناابع اإلرهااب ،ص ،30
 2008م.
 .2األحزاب (.56 :)33
 .3شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة ()1؛ الكتاب والقرآ  :رؤیة جدیدة ،ص .43
 .4شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلنسا من نتائج القراءة املعارصة ،ص  2016 ،82م.
 .5املصدر أعاله ،ص .86
 .6شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة ()1؛ الكتاب والقرآ  :رؤیاة جدیادة ،ص  104ـ ،105
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1
مهمة الرسول هي بيـان الـذكر،
الوحي وجتنّب إخفائه وكتامنه  .وبعبارة أخرى :إن ّ

والبيان غري الشـرح .وإن النبي األكرم؟ص؟ ،عىل حـدّ تعبـري الـدكتور شـحرور ،قـد
والتأمـل يف
مهمة الناس تكمن يف التفكري
ّ
اضطلع هبذه املهمة عىل أفضل وجه ،وإن ّ
اآليات املب ّينة من قبل الرسول.2
؟ص؟
صحة الرؤية القائلة بأن النبي األكـرم ؟
يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بعدم ّ

قد رشح القرآن الكريم ،وهي تشري إىل أنه خاتم ،ولي

مؤلف التنزيل احلكـيم .3أنظـر

بدقة إىل اآليتني أدناه:

ا
ْ َْ َ َاا
َ ْ ِّ َ
ُْ َ
ا ا َ َ ْ ُ ُ َ َ َْ َ َْ
اس ِِف
ات َوالهِدى َِِن بعِ ِد َِا بينِاهُ ل ِلنِ ِ
ـ ﴿إ ِ اَّلِين يكتمو َا أنزنلا َِِن اِلَينِ ِ
ْ َ ُ َ َ ََُُْ ُ اُ ََُُْ ا ُ
اَّلل َويلعنه ُم الاعِنو َ ﴾.4
اب أوَل ِي يلعنهم
الُِت ِ
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ُ َ ُ َ ِّ ُ َ ُ ْ َ
ا ُُْ ْ ُُْ َ َ ْ َ
اب
اب قد جاءكم رسونلا يبني لكم كثِريا مِما كنتم ُتفو َِن الُِت ِ
ـ ﴿يا أهل الُِت ِ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
ا
َويَ ْع ُفو َع ْن َكثري قد َج َ ْ
اَّلل نور َوك ِتاب َُبِني﴾.5
اءكم َ َِن ِ
ِ

إن التبيني يف هاتني اآليتني ،طبقا لتفسري الدكتور شحرور ،هو «البيـان» بمعنـى

اإلبداء واإلظهار ،الذي هو نقيض الكتامن واإلخفاء.6

وص  ،112وص  ،125وص  ،136وص  ،214وص .360
 .1شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة ()5؛ جتفيف منابع اإلرهاب ،ص  42ـ  2008 ،43م.
 .2شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة ()1؛ الكتااب والقارآ  :رؤیاة جدیادة ،ص  ،216وص
 289ـ .290
 .3املصدر أعاله ،ص .43
 .4البقرة (.159 :)2
 .5املائدة (.15 :)5
 .6شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلنسا من نتائج القراءة املعارصة ،ص  92ـ  2016 ،93م.
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من خالل توضيح الدكتور شحرور حول مقام الرسالة ،يمكـن لنـا أن نسـتنتج
بالداللة االلتزامية أن علم النبي األكرم؟ص؟ يف مقام الرسالة حمدود ،وإال لقـام النبـي
بشـرح اآليات أيضا ،وأللقيت هذه الوظيفة يف مجيع املوضوعات املرتبطة بالرسـالة
املتنوعة للناس عن القـرآن عـىل طـول
عىل عاتق الرسول ،وحلال ذلك دون األفهام ّ
التاريخ.
بااللتفات إىل رأي الدكتور شحرور بشأن عصـمة الرسـول يمكـن أن نسـتنبط
جمرد إبـال الـوحي ،مـن
مساحة علم رسول الل؟ص؟ .فهو يرى أن النبي معصوم يف ّ
بداية سورة الفاحتة إىل هناية سورة الناس ،رغم أنه ال ُينكر العصمة التكوينية املطلقة
لرسول الل .1إن الزم االعتقاد بعدم العصمة التكوينيـة للرسـول ،هـو القـول بـأن
علمه حمدود .ويسـتفاد مـن عبـارة الـدكتور شـحرور التـي يقـول فيهـا« :مل يكـن
[الرسول معصوما يف كل يشء» ،2أن رسول الل مل يكن عـىل إحاطـة علميـة بكـل
يشء؛ إذ لو كان عاملا بكل يشء ،ملا أمكن أن ُخيطـ يف يشء ،وعـدم اخلطـأ بـاملطلق
يعني العصمة املطلقة ،والدكتور شحرور ُينكر ذلك.
يرى الدكتور شحرور أن اإلهلية ،واخلامتية ،والعامليـة ،واألبديـة ،والرمحانيـة ،مـن
خصائص مقام الرسالة؛ وهي اخلصائص التي جتعل من هذا املقـام مقامـا ثابتـا وغـري
قابل للتغيري ،وجتعل الشـريعة اإلهلية يف مجيع األزمنـة واألمكنـة معتـربة وجاريـة .إن
النبي جيتهد يف ضوء هدي الرسالة؛ وهو اجتهاد يقـوم عـىل أسـاس خصـائص املقـام
3
عرب الدكتور شحرور عن هذين املقامني ،بـالنظر إىل اخلصـائص
احليوي ّ
للنبوة  .وقد ّ

 .1املصدر أعاله ،ص  93ـ .96
 .2املصدر أعاله ،ص .93
 .3شحرور ،حممد ،الدین والسلطة؛ قراءة معاارصة للحاكمياة ،ص  99ـ  2014 ،107م؛ شــحرور،
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املذكورة ،عىل التوايل بـ «السنة الرسولية» ،و«السنة النبوية».1
واخلالصة هي أن الدكتور شحرور يذهب إىل االعتقاد بمحدوديـة علـم النبـي
األكرم حتى يف مقام الرسالة؛ إذ أن دوره يف هذا املقام ال يتجـاوز اإلبـال  ،كـام أنـه
لي

له دور يف ذلك بحي حيتاج إىل علم .وأن عصمة الرسول تقترص كذلك عـىل

ذات اإلبال  ،وال يسـري إىل سائر األبعاد األخرى بحي حيتاج معها إىل العلم.2

نقد ومناقشة
أهـم
يف مقام مناقشة رأي الدكتور شـحرور بشـأن دائـرة علـم النبـي ،نجعـل مـن ّ
مدعياته مركزا لالهتامم ،ونعمل عىل نقـدها مـن خـالل مالحظـة التحليـل الـذي
أسلفناه آلرائه فيام تقدّ م .وسوف نعمل عىل تبويب االنتقادات ضمن جمموعتني من
االنتقادات املبنائية ،واالنتقادات البنائية ،ونب ّينها عىل النحو اآليت:

النقد املبنائي
يبدو أن معرفته للنبي بشكل عام ،وبيانه ملساحة علم النبي ،من وجهة نظره ،منبثقـا
عن املباين واألدلة التي تـرد علـيهام انتقـادات جـا ّدة .إن مـن أهـم مبـاين الـدكتور
شحرور فيام يتعلق بمساحة علـم النبـي األكـرم؟ص؟ ،اعتبـاره التامهـي املطلـق بـني
الرجلية وسائر األشـخاص ،مـع االلتفـات إىل تقسـيامته الثالثـة،
النبي؟ص؟ يف مقام ُ
ورؤيته يف كفاية القرآن الكريم ،وعدم احلاجة إىل بيان النبي األكرم؟ص؟ ،والتي عمـد
حممد ،اإلسالم واإلنسا من نتائج القراءة املعارصة ،ص  2016 ،89م.
 .1شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلنسا من نتائج القراءة املعارصة ،ص  2016 ،101م.
 .2املصدر أعاله ،ص .97
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يف ضوئها إىل إقامـة األدلـة عـىل عـدم تبيـني الـوحي مـن قبـل النبـي األكـرم؟ص؟،
وحمدودية علم النبي بالغيب .ويبدو أن الدكتور شحرور يسعى ،من خالل إضعاف
السنة التي ترتبط ارتباطا مبارشا بعلم النبي األكرم؟ص؟ ،إىل التعريف بالقرآن الكريم
بوصفه كتابا يشتمل عىل حمتوى ثابت ،وأن فهمه نسبي بالنسبة إىل مجيع الناس بمـن
فيهم النبي األكرم؟ص؟ نفسه ،وبذلك يسعى إىل عرصنة الدين.
إن من بني أهم االنتقادات الناظرة إىل املباين املذكورة ،ما ييل:

الرجلية
نقد التامهي املطلق بني النبي األكرم؟ص؟ وسائر األشخاص يف مقام ُ
إن تفسري الدكتور شحرور لبرشية النبي ال ينسجم مع سياق آيات القـرآن الكـريم؛
ُْ ا

ََ ََ

ُْ

ُ
َ
ك ْم﴾ ،1يف قبال الطلـب االعتبـاطي مـن قبـل
و اما قوله تعاىل﴿ :قل إِنما أنا بْش َِثل

املشـركني للنبي الذين توقعوا منه أن ال يأكل وال يرشب كام هو شـأن املالئكـة .2يف

حني أن النبي األكرم؟ص؟ مل يكن ملزما باالستجابة هلم .إن الدكتور شحرور يف ضوء
االستناد إىل هذه اآلية اعترب التشابه بني النبي وسائر الناس مطلقا ،يف حـني أن هـذا
التشابه ،بشهادة سياق اآليات ،إنام هـو مـن جهـة خاصـة ،فهـو تشـابه يف النوعيـة
والصورة ،ولي

من مجيع اجلهات.

ُيستفاد من آيات القرآن الكريم أن الكافرين كانوا يتوقعون من النبي األكرم ،يف
يفجر هلم مـن األرض ينبوعـا ،أو أن
مقابل إيامهنم ،توقعات اعتباطية ،من قبيل :أن ّ
تكون له جنة من نخيل وأعناب ،وأن يفجر األهنـار خالهلـام ،أو أن يسـقط السـامء
فصلت (.6 :)41
 .1الكهف (110 :)18؛ ّ
 .2الطوي ،حممد بن حسن ،التبيا يف تفساري القارآ  ،تصــحيح :أمحــد حبيــب العــاميل ،ج  ،7ص
 ،100دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

 ❖ 210حممد شحرور؛ دراسة النظریات و نقدها

عليهم كسفا ،أو أن يأيت هلم بالل واملالئكة ،أو أن يكون له بيت مـن زخـرف ،أو أن
يرقى إىل السـامء ،أو أن ينـزل علـيهم كتابـا يقرأونـه .1وطبقـا آليـات أخـرى كـان
املرشكون يتوقعون مـن النبـي أن ال يأكـل الطعـام ،وال يمشــي يف األسـواق ،وأن
يكون معه ملك يشاركه يف عملية اإلنذار ،أو أن ُيلقى إليه كنـز ،أو تكـون لـه جنـة
يأكل منها.2
ويف قبال التو ّقعات االعتباطية للكفار واملرشكني ،يقول الل سبحانه وتعاىل لنبيه

ُْ ْ
ِّ َ ْ ُ ْ ا َ َ
األكرم﴿ :قل ُسب َحا َ َرِّب هل كن ُْ إَِّل بكِِرا َر ُسوَّل﴾ .3إن هذا التعبري يشري إىل جهـة

تبني وجه االشرتاك بينـه وبـني سـائر النـاس ،كـام يشـري إىل جهـة
برشية النبي التي ّ
تبني الوجه الذي يمتاز به النبي األكرم؟ص؟ من سائر الناس .ومـن هنـا
رسوليته التي ّ
تصور التساوي املطلق» بني النبي وسائر النـاس ،غـري صـحيح .كـام أشـار الل
فإن « ّ
تعاىل إىل هذا الوجه من االمتياز ببيان آخر ،والذي عىل أساسـه وإن كـان النبـي بشــر

ُْ ا َ ََ َ َ
ُْ ُ ُ َ
مثل سائر الناس ،ولكنه يمتاز منهم يف أنه يوحى إليه﴿ :قل إِنما أنا بْش َِِثلك ْم يِوح
َ
ْ َا ُ ا َ ُ َ
وح إ ِ َ ا
؟ص؟ وإن
ل﴾ 5أن النبـي األكـرم ؟
إ ِ ال﴾ .4كام ُيستفاد من قوله تعاىل﴿ :إ ِ أتبِع إَِّل َا يِ

يتعني عـىل اآلخـرين أن يتبعـوه وأن
كان برشا ،إال أنه إنام يتبع ما يوحى إليه ،ومن هنا ّ
؟ص؟ إلـيهم .6وقـد أشـار الـدكتور
يعملوا بمحتوى الوحي ومـا يبلغـه النبـي األكـرم ؟
 .1اإلرساء ( 92 :)17ـ .93
 .2الفرقان (.8 :)25
 .3اإلرساء (.93 :)17
 .4الكهف (110 :)18؛ فصلت (.6 :)41
 .5األنعام (50 :)6؛ يون

(15 :)10؛ األحقاف (.9 :)46

 .6العالمــة الطباطبــائي ،الســيد حممــد حســني ،املياازا يف تفسااري القارآ  ،ج  ،7ص  ،97مؤسســة
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شحرور يف بعض أعامله إىل هذه النقطة.1
يمكن بشكل عام وعىل أساس التفاسري ،اعتبار عبارة «تشابه النبي األكـرم مـع
سائر الناس ،من حي البرشية» ،لإلشارة إىل املوارد اآلتية:
أ) عدم إمكان تلبية املطالب االعتباطية للناس من النبي األكرم؟ص؟ القائمـة عـىل
القيام باألمور ما فوق البرشية ،وتوقعاهتم االعتباطية.2
ب) املنشأ الوحياين والساموي للقرآن الكريم ،واستحالة اإلتيان بمثله مـن قبـل
أحد أفراد البرش.3
ج) عدم كون النبي األكرم من املالئكة ،وكونـه مـن البشــر لكـي يـتمكن مـن
التواصل معهم من أجل إيصال حمتوى الوحي إليهم.4
األعلمي للمطبوعات ،بريوت 1390 ،هـ.
 .1شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة ()1؛ الكتاب والقرآ  :رؤية جديدة ،ص  286ـ .287
 .2الطوي ،حممد بن حسن ،التبيا يف تفساري القارآ  ،تصــحيح :أمحــد حبيــب العــاميل ،ج  ،7ص
.100
 .3املاتريدي ،حممد بن حممد ،تأویالت أهل السنة (تفسري املاتریدي) ،حتقيــق :جمــدي باســلوم ،ج  ،7ص
 ،216دار الكتب العلمية ،منشورات حممــد عــيل بيضــون ،بــريوت 1426 ،هـــ؛ الثعــالبي ،عبــد
الرمحن بن حممد ،تفسري الثعالبي املس ّمى باجلواهر احلسا يف تفسري القارآ  ،ج  ،3ص  ،547دار إحيــاء
الرتاث العريب ،بريوت  /لبنان 1418 ،هـ.
 .4الطوي ،حممد بن حسن ،التبيا يف تفسري القرآ  ،تصحيح :أمحد حبيــب العــاميل ،ج  ،7ص 100؛
العالمة الطباطبائي ،السيد حممد حسني ،امليزان يف تفسري القــرآن ،ج  ،17ص  1390 ،361هـــ؛
جوادي اآلميل ،عبد الل ،تسنيم :تفسري قارآ كاریم ،املحقــق :عــيل اإلســالمي ،ج  ،2ص ،164
مركز نشـر إرساء ،قم 1389 ،هـــ ش؛ جــوادي اآلمــيل ،عبــد الل ،تسانيم :تفساري قارآ كاریم،
املحقق :حســن واعظــي حممــدي ،ج  ،7ص  ،498مركــز نــرش إرساء ،قــم 1388 ،هـــ ش؛
جوادي اآلميل ،عبد الل ،وحي و نب ّوت در قرآ (الوحي والنبا ّوة يف القارآ ) ،املحقــق :عــيل زمــاين
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احلب املفـرط لـه ،كـام
د) احليلولة دون االعتقاد بألوهية النبي األكرم؟ص؟ بسبب ّ
حدث بالنسبة إىل النبي عيسى بن مريم؟ع؟ ،من اعتقاد النصارى بألوهيته.1

ه) نفي قدرة النبي األكرم؟ص؟

عىل إجبار الناس وإكراههم عىل اتباعه.2

يمر بمسألة «الوحي إىل النبـي
إن النقطة اجلديرة بااللتفات أن الدكتور شحرور ّ
األكرم» مرور الكرام؛ فكيف يوحى إىل شخص مثـل سـائر البشــر ،دون أن
يكون هناك ما يم ّيزه ويفضله من سائر البشـر ،وجيعله أهـال لنـزول الـوحي
عليه من دوهنم؟ وبعبارة أخرى :إذا كان النبي األكرم؟ص؟ مثـل سـائر النـاس
بشكل مطلق ،فلامذا اختصه الل بالوحي من دوهنم ،ومل ينزل الوحي عـىل أي
واحد منهم سواه؟ إن النقطة اهلامة هي :ملاذا اختار الل سبحانه وتعاىل لنـزول
الوحي خصوص النبي حممد بـن عبـد الل؟ص؟ مـن بـني النـاس ،الـذي هـو،
بحسب ادعاء الدكتور شحرور ،مثل سائر البرش؟!
وبالتايل فإنه ال يمكن إلثبات حمدودية علم النبي األكـرم؟ص؟ االسـتناد إىل قولـه
ُْ ا

ََ ََ

ُْ

ُ
َ
ك ْم  ،3﴾ ...وأمثاهلا من اآليـات؛ إذ أن املثليـة والتشـابه،
تعاىل﴿ :قل إِنما أنا بْش َِثل

بااللتفات إىل ما تقدّ م ،يف هذه اآلية بمعنى خـاص ،ولـي

املـراد منهـا هـو املثليـة

والتشابه املطلق .إن ما ذهب إليه الدكتور شحرور من اعتبار علم النبـي األكـرم؟ص؟

قمشه اي ،ص  ،152مركز نرش إرساء ،قم 1384 ،هـ ش.
 .1املاتريدي ،حممد بن حممد ،تأویالت أهل السنة (تفسري املاتریادي) ،حتقيــق :جمــدي باســلوم ،ج ،7
ص  1426 ،216هـ؛ العالمة الطباطبائي ،السيد حممد حسني ،امليزا يف تفساري القارآ  ،ج ،13
ص  1390 ،405هـ.
 .2النحاس ،أمحد بن حممد ،إعراب القرآ  ،ج ،2ص ،309دار الكتب العلمية ،حممد عيل بيضــون ،بــريوت،
 1421هـ
 .3الكهف (110 :)18؛ فصلت (.6 :)41
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مساويا لعلم سائر الناس ،بل وأنه ،بااللتفات إىل تقدم البـرش يف املسـائل العلميـة،
النبوة املرتبط بريات القرآن ،يمتلك درجة أدنى منهم ،باطل من األساس؛
ويف قسم ّ
لدين .وعىل هذا األساس فإن كـالم النبـي
إذ أن لعلم النبي األكرم منشأ إهلي وعلم ّ
هو عني الوحي ،وإن القدر املتيقن منه علم النبي يف بيان الـوحي الـذي هـو مطلـق
ومعصوم من اخلطأ؛ إذ لو كان بيان الـوحي نسـبيا ،لكـان ذلـك متنافيـا مـع أصـل
اهلداية.

نقد كفایة القرآ عند شحرور وعدم احلاجة إل بيا النبي األكرم
أي يشء من خارج القرآن ،بـام يف
إن فهم القرآن ،طبقا ملبنى الدكتور شحرور ،ال حيتاج إىل ّ
؟ص؟ نفسه .إنام يكفي لفهـم القـرآن اكتشـاف املصـطلحات اخلاصـة
ذلك سنة النبي األكرم ؟
بالتعاطي مع القرآن الكريم فيام يتعلق بكلية النص .1طبقا ملباين كفايـة القـرآن التـي يصـدع

هبا الدكتور شحرور ،ال نشعر باحلاجة إىل النبي األكرم ،إلثبـات لـوازم ذلـك ومـن بينهـا
؟ص؟ .هذا يف حني أن احلاجة إىل بيان ورشح الدين من قبل النبـي
العلم الواسع للنبي األكرم ؟
؟ص؟ واضح بترصيح آيات القـرآن الكـريم ،وإن التفسـري الصـحيح واملتطـابق مـع
األكرم ؟
؟ص؟ مـع
الواقع للدين بحاجة إىل علم لدين ومعصـوم ،وإن القـول بتسـاوي النبـي األكـرم ؟
سائر الناس يف فهم القرآن وال سيام يف بح النبوة ،استنادا إىل ذلك املبنى الباطـل ،جمانـب
؟ص؟ كان ينقل آيـات القـرآن الكـريم كـام
للصواب .يرى الدكتور شحرور أن النبي األكرم ؟
رصح بـأن النبـي
تنزل عليه دون رشح وتفسري .وقد ّ
فرس التبيني بمعنى اإلبال فقط ،كـام ّ

تـم نقـد هـذه الرؤيـة مـن
األكرم هو مثل غريه فيام يتعلق بعدم العلم باألخبار الغيبية .وقد ّ

 .1شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة ()5؛ جتفيف منابع اإلرهاب ،ص  2008 ،28م.
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قبل املختصني يف حقل العلوم القرآنية بالتفصيل .1ولكننـا يف الوقـت نفسـه نـؤثر يف هـذه
املقالة أن نعمل عىل رشح ونقد هذه الروية باختصار عىل النحو اآليت:

تكليف النبي األكرم من قبل اهلل برش آیات القرآ
لقد ألقى الل سبحانه وتعاىل مهمة رشح آيات القرآن الكريم عـىل عـاتق النبـي األكـرم.
َْ ْ

َ

ِّ ْ

َ

ا

ُ َ َ

َ َ َ ْ َ
ي اَّلك َر ِ ُِلب ِّ َ
اس ََا نِ ِّزل إِ ِْل ِهِ ْم﴾ .2إن املـراد
ويشهد عىل ذلك قوله تعاىل﴿ :وأنزنلا إِِل
ني ل ِلن ِ

من الذكر ،طبقا هلذه اآلية ،هو القرآن الكريم ،وأن املراد من التبيني هـو رشح وتوضـيح

َ َ َ َ َْ
ْ ُ
ُ ُ
معانيه للمخاطبني .3كام أن قول الل سبحانه وتعاىل﴿ :كما أ ْرسلنا ِفًِلك ْم َرسِوَّل َِِنك ْم
َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ ِّ ُ ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ َ َ َ ُ ُ
يتلو علًِلك ْم آياتِنِا َويِ َزكًلك ْم َويعلمكِ ُم الُِتِاب َواْلُِمِة َويعلمكِ ْم َِا لِ ْم تكونِوا

ََْ
تعل ُمِو َ ﴾ ،4يؤ ّيد هذا التفسري أيضا .إن املراد من التعليم يف هـذه اآليـات ،عـىل مـا قالـه

وب ّينه املفرسون استنادا إىل الشواهد اللغوية والروائية ،واملـوارد املـذكورة يف هـذه اآليـة،
جمـرد إبـال
هو رشح أصول الدين وفروعه باإلضافة إىل جزئياهتـا وتفاصـيلها ،ولـي
ّ
اآلياتُ .5يضاف إىل ذلك أن للبيان ،خالفا ملا ا ّدعاه الدكتور شحرور ،دائرة واسعة،
 .1انظر عىل سبيل املثال :معرفت ،حممد هادي ،التفسري واملفرسو يف ثوبه القشيب ،ج  ،1ص  169ـ
 ،201اجلامعة الرضوية للعلوم اإلسالمية ،مشهد 1418 ،هـ.
 .2النحل (.44 :)16
 .3تفسري ميبدي ،ج  ،5ص  1371 ،389هـ ش؛ البغــوي ،حســني بــن مســعود ،تفساري البغاوي
املس ّمى معامل التنزیل ،ج  ،3ص  ،80دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  /لبنان 1420 ،هـ.
 .4البقرة (.151 :)2
 .5الطربي ،حممد بن جرير ،جاامع البياا يف تفساري القارآ (تفساري الطادي) ،ج  ،2ص  23ـ  ،34دار
املعرفة ،بريوت 1412 ،هـ؛ ابن أيب حاتم ،عبد الرمحن بن حممد ،تفسري القرآ العظيم (تفسري ابان أيب
حاتم) ،ج  ،1ص  ،260مكتبة نزار مصطفى الباز ،الريــاض 1419 ،هـــ؛ الطــرباين ،ســليامن بــن
أمحد ،التفسري الكبري :تفسري القرآ العظيم (الطداين) ،ج  ،1ص  ،268دار الكتــاب الثقــايف ،إربــد /
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يعرب عن املساحة الواسعة لعلم النبي األكرم؟ص؟ .فلو أن النبي األكرم؟ص؟
وهذا األمر ّ

مل يكن عىل علم ودراية بجميع مضامني وأبعاد الوحي وآيـات القـرآن الكـريم ،ملـا
مهمة رشحه وبيانه من قبل الل سبحانه وتعاىل.
أوكلت إليه ّ
رضورة تفصيل اآلیات العامة واملجملة من قبل النبي األكرم
ال شك يف أن بعض آيات القرآن الكريم حتتاج إىل توضيح وتفصيل بسبب عموميتهـا أو
إمجاهلا.1
فسـر آيـات
إن األحادي املأثورة عن النبي األكرم؟ص؟ ،تثبت أنه كان يشـرح و ُي ّ
القرآن الكريم ،كام يف بيان جزئيات وتفاصيل الصالة وإقامـة احلـج .2كـام يعـرتف
األردن 2008 ،م؛ الطوي ،حممد بن حسن ،التبيا يف تفسري القرآ  ،تصحيح :أمحد حبيب العاميل،
ج  ،2ص 30؛ الطربي ،الفضل بن احلســن ،جمماع البياا يف تفساري القارآ  ،املصــحح :فضــل الل
اليزدي الطباطبائي ،ج  ،1ص  ،430نارص خرسو ،طهران 1372 ،هـ؛ املاوردي ،عيل بن حممــد،
النك والعيو (تفسري املاوردي) ،ج  ،1ص  ،208دار الكتب العلمية ،حممد عيل بيضون ،بــريوت؛
اجلرجاين ،عبد القاهر بن عبــد الــرمحن ،درج الادرر يف تفساري القارآ العظايم ،ج  ،1ص  ،264دار
الفكر ،عامن  /األردن 1430 ،هـ؛ العالمة الطباطبائي ،السيد حممد حسني ،امليزا يف تفسري القرآ ،
ج  ،1ص  1390 ،330هـ.
 .1القرطبي ،حممد بن أمحــد ،اجلاامع ألحكاام القارآ  ،ج  ،10ص  ،109نــارص خرســو ،طهــران،
 1364هـ ش؛ ابن عطية ،عبد احلق بن غالب ،املحرر الوجيز يف تفسري الكتااب العزیاز ،ج  ،3ص
 ،394دار الكتب العلمية ،حممد عيل بيضون ،بريوت  /لبنان 1422 ،هـ ش؛ الفخــر الــرازي،
حممد بن عمر ،التفساري الكباري (مفااتيح الغياب) ،ج  ،20ص  ،212دار إحيــاء الــرتاث العــريب،
بريوت 1420 ،هـ؛ القرطبــي ،حممــد بــن أمحـد ،اجلاامع ألحكاام القارآ  ،ج  ،1ص  38ـ ،39
 1364هـ.
 .2البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري ،ج  ،2ص  ،17وج  ،3ص  ،85وص  94ـ ،95
وج  ،9ص  ،222وج  ،10ص  ،94وج  ،11ص  ،79وزارة األوقـــاف ،املجلـــ

األعـــىل
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الدكتور شحرور نفسه بموارد من تفسري وبيان النبـي األكـرم؟ص؟ ،مـن قبيـل بيانـه
لكيفية إقامة الصالة وإيتاء الزكاة .1وعىل ما ورد عن أصحاب النبي األكـرم؟ص؟ أنـه
ويبني مواضـع اإلمجـال والغمـوض
كان يتلو عليهم آيات القرآن الكريم ويرشحها ّ
فيها بشكل متواصل وتدرجيي.2
تم استعامل بعض املفردات القرآنية يف غري معناهـا الظـاهري ،وكـان
ويف بعض املوارد ّ
بـني النبـي األكـرم املعنـى احلقيقـي هلـذا
املراد احلقيقي منها هو غري املراد االستعاميل .وقد ّ
النوع من املفردات.3
للشؤون اإلسالمية ،جلنة إحياء كتب الســنة ،مجهوريــة مرصـ العربيــة  /القــاهرة 1410 ،هـــ؛
مسلم ،بن حجاج النيسابوري ،صحيح مسالم ،تصــحيح :حممــد فــؤاد عبــد البــاقي ،ج  ،2ص
 ،954دار احلدي  ،مرص  /القاهرة 1412 ،هـ.
 .1شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلنسا من نتائج القراءة املعارصة ،ص  2016 ،106م.
 .2ابن حنبل ،أمحد بن حممد ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،ج  ،38ص  ،466مؤسسة الرسالة ،لبنان،
 1416هـ؛ الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيا يف تفسري القرآ (تفسري الطدي) ،ج  ،1ص ،28
 1412هـ ،وغريمها من املصادر األخرى.
 .3الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيا يف تفسري القارآ (تفساري الطادي) ،ج  ،11ص 1412 ،28
هـ؛ الطربي ،الفضل بن احلســن ،جمماع البياا يف تفساري القارآ  ،مصــحح :فضــل الل اليــزدي
الطباطبائي ،ج  ،8ص  ،796نارص خرسو ،طهــران 1372 ،هـــ ش؛ الطــربي ،الفضــل بــن
احلسن ،جممع البيا يف تفسري القرآ  ،مصــحح :فضــل الل اليــزدي الطباطبــائي ،ج  ،5ص 307؛
الطرباين ،سليامن بن أمحد ،التفسري الكبري :تفسري القرآ العظيم (الطداين) ،ج ،3ص 2008 ،361
م؛ املاتريدي ،حممد بن حممد ،تأویالت أهل السنة (تفسري املاتریادي) ،حتقيــق :جمــدي باســلوم ،ج ،2
ص  1426 ،291هـ؛ املحيل ،حممد بن أمحــد ،تفساري اجلاللاني ،حمقــق :عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر
السيوطي ،ص 1416 ،65هـ .وللوقوف عىل املزيد من التفصاصيل عن ســائر املــوارد األخــرى،
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،اإلتقا يف علوم القارآ  ،املحقــق :فــواز أمحــد زمــريل ،ج  ،2ص
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حتقق رش اآلیات من قبل النبي األكرم
إن النبي األكرم؟ص؟ ،طبقا للكثري من الشواهد ،مل يكن يكتفي بإبال اآليـات فقـط،
بل وكان يعمل عىل رشحها وتفسـريها أيضـا .ومـن الواضـح أنـه ال يمكـن رشح
أقر الدكتور شحرور نفسه بأن النبـي قـد فــ ّرس
وتفسري اآليات دون العلم هبا .وقد ّ
1
تم تفسريها مـن قبـل
بعض اآليات أيضا  ،رغم ذهابه إىل حمدودية هذه اآليات التي ّ
النبي األكرم ،دون أن يذكر دليال مقنعا عىل ذلك.
ومن اجلدير ذكره ،بااللتفات إىل املنع من رواية احلـدي

عـن النبـي األكـرم؟ص؟

بعد رحيله ،2أن بعض الرشوح والتفسريات النبوية يف احلـدّ األدنـى مل تصـل إلينـا.
ولكن بااللتفات إىل حجية قول وفعل املعصوم؟ع؟ يف مـذهب التشـ ّيع ،فقـد سـعى
الكمي والكيفي بشكل
الشيعة طوال التاريخ إىل حف احلدي وإثرائه عىل املستوى ّ
ملحوظ .وهناك طائفة مـن هـذه الروايـات تعنـى بشــرح وتفسـري آيـات القـرآن
الكريم.
إن هذه الروايات تشري إىل أن النـاس كـانوا يطلعـون عـىل معنـى بعـض آيـات
القرآن الكريم بأشكال متعددة .إن هذه املجموعة من الروايات تؤكد رضورة بيـان
وتفسري آيات القرآن الكريم من قبل النبي األكـرم؟ص؟ وعلمـه الواسـع .وإن بعـض
 477ـ  ،567دار الكتاب العريب ،بريوت  /لبنان 1421 ،هـ

 .1شحرور ،حممد ،اإلساالم واإلنساا مان نتاائج القاراءة املعاارصة ،ص  111ـ  ،112وص ،114
 2016م.
 .2الذهبي ،شم

الدين أبو عبد الل حممد بن أمحد ،تذكرة احلفاظ ،ج  ،1ص  10ـ  ،12دار الكتب

العلمية ،بريوت  /لبنان 1419 ،هـ؛ الطربي ،حممد بن جرير ،تاریخ األمم وامللوك ،حتقيق :حممد
أبو الفضل إبراهيم ،4 ،ص  ،204دار الرتاث ،بريوت 1387 ،هـ.
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هذه األساليب املذكورة ،عىل النحو اآليت:
 .1اإلجابة عن أسئلة الصحابة
لقد استعمل القرآن الكريم مفردات من خمتلف القبائل ،وكانت بعض املفردات
يبـني معنـى هـذا النـوع مـن
غري مألوفة عند القبائل األخرى ،وكان رسـول الل؟ص؟ ّ
الكلامت عند سؤال بعض الصحابة عنها.1
 .2اجلواب عن أسئلة األعراب
إن األسئلة التي كان يثريها سكان البـوادي مـن األعـراب حـول معـاين آيـات
القرآن ،عندما يقدمون عىل رسول الل؟ص؟ ،كانت تشكل فرصة مناسبة للصحابة كي
تبـني يف
يتعلموا املزيد من معاين وأرسار القـرآن الكـريم .إن هـذه املـوارد بـدورها ّ
الوهلة األوىل أن النبي األكرم؟ص؟ كان يعمل عىل تفسري القرآن ،كام يثبت يف الوقـت
نفسه علم النبي بمحتوى الوحي أيضا.2
 .3رفع املخاوف الناشئة من ظاهر بعض اآليات
إن اللحن الشديد لظاهر بعـض اآليـات ،كـان يثـري خمـاوف بعـض املسـلمني؛
فيهرعون إىل رسول الل؟ص؟ يسألونه عن املعنى الدقيق هلذه اآليات؛ فيكشـف النبـي
األكرم بعلمه الواسع الغطاء عن حقيقة معنـى هـذه اآليـات ،ويزيـل اخلـوف عـن
َ ْ ََْ ْ ُ
ُْ
املسلمني من خالل تفسريه هلا .من قبيل تفسري قولـه تعـاىلَِ﴿ :ن يعمِل سِوءا ُيِ َز

 .1معرفت ،حممد هادي ،التفسري واملفرسو يف ثوبه القشيب ،ج  ،1ص  194ـ  1418 ،195هـ.
 .2السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،ج  ،6ص  ،156املكتبة العامــة
آلية الل العظمى املرعيش النجفي ،قم املقدسة 1404 ،هـ.
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ْ ََ ا َْ َْ ْ َ
َ َُْ ُ َ َ ُ ُ
ريك ْم ثِِ ام َّل يكونِِوا
ِبِِهِ﴾ ،1أو تفســري قولــه تعــاىلَ ﴿ :وإ ِ تت َولِِ ْوا يسِِتبدِل ق ْوَِِا غِِ
ََْ َ ُ
ك ْم﴾ ،2وغريمها من اآليات املشاهبة.3
أَثال

وباإلضافة إىل ما تقدم فـإن النبـي األكـرم؟ص؟ مل يكـن وحـده يف تفسـري القـرآن
الكريم ،وإنام عمد إىل تعليم بعض كبار الصحابة من أمثال :اإلمام عـيل؟ع؟ ،وعبـد
الل بن مسعود ،كيفية تفسـري القـرآن سـواء بواسـطة أو بغـري واسـطة .وعـىل هـذا
األساس فإن تفسري القرآن الكريم من قبل الصحابةُ ،يعـدّ مـن بـني الشـواهد عـىل
رشح وتفسري اآليات من قبل رسول الل؟ص؟.4
عدم انسجام رؤیة «اإلبالغ البح » مع حتقق هدف الرسالة
؟ص؟ برشح وتفسري القرآن الكريم ،الختلفت أفهام النـاس حولـه،
لو مل يقم النبي األكرم ؟
وهذا بدوره حيول دون حتقق اهلداية اإلهلية .إن الدين جمموعة من العقائـد والسـلوكيات
املتناسبة معها .إن القرآن الكريم بسبب جامعيته يشتمل العقائد واألحكـام واألخـالق،
؟ص؟ إىل
وبذلك فإنه هيدي اإلنسان إىل طريق السعادة والكامل .ولو مل يعمد النبـي األكـرم ؟
رشح وتفسري القرآن الكريم؛ حلصل اختالف كبري حتى يف ال ُبعد السـلوكي مـن الـدين
أيضا ،وهذا بدوره يتناىف مع اهلداية اإلهلية.5
 .1النساء (.123 :)4
 .2حممد (.38 :)47
 .3السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،الادر املنثاور يف التفساري باملاأثور ،ج  ،6ص  1404 ،67هـــ؛
العي ـايش ،حممــد بــن مســعود ،التفســري (تفســري العيــايش) ،ج  ،1ص  ،277املكتبــة العلميــة
ّ
اإلسالمية 1380 ،هـ.
 .4معرفت ،حممد هادي ،التفسري واملفرسو يف ثوبه القشيب ،ج  ،1ص  1418 ،176هـ.
 .5العالمة الطباطبائي ،السيد حممد حسني ،امليزا يف تفسري القرآ  ،ج  ،1ص  1390 ،330هـ.
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باإلضافة إىل ما تقدّ م يف نقد الرأي القائل بنقل اآليات من قبل النبي األكـرم؟ص؟

دون العلم هبا ،يبدو أن للبيان والتفسري مراتب ،وإن اإلبال يشـكل مقدمـة هلـا أو
أدنى مراتبها .وكان النبي األكرم؟ص؟ يتحدث بام يتناسب مـع مسـتوى إدراك وفهـم
خماطبيه .ومن الواضح أن رشح وتفسري اآليـات للمخـاطبني ال ُيسـتثنى مـن هـذه
القاعدة .وعليه فإن عدم رشح وتفسري بعض اآليات جيـب أن ال ُحيمـل عـىل عـدم
علم النبي األكرم؟ص؟.

نقد األدلة
عىل الرغم من اخلوض ،يف ذيل نقد املباين ،يف نقد بعض األدلة التي استند إليها الـدكتور
شحرور إلثبات مبانيه ،بيد أنه ذكر أدلة أخرى ،مـن قبيـل :حمدوديـة دائـرة علـم النبـي
النبوة ،وانحصار علم النبي األكرم بالغيب باألخبـار الغيبيـة الـواردة
األكرم ؟
؟ص؟ يف مقام ّ
يف القرآن الكريم ،وتأثر النبي املطلق ب ُعرف وتقاليـد املجتمـع يف عصــره ،ونسـبية فهـم
؟ص؟ ،األمر الذي ّ
؟ص؟،
يدل عىل حمدودية علم النبي األكـرم ؟
النص وحتى فهم النبي األكرم ؟
وسوف نأيت عىل نقد ذلك تباعا عىل النحو أدناه:

النبوة
حمدودیة دائرة علم النبي يف مقام ّ
النبـوة ،مرفـوض؛ وذلـك
إن ادعاء الدكتور شحرور حول حمدودية علم النبي يف مقـام ّ
لألسباب اآلتية:

أوال :إن الدكتور شحرور مل ِ
يأت بدليل عىل هذا االدعاء.
ثانيا :عدم تقديم رشح وتفسري لظواهر مـن قبيـل :مراحـل تكامـل اجلنـني ،ال

يعني عدم علم النبي هبذه املراحل ،بل قد يعود سبب عـدم رشحـه هلـا ،إىل مراعـاة
املستوى الفكري والعلمي لعامة الناس .وهذا الدعاء ،بطبيعة احلال ،حيتـاج بـدوره
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إىل دليل ،بل يبدو أن النبي األكرم؟ص؟ ،كان يكشف بعض احلقائق ألشـخاص ذوي
أهلية ،من أمثال اإلمام عيل؟ع؟ ،إلدراكها واالطالع عليها.
؟ص؟ وحده يعلم ما ال يعلمه الصحابة ،بل كان حتى بعـض
ثالثا :مل يكن النبي األكرم ؟
الصحابة ،يف احلدّ األدنى ،يعلمون أمورا مل يكن املعـارصون هلـم يعرفوهنـا أو يملكـون
؟ع؟ عن أمـور
إدراكا وفهام صحيحا هلا .وقد حتدّ ث بعض الصحابة من أمثال اإلمام عيل ؟

متنوعـة ال تـزال تثـري استحسـان وإعجـاب العلـامء املعـارصين .1وإن
ومسائل علميـة ّ
يعرب عن عُ مـق عظمتـه .2إن بيـان خمتلـف
وصف كتاب هنج البالغة بأنه «أخو القرآن» ّ
؟ع؟ ،يـدل عـىل
املوضوعات يف هنج البالغة ،وبياهنا ورشحها العلمي من قبل اإلمام عيل ؟
؟ص؟.
علمه الواسع بوصفه واحدا من الصحابة وتلميذا لرسول الل ؟

حرص علم رسول اهلل بالغيب باملغ ّيبات القرآنية
لقد ذهب الدكتور شحرور إىل االدعاء ،من خالل االسـتناد إىل آيـات مـن القـرآن
الكريم ،إىل القول بأن علم النبي األكرم؟ص؟ للغيب يقترص عىل ما ورد يف القرآن من
األخبار الغيبية ،وال يمتلك النبي ما يفوق ذلك من علم .3ويف قبـال هـذه النظريـة
هناك نظرية أخرى يكون املراد ،عىل أساسها ،من نفي علم الغيـب ،هـو نفـي علـم
 .1جرداق ،جورج سمعان ،روائع هنج البالغاة ،ص  9ـ  ،11مركــز الغــدير للدراســات اإلســالمية،
 1375هـ ش؛ ابن أيب احلديد ،عبد احلمد بني هبة الل ،رش هناج البالغاة البان أيب احلدیاد ،املحقــق
واملصحح :حممد أبو الفضل إبراهيم ،ج  ،7ص  202ـ  ،203وج  ،11ص  152ـ  ،153مكتبــة
آية الل املرعيش النجفي 1404 ،هـ
 .2آغــا بــزرك الطهــراين ،حممــد حمســن ،الذریعااة إل تصااانيف الشاايعة ،ج  ،14ص  ،111دار األضــواء،
بريوت 1368 ،هـ ش.
 .3شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلنسا من نتائج القراءة املعارصة ،ص  2016 ،85م.
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الغيب االستقاليل والذايت واملطلق1؛ بمعنى أوال :أن علم الغيب املطلق خاص بـالل
خيـتص
سبحانه وتعاىل .بمعنى أن العلم بكل يشء وعىل نحو كامل من األمور التي
ّ
هبا الل سبحانه وتعاىل .وثانيا :بااللتفات إىل آيات القـرآن يمكـن أن نقـول بوجـود
مراتب لعلم الغيب بالنسبة إىل النبي .وقد أعطيت هذه املراتـب إىل النبـي مـن قبـل
الل ،وهي من السعة بحي مت ّيزه من سائر البرش.
ِ
بأي دليل عىل انحصار الـوحي بـالوحي القـرآين واإلبالغـي
مل يأت الدكتور شحرور ّ
فقط ،يف حني هناك نوع آخر من الوحي ،باسم الوحي غري القرآين أو الوحي البياين أيضـا.
وإن املراد من هذا النوع من الوحي هـو أن تفسـري وتبيـني القـرآن أو الكثـري مـن التعـاليم
؟ص؟ .ومن هـذا النـوع تعلـيم جربئيـل أجـزاء وطريقـة
يتم بيانه إىل النبي األكرم ؟
الدينية كان ّ
2
ويقـر هبـذا النـوع مـن
الصالة والوضوء إىل النبي األكرم  .إن الـدكتور شـحرور يعـرتف ّ

الوحي يف مسألة الصالة والزكاة .3فإنه يف بح الصالة والزكاة قد اعترب هـذين الـواجبني
الدينيني من مصاديق الطاعات املتصلة؛ بمعنى أنه يف هذا النـوع مـن املـوارد جيـب التبعيـة
؟ص؟ .فقد ذهـب الـدكتور شـحرور ،مـن خـالل االسـتناد إىل اآليـة السادسـة
لرسول الل ؟
؟ص؟
واخلمسني من سورة النور ،إىل االعتقاد بأن الل تعاىل قد أمر أ ّمة النبي حممد بـن عبـد الل ؟

يبني كيفيـة الصـالة ونصـاب الزكـاة بالتفصـيل .وأن
بإقامة الصالة ودفع الزكاة ،ولكنه مل ّ
النبـي األكــرم قــد رشح للنــاس تفاصــيل وجزئيــات هــذين الــواجبني بعــد تلقــيهام مــن

 .1العالمة الطباطبائي ،السيد حممد حسني ،امليزا يف تفسري القرآ  ،ج  ،7ص  95ـ  1390 ،96هـ.
 .2ابن هشام ،عبد امللك بن هشام احلمريي ،السرية النبویاة ،ج  ،1ص  ،260دار الفكــر ،بــريوت،
 1412هـ.
 .3شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلنسا من نتائج القراءة املعارصة ،ص  2016 ،112م.
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؟ع؟ .ولذلك فإن الل سبحانه وتعاىل قد حتدّ ث يف هـذه اآليـة عـن إطاعـة الرسـول
جربئيل ؟
بشكل مستقل ،وأمر الناس باألمر اإلرشادي بإطاعة رسول الل.1
وعىل الرغم من أن استناد الدكتور شحرور إىل اآليـة السادسـة واخلمسـني مـن
سورة النور ،يثبت وجوب إطاعـة أوامـر النبـي ،إال أن هـذه اإلطاعـة لرسـول الل
مطلقة وغري خمتصة بمورد خاص ،وإال وجب ذكر ذلك املورد أو املوارد اخلاصة يف
لتم بيان ذلك من قبل رسول الل؟ص؟ .ومن هنـا يمكـن هلـذه اآليـة أن
هذه اآلية ،أو ّ
تكون من بني األدلة عىل إثبات علم النبـي الواسـع ،وإال مل يكـن هنـاك معنـى ألن
يؤمر الناس باإلطاعة املطلقة لرسول الل؟ص؟.

تأثر النبي بتقاليد وأعراف جمتمع عرص
إن ما ا ّدعاه الدكتور شحرور من ارتباط الرسول بمجتمعه ،بوصفه دليال عىل تـأثره
املطلق بأبناء عرصه دون قيد أو رشط ،غري صحيح؛ وذلك ألن النبـي األكـرم كـان
بعد البعثة وحتى قبلها يتصف بخصائص مل يتصف هبا أحـد مـن أبنـاء جمتمعـه .إن
تو ّفر أرضية نزول الوحي واختيار النبي بوصفه نبيا من جهة ،وحركته اإلصـالحية
يف عرصه ،يثبتان عدم تأثره بثقافة عصـره (يعنی عدم تاثر مـن السـياق فـی عـدول
يعربان عن اتساع دائرة علمه حتى يف مرحلة ما قبل البعثة،
عن رايه و تصويته) ،كام ّ
ناهيك عن مرحلة ما بعد البعثة حي اتصل بمصدر العلم اإلهلـي املطلـق ،فاتسـع
تعـرض النبـي بعـد
بذلك علمه وبل مرتبة ال يمكن قياس علم اآلخرين هبا .لقـد ّ
2
املقـربني منـه ،1ولكنـه مـع
البعثة ألشدّ الضغوط  ،وبسبب حمارصته ومقاطعته فقد ّ

 .1املصدر أعاله ،ص  111ـ .114
 .2البالذري ،أمحد بن حييى ،أنسااب األرشاف ،حتقيــق :حممــد بــاقر املحمــودي ،ج  ،1ص  127ـ
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ذلك مل يتنازل عن معتقداتـه حتـت وطـأة هـذه الضـغوط .2ومـن اجلـدير ذكـره أن
رصح بدوره وقال:
الدكتور شحرور قد ّ

«إ النبي قبل البعثة وإ مل یكن لااه علاام بمحتااوى القاارآ  ،إال أنااه كااا یعلاام
بمحتوى أم الكتاب ،من قبيل :القيم األ القية واالجتامعية ،وكااا یعماال هبااا،
مثل :الصدق ،واألمانة .3وإ املصادر الروائية والتارخيية تؤكااد االلتاازام العماايل

للنبي األكرم بعلمه الواسع قبل املبعث».4

إن مجيع الشواهد تثبت أن النبي األكرم؟ص؟ إنام كان يؤكـد عـىل تلـك املجموعـة
مــن اآلداب واألخــالق لــدى أبنــاء عص ــره إذا مل تكــن تنــايف النظــام األخالقــي
لإلسالم ،وأن النبي األكرم؟ص؟ كان متصفا باآلداب اإلنسانية واإلهلية سواء قبـل أو
بعد البعثة .وإن النبي إنام ُبع  ،طبقا لصـريح القرآن ،من أجـل التـأثري عـىل البيئـة

وحماربة العادات اجلاهليـة؛ إذ يقـول الل سـبحانه وتعـاىلُ ﴿ :هِ َو ااَّلِي أَ ْر َسِ َل َر ُسِ َ ُ
وَل
 ،156دار التعارف ،بريوت 1397 ،هـ.
 .1اليعقويب ،أمحد بن واضح ،تاریخ اليعقويب ،ج  ،2ص  ،35دار صادر ،بريوت.
 .2گيورگيو ،كونستان فيجل ،حممد بيغمدي كه از نو باید شنا

(حممد النبي الــذي جيــب أن ُيقــرأ

من جديد) ،ترمجه إىل اللغة الفارسية :حممد تقي فخر داعي ،ص  ،45نرش أمري كبري 1352 ،هـ
ش.
 .3شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة ()1؛ الكتاب والقرآ  :رؤیة جدیدة ،ص .142
 .4انظر عىل سبيل املثال :البلعمي ،تارخينامه طدي ،جمموعة منسوبة إل البلعمي (القر الرابع) ،حتقيق:
حممد روشن ،ج  ،3ص  24ـ  ،26نرش ألربز ،طهران 1373 ،هـ ش؛ الطربي ،حممد بن جرير،
تاریخ األمم و امللوك ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،ج  ،2ص  1387 ،290هـــ؛ ابــن كثــري،
إسامعيل بن عمر ،البدایة والنهایة ،ج  ،2ص  ،303دار الفكر ،بريوت 1407 ،هـ؛ البيهقي ،أبو
بكر أمحد بن احلسني ،دالئل النبوة ومعررة أحوال صاحب الرشیعة ،حتقيق :عبد املعطي قلعجـي ،ج
 ،2ص  57ـ  ،62دار الكتب العلمية ،بريوت 1405 ،هـ.
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ْ َ ِّ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ ُ ِّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ
ُْ َ َ
ْشكو َ ﴾ .1إن النبـي األكـرم؟ص؟ مل
ين ُك ِه ولو ك ِره المِ ِ
ِين اْلِ ِِلظ ِهره لَع ادل ِ
بِالهدى و ِ

ّ
والتغلـب عـىل ثقافـة
يكن غري متأثر بثقافة عرصه فحسب ،بل كان مؤيدا بنرص الل

أبناء عرصه .2إن من بني أهم تقاليد وأعراف اجلاهلية ،هي التبعية لألسالف حيـ
ّ
متجذرا بينهم .3وقد جاهد النبي األكرم؟ص؟ مـن أجـل
كان الرشك وعبادة األصنام
القضاء عىل هذه التقاليد واألعراف اجلاهلية لألسالف ،ودعوة الناس إىل اسـتعامل
لنص القرآن الكريم ،مل يكن مسموحا للنبي يف إبال الـدعوة
العقل واملنطق .وطبقا ّ

َ ْ ُ ََُْ َ
يتعرض ألدنى تأثر ب ُعرف املجتمع .ومن ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :وأ ِ احك ْم بينه ْم بِما
أن ّ
َْ َ َ اُ َ َ َا ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ
َ َْ َ َ ا ُ َْ َ
ي َفِل ْ تَ َو الِواْ
أنزل اَّلل وَّل تتبِع أهواءهم واحذرهم أ يفتِنوك عن بع ِض َا أنِزل اَّلل إِِلِ
ِ
ُُ ْ ا َ
ََ ُ
َ ْ َْ َاَ ُ ُ اُ َ ْ ُ َُْ َْ
اس لفاسِقو َ ﴾.4
فاعلم أنما ي ِريد اَّلل أ ي ِصًلبهم بِبع ِض ذنوَ ِ ِهم َوإ ِ كثِريا َ َِن انلا ِ

فی هنا ال بد من اإلشارة إىل هذه النقطة ،وهي أن كتّاب هذه املقالـة إنـام كـانوا

بصدد تقديم دراسة حتليلية  /نقدية لرؤية الدكتور شحرور حول دائرة وسعة علـم
النبي األكرم .ومن الواضح أن البح

اإلثبايت ملساحة وسعة علم النبي األكـرم؟ص؟

حيتاج إىل مقالة ودراسة أخرى.
نسبية رهم النص حتى بالنسبة إل النبي األكرم؟ص؟

يمكن أن نفهم من كلامت الدكتور شحرور أن السنة النبوية هـي مثـل أفهـام املفســرين
للقرآن الكريم؛ بمعنى أهنا ال حتتوي إال عىل قيمة تارخيية ،ويذهب الدكتور شحرور

 .1التوبة (.33 :)9
 .2الصافات (116 :)37؛ املجادلة (.21 :)58
 .3الفرقان (.3 :)25
 .4املائدة ( .49 :)5وانظر أيضا :الرعد (37 :)13؛ الشورى (.15 :)42
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إىل االعتقاد بأننا من خالل هذه القراءة للسنة نسـتطيع القـول بصـالحية اإلسـالم
لكل زمان ومكان.1
إن هذا الكالم ال ُيعدّ خاطئا بشأن النبي األكرم؟ص؟ فحسب ،بل هو خاط حتى
بشأن املفرسين أيضا؛ إذ أن فهم املفسـرين إنام يقوم عىل أساس الضوابط والقواعد،
وإن كانوا قد خيطئون يف فهمهم أحيانا ،ولكن هذا لي

الزمـا بالضــرورة ،كـام أن

فهم شحرور بدوره ينبغي أن ال ُيستثنى من هذه القاعدة .فلو قام فهـم املفكـر عـىل
أســاس الواقــع ،فــإن تصـــ ّرم الــزمن لــن يكــون لــه دور يف القيمــة املعرفيــة
واألبستمولوجية لذلك الفهم املذكور ،وإن مل يكن فهام منهجيـا ،ومل يكـن متطابقـا
نـص
مع الواقع ،لن يكون قابال لالعتامد أبدا .وإن علم النبي األكرم؟ص؟ ،بنـاء عـىل ّ
2
وتغـري
يتطرق إليه اخلطأ .إن قاعدة «ثبات النص
ّ
القرآن الكريم  ،له منشأ ساموي ال ّ
الفهم» تـتمخض مـن القـراءة العصــرية واأليديولوجيـة للـدكتور شـحرور جتـاه
النصوص الدينية والقائمة عىل الفرضيات املسبقة والقابلة للنقاش .وبغـض النظـر
عن اإلشكاالت الواردة عىل الرأي القائل بمحوريـة املفــ ّرس يف تفسـري النصـوص
ورضورة االلتزام بخامتية النبي األكرم ،فإن دعوى تطور فهـم الوجـود عـىل طـول
الزمان ،وذلك عىل نحو مطلـق ،غـري صـحيح .إن مـن بـني األدلـة التـي يسـوقها
الدكتور شحرور عىل هذه املسألة هي الرواية النبوية القائلة« :بلغـوا عنـي ولـو آيـة
فرب سامع أوعی من مبل » ،والتي عىل أساسها يكون املخاطب يف القـرن احلـادي
ّ
والعشـرين للميالد أفضل من فهم املعارصين للنبي األكرم؟ص؟.3
 .1شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة ()1؛ الكتاب والقرآ  :رؤیة جدیدة ،ص .209
 .2النحل ( 3 :)16ـ .4
 .3شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلنسا من نتائج القراءة املعارصة ،ص  2016 ،86م.
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ويف هذا الشأن جيب القول:
أوال :إن هذه الرواية ،عىل النحو الذي ينقله الدكتور شحرور ،ال وجـود هلـا يف
املصادر اإلسالمية ،سواء يف ذلك مصادر الشيعة أو مصادر أهل السنة.
وثانيا :إن تفسري هذه الرواية ،طبقا لنقلها الصحيح ،لي

عىل ما يقوله الـدكتور

توصـلوا إىل
شحرور ،بل املراد منها أن ال رضورة إىل أن يكون رواة األحادي قـد ّ
عمق كالم النبي األكرم؟ص؟ ،وال ينبغي أن يشكل عـدم فهمهـم للروايـة مانعـا دون

روايتها ،بل إن كالم النبي األكرم مهام كان مقتضبا وقليال ،1جيب نقله إىل اآلخـرين
ليستفيدوا من علم النبي الواسع أيضا.
وثالثا :بغض النظر عن البح حول االعتبار السندي والداليل هلذه الرواية ،فـإن
القول بأن الناس يف العصور الالحقة لعصـر النبـي األكـرم سـوف يفهمـون القـرآن

رب» ،ال يمكـن أن
بشكل أفضل مـن املعـارصين للنبـي ؟
؟ص؟ ،بااللتفـات إىل عبـارة « ّ
يكون صحيحا عىل نحو املوجبة الكلية.

ُ ِّ َ َ ُ ْ َ َ َ َ
فرس قوله تعاىل ﴿ ِلِك نبِل مسِتقر َوسِ ْوف
يضاف إىل ذلك أن الدكتور شحرور قد ّ
ََْ
تعل ُمو َ ﴾ ،2بناء عىل فرضياته الذهنية املسبقة ،ودون االلتفات إىل سياق اآليـات .وقـد

أسمينا هذه اآلية بـ «آية استقرار النبأ» .إن التدقيق يف سياق اآليات من اآليـة اخلامسـة
والستني إىل اآلية سبعني من سورة األنعام ،يثبت أن هذه اآليات وردت بشأن الوعيـد
اإلهلي بالعذاب3؛ حي ورد احلدي يف اآليـات السـابقة عليهـا عـن قـدرة الل عـىل
 .1الطرحيي ،فخر الدين بن حممد ،جممع البحرین ،املحقق /املصحح :أمحد حسيني األشــكوري ،ج
 ،1ص  ،40نرش مرتضوي ،طهران 1375 ،هـ.

 .2األنعام (.67 :)6
 .3الطوي ،التبياا يف تفساري القارآ  ،تصــحيح :أمحــد حبيــب العــاميل ،ج  ،4ص 164؛ العالمــة
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عذاب املجرمني .بااللتفات إىل هذه اآليات يمكن القول إن املراد من آية استقرار النبأ
هو أن الل وإن كان يستطيع أن ُينزل العذاب عىل الكفـار املعانـدين ،ولكـن ال ينبغـي
توقع حصول ذلك ذلك يف القريب العاجل واملدى املنظور ،بل إن لنبأ الوعيد اإلهلـي
زمنه اخلاص الذي سوف يتحقق حتام .ومن بني الشواهد عىل هذا التفسـري الروايـات
التي حدّ دت زمن ومصداق هذا العذاب ،1وإن كان العذاب اإلهلي ال يقترص عىل هذا
النوع من املصاديق.

النتيجة
لقد ذهب الدكتور حممد شحرور ،باالستناد إىل اآلية األربعني من سورة األحزاب،
إىل االعتقاد بأن النبي األكرم له ثالثـة مقامـات ،وإن مفهـوم النبـوة عنـد الـدكتور
شحرور متأثر هبذا القول الذي يراه .لقد ذهب الدكتور شـحرور إىل اعتبـار «حممـد
الرجل» مثل سائر الرجال ،وقال بأن النبي األكرم؟ص؟ ال خيتلف من هذه الناحية عن
سائر الناس .وعليه يكون علمه بشـريا ،ومرتبطا ب ُعرف وتقاليـد أبنـاء عصــره .إن
اختالف «حممد النبي» عن اآلخرين يكمن يف أنه كانت كلامت الل يف عـامل الوجـود
وقوانينه توحى إليه ،وأنه كان يبل الناس األخبار الغيبية التكوينيـة والتارخييـة عـن
الل إىل الناس ،رغم عدم إمكانية شـرحها من قبلـه إلـيهم ،وجيـب تـرك فهمهـا إىل
األجيال واألزمنة الالحقة وبعد عرص النبي األكرم؟ص؟؛ ولربام كـان فهـم النـاس يف
الطباطبائي ،السيد حممد حسني ،امليزا يف تفسري القرآ  ،ج  ،7ص  1390 ،139هـــ؛ الطــربي،
حممد بن جرير ،جامع البيا يف تفسري القرآ (تفسري الطدي) ،ج  ،7ص  1412 ،147هـ.
 .1الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيا يف تفساري القارآ (تفساري الطادي) ،ج  ،7ص  1412 ،147هـــ؛
الطربي ،الفضل بن احلسن ،جممع البيا يف تفسري القرآ  ،املصحح :فضــل الل اليــزدي الطباطبــائي ،ج
 ،4ص  1372 ،488هـ.
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العرص الراهن أفضل من فهم الناس يف عرص نزول اآليات ،بل وربـام كـان فهمهـم
أفضل حتى من فهم رسول الل؟ص؟ نفسه .ومـن هنـا يـذهب الـدكتور شـحرور إىل
النبوة يف مجيع األزمنة ،وأن األخبار الغيبية التي متثل حمتوى القرآن الكـريم
استمرار ّ
النبوة ،يتم فهمها عىل مدى الزمـان .يـرى الـدكتور شـحرور للنبـوة
وتقع يف دائرة ّ
خصائص ختص مرحلة حياة النبي األكرم؟ص؟ ،وال يرى وجوب التبعية الجتهادات
وقرارات النبي األكـرم بالنسـبة إىل غـري املعـارصين لـه .وأمـا علـم غيـب «حممـد
الرسول» باآليات التي أوحيت إليه ،فهو حمدود بحيـ أن مصـاديقه يف كتـاب الل
مهمة الرسول تقترص عىل بيان الذكر ،وإن «البيـان» يعنـي عـدم كـتامن
معدودة .إن ّ
الوحي ،دون شـرحه .وهو يرى أن مصدر علم النبي بالغيب املحدود هـو الـوحي
القرآين فقط.

ُْ ا َ ََ ََ
ُْ ُ
لقد ذهب الدكتور شحرور باالستناد إىل قوله تعاىل﴿ :قل إِنما أنا بكِِر َِِثلك ْم

 ﴾ ...إىل القول بأن تشابه النبي األكرم؟ص؟ مع سائر الناس بشكل مطلـق ومـن مجيـع
اجلهات ،يف حني أن هذا التشابه ،طبقا ملـا أثبتنـاه يف هـذه املقالـة ،ويف ضـوء سـياق
اآليات ،ملناسبة خاصة ويف ناحية مع ّينة ،ولي

من مجيع اجلهات .وكـذلك إذا كـان

املراد من ارتباط النبي األكرم؟ص؟ ب ُعرف وتقاليد جمتمع عرصـه ،هـو التـأثر املطلـق،
فهو مرفوض أيضا؛ إذ يف مثل هذه احلالة ال ينبغي أن يتصـف الرسـول بخصـائص
مت ّيزه من سائر الناس ،هذا يف حني أن النبي األكرم كان يتمتع بخصائص فريـدة وال
يوجد هلا مثيل يف جمتمعه حتى قبل بعثته .ويف األساس فإن اإلصـالح ال يكـون إال
من خالل الوقوف بوجه ال ُعرف والتقاليد السائدة يف املجتمع .كام أن إطاعـة النبـي
األكرم؟ص؟ ،طبقا لآليات والروايات ،هي مثل إطاعـة الل ومطلقـة .وإن عـدم رشح
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بعض اآليات ،لو سلمناه ،فهو ال ينهض دلـيال عـىل عـدم علـم النبـي ،أو يف احلـد
األدنى بعض الصحابة هبا.
إن إيكــال رشح اآليــات مــن قبــل الل إىل النبــي األكــرم؟ص؟ ،ورضورة تفصــيل
اآليات الكلية واملجملة من قبل النبي ،وحتقق رشح اآليات من قبل النبـي األكـرم،
وتبعية حتقق أهداف الرسالة (يف أبعاده النظرية والعملية) لشـرح اآليـات مـن قبـل
النبي ،كلها متثل شواهد عىل بطالن رأي الدكتور شحرور القائل بــ «نقـل اآليـات
من قبل النبي األكرم دون رشحها» .كام أن دعوى أفضـلية فهـم األجيـال الالحقـة
باملقارنة إىل املعارصين للنبي األكرم عىل نحو املوجبة الكليـة مرفوضـة أيضـا ،وإن
تبـني رضورة نقـل األخبـار النبويـة إىل
الشواهد التي يذكرها الدكتور شحرور إنـام ّ
اآلخرين ،ولي

حمدودية علم النبي ،أو حتى حمدودية علم مجيع املعـارصين للنبـي

صـحة رأي
األكرم؟ص؟ .كام أن االلتفات إىل سـياق آيـة اسـتقرار النبـأ ،يثبـت عـدم
ّ
الدكتور شحرور بشأن سـريان النبوة يف مجيع األزمنـة والعصـور ،وعـدم صـوابية
وتغري الفهم .وباإلضافة إىل ذلك فإن علـم رسـول الل بالغيـب،
قاعدة ثبات النص ّ
طبقا لعديد من الشواهد ،ال يمكـن حصــره باألخبـار الغيبيـة الـواردة يف القـرآن
الكريم فقط ،واعتبار الوحي القرآين هو املصدر الوحيد لعلم الغيب املحدود الـذي
حيصل عليه رسول الل من الل سبحانه وتعاىل.
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املصادر
 .1القرآن الكريم
 .2ابن أيب احلديد ،عبد احلمد بني هبة الل ،رش هنج البالغة البن أيب احلدید ،املحقــق واملصــحح:
حممد أبو الفضل إبراهيم ،ج  ،7ج  ،11مكتبة آية الل املرعيش النجفي 1404 ،هـ
 .3ابن أيب حاتم ،عبد الرمحن بن حممد ،تفسري القرآ العظيم (تفساري ابان أيب حااتم) ،ج  ،1مكتبــة
نزار مصطفى الباز ،الرياض 1419 ،هـ.
 .4ابن حنبل ،أمحد بن حممد ،مسند اإلمام أمحد بن حنبال ،ج  ،38مؤسسة الرسالة ،لبنان1416 ،
هـ.
 .5ابن عطية ،عبد احلق بــن غالــب ،املحارر الاوجيز يف تفساري الكتااب العزیاز ،ج  ،3دار الكتــب
العلمية ،حممد عيل بيضون ،بريوت  /لبنان 1422 ،هـ ش.
 .6ابن كثري ،إسامعيل بن عمر ،البدایة والنهایة ،ج  ،2دار الفكر ،بريوت 1407 ،هـ.
 .7ابن هشام ،عبد امللك بن هشام احلمريي ،السرية النبویة ،ج  ،1دار الفكــر ،بــريوت1412 ،
هـ.
 .8آغا بزرك الطهراين ،حممد حمسن ،الذریعة إل تصانيف الشيعة ،ج  ،14دار األضــواء ،بــريوت،
 1368هـ ش.
 .9البخاري ،حممــد بــن إســامعيل ،صاحيح البخااري ،ج  ،2ج  ،3ج  ،9ج  ،10ج  ،11وزارة
األوقاف ،املجل

األعىل للشؤون اإلســالمية ،جلنــة إحيــاء كتــب الســنة ،مجهوريــة مرصـ

العربية  /القاهرة 1410 ،هـ.
 .10البالذري ،أمحــد بــن حييــى ،أنسااب األرشاف ،حتقيــق :حممــد بــاقر املحمــودي ،ج  ،1دار
التعارف ،بريوت 1397 ،هـ.
 .11البلعمي ،تارخينامه طدي ،جمموعة منسوبة إل البلعمي (القر الراباع) ،حتقيق :حممد روشــن ،ج
 ،3نشـر ألربز ،طهران 1373 ،هـ ش.
 .12البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني ،دالئل النبوة ومعررة أحوال صاحب الشااریعة ،حتقيق :عبــد
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املعطي قلعجي ،ج  ،2دار الكتب العلمية ،بريوت 1405 ،هـ.
 .13الثعالبي ،عبد الرمحن بن حممد ،تفسري الثعالبي املس ّمى باجلواهر احلسا يف تفساري القارآ  ،ج ،3
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  /لبنان 1418 ،هـ.
 .14جرداق ،جورج سمعان ،روائع هنج البالغة ،مركز الغدير للدراســات اإلســالمية1375 ،
هـ ش.
 .15جوادي اآلميل ،عبد الل ،تسنيم :تفسري قرآ كریم ،املحقــق :عــيل اإلســالمي ،ج  ،2مركــز
نشـر إرساء ،قم 1389 ،هـ ش .جوادي اآلميل ،عبد الل ،تسنيم :تفسري قرآ كاریم ،املحقــق:
حسن واعظي حممدي ،ج  ،7مركز نرش إرساء ،قم 1388 ،هـ ش.
 .16جوادي اآلميل ،عبد الل ،وحي و نب ّوت در قرآ (الوحي والنب ّوة يف القارآ ) ،املحقق :عيل زماين
قمشه اي ،مركز نرش إرساء ،قم 1384 ،هـ ش.
 .17الذهبي ،شم

الدين أبو عبد الل حممد بن أمحد ،تذكرة احلفاظ ،ج  ،1دار الكتب العلمية،

بريوت  /لبنان 1419 ،هـ.
 .18السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،اإلتقا يف علوم القرآ  ،املحقق :فواز أمحد زمريل ،ج ،2
دار الكتاب العريب ،بريوت  /لبنان 1421 ،هـ.
 .19السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،الدر املنثور يف التفسري باملاأثور ،ج  ،6املكتبة العامــة آليــة
الل العظمى املرعيش النجفي ،قم املقدسة 1404 ،هـ.
 .20شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلنسا من نتائج القراءة املعارصة ،دار الساقي ،بريوت 2016 ،م.
 .21شحرور ،حممد ،الدین والسلطة؛ قراءة معارصة للحاكمياة ،ص  ،378دار الســاقي ،بــريوت،
 2014م.
 .22شحرور ،حممد ،السنة الرسولية والسنة النبویة ،دار الساقي ،بريوت 2012 ،م.
 .23شحرور ،حممــد ،دراساات إساالمية معاارصة ()1؛ الكتااب والقارآ  :رؤیاة جدیادة ،األهــايل،
دمشق.
 .24شحرور ،حممد ،دراساات إساالمية معاارصة ()5؛ جتفياف مناابع اإلرهااب ،األهــايل ،دمشــق،
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 2008م.
 .25الطرباين ،سليامن بن أمحد ،التفسري الكبري :تفسري القرآ العظيم (الطاداين) ،ج  ،1دار الكتــاب
الثقايف ،إربد  /األردن 2008 ،م.
 .26الطربي ،الفضل بن احلسن ،جمماع البياا يف تفساري القارآ  ،املصــحح :فضــل الل اليــزدي
الطباطبائي ،ج  ،1نارص خرسو ،طهران 1372 ،هـ.
 .27الطربي ،حممد بن جرير ،تاریخ األمم وامللوك ،حتقيق :حممــد أبــو الفضــل إبــراهيم ،4 ،دار
الرتاث ،بريوت 1387 ،هـ.
 .28الطربي ،حممد بــن جريــر ،جاامع البياا يف تفساري القارآ (تفساري الطادي) ،ج  ،2دار املعرفــة،
بريوت 1412 ،هـ.
 .29الطرحيــي ،فخــر الــدين بــن حممــد ،جممااع البحاارین ،املحقــق /املصــحح :أمحــد حســيني
األشكوري ،ج  ،1نشـر مرتضوي ،طهران 1375 ،هـ.
 .30الطوي ،حممد بن حسن ،التبيا يف تفسري القرآ  ،تصحيح :أمحد حبيب العــاميل ،ج  ،7دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 .31العالمة الطباطبائي ،السيد حممد حسني ،امليزا يف تفساري القارآ  ،ج  ،7مؤسســة األعلمــي
للمطبوعات ،بريوت 1390 ،هـ.
 .32العيّايش ،حممد بن مسعود ،التفساري (تفساري العياايش) ،ج  ،1املكتبــة العلميــة اإلســالمية،
 1380هـ.
 .33الفخر الرازي ،حممد بن عمر ،التفساري الكباري (مفااتيح الغياب) ،ج  ،20دار إحيــاء الــرتاث العــريب،
بريوت1420 ،هـ.
 .34القرطبي ،حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآ  ،ج  ،10نارص خرسو ،طهــران 1364 ،هـــ
ش.
 .35گيورگيو ،كونستان فيجل ،حممد بيغمدي كه از نو باید شنا

(حممد النبي الذي جياب أ یُقارأ

من جدید) ،ترمجه إىل اللغة الفارسية :حممد تقي فخر داعي ،نرش أمري كبري 1352 ،هـ ش.
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 .36املاتريدي ،حممد بن حممد ،تأویالت أهل السنة (تفسري املاتریدي) ،حتقيق :جمــدي باســلوم ،ج
 ،7دار الكتب العلمية ،منشورات حممد عيل بيضون ،بريوت 1426 ،هـ.
 .37املاوردي ،عيل بن حممد ،النك والعيو (تفسري املاوردي) ،ج  ،1دار الكتب العلمية ،حممــد
عيل بيضون ،بريوت .اجلرجاين ،عبد القــاهر بــن عبــد الــرمحن ،درج الادرر يف تفساري القارآ

العظيم ،ج  ،1دار الفكر ،عامن  /األردن 1430 ،هـ.
 .38مسلم ،بن حجاج النيسابوري ،صحيح مسلم ،تصحيح :حممد فــؤاد عبــد البــاقي ،ج  ،2دار
احلدي  ،مصـر  /القاهرة 1412 ،هـ.
 .39معرفت ،حممد هادي ،التفسري واملفارسو يف ثوبه القشيب ،ج  ،1اجلامعــة الرضــوية للعلــوم
اإلسالمية ،مشهد 1418 ،هـ .البغوي ،حسني بن مسعود ،تفسري البغوي املس ّمى معامل التنزیل،
ج  ،3دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  /لبنان 1420 ،هـ.
 .40النحاس ،أمحد بن حممد ،إعراب القرآ  ،ج  ،2دار الكتــب العلميــة ،حممــد عــيل بيضــون،
بريوت 1421 ،هـ
 .41اليعقويب ،أمحد بن واضح ،تاریخ اليعقويب ،ج  ،2دار صادر ،بريوت.

مناقشة حول رأي الدكتور شحرور
حول آية تعدد الزوجات

يف ضوء تأرخيية اآليات1
زهراء حممدي2

اخلالصة
إن من بني األحكام ّ
املعقدة وذات الصلة بحقوق املرأة ،مسألة جـواز تعـدّ د الزوجـات.
والدليل األهم عىل مرشوعية هذا احلكم هو اآلية الثالثة من سورة النسـاء؛ حيـ تبـيح
يتزوج أكثر من امرأة واحدة إىل أربع زوجات .وقـد ذهـب بعـض املفكـرين
للرجل أن ّ
املعارصين ،من أمثال الـدكتور حممـد شـحرور ،خالفـا لالجتـاه السـائد بـني املتقـدمني
وبعض املعارصين السائرين عىل خطى العرف والتفسري املشـهور للنصـوص يف تفسـري
هذه اآلية ،من الذين احتكوا باحلداثة وشـعروا بضــرورة التغيـري يف النظـرة إىل مسـائل
النساء عىل أساس أصول مثل تأرخيية اآليات ،فأخـذوا يفســرون هـذه اآليـة يف ضـوء
رؤيتهم املتبلورة يف تفسري اآليات .وعىل هذا األساس مل يعتربوا هذه اآليـة تأييـدا لتعـدد

 .1تعريب :حسن عيل مطر اهلاشمي.
 .2طالبة يف جامعة األديان واملذاهب.
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الزوجات ،وإنام طبقا للنسيج التارخيي تعدّ جمرد ناظرة إىل كيفية التعامـل مـع اليتـامى يف
ّ
ظل رشائـط خاصـة لنـزول اآليـات .وهـو األمـر الـذي ُيلغـي احلكـم بجـواز تعـدد
الزوجات ،بسبب عدم مصداقيته يف العصــر احلـارض ،وعـدم وجـود األرامـل ذوات
األيتام بسبب فقدهن أزواجهن يف احلروب واملعارك .نسعى يف هذا املقـال ،مـن خـالل
االجتاه التوصيفي  /التحلييل ،واستنادا إىل املصادر املكتبية ،إىل مناقشة هذه املسـألة عـىل
أساس تأرخيية اآليات يف رؤية الدكتور شحرور ،ونقدها عند الرضورة.

املقدمة
إن ترشيع تعـدّ د الزوجـات هـو مـن األحكـام التـي كانـت موجـودة بـني خمتلـف
الشعوب ،وكذلك األديان السابقة عىل اإلسالم ،وقد صادق الدين اإلسالمي عـىل
تم بيان جوهر املطالب حول تعدد الزوجات يف اآلية الثالثـة
ّ
صحة هذا احلكم .وقد ّ
من سورة النساء .هناك بني املفكرين اإلسالميني اجتاهان رئيسان حول هذه املسألة.
طبقا لالجتاه التقليدي الذي يذهب إىل التفسري املشهور للنصوصُ ،يسـتفاد احلكـم
بإباحة تعدّ د الزوجات بشكل مطلق وبشأن مجيع النساء .وأما االجتـاه اآلخـر ،فهـو
االجتاه التنويري واإلصـالحي الـذي أحـ ّ بعـد االحتكـاك بالتجديـد واحلداثـة
برضورة تغيري النظرة إىل مسـائل النسـاء ،وال سـ ّيام فـيام يتعلـق بتعـدد الزوجـات،
واختذوا بزعمهم مسارا جديدا ومتناسبا مع العرص الراهن يف هذا الشأن.
بااللتفات إىل أمهية مسألة تعدّ د الزوجات بوصـفها مسـألة اجتامعيـة ،وكـذلك
بالنظر إىل طرح هذا البح يف اجلمعيـات الدوليـة التـي تعنـى بحقـوق اإلنسـان،
واإلشكال عىل اإلسالم حتت ذريعة نقـض حقـوق املـرأة وظلمهـا بسـبب احلكـم
بجواز تعدّ د الزوجات ،فـإن البحـ يف هـذا الشـأن يف إطـار مناقشـة ونقـد أحـد

مناقشة حول رأي الدكتور شحرور حول آیة تعدد الزوجات ❖ 237

االجتاهات اجلديدة التي تقدّ م قراءة حديثة لتفسري آية تعدد الزوجـات عـىل أسـاس
تأرخيية آيات القرآن ،يمكن له أن يشكل آلية مناسبة حلل التحدّ ي الراهن واإلجابـة
عن مجيع اإلهبامات حول مسألة تعدّ د الزوجات .ألن مسـألة عـدم انسـجام تعـدد
تم افرتاضه من البداهـة
الزوجات حاليا مع اجتاه حقوق اإلنسان إىل هذه املسألة قد ّ
يتم اختاذها يف اإلجابة عن هذا التحدّ ي ،مهـام كانـت صـغرية،
بحي أن ّ
أي خطوة ّ
يمكن هلا أن تعدّ خطوة ها ّمة يف سياق اإلجابة عن هذه املشكلة املاثلة.
تم تأليفها يف خصـوص مسـألة تعـدد الزوجـات.
هناك الكثري من الكتب التي ّ
وإن أكثر هذه الكتب قد تناول هذه املسألة من الزاوية الفقهية واحلقوقيـة .ولكـن مل
يتم حتى اآلن تأليف أثر يتنـاول بشـكل خـاص نقـد أفكـار الـدكتور شـحرور يف
ّ
خصوص تعدّ د الزوجات وعىل مبنى تأرخيية آياته .إن هذه املقالة بعد بيـان مفـاهيم
مصطلح تعدد لزوجات ،قد اشتملت عىل رؤية إمجالية إىل اجلذور التارخييـة لتعـدّ د
وتوجه علامء اإلسالم يف هذا الشأن ،وبعد بيان تأرخيية اآليات من وجهة
الزوجات
ّ
تعرضت إىل تقرير آية تعدّ د الزوجات عىل أساس هذا املبنى.
نظر الدكتور شحرورّ ،
ويف القسم األخري متّت مناقشة ونقد رؤية الدكتور حممد شحرور يف هذا الشأن.

تعدّ د الزوجات
إن «تعدد الزوجات» عبارة مركّبة مـن كلمتـني ،مهـا« :تعـدد» و«الزوجـات» .وإن
«التعدّ د» لغة يعني :التكثر ،وازدياد العدد ،وإضافة عدد إىل يشء ،والكثـرة ومـا إىل
ذلك .1و«الزوجات» مجع زوجة ،بمعنى زوج الرجل ،وقـد وردت يف قبـال الـزوج
أيضا.1
 .1دهخدا ،عيل أكــرب ،لغا ناماه دهخادا (دورة جدیادة) ،ج  ،20ص  ،119انتشــارات دانشــگاه
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إن املرادف اإلنجليزي لـ «تعدد الزوجات» هو ( )polygamyالذي يتـألف مـن
بادئـة ( )polyوالحقــة ( .)gamyوإن بادئــة ( )polyمشــتقة مــن الكلمــة اليونانيــة
( )polysبمعنى :كـم ،وكثـري ،وال حيــىص .2والحقـة ( )gamyبمعنـى :العـرس،
والزواج ،واالتصال اجلنس.3
وبطبيعة احلال هاك اخـتالف بـني «تعـدّ د الزوجـات» يف اللغـة العربيـة ،وبـني
« »polygamyيف اللغة اإلنجليزية .فإن مصطلح تعـدّ د الزوجـات إنـام يطلـق عـىل
الرجل الذي تكون لديه عدّ ة زوجات يف وقت واحد ،يف حني أن الـ «»polygamy
يعني تعدد الزوجات أو تعدد األزواج (بالنسبة إىل كل من الرجل واملرأة) يف وقـت
واحد .وبعبارة أخرى :إن املصطلح اإلنجليزي يطلق عىل اختاذ الزوج الواحد عـدّ ة
زوجات ،أو اختاذ الزوجة الواحدة عدّ ة أزواج[ ،أو اختاذ عدد من األزواج عددا من
الزوجات  5.4ومن هنا فإن الـ « »polygamyيشتمل عىل ثالثة أنواع ،وهي« :تعـدد
الزوجات» ،و«تعدد األزواج» ،و«تعدد الزوجات واألزواج».6
طهران ،ط  1330 ،1هـ ش( .مصدر فاري).
 .1املصدر أعاله ،ج  ،16ص .532
 .2كاشاين ،آريانپور ،عباس ومنوپهر ،ررهنگ جامعه شنايس انگلييس به رااريس ،ج  ،2ص ،1670
نشـر سپهر ،ط  ،16طهران 1375 ،هـ ش( .مصدر فاري).
 .3املصدر أعاله.
(املعرب).
 .4ما بني املعقوفتني إضافة توضيحية من عندنا.
ّ
 .5كاشـاين ،آريانبور ،عباس ومنــوپهر ،ررهناگ جامعاه شانايس انگليااايس باه رااريس ،ج  ،2ص
( .1670مصدر فاري).
 .6آبركرامبي ،نيكوالس وآخرين ،ررهنگ جامعه شنايس ،ترمجه إىل اللغة الفارسية :حســن پويــان،
ص  ،228نشـر پاپخش ،طهران 1367 ،هـ ش.
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وعىل هذا األساس فإن مصطلح «تعدّ د الزوجات» يطلق عىل حالة مـا لـو اختـذ
الرجل لنفسه أكثر من زوجة واحدة ،1ويأيت ذلـك عـىل واحـد مـن ثالثـة أشـكال،
وهي :ملك اليمني ،2وزواج املتعة (أو الزواج املنقطـع) ،والـزواج الـدائم .والـذي
نقصده يف هذه املقالة من تعدّ د الزوجات هو تعدد الزوجات يف الـزواج الـدائم .إن
هذا املصطلح ُينتزع من مفاد اآلية الثالثة من سورة النساء ،وربـام لوضـوح وبداهـة
معناه مل يكلف الفقهـاء أو املفســرون أنفسـهم عنـاء تقـديم تعريـف خـاص هلـذا
املصطلح.

نظرة إمجالية عىل السابقة التارخيية لتعدد الزوجات واجتااا علااامء اإلسااالم
بشأ البحث
إن مسألة تعدد الزوجات من القوانني التي كانت موجودة قبل اإلسالم  ،بـل وإىل مـا
يسبق بقرون؛ حي كان شائعا يف جمتمعات خمتلفة ،وذلك عىل نحو اختاذ ما ال ُحيـىص
من الزوجات3؛ بحي كان ُيعدّ اختاذ الزوجات الكثريات دليال عىل الـرشف واملكانة
االجتامعية .كان تعدّ د الزوجات يف النظام املضطرب من العالقات بني الرجل واملـرأة
معني ،ومل يكن مقيدا بعدد خـاص بـني اهلنـدوس.4
يف اهلند غري خاضع لتحديد بعدد ّ
 .1جعفري لنگرودي ،حممد جعفر ،مبسو در ترمينولوهي حقوق (املبسو يف مصطلحات احلقاوق)،
ج  ،2ص  ،1278نرش كتابخانه گنج دانش ،ط  ،3طهران 1386 ،هـ ش( .مصدر فاري).
 .2احللبي ،سيد محزة بن عيل ،غنية النزوع إل علمي األصول والفروع ،ص ،360مؤسسة اإلمام الصادق ،ط،1
قم1417 ،هـ.
 .3عبد احلميــد حممــد ،حممــود ،حقاوق املارأة باني اإلساالم والادیانات األ ارى ،ص  147ـ ،149
القاهرة 1411 ،هـ.
 .4ديورانت ،ويليام جيمز ،تاریخ متد (تاریخ احلضارة) ،ترمجه إىل اللغة الفارســية :أمحــد آرام ،وع.
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وكان هناك يف الصني قانون باسم «ليكي» يسمح بموجبه للرجل أن يتزوج مـن 130
زوجة .1وكانت األسـر املرصية الثرية تبال يف تعدد الزوجات ،ومل تكن تقف يف ذلـك
معني .2وكان هذا التقليد سائدا بني البابليني وجوارهم ،كام كان مقبوال عنـد
عند حدّ ّ
أي حرمـة ُترعـى للمـرأة،
اآلشوريني أيضا .3ويف عرص اجلاهلية حي مل يكن هنـاك ّ
معني .4وعىل هذا األساس فإن أصل تعدّ د
كان تعدد الزوجات قائام دون حتديده بعدد ّ
متنوعة ،كام كان شائعا يف األديـان
الزوجات كان شائعا بني الفرس والرومان بأشكال ّ
التوحيدية ،مثل اليهودية ،واألديان غـري التوحيديـة ،مـن قبيـل :األديـان اهلندوسـية
والصينية والبوذية والكونفوشيوسية.5
وعىل هذا األساس فإن مسألة تعدّ د الزوجات ليست من القوانني التأسيسـية يف
تـم االعـرتاف بتعـدّ د الزوجـات يف
اإلسالم ،وإنام ُيعدّ من قوانينه اإلمضائية .وقد ّ
النظام احلقـوقي لإلسـالم مـع إضـافة قيـود ورشوط .وبعبـارة أخـرى :إن قـانون
الزوجية من وجهة نظر اإلسالم هو أساس عامل اخللق ،وهو يعنـي واحـدا لواحـد.
تم نسخ الزواجات غري املحدودة واجلامعية بعد ظهور اإلسـالم ،وتـم
ومن هنا فقد ّ
اإلقرار بتعدد الزوجات ضمن رشوط ،من قبيـل :رعايـة العدالـة ،وحتديـد العـدد
پاشائي ،وأمري حسني آريان پور ،ج  ،1ص  ،465انتشارات و آموزش انقالب اسالمي ،ط ،4
طهران 1372 ،هـ ش.
 .1فقي ،رسول باجوري ،مجال حممد ،املرأة يف الفكر اإلسالمي ،ج  ،1ص  1986 ،174م.
 .2املصدر أعاله ،ص  174ـ .175
 .3املصدر أعاله ،ص .174
 .4العالمة الطباطبائي ،السيد حممد حسني ،امليزا يف تفسري القرآ  ،ج  ،4ص  ،402مؤسسة النشـر
املرشفة ،قم.
اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم ّ

 .5عبد احلميد حممد ،حممود ،حقوق املرأة بني اإلسالم والدیانات األ رى ،ص  1411 ،1هـ.
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بأربعة ال أكثر .وعىل هذا األساس ،يمكن القول :إن القرآن الكريم إنام أجاز تعـدّ د
الزوجات يف ّ
خاصة ،وإن املسار الطبيعـي حليـاة أتبـاع القـرآن
ظل ظروف ورشائط ّ
الكريم هو احلياة املشرتكة بني رجل واحد ومرأة واحدة.1
فيام يتعلق باجتاه املفكرين اإلسالميني حول تعـدّ د الزوجـات ،نشـاهد اجتـاهني
رئيسني؛ االجتاه األول :االجتاه التقليدي الذي قال بأصـل جـواز تعـدّ د الزوجـات
بشكل مطلق تبعا لتفسري املشهور للنص ذي الصلة .2إن هذا االجتـاه قـد اسـتند إىل
جمرد مضمون النصوص الدينية وفهم املشهور يف الفقه التقليدي ،دون االلتفات إىل
ّ
رشائط العرص الراهن وحتديات احلداثة .أما االجتـاه اآلخـر فهـو االجتـاه التنـويري
واالجتهادي الذي أخذ يتعاطى مع هذه املسألة بعد االحتكـاك باملدنيـة اجلديـدة يف
الغرب والشعور برضورة التغيري يف الرؤية إىل مسائل النساء بنظرة خاصة إىل آيـات
تعدّ د الزوجات .3من خالل مطالعة كلامت الدكتور حممد شحرور يف هـذا الشـأن،
عىل ما سيأيت ذكره ،يتضح أنه يميل إىل الرؤية من النوع الثاين.

التأرخيية واملنهجية يف آثار الدكتور شحرور
إن املسألة األساسية لدى الدكتور شحرور يف حقل دراسة املفاهيم الدينية والقرآنة،
 .1األعراف (.189 :)7
 .2اآللوي ،ســيد حممــود ،رو املعااين يف تفساري القارآ العظايم ،ص  ،400دار الكتــب العلميــة،
بريوت 1415 ،هـ؛ مغنية ،حممد جــواد ،تفساري الكاشاف ،ص  ،249دار الكتــب اإلســالمية،
طهران 1424 ،هـ؛ العالمة الطباطبائي ،السيد حممد حسني ،امليزا يف تفساري القارآ  ،ج  ،4ص
166؛ السيوطي ،جالل الدين ،الادر املنثاور يف التفساري املاأثور ،ج  ،2ص  ،119مكتبــة آيــة الل
املرعيش النجفي ،قم 1404 ،هـ.
 .3مدري ،سيد حممد تقي ،من هدى القرآ  ،ج  ،2ص  ،20دار حم ّبي احلسني ،طهران 1419 ،هـ.
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وال س ّيام يف حقل النساء واآليات اخلاصة بأحكام النساء ،تدور حول حمور مسـألتني
رئيستني ،ومها :واقعية املجتمع املعارص للمسلمني ،واألخـرى التعـاليم اإلسـالمية
التقليدية .إذ يذهب إىل االعتقاد رصاحة بأن رسالة النبي األكـرم ،بسـبب خامتيتـه،
نبوته ورسالته جلميع العصور والقرون واألمكنـة ،جيـب أن تكـون
وبسبب شمول ّ
قابلة للتطبيق دائام ويف مجيع األمكنة ،وال يمكن ذلك إال إذا كانت عنـارص رسـالته
متغرية؛ ليغدو بإمكاهنا تلبية حاجة مجيع العصور .1ومن هنا فإنـه يسـعى إىل تطبيـق
ّ
أسلوب يف تفسري آيات القرآن الكريم ،وهو تلفيق من كلتا املسألتني يف رؤيته؛ وهـو
األسلوب الذي يتجىل يف إطار االعتقاد بتأرخيية اآليات .وعىل أساس هـذا االجتـاه
فإن الذي يكتسب رضورة يف تفسري اآليات هو االهتامم بخلفيات نزول الـوحي أو
أسباب النزول.
وقد اهتم الدكتور شحرور هبذه النقطة يف املسائل املتعلقة بالنساء وآيات أحكام
النساء ،والتي هي من املسـائل التـي حتظـى بأمهيـة كبـرية عنـد الـدكتور شـحرور،
ولذلك فإن من بني نقاط الضعف املنهجي يف تفسري هذه اآليات هو جتاهل تأرخييـة
ومرونة النص .وعىل هذا األساس رغم أن الدكتور شـحرور يـذهب يف البدايـة إىل
رفض القول بالتساوي املطلق بني املرأة والرجل ،ويرى أن هـذا التسـاوي جيـب أن
يكون حمدّ دا بقيود؛ كي يصبح حتقق التساوي بني املرأة والرجل أمرا ممكنـا ،2إال أنـه
بسبب عدم الوصول إىل مقياس موثوق يف املواجهة مع التفكري احلـداثوي واالجتـاه

 .1شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  ،446األهايل ،ط  ،1دمشق 1990 ،م.
 .2شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  ،354األهايل للطباعه والنشــر والتوزيـع ،ط ،1
دمشق 2000 ،م.
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نحو العرصنة ،وكذلك االهتامم بتداعيات وتبعات االلتزام باالختالفات احلقوقيـة،
فقد اجته إىل اختاذ منهج وأسلوب تأرخيي يف تفسري اآليات .ومن هنا فإنه يف الوقـت
الذي يدعو إىل إبطال تفاسري وأفهام العلـامء السـابقني لآليـات ،قـام بإعـادة قـراءة
الكثري من اآليات ،وال س ّيام منها تلك اآليات املتلقـة بالنسـاء ،ومـن خـالل فصـل
التفسريات الرجولية عن نظام التجني

املوجود يف القرآن ،واالستفادة مـن االجتـاه

التأرخيي ،يقدّ م تفسريات تتطـابق مـع الـدعوة إىل املسـاوات بـني حقـوق اإلنسـان
العاملية يف حقل التجني .
وعىل هذا األساس فإن سيطرة هذا اخلطاب قد ترك آثـاره بشـكل واضـح يف حقـل
تفسري النصوص ،وال س ّيام منها اآليات اخلاصـة بالنسـاء ،ودفعـت بالـدكتور شـحرور
ومن عىل شاكلته الفكرية نحو قراءة جديدة للنصوص املقدّ سة .إهنا نـوع نظـرة تأرخييـة
إىل اآليات حتمل املؤمنني هبا ،ضـمن االلتفـات اخلـاص لسـبب النـزول اآليـات ،عـىل
اعتبار تشـريع اآليات لي

ملجـرد حـل املشـاكل يف احلـاالت
دائميا ،وإنام هو مناسـب ّ

الطارئة واخلاصة بذلك العصـر .ومن هنا فإن املـراد مـن تأرخييـة آيـات القـرآن هـو أن
الوحي قد حتقق يف برهة من التـاريخ ،وأنـه يـرتبط بفضـاء ذي صـبغة تارخييـة وثقافيـة
وجغرافية خاصة عىل طول التاريخ .1وعىل هذا األسـاس لـو أن سـبب نـزول آيـة كـان
عبارة عن واقعة خاصة ،فسوف تزول املاهية ما فوق التارخيية للقرآن ،وسـوف يسـتلزم
انحصار ذلك بتلك الواقعة.

 .1رمضاين ،رضا« ،تأثري نگرش تــاريخ منــدي بــر گفــتامن زبــان قــرآن» «تــأثري الرؤيــة التأرخييــة
للخطاب اللغوي يف القرآن) ،جملة بينات ،العدد ،74 :ص  ،147السنة التاسعة عرشــة1391 ،
هـ ش( .مصدر فاري).
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إن لزوم هذا التفسري آليات القـرآن عـىل أسـاس املسـائل املسـتحدثة يف تفكـري
الدكتور شحرور ،قد تسلل إىل دائرة السنة والفقه ،ودفعـه إىل اإلشـكال عـىل فهـم
الفقهاء واملفسـرين السابقني لآليات ،واعترب ذلـك أمـرا متـأثرا بالنزعـة الذكوريـة
التي تسيطر عىل املجتمع ،وإن تأثري هذا األمر ،من وجهة نظره ،واضـح عـىل الفقـه
اإلسالمي .1وعىل هذا األساس فقد ذهب الـدكتور شـحرور إىل القـول بـأن الفقـه
املعارص ،املقتب

من مباين وأساليب الفقهاء السابقني ،غري مقنـع حتـى بالنسـبة إىل

الشخص املسلم يف القرن احلادي والعرشين للميالد ،ناهيك عن غري املسلم .2وقـد
أ ّدى هذا الرأي بالدكتور شحرور إىل اعتبار الكثري مـن الروايـات املوجـودة بشـأن
النساء ،والتي تركت تأثريها عىل نمط تفكري الفقهـاء جتـاه النسـاء ،عديمـة القيمـة
وفاقدة لالعتبار .3وبطبيعة احلال فإن التأثر بالنزعة الذكوريـة يف املجتمـع مل يعمـل
الدكتور شحرور عىل توجيهه نحو الفقهاء واملفرسين فقط ،وإنام وجه نصيبا منه إىل
ربئهم من هذه النزعة ،وقال بأهنم قد استفادوا بـدورهم
تفكري اللغويني أيضا؛ إذ مل ي ّ
من هذا التفكري.4
وعىل هذا األساس فإن أحد أهداف االجتاه التأرخيي للدكتور شحرور وأرضابـه
بشأن اآليات ،هو اإلشكال عىل األفهام الذكوريـة مـن القـرآن .ولـذلك فإنـه مـن
ّ
والتـدخل يف الـنص
خالل تأكيده عىل التوجهات التأرخيية واألساليب التفسـريية،

 .1شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  2000 ،359م.
 .2شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،446م.
 .3املصدر أعاله ،ص .354
 .4املصدر أعاله ،ص .121
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مــن طريــق األفكــار اهلرمنيوطيقيــة ،يســعى إىل تقــديم قــراءة بديلــة عــن األفكــار
الذكورية.1

تقریر آیة تعدد الزوجات عىل مبنى تأرخيية الدكتور شحرور
التعرض إىل موضوع تعدّ د الزوجات يف عدد من آيات القرآن الكريم ،ومـن
تم ّ
لقد ّ
أمهها اآلية الثالثة من سورة النساء .وضمن تأييده هلذا األمر ذهب الدكتور شحرور
إىل عدّ تعدد الزوجات من األمور البارزة التي اهـتم هبـا الل تعـاىل بشـكل خـاص،
وأشار إليها يف بداية سورة النساء .2لقد تبلور الـرأي املختـار للـدكتور شـحرور يف
بيان هذه اآلية عىل أساس عدّ ة مراحل:

أ) مالحظة أجواء نزول اآلیة
إن من بني القواعد اهلامة والتي تستعمل كثريا يف علم التفسري ،وتنفع يف الكثري مـن
املوارد من أجل رفع الغموض عن اآليات ،هي مالحظة شأن وسبب نـزول اآليـة.
يصطلح عىل احلدث أو السؤال الذي أدى إىل نزول يشء من القرآن بالتزامن معه أو
بعده ،يف مصطلح املفسـرين والعلامء املختصني يف الشأن القرآين ،بسـبب النـزول.3
 .1مري خاين ،عزت السادات« ،إحياگري تفكر ديني :مطالبــات زن مســلامن و خيــزش دو تفكــر
فمينيسم اسالمي و اجتهاد اصول گرا» (إحياء الفكر الديني :مطالب املــرأة املســلمة وانطـالق
فكريت النسوية اإلسالمية واالجتهاد األصويل) ،جملة مطالعات راهاددي زناا  ،العــدد ،20 :ص
 18ـ  1397 ،19هـ ش( .مصدر فاري).
 .2شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  2000 ،301م.
 .3رجبي ،حممود ،روش تفسري قرآ (منهج تفسري القرآ ) ،ص  ،119پژوهشگاه حوزه و دانشــگاه،
ط  ،3قم 1387 ،هـ ش( .مصدر فاري).
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ويف مورد اآلية الثالثة من سورة النساء ،وهي اآلية النازلة يف مورد تعدد الزوجات،
يمكن لالهتامم بشأن نزول اآلية أن ُيس ّلط ضوءا عىل اجلوانب الغامضة واملبهمة من
هذه اآلية ،ويساعد عىل اختيار التفسري الصحيح هلا.
إن من بني املوارد التي أكد عليها الدكتور شحرور بشكل خـاص يف تفسـري آيـة
تعدّ د الزوجات ،واختذ منها يف احلقيقة جســرا إىل توجيـه القـراءة اجلديـدة لآليـة،
بالتزامن مع مسائل حقوق اإلنسـان املعـارص ،هـو االهـتامم بشـأن نـزول وسـياق
اآليات .بحي أنه قد أخذ رصاحة عـىل موقـف املفســرين والفقهـاء عنـد تفسـري
اآليات والغفلة عن سياقاهتا ،وأشكل عليهم يف هـذا الشـأن .وهـو السـياق الـذي
ُجي ّسد ،من وجهة نظره ،صلة مسألة تعدد الزوجات باألرامل ذوات األيتـام بشـكل
واضح.1
وعىل هذا األساس فإنه يف اآلية األوىل والثانية من سورة النساء ،بعد أن يأمر الل
سبحانه وتعاىل بإيصال أموال اليتامى وعدم أكلها بالباطل ،يسمح للرجال يف اجلزء
يتزوجوا من األرامـل ذوات األيتـام عـددا ال يتجـاوز
الالحق ،يف اآلية الثالثة ،بأن ّ
األربعة .وبطبيعة احلال فإن هذا اجلواز مل يكن بشكل مطلـق ،ولـذلك فإنـه يطلـب
منهم االكتفاء بزوجة واحدة إذا خافوا أن ال يعدلوا بـني اليتـامى ،وأن حيـذروا مـن

ْ ْ ُ َا ُْ
ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ
اختاذ أكثر من زوجةَ ﴿ :وإ ِ خِفت ْم أَّل تقسِ ُطوا ِِف اِلَتام فانكِحوا َا طِاب لكِ ْم َِِ َن
َ َ َ ْ ْ ُ َا َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َْ َ ُ ُ َ َ َْ َ
ِّ َ َ ْ َ ُ َ َ
النساءِ َثن َوثاث َو ُرَاع فل ِ خِفت ْم أَّل تعدِلوا ف َواحِدة أ ْو َا ملُْ أيمانك ْم ذل ِي أ ن
َا َ ُ ُ
أَّل تعولوا﴾.2

لقد اهتم الدكتور شحرور يف البح عـن مسـألة تعـدد الزوجـات وجـواز هـذا

 .1شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  2000 ،301م.
 .2النساء (.3 :)4
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متأمـل
التعدّ د ،بسياق اآليات املـذكورة بشـكل خـاص ،ويطلـب مـن كـل شـخص ّ
ومنصف أن يالح سياق اآليات عند قراءة القرآن الكـريم ،وأن يركـز عـىل الصـلة
القائمة بني تعدد الزوجات ومسألة األيتام .وعىل هذا املبنى يذهب الـدكتور شـحرور
َ ْ

َ

ِّ

ُ
ُ َ َ َ
ك ْم َ َِن الن َساءِ﴾ متّجـه إىل
إىل االعتقاد بأن اخلطاب يف قوله تعاىل﴿ :فانكِحوا َا طاب ل

املتزوجني ولدهيم أوالد؛ إذ ال معنى هنا ألن يكون اخلطـاب متجهـا إىل غـري
الرجال ّ
املتزوجني من الرجال ،بدليل أن هذه اآلية تبدأ بـالزواج الثـاين وتنتهـي عنـد الـزواج
ّ
ْ

َُ َ

َ َ

الرابعََ ﴿ :ث َن َوثاث َو ُرَاع﴾ .وعىل هـذا األسـاس فـإن الـدكتور شـحرور إنـام قـال

بإمكان تعدد الزوجات يف هذه احلالة عند حتقق رشطني ،وإال لن يكون ذلـك جـائزا؛
الرشــط األول :أن يكــون الــزواج الثــاين والثالـ أو الرابــع مــن أرملــة ذات أوالد.
والرشط الثاين :أن ال خيشى الزوج من عدم إقامة العدل والقسـط بحـق اليتـامى مـن
أوالد هذه األرملة التي ينوي الزواج منها .ومن الطبيعـي أنـه عنـد عـدم حتقـق أحـد
هذين الشـرطني ،يكون جواز تعدد الزوجات الغيا.1
وعىل هذا األساس ،يمكن لنا أن نستنتج أن الدكتور شحرور يـرى أن تشــريع
حكم جواز تعدد الزوجات يرتبط باألرامل فقط ،وذلك من أجل إجياد ّ
حل ملشكلة
يتزوج أكثر من امرأة واحدة.
األيتام ،وأما يف الظروف العادية فال جيوز للرجل أن ّ

ب) املصالح املرتتبة عىل جواز تعدد الزوجات
يتم طرحها عىل هامش هذه املسألة ،هو بح املصالح املتاحـة
إن من بني األبحاث التي ّ
واملمكنة جلواز تعدّ د الزوجات .فإن تعدّ د الزوجات ،كام سبق أن أرشنا ،كـان شـائعا يف
العصور السابقة عىل اإلسالم ،سواء بني األمم والشعوب أو األديان املختلفة أيضا .وقد
 .1شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  2000 ،303م.
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ذكر املحققون أسبابا ومقتضيات جلـواز تعـدد الزوجـات ،حيـ ُتعـدّ هـذه األسـباب
بوصفها ِحكام هلذا التعدّ د .وإن بعض هذه ِ
احلكم ينطوي عىل أسباب فردية ،مـن قبيـل:
العقم أو املرض أو اليأس لدى بعض الزوجات ،وللبعض اآلخر أسباب اجتامعية ،مـن
قبيل :احلروب وقتل الكثري من الرجال خالل خوضهم لتلك احلروب.1
ويف هذا الشـأن هنـاك مـن ذهـب حتـى إىل القـول بـأن تشــريع حكـم تعـدد
الزوجات إنام يأيت يف سياق احلفـاظ عـىل حقـوق ومصـالح النسـاء قبـل أن يكـون
يـتم
حافظا ملصالح الرجال؛ بمعنى أن قانون جواز تعدد الزوجات يف اإلسالم إنـام ّ
وضعه يف احلقيقة من أجل حتديد الرجل وضبطه رعاية حلقوق املرأة؛ ولو كان املراد
هو االنحياز إىل جهة الرجل ،لكان عىل اإلسالم أن يعطي الرجل نفـ

مـا يعطيـه

العامل الغريب له؛ من اختاذ ما يشاء من اخلليالت والعشـريات دون أن يلتـزم بشــيء
ببنوة األوالد الذين ينجبهم منهن ،وكل ذلك يكـون
ألية واحدة منهن أو االعرتاف ّ
مباحا له بحكم القانون الغريب .وأما يف اإلسالم فإن الرجل الذي يعقـد عـىل امـرأة
يعترب مسؤوال عنها من الناحية القانونية واألخالقية والشــرعية والعرفيـة ،وجيـب
عليه أن يوفر هلا وسائل احلياة واملعاش مدّ ة حياهتا بام يتناسب وشأهنا وشأن أرسهتا،
قرص يف ذلك فسـوف يعاقبـه القـانون والعـرف وجيـربه عـىل القيـام بواجباتـه
وإن ّ
جتاهها.2
إن الفضاء النزويل الذي يأخذه الدكتور شحرور بنظر االعتبار ،ويرى أن مسألة
 .1املطهري ،مرتىض ،جمموعه آثار (األعامل الكاملة) ،ج  ،19ص  326ـ  ،334انتشارات صدرا ،ط
 ،6طهران 1385 ،هـ ش( .مصدر فاري).
 .2املصدر أعاله ،ص 330؛ مكارم الشريازي ،نارص ،تفسري نمونه (التفسري األمثال يف تفساري كتااب اهلل

املنزل) ،ص ،329دار الكتاب اإلسالمية ،طهران 1366 ،هـ ش.
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تعدد الزوجات إنام تدور حول حموره األساي (اليتامى) ،أ ّدت به إىل رفـض مجيـع
التربيرات ِ
واحلكم واملقتضيات التي ذكرها اآلخرون للقول بجواز تعدد الزوجـات
يف املوارد اخلارجة عن فضاء نزول اآلية (يف غري مـورد اليتـامى) ،واعتبارهـا جمـرد
وخترصات .وعىل هذا األساس فإنه يرى يف جتويز بعض الفقهاء حلكم تعـدد
ذرائع ّ
الزوجات يف املجتمعات التي ال تشهد حروبا ،وكذلك يف املجتمعات التي يتساوى
عدد الرجال فيها مع عدد النساء ،أمرا مضحكا وسخيفا ،وهو عىل كل حـال يمثـل
مصداقا لظلم املرأة.1
مسـوغا
ومن هنا فإن ما ذهب إليه البعض من أن عقم النساء هو الـذي يشـكل
ّ
جلواز تعدد الزوجات ،يثري لدى الدكتور شحرور هذا التساؤل؛ إذ يقـول :إذا كـان
مرة ثانية وثالثة [ورابعـة 2؛ فـإن
عدم إنجاب املرأة هو الذي جييز للرجل أن يتزوج ّ
هذا يدعونا إىل التساؤل والقول :هل العقم آفة تصـيب النسـاء خاصـة وال تصـيب
الرجال؟! وهكذا ُيقال بالنسبة إىل ما ذكره الـبعض مـن أن الشـهوة اجلنسـية لـدى
مرة؛ إذ يقال :أوليست املـرأة
ربر ترشيع جواز الزواج له ألكثر من ّ
الرجل هي التي ت ّ
مثل الرجل يف هذه الناحية ،إذا مل نقل ،كام يذهب البعض ،إن الشهوة اجلنسية لـدى
املرأة أكثر منها عند الرجل؟ وهكذا لـو كـان عجـز املـرأة عـن القيـام بمسـؤوليتها
(بسبب مرضها ملدة طويلة) هو السبب يف ترشيع الزواج املتعدّ د للرجل ،نقول :هل
تتزوج ثانية وثالثة إذا مـرض زوجهـا لفـرتة طويلـة؟ والكثـري مـن
جيوز للمرأة أن ّ
األسئلة األخرى التي تثار يف قبال هذا النوع من االدعاءات .ومن هنا فإن الـدكتور
 .1شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  2000 ،304م.
(املعرب).
 .2ما بني املعقوفتني إضافة توضيحية من عندنا.
ّ
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أي يشء منهـا يف القـرآن
شحرور يرى أن مجيع هـذه االدعـاءات خاطئـة ،ومل يـرد ّ
الكريم.
إن وجود معيار واحد (وهو مسألة اليتامى) ،وتقديم تفسـري عـىل أساسـه ،هـو
الذي دفع الدكتور شحرور إىل رفض مجيع املعايري والتربيـرات األخـرى ،باسـتثناء

َ ْ ْ ُ َا َ ْ ُ
ذلك املعيار .ومن هنا فإن ما قاله البعض من أن قوله تعاىل﴿ :فل ِ خِفت ْم أَّل تعِدِلوا﴾

يقصد به «عدم رعاية العدالة بني النسـاء يف عالقـة الـزواج» ،ال ُيعـدّ صـحيحا مـن

وجهة نظر الدكتور شحرور ،ويراه فاقدا لالعتبـار .ألنـه قـد اعتـرب سـياق اآليـات
حاكيا عن تعدّ د الزوجات بمفهومه االجتامعي واإلنسـاين ،دون مفهومـه اجلنسـ،
ولذلك يمكن القول :إن سـياق اآليـات يـدور «حـول اليتـامى واإلحسـان إلـيهم
وبسط العدل بينهم» .1إن مالحظة هذه النقطة قد أ ّدت بالدكتور شحرور إىل اعتبار
مسألة تعدّ د الزوجات أمرا مرشوطا ،وأهنا قد صدرت يف حالة حتقق هذه الشـروط
ومن أجل ّ
حل مشكلة اجتامعية  /إنسانية ،قد حتدث أحيانا وقد ال حتدث .ولـذلك
يتعني علينا عند حدوث هذه املشكلة (وجـود األرامـل ذوات األوالد اليتـامى) أن
ّ
يتعني علينا اجتناب ذلك.2
نرشع قانون تعدد الزوجات ،ويف غري هذه احلالة ّ
ّ

ج) اإلعراض عن رضاء نزول اآلیة وربط تعدد الزوجات ب ُعرف املجتمعات
يتضح مما سبق أن بعض األحكـام اإلسـالمية ،ختـتص ،مـن وجهـة نظـر الـدكتور
شــحرور ،بزمــان ومكــان النــزول ،وال حتتــوي عــىل اعتبــار تنفيــذي يف العصــور
األخرى .إن مـن بـني األدلـة اهلامـة والتـي يمكـن االسـتناد إليهـا ،قيـام التعـاليم
 .1شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  303ـ  2000 ،304م.
 .2املصدر أعاله.
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واألحكام عىل أساس نظرية التطابق مع بيئة وجمتمع صدر اإلسـالم؛ ولـذلك فإنـه
تتغري األحكـام والتعـاليم بـدورها أيضـا .ويف مـورد مسـألة تعـدد
تغري البيئةّ ،
مع ّ
الزوجات تم بيان مثل هذا األمر ،وكـام سـبق أن ذكرنـا فإنـه قـد ذهـب ،بحسـب
القاعدة ،إىل القول بأن حكم تعدّ د الزوجات هو حكم مؤقت ،وأنـه يـراه منحرصـا
بعرص النزول ،وذلك يف حال وجود اليتامى فقط .وال س ّيام يف هذه املرحلـة الراهنـة
يتم احلكـم بعـدم جـواز تعـدّ د
حي ال يمكن ملثل هذه الرشوط أن تتحقق ،وعليه ّ
الزوجات .بيد أن الدكتور شحرور ذهب يف موضع آخر ،عىل خـالف هـذا االجتـاه
ويف استدارة كاملة ،إىل اإلعراض عن كالمه هذا وما يرتتب عليه من تبعات ،فقـال
بــأن مســألة تعــدّ د الزوجــات تــرتبط عــىل نحــو وثيــق بالســياق التــارخيي ألنــواع
املجتمعات واألعراف والتقاليد السائدة فيها ،وجتاهل حتقق وعدم حتقـق الشــرط،
املتمثل بوجود األرامل ذوات اليتامى ،بشكل كامل .يف حني سبق له أن ع ّلق جـواز
تعدّ د الزوجات عىل حتقق هذا الرشط.
وعىل هذا األساس فإن الدكتور شـحرور يـرى أن تعـدد الزوجـات كـان أمـرا
شائعا يف السابق بني خمتلف املجتعات ،وكان هناك إقبال اجتامعـي عـىل ذلـك دون
تم حتديد هذه املسألة برشوط مع ّينة .وقـدّ
تق ّيد بعدد .ولكن مع نزول القرآن الكريم ّ
عمد الدكتور شحرور إىل بيان وإيضاح هذه املسألة من خالل مثال؛ إن هذه املسـألة

َْ
ََْ َ َ َْ ُ ُ َ
َ َ َ َُْ
َضَت ْم ِِف اْل ْر ِض فليس علًلك ْم جنِاح
تشبه قول الل سبحانه وتعاىل؛ إذ يقول﴿ :وإِذا
ْ
َ
ا َ
َ َ ُ
َ ا َ ْ ُْْ َ ْ َْ َ ُ ُ ا َ ََ
ُ َ ُ
َ ْ َْ ُ
ين َكنوا لك ْم عد ًّوا
ِين كف ُروا إ ِ الَكف ِِر
أ تقصِ ُروا َِن الصاة ِ إ ِ خِفتم أ يفتِنكم اَّل
َُبِينا﴾ ،1طبقا هلذه اآلية فإن الل قد أذن للمسافر بأن يقـرص يف الصـالة الرباعيـة إذا

 .1النساء (.101 :)4
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خاف من فتنة الكافرين وإيذائهم ،فيصليها ركعتني بدال من أربـع ركعـات .فـإذا مل
يكن هناك يف البني مثل هذا اخلوف ،ال يكون هناك قرص للصالة .ومع ذلـك لـو أن
تامـة تكـون
املسافر ّ
قصـر يف صالته تكون صالته صحيحة ،كـام أنـه لـو جـاء هبـا ّ
صحيحة أيضا؛ ألن حكم الصـالة الرباعيـة بالنسـبة إىل املسـافر ،مـرتوك إىل جمـرد
اختيار املسافر سواء حتقق الرشط أو مل يتحقق.
وعىل ذات الشـاكلة ،عـىل الـرغم مـن أن الـدكتور شـحرور يـذهب يف مـورد
املجتمع ،سواء كان تعدد الزوجـات شـائعا أم ال ،إىل اعتبـار تثبيـت وجـواز تعـدد
الزوجات مـرشوطا بتحقق أو عدم حتقق الرشوط املنظورة يف هذه املجتمعـات ،إال
أنه يف كال املوردين يعتمد عـىل إحصـاء وآراء النـاس يف كـل جمتمـع ،وحيكـم عـىل
أساس ذلك بجواز تعدد الزوجات أو إبطاله .وهنا يم ّثل الدكتور شـحرور ببلـدين
من البلدان اإلسالمية ،ويقول :إن احلكم بنفي تعدد الزوجات يف بلـد مثـل سـوريا
ُيعدّ أمرا صائبا؛ كام أن احلكم بجواز تعـدد الزوجـات يف بلـد مثـل السـعودية ُيعـدّ
صحيحا أيضا .وكال هذين احلكمني يف كلتـا احلـالتني (سـوريا والسـعودية) لـي
دائميا .1
بتطورهـا التـارخيي تنتقـل مـن تعـدّ د
وعىل كل حال يمكـن القـول إن اإلنسـانية ّ
الزوجات إىل وحدة الزوجية ،ومن هنا ال يكون هناك اليوم موضع لآليـة الثالثـة مـن
سورة النساء (آية تعدّ د الزوجات)؛ وذلك ألن هذه املسألة غري مقبولة ومرفوضة مـن
الناحية االجتامعية .2وعىل هذا األساس فإن الـدكتور شـحرور يف اسـتدارة حمسوسـة
 .1املصدر أعاله ،ص .306
 .2شحرور ،حممد ،اإلسالم األصل والصورة ،ص  ،217طــوی للثقافـة والنرشـ واإلعــالم ،ط ،1
لندن 2014 ،م.
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متامـا ،ينسـجم يف البدايـة مـع احلداثـة وحتـديات العصــر الـراهن ،ويـرى أن تعـدد
الزوجات أمرا منحرصا بعرص النزول ،وأنه فاقد للقيمـة العمليـة يف الـزمن احلـارض،
ولكنه بعد ذلك ومن خالل نسبة هذا االجتاه إىل ثقافات وتقاليـد املجتمعـات أصـدر
حكام بتجويزه إىل حدّ ما ،ويف اخلتام اعتربه أمرا مرفوضـا وغـري مقبـول مـن الناحيـة
االجتامعية.
وبعبارة أخرى :إن الدكتور شحرور عىل الـرغم مـن ذهابـه يف بدايـة األمـر إىل
القول بأن جواز تعدد الزوجات أمر مرشوط بوجود األرامـل ذوات األيتـام ،وهـو
أمر كانت له قابلية التحقق يف صدر اإلسالم فقط بالنظر إىل كثرة احلـروب ،إال أننـا
يف الوقت الراهن بسبب انتهاء احلروب ال نجد مصداقا هلذه احلالة ،ولـذلك حيكـم
بعدم جواز تعدد الزوجات .بيد أنه ختىل بعد ذلك عن هذه الرؤية يف كتاب آخر لـه،
واعترب تعدّ د الزوجات ،دون التفات إىل اجتاه تأرخييـة اآليـات ،أمـرا تابعـا لتقاليـد
وثقافة املجتمعات ،وعىل هذا األساس ُيعلن عن جواز هذا احلكـم حتـى مـن دون
حتقق الرشائط التي سبق له أن ذكرها.

د) روج تعدّ د الزوجات عن دائرة األحكام اإلسالمية
إن استدارة الدكتور شـحرور عـن االجتـاه األول حـول مسـألة تعـدّ د الزوجـات،
واالنتقال بعد ذلك إىل تعريف هذه املسألة بوصفها أمـرا تابعـا ألعـراف وثقافـات
املجتمعات ،ومل يقف األمر عند هذا احلدّ  ،وإنام انتقل بعد ذلك إىل اخلطوة األخرية،
وهي اخلطوة التي يعمد الدكتور شحرور فيها إىل القول بأن مسألة تعدد الزوجـات
خارجة عن دائـرة احلـالل واحلـرام اإلهلـي ،ولـذلك فإنـه يـرى أن مشـكلة الفقـه
اإلسالمي تكمن يف عدم اهتاممه برأي الناس حول مسألة ال ترتبط باحلالل واحلرام
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مثل تعدد الزوجات .وقـد رأى أن جـذور هـذه املشـكلة تعـود إىل أن الفقهـاء قـد
قص ــروا اهــتاممهم عــىل احلاكميــة اإلهليــة فقــط ،وأرادوا امتثــال هــذه احلاكميــة
أي اهتامم للناس وآرائهم.1
بأحكامهم الفقهية التي مل ُتعر ّ
وعىل هـذا األسـاس يـذهب الـدكتور شـحرور ،مـن خـالل هـذا االجتـاه ،إىل
وتـزوج
تم حظر تعدد الزوجات يف بلد ،ومع ذلك خالفه شـخص
ّ
االعتقاد بأنه لو ّ
ثانية ،لن ُيعدّ مثل هذا الشـخص زانيـا ومرتكبـا للفاحشـة ،وإنـام يكتفـى بتغريمـه
بوصفه منتهكا لقانون ذلك البلـد .إذ أن مسـألة تعـدّ د الزوجـات ،كـام أسـلفنا ،ال
تتع ّلق باحلالل واحلرام.2
مر عرب العديد مـن املراحـل،
وعىل هذا فإن مسألة تعدد الزوجات وحكمها قد ّ
فكان يف البداية حكام قرآنيا وضمن دائرة األحكام اإلسالمية ،وكان جوازه أو عـدم
جوازه مشـروطا بتحقق رشطني ،ومهـا رشطـان مل يكـن هلـام قابليـة التحقـق إال يف
تم تعميم هذا احلكـم ليخـرج مـن نطـاق الـدائرة الزمانيـة
صدر اإلسالم فقط .ثم ّ
واملكانية لنزول اآلية ،ليتم اعتباره أمـرا عرفيـا وتابعـا للثقافـات االجتامعيـة؛ فـإن
كانت مثل هذه الثقافة قائمة يف املجتمع حكم بجواز تعدّ د الزوجـات .ويف اخلطـوة
لعـرف املجتمعـات اإلسـالمية
جمـرد أمـر تـابع ُ
األخرية مل يعترب أن تعدّ د الزوجات ّ
فحسب ،بل ورآه أمرا خارجا عن دائرة األحكام اإلسالمية أيضا ،وأنـه لـو ارتكبـه
شخص ال يكون قد ارتكب خالفا رشعيا ،وال تتعلق عقوبة عىل مرتكبها.

 .1املصدر أعاله ،ص  306ـ .307
 .2املصدر أعاله ،ص  306ـ .307
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تقييم رأي الدكتور شحرور
عرب عن أنه ،يف التنـازع
إن بيان الدكتور شحرور فيام يتعلق بمسألة تعدّ د الزوجات ُي ّ
ما بني األصالة (السنة) والتجديد ،يسعى إىل البح عـن طريـق ال يفيضـ إىل نفـي
السنة باملطلق ،وال ينتهي إىل القبول بالتجدد متاما .ومـن هنـا فإنـه يسـعى إىل ّ
حـل
املشكلة من خالل اختيار االجتاه القائل بتأرخيية اآليات .وهو الطريق الذي مل جيـده
شيئا يف ّ
حل املشكلة ،بل وزاد من غموضها باإلضافة إىل التناقضات التـي نجمـت
عنها أيضا .وإن اإلشكاالت الواردة عىل هذا االجتاه جديرة بالذكر من عدّ ة أبعاد:
 .1إن النقطة األوىل التي تبدو للوهلة األوىل يف تقييم رأي الدكتور شحرور ،أنه
مل يقدّ م رؤية واحدة يف هذا االجتاه ،وإنام كان له يف هذا الشـأن نـوع مـن االسـتدارة
املتدرجة من الرؤية االبتدائية ،واالنسياق بعد ذلك إىل جهات أخرى .فإن هـاج
ّ
املواجهة مع احلداثة وعىل رأسها مسائل حقوق اإلنسان ،وال سيام حقوق املرأة ،قـد
دفعه يف بادئ األمر إىل القـول بـالنفي املطلـق ملسـألة تعـدد الزوجـات ،وحرصـها
بمرحلة عرص النزول .وهو الرأي الذي حتقـق يف إطـار االعتقـاد بتأرخييـة اآليـات
القرآنية .ثم انتقل بعد ذلك إىل أبعـد مـن اقتصـار هـذا احلكـم عـىل عصــر نـزول
الوحي ،والقول بأنه أمر تابع لعرف وثقافـة املجتمـع .ويف املرحلـة األخـرية ومـن
خالل إخراج هذه احلكم من دائرة احلالل واحلرام ،وعدم اعتبـار تعـدد الزوجـات
معصية ،رأى أنه قد متكن من حل هذه املشكلة.
ويف معرض توضيح اختاذ الدكتور شحرور ملثل هذا االجتاه ،يبدو أنه ،كام سـبق
أن ذكرنا ،يواجه حقيقتني ،ومها :املجتمع اإلسالمي املعارص ،والتعـاليم واألحكـام
متسـك هبـا
التقليدية .فهو من جهة ال يستطيع التخيل بالكامـل عـن التعـاليم التـي ّ
املسلمون عىل مدى أربعة عشـر قرنا ،ومل يصدر عـن الفقهـاء حكـم عـىل خالفهـا
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التحوالت التـي حتـدث يف
طوال هذه القرون ،ومن ناحية أخرى ال يستطيع جتاهل
ّ
املجتمعات اإلسالمية الراهنة .ومن هنا فإنه يؤثر أن يتخذ موقفا حـذرا فـيام يتعلـق
بمسألة تعدد الزوجات ،ورأى أن االعتقاد بتأرخيية اآليـات القرآنيـة يمثـل طريقـة
ّ
حلل هذه املشكلة.
إن هذا النوع من االجتاه احلذر يف اجلمع بني احلقائق والواقعيات ،أ ّدى بالدكتور
املفرسـ يف هـذا
شحرور إىل الوقوع يف نوع مـن التفسـري بـالرأي .لقـد كـان مـنهج ّ
األسلوب قائام عىل أسـاس اآلراء واملعطيـات الشخصـية ،ومـن هنـا نـرى أن رأي
الدكتور شحرور مل يستند إىل مسار علمي مستدل ،وإنام كان من البدايـة إىل النهايـة
يسعى إىل عرض نظرياته إىل املجتمـع اإلسـالمي يف إطـار فهمـه للقـرآن .إن هـذا
تم شجبه وإنكاره من قبل األئمة املعصومني؟مهع؟ ،1كـان هـو الـذي
األسلوب الذي ّ
املفرس ،كام أن الدكتور شحرور قد عمد منـذ
شكل أرضية وإطارا لتفكري واستنباط ّ
البداية إىل اختاذ فرضيات مسبقة لنفسه دون أخذ مضـامني القـرآن بنظـر االعتبـار،
وشق طريقه إىل تفسري آيات القرآن يف إطار تلك الفرضيات.
ّ
 .2النقطة الثانية هي أن القول بتأرخيية القرآن لي

ال جييب عـن مشـكلة تعـدد

الزوجات وما شاكلها من املسائل اجلزئيـة فحسـب ،بـل ويـؤ ّدي إىل مشـكلة أكـرب
تشكك يف مجيع القرآن بل وحتى فلسفة نزوله أيضـا .إذ لـو أردنـا أن نتعـاطى مـع
األحكام اإلسالمية ،مثل الدكتور شحرور ،من خـالل النظـرة التأرخييـة إىل آيـات

 .1الكليني ،حممد بن يعقــوب ،أصاول الكاايف ،ج  ،8ص  ،311دار الكتــب اإلســالمية ،طهــران،
 1407هـ؛ ابن أيب مجهور ،حممد بن عــيل األحســائي ،عاوايل الاآليل ،ج  ،4ص  ،104دار ســيد
الشهداء للنرش ،قم 1405 ،هـ.
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القرآن ،ففي مثل هذه احلالة كلام ّقرر اإلسـالم حكـام يف موضـع أو أجـرى تعـديال
عليه ،أمكن لنا اعتباره خمتصا بعرص النزول وفاقـدا لالعتبـار واجلدوائيـة .وبـذلك
سوف تفقد سائر األحكام احلقوقية واجلزائيـة واالجتامعيـة يف اإلسـالم شـموليتها
وعامليتها ،وسوف يكون بمقدور كـل املجتمعـات أن تعمـل عـىل تغيـري األحكـام
واحلقوق اإلسالمية من خالل اعتبار املرجعية ل ُعرف شعوهبا أو الظواهر االجتامعية
يف الثقافة العاملية املعارصة.
متسك الدكتور شحرور بالنسيج التأرخيي إلدراك مفهوم اآليـة ،والعمـل
 .3إن ّ
بعد ذلك عىل استنباط املعاين العامة منهـا ،وإن كـان صـحيحا ،وقـد ورد ذكـره يف
كالم أغلب املفرسين ذيل تأثري أسباب النزول يف فهم آيات القرآن الكـريم ،ولكـن
ال بدّ من االلتفات إىل أنه طبقا للقاعدة األصولية القائلة بـ «عدم ختصـيص احلكـم
باملورد» ،فإن الواقعة التي نزلت اآلية بشأهنا ال ختصص احلكـم وال جتعـل القاعـدة
العامة والكلية خمتصة بمورد خاص .وبعبارة أخرى :ال بد من االلتفـات إىل طبيعـة
ارتباط أسباب النزول مع اآليات ،وهل يؤ ّيد ذلك مسألة تأرخيية اآليات؟ إن املـراد
من سبب النزول هو احلادثة أو السؤال الذي نزلت اآلية بسـببه .ومـن الواضـح أن
مجيع اآليات لي

كذلك .وعىل هذا األساس ال يمكن تعميم بح أسباب النزول

عمم القـول بتأرخييـة
عىل مجيع القرآن الكريم .هذا يف حني أن الدكتور شحرور قد ّ
اآليات عىل مجيع القرآن ،ومل يعرتف بحدود لذلك.
وبعبارة أخرى :إن بح أسباب النزول يثبت أن بعض اآليات مرتبط بالوقائع
نـص
نـص القـرآن ّ
واألحداث اخلاصة (املوجبة اجلزئية) ،بيد أن التأرخيية تدّ عي أن ّ
خاص قد تبلور ضمن االرتباط مع الرشائط التارخيية والوقـائع االجتامعيـة ،وهلـذا

 ❖ 258حممد شحرور؛ دراسة النظریات و نقدها

االدعاء كلية وعموم يشمل مجيع اآليات (املوجبة الكلية) .يضـاف إىل ذلـك أنـه يف
موارد وجود سبب النزول ،جيب بح طريقة االرتباط؛ فهل كان االرتباط يف هـذه
املوارد بحي يثبت التأرخيية؟ يمكـن القـول يف اجلـواب :كـال ،وكـام قـال بعـض
املختصني يف العلوم القرآنية :إن فوائد دراسة أسباب النـزول قليلـة جـدا؛ فهـي ال
تقدّ م لنا سوى فوائد شحيحة عن النص .وعىل هذا األساس فإن أمهية هذا البحـ
ال تصل إىل احلدّ الذي يغلق معه الباب دون فهم النصوص.1
 .4لو كان سياق اآليات واالهتامم اخلاص بموقعها يف بيان آية تعـدّ د الزوجـات قـد
أدى بالدكتور شحرور إىل اختاذ مثل هذا االجتاه ،جيب القول :إنه عىل الـرغم مـن وقـوع
اآلية بني اآليات املتعلقة بأحكام اليتامى واهتامم املفرسين هبذه النقطـة ،قـد اقـرتن بنـوع
من التعدد يف اآلراء والنظريات .طبقا للسياق املوجود ،ذهب الـبعض إىل فهـم الـزواج
من غري األيتام؛ من جهة أن الل سبحانه وتعاىل قد ّ
حـذر مـن ظلـم اليتـامى ،يف اآليـات
تعرضــت هــذه اآليــة إىل ذات املوضــوع (اليتــامى
الســابقة ،مــن الناحيــة املاليــة ،وقــد ّ
وزواجهم وعدم ظلمهم من هذه الناحية)  .2وهناك من اسـتنتج مطلقـا؛ أنـه كـام جيـب
االحتياط يف مورد اليتامى ،ويتم االهـتامم يف شـؤوهنم بالعـدل ،كـذلك جيـب االهـتامم
مـنهن عـىل
بأمور النساء ،وعدم اإلفراط يف الزواج ،منهم وعـدم ظلمهـن ،واالقتصـار
ّ
أربع فقط .3وهناك من استنتج األمر بالزواج من اليتيامت لرفع املحذور األخالقـي ،1أو
لرفع عنوان اليتم عنهن.2
 .1قائمي نيا ،عيل رضا« ،نقد تارخييــت قــرآن» (نقــد تأرخييــة القــرآن) ،جملــة :رصالنامه مطالعاات

تفسريي ،العدد ،6 :ص  ،21السنة الثانية 1390 ،هـ ش( .مصدر فاري).
 .2مغنية ،حممد جواد ،تفسري الكاشف ،ص  1422 ،249هـ.
 .3الطربي ،حممد بن جريــر ،التبياا يف تفساري القارآ  ،ج  ،3ص  ،15دار إحيــاء الــرتاث العــريب،
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وامللفت أنه خالفا لرأي الدكتور شحرور ،الذي اسـتنتج الـزواج مـن األرامـل
ذوات األوالد اليتامى عىل أساس من سياق اآلية ،ذهب البعض مـن ذات السـياق
إىل استنتاج الزواج من غري أ ّمهات اليتامى .وقد استدل لذلك بأنه بسـبب احلـروب
والنزاعات الكثرية يرتفع عدد األرامل ويشتدّ التناف

بني الرجـال يف الـزواج مـن

أكرب عدد من الناس ،ولكن عندما يزداد عدد األفراد الـذين يـدخلون حتـت كفالـة
رجل واحد بسبب تعدد الزوجات ،ويرتفع لذلك مقـدار نفقاتـه ،يتجـه إىل أمـوال
اليتامى ،ويترصف فيها ظلام؟ وقد أدى هذا األمر إىل نزول هذه اآلية؛ حي قال الل
تعاىل :إن كنتم ختافون إذا تزوجتم من الكثريات أن يؤ ّدي ذلك إىل ظلم يف حق مـن
تفرطـوا يف الـزواج،
تتكفلوهنم من أوالدهم ومتتدّ أيـديكم إىل أمـواهلم ،وعليـه ال ّ
واقتصـروا عىل أربع نساء ،وإن واجهتم مشكلة يف الزواج مـن الرابعـة؛ فاقترصـوا
عىل ثالث أو أقل.3
وعىل هذا األساس يف ضوء الرؤية التأرخيية إىل اآليات كام ُحيتمـل الـرأي الـذي
رآه الدكتور شحرور بشأن تعدد الزوجات وعىل أسـاس ارتباطـه بسـياق اآليـات،
كذلك سائر اآلراء والنظريات املحتملـة األخـرى الـواردة يف هـذا الشـأن جـديرة

بريوت 1412 ،هـ.
 .1البالغي ،حممد جواد ،آالء الرمحن يف تفسري القرآ  ،ج  ،2ص  ،8بنياد بعثت ،قم 1420 ،هـ.
 .2صادقي طهراين ،حممد ،الفرقا يف تفسري القرآ باالقرآ  ،ج  ،6ص  ،167فرهنگ اسالمي ،قــم،
 1365هـ ش.
 .3أبو حيان التوحيــدي ،حممــد بــن يوســف ،البحار املحايط يف التفساري ،ج  ،3ص  ،503دار الفكــر،
بريوت 1420 ،هـ؛ الطوي ،حممد بــن حســن ،رجاال الطاويس ،ص  ،104املكتبــة الرضــوية،
النجف األرشف 1381 ،هـ ش.
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باالهتامم أيضا .وذلك ألن الدكتور شحرور ال يقدم دليال مقبوال عىل إثبات رؤيتـه
وإبطال سائر اآلراء األخرى .وعليه يمكن القول ال يوجد رجحان لرأيه عىل سـائر
اآلراء األخرى.
متسك الدكتور شحرور برشائط عصـر النزول ،وحــرص
 .5النقطة األخرى أن ّ
جواز تعدد الزوجات بذلك العرص؛ الذي هو ،عىل حد تعبريه ،خاص باألرامل من
ذوات األيتام ،واآلن حي ال وجود ملثل هذه الشــرائط؛ فقـد حكـم بعـدم جـواز
متسك خاط وغري صحيح؛ إذ ال شك يف أن الكثري من األحكام اإلهليـة يف
التعددّ ،
القرآن عىل صلة بالثقافة اجلاهلية ،ولكنها يف الوقت نفسه ال تنـحرص بثقافة عــرص
اجلاهلية ،ومتتد عىل طول الزمان .إن ارتباط القرآن هبذه الثقافة لي

بـام هـي ثقافـة

لعصـر خاص ،وإنام يأيت هذا االرتباط يف ضوء خصائص خاصـة يف هـذه الثقافـة.
أي زمن ،جتلت تلـك
وعىل هذا األساس ،كلام حتققت هذه العنارص واخلصائص يف ّ
األحكام املذكورة .وبعبارة أخـرى :إن هـذه اخلصـائص ال ختـتص بـزمن خـاص،
ترتسـب يف كـل
ويمكن هلا أن تتحقق يف كل جمتمع عىل طول الزمان .ويمكن هلا أن ّ
املفسـر بدوره أن يسـعى إىل
جمتمع برشي وحتى يف املجتمعات احلديثة أيضا .وعىل ّ
اكتشاف هذه اخلصائص ،واستمرار كل واحد منها يف املجتمعات األخرى.1
إن االستدالل الذي يقدّ مه الـدكتور شـحرور عـن تعـدد الزوجـات وارتباطـه
يبني ارتباط القرآن املحدود بالثقافة اجلاهليـة ورشائـط ذلـك
بثقافة عـرص النزولّ ،
العـرص .يف حني يوجد يف البني حيثيتان يمكن الفصل بينهام .ومهـا :حيثيـة صـدور
احلكم أو اآلية بسبب ارتباطهـا بظـاهرة خاصـة وجلهـة التحقـق يف زمـان ومكـان
 .1قائمي نيا ،عيل رضا« ،نقد تارخييــت قــرآن» (نقــد تأرخييــة القــرآن) ،جملــة :رصالنامه مطالعاات

تفسريي ،العدد ،6 :ص  23ـ  ،24السنة الثانية 1390 ،هـ ش( .مصدر فاري).
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خاصة .أو أن ارتباط احلكم أو اآلية بظاهرة خاصة جلهة حيثيتها الداخلية،
ورشائط ّ
ولي

بسبب حتققها يف زمان ومكان خاصني .ومن هنا يكون للحكم الصادر قابلية

التعميم.1
إن كالم الدكتور شحرور يثبت أنه قد الح احليثيـة األوىل ،ولـذلك يصـل إىل
نتيجة مفادها أن احلكم بجواز تعدد الزوجات ينحصـر بعــرص النـزول ،وال يقبـل
التحقق يف سائر املراحل والعصور .فحكم لذلك بعدم اجلواز .يف حني أنه ال يـذكر
دليال عىل إثبات أن احلكـم املـذكور إنـام ينحصــر بتلـك الفـرتة الزمنيـة اخلاصـة.
والسؤال الذي يمكن توجيهه إىل الدكتور شحرور ،هو :ما هو السبب الـذي يمنـع
من اعتبار صدور حكم تعدد الزوجات مـن جهـة حيثيتـه الداخليـة ،لـنحكم عـىل
أساس ذلك بجواز تعدد الزوجات يف مجيع العصور عند حتقق هذه احليثية؟
إن الكثري من األحكام العامة والشاملة ،وليدة الشـرائط التأرخييـة اخلاصـة ،دون أن
تسـري تأرخيية املنشأ إىل تأرخيية القوانني .وعىل هذا األساس فإن الكثـري مـن احلقـائق
املوضوعية تشكل ظرفا لنزول اآلية وليست سـببا لنزوهلـا .ومـن هنـا ال بـدّ يف هـذه
املوارد من البح عن فلسفة األحكام يف طبيعة ّ
جبلـة املـرأة والرجـل ،وهـي طبيعـة
تتغـري
وجب ّلة ثابتة ،وإن الل سبحانه وتعاىل م ّطلع عليها فيام وراء الزمان واملكـان ،وال ّ
يف العامل املعارص واحلدي  ،وإنام تظهر عىل شكل جتليات وأساليب جديـدة .ولـذلك
فإن ذات املصالح التي أ ّدت إىل تشـريع جـواز تعـدّ د الزوجـات يف صـدر اإلسـالم،
موجودة يف املجتمع البرشي املعارص؛ ألن احلكم املذكور يتناسب مع الطبيعة التـي ال

 .1املصدر أعاله ،ص .25
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تتغري واحلاجات الفردية واالجتامعية واملصالح النوعية للناس ،وهي دائمة وثابتة.1
ّ
من ذلك عىل سبيل املثال :فيام يتعلق بالنساء الالئي ُيتوىف عـنهن أزواجهـن ،أو
ينفصلن عنهم بطالق فيؤدي ذلك إىل وحدهتن وعزلتهن ،وعليه فإن القـول بعـدم
جواز الزواج الثـاين والثالـ مـن مثـل هـذه النسـاء ،بسـبب إدراج مسـألة تعـدد
الزوجات ضمن أبحاث حقوق اإلنسان ،حيكي عن عدم اإلدراك والفهم الصحيح
لفلسفة حقوق اإلنسان وحقوق املواطنة يف املجتمع؛ وذلك ألن نتيجـة هـذا النـوع
من الرؤية الظاهرية إىل القول باملساواة يف مجيع األمور وحشــرها يف زاويـة اجلـن
هـن مـن أوائـل
والقانون ،تؤ ّدي إىل زيادة االنحراف والفساد ،والنساء يف الغالـب ّ
الضحايا هلذا االنحراف والفساد.
 .6إن اإلشكال اآلخر الذي يرد عىل أصل نظريـة الـدكتور شـحرور يف مسـألة
تعدّ د الزوجات ،عدم التمييز الدقيق بني الضـرورات التـي تـؤ ّدي إىل جـواز تعـدد
الزوجات من وجهة نظره ونظر غريه من املفكرين اإلسـالميني .توضـيح ذلـك أن
ومقيـد برشــائط ناشــئة عــن
الــدكتور شــحرور يــرى أن تعــدد الزوجــات حمــدود ّ
الرضورات االجتامعية .وبعبارة أخرى :إن الدكتور شحرور جييز تعـدد الزوجـات
عند توفر بعض الرشـائط يف املجتمـع .ومـن ناحيـة أخـرى فـإن بعـض املفكـرين
املسلمني يعتربون أن العامل األسـاس يف ظهـور ترشـيع تعـدد الزوجـات واملبنـى
األصيل لذلك ،يعود إىل بعض الرضورات االجتامعية األخرى2؛ ومل يتضح مـا هـو
 .1علوي نژاد ،حيدر« ،رويكردهاي روشنفكري به مسأله زن در قرآن» (االجتاهات التنويريــة إىل
مسألة املرأة يف القرآن) ،جملة پژوهش هاي قرآين ،العدد ،25 :ص  1380 ،269هـ ش( .مصــدر
فاري).
 .2املطهري ،مرتىض ،جمموعه آثار (األعامل الكاملة) ،ص ( .412مصدر فاري).
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وجه االختالف بني هذه الضـرورات وتلك الضــرورات التـي يـذكرها الـدكتور
شحرور بشكل دقيق ،فيكون بعضها موجبـا جلـواز تعـدد الزوجـات ،ويف املـوارد
األخرى ال يستوجب صدور مثل هذا اجلواز.
ومن ناحية أخرى ،وبرؤية أعمق يمكـن القـول بـأن ربـط احلكـم بجـواز تعـدد
املتنوعة ،والذي يؤكـد عليـه الـدكتور شـحرور،
الزوجات بعرف وثقافة املجتمعات ّ
ويعتربه أمرا تابعا للضـرورات االجتامعية ،كالم مل حيض بتأييد من قبـل الفقهـاء ،ومل
يروه خمتصا بحاالت الضـرورة .ولذلك هناك إطالق جلواز التعـدد يشـمل حـاالت
االضطرار واالختيار .ولكن من ناحية أخرى علينا أن ال نغفل عن هذه احلقيقة وهـي
أن مسألة تعدّ د الزوجات وإن كانت من األحكام اإلسالمية الثابتة والبدهييـة ،بيـد أن
حتصيل رشائطها يف العصـر احلارض صار أصعب مـن السـابق؛ إذ يف احليـاة القديمـة
وشكلها البسيط ،كـان باإلمكـان حتقيـق العدالـة بشـكل أيرسـ ،وكـان أكثـر النـاس
يستطيعون الوفاء بتحقيق العدالة بـني النسـاء ،وأمـا يف العرصـ الـراهن يبـدو حتقيـق
العدالة أصعب .وعىل هذا األسـاس مـن املناسـب يف مـورد جـواز تعـدد الزوجـات
االكتفاء بحدود الرضورة االجتامعية.
ُيضاف إىل ذلك أن تطبيق تعدد الزوجات لو حتقـق دون أخـذ أهدافـه ومقاصـده
الشـرعية بنظر االعتبار ،وأ ّدى إىل إحداث خلل يف النظام االجتامعـي ومـا إىل ذلـك،
وجب عىل القائمني عىل الشأن الديني أن حيولوا دون تطبيقه وتنفيذه .ومـن هنـا فإنـه
يدخل يف صالحيات احلكومة اإلسالمية أن تفرض رشوطـا ،عنـد اقتضـاء املصـالح
تقيـد
اخلاصة للنظام واملجتمع اإلسالمي ،عىل تطبيـق الـزواج الثـاين ،مـن قبيـل :أن ّ
الزواج الثاين بإحراز القدرة املالية للزوج من قبل املحكمة املختصة أو مواقفة الزوجـة
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األوىل ،وما إىل ذلك عىل سبيل املثال .1ومن ناحيـة أخـرى وبااللتفـات إىل األعـراف
والتقاليد السائدة يف ثقافة املجتمع ،ال يمكـن لنـا أن ننكـر أن الـزواج الواحـد يمثـل
األصل يف ثقافة املجتمع ،ويعدّ تعدد الزوجات بوصفه ظاهرة عىل خالف األصل.
إن أمهية االكتفاء باحلدّ األدنى يف مسألة تعـدد الزوجـات ،كـالم علمـي جيـب
أخذه بنظر االعتبار؛ وذلك ألن احلكـم بتعـدّ د الزوجـات رضورة اجتامعيـة جيـب
االستفادة منه يف حدود ما تفرضة الشـرائط االجتامعية الرضورية فقط .وعـىل هـذا
يتعني عىل املشـ ّرعني يف جمـال القـانون يف العرصـ الـراهن ،وإن كـانوا ال
األساسّ ،
يستطيعون حتويل احلكـم الـوارد يف رصيـح الشــريعة مـن اجلـواز إىل احلرمـة ،أن
خاصة ويف ضوء القانون املدين.
يعملوا عىل حتديده بموارد ّ

النتيجة
إن مواجهة الدكتور شحرور مع واقعيتني ومها :جمتمع املسلمني املعارص ،والتعـاليم
الدينية التقليدية ،وضعته أمام حتدّ جاد يف تفسري آيات القرآن الكريم .ومن هنا فإنـه
ال يستطيع جتاهل هذه التعاليم بالكامل ،كام ال يمكنه جتاهل التحوالت املعارصة يف
العامل اإلسالمي .ومن هنا فقد عمد ضمن احلفاظ عىل ظـاهر النصـوص إىل تقـديم
تأويل جديد عىل مبنى تأرخيية النص املقدّ س من هذه النصوص ،وتفسريه عىل طبق
رشائط العرص .وعىل هذا األساس فإنـه مـن خـالل القـول بتأرخييـة اآليـات قـال
بانحصار مسألة تعدّ د الزوجات بمرحلة عرص النزول ،ومل ير وجود أرضية مناسـبة
لتحققها يف املرحلة املعارصة .ألن الل قد أصدر هذا احلكم يف مورد األرامـل ذوات
 .1كاتوزيان ،نارص ،حقوق مدين اانواد (احلقاوق املدنياة لاألرسة) ،ج  ،1ص  115ـ  ،117نرشــ:
هبمن بنا ،طهران 1375 ،هـ ش( .مصدر فاري).
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يتزوجوا أكثـر مـن واحـدة مـن هـذا الصـنف مـن
األيتام ،وقد أذن الل للرجال أن ّ
النساء .ومن هنا حي ال توجد حروب يف العرص احلارض تكـون اآليـة قـد فقـدت
مصداقها ،وال يوجد جواز هلـذا احلكـم .ويف خطـوة الحقـة حيـ كـان الـدكتور
شحرور ،عىل ما يبدو ،ملتفتا إىل عدم صوابية هذا احلكم ،ذهب إىل خطـوة متقدمـة
حي قال بأن تعدد الزوجات أمر تابع ل ُعرف وثقافة املجتمعات ولي

لعرص نزول

اآليات فقط .وكانت رصاصـة الرمحـة قـد انطلقـت مـن ماسـورهتا؛ حيـ أعلـن
الدكتور شحرور أن تعدد الزوجات أمر خارج عن دائرة احلـالل واحلـرام اإلهلـي،
واعترب ذلك أمرا جائزا ال ترتتب عليه معصية أو عقوبة .وقد جـاء اختـاذ مثـل هـذا
املوقف كإجراء حذر يف سياق اجلمع بـني هـاتني الـواقعيتني .وذلـك ألن الـدكتور
شحرور لي

علامنيا خالصا ينظر إىل التعاليم واملفاهيم الدينية بوصفها أمـورا غـري

التحـوالت
ذات معنى ،وإنام هو شخص مسلم ولكنه مع ذلك ال يسـتطيع جتاهـل
ّ
الراهنة التي يشهدها املجتمع اإلسالمي املعارص.
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 .28مدري ،سيد حممد تقي ،من هدى القرآ  ،ج  ،2دار حمبّي احلسني ،طهران 1419 ،هـ.
 .29املطهري ،مرتىض ،جمموعه آثار (األعامل الكاملاة) ،ج  ،19انتشارات صدرا ،ط  ،6طهــران،
 1385هـ ش( .مصدر فاري).
 .30مغنية ،حممد جواد ،تفسري الكاشف ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران 1424 ،هـ.
 .31مكارم الشريازي ،نارص ،تفسري نمونه (التفسري األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنازل) ،دار الكتــاب
اإلسالمية ،طهران 1366 ،هـ ش.
 .32مري خاين ،عزت السادات« ،إحياگري تفكر دينــي :مطالبــات زن مســلامن و خيــزش دو
تفكر فمينيسم اسالمي و اجتهاد اصول گرا» (إحياء الفكر الديني :مطالب املــرأة املســلمة
وانطالق فكريت النسوية اإلســالمية واالجتهــاد األصــويل) ،جملاة مطالعاات راهاددي زناا ،
العدد 1397 ،20 :هـ ش( .مصدر فاري).

قراءة نقدية لرأي الدكتور شحرور
حول تعارض احلجاب ومقولة احلرية
زهراء حممدي1

اخلالصة
إن احلرية من املفاهيم الواسعة االستعامل يف حياة اإلنسان ،وهـي تـرتبط ارتباطـا وثيقـا
بمختلف احلقول االجتامعية والسياسية والفلسفية والكالمية وما إىل ذلك .وتعدّ مسـألة
احلجاب من بني املسائل اجلدلية ذات الصلة الوثيقة بمسـألة حريـة اإلنسـان .ويـذهب
ّ
بتجـذر
الدكتور شحرور ،وهو من املفكرين املستنريين املعارصين ،مـن خـالل اعتقـاده
حرية اإلنسان يف الفطرة اإلهلية ،إىل القول بأن كل إنسان يتمتع بمثل هذا احلـق ،بحيـ
ال يمكن سلبه عنه كام ال يمكن سلب حقه يف احلياة .وفيام يتعلـق بالتعـاطي مـع مسـألة
احلجاب وارتباطها بحرية املـرأة ،ذهـب الـدكتور شـحرور يف إطـار رفضـه للحجـاب
الرشعي املألوف ،ونفي وجود جذر هلذا النوع من احلجاب يف القـرآن الكـريم ،واعتـرب
احلجاب مسألة تابعة لل ُعرف ،وإنه خيتلف من جمتمع آلخر .إن الـدكتور شـحرور يـرى
أن احلجاب الرشعي ُمقتب

من النزعة الذكورية التي كانت مهيمنة عىل املجتمع العـريب

 .1طالبة عىل مستوى الدكتوراه يف جامعة األديان.
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تم فرضه عـىل املـرأة باسـم اإلسـالم.
يف عصـر النزول ،ورأي الفقهاء بعد ذلك؛ حي ّ
نتعرض يف هذه املقالة بأسلوب توصيفي  /حتلييل واستنادا إىل املصادر املكتبيـة،
وسوف ّ
لبيان ومناقشة رأي الدكتور شحرور حول احلجـاب وصـلته بمقولـة احلريـة .ويف هـذا
السياق وبعد إطاللة عابرة عىل مفهوم احلرية ،نعمل عىل توضيح مراد الدكتور شـحرور
من احلرية يف احلقلني الفلسفي  /الكالمي ،واحلقل االجتامعي .ونبني بعـد ذلـك صـلة
احلجاب باحلرية من وجهة نظر الدكتور شحرور ،ونعمـل يف اخلتـام عـىل تقيـيم ذلـك.
ويبدو أن الدكتور شحرور قد عمد يف بداية األمر ،بمعزل عن آيـات القـرآن ،إىل إظهـار
رأي منبثق من هواجسه العرصية والتفاته إىل املفـاهيم احلديثـة التـي حصـل عليهـا مـن
خالل احتكاكه بالثقافة األجنبية ،ثم قام بعد ذلك من الناحية العملية مـن أجـل توجيـه
آرائه إىل خلق حاضنة هلا من آيات القـرآن؛ ليـتمكن هبـذا األسـلوب مـن توجيـه ذهـن
القارئ نحو مقاصده.

املقدّ مة
ّ
واملتجذرة يف الفطـرة اإلهليـة ،هـو حـق احلريـة،
إن من بني احلقوق اإلنسانية اهلامة
مقيـدة فـام هـي الضـابطة أو
مقيـدة؟ وإذا كانـت ّ
ولكن هل هذه احلريـة مطلقـة أم ّ
الضوابط التي حتدّ ها وتقيدها؟ هذا ما حيتاج إىل بح تفصييل ،وهنـاك آراء خمتلفـة
يف هذا الشأن .وإن من بني املسائل التي تبدو يف ظاهرها أهنا تنايف احلريـة بنحـو مـا،
بح السرت واحلجاب بالنسبة إىل املرأة املسلمة؛ وهو البح الذي محل دعاة محايـة
حقوق اإلنسان العاملية عىل إثارة مسألة احلجاب بشكل جاد.
ومن بني املفكرين التنويريني املعارصين الذين يبدو عليهم محـل هـاج

العالقـة

بني الدين والتعاليم الدينية ومسألة التجدد ومعطيات املرحلة املعارصة ،هـو الـدكتور
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حممد شحرور .وقد ذهب الدكتور شحرور مدفوعا هبـذا اهلـاج

إىل بحـ مسـألة

احلجاب وحرية املرأة ،وقد درس هذا املوضوع يف إطار األدلة النقلية .إنه مـن منطلـق
إيامنه بحرية اإلنسان ،األعم من الرجل واملرأة ،وإن كان بحسب الظاهر جيعـل آيـات
القرآن الكريم معيارا يف مسألة احلجاب ،إال أنـه ضـمن جتاهلـه للمحتـوى الواضـح
لآليات ،قد عمل عىل إنكار وجـود احلجـاب يف آيـات القـرآن الكـريم .إن الـدكتور
شحرور باإلضافة إىل بيان فهمه آليات القرآن واملفاهيم املتعلقة باحلجاب ،يشكك يف
الرأي الرايج للمفسـرين ،ويعترب احلجاب الشـرعي وليد أفكار الفقهـاء يف االسـتناد
إىل آيات القرآن ،وكذلك النزعة الذكورية لدى العرب يف جمتمع عرصـ نـزول القـرآن
الكريم .ولذلك فإنه يعترب احلجاب أمرا عُ رفيا وتابعا للمجتمعات ،ويمكن أن يكـون
خمتلفا من جمتمع إىل جمتمع آخر.
يبدو أن بيان هذه املسألة ،بااللتفات إىل أمهية هذا البح يف العامل املعـارص ،وال
س ّيام مع وجود التحديات واالنتقادات التي تثار من قبل مجعيـات حقـوق اإلنسـان
واجلمعيات النسوية وكذلك املستنريين اإلسالميني ،جتاه مسألة احلجاب ،وال سـ ّيام
إيضاح صلتها بحق حرية املرأة ،التي ُتعرب يف النظرة األوىل عن وجود التقابل بينهام،
يف إطار مناقشة تفكري أحد هؤالء الناقدين ،أمرا رضوريـا .إن األمهيـة التـي حتمـل
معها رضورة هذا النـوع مـن الرؤيـة جتـاه مسـألة احلجـاب ،قلـام حظيـت بـاهتامم
الباحثني .ومن هنا ال نجد إال أعامال ومؤلفات قليلة درست مسألة احلجاب يف فكر
ّ
وحـل
املفكرين املسلمني من املجددين  ،وقلام كان من بينها ما يرتبط بمقولة احلرية
مشكلة التقابل الظاهري بني هذين األمـرين .وسـوف نبـدأ البحـ ببيـان مفهـوم
احلرية.
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مفهوم احلریة
إن احلرية من املفاهيم الفلسفية الكلية التي ينتزعها العقل بلحـاظ خـاص عـن احلقـائق
املوضوعية .وقد تم االهتامم هبذا املصـطلح املشـهور مـن زوايـا متعـددة ،وتـم تعريفـه
بتعاريف خمتلفة .وباإلضـافة إىل ذلـك مل تكـن الفرضـيات النظريـة املسـبقة للمـدارس
الفكرية املتنوعة عديمة التأثري يف صياغة تعاريف خمتلفة للحريـة .وعليـه فمـن الطبيعـي
حدوث اختالفات عند البح يف هذا الشـأن .وعـىل هـذا األسـاس سـوف نعمـل يف
البداية عىل توضيح مرادنا من هذا املصطلح ،ثـم ننتقـل بعـد ذلـك إىل حتليـل ومناقشـة
املتصور مع احلجاب من وجهة نظر الدكتور شحرور.
تعارضه
ّ
يرى الدكتور شحرور أن احلرية بكـال قسـميها ،أي :احلريـة الفرديـة ،واحلريـة
العامة ،قد اكتسبت معاين خمتلفة عىل طول التـاريخ .1إن الـدكتور شـحرور ،حيـ
يؤكد عـىل التحلـيالت اللغويـة ،يـرى أن احلريـة كلمـة تقـع يف الـرتاث العـريب /
اإلسالمي عىل خالف العبودية .2وعىل هذا األساس ،فإن «احلر باملفهوم الرتاثي هو
الذي ال ُيباع وال ُيشرتى ،أي :لي

واحلرة تعني املـرأة التـي ليسـت بأمـة».3
بعبد،
ّ

التحـول املفهـومي ملفـردة احلريـة جـاء
وعىل هذا األساس يمكن لنا أن نعترب بداية
ّ
بتأثري من مفهوم العبودية.
ويف خصوص ماهية احلرية أو منشئها بعبارة أخرى ،يـذهب بعـض املفكـرين،
 .1شحرور ،حممد ،اإلسالم  ...األصل والصورة ،ص  ،34طوى للثقافة والنــرش واإلعــالم ،ط ،1
لندن 2014 ،م.
 .2شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة يف الدولة واملجتمع ،ص  ،143األهايل للطباعة والنشـر
والتوزيع ،ط  ،4دمشق 1997 ،م.
 .3املصدر أعاله ،ص .143
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من أمثال هوفيلد ،إىل اعتبار احلريـة حقـا .إن النظـام احلقـوقي قـد يعطـي األفـراد
تعهد خاص يمكن أو يتّجـه إليـه
امتيازا أو حرية خاصة؛ بمعنى أن تعفي الفرد من ّ
وحتـرره مـن
بـالقوة،
بالقوة .ويف احلقيقة فإن عـدم توجـه التكليـف إىل الشـخص
ّ
ّ
ّ
التكليف ،يعني اعتباره شخصا ذا حق.1
ولكن طبقا للمباين الدينية ،حي يقوم رأي الدكتور شـحرور يف حقـل احلريـة
عىل هذا املبنى ،فإن احلرية تنشأ من الفطرة اإلهلية التي فطر الل اإلنسان عليها؛ ومـن
هنا فإن احلرية لإلنسان ،هي مثل حقه يف احلياة؛ وعليه ال يمكن سلبها منه.2
إن هذه املفردة ّ
تدل يف التفكري والثقافة اإلسالمية ويف احلقول املعرفيـة املختلفـة
عــىل تعــاريف ومفــاهيم اصــطالحية متفاوتــة ،وبااللتفــات إىل أن طبيعــة احلريــة
بحدودها ومساحتها قد اسـتوجبت نوعـا مـن التـأرجح الـذهني واملوضـوعي أو
النظري والعمـيل ،فقـد تقـدم تعريفهـا بمختلـف التعـاريف .إن أدبيـات الـدكتور
شحرور يف توظيف هذه املفردة تثبت أنه قـد اسـتعمل مصـطلح احلريـة يف معناهـا
الفلسفي  /الكالمي واالجتامعي.
إن مصطلح احلرية يف التحليالت الفلسـفية  /الكالميـة ،يشـري إىل خصوصـية
واستعداد يف وجود اإلنسان يم ّيزه من سائر املوجودات ،ويمنحه إمكانيـة االختيـار
 .1قاري سيد فاطمي ،سيد حممد« ،حتليل مفاهيم كليدي حقوق بشـر معارص حق ،تعهد ،آزادي،
برا بري و عدالت» (حتليل املفاهيم املفتاحية حلقوق اإلنسان املعارص :احلق ،املسؤولية ،احلريــة،
واملســاواة ،والعدالــة) ،جملااة حتقيقاات حقااوقي ،العــدد ،34 / 33 :ص  1380 ،213هـــ ش.
(مصدر فاري).
 .2جنايت ،حممد إبراهيم« ،رويكردي اسالمي به آزادي و حقوق بشـر» (الرؤية اإلسالمي للحرية
وحقوق اإلنسان) ،جملة علوم سيايس ،العدد ،15 :ص  1380 ،340هـ ش( .مصدر فاري).
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بني اخليارات املمكنة بحسب تشخيصه .وعىل هذا األساس فإن احلرية تعني القدرة
عىل االنتخاب واالختيار ،واإلرادة املسبوقة بالوعي واإلدراك .وبعبارة أخـرى :إن
تم استعامهلا يف واحد من معـاين مفـردة «االختيـار» .إن
احلرية يف هذا االستعامل قد ّ
األبحاث املرتبطة بـ «احلرية» بمفهومها األنطولوجي ،حيـ تـرتك نتائجهـا تـأثريا
والثواب والعقـاب األخـروي،
حاسام ومصرييا عىل مقولة تكليف اإلنسان املتد ّين
ّ
فقد حظيت باهتامم كبري .وهكذا فإن «احلرية» باملفهوم الفلسفي والكالمـي تـرتبط
بشكل جوهري مع «احلرية» بمفهومها االجتامعي يف فكر الدكتور شحرور.
نبني يف البدء مراد الدكتور شـحرور مـن احلريـة بمعناهـا
ويف هذا القسم سوف ّ
الفلسفي والكالمي ،ثم نعمل بعد ذلك عىل بيان مفهومهـا االجتامعـي مـن وجهـة
نظره أيضا:

احلریة يف مفهومها الفلسفي  /الكالمي
حرا كي يسلك
إن الل سبحانه وتعاىل ،طبقا آليات القرآن الكريم ،قد خلق اإلنسان ّ
طريق املعصية واملنكر أو خيتار طريق الطاعة واملعروف بإرادته .إن هذه احلريـة هـي
ذات كلمة الل العليا يف اخللق ،وهي الكلمة التي ُخلق الناس عىل أساسها أحـرار يف
سلوكهم وأفعاهلم؛ وهي االختيار الذي ُيعد معيارا أساسيا للثواب والعقـاب ،وإن
احلساب ال يكون له مفهـوم إال مـن خـالل احلريـة .1طبقـا لتعويـل الل عـىل إرادة
الناس؛ فقد طلب منهم أن يتبعوا تعاليم اإلسالم املنسجمة مع فطـرهتم اإلنسـانية.
إن هذا هو امليثاق الذي ّ
جتىل يف أركان اإلسالم بعد اإليامن بالل ويوم القيامـة ،وهـو
 .1شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلیام  :منظوماة القايم ،ص  156ـ  ،157األهــايل للطباعــة والنشـــر
والتوزيع ،ط  ،1دمشق 1996 ،م.
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امليثاق الذي يكون الل تعاىل يف أحد طرفيه ،ويقع اإلنسـان بشـكل خـاص واخللـق
بشكل عام يف طرفه اآلخر .وهو ذات اإلنسان الـذي خيتـار طريـق الطاعـة برغبتـه
وإرادته الكاملة ويصل إىل الثواب الدنيوي واألخروي ،أو يرتكه باختيـاره فيسـقط
يف العقاب الـدنيوي واألخـروي .1إن هـذه احلريـة هـي التـي تسـتوجب حـدوث

ََ َْ َ ْ َ ُ َ ا ُ ُا
انلِاس أَِة
االختالف بني األمم والشعوب ،حي قـال تعـاىل﴿ :ولِوَّل أ يكِو
ْ
َ َ ََ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ا ْ َ ُ ُ ْ ُ ُ
َ ََْ َ َ
ْ ا َ ََ
ار َ علًلهِا يظهِ ُرو َ ﴾،2
واحِدة ْلعلنا ل ِمن يكفر بِالرْح ِن ِِلًلوت ِ ِهم سقفا َِن ف ِضِة وَعِ ِ

وهذا األمر ُيعد من النوامي

والقوانني اإلهلية.3

إن هذه احلرية التي تم التعبري عنها بــ «حريـة املعتقـد» ،هـي ،مـن وجهـة نظـر
الدكتور حممد شحرور ،هبة وهبها الل سبحانه وتعاىل إىل اإلنسـان ،وال حيـق ألحـد
أن يسلب هذه احلرية من اإلنسان .4يف إطار هذا احلق حيصـل اإلنسـان عـىل حريـة

االختيار بني أن يؤمن بالل أو يكفر؛ ويف ذلك يقول الل سبحانه وتعاىلَ ﴿ :وقُل ْ َ
اْلِِ
ِ
ْ َ ِّ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ
5
تبني بوضوح كيف
َِن رَكم فمن شاء فلًلتَِن وَن شاء فلًلكفر  . ﴾...إن هذه اآلية ّ

أن الل منح الناس حرية الختيار الكفر أو اإليـامن بالتسـاوي .6وعليـه فـإن الفقـرة
األوىل من فقرات احلرية التي جيب عىل كل مسلم أن يعتقد هبا هي وجـود الكفـر،7

 .1شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلیام  :منظومة القيم ،ص  380ـ  1996 ،381م.
 .2الزخرف (.33 :)43
 .3شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة يف الدولة واملجتمع ،ص  69ـ  1997 ،70م.
 .4املصدر أعاله ،ص .153
 .5الكهف (.29 :)18
 .6شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة يف الدولة واملجتمع ،ص  1997 ،143م.
 .7املصدر أعاله ،ص .145
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وإن اإليامن ال ُيعرف إال بوجود الكفـر؛ فلـو آمـن أهـل األرض مجيعـا ،ملـا ُعـرف
اإليامن.1
إن جتيل هذا النوع من احلرية ،أو بعبارة أخرى :حرية العقيدة ،يف فكـر شـحرور
ونمط فهمه هلا ،هو كام جتىل يف فكـر سـائر املفكـرين مـن املسـلمني أيضـا .يـذهب
العالمة اجلعفري إىل القول بأن احلرية عبارة عن انفتاح الطريق أمام اإلنسان ليختار
بني الفعل والرتك أعم من أن يكون أحد الطرفني أو كالمهـا ذا قيمـة أو فاقـدا هلـا.
وهو يرى أن الذي جيعل احلرية تتصف باملعقولة أو غري املعقولة ،إنام يرتبط باستثامر
احلرية ،فإن كان هذا االستثامر متطابقا مـع األصـول والقـوانني اإلنسـانية النافعـة،
كانت احلريـة معقولـة ،وإن كـان االسـتثامر منافيـا لألصـول والقـوانني اإلنسـانية
النافعة ،فإهنا سوف تكون حرية غري معقولة.2
وفيام يتعلق بفلسفة وماهيـة وجـود هـذا النـوع مـن احلريـة لإلنسـان ،يـذهب
الدكتور شحرور إىل االعتقاد بأن غاية الل من خلق اإلنسـان ال تكمـن يف حصـول
اإلنسان عىل النفع أو الضـرر أو األكل أو الرشب أو اجلن  ،وإنام أراد الل أن حيقـق
ذاته يف اإلنسان .وعليه فإن الل من خالل إعطائه اإلنسان إحدى خصائصـه( ،التـي
هي الروح وإمكان املعرفة والتشـريع) ،إنام يعمل عىل حتقيق ذاته فيه .وهلذا السـبب
حرة .3وعليه بمالحظـة أن الل
فقد ّ
زوده بأدوات املعرفة ،وكل ذلك حيتاج إىل إرادة ّ
 .1املصدر أعاله ،ص .147
 .2جعفري ،حممد تقي« ،حق آزادي در اسالم» (حق احلریة يف اإلسالم) ،ص  ،181نرش آفرينه ،طهــران،
 1378هـ ش( .مصدر فاري).
 .3شحرور ،حممد ،القصاص القارآين ،ج  ،1ص  ،291مؤسســة الدراســات الفكريــة املعــارصة ،ط ،1
بريوت 2010 ،م.
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من خالل نفخ الروح ،قد حقق ذاته يف اإلنسان ،وبذلك يكون قد عثر عىل ذاته فيـه
احلـرة ،وإن
جمازا ،فإن الصفة األوىل التي سيحصل عليها اإلنسان هي صفة اإلرادة ّ
كل من ينازع اإلنسـان يف حريتـه يف االختيـار ،يكـون ال حمالـة قـد أهـان اإلنسـان
توجه إىل اإلنسان ،إنـام يـتم توجيههـا إىل الل
الذي حقق الل فيه ذاته ،وإن كل إهانة ّ
مبارشة .وبسبب وجود هذه احلرية قام الل سبحانه وتعاىل بتكريم اإلنسان وتفضيله
عىل سائر املخلوقات .وعـىل هـذا األسـاس فـإن إحيـاء وختليـد اإلرادة والكرامـة
اإلنسانية هي الغاية الكربى من خلق اإلنسان .1وهبذا البيان يمكـن القـول :إن احلريـة
تعني عدم منع وحرمان اآلخرين أو املجتمع من حرية املعتقد الذي يريد الفرد أن يعتقـد
به .وبعبارة أخرى :يذهب الدكتور شحرور ،يف بيان فلسفة ونعمة احلريـة ،إىل االعتقـاد
كرمـه الل هبـا ،تعنـي خالفتـه يف إطـار عـامرة
بأن خالفة اإلنسـان عـىل األرض ،التـي ّ
األرض ،وال يمكن هلذا اإلعامر أن يتحقق إال مـن طريـق اإلرادة احلـرة ،وهـي اإلرادة
التي متكّن اإلنسان من الطاعة واملعصية وفعل اخلري وارتكاب الرش .2وهلذه الغاية خلـق
الل تعاىل إبلي 3؛ وحي متتلك نف

اإلنسان قابلية الفجور والتقوى ،يمكن لإلنسـان

حيصن ذاته مـن سـيطرة الفجـور عـىل أفعالـه وأفكـاره .4إن
من خالل تزكيته لنفسه أن ّ
الدكتور شحرور ،من خالل االستناد إىل آيـات القـرآن الكـريم وهـي زاخـرة بأمجعهـا

 .1املصدر أعاله ،ص .292
 .2املصدر أعاله ،ص .290
 .3املصدر أعاله ،ص .296
 .4املصدر أعاله ،ص .297
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باملواع واألحكام والوصايا والنصائح واملعارف والتعاليم يف حقل النشـاط اإلنسـاين،
حرة.1
يعترب اإلنسان صاحب إرادة ّ
خالصة كالم الدكتور شحرور هي أن احلريـة تعنـي يف بعـض وجوههـا قـدرة
اإلنسان عىل اختيار طرق الطاعة أو املعصية ،وال حيـق ألحـد أن يسـلب منـه هـذه
احلرية .إن احلرية نتيجة الكرامة التي منحها الل لإلنسـان ،وربـام لـو كـان اإلنسـان
فاقدا للقيمة والكرامة ،لكانت حريته فاقدة للمفهوم واملعنـى .بيـد أن هـذه احلريـة
مقرونة باملسؤولية ،ولو أراد اإلنسان أن يستند إىل حريتـه فقـط ،مـع التنصـل عـن
يتحول إىل كائن منفلت ،وسوف يعود وبـال هـذا االنفـالت
مسؤوليته ،فإنه سوف ّ
عليه بالدرجة األوىل ،وعىل املجتمع تبعا لذلك.2

املفهوم االجتامعي للحریة
إن املفهوم االجتامعي للحرية حيتوي عىل خصائص يمكـن مشـاهدة انعكاسـاهتا يف
تفكري شحرور عىل النحو اآليت:

أ) حریة املعتقد وحریة التعبري عن العقيدة (حریة التعبري)
إن احلرية بمفهومها الفردي واالجتامعي عىل الرغم من ّ
جتذرها يف حرية التعبـري بمعنـى
االختيار واإلرادة ،إال أن هلا مقولة أخرى غـري مقولـة احلريـة يف املفهـوم الكالمـي .إن
احلرية عىل هذا املستوى تشتمل عىل القيم واحلقوق والواجبـات التـي تتحقـق يف حقـل
 .1شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معاارصة ،ص  131ـ  ،132األهــايل للنشــر والتوزيــع ،ط ،7
دمشق1997 ،م.
 .2بندرپي ،حممد رضا« ،شهروندي در حقوق أســاي ايــران» (املواطنــة يف احلقــوق األساســية
إليران) ،جملة ماهنامه ،العدد ،47 :ص  1383 ،16هـ ش( .مصدر فاري).
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العامـة؛ مـن
ويتم احلدي عنها بوصـفها مـن احلريـات ّ
العالقات الفردية واالجتامعيةّ ،
قبيل :حرية التعبري ،وحرية التفكري وما إىل ذلك.1
إن موارد االستعامل واملسـاحة املفهوميـة ملفـرديت «احلـر» و«العبـد» يف القـرآن
الكريم؛ ليست بحي ُتل ّبي مراد الدكتور شحرور يف بيان رؤيـة القـرآن بالنسـبة إىل
هذا النوع من احلرية ،ونعني هبا احلرية االجتامعية .وهو أمر لي

بعيدا عن ّ
التوقـع؛

وذلك ألن احلرية بمفهومها السياي واالجتامعي مقولة جديدة ومرتبطة بالعصــر
احلارض .وعىل هذا األساس يذهب الدكتور شحرور مـن أجـل فهـم رؤيـة القـرآن
الكريم جتاه احلرية ،إىل مفاهيم من قبيل «الشورى» ،ومقوالت أخرى مثل :التعاليم
واملفاهيم الفردية واالجتامعية والسياسية يف القـرآن ،واآليـات النـاظرة إىل الغايـة،
وسرية األنبياء يف دعوة الناس وما إىل ذلك.
وقد أشار الدكتور شحرور ،يف بيان واحدة من حريات اإلنسان يف هذه املقولـة،
إىل حرية التعبري ،واعتربها من احلريات التي منحها الل سبحانه وتعاىل إىل اإلنسـان.
وعىل هذا األساس فإن اإلنسان باإلضافة إىل متتّعه بحقـه يف حريـة املعتقـد ،يتمتـع
كذلك بحق التعبري وإظهار هذا املعتقد أيضا ،وال حيتاج يف التعبـري عـن معتقـده إىل
إذن من أحد .وعليه فإن كل شخص يتمتع بحرية إظهار معتقده بشكل متكاف مع
حرية اآلخرين يف هذا الشأن .2وعىل هذا األسـاس متـ ّ احلاجـة إىل مفهـوم آخـر،
وهو مفهوم «الشورى» (الديمقراطية) .وقد اعترب الدكتور شحرور الشورى حتققـا

مدونة الشيخ حمماد الطااهر بان عاشاور ،ص  ،144دار اهلــادي
 .1دراويل ،مجال الدين ،مسألة احلریة يف ّ
للطباعة والنـرش ،بريوت 2006 ،م.
 .2شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلیام  :منظومة القيم ،ص  1996 ،147م.
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للحرية يف جمموعة من الناس ،وقال بأن حرية التعبري عـن املعتقـد (حريـة التعبـري)
واحدة من دعائم وأعمدة الشورى.1
وطبقا هلذه الرؤية تم التعريف بالديمقراطيـة بوصـفها طريقـة ّ
حـل حقيقيـة بـني
«اجلميع» و«األنا» .2إن الشورى تعدّ بوصفها مظهرا مـن مظـاهر الديمقراطيـة ،وقـد

ِّ
َ ا َ ْ َ َ ُ
ِيِن اسِتجابوا لِِ َرَ ِه ْم
متّت اإلشارة إليها يف القرآن الكريم أيضـا؛ إذ يقـول تعـاىل﴿ :واَّل
َْ ُ ُْ ُ
ا َ َ ََ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ُ
ََ ُ
ورى بينه ْم َوم اِما َر َزقناه ْم ينفِقو َ ﴾ .3ومن هنا يمكـن القـول يف
َوأقاموا الصاة وأمرهم ش

بيان أمهية الشورى :إن الذي يمنع الشورى وال يؤمن هبا ،كالذي يمنـع مـن الصـالة
والزكاة وال يؤمن هبام .4وعىل الرغم من رضورة هذه املقولـة ،هنـاك ،بطبيعـة احلـال،
إمكانية الوقوع يف اخلطأ يف الشورى ،ولكن هذا ال يؤ ّدي إىل إلغائها.5
إن الديمقراطية يف تفكري الـدكتور شـحرور تعنـي حتقـق احلريـة يف جمموعـة مـن
الناس تربطهم صـلة مع ّينـة يف التوافـق مـع املرجعيـة املعرفيـة واألخالقيـة واجلامليـة
وال ُعرفية .6وبعبارة أخرى :هناك يف احلكومة الديمقراطيـة مرجـع معـريف وأخالقـي
ومجايل واحد للدولة والشعب .ومن هنا وعىل أساس هـذه املرجعيـة يكـون بمقـدور
كل شخص ،من الرجال والنساء ،أن يسأل اخلليفة (احلاكم) عن سـلوكه وسياسـته.7
 .1املصدرأعاله ،ص 148؛ شحرور ،حمماد ،دراساات إساالمية معاصاارة يف الدولاة واملجتماع ،ص
 ،141األهايل للطباعة والنرش والتوزيع ،ط  1997 ،4م.
 .2شحرور ،اإلسالم واإلیام  :منظومة القيم ،حممد ،ص  1996 ،151م.
 .3الشورى (.38 :)42
 .4شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلیام  :منظومة القيم ،ص  150ـ  1996 ،151م.
 .5شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة يف الدولة واملجتمع ،ص  1997 ،191م.
 .6شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1997 ،437م.
 .7املصدر أعاله ،ص .563
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يف هذا النوع من الديمقراطية جيب أن ال يكون هناك أي نـوع مـن أنـواع االسـتبداد،
حتى وإن حتقق عنوان األكثرية .وعىل هذا األساس فقـد أعطـى الل عـددا مـن املبـاين
األساسية لضامن احلفاظ عىل هذا األمر ،ومن بينها هذين املبدئني ،ومها :حرية املعتقـد
واالختيار ،وحرية إظهار العقيدة (حرية التعبـري) ،وال حيـق ألحـد أن يسـلب هـاتني
احلريتني من اإلنسان .1وعىل أساس هذا النوع من النظام الـديمقراطي يـتم التأسـي
حلرية التعبري وحرية الصحافة.2

ب) احلكومة املنبثقة من الدیمقراطية
إن الدولة املدنية ،التي هي نوع من احلكومات املنبثقة عن الديمقراطية ،حتتوي عـىل
نظام من العالقات بني األفراد الذين يتمتعون بحرية ومساوات وعدالة يف احلقـوق
والواجبات ،وتشكّلت عىل هذا األساس .3إن الشاخص األصيل يف الدولـة املدنيـة
الديمقراطية الليربالية ،التي يؤكد الدكتور شحرور عـىل رضورة قيامهـا ،يكمـن يف
تطبيق واحرتام حقوق مجيع أفراد املجتمع دون النظـر إىل ِ
العـرق والـدين واجلـن
والتفكري؛ وذلك يف ظل دولة تضمن احلقـوق واحلريـات جلميـع املـواطنني ،بـام يف
ذلك :حرية املعتقد ،وحرية التعبري ،واملساواة أمـام القـانون .4وبعبـارة أخـرى :إن
اخلصوصية؛ بمعنى عدم التمييز بني أفراد الشعب بسبب انتامئهم القومي دون فـرق
بني صغري وكبري ،ودون التفات إىل جنسهم سـواء يف ذلـك املـرأة والرجـل ،ودون
 .1املصدر أعاله ،ص .268
 .2شحرور ،حممد ،ص  2000 ،207م.
 .3شحرور ،حممد ،القصص القرآين ،ج  ،1ص  2010 ،345م.
 .4املصدر أعاله ،ص  346ـ .347
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التفات إىل املنزلة االجتامعية لألفراد ،بال فرق بني غنـي أو فقـري ،ودون التفـات إىل
املوقع السياي؛ فال فرق بني رئي

ومرؤوس ،ودون التفـات إىل االنـتامء الـديني،

فال فرق بني املسلم واملسيحي واليهودي.1
وعىل هذا املبنى يذهب الدكتور شحرور إىل اعتبـار أن الـدين اإلسـالمي حيتـوي
عىل خصائص الليربالية واملحافظة معا .إن ليربالية اإلسـالم تكمـن يف إيامنـه باحلريـة
والكرامة اإلنسانية التي هي هبة من الل إىل الرجل واملرأة عىل السـواء .وعـىل أسـاس
هذه اخلصوصية الليربالية مل يمنع اإلسـالم مـن االخـتالط بـني الرجـال والنسـاء يف
أماكن العمل ويف الشارع ،بيد أنه (وهذه هي خصوصية املحافظة) قد منع من اخللـوة
مع غري املحارم يف األماكن املغلقة .2والعالمة األخرى عىل ليربالية اإلسالم أنه جعـل
لعـرف املجتمعـات .ويف املقابـل
ثياب املرأة والرجل يف حدود الدائرة اإلهليـة وتابعـة ُ
هناك جمتمعات حمافظة ،أغلبها جمتمعـات ذكوريـة ،أيضـا ،بالغـت يف فـرض الثيـاب
وجعلتها يف احلدود القصوى ،وعىل العك

منها هناك جمتمعات اكتفت باحلدّ األدنى

من الثياب.3
يرى الدكتور شحرور أن حكومة النبي األكرم متثل النمـوذج البـارز للحكومـة
الديمقراطية ،وذلك حي أنه؟ص؟ قد أعطى املـرأة حقوقهـا بحسـب مـا تسـمح بـه
الظروف املمكنة .ويف احلقيقة يمكن القول :إن الذي حتقـق يف مرحلـة حيـاة النبـي
األكرم؟ص؟ كان باكورة لتأسي

حرية املرأة؛ وهذه احلرية رغـم أنـه كـان هـو الـذي

 .1املصدر أعاله ،ص .347
 .2شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة يف الدولة واملجتمع ،ص  1997 ،198م.
 .3املصدر أعاله ،ص  189ـ .199
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أسسها ،ولكنه مل يستطع حتقيقها بشـكل كامـل .1ومـع ذلـك يمكـن االدعـاء بـأن
الديمقراطية يف مجيع أبعادهـا قـد حتققـت يف عصــر النبـي األكـرم؟ص؟ بالنسـبة إىل
األمور التي مل تكن متعلقة بالوحي.2
والنقطة الوحيدة التي تبقى يف خصوص احلرية ،هي :هل هذه احلرية مطلقـة أم
مق ّيدة؟ وإذا كانت مق ّيدة ،فام هو الشـيء الذي يملك صالحية تقييدها؟ هـل جيـب
االعتقاد ،كام هو شأن أتبـاع املـذهب الوجـودي ،باحلريـة املطلقـة لإلنسـان ،أو ال
يمكن للحرية أن تكون مطلقة ،وجيب حتديد معيار أو ضوابط لتطبيقها؟ وإذا كانت
تصب هذه القيـود ،كـام يف التفكـري اإلنسـوي ،يف إطـار
احلرية مق ّيدة ،هل جيب أن
ّ
املصالح املادية لإلنسان أيضا ،أم أن حرية اإلنسان ،كام يف االجتاه اإلسـالمي ،جيـب
أن تقوم عىل أساس املحورية اإلهلية ويف مسار حتقق القيم املعنوية واملتعالية ،وعـدم
توظيفها يف مسار االنحراف والتهتّك واالنفالت؟
إن الذي نستنتجه من كالم الدكتور شحرور بشأن مقولـة احلريـة ،هـو أنـه يـرى
وجوب الفصل بـني الديمقراطيـة وبـني قيـام الـبعض بإسـاءة اسـتغالل هـذا احلـق
والتعسف يف استعامله .ومن ها فقد سعى إىل التعريف بشاخص للديمقراطية ،ليحدّ د
بذلك دائرهتا وحدودها واإلعالن عـن عـدم السـامح بتجـاوز تلـك احلـدود .يقـول
الدكتور شحرور :إن الديمقراطية ال تعني استنساخ الثقافة الغربية وجعلها ثقافة لنـا،
توهم البعض ،بل إن معيار الديمقراطية يكمن يف عدم جتاوز احلدود اإلهلية .إن ما
كام ّ
ُيشاهده البعض أحيانا يف برملانـات بعـض البلـدان اإلسـالمية مـن تشــريع الشـذوذ
اجلـنس أو السـامح بتنـاول حبـوب منـع احلمـل يف املـدارس ،ويعتربونـه يسـتهدف
 .1املصدر أعاله ،ص .564
 .2املصدر أعاله ،ص .565
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الديمقراطية ،ويعتربون ذلك من عيوب الديمقراطية ،جيب أن نقول هلم :لـي

هنـاك

أي عيب يف الديمقراطية ،وإنام العيب يف الناس أنفسهم؛ وذلك ألهنم قد اختـذوا مـن
ّ
الليرباليـة صــنام يعبدونــه مـن دون الل ،بحيـ أخــذوا يتجـاوزون احلــدود اإلهليــة،
ومتغـرية .يف حـني أن
املحرمة يف قبال االجتهـادات البشــرية متـأثرة
ّ
وجعلوا األمور ّ
أي رأي آخر.1
ا ُمل ُثل ال ُعليا
تتغري يف قبال آراء االنتخابات وال ّ
واملحرمات ال تتأثر وال ّ
ّ

إن كالم الدكتور شحرور يف باب احلرية ،يقودنا إىل نتيجة مفادها أنه يقول بحق
املتصـورة
احلرية الفردية واحلرية املدنية لإلنسان بشكل واضح .إن احلرية الفرديـة،
ّ
بغض النظر عن تع ّلقها باملجتمع ،قد اكتسبت مصـداقيتها يف حريـة املعتقـد ،وعـىل
أي ديـن أو معتقـد يشـاء .كـام أن
أساس ذلك حيق لكـل شـخص أن خيتـار لنفسـه ّ
االعتقاد باحلرية املدنية ،والتـي يتمثـل نموذجهـا البـارز يف إظهـار املعتقـد (حريـة
التعبري) ،والتي تتحقق فيام يتعلق بارتباط الفرد متمتعا بدعم وأمن قانوين متحقق يف
احلقل العام ،قد انعكست يف رؤية الدكتور شحرور بشكل واضح؛ وهـي حريـة ال
يمكن اعتبارها دون حدّ  ،وإنام هي مرشوطة بعدم جتاوز دائرة احلدود اإلهلية.

احلجاب والساتر
إن املسألة اهلا ّمة والتي مت ّثل حتدّ يا وترتبط بشكل وثيـق بمسـألة حريـة اإلنسـان ،مسـألة
احلجاب وساتر املرأة .إن احلجاب حيظى بأمهيـة كبـرية يف حقـل مسـائل املـرأة بوصـفه
نموذجا هلوية املرأة يف البلدان اإلسالمية .وقد حتدّ ث الدكتور حممـد شـحرور ،يف ضـوء
اجتاهه الفكري اخلاص والرؤية التي كان يعمل عىل بلورهتا بالنسبة إىل مقولـة احلريـة يف
 .1شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  ،212األهايل للطباعة والنشــر والتوزيــع ،ط
 2000 ،1م.
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التفكري ،بكلامت جديرة باالهتامم حول احلجـاب ،حيـ تعـدّ مـن جهـة نقـدا للرؤيـة
التقليدية للحجاب ،وتعدد من ناحية أخرى معايري جديدة للحجاب.
يمكن لنا يف ضوء اإلطار الفكري للدكتور شحرور أن نذكر عدّ ة عناصــر فـيام
يتعلق باحلجاب ،ومع أخذها بنظر االعتبـار يمكـن الوصـول إىل فهـم أصـح عـن
مقولة احلجاب يف تفكري الدكتور شحرور:
 .1تتمتع املرأة بحق احلرية.
 .2منشأ وكيفية تبلور مسألة احلجاب.
لعـرف املجتمعـات
 .3النظر إىل مسألة احلجاب بوصفها أمرا اجتامعيـا وتابعـا ُ
اإلسالمية.
 .4معيار احلدّ األدنى واحلدّ األعىل من احلجاب.
وسوف نواصل البح من خالل إيضاح كل واحد من هذه العنارص األربعة:

أ) متتع املرأة بحق احلریة:
كام تقدّ م أن ذكرنا ،فإن املعيار الذي يقدّ مه الدكتور شحرور حلرية اإلنسـان ،األعـم
يبني بوضوح أنه قد تعاطى مع مسألة الساتر واحلجـاب بشـكله
من املرأة والرجلّ ،
الرشعي أيضا ،واعترب ذلك منافيا حلرية املرأة .وبعبارة أخـرى :إن احلجـاب يتنـاىف
مع احلريات املدنية للمجتمع النسوي ،ويرى الدكتور شـحرور أنـه يـدخل ضـمن
األمور الشخصية؛ بمعنى أن املرأة جيب أن يكـون هلـا كامـل احلـق يف اختيـار نـوع
أي فرض أو إكراه أو خوف ناش عن الضغط،
الساتر واحلجاب الذي تتخذه دون ّ
أي إفراط أو تفريط .وعليه ال جيـوز االنتقـاص مـن املـرأة بسـبب حجاهبـا،
ودون ّ
وكذلك «ال جيوز اختزال املسألة بالنسبة إىل املرأة يف حجاهبا ،ونسمي املرأة السـافرة
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التي وضعت حجابا بأهنا رجعت إىل دينها  ..وكأهنا كانت خارجة عنه .ويعترب هـذا
االختزال إهانة كبرية لإلسالم من جهة ،ولكرامة املرأة من جهة أخرى».1
وعليه ال بد من االلتفات إىل أن عـدم اإللـزام باحلجـاب يـرتبط ارتباطـا وثيقـا
بحرية اإلنسان ،وعليه «كام أنه ال إكراه يف الدين ،كذلك أل إكراه يف احلجـاب؛ فـإذا
تتحجب ،فال إكـراه ال اآلن وال يف املسـتقبل ،وإذا أرادت أن تبقـى
أرادت املرأة أن
ّ
ســافرة ،فــال إكــراه ال اآلن وال يف املســتقبل ،واحلجــاب والســفور ال خيرجهــا وال
2
احلريـات
ُيدخلها يف الدين»  .وعىل هذا فإن اإللزام باحلجاب يعدّ نوعا مـن نقـض ّ

ّ
وتدخل يف الشؤون اخلاصـة ،ويتنـاقض مـع أصـل حريـة التعبـري وسـائر
الفردية،
احلقوق األخرى.

ب) منشأ وكيفية تبلور احلجاب:
يذهب الدكتور حممد شحرور يف حقـل منشـأ وكيفيـة تبلـور احلجـاب يف املجتمـع
اإلسالمي ،الذي يراه متنافيا بشكل جا ّد مع حق املرأة يف احلريـة ،إىل االعتقـاد بـأن
غلبة الشكل عىل املضمون يف الدين اإلسالمي ،ال سـ ّيام يف مسـألة حجـاب املـرأة،
وحذف وحصـر مضمونه ألسباب متعدّ دة ،ومن بينها :ذكورية املجتمع ،والتشديد
عىل العباد باسم الدين ،قد أدى إىل إجياد هذا النوع مـن احلجـاب للمـرأة .وبعبـارة
أخرى :بعد انحصار علم العلـامء بالشـكل (دون املضـمون) ،واهـتاممهم البحـت
باستيفاء شكل الوضوء والطهارة وعقد الـزواج ومـا إىل ذلـك ،عجـزوا عـن فهـم
مضامني الظواهر االجتامعية وحتليلها ،واحرتام حرية اإلنسان وتقديسها .إن النزعة
 .1شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة يف الدولة واملجتمع ،ص  1997 ،327م.
 .2املصدر أعاله ،ص .329
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ّ
متجذرة يف العرص اجلاهيل ،كانت مهيمنة عىل كل يشء ،ولكن
الذكورية التي كانت
بعد ظهور اإلسالم ويف عصـر النبي األكرم؟ص؟ حدثت بعض التعديالت؛ بمعى أنه
عىل الرغم من بقاء رواسب من النزعة الذكورية ،تم إعطاء املـرأة بعـض حقوقهـا.
ومع ذلك كان القضاء عىل النزعة الذكورية بالكامل حيتـاج إىل فـرتة طويلـة .إال أن
الفقهاء يف مرحلة ما بعد عصــر النبـي األكـرم؟ص؟ أقـاموا الفقـه عـىل ذات النزعـة
الذكورية البحتة جمدّ دا.1
سمى بـ «احلجـاب الشــرعي»
وعىل هذا األساس فإن الدكتور شحرور ال يعترب ما ُي ّ
مقتبسا من اإلسالم وتعاليم الوحي؛ إذ يف هذه املرحلة عىل الرغم مـن التعـديالت التـي
؟ص؟ ،تم إعطاء املرأة شيئا نسبيا مـن حقوقهـا ،وإنـام يـرى أن احلجـاب
قام هبا رسول الل ؟
الرشعي كان ناشئا مما يعتربه نزعة ذكورية يف جمتمع ذلك العصــر ،باإلضـافة إىل فرضـه
؟ص؟.
من قبل الفقهاء يف مرحلة عرص ما بعد رسول الل ؟

ج) اعتبار مقولة احلجاب أمر ًا اجتامعي ًا ومن ُعرف املجتمعات اإلسالمية
سمى بـ «احلجاب الرشعي» خارجة عن
إن الدكتور شحرور بعد اعتباره مقولة ما ُي ّ
حقل الدين ،ونسبة منشأه وطريقة تبلوره إىل النزعة الذكوريـة ورأي الفقهـاء ،قـال
بأنه مفهوم اجتامعي ،واستدل لذلك بأن سرت األمة يف صدر اإلسالم كان مثل سـرت
احلرة كانت ملزمة بسرت
صـرة والركبة ،يف حني أن املرأة ّ
الرجل يقتصـر عىل ما بني ال ّ
مجيع البدن باستثناء قرص الوجـه والكفـني .وعليـه كـان احلجـاب ُيعتـرب مفهومـا
واحلرة .ويف بيان فلسفة هذا التمييز يف امللـب
اجتامعيا للتمييز بني األمة
ّ

بـني املـرأة

 .1شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معاارصة ،ص  1997 ،338م؛ شحرور ،حممــد ،الكتااب

والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1997 ،327م.
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احلرة واألمة ،كان الدكتور شحرور يرى أن نوع لباس األمة كان يؤ ّدي إىل التعريف
ّ
بشخصية األمة؛ فيمكن بيعها ورشاؤها ،دون احلاجة إىل إجراء عقد النكاح.
يبني مفهومـا
احلرة يف القرآن الكريم ،إنام ّ
وعليه فإن مفهوم احلجاب وسرت املرأة ّ
تعليميا (خربيا) ،ويتحدّ ث عن سرت املرأة يف عرص النبي األكرم؟ص؟ ،ولي

مفهومـا

تشـريعيا (إنشاء حكم) .وطبقا هلذه الرؤية يكون املراد من احلجاب يف قولـه تعـاىل:

ْ َ َ
َ َ َ ا ُْ َْ َ َ َََ َ َ َ ُْ ْ َ ُْ َ َ َْ
َ َ
ِني علًل ِه ان َِِن جابِيِبِ ِه ان ذلِِ ي
جي وَنات ِي ون ِساءِ المت َِنِني يدن
﴿يا أيها انل ِب قل ِْلزوا ِ
َ
َ
ُ
َ
أَ ْ َن أَ ْ ُي ْع َر ْف َن فَ َا يُ ْت َذ ْي َن َوَك ا ُ
اَّلل غفورا َرحًِلما﴾ ،1هـو احلجـاب الظـاهري يف إطـار

تتعرض املرأة لألذى .وإن عبارة «قل ألزواجك» ّ
متثـل شـاهدا عـىل
العرف ،كي ال ّ

يتم التعبـري عنـه حاليـا حتـت عنـوان احلجـاب
تعليمية هذه اآلية .وعليه فإن الذي ّ
احلرة يف القرن السـابع للمـيالد ،وهـو عبـارة عـن
الشـرعي ،إنام هو حجاب املرأة ّ
ثياب اجتامعية بحتة ترتبط بال ُعرف.2
بعد بيان هذه العبارات ،ذهب الدكتور شحرور إىل هذه النتيجة وهـي« :إذا كـان
احلرة هي التـي ال تبـاع وتشـرتى،
املنطلق يف الفهم واحد ،أي إذا كان املقصود بلباس ّ
وبلباس األمة هي العبدة الرقيقة ،فهذا يعني أن لباس املرأة مفهـوم اجتامعـي سـاد يف
احلرة واألمة الرقيقة ،وأنه ال عالقـة لـه
يضم أحرارا وعبيدا ،وجاء للتمييز بني ّ
عصـر ّ
رص علامؤنا األفاضل عـىل اعتبـاره
ألبتة باإلسالم من قريب وال من بعيد ،ومع ذلك ُي ّ
حجابا رشعيا ولباسا إسالميا مفروضا عىل املرأة اليوم ،يف جمتمعـات مل يعـد فيهـا رق

واحلرة وحده هو السـبب يف
ومل يعد فيها عبودية وإماء» .3كام أنه مل ير التاميز بني األمة
ّ
 .1األحزاب (.59 :)33
 .2شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1997 ،325م.
 .3شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلیام  :منظومة القيم ،ص  174ـ  ،175األهايل 1996 ،م.
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التعصب للعروبـة يف القـرن السـابع للمـيالد ال
فرض احلجاب الشـرعي ،وإنام «هو
ّ
عـرب عـن
لإلسالم ،أي أن
التعصب ّ
ّ
لزي املرأة العربيـة يف القـرن السـابع ،إنـام كـان ُي ّ
عصبية (عروبة) ال عن سلوك إسالمي (أممي) صالح لكـل قوميـات أهـل األرض يف
كل زمان ومكان».1

د) معيار احلدّ األعىل واحلدّ األدنى للحجاب:
يتضح من كلامت الدكتور شحرور أنه يرى أن جـذور احلجـاب بشـكله الشــرعي
تعود إىل النزعة الذكورية يف عرص نزول القرآن ،باإلضافة إىل اآلراء املفروضـة مـن
قبل الفقهاء بعد عرص النزول .وأنه لباس ال ربط له باإلسالم مـن قريـب أو بعيـد،
بل هو مفهوم اجتامعي تابع ل ُعرف كل جمتمع .بيد أن السـؤال الـذي بقـي عالقـا يف
ذهن القارئ دون جواب هو :هل يقول الدكتور شحرور باحلريـة الكاملـة للمـرأة
فيام يتعلق باحلجاب أم يرى حدّ ا هلذه احلرية؟ وبعبـارة أخـرى :هـل قـدّ م اإلسـالم
حدّ ا حلجاب املرأة أم ال؟
لقد ذهب الدكتور شحرور يف جانب مـن كالمـه ،بعـد بيـان تـاريخ احلجـاب يف
قانون محورايب ،وبالد فارس ،واهلند ،ويف الديانة اليهودية واملسيحية ،يف مـورد الـدين
اإلسالمي ،إىل القول بأن احلجاب يف اإلسالم إنام كان مفروضا عـىل زوجـات النبـي
األكرم فقـط ،وال توجـد إشـارة صــرحية عـىل وجـوب احلجـاب عـىل سـائر نسـاء
املسلمني .2وإنام كـل الـذي ُطلـب مـنهن هـو أن يضــربن بخمـرهن عـىل جيـوهبن
 .1شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة يف الدولة واملجتمع ،ص  1997 ،87م.
 .2املصدر أعاله ،ص 328؛ شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلساالمي ،ص 2000 ،346
م.
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(صدورهن)  ،1وأن يلقني عىل أجسادهن جلبابـا طـويال ،2ومـن الواضـح أن اخلـامر
واجللباب ليسا حجابا .وعليه فإن رضب اخلامر عىل اجليوب هو احلد األدنـى للبـاس
الداخيل للمرأة ،أما اجللباب فهو اللبـاس اخلـارجي ،الـذي كانـت حتكمـه األعـراف
املحلية واملجتمعية.3
وبطبيعة احلال فإن هذه العبارة من الدكتور شـحرور ال تعنـي نفـي وجـود أي
معيار لسرت املرأة؛ إذ أنه يرى وجوب حف الفـروج بالنسـبة إىل الرجـال والنسـاء،
ويعترب ذلك بابا من أبواب الفالح؛ إذ وردت اإلشارة إىل ذلك يف الكثري مـن آيـات
القرآن الكريم .4ويف بيان حد حجاب املرأة قال الدكتور شحرور بوجـود اخـتالف
بني احلد اإلهلي وحد رسول الل ،واعترب احلدّ األدنى للحجاب من احلـدود اإلهليـة،
واحلدّ األعىل له من حدود رسول الل .ببيان أن النبي األكرم؟ص؟ قد ّبني احلدّ األعـىل
من حجاب املرأة بقوله :إن املرأة عورة كلها ،إال ما كان من الوجـه والكفـني .ومـع
ذلك يذهب الدكتور شحرور إىل القول بأن هذا احلدّ من احلجاب ال يتنطـوي عـىل
صفة شمولية وأبدية .بمعنـى أن النبـي األكـرم؟ص؟ يف الواقـع قـد أجـاز للنسـاء أن
يغطني بدهنن إال أنه مل يسمح هلن أبدا بتغطية وجوههن وأيدهين؛ وذلـك ألن وجـه
اإلنسان يمثل هوية له.5
يبدو أن مراد الدكتور شحرور من احلد األعىل للحجاب ،الـذي اسـتند فيـه إىل
 .1النور (.30 :)24
 .2األحزاب (.59 :)33
 .3شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة يف الدولة واملجتمع ،ص  1997 ،328م.
 .4النور ( 30 :)24ـ 31؛ األحزاب (35 :)33؛ املعارج ( .29 :)70املصدر أعاله ،ص .87
 .5املصدر أعاله ،ص .373

قراءة نقدیة لرأي الدكتور شحرور حول تعارض احلجاب ومقولة احلریة ❖ 291

كالم رسول الل ،هو أنه يرى أن املراد األصيل للنبي األكرم؟ص؟ من هذا الكـالم إنـام
هو يف الواقع بيان احلرمة وعدم جواز تغطية الوجه والكفـني .ويف هـذه احلالـة فـإن
تغطية املرأة لوجهها وكفيها ينطوي عىل حرمة .ومن ناحيـة أخـرى ،وباعتبـار ذات
هذا الكالم من رسول اللُ ،يستنتج منه جـواز تغطيـة مجيـع البـدن باسـتثناء الوجـه
والكفني ،وال ُيستفاد من هذا الكالم ،من وجهة نظـر الـدكتور شـحرور ،وجـوب
تغطية مجيع البدن باستثناء الوجه واليدين أبدا ،بل ال يمكن أن نسـتنتج منـه اجلـواز
فقط.
يرى الدكتور شحرور أن احلد األدنى من احلجاب للمرأة يتمثل يف تغطية الفرج
والدبر والصدر وما بينهام وما حتتهام واإلبطني .1ومن هنا لو أن املرأة جتـاوزت احلـدّ
األدنى من احلجاب ،ومل تسرته ،تكون قد خرجـت عـن احلـدود اإلهليـة .وكـذلك
بنف

النسبة لو جتاوزت احلد األعىل ،وقامت بتغطية الوجـه والكفـني ،تكـون قـد

خرجت عن حدود رسول الل؟ص؟ .2ومن الواضـح أن لبـاس أكثـر النسـاء يف العـامل
حياف عىل ما بني حدود الل وحـدود رسـول الل ،وهـذه هـي الفطـرة اإلنسـانية يف
اختيار احلجاب والساتر .3وعليه فإن تغطية الرأس ال يرتبط باإلسـالم أبـدا ،وإنـام
هو تابع يف ذلك ل ُعرف املجتمع بشكل كامل.4

 .1املصدر أعاله ،ص .364
 .2املصدر أعاله ،ص .373
 .3املصدر أعاله ،ص .373
 .4املصدر أعاله ،ص .378
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العفاف
إن من بني املفاهيم املرتبطة بمفهوم احلجاب ،مفهوم ّ
العفـة .إن العفـاف ينتمـي إىل
إحدى الصـفات اهلامـة ،وهـي صـفة احليـاء املتأصـلة يف اإلنسـان ،وتعنـي حالـة
االنقالب واالنكسار بسبب اخلشية ممّا ُيعد عيبا .1هنـاك آراء خمتلفـة حـول العالقـة
واالرتباط القائم بني احلجاب والعفاف .إال أنه يف نوعية رؤية الدكتور شـحرور إىل
مسألة العفاف ،كام سوف نشري إىل ذلك ،يمكن مالحظة موقع وقيمة العفـاف مـن
وجهة نظره ،وكذلك صلة العفاف واجلن

يف تفكريه أيضا.

لقد كان لدى الدكتور شحرور فيام يتعلق بمسألة العفـاف يف بدايـة األمـر ،رؤيـة
انتقادية ألسلوب نظرة اآلخرين إىل مسألة العفاف ،وكأهنم حصـروا مسـألة العفـاف
باملرأة فقط ،وبذلك كان هناك لدهيم نوع من أنواع العنرصية بـني الرجـل واملـرأة .إن
ـورون أن اإلســالم مل جيـ ِ
ـر عــىل وتــرية واحــدة فــيام يتعلــق
هــؤالء األشــخاص يتصـ ّ
ختـتص بـه املـرأة فقـط .وكـأن
بالفواحش بني الرجل واملرأة ،واعتربوا الفاحشة أمـرا
ّ
«واو» اجلمع يف عبارة «وال تقربوا» يشمل النسـاء فقـط .2وعـىل هـذا األسـاس فـإن
الدكتور شحرور ال يرى املفاهيم التي ترتبط بنحو ما بالعفة منتزعة من روح التعـاليم
اإلسالمية ،وإنام هي منبثقة من النزعة العربية ،ويرى أن مرحلة العبوديـة قـد انتهـت،
وإن صفحة لباس اإلماء قد طويـت ،وأمـا لبـاس املـرأة احلـرة الـذي يمثـل اللبـاس
الرشعي هلا فقد بقي عىل حاله .3من الثابت لنـا عـىل نحـو القطـع واليقـني أن شـكل
 .1الطرحيي ،فخر الدين ،جممع البحرین ،ج  ،582 ،1دفرت نرش فرهنگ اســالمي ،طهــران1408 ،
هـ.
 .2شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة يف الدولة واملجتمع ،ص  1997 ،175م.
 .3املصدر أعاله ،ص .358
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احلجاب املطروح عىل أساس اعتبار املرأة فتنة للرجل ،لي

أي أساس من الشــرع
له ّ

والدين .1إن النزعة الذكورية قد هيمنت عىل الفقه اإلسالمي ورؤيته إىل املرأة ،بحي
تم مترير العادات العربية باعتبارها جزءا من الدين .إن الكثري مـن املصـطلحات التـي
ّ
قامت عليها احلياة االجتامعية واألخالقية للعرب منذ األزمنة القديمة وحتـى اليـوم،
مثل :الرشفِ ،
والعرض ،والشهامة ،واملروءة ،مما مل يـرد لـه ذكـر يف القـرآن ،مفـاهيم
حملية وزمانية ومكانية ،حتى إذا تـم عرضـها عـىل اللغـات األخـرى ،مثـل :الصـينية
واألملانية ال نجد هلا ما يقابلها يف تلك اللغات أبدا .ومع ذلك نجد هـذه املفـاهيم فـيام
يتعلق بالتعاطي مع املرأة ترتك أثرا أبل من الـدين ،وتـرتك عـىل املجتمعـات العربيـة
تأثريا أقوى حتى من تأثري القرآن الكريم أيضا.2
من ذلك عىل سبيل املثال أن الرجل العريب يتصف بأنه صاحب عـرض وكرامـة
أي ِعرض أو ُسمعة .ورشف الرجـل العـريب ينحرصـ
وسمعة ،وأما املرأة فلي هلا ّ
ُ
باملرأة؛ بمعنى :أمه وأخته وزوجته وابنته ،ولو ارتكبت املرأة فاحشـة أو ظلـام بحـق
نفسها ،تكون يف الواقع قد أهانـت ودنّسـت رشف أبيهـا وأخيهـا وزوجهـا وأبنـاء
عمومتها .وكأن املرأة ال تتمتع بشـيء مـن الشــرف .حتـى أن الرجـل إذا ارتكـب
فاحشة ال يكون قد دن
هلذا الكالم ،لي

رشفه أو رشف زوجته أبدا .3وعليـه فـإن العفـاف ،طبقـا

أي صلة باحلجاب وسرت املرأة ،بل هو مقولة لي
له ّ

هلا أي عالقة

يعـرب عـن النزعـة
باإلسالم أبدا ،وإنام هو مقولة منتزعة من الواقع العـريب والـذي ّ
الذكورية املهيمنة عىل املجتمع.
 .1املصدر أعاله.
 .2املصدر أعاله ،ص .359
 .3املصدر أعاله.
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تقييم
يف معرض تقييم كالم الدكتور شحرور حول احلجـاب وارتباطـه بمقولـة احلريـة ومنزلـة
العفاف يف هذا الشأن ،يمكن القول :إنه مل يسع إىل التقليل من مكانة احلجـاب يف املجتمـع
اإلسالمي ،وعدم اعتباره من بـني األركـان اخلمسـة أو حتـى مـن بـني األركـان العرشـة
األساسية من أركان اإلسالم فحسب ،بل وقـد اعتـرب أن الكثـري مـن األمـور األخالقيـة
األخرى تفوق مقولة احلجاب يف األمهية .1وقد اتبع هذا النهج يف مسألة العفـاف أيضـا؛ إذ
اعترب أن حرص مجيـع الفضـائل يف العفـاف أمـر خـاط  ،وأن العفـاف ناشـ يف احلقيقـة
والواقع من النزعة الذكوريـة املهيمنـة عـىل املجتمـع العـريب ،ولـي ناشـئا عـن التعـاليم
اإلسالمية.
وفيام يتعلق باحلريـة التكوينيـة لألشـخاص ،التـي يـرى الـدكتور شـحرور أن
الناس ،األعم من الذكور واإلناث ،يستحقوهنا ،ال بدّ من االلتفات إىل هذه النقطة،
وهي أن مصطلح احلرية إنام يكتسب قابليـة التفسـري يف ضـوء العبوديـة لل واألرس
حي تقع يف قباهلا ،مـع اتبـاع هـوى الـنف  ،وتبعـا لـذلك التعـدّ ي عـىل حقـوق
اآلخرين .2ولذلك فإن أمورا من قبيل احلرية إنام يتم التعريف هبـا يف اإلطـار الـذي
حدّ ده الل لإلنسان .ويتأكد هذا املدعى بوصية اإلمام عيل لولده اإلمام احلسـن؟امهع؟؛

حرا».3
إذ يقول« :وال تكن عبد غريك ،وقد جعلك الل ّ

وعليه فإن الغاية من جعل التكاليف اإلهلية ،من قبيـل :احلجـاب ،هـو التحـرر مـن
 .1شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة يف الدولة واملجتمع ،ص  1997 ،328م.
 .2الذاريات (56 :)51؛ البقرة ( .256 :)2جوادي آميل ،عبد الل ،ج  ،15ص  1386 ،153هـــ
ش؛ جوادي آميل ،عبد الل ،ج  ،17ص  1388 ،473هـ ش( .مصدران فارسيان).
 .3هنج البالغة ،الكتاب رقم.31 :
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القيود اجلسدية املفروضة عىل الروح ،ال أنه يمثـل تقييـدا للحريـة .وبعبـارة أخـرى :إن
احلجاب وسرت املرأة يضمن هلـا األمـن يف مواجهـة االسـتغالل اجلنســي الناشـ عـن
األهواء النفسية ،وبذلك يقلـل مـن شـأهنا اإلنسـاين ،وجيعـل منهـا أداة إشـباع لغريـزة
الرجل .كام أنه يف ضوء احلصول عىل هذا النـوع مـن األمـن يمكـن للمـرأة أن متـارس
نشاطها االجتامعي ،الذي هو من حقوقها املدنية واالجتامعيـة ،وإن أمنهـا رهـن برعايـة
أي حماباة أو خلل .وهو أمر ال يرتتب عليه سـوى احلريـة
هذه املسألة ،وال يرد عىل ذلك ّ
املدنية هلا .وعليه فإن احلجاب يمثل تدبريا تسلكه املرأة لضامن قيمتها وحف مكانتهـا يف
قبال الرجال.1
تم جتاهله يف رؤية الدكتور شـحرور ،هـو االلتفـات إىل هـذه
األمر اآلخر الذي ّ
جمـرد احلريـة التكوينيـة دلـيال عـىل جـواز احلريـة
املسألة ،وهي أنه ال ينبغي اعتبار ّ
التشـريعية؛ ل ُي ّ
ستدل عىل ذلك بأنه كام ال يوجـد إكـراه يف الـدين ،كـذلك ال يوجـد
خمري يف حتديـد نـوع وشـكل اللبـاس
إكراه يف احلجاب والسرت أيضا ،وأن الشخص ّ
الذي يرتديه .ومن هنا ال بدّ

من الفصل بني اآليـات النـاظرة إىل احلريـة التكوينيـة2

واآليات املرتبطة باحلرية الترشيعية ،3كي ال يتم التمسـك بظـاهر إحـدى احلـريتني
إلثبات األخرى .كام أن آيات القـرآن الكـريم إنـام تـدل عـىل احلريـة التكوينيـة يف

 .1مطهري ،مرتىض ،مسئله حجاب (مسألة احلجاب) ،ص  ،69انتشارات صــدرا ،طهــران 1390 ،هـــ ش.
(مصدر فاري).
 .2اإلنسان (.3 :)76
 .3اإلرساء (.102 :)17
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انتخاب الطريقة االعتقادية ،1إال أن احلرية التشــريعية عـىل املسـتوى العمـيل ،لـن
تنطوي إال عىل اإلباحية والتقليل من اهلوية االجتامعية للدين.2
إن الل سبحانه وتعاىل ،طبقا للتعاليم القرآنية ،هـو املحـور جلميـع األمـور ،وإن
األمور التكوينية يف العامل وكذلك نظام التشـريع تتبلـور بـإرادة إهليـة حكيمـة .3إن
اإلنسان برؤيته الواقعية يدرك نقصانه املعريف ،كام أنه واقـف عـىل وجـود الرغبـات
املتنوعة يف دخيلته ،وإن عدم االعتدال يف إشباع كل واحد منهـا باعتـدال يـؤ ّدي إىل
ّ
ضياع اإلنسان وتكبيل عقله ،ومن هنا يرى نفسـه بحاجـة إىل هدايـة كـائن أسـمى
وأكمل ،بعيد ،بسبب علمه وقدرته وسائر كامالته الالمتناهية ،عن مجيع أنواع اخلطأ
والتأثر بـاألهواء .إن اإلنسـان يف هـذه الرؤيـة بنظرتـه املشـككة بمعطيـات عقلـه
املحدود وغري املصان من اخلطأ ،واملتأثر كذلك باألهواء وامليـول النفسـية ،يـرى أن
حصوله عىل السعادة والكامل احلقيقي والنهائي إنام يكون يف ظـل االتبـاع الصـادق
لتعاليم اهلداة املعصومني املرسلني مـن قبـل ذلـك الكـائن الكامـل والالمتنـاهي.4
ولذلك من الضـروري لإلنسان أن ال يدخل حريته التكوينية ،التي هي هبة مـن الل
تعــاىل ،يف دائــرة اإلرادة التش ــريعية لل ســبحانه وتعــاىل ،وأن يستســلم يف األمــور
الترشيعية إىل األوامر اإلهلية املتجلية يف القرآن الكـريم وسـنة املعصـومني ،بشـكل
مطلق.
 .1حممد (25 :)47؛ آل عمران (.85 :)3
 .2البقرة (.217 :)2
 .3نبويان ،حممود« ،اسالم و اومانيسم» (اإلسالم واإلنسيوية) ،ص  ،29جملة رواق اندیشاه ،العــدد،15 :
 1381هـ ش( .مصدر فاري).
 .4املصدر أعاله ،ص  29ـ .30
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ولو سلمنا جدال بقبول معيار الدكتور شحرور يف حجاب املرأة ،مع ذلك خيطر
هذا السؤال عىل الذهن ،وهو أنه :ما هو املعيـار الـذي يـدفع الـدكتور شـحرور إىل
اعتبار تناول حبوب منع احلمل ،التي ال يوجـد آيـة يف القـرآن تـدل عـىل حرمتهـا،
خروجا عن احلدود اإلهلية ،وال يقول بجواز حرية الفرد يف هذه املقوله وامثاهلـا ،يف
تم التأكيد عليها رصاحة يف العديـد
حني أنه يف مورد مسألة من قبيل احلجاب ،التي ّ
من آيات القرآن الكريم ،قد اعتربها مسألة تابعة لل ُعرف ،ونفـي حمدوديـة الفـرد يف
هذه املقولة ،ويقـول بحريـة احلجـاب؟ وبعبـارة أخـرى :أال تشـكل ذات املعـايري
املجوزة حلرية احلجاب ،التي رآها الدكتور شحرور تابعة ألعراف املجتمعـات ،مـا
ّ
جيوز أمورا من قبيل تناول حبوب منع احلمل أيضا؟
ّ
إن رؤية الدكتور شحرور يف فهم احلجاب بوصفه أمرا تابعا لل ُعرف االجتامعي،
رؤية خاطئة؛ وذلك ألن احلجاب بالنسبة إىل املرأة يعتـرب مـن بـدهييات ومسـ ّلامت
الدين اإلسالمي ،وهو أمر تلقته تركيبة احلياة الفردية واالجتامعية لإلنسان املعـارص
ّ
ومتجذرا يف فطرة
بالقبول أيضا .وبعبارة أخرى :يمكن اعتبار احلجاب أمرا راسخا
اإلنسان ،ولي

هو أمر طارئ قـد تسـلل إىل حيـاة اإلنسـان بشـكل متطفـل ،وأن

الدوافع غري اإلنسانية هي التي أوجدتهُ .يضاف إىل ذلك ،يبدو أن حجاب املرأة من
وجهة نظر اإلسالم ،خالفا لرؤيـة الـدكتور شـحرور ،بغـض النظـر عـن وجوبـه،
ومعيار آراء الفقهاء يف هذا املورد و ُعرفيته ،التي يراها الدكتور شحرور ناشـئة عـن
هيمنة النزعة الذكورية ،يدخل ضمن خصائص احلـريم اخلـاص والشخيصـ ،وإن
احلفاظ عىل هذا احلريم يستدعي رعاية احلجاب.1
 .1حمسني ،فريد ،حریم صويص اطالعات :مطالعه كيفري در حقاوق ایارا  /ایااالت متحاد امریكاا

(حــريم االســتخبارات اخلاصــة :دراســة جزائيــة يف احلقــوق يف إيــران والواليــات املتحــدة
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صـحة كـالم الـدكتور شـحرور يف القـول
وعىل هذا األساس ،حتى لو افرتضـنا
ّ
وعـرف
بعودة واختصاص هذا النوع من احلجاب إىل عصـر امـتالك اإلمـاء والعبيـد ُ
ذلك العصـر؛ حي كانت اإلماء يتمتعن بحرية فيام يتعلق باحلجـاب ،وأن احلجـاب
خمتصا باحلرائر فقط ،واليوم بعد إلغاء ظاهرة العبودية ،مل يبق موضع هلـذا التاميـز
كان ّ
من اإلعراب ،ولذلك ينبغي أن حتظى مجيع النساء بام كانت تتمتع به اإلماء من احلريـة
فيام يتعلق باحلجاب أيضا .نقول يف جوابه :بعد زوال ظواهر العبودية ،وبداية املرحلـة
اجلديدة التي ال أثر فيها لإلماء ،لو صار البناء عىل أن نـرث نـوع احلجـاب ،فإننـا لـن
نرث حجاب اإلماء؛ إذ مل يعد هناك من وجـود لإلمـاء ،بـل إن الـذي يكـون جـديرا
بالبقاء هو حجاب احلرائر يف مرحلة العبودية ،للنساء املعارصات الاليت هن بـأمجعهن
من احلرائر.
النقطة األخرية هي أن أصل احلجاب ،بناء عىل وجهة نظـر اإلسـالم ،وإن كـان
يعمل عىل إجياد بعض القيود بالنسبة إىل النساء وحتى بالنسبة إىل الرجال إىل حدّ ما،
إال أن هذه القيود إنام تقوم عىل أساس التفاوت الطبيعي يف الغرائز اجلنسية بني املرأة
والرجل ،وإن من بني اآلثار املرتتبة عىل هذه القيود هي احلدّ مـن الظلـم اجلنــس.1
بمجرد مقولة احلرية واحلق الذي يتمتع به كل مـن
ومن هنا ال يمكن تقييم احلجاب
ّ
التعـرض لـألذى
املرأة والرجل .ال س ّيام وأن القرآن الكريم قد ذكـر احليلولـة دون
ّ

األمريكية) ،ص  ،133انتشارات جامعة اإلمــام الصــادق ،طهــران 1389 ،هـــ ش( .مصــدر
فاري).
 .1بستان (نجفي) ،حســني ،ناابرابري و ساتم جناايس (عادم املسااواة والظلام اجلناايس) ،ص ،125
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم 1387 ،هـ ش( .مصدر فاري).
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اجلنس بوصفه فلسفة لترشيع احلجاب كواحد من فلسفات هذا احلكم .1ولكن من
ناحية أخـرى فـإن هـذا الكـالم بـدوره وإن كـان يقـول إن االخـتالف الشــرعي
واحلقوقي بني الرجل واملرأة يف مسـألة احلجـاب وإن أسـند إىل اختالفـات طبيعيـة
وتكوينية خاصة ،إال أنه ال حيدّ د ما هي هـذه االختالفـات بدقـة .مـن ذلـك أنـه ال
يمكن أن نستنتج من وجوب رعاية احلجاب ،عىل سبيل املثال ،أن هذا احلكم ناش
من رفع حجم استثارة الرجل يف األمور اجلنسية ،أو إحلاق األذى بـاملرأة ،أو سـبب
طبيعي آخر ،إال إذا تم التصـريح بعلته .وعىل هذا األساس جيـب االكتفـاء يف فهـم
هذه األدلة بالقدر املتيقن منها.2

 .1األحزاب (.59 :)33
 .2زيبائي نژاد ،حممد رضا ،هوی و نقش هاي جنسيتي (اهلویة واألدوار اجلنسية) ،ص  ،6مركز امــور
زنان و خانواده رياست مجهوري ،طهران 1388 ،هـ ش( .مصدر فاري).
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النتيجة
إن كالم الدكتور شحرور فيام يتعلق باحلجـاب ومقولـة احلريـة يوصـلنا إىل نتيجـة
متسـك يف
مفادها أنه حي يعتقد بحق احلرية لإلنسان ،رجـال كـان أو امـرأة ،وإن ّ
مسألة احلجاب بظاهر آيات القرآن الكريم ،ويصل بذلك إىل نتيجة مفادها أن املرأة
متتلك كامل احلرية يف مورد احلجاب ،ولكن يمكن االدعـاء يف واقـع األمـر أنـه يف
رؤيته هذه إىل اآليات كان متأثرا برؤية الغـرب إىل مقولـة احلجـاب ،وهـي الرؤيـة
القائمة عىل األصول الشاملة حلقوق اإلنسان .وعىل الرغم من أن الدكتور شـحرور
ينكــر هــذا األمــر يف بيــان خصــائص الديمقراطيــة بشــكل رصيــح ،ويؤكــد أن
الديمقراطية ال تعني أن نعترب ثقافة الغرب ثقافة لنا ،ولكنه من الناحية العمليـة ويف
مقام بيان احلجاب وغطاء املرأة وبيان صـلة احلجـاب بمقولـة احلريـة ،يسـتنتج مـا
أنكره.
بيد أن نوع النظرة التي حيملها اإلسالم جتاه احلجاب ،هي نظرة تقوم عـىل نظـام
املعتقدات الصحيحة والقيم التي تقوم عليها .وعىل هذا األساس يمكـن القـول إن
الدكتور شحرور قد طرح يف بداية األمر آراء ناشئة عن هواجسه العصـرية واهتاممه
باملفاهيم احلديثة التي حصل عليها بفعـل احتكاكـه بالثقافـة الغربيـة ،وسـعى مـن
خالل فرضياته الذهنية إىل تقديم قراءة جديدة لآليات اإلهلية ،وسعى ،مـن خـالل
تفسرياته املخالفة للظاهر واملخالفة للمشهور ،ومن خالل جتاهل األصـول والفقـه
املنهجي ،إىل التد ّبر والتفكري يف مسألة الدين ومواجهته مع العامل املعارص .وعىل هذا
األساس فإنه يرى أن القراءة التقليديـة ناشـئة عـن النزعـة الذكوريـة التـي كانـت
مسيطرة عىل جمتمع ذلك العرصـ ،وغلبـة رأي الفقهـاء بعـد ذلـك العصــر بشـأن
احلجاب .وعىل الرغم من أن نتيجة االعتقاد بإنكار ترشيعية آيات احلجاب من قبل
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جمرد آيات تعليميـة ،ال يـؤدي إىل إنكـار
الدكتور شحرور ،واعتباره أن هذه اآليات ّ
جمرد مفهوم اجتامعي تابع ل ُعرف املجتمع.
حجاب املرأة ،بل يراه ّ

 ❖ 302حممد شحرور؛ دراسة النظریات و نقدها

املصادر
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و دانشگاه ،قم 1387 ،هـ ش( .مصدر فاري).
 .2بندرپي ،حممد رضا« ،شهروندي در حقوق أساي ايران» (املواطنة يف احلقوق األساســية
إليران) ،جملة ماهنامه ،العدد 1383 ،47 :هـ ش( .مصدر فاري).
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 .4جنايت ،حممد إبراهيم« ،رويكردي اسالمي به آزادي و حقوق بــرش» (الرؤيــة اإلســالمي
للحرية وحقوق اإلنسان) ،جملة علوم سيايس ،العدد 1380 ،15 :هـ ش( .مصدر فاري).
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و خانواده رياست مجهوري ،طهران 1388 ،هـ ش( .مصدر فاري).
 .7شحرور ،حممد ،اإلسالم  ...األصل والصاورة ،طوى للثقافة والنشـر واإلعالم ،ط  ،1لنــدن،
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 1996م.
 .9ــــــــــ  ،القصص القرآين ،ج  ،1مؤسسة الدراســات الفكريــة املعــارصة ،ط  ،1بــريوت،
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 .10ــــــــــ  ،الكتاب والقرآ  :قــراءة معــارصة ،األهــايل للنــرش والتوزيــع ،ط  ،7دمشــق،
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 .12ــــــــــ  ،دراسات إسالمية معارصة يف الدولة واملجتمع ،األهايل للطباعة والنشـر والتوزيــع ،ط
 1997 ،4م.
 .13ــــــــــ  ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،األهايل للطباعــة والنشــر والتوزيــع ،ط ،1
 2000م.
 .14الطرحيي ،فخر الدين ،جممع البحرین ،ج  ،1دفرت نرش فرهنــگ اســالمي ،طهــران1408 ،
هـ.
 .15قاري سيد فاطمي ،سيد حممد« ،حتليل مفاهيم كليدي حقوق برش معــارص حــق ،تعهــد،
آزادي ،برابري و عــدالت» (حتليــل املفــاهيم املفتاحيــة حلقــوق اإلنســان املعــارص :احلــق،
املسؤولية ،احلرية ،واملساواة ،والعدالة) ،جملة حتقيقات حقوقي ،العدد 1380 ،34 / 33 :هـ
ش( .مصدر فاري).
 .16حمسني ،فريد ،حریم صويص اطالعات :مطالعه كيفري در حقوق ایرا  /ایاالت متحاد امریكاا

(حاریم االسااتخبارات اخلاصاة :دراسااة جزائيااة يف احلقاوق يف إیاارا والوالیاات املتحاادة األمریكيااة)،
انتشارات جامعة اإلمام الصادق ،طهران 1389 ،هـ ش( .مصدر فاري).
 .17مطهري ،مرتىض ،مسئله حجاب (مسألة احلجاب) ،انتشــارات صــدرا ،طهــران 1390 ،هـــ ش.
(مصدر فاري).
 .18نبويان ،حممود« ،اسالم و اومانيسم» (اإلســالم واإلنســيوية) ،جملاة رواق اندیشاه ،العــدد،15 :
 1381هـ ش( .مصدر فاري).

املعايري النظرية للعدالة اجلنسية على املبنى األنثروبولوجي
للدكتور حممد شحرور

1

حممد عيس

حممدي2

اخلالصة
أهم املفاهيم احلقوقية ،وكانت عـىل الـدوام حمـورا لألبحـاث
تعدّ العدالة اجلنسية من ّ
وأصال للنزاع بني االجتاهات النسوية فيام بينها من جهة ،ومـع العلـامء املسـلمني مـن
جهة أخرى .إن معـايري العدالـة اجلنسـية ال تنظـر إىل التسـاوي أو املحابـاة يف اهلويـة
االجتامعية واالقتصادية وما إىل ذلك فحسب ،بل إهنا تؤخذ بوصفها نتيجة تنبثق مـن
صلب اشرتاك املرأة والرجل يف اهلوية اإلنسانية ،واختالفهام يف اجلنسـية الطبيعيـة .إن
نوع رؤية الدكتور شـحرور إىل العدالـة اجلنسـية إنـام تتبلـور يف إطـار تفكـريه حـول
اإلنسان ،وبعبارة أخرى :إهنا تتبلور من مبانيه األنثروبولوجية ،ويف هـذا السـياق عـدّ
أي حتليـل وتقيـيم حـول خصـائص
هلا بعض اخلصائص النظرية ،بحيـ أن تقـديم ّ
العدالة اجلنسية حيتاج ،من وجهة نظر الـدكتور شـحرور ،إىل حتليـل هـذه املبـاين .إن

 .1تعريب :حسن عيل مطر اهلاشمي.
 .2طالب عىل املستوى الرابع والبح اخلارج يف حوزة العلمية بقم.
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الدكتور شحرور عىل الرغم من إقراره واعرتافه بعدالة نظام حقوق املـرأة يف اإلسـالم
باملقارنة إىل ما كان عليـه واقعهـا يف اجلاهليـة ،إال أنـه يـذهب ،مـن خـالل االعتقـاد
بعرصية النظام احلقوقي للمرأة وحرصه بالواقع اخلاص باملرأة يف شبه اجلزيرة العربية،
إىل إنكار جدوائيته ونجاعته يف العـرص الراهن ،وقدّ م بيانا جديدا عن النظام احلقـوقي
للمرأة يف اإلسالم .نسعى يف هذا املقال ،مـن خـالل االجتـاه التوصـيفي  /التحلـييل،
واستنادا إىل املصادر املكتبية ،إىل بيان املعايري واخلصائص النظرية للعدالة اجلنسية مـن
وجهة نظر الدكتور شحرور .ويف هذا اإلطـار بعـد تأمـل يف مفهـوم العدالـة ،سـوف
نبح عىل التوايل كيفيـة خلـق املـرأة والرجـل بوصـفه املعيـار األول ،وسـهم املـرأة
والرجل من التمتع أو اكتساب الفضائل بوصفه املعيار الثاين ،ومعيار االخـتالف بـني
املرأة والرجل بوصفه املعيار النظري الثال يف هذه املقالة .وبعد بح أوارص املعـايري
النظرية وارتباطها باملعايري العملية ،نعمل عىل تقييم هذا الرأي.

املقدمة
إن العدالة من املفاهيم السهلة واملمتنعـة التـي كانـت عـىل الـدوام حمـورا ملختلـف
األبحاث واالجتاهات املتعددة .من أجل ربط املفهوم الكيل للعدالة ،القابل للتطبيق
يف خمتلف املجاالت ،بمفهوم اجلنسية ،وتقديم بيان صحيح عـن ذلـك ،جيـب بيـان
املعايري النظرية والعملية هلذا النوع من العدالة التي هي بال شـك منبثقـة عـن مبـان
أنثروبولوجية خاصة ،والعمل عىل بحثها ودراستها ،كي نسلك طريق الصـواب يف
معرفة رأي خاص ،ونصل من ناحية أخرى إىل جذور هذا التفكري ،والعمل بالتـايل
ويف هناية املطاف عىل تقييمه.
إن تقديم املعايري النظرية للعدالة اجلنسية إنام يكتسب معناه ويتبلـور مفهومـه يف
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أي دفـاع أو
إطار نظام منسجم ومتناغم مـع األبحـاث االعتقاديـة
والقيميـة .وإن ّ
ّ
إعادة نظر يف البح  ،جيب أن يتم عرب حتليل ونقد وتقييم مبانيه .إن األنثروبولوجيا
(بمعنی روية كلية الی االنسان ال بالضبط بمعنا علم االنرتوپولوجيا املرسومة) من
أهم املباين لكل رؤيـة أو فكـرة ،بـام يف ذلـك بحـ العدالـة اجلنسـية؛ وذلـك ألن
يبني كيف جيب أن ُينظر إىل اإلنسـان يف نظـام فكـري
أنثروبولوجيا العدالة اجلنسية ّ
معني ،وما هي املعايري التي جيب أخذها بنظر االعتبار ،ليستوجب مثـل هـذا الفهـم
ّ
نتعرف عىل آراء الـدكتور شـحرور يف
عن العدالة اجلنسية .وعىل هذا األساس لكي ّ
باب العدالة اجلنسية وتعيني معايريها النظرية ،نحتاج إىل معرفة هذه املجموعـة مـن
مبانيـه الفكريـة .إن الـدكتور شـحرور بوصــفه شخصـا عـايش احلضـارة الغربيــة
واحلداثــة ورضورات العــامل املعــارص ،وجــد أن النظــرة املتواضــعة ،التــي كانــت
موجودة ،جتاه املرأة عـرب القـرون ،تتعـارض بشـكل جـاد مـع مقتضـيات العرصـ
الراهن .ومن هنا فإنه ضـمن رفضـه هلـذه الرؤيـة ،عمـد إىل تقـديم تفسـري جديـد
للمسائل املرتبطة بحقوق املرأة ،ومن بينها العدالة اجلنسية.
حي متكن الدكتور شحرور من حتطيم القواعد واألعراف التفسـريية ،ومتكـن
كذلك بسبب تقديم نظريات جديـدة يف خصـوص املسـائل املطروحـة يف القـرآن،
و ُكتبت يف هذا اخلصوص بعض األعامل النقدية ،وهـي أعـامل مـن قبيـل :الفرقااا
والقرآ قراءة إسالمية معارصة ملؤلفه :خالـد عبـد الـرمحن العـك ،والقااراءة املعااارصة
للدكتور حممد شحرور جمرد تنجيم» ملؤلفه :سليم اجلايب ،والقااراءة املعااارصة للقاارآ يف

امليزا ملؤلفه :أمحد عمران ،القرآ وأوهام القااراءة املعااارصة ملؤلفـه :م .جـواد عفانـة،
والنص القرآين من هتار القراءة إل أرق التاادبر ملؤلفـه :قطـب الريسـوين .ويف حقـل
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مسائل املرأة كانت مسألة احلجاب هي التي حظيت باهتامم الدكتور شـحرور أكثـر
أي مسألة أخرى.
من ّ
إن معرفة موقع ومنزلة املرأة يف أية رؤية ،والوصول إىل األنثروبولوجيا اجلنسية،
ترتبط بشكل مبارش بمعرفة الشخصية والطبيعة الوجودية للمرأة والرجل ،واملنزلـة
واملكانة القيم ّية واألخالقية لكل واحد منهام ،ومعرفة اختالفاهتام يف خمتلف األبعاد،
وتأثري ذلك يف اآلليات اجلنسية .إن القيام بتحليل لألنثروبولوجيا اجلنسية للـدكتور
حممد شحرور ،ال شك يفتح آفاقا عىل اجتاهه بالنسبة إىل مكانة املـرأة ،وعـىل الـرغم
من كونه تفكريا يقوم عىل آيات القرآن ،وتقديم رؤيته التفسريية اخلاصة هلا ،إال أهنـا
تعرب عن هواج
ّ

الدكتور شحرور جتاه التحديات املعارصة ،وبطبيعة احلال وجـود

مادة احلداثة يف تفكريه.
بالتعرف عىل بعض املفاهيم يف هذا الشأن ،لننتقل بعد ذلـك إىل
وسوف نبدأ البح
ّ
بيان ومناقشة املعايري النظرية للعدالة اجلنسية عىل أساس املبنى األنثروبولوجي للـدكتور
حممد شحرور.

مفهوم العدالة
بااللتفات إىل أمهية مفردة العدالة يف هذا البحـ مـن جهـة ،والتأكيـد الكثـري للـدكتور
شحرور عىل األبحاث اللغوية من ناحية أخرى ،نرى من الضـروري أن نشـرح مرادنـا
من هذا املصطلح .إن العدالة تقع يف قبال الظلم .ويرادفها يف اللغـة العربيـة أو يسـتعمل
يف معنى قريب منها ،مفـردات أخـرى ،مـن قبيـل :القسـط ،1والقصـد ،واالسـتقامة،2
 .1الفريوزآبادي ،حممد بن يعقوب ،القامس املحيط ،ج  ،4ص .339
 .2اجلوهري ،إسامعيل بن محاد ،الصحا  ،ج  ،5ص .1761
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والوسط ،والنصيب ،واحلصة ،وامليزان .ويف قباهلا وإىل الضد منهـا تقـع كلمـة «اجلـور»
ومرادفاهتا ومشاهباهتا ،من قبيل :الظلم ،والطغيان ،وامليل ،واالنحراف.1
جمرد ومشتق من الفعل «عدل» ،وهـو يسـتعمل يف
إن مفردة «العدل» يف اللغة ،اسم ّ
املعاين اآلتية:
 .1التقويم ،واألمر املعتدل ،أو التعديل ،2واألمـر الـذي يقـع مـا بـني اإلفـراط
والتفريط.3
 .2االبتعاد ،واالنفصال ،أو االنحراف عن طريق الباطل واالنتقال إىل الطريـق
الصحيح.4
 .3التكافؤ أو املساواة.5
 .4التوازن ،واملوازنة ،أو وضع األشياء يف مرتبة واحدة ومتعادلة.6
ِ « .5
العدل» ،بكرس العني ،بمعنى املثل أو الشبيه ،7والذي يرتبط بالعدالـة عـىل
نحو مبارش.
 .1اجلوهري ،إســامعيل بــن محــاد ،الصاحا  ،ج  ،5ص 1760؛ ابــن منظــور ،ج  ،11ص ،430
 1405هـ.
 .2الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد ،العني ،ج  ،2ص .39
 .3الزبيدي ،حممد مرتىض ،تاج العروس ،ج  ،15ص .471
 .4ابن زكريا (ابن فارس) ،أمحد ،معجم مقایيس اللغه ،ج  ،4ص .246
 .5املصدر أعاله.
 .6الفريوزآبادي ،حممد بن يعقوب ،القامس املحيط ،ج  ،4ص 13؛ الفراهيدي ،اخلليل بن أمحــد ،العــني،
ج  ،2ص .39
 .7اجلوهري ،إسامعيل بن محاد ،الصحا  ،ج  ،5ص 1760؛ الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد ،العــني،
ج  ،2ص .38
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وقــد ذكــر ابــن فــارس لـــ «العــدل» معنيــني متضــادين ،ومهــا «االســتواء»
و«االعوجاج» 1وبذلك يكون من األضداد .وهذا هو التعريـف الـذي يسـتند إليـه
الدكتور حممد شحرور يف بيان املعنى اللغوي للعدل .فقد ذكر يف تفسري قوله تعـاىل:
ا

َ ََ

َ

ََ َ

َ َ ا َ
اك فع َدل َي﴾« :2عـدل يف اللسـان العـريب هلـا أصـالن صـحيحان
﴿اَّلِي خلقي فسو

لكنهام متقابالن كاملتضادين أحدمها يدل علی االستواء واآلخر علی االعوجاج».3

وعــىل هــذا األســاس فقــد اســتعمل الــدكتور شــحرور العــدل يف معنيــني ،ومهــا:

ُ
ُ َْ َ
«املساواة» ،و«الظلم»؛ حي فهم من كلمة العدل يف قولـه تعـاىلَ ﴿ :وأ ِمِ ْرت ِْلعِدِل
َ ْ ْ ُ َا َ ْ ُ
ََْ ُ
ك ُم﴾ 4وقوله تعاىل﴿ :فلِ خِفت ْم أَّل تعدِلوا﴾ 5املعنى األول من العدل ،وفهـم مـن
بين
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ا
َ
َ
ْ
ْ
اَّلل بل هم قوم يعدِلو ﴾ ،6املعنى الثاين.7
كلمة العدل يف قوله تعاىل﴿ :أإَِل َع ِ

طبقا ألحد األصول والقواعد اللغوية التي يؤكد عليها الدكتور شحرور ،وهـو

أصل عدم ترادف املفردات القرآنية ،قال بأن للعدل والقسط وغريمها من املفـردات
املشاهبة ،معاين متفاوتة .وعىل أساس املعنى املتقدم لكلمة العـدل ،ذهـب الـدكتور
شحرور إىل التمييز بني العـدل والقسـط ،وبـذلك فقـد جعـل القسـط بشـأن يشء
واحد ،وجعل العدل فيام يرتبط بني شيئني.8
 .1ابن زكريا (ابن فارس) ،أمحد ،معجم مقایيس اللغه ،ج  ،4ص .246
 .2االنفطار (.7 :)82
 .3شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ (قراءة معارصة) ،ص  286وص .598
 .4الشورى (.15 :)42
 .5النساء (.3 :)4
 .6النمل (.60 :)27
 .7شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ (قراءة معارصة) ،ص  286وص  1997 ،598م.
 .8املصدرأعاله ،ص .598
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وعىل هذا األساس فإنه طبقا للتعاريف املذكورة أعاله ،يكون املعنى اللغوي لــ
«العدل» مزيج من القيم األخالقية واالجتامعية ،وهـو يشـمل مفـردات مـن قبيـل
العدل واإلنصاف والتوازن والتعديل والصدق والصواب.
املتنوعة يف حقل العدالة .إن
تم إبداء خمتلف النظريات من قبل املدارس الفكرية ّ
معيار العدالة يف املجتمع الذي يفرتض قدرة اإلنسـان عـىل حتديـد مجيـع مصـاحله،
خيتلف عن معيار العدالة يف املجتمع الذي ال يقول بقدرة اإلنسان عىل ذلـك .ففـي
املجتمع من النوع األول يتبلور معيار أو معايري بواسطة التوافق الضمني أو النشاط
الرسمي .إن هذا النوع من العدالة التي تتمخض من رحـم التعـاطي بـني توقعـات
تسمى بالعدالة اإلجيادية أو العدالة الوضعية .ويف املجتمع
البرش والرشائط القائمةّ ،
يتم احلدي عن القدرة اإلهلية أو ما فوق اإلنسـانية ،والتـي تضـمن
من النوع الثاين ّ
املصادر أو األصول األساسية للنظم العام ،ويف ظلها يتبلور معيار حمدّ د من العدالة.
إن العدالة التي تنشأ من هذا املصدر اإلهلي األعىل قابل للتطبيق والتنفيذ بالنسبة إىل
تسمى ،يف قبـال العدالـة الوضـعية،
مجيع الناس ،وتعمل عىل بلورة نوع من العدالة ّ
بالعدالة اإلهلية أو العدالة الساموية أو الوحيانية.
فيام يتعلق بالعدالة ومنشئها ،يذهب الدكتور شـحرور إىل القـول بـأن كـال مـن
الترشيع الوحياين والقانون اإلنساين ،يشتمل عىل خصـائص الشـمول االجتامعـي،
ويرى أن العدالة االجتامعية ليست أمرا فرديا ،بل هي أمر كيل؛ وعىل هذا األسـاس
فإن كال نوعي التشــريع؛ أي :التشــريع الوحيـاين والقـانون اإلنسـاين ،حيتـاج إىل
التطابق مع الب ّينات املوضوعية أو الشـرائط الظرفية؛ إليضاح ما إذا كانـت العدالـة
قد حتققت يف مورد خاص عىل نحو فعيل أم عىل نحو افرتايض؟ ولذلك فإن السؤال
اجلدير بالطرح ،من وجهة نظره ،يقول :ما هو املعيار الذي تنطبق العدالة املطلقة ،يف
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حق أو فاقـدا لـه؟ إن الـدكتور شـحرور
ضوئه ،عىل كل فرد عىل حدة ،وجتعله صاحب ّ
يرى أن هذا املعيار هو ذات العدالة اإلهلية املطلقة ،وهو األمر الذي يعمل خـارج نطـاق
ألي فرد أو جمتمع أن يصل أو حييط هبذا املعيار وظروفـه.
التشـريع والقانون ،وال يمكن ّ
ولذلك فإنه يرى رضورة التمييز بني العدل اإلهلي املطلق وبني تطبيقـات هـذه العدالـة.
وبعبارة أخرى :إن العدل هو من جهة واحد مـن الصـفات واألسـامء اإلهليـة احلسـنى،
وبذلك تكون العدالة أزلية ،ومن ناحية أخرى فإن تطبيق هذا النوع مـن العدالـة تطبيـق
نسبي ،ويتحقق بالنسبة إىل كل إنسان عىل انفراد.1
وقد م ّثل الدكتور شحرور للعدل اإلهلي بقصة النبي موسى؟ع؟ والعبد الصالح،
وذهب إىل االعتقاد بأنـه ال حيـق ألي شـخص يف مثـل هـذه القصـة أن يتـدخل يف
الترشيع بسبب عجزه وعدم قدرته؛ وإال فإنه يف غري هـذه احلالـة سـوف يـؤدي إىل
القضاء عىل مجيع املجتمع .فبسبب خمالفة خرق السفينة لشـريعة النبـي موسـى؟ع؟،
نجد النبي موسى يعرتض عىل هذا العمل بوصفه شخصا مسؤوال يف مقام الرسالة.
وعىل هذا األساس فإن العدالة االجتامعية ،التي تنظم العالقة بني اإلنسان (الفـرد)
واملجتمع (الكل) ،ال تقبل االستثناء .إن موقف النبي موسى؟ع؟ يف املثال أعاله هـو
موقف الدولة والقانون والقضاء ،وإن موقـف العبـد الصـالح بـدوره هـو موقـف
العدالة اإلهلية املطلقة يف األمور اجلزئية؛ حي خرق السفينة وأغرقهـا كـي ال تقـع
لسوء استغالل من قبل الغاصبني والظاملني .يذهب الدكتور شـحرور إىل االعتقـاد
بأن الرشائع والقوانني الوضعية ال حيق هلا التدخل يف هذا النوع من األمور.2
إن املثال أعاله يثبت أنه لو عجز شخص عن الوصول إىل حقوقـه ،أو عجـزت
 .1شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة يف الدولة واملجتمع ،ص  108ـ .109
 .2املصدر أعاله ،ص  111ـ .112
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القوانني عن إيصاله إىل حقه ،جيب عليه االعتامد عىل العدل والرمحة اإلهليـة .1وعـىل
هذا األساس يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بعدم صوابية املقارنة بـني العـدل
اإلهلي والعدل اإلنساين؛ ألن هذا سوف يؤ ّدي إىل التناقض .وبعبارة أخرى :عنـدما
تتم مقارنة العدل اإلهلي بمقايي
ّ

العدل اإلنساين؛ سوف ينتج عن ذلك أن الل غـري

عادل؛ يف حني أن الل منزّ ه عـن ذلـك .2طبقـا هلـذا الكـالم يتضـح أن الل سـبحانه
وتعاىل ،يف رؤية الدكتور شحرور ،هو الـذي يـنظم العالقـة املتبادلـة بـني اإلنسـان
والعامل ،وإن جعل األحكام والقوانني من خمتصاته .ومن هنا فـإن العدالـة بـدورها
ُتفهم يف ضوء معيار العدل اإلهلي أيضا.
بعد بيان مفهوم العدالة ومعياره من وجهة نظر الدكتور شـحرور ،جيـب إيضـاح
يـتم التمسـك فيـه بأصـل العدالـة ،تتشـكل
مصداق العدالة أيضا؛ ألن كل استدالل ّ
صغرى ناظرة إىل تعيني مصداق العدالة ،وكربى ناظرة إىل وجوب اتباع العدالـة .وإن
خاصـة مثـل
الذي حيتاج إىل الكثري من االهتامم يف بحـ العدالـة ،وذلـك يف مقولـة ّ
اجلنسية ،والذي مـن شـأن جتاهلـه أن يـؤ ّدي إىل مشـكلة هـو صـغرى املسـألة ،دون
كرباهــا .ومــن الواضــح ،بااللتفــات إىل األبحــاث النــاظرة إىل مســألة «الوجــود /
الوجوب» ،أن االختالفات الطبيعية ال يمكن هلا أن هتدي إىل حتديد مصداق العدالـة،
يقر هبذه االختالفات .من ذلك ،عىل سـبيل
ال س ّيام عندما يتضح أن الدكتور شحرور ّ
املثال ،أن القوة اجلسدية ألكثر الرجال هي األكرب بالقياس إىل النساء ،ال تعدّ دائام هـي

 .1املصدر أعاله ،ص .114
 .2املصدر أعاله ،ص  115ـ .116
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النموذج اخلاص لتوزيع األدوار بني الزوج والزوجة يف مورد موقع القوامـة بوصـفها
املصداق الوحيد للعدالة.
وعىل هذا األساس فإن كـل مـن يسـعى إىل حتديـد مصـداق العدالـة يف حقـل
اجلنسية ،ال مندوحة له من االنجرار نحو دائرة القيم واملعتقدات ،وهي الدائرة التي
نتعرف عىل رؤيـة الـدكتور
تقوم بدورها عىل املباين األنثروبولوجية .ومن هنا ،لكي ّ
شحرور يف حقل العدالة اجلنسية ،سـوف نخـوض يف بيـان املبـاين األنثروبولوجيـة
للدكتور شحرور بوصفها من املعايري النظرية للرأي املذكور .ويمكن بيـان املعـايري
توصل إليها الدكتور شحرور من خالل االستناد إىل آيات القرآن الكريم ،عـىل
التي ّ
النحو اآليت:

قراءة الدكتور شحرور لكيفية لق املرأة والرجل
هناك الكثري من اآليات التي ّ
تدل يف القرآن الكريم عىل كيفيـة خلـق اإلنسـان .ويف
ضوء بعض هذه اآليات ينتهي نسل البرش املوجود حاليا إىل شخص اسمه آدم ،وأن
الل قد خلق هذا اإلنسان من تـراب .ويف هـذا النطـاق ال بـدّ مـن االلتفـات إىل أن
فلسفة خلق اإلنسان تعدّ من أهم أقسام األنثروبولوجيا الدينية .لقـد أكـد الـدكتور
شحرور ،من خالل االستناد إىل الكثري من آيات القرآن الكريم ،وبمختلف األنحاء
عىل التساوي بني املرأة والرجل يف اخللق ،وضمن بيان بعـض الشـواهد األخـرى،
رفض الدعاوى الدالة عىل نقصان خلق املرأة.
يتمسك هبا الدكتور شحرور إلثبات
إن املجموعة األوىل من اآليات العامة التي ّ
املساواة بني الرجل واملرأة يف اخللق ،هي اآليات التي خياطب الل فيها مجيـع النـاس،
األعم من الرجال والنساء ،بشكل واحد وبعبارات عامة ،من قبيـل« :ياأهيـا الـذين
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آمنوا» ،و«يا أهيا اإلنسان» ،و«يا بني آدم» ،حي تم توجيه اخلطاب يف هذه اآليـات

ِّ َ
ََ
ْ
إىل الرجال والنساء عىل السواء .وعليه عندما يقول الل تعـاىل﴿ :إِِن خِال ِِ بْشِا َِِن

طِني﴾ 1فإنه يشمل بذلك الرجل واملرأة معا.2

توضيح كالم الدكتور شـحرور هـو أن تلـك الطائفـة مـن اخلطابـات القرآنيـة

والتعاليم الدينية التي يكون املخاطب هبا اهلوية املذكورة؛ أي :ذات ونوع اإلنسـان،
كام يف مورد أصل اإليامن بالتوحيـد والنبـوة واملعـاد «مقولـة العقائـد» ،قـد وردت
بأمجعها بشأن جن

املرأة وجن

الرجل عـىل السـواء ،وال معنـى لالخـتالف بـني

الرجل واملرأة يف هذا النوع من املـوارد؛ ألن األمـور االعتقاديـة إنـام تـرتبط بـنف
اإلنسان مبارشة ،وحي ال يوجد تفاوت واختالف يف تلك املرحلة ،فال معنـى ألن
خيتلف نوع اإليامن املطلوب من املرأة عن نوع اإليامن املطلوب مـن الرجـل .وعـىل
موجـه
هذا األساس فإن اخلطابات القرآنية العامة تثبت أن اخلطاب األصيل لآليات ّ
إىل حقيقة اإلنسان وإنسانيته ،ولن يكون هناك احتامل للعنصـرية واملحاباة اجلنسـية
يف أكثر القيم ّ
جتذرا .وعليـه عنـدما يـتم توجيـه اخلطـاب إىل مجيـع النـاس بألفـاظ
ومفردات من قبيل مفردة «البرش» ،التي تدل عىل األعم مـن املـرأة والرجـل ،فهـذا
يدل عىل أن الرجل واملرأة يتصـفان بمسـتوى واحـد مـن البرشـية ،وأهنـام حيظيـان
بدرجة واحدة ومتساوية من اخللق.
يتمسـك هبـا الـدكتور شـحرور يف إثبـات
إن الطائفة الثانية مـن اآليـات التـي ّ
التساوي بني الرجل واملرأة يف اخللق ،هي اآليات التي تتحـدّ ث عـن خلـق الرجـل

َ َ ُ
َ ََ ُ ْ ْ َْ
احِدة ثِ ام
واملرأة مبارشة .يرى الدكتور شحرور أن قوله تعاىل﴿ :خلقكم َِن نفس و ِ
 .1ص (.71 :)38
 .2شحرور ،حممد ،القصص القرآين ،ج  ،1ص .318
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ُاَ
َْْ َ ََ َ َ َْ
ُ
َْ ُُ ُ
َ َ َ ْ َ َ َ َ َْ َ َ ُ
ُ
جعل َِنها ز ْوجها َوأن َزل لك ْم َ َِن اْلنعِامِ ثمانًِلِة أز َوا َيلقكِ ْم ِِف ب ُطِو ِ أمهِات ِك ْم
ْ َْ َ ْ
َ ْ
ُ َ ُْْ ُ َ َ ا ُ َ َا
َ َ
َ ُ
ُ َُ
ِكِ ُم ا ُ
اَّلل َرَكِ ْم َُل الملِي َّل إ ِ ََل إَِّل هِ َو فِأن
خلقا َِن بع ِد خلِ ِِف ظلمِات ثِاث ذل
ُ ْ َُ
ْصفو َ ﴾ 1يمثل حلقة كاملة يف نظرية اخللق ،حي تبني كيفية خلق اإلنسان بشـكل
ت

ّ
متكامل .وعىل هذا األسـاس فقـد بـدأت هـذه اآليـة بعبـارة «خلق ُكـم ِمـن نفـ
و ِ
احدة» ،حي تشري إىل هـذه النقطـة وهـي أن أسـاس خلـق اإلنسـان يقـوم عـىل
املساواة والوحدة  ،ولي

عىل أساس الزوجية .وبذلك عندما تشكّلت احليـاة عـىل

األرض ،كانت املادة األوىل جلميع النـاس واحـدة ،ثـم تكـاثروا عـرب االنقسـام يف

ا َ ََْ ْ ْ
ُ َ َْ َ ََْ
اْلن َسا َ َ ِْن ن ْطفة أمكا نبتلًِلهِ﴾ ،2وصـاروا عـىل شـكل
مرحلة الحقة﴿ :إِنا خلقنا ِ

أزواج.3

وعىل هذا األساس فإن الدكتور شحرور يرى أن ما نقله أصحاب التلمـود بشـأن
خلق حواء ،واحلدي عن اخللق التبعي حلواء بعد خلق آدم ،وأهنا ُخلقت مـن ضـلعه
األيرســ ،مــأخوذ مــن قصــص البــابليني واآلشــوريني والكنعــانيني واحلمــرانيني
واملرصيني ،وأن ذلك يتعارض مع ما ورد يف آيات القرآن الكريم 4يف هذا الشأن.5
وعىل أساس من هذا االجتاه يذهب الـدكتور شـحرور ،عـىل هـامش احلـدي عـن
معنى مفردة «النساء» ،إىل مناقشة كالم املفرسين؛ إذ كانوا يعتقدون بأن الل قـد خلـق آدم
حواء بعده .إذن فاملرأة يف وجودهـا متـأخرة عـن الرجـل ،وهلـذا السـبب
أوال ثم خلق ّ
 .1الزمر (.6 :)39
 .2اإلنسان (.2 :)76
 .3شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ (قراءة معارصة) ،ص  1997 ،202م.
 .4البقرة (35 :)2؛ األعراف (9 :)7؛ طه (.117 :)20
 .5املصدر أعاله.318 ،
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أطلق عىل مجاعتها عنوان «النساء» .1وإن مستند هؤالء املفرسين يف قوهلم هذا هـو قولـه

َ َ َ ا ُ اُ ا ُ ا
َ ََ ُ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َْ َ ْ َ َ ََ ا
انلاس اتقوا َرَك ُم اَّلِي خلقكم َِن نفس واحِدة وخلِ َِنهِا زوجهِا وَِ
تعاىل﴿ :يا أيها
َ
ُْ
َِنه َما ِر َجاَّل كثِريا َون َِساء﴾ .2يذهب الدكتور شـحرور إىل االعتقـاد بأنـه يف بدايـة ظهـور

تطور الكائنات احلية ،ومن بينهـا
احلياة ،عىل ماتقدم ،مل تكن هناك زوجية يف البني ،وبعد ّ
اإلنسان ،امتازت الكائنات فيام بينهـا مـا بـني ذكـور وإنـاث .إن تعبـري القـرآن الكـريم

بالنطفة بدوره ُيشري إىل هذه املا ّدة األوىل خللق اإلنسان ،والتي تم بياهنا بغض النظـر عـن

َ َ ََ ُْ ا ْ َْ
ني
االمتياز ما بني الرجل واملرأة ،وبعد ذلك ظهر الذكور واإلناث﴿ :فجعل َِنه الِزوج ِ
ا َ ْ ُْ َ
اَّلك َر َواْلنَث﴾ .3إن هذه اآلية من القرآن الكـريم تشـري إىل هـذه النقطـة ،وهـي أن

الرجل واملرأة كانا يف األصل معا؛ ثم انفصلت األنوثة بعد ذلـك ،ومـن هنـا أطلـق
عليها عنوان النساء .وعليه فإن إطالق لف النساء عىل كل يشء متأخر ،أمر ممكن.4
إن منشأ االختالف بني املفرسين يف تفسري اآلية األوىل من سورة النساء يعود إىل
َ َ

َْ

َ

كلمة «منها» يف عبارة ﴿ َوخل َِ َِنها َز ْو َجها﴾ .فقد ذلك الكثري من املفرسين إىل القول

بأن «من» يف كلمة «منها» ّ
تدل عىل التبعيض ،وقالوا بأن خلق حواء كـان مـن جـزء
من جسم آدم ،وأن الل سبحانه وتعاىل قد خلق حواء من بعض أجزاء آدم؟ع؟.5
(املعرب).
 .1وذلك باعتبار أن لف النساء ماخوذ من اإلنساء بمعنى التأخري.
ّ
 .2النساء (.1 :)4
 .3القيامة (.39 :)75
 .4شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ (قراءة معارصة) ،ص  1997 ،643م.
 .5الطوي ،أبو جعفر حممد بن احلسن ،التبياا يف تفساري القارآ  ،ج  ،3ص 99؛ الــرازي ،ابــن أيب
حاتم ،تفسري القرآ العظيم ،ج  ،3ص 852؛ الزخمشــري ،حممــود ،الكشااف ،ج  ،1ص 492؛
الطربي ،الفضل بن احلسن ،تفسري جممع البيا  ،ج  ،3ص .8
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وذهبت جمموعة أخرى من املفرسين ،ومن بينهم الدكتور شـحرور ،إىل القـول
بأن «من» يف كلمة «منها» ّ
تدل عىل اجلن  ،ويرون أن اآلية تدل عىل خلق حواء مـن
آدم ،والغرض من ذلك هو بيان احتاد نوع املرأة والرجل يف املنشـأ الوجـودي

جن
هلام.1

وعىل هذا األساس فإن الرجل واملرأة ،من وجهة نظر الدكتور شـحور ،حيظيـان
برتبة متساوية يف اخللق .2وإن أصل وحدة النوع بني املرأة والرجلُ ،يعدّ هو األصـل
األهم واألكثر ّ
جتذرا وشـموال يف خلـق الرجـل واملـرأة .وهـي حقيقـة كـان خلـق
اإلنسان فيها يتجاوز مالك اجلنسية ،وال يوجـد فيهـا اخـتالف بـني جـن

الرجـل

واملرأة .يذهب العالمة الطباطبائي يف هذا الشأن إىل االعتقاد بأن املشاهدة والتجربة
قد أثبتت هذا املعنى ،وهو أن الرجل واملرأة قد خلقا من نوع وجوهر واحـد ،وهـو
سمى باإلنسان؛ إذ أن مجيع آثـار اإلنسـانية التـي تشـاهد يف الرجـال
اجلوهر الذي ُي ّ
يمكن مشاهدهتا يف النساء دون أدنى اختالف .وال شك يف أن ظهور آثار النوع خري
دليل عىل حتقق ذات النوع نفسـه .إن هـذان الصـنفان يشـرتكان يف بعـض اآلثـار،
جمرد الشدّ ة والضـعف يف بعـض
ولكنهام خيتلفان من حي الشدّ ة والضعف ،إال أن ّ
الصفات اإلنسانية ال يؤ ّدي بنا إىل القول بأن النوعية قد بطلت يف الصنف الضعيف
وأنه لذلك مل يعد إنسانا.3
 .1الرازي ،فخر الدين ،تفسري الرازي ،ج  ،9ص 161؛ الطربي ،حممد بن جرير ،جاامع البياا عان

تأویل آي القرآ  ،ج  ،4ص 297؛ الطباطبائي ،حممد حسني ،امليازا يف تفساري القارآ  ،ج  ،4ص
.136
 .2شحرور ،حممد ،اإلسالم  ...األصل والصورة ،ص .70
 .3الطباطبائي ،حممد حسني ،امليزا يف تفسري القرآ  ،ج  ،4ص  1402 ،89هـ.
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يرى الدكتور شحرور أن خلق نوع اإلنسان بشـهادة الل يف آيـات القـرآن الكـريم
متغري وعىل نحو تدرجيي ،1وأن هذا اخللق قد حتقـق عـىل نحـوين :اخللقـة
كان بشكل ّ
احليوانية وهي مشتملة عىل الغرائز ،وجتتذب اإلنسان إىل الناحية احليوانية واملتطلبـات
اجلسدية ،وحيق لكل إنسان أن يشبع هذه الغرائز ،والقسم الثـاين هـو ال ُبعـد العقـالين
الذي يفرض عىل اإلنسان القوانني األخالقية .2طبقا للتقسيم الثنائي لشـحرور خللـق
اإلنسان ،يمتلك اإلنسان ناحية يشرتك فيها مع احليوان ،وناحية أخرى يمتاز هبا منـه.
وهبذا البيان فإن وجود غرائز من قبيل احلفاظ عىل الذات وصيانتها والتناسل ،يعك
الطبيعة املشرتكة بني اإلنسان واحليوان؛ ألن هذه الغرائز مشرتكة بني مجيع احليوانات،
بيد أن لكل نوع حيواين ،باإلضافة إىل الغرائز املشرتكة ،يمتلـك صـفات وسـلوكيات
خاصة به أيضا .بمعنى أن اإلنسان يمتلك طبيعـة خاصـة بـه أيضـا ،وهـي التـي ورد
التعبري عنها يف كالم الدكتور شحرور بالناحية العقالنية .وبعبارة أخـرى :إن امـتالك
قوة ّ
التعقل لدى اإلنسان خاصية يتمتع هبا اإلنسان فقـط ومتثـل وجـه
العقل ووجود ّ
التاميز بني اإلنسان وسائر احليوانات األخرى.
وباإلضافة إىل اآليات اآلنف ذكرها ،أورد الـدكتور شـحرور شـواهد وقـرائن
أخرى تؤ ّيد كالمه يف اخللق املتساوي بني الرجل واملرأة .إن نـوع النظـرة إىل مكانـة
املرأة املعارصة تشهد عىل تأييد ذلك؛ هو واقع املرأة الراهن يف هناية القرن العرشـين
للميالد؛ حي حتظى املرأة يف كافة أنحاء العامل ِ
بحرف وفنـون ومناصـب خمتلفـة يف

 .1شحرور ،حممد ،القصص القرآين ،ج  ،1ص  2010 ،252هـ.
 .2شحرور ،حممد ،الدین والسلطة ،ص  ،239دار الساقي ،ط  2014 ،1م.
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خمتلف حقول العلم ،األمر الذي يثبت أن املرأة ليست أدنى من الرجـل يف خلقهـا،
بل إهنا ليست بأقل منه درجة حتى يف مقدراهتا العقلية أبدا.1
ومن منطلق هذه الرؤية يذهب الدكتور شحرور إىل القول بـبطالن رأي الـذين
ُ َ

َ

ِّ

َ ا َ

ْ َ ُ

ا ُ
ِّ َ
امِو َ َلَع الن َسِاءِ ب َمِا فضِل ا ُ
اَّلل َبعضِه ْم﴾ 2يف
الرجِال قو
يستندون إىل قولـه تعـاىل﴿ :
ِ

االعتقاد بأن الرجال يمتلكون قوامة فطرية عىل النساء يف أصـل اخللقـة ،بمعنـى أن

جن

قوام عىل جن
الرجال ّ

النساء خلقا وفطرة ،وينكر ذلك بشدة ،ويعتربه فاقدا

ألي قيمة علمية .3ويرى الدكتور شحرور أن السيوطي هو من بني القائلني بقوامـة
ّ
التمسك بكلامت تروى
الرجل عىل املرأة استنادا إىل هذه اآلية .فقد ذهب من خالل
ّ
عن النبي األكرم؟ص؟ ،من قبيل« :ما أفلح قوم و ّلوا أمرهم امرأة» ،و«النساء ناقصات
عقل ودين» ،وشهادة امرأتني بشهادة رجل واحد ،للقول بـنقص عقـل املـرأة ،كـام
ديـنهن .لقـد اعتـرب الـدكتور
استدل بحيض النساء وعدم صالهتم للقـول بـنقص
ّ
شحرور أن مجيع هذه األقوال باطلة وغـري صـحيحة ،وأن الكثـري مـن العلـامء قـد
رفضوها وأنكروها.4

قراءة شحرور ملوقع املاارأة والرجاال يف االت صاااف بالفضااائل اإلنسااانية
واكتساهبا
إن من بني املعايري اهلا ّمة يف معرفة هوية اإلنسان ،ومن بعدها بيان موقـع اجلنسـية يف
 .1شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص .316
 .2النساء (.34 :)4
 .3شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص .316
 .4املصدر أعاله ،ص 321؛ شحرور ،حممد ،اإلسالم  ...األصل والصورة ،ص  247ـ .248
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هذه اهلوية ،واملعنى املنشود من العدالـة اجلنسـية ،هـو االهـتامم باحلقـائق الروحيـة
والتعريف بمعيار ومالك القيمة .وإن موقع اإلنسان يف نظام اخللق ،واهلدف الغائي
لإلنسان ،وما إىل ذلك ،هي من أهم األصول املؤثرة يف حقل األبحاث القيم ّية:

أ) امتالك الرو
طبقا ألنثروبولوجيا الدكتور شحرور ،يتمتع اإلنسان ،خالفا للرؤيـة املاديـة ،ب ُبعـد
روحي ،باإلضافة إىل ال ُبعد اجلسامين.
إن الدكتور شحرور يرى أن نفخ الروح يعنـي رسيـان اجلسـم اللطيـف يف اجلسـد؛
والذي يؤدي إىل انبعاث احلياة يف جسم اإلنسان .1وبعد نفخ الروح خيـرج اإلنسـان مـن
احلالة احليوانيـة بالتـدريج ،ويصـل إىل املرحلـة اإلنسـانية التـي تؤهلـه لتأسـي وبنـاء
املجتمع اإلنساين ،2وطبقا لظاهر بعض اآليات فإن الل من خالل نفخ الـروح يف البرشـ،
حيقق ذاته يف اإلنسان عىل نحو جمازي.3
إن اإلنسان يف مرحلة اململكة احليوانية يمتلك طبيعة حيوانية ،وينحصـر اهتاممه
يف هذه املرحلة يف السعي إىل إشباع غرائزه ،وعىل رأسها غريزة البقـاء ،وأمـا ظهـور
املجتمعات فال يكون إال بعد نفخ الـروح وظهـور اإلنسـانية .4بعبـارة أخـرى :إن
اإلنسان يف ُبعده اجلسامين حيوان مثل سائر احليوانات ،وحيتوي عـىل مجيـع صـفاهتا
وخصائصها ،ولكن بعد نفخ الروح اإلهلية يكتسـب النـاس بعـض اخلصـائص مـا

 .1شحرور ،حممد ،القصص القرآين ،ج  ،1ص  2010 ،279م.
 .2شحرور ،حممد ،الدین والسلطة ،ص  209ـ  2014 ،210م.
 .3شحرور ،حممد ،القصص القرآين ،ج  ،1ص  2010 ،292م.
 .4شحرور ،حممد ،الدین والسلطة ،ص  2014 ،28م.
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فوق احليوانية ،حي يكون تأسي

املجتمعات من أبرز هـذه اخلصـائص .ولـذلك

فإن اإلنسان بعد حصوله عىل الروح ،وهو القاسم املشرتك بني الل واإلنسان ،يتقدم
عىل سائر املوجودات األخرى.1
إن من بني أبرز خصائص اإلنسان الذي يمتلك الروح ،هو القدرة عـىل التمييـز
بني اخلري والرش ،وبالتايل التمييز بني احلق والباطل الناش من مقدرته العقليـة ،وإن
القوة العقلية هي حصيلة نفخ الروح وانتقاله من اململكة احليوانيـة إىل اململكـة
هذه ّ
اإلنسانية.2
بااللتفات إىل املفهوم الذي يقدّ مه الدكتور شحرور عن كلمـة «آدم» ،ال يكـون
املراد من «آدم» شخص بعينه وهو الذي نعرفه بــ «النبـي آدم» ،وإنـام هـذه الكلمـة
تشري إىل جن

اآلدميني .وبعبارة أخرى :إن هـذا اللفـ يشـري إىل إحـدى مراحـل

تطور اجلن
ّ

البشـري ،ورتبته بعد اخلروج من اململكـة احليوانيـة .3ومـن هنـا فـإن

لف «آدم» يشـمل الرجـل واملـرأة عـىل السـواء ،وذلـك ألن اآلدميـة متثـل أصـل
اإلنسان ،4وإن البرش يمثل إشارة إىل الشكل املـادي والفسـيولوجي لإلنسـان قبـل
يتحول إىل إنسان .5إن هذا النـوع مـن اخللـق
نفخ الروح ،وأما بعد نفخ الروح فإنه
ّ

 .1شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ (قراءة معارصة) ،ص  1997 ،111م.
 .2شحرور ،حممد ،الدین والسلطة ،ص  2014 ،238م.
 .3شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ (قراءة معارصة) ،ص  1997 ،291م.
 .4شحرور ،حممد ،القصص القرآين ،ج  ،1ص  2010 ،278م.
 .5املصدر أعاله ،ص 252؛ شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ (قراءة معارصة) ،ص  1997 ،280م.
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الواحد الذي يتم التعبري عنه بالبشـر ،يتكاثر ويتناسل بحكم اخللق التكويني ،مثـل
سائر احليوانات ،عرب التزاوج بني املرأة والرجل.1

ب) اخلالرة وتع ّلم األسامء
إن من بني اخلصائص القيم ّية األخرى لإلنسان ،حصوله عىل مقـام اخلالفـة ّ
وتعلـم
األسامء .إن الدين اإلسالمي يضع اإلنسان من ناحيـة يف أفضـل وأسـمى املنـازل،
ومن ناحية أخرى ال يرى حتقق هوية اإلنسان وال يرى لإلنسان معنى ومفهومـا إال
يف االرتباط مع اخلالق وكل الوجود .لقد وضـع اإلسـالم اإلنسـان يف أرفـع منزلـة
تم متييزه مـن سـائر
حي جعله خليفة لل ،وهذه ميزة مل ُتعط لغري اإلنسان ،وبذلك ّ
املخلوقات.2
إن الدكتور شحرور يرى يف آيات القـرآن دلـيال ومـؤرشا إىل أن آدم بعـد نفـخ
الروح وتع ّلم األسـامء ،أصـبح جـديرا وأهـال للحصـول عـىل مقـام اخلالفـة .3إن
الدكتور شحرور من خالل البيان والتفسـري اللغـوي الـذي يقدّ مـه لكلمـة «آدم»،
حي يراه مرحلة متوسطة ما بني مرحلة «البشـر» ومرحلـة «اإلنسـان» ،4يصـل إىل
نتيجة مفادها أن كلمة الل يف مورد االستخالف عىل األرض وتعليم األسامء ،مقـام
خيـص بـه آدم فقـط .وعـىل هـذا األسـاس فإنـه
أعطي لكـل مـن آدم وحـواء ،ومل
ّ
وحـواء ،يـرى أن
بااللتفات إىل عودة نسل الناس إىل املخلـوقني األولـني ،أي :آدم
ّ
 .1املصدر أعاله ،ص .278
 .2البقرة (.30 :)2
 .3شحرور ،حممد ،القصص القرآين ،ج  ،1ص  2010 ،286م.
 .4املصدر أعاله ،ص  319ـ .320
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رص عىل أهنام متسـاويان يف
الكالم املوجود بشأن خلقة ّ
حواء ساقط عن االعتبار ،و ُي ّ

حواء كانت مك ّلفة مثل آدم متامـا،
اخللق ويف سائر األمور ،ويذهب إىل االعتقاد بأن ّ
ويستدل لذلك بأنه مل يرد يف موضع من القرآن الكريم أن آدم قد ع ّلم زوجته شـيئا،
كام مل يرد يف القرآن أن آدم كان رسـوال بعثـه الل إىل حـواء ليـدعوها إىل عبـادة الل.
وعليه فإن كالم الل يف مورد جعل اخلليفة وتعليم األسامء كان شامال لكـل مـن آدم
وحواء ومل يكن مقترصا عىل آدم فقط .وأما سبب توجيه اخلطاب يف بادئ األمـر إىل
ّ
أي ذكر لزوجته؛ فألن استعامل كلمة «آدم» يف القرآن الكريم ،إنام
آدم ،وعدم وجود ّ
يدل و ُيشري إىل مرحلة ما بني مرحلتي «البرش» و«اإلنسان» ،ولي

شخص آدم (بـام

حلواء) .وهذا يدل داللة واضحة عىل أن القرآن الكريم قـد أسـ
هو زوج ّ
أساسية وأصلية للمجتمعات ،وهي الزوجية ولي

وحـدة

الفردية.1

وعىل هذا األساس فإن االسـتخالف ومقـام خالفـة الل عـىل األرض ،مل يكـن
يتضمن عنصـرا جنسيا ،وبالتايل فإنه يشمل الرجل واملرأة عىل حدّ سواء .وإن هـذا
التساوي يف االستخالف يقرتن بأبعاد أخرى ،من قبيل :املساواة يف قيمـة األعـامل،
واملساواة يف األجر والثواب ومالكه ،واملساواة يف معيار الفضـلية املتمثـل بـالتقوى
أيضا.2
إن الدكتور شحرور ال يرى خالفة اإلنسان بمعنى خالفتـه املبـارشة لل ،كـام أن
القرآن الكريم بدوره مل ُيرش إىل ذلك ،ومل يقل« :إن اإلنسان خليفـة الل» ،وإنـام ورد
وجمـرد ،ومل ُيضـف إىل لفـ اجلاللـة
ذكر اخلالفة يف القرآن الكريم بشـكل مسـتقل
ّ

 .1املصدرأعاله ،ص .320
 .2حكمت نيا ،حممود ،رلسفه نظام حقوق ز (رلسفة نظام حقوق املرأة) ،ص .187
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«الل» .1وإنام املراد من خالفـة اإلنسـان ،هـو خالفـة أسـامء الل ،ولـي

خالفـة الل

نفسه.2

َْ
َ َ
ِّ َ
اعِل ِِف اْل ْر ِض خلًِلفِة﴾ ،3فمـن ذا
عندما يقول الل سبحانه وتعاىل ملالئكتـه﴿ :إِِن ج ِ

يكون خليفة الل غري اإلنسان؟ ومن هنا فإن خالفة اإلنسـان عـىل األرض تعنـي إعطـاء
اإلنسان شيئا من سلطة الل سـبحانه وتعـاىل .إن سـلطة الل عـىل املخلوقـات مـن مقـام
ربوبيته ،وإن إعطاء مثل هذه السلطة لإلنسان ،جيعل اإلنسان مالكـا لـألرض والسـامء،
ويكون بذلك قادرا عىل التصـ ّرف فـيهام واسـتعامرمها ،وحيصـل بـذلك عـىل القـوانني

ّ
املتجذرة يف األشياء .وعىل هذا األساس فإن اإلنسان ،سـواء املـؤمن أو الكـافر،
الربوبية

هو يف مقام الربوبية خليفة الل عىل األرض .4ويف قبال اخلالفة التي أعطاها الل لإلنسـان،
وبإزاء الربوبية التي منحها له ،طلب منه يف املقابل أن يطيع أوامره ونواهيه.5
وعىل هذا اإلساس ،تكون خالفة اإلنسان التي هي تعبـري مباشــر عـن ثقـة الل
باإلنسان ،6طبقا هلذا الرأي ،منزلة رفيعة منحهـا الل لإلنسـان ،األعـم مـن الرجـل
واملرأة ،وبذلك جعله موضعا لسجود املالئكة.7

 .1املصدر أعاله ،ص .287
 .2املصدر أعاله ،ص .289
 .3البقرة (.30 :)2
 .4شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ (قراءة معارصة) ،ص  123ـ  1997 ،124م.
 .5املصدرأعاله ،ص .124
 .6شحرور ،حممــد ،الادین والسالطة ،ص  2014 ،445م؛ شــحرور ،حممــد ،اإلساالم  ...األصال

والصورة ،ص .49
 .7احلجر (.29 :)15
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ج) الكرامة اإلنسانية

ِ
مـن هبـا الل سـبحانه
إن الكرامة اإلنسانية هي األخرى من اخلصائص والنعم التـي ّ

وتعاىل عىل اإلنسان .وإن ألصل الكرامة قسمني ،ومها :الكرامة الذاتيـة ،والكرامـة
خيتص هبا اإلنسان بام هو إنسان ،وإن الدليل عـىل هـذا
املكتسبة .إن الكرامة الذاتية
ّ
النوع من الكرامة هو األمر املشرتك بـني الل واإلنسـان ،والـذي نعنـي بـه الـروح.
بمعنى أنه بسبب الصدور املبارش للروح من قبـل الل ،وصـريورة اإلنسـان إنسـانا،
استحق احلصول عىل مثل هذه الكرامة .1يف االستدالل عـىل ذلـك اسـتند الـدكتور
ََ ْ َ

َ َ

شحرور إىل قوله تعاىلَ ﴿ :ولقد ك ار َْنا ب ِِن آ َ َم﴾ ،2واملأثور عن رسـول الل؟ص؟« :أكـرب
رب والفـاجر»،
العمل بعد اإليامن بالل :التو ّدد إلی الناس ،واصطناع املعروف إلی الـ ّ

وكالم أمري املؤمنني؟ع؟ يف عهده إىل مالك األشرت النخعي« :الناس صـنفان :إمـا أخ
لك يف الدين ،أو نظري لك يف اخللق».3

وحي أن مجيع الناس متساوون يف اإلنسانية ،ويتمتعون بالروح اإلهلية ،فإن مثـل
هذه الكرامة قد أنعم الل هبا عىل الناس بالتساوي دون متييز بني الرجل واملرأة .4وعـىل
هذا األساس فقد حتدّ ث الدكتور شحرور عن الكرامة الشائعة يف الثقافة اجلاهلية قبـل
اإلسالم ،وكذلك الكرامة الشائعة بـني الفقهـاء بعـد النبـي األكـرم يف مـورد املـرأة،
واعتربها غري الكرامة التي منحها الل لإلنسان .ومن هنا فإنه ُيشكل عىل هذه الكرامة.
يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقـاد بـأن النزعـة الذكوريـة كانـت هـي السـائدة يف
 .1شحرور ،حممد ،القصص القرآين ،ج  ،1ص  2010 ،167م.
 .2اإلرساء (.70 :)17
 .3شحرور ،حممد ،دراسات إسالمية معارصة يف الدولة واملجتمع ،ص  1997 ،268م.
 .4املصدر أعاله ،ص .198
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تـم إجـراء بعـض
املجتمع قبل اإلسـالم ،وبعـد ظهـور اإلسـالم ويف عصــر
ّ
النبـوة ّ
التعديالت واإلصالحات .وحي حيتاج القضاء عىل النزعة الذكورية يف املجتمـع إىل
؟ص؟ّ ،
ظلـت النزعـة الذكوريـة هـي السـائدة يف
فرتة طويلة ،فإنه بعد رحيل رسول الل ؟
؟ص؟.
تم إصالحها عىل عهـد رسـول الل ؟
مجيع املجاالت االجتامعية ،باستثناء تلك التي ّ
وبعد هذا العرص عمد الفقهاء إىل تأسي

فقههم عىل أساس ذات املجتمع الـذكوري.

تم تشييء املرأة ،وصارت ،مثل سائر األشـياء والبضـائع واألدوات ،حتتـاج إىل
حي
ّ
مالك ّ
يتوىل مهمة احلفـاظ عليهـا ،وأن يضـع الرجـل عليهـا العيـون ،ويغلـق دوهنـا
وحتولت رعاية املرأة ومحايتها إىل مفهوم ملكية األشـياء
األبواب باألقفال والسالسلّ .
الثمينة ،وقد أطلق عىل هذه الظاهرة اسم التكريم نفاقا.1
إن الدكتور شحرور ال يرى غلبة هذا النوع من النزعة الذكورية مقتصــرا عـىل
الفقهاء واملفرسين فقط ،بل يرى هذه النزعة سارية حتى بني اللغويني أيضـا ،وقـال
من الطبيعي أن يكون علامء اللغة قد تأثروا يف ذلك بعرب اجلاهليـة ،وهـي الصـفة
التي ال تزال سارية حتى يومنا هذا .ومن هنـا فقـد ذهـب اللغويـون إىل الظـن بـأن
خماطبة النساء بصيغة املذكر يعد تكريام للمرأة ،وأما خماطبة الرجل بصـيغة التأنيـ
ُيعدّ إهانة وحتقـريا للرجـل .ولـذلك تـم فـتح بـاب يف اللغـة عنوانـه «التغليـب»،
وبموجبه صار من املمكن خماطبة جمموعة من النساء بصيغة املـذكر إذا دخـل رجـل
هن .يف حني أن هذا ينايف املساواة املوجودة يف القرآن الكريم.2
واحد بين ّ
إن الدكتور شحرور مل ير هذا النوع من الكرامة اإلهلية والتفضيل مقتـرصا عـىل
أفضلية اإلنسان عىل احليوان فقط ،بل ويراها شاملة ملجموعات برشية أخرى أيضـا
 .1املصدر أعاله ،ص .326
 .2شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  2000 ،121م.
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كانت تعيش قبل هذه املجموعة البرشية أو إىل جوارهـا أيضـا .1ويف معـرض بيـان
مصاديق هذه الكرامة اعترب هبة الذكور واإلناث إىل اإلنسان ،وكذلك هبة احلكمـة
ُْ

ْ ْ َ ََ ْ ُ

َ

َ

برصيح قوله تعاىلَ ﴿ :و ََ ْن يت َت اْل ُِ َمة فقد أ َ
وت خ ْريا كثِريا﴾ ،2وهبة الـرزق احلـالل
ِ
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ِّ َ ْ َ
َشء قِدِير﴾،3
املذكور يف قولـه سـبحانه وتعـاىل﴿ :وإ ِ يمسسِي ِِبِري فهِو لَع ك

ورشح الصدر العتناق اإلسالم ،من مصاديق هذه الكرامة .4وقال يف موضع آخـر:
كرمه عىل سـائر املخلوقـات ،وإن
إن الل من خالل إعطاء اإلنسان حرية اإلرادة قد ّ
احرتام إرادة اإلنسان والكرامة اإلنسانية هـي اهلـدف األكـرب مـن وراء خلـق هـذا
اإلنسان.5
يرى الدكتور شحرور أن اإلنسان باإلضافة إىل الكرامة الذاتية ،لديه القدرة عىل
حتصيل الكرامة املكتسبة أيضا ،وذلك عندما يقع عقل اإلنسان حتت مظلـة اإليـامن
والتقوى والعمل الصالح؛ وعىل هذا األساس فإن الكرامة االكتسابية هي الكرامـة
التي حيصل عليها اإلنسان من خـالل تنميتـه لقابلياتـه الداخليـة وكاملـه الروحـي
واملعنوي ،ويقرتن ذلك باإليامن والعمل الصالح .إن هذا النوع مـن الكرامـة ينبثـق
التقـرب إىل الل
عن جهود وإيثار اإلنسان ،وهـي معيـار للقـيم اإلنسـانية ،ومـالك
ّ
سبحانه وتعاىل .من خالل هذا الكرامة يمكن اعتبار إنسان أفضل مـن إنسـان آخـر

 .1شحرور ،حممد ،القصص القرآين ،ج  ،1ص  2010 ،276م؛ شحرور ،حممد ،اإلسالم  ...األصل

والصورة ،ص  2014 ،49م.
 .2البقرة (.269 :)2
 .3األنعام (.17 :)6
 .4شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ (قراءة معارصة) ،ص  1997 ،357م.
 .5املصدر أعاله ،ص  .292وانظر أيضا :شحرور ،حممد ،الدین والسلطة ،ص  2014 ،349م.
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حقيقة .هذا هو نوع النظرة والرؤية التي كان الدكتور شحرور يعتقد هبا ،ومـن دون
إبداء هذا النوع من التقسيم للكرامة (الكرامة الذاتية ،والكرامة املكتسبة) ،قال بـأن
مالك التفضيل يقوم عىل أساس التقوى اإلهلية .وقد استنتج من خـالل اسـتناده إىل

َ َ َ ا ُ ا َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َُْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ َ َ َ
ائِل
قوله تعاىل﴿ :يا أيها انلاس إِنا خلقنِاكم َِِن ذكِر وأنَِث وجعلنِاكم شِعوَا وقب ِ
ََ َُ ا َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ا ََْ
َ
ُ ْ ا اَ َ
اَّلل علِ ًِلم خبِ ِري﴾ 1أن املــرأة والرجــل
ِِلع ِارفوا إ ِ أك ِرَكم عِن ِد ِ
اَّلل أتق ِاكم إ ِ

متساويان عند الل ،وأن معيار التكريم والتفضيل عند الل هو العمل الصالح ،ولي

أي معيار آخر.2
ّ
إن الدكتور شحرور بااللتفات إىل اآلية أعاله ،وكذلك قولـه سـبحانه وتعـاىل:
ََ ْ َ

َ َ

﴿ َولقد ك ار َْنا ب ِِن آ َ َم﴾ ،3قال إن املخاطب بذلك هو اإلنسـان العاقـل الـذي يتمتـع
َ َ َ
َ َ َ ا ُ
انلِاس﴾ و﴿يِا أيهِا
بالروح ،وإن الل عندما يبدأ كالمه بعبارات من قبيل﴿ :يِا أيهِا
ا َ ُ
ِين َآَنوا﴾ ،إنام خياطب الرجال والنساء مجيعا .ولذلك فإن الل سبحانه وتعـاىل قـد
اَّل

يفضـل أحـدا عـىل أحـد إال بالعمـل
كرم مجيع الناس ،وأرشكهم يف اإلنسـانية ،ومل ّ
ّ
أي رجل.4
أي امرأة ال يقلل من كرامة ّ
الصالح .وعىل هذا األساس فإن تكريم ّ
وبعبارة أخرى :حي ال تكون اجلنسية هي املـالك واملعيـار يف التفضـيل ،بـل إن
الذي يمنح اإلنسان قيمته هي التقوى والورع ،فإن كل واحد من املرأة والرجـل كـان

هو السباق إىل اكتساب الفضائل األخالقية ،كان هو األفضل من اآلخر؛ وعليـه فـإن
املرأة التي متتلك درجة من الدرجات ال ُعليا يف اإليامن ،أو كانت زاخرة بالعلم ،أو كان
 .1احلجرات (.13 :)49
 .2شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  2000 ،354م.
 .3اإلرساء (.70 :)17
 .4شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ (قراءة معارصة) ،ص  1997 ،597م.
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هلا عقل ناضج ومتني ،أو كان هلا نصيب أكرب من الفضائل األخالقية ،فإن هـذه املـرأة
من وجهة نظر اإلسالم يف ذاهتا أكثر كرامة  ،وتكون من حي الدرجة أرفـع وأسـمى
من الرجل الذي ال يدانيها يف ذلك ،أيا كان ذلك الرجل.1

د) الغائية واإلیام باملعاد
إن الل سبحانه وتعاىل قد خلق العامل عىل أسـاس غائيـة وهدفيـة الوجـود ،وهيديـه إىل
هدف خاص .من خالل التدقيق يف املصادر اإلسالمية يمكـن اصـطياد هـذه احلقيقـة
بشكل واضح ،وهي أوال :إن العامل مل ُخيلق عبثا ومن دون هدف .وثانيا :إن اإلنسـان،
بوصفه جزءا من نظام اخللق ،إنام ُخلق للحصول عىل هدف وغاية .إن هذه اهلدفيـة يف
خلق هذا الكائن ،تستلزم أن ال تقف حياة اإلنسان عند هذه الدنيا الفانية .وعـىل هـذا
األساس فقد افرتض الدين اإلهلي حقوقا وتكاليف عىل البرش.
إن االعتقاد هبدفية اإلنسان يـتجىل يف كـالم الدكتورشـحرور بوضـوح .إنـه يف
الوقت الذي يتحدّ ث عن الغاية األخروية ،يرى لإلنسان غاية دنيويـة أيضـا ،وهـو
يؤكد عىل هذه الغاية بشدّ ة .إن الدكتور شحرور هياجم رأي أولئك الذين يعملـون
عىل بلورة ثقافتهم ومعارفهم املوجـودة يف ثقـافتهم عـىل أسـاس معـارف القـرون
اهلجرية األوىل ويروهنا معارف ثابتة ،ويدعون الناس إليها أيضا ،ويقول :لـو سـألنا
أي
هؤالء عن غايتهم ،فسوف يعتربون اآلخرة وحدها هي الغايـة هلـم ،وال يـرون ّ
منزلة للغاية الدنيوية! يف حني كام أن الدنيا مزرعة اآلخـرة ،وأن الثـواب والعقـاب

 .1الطباطبائي ،حممد حسني ،امليزا يف تفسري القرآ  ،ج  ،2ص  1402 ،270هـ.
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ويوم احلساب موجود يف اآلخرة ،وال وجود للدنيا من دون اآلخرة ،كذلك وبنف
النسبة ال وجود آلخرة من دون الدنيا.1
وفيام يتعلق بتعريف الغاية الدنيويـة لإلنسـان ،نجـد عبـارات خمتلفـة يف كـالم
الدكتور شحرور .فهو يف بعض كلامته يرى أن احلياة واحلريـة ورفـاه اإلنسـان هـي
غايته الدنيوية ،وأن اجلنة هي الغايـة األخرويـة .2وقـال يف موضـع آخـر إن الغايـة
الدنيوية هي عبادة الل ،حي

َ َ َ َْ ُ ْ ا َ ْ َْ ا
اْلنس إَِّل
حكم الل بذلك إذ يقول﴿ :وَا خلقْ ِ
اْلن و ِ

ُْ
ِِلَعب ُدو ِ ﴾ ،3كام أن امتالك اإلنسان حرية يف العبـادة ،وإطاعتـه بإرادتـه ،وعصـيانه

بإرادته ،والتحرر من القـرس واجلرب واإلكراه ،هي األخـرى مـن الغايـات الدنيويـة

لإلنسان.4

َ َ َ َْ ُ ْ ا َ ْ ْ
ا ُْ
اْلنِ َس إَِّل ِِلَعبِ ُدو ِ ﴾ ،5معنيــان
لقـد ورد يف قولــه تعــاىل﴿ :وَِا خلقِْ ِ
اْلِن و ِ

مقرتنان؛ لقد خلق الل اجلن واإلن

أحرارا ،ومنحهام حرية االختيار .فقام بعضـهم

بعبادة الل بمفهوم اخلضوع والطاعة ،وقام بعضهم اآلخر بعبادة الل باملفهوم املضـاد
لذلك ،بمعنى أهنم كفروا وتكربوا عىل الل سبحانه وتعاىل .إن هذه اآلية قالـت بـأن
الغاية من خلق اإلنسان هي حرية اإلنسان؛ حي
ََ ْ َ َ َُْْ ْ َ َ ْ َ َ ََْ ْ
ك ُف ْر﴾1.6
فمن شاء فلًلتَِن وَن شاء فلًل

ْ ِّ ُ
قال تعاىلَ ﴿ :وقُل ْ َ
اْلِ َِن َرَكِ ْم
ِ

 .1شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  2000 ،48م.
 .2املصدر أعاله ،ص .34
 .3الذاريات (.56 :)51
 .4شحرور ،حممد ،اإلسالم  ...األصل والصورة ،ص  2014 ،51م.
 .5الذاريات (.56 :)51
 .6الكهف (.29 :)18
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إن الدكتور شحرور ،من خالل ذكـر اآليـة الثالثـة والعشــرين واآليـة الرابعـة
والعشـرين من سورة الزخرف ،قال بأن سبب عدم اإليامن بالرسل من قبل أممهـم،
هو تقليد األسالف ،واعترب ذلك خمالفا للهدف والغايـة التـي خلقـوا مـن أجلهـا.
وبعبارة أخرى :إن اهلدف والغاية من خلـق اإلنسـان هـو احلصـول عـىل املعـارف
واالجتهاد إىل رسول الل خاتم األنبياء؟ص؟.2
والنتيجة هي أنه بااللتفات إىل اخلصائص واحلقائق واملقامات املعنوية التـي ينظـر
الدكتور شحرور إىل اإلنسان مـن خالهلـا ،يمكـن القـول :إنـه باالسـتناد إىل القـرآن
الكريم ،خالفا للرؤية اإلنسوية التي تنظر إىل اإلنسـان بعـني ضـ ّيقة ختتـزل البـؤرة يف
امليول والرغبات املادية ،يعمل عىل التخطيط لإلنسان ،ويرى أنه حيتـل مقـام اخلالفـة
اإلهلية ،وأنه يتمتع بالكرامة والفضيلة الذاتية .إهنا الكرامة املنبثقة مـن مقـام إنسـانيته،
ّ
الـتحيل هبـذه الصـفات ،وإن كـال اجلنسـني
ومن هنا ال يكون هناك تأثري للجنسية يف
يميـز اإلنسـان ،األعـم مـن املـرأة
حيظيان هبذه اخلصائص ،وإن اجلانب الوحيد الذي ّ
والرجل ،ويعطيه األفضلية عىل غريه هو التقوى والورع الذي يتحقق بواسطة احلركة
يف املسري الذي اختطه الل لإلنسان حتت عنوان الغاية من اخللق.

قراءة الدكتور شحرور للتساوي بني املرأة والرجل ومعيار اال تالرااات
القائمة
إن املعيـار الثالـ املنشــود يف حتقـق العدالــة اجلنسـية عــىل املبنـى األنثروبولــوجي
للدكتور شحرور ،هو الترصيح بوجـود اختالفـات بـني املـرأة والرجـل ،واملعيـار
 .1شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ (قراءة معارصة) ،ص  329ـ  1997 ،330م.
 .2شحرور ،حممد ،الدین والسلطة ،ص  2014 ،92م.

املعایري النظریة للعدالة اجلنسية عىل املبنى األنثروبولوجي للدكتور حممد شحرور ❖ 333

املنشود يف بيان هذه االختالفات .وبعبارة أخرى :بعد بح ماهية املـرأة والرجـل،
واحتادمها يف اخللق ،وموقعهام الواحد يف االتصاف بالفضائل ،يطـرح هـذا السـؤال
نفسه :ما هو نوع التساوي الذي يريده الدكتور شحرور؟ هل هو التسـاوي بشـكل
مطلق أم التساوي بشكل نسبي؟ إذا كان مراده هو النوع الثاين من التساوي؛ إذن ال
ّ
شك يف أنه يستتبع نوعا من االختالف بني املرأة والرجل .ويف مثل هذه احلالـة يـرد
عىل الذهن هـذا السـؤال القائـل :هـل هـذه االختالفـات تكوينيـة وذاتيـة أم هـي
اختالفات عرضية؟ وإذا كانت هذه االختالفات دائمية وتكوينيـة ،هـل تسـتوجب
أفضلية جن

عىل جن

آخر أم ال؟

اتضح حتى اآلن أن رأي الدكتور شحرور يدور بنحو من األنحاء حـول حمـور
التساوي بني املرأة والرجل .وأمـا فـيام يتعلـق بـاملراد الـدقيق مـن التسـاوي ،فـإن
الدكتور شـحرور قبـل بيـان مـراده مـن التسـاوي ،وال سـ ّيام التسـاوي بـني املـرأة
والرجل ،قال:
«عندما نتحدّ ث عاان التساااوي بااني شاايئني ،و اصااة يف املسااائل االجتامعيااة
واالقتصادیة والسياسية ،جيب حتدید اجلهة التي یتساوى ريها ذانا الشاايئا .
من ذل  ،عىل سبيل املثال ،عندما یرد احلدیث عن التساوي بني الرجل واملرأة،
ال یكو من املناسب احلدیث عن التساوي بينهام بشكل مطلق؛ بمعنااى املاارأة
بشكل مطلق ،والرجل بشكل مطلق؛ إذ هناك جهااات ال یمكاان ريهااا حتقيااق
التساوي بني املرأة والرجل إطالقاً ،كام يف اجلهات الفسيولوجية مثالً .وأمااا يف
مورد ررص العمل واألجور وحق اال تيار ،ريمكن أ یكو هناك تساو بااني
الرجل واملرأة».1
 .1شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  2000 ،67م.
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وعىل هذا األساس فإنـه يف اخلطـوة األوىل عمـد الـدكتور شـحرور إىل رفـض
فرضية التساوي املطلق بني الرجل واملرأة ،وذهب إىل االعتقاد بأنه يف البحـ عـن
التساوي بني الرجل واملرأة ،جيب أن يتم حتديد هذا التساوي بقيود؛ ليكـون حتقيـق
التساوي بني الرجـل واملـرأة يف ضـوئها أمـرا ممكنـا .إن األدلـة القرآنيـة والعقليـة
والتجريبية التي يسوقها الدكتور شحرور يف معرض بيان املباين اآلنف ذكرها ،كلها
حتكي عن أنه يرى أن الناس متساوون فيام بينهم مـن حيـ «اإلنسـانية» .وبعبـارة
أخرى :إن «اإلنسانية» مفهوم متواط  ،ويصدق عىل مجيع أفراده عـىل نحـو واحـد
دون شدّ ة أو ضعف .وعىل هذا األساس يمكن القول :إن هـذا التسـاوي يف أصـل
«اإلنسانية» ال يعني نفي االختالف الذي يمكن أن يوجد بني الرجل واملرأة بسـبب
العوارض والصفات بني الناس .إن االختالفات التي يكون نفيها وادعـاء املسـاواة
بني الرجل واملرأة من مجيع اجلهات ،أمرا خمالفا لطبيعة الناس .إن الدكتور شـحرور
متسك بكتاب الل ،وقال:
يف استناده إىل التساوي بني املرأة والرجل يف اإلسالم ،قد ّ
التأمال يف كتاااب اهلل ناادرك أ اهلل تعااال مل یفا ّارق بااني املاارأة
«إننا من ااالل ّ
والرجل ،وإ التساوي بني املرأة والرجاال قااد ذكاار بوضااو يف أكثاار آیااات
القرآ  .وإ الذكر املتزامن للرجال «املؤمنني» والنساااء «املؤمنااات» يف سااياق
واحد يف أكثر مواضع القرآ الكریم ،إنام یأت كتأكيد عىل هذا التساوي .بل إ
املوجه إل الذین آمنوا ،حتى يف ضوء كااالم أهاال اللغااة ،عااىل
اخلطاب اإلهلي ّ
الرغم من صيغة التذكري ،یشمل الرجال والنساء عىل السواء».1

رصحـت بالتسـاوي اإلنسـاين
وعىل هـذا األسـاس فـإن النصـوص الدينيـة قـد ّ

والقيمي بني املرأة والرجل .إن آيات القرآن الكريم التي تـرى أن الرجـل واملـرأة مـن
 .1املصدر أعاله ،ص .354
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نف

واحدة ،وأهنام من ذوي التفكري ،وأهنم حيصـلون عـىل نتـائج أعامهلـم الصـاحلة،

خللد ،1واآليات التي ترى املؤمنني واملؤمنات بعضـهم
ويستحقون احلياة الط ّيبة وجنة ا ُ
أولياء بعض ومسؤولني عن نشـر الدين ،2والتي تراهم أصـحاب مسـؤولية مشـرتكة
وهلم أعداء مشرتكون ،3تشري إىل املنزلة املتساوية بني الرجل واملـرأة عنـد الل سـبحانه
وتعاىل .وهناك من آيات القرآن ما ذهب إىل أبعد من ذلك واعتربت بعض النسـاء ،يف
معرض التعبري عن منزلتهن ،أسوة حتتذى جلميع الناس بمن فيهم الرجال أيضا.4
وعىل هذا األساس فإن الدكتور شحرور يـرى أن الكثـري مـن الروايـات ،التـي
تركت تأثريها عىل طريقة تفكري الفقهاء جتاه املرأة ،والتي ترى أن املرأة عـورة جيـب
أن حتب

يف البيت ،وأهنا ناقصة عقل ودين ،وأن أكثر أهل النار من النساء ،باملقارنة

إىل اآليات التي جتعل املرأة مساوية للرجل ،غري ذات قيمة وفاقدة لالعتبار ،واستند
َ َ َ
يف ذلك إىل آيتني يف إثبات التساوي بني املـرأة والرجـل؛ إذ يقـول تعـاىل﴿ :يِا أيهِا
ا ُ ا َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َُْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ ا َ ْ َ ُ ْ َ
ارفوا إ ِ أك َرَك ْم عِنِد
انلاس إِنا خلقناكم َِن ذكر وأنَث وجعلناكم شعوَا وقبائ ِل ِِلع
َ
ا ََْ ُ ْ ا اَ َ
اَّلل علًِلم خبِري﴾5؛ حي يتضـح مـن هـذه اآليـة أن املـرأة والرجـل
ِ
اَّلل أتقاكم إ ِ

متساويان عند الل ،وأن معيار التفضيل بينهام عند الل هو العمل الصالح ،ولي

أي
ّ

َ َ َ
َضب
معيار آخر .ومن خالل استناد الدكتور شحرور إىل قول الل سبحانه وتعاىل﴿ :

 .1آل عمران ( 189 :)3ـ 195؛ النساء (124 :)4؛ النحل (97 :)16؛ غافر (40 :)40؛ الفــتح
(48 :)48؛ احلديد (.12 :)57
 .2التوبة (.71 :)9
 .3البقرة ( 35 :)2ـ 36؛ األعراف ( 18 :)7ـ 22؛ طه ( 117 :)20ـ .121
 .4التحريم (.11 :)66
 .5احلجرات (.13 :)49
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ْ َ َ ُ
َ َ َ َ اُ َ َ
ْ َ َ ُ
اُ ََ ا َ َ َ
اَّلل َِثا
ِين كف ُروا ام َرأت نوح َوامِ َرأت لِوط﴾ ،1وقولـه تعـاىل﴿ :وَضب
اَّلل َثا ل ِذل
ا َ َ ُ ْ ََ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ل ِذلِين آَنوا امرأت ف ِرعو ﴾ ،2فقد اسـتنتج أن االخـتالف يف الـذكورة واألنوثـة غـري

مطروح عند الل سبحانه وتعاىل.3

بعد اتضاح رأي الدكتور شحرور يف التساوي بني املرأة والرجـل ،مـع اعتقـاده
بعدم إطالق ذلك؛ فالسؤال الذي يطرح نفسه يقـول :مـا هـو املعيـار واملقيـاس يف
التاميز بني املرأة والرجل؟ إن رضورة اإلجابة عن هذا السؤال تكمن يف أن االفتقـار
إىل مقياس موثوق بااللتفـات إىل تبعـات االلتـزام باالختالفـات احلقوقيـة ،يـدفع
بالفرد عىل ما يبدو إىل إنكار كل ّية املوضوع .هذا يف حني أن الشخص املسلم بسـبب
استناده إىل الوحي املعصوم عن اخلطأ ،حيصل عىل اطمئنان نسبي يف هذا املوضـوع.
وإن الل ،وهو اخلالق احلكيم ،قد الح يف مقام التقنني والتشـريع مقدار تـأثري كـل
واحد من اخلصائص.
لقد حتدّ ث الدكتور شحرور يف موضع مـن كتابـه ،يف معـرض تعريـف املـرأة ،عـن
عـرف
مستويني موجودين بني املرأة والرجل ،وذهب إىل االعتقاد بـأن الل سـبحانه قـد ّ
بالرجل واملـرأة ضـمن مسـتويني خمتلفـني؛ املسـتوى األول :البشــري الفسـيولوجي،
واملستوى الثاين :اإلنسان العاقل واملدرك .ويف بيان املستوى األول ،كام قال الل سـبحانه

ََا ُ َ َ َ ا ْ َ ْ ا َ
َ ْ ُ ِّ َ ْ َ َ ْ َ
ْ ُْ َ
َشء خلقنِا
ني اَّلكِ َر َواْلنَِث﴾ ،4وقـال أيضـا﴿ :و َِِن ك
وتعاىل﴿ :وأنِه خلِِ الِزوج ِ

 .1التحريم (.10 :)66
 .2التحريم (.11 :)66
 .3شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  2000 ،354م.
 .4النجم (.45 :)53
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ْ

َ ْ َ
ني﴾ ،1فقد تم ذكر املرأة والرجل يف هـذا املسـتوى إىل جـوار مجيـع املخلوقـات
زوج ِ

العاقلة وغري العاقلة وكذلك األشياء .إذن فاملرأة من نوع البشـر ومن جن

اإلناث

كــام هــو احلــال بالنســبة إىل اإلنــاث يف احليوانــات األخــرى؛ فهــي ذات تركيبــة
فسيولوجية خاصة جتعلهـا قابلـة للتخصـيب واحلمـل واإلرضـاع وتربيـة النسـل
أي فرق بني املرأة من بني البشـر واإلنـاث مـن
والذرية .ويف هذا املستوى ال يوجد ّ
املخلوقات احليوانية األخرى .والرجل بدوره زوج املـرأة ويقـع يف الطـرف املقابـل
هلا ،ويقف يف صلة تقابلية معها ،وتكون لديه القـدرة والقابليـة عـىل ختصـيبها .ويف
هذه احلالة ال يوجد أي متايز واختالف بني الرجل من بني البشـر والذكور يف أنـواع
وأصناف احليوانات األخرى.2
ويف املستوى الثاين يندرج اإلنسان العاقل واملدرك ،وهـو اإلنسـان الـذي امتـاز
بسبب نفخ الروح من سائر املخلوقات .وبااللتفات إىل هذا املسـتوى ،قـال تعـاىل:

َ َ َ ا ُ ا َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َُْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ
﴿يا أيها انلاس إِنا خلقنِاكم َِِن ذكِر وأنَِث وجعلنِاكم شِعوَا وقب ِ
ائِل ِِلعِارفوا إ ِ
َ
َ
َْ َ
َ ْ َ َ ُ ْ َْ ا ََْ ُ ا اَ َ
ََ ْ
اَّلل أتقاك ْم إ ِ اَّلل علًِلم خ ِبِري﴾ ،3وقـال أيضـاَ ﴿ :ولقِد ك ارَنِا بِ ِِن
أكرَكم عِند ِ
آ َ َم﴾ .4وعــىل هــذا األســاس فــإن الل ســبحانه وتعــاىل ،عنــدما خياطــب النــاس أو
ا

األشخاص العقالء ،ويبدأ كالمه معهـم بعبـارة« :ياأهيـا النـاس» و«يـا أهيـا الـذين
كـرم مجيـع النـاس،
آمنوا» ،إنام خياطب الرجل واملرأة معا .ولذلك فإن الل تعاىل قد ّ

 .1الذاريات (.49 :)51
 .2شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ (قراءة معارصة) ،ص  1997 ،596م.
 .3احلجرات (.13 :)49
 .4اإلرساء (.70 :)17
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يفضل أحدا عىل أحد إال بالعمل الصـالح.
وأشـركهم يف أرشكهم يف اإلنسانية ،ومل ّ
أي رجل.1
ألي امرأة ال يقلل من كرامة ّ
وإن تكريم الل ّ
إن االختالف املوجود بني املرأة والرجل يف املستوى األول ،هو ،من وجهة نظـر
الدكتور شحرور ،اختالف طبيعي يشرتك فيه الناس مع سائر احليوانـات والبهـائم.
سو احتقار اجلـن
ومن هنا فإنه ال يرى يف االختالفات الطبيعية ما ُي ّ

اآلخـر أبـدا.

وعىل هذا األساس فإن روايات نقصان عقل املرأة ونقصـان دينهـا ،وكـذلك سـائر
يتم إلصـاقها بـاملرأة ،وحتتقـر تركيبتهـا وبنيتهـا الطبيعيـة
الصفات غري الالئقة التي ّ
والفيزيقية ،هي من وجهة نظر الدكتور شحرور من السقوط وعدم االعتبار بحيـ
ال يوجد شك يف بطالهنا .يـرى الـدكتور شـحرور أن االختالفـات الفيزيقيـة بـني
الرجل واملرأة أبعد من أن يتم اختاذها الحتقار املرأة؛ وذلك ألن الل قد أوجـد هـذه
االختالفات لغرض أسمى يتمثل باحلفاظ عىل نوع البشـر .وقد قال يف هذا الشـأن:
إن الل سبحانه وتعاىل أكرب وأكثر حكمة من أن جيعل من حيض املرأة ،الذي أوجده
حلف واستمرار النسل ،وسيلة الحتقار املرأة واعتبارها ناقصة دين .كام ُيستفاد مـن
آيات القرآن الكريم أن الل سبحانه وتعـاىل برؤيتـه الواقعيـة واإلجيابيـة جتـاه موقـع
وقيمة املرأة عنده؛ بحي جعلها مثاال ُحيتذى للمؤمنني مـن الرجـال والنسـاء ،كـام
جعلها مثاال العتبار الكافرين من الرجال والنساء أيضا .وهذا يشء ال يعلمـه أكثـر
الناس.2
وعىل هذا األساس فإن النظرة الدونية إىل املرأة ،هي ثمرة ذلـك الشــيء الـذي

 .1شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ (قراءة معارصة) ،ص  1997 ،597م.
 .2املصدر أعاله ،ص .354
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يراه الدكتور شـحرور متـأثرا بالنزعـة الذكوريـة يف املجتمـع وتأثريهـا عـىل الفقـه
اإلسالمي؛ بحي أ ّدت إىل تسلل تقاليد وعادات العرب يف الـدين اإلسـالمي .1يف
حني أن الل سبحانه وتعاىل يف الكتاب قد وضع املرأة والرجل يف مرتبة متساوية عىل
مستوى احلقوق والواجبات والعقوبات ،وإن الل سبحانه ورسـوله أسـمى وأرفـع
من أن تنسب إليهم مثل هذه األقوال والكلـامت .2ومـن هنـا فقـد سـعى الـدكتور
شحرور ،يف قراءة الكثري من آيات القرآن الكـريم ومـن خـالل فصـل التفسـريات
الذكورية عن املنظومة اجلنسية املوجودة يف القرآن ،واالستفادة من رؤيته العتقادية،
إىل تقديم تفسريات تتطابق مـع املحكـامت األخالقيـة والتحـدي القـرآين يف حقـل
اجلنسية.

ارتبا املعایري النظریة للعدالة اجلنسية باملعایري العملية وتقييم الرأي
من خالل بح العالقـة القائمـة بـني هـذين املعيـارين (املعيـار النظـري واملعيـار
العمــيل) ،وقــد تقــدم احلــدي عــن املعــايري النظريــة بااللتفــات إىل رأي الــدكتور
شحرور ،ترد عدّ ة مالحظات وإشكاالت عىل هذه الرؤية:
 .1فيام يتصل بالعالقـة القائمـة بـني عنرصـي التسـاوي بـني النـاس والعدالـة
اجلنسية ،هناك سؤاالن أساسيان ،ومها أوال :هـل التسـاوي بـني املـرأة والرجـل يف
الدائرة النظرية ،يعني التساوي يف الدائرة العملية والتكاليف واحلقوق أيضا؟ وهـل
يمكن للجنسية أن تكون مـن عنـارص تصـحيح االختالفـات احلقوقيـة؟ وبعبـارة
أخرى :هل التساوي بني الرجل واملرأة يؤ ّدي إىل نتيجة مفادها أن التقنني والترشيع
 .1شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  2000 ،359م.
 .2املصدر أعاله ،ص .360
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جيــب أن ال يقــع يف مســار خمــالف لطبيعــة املــرأة والرجــل مــن خــالل جتاهــل
يؤيـد التسـاوي بـني
االختالفات؟ ومن ناحية أخرى ،إذا كـان الـدكتور شـحرور ّ
اجلنسني يف احلقوق ،فهل ستكون نتيجـة ذلـك هـي التسـاوي املوضـوعي بمعنـى
التشابه بني املرأة والرجـل يف مجيـع القضـايا احلقوقيـة ،أم أن التسـاوي املجمـوعي
بمعنى إعطاء احلقوق واملسؤوليات اخلاصة لكل واحد من اجلنسني بحيـ يضـمن
تساوهيام يف املجموع يمكن له أن يكون مصداقا للتساوي املنشود أيضا؟
يمكن القول يف اجلواب :كام سبق أن رأينـا فـإن االعتقـاد بالعدالـة اجلنسـية ال
يؤدي بالدكتور شحرور من خالل توظيف األلفاظ اخلالبة مثل «نفـي العنرصـية»،
إىل استخدام املغالطة ،وبدال من معرفة االختالفات وبياهنا بشكل صـحيح ،يسـعى
باالعتامد عىل التساوي بني الناس إىل السعي يف إبطال مجيع االختالفـات املوجـودة
حقيقة ،ويمكن هلا أن تكون منشأ ملختلف اآلثار .وبطبيعة احلال فـإن االلتفـات إىل
هذه االختالفات والدور الذي تلعبه هذه االختالفـات يف بيـان حقـوق وتكـاليف
املرأة والرجل من وجهة نظر الدكتور شحرور ،حيتاج إىل املزيد من التدقيق ،وجيـب
بيان العالقة بني هذين األمرين يف تفكري الدكتور شحرور بوضوح.
ال يقوم منهج الدكتور شحرور عىل امتالك املباين التفسريية املتناغمـة للتعـاطي
مع آيات القرآن من أجل اكتشاف املراد اإلهلي منها ،والعمل عىل تفسري القرآن مـن
خالل االستفادة من الفرضيات أو املعتقدات اإليامنية أو العملية .وال حتى أن يعـدّ
جمرد إطار حمدّ د ،ثم يتوجه إىل النص وجيت مجيـع القضـايا النصـية املخالفـة
مسبقا ّ
هلذه األصول ،بل إنه يلتفت إىل النص بام يشتمل عليه من اللوازم اللغويـة ،ويقـدم
جمـرد فرضـية وجـود
تفسريا عرصيا ومتامشيا مع متغريات العامل املعارص استنادا إىل ّ
التساوي بني املرأة والرجل يف تفسري اآليات .ومن هنا فإنه مل يقف طويال ،يف بح
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ـي ،عنــد االختالفـات التكوينيــة وتأثريهــا يف العنــارص
التسـاوي اإلنســاين والقيمـ ّ
األسـرية واالجتامعية واحلقوقية ،واكتفـى مـن ذلـك بـالكلامت الظاهريـة يف هـذا
الشأن فقط.
 .2إن كالم الدكتور شحرور عىل هامش بيان املسـتويني اإلنسـانيني املـذكورين
آنفاُ ،يثبت أن اخلصائص الطبيعية التي مت ّيز بني الرجل واملرأة ،هي ،من وجهـة نظـر
الدكتور حممد شحرور ،ذات معنى ،وأن السعي إىل إزالتها ،عىل فرض التحقق ،أمر
خمالف للنظام الطبيعي واالجتاه اهلادف للخلق ،وال يكون مطلوبا .إال أن مفهوميـة
االختالفات هذه ال تؤدي بشخص مثل الـدكتور شـحرور ،الـذي حيمـل يف ذهنـه
هاج

مسائل احلقوق البشـرية ،وال س ّيام التساوي والعدالة اجلنسـية ،إىل اسـتنتاج

االختالف احلقوقي بني الرجل واملرأة .وذلك ألنه يرى ،وال شك يف أنه قد تـأثر يف
ذلك باخلطاب السائد يف العامل الغريب ،أن االختالفات التكوينية ال يمكن أن تشكل
عقبة حتول دون إعطاء املرأة والرجل حقوقا متسـاوية يف األرسة واملجتمـع وحتقيـق
العدالة اجلنسية .وبعبارة أخـرى إن االختالفـات املوجـودة بـني املـرأة والرجـل ال
تستتبع االختالف يف األحكام واحلقوق االجتامعية ،بـام يتناسـب وحاجـة وموقـع
وأداء كل واحد من اجلنسني.
إن وجود االختالف يف الرغبات واالجتاهات والسلوكيات وردود األفعال النفسـية
والسيكولوجية ومـا إىل ذلـك ،بـني النسـاء والرجـال أمـر وجـداين وحمسـوس .وهـي
اختالفات أضحت منشأ ألداء دور خمتلف يف احلياة األرسية واالجتامعيـة .إن البـارز يف
رؤية وتفكري الدكتور شحرور هو أنه يرى إنسانية اإلنسان تكمن يف الروح املقتبسـة مـن
أي
الروح اإلهلية ،وهو األمر الذي يشرتك فيه الرجـل واملـرأة عـىل السـواء ،وال يوجـد ّ
فرق بينهام من هذه الناحية .بل إن الذي يستوجب الفرق والتاميز بني املرأة والرجل هـي

 ❖ 342حممد شحرور؛ دراسة النظریات و نقدها

البنيــة الفســيولوجية ،وبعبــارة أخــرى :إن منشــأ االخــتالف بيــنهام يكمــن يف الرتكيبــة
اجلسامنية لكل واحد منهام .إن هذه اإلنسانية املتسـاوية والفسـيولوجية املختلفـة عنـدما
تندرج يف إطار بعض الثقافات والتقاليد واألعراف االجتامعيـة ،وال سـ ّيام منهـا الثقافـة
العربية ،تتم الغفلة عن إنسانيتهام ،وبمجرد النظر إىل الرتكيبة الفيزيقيـة بيـنهام ،تبلـورت
العنرصيات والقول بأفضلية واستعالء الرجل عىل املرأة ،وتوهم انخفـاض شـأن املـرأة
قياسا إىل الرجل .هذا يف حني أن اإلسالم والتعاليم القرآنية اخلاصة تلقي نظرة متسـاوية
إىل كال اجلنسني.
ويف بح هذه الفكرة والرؤية ،يمكن القول :إن املرأة والرجـل ُينظـر إلـيهام يف
التفكري اإلسالمي ويف النظام احلقوقي لإلسالم ،الذي يتبـع منطقـا وإطـارا خاصـا
ميـة بنظـرة
بشأن اإلنسان ونظام احلياة البشـرية ،من الزاويـة األنثروبولوجيـة والقي ّ
واحدة ،حي يتمتع كال اجلنسني بمكانة ومنزلة متساوية ،وهـي الرؤيـة امللحوظـة
بوضوح يف مجيع معايري العدالة اجلنسية املأخوذة من املبنى األنثروبولوجي للـدكتور
شحرور .وبعبارة أخرى :إن الرؤية العرصية واملنسـجمة مـع احلداثـة إىل املسـائل،
وتقديم تفسري عرصي للتعاليم واملفاهيم القرآنية ،ال يفرض عـىل الـدكتور شـحور
أن يتامشى مع بعض النسويني ،وينكر االختالفات الطبيعية بني اجلنسني .وهذا هـو
اإلنكار الذي أ ّدى بالكثري منهم إىل اعتبار املساواة يف املجاالت الثقافية واالجتامعية
والسياسية واالقتصادية واحلقوقية هدفا مشرتكا هلم؛ ومن هنـا فـإن الـبعض مـنهم
(النسويون من التيار الثاين) قـد وظفـوا كـل جهـودهم مـن أجـل إثبـات املسـاواة
الطبيعية بني املرأة والرجل ،وحصـروا االختالفات الطبيعية يف موارد حمدودة جدا.
صحيح أن املساواة بني املرأة والرجل يف اإلنسانية ،تستوجب املسـاواة بيـنهام يف
املسائل احلقوقية ،إال أن هذه املساواة احلقوقية ليست مطلقـة ،بـل هـي مـن بعـض
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اجلهات ممكنة ،ومن بعض اجلهات األخرى غري ممكنة وربام كانـت خمالفـة للعدالـة
اجلنسية أيضا .إذ أن اليشـء الواضـح هـو أن خصـائص املـرأة والرجـل ،وال سـ ّيام
اخلصــائص الفســيولوجية بيــنهام ،خمتلفــة ،وال يمكــن جتاهــل االخــتالف يف هــذه
اخلصائص ،بحجة العدالة اجلنسية .وبعبارة أخرى :إن الـذي يمثـل عـني العدالـة،
هي هذه اخلصائص الفردية واحلكم عىل طبقها.1
 .3إن النقطة األخرى التـي جيـب االلتفـات إليهـا يف اجتـاه الـدكتور شـحرور
أي اعتبـار للروايـات
بالنسبة إىل النصوص ،هي اعتبار القرآن الكريم ،دون إعطـاء ّ
والسنة الشـريفة .ومن هنا فإن التفات الدكتور شحرور إىل االختالفات بـني املـرأة
والرجل هو أقل من ذلك اليشء املوجود حقيقة .ومن الطبيعي أن ال يكـون للسـنة
عىل مبناه ،وهو الذي ُيعدّ من القرآنيني ،مكانة بطبيعة احلال ،وأما عىل أساس املبـاين
الكالمية الصحيحية ،فال ينبغي جتاهل دور السنة النبوية و العرتة؟مهع؟ يف بيان الدين
وفهم القرآن الكريم.
يبدو أن حصيلة وثمرة اجتاه الدكتور شحرور يف بحـ العدالـة اجلنسـية ،هـي
القول بذات النتائج التي كان النسويون الليرباليون يبحثون عنها .توضيح ذلـك أن
بني الرجل واملرأة من وجهة نظر اإلسالم ،كام سبق أن أرشنا ،اختالفات طبيعيـة يف
بعــض املــوارد ،وإن النســوية والرجوليــة مفهومــان طبيعيــان ويســتندان إىل ذات
اجلنسني ،وليسا مفهومني تارخييني وثقـافيني وعـرفيني .إن نسـوية املـرأة ورجوليـة
الرجل تتجىل يف البنية السـايكولوجية والشخصـية والقـوى والظرفيـات .وبعبـارة
أخرى :إن منشأ االختالفات بني املرأة والرجل تكمن يف طبيعتيهام ،ولي
 .1مطهري ،مرتىض ،جمموعه آثار (األعامل الكاملة) ،ج  ،19ص .136

يف البيئـة
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والعالقـات والرتكيبـات االجتامعيـة والثقافيــة والسـنن السـائدة علـيهام .إن هــذه
الرتكيبة احلياتية املختلفة تعدّ األرضية لتبلور أدوار وحقوق متاميزة ومتوازنة ،تعمل
عىل تذليل حركة ونشاط كل جـن

ّ
واملتوقـع ،والـذي يضـمن
يف مسـاره املنشـود

األهداف العامة للخلق ومصالح اجلن

والنوع ،رغـم اعـرتاف الـدكتور شـحرور

بذلك .وهذا الكالم يقف إىل الضد من رأي النسـويني الليرباليـني الـذي مـال إليـه
الدكتور شحرور بنحو من األنحاء.
إن املساواة بني الناس ،طبقا للمباين األنثروبولوجية للنسوية الليربالية ،واحدة من
أهم األصول ،وال سـيام املسـاواة احلقوقيـة فـيام بيـنهم .إن النسـوية الليرباليـة تـؤمن
بالتساوي التام بني املرأة والرجل ،وأن هلام ماهية واحدة ومتساوية ،وعىل أساس ذلك
ترى النسوية هلام حقوقا متساوية يف مجيـع املجـاالت .يـذهب هـؤالء إىل القـول بـأن
جذور هذه املساواة تعود إىل املاهية الواحدة لإلنسان واملساواة الطبيعيـة؛ إذ يعتقـدون
أن الطبيعة قد خلقت الناس بشكل متساو ،وإن االختالفات اجلنسية القليلـة صـورية
ّ
ّ
وتـدخل يف االختالفـات اجلنسـية .1إن
متجذرة ،وال ينبغي أن يكون هلا تأثري
وليست
هذه املجموعة ترى أن العامل األصـيل خلفـض مكانـة النسـاء يكمـن يف االفتقـار إىل
احلقوق املدنية ،وكذلك االعتقـاد اخلـاط بالنزعـة الذكوريـة يف الثقافـة والعالقـات
االجتامعية.
 .4إن نوع الرؤية املتبلورة لدى الدكتور حممد شـحرور جتـاه آيـات القـرآن ،والتـي
يستنتج منها املساواة بني املرأة والرجل يف اخللق واكتساب الفضـائل ومـا إىل ذلـك ،قـد
 .1رمينيسم ودانش های رمنيست  ،ترمجة وحتليل ونقد مقااالت دائارة املعاارف روتلاج ،دفــرت مطالعــات
وحتقيقات زنان (مركز الدراسات والتحقيقات النسوية) ،ص .24
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دفعته إىل طرح فكرة املساواة احلقوقية بني املرأة والرجـل ،وتوصـل بـذلك إىل االعتقـاد
القائل بوجوب تفسري الكثري من املفاهيم واألحكام القرآنية املتعلقـة بـاملرأة ،مـن قبيـل:
تعدد الزوجات ،واحلجـاب ،واملسـائل احلقوقيـة ،بشـكل آخـر ينسـجم مـع العصــر
الراهن .وذلك ألن التمييـز والعنرصـية التـي حلقـت بالنسـاء ،ليسـت وليـدة التعـاليم
القرآنية األصيلة ،وإنام هي معلولة للقراءات الذكورية للقرآن الكريم.
يف حــني أن عــدم رعايــة االختالفــات والعالقــات الطبيعيــة ،وجعــل التكــاليف
واحلقوق املخالفة للطبيعة ،يف حد ذاتـه هـو املخـالف للعدالـة واحلكمـة احلقوقيـة .إن
االختالفات الطبيعيـة عنـدما تتصـف بالـدوام والغلبـة العامـة والتـأثري االجتامعـي يف
العالقات اإلنسانية واالجتامعية ،سوف تكتسب أثرا حقوقيا ،وحي أن هـذه العنـارص
الثالثــة موجــودة يف االختالفــات اجلنســية بــني املــرأة والرجــل ،فإهنــا ســوف تســتتبع
اختالفات يف األدوار واحلقوق .وعىل الـرغم مـن اعـرتاف الـدكتور شـحرور وإقـراره
بأصل هذا االدعاء ،إال أنه مع ذلك جتاهل النتائج والتبعات املرتتبة عليـه ،واختـذ لنفسـه
منهجا مغايرا.
ومن هنا فإنه عىل الرغم من ذهاب الدكتور شـحرور إىل االعتقـاد بـأن حقيقـة
وجود املرأة والرجل واحدة ،وأهنام متساويان من هذه الناحية ،ولكن فيام وراء هـذه
احلقيقة ويف فضاء عوارضها الوجودية هنـاك اختالفـات قـد غفـل عنهـا الـدكتور
شحرور ،ونعني بذلك االختالفات التي جعلت من الرجل رجال ومن املرأة مـرأة.
إن هذه االختالفـات حقـائق ذات حكمـة أوجـدها الل سـبحانه وتعـاىل بحكمتـه
وتدبريه.
وعــىل هــذه الشــاكلة فــإن اشــرتاك املــرأة والرجــل يف اإلنســانية خيلــق أرضــية
لالشرتاك التشـريعي بينهام يف الكثري من احلقوق والتكاليف ،ويضـع عـىل عـاتقهام
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بعض املسؤوليات ،بيد أن االختالفات الطبيعية بينهام تقتيض بـدورها أن ال يكـون
وتقبــل
الرجــل واملــرأة متســاويني ومتشــاهبني مــن الناحيــة احلقوقيــة واجلزائيــة ّ
املسؤوليات الفردية واالجتامعية .وعـىل هـذا األسـاس فإنـه بااللتفـات إىل فطريـة
الــدين اإلســالمي وتناغمــه مــع الطبيعــة اإلنســانية ،ســواء يف دائــرة املســؤوليات
والشؤون األرسية أو يف املجاالت االجتامعية ،فقد قبل هبذه االختالفـات بوصـفها
حقائق اقتضتها احلكمة وأهنا غري قابلة لإلنكار ،وأخـذها بنظـر االعتبـار بوصـفها
مبنى للحقوق والتكاليف يف كـل واحـد مـن األحكـام والقـرارات احلاكمـة عـىل
األفعال والتعامالت اإلنسانية.

النتيجة
يمكن أن نستنتج ممّا تقدّ م ذكره ،األمور اآلتية:
إن للرجل واملرأة ،يف الرؤية األنثروبولوجية للدكتور شحرور ،ماهيـة وجوديـة
وأنطولوجيــة واحــدة ،بحيــ تــتجىل هــذه الرؤيــة يف دائــرة العدالــة اجلنســية
وخصائصها .إن املرأة والرجل متساويان يف اخللق بحي أن مادهتام األوىل واحـدة،
بيد أن الكثرة تتجىل عىل شكل املرأة والرجل يف مرحلة الحقة .إن هـذين اجلنسـني
ّ
التحيل بالروح التي تعمـل
يشرتكان يف التحيل بالفضائل واكتساهبا ،كام يشرتكان يف
عىل تكوين اجلوهر األصيل لإلنسانية .وإن كال اجلنسني حيظى بمقام اخلالفة اإلهلية
والتمتع بالكرامة اإلهلية ،وإن الغائية واملعاد يتحقق بالنسـبة إلـيهام معـا .إن كرامـة
وأفضلية كل من املـرأة والرجـل إنـام تكتسـب قيمتهـا بـالتقوى والعمـل الصـالح
واكتساب الفضائل ،ولي

أي تأثري يف احلصول عىل هذه الكرامة.
للجنسية ّ

إن الذي يمثل نقطة االختالف واالمتياز بـني املـرأة والرجـل ،يف أدبيـات الـدكتور
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حممد شحرور ،لي هو جنسيتهام ،وإنام بعـض االختالفـات الفسـيولوجية والطبيعيـة.
أقرها الل سبحانه وتعاىل يف إطار حتقيق الغاية من اخللق واحلفاظ عـىل
وهي الطبيعة التي ّ
النوع .وهي الطبيعة التي خلقت املرأة قابلة ألن ُخت نصـب ،والرجـل قـابال ألن ُخي رصـب.

بيد أن هذا النوع من االختالف ال يؤ ّدي إىل اختالف املرأة عن الرجل يف دائرة احلقـوق،
بل املرأة والرجل كالمها حيظيان بوظائف وحقوق متساوية .وعىل هـذا األسـاس يبـدو
أنه ال يرد إشكال عىل أصل املعايري النظرية للعدالـة اجلنسـية مـن وجهـة نظـر الـدكتور
شحرور ،بغض النظر عن بعـض اإلشـكاالت التـي أثـريت يف توضـيح مفادهـا ،فـإن
جمردة ال معنى ألن تتصف باألنوثة والذكورة ،وأن املرأة والرجـل
الروح يف ذاهتا ظاهرة ّ
مـي الوحيـد املــؤثر يف
كالمهـا حيظيـان بالكرامـات الذاتيـة واملكتسـبة ،وإن املعيـار القي ّ
االختالف بينهام هو التقوى ،كام يعدّ هذا املعيار بنفسه هو معيـار االخـتالف والتفـاوت
بني أفراد الصنف الواحد أيضا .إن ادعاء العدالة اجلنسية عىل هذا املستوى وعىل أسـاس
هذه املباين ،من املمكن قبوله ،وإن كـان البحـ حـول املبـاين األخـرى املـؤثرة يف رأي
الدكتور شحرور بشأن حقوق املرأة بشكل عام والعدالة اجلنسية بشكل خـاص ،حيتـاج
إىل دراسات الحقة .إن عدم االلتفـات إىل السـنة واملصـادر الروائيـة املعتـربة ،واعـتامد
التفاسري املخالفة للظاهر وغري املشهورة مـن قبـل الـدكتور شـحرور ،ومبانيـه اخلاصـة
باللسانيات ،وضعف بعض مبانيه الفلسفية ،ومن بينها معرفة الـنف  ،مـن مجلـة نقـاط
الضعف التي يمكـن طرحهـا بشـأن أفكـار الـدكتور شـحرور حـول املوضـوع مـورد
البح  .والكلمة األخرية هي أنه عىل الرغم من أن املعايري النظريـة الثالثـة املـذكورة يف
هذه املقالة حول العدالة اجلنسية عىل املبنى األنثروبولـوجي للـدكتور شـحرور موضـع
تأييد بشكل عام ،ولكن بغض النظر عن نقاط الضعف اآلنفـة ،إال أن اإلشـكال األهـم
يعود إىل الربط املوجود بني املعايري النظرية مـع املعـايري العمليـة لنظريتـه حـول العدالـة
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اجلنسية؛ إذ يرى إمكانية حتقق حقوق متساوية لكـال اجلنسـني دون تـأثري لالختالفـات
الوجودية بينهام.
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دمشق 2000 ،م.
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 .13الطربي ،الفضل بن احلسن ،تفسري جممع البيا  ،ج  ،3مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات ،ط ،1
لبنان 1415 ،هـ.
 .14الطربي ،حممد بن جرير ،جاامع البياا عان تأویال آیاات القارآ  ،ج  ،4دار الفكــر للطباعــة والنشــر
والتوزيع 1415 ،هـ.
 .15الطباطبائي ،حممد حسني ،امليزا يف تفسري القرآ  ،ج  ،4مؤسسة النشـر اإلســالمي التابعــة
جلامعة املدرسني ،قم 1402 ،هـ.
 .16الطوي ،أبو جعفــر حممــد بــن احلســن ،التبياا يف تفساري القارآ  ،ج  ،3مكتــب اإلعــالم
اإلسالمي 1409 ،هـ.
 .17الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد ،العني ،حتقيق :مهدي املخزومي وإبراهيم الســامرائي ،ج ،2
مؤسسة دار اهلجرة ،ط  ،2قم 1409 ،هـ.
 .18رمينيسم ودانش های رمنيست  ،ترمجة وحتليل ونقد مقاالت دائاارة املعااارف روتلااج ،دفــرت مطالعــات
وحتقيقات زنان (مركز الدراسات والتحقيقات النسوية) ،مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران ،قم،
 1382هـ ش( .مصدر فاري).

 .19الفريوزآبادي ،حممد بن يعقوب ،القامس املحايط ،ج  ،4دار الكتــب العلميــة ،منشــورات
حممد عيل بيضون ،بريوت – لبنان 1415 ،ق يا  1995م.
 .20مطهري ،مرتىض ،جمموعه آثار (األعامل الكاملة) ،ج  ،19صــدرا ،طهــران 1389 ،هـــ ش.
(مصدر فاري).

دراسة القراءة التنويرية للدكتور حممد
شحرور حول قصص القرآن

1

د .عبد اهلل مري أمحدي2
اللة ترايب3

اخلالصة
يعدّ الدكتور حممد شحرور ،املفكر التجديدي السوري ،مـن أتبـاع التيـار الفكـري
االعتزايل اجلديد .إن االكتفـاء بـالقرآن ،والنظـرة التارخييـة ،والقـول بنسـب ّية فهـم
القرآنُ ،يعدّ من أهم خصـائص املبـاين الفكـري للـدكتور شـحرور يف إعـادة بنـاء
الرتاث اإلسالمي .يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بأن توظيف املباين العلميـة
واملعرفية واإلبداع الفكري يف القصص القرآين ،يشتمل عىل مكانة خاصة يف إعـادة
بناء العقل اإلسالمي .إنه ضمن إقراره باختالف إعادة بناء الفهم الديني عن النظام
الـنص؛ ومـن هنـا فإنـه
املعريف التقليدي ،يؤكد بشكل خاص عىل فصل السنة عـن
ّ
 .1املطبوع يف جملة« :دو فصلنامه انديشه معارص مســلمني» ،الــدورة السادســة ،العــدد ،11 :ص
 165ـ  ،192ربيع وصيف عام  1399هـ ش.
تعريب :حسن عيل مطر اهلاشمي.
 .2أستاذ مساعد يف جمموعة علوم القرآن واحلدي يف جامعة اخلوارزمي.
 .3طالب عىل املستوى الرابع يف حوزة الرفيعة املصطفى العلمية.
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يرى أن فصل األيديولوجيا عن النص والنزوع إىل البح والتحقيق هو الشـرط يف
القراءة اجلديدة للقصص القرآين .يذهب الدكتور شحرور ،من خالل النظرة ما بعد
الرسالية إىل القصص القرآين ،إىل القول بمحدودية استعامهلا .كام أنه حـرص املحـور
املركزي للقصص بالشخصيات التي تدور حوهلا األحداث والتاريخ .ومـن خـالل
االستناد إىل أصل عدم وجـود الـرتادف يف القـرآن ،يؤكـد الـدكتور شـحرور عـىل
ويقسـم الكتـاب النـازل عـىل النبـي
الفصل بني مفهوم النبـي ومفهـوم الرسـول،
ّ
النبـوة ،وكتـاب الرسـالة .وقـد ذهـب الـدكتور
األكرم؟ص؟ إىل قسمني ومها :كتاب
ّ
النبوة والسنة النبوية؛
شحرور إىل االعتقاد بأن القصص القرآين يدخل ضمن كتاب ّ
حي ال تنطوي عىل غري الوع واإلرشاد .وكذلك فإهنا خالفـا للسـنة الرسـولية،
النازلة يف إطـار الـوحي عـىل النبـي األكـرم ويف أ ّم الكتـاب ،ال تعمـل عـىل إجيـاد
األحكام الشـرعية.

املقدمة
منذ ما يقرب من القرنني من الزمن والتيار الفكـري االعتـزايل اجلديـد يعمـل عـىل
إعادة بناء الرتاث اإلسالمي بام يتناسب مع االحتياجات املعارصة .1إن املفكرين من
واملتطرف من هذا التيار ،خالفا للطبقة اإلسالمية املتقدّ مة ،ذهبوا إىل
الطيف املتأخر
ّ
أبعد من ذلك واعتربوا القرآن نتاجا ثقافيا قد تأثر بـالظروف الثقافيـة واالجتامعيـة
لعرص النزول .ويف هذا البني ذهـب بعـض املفكـرين ،مـن أمثـال :حممـد أركـون،
ونصـر حامد أبو زيد ،وحسن حنفي ،مستندين إىل آراء العلامء الغربيني ،وال ســ ّيام
 .1گيل ،جواد  /يوسفيان ،حسن ،جريان شناي نو معتزله (معرفة التيار االعتزايل اجلديد) ،جملاة:

معرر كالمي ،العدد األول ،ص  ،114السنة األوىل 1389 ،هـ ش( .مصدر فاري).
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مبانيهم الفلسفية احلديثة واجتاهاهتم اهلرمنيوطيقية ،إىل العمل عىل جتديـد وإصـالح
الفكر الديني .وإن مفكـرين مـن أمثـال الـدكتور شـحرور ،ضـمن اتباعـه االجتـاه
التجديدي سعى إىل إعادة النظر يف الرتاث اإلسالمي يف حدود اإلمكان عىل أساس
انصب كل اهتاممـه يف دراسـة القـرآن عـىل كيفيـة
آيات القرآن .ويف هذا اإلطار قد
ّ
رصح يف لقاء له بأن اختالف اجتاهه التفسـريي عـن بـاحثني مـن
قراءة النص .وقد ّ
أمثال :حممد أركون ،ونرص حامد أبو زيد ،يكمن يف حمورية النص؛ حي يقوم عـىل

أساس األفق املعريف دون املزاج الشخيص.1
إن الذي يركز الدكتور شحرور اهتاممه عليه يف اجتاه حمورية النص ،هو أنه يضع
مجيع األلفاظ القرآنية يف معـرض التحليـل اللغـوي ،وال يـرى اعتبـارا لألحاديـ
واحلقيقة الشـرعية .إن الدكتور شحرور من خالل التشكيك يف الكثري من املس ّلامت
واألصول القرآنية ،دعا إىل إصالحها وإعادة النظر فيها .ويف هـذا البـني يـرى دورا
هاما للقصص القرآين يف التأسي

للعقالنية اإلسالمية املتطابقة مع املبـاين العلميـة

واملعرفية املجددة يف املحتوى واألسلوب .وهو املبنى الذي يشري إىل إعادة النظـر يف
الفهم الديني من خالل نقد األنظمـة املعرفيـة التقليديـة .ومـن هنـا فإنـه ينظـر إىل
القصص القرآين بوصفه مرحلة للتقدّ م اإلنساين ومرتبطا بمرحلة ما بعـد الرسـالة،
من أجل تقوية وإظهار العقل.2
يذهب الدكتور شـحرور إىل االعتقـاد بـأن رشط القـراءة التجديديـة لقصـص
القرآن يكمن يف نبذ األيديولوجيا عن الـنص ،باإلضـافة إىل النـزوع نحـو البحـ
 .1لقاء الدكتور شحرور مع جملة اجلدید ،حتت عنوان «حممد شحرور ،سؤال املقدّ س».
 .2شحرور ،حممد ،القصص القرآين قراءة معارصة (ماد ل إلا القصاص وقصاة آدم) ،ج  ،1ص  19ـ ،22
 2010م.
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والتحقيق .ويف احلقيقة فإنه يسعى من خالل القصص القرآين إىل بناء رؤية جتديديـة
السنة عن النص ،وبواسطة نقد األنظمـة املعرفيـة التقليديـة .وإن
عرب القول بفصل ُّ
حمتوى هذه الرؤية يتألف من مقدمتني ،ومها كاآليت:
والتطور اإلنساين.
يتم يف القصص القرآين طرح مراحل التكامل
ّ
املقدمة األوىلّ :
املجـردة
التطور حيصل يف مسار انتقال الناس من اإلدراك املحدّ د إىل الرؤية
وإن هذا
ّ
ّ
من طريق الوحي يف مسار الترشيع.
ميـة مـن
املقدمة الثانية :إن تكامل القوانني اإلهلية مـن احلـزم والتشـدّ د إىل الرؤيـة القي ّ
تنوع اآلداب والتقاليـد ضـمن إطـار عـام متمثـل يف
احلدود والضوابط العامة ،يتحقق من ّ
االرتباط بالل تعاىل.1
وبشكل عام فإن الدكتور شحرور من خالل االجتاه التـارخيي يـؤمن بالفاعليـة
املحدودة القصص القرآين ،وحيرص جدوائيته بالشخصـيات التـي تـدور األحـداث
حوهلا .وهو يرى أن قيمة هذه القصص تقف عند حدود العرب واملـواع  ،وال تعـدّ
مصدرا للترشيع.2
نسعى يف هذه املقالة ،من خالل استخراج الفرضيات البدهيية املتمحـورة حـول
النص للـدكتور شـحرور بشـأن القـرآن الكـريم ،إىل بيـان آرائـه وعنـارص قراءتـه
التجديدية لقصص القرآن .ويف هذا السياق سوف نعمل حتى اإلمكان ،من خـالل
الرجوع املبارش ألعامل ومؤلفات الدكتور شـحرور ،وال سـيام منهـا كتابيـه قصااص

القرآ  :قراءة معارصة ،والكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،إىل بح اجتاهه التجديـدي،
والعمل عىل نقده يف بعض املوارد.
 .1املصدر أعاله ،ص .23
 .2املصدر أعاله ،ص .123
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وبشكل عام فإن الـدكتور شـحرور يـرى أن القصـص القـرآين ينـدرج ضـمن
متغري القرآن واإلمام املبني ،ولـي
اآليات املتشاهبة القابلة للتأويل ،ومن أجزاء ّ

هلـا

أي ارتباط بالرشيعة أبدا .ومن هنا سـوف نعمـل ،بعـد اخلـوض يف اآلراء واملبـاين
الصـرحية للدكتور شحرور حول القصص القرآين ،عىل بيـان اجتاهـه بشـأن تقسـيم
اآليات وأجزائها.

ررضيات الدكتور شحرور يف القراءة التجدیدیة للقصص القرآين
من خالل الرجوع إىل آراء الدكتور شحرور حول القصص القـرآين ،يمكـن لنـا أن
نستنبط بعض الفرضيات القائمة عىل األصول املنهجية واألبستمولوجية .وإن مـن
بني أبرز فرضياته يف هذا الشأن ،عبارة عن:
 .1إن القصص القرآين الـوارد يف نصـوص الـوحي مـن البـاب التـارخيي للوقـائع
التارخيية وعنارصها لي

عىل شكل برصي وخاص .كام أن الغاية من رواية هـذا

موحـدة
القصص ليست هي التسلية ومداعبة اخليال ،بل إن للقصص القرآين بنية ّ
املتغــريات
ومتكاملــة لبيــان حركــة التــاريخ والقــوانني العامــة احلاكمــة عــىل
ّ
وظواهرها .إن القصص القرآين ال يقتصـر عىل جمرد تقريـر الظـواهر مـن حيـ
الوقوع وكيفية احلدوث ،بل هي ألقاب وأسامء رمزية ومتثيليـة يـتم التعبـري عنهـا
بالظواهر القابلة للتجديد .1من قبيل ظاهرة العصــر الفرعـوين الـذي هـو لـي

 .1شحرور ،حممد ،القصص القرآين قراءة معارصة (مد ل إل القصص وقصاة آدم) ،ج  ،1ص ،112
 2010م.
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ظاهرة مضت وانتهى أثرها بانتهاء متعلقها األول ،بـل إن وقوعهـا يكـون قـابال
للتجديد.1
 .2إن القصص القرآين يعمل عىل بناء فلسفة تارخيية إنسانية .وإن هذه الفلسـفة
التارخيية ليست من نوع الفلسفات التارخيية التي وضعها األشـخاص حيـ
تقوم عىل أساس التخمني والظن واالحتامل أو عىل أسـاس العصـبية الدينيـة
نصها تقوم عىل القطع واليقني.2
واأليديولوجية ،بل إهنا بحسب ّ
املحمـدي بشـكل
 .3إن خمتلف اآليات يف القصص القرآين بشـكل عـام والقصـص ّ
خاص ،تعدّ بوصفها مصدرا للقوانني والتعاليم والتوجيهات واإلرشادات التـي ال
أي عالقة باألحكام الشـرعية الواجبة يف دائرة
حتتوي عىل إلزام تشـريعي ،ولي هلا ّ
واملحرمات .وكذلك حي أن هـذه اآليـات تعمـل عـىل رشح هنـوض
الواجبات
ّ
وسقوط احلكومات واحلضارات ،فإن الل سبحانه وتعاىل دعا اإلنسـان إىل رضورة
التفكري والتدبر فيها بقصد اإلستلهام وأخذ الدروس ِ
والعرب.3
ّ
 .4إن مجيع نصوص الوحي النازلة لتغطية نشـاط وغـزوات النبـي األكـرم؟ص؟،
وتعرب عن أول تعاط للخطاب االنتزاعي
والتي تعمل عىل بيان اجتهاد النبيّ ،
املحمدي يف األبعـاد
مع األرض يف عصـر النزول ،تعدّ بوصفها من القصص
ّ
الدينية جزءا من السرية النبوية .إن هذا النوع من النصـوص ُيعـدّ جـزءا مـن
 .1املصدر أعاله ،ص  14ـ .15
 .2شحرور ،حممد ،القصص القرآين قراءة معارصة (مد ل إلا القصاص وقصاة آدم) ،ج  ،1ص 14؛
شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص .675
 .3شحرور ،حممد ،القصص القرآين قراءة معارصة (مد ل إلا القصاص وقصاة آدم) ،ج  ،1ص ،23
 2010م.
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القرآن ويبقى عىل أصله (الشـيء األول الذي نزل) ،ومل تشـبه غريهـا ،ومـن
هنا جيب اإليامن والتسليم هبا .ويف املقابل فإن ما يصـطلح عليـه بــ «السـرية
النبوية» ،من قبيل (سرية ابن هشام) ،والـذي يعكـ

جوانـب تارخييـة مـن

سرية النبي ،ال ُيشبه (النص) األصيل؛ من قبيل األبعاد األسطورية والثقافيـة
واالجتامعية والعامية التي وردت فيهـا .إن هـذه األمـور ليسـت جـزءا مـن
التصـور يشـمل مجيـع
الدين ،وال جيب اإليامن والتسليم هبا .وهذا النوع من
ّ
والرسل.1
أنواع قصص األنبياء ُ
 .5إن القصص القرآين حيمل مفهوم التكامـل والـرتاكم اجلمعـي ،وال سـ ّيام يف حقـل
ومتغـريات مـن هـذه الناحيـة.
الوعي واإلدراك اإلنساين؛ إذ اشتمل عىل حتـوالت
ّ
وكذلك من طريق اتساع دائرة إدراكه لبيئته والعامل املحيط بـه واالنتقـال مـن إدراك
املجرد عىل مدى املراحل املتوالية من التاريخ ،فإن هذا القصص
إلشخص إىل إدراك ّ
قد اشتمل عىل قفزة تارخيية .ولو مل تتحقق هذه القفزة واالنتقال ،ملا حتققـت مظـاهر
التنمية والتحضـر بالنسبة إىل اإلنسان .واحلال أن دور الوحي قد انعكـ بوضـوح
التحوالت ،وتعدّ بوصفها عامال بنّاء وحم ّفزا ،ولي خمدّ را.2
يف مجيع هذه
ّ
 .6إن القصص القرآين بوصفه مسارا يصنع اإلنسان عىل طول التاريخ قد حتقق
 .1شحرور ،حممد ،القصص القرآين قراءة معاارصة (مان ناو إلا یوساف) ،ص  98ـ 2012 ،99؛
شحرور ،حممد ،القصص القرآين قراءة معارصة (مد ل إلا القصاص وقصاة آدم) ،ج  ،1ص ،15
 2010م.
 .2شحرور ،حممد ،القصص القرآين قراءة معارصة (مد ل إلا القصاص وقصاة آدم) ،ج  ،1ص  14ـ
 2010 ،15م؛ شحرور ،حممد ،القصص القرآين قراءة معارصة (من ناو إلا یوساف) ،ج  ،2ص
2012 ،7؛ شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  98ـ  1990 ،99م.
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بواسطة االنتقال من املرحلـة البشــرية إىل املرحلـة اإلنسـانية بواسـطة نفـخ
رس اإلنسـانية،
الروح؛ وذلك ألن الروح ،كام تعرف بشكلها التقليدي ،متثـل ّ

ولي

رس احلياة .ومن هنا يكتسب مفهوم اخلري والرش واحلالل واحلرام وكل
ّ

ما يعمل عىل بلـورة السـلوكيات والعالقـات الواعيـة لإلنسـان عـىل طـول
التاريخ اإلنساين.1
 .7إن التنمية اإلنسانية ،يف ضوء نظرية الدكتور شحرور ،تظهر يف ثالثة حمـاور،
وهي :حمور الترشيعات ،وحمور األخالقيات ،وحمـور الرجـوع االنتقـادي إىل
والرسل السابقني .2من ذلك فإن الصالة يف حقـل الشـعائر،
قصص األنبياء ُ
تطور منذ عصـر النبي إبـراهيم؟ع؟ إىل عصــر
عىل سبيل املثال ،قد طرأ عليها ّ
النبي األكرم حممد؟ص؟ ،عىل مستوى الصورة والكيفية والعدد ومـا إىل ذلـك،

تنوعها يف إطار العالقة العا ّمة مـع الل ،وقـد ّ
جتلـت مجيـع هـذه
واختالفها أو ّ
التنوعات يف تضاعيف آيات القصص القرآين.3
ّ

القواعد املنهجية للدكتور شحرور يف قراءة القصص القرآين
إن الدكتور شحرور قد استند يف قـراءة القصـص القـرآين عـىل قواعـد عمـل عـىل
وضعها وإرسائها بنفسه ،وإن بعض هذه القواعد عىل النحو اآليت:
 .1من خالل قراءة قصص القرآن ،من قبيـل :انتصـار احلـق ،ال يمكـن حتقيـق
 .1شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،108م؛ شحرور ،حممد ،القصاص

القرآين قراءة معارصة (مد ل إل القصص وقصة آدم) ،ج  ،1ص  14ـ  2010 ،15م.
 .2شحرور ،حممد ،القصص القرآين قراءة معارصة (مد ل إلا القصاص وقصاة آدم) ،ج  ،1ص ،63
 2010م.
 .3شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،675م.
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يشء سوى االعتبار .كام أن كتب التفسري والتاريخ يف تعاطيها مـع القصـص
تعمل عىل نحو مشابه؛ حي تركّز عىل انتصار احلق عىل الباطل والقضاء عىل
أعداء الل.
 .2إن قراءة القصص القرآين ُتظهر معارف وركاما من القيم ،وتعمل عىل ربطها
بأداء الوحي ودوره يف تنمية الوجدان اإلنساين والرضورات الرشعية.
 .3هناك عالقة وارتباط بني املعجزة وثقافة املجتمع يف قراءة القصص.
وتتغري بفعل تكامل الوحي.1
تتحول
 .4إن العالقة بني اإلنسان والوجود
ّ
ّ

ِّ ْ ُ
َ
 .5إن «الرتتيل» يف قوله تعـاىلَ ﴿ :و َرتِ ِل القِ ْرآ َ تِ ْرتًِلا﴾ ،2يعنـي فهـم اآليـات

اخلاصة بموضوع ،ووضعها بعد بعضها عىل التوايل .ولي

املراد من الرتتيـل

هي التالوة وتسكني النف .3
 .6إن من بني أهم قواعد التأويل عند الدكتور شحرور ،هو أن علينا التعجيـل،
وقبل فوات األوان ،يف إخذ القرآن من يـد الوعـاظ الـذين يعرفـون بـالعلامء
والفضالء أو رجال الدين؛ ألن دورهم ال يعدو الـوع  ،وإن معلومـاهتم ال
تزيد عىل املعلومات العامة.4
 .7النظر إىل قصص القرآن نظرة اعتبار بوصفها بمنزلة التأويل والرتتيل ،والتي
تعد من أهم األصول واألس

القرآنيـة ،وتسـتعمل يف رفـع تـوهم الناسـخ

 .1شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،184م؛ شحرور ،حممد ،القصاص

القرآين قراءة معارصة (مد ل إل القصص وقصة آدم) ،ج  ،1ص  175ـ  2010 ،182م.
 .2املزّ مل (.4 :)73
 .3شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،197م.
 .4املصدر أعاله ،ص .196
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واملنسوخ بني النصوص القرآنية ،حي يتم دفع توهم ناسـخية قولـه تعـاىل:

َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُْ ُ َ ْ ُ ُ ْ ُ ْ
َ َْ ُ َ ْ ُُ ُ ُ ُ ُ
ِني حًل ِ َوج ِدتموه ْم َوخ ِذوه ْم
اْل ِ ُرم ف ِاقتلوا المك ِِ ِرك
﴿ف ِلِذا انس ِل اْلش ِهر
ا
ُ
َُ
ُْ
َ ْ ُ ُ ُ
ْصوه ْم َواقع ُدوا له ْم ك َم ْر َاد﴾ 1بالنسبة إىل اآليـات النـاظرة إىل نـوع مـن
واح
ْ
َ
السلوك والتعامل السلمي مع أعداء الدين ،من قبيل قوله تعاىلَّ﴿ :ل إِك َراهَ ِِف
ِّ َ ْ ْ َ ْ َ َ
ُ ْ
ُ ُ ا
ْ ُ َ َ
ِّ
3
ًلل َرَي بِاْل ُِم ِة َوالم ْوعِظِ ِة
ين﴾ ،2و﴿ َوقولوا ل ِلن ِ
ادل ِ
اس حسنا﴾  ،و﴿ا ع إَِل سبِ ِ
َْ َ َ َ ْ ُ ا
َ َ ْ
ه أح َس ُن﴾ 5.4هذا يف حني أن كـالم الـدكتور شـحرور
اْلسن ِة َوجا ِله ْم بِال ِِت ِ

بشأن آية السيف غري صحيح ،وذلـك ألن هـذه اآليـة هـي مـن مجلـة آيـات
األحكام ،وليست من آيات القصص واآليات اخلربية يف القرآن .ويف احلقيقة

فإن الـدكتور شـحرور مل يـتمكن مـن التمييـز بـني آيـات القصـص وآيـات
األحكام.6
نص الـوحي املُنـزل بمسـار
عرب الدكتور شحرور عن قصص القرآن يف ّ
 .8لقد ّ
صنع وبناء اإلنسان ،حيـ ينتقـل البشــر يف ضـوئها إىل مرحلـة اإلنسـانية
بواسطة نفخ الروح بشكل تارخيي .وعىل هذا األساس فإن الروح ســ ّر بنـاء
 .1التوبة (.5 :)9
 .2البقرة (.256 :)2
 .3البقرة (.83 :)2
 .4النحل (.125 :)16
 .5شحرور ،حممد ،القصص القارآين قاراءة معاارصة (ماد ل إلا القصاص وقصاة آدم) ،ج  ،1ص  123ـ
 2010 ،190م.
ـول
 .6كنفودي ،حممد« ،القراءة املعارصة للقرآن ملحمــد شــحرور؛ القصــص القــرآين وهـ ّم التحـ ّ
املنهجـــي واملعـــريف» ،ص  ،10مركـــز تفســـري للدرســـات القرآنيـــة ،آدرس ســـايت:
.https://tafsir.net
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اإلنسان ،ولي

سـ ّر احلياة عىل ما هو معروف عىل املستوى التقليدي .1وإثـر

ذلك يتضح مفهوم اخلري والشـر واحلالل واحلرام وكـل مـا هـو حـاكم عـىل
السلوك والعالقات الواعية لإلنسان يف التاريخ اإلنساين .هـذا هـو الشــيء
األكثر بداهة والذي يطلق عليه الدكتور شحرور ،بواسطة إثارة أصل التنمية
والرتاكم يف مستوى القيم العليـا واإلبـداعات اإلنسـانية املطلقـة ،مصـطلح
أنسنة الثقافات .وإن دراسة هذه املوارد متثل مقدمة إلجياد أسـ

مرحلـة مـا

بعد الرسالة ،والتي تتحقق التنمية اإلنسانية العامة يف ضوئها .2وبشكل عـام
فإن التنمية اإلنسانية ،يف رؤية الدكتور شحرور ،تظهر يف ثالثة حماور أصلية،
وهي :حمور التشـريعات ،وحمور األخالقيات ،وحمور الرجوع االنتقـادي إىل
والرســل السـابقني .كــام تظهــر هـذه املحــاور الثالثــة بــني
قصـص األنبيــاء ُ
تضاعيف القصص القرآنية أيضا.3

غایة الدكتور شحرور من قراءة القصص القرآين
إن قصص القرآن متثل ،من وجهة نظر الدكتور شـحرور ،ذات اجلـدال القـائم بـني
اإلنسان وذاته وبينه وبني الطبيعة واملجتمع .وعنـدما ال يكـون هـذا اجلـدال قـائام،

 .1شحرور ،حممد ،القصص القرآين قراءة معارصة (مد ل إلا القصاص وقصاة آدم) ،ج  ،1ص  14ـ
 2010 ،15م؛ شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،108م.
 .2شحرور ،حممد ،الدین والسلطة قراءة معارصة للحاكمية ،ص  ،94دار الســاقي ،بــريوت2014 ،
م.
 .3شحرور ،حممد ،القصص القرآين قراءة معارصة (مد ل إلا القصاص وقصاة آدم) ،ج  ،1ص ،63
 2010م.
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تتحول قصص القرآن إىل أحداث تارخيية مع ّقدة ،وتظهر أساليب تفسريية خرافيـة،
ّ
وتتحول روايات أهل الكتاب إىل سند حمكم للقرآن الكريم ،وتؤ ّدي إىل حتريفه.
ّ
يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بوجوب إجياد اجتاه جديد لقـراءة قصـص
القرآن ،ومن خالل الضـرورة التي متتلكها السلطة السياسية لإلسـالم جتـاه تثبيـت
أركاهنا ،جيب أن تقوم أيديولوجيات املجتمـع عـىل أسـاس الـدين؛ وهلـذا السـبب
يسعى أصحاب السلطة إىل أشخاص ُيشـ ّرعون هلم سلطتهم ،وعىل هـذا األسـاس
تفرس الروايات املنشودة هلم عىل طبق إرادهتم .ومن هنا فقـد
فقد اجتهوا إىل روايات ّ
أصبح الصحابة وبعض التابعني مقدّ سني ،وأحاطت هبم قلعـة حصـينة حتـول دون
انتقادهم.1
ُيضاف إىل ذلك أن وجود اإلرسائيليات يف التفاسري ،قد ساعد ،من وجهة نظـر
الدكتور شحرور ،عىل خلق الرؤية املغلقة إىل التاريخ .من ذلك ،عىل سـبيل املثـال،
أهنم يرون أن اإلنسان إذا خرج من اجلنة ،فإن سبب ذلك يعـود إىل أخطائـه ،ومـن
هنا يكون اإلنسان عاصيا إىل األبد ،وإنه لذلك حيتاج إىل تكرار التوبة؛ هذا يف حـني
أن اإلنسان بسبب رغباته وطبيعته اإلنسانية ُيصـ ّر أبدا عىل إنكار كونه مذنبا ،ولكي
يضطر إىل إضفاء الشـرعية عىل جزئيات حياته،
ُحي ّرر روحه من هذا السجن املادي،
ّ
من خالل احلصول عىل فتاوى لترشيع وتربير سلوكه .وهلذا السبب يعمل اإلنسـان
عىل توسـيع دائـرة الفتـوى والتحليـل جلهـة البيـان املوضـوعي للـنف

اإلنسـانية

وتكوينها .ومـن هنـا فـإن قصـص القـرآن الكـريم هـي ذات األحـداث التارخييـة
حي

خيتلف ترتيبها وأسلوب كتابتها بني الكاتـب واألشـخاص اآلخـرين .وهلـذا

 .1املصدر أعاله ،ج  ،1ص  2010 ،175م.
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حترر القرآن الكريم من االهبامات التي حتـول دون
السبب مت ّ احلاجة هنا إىل قراءة ّ
أداء دوره الصحيح يف احلياة.1
كام يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بأننا إذا إردنا فهـم القصـص بوصـفها
تعني علينا حتديد أهداف وغايات
موضوعا للقراءة ،وأن نقدر عىل اكتشاف دورهاّ ،
هذه القراءة كام هي يف القرآن الكريم ،أو أن نطرح ما يمكن فهمه من القصص .كـام
أنه يرى أن دراسة تكامل اإلنسان تعدّ أمرا هاما يف فهم حركـة اإلنسـان يف واقعيتـه
وتفكريه يف عصـر الرساالت .إن سبب هذه األمهية يكمن يف أنه عندما متّت عمليـة
مجع أكثر تفاسري القرآن عىل يد املفرسين واملؤرخني ،وتم ذكر احلكايات الشـائعة يف
يـتم
تم تضييع النصوص ،وحتريف األجزاء التي كـان جيـب أن ّ
شبه اجلزيرة العربية ّ
تكميلها بواسطة النصوص.
لقد ذهب الدكتور شحرور إىل االدعاء بأن علامء اإلسالم قد اكتفوا بالنقل دون
العقل ،حي قال يف موضع:
«أصبح اإلسالم دین نقل ،ومات العقل والنظرة النقدیة إل النصوص ،وعنااد
مشاخينا رهم القرآ هو :عن  ..عن ،وقال جماهد وعكرمة واباان عباااس واباان
كثري والزخمشاري ،عل ًام بأ أقوال هؤالء ليس هلا قيمة علميااة كباارية بالنساابة
لنا ،ولكن هلا قيمة تراثية أكادیمية بحتة».2

كام يرى الدكتور شـحرور أن أغلـب القـراءات والتفاسـري قـد أهـدرت كنـوز
ومصادر القصص ،وختلت عن أسلوب البح والتحقيق التارخيي الذي ح ّ عليه

 .1املصدر أعاله ،ج  ،1ص  178ـ  2010 ،179م.
 .2شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،209م.
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جمرد جتميع للروايات املبعثـرة وغـري
القرآن الكريم .كام حولوا البح التارخيي إىل ّ
الثابتة .وقد عملوا يف فهم تلك الروايـات بشـكل مزاجـي واعتبـاطي .يف حـني أن
التفاسري املوجودة هي بمنزلة اإلدراك والفهم املؤقت والتـارخيي ،وأن الـوهم فيهـا
أكثر من احلقائق ،وال يوجد فيها أسلوب علمي يف التعاطي مع القرآن الكريم.
يرى الدكتور شحرور أن القصص القرآين يمثـل اختبـارا لصـدق اإلنسـان عنـد
صـحة
يـتم نقـد القـرآن ويـتم إثبـات
ّ
تعامله مع التاريخ املنصـرم .ومـن هنـا عنـدما ّ
األحداث املاضية ،يعمل القصص القرآين بواسطة األدلة التارخيية عىل إثبات مصداق
نصه.1
واقعيته بغض النظر عن قداسة ّ
كام أن قصص الوحي يف قبـال العقـل تبقـى بوصـفها خـربا حمضـا ،إىل أن يثبـت
يـتم
البح التارخيي وقوعها .ويف هذا البني ال ينبغي بنا تعطيل وإلغاء القصص مـا مل ّ
إثبات صدقها وصوابيتها؛ وذلـك ألن القـرآن الكـريم يف حديثـه عـن القصـص قـد
التفت إىل السري يف األرض ،وعندما نعمل عىل مطابقة املراحل التارخيية ،التي كشـف
توصل اإلنسان إليها ،نكون قـد حصـلنا
عنها القرآن الكريم ،باحلقائق التارخيية ،التي ّ
عىل صدق وصوابية القـصص .ومـن ناحيـة أخـرى عـىل الـرغم مـن أن الغايـة مـن
القصص هي الكشف عـن السـنن التارخييـة ،وإن دراسـة األحـداث التارخييـة تـوفر
فرصة إلثبات مصـداقية واعتبـار الـوحي؛ إال أن القـرآن الكـريم مـع ذلـك مل يثبـت
األحداث التفصيلية الكربى ،وفتح الباب أمام القول باعتبار مـا نقـل مـن األحـداث
التارخيية وأوضاع األمم السالفة.
وبشكل عام فإن غرض الدكتور شـحرور يف قـراءة القصـص يقـوم عـىل رشط
 .1شحرور ،حممد ،املصدر أعاله ،القصص القرآين قراءة معارصة (مد ل إل القصص وقصاة آدم) ،ج
 ،1ص  179ـ  2010 ،180م.
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يـتم
أساي ،وهو احلصول عىل األهداف من متن القرآن الكريم .وإن هذا الشـرط ّ
اكتشافه من حمتوى القصص عىل أساس القراءة التي حيصل عليها اإلنسان املعـارص
بكل ما يمتلك من أدوات املعرفة .وبعد ذلك يضطر الدكتور شـحرور إىل تعريـف
فلسفته عىل أساس القواعد التي حيصل عىل مصداقيتها من طريـق القـرآن والعقـل
العميل .ويف اخلتام بعد تعريف املفاهيم ذات الصلة ومعرفتها ،يؤكـد عـىل تأسـي
فلسفته حول القصص القرآين.1

رأي الدكتور شحرور حول قصص القرآ الكریم
إن الدكتور شحرور يرى أن القصص القرآين يندرج ضمن اآليات املتشاهبة القابلـة
متغري القرآن واإلمام املبـني ،ولـي
للتأويل ،ومن أجزاء ّ

هلـا أي ارتبـاط بالرشـيعة

أبدا.

رأي الدكتور شحرور حول تقسيم آیات القرآ
لقد عمد الدكتور شحرور إىل تقسيم آيات القرآن الكريم ،إىل ثالثة أقسام ،وهي:
تبني رسالة النبي
 .1اآليات املحكامت (أم الكتاب) :وهي اآليات املحكمة التي ّ
األكرم؟ص؟ ،وتشمل :العبادات ،واحلدود ،واألخالق ،واألحكام ،والتعـاليم
اخلاصة .وإن هذه اآليات ،باسـتثناء العبـادات واألخـالق
العا ّمة ،والتعاليم
ّ

 .1شحرور ،حممد ،املصدر أعاله ،القصص القرآين قراءة معارصة (مد ل إل القصص وقصاة آدم) ،ج
 ،1ص  175ـ  2010 ،182م؛ شــحرور ،حممــد ،الكتاااب والقاارآ  :قااراءة معااارصة ،ص ،95
 1990م.
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واحلدود ،هلا قابلية االجتهاد عـىل أسـاس الشــرائط والظـروف االجتامعيـة
واالقتصادية.
تبـني
 .2اآليات املتشاهبة (القرآن والسبع املثاين) :وهي اآليـات املتشـاهبة التـي ّ
ـوة النبــي األكــرم؟ص؟ ،وهــي عبــارة عــن :مجيــع العقائــد الكليــة (اللــوح
نبـ ّ
املحفوظ) ،والعقائد اجلزئية (اإلمام املبني) بالنسبة إىل مجيع حقائق ومعـارف
عامل الوجود منذ األزل إىل األبد .إن املراد من التشابه هنا يعني ثبـات الـنص
وتغري املحتوى؛ ولذلك فإن هلذه اآليات قابلية التأويل ،وهي يف ضوء املعرفة
ّ
البرشية ذات معرفة نسبية.
 .3اآليات التي ال هي حمكمة وال هي متشاهبة (تفصيل الكتاب) :وهي اآليـات التـي
؟ص؟ ،وتعمل عىل إيضاح حمتويات الكتـاب والقـرآن
نبوة النبي األكرم ؟
تبني جانبا من ّ
ّ
وأم الكتاب والفرقان.1
ثم ذهب الـدكتور شـحرور بعـد ذلـك إىل االعتقـاد بـأن حتـدّ ي مجيـع النـاس
باإلعجاز ،إنام يتحقـق يف اآليـات املتشـاهبة (القـرآن والسـبع املثـاين) ،وال يتحقـق
بـني غايتـه مـن هـذا التقسـيم
إعجاز يف اآليات املحكامت أو تفصيل الكتاب .وقد ّ
بـالقول :إن هنــاك اختالفـا جوهريــا بـني الكتــاب والقـرآن ،وكــذلك بـني الــذكر
والفرقان .إن اآليات املتشاهبة املنوطـة بالتأويـل تشـتمل بمـرور الزمـان ،مـع ذات
ـري
ثبــات الــنص ،عــىل حركــة يف املحتــوى؛ بمعنــى أن حمتواهــا يكــون قــابال للتغـ ّ
والتحول .إن القرآن قد نزل من غايته هبذه اآليات املتشاهبة ،وإن النبـي األكـرم؟ص؟
ّ

 .1شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،37م.
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يـتم تأويلـه
تعمد االمتناع واإلحجام عن تأويل القرآن .بمعنى أن القرآن ّ
بدوره قد ّ
يتم تفسريه ،وإن كل تفسري للقرآن تراث يمثل جتليا من الفهم النسبي.1
وال ّ

نقد رأي الدكتور شحرور حول تقسيم اآلیات
وقد أشكل املعارضون لرؤية الدكتور حممد شـحرور عـىل تقسـيمه املبتـدع بـبعض
االنتقادات ،ومن بني أهم هذه االنتقادات ما ييل:
 .1إن غرض الدكتور شحرور من هذا التقسيم [الثالثي اجلديد آليات القـرآن
الكريم ،هو الوصول إىل قابلية النصوص للتأويل الذي ال يقوم عـىل قاعـدة
قسموا آيات القرآن إىل حمكامت ومتشـاهبات ،ومل
ثابتة؛ يف حني أن العلامء قد ّ
يذهبوا إىل القول بوجود قسم ثالـ آليـات القـرآن ،واسـتندوا يف ذلـك إىل

ُ ا ُ ْ َ
ُ َ ا َْ َ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ ُ َ
ُْ َ َ
اب
قوله تعاىل﴿ :هو اَّلِي أنزل علًلي الُِتاب َِنه آيِات ُمُمِات هِن أم الُِتِ ِ
َُ َ ُ ُ َ َ
كاب َهات﴾3.2
وأخر َت ِ

 .2إن ادعاء الدكتور شحرور القائل بأن حتدّ ي القرآن الكريم جلميع الناس إنـام
يقتصـر عىل اإلعجاز يف اآليات املتشاهبة فقط ،وال يوجد إعجـاز يف اآليـات
املحكامت وآيـات تفصـيل الكتـاب ،إنـام ينشـأ مـن عـدم إدراكـه وخمالفتـه
يبني أن القرآن كله معجزة ،ولي
للحقيقة .هذا يف حني أن النص ّ

هناك مـن

خالف يف ذلك .وعىل هذه األساس يقـع الـدكتور شـحرور يف تنـاقض مـع
 .1املصدر أعاله.
 .2آل عمران (.7 :)3
 .3نارضين ،بدر بن حممد ،موقف د .حممد شاحرور مان أركاا اإلیاام (مــن خــالل كتابــه الكتــاب
والقرآن) ،ص  1428 ،14هـ.
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آيات التحدي ،حي ال يرى تفاوتا بني حتدي القرآن بالقرآن أو السورة.1
 .3إن إقحام آيات العقيدة ضمن قسم املتشاهبات من آيات القرآن الكريم ،أمـر
بال اخلطورة؛ وذلك ألن االعتقاد الـذي يريـده الل مـن عبـاده هـو يف غايـة
البساطة والوضوح ،وال يمكن أن يكون من قسـم املتشـاهبات .ويف احلقيقـة
فإن الل قد أراد التسهيل عىل عباده ،ومل يرد هلم التعقيد واهلرج.2
تبـني األحكـام واملسـائل الرشـعي ،مـن قبيـل:
 .4إن اآليات املحكامت التـي ّ
التشـريع يف موارد اإلرث ،والعبادات ،واألخالق ،واملعامالت ،واألحـوال
واملحرمات .وقد وضع الـدكتور شـحرور هـذه اآليـات ضـمن
الشخصية،
ّ
الرسالة .وطبقا هلذا التقسيم فإن السؤال الـذي يطـرح نفسـه هـو :هـل آيـة
اإلرث من القرآن؟ جييب الدكتور شحرور عن هـذا السـؤال بـالقول :كـال،
ـوة) ،وإنــام هــي مــن قســم أ ّم الكتــاب
ليســت هــذه اآليــة مــن القــرآن (النبـ ّ
(الرسالة) ،وهذا من أهم أجزاء وحدود الرسالة.
إن نفي إطالق عنوان «القرآن» عـىل آيـة اإلرث خطـأ واضـح؛ وذلـك ألن الل
سبحانه وتعاىل قد أطلق التحدّ ي بإعجاز آيات القرآن الكريم ،بلف القرآن .وعـىل
هذا األساس فإن الذي ينفي تسمية بعض آيات القرآن باسم القـرآن ،إنـام يقـوم يف

 .1عفانة ،جواد موسى حممد ،القرآ وأوهام القراءة املعارصة (ر ّد علمي شامل عىل كتــاب :الكتــاب
والقرآن؛ قراءة معارصة ملحمد شحرور) ،ص  ،21دار البشري للنرش والتوزيع 1415 ،هـ.
 .2نارضين ،بدر بن حممد ،موقف د .حممد شاحرور مان أركاا اإلیاام (مــن خــالل كتابــه الكتــاب
والقرآن) ،ص  1428 ،13هـ.
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الواقع عىل نفي اإلعجاز أيضا .وعىل هذا األساس فإن آيات اإلرث ال تعدّ معجزة،
من وجهة نظر الدكتور شحرور ،ويمكن للناس أن يأتوا بمثلها.1

رأي الدكتور شحرور حول أجزاء القرآ الكریم
يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بأن القصص القرآين إنام هو للعـربة واملوعظـة
ولي

أي صلة بالرشيعة .وهكـذا فإنـه يعمـل ،مـن خـالل املنـع مـن توظيـف
له ّ

القصص القرآين من أجل حتصيل األحكام املرتبطة بالعقيدة والرشيعة ،عىل تضـييق
األفق الواسع الذي قصده القرآن الكريم .وبشكل عام فإن آيات القرآن متساوية يف
إشارهتا إىل قوانني الوجود .إن هذه القوانني جاءت من اللوح املحفـوظ يف الكتـاب
املكنون ،إال أن القصص القرآين من اإلمام املبني .ويف هـذا البـني مجـع القـرآن بـني
املعلومات الواردة من اللوح املحفوظ واملعلومات الواردة من اإلمام املبني ،وهنـاك
اختالف بني اللوح املحفوظ واإلمام املبني يف كتابه (الكتاب والقرآن)  .2ومـن هنـا
تكـون مـن موضـوعني وجـزئني
فإن القرآن من وجهة نظر الـدكتور شـحرور قـد ّ
أصليني ،ومها عبارة عن:
املعرب عنـه بــ «اللـوح املحفـوظ» يف قولـه
 .1اجلزء الثاب  :يشار إىل هذا اجلزء ّ
َ
َْ َُ ُْ َ
َُْ
َمًلِد * ِِف لِ ْوح ُمفِوٍ﴾ .3إن هـذا القسـم يشـتمل عـىل
تعاىل﴿ :بل هو قرآ ِ

القوانني العامة والكلية التي حتكم مجيع الكـون والوجـود ابتـداء مـن خلـق
العامل إىل يوم القيامة والنفخ يف الصور والبع واجلنة والنار .إن هـذا القسـم
مفسـرا ،ص  10ـ  ،11موقع مركــز الســلف
 .1فطاين ،فوزي بن عبد الصمد ،شحرور مفسدا ال ّ
للبحوث والدراسات ،أوراق علمية ،العدد.63 :

 .2شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  74ـ  1990 ،81م.
 .3الربوج ( 21 :)85ـ .22
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أي شخص ،وال خيضع لتأثري دعـاء اإلنسـان .فحتـى لـو
يتغري بالنسبة إىل ّ
ال ّ
يتغـري
دعا مجيع سكان األرض بمن فيهم األنبياء من أجـل تغيـريه ،فإنـه لـن ّ
أبدا .وبشكل عام فإن اللوح املحفـوظ بالنسـبة إىل الوجـود بمنزلـة القـانون
الصارم الذي ال ُيستثنى منه أحد.
عـرب عنـه الل
 .2اجلزء
املتغري :لقد تم أخذ هذا اجلزء من اإلمام املبـني ،والـذي ّ
ّ
ا َْ ُ ُْ َْ ْ َ ََ ْ ُ ُ َ َ ا ُ َ َ َ ُ ْ َُا
َشء أَ ْح َصِ ًْل َناهُ
ك َ ْ
تعاىل بقوله﴿ :إِنا َنن َن ِي الموت ونكت َا قدموا وآثارهم و
ِِف إ ِ ََام َُبِني﴾ .1وإن حمتوى اإلمام املبني بدوره عىل نوعني ،ومها:

أ) القااوانني واحلااوادث اجلزئيااة للطبيعااة :مــن قبيــل :تص ــريف الريــاح،
واختالف األلوان ،وإعطاء الذرية واألوالد من الذكور واإلناث ،ونزول
املطر ،والصحة والسقم ،والرزق واملعاش ،الـذي يطلـق عليـه الـدكتور
شحرور عنوان كالم الل املحدث واإلرادة الظرفية لل سبحانه وتعـاىل .إن

َ
عـرب عـن الل تعـاىل يف القـرآن الكـريم بقولـه﴿ :إِذا
هذا هو اليشء الذي ّ
َْ َ ا َُ ُ َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
قض َِى أمرا فلِن َما يقول َُل ك ْن فًلُو ﴾ ،2وسمى ظـاهره باآليـات اإلهليـة

التي هي ذات الكتاب املبني .كـام أهنـا موضـوع علـم اإلنسـان للطبيعـة

وموضوع السري من الل واإلنسان والدعاء؛ ألن (هذه املسائل) غري ثابتة،
وإن كانت ال خترج عن القـانون العـام يف اللـوح املحفـوظ .وعـىل هـذا
األساس فإن املوت حق ،إال أن احلوادث اجلزئية يف الطبيعة يمكن هلـا أن

 .1ي

(.12 :)36

 .2مريم (.35 :)19
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تقرص منها .وعـىل هـذا األسـاس فـإن تغيريهـا لصـالح
تطيل األعامر أو ّ
طول أو قصـر العمر لي

للقضاء عىل املوت.1

ب) أعامل اإلنسا الواعية :وهي القصص ،وإن الل سبحانه قد أكد يف كتابه
َْ َُ
َ َْ َ َ ْ َ
عىل أن القصص من القرآن؛ كام يف قوله تعاىلَ﴿ :ن ُن نقص علًلي أحسِ َن
َْ
الق َصِ ِص﴾ ،2إذ ُيشري إىل أن األفعال بعـد وقوعهـا تنـدرج ضـمن اإلمـام

املبني ،ومتتاز من اللوح املحفوظ ،وإن القصـص جـزء مـن القـرآن .وإن

سمى القصص وظواهر الطبيعية بـ «الكتـاب املبـني»؛
القرآن الكريم إنام ّ
ألن كليهام يوحى من اإلمام املبني ،وليسا من اللوح املحفوظ.3
إن اللوح املحفوظ من وجهـة نظـر الـدكتور شـحرور هـو لـوح ضـبط وإدارة
الوجود الواصل إىل مرحلة الفعلية ،حي متّت برجمة القرآن الكريم يف ُصـلب هـذا
اللوح ،وإن القرآن بنحو من األنحاء مثال للوح املحفوظ .4ويف املقابل فإن الكتـاب
املكنون هو ذات الربنامج الذي جتري القوانني العا ّمة يف العامل بوصـفها معلومـات
عىل أساسه .وإن اإلمام املبني بدوره حيتوي عىل القوانني اجلزئية للطبيعـة (الظـواهر
املتغرية) ،وهي ذات اآليات اإلهلية .إن احلوادث التارخيية بعد وقوعها تـم
الطبيعية
ّ
تسجيلها يف اإلمام املبني ،وإن قصص القرآن من اإلمام املبـني .واللـوح املحفـوظ،
كام سبق أن ذكرنا ،برنامج للقوانني الصارمة التـي حتكـم الوجـود وال ينفـع معهـا
أي أحــد .وإن األحــداث بعــد وقوعهــا يف
الــدعاء ،وال تقبــل التغيــري مــن أجــل ّ
 .1شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  74ـ  1990 ،75م.
 .2يوسف (.3 :)12
 .3شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  75ـ  1990 ،76م.
 .4املصدر أعاله ،ص .76
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تسجل يف القرآن .وإنام ُس ّمي القرآن قرآنا ألنه عىل مستوى معلومـات اإلمـام
العامل
ّ
املبني واللوح املحفوظ.1
وبشكل عام لي

هناك ما يثبت كالم الدكتور شـحرور بشـأن اإلمـام املبـني أو

وتصـوراته العقليـة عـن
اللوح املحفوظ ،وإن تأويالته تنبثق عن فرضـياته املسـبقة
ّ
العامل.2

الدكتور شحرور ورهمه للقصص القرآين بوصفه نص ًا قرآني ًا
قال الدكتور شحرور بتأرخيية القرآن متأثرا باالجتـاه اهلرمنيـوطيقي لعلـامء الغـرب .إنـه
طبقا هلذا االفرتاض يرى أن القصص القـرآين مصـدرا لالعتبـار ،دون أن يشـتمل عـىل
املحمـدي
أحكام تكليفية ُملزمة .ثم إنه بعد ذلك ومن خـالل القـول بكـون القصـص ّ
وقائع تارخيية ،أكد عىل أهنا من األنباء.

رأي الدكتور شحرور حول تأرخيية القرآ الكریم
يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بأن القرآن الكريم كتاب مـادي وتـارخيي ،وال
يشتمل عىل األخالق والتقوى والتدبري .وال تنطبـق عليـه تعـابري مـن قبيـل :أمجـع
الفقهاء عىل ذلك ،أو هذا ما يقوله اجلمهـور ،وإننـا يف القـرآن والسـبع املثـاين غـري
مقيدين بيشء ممّا قاله املتقدمون .إننا مقيدون فقط بقواعد البح العلمي ،والتفكري
املوضوعي ،واألرضية العلمية لعصـرنا؛ ألن القرآن حقيقة موضوعية خارجة عـن
وعينا سواء فهمناه أم مل نفهمه ،وسواء قبلناه أو مل نقبله .وإن الشيطان بدوره عنـدما
 .1املصدر أعاله ،ص .80
مفرس ًا ،ص .9
 .2فطاين ،فوزي بن عبد الصمد ،شحرور مفسد ًا ال ّ
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يريد أن يتسلل إلينا من طريق فهم القرآن ،إنام يتسلل عرب األخالق والنبل والتدبري.
وعليه فإن القرآن حقيقة مادية وتارخيية ،وال موضوعية فيه إلمجاع األكثرية حتى لو
تشكل من املتدينني ،وهو تابع للبح العلمي حتى إذا كان مجيـع النـاس مـن غـري
املتدينني.1
إن مفهوم السنة التارخيية من الزاوية اإلنسانية ،يف رؤية الدكتور شحرور ،تقـوم
ماهيته عىل أساس عدّ ة عوامل دخيلـة فيـه ،مـن قبيـل :العوامـل الدينيـة والثقافيـة
واالجتامعية وغريها .ولذلك يكون توقعه أو ثبوته وقطعيته وقابليتـه للتكـرار مثـل
قوانني الطبيعة مستحيال؛ إذ يف غري هذه احلالة سوف نقضــي عـىل كينونـة وحريـة
وإرادة اإلنسان ومسار تنمية وعيه الذي يشتمل عىل الدور األكرب يف كينونـة وغايـة
نوعه .ومن هنا فإن هذا تغيري جاد وحتمي وال يمكن اجتنابه ،وقد وصفه الل تعاىل
ا َْ
ََ ْ َ َ ُ ا
ََْ َُْ ُ َ ا ُ ا َ َْا َ ََ ْ َ َ ُ ا
ا
ْ اَّللِ
ْ ِ
َد ل ِسِن ِ
َد ل ِسن ِ
اَّلل تبدِيا ولن ِ
بقوله﴿ :فهل ينظرو إَِّل سنْ اْلول ِني فلن ِ
َْ
والتحول .وإن سبب وصـف الل هلـذا السـنة بأهنـا
َت ِويا﴾ 2عىل أنه ال يقبل التغيري
ّ

سنة ال تقبل التغيري ،هو وجودها يف اإلمام املبني أو اإلرشيف التـارخيي للحـوادث
والوقائع .ومن هذه الزاوية ال نستطيع أن نقيم تناغام بني الرؤية النظريـة إىل مسـألة
الطبيعة واخللق وبني الرؤية التارخيية واالجتامعية.3
يبـني الرؤيـة املتعاليـة لل جتـاه
يرى الدكتور شحرور أن التدقيق يف القصص القرآين ّ
الوقائع التارخيية .وعىل هذا األساس فإن إرادة األشخاص هي التي تتحقق وحتـدث بـام
 .1شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،91م.
 .2فاطر (.43 :)35
 .3شحرور ،حممد ،املصدر أعاله ،القصص القرآين قراءة معارصة (مد ل إل القصص وقصاة آدم) ،ج
 ،1ص  218ـ  2010 ،223م.
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يتناسب مع العـرص ورشائطهم وظروفهم وطريقة تعاملهم مع الوحي املقـدّ س .وعليـه
فإن بيان القصص لي

من ناحية تعبري اإلرادة اإلهلية املطلقة .1وإن مسار أرشفة وضـبط

وتبويب احلوادث بعد وقوعها يف الكتاب املبني ،قد حتقق من قبل اإلمـام املبـني .2ومـن
هذه الناحية يذهب الـدكتور شـحرور إىل االعتقـاد بـأن إراد النـاس هـي التـي تصـو
مصائرهم ،وبعد حتقق هذا املصري وتسجيله يف الكتاب املبني ،تعاد حكايتها يف القصـص
القرآين .وعىل هذا األساس فـإن القصـص القـرآين ال يعمـل عـىل بيـان حـوادث ثابتـة
ومتع ّينة عىل نحو سابق؛ كام أنه قال بعد ذلك :لي

جمـرد بيـان
الغـرض مـن القصـص ّ

األخبار واألنباء الزمنية بشكل متالحق ،بل الغاية منها هو االعتبار واستلهام العـرب مـن
هذه القصص؛ ال س ّيام إذا علمنا بأن جوهر القصص القرآين عبارة عـن احلـق واحلقيقـة؛
َ َْ َ ََ َ ُ ْ ْ
َْ ُ َُ
ُْ ْ ا ا
َ ِّ 3
َّلل
اْلكِ ُم إَِّل ِ ِ
كام قال الل سبحانه وتعاىلَ﴿ :نِن نقِص علًلِي نبِأهم ِبِاْلِ﴾  ،و﴿إِ ِ
ري ْال َفاال َ
اْل اِ َو ُه َو َخ ْ ُ
َي ُقص ْ َ
ِني﴾5.4
ِ

باإلضافة إىل ذلك فإن القصص ،من وجهة نظر الدكتور شـحرور ،ليسـت مـن

 .1شحرور ،حممد ،املصدر أعاله ،القصص القرآين قراءة معارصة (مد ل إل القصص وقصاة آدم) ،ج
 ،1ص  2010 ،223م؛ شحرور ،حممد ،القصص القرآين قراءة معارصة (من نو إل یوسف) ،ج
 ،2ص  2012 ،8م.
 .2شحرور ،حممد ،الدین والسلطة قراءة معاارصة للحاكمياة ،ج  ،1ص  2014 ،314م؛ شــحرور،
حممد ،القصص القرآين قراءة معارصة (من نو إل یوسف) ،ج  ،2ص  2012 ،96م.
 .3الكهف (.13 :)18
 .4األنعام (.57 :)6
 .5شحرور ،حممد ،جتفيف منابع األرهااب ،ص  ،34مؤسســة الدراســات الفكريــة املعــارصة ،بــريوت،
 2008م؛ شحرور ،حممد ،املصدر أعاله ،القصص القرآين قراءة معاارصة (ماد ل إلا القصاص وقصاة

آدم) ،ج  ،1ص  2010 ،214م.
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املوارد املوضوعية ،وإنام هي من األمور الرمزية .ومن هنا ال يكـون الـوحي النـازل
بصدد البيان التفصييل لألحداث املوجودة يف القصص ،وإنام يكتفي منهـا بـذكر مـا
جيلب املصلحة واملنفعة واحليلولة دون املفسـدة والضــرر عـىل اإلنسـان .1إذا كـان
الوحي النازل شكال عىل نحو كامل نظري ومنطوقي للذكر ،فإن القصـص سـوف
تكون جزءا منها ،سواء أكانت متعلقة بالرسل واألنبياء وأقواهلم أو بالنبي حممـد؟ص؟

النبوة .وعىل كلتـا احلـالتني تعـدّ القصـص تارخييـة،
طوال مرحلة النزول يف عصـر ّ
ومصدرا للعرب والتوجيه واإلرشاد ،وليست مصدرا لألحكام التكليفي واإللزاميـة
بصيغة األمر والنهي .كام أن حقيقة أن القصص املحمدي ،وال س ّيام آياتـه ،تارخييـة،
وال حتدّ د األحكام الرشعية خارج إطار عرص ومكان حممد النبي؟ص؟.2
إن الدكتور حممد شحرور يعدّ مجيع اآليات الناظرة إىل تغطية حروب وغـزوات
املعربة عن اجتهاداته من أجـل تنظـيم الشــرائط
النبي األكرم؟ص؟ ،ومجيع النصوص ّ
املحمـدي .3يـذهب الـدكتور
والظروف املدنية لعرص النزول ،من أقسام القصـص
ّ
املحمـدي يف القـرآن،
شحرور إىل االعتقاد بأن السور واآليات الدالة عىل القصص
ّ
عبارة عن :سورة األنفال ،وحممد؟ص؟ ،والتوبـة ،والفـتح ،واألحـزاب ،وآيـات مـن
سورة آل عمران ،من قبيل :اآلية رقم  ،159ومجيع اآليات التي تبدأ بعبارة« :يا أهيا
 .1شحرور ،حممد ،القصص القرآين قراءة معارصة (من نو إل یوسف) ،ص  2012 ،97م.
 .2شحرور ،حممد ،القصص القرآين قراءة معارصة (من نو إل یوساف) ،ص  98ـ  2012 ،148م؛
شحرور ،حممد ،املصدر أعاله ،القصص القرآين قراءة معارصة (مد ل إل القصص وقصاة آدم) ،ج
 ،1ص  22ـ  2010 ،122م.
 .3شحرور ،حممد ،الدین والسالطة قاراءة معاارصة للحاكمياة ،ج  ،1ص  2014 ،94م؛ شــحرور،
حممد ،جتفيف منابع األرهاب ،ج  ،2ص  2008 ،136م.
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النبي» ،وآيات من سورة الشورى ،مثل اآلية رقم  ،35وآيات احلج من سورة احلج
مثل اآلية رقم  25وغريها .إن أمثلة اآليات التي يستند إليهـا الـدكتور شـحرور يف
إثبات تارخيية القصص املحمدي ،عبارة عن:

َ َ َ ا ُْ َْ َ َ َََ َ َ َ ُْ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ
ِني علًِل ِه ان
جي وَنات ِي ون ِساءِ المت َِنِني يِدن
 .1قوله تعاىل﴿ :يا أيها انل ِب قل ِْلزوا ِ
ْ َ َ
ا َ َ َْ َ َ ْ ُ ْ َْ َ ََ ُْ َْ َ ََ َ اُ َ ُ
اَّلل غفورا َرحًِلما﴾.1
َِن جابِيبِ ِهن ذل ِي أ ن أ يعرفن فا يتذين وَك

طبقا للتقسيم الذي ذكره الدكتور شحرور الذي ذكره بني داللة مفهوم «النبـي»

نص القرآن يشتمل عىل تعلـيم أو حكـم تـوجيهي مؤقـت حـول
و«الرسول» ،فإن ّ
املظاهر العامة التي كان جيب عىل املرأة املؤمنة مراعاهتا يف تلك احلقبة الزمنية .ومـن
تم تعليمها أن تسرت أجزاء مـن جسـمها ،وإهنـا إن أظهـرت هـذه األجـزاء
هنا فقد ّ
تتعرض لألذى الطبيعي أو االجتامعـي أو كلـيهام معـا .وإن العقـاب الـذي
سوف ّ
التعـرض إىل ذلـك األذى
يرتتب عىل خمالفة هـذا احلكـم يف تلـك الفـرتة هـو ذات
ّ
الطبيعي أو االجتامعي ،دون أن يرتتب عىل خمالفته أو تبعيتـه ثوابـا أو عقابـا .وعـىل
هذا األساس فإن مفهوم احلجاب للمرأة يندرج ضـمن دائـرة العيـب واحليـاء ،وال
يدخل ضمن دائرة احلالل واحلرام أو اإلسالم واإليامن .2وعىل هـذا األسـاس فـإن
النص القرآين وتوصيفه للقصـص املحمـدي،
العربة التي يمكن احلصول عليها من ّ
املحمدي إنام هو لالعتبار واسـتخالص العـرب،
وبااللتفات إىل أن أساس القصص
ّ
ولي

لترشيع األحكام ،ندرك أن احلجاب أو ثياب املـرأة املؤمنـة يف مجيـع األزمنـة

 .1األحزاب (.59 :)33
 .2شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،68م.
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واألمكنة تابع للتقاليد واألعراف ومستوى الـوعي والصـناعة والتجـارة واإلقلـيم
وما إىل ذلك ،وال غري.1

ْ َْ َُ
َ ْ ُ َُْ
 .2اآليات الناظرة إىل املشورة ،من قبيل قوله تعاىل﴿ :فاعف عنه ْم َواسِتغف ِْر لهِ ْم
َ َ
ِّ
ا َ َ َْ ُ
َ ا َ ْ َ َ ُ
َْْ
ُ
ََ ُ
ِيِن اسِتجابوا لِِ َرَ ِه ْم َوأقِاموا الصِاة َوأمِ ُره ْم
او ْره ْم ِِف اْلم ِر﴾ ،2وقوله تعاىل﴿ :واَّل
وش ِ
َْ ُ ُْ ُ
ُ َ ََُْ
ورى بينه ْم َوم اِما َر َزقناه ْم ينفِقو َ ﴾.3
ش

طبقا هلذه اآليات ،يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بأن األحكام والقـوانني
حي تعمل عىل تنظم النشاط الفردي واجلمعي لإلسالم ،فإنه من غري املناسـب أن
تناط بمنطق الفتوى واالفتاء ،بل جيب بدال من ذلك أن ُجتعل رهنا ملنطق التصويت
وعامـة ،فإهنـا
هامـة
ّ
واملصادقة الربملانية .وكذلك االستشارة بوصفها قيمة إنسـانية ّ
تقتضيها عىل مستوى تنشيط الناحية الفنيـة ،وجتعلهـا تابعـة ألصـل التكامـل عـىل
أساس بلو الوعي واإلدراك لدى النـاس ورشائطهـم وظـروفهم العمرانيـة .وإن
ـورت مــن الناحيــة التارخييــة ،حتــى وصــلت إىل مرحلــة
قيمــة املشــورة قــد تطـ ّ
الديمقراطية .وإن الديمقراطية بدورها متثل شكال فنيا يقوم عىل املشورة ،وإن الذي
يكون مناسبا عىل مستوى بنية الدولـة ،هـو أن تكـون الدولـة مدنيـة ،ال أن تكـون
دينية.4
ـول
 .1كنفودي ،حممد« ،القراءة املعارصة للقرآن ملحمــد شــحرور؛ القصــص القــرآين وهـ ّم التحـ ّ
املنهجــي واملعـــريف» ،ص  14ـ  ،15مركـــز تفســـري للدرســـات القرآنيـــة ،آدرس ســـايت:
.https://tafsir.net

 .2آل عمران (.159 :)3
 .3الشورى (.38 :)42
 .4شحرور ،حممد ،الدین والسلطة قراءة معارصة للحاكمية ،ج  ،1ص  2014 ،349م.
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وعليه فإن العربة التي تستلهم من آيتي سـورة الشـورى ،هـي أن الديمقراطيـة
الليربالية أمر رضوري؛ ألهنا أحدث وأنسب آلية للتدريب عىل املشورة ،والتي تقوم
بشكل عام عىل أساس الدستور والقانون وامليثاق والفصل بني السـلطات وكـذلك
املواطنة أيضا.1

نقد رأي الدكتور شحرور حول تارخيية القرآ
 .1يدّ عي الدكتور شحرور أن األحكام والتكاليف الواردة يف املصحف ،ال ُيطلـق
عليها لف القرآن ،يف حني كان رسول الل واملؤمنـون وسـائر العـرب يفهمـون
؟ص؟ ،وتـم
من لف القرآن أنه ُيطلق عىل مجيع اآليات التي نزلت عىل النبي حممد ؟
مجعها يف املصحف .وفوق ذلك يذهب الدكتور شحرور إىل االدعاء بـأن لفـ
القرآن إنام ُيطلق عىل بعض آيات املصحف وهي اآليات التي خترب عـن واقعيـة
موضوعية وتارخيية .2ومن ناحية أخرى فإن هذا االدعاء القائل بـأن القـرآن ال
نص آيات القرآن.
يشتمل عىل األخالق والتقوى ،خمالف لرصيح ّ
يعرف الشيطان بوصفه سدا حقيقيا بني الفهم الـواقعي
 .2إن الدكتور شحرور ّ
للقرآن من قبل األسالف .وهذا الكالم ينطبـق عليـه املثـل القائـل« :رمتنـي
بدائها وانسلت» .يف حني أن هناك فهـم أفضـل للقـرآن يف القـرون السـابقة
أيضا.3
 .1املصدر أعاله ،ص .135
 .2حبنكة امليداين ،عبد الرمحن بن حســن ،التحریاف املعاارص يف الادین ،ص  69ـ  ،70دار القلــم،
دمشق 1418 ،هـ.
 .3الشدى ،عادل بن عيل ،االجتاهات املنحررة يف التفسري يف العصار احلادیث ،ص  ،271مــدار الــوطن لنشــر،
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 .3كام طالب الدكتور شحرور بـأن ُينظـر إىل القـرآن بوصـفه نصـا موضـوعيا
خاصة ويف جمتمع خاص .وعليه فـإن العـربة
وتارخييا ،وأنه قد نزل يف أرضية ّ
حمدودة بظروف ورشائط تقرتن بنزوله ،ولي

بعموم األلفـاظ والـدالالت.

وعىل هذا األساس فإنه يعمل عىل حتديد شمولية اإلسالم واالعتبـار بـه مـن
َ َ َ َْ َ ا
قبل مجيع الناس ،وهذا عىل خالف كالم الل تعاىل إذ يقولَ ﴿ :وَا أ ْرسِلناك إَِّل
َ ا ا
تتغـري داللتـه بحسـب
نـص
َكفة ل ِلن ِ
نـص القـرآن إىل ّ
حيـول ّ
اس﴾ .1كـام أنـه ّ
ّ

الظروف والرشائط التارخيية.2

رأي الدكتور شحرور حول نبأیة قصص األنبياء
إن قصص األنبياء تدخل ،من وجهة نظر الـدكتور شـحرور ،يف عـداد األنبـاء ،وال
ْ َ ْ ََْ َْْ ُ َ َ َ َ ُْ َ َْ ََُ
ُتعدّ من األخبار؛ كام قال تعاىل﴿ :ت ِلي َِن أنباءِ الغًل ِ نوحًِلها إ ِ ِْلي َِا كنِْ تعلمهِا
َْ َ َ َ َْ ُ َ ْ َْ َ َ َ ْ
ب إ ا الْ َعاق َِب َة ل ِلْ ُم اتق َ
اا ْ
ِني﴾ .3ثـم قـال يف بيـان اخـتالف
أنْ وَّل قومي َِن قب ِل هذا ف
ِ
ِ

اخلرب عن النبأ:

«إ اخلد هو ما حيتمل الصدق والكذب ،وال یكو من الغيب ،وال بدّ أ یكو
ال ويف املقابل رإ النبأ هو ذلا
راویه حارض ًا یشهد وقوعه بعينه ،وأ یكو طوی ً,
اليشء الذي حيتمل احلقيقة والوهم ،ویكااو ماان الغيااب ،وإ الرسااول حاماال
قصة نااو وإبااراهيم ،وإمااا
للنبأ .وإ النبأ إما أ یكو حدث ًا وقع يف املايض مثل ّ

الرياض 1431 ،هـ.
 .1سبأ (.28 :)34
 .2الشدى ،عادل بن عيل ،االجتاهات املنحررة يف التفسري يف العرص احلدیث ،ص  1431 ،271هـ.
 .3هود (.49 :)11
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َ ْ ََ َ َ
﴿هِل أتِاك حِدِي
أ یكااو حاادث ًا ساايقع يف املسااتقبل ،ومثالااه قولااه تعااالْ :
َْ َ
النبوة وليس من مقام الرسالة؛ من قبيل قصااة نااو ؛
الغاشًِل ِة﴾1؛ إ النبأ من مقام ّ
ُ

مع أنه لبث يف قومه ألف سنة إال مخسني عاما ًا ،ومااع ذلا مل تتجاااوز أنباااؤ يف

القرآ سوى بضعة أسااطر .كااام هااو احلااال يف عصاارنا احلااارض حيااث تغطااي
وكاالت األنباء د زیارة رئيس مجهوریة بلد ما لبلد آ ر ملدة ثالثة أیام يف عاادّ ة
سطور ،وأما إدارة املخابرات التي تعدّ تقریر ًا عن هااذ الزیااارة؛ رتفعاال ذلا يف
عرشات الصفحات ذاكرة كل التفاصيل بإسهاب».2
َ َ َ ا َ َ
آَ ُنوا إ ان َما ال ْ ُم ْْش ُكو َ َ َ
َنس
وقال يف معرض احلدي عن قوله تعاىل﴿ :يا أيها اَّلِين
ِ
ِ
َ َ
ْ
فَ َا َي ْق َر َُوا ال ْ َم ْسج َد ْ َ
اْل َر َام َبع َد َع ِم ِه ْم هِذا﴾ ،3عـىل سـبيل املثـال« :إن سـورة التوبـة
ِ

بوصفها من القصص املحمدي ،عبارة عن حدث تارخيي صار قرآنا بعد حدوثـه ال

قبله ،لذا فإن هذه السورة ال عالقة هلا باإلنزال الـذي حـدث يف ليلـة القـدر؛ ألهنـا
كانت أخبارا بالنسبة ألهلها ،أما بالنسبة لنا فقد صـارت أنبـاء ،ومـن هـذا املنطلـق
فهي ليست من الرسالة وال حتمل أي أحكـام تشــريعية ،والطريقـة العلميـة ُاملـثىل
إلعادة قراءة هذه السورة هي النظرة إليها نظـرة تارخييـة كبـاقي القصـص القـرآين
موجـه إىل فئـة مع ّينـة وخمصوصـة
الستخالص العرب منها  ...كام أن اخلطاب فيهـا ّ
تارخييا وهم أتباع النبي األكرم حممد؟ص؟ يف تلك احلقبة الزمنية».4
 .1الغاشية (.1 :)88
 .2شحرور ،حممد ،القصص القرآين قراءة معارصة (مد ل إل القصص وقصاة آدم) ،ج  ،1ص  174ـ
 ،175دار الساقي ،بريوت 2010 ،م.
 .3التوبة (.28 :)9
 .4شحرور ،حممد ،القصص القرآين قراءة معارصة (مان ناو إلا یوساف) ،ج  ،2ص  ،148دار الســاقي،
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رأي الدكتور شحرور بشأ صلة قصص القرآ بالنظریات اجلدیدة
كام سبق أن ذكرنا فإن الدكتور شحرور يقول بالنظرة التارخيية إىل القصص القرآين،
ويؤمن بالدور البارز لقصص القرآن يف بلورة العقل اإلسالمي .ويف هذا البني فـإن
من مجلة مباين قراءته اإلبداعية بيـان وتطبيـق اآليـات مـع العقـل السـليم والعلـم
الصــحيح .ومــن بــني النظريــات التــي اعتربهــا الــدكتور شــحرور بمنزلــة العلــم
الصحيح ،نظرية التكامل لتشارلز داروين .وهو يـرى أن قصـة النبـي آدم؟ع؟ قابلـة
للتطابق مع نظريـة التكامـل .إن الـدكتور شـحرور يعتـرب قصـة آدم؟ع؟ مـن أقـدم
القصص اإلنسانية وأكثرهـا إثـارة للعجـب ،وهـي زاخـرة بالقصـص واألسـاطري
واخلرافات والعجائب الغريبة واملخيفة.1
؟ع؟ ،الـواردة يف الروايـات التارخييـة والتفاسـري
يرى الدكتور شحرور أن قصـة آدم ؟
اإلسالمية ،تنطبق بشكل كامل مع نصوص التوراة والتلمود .إن هذا املوضـوع يعكـ
تسلل اإلرسائيليات دون تصفية أو غربلة .ويف هذا البني ّ
تغلـب املنطـق الـنقيل احلـاكم،
الذي يقوم عىل الثقة واخلضوع اإليامين ،عىل منطق التحليـل وإعـادة النظـر القـائم عـىل
النقد والتشكيك .واحلال أن املنطق الثاين له القدرة عىل متييز الغ ّ من السمني .2إن مـن
بني تداعيات هذه الغلبة ،ملء فراغات القصص القرآين بمسـاعدة مـن اإلرسائيليـات،
ونتيجة لذلك حدث تزلزل وانحراف يف القصص القـرآين؛ وهـو التزلـزل واالنحـراف

بريوت 2012 ،م.
 .1شحرور ،حممد ،القصص القرآين قراءة معارصة (مد ل إل القصص وقصة آدم) ،ج  ،1ص  227ـ ،228
 2010م.
 .2املصدر أعاله ،ص .237
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الناش عن الرؤية النقلية .باإلضافة إىل القيم املصطنعة التي تنسب إليها.1
؟ع؟ تعمل عـىل بيـان نقـاط يمكـن اقتبـاس
قصة آدم ؟
يرى الدكتور حممد شحرور أن ّ
نظرية التكامل منها .وإن أهم املحاور التي يمكن تطبيقها عىل نظرية التكامـل مـن هـذه
القصة ،عبارة عن:
وتطـوره الفيزيقـي والعقـيل ،ولكـي
 .1إن هذه القصة تشري إىل خلق اإلنسـان
ّ
نفهم هذه املسألة ،جيب أن نأخذ بنظر االعتبار جمموعة من العلوم ،من قبيـل:
علم اآلثار ،واألنثروبولوجيا ،والفسيولوجيا وغريها.2
 .2يشار يف هذه القصة إىل خصائص التكامل اإلدراكي واالجتامعي لإلنسان وانتقالـه
املتـوحش) إىل اإلنسـان الكامـل .وهـذه
وتكامله حي كان شبيها بالقرد (احليوان
ّ
عرب عنه الوحي بانتقال آدم من مرحلة البرشية إىل مرحلة اإلنسـانية
هو اليشء الذي ّ
والتكامل .وهلذا السبب كان مفهـوم البرشـ ،مـن وجهـة نظـر الـدكتور شـحرور،
يعك الشكل املـادي واحليـواين والفسـيولوجي لإلنسـان .وإن مفهـوم اإلنسـان
بدوره يعك ا ُ
حتول إىل شخص يأن بـاآلخرين ويميـل إىل احليـاة
ألن وأنه قد ّ
االجتامعية وغري الوحشية .وعىل هذا األسـاس فقـد ذهـب الـدكتور شـحرور إىل
القول باعتبار نظرية التكامل لتشـارلز دارون ،سـوى أن احللقـة املفقـودة يف نظريـة
داروين تتم ّثل ،من وجهة نظر الدكتور شحرور ،يف مرحلة نفخ الروح ،وقد اسـتند
َ َ ُ
إلثبات مدّ عاه بعدد من آيات القرآن الكريم ،ومن بني أبرزها قوله تعاىلَ﴿ :ا لكِ ْم

 .1املصدر أعاله ،ص  60ـ .61
 .2شحرور ،حممد ،القصص القرآين قراءة معارصة (مد ل إل القصص وقصاة آدم) ،ج  ،1ص ،229
 2010م.
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َ
ا
َ َْ ُ َ ا َ
َْ َ ََ ُ َْ
َ ََ َ َ َ َ ََ ََ َ
َّلل َوقارا * َوقد خلقك ْم أطِ َوارا﴾ ،1و﴿اَّلِي خلقِي فسِ اواك فعِدلي * ِِف أ ِّي
َّل ترجو ِ ِ
ا
َ
َ
ُا َ
ورة ََا َش َ
اء َركبي﴾3.2

 .3إن آدم ال ُيعترب أبا للبشــر ،وإنـام هـو أب لإلنسـان؛ ألن مرحلـة اإلنسـانية
واملجتمع اإلنساين وظهور املعرفة والعلم قد بدأ بردم.4
 .4إن آدم بعد حتقق مرحلة اإلنسانية بجميع أبعادها ،تم اختياره للخالفـة ،وإن
هذا «اجلعل» واالستخالف كان بعد اخللق التكاميل له.5
قصـة آدم عـىل جمموعـة مـن اجلـدليات احلاكمـة عـىل وجـود
 .5لقد اشتملت ّ
اإلنسان ،ومن بني أمهها عبارة عن :جدلية احلرية واملعرفة ،وجدليـة التقـوى
والفجور ،وجدلية الطاعة واملعيشة ،وجدلية القيم ال ُعليا والغرائـز ،وجدليـة
اإلنسان والشيطان.6

نقد رأي الدكتور شحرور بشأ ارتبا قصص القرآ بالنظریات اجلدیدة
 .1يذهب الدكتور شحرور إىل القـول بـأن تشـارلز دارويـن قـد قـدّ م التأويـل
األفضل واألمثل لآليات القرآنيـة .كـام أنـه ال يـرى يف هـذا الشـأن رضورة
الطالع داروين عىل القرآن حتام؛ وذلك ألن داروين كان يبح عن احلقيقـة
 .1نوح ( 13 :)71ـ .14
 .2االنفطار ( 7 :)82ـ .8
 .3شحرور ،حممد ،القصص القرآين قراءة معارصة (مد ل إل القصص وقصاة آدم) ،ج  ،1ص  252ـ
.254
 .4املصدر أعاله ،ص .271
 .5املصدر أعاله.
 .6املصدر أعاله ،ص  293ـ .315
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يف أصل اإلنسان .كام أن القرآن بدوره قد وضـع احلقيقـة يف أصـل اإلنسـان
أيضا .وعىل هذا األساس إذا كان تشارلز داروين عىل حق ،وجب أن يتطـابق
رأيه مع القرآن أيضا .ويف هنايـة املطـاف يصـل إىل نتيجـة مفادهـا أن نظريـة
داروين بشأن أصل البشــر يف إطارهـا العـام صـحيحة .1يف حـني أن نظريـة
«أصل األنواع» ال تقبل االنتساب إىل القـرآن ،وال يوجـد دليـل عـىل تأويـل
اآليات الدالة عىل االستقالل النسيل لإلنسان.2
 .2إن بنــاء الل خلقــه عــىل أســاس مــن نظــام العليــة واملعلوليــة واألســباب
واملسببات ،ال ينهض دليال عىل أن يتم ذلك من طريـق املسـار التحـويل مـن
أحادية اخللية إىل اخللية األمثل أو من احليوان إىل اإلنسان ،بل إن هذه املسـألة
متنوعـة .وعـىل هـذا
تصورها وحتققهـا بأشـكال ّ
قاعدة فلسفية وكلية يمكن ّ
العلي ـة بمجردهــا ال تثبــت نظريــة تكامــل األنــواع
األســاس فــإن قاعــدة ّ
الداروينية ،وال تنفيها.3
 .3إن املستفاد من ظاهر القرآن الكريم هو أن األجيال احلاليـة كلهـا مـن نسـل
أي واسطة تناسلية أخرى بينهم .ولذلك حتـى
آدم؟ع؟ وحواء ،وليست هناك ّ
إذا كان هناك بـرش آخرون كـانوا يعيشـون عـىل األرض قبـل آدم ،إال أنـه مل
حيصل اختالط بينهم وبني النبي آدم؟ع؟ واألجيال التي جاءت بعده.4
 .1شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآ  :قراءة معارصة ،ص  1990 ،106م.
 .2الطباطبائي ،السيد حممد حسني ،امليزا يف تفسري القرآ  ،ج  ،16ص .255
 .3شاكرين ،محيد رضا ،برسش ها وباسخ ها (أسئلة وأجوبة) ،الكتاب السادس والعـــرشين :راز

(رس اخللق) ،ص .70
آررینش ّ

 .4املصدر أعاله.
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 .4إن القول بإنسانية الكالم اإلهلي ورفع صفة القداسة عن الـوحي اإلهلـي ،يفـتح
باب اإلصـالح والتخطئـة ومجيـع أنـواع التأويـل واالسـتفادة مـن القـرآن .ويف
احلقيقة فإن هذا هـو شـأن كـل يشء برشـي ،وال ينسـجم مـع الكـامل املطلـق،
ويفصل القرآن الكريم عن كونه إهليا.
 .5كام أن إزالة صفة الوحي ،الذي هو من عامل الغيب ،واعتباره بوصـفه نتاجـا
بشـريا وعمال طبيعيا يفتح الطريق بدوره للقول بتارخييتـه وعـدم صـالحيته
لكل زمان ومكان .ويف احلقيقة فإن هذا هو شأن كل يشء مادي ،وال ينسجم
مع الغيب.

النبوة والرسالة
رأي الدكتور شحرور بشأ العالقة بني ّ
إن االجتاه اخلاص للدكتور شحرور حول مفهوم النبي والرسول أ ّدى بـه إىل القيـام
بفصل وتفكيك واسع النطاق بني مصاديق السنة النبوية والسنة الرسولية .وقد أ ّدى
هذا الرأي الشاذ واالستحساين بالدكتور شحرور إىل اعتبار رؤيا األنبياء دليال عـىل
النبوة دون الرسالة.
ّ

دائرة القصص القرآين وتفكي مفهوم النبي والرسول
إن التأكيد عىل عدم وجود الرتادف يف آيات القرآنُ ،يعـدّ واحـدا مـن أصـول بحـ
النص عند الدكتور شحرور .ومـن هنـا فإنـه يف حقـل الفصـل املفهـومي بـني النبـي
ّ
والرسول يؤكـد عـىل الفصـل بـني مصـاديقهام ،مـن قبيـل :السـنة النبويـة ،والسـنة
النبوة والرسالة ،يتمخض عن اسـتنتاج
الرسولية .يرى الدكتور شحرور أن اخللط بني ّ
عميق مفاده وجوب إطاعة النبي يف مجيع ما صـدر عنـه عـىل نحـو اإلمجـال يف حياتـه
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وبعد وفاته دون استثناء ،دون تفريق بني ما جاء عنه من الوحي يف التنزيل احلكيم ومـا
نقل عنه من قوله وفعله وتقريره .1ثم يصـل الـدكتور شـحرور إىل نتيجـة مفادهـا أن
؟ص؟ إنام جتب يف مقام الرسالة فقط ،وأما مقام النبـوة فمـن جهـة أخباريتـه
إطاعة النبي ؟
فهو يقرتن بإمكان واحتامل التصديق والتكذيب .وعىل هذا األساس فإن إطاعة السـنة
النبوية ،خالفا الستمرار إطاعة السنة الرسولية ،تارخييـة ،وإن األشـخاص أحـرار يف
تصديقها أو تكذيبها.2
إن النبوة ،من وجهة نظر الدكتور شحرور ،هي جمموعة مـن املعلومـات أوحيـت
؟ص؟ .كام اهنا تشمل مجيع األخبار الـواردة يف الكتـاب .ويف هـذا البـني
إىل النبي األكرم ؟
تندرج األبحاث املرتبطة بعامل الوجود واإلنسان والفلسـفة والتـاريخ ،التـي هـي مـن
النبوة .وعىل هذا األسـاس فإنـه يـرى أن النبـوة
اآليات املتشاهبة ،ضمن موضوعات ّ
ترادف العلوم .ويف املقابل يعترب الرسالة جمموعة مـن التــرشيعات التـي أوحيـت إىل
النبي األكرم باإلضافة إىل املعلومات ،من قبيل :األبحاث املرتبطة باإلرث والعبـادات
واألخالق واملعامالت واألحوال الفردية واآليات التي هي مـن اآليـات املحكـامت.
وعىل هذا األساس تعترب الرسالة ،من وجهة نظره ،جمموعة من األحكام.
إن الرسالة ،من وجهة نظر الدكتور شحرور ،هي التـرشيع املشتمل عـىل األمـر
النبـوة
والنهي ،والذي هيدي املؤمن إىل الفالح والسعادة يف اآلخرة .ويف املقابل فإن
ّ
خيتص هبا الل كل واحد من عباده الصاحلني الـذين جيتبـيهم؛
عبارة عن العلوم التي
ّ
فهم أنبياء ع ّلمهم الل وأنزل إليهم الوحي .ويف هذا السياق هناك علامن يـربزان مـن

 .1شحرور ،حممد ،القصص القرآين قراءة معارصة (من نو إل یوسف) ،ج  ،2ص  2012 ،55م.
 .2املصدر أعاله ،ص  106ـ .110
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بني سائر العلوم بشكل أكرب ،ومها :علم التوحيد ،بمعنى العلم بوحدانية الل ،وعلم
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ْ ََْ
َ َ
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ْ الِروم * ِِف أ ن اْل ْر ِض
َيت ِصمو ﴾ 1يشري إىل الغيب املتعلق باملايض .وآيات﴿ :غلِبِ ِ
َ َ ُ َ
ُ ْ َْ ََ
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َوه ْم َِن بع ِد غلبِ ِه ْم سًلغلِبو *  ،2﴾ ...و﴿ َوأ ْوحًلنِا إ ِ ِْلِ ِه ِلُنبئِنه ْم ِبِأم ِره ِْم هِذا َوهِ ْم َّل
َْ ُ
يكع ُرو َ ﴾ 3تدالن عىل الغيب املتعلق باملستقبل .إن املراد من غيب املستقبل لي هو

ذلك الغيب الذي سوف حيدث الحقا ،بل هـو بعـض األحـداث التـي كشـفها الل
ألنبيائه ورسله؛ لتكون دليال عىل صدق رسالتهم وإثبات نبوهتم .وقـد ورد الكثـري
من هذه األمور الغيبية اخلاصة باملستقبل يف قصص األنبياء أيضا.4
لقــد حتــدّ ث الــدكتور شــحرور بشــأن االخــتالف بــني الســنة النبويــة والســنة
الرسولية ،بعد الفصل بني مفهوم النبي ومفهوم الرسول ،قائال:
«إ الساانة النبویااة التااي تنقساام إل القصااص املحماادي ،واجتهااادات النبااي
األكرم؟ص؟ ،تأرخيية وال تعمل عىل بلورة األحكام الشارعية .ويف املقابل الساانة
الرسولية املشتملة عىل منظومة القاايم والشااعائر ونظریااة األحكااام واحلاادود،

 .1آل عمران (.44 :)3
 .2الروم (.2 :)30
 .3يوسف (.15 :)12
 .4شحرور ،حممد ،القصص القرآين قراءة معارصة (مان ناو إلا یوساف) ،ج  ،2ص  237ـ ،238
 2012م.
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وهااي الرسااالة احلمدیااة التااي أنزل ا وحي ااً عااىل قلبااه؟ع؟ ،والااواردة يف أ ّم
الكتاب».1

إن الدكتور شحرور بعد إدراجه القصص القرآين ضـمن كتـاب النبـوة والسـنة
النبوية ،قال يف موضع آخر بشكل رصيح:
«نرى أنه ال یمكن اعتبار القصص [القرآين جزء ًا من الرسالة التااي بعثهااا اهلل
تضمن وصااایا اهلل لإلنسااا  ،رحااوت وصااایا
وحياً وقصد ًا من عند  ،والتي ّ
معني تفاعل مااع إنسااا ذلا العصاار .وتبقااى وظيفااة القصااص
بتشاریع ّ
مقترصة عىل تبيا هذا التفاعل وعىل تصدیق هلذ الرسالة؛ أي :مظنااة للعاادة
واال ّدكار الناجتني عن قراءة واعية جلدل العالقة بااني مضاامو الرسااالة وبااني
الواقع التارخيي الذي كان ريه».2

وعىل هـذا األسـاس فإنـه يـرى أن قصـص القـرآن بمنزلـة احلقيقـة واملوعظـة
والتذكري ،رغم أن هذه القصص ال تؤس

ألحكام رشعية ُملزمة ،بحيـ يمكنهـا

السيطرة عىل سلوك اإلنسان يف جمال العقل العميل.3

العالقة بني النبوة والرسالة من طریق الرؤیا
؟ع؟ ،دلـيال عـىل
يرى الدكتور شحرور يف تأويل األحالم من قبل نبي مثل النبي يوسـف ؟
نبوته ،ال عىل رسالته .ببيان أن املنامات جمموعة من الوقائع الرمزيـة ،وال يمكـن للمنـام

 .1شحرور ،حممد ،السنة الرسولية والسنة النبویة ،ص  2012 ،113م.
 .2شحرور ،حممد ،القصص القرآين قراءة معارصة (مد ل إل القصص وقصاة آدم) ،ج  ،1ص ،123
 2010م.
 .3املصدر أعاله ،ص .22
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أن يكون تشـريعا ،ومن هنا فإن تأويل املنام ال يكون دليال عـىل رسـالته .وكـذلك فـإن
التأويل غري التفسري؛ فإن التأويل هو رؤية الغيب الذي سـوف يتحقـق عـىل األرض يف
يتحول النبأ إىل خرب .ويف هذا السـياق فـإن الروايـة املـأثورة عـن
املستقبل ،وذلك حي
ّ
النبـوة»ّ ،1
تـدل عـىل
النبي األكرم ؟
؟ص؟ إذ يقول« :رؤيا املسلم جزء من أربعـني جـزءا مـن ّ

صحة مدعانا .ببيان أن الرؤيا ال يمكن أن تكون من شؤون الرسالة ،ولو ح ّلت الرسـالة
ّ
يف هذه الرواية ّ
النبوة ملا كان ذلك صحيحا؛ إذ ليست كل الرؤى قابلة للتأويل.2
حمل ّ
ثم أشار الدكتور شحرور بعد ذلك إىل نقطتـني ،ومهـا أوال :إن لقـب الصـديق
النبوة والرؤيا النبوية ،وثانيا :هناك اختالف بني الرؤيا واملنام؛ فالرؤيا
يالزم ويقارن ّ
حتصل أحيانا لصاحبها خالل النوم أو املوت أو اليقظة؛ فتكون نوعـا مـن الكشـف
واإلهلام؛ من قبيل ما رآه العبد الصالح (اخلضــر؟ع؟) ،مـن خـرق السـفينة ،وقتـل
الغالم ،وإقامة اجلدار .ومع ذلك هناك اختالف بشأن ما إذا كان اخلضـر؟ع؟ نبيـا أو
جمرد عبد صالح؟ والراجح أنه نبي ،وعندها يكون علمه وحيا مـن الل سـبحانه
هو ّ
وتعاىل.3

نقد رأي الدكتور شحرور بشأ االرتبا بني النبوة والرسالة
 .1إن الدكتور شـحرور ،مـن خـالل تغيـري املعنـى واملفهـوم املشـهور للسـنة،
وتقسيمها إىل قسمني :السنة الرسولية ،والسنة النبوية ،عمل بنحو عىل تقليل
 .1ابن حنبل ،أمحد بن حنبل ،مساند اإلماام أمحاد بان حنبال ،ج  ،26ص  ،115مؤسســة الرســالة،
بريوت 1416 ،هـ.
 .2شحرور ،حممد ،القصص القرآين قراءة معارصة (من نو إل یوسف) ،ج  ،2ص  2012 ،236م.
 .3املصدر أعاله ،ص  236ـ .237
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التحـول والـزوال إىل السـنن
اعتبار السنة .ومن ناحية أخـرى حيمـل قابليـة
ّ
ومسـتمرة،
اإلنسانية عىل السنة النبوية .فهو يرى أن السنة الرسولية وحيانيـة
ّ
وإن كون النبي أسوة ناظر إىل هذا األمر؛ يف حني أن السنة النبوية تارخيية وإن
اجتهاد النبي يتناسب مع زمانه.
 .2عىل الرغم من أن علامء اإلمامية يذهبون ،مثل الدكتور شـحرور ،إىل القـول
باختالف لف النبي عن الرسول من حي املفهوم ،إال أهنم يف املقابل يروهنام
متساويان من حي املصـداق ومقـام االنطبـاق .وعـىل هـذا األسـاس كلـام
استعمل لف «النبي» للداللة عىل شخص ،وجب أن يتوفر عىل مالك العلـم
بالغيب ،وكلام أطلق عىل الشخص العامل بالغيب عنـوان «الرسـول» ،كانـت
خصيصة إبال اخلطاب مطروحة أيضا.1
 .3إن آراء الدكتور شحرور حول القرآن ،حي تسـتند إىل التوظيـف املزاجـي
والذوقي وغري العلمي ،تواجه حتديات جادة ،وال يمكن هلا أن تكتسب صفة
احلجية يف فهم وتفسري القرآن الكريم.
يبني مبناه يف تقسيامته آليات القرآن والسـنة ،وإنـام اكتفـى
 .4إن الدكتور شحرور مل ّ
باالستناد إىل أدلة متفرقـة ومشـتتة واإلشـارة إىل بعـض اآليـات .دون أن يبـدي
اهتامما باملبنى الذي استخرج هذه املصطلحات عىل أساسها ،وما هو مبنى تعيـني
وبيان حدود وثغور هذه التقسيامت.2
؟ص؟ ،قــم،
 .1سبحاين ،جعفر ،منشور جاوید (الرسالة اخلالاد) ،ج  ،10ص  ،267مؤسسة اإلمام الصــادق ؟
 1386هـ ش.

 .2أمحد زاده ،سيد مصــطفى« ،شــبهايت در موضــوع قــرآن و زن ـ نقــدي بــر ديـدگاههــای حممــد
شحرور» (شبهات يف مسألة القرآن واملرأة ـ نقــد عــىل آراء حممــد شــحرور) ،جملاة :پژوهشاهای
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 .5ويف نقــد رأي الــدكتور شــحرور القائــل بحص ــر وجــوب إطاعــة النبــي
األكرم؟ص؟ بمقام الرسالة فقط ،يمكـن القـول :إن مقـام النبـي األكـرم؟ص؟ يف
النظام اإلسالمي ،ال يقترص عليه بوصفه نبيا ورسوال ،بل يتجىل مصـداقه يف
مجيع املناصب احلكومية والسياسية واالجتامعية والثقافية وما إىل ذلك .وعىل
هذا األساس حي أن الل قد أعطاه مثل هذا احلق ،تكـون إطاعـة حكمـه يف
احلقيقة إطاعة حلكم الل.1
 .6إن الدكتور شحرور يعمل عىل تقييد إطاعة بعض أحكـام النبـي األكـرم؟ص؟

نص القرآن ،مثل اآلية السابعة من سورة احلشــر،
بعصـر حياته؛ يف حني أن ّ
مل تذكر أي قيد عىل إطاعة أوامر وتعاليم النبي األكرم؟ص؟.2

النتيجة
نصا موضوعيا وتارخييـا ،نـزل يف
إن الدكتور حممد شحرور ينظر إىل القرآن بوصفه ّ
ظرف خاص وجمتمع خاص ،وأن القصص القرآين يمثل اختبارا لصدق اإلنسان يف
تعامله مع التاريخ املايض .يذهب الدكتور شحرور ،اعتامدا عـىل االجتـاه التـارخيي،
إىل االعتقاد بمحدوديـة أداء القصـص القـرآين؛ ومـن هنـا فإنـه حيصــر جدوائيـة
قرآن  ،العدد 27 :ـ  ،28ص .144
 .1حمصص ،مرضية  /بادينده ،هالة« ،حتليل و نقد نگرش حممــد شــحرور دربــارة ســنت نبــوي»
(حتليل ونقد رؤية حممد شحرور حول السنة النبوية) ،جملة :رصالنامه آیناه معررا  ،العــدد،60 :
ص .94
 .2أمحد زاده ،سيد مصطفى« ،شــبهايت در موضــوع قــرآن و زن ـ نقــدي بــر ديــدگاه هــای حممــد
شحرور» (شبهات يف مسألة القرآن واملرأة ـ نقد عىل آراء حممــد شــحرور) ،جملاة :پاژوهشهااي

قرآين ،العدد 27 :ـ  ،28ص.144
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القصص بالشخصيات التي تدور األحداث حوهلا ،وقال بـأن قيمتهـا تقترصـ عـىل
أي نوع من األحكام .كام أنه يرى أن القصص
جمرد أخذ العرب التي ال ُيستخرج منها ّ
ّ
املتغـري واإلمـام
القرآين يندرج ضمن اآليات املتشاهبة ،والقابلة للتأويل ،وأهنـا مـن
ّ
املبني .وبشكل عام فإن الدكتور شـحرور يثـري غبـار التشـكيك حـول الكثـري مـن
املس ّلامت القرآنيـة ،ويـدعو اآلخـرين إىل العمـل عـىل التجديـد بشـأهنا .إن سـعي
الدكتور شحرور حول تقديم قراءة جديدة عن القرآن الكريم تقوم عىل األسـلوبني
اآلتيني:
األسلوب األول :توحيد عدد مـن املفـاهيم غـري املعروفـة أو غـري املعهـودة يف
التصـورات والـدالالت
التفكري اإلسالمي .واألسلوب اآلخر :إجياد جمموعة مـن
ّ
العا ّمة والقطعية املخالفة للعلوم واملعارف السـائدة يف الـرتاث اإلسـالمي .هـذا يف
حني أن القرآن الكـريم ال هـو كتـاب تـارخيي ،وال هـو بصـدد بيـان تـارخيي عـن
األحداث والوقائع .كام أن لغة القـرآن يف حقـل القصـص القـرآين ،سـواء بلحـاظ
األسلوب أو بلحاظ املحتوى ،تقوم عىل أساس احلـق والصـدق .ومـن هنـا فإنـه مل
أي أمر غري واقعي أو خمالف للحقيقة ،وإن كـل مـا ذكـره القـرآن
يتسلل إىل القرآن ّ
تعرب عن الواقع.
بشأن األحداث املاضية هو من احلقائق التي ّ
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 1416هـ.
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 .12ــــــــــ  ،جتفيف منابع األرهاب ،مؤسسة الدراسات الفكرية املعارصة ،بــريوت2008 ،
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والقرآ ؛ قراءة معارصة ملحمد شحرور) ،دار البشري للنرش والتوزيع 1415 ،هـ.
مفرسا ًا ،موقــع مركــز الســلف للبحــوث
 .16فطاين ،فوزي بن عبد الصمد ،شحرور مفساد ًا ال ّ
والدراسات ،أوراق علمية ،العدد.63 :
 .17كنفودي ،حممد« ،القراءة املعارصة للقرآ ملحمد شحرور؛ القصص القرآين وها ّم التحا ّول املنهجاي
واملعريف» ،مركز تفسري للدرسات القرآنية ،آدرس سايت.https://tafsir.net :

ـول
 .18ــــــــــ « ،القراءة املعارصة للقرآن ملحمد شحرور؛ القصــص القــرآين وهـ ّم التحـ ّ
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جملة :معرر كالمي ،العدد األول ،السنة األوىل 1389 ،هـ ش( .مصدر فاري).
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التقييم النقدي للقوامية من وجهة
نظر الدكتور حممد شحرور

1

راطمة رقيه إیامين 2

املقدمة
إن مسألة قوامة الرجل عىل املرأة هي من تلك املسائل التي كانت وال تزال موضع نقاش
جاد يف حقل العالقـات بـني املـرأة والرجـل مـن وجهـة نظـر اإلسـالم بـني التيـارات
اإلسالمية والتيارات املتجددة والنسوية .إن االجتاه اإلسالمي يعمل عىل تعريف األرسة
اإلسالمية يف ضوء الدور اإلداري للرجل ،ويف املقابل يذهب النسويني ،ضمن التصديق
عىل هذا األصل يف االجتاه اإلسالمي ،إىل االعتقاد بأن هذا األمر يتبلـور يف إطـار إعـادة
إنتاج النظام األبوي والظلم التارخيي بحـق النسـاء .ويف هـذا السـياق سـعى املفكـرون
املسلمون ،الذين كانوا يرومون التقريب بني التقاليد اإلسالمية واالجتاهات احلديثة ،من
خالل مشـروع تفسري الدين بام يتناسب وروح العرص ،إىل التوفيـق بـني ثنائيـة األصـالة
واحلداثة.

 .1تعريب :حسن عيل مطر اهلاشمي.
 .2طالبة عىل مستوى الدكتوراه يف علم االجتامع يف جامعة العالمة الطباطبائي؟حر؟.
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إن حمورية املواجهة مع قيمومية الرجل عىل املرأة يف الثقافة اإلسالمية تقوم عـىل
تصويرها يف القرآن الكريم بشكل عام ،واآلية الرابعة والثالثني مـن سـورة النسـاء
بشكل خاص؛ حي تشتمل عىل مفاهيم ها ّمة فيام يتعلـق بـاملرأة والرجـل يف إطـار
نص القرآن.
ّ
ـم حتـى اآلن تقــديم تفاسـري خمتلفــة عـىل خمتلــف
ويف خصـوص هــذه اآليـة تـ ّ
االجتاهات .1إن لدى االجتاهات االجتهادية  /الكالمية ،ثـالث خصـائص أصـلية
للبيان الفقهي  /الكالمي لآليات والنصوص ،وهي عبارة عن :مرجعيـة العقـل يف
استنباط األحكام الدينية ،واالهتامم بالفطرة والطبيعـة واحلقـوق الطبيعيـة لتحليـل
مسائل النساء ،واالهتامم بعنرص الزمان والعناوين املتغـرية يف الـدين ودور ذلـك يف
حتول التعاليم اجلنسية ،وتفسري اآليات عىل هذا األساس .ويف املقابل هنـاك االجتـاه
ّ
النسوي الذي يقيم تعاليمه عىل أساس املفاهيم الغربية ،ويسـعى يف ضـوء االهـتامم
بتعاليم احلركة النسوية إىل تقديم رؤية إسالمية يف حقـل مسـائل النسـاء .ويف هـذا
ـور اجتــاه ثال ـ ال يواجــه النصــوص يف إطــار القواعــد
الســياق يمكــن لنــا تصـ ّ
االجتهادية ،وال يسعى إىل تقديم تفسري غريب ،بل هو يف الغالـب يسـعى إىل تقـديم
نـص القـرآن يف التعامـل مـع
قراءة للنص يمكنها أن متثل جوابا دينيـا مقتبسـا مـن ّ
املسائل املنبثقة عن العصـر .ومـن زاويـة أخـرى ،يمكـن تقسـيم هـذه االجتاهـات
الثالثة ،باعتبار موقفها من تفسري القرآن ،إىل ثالثة أقسام ،وهـي :النزعـة النصـية،2

 .1پزشگي ،حممد ،صاورت بنادي مطالعاات زناا در جهاا اساالم (تبویاب دراساات املارأة يف العاامل

اإلسالمي).

2. Textualist.
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والنزعة القرينية ،1والنزعة شبه النصية .2وإن النزعة النصية هي من أشـهر املـداخل
املعروفة بني املفسـرين املتقدمني وأغلب العلـامء املعـارصين مـن أصـحاب النزعـة
االجتهادية .إن أنصار هذا املدخل يلجأون إىل التحليل اللغوي للنص من أجل فهم
معاين القرآن التي تفرتض بوصفها ثابتة وأهنا تفـوق التـاريخ .وإن اجتـاه أصـحاب
النزعة القرينية ،وجلهم من املجـددين املسـلمني ،يـذهب إىل االعتقـاد بـأن تفسـري
النص جيب أن يقوم عىل أساس إدراك اخللفيات أو النسيج الثقايف واالجتامعي و...
لعصـر نزول الوحي ،وال يكتفي بمجرد التحليل اللغوي فحسب ،بل ويعمل عـىل
االستفادة من اهلرمنيوطيقا ،3والنزعة التأرخيية ،4والنظرية األدبية 5أيضـا ،ويبحـ
عن األساليب احلديثة لفهم القرآن بغية ربطها باحلياة املعارصة .وأمـا أتبـاع النزعـة
شبه النص ّية فإهنم يتبعون أصحاب النزعة النصية يف تأكيدهم عىل التحليل اللغـوي
للنص ،ولكنهم يسعون إىل تقديم بيان وتفسري عرصي للمفاهيم القرآنية.
إن املفكر السوري الدكتور حممد شحرور ،وإن مل حيصل عىل دراسـات رسـمية
يف العلوم اإلسالمية ،إال أنه ألف الكثري من الكتب حول اإلسالم والقرآن .ويمكن
النصية وكذلك األشخاص الـذين ينـدرجون
تصنيفه يف زمرة أصحاب النزعة شبه ّ
يف التبويب األول ضمن املجموعة الثالثة؛ ونعني هبم القـائلني بتطـابق القـرآن مـع
حاجات املجتمع املعارص.

1. Contextual.
2. Semi-textuallist.
3. Hermeneutics.
4. Historicism.
5. Literary theory.
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وقد ذكـر يف كتابـه اهلـام (الكتـاب والقـرآن) هـذه الرؤيـة األصـلية ،وهـي أن
نص القرآن الكريم.
املسلمني املعارصين بحاجة إىل إعادة نظر ومواجهة مع ّ
وقد عمد الدكتور شحرور إىل تفسري القرآن الكريم مسـتعينا بـاملنطق الريـايض
نص حيوي جييل معارفـه يف كـل
واملناقشة اللغوية ،ويذهب إىل االعتقاد بأن القرآن ّ
مرحلة زمنيـة بـام يتناسـب مـع السـقف املعـريف للبشــر .1وقـد أكـد عـىل رضورة
االستفادة مـن النقـد التـارخيي ،واالهـتامم بالزمـان واملكـان ،وتوظيـف العقالنيـة
والفلسفات اإلنسانية يف فهم وتفسري القرآن الكريم.2
إن النواة األصلية لتفكري الدكتور شـحرور تكمـن يف نسـبية الفهـم البشــري،
ولي

نسبية الكالم اإلهلي .ومن هنا فإن تفسري القرآن ،مـن وجهـة نظـره ،إنسـاين

وبشـري ،ال بمعنى نسبية كتاب الل ،وإنام بمعنى نسبية الفهم البشــري ،ومالزمتـه
للغة والتفكري يف املعرفة اإلنسانية.3
إن الدكتور شحرور بصـدد التأسـي

إلطـار معـريف  /منهجـي جديـد لفهـم

القرآن ،وعىل هذا األساس فإنه يسعى إىل إجياد نامذج وقواعد ثابتـة لقـراءة القـرآن
الكريم .ومن هنا فإن األسلوب الذي يقرتحه يف هذا الشـأنُ ،يطلـق عليـه عنـوان،
ّ
املتجـذرة يف التفاسـري ،وإحـالل
حي يشمل «الرغبة الرصحية إىل إستئصال السـنة
النص» .وجيب من وجهة نظره التعامل مـع القـرآن بأسـلوب
أساليب بديلة لقراءة ّ

 .1فكري ومساعدوه ،املجددین ر العامل العرب  ،ص  1396 ،600هـ ش( .مصدر فاري).
 .2شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب :قراءة معارصة ،ص  30ـ  ،35األهــايل للطباعــة والنشــر والتوزيــع،
دمشق 1990 ،م.
 .3املصدر أعاله ،ص .37
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ـوالت يف احلقــول
ـتم دراســة أو قــراءة القــرآن يف ضــوء التحـ ّ
جديــد .وجيــب أن تـ ّ
األخرى ،ومن بينها الفلسفة واللسانيات املعارصة.
نسعى يف هذه املقالة ،ضمن بيان مناقشة املباين الفكريـة للـدكتور شـحرور ،إىل
إعادة قراءة مفهوم القيمومية من وجهة نظره ،وما هو التفسري الذي يقدّ مه للقوامة،
وكيف يرشحها ،وما هي املساحة التي يرصدها هلذا املفهوم.

املد ل التأویيل للدكتور شحرور
إن املناقشة اإلمجالية لتفكري الدكتور شحرور وطبيعته الفكرية ،تستلزم العمـل عـىل
معرفة وإدراك ومناقشة مسألة القيمومية والقوامة .وعليه من الضـروري أن تكـون
لنا جولة وإطاللة عابرة عىل املباين الفكرية للدكتور حممد شحرور.

نظریة التشابه
يبني فهم القرآن الكريم وأسلوب هذا الفهم من خـالل نظريـة
إن الدكتور شحرور ّ
باسم «التشابه» .وإن األصل املحوري هلذه النظرية يقوم عـىل فصـل «الـنص» عـن
«فهم النص» .ويقوم هذا الفصل بدوره عىل فرضيتني أساسيتني يف تفكـري الـدكتور
شحرور ،ومها أوال :إن نص القرآن من وجهة نظره مقدّ س وثابت ومطلق ،وخالفا
النص ثابت ،بيـد
النص س ّياال ،يذهب إىل القول بإن ّ
لالجتاهات القرينية ،التي تعترب ّ
ومتغري.
نسبي
أن فهمه
ّ
ّ
إن نسبية الفهم البرشي واإلنساين يمثل الفرضية الثانية لنظريـة التشـابه .وهـذا
لنص القرآن إنـام يتبلـور ضـمن نسـبته إىل الزمـان والـرتاث
يعني أن فهم اإلنسان ّ
يتكون يف إطار اخلطاب العلمي لذلك العرص.
العلمي أو بعبارة أفضل :إنه ّ
إن الدكتور شحرور ضمن تأكيده عىل ثبات كتاب الل ،يذهب إىل االعتقاد بـأن
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الذات اإلهلية قد أنزلت الكتب الساموية هلداية مجيع الناس .وإن اللغة هـي أسـاس
وجوهر ارتباط الكتاب الساموي مـع املخاطـب .ومـن ناحيـة أخـرى فـإن املعرفـة
اإلنسانية والفهم البشـري قد تبلور عىل أساس اللغة.
متغـري ،كـام
وإن العلم اإلهلي حميط بتبعية الفهم اإلنساين إىل اللغة التي هي أمـر
ّ
هو حميط بتأثر املعرفة اإلنسانية بخلفية املعرفة .وعىل هذا األساس فإن القرآن الـذي
هو آخر الكتب اإلنسانية والذي نـزل جلميـع األزمنـة واألمكنـة ،قـد تنبـأ بـالفهم
لنصه .وعليه فـإن الـنص ثابـت ،ويصـبح فهمـه نسـبيا .وبعبـارة
النسبي اإلنساين ّ
أفضل :إن املحتوى املطلق قد دخل يف قالب نص ثابت ،ولكن بحي يكـون قـابال
للتأويل عرب العصور واألزمنة وبحسب علوم ومعارف العرص.1
إن الــدكتور شــحرور يــذهب ،يف إطــار إثبــات اإلدراك النســبي لإلنســان ،إىل
االعتقاد بام ييل:
ـنص ،والقــارئ أو
ـ هنــاك يف كــل قــراءة ثالثــة عنــارص ،وهــي :املؤلــف ،والـ ّ
املخاطب.
لنص القرآن يرتبط باملؤلف ،ويتسلل إىل ذهنه.
ـ إن القارئ من خالل قراءته ّ
توصل القارئ إىل مجيع املعنى املقصـود للمؤلـف ،سـوف يصـبح مثلـه يف
ـ إذا ّ
االنتفاع واملعرفة.
ـ بيد أن املخاطب أو القارئ يف تعامله مع النص وفهمه ،يعمل ال شـعوريا عـىل
االستفادة من معلوماته ،وإذا مل يتمكن من االستفادة من معرفته اخلاصـة لـن
يتحقق فهم للنص .وبعبارة أخـرى :إن فهـم املخاطـب ملعنـى الـنص يمتـدّ
 .1شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب :قراءة معارصة ،ص  36ـ  1990 ،58م.
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بجذوره يف املعلومات اخللفية ،وهذه املعلومـات مؤقتـة .إن املعرفـة اخللفيـة
متثل نوعا من التعاطي الذهني إلدراك مقوالت الـنص ،ومـا مل يتحقـق هـذا
التعاطي الذهني ال يتحقق الفهم.
التطور ،ومن هنا فإهنـا تصـبح
ـ إن معرفة القارئ أو املعرفة اخللفية يف حالة من
ّ
ـور يمثــل اخلصــلة الذاتيــة للمعرفــة
نســبية وال تكــون ثابتــة .وإن هــذا التطـ ّ
اإلنسانية؛ إن اإلنسان يتأثر بالزمان ،وهذا التأثر ال يمكن التغايض عنه.
وحي تكون املعرفة اإلنسانية نسبية ،ال يمكن أن يتحقق الفهم الكامـل واملطلـق
لنص القرآن ملجموعة من النـاس يف مرحلـة أو مراحـل خمتلفـة .إن اإلنسـان بسـبب
ّ
حمدودية معارفه ومعلوماته التي مت ّثل مقدمة لفهم النص اإلهلي ،ال يسـتطيع الوصـول
إىل فهم وإدراك مجيع معارف القرآن ،وإنام يمكنه عىل طول التاريخ ومن خـالل تقـدّ م
وتطور العلوم أن يعمل عىل تأويل النص اإلهلي الثابت ،وأن حيصل عىل إدراك نسـبي
ّ
ملحتوى النص بام يتناسب مع املعلومات التي تتوفر يف كل عرص.1

قواعد التأویل يف نظریة الدكتور شحرور
أي يشء
نص مكتف بذاته :بمعنى أننا ال نحتاج يف فهمه إىل ّ
ـ إن القرآن الكريم ّ
من خارجه ،سـواء أكـان هـذا الشــيء مـن كـالم الصـحابة أو التـابعني أو

 .1شحرور ،حممد ،الدوله و املجتماع ،ص  1994 ،40م؛ شحرور ،حممد ،جتفياف مناابع االرهااب،
ص  29ـ  2008 ،30م؛ رجبي ،مهال  /عــيل ســائيل ،روش شــناي نظريــه عقالنيــت حممــد
شحرور (معرفة منهجية النظرية العقالنية ملحمد شحرور) ،جملة :دورصالنامه مطالعاات اندیشاه

معارص مسلمني 1383 ،هـ ش.
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الفقهاء .وإنـام يكفـي لفهـم القـرآن أن نكتشـف املصـطلحات يف التعـاطي
النص.1
والرتابط مع عموم ّ
ـ التأكيد عىل التحليل البالغي لآلية بشكل أكرب من التحليـل اللغـوي واألديب:
يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بأن التحليل اللغوي يقدم فهـام صـوريا
ملضامني اآليات ،وال يدخل إىل صلب املحتـوى .وذلـك ألن املـتكلم يف مـا
يتعلق بالتواصل واالرتباط مع املخاطب ال يسعى إىل فهـم معنـى املفـردات
النص ومتام اجلملة.2
اللغوية ،ويف األساس فإن املعنى ال يظهر إال يف عموم ّ
ـ تبلور املعنى يف األرضية االجتامعية :يذهب الدكتور شـحرور إىل القـول بـأن
واحدا من وظائف اللغة هي اإلبال  .إن مثل املؤلف واللغة واملخاطـب ال
يمكن أن يتحقق دون وجـود فضـاء بـني ذاتـی 3وتوظيـف املعرفـة األوليـة
للمخاطب يف إطار فهـم املؤلـف .لـي

أمـام املخاطـب مـن طريـق سـوى

االستفادة من معلوماته ومدخراته الذهنية ،من أجل النفوذ إىل العامل الـذهني
للمؤلف ،وأنـه ال يتبلـور املعنـى إال بواسـطة تعـاطي هـذه املعلومـات مـع
مفردات وبنية اجلملة.4
ـ أصل عدم الرتادف :يذهب الدكتور شحرور إىل االعتقاد بأن الـرتادف رضب
من اخلداع يف اللغة؛ إذ ال يمكن العثور يف اللغة عـىل مفـردتني مرتادفتـني يف
 .1شحرور ،حممد ،ص  2008 ،28م.
 .2شحرور ،حممد ،ص  35ـ  1994 ،36م.
3. Intersubjective.

 .4شــحرور ،حممــد ،الدولاه و املجتمااع ،ص  14ـ  1994 ،42م؛ شــحرور ،حممــد ،جتفياف منااابع

االرهاب ،ص  29ـ  2008 ،30م.
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املعنى ،وإن كل كلمة يف اللغة تدل عىل معنى خمتلف عن الكلمـة األخـرى.1
كام أنه ال توجد بنية أو تركيب مرتادف يف التنزيل احلكيم أيضـا؛ إذ ال يمكـن
ا َ

ُْ

ِّ

ْ ََُْْ

َ
ني﴾ ،2معنى
أن يستفاد لألنثيني ،يف تركيب كالمي مثل ﴿ل ِذلك ِر َِثل حظ اْلنثًل ِ

يمكن احلصول عليه من قولنا« :للذكر مثل ح األنثى».3

بخلـو مجيـع
وباإلضافة إىل ذلك فـإن الـدكتور شـحرور ال يكتفـي باالعتقـاد
ّ
اللغات من املفردات املرتادفة فحسب ،بل ويعتقد أيضا أن الكلمة عىل طـول
باملرة أو تكتسـبت
التحول
الزمان ويف مسار
ّ
يتم نسياهنا ّ
والتغري التارخيي ،إما ّ
ّ
معنى جديدا يشتمل ،بطبيعة احلال ،عىل املعنى األويل بنحو ما أيضا.4
تطور املعرفة :إن هذا التغيري يشـمل املفـردات كـام يشـمل
ـ تغيري اللغة بواسطة ّ
بنية اجلُمل والعبارات أيضا .وعىل هذا األساس فـإن اللغـة تعكـ

اخللفيـة

تطور املعرفة ،وخطاب العلـم،
املعرفية لكل جمتمع ،وإن املجتمعات بحسب ّ
يف عصــرها ،تســهم يف صــنع املعــاين وإعــادة صــياغتها .والنقطــة اجلــديرة
بااللتفات هي :حي أن القرآن قد نزل لكـل األزمنـة والعصـور ،فـإن لغـة
والتغـريات امللحوظـة يف عـرض وتقـديم
القرآن ناظرة إىل إمكان التطورات
ّ
املعارف .ومـن هـذه الزاويـة ال يمكـن االكتفـاء يف فهـم القـرآن بـاملفردات
واملعاين املوجودة يف اجلاهلية؛ وذلك ألن القرآن حيتـوي عـىل مصـطلحات مل

 .1شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب :قراءة معارصة ،ص  44ـ  1990 ،47م.
 .2النساء ( 11 :)4و.176
 .3شحرور ،حممد ،ص  2008 ،31م.
 .4شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب :قراءة معارصة ،ص  44ـ  1990 ،47م.
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تكن موجودة يف العصـر اجلاهيل ،كام أنه ينطوي عـىل أسـلوب بيـاين جديـد
أيضا.1

معررة أنواع التفاسري ريام یتعلق بمسألة القوامية
 .1االجتا التفسريي االجتهادي
تفسري مفهوم القوامة
هناك بني املفرسين ثالثة اجتاهات عا ّمة يف خصوص تفسري مفهوم قوامة الرجل عىل
املرأة ،وهي كاآليت:
أوال :القوامة بمعنى الوالية
يذهب أكثر املفرسين إىل االعتقاد بأن شأن الرجل هو إدارة األرسة والوالية عليهـا،
وقد استعملوا لذلك عبارات خمتلفة .فمنهم من ذكر القوامة حتت عنـوان إدارة األرسة،2
وهناك من املفرسين من ش ّبه قوامة الرجل عىل املرأة بوالية األمر عىل الرعية ،وقـال بـأن
حكم الرجال عىل النساء نافذ.3
ثانيا :الرعاية واخلدمة
 .1شحرور ،حممد ،ص  ،41الدولة واملجتمع ،دمشق ،االهالی للطابعه و النرش و التوزيــع1994 ،
م.
 .2قريش بنائي ،احسن احلدیث ،هتران ،بنيادبعثت ،ج  ،2ص  1377 ،352هـ ش.
 .3البضاوي ،انوار التنزیل و ارسار التأویل ،به حتقيق حممد عبدالرمحان ،بريوت :دار احياء الرتاث
العربى ،ج ،2ص

 1418 ،72هـ؛ الزخمرشي ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،بــريوت:

دار الكتاب العربی ،.ج  ،1ص

 1407 ،505هـ؛ فخــر الدين الرازي ،مفاتيح الغيب ،بــريوت:

دار احيــاء الــرتاث العربــی ،ج  ،10ص  1420 ،70هـــ؛ مغنيــة ،تفسريالكاشااف ،هتــران،
دارالكتب االسالميه .ج  ،2ص  1424 ،315هـ؛

التقييم النقدي للقوامية من وجهة نظر الدكتور حممد شحرور ❖ 405

ذهبت مجاعة أخرى من املفرسين والعلامء إىل القول بأن قوامة الرجل عىل املـرأة
تعني القيام باألمر واحلف والرقابة والصيانة والرعاية والكفالة واخلدمة .1وتـذهب
هذه اجلامعة إىل االعتقاد بأن مفهوم القوامة يف هذه اآليـة هـو جمـرد القيـام بـاألمر،
ولي

السلطة عىل النساء ،2وإن وجوب دفع النفقة عىل الرجل يؤ ّيد هذا القول.3
ثالثا :الوالية واخلدمة
ذهب بعض املفرسين اآلخرين إىل اجلمع بني الرأيني األولني ،وقالوا بأن الرجل

ويل وخادم وقائد ومسؤول ورئي

وحارس وصائن للمرأة.4

ا مساحة القوامة ،األرسة أو املجتمع
إن العنرص اآلخر الذي يمكن عىل أساسـه تقسـيم املفســرين إىل اجتـاهني عـامني،
يكمن يف حقل قوامة الرجل .حي يذهب القسم األول منهم إىل القول بـأن املـراد
مــن «الرجــال» و«النســاء» عمــوم الرجــال والنســاء ،ولــي

خصــوص الــزوج

والزوجة .5تدعي هذه اجلامعة أن تعميم العلة يثبت أن احلكم القـائم عـىل أساسـها
 .1مصطفوي ،التحقيق ر كلامت القرآ الكریم ،هتران :بنگاه ترمجه و نرش كتــاب ،ج  ،5ص ،360
 1380هـ ش( .مصدران فارسيان).
 .2مصطفوي ،التحقيق ر كلامت القرآ الكریم ،هتران :بنگاه ترمجه و نشـر كتــاب.ج  ،5ص ،360
 1380هـ ش( .مصدر فاري).
 .3مهريزي ،قرآ و مسأله ز  ،هتران ،نشـر علم.ص  1386 ،258هـ ش( .مصدر فاري).
 .4مكارم الشريازي ،تفسري نمونه ،هتران ،دارالكتب االسالميه ،.ج  ،3ص  1374 ،369هـ ش؛
فضل الل ،تفسري من وحا القاارا  ،ج  ،7ص  ،230بــريوت ،داراملالــك للطباعــه والنشــر.
 1419هـ؛ البالغي ،ج  ،2ص  1386 ،40هـ ش؛ األردبييل ،ج  ،1ص .536

 .5الطباطبائي ،ج  ،4ص  1417 ،343هـــ؛ حســيني طهــراين ،ص 40؛ قــريش بنــائي ،احساان
احلدیث ،هتران ،بنيادبعثت .ج  ،6ص  1371 ،51هـ ش؛ موسوي كلبايكــاين ،ج  ،1ص ،44
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(القوامة) ،ال ينحصـر بالزوج جتاه الزوجة ،وإنام قوامة الرجال عىل النسـاء بشـكل
مطلق وبالنسبة إىل مجيع النساء والرجال يف اجلهات العامة املرتبطة بحيـاة النـوعني،
مثل احلكومة والقضاء.1
ويذهب االجتاه اآلخر إىل حرص مساحة القوامة باألرسة والعالقة بني الزوجني.
واستدل ملدّ عاه بوجوب النفقة للمرأة عىل الزوج ،وكذلك شأن نزول اآلية أيضا.2

االجتاهات التفسريیة النسویة
إن اآلية الرابعة والثالثني واحدة من أهم اآليـات التـي تقـع موضـعا للنقـاش بـني
لنص القرآن الكريم .بمعنى
التيارات النسوية املجدّ دة والتفسري الفقهي االجتهادي ّ
أن هذا التيار يذهب إىل االعتقاد بـأن التفاسـري اخلاطئـة واملنحـازة للكـالم اإلهلـي
تؤدي إىل اإلضعاف من منزلة النساء.
قوامـون» بمعنـى «اهلدايـة املعنويـة»،
وذهب بعض املجددين إىل تفسري كلمة « ّ
أي مسؤولية جتـاه النسـاء .كـام فرسـها
واستنتج من ذلك أن الرجال ليست عليهم ّ
بعض آخر بالذي يكد من أجل توفري «لقمة العيش» ،وقال بأن املراد من هذه اآليـة
هو توجيه الرجال إىل العمل من أجل تأمني معاش األرسة .وكذلك فإن املـراد مـن

 1401هـ.
 .1الطباطبائي ،امليزا ر تفسريالقرآ  ،قم ،دفرتانتشارات اسالمی جامعه مدرسني حوزه علميــه
قم .ج  ،4ص  1417 ،343هـ؛ حسيني طهراين ،ص 40؛ فضل الل ،تفسري من وحي القاارآ ،
بريوت ،داراملالك للطباعه والنرش .ج  ،7ص  1419 ،229هـ.
 .2جوادي آميل ،عبد الل ،ز در آیينه جالل و مجال (املرأة يف مرآة اجلالل واجلااامل) ،ص  ،325إرساء ،قــم،
 1386هـ ش؛
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الفضل ،لي

هو املقارنة بني الرجل واملرأة ،وإنام هو قيـاس واخـتالف الرجـال يف

القدرة عىل ضامن وتلبية احتياجات األرسة.1
وذهبت مجاعة أخرى إىل االعتقاد بأن القوامة تعني حمافظة الرجـل عـىل املـرأة،
وال تعني أنه مسؤول عنها ،وإال كان ذلك تأييدا عـىل سـيادة الرجـل .وأمـا معنـى
املحافظة فلي

عىل إطالقه ،وإنام هو يف خصوص ال ُبعـد املـادي فقـطُ .يضـاف إىل

تعم مجيع النساء والرجال يف
ذلك أن القوامة تقتصـر عىل العالقة بني الزوجني ،وال ّ
املجتمع .كام أن للقوامة فرتة زمنيـة ،وال ينبغـي تفسـريها بحيـ يتحمـل الرجـال
املسؤولية املادية للنساء يف مجيع سنوات احلياة.2

نقد الدكتور شحرور للتيارات الفكریة
قبـل بسـط احلــدي يف مفهـوم القوامــة مـن وجهــة نظـر الــدكتور شـحرور ،مــن
الضـروري ذكر هـذه املقدمـة يف خصـوص انتقـاده للتيـارات املوجـودة يف مسـألة
النساء.
يوجه انتقاده إىل االجتاهني ال ُعريف واالجتهادي  /األصويل.
إن الدكتور شحرور ّ
ويف خصوص االجتاه ال ُعريف قال الدكتور شحرور بأن أنصار هذا االجتاه يميلـون يف
التوجه نحو خـارج اإلسـالم ،وال يعلمـون أن هـذه احللـول
رفع مشاكل املرأة إىل
ّ
1. See: Roded, Women and the Qur’an, In: Encyclopedia of Quran, Boston: Brill,
Leiden. 2006: 239 Barlas, Asma (2007), Women’s readings of the Quran, In: The
Cambridge Companion to the Quran, New York: Cambridge University Press..,
2007: 263.
 .2ودود ،آمنة ،قرآن و زن :باز واين متن مقدس از منظر یا ز (القــرآن واملــرأة :إعــادة قــراءة
النص املقدس من زاوية املرأة) ،ترمجه إىل اللغة الفارسية :أعظم بويــا زاده ومعصــومه آگــاهي،
ص  71ـ .73
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ليست إسالمية ،وهلذا السبب وبسبب عدم حل املسائل ،تبقى النسـاء املسـلامت يف
حرية من أمرهم.1
ويف نقد االجتاه االجتهادي  /األصويل يقول الدكتور شـحرور إن هـذا االجتـاه
من اإلطالق بحي كأنه ال يوجد سوى االجتاه اإلسالمي الـذي هـو اجتاهـه .وقـد
أورد الدكتور شحرور عدّ ة انتقادات عىل هذا االجتاه:
یفرق بني احلدود اإلهليااة والتعاااليم الدینيااة يف كتاااب اهلل أو
«إ هذا االجتا ال ّ
الروایات النبویة .وهو یعتقد بأنه عىل الرغم ماان ترشاایع احلاادود اإلهليااة ماان
احلالل واحلرام ،ولكن مع ذل هناك يف احلدود اإلهليااة حاااالت ختلااق ررصااة
للترشیع .يف حني ال وجود يف التعاليم الدینية حااالل وحاارام ،رهااي إمااا آداب
وأعراف أو تعاليم اصة بالنبي ،أو هي تعاليم مؤقتة ومرحليااة وغااري ملزمااة
ختص الناس أنفسهم».2
ّ

ـ يذهب االجتاه االجتهادي  /األصويل إىل االعتقاد بأن احلقوق التـي حصـلت
حترر املـرأة قـد انطلـق
عليها املرأة يف حياة النبي كانت حقوقا كاملة ،وهذا يعني أن ّ
مع بداية بعثة النبي وانتهى برحيله .حي قال يف انتقاده:
«حيث نعلم أ واقع املرأة يف اإلسالم هو العبودیة الكاملااة ،واإلسااالم ال یباادي
ر ّدة رعل رجائية مثل هذ األمور؛ أل من شأ ذل أ یؤدي إل اهنيااار املجتااع،

 .1شحرور ،حممد ،الدوله و املجتمع ،ص  1994 ،593م.
 .2پزشــگي ،حممــد ،صااورت بنادي مطالعاات زنااا در جهاا اساالم (تبویااب دراساات املارأة يف العااامل

اإلسالمي) ،ص .207

التقييم النقدي للقوامية من وجهة نظر الدكتور حممد شحرور ❖ 409
وإنام سعى إل ّ
حل ذل بالتدریج وعىل طول الزمااا ماان ااالل وضااع بعااض
األصول والقواعد يف القرآ الكریم».1

ـ لقد حدث يف االجتاه االجتهادي خطـأ منهجـي يف فهـم بعـض اآليـات التـي
تم النظر
وردت فيها كلمة النساء ،وقد أ ّدى هذا اخلطأ بدوره إىل خطأ معريف؛ حي
ّ

ُ ِّ
فيه إىل املرأة بوصفها «شيئا» .كام يف تفسـري كلمـة «النسـاء» يف قولـه تعـاىل﴿ :زيِ َن
ا
َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ
ِّ َ
ُ
ا ََ
كِ ْم .3﴾ ...
ات َ َِن النساءِ  ،2﴾ ...وقوله تعـاىل﴿ :ن ِسِاؤكم حِرث ل
ل ِلن ِ
اس ح الكهو ِ

وأصبح هذا التشييء دليال عىل سيطرة الرجل عىل املرأة ،وتغليب القـوانني لصـالح
الرجال.4

نظریة الدكتور شحرور يف باب القوامة
إن األرسة بوصفها النواة األوىل واألصلية يف بنـاء املجتمـع ،حتتـاج إىل مسـؤول وإىل
مكون وجمتمع يفتقر إىل منصب املسؤول أو املد ّبر سوف يكون مصـريه
مدير .وإن كل ّ
املحتوم هو الفوىض واهلرج واملرج .واآلن علينـا أن نـرى مـن زاويـة املصـلحة ،عـىل
املكـون وهـذه اللبنـة االجتامعيـة؛ فهـل تقـع عـىل عـاتق
عاتق من تقع مسؤولية هذا
ّ
الرجل؟ أم تقع عىل عاتق املرأة؟ أم عىل كليهام؟ إن مفهوم القوامة املقتـب

مـن اآليـة

الرابعة والثالثني من سورة النساء يعطي القوامة للرجال عـىل النسـاء ،ويـرى سـبب
ذلك راجعا إىل اخلصائص اإلهلية ،وكذلك إىل وجوب اإلنفاق عىل الرجل.
بااللتفات إىل اآلية الثالثة من سورة النساء ،تعدّ الرئاسة يف حقوق اإلسالم مـن
 .1املصدر أعاله.
 .2آل عمران (.14 :)3
 .3البقرة (.223 :)2
 .4شحرور ،حممد ،القرآ والكتاب :قراءة معارصة ،ص  1990 ،36م.
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خصائص الزوج .إن رئاسة الزوج تعني إدارته لألمور املرتبطة باألرسة ،وهناك من
أضاف إليها قيد أن تكون إدارة الزوج وقوامته عىل املرأة مقرونـة بالقسـط والعـدل
أي
ومراعاة احلدود اإلهلية .1بعد هذه املقدمة ننتقل إىل اإلجابـة عـن هـذا السـؤالّ :
واحد من هذه االجتاهات هو األنسب بمفهـوم القوامـة مـن وجهـة نظـر الـدكتور
شحرور؟
خصائص فهم القوامة من وجهة نظر الدكتور شحرور

إنكار أرضلية جنس الرجل عىل جنس املرأة:
قال الدكتور شحرور يف بيان تعريف كلمة القوامة ،بأن معناها« :قام عىل األمر ،أي
أحسنه» ،وبذلك فقد رفض منذ البداية قول الذين قالوا بـأن قوامـة الرجـال تعنـي
القوامة الفطرية ،وبسبب خلق الرجال عىل النساء ،ويرون أن جن
بالفطرة عىل جن

الرجال مسـلط

الرجال .إن هؤالء يرون أن املراد من «الفضـل» يف قولـه تعـاىل:

َ َ ا َ اُ ْ َ ُ َ ْ
اَّلل َبعضه ْم َلَع َبعض﴾ ،2أن فضيلة الرجال عـىل النسـاء تكـون يف العلـم
﴿بِما فضل

والدين والعقل والوالية عىل النساء ،وهذا كالم يراه الدكتور شحرور فاقدا للقيمـة
واالعتبار ،ويستدل لذلك بـالقول :إذا كـان هـذا هـو مـراد الل ،وجـب أن يقـول:
ِّ َ ُ َ ُ َ َ َ
الرجِال ق اوامِو لَع
قوامون عىل اإلناث» ،يف حني أنه قد اكتفـى بـالقول﴿ :
«الذكور ّ
ِّ َ
ساءِ﴾4.3
الن

 .1مغنية ،تفسري الكاشف ،ج  ،2ص  1981 ،315م؛ حســيني طهــراين ،رسااله البدیعاه ،ص  35ـ
 1418 ،50هـ.
 .2النساء (.34 :)4
 .3النساء (.34 :)4
 .4شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  319ـ .320
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داللة معنى الرجال والنساء عىل جنس املذكر واملؤنث
إن الدكتور شحرور من أجل بيان رأيه وتفسـري اآليـة أعـاله ،يعمـل عـىل تعريـف
مفردة «الرجال» و«النساء» بالتفصـيل .يـذهب الـدكتور إىل االعتقـاد بـأن الرجـل
بمعنى املذكر البال تعريف متـداول وشـائع ،وإذا كانـت اجلنسـية حتـدّ الرجوليـة،
لتمت االستفادة من كلامت الذكر  /األنثى .هـذا يف حـني أن اجلنسـية ليسـت هـي
ّ
العلة يف التفضيل ،وإنام العلة يف ذلك أمر آخر.
ـ تعريف «الرجل»:
إن كلمة رجل تدل عىل عضو يقوم عىل احلركة والسري والقيام ،وهي يف التنزيـل
احلكيم ،تعني املبادرة إىل احلركة والنشاط والسعي إىل املرأة والرجل كالمها ،وبديل
لصفة تقوم عىل حالة ،ولي

اسم جن  .كام أن «الرجال» يف اآليات أدناه ّ
تدل عىل

الرجل واملرأة عىل السواء:

َ ْ ُْ َ
َ َْ
ـ ﴿فلِ خِفت ْم ف ِر َجاَّل أ ْو ُركبانا  .1﴾ ...فهل كلمة «الرجال» هنا تدل عـىل الـذكور

فقط وال تشمل اإلناث؟!
َ ِّ ْ

ْ

َُْ

َ ِّ
َ
وك ِر َجاَّل  .2﴾ ...وهنا أيضا هل تدل كلمـة «الرجـال»
اْلج يأت
ـ ﴿ َوأذ ِِف انلا ِ
اس ب ِ

عىل خصوص الذكور ،أم هي تطلق عىل كل من جيب عليه احلـج ،حتـى وإن
كان من مجاعة اإلناث والنساء أيضا؟
َ َْْ

َْ ُ

ُ ًّ

ُ

َ
َ
َ
َ
ًلماه ْم﴾ .3فهل كلمة «الرجال» يف هذه اآلية
ـ ﴿ َولَع اْلع َر ِ
اف رِجال يع ِرفو لُك بِسِ
 .1البقرة (.239 :)2
 .2احلج (.27 :)22
 .3األعراف (.46 :)7
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بــدورها تطلــق عــىل خصــوص الــذكور أو املــذكر ،بحي ـ ال يوجــد بــني
األشخاص املشار إليهم يف هذه اآلية من ينتسب إىل جن

اإلناث؟!

إن الدكتور شحرور من خالل البحـ يف مفهـوم كلمـة «رجـال» ومعناهـا يف
سياق التنزيل احلكيم ،ذهب إىل االدعاء بأن كلمة «رجل» لي

اسام للجنسية ،وإنام

هو صفة تطلق عىل حتقق خاصية الرجالية.1
ـ تعريف «النساء»
قــال الــدكتور شــحرور إن «النســاء» صــيغة مجــع لكلمتــني خمتلفتــني ،ومهــا:
«النسء» ،و«املرأة» .فإن كلمة «املرأة» جتمع عىل نسـاء ،وكـذلك كلمـة «النــسء»
جتمع عىل صيغة النساء أيضا .وإنه بعد بح جذور كلمة «النساء» يف اللغة العربية،
استشهد بريات من القرآن الكريم ،ليثبت أن مفردة النساء قد تستعمل للداللة عـىل
جن

املذكر:

ُْ ُْْ َ َ
ني  ...أ ْو ن َِسائ ِ ِه ان 2﴾...؛ حي
ـ ﴿قل ل ِلمت َِنِ

عىل الرجال فقط.
َ

َ

َ َْ

قال إن اخلطاب يف هذه اآلية ال يقترص

َ

ُ َ
اح علًل ِه ان َ ...وَّل ن َِسائ ِ ِه ان  ،3﴾ ...إن كلمـة النسـاء يف هـذه اآليـة تطلـق عـىل
ـ ﴿َّل جن

الرجال حرصا.

 .1شحرور ،حممد ،موقع رسام  ،فرباير  ،2010املقــاالت واملحــارضات القوامــه ( ،)2جملاه روز

اليوسف.
 .2النور ( 30 :)24ـ .31
 .3األحزاب (.55 :)33
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وقد ذكر الدكتور شحرور نامذج أخرى من استعامل كلمة النساء يف القرآن ،ثـم
قال يف اخلتام :إن كلمة النساء ال ختتص بجن

املؤنـ  ،وإن إطالقهـا يشـمل كـال

اجلنسني.

إطالق القوامة عىل الرجال والنساء
يذهب الدكتور شحرور يف هذا البيان إىل االعتقاد بأن املـراد مـن اجلـزء األول مـن
ِّ ُ َ
َ ِّ
الر َجال ق او ُامو َ َلَع الن َساءِ﴾ ،هـو اخلدمـة .ولكـن
اآلية ،وذلك حي ورد التعبري بـ ﴿
َ ا َ

ْ َ ُ

َ

ْ

حي يتم التعبري بعد ذلك بقوله﴿ :ب َمِا فضِل ا ُ
اَّلل َبعضِه ْم َلَع َبعِض﴾ ،ينتفـي هـذا
ِ

ويتم جعل القوامة لكل من النساء والرجال عىل السـواء .وعـىل
املعنى من اخلدمةّ ،

هذا األساس فإن القوامة ليست إمكانية جتعل للرجال فقط ،بل إن للنساء والرجال
حقا يف القوامة يمكن أن يثبت هلام كل بحسب قدرته .ويـرى الـدكتور شـحرور أن
القدرة عىل اإلنفاق علة يمكن هلا أن حتدد من له القوامة.1
 .1داللة معنى «الفضل» عىل الرجال والنساء :قـال الـدكتور شـحرور إن عبـارة
«بعضهم عىل بعض» تشمل النساء والرجال ،بمعنى أن بعض النساء والرجـال
أفضل من بعض النسـاء والرجـال اآلخـرين .وقـد جلـأ الـدكتور شـحرور يف
توضيح مراده إىل البح
ْ َ ُ

َ

ْ

َ َ ا َ
اللغوي ،وقال بأن املراد من قولـه تعـاىل﴿ :بِمِا فضِل

اُ
اَّلل َبعضه ْم َلَع َبعض﴾ ،يشـمل الرجـال والنسـاء معـا .إذ لـو كـان املـراد مـن

«بعضهم» الرجال فقط ،فإنه يشمل بعض الرجال ال كلهم ،ويلزم من ذلك أن
يرد «عىل بعض» بصيغة «عىل بعضهن» ويشمل بعض النسـاء ،يف قبـال بعـض
الرجال املذكورين يف صدر العبارة ،ولي

مجيع النساء .ونتيجـة لـذلك يكـون

 .1شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  2000 ،620م.
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املراد هو أن الل قد فضل بعض الرجال عىل بعـض النسـاء .ولـذلك يـرد هـذا
السؤال وهو :كيف يكون الشأن بالنسبة إىل األقسام الباقية؟ فهـل هـذا القسـم
املتبقي من الرجال والنساء متساوون يف الفضيلة؟ ومـاذا بشـأن بعـض النسـاء
هن أفضل من الرجال ،والاليت مل خيل عرص منهن؟ ومن هنـا
الفاضالت الاليت ّ
ْ َ ُ

َ

ْ

فإننا نذهب إىل ترجيح أن يكون املراد مـن قولـه تعـاىلَ ﴿ :بعضِه ْم َلَع َبعِض﴾،

فضـل بعـض
شامال للرجال والنساء ،وبذلك يكون معنى اآلية هو أن الل قـد ّ
الرجال والنساء عىل بعض الرجال والنساء األخريـات ،وهـذا املعنـى ينسـجم

َ
َ
ْ ُ ْ ََْ َ ا َْ َ ْ َ ُ ْ ََ
ب َ َر َجات َوأ ْكِ َ ُ
لَع َب ْعض َول َ ْْلخ َِر ُة أ ْك َ ُ
ب
مع قوله تعاىل﴿ :انظر كًلف فضلنا بعضهم
َْ
تف ِضًلا﴾ .1كام يصـ ّرح بأن مالك التفضيل ال يقوم عىل اجلنسية ،بل عىل حسـن

اإلدارة والوعي ومستوى الثقافة.2

 .2جعل القوامة بسبب القدرة عىل اإلنفاق واجلانب املايل من اآلية :وعـىل هـذا
األساس يعتقد بأن الذي تكون له القوامة هو الـذي ُينفـق املـال األعـم مـن
املرأة والرجل.3
 .3مساحة القوامة أوسع من العالقة بني الزوج والزوجة :إن الدكتور شحرور،
خالفا ملنهج العلامء والفقهاء ،يذهب إىل االعتقاد بأن القوامة تذهب إىل أبعد
من حدود األرسة ،ويرى أهنا تشمل حقل املهن والتجارة والصناعة وخمتلف
صحة مدّ عاه.
شؤون املجتمع .ويعترب الواقع االجتامعي الراهن دليال عىل ّ
 .1اإلرساء (.21 :)17
 .2شحرور ،حممد ،موقع رسمی ،فرباير  ، 2010املقاالت واملحارضات مقاله القوامــه ( ،)1جملاه

روز اليوسف.
 .3املصدر أعاله ،ص  320ـ .321
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 .4القدرة اجلسدية هي الفضيلة الوحيدة للرجال عىل النساء :عىل الرغم من أن
«االتصاف والـتحيل بسـائر الفضـائل ،مثـل :العلـم واإلحسـاس ،واخللـق
احلسن» ولي

«الذكورة» هـي التـي تسـتوجب القوامـة ،إال أن هـذا األمـر

القوة والقدرة العضـلية ،بـل
يستوجب منه إنكار أفضلية الرجل عىل املرأة يف ّ
يرصح قائال بأن الرجل يف خلقه يمتلك قدرة جسدية أفضل ،ويرى أهنا متثـل
ّ
املحور األساي للحصول عىل الرزق يف الصيد والزراعة والتجارة؛ إذ حتتاج

وقوة عضلية ،بيد أن هذه القـدرة
مزاولة هذه األعامل واحلرف إىل قدرة بدنية ّ
ال تعد يف املجتمعات املعارصة هي حمور اإلنفاق بالرضورة.1
 .5النشوز مرتبط بحسن أداء القوامة :يرى الـدكتور شـحرور أن األرسى مـن
أهم اللبنات التي جت ّلت فيها القوامة .ويف هذه املؤسسة يتمتع الرجال بدرجة
من االستغناء والعلم واخلُلق احلسـن والقـدرة عـىل القيـادة ،كـام أن للنسـاء
درجــة مــن هــذه اخلصــائص ،وال شــك يف أن مصــلحة األرسة واملجتمــع
تقتضـي أن تكون القيادة بيد صاحب الفضل ،سواء أكـان صـاحب الفضـل
هذا هو الرجل أو املرأة .2ومن هنا فإنه عىل الرغم من احلدي يف صدر اآليـة
َ ا َ ُ َ َ
اْلات قان ِتِات
عن قوامة الرجال ،ولكن ورد التعبري بعد ذلك بالقول﴿ :فالصِ ِ
َحاف َِظات ل ِلْ َغ ًْل ب َمِا َحفِ َظ ا ُ
اَّلل  3﴾ ...للحـدي عـن قوامـة املـرأة ،وأن لفـ
ِ
ِ ِ

«الصاحلات» يعني النساء الالئي يصلحن للقوامـة ،وإن الصـفات الالحقـة

ّ
تـم
متثل اخلصائص التي جيب عىل املرأة الصاحلة للقوامة أن
تـتحىل هبـا .كـام ّ
 .1املصدر أعاله ،ص .322
 .2املصدر أعاله.
 .3النساء (.34 :)4
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تفسري لف «النشوز» يف العبارة الالحقة مـن اآليـة عـىل أسـاس هـذا املعنـى
أيضا ،بمعنى أن املراد من نشوز املرأة هو اخلروج والتخيل عن تلك الصـفات
الرضورية الستحقاق القوامة ،ونعني هبا «القنوت» و«حف الغيـب»؛ التـي
جمـرد
يوجب زواهلا إطالق النشوز عليهـا ،ومـن هنـا فـإن النشـوز ال يعنـي ّ
اخلروج عن طاعة الزوج كام قاله بعضهم يف تفسري النشوز.1
قال الدكتور شحرور يف مواصلته لبح النشوز والقوامة :إذا كانت القوامـة بيـد
متصورة (وهي ذات املراحل الثالث الواردة
املرأة ،ثم نشزت عنها ،فهناك ثالثة حلول
ّ
يف خصوص النشوز) ،فإن مل ُجت ِد هذه احللول نفعا ،فإن اآلية الالحقـة تشـري إىل ّ
حـل

َ َُْ
ْ ْ ُ َ َ َْ
هذا االختالف؛ إذ يقول تعاىلَ ﴿ :وإ ِ خِفت ْم شِقاق بينِ ِه َما فابعثوا  .2﴾ ...وعىل حدّ تعبـري

الدكتور شحرور فإن هذه اآلية ختتص بام لو كانت القوامة بيد املـرأة .وأمـا إذا كانـت
القوامة بيد الرجل ،واختذ منها وسيلة إىل االستبداد والنشوز ،فقد ّمتـت معاجلـة هـذه

ْ َ َ َ ْ ْ َْ َ ُُ َ ْ
ََ َُ َ
احلالة باآلية  ،128إذ يقول تعاىلَ ﴿ :وإ ِ ِ ام َرأة خافْ َِن بعلِها نكوزا أ ْو إِع َراعا فا جناح
َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َُ ْ َ ْ َ ْ ُ
ِض ِت اْلنف ُس الك اح .3﴾ ...
علًل ِهما أ يصلِحا بينهما الحا والصلح خري وأح ِ

وهنا يعمد الدكتور شحرور طبقا ملرشـبه يف تأويـل اآليـات إىل التفريـق بـني معنـى

البعل ومعنى الزوج ،ويذهب إىل االعتقاد بأن البعل يف اللغة العربيـة أعـم مـن الـزوج،
يتحـول إىل
ويشمل كل من له شخص يتكفل بنفقته .وبعبارة أخرى :إن البعل يمكنه أن
ّ
زوج ،ولكن لي

كل بعل زوج.4

 .1املصدر أعاله ،ص  322ـ .323
 .2النساء (.34 :)4
 .3النساء (.128 :)4
 .4شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  2000 ،600م.

التقييم النقدي للقوامية من وجهة نظر الدكتور حممد شحرور ❖ 417

ويف تلخيص رأي الدكتور شحرور حول مسألة القوامة جيب القول إنه يف بح
العالقــة بــني املــرأة والرجــل يفـ ّـرق بــني العالقــة العاطفيــة والعالقــة االقتصــادية
احلـب والعشـق.
واالجتامعية بينهام .وهو يرى أن العالقة العاطفية يف اإلسالم هي
ّ
والذي جيب االلتفات إليه يف هذه العالقة هو أن املرأة ليست بضاعة للرجـل .وأمـا
فيام يرتبط بالعالقة االقتصادية واالجتامعية ،فإن اآلية الرابعة والثالثني مـن سـورة
«النساء» تضع الواليـة عـىل النسـاء يف الوهلـة األوىل عـىل عـاتق الرجـال .ثـم إن
الدكتور شحرور رأى أن اآلية بعد ذلك أعطت الوالية لكليهام ،وقال:
«مع ررض والیة الرجل جيب أ نرى ما إذا كا ساابب هااذ الوالیااة ال یاازال
ّ
العلاة هاال یبقااى املعلااول؟ إ الاادكتور
قائ ًام يف عصارنا الراهن؟ وإذا زالا
شااحرور یاارى أ ساابب التفضاايل یكماان يف القاادرة اجلساادیة  /الفيزیقيااة
واالستطاعة املالية أو االنفاق ،حيث یرى أ القدرة اجلسدیة مل تعد يف العارص
احلارض تالزم القدرة املالية ،وإ الذي یلعااب الاادور اهلااام حاليااً هااو املقاادر
القوة اجلسدیة للرجل يف األزمنة املاضية كااا ماان
العقلية .وعىل الرغم من أ
ّ
شأهنا أ تكو هي السبب يف حصوله عىل العماال وكسااب الاارزق وحتصاايل
القوت ،إال أ هذا السبب مل یعد اليوم قائ ًام».1

نقد ومناقشة
منذ عرص النهضة اإلسالمية يف املرحلة املعارصة ،أي منذ النصف الثاين مـن القـرن
التاسع عـرش للميالد إىل يومنا هذا ،كان االهتامم بمسئلة املرأة جـزءا ال ينفـك عـن
التنظري يف العامل اإلسالمي .وقد خاض خمتلف املفكـرين يف هـذه املسـألة ،وأنتجـوا
 .1شحرور ،حممد ،نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ،ص  619ـ  2000 ،621م.
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بعض املحتويات باعتبار ُعرفية أو إسـالمية املرجعيـة النظريـة يف هـذا الشـأن .وإن
الدكتور حممد شحرور بدوره ُيعدّ واحدا من املفكرين املعارصين الذين ادعوا أهنـم
يعيشون هاج

التجديد وتقديم قراءة معارصة للقرآن الكـريم .وإنـه مـن خـالل

القول بنسبية الفهم وتارخييته ،قدّ م قراءة خمتلفة للقرآن .وإن جزءا من هـذه القـراءة
تـم الرتكيـز
خيتص بفقه النساء والعالقة بني املرأة والرجل يف القرآن الكريم ،حي
ّ
يف هذه املقالة عىل موضوع القوامة.
ـ عىل الرغم من أن الدكتور شحرور يتعاطى مع القـرآن الكـريم بوصـفه نصـا
إهليا ،ويقف يف ذلك إىل الضدّ من االجتاهات التـي تنظـر إىل القـرآن بوصـفه
نصا برشيا ويقولون إنه حصيلة جتربة نبوية ،بيد أن األسـلوب الـذي يقدّ مـه
للتأويل ،ال ينتج عنه من الناحية العملية غري تعويم املعنى .مـن ذلـك أنـه يف
تأويــل كلمتــي «الرجــال» و«النســاء» ،عــىل ســبيل املثــال ،وإطالقهــام عــىل
اجلنسني ،نجد أن النسبية التفسريية التـي يقـدّ مها هلـذه املفـردات تبلـ حـدا
بحي يفرغها من املعنى .من ذلك ،مثال ،أن البيان الذي يبديه لعدم إطـالق
كلمة «النساء» عىل جن

املرأة ،يف الوقت الذي يفر هذه املفردة من داللتها

عىل املرأة ،فإنه يقف إىل الضدّ مـن بعـض أصـوله أيضـا .فـإذا كانـت كلمـة
«النساء» تدل عىل كل من املرأة والرجل ،ويقول الدكتور شحرور يف موضـع
آخر :إن كلمة «الرجل» ال تطلق بدورها عىل الرجال فقط؛ إذن ما هو الفـرق
الداليل بني هاتني الكلمتني يف آيات القرآن الكريم؟! ولو قبلنـا بأصـل عـدم
الرتادف ،الذي يقول به الدكتور شحرور ،كيف يمكـن القـول بـأن كلمتـي
«النساء» و«الرجل» حتتويان عىل مثل هذا التعويم يف الداللـة؟ طبقـا ألصـل
عدم الرتادف تكون لكل كلمة معناهـا ،واملعنـى املشـابه سـتكون لـه داللـة
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خمتلفة؛ وعىل هذا األساس كيـف تـدل كلمـة «النسـاء» عـىل الرجـل وعـىل
املرأة؟!
ـ عىل الرغم من أن الدكتور شحرور يرى أن القوامة تكون للرجـل واملـرأة ،إال
أن هذه النسبية يف العمل ويف حقيقة احلياة االجتامعيـة لـن تـؤدي إىل قاعـدة
حقوقية وفقهية ،باإلضافة إىل أهنا سـوف تسـتتبع تشـتتا وفـوىض يف األدوار
اجلنسية يف األرسة .إن الدكتور شحرور عندما يتحدّ ث عن القوامة اخلارجـة
عن احتكار الرجل ،ويتكلم عن جدارة كال الطرفني وفضلهام يف القوامـة ،ال
أي مالك أو قاعدة أو رشوط ،أو ما هي اآللية التي تثبـت هـذه اجلـدارة
يبني ّ
ّ
واألهلية ،وما هو مسار إثباهتا بحي ال تؤ ّدي إىل االختالفـات اجلوهريـة يف
كيان األرسة ويف املجتمع أيضا .فلو كان لكل مـن الرجـل واملـرأة يف األرسة
أهلية القوامة من حي اإلنفاق ،كيف يمكن لرؤية الدكتور شـحرور حـول
هـذا األصـل القــرآين أن حتـدّ د قاعـدة ،بحيـ ال حيـدث معهـا االخــتالف
والتناحر عند تصدي الفرد الالئق ملنصب القوامة؟
ـ إن لتفضيل الرجال يف احلياة االجتامعية ،خالفا للدكتور شحرور ،آلية نافـذة،
وتعمل عىل تنظيم البنية والرتكيبة اإلداريـة لـألرسة .إن حتديـد شـأن اإلدارة
وبيان حدودها أفضل بكثري وأجدى من تركها عائمـة بـني أعضـاء جمموعـة
واحدة مثل األرسة .ثم إن القوامة منصب جيمع بني احلق والتكليف يف وقت
واحد؛ بمعنى أن القوامة وإن كانت تعدّ امتيازا للفـرد وتعـود عليـه بـبعض
احلقوق ،إال أهنا يف املقابل تفرض عليه بعض املسـؤوليات والوجبـات ،وإن
جتاهل هذه املسؤوليات يفرض عليـه بعـض التبعـات والتكـاليف الفقهيـة.
وبعبارة أخرى :عىل الرغم من رصد حق التمكني ملن لـه القوامـة ،ولكـن يف
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املقابل يتم تكليفه بدفع النفقة .وإن جتاهل احلـق والتكليـف كالمهـا يسـتتبع
بعض التبعات احلقوقية.
ـ إن هذا التعاطي مع القوامة يقع موردا للنقـد يف االجتـاه االجتهـادي؛ إذ يـرى
هــؤالء املفســـرون أن األفضــلية الكامنــة يف مفهــوم القوامــة إنــام يــرتبط
باملنظومــات االجتامعيــة واألمــور املاديــة ،وال ربــط هلــا بالعالقــة بــني الل
واإلنسان .إن هذه األفضلية التي تظهر عىل شكل مفـاهيم مـن قبيـل :محايـة
وصــيانة املــرأة أو الواليــة عليهــا وإدارة شــؤوهنا ،إنــام تقــوم عــىل أســاس
االختالفات الطبيعية بني الرجال والنساء ،وتفرض عـىل الرجـل أن يتكفـل
بسدّ حاجة املرأة عىل املستوى املادي ،يف إطار النفقـة الواجبـة واملهـر وسـائر
احلقوق املالية األخرى .ويف احلقيقة فإن مفهوم القوامـة الـذي يشـتمل عـىل
دور الوالية وتوفري املعاش ،خالفا لرؤية الـدكتور حممـد شـحرور ،ال جيعـل
للرجال قيمة زائدة عىل النساء عند الل ،فالقوامة ال تعنـي أن الرجـال أفضـل
عند الل من النساء.
ـ ومن ناحية أخرى فإن إعطـاء اإلسـالم الواليـة للرجـل يف األرسة ،ال يعنـي
ترسيخا للنزعة الذكورية وإعطاء الرجال سلطة تفـوق الزمـان واملكـان ويف
مجيع املجاالت .إن قوامة الرجـل مفهـوم حقـوقي ،ولكنـه قابـل للتخلـف؛
بمعنى أن املرأة إذا كانت تتمتع باالسـتقاللية االقتصـادية ومتتلـك صـالحية
إدارة األرسة وتدبريها ومحايتها واحلفاظ عىل شؤون البيت ،أمكن هلـا حتديـد
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هذه القوامة بالتوافق مع الزوج يف ضمن العقد ،كي ال يؤدي ذلك إىل إحلـاق
الرضر باستقالهلا وكينونتها الوجودية.1

النتيجة
لقد سعينا يف هذه املقالة إىل بح ومناقشة مفهوم القوامة من وجهة نظـر الـدكتور
شحرور .وهلذه الغاية كانت لنـا إطاللـة عـابرة عـىل مبانيـه الفكريـة .إن الـدكتور
شحرور عىل الرغم من اعتقاده بثبات نص القرآن ،إال أنه يرى أن فهم هـذا الـنص
متغري عرب الزمن وخيتلف باختالف الشـرائط والظروف االجتامعية .وعـىل أسـاس
ّ
هذا املبنى قدّ م تقريرا يفيد أن القوامة ليست خمتصة أو منحرصة بالرجال ،بل تشمل
كال اجلنسني ،وقال بأن أي واحد من اجلنسـني كـان هـو األجـدر واألنسـب لتـويل
القوامة بحسب الشـرائط كانت له األفضـلية يف اسـتالم مقاليـد إدارة األرسة .ويف
املقابل فإن االجتاهات األصولية وذات النزعة اإلسالمية ضمن رفضها هلذا الـرأي،
ذهبت إىل االعتقاد بأن القوامة تعني إدارة الرجل لألرسة ،بيد أن هذا األمر ال يعني
بالضـرورة أفضلية الرجل عىل املرأة.

 .1جوادي آميل ،عبد الل ،ز در آیينه جالل و مجال (املرأة يف مارآة اجلاالل واجلاامل) ،ص  1385 ،327هـــ ش.
(مصدر فاري).
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دراسة نقديّة يف وجهة نظر حممّد شحرور حول نطاق
الدين
د .حممد عيل حميطي أردكا

1

اخلالصة
املهمـة يف جمـال علـم الكـالم وفلسـفة الـدين.
تعترب مسألة نطاق الدین من املسائل ّ
ّ
مهمة املناقشة يف آراء حممد شـحرور حـول هـذه املسـألة ،مـن
وتتوىل هذه الدّ راسة ّ
حتليليـة ،وبمـنهج
اخلاصني بـه ،بطريقـة وصـف ّية
خالل حتليل ورشح اللغة واملنطق
ّ
ّ
نقدي .فبحسب رؤية حممد شحرور للـدين هنـاك جمـال واسـع يف تـأريخ البرشـ ّية
مكون من قسمني« :يكون أو اليكون»
يمكن تسميته باإلسالم ،ويمكن اعتباره أنّه ّ
ّبـي حممـد؟لص؟
و«ينبغي أو الينبغي» ،وهذا النّطـاق الواسـع هـو مضـمون ّ
نبـوة الن ّ

ورسالته .ويعتقد شحرور ّ
يتم تأويلها وفهمها عرب
أن اآليات املتع ّلقة بالقسم ّ
األول ّ
سـمى
التّاريخ مع تقدّ م العلوم وفقا لقاعدة «استقرار الن ّ
ّص وحركة املحتوى» ،وما ُي ّ
ّبوة يمتدّ إىل مدى التاريخ البرشي .وأ ّما اآليـات املتع ّلقـة بالقسـم الثـاين ،فهـي
بالن ّ
أيضا ختضع لالجتهاد حسب مقتضيات العرص .ومـن وجهـة نظـر أخـرى ،اعتـرب
 .1استاذ مساعد يف قسم الفلسفة يف مؤسسة اإلمام اخلميني؟حر؟ للتعليم واالبحاث.
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خاصا وجماال حمدودا للغاية .وعليه ،تسـعى هـذه الدّ راسـة إىل
للسنّة معنى ًّ
شحرور ّ
الضوء عىل وجهة نظر شحرور يف مسألة نطاق الدین ،وتبيني ّأهنـا ال تصـمد
تسليط ّ
ّصور ّية والتّصديق ّية.
أمام النّقد يف جمايل مبانيها الت ّ

املقدمة
ّ
اهلامـة ،التـي شـغلت أذهـان املفكـرين
إن مسألة نطاق الدّ ين من القضـايا الدّ ّ
ينيـة ّ
اإلسالميني ،ويمكن طرحها كأساس مهم وحاسم للغاية يف خمتلف العلوم ،كام ّأهنا
تعترب يف بعض األحيان مفتاحا يف تصميم املسائل اخلالف ّية واملثرية للجـدل وح ّلهـا،
مثل أسلمة العلوم .وتتمحور هذه الدّ راسة النّقد ّية حـول وجهـة نظـر شـحرور يف
طـور شـحرور نظامـه
الزماين
جمال الدين ،من حي املوضوع ونطاقه
واملكاين .فقد ّ
ّ
ّ
خاصة ،ولديه نظرة حداث ّية للدين .ويبدو ّ
أن حياته
الفكري باستخدام مصطلحات ّ
ّ

العلم ّية كان هلا تأثري واضح عـىل رؤيتـه يف مسـألة نطـاق الـدين وقراءتـه اجلديـدة
األول املوسوم بـ «الكتاب والقرآن» ،ويمكن
أهم أعامله عمله ّ
للقرآن الكريم .فمن ّ
اعتبار بق ّية أعامله األخرى شـرحا وبسطا هلذا العمل .واجلـدير باملالحظـة ّ
أن تـأثري
الطبيعيات والرياضيات واضح يف أفكاره.
ّ
السابقة ال ّتارخي ّية هلذا البح حاكيـة عـن ّأنـه
السطور يف ّ
إن دراسات راقم هذه ّ
الرغم من وجود األبحاث الق ّيمة حول أفكار شحرور بلغات خمتلفة ،يف شـكل
عىل ّ
أطروحات ومقاالت؛ لكن مل يفحص أي منهـا نطـاق الـدين بشـكل مسـتقل مـن
منظور شحرور .ونادرا ما ُنوقشت مسألة نطاق الدين بشكل مستقل وشامل ،لي
فقط يف أعامل شحرور ،ولكن أيضا يف أعامل املف ّكرين املعارصين يف العـامل العـريب.
بالذكر ّ
وجدير ّ
أن احلصول عـىل رأي شـحرور يف هـذه املسـألة يمكـن مـن خـالل
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دراسة نقد ّیة يف وجهة نظر ّ

احلاليـة بـال ّتت ّبع والفحــص
تـم تنظـيم الدّ راســة
ّ
مراجعـة حمتـوى أعاملـه .وهكــذاّ ،
اهليكليـة
الواسعني يف جمموعة أعامله ،وهي دراسة تعتـرب عمـال جديـدا مـن حيـ
ّ
وال ّتحليل النقدي هلذا األساس ّ
الالهويت يف نظام فكر شحرور .وجتـدر اإلشـارة إىل
ّ
أ ّنه نظرا إىل ّ
هوتيـة،
التقليديـة يف املباحـ
أن ترتيب املباحـ بنـاء عـىل البنيـة
الال ّ
ّ
سيتداخل مع فهم انسـجام آراء شـحرور يف املوضـوع (قيـد املناقشـة)ّ ،
فـإن هـذه
الدراسة منظمة بشكل هيكيل خمتلف وبطريقة خمتلفة.

ّأو ًال :توضيح أهم مصطلحات البحث
ّ
مفـر منـه؛
إن احلاجة إىل جت ّنب املغالطات ،مثل االشرتاك اللفظي ،يف البحـ أمـر ال ّ
احلاليـة؛
خاصة يف أبحاث مثل الدّ راسة
الضـ
لذلك من ّ
ّ
روري حتديد مفاهيم البح ّ ،
ّ
تم استخدام مصطلحات بمفاهيم ومعاين جديدة ُتسـهم يف فهـم ال ّنظريـة فهـام
حي
ّ
صحيحا ودقيقا .ويعدّ اإلملام باملصطلحات التي اسـتخدمها شـحرور يف أعاملـه أمـرا
رضوريا؛ لفهم مجيع أفكـاره ،بـام يف ذلـك موضـوع هـذه الدراسـة .ونظـرا لتـداخل
اخلاصة ،ومن أجل جت ّنب تكـرار املباحـ  ،نحـاول
نظريات شحرور مع مصطلحاته
ّ
الصلة.
تقديم املباح املرتبطة بنطاق الدين مع رشح املفاهيم ذات ّ

 .1معنى الدین
بحسب رؤية شحرورّ ،
فإن الدين من مادة «د ي ن» يعني الطاعة ،ويقول يف تعريفه
ما ييل:
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هو جن

واملدنيـة،
من االنقياد والذل ،فالدين الطاعـة ،ومنهـا جـاءت املدينـة
ّ

ألهنا تقام فيها طاعة ذوي األمر ،ومن هذا الباب جاء الدين ّ
ألن فيه
وسميت املدينة ّ
ّ
ِ
1
طاعة املدين للدائن مقابل أخذ وعطاء .

 .2معنى اإلسالم
الصحة والعافية .وهكذا ّ
وفقا لرؤيتهّ ،
فـإن اإلسـالم هـو
فإن اإلسالم يعني أساسا
ّ
السهل إخضـاع مثـل
اخلضوع ،واإلسالم دين خالص من العيوب والنّواقص .من ّ
هذا الدين ،وال يوجد عائق ،مثل التحجر والتوقيت واملكان ،أمام النـاس لاللتـزام
به.2
3
رب شحرور ن
بـي ويـوم القيامـة
كـل مـن آمـن بـالل والنّ ّ
وفقا آليات القرآن  ،يعت ُ

وعمل صاحلا يعترب ُه يف زمرة املسلمني.4
كام يرى ّ
أن اآلية  62من سورة البقرة تنطبق عىل األديان مجيعهـا ،سـواء أكانـت
سامو ّية أم غري ساموية؛ ّ
ألن اجلميع يشرتكون يف ّ
الشـرط األساي لإليامن بالل ويوم
حران يف شامل رشق سوريا ،بـل
القيامة والعمل الصالح .وال يقصد بالصابئة أهايل ّ
يقصد أولئك الذين ،عىل الرغم من ّأهنم يتبعون إحدى الديانات الساموية الـثالث،
اإلسالم واملسيحية واليهودية ،لكنّهم يؤمنون بالل ويوم القيامة5

ّ

 .1شحرور ،بال تأريخ ،ص .716
 .2املصدر نفسه ،ص .717
 .3البقرة 62 :و 133؛ يون 90 :؛ آل عمران52 :؛ األنبياء.108 :
 .4شحرور1996 ،م :ص.54
 .5شحرور ،بالتأريخ 721 :ـ .722
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وعىل أساس أفكار شحرورّ ،
فإن من آمن بالل ويوم الدين وعمـل صـاحلا فهـو
بـي حممـد؟ص؟ واملسـيحيني
مسلم ،ويف صدق لقب املسلم عليه ال فرق بني أتبـاع النّ ّ
وغريهم.1
املوضـح ،ويعتقـد ّ
أن لقـب املـؤمن يف
يؤمن شحرور بعامل ّية اإلسالم2ـ بـاملعنى ّ
3
أعـم مـن اإليـامن.
التنزيل احلكيم
ّ
خيتص بأتباع حممد؟لص؟ ؛ لذلك ،كان اإلسـالم ّ

فهو دين إنساين عام مشرتك جلميع سكان األرض ،وجلميع العصور.4
ودين اإلسالم هبذا املعنى هو الدين الطبيعي  5وهلذا السبب ،يعتقد شـحرور ّ
أن
نبي.6
مثل هذا الدين ال حيتاج إىل رسول أو ّ

 .3معنى دین اإلسالم
والواقع ّ
أن الدين بمعناه اإلسالمي هـو نفسـه الـذي خيـرج اإلنسـان بـه مـن عـامل
احليوان ّية ،وتكون طاعته رضور ّية له .والدين ال يشمل العبادة فقط ،بل حيتوي عـىل
قوانني الوجود يف ضوء النبوة ،والترشيع يف ضوء الرسالة.7

 .1شحرور2016 ،م.20 :
 .2شحرور 1996 ،م.23 :
 .3املصدر نفسه.38 :
 .4شحرور1996 ،م55 :؛ شحرور ،بالتأريخ.548 :
 .5الروم.30 :
 .6شحرور1996 ،م.113 :
 .7شحرور ،بالتأريخ.717 :
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 .4معنى الكتاب
هذا املصطلح له استخدام قرآين يف معنيني :أحدمها عام ،واآلخر خاص:1
نبي اإلسالم ،وتبـدأ
ا املعنى العام :جمموعة من اآليات والسور التي نزلت عىل ّ
من ّأول سورة الفاحتة وتنتهـي بسـورة النـاس .وهـذا املصـطلح مـرادف لــ
ويتضمن ثالثـة أقسـام« :النبـوة» و«الرسـالة» و«تفصـيل
«التنزيل احلكيم»،
ّ
بي ،وهنـا نـذكر
سيتم رشح النّ ّبوة والرسالة الحقا يف مقامات النّ ّ
الكتاب» .و ّ
فقط ّ
أن املقصود من تفصيل الكتـاب هـو تلـك اآليـات التـي ُتعتـرب بمنزلـة
فهرس لـ «التنزيل احلكيم» ،وهذا اجلزء من الكتاب لي

من آيـات الرسـالة

وال من آيات النّ ّبوة.
ا املعنى اخلاص :الكتاب يف هـذا االسـتخدام حيتـوي عـىل آيـات الرسـالة ،أي
التشـريع فقط ،وبناء عىل هذا املعنى ُيطلق عىل املسلمني واليهود واملسـيحيني
أهل الكتاب.2

 .5معنى القرآ
املقصود من هذا املصطلح لي

معناه املتعارف واملتداول يف األذهان ،بل القرآن ،يف

عرب عنها ،وهلذا السـبب ورد هـذا املصـطلح يف
نظر شحرور ،هو مضمون النّ ّبوة و ُي ّ
اآلية  111من سورة التوبة إىل جانب التوراة واإلنجيل .وبحسب هـذا املصـطلح،
ّ
فإن القرآن حيتوي عىل قوانني الوجود التي حتكـم اإلنسـان ،والطبيعـة ،والتـاريخ،
واملجتمعات .وتوضيح ذلك :إ ّنه وفقا ملصطلحات شحرور ،يأيت القرآن مـن فعـل
 .1موقع حممد شحرور الرسمي 4 ،يوليو 2020م.
 .2البقرة 53 :؛ آل عمران.48 :
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ألن القرآن ُ
«قرن»؛ ّ
ربط قـانون الوجـود العـام بقـانون الوجـود اخلـاص يف جمـرى
1
يعـرب عـن حقـائق موضـوع ّية سـواء قبلهـا أحـد أم ال.
التاريخ البرشي  .فـالقرآن ّ

وبعبارة أخرى ،هذه احلقيقة املوضوع ّية حقيق ّية خـارج الـوعي البشــري ،ويمكـن
لإلنسان أن يدرك قوانني الوجود ويكتشـفها مـن خـالل االستكشـاف العلمـي يف
خمتلف املجاالت املعرف ّية ،مثل :الفلسفة ،وعلم الكونيات ،والفيزيـاء ،والكيميـاء،
وما إىل ذلك .وهلذا ّ
حجة للجميع.2
فإن القرآن ّ
مهـام،
يشري شحرور إىل أ ّن االنتباه إىل «املقامات النّبو ّية الثالثة» يمكن أن يكون ًّ

وتعدّ هذه النقطة إحدى املبادئ ال ّتصديق ّية لوجهة نظره يف مسألة نطاق الدينّ .
وملـا
نتطرق إليها بالرشح ،وهـي
كانت مقامات ّ
النبوة هبذه األمه ّية ،استوجب البح أن ّ
كالتايل:

بي؟صل؟ الثالثة
ثان ًيا :مقامات النّ ّ

لنبي اإلسـالم؟ص؟ ثالثـة مقامـات ،و ّ
اخلاصـة.
لكـل منهـا آثارهـا
ّ
يرى شحرور أ ّن ّ
واعتمد يف ذلك عىل قوله تعـاىل  ،3وهـذه املقامـات هـي :مقـام حممـد الرجـل (أو
اإلنسانية) ،والنبوة ،والرسالة.4

 .1موقع حممد شحرور الرسمي 4 ،يوليو 2020م.
 .2شحرور ،بالتأريخ ،ص .103
 .3األحزاب.40 :
 .4العظمة وغريه1995 ،م.61 :
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وبشكل عام ،وفقا لفكر شـحرور ،يمكـن اعتبـار حمتـوى الـدين جـزئني ،مهـا
الكتاب والسنة ،إال أنّه يؤ ّكد عىل الكتاب أكثر ،وال يعتمد إال عىل احلدّ األدنـى مـن
السنّة.

 .1نطاق الدین يف مقام اإلنسان ّية
األول ،وهو مقام «حممـد الرجـل» ،فهـو مثـل غـريه مـن البشــر،
بالنسبة إىل املقام ّ
وبالتايل ال يعلو عىل غريه من البشـر يف أي جهة مـن اجلهـات .فريتـبط هـذا املقـام
ُْ ا َ ََ ََ
ُْ ُ
للنبي .وي ّ
باحلياة ّ
ستدل شحرور بقوله تعاىل« :قل إِنما أنا بكِِر َِِثلك ْم...
الشخص ّية
ّ

ّ 1
نبي اإلسالم له سلوك إنساين طبيعي كسائر أبناء البشـر ،وال عالقـة لسـلوكياته
أن ّ

والطبيعي اخلـاص بالبشــر ،ويـرتبط
التكويني
بالدين أو الوحي ،بل هو يف اإلطار
ّ
ّ
بالعرف والعادات السائدة يف املجتمع يف عرصه:
ّ
فككل إنسان ،كانت للرسول؟ص؟ سلوكاته الطبيع ّية اإلنسان ّية ،التی العالقة هلـا
بالدين وال بالوحي ،بل تدخل فـی إطـار التكـوين الطبيعـي اخلـاص بـه كإنسـان،
ومرتبطة باألعراف والتقاليد املتع ّلقة بمجتمعه يومها.2
ومن الواضح ّ
السنّة النّبو ّية
أن باالعتامد عىل هذا الوصف ،ال يمكن اإلشارة إىل ّ
يف مقام اإلنسان ّية عىل ّأهنا معتربة وصاحلة للدخول يف جمال الدين.

 .2نطاق الدین يف مقام النّ ّبوة
يرى شحرور ّ
بي حممد؟ص؟ جعلتـه
أن األخبار الغيب ّية التي أوحاها الل سبحانه عىل النّ ّ

 .1الكهف.110:
 .2شحرور2016 ،م.84 :
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نب ًّيا ،وبسبب عالقته بإعالن الغيب ُدعي نبيا.1
ووفقا لقوله هذاّ ،
فإن السبع املثاين ،احلروف املقطعة ،والقـرآن شـ ّكلت حمتـوى
النّ ّبوة ،والقرآن حيتوي عىل ثالثة أنواع من الغيب ،وهي :الغيـب املـايض ،والغيـب
وينص عىل قوانني الوجود .2وعليـهّ ،
فـإن حمتـوى هـذا
احلارض ،والغيب املستقبل،
ّ
املقام ،أي النبـوة ،هـو كلـامت الل يف الكـون ،أي الوجـود املوضـوعي واخلـارجي
السببّ ،
كلـام زاد عـدد
لألشياء والظواهر التي تتح ّقق خارج الوعي البشـري .هلذا ّ
خصصات العلم ّية ،زاد فهم الناس للقرآن .وملّا غابت هذه الظروف عن
املراكز وال ّت ّ
بي؟ص؟ ،استند شحرور عىل اآلية  30من سـورة الفرقـان؛ ليقـول إ ّن القـرآن
زمن النّ ّ
بقي مهجورا حتى بني الصحابة ،ومنهم اإلمام عيل؟ع؟!.3.

ويرى أيضا ّ
ومستقرة يف العصور مجيعها .ودليله عـىل هـذا قولـه
أن النّ ّبوة قائمة
ّ
ُ ِّ َ َ

ْ ََ

َ ََْ

سبحانه﴿ :ل ِك نبل ُمستقر َو َسِ ْوف تعل ُمِو َ ﴾ .4ونتيجـة لـذلكّ ،
تطـور املعرفـة
فـإن ّ
بـوة يتأ ّملـه النـاس يف ّ
البرش ّية وتكاملها مرتبط بـالنّ ّبوة؛ ّ
كـل عــرص
ألن حمتـوى النّ ّ

احلس ،وهو أقوى أنواع ال ّتأويـل يف
تدرجي ًّيا حتى ينكشف معناها ،ويتح ّقق التأويل ّ
رؤية شحرور.5
وعليهّ ،
والتارخييـة ،وهـي
التكوينيـة
الغيبيـة
ّ
ّ
فإن وظيفة مقام ال ّن ّبوة هي نقل األخبار ّ

 .1شحرور2016 ،م.86 :
 .2شحرور2008 ،م۴5 :؛ شحرور2016 ،م 83 :ـ .84
 .3شحرور ،بالتأريخ.129 :
 .4األنعام.67 :
 .5شحرور ،بالتأريخ.193 :
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أخبار تقبل الصدق والكذب ،وال يوجد اجتهاد فيها ،خالفا ملحتـوى الرسـالة .1ورغـم
يتم تأويلهـا
ّأهنا تعترب نوعا من الغيب يف عصـر نزول الوحيّ ،إال أ ّنه مع ال ّتقدّ م
العلميّ ،
ّ
يـتم الكشـف عـن خطئهـا يف
يف عصور الحقـة ،و ُتصـبح قابلـة للفهـم ،وبـالطبع قـد ّ
املستقبل .2و ّ
وتطـوره ،هـو
إن ما ُيم ّيز هذه األخبار الغيب ّية والتارخي ّية ،مثل تكوين اجلنني
ّ
بي ملعارصيه3؛ ّ
ألن معاصـري الرسول مل يكونوا قادرين عـىل
استحالة وصفه من قبل ال ّن ّ
السبب مل يكن ألهل عصـر الوحي واجب سـوى اإليـامن
فهم مثل هذه األخبار ،وهلذا ّ
للنبوة عـىل أسـاس قاعـدة
هبا وقبوهلا تع ّبدا .4ومن نتائج هذا الرأي ،االستمرار الزمكني ّ
ص وتغيري الفهم (أو حركة املحتوى) ،والتي ُيشـار إليهـا بقاعـدة «التشـابه».5
ثبات ال ّن ّ
يتغري؛ ّ
ووفقا هلذه القاعدةّ ،
ألن احلقيقة املوضـوع ّية ثابتـة
فإن ّ
نص القرآن ثابت وال ّ
متغريان ونسـب ّيان ،أي تنكشـف حقـائق الكـون
دائام ،ولكن فهم اإلنسان ومعرفته ّ
وتتأول باستمرار.6
بشكل تدرجيي
ّ
بـوة ال عـىل حمتـوى
وبحسب رؤية شحرور ،تنطبق هذه القاعدة عىل حمتـوى النّ ّ
عمليـا ،وتـم حتديـدها بوضـوح مـن خـالل
الرسالة ،التي جيب أخذها يف االعتبار
ًّ
 .1شحرور 2008 ،م ،ص .46 ،37
 .2شحرور ،بالتأريخ.209 :
 .3فهذا النبأ الغيبی جاء فی سطر واحد دون أن يكون النبی قادرا علی رشحه ملن معه ،لكــن بعــد
عصور من تبليغه صار معروفا بعد أن تم تأويله بفضل تطور العلم احلدي  ،حي احتاج األمر
إلی جملدات ضخمة ألفت حتت مسمی «علم اجلنني» ،وهذا العلم مل يكن معروفا فی فرتة نزول
هذا النص إال عند الل عز ّ
وجل دون النبی أو الصحابة»( .شحرور2016 ،م :ص.)83
 .4شحرور ،بالتأريخ 131 :ـ .130
 .5شحرور2008 ،م 35 ،30 :ـ 37؛ شحرور ،بالتأريخ.713 ،191 :
 .6شحرور ،بی تا.360 ،205 :
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الوحي .بالطبع ،قبِل شحرور نوعا من التغيري واملرونـة يف هـذا القسـم أيضـا ،مـن
بإمكانيـة حتقيـق
خالل اقرتاح الفقه احلدودي ،لدرجة أ ّنه ،عىل سبيل املثال ،يعتقـد
ّ
النتائج باستخدام العلوم احلديثة يف مسائل املرياث ،فتختلف عن أحكامها يف القرن
يتصور شحرور أ ّنه ّ
وحـرر
ختىل عن األلفة اآلبائ ّية،
الثامن امليالدي .1وهبذه الفكرة،
ّ
ّ
عامل ّية اآليات من قبضة االستبداد املعريف.
ومن األس

غري يف حمتوى
الفكر ّية التي تبنّاها شحرور لطرح قاعدة ال ّتشابه وال ّت ّ

املتغرية لإلنسان ،2هو ّ
ّ
الكـيل
أن الل تعاىل عـامل بعلمـه
ّ
النبوة وفقا للسياقات املعرف ّية ّ
واملطلق بأ ّنه سيكون ألتباع القرآن الكريم تفامهات خمتلفة إىل يـوم القيامـة؛ بسـبب
ص
اختالف األرضيات املعرف ّية وجمـاالت علمهـم ،وهلـذا السـبب فقـد ّ
رتـب الـنّ ّ
بطريقة تعك هذه امليزة:
مستقرها ،وبـام
...بام أ ّنه ال وحي وال تنزيل بعد حممد؟ص؟ اخلاتم ،يضع األنباء يف
ّ

ّ
ّ
الكـيل اخـتالف القـارئ ،إلـی أن تقـوم السـاعة ،فـی األرضـ ّية
أن الل يعلم بعلمه
ص وحركـة
املعرف ّية ويف املدركات ،فجاء تنزيله حيمل ظاهرة ال ّتشابه ،أي ثبـات الـنّ ّ
املحتوی فی النّ ّبوة.3
االفرتاض املسبق هلـذا التعبـري هـو التـأثري الـواعي أو الالواعـي لالفرتاضـات
متغـرية ونسـب ّية
ص؛ تلك االفرتاضات التي هي نفسـها
املسبقة الذهن ّية عىل فهم النّ ّ
ّ

حتت تأثري ال ّتعاليم واملعارف األخرى .ووفقا لفكر شحرورّ ،
النبويـة:
فـإن الروايـة
ّ
فرب سامع أوعی من مب ّل »ّ ،
تدل عىل ّ
أن معرفة الناس للقـرآن
«ب ّلغوا عنّي ولو آية ّ
 .1شحرور2008 ،م.۴۴ :
 .2شحرور2008 ،م.30 :
 .3شحرور2008 ،م.30 :
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يف القرن احلادي والعشـرين هو أكمل من فهم معاصـري الرسول؟ص؟ ،بل أكثر مـن

النبي نفسه.1
فهم ّ

ويعتقد شـحرور ّ
الغيبيـة ورضـاها بتعبريهـا
أن عـدم رشح الرسـول لألخبـار
ّ

املنطوقي ،هو دليل عىل إثبات مقام النّ ّبوة جلميع العصور واألماكن ،ويمكن جلميع
البشـر فهم القرآن إىل يوم القيامة ،وفقا ألجواء زماهنم ومدى علمهم.2
وبال ّنظر إىل جمموع كلامت شحرور ،يمكن الوصول إىل نتيجة ،وهي ّ
أن نطاق الـدين
يف مقام ال ّن ّبوة ،والذي يرتبط بمحتوى القرآن ،والسبع املثاين ،واحلروف املقطعـة واسـع
جدا وله أقىص مدى.3

 .3نطاق الدین يف مقام الرسالة
املقام الثال واألعىل للنبي هو مقام الرسالة؛ حي تل ّقى الرسول آيات أم الكتـاب
وتفصيله من الل تعاىل .وما يم ّيز هـذه املجموعـة مـن اآليـات ّأهنـا تـرتبط باختيـار
اإلنسان ،وخالفا للقرآن ،فهي قابلة لإلطاعة والعصيان .4ويرى شـحرور ّ
أن ملقـام

الرسالة خصائص ،من قبيل كونـه إهليـا ،وخامتـا ،وعامليـا ،وأبـديا ،ورمحـة ،وهـذه
اخلصائص هي التي تضع هذا املقام يف موضـع ثابـت وغـري قابـل للتغيـري ،وتعتـرب
الرشيعة اإلهل ّية صاحلة جلميع العصور واألماكن.5
ويرى أيضا ّ
أن آيات الرسـالة هـي جـزء مـن الكتـاب ،وتتكـون بـدورها مـن
 .1شحرور2016 ،م.86 ،83 :
 .2شحرور2016 ،م86 :؛ شحرور ،بی تا.209 :
 .3شحرور2008 ،م45 :؛ شحرور2016 ،م 83 :ـ .84
 .4شحرور ،بالتأريخ ،ص .105 ،103
 .5شحرور2014 ،م107 ،99 :؛ شحرور2016 ،م.89 :
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نـص
األول هو أم الكتاب؛ وهذا القسم صالح وقابل لالجتهاد ،وله ّ
جزأين :اجلزء ّ
املحرمـات
ثابت ومضمون كذلك ،ومن حي املحتوى يشتمل عىل مواضـيع مثـل ّ
واألوامر والنواهي والشعائر والقـيم ،وحيتـوي عـىل تسـع عرشـة آيـة حمكمـة مـن
الكتاب .1وتعترب مسائل أم الكتاب معتربة دائام وغري قابلة للتغيري .وأ ّما اجلزء الثـاين
األول ،وهي  993آيـة دون اعتبـار
هو تفصيل أم الكتاب؛ وهو تفصيل آيات اجلزء ّ
لتكرار اآليات .2كام يدّ عي شحرور ّ
ألول
أن عدد هذه اآليات قد تـم البحـ عنـه ّ
مرة يف تاريخ رسالة حممد ،وهذا الرقم قابل للتعديل.
ّ

وهبذا التفسري يمكن القول ّ
إن مضمون الرسالة هو الشؤون االجتامع ّية والــرشع ّية،

مثل األخالق والتقوى .وبعبارة أخرى ،ما جيب فعله ومـا ال جيـب فعلـه ،واملعـايري
يتم .3وعليهُ ،تعترب آيـات الرسـالة مـن املحكـامت ،وإذا مل
يتم امتثاهلا أو ال ّ
التي قد ّ
ألي
تغريات الزمان واملكان من خالل االجتهاد ،فلن تكـون صـاحلة ّ
تكن مرنة مع ّ
زمان ومكان.4
نقال عن بعض آيات القرآن الكريم  ،5اعترب شـحرور ّ
أن وظيفـة الرسـول هـي
جنـب عـن إخفائـه وكتامنـه.6
بيان التنزيل احلكيم ال رشحه ،أي إعالن الوحي وال ّت ّ

 .1موقع حممد شحرور الرسمي 4 ،يوليو 2020م؛ شحرور2015 ،م.174 :
 .2األعراف.52 :
 .3شحرور ،بالتأريخ 104 :ـ .360 ،325 ،214 ،136 ،125 ،112 ،105
 .4شحرور2008 ،م 37 :ـ .38
 .5البقرة159 :؛ املائدة.15 :
 .6شحرور2008 ،م 42 :ـ  43؛ شحرور2016 ،م 92 :ـ .93
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وعىل هذا األساسّ ،
املهمة بأفضـل طريقـة ،ومـن واجـب
فإن الرسول قد قام هبذه ّ
تم بياهنا عن طريق الرسول.1
الناس أن يف ّكروا يف اآليات التي ّ
ومن خالل توضيح شحرور ملقام الرسالة ،يمكن اعتبار نطاق هـذا اجلـزء مـن
ّ
إن الرسول يف هذا املقام ينقل فقط الوحي املسـتلم يف
الدين حمدودا من جهة؛ حي
األمور املتع ّلقة بالرسـالة .وبـالنّظر إىل ّ
التكوينيـة عـن
أن شـحرور ينفـي العصـمة
ّ
الرسول ،فإنّه يعترب أيضا ّ
أن نطاق الدين يف جمال السـنّة حمـدود للغايـة ،فهـو يقـول
بالصـراحة« :مل يكن معصوما يف ّ
كل يشء» .2ويف الوقـت نفسـه ،وفقـا خلصـائص
مقام الرسالة يمكن اعتبار نطاق عام ملقام الرسالة مـن حيـ الزمـان واملكـان مـن
منظور آخر ،وسنرشحه فی السطور الالحقة.
اخلاصــة
حتــى اآلن ،تــم رشح نطــاق التنزيــل احلكــيم وفق ـا للمصــطلحات
ّ
نبني نطاق السنة من وجهة نظر شحرور:
بشحرور ،والستكامل البح
ّ

 .4نطاق الدین يف جمال السنة
السـنّة يف
نتعرف عىل معنى ّ
طرق إىل نطاق الدين يف السنّة ،من الرضوري أن ّ
قبل ال ّت ّ
املصطلحات العا ّمة ويف سياق عبارات شحرور .وعىل أساس ما ذكره شحرور مـن
السنّة ّ
بي؟ص؟ غري القرآن ،من قـول أو فعـل أو
بكل ما صدر عن النّ ّ
عرفوا ّ
أ ّن الفقهاء ّ
بامكانيـة
تقرير ،ما يصلح ألن يكون دليال عىل حكـم رشعـي .3ويعتقـد شـحرور
ّ

 .1شحرور2008 ،م 43 :و  289ـ .290
 .2شحرور2016 ،م.93 :
 .3العظمة وآخرون1995 ،م.57 :
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إعادة النّظر يف هذا ال ّتعريف؛ نظرا ألبد ّية نطاق الرسـالة  ،1وتقـديم هـذا التعريـف
للسنة من قبل الناس ولي

من قبل الل تعاىل أو النبي نفسه2؛ لذلك ّ
فإن السنة هبـذا

نبي اإلسالم.
املعنى ،هي تابعة ألمور زمان ّية وتاريخ حياة ّ

ووفقا لرؤية شحرورّ ،
يرصـح الل
السنّة هو التغيري وال ّت ّ
فإن مرل ّ
حول ،وهو ما مل ّ

يف كتابه بثباته فحسب ،بل عىل العك

ومتغـرية .3وقـد استشـهد
اعتربها مستمرة
ّ

بريات من القرآن الكريم إلثبات وجهة نظره .4:ووفقـا لرؤيتـهّ ،
فـإن هـذه اآليـات
تنص عىل ّ
غري والتسنّه  5هي أهم صفة للسنة.6
ّ
السنّة ليست أبد ّية وتعترب ال ّت ّ
أن ّ
وأي تعريف يقدّ مه شحرور للسنّة ،فسوف يقع يف اإلشكال نفسه الذي وقع فيه
ّ
يف التعاريف األخرى ،وال يمكن اعتبار تعريفه صـحيحا ومقبـوال لـدى اآلخـرين
عىل أساس مبناه.
ويعتقد شحرور أ ّن خصائص مقام النّ ّبوة سارية يف حياة الرسول فقط ،وتنتهـي
بوفاتهّ .7
بي باعتبـاره ويل
تم ّاختاذها خالل حياة النّ ّ
فإن اجتهادات الرسول وقراراته ّ
األمر واحلاكم األعىل للمجتمع فطاعتهـا ضــرور ّية ألفـراد ذلـك املجتمـع فقـط.
ويرجع لزوم متابعة أهل املجتمع معارصي الرسول لقراراته8إىل ّ
أن هذه القـرارات
 .1األعراف.158 :
 .2العظمة وآخرون1995 ،م57 :؛ شحرور ،بالتأريخ.548 :
 .3املصدر نفسه.
 .4األنفال38 :؛ احلجر13 :؛ الكهف55 :؛ األحزاب38 :؛ آل عمران137 :؛ النساء.26 :
 .5البقرة.259 :
 .6شحرور2016 ،م 99 :ـ .100
 .7شحرور2016 ،م 89 :ـ .92
 .8شحرور2014 ،م.378 :
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معني .لـذلك ،ال يمكـن نقـل هـذه القـوانني
تم سنّه لتنظيم جمتمع ّ
مدين ّ
هي قانون ّ

وضـرورة ا ّتباع السياسة النّبو ّية إىل املجتمع غري النّبوي ،1يقول شحرور:

غـري هـي الرسـالة
وهبذا تكون السنة اإلهل ّية األبد ّية التی ال ت ّتصف بال ّتبـدّ ل وال ّت ّ
السـنّة
األبديـة واخلامتـة ،مم ّثلـة فـيام جـاء يف كتـاب الل ،وهـي التـي
اإلهل ّية
ّ
تسـمی ّ
ّ
بـوة كقائـد أعلـی للمجتمـع
الرسول ّية ،وأ ّما اإلجتهادات التي اجتهدها من مقام النّ ّ
السنّة النّبو ّية ،فهي ليسـت وحيـا مـن عنـد الل،
وكقاض له كام رأينا سابقا،
فتسمی ّ
ّ
ولكنّها نابعة من اجتهاداته ،وهي مرتبطة بظروف جمتمعه ومسـتوی معيشـة أفـراده
ظرفيـة وغـري صــاحلة لكـ ّ
ـل زمــان
ومسـتوی وعــيهم ،مــا جيعـل منهــا اجتهــادات
ّ
ومكان...2

َ َ ُ
بحسب فهم شحرورّ ،
فإن تعبري «إيتا» يف اآلية  7من سورة احلشـر ﴿َِا آتِاك ُم
ا ُ َ
الر ُسول ف ُخ ُذوهُ﴾ ّ
يدل عىل ّ
أن االجتهادات البرشية للنّبي تنشأ من فكره وال عالقة هلـا

ّ
ّ
ثمّ ،
خاصة بمعارصي النبي ،ويف زمن حياتـه ،كـام
فإن طاعتها أيضا ّ
بالوحي .ومن ّ

أن طاعة ترشيعات أويل األمر  3يف ّ
ّ
كل زمان هي كذلك.4
ووفقا لوجهة النّظر هذهّ ،
يتم
السنّة ليست يف األساس جزءا من الدين حتى ّ
فإن ّ
السـنّة ضـئيل للغايـة؛ ّ
بحثه يف نطاق الدين؛ لذلكّ ،
ألن
فإن نطـاق الـدين يف قسـم ّ
توسع حمتوياته لغري
مهام من القضايا الدين ّية تارخي ًّيا وثمرته عدم ّ
شحرور اعترب جزءا ًّ
بي؟ص؟.
معارصي النّ ّ
 .1شحرور2016 ،م90 :؛ شحرور2014 ،م 132 :و .303
 .2شحرور2016 ،م.101 :
 .3النساء.59 :
 .4شحرور2016 ،م 104 :ـ .106
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أن أساس الدين هو التنزيل احلكيم ،ويرى ّ
وقد اعترب شحرور ّ
أن هنـي الرسـول
عن مجع أحاديثه تأكيد عىل هذه النّقطة .و ّ
إن شحرور ال يعترب األخبار اآلحاد جـزءا
مهمة لعا ّمة النـاسّ ،
فـإن الرسـول
من الدين؛ أل ّنه يعتقد أ ّنه إذا كانت هذه األخبار ّ
كان ُيعلنها للجميع ،وال لشخص أو شخصني .1باإلضافة إىل ذلك ،وبحسب قـول
شحرورّ ،
فإن الرسول مل يكن يسمح بتدوين قراراته يف ال ّتشــريع والتقنـني؛ وذلـك
ّ
معني ،وخالفا لفهـم الفقهـاء
معني وملجتمع ّ
ألن قراراته ّاختذت وفق رشوط تاريخ ّ
والرواة ،فهي ليست أزل ّيةّ ،
وإال لصار الرسول رشيكا لل يف الترشيع.2
وأمـا بخصــوص النّطــاق املوضــوعي والزمنــي واملكــاين لألحاديـ  ،فيعتقــد
ّ
شحرور أ ّنه إذا كان احلكم الرشعي الوارد يف الرواية غري موجود يف القرآن الكريم،
معني من الزمان واملكان.3
فينبغي اعتباره نسب ًّيا ،وأن يكون احلكم خاصا برسد ّ
السـنّة مـن وجهـة
بي ،يمكن تقسـيم ّ
وبالنّظر إىل فصل شحرور بني مقامات النّ ّ
بـوة ،وسـنّة الرسـالة ،والوصـول إىل
نظره إىل ثالث فئات :سنّة اإلنسان ّية ،وسنّة النّ ّ
أي فقـه أو رشع
السالف ذكرها ،وهي عدم إمكـان بنـاء ّ
نتيجة بالنّظر إىل املقدّ مات ّ

بي كرجل .4كـام ّ
السـنّة
بـي ال معنـى هلـا يف جمـال ّ
أن طاعـة النّ ّ
عىل أساس سلوك النّ ّ
النّبو ّية؛ ّ
والتكوينيـة .5لكـن أحاديـ الرسـالة
العقديـة
ألن مضموهنا هـو األمـور
ّ
ّ

بدورها تنقسم إىل نوعني:
 .1املصدر نفسه 58 :ـ .60
 .2املصدر نفسه.67 :
 .3شحرور ،بالتأريخ.572 :
 .4العظمه و مهكاران1995 ،م 61 :ـ .63
 .5املصدر نفسه.62 :
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أ) بخاص ّية الطاعة امل ّتصلة :الطاعة امل ّتصلة ّ 1
تـدل عـىل ّ
أن طاعـة الرسـول هـي
أبديّ ،
بالضبط كطاعة الل ،وبام ّ
رضوريـة يف حياتـه
فإن طاعة الرسول أيضـا
أن الل
ّ
ّ
وبعد موته.2
ب) بخاص ّية الطاعة املنفصلة :يعترب شحرور تكـرار الطاعـة يف آيـة اطيعـوا الل
3
ويسميها الطاعـة
بي عن طاعة الل،
ّ
واطيعوا الرسول عالمة عىل اختالف طاعة النّ ّ

كمؤس
املنفصلة .هذه الطاعة رضور ّية فقط يف زمن حياة الرسول،
ّ
للمجتمع.

للدولة وقائـد

 .5نطاق الدین حسب دیناميات الدین واالجتهاد
نصه:
يقول شحرور يف توضيح مصطلح الرشك ما ّ
الرشك :هو اإليامن بمبدأ الثبات .وال يلزم يف الشـرك أن يكون علن ًّيا .وللشـرك

ا اَ َ َْ ُ َ ْ
أنواع عديدة أسوأها شـرك التجسيد الذي أشار إليه تعاىل بقوله ﴿ إ ِ اَّلل َّل يغفِر أ
ْ ََ ْ
ا ََ
َ
ََْ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ ََ ُ َ َ ْ ُْ ْ
ُْ َ َ
رى إِثمِا عظِ ًلمِا﴾.4
اَّلل فقِ ِد افِ
ْشِك ِبِ ِ
يْشك ب ِ ِه ويغفِر َا و ذل ِي ل ِمن يكاء وَِن ي ِ

والرشك بالل هو أن جيعل اإلنسان لل رشيكا يف العبادة والدعاء .والرشك لسان حال
ولي

لسان مقال؛ ألنّه ال يوجـد إنسـان يف األرض قـال أو يقـول عـن نفسـه ّإنـه

مشـركّ .
التطـور ،كـام جـاء يف قولـه
فالشـرك هو السكون يف الفكر والتوقف عـن
ّ
َ ْ

ْ
ََ َ َ َاَُ ُ َ
َ َ َ َُ
﴿و خل جنته َوه َو ظال ِم ِنلَفسِ ِه قال َا أظن أ
التغري وآمن بالثبات:
تعاىل عىل من أنكر ّ

 .1آل عمران.32 :
 .2العظمة وغريه1995 ،م.62 :
 .3النساء.59 ،
 .4النساء.48 :

َ

َ

ََ
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َ
ًلد ه ِذه ِ أبدا﴾ .1والثبات عىل مبدأ اآلبائية هو أيضا رشك كـام جـاء يف قولـه تعـاىل:
تبِ
ا َ َ ْ َ َ ََ ََ ُا َ ا ََ َ
َْ
اره ِْم َُقت ُدو َ ﴾.2
﴿إِنا وجدنا آباءنا لَع أَة وإِنا لَع آث ِ

الرسالة املحمد ّية هي هناية نسخ الرساالت اإلهل ّية وبداية التشـريع البشــري يف

املبني ـة عــىل أســاس تقــدم التــاريخ والظــروف املوضــوعية
املؤسســات الترشــيع ّية ّ
ّ
يـتم ترشـيعها عـىل أسـاس االجتهـاد يف تفصـيل أم
للمجتمعات .وهذه القـوانني ّ

الزمانيـة
بي حممد؟ص؟ يف زمنه القوانني املدن ّية حسـب الظـروف
ّ
الكتاب .لقد ن ّظم النّ ّ
واملكان ّية السائدة آنذاك .وهـذه القـوانني التـي ال تتعـارض مـع مضـمون الرسـالة
ستتغري بالرضورة يف الفـرتة بعـد حيـاة الرسـول ،3طبعـا هنـاك حـدود ملثـل هـذه
الـرغم مـن ّ
أن
التغيريات ،وال تتجاوز إطار التنزيل احلكيم .وهكذا ي ّتضح أ ّنه عـىل ّ

ص ،وهي دائمة وأبد ّيةّ ،إال ّأهنا قابلة لالجتهاد
يتغري من حي النّ ّ
حمتوى الرسالة ال ّ
أي عصـر وفقا لظروفه.
ويتم استخدامها يف ّ
املستمرّ ،
ّ

وبحسب اعتقاد شحرورّ ،
اإلهليـة،
فإن «احلنيف ّية»  ،4من خصائص عامل ّية الرسـالة
ّ

ووفقا له ّ
تغريات الزمان واملكـان ،وهـي عالمـة عـىل
فإن الترشيع البشـري يتقدّ م مع ّ
الرمحة اإلهل ّية للعاملني .5ومن بني احلقائق املوضوع ّية ،يعتـرب الل سـبحانه وتعـاىل فقـط
ثابتـا .ويف التشــريع ،مل يبلـ اإلنســان ّإال  14حمرمــا مــن قبــل الل تعــاىل يف الرســالة
املحمدية .6وهذه امليزة هي مسو التعدّ د ّية بأشكاهلا كا ّفة.1
 .1الكهف.35 :
 .2الزخرف .23 :موقع حممد شحرور الرسمي 4 ،يوليو 2020م.
 .3موقع حممد شحرور الرسمي 4 ،يوليو 2020م.
 .4الروم.30 :
 .5األنبياء.107 :
 .6شحرور2015 ،م 251 :ـ .329
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واملتغري يف الدين أ ّنه يتج ّنب ال ّتقليد وال ّثبات
ويظهر من آراء شحرور حول الثابت
ّ

يف فكر املف ّكرين املسلمني السابقني ،ويعتربها سببا ّ
لتخلـف املسـلمني .هلـذا السـبب،
التكوينيـة بطريقـة مـا ،ويف
ينضم إىل العـامل املعـارص واحلـدي يف األمـور
حياول أن
ّ
ّ
األمور التـرشيع ّية بطريقة أخرى ،ويعترب ّ
أن نطاق الدين واسع جدا ،بحيـ يمتـدّ إىل

يوم القيامة ،سواء يف قسم التكوين أو الترشيع.

ثال ًثا :دراسة نقد ّیة
عند فحص وجهات نظر شحرور حـول نطـاق الـدينّ ،
أهـم مدّ عياتـه،
نركـز عـىل ّ
ونناقشها بناء عىل التحليل املقدّ م آلرائـه .واجلـدير بالـذكرّ ،
أن بعـض االنتقـادات
ترجع إىل تعارض أفكاره مع األس

العقد ّية املسلمة بني املسلمني ،وبعضـها يقـوم

أهـم
عىل مبادئ تأسيس ّية مـن قبلـه وعـىل افرتاضـاته
ّ
الفكريـة املحـدّ دة .ونعـرض ّ
االنتقادات يف دائرة املوضوع وحسب األمه ّية كام ييل:

 .1عدم االلتفات إل رسالة األنبياء
ألي غرض أرسل الل األنبياء ،وما هدف الـدين للبشــر ّية؟ مـاهي عالقـة حمتـوى
ّ
القرآن ،حسب ما اصطلح عليه شحرور ،بسـعادة اإلنسـان؟ هـل بعـ أنبيـاء الل
ليكتشفوا احلقائق الطبيع ّية للوجود؟ ويف دراسة أخرى ،ب ّينّا مـا الغـرض األسـاي
الطبيعيـة.2
من الدين بالنّظر إىل رسالة األنبياء؟مهع؟ وما هـي عالقـة الـدين بـالعلوم
ّ
االجتاه العلمي املفرط هو أحد آفات البح يف العلوم اإلنسان ّية ،والتـي تـأ ّثرت بـه
 .1موقع حممد شحرور الرسمي 4 ،يوليو 2020م.
 .2حميطي أردكان.1396 ،
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آراء شحرور .واهلدف من العلم هو اكتشـاف الواقـع بشـكل مطلـق ،سـواء أكـان
جتريبي .و ّ
إن االعتامد عىل بيانات العلوم الطبيع ّية وتأثريها عىل تفسـري
جتريبيا أم غري
ّ
احلق يف مقام الدّ راسات الدّ ين ّية .يقـول
الدين أمر غري صحيح ويتعارض مع حمور ّية ّ
املف ّكر املعارص الشهيد مطهري يف هذا املضامر:
«مل یكن أرس العلم واستعباد يف عرص كعصارنا .ال ینبغااي أ ُیطلااق عااىل هااذ
الفرتة اسم عصار العلم ،بل جيب أ ُیطلق عليها عصار اسااتعباد العلاام ...يف
السابقة ،كا العلم أكثر حر ّی ًة من هذ
مجيع الفرتات ّ

الفرتة»1.

 .2عدم تالئم رؤیة شحرور مع مبدأ اهلدایة اإلهل ّية

يبدو ّ
بخامتيـة
أهم ما دفع شحرور لطرح قاعدة ال ّتشابه ،هو أ ّنه مـن جهـة يـؤمن
ّ
أن ّ
الرسول وخلود الدين ،وعليه يلزم له أن يرشح الدين ،بحيـ يكـون وراء الزمـان
واملكان ،ومن جهة أخرى ،يرى ّ
نص التنزيل احلكيم ثابت ونزل يف زمان ومكان
أن ّ
بي إرشاد البرش وهدايتهم يف العصـور واألمكنـة
حمدّ دين .وبعبارة أخرى ،ينوي النّ ّ
املتغرية بنص ثابت ما وراء الزمان واملكان .ولقد وجد ّ
ص ثابتـا
احلـل يف جعـل الـنّ ّ
ّ
الرغم من إجياد ّ
حل للمشكلة ّإال ّأنـه
متغريا ونسب ًّيا .وهكذا ،عىل ّ
واملحتوى والفهم ّ
يلزم من تقديم هذا ّ
احلل ال ّتشكيك يف مبدأ اهلداية اإلهل ّية عن طريق القرآن الكـريم؛
أل ّنه وفقا لرؤيته هذه ،سيكون فهم القـرآن ممكنـا بمـرور الـزمن ومـع اإلنجـازات
العلم ّية ملفكري العلوم الطبيع ّية .ويف هذه احلالة جيب عليه اإلجابة عىل سؤال ،وهو
ملاذا أنزل الل تعاىل اآليات يف زمن النبي اخلاتم؟ وملـاذا حيـرم أهـل عصــر الـوحي
بي نفسه من فهم بعض اآليـات؟ وملـاذا أنـزل الل تعـاىل آيـات عـدّ ة عـىل
وحتى النّ ّ
 .1املطهري ،1372 ،ج.47 :21
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الرسول وسائر الناس يف عرص مل يكن من املمكن فهم جوهرها أساسا؟ ألي

نزول

هذه اآليات خالفا ملبدأ اهلداية اإلهل ّية فيام إذا مل يكن لـدى أهـل عــرص الـوحي أي
تفسري هلذه اآليات أو كان لدهيم تفسري خمتلف عن تفسري العصور األخرى؟
أي زمان ومكـان ،وفهـم جـوهره مـن
أي فهم يف ّ
مل ينزل القرآن الكريم لقبوله ّ
متغـرية
الدينيـة املستخلصـة منـه
العلمـي ،وبالتـايل تكـون ال ّتعـاليم
خالل التقـدّ م
ّ
ّ
ّ
باستمرار .عىل العك

أي عصـر ومصـر كـان ،أن
من ذلك ،جيب عىل اإلنسان ،يف ّ

حياول فهم مقصود الل تعاىل من تعاليم القرآن الكريم وإرشاداته للوصول إىل غايـة
َ َْ
ا
ا َ َ ُْ َ َْ
ه أق َو ُم﴾ ...1ال يصح أن ّ
نفكـر
اهلداية والسعادة األبد ّية﴿ :إ ِ هذا الق ْرآ يهدِي ل ِل ِِت ِ

أن ّ
يف طبيعة الزمن ّ
كل يشء يبىل حتى حقائق العامل ... .هل يمكن قبول أن جـدول
فيثاغورس قد عفا عليه الزمن حي إ ّن عمره أكثر من ألفي عام؟.2

 .3نقد املكانة الضعيفة للسنّة يف نطاق الدین
الركن األساي لرؤية شحرور يف جمال نطر ّية املعرفة الدين ّية هو العقل والنّقل .لكن
للسنّة النّبو ّية دور يف هـذين املصـدرين األساسـيني للـدين؛ ّ
بـي
لي
ألن عقـل النّ ّ
ّ
السـنّة
حسب األس الفكر ّية لشحرور ال ّ
يتفوق عـىل العقـول األخـرى كـام ّأهنـا ّ
النّبو ّية ،وإن كانت تطاع إىل حدّ ما يف بعض املـوارد ،ولكـن لـي

هلـا دور يف فهـم

بي
القرآن إال إذا كانت متوافقة مع حقائق الوجود .ويف هذه احلالة وإن كان كالم النّ ّ
بـي موضـوع ّية للقبـول هـذا .يبـدو ّ
أن
يمكن قبوله؛ لكن يف الواقع ،لي لقـول النّ ّ
بويـة يف الفـرتة
السـنّة النّ ّ
شحرور قد وجد طريقة للتخلص من مسألة كيف ّية جريـان ّ
 .1اإلرساء.9 :
 .2املطهري ،1372 ،ج.24 :21
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بعده إىل يوم القيامة ،حسب رأيه ،وللتخ ّلص مـن اجلمـود وال ّت ّ
خلـف ،وجـدها يف
للسنّة النّبو ّية.
النّظرة األقل ّية (احلد األدنى) ّ
أرص الرسـول عـىل مجـع مضـمون الـوحي ،ويف
وبحسب رؤية شحرور ،فقـد ّ

خيص؛ ّ
مرصا عىل عدم مجع كالمه ّ
ألن الل وحـده هـو احلـي
الشــ
ّ
الوقت نفسه كان ًّ
صـحة إرصار الرسـول
بغض النّظر عن عـدم
املطلق .لكنّه نبي وطبعا إنسان .1هناّ ،
ّ

عىل عدم كتابة أقواله ّ
الشخص ّية ،يمكن للمرء أن يسأل شحرور عن حج ّية صـدور
نف

السـنّة ّإال باالستشـهاد
بي؟ص؟ .وعليه ،فال يمكن نفي حج ّية ّ
هذا العمل من النّ ّ

هبا .ومن خالل كلامته ،يمكن استنباط ّ
املفرسـين للقـرآن
السنّة النّبو ّية ،مثل فهم ّ
أن ّ
تارخييـة فقـط ،ووفقـا لرؤيـة شـحرور ،يمكـن القـول بصـالح ّية
الكريم ،هلا قيمة
ّ
اإلسالم ّ
السنّة:
لكل زمان ومكان هبذه القراءة من ّ
حولوا القرآ
«وبعض رجال الدین شاؤوا أم أبوا ،بموت النبي؟ص؟ والصحابة ّ

ترا ًثا ،ومل یعلموا أ ّ كا ّ
األول
ال مااا رعلااه النباي؟ص؟ والصااحابة هااو االحااتامل ّ
لتفاعل القرآ مع العرب ر القر السابع امليالدی (الثمرة األول ) ،وبااذل
أصبح اإلسالم دین نقل ،ومات العقل والنّظرة النّقد ّیة إل النّصااوص ،وعنااد
مشاخينا رهم القرآ هو عن ...عن ،وقال جماهد وعكرمااة واباان عباااس واباان
علام بأ ّ أقوال هؤالء ليس هلا قيمة علميّة كبرية بالنّسبة لنااا،
كثري والزخمرشیً ،
ارآين احلاي
ولكن هلا قيمة تراثيّة أكادميّة بحتة والقيمة احلقيقيّة هاي للانّ ّص القا ّ
املتشابه ،وهكذا یمكن لنااا أ نقاادّ م التّدیاار العلماي إلرصار النّبا ّي؟ص؟ علا
تدوین الوحي ،وبالوق نفسه إرصار عل عاادم تاادوین أقوالااه ّ
الشخصايّة؛
أل ّ اهلل هو احل ّي املطلق وحممد؟ص؟ نب ّي ولكنّه إنسااا  .هكااذا رقااط ،یمكاان أ
 .1شحرور ،بالتأريخ.209 :
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بكل جرأة علم ّية :إ ّ اإلسالم صالح ّ
نقول ّ
لكل زما ومكا
اي اإلسااالم وال
اري صااحيح ال بال ّنساابة إل نبا ّ
ویمكن القول إ ّ هذا الرأي غا ُ
1.

مبني عىل معایري وضوابط حمدّ دة ،وعىل الا ّارغم
املفرسین؛ أل ّ رهمهم ّ
بالنسبة إل ّ
ً
أحيانااّ .إال أ ّناه لاايس كااذل بالّضااورة
من أ ّنه قد یكو هناك طأ يف رهمهم
ارجا عن هذ القاعدة .رإذا كااا تفكااري
یضا ليس
ودائام ،كام أ ّ رهم شحرور أ ً
ً
دورا يف قيمته املعرر ّية ،وإذا كااا
قائام عىل الواقع ،رلن یلعب مرور الوق
ً
املف ّكر ً

منهجي ،رلن یكو موثو ًقا به أبدً ا .بااالطبع ،عااىل أساااس حتلياال ّ
أدق
الفهم غري
ّ

اي بال ّنساابة للااوحي لاايس ماان نااوع املعررااة احلصااول ّية
یمكن القول إ ّ علم ال ّنبا ّ
البشار ّیة القابلة للخطأ ،بل إ ّ له ً
أي طااأ ً
انص
ورقاا لا ّ
أصال وحيانيا ،وليس ريه ّ
القرآ

الكریم2.

القرآين ،هناك نااوع
یتّضح من آیات القرآ الكریم أ ّنه باإلضارة إل الوحي
ّ
ااين واملقصااود منااه أ تفسااري وبيااا القاارآ
آ ر من الوحي ،وهو الوحي البيا ّ
بي ،و ُیعتااد تعلاايم جدائياال
الكریم وكثري من التعاليم الدین ّية كا ُیعلن إل النّ ّ
3
یقر شحرور هبذا النّوع من الااوحي
بي من هذا القبيل  .و ّ
الصالة والوضوء للنّ ّ
يف مسألة الصالة والزكاة»4.

ورغم ّ
أن استناد شحرور باآلية  56من سـورة النـور يثبـت رضورة ا ّتبـاع تعلـيامت
مقيـدة يف اآليـة بمـورد حمـدّ د ،بـل
بي يف كيف ّية أداء الصالة ،لكن هذه الطاعة ليسـت ّ
ال ّن ّ

 .1شحرور ،بالتأريخ.209 :
 .2النحل 3 :ـ .4
 .3ابن هشام  1412هـ.260/1 :
 .4شحرور2016 ،م.112 :
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بي يف هذه اآلية مطلقةّ ،
بـي .وعـىل
وإال لكان القيد يرد يف اآلية أو كـان يب ّينـه ال ّن ّ
طاعة ال ّن ّ
الس ّنة ال ّنبو ّية أيضا.
هذا األساس ،يشمل الدين ّ

املفرسون من شواهد لغو ّية وروائ ّية ،يمكن القـول ّ
إن
وبالنّظر إىل ما يستشهد به ّ

َ َ َ َ َْ
ُ ُ
املقصود من تعليم ما ورد يف اآلية  151من سورة البقرة﴿ :كما أ ْرسلنا فًِلك ْم َرسوَّل
ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ ِّ ُ ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ َ َ
َِنك ْم يتلو علًلك ْم آيات ِنا َوي َزكًلك ْم َويعلمكِ ُم الُِتِاب َواْل ُِمِة َويعلمكِ ْم َِا لِ ْم
َ ُ ُ ََْ
كونوا تعل ُمو َ ﴾ هو رشح أصول الدين وفروعه مصحوبة بتفاصيلها ،ولي
ت

جمـرد
ّ

1
السـنّة
نقل اآليـات وإبالغهـا  ،و ُيشـري هـذا بصــراحة إىل نطـاق الـدين يف دائـرة ّ

شك ّ
ويتعارض مع فكرة شحرور .ال ّ
أن بعض آيات القرآن الكريم حتتـاج إىل رشح
ألهنا كل ّية أو جمملة.2
وتفصيل؛ ّ
الرشع ّية؛ ّ
الرغم من ّ
ألن
أن اآليات املجملة هي يف الغالب يف جمال األحكام ّ
عىل ّ
كيف ّيتها غري مذكورة رصاحةّ ،إال ّ
أن هذه املجموعة من اآليات ال تقترص فقـط عـىل
جمال األحكام ّ
واملعرفيـة ،منهـا عـىل
العقائديـة
الشـرع ّية ،بل تشمل أيضـا اآليـات
ّ
ّ
سبيل املثال اآلية  2من سورة الفجر ،واآلية  82من سورة النمـل ،واآليـة  14مـن
سورة النجم ،واآلية  46من سورة الرمحن.

 .1راجع :الطربي 1412 ،هـ 23 :2 ،ـ  34؛ ابن أيب حاتم 1419 ،هـــ ،ج  260 :1؛ الطــرباين،
 ،2008ج  :1ص 268؛ الطــوي ،بالتــأريخ ،ج  30 :2؛ الطــربي ،1372 ،ج  430 :1؛
املاوردي ،بالتأريخ ،ج  208 :1؛ اجلرجاين  1430هـ ،ج 264 :1؛ الطباطبــائي 1390 ،هـــ،
ج.330 :1
 .2القرطبي  ،1364ج 109 :10؛ ابن عطية 1422 ،هـ ،ج  394 :3؛ فخر الــرازي  1420هـــ،
ج  212 :20؛ القرطبي  ،1364ج 38 :1ـ .39
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بي الثالثة
 .4نقد االستنتاجات املبن ّية عىل مقامات النّ ّ

ّ
بي مع غريه من البرش يف األمور املتع ّلقة باإلنسان ّية والنبـوة والرسـالة أمـر
إن تشابه ال ّن ّ

غري مقبول ،وال يمكن هلذا التقسيم أن يتجاهل قيمة االجتهادات النبو ّية ،عىل أسـاس
بي ذات املنشأ الوحيـاين ،ورضورة الطاعـة املطلقـة
مصطلحات شحرور ،وكلامت ال ّن ّ
املبنـي عـىل
نـص القـرآن الكـريم
بي ؟
يتم معارضـة ّ
ّ
؟ص؟؛ أل ّنه يف هذه احلالةّ ،
لوصايا ال ّن ّ
؟ص؟ .1فقد ُقرنت يف القرآن الكريم طاعة الرسول بطاعـة الل تعـاىل ،وكـام
الطاعة للنبي ؟

أمر بطاعة الل تعاىل ،كذلك أمر بطاعـة الرسـول .2باإلضـافة إىل ذلـكّ ،
فـإن إحـدى
؟ص؟ أن حيكـم عنـد اخلالفـات ،3
بـي ؟
لوازم اإليامن بالل ورسوله هي أن ُيطلب مـن ال ّن ّ
وبالطبع جيب أن يكون اجتهاده أو كالمه فصل اخلطـاب .فـال جيـوز االنتقـاص مـن
مكانة الرسول ،كام أ ّنه من اخلطأ حرص خصائص مقام ال ّن ّبوة يف زمـن حيـاة الرسـول.
مرة واحـدة يف
ترى! إذا كانت احلقيقة هي ما يعتقد به شحرور ،فلامذا مل يتم ذكره ولو ّ
بي وقـرن
الس ّنة؟ بل عىل العك  ،كام ذكر ،أمر الل سبحانه وتعاىل بطاعة ال ّن ّ
الكتاب أو ّ
طاعته بطاعته بصورة مطلقة؟
ويبدو ّ
رضوريـة وواجبـة إىل األبـد،
أن شحرور يعتقد أ ّنه إذا كانت طاعة أويل األمر
ّ
فسيكون أويل األمر رشكاء لل سبحانه من هذه احليث ّية ويف هذا املجال .وبـال ّنظر إىل هـذا
واحلق ّ
أن طاعـة غـري الل
ّ
االفرتاض اخلاط  ،يلزم طاعة أويل األمر يف زمن حياهتم فقط.
تعاىل ال جيوز ّإال إذا أ ّدى إىل طاعة الل تعاىلّ ،
وإال فال جيوز طاعته ال بعد موته فقـط ،بـل
يف زمـن حياتــه أيضـا .وال يمكــن القـول بلــزوم طاعـة شــخص يف زمـن حياتــه هبــذا
 .1احلرش.7 :
 .2آل عمران.132 ، 32 :
 .3النساء.59 :
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االفرتاض املسبق اخلاط  .عالوة عىل ذلك ،وبال ّنظر إىل ّ
أن األمر بالطاعة ورد مـرتني يف
أي
ومـرة للنبـي ؟
؟ص؟ ،يمكـن القـول إ ّن معيـار ّ
مرة لل تعـاىل ّ
اآلية  59من سورة النساءّ ،
طاعة ،بام يف ذلك طاعة أويل األمر هو ّ
نبي الل ،وبالتـايل
أن أوامرهم ال تتعارض مع س ّنة ّ
بويـة مـن منظـور
األوامر اإلهل ّية ،وهبذه الطريقة يمكننا إظهار املكانـة الرفيعـة للسـ ّنة ال ّن ّ
القرآن الكريم.

 .5عدم وضو معایري ال ّتقسيامت وال ّتصنيفات
كام أوضحنا آنفاّ ،
فإن شحرور يم ّيز بني القرآن والكتاب ،كام صنّف آيـات الكتـاب
قسم آيات الرسـالة إىل فئتـني ،مهـا:
إىل آيات ّ
النبوة والرسالة وتفصيل الكتاب ،كام ّ
وفسـر املصـطلحات
آيات أم الكتاب ،وآيات تفصيل أم الكتاب .لقد فهم شحرور ّ
القرآن ّية من خالل االعتامد عىل املباح اللغو ّية واللسـانيات ،وافرتاضـاته املسـبقة
ودون االلتفات إىل الفهم العريف وسياق اآليات ،بينام يبقـى السـؤال حـول معـايري
هذه التقسيامت وال ّتصنيفات .فيمكن طرح سؤال مفاده :مـا هـو معيـار التعـاريف
وال ّتصنيفات اجلديدة التي طرحها شحرور؟ فمثال رغـم ّ
يـنص
أن القـرآن الكـريم ّ
عىل وجود نوعني من اآليات ،ومها :املحكامت واملتشـاهبات  ،1فهـل يمكـن اعتبـار
نوع آخر من اآليـات ليسـت حمكمـة وال متشـاهبة؟! مـا هـو معيـار هـذا التقسـيم
الثالثي؟

 .1آل عمران.7 :
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خصيص يف املباد ال ّتصور ّیة ملسألة نطاااق
 .6اخلروج من الفهم املتعارف وال ّت ّ
الدین
ال يتامشى تفسري شحرور للكلامت الرئيس ّية هلذا البح مع الفهم املتعارف لعصــر
يص للمتكلمني املسلمني البارزين .ويبـدو ّ
أن
نزول الوحي ،وكذلك الفهم ال ّتـ ّ
خص ّ
الـرتادف يف
هذا اإلشكال مـرتبط بررائـه يف جمـال علـم اللغـة ،بـام يف ذلـك إنكـار ّ
الكلامت القرآن ّية ،والتي يمكن بحثها يف حم ّلها .نذكر مـن ذلـك عـىل سـبيل املثـال،
مفردة القرآن فلي

تعريفه هلذه املفردة هو معناه املتعارف .فالقرآن ،يف رؤيتـه ،هـو

مضمون النّ ّبوة ،ووفقا هلذا املصطلحّ ،
فإن القرآن حيتوي عـىل قـوانني الكـون التـي
حتكـم اإلنسـان والطبيعـة والتـاريخ واملجتمعـات .لكـن املعنـى امل ّتفـق عليـه بــني
اإلسالمي املقدّ س نفسه .1وهكذا يمكن البحـ
املفسـرين اإلسالميني هو الكتاب
ّ
ّ
يف مفردات من قبيل الدين واإلسالم ودين اإلسالم والكتاب والنبوة والرسالة.

 .7مناقشة يف منهج ّية رهم الدین

ّ
ص وتغيــري الفهــم ناشــئة مــن قــراءة شــحرور العرصــ ّية
إن قاعــدة ثبــات الــنّ ّ
واأليديولوج ّية للنصوص الدين ّية ،وتبتنـي عـىل أسـاس افرتاضـات مسـبقة مثـرية
للجدل .لي

ّ
كل فكر جديد صحيحا بالرضورة كام أ ّنه لي

ّ
كل فكر قـديم خاطئـا

املعـريف
صـحتها مـن خـالل املعيـار
صـحة الفكـرة وعـدم
بالرضورة .جيب حتديد
ّ
ّ
ّ
صـحتها بالضــرورةّ .
إن
الصحيح؛ لذلك ،ال يمكن اعتبار تغيري الفهم عالمة عـىل
ّ
ص،
املفسـر يف تفسـري الـنّ ّ
ص عن فهم النّ ّ
تأكيد شحرور عىل فصل النّ ّ
ص ،وحمور ّية ّ

 .1التفاسري السنية والشيعية يف اآلية  21سورة الربوج.
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يقرب رؤيتـه
ودور وتأثري املجتمع والعصـر واالفرتاضات املسبقة يف عملية الفهمّ ،
إىل هرمنيوطيقا غادامر ونظرية «قبض وبسط تئوريك رشيعت».
املفســر يف تفسـري
بغض النّظـر عـن اإلشـكاالت الـواردة عـىل رؤيـة
ّ
ّ
حموريـة ّ
نبـي اإلسـالمّ ،
فـإن ا ّدعـاء تقـدّ م فهـم
النّصوص ورضورة االلتزام برؤيـة
ّ
خامتيـة ّ
الوجود يف طول الزمان وبصورة مطلقة ،لي بصحيح .وجدير ّ
يصح
بالذكر أ ّنه ال
ّ
فرب سامع أوعی من مبل » لتوضيح ّ
أن معرفـة
مسك برواية «ب ّلغوا عنّي ولو آية ّ
ال ّت ّ
الناس للقرآن يف القرن احلادي والعشـرين هو أكثر مـن فهـم معـارصي النّبـي؟ص؟؛
ص يف مصادر الفـريقني يمكـن أن يكـون معناهـا
أل ّنه حتى لو وجدنا رواية هبذا النّ ّ
عىل أساس روايتها الصـحيحة ّأنـه لـي

مـن الضــروري أن يفهـم ّ
كـل مـن رواة

بي حتى يتسنّى له نقلها ،بل جيب نقلها إىل اآلخرين مهـام
األحادي عمق كلامت النّ ّ
كانت قصرية وقليلة1؛ حتى يتمكنوا هم أيضا من االستفادة من علم النبي الواسع.

 .8نقد منهج ّية رهم اآلیات

يبدو ّ
أن فهم شحرور بالنّسبة إىل بعض آيات القرآن الكريم ُيواجه مشـكلة؛ وذلـك
الذهنيـة اخلاطئـة عـىل
الصحيح يف فهمها .فتـأثري االفرتاضـات
ّ
لعدم مراعاة املنهج ّ
عمل ّية التفسري وجتاهل سياق اآليات هو أعىل نسبة من اخلطأ يف هـذا املضـامر .وقـد
انترشت اآلثار املعرف ّية الواسعة هلذا اخلطأ إىل املجاالت املختلفـة يف فكـر شـحرور،
بام فيها علم ّ
فســر شـحرور آيـة:
الالهوت وفلسفة الدين .وعىل سبيل املثال ،فقـد ّ
ُ ِّ َ َ

ْ ََ

َ ََْ

﴿ ِلِك نبِل ُمسِتقر َو َسِ ْوف تعل ُمِو َ ﴾ 2دون النّظـر إىل سـياق اآليـات ،واســتنادا إىل
 .1الطرحيي ،1375 ،ج.40 :1
 .2األنعام.67 :
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افرتاضاته املسبقة .فالتدقيق يف سياق اآليات  65ـ  70من سورة األنعام يتضح ّأهنـا
1
تم الرتكيز عىل قدرة الل سبحانه عىل
حاكية عن الوعيد اإلهلي  ،ففي اآليات السابقة ّ

العذاب .ووفقا هلذه اآليات ،يمكن القول ّ
بأن املقصود من آية استقرار النّبأ هـو ّأنـه
الرغم من ّ
أن الل يمكن أن ُينزل العذاب عـىل الكفـار ال ُع ُنـدّ ،إال ّأنـه ال ينبغـي
عىل ّ
تو ّقع العذاب القريب ،بل للوعيد اإلهلي زمان عنـدما حيـني وقتـه سـيتح ّقق حـتام.
ومن ّ
األدلـة عـىل هـذا التفسـري الروايـات التـي حـدّ دت وقـت العـذاب املـذكور
ومصداقه ،2طبعا ّ
اإلهلي ال يقترص عىل مصاديق كهذه.
إن العذاب
ّ
وبحسب رأي شحرور ّ
نص القرآن تارخيي ،فقد وقع يف ال ّتفسـري بـالرأي يف
بأن ّ
فهم اآليات القرآن ّية ،واإلشكال ّية تنشأ من أ ّنه يعتقد ّ
تارخييـة ،ومـن
أن اآلية القرآن ّية
ّ
جانب آخر يريد أن يثبت ّ
مستمرة إىل يـوم القيامـة .عـىل سـبيل
أن األحكام اإلهل ّية
ّ
َ

َ َ

َْ

ُُ

املثال ،يعترب ّ
أن معنى اآلية ﴿أ ْو ََا َملُ ْْ أي َمِانه ان﴾ 3منسـوخ تارخييـا بسـبب عـدم

وجود نظام العبود ّية يف مجيع أنحاء العامل ،فالكالم حول مدلوهلا التارخيي يعترب بـال
املحمد ّية جلميع العصور واألمصارّ .4
معنى .واحلال ّ
وحلل هذه املشكلة،
أن الرسالة
ّ
السابقة ،ولكن ال يوجد دليل قرآين عـىل
فإ ّنه يط ّبق مسألة «زواج املسيار» عىل اآلية ّ
هذا التطبيق ،وقد جلأ إىل هذا التفسري للخروج من إشكال ّية نسخ معنى اآلية وتأمني
بي إىل سائر العصور.
غرض تعميم مصداقها من عرص النّ ّ
 .1الطوي ،بالتأريخ ،ج 164 :4؛ الطباطبــائي 1390 ،هـــ ،ج 139 :7؛ الطــربي1412 ،هـــ،
ج.147 ،7
 .2الطربي 1412 ،هـ ،ج 147 :7؛ الطربي ،1372 ،ج.488 :4
 .3النور.31 :
 .4شحرور200 ،م.369 :
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 .9نقد الفقه احلدودي
يمكن أن يرحب املجتمع العلمي بنظر ّية جديدة فيام إذا مل تتعارض مع مبادئ الفهم
خصص ّية .فكيف يمكن إبطال فتـاوى كبـار فقهـاء
املتخصص يف الفروع العلم ّية ال ّت ّ
ّ
اإلسالم عرب القرون واإلفتاء بوجود  14حمرما فقـط؟! صـحيح ّ
أن الفقهـاء ليسـوا
معصومني يف فهم الكتاب والسنّة ،لكن عىل األقل ال يمكن اعتبـار الفهـم املشـرتك
جلميعهم فهام خاطئا يف مجيـع املـوارد ،وعـرض قـراءة جديـدة مـن اآليـات بـدون
شك ّ
االلتفات إىل أصول فهم الدين .وال ّ
أن االلتزام باملبادئ املنطق ّية وقواعـد فهـم
الدين وتقديمه بشكل صحيح يمكن أن يقنع الباحثني عن احلقيقة ،واإلجابـة عـىل
أسئلتهم العرص ّية واحلديثة .فيمكن طرح سؤال عىل شحرور ،وهو أنـه :إذا كانـت
تتغري وفقا للظروف؟ هـل
األحكام اإلهل ّية مطابقة للفطرة البرش ّية ،فكيف يمكن أن ّ
نظر ّية الفقه احلدودي متوافقة إىل حدّ ما مع ثبات الفطرة البرش ّية؟
ّ
الـرغم مـن
إن ديناميك ّية الفقه اإلسالمي يف اإلجابة عىل املسائل احلديثـة ،عـىل ّ
االلتزام بقواعد اإلسالم الثابتة ،يمكن أن جتيب عىل هواج

شحرور دون احلاجـة

إىل القول باالجتهاد الذوقي ودون معيار .و ّ
إن ثراء الفقه الشيعي الرتباطه باملصادر
الغن ّية لروايات أهل البيت؟مهع؟ ومرونته يف ال ّتعامل مع املسائل اجلديدة يغني الباح
عن االلتجاء إىل الفقه احلدودي .وبحسب ما قاله الشهيد مطهري:
«منذ رجر اإلسالم وحتى القاارنني السااابع والثااامن ،عناادما كانا احلضااارة
التطور وختلق قضایا جدیدة كاال یااوم ،كااا الفقااه اإلسااالمي
اإلسالمية قيد
ّ
أي مصاادر آ اار .ويف القاارو األ اارية،
مهمته اجلا ّدة دو مساعدة من ّ
یؤ ّدي ّ
إمهال مسؤويل الشؤو اإلسالمية من ناحية ،واإلعجاب املفر بااالغرب ماان
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ناحية أ رى أ ّدى إل الوهم بأ ّ الرشیعة اإلسالم ّية ال تكااو مناساابة للعرصا
اجلدید»1.

 .10نقد التعدّ د ّیة الدین ّية

رغم ّ
الساموية مقبول؛ لكن وفقـا
أن اإليامن بجميع األنبياء
ّ
وصحة تعاليم الديانات ّ
الصحيحة ،ال يمكـن اعتبـار أتبـاع األديـان األخـرى مسـلمني
للمبادئ العقائد ّية ّ
حقيقيني اليوم؛ وذلـك ّ
ديـة .فاإلسـالم يعنـي
ألدلـة خـتم النبـوة والرسـالة
املحم ّ
ّ
احلق ،وهو ينحصــر يف اإلسـالم املحمـدي يف زماننـا .وبـام ّأنـه يف
اخلضوع للدين ّ
دراسات أخرى ،مت ّت دراسة اخللف ّية التارخي ّية ومبادئ هذا الرأي وأدلته بالتفصـيل،
ف ّإننا نتجنّب تكرارها ،2لـذلك ّ
وسـع يف معنـى الـدين واإلسـالم ،وبالتـايل
فـإن ال ّت ّ
وسع يف نطاق الدين من هذه احليث ّية وهبذا املعنى لي
ال ّت ّ

صحيحا.

النتيجة
لي

من العجب أن يعترب املرء فكرة شحرور دينا جديدا أو تفسريا جديدا للدين يف

الرغم من أ ّنه يعترب دائرة الـدين واسـعة مـن حيـ الزمـان
العصـر احلدي  .وعىل ّ
واملكــان إىل يــوم القيامــةّ ،إال ّ
والس ـنّة.
أن لديــه قــراءة معــارصة للقــرآن الكــريم ّ
وباســتخدام مصــطلحات جديــدة ،نــأى بنفســه عــن الفهــم املتعــارف يف الفــروع
خصص ّية العلم ّية مثل التفسري ،والكالم ،والفقه .وعىل أساس حتليل معريف يبدوا
ال ّت ّ
ّ
أن النّطاق الواسع للدين يف رؤية شحرور لي
 .1املطهري ،1372 ،ج ،21ص .24
 .2عىل سبيل املثال ،حسني زاده 121 :1393 ،ـ .134

بسبب طبيعة الـدين نفسـه ،ولكـن
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بسبب عموم ّية املصادر املعرف ّية ،مثل العقل والتجربة يف فهـم حقـائق الكـون .ويف
احلقيقـي
والسنّة مانعا خطريا أمام قبول الدين بمعناه
ّ
األساس ،يعترب تفسريه للقرآن ّ
كأمر وراء الزمان واملكان .ويسعى شحرور إلظهار توافق الدين مع القـيم املقبولـة
أي عامل ممكن .هذا هـو السـبب يف توفيـق قاعـدة ال ّتشـابه
يف العامل املعارص ،بل ويف ّ
احلدودي لتفسري نطاق الـدين مـن وجهـة نظـره .و ّ
إن انعكـاس هـذا
ونظر ّية الفقه
ّ
تـم
السنّة يف مكانة ضعيفة ،وعـىل أساسـه ّ
االفرتاض يف آرائه كبري لدرجة أ ّنه وضع ّ
بي؟ص؟ ،وقدوته ،وما إىل ذلك .لذلك،
جتاهل نصوص القرآن حول رضورة طاعة النّ ّ
الرغم من أ ّنه يؤمن بالدين يف جمموعـة واسـعة مـن املوضـوعات ومـن حيـ
عىل ّ
الشمول الزماين واملكاين ،ون ّتفق معه يف النّتيجةّ ،إال ّ
أن رؤيته يف نطاق الدين تسـتند
إىل مبادئ تصور ّية وتصديق ّية غري مقبولة ،وبال ّتايل يمكن مناقشتها :عـدم االلتفـات
إىل رسالة األنبياء ،وعدم توافق رأي شحرور يف مسألة نطاق الدين مع مبدأ اهلدايـة
صـحة االسـتنتاجات
السنّة يف مسألة نطـاق الـدين ،وعـدم
ّ
اإلهل ّية ،وضعف مكانة ّ
املبن ّية عىل املقامات الثالثة للنبـي ،وغمـوض املعيـار يف التقسـيامت والتصـنيفات،
والتخصــيص يف املبـادئ التصـور ّية ،وعـدم صـحة
واالبتعاد عن الفهم املتعـارف
ّ
صحة منهجه يف فهم اآليـات ،وعـدم
منهجه التارخيي التأوييل يف فهم الدين ،وعدم ّ
صحة مبنى الفقه احلدودي وبطالن التعدّ دي ّة الدين ّية حاكية عن بعض نقاط الضعف
ّ
يف رؤية شحرور حول مسألة نطاق الدين.
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