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األبعاد الواقعية للنماذج القرآنية
عبد العزيز كحيل
من صور التعبّد الفعلي ابلقرآن الكرمي تنزيل مفاهيمه على احلياة العملية وتتبّع أبعاده يف الواقع
املعاش بكيفية إجيابية جتمع بني التماثل النموذجي واملعاجلة الذكية املفعمة ابلفقه العميق للمفاهيم
واملصطلحات يف ح ّديها القرآين والواقعي ،فليس من التعبّد بكتاب هللا الوقوف على قصصه

جتسد اترخيا معيّنا فحسب ،فهذه الرؤية املاضوية ال تتناسب مع
وأشخاصه ووقائعه وتعبرياته وكأهنا ّ
لكل األزمنة وإمنا جيب استحضار ذلك القصص وأولئك األشخاص وتلك
خلود القرآن وكونه دستورا ّ
الوقائع والتعبريات ابعتبارها مناذج وحقائق تستوعب الزمان واملكان قد حيجبها عن النظرة السطحية
تغري األمساء أو األشكال ،بيد أن جوهرها ابق على حاله ال خيفى على الناقد البصري … وإدراك
ّ
هذه "املعاصرة" القرآنية ال حيتاج إىل التكلّف والتأويل البعيد و ال الوقوف عند ظواهرها ورسومها
ال
ْك ْاْل َْمثَ ُ
لعل هذا هو املعىن الذي يشري إليه قول هللا تعاىلَ ( :وتِل َ
وإمنا حيتاج إىل التدبّر املنهجي ،و ّ
ِ
ِ َِّ
ض ِرُُبَا لِلن ِ
لكن
نَ ْ
فكل الناس يقرؤون املثال أو يرونه ّ
َّاس َوَما يَ ْعقلُ َها إَّل ال َْعال ُمو َن)]العنكبوت ّ ،[43
أصحاب العلم هم وحدهم الذين يتعاملون معه التعامل اإلجيايب املثمر.
ولبيان ما سبق نعمد إىل انتقاء بعض األمثلة على مستوى األشخاص واملفاهيم والرموز الواردة
يف كتاب هللا:
على مستوى األشخاص:
سجل القرآن هلذا الرجل ثالث رحالت :إىل املغرب واملشرق والوسط ،جيمع
 _1ذو القرننيّ :
ف نُ َع ِذبُهُ ُُثَّ يُ َر ُّد إِ ََل َربِ ِه
بينها مقصد نبيل هو دعم اخلري ومواجهة الشر( :قَ َ
ال أ ََّما َمن ظَلَ َم فَ َس ْو َ
فَ ي ع ِذبهُ َع َذاابً نُّ ْكراً{ }87وأ ََّما من آمن و َع ِمل ص ِ
ول لَهُ ِم ْن أ َْم ِرََن
اِلاً فَ لَهُ َج َزاء ا ِْلُ ْس ََن َو َسنَ ُق ُ
َ َْ ََ َ َ َ
َُ ُ
سراً)(الكهف .)88-87
يُ ْ
(قَالُوا ََي ذَا الْ َق ْرنَْ ِ
وج ُم ْف ِس ُدو َن ِِف ْاْل َْر ِ
َك َخ ْرجاً َعلَى أَن
ض فَ َه ْل ََْن َع ُل ل َ
وج َوَمأ ُ
ْي إِ َّن ََي ُ
ْج َ
ْج َ
ال ما م َّك ِّن فِ ِيه رِّب َخ ْ ِ
ٍ
َج َع ْل بَ ْي نَ ُك ْم َوبَ ْي نَ ُه ْم
ْي فَأَعينُ ِوِن بِ ُق َّوة أ ْ
ََتْ َع َل بَ ْي نَ نَا َوبَ ْي نَ ُه ْم َسداً{ }94قَ َ َ َ
ٌ
َ

َر ْدماً)(الكهف .)95-94
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معني ومات يف أجل
فذو القرنني -وهو من غري ّ
معني ومكان ّ
شك شخص عاش يف زمن ّ
سخر قوته ومتكينه يف اإلصالح وخدمة الدين والبشر،
القوة والتمكني الذي ّ
ّ
ومعني  -رمز لصاحب ّ
إنّه -خالفا ألكثر احل ّكام األقوايء –مل يغرتّ أبسباب القدرة الكثرية اليت توفّرت له من جيوش وعلماء
وخربة ذاتية ،فلم متل به إىل الطغيان ،بل بقي مصلحا وعلى صلة دائمة ابلعبودية هلل تعاىل( :إِ ََّن َم َّكنَّا
لَهُ ِِف ْاْل َْر ِ
ض َوآتَ ْي نَاهُ ِمن ُك ِل َش ْي ٍء َسبَباً)(الكهف .)84
ال َه َذا َر ْْحَةٌ ِمن َّرِّب فَِإذَا َجاء َو ْع ُد َرِّب َج َعلَهُ َد َّكاء َوَكا َن َو ْع ُد َرِّب َحقاً)(الكهف .)98
(قَ َ
هذا الفاتح املؤمن قدوة ألصحاب املنهج الصاحل الذين يستخدمون قدرهتم السياسية
والعسكرية واالقتصادية واإلعالمية يف مقاومة الفساد ونصرة الضعفاء  ،وهم غري طامعني يف أموال
الشعوب الضعيفة(( :قَالُوا ََي َذا الْ َق ْرنَْ ِ
وج ُم ْف ِس ُدو َن ِِف ْاْل َْر ِ
َك
ض فَ َه ْل ََْن َع ُل ل َ
وج َوَمأ ُ
ْي إِ َّن ََي ُ
ْج َ
ْج َ
ِِ
ْي فَأ َِعينُ ِوِن بِ ُق َّوةٍ).
َخ ْرجاً َعلَى أَن ََتْ َع َل بَ ْي نَ نَا َوبَ ْي نَ ُه ْم َسداً{ }94قَ َ
ال َما َم َّك ِّن فيه َرِّب َخ ٌْ
وعلى البشرية  -واألمة اإلسالمية ابتداء  -أن توجد ابلرتبية والتوجيه واالصطفاء مثل هذا
ورد العدوان وتعمري البالد على املنهج األخالقي
النموذج الصاحل لنشر العدل ومساعدة املتخلّفني ّ
الرفيع.
تكرر ذكره يف القرآن هل هو فقط ذلك امللك اجلبّار الذي كانت له مع
 _2فرعون :هذا الذي ّ
معني يف قصة
تكرر ذكره يف القرآن ألنّه شخص كان له دور ّ
نب هللا موسى جمادالت ومنازالت؟هل ّ
ّ
معيّنة ؟ هذه السطحية تتناىف مع منهجية الوحي ،وفرعون إذا-وهو ابلفعل إنسان له دور يف أحداث
اف أَن يُبَ ِد َل
اترخيية – يرمز إىل االستبداد السياسي  ،ومنطقه هو منطق املستبدين مجيعا( :إِِِن أَ َخ ُ
(موسى الداعية املصلح) ِدينَ ُك ْم أ َْو أَن يُظْ ِه َر ِِف ْاْل َْر ِ
اد)(غافر َ ( - )26ما أُ ِري ُك ْم إََِّّل َما أ ََرى
ض الْ َف َس َ
ِ
ِ
وما أَ ْه ِدي ُكم إََِّّل سبِيل َّ ِ
ِ
ين{ }53إِ َّن َه ُؤََّلء
ََ
ْ
الر َشاد)(غافر ( - )29فَأ َْر َس َل ف ْر َع ْو ُن ِِف ال َْم َدائ ِن َحاش ِر َ
َ َ
لِ
َش ْرِذ َمةٌ قَلِيلُو َن)(الشعراء .)54-53
فاستحضار النموذج الفرعوين بغطرسته ومنطقه أمر ضروري لفهم االستبداد وحسن التعامل
حتجم فساده.
معه ابلكيفية اليت ّ
تصرفه الظامل يف
 _3قارونّ :
تبني سورة القصص بوضوح كيف أ ّن الرجل كان فتنة جملتمعه بسبب ّ
املال( :إِ َّن قَارو َن َكا َن ِمن قَ وِم موسى فَ ب غَى علَي ِهم وآتَي ناه ِمن الْ ُكنوِز ما إِ َّن م َف ِ
وء
ن
َت
ل
ه
اِت
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ ُ َ َ َ ْ ْ َ َْ ُ َ ُ َ
ُ
ُ
ِ
صبَ ِة أ ِ
َح ِسن َك َما
ِابلْعُ ْ
ُوِل الْ ُق َّوة)(القصص  ،)76هذا البغي ابلثروة قابله عقالء اجملتمع ابلنصحَ ( :وأ ْ
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اد ِِف ْاْل َْر ِ
َح َس َن َّ
ض)(القصص  ،)77لقد طالبوه ابلعدالة االجتماعية وإدالة
اَّللُ إِل َْي َ
ك َوََّل تَ ْب ِغ الْ َف َس َ
أْ
الشح
متسك ابألاننية و ّ
املال بني األيدي ابعتبار االستئثار به فسادا أي ظلما اجتماعيا ،لكنّه ّ
ال إِ ََّّنَا أُوتِيتُهُ َعلَى ِعل ٍْم ِع ِ
ندي)(القصص  ،)78ومل يكتف ابلقول بل فتنهم ابلفعل
واالستكبار  (:قَ َ
أيضاَ (َ :خرج َعلَى قَ وِم ِه ِِف ِزينَتِ ِه قَ َ ِ
ين يُ ِري ُدو َن ا ِْلَيَاةَ ُّ
ت لَنَا ِمثْ َل
الدنيَا (وهم اجلماهري) ََي ل َْي َ
ْ
ََ
ال الَّذ َ
َما أ ِ
ارو ُن إِنَّهُ لَ ُذو َح ٍظ َع ِظ ٍ
يم)(القصص .)79
ُوِتَ قَ ُ
على مستوى املفاهيم:
ِ
 _1التطفيف االجتماعي( :ويل لِل ِ ِ
ين إِذَا ا ْكتَالُواْ َعلَى الن ِ
َّاس يَ ْستَ ْوفُو َن{}2
ْمطَفف َ
ْي{ }1الَّذ َ
َْ ٌ ُ
وه ْم ُُيْ ِس ُرو َن)(املطففْي  ،)3-1هل من املنطق قصر هذا التطفيف على ما يفعله
ُوه ْم أَو َّوَزنُ ُ
َوإِذَا َكال ُ
بعض التجار اجلشعني يف الكيل وامليزان؟ إ ّن نب هللا شعيبا بعث حملاربة التطفيف فهل يعقل أن
َّاس
سواْ الن َ
رسالته اقتصرت على تقومي هذا السلوك التجاري وحده؟أمل يقل لقومهَ ( :وَّلَ تَ ْب َخ ُ
اءه ْم)(اْلعراف …)85إن أبشع أنواع التطفيف اشرتاط مثاليات حاملة يف الغري والسماح بتفريط
أَ ْشيَ ُ
ِ
يموا الْ َو ْز َن ِابل ِْق ْس ِط)(الرْحن  - )9إمنا يريد أن نتجنّب
شديد يف الذات  ،وهللا تعاىل عندما قالَ ( :وأَق ُ

التطفيف مهما كانت صوره وأن نعدل يف احلكم على الذات وعلى الغري والوقائع واألفعال.
اجلن يف آية األنعام
 _2شياطني اإلنس :يف تقدمي هللا تعاىل ذكر شياطني اإلنس على شياطني ّ
نس وا ْْلِ ِن ي ِ
ِ
ض ُه ْم إِ ََل بَ ْع ٍ
ف الْ َق ْو ِل غُ ُروراً)(اْلنعام ،)112
ض ُز ْخ ُر َ
وحي بَ ْع ُ
إحياء خبطورهتمَ ( :شيَاط َ
ْي ا ِإل ِ َ ُ

وحصر كثري من املفسرين األمر يف اجملال األخالقي وسعي بعض الناس يف إفساد عالقات احملبة
والتآلف  ،لكنّنا نرى يف العصر احلديث أ ّن جتار األسلحة طبقة جديدة من شياطني اإلنس تسعى
حثيثا يف زرع الفتائل وإيقاد النريان وأتجيجها واحليلولة دون إمخادها حفاظا على مصاحلهم املادية ،
فهل ننتبه إىل خطورة هؤالء الشياطني ونتتبّع يف القرآن صفاهتم وخصائصهم ليكون لنا وعي
إبفسادهم وخطط مدروسة إلبطال كيدهم؟ ومثلهم أصحاب الفضائيات املاجنة والصحف اخلليعة
ِ
ِ
ِ
وكل (الَّ ِذ ِ
آمنُوا)(النور .)19
ين َ
ين ُُيبُّو َن أَن تَش َ
يع الْ َفاح َشةُ ِِف الَّذ َ
َ

على مستوى الرموز:
 _1احملراب :هو املكان البعيد عن الضوضاء الذي يتّخذ للعكوف على عبادة هللا سواء كان
مسجدا أو غرفة أو حنو ذلك ،فهو يرمز إىل العكوف اجل ّدي الذي يؤيت مثارهُ ( :كلَّ َما َد َخ َل َعلَْي َها
اب َو َج َد ِعن َد َها ِر ْزقاً)(آل عمران  ،)37فعكوف مرمي اجل ّدي جلب هلا الرزق بطريقة
َزَك ِرََّي ال ِْم ْح َر َ
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إعجازية ،وكذلك زكراي عليه السالم (فَنَ َادتْهُ الْمآلئِ َكةُ وُهو قَائِم يصلِّي ِيف الْ ِم ْحر ِ
اب أ َّ
اّللَ يُبَ ِّشُرَك
َن ّ
َ َ ٌَُ
َ
َ
اجلاد الطويل ،وإذا
بِيَ ْحيَ ى)(آل عمران  ،)39هنا اقرتن التبشري ابلولد "املعجزة" بعكوف زكراي ّ
فالعكوف املستحضر للقوى العقلية والقلبية واجلارحية أييت ابملعجزات إبذن هللا ،واألمر ال خيتلف إذا
نقلناه من حمراب الصالة إىل حمراب البحث العلمي ،فالصالة ارتباط القلب ابملإل األعلى وحقائقه
وأسراره ،والبحث العلمي ارتباط العقل بكون هللا الفسيح وحقائقه وأسراره ،واحملراب مق ّدس هنا هناك
الرمز فإنّه يسعى إىل
اجمللوة ،وعندما يفهم املسلم هذا ّ
املتلوة واآلايت ّ
ألنّه جتاوب مع اآلايت ّ
االعتكاف يف احملرابني معا يف تناغم يتناسب مع توحيد هللا وأداء واجبات اخلالفة .
 _2املغضوب عليهم والضالون :قول التفاسري القدمية هم اليهود والنصارى ،وال اعرتاض لنا على
ذلك لكن نسأل  :ملاذا اليهود والنصارى؟ هل لذواهتم أم خلصائص فيهم؟ هذا هو بيت القصيد.
احلق ورفضه وأعرض عنه ،وترمز عبارة
كل من عرف ّ
إ ّن عبارة "املغضوب عليهم" ترمز إىل ّ
فضل ،والعباراتن تنسحبان إذا على كل من
ّ
"الضالون" إىل كل من طلب ّ
احلق لكنّه مل يسلك طريقه ّ
تتوف فيهم هذه الصفات قدميا وإىل قيام الساعة ،واالستقامة اليت ينشدها املسلمِ ( :
اهدنَ ا ِ
ط
الص َرا َ
ّ
ِ
يم)(الفاِتة  )7ال تنال مبجرد التربؤ من اليهود والنصارى وإمنا ابملراقبة الدائمة واحلذر من
املُستَق َ
االتّصاف أبوصافهم " الغضب اإلهلي والضالل " ،وكم يف املسلمني من يلعن اليهود وهو متن ّكب
لطريق احلق بعد أن عرفه مثل ما حدث لبين إسرائيل متاما ،وفيهم من يدين املسيحيني ،واجتهاده ال
لعل هذا املسلم خرم التوحيد
يقوده إالّ إىل نوع من أنواع الضالل الذي وقعوا فيه ،فهم عبدوا املسيح و ّ
فاستحق مثلهم وصف ابلضالل.
وابتدع يف العبادة وزيّف األخالق
ّ
عربة
غضا طرّاي كما تساعد على
هذه طريقة مقرتحة للتعامل مع كتاب هللا تساعد على إبقائه حيّا ّ
فهم املشكالت املطروحة على مستوى األشخاص واملفاهيم والرموز ،والفهم هو اخلطوة األوىل احلامسة
احلل والتوفيق والبناء.
يف طريق ّ
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