الواقع والنص في منهج التفسير الموضوعي
"بين تنظير محمد باقر الصدر وتطبيق عبد الحميد بن باديس"
مقدمة:
أول ما يتبادر إىل الذهن عند قراءة هذا العنوان هو :ما العالقة بني حممد باقر الصدر وعبد احلميد بن
باديس؟ واجلواب هو أن األول قد قدم أحسن نظرية يف التفسري املوضوعي ،أما الثاين فقدم قبله أحسن تطبيق يف
التفسري املوضوعي .األول بني أمهية الواقع يف تفسري النص القرآين ،أما الثاين فقد ربط بني النص والواقع يف منهجه
الدعوي اإلصالحي.
تبدأ هذه الورقة البحثية من اإلشارة إىل املالحظة التالية :يذهب معظم الباحثني يف تعريفهم ملنه التفسري
املوضوعي إىل أن املنطلق فيه هو النص القرآين ،بينما حممد باقر الصدر يرى عكس ذلك ،فهو يذهب إىل أن
االنطالق يف التفسري املوضوعي يكون من الواقع ال من النص .وهذا الرأي املخالف للمعهود والشائع ،أثار وال
يزال يثري الكثري من اجلدال والتحفظات ،حيث أن الكثري من الباحثني يتخوفون يف تفسري القرآن انطالقا من
الواقع ،بدعوى اخلوف من حتكيم الواقع يف النص ،وحتكيم أهواء الناس ،بل والنظريات املعاصرة يف فهم النص
القرآين ،وهم حمقون يف ختوفهم .
ورغم هذه التخوفات اليت رصدها حممد باقر الصدر إال أنه يصر على االنطالق من الواقع عند تطبيق
منه التفسري املوضوعي .فهو يرى أن هذا املنه جيب أن ننطلق فيه من الواقع ونذهب به إىل النص لنستخرج
منه تصورا أو نظرية لفهم هذا الواقع أو إصالحه ،وهنا جتدنا أمام األسئلة التالية  :ملاذا ذهب حممد الباقر إىل
التأكيد على أمهية الواقع يف تفسري القرآن؟ ومن أين استقى نظريته تلك؟ وكيف نوحد بني الواقع و النص حسب
منظور حممد باقر الصدر؟ وما هو مفهوم الواقع عند حممد الباقر؟.
مث نعود –بعد ذلك -إىل الشيخ عبد احلميد بن باديس الذي كان سباقا إىل تطبيق منه التفسري
املوضوعي ،وإىل تفهم دور الواقع يف فهم ا لنص القرآين .وهنا نطرح األسئلة التالية :ملاذا تعرض ابن باديس ملوضوع
العرب يف القرآن؟ ما هي القراءات اجلديدة اليت قدمها ابن باديس ملسألة العرب يف ضوء الواقع الذي كان يعيشه؟
ما هي التصورات اليت أراد ابن باديس تغيريها حول العرب ،و حول دورهم يف التاريخ اإلنساين؟

1

ولإلجابة على هذه األسئلة وغريها سنستخدم املنه االستقرائي لنصوص حممد باقر الصدر و لنصوص
عبد احلميد بن باديس ،و املنه التحليليي ملا أبدوه من طروحات يف دراساهتم حول هذا النوع من التفسري وما
قدموا من تطبيق له.
كل تلك األسئلة و غريها سنحاول اإلجابة عنها من خالل هذا البحث حسب اخلطة التالية:
املبحث األول :إشكالية الواقع و النص يف التفسري املوضوعي.
املبحث الثاين :التوحيد بني الواقع و النص يف تنظري حممد باقر الصدر.
املبحث الثالث :مفهوم الواقع عند حممد باقر الصدر.
املبحث الرابع :الواقع والنص يف تطبيق ابن باديس من خالل موضوع العرب يف القرآن.
وسنعتمد يف دراستنا هذه على أهم الدراسات اليت قدمها حممد باقر الصدر ،خاصة كتابه "السنن
التارخيية يف القرآن" ،وبعض املراجع اليت تناولت التفسري املوضوعي بالتحليل والتطبيق .كما سنعتمد تفسري عبد
احلميد بن باديس ،خاصة منه موضوع "العرب يف القرآن" والذي ضمه البعض إىل تفسريه املسمى "جمالس التذكري
من كالم احلكيم اخلبري".
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المبحث األول :إشكالية الواقع والنص في منهج التفسير الموضوعي.
تظهر إشكالية الواقع و النص يف منه التفسري املوضوعي أول ما تظهر يف التعاريف االصطالحية هلذا
املنه  .فمن املعلوم أن التفسري املوضوعي قد بدأ كتطبيقات يف جماالت خمتلفة :العقيدة ،األخالق،القصص
القرآين.....مث جاء التنظري للمنه متأخرا جدا .وخالل هذا التنظري مت التعرض لتعريف منه التفسري املوضوعي.
عند استعراضنا لتعاريف التفسري املوضوعي سنلحظ سيطرة التوجه العام الذي يذهب إىل أن املنطلق يف التفسري
املوضوعي هو النص ال غري ،وهذا يتفق متام االتفاق مع التطبيقات األوىل للمنه  ،مبعىن أن املوضوعات اليت
تدرس بواسطة هذا املنه تستخرج عناوينها من القرآن الكرمي ال غري .هذا هو االجتاه املهيمن.
سيتجلى لنا هذا االجتاه عند استعراض التعاريف االصطالحية التالية :يعرف عبد الستار فتح اهلل سعيد
التفسري املوضوعي فيقول " :هو علم يبحث يف قضايا القرآن ،املتحدة معىن أو غاية ،عن طريق مجع آياهتا املتفرقة
والنظر فيها،على هيئة خمصوصة ،بشروط خمصوصة ،لبيان معناها واستخراج عناصرها ،ور بطها برباط جامع"،1
وعليه فالتفسري املوضوعي يبحث يف قضايا القرآن ،وللتأكيد على أن التفسري املوضوعي ينطلق من القرآن يبني
عبد الستار مفهوم املوضوع فيقول " :وعند علماء التفسري :القضية اليت تعددت أساليبها وأماكنها يف القرآن
الكرمي ،وهلا جهة واحدة جتمعها عن طريق املعىن الواحد أو الغاية الواحدة".2يف كل هذا البيان و التحديد تأكيد
على أن املوضوعات جيب أن تستخرج من النص القرآين ال غري.
بعد عبد الستار فتح اهلل سعيد نأيت الستعراض تعريف التفسري املوضوعي عند مصطفى مسلم ،وهنا
سنالحظ اضطراب املؤلف ،وذلك لظهور اجتاه آخر خمالف لألول يذهب إىل أن املوضوعات تستقى من الواقع،
ينقل مصطفى مسلم تعاريف عديدة منها مايلي:
"  -هو بيان ما يتعلق مبوضوع من موضوعات احلياة الفكرية أو االجتماعية أو الكونية من زاوية قرآنية
للخروج بنظرية قرآنية بصدده.

 -1فتح اهلل سعيد ،عبد الستار ،املدخل إىل التفسري املوضوعي ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية ،القاهرة ،ط1111 :2هـ 1991 -م،
ص.22 :
 -2املرجع نفسه ،ص .22:
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 وعرفه بعضهم بقوله :هو مجع اآليات املتفرقة يف سور القرآن املتعلقة باملوضوع الواحد لفظا أو حكماوتفسريها حسب املقاصد القرآنية" 1.الشك أن نقل مصطفى مسلم هلذين التعريفني دليل على مدى تردده بني
االجتاهني ،هل املنطلق يف التفسري املوضوعي هو النص أم الواقع؟ .فالتعريف األول إاما هو محممد باقر الصدر،
والذي يذهب إىل أن املوضوعات تستقى من الواقع .أما التعريف الثاين فيذهب إىل أن املوضوعات تستقى من
النص ،وهو تعريف عبد الستار فتح اهلل سعيد ،والذي استقاه هو وغريه – يف احلقيقة – من تعريف حممد حممود
حجازي عند حديثه عن الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي،حسب ما تذهب إلية املدرسة البيانية يف التفسري
ألمني اخلويل .يف األخري سنالحظ أن مصطفى مسلم يبقي مرتددا دون فصل فياملسألة فال مييل لالجتاه األول وال
إىل االجتاه الثاين ،يتجلى ذلك من خالل اختياره للتعريف التايل ":هو علم يتناول القضايا حسب املقاصد
القرآنية من خالل سورة أو أكثر" ،2فهو مل ينب هل هذه القضايا قرآنية أم واقعية؟ لكنه من جهة أخرى يدخل يف
التعريف جماال آخر هو دراسة القضية من خالل سورة قرآنية واحدة ،وكل ذلك للتمهيد لفكرة التفسري املوضوعي
للسور القرآنية .و هذا نوع آخر من التفسري املوضوعي يبدأ فيه الباحث من النص و يعود إىل النص.
على املنوال نفسه خيتار صالح عبد الفتاح اخلالدي تعريف مصطفى مسلم ،3بدون إشارة إىل مسألة
املنطلق هل هو الواقع أم النص؟ .لكن التعاريف اليت نقلها تشري إىل ميله إىل استخراج عناوين املوضوعات من
القرآن الكرمي ال من الواقع .وبالرغم من أن التطبيقات اليت يقدمها  -يف بعض األحيان -ظاهر فيها االنطالق من
الواقع ،وأبرز مثال على ذلك دراسته حول " الشخصية اليهودية من خالل القرآن" ،4حيث يشري يف الكتاب إىل
أن الدافع هلذه الدراسة هي املشكلة اليهودية اليت برزت أعقد ما برزت يف العصر احلاضر ،خاصة بعدما أقام
اليهود كياهنم يف فلسطني امحمتلة" ،حيث أتعبوا العرب و املسلمني ،و أشغلوا العامل أمجع" 5كما يقول.
 -1مسلم ،مصطفى ،مباحث يف التفسري املوضوعي ،دار القلم ،دمشق،ط1112: 1هـ1999 -م ،ص.11:
 -2املرجع نفسه،ص .11:
 -3اخلالدي ،صالح عبد الفتاح ،التفسري املوضوعي بني النظرية و التطبيق ،دار النفائس ،بريوت ،ط1119 :1ه1991-م،ص.02:
 -4اخلالدي ،صالح عبد الفتاح ،الشخصية اليهودية من خالل القرآن،دار القلم ،دمشق،ط1119 :1ه1999-م.
 -5املرجع نفسه ،ص .5:
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إن بروز هذا امليل إىل استخراج املوضوعات من النص القرآين يعود يف احلقيقة إىل دخول عامل آخر
جديد ،أال وهو ظهور التفسري املوضوعي للسورة القرآنية ،حيث أن البحث عن موضوع السورة القرآنية البد وأن
ننطلق فيه من داخل السورة القرآنية ال من خارجها .وهذا النوع من التفسري مما يشيد به كل من مصطفى مسلم
و اخلالدي.
سنلحظ يف تعريف أمحد رمحاين حماولة اجلمع بني االجتاهني ،رغم بروز امليل إىل ما ذهب إليه حممد باقر
الصدر ،قال أمحد رمحاين يف تعريفه للتفسري املوضوعي" :هو منه ينهض بتفسري اآليات املتظافرة على إبراز
خصائص موضوع حمدد يف القرآن كله أو يف سورة منه مركزا ومعربا عن قضية حمددة تتبلور عنها نظرية يف قضية من
قضايا احلياة أو تصور عن أمر من أمور الكون و امللكوت" 1.فهو من جهة يتحدث عن موضوع حمدد يف القرآن،
ومن جهة أخرى يتحدث عن قضايا احلياة و تصورات حول الكون و امللكوت .رغم أن بعض التطبيقات اليت
يقدمها تنطلق من النص القرآين مثل "الران يف القرآن".2
يف املقابل سنجد أن باقر الصدر -والذي ميثل االجتاه اآلخر -يؤكد بكل بساطة وبثقة تامة أن التفسري
املوضوعي جيب أن ننطلق فيه من الواقع ال من النص .وهو يسمي التفسري املوضوعي مبسمى آخر هو التفسري
التوحيدي ،مث يبني معىن الوضعية و التوحيدية يف التفسري ،قال" :فاصطالح املوضوعي [ ]...مبعىن أنه يبدأ من
املوضوع والواقع اخلارجي ،ويعود إىل القرآن الكرمي ،والتوحيدي باعتبار أنه يوحد بني التجربة البشرية و بني القرآن
الكرمي ال مبعىن أنه خيضع القرآن الكرمي للتجربة البشرية" .3فاهلدف بالنسبة للباقر عند االنطالق من الواقع هو
التوحيد بني النص والواقع ،ال سيطرة الواقع على النص كما يظن البعض من الذين يتخوفون من مثل هذه
الطروحات ،بل ويرفضوهنا ألجل مثل هذه التخوفات.
مث إن تركيز الباقر على قضية التوحيد بني الواقع والنص ،مل يؤد به إىل إمهال رأي االجتاه اآلخر بل يشري
إليه من خالل الرتكيز على مسألة اخلروج بنظرية أو تصور حول املوضوع بعد دراسته يف ضوء القرآن الكرمي ،قال
 -1رمحاين ،أمحد ،التفسري املوضوعي نظرية وتطبيقا ،منشورات جامعة باتنة ،باتنة ،اجلزائر،ط 1999:م ،ص.19-19:
 -2املرجع نفسه ،ص . 222-151:
 -3باقر الصدر ،حممد ،السنن التارخيية يف القرآن ،أعاد صياغته :حممد مشس الدين،دار املعارف للمطبوعات،دمشق،ط1129:ه-
1999م ،ص.01-01:
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عن التفسري أنه يكون موضوعيا "باعتبار أنه خيتار جمموعة من اآليات تشرتك يف موضوع واحد ،وهو توحيدي
باعتبار أنه يوحد بني مدلوالت هذه اآليات ضمن مركب نظري واحد ،ليخلص بالتايل إىل حتديد إطار نظرية
واضحة".
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مازالت إشكالية االنطالق من الواقع أو النص تثري اجلدال إىل اليوم ،بدأت مع بداية مرحلة التنظري
للتفسري املوضوعي ،وبقيت حىت اليوم أين وصلنا إىل مرحلة نقد املنه  .يظهر ذلك من خالل الدراسات النقدية
ملنه التفسري املوضوعي ،يتجلى ذلك يف ما قام به سامر عبد الرمحن رشواين ،حيث أشار يف دراسته النقدية إىل
قواعد املنه  ،وكان عنوان القاعدة السابعة " الواقع و حمله يف التفسري" .2ويف احلقيقة هذه ليست قاعدة من
قواعد املنه  ،وإاما هي إشكالية من إشكاليات املنه  .وبعد نقل آراء حممد باقر الصدر يستعني بطروحات خليل
زياد الدماغني والذي يرى أن االنطالقة تكون من الواقع إىل النص و من النص إىل الواقع .يقول الدماغني":
ليست االنطالقة من الواقع هي الوجهة الوحيدة يف منه التفسري املوضوعي ،ولكن هناك انطالقة أخرى مقابلة،
تنطلق من القرآن وتتجه حنو الواقع " .3وهذا الرأي ال خيتلف كثريا عما ذهب إليه باقر الصدر ،ألن الباقر يشري
إىل استخراج نظرية أو تصور ملعاجلة الواقع .وكل هذه الطروحات تتفق من جهة أخرى مع ما ذهبت إليه مدرسة
املنار من وجوب تطبيق و تنزيل النصوص القرآنية على واقع املسلمني و أوضاعهم املعاصرة .يقول حممد إبراهيم
شريف ":غري أن وظيفة التفسري هذه مل تكن يف املاضي أكثر من حماولة الفهم احلريف اجلزئي للنص القرآين" .4مث
يضيف " ومثل هذه الطريقة إن كانت قد حققت بعض النجاح يف املاضي ،فلم تعد ذات بال يف العصر احلديث
[ ]...و من هنا كان ميل املفسر احلديث إىل التطبيق العملي يف التفسري ،ومواجهة مجاهري األمة لألخذ بيدها
على الطريق ،وهو بصفة عامة على ذكر دائم بواقع أمته " .5كل هذه اآلراء و الطروحات تدل على أمهية إشكالية
 -1باقر الصدر ،املرجع السابق ،ص.01:
 -2رشواين ،سامر عبد الرمحن  ،منه التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي دراسة نقدية ،دار امللتقى ،حلب ،سورية ،ط1109 :1ه-
2229م ،ص.212:
 -3الدماغني ،خليل زياد ،التفسري املوضوعي ومنهجية البحث فيه ،دار عمار ،عمان ،األردن ،ط1129: 1ه2221-م ،ص.55:
 -4شريف ،حممد إبراهيم ،اجتاهات التجديد يف تفسري القرآن الكرمي ،دار السالم ،القاهرة ،ط1129 :1ه2229-م ،ص.151:
 -5املرجع نفسه ،ص .152:
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الواقع و النص يف التفسري املوضوعي ،وعلى أمهية ما قدمه حممد باقر الصدر يف هذا الشأن ،وهذا جيرنا إىل
البحث عن األسباب و الدواعي ،بل البحث عن األدلة و الرباهني اليت قدمها باقر الصدر للتدليل على وجوب
االنطالق م ن الواقع و توحيده مع النص .فما حج الباقر لالنطالق من الواقع؟ وما أساس هذه الرؤية اجلديدة؟
ومن أين استقى هذه األفكار؟.
المبحث الثالث :التوحيد بين الواقع و النص في تنظير محمد باقر الصدر.
قبل أن يشرح حممد باقر الصدر أسباب أخذه باملنه املوضوعي ،قام بتقييم التجربة التفسريية اليت
استخدمت بادئ األمر املنه التحليلي .فمن املعلوم أن التفسري نشأ أول ما نشأ كجزء من احلديث ،قال باقر
الصدر ":ومما ساعد على شيوع االجتاه التجزيئي للتفسري وسيطرته على الساحة قرونا عديدة ،النزعة الروائية
واحلديثية للتفسري ،حيث إن التفسري مل يكن يف البداية إال شعبة من احلديث بصورة أو أخرى " .1فهو يرى أن
سيطرة املنه التحليلي يف التفسري كان بسبب النزعة احلديثية للتفسري.
ومن أسباب تلك السيطرة كذلك أن التفسري كان بطبعه شرحا للمفردات وبيانا ملعانيها اللغوية ،وهذه
الطريقة يف التفسري مل " يكن بإمكاهنا أن تقوم بدور اجتهادي مبدع " .2وفعال لقد بقي املفسرون يعيدون ما ذكره
املتقدمون من قبل ،ومل يكن ليحدث ذلك إال لسيطرة منه واحد ،استمر يف إنتاج املعرفة نفسها منذ عصور ،مل
تكن لتختلف هذه املعرفة عن سابقتها إال يف املظهر و الشكل.
وعليه فمحمد باقر الصدر مل يشأ استحداث منه جديد و األخذ به إال بعد تقييم للتجربة التفسريية
السابقة ،وتقييم ملنهجها ،وهذا ما ال دجده عند غريه من الباحثني يف مناه التفسري .مث إن الباقر يتجه بعد ذلك
إىل بيان أسباب األخذ هبذا املنه اجلديد ،وذلك من خالل املقارنة بني الفقه و التفسري ،فلقد ظهرت النزعة
التجزيئية يف الفقه لكنها مل تلبث وأن تركت اجملال مفتوحا للنزعة املوضوعية ،يقول ":فالفقه هو مبعىن من املعاين،
تفسري لألحاديث الواردة عن النيب و األئمة (ع) ،وحنن نعرف يف البحث الفقهي أن هناك كتبا فقهية شرحت
األحاديث حديثا حديثا [ ]...غري أ ن القسم األعظم من الكتب الفقهية يف هذا اجملال ،مل تتجه هذا االجتاه ،بل
 -1باقر الصدر ،املرجع السابق ،ص.01:
 -2املرجع نفسه ،ص.01:
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صنفت البحث إىل مسائل وفقا لوقائع احلياة ،وجعلت يف إطار كل مسألة األحاديث اليت تتصل هبا ،وفسرهتا
بالقدر الذي يلقي الضوء على تلك املسألة ،ويؤدي إىل حتديد موقف اإلسالم من تلك الواقعة اليت تفرتضها
املسألة املذكورة ،وهذا هو االجتاه املوضوعي على الصعيد الفقهي" .1وعليه فالفقه ارتبط بالواقع واستخدم املنه
املوضوعي ،خبالف التفسري الذي مل تنتقل إليه هذه النزعة املوضوعية.
ويصل إىل نتيجة مهمة بعد ذلك ،وهي أن الفكر الفقهي تطور وانتشر و امتد بسبب استخدامه املنه
املوضوعي ،بينما مل يساعد املنه التجزيئي إال على إعاقة التفسري عن النمو والتطور ،بل وإكسابه حالة من
التكرار واجلمود .2هذا هو التفسري الصحيح لظاهرة تطور وامو الفقه و بقائه فاعال يف حياة املسلمني ،ومجود
التفسري وقصوره عن التأثري و الفاعلية يف حياهتم .
بقي الفقه فاعال الستخدامه املنه املوضوعي ،وبقي فاعال كذلك الرتباطه بواقع املسلمني وشؤوهنم
املعيشية ،لذا حتدث الباقر عن تقسيم كتب الفقه وفقا لوقائع احلياة .وهنا يستعيد الباقر عمل الفقهاء وجتربتهم يف
استخراج األحكام الفقهية يقول عنهم ":وهذا يربز بوضوح االجتاه املوضوعي لدى هؤالء الفقهاء على شكل
جعالة ،مضاربة ،مساقاة ،نكاح ،ألنه يبدأ بالواقع القائم و ينتهي إىل الشريعة يف مقام التعرف على حكم هذا
الواقع " . 3فالفقه ينطلق من الواقع و يتجه إىل النص القرآين مستخدما املنه املوضوعي الستخراج األحكام
الفقهية ،والعودة هبا إىل الواقع ،مبثل هذه الطريقة استطاع الفقه أن يستمر فاعال يف حياة املسلمني.
وعلى املنوال نفسه ينظر حممد الباقر للتفسري ،ويؤكد على وجوب اتباعه للمنه نفسه ،يقول " :إذن يف
التفسري املوضوعي ،يلتحم القرآن مع الواقع و احلياة ألن التفسري يبدأ من الواقع وينتهي إىل القرآن " .4وهذا هو
املقصود بالتوحيد بني الواقع و النص ،وهلذا يسمي التفسري املوضوعي بالتفسري التوحيدي.

 -1باقر الصدر ،املرجع السابق ،ص .02-01:
 -2املرجع نفسه ،ص .00:
 -3املرجع نفسه ،ص.09-01:
 -4املرجع نفسه ،ص.05:
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إذا كان الفقه ينطلق من الواقع ويذهب إىل النص ليستخرج احلكم الفقهي ،فماذا يستخرج التفسري من
النص؟ .يرى الباقر أن التفسري املوضوعي يصل يف النهاية إىل مركب نظري ملواجهة الواقع وعالجه ،أو لتغيري فهمنا
للواقع ،وبالتايل إصالحه بطريقة مناسبة.
يشرح معىن التوحيد يف التفسري املوضوعي بشكل آخر فيقول ":وهو توحيدي باعتبار أنه يوحد بني
مدلوالت هذه اآليات ضمن مركب نظري واحد ،ليخلص بالتايل إىل حتديد إطار نظرية واضحة " .1فاهلدف من
الدراسة املوضوعية للواقع اإلنساين يف إطار النصوص القرآنية هي استخراج تصورات أو نظريات لفهم ال ـ ـ ـواقـ ـع و
إصالحه.
الرمسان التاليان يلخصان تصور حممد باقر الصدر للتفسري التوحيدي ( التفسري املوضوعي ) من خالل
املقارنة اليت أجراها بني ا لفقه و بني هذا األخري من حيث انطالقهما من الواقع وما يتوصالن إليه من أحكام أو
نظريات.
ال ـفـقــه

الـ ـن ـ ـص

األحكام

ال ـواقـ ـ ـ ـع
 - 1باقر الصدر ،املرجع السابق ،ص.01:
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التفسير التوحيدي

الـن ـص

الـ ـواق ـ ـع

النظرية

تأكيد الباقر على دور الواقع يف منه التفسري املوضوعي ،وتركيزه على وجوب توحيده مع النص القرآين
جيرنا إىل البحث عن مفهوم الواقع عنده ،فما هو مفهوم الواقع عند حممد باقر الصدر؟
المبحث الثالث :مفهوم الواقع عند محمد باقر الصدر.
إذا كان الواقع بالنسبة للفقهاء هي املسائل الفقهية املستجدة ،وهي النوازل الفقهية بتعبري آخر ،فما هو
الواقع بالنسبة لباقر الصدر؟.
قبل بيان م فهوم الواقع يعود الباقر أوال إىل مفهوم املوضوعية ،ذلك أن املوضوعية يف التفسري ليست هي
االلتزام مبوضوع معني ودراسته دراسة قرآنية ،بل هي املوضوع اخلارجي ،أو الوضع اخلارجي ،ذلك هو الواقع،
يقول ":فاصطالح املوضوعي [، ]...مبعىن أنه يبدأ من املوضوع و الواقع اخلارجي ،ويعود إىل القرآن ،والتوحيدي
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باعتبار أنه يوحد بني التجربة البشرية وبني القرآن الكرمي" .1وعليه فاملوضوعية هي االنطالق من املوضوع و الواقع
اخلارجي ،الواقع هو التجربة البشرية ،هو الفهم اإلنساين للواقع ،هو الفكر اإلنساين حول الواقع وما قدمه من
حلول ،وما أثارته تلك احللول من أسئلة ،وما واجهته من صعوبات و عوائق.
يؤكد الباقر على هذا املعىن للواقع بقوله أن املفسر التوحيدي ":يركز نظره على موضوع من موضوعات
احلياة [ ]...ويستوعب ما أثارته جتارب الفكر اإلنساين حول ذلك املوضوع من مشاكل ،وما قدمه الفكر
اإلنساين من حلول ،وما طرحه التطبيق التارخيي من أسئلة ومن نقاط فراغ " .2فاملفسر عليه استيعاب ما قدمه
الفكر البشري من حلول وإجابات و انتكاسات ،ومحلها إىل القرآن ليدخل مع القرآن يف حوار محماولة اخلروج
بآراء جديدة حول ذلك الواقع.
إن دور املفسر املوضوعي عند الباقر ليس دورا سلبيا ينتظر املعاين اليت يقدمها النص بداية ،بل هو دور
إجيايب ألن املفسر يقدم أمام النص القرآين مجلة ما توصلت إليه التجربة اإلنسانية من فرضيات ،ومن طروحات
وتصورات ،ومن نظريات لفهم الظواهر االجتماعية والكونية و التحكم فيها.
هذا هو طريق اخلروج من اجلمود و التكرار يف التفسري ويف الفكر اإلسالمي عامة ،يقول حيىي حممد ":وما
خنلص إليه هو التشديد على ضرورة أخذ اعتبار الواقع و إحضاره إحضارا واعيا على مستوى التأسيس ،كنظام
ومنه غرضه دفع الفكر اإلسالمي حنو آفاق مفتوحة غري قابلة لالنغالق " .3ومثل هذه اآلراء تتفق مع ما أكده
الباقر من وجوب االنطالق من الواقع و مفاعلته مع النص القرآين ،وذلك للدفع بالتفسري إىل التجديد و الفاعلية
يف حياة املسلمني.
فهم الواقع على أساس أنه ما توصل إليه الفكر اإلنساين من تصورات و نظريات .4و االنتقال هبذه
النظريات محماورهتا مع النص هو الذي يؤدي إىل التجديد يف التفسري ،هلذا يصر حممد جمتهد الشبسرتي على وضع
 -1باقر الصدر ،املرجع السابق ،ص.01-01:
 -2املرجع نفسه ،ص.01:
 -3حممد ،حيىي ،جدلية اخلطاب و الواقع ،دار االنتشار ،بريوت ،ط2222: 1م ،ص.02:
 -4ينظر :اجلابري ،حممد عابد ،إشكاليات الفكر العريب املعاصر ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،ط ،1992 :2ص.11:
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فرضيات جديدة قبل التوجه إىل النص القرآين ،يقول ":فماهية الفهم وتفسري النص تعكس يف حقيقتها فرضيات
مقرتنة مع عملية االستدالل " .1واملعىن الراجح هو الذي يقدم أدلة أقوى مما قدمته الفرضيات السابقة .مبثل هذه
الطريقة ميكن أن يتقدم التفسري وأن ينت معرفة جديدة للمسلمني ملواجهة واقعهم املؤمل.
يرى الباقر أن الفقه استنفذ االجتاه املوضوعي أفقيا بانطالقه من الواقع ،لكنه مل يستنفذه عموديا بالوصول
إىل نظريات جديدة يف جمال احلياة االقتصادية لبلورة املذهب اإلسالمي يف االقتصاد .وكذلك على التفسري
استنفاذ هذا االجتاه أفقيا باالنطالق من الواقع ،واستنفاذه عموديا بالوصول إىل نظريات جديدة حول موضوعات
احلياة العقائدية و االجتماعية.
وخالصة القول أن التفسري املوضوعي ينطلق من الواقع ،والذي هو التجربة البشرية وما توصل إليه
اإلنسان من أفكار ونظريات حول هذا الواقع  ،و يذهب إىل النص القرآين ليدخل معه يف حوار حول تلك
التجربة البشرية ،ليستخرج بعد ذلك تصورا أو نظرية جديدة حول ذلك املوضوع ،نعيد على أساسه تصحيح
فهمنا للواقع و املوضوع ،و التفاعل معه بطريقة خمالفة ملا اعتدنا عليه.
على أساس هذه الرؤية نتوجه إىل تطبيق عبد احلميد بن باديس يف موضوع "العرب يف القرآن" ،لدراسته
يف إطار هذا املنه اجلديد يف التفسري.
المبحث الرابع :الواقع و النص في تطبيق ابن باديس للمنهج الموضوعي
من خالل موضوع "العرب في القرآن"
موضوع "العرب يف القرآن" من أحسن النماذج التطبيقية ملنه التفسري املوضوعي ،قدمه ابن باديس
خالل أحد مؤمترات مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف نادي الرتقي باجلزائر العاصمة سنة 1909م .وانطالقا
من تنظري الباقر للتفسري املوضوعي سنبحث إمكانية مواءمة هذا التطبيق لذلك التنظري الذي قرره حممد الباقر .هل
انطلق ابن باديس من الواقع عند دراسته هلذا املوضوع؟ وهل وحد بني الواقع و النص؟ وماذا كان يريد من طرق
هذا املوضوع؟ وهل توصل إىل تصورات جديدة خمالفة للمعهود يف موضوع العرب؟.

 -1الشبسرتي ،حممد جمتهد ،قراءة بشرية للدين ،ت :أمحد القابنجي ،منشورات اجلمل ،بريوت ،ط2229 :م ،ص.15-11:
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أول ما يبدأ به ابن باديس موضوعه هذا اإلشارة إىل تاريخ العرب وارتباط عاملية الرسالة اإلسالمية هبم،
قال ":حق على كل من يدين باإلسالم ويهتدي هبدي القرآن أن يعتين بتاريخ العرب ومدنيتهم وما كان من دوهلم
وخصائصهم قبل اإلسالم ،ذلك الرتباط تارخيهم بتاريخ اإلسالم ولعناية القرآن هبم " .1من خالل هذه الفقرة
سنالحظ أن الناس يف ذلك العصر مل يكن لديهم اهتمام بالعرب و تارخيهم ،وال بالرسالة اإلسالمية ،وهلذا وجب
تصحيح تصورهم هذا ،يذكر مالك بن نيب يف تقدميه آلثار ابن باديس أن الشيخ تصدى عام 1901م لزعيم
سياسي نشر مقاال بعنوان "أنا فرنسا" فرد عليه ردا حاميا قويا  ،مث يشري إىل أن الشعور الوطين املتدفق من خالل
قصائده قدر له أن يعيد للشعب اجلزائري أبعاده احلقيقية من التاريخ اإلسالمي ،خاصة وأن أبناء اجلزائر كانوا
حيفظون يف املدارس دروسا يف التاريخ حول "أجدادنا الغاليني" كما يقول. 2يف هذا الواقع الذي استسلم فيه
اجلزائريون للمستعمر الفرنسي حترك ابن باديس وعمل على استنهاض مهمهم من خالل توجيههم إىل االهتمام
بتارخيهم و دينهم.
يشري ابن باديس إىل أن القرآن أثار خنوة العرب عندما نزل بلغتهم ،ويؤكد على أن اختيار العرب لرسالة
اإلسالم واختيار لغتهم ،سيرتتب عليه املساءلة عند تضييع هذه األمانة ،يستدل هنا بقوله عز وجل :ﭽ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ [ الزخرف ، ]11/فاألمة العربية سوف تسأل عن اجملد الذي رفعها إليه اهلل عز وجل ،وهنا
يربط القضية بالواقع اجلزائري والعريب فيقول ":األمة اليت ال تؤدي مثن اجملد ال حتافظ عليه ،مث هي أمة ال يعتد هبا
يف النهوض بنفسها وال بغريها".3إن إحياء معاين النخوة يف العرب ،وتذكريهم بفضل اهلل عليهم يهدف إلعدادهم
حلمل الرسالة اإلسالمية العاملية ،وابن باديس يستعمل هذا املصطلح ألن العرب عندما خضعوا لالستعمار فقدوا
كل مربرات النهوض بأنفسهم و بغريهم .هلذا وجب دراسة هذه الظاهرة وفهمها وحماولة عالجها بالعودة بالعرب
إىل تارخيهم و تذكريهم مبدنياهتم اليت صنعوها.

 -1ابن باديس ،عبد احلميد ،جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري ،مطبوعات وزارة الشؤون الدينية ،اجلزائر ،ط1122 :1ه1992-م،
ص.125 :
 -2الطاليب ،عمار ،آثار ابن باديس ،الشركة اجلزائرية ،اجلزائر ،ط1111: 0ه1991-م ،م /1ج/1ص.12:
 -3ابن باديس ،املرجع نفسه ،ص.121:
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يقيم ابن باديس مقارنة بني العرب و بين إسرائيل ،1ويؤكد على أن الفارق بينهم أن بين إسرائيل اختارهم
اهلل إلنقاذ أنفسهم فقط ،بينما العرب اختارهم اهلل عز وجل إلنقاذ أنفسهم و الناس أمجعني .كيف ال و العرب مل
خيضعوا يف حياهتم الستعمار أجنيب ،بينما سام الفراعنة بين إسرائيل الذل و اهلوان .إن الذل و اهلوان و االستعمار
تفقد الشعوب هويتها وخنوهتا واعتزازها بتارخيها و أجمادها.
بعد هذه املقدمة اليت ساقها ابن باديس ملوضوع "العرب يف القرآن" ،يبدأ يف التنبيه إىل أن العرب
مظلومون يف التاريخ ،قال ":العرب مظلومون يف التاريخ فإن الناس يعتقدون ويعرفون أن العرب كانوا مهجا ال
يصلحون لدنيا وال لدين حىت جاء اإلسالم فاهتدوا به فأخرجهم من الظلمات إىل النور  .هكذا يتخيل الناس
العرب هبذه الصورة املشوهة ،ويزيد هدا التخيل رسوخا ما هو مستفيض يف آيات القرآن من تقبيح ما كان عليه
العرب ليحذرنا من جاهلية أخرى بعد جاهليتهم" .2وعليه فالواقع الفكري املهيمن هو أن العرب ال يصلحون
للمدنية و ال للحضارة فليس هلم إال االستعمار الذي جاء حيمل إليهم املدنية و التطور .إن الصورة املشوهة عن
العرب قد زادها ما هو مستفيض يف اآليات القرآنية من تقبيح جاهليتهم وذم شركهم و قسوهتم وغلظتهم  .كل
هذا الواقع الفكري حيتاج إىل إعادة تصحيح ،وفصل اخلاطئ منه من الصحيح ،حىت ال يؤدي اخلاطئ منه إىل
تشويه صورة العرب وصورة تارخيهم وحضاراهتم.
ألجل تصحيح التصورات السابقة عن العرب يعود ابن باديس إىل القرآن الكرمي ،يقول ":و احلقيقة اليت
جيب أن أذيعها يف هذا املوقف هي أن القرآن وحده هو الذي أنصف العرب " .3مث يشرح رأيه هذا بقوله":
والتاريخ جيب أال ينظر من جهة واحدة بل ينظر من جهات متعددة ،ويف العرب نواح جتتىب ونواح جتتنب []...
وهذه هي طريقة القرآن بعينها ،فهو يعيب من العرب رذائلهم النفسية كالوثنية ونقائصهم الفعلية كالقسوة والقتل.
وينوه بصفاهتم اإلنسانية اليت شادوا هبا مدنياهتم السالفة ".4
 -1ابن باديس ،املرجع السابق  ،ص.129-121 :
 -2املرجع نفسه ،ص.102:
 -3املرجع نفسه ،ص.102:
 -4املرجع نفسه ،ص.102:
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مث ينتقل إىل تعداد املدنيات اليت بناها العرب ،واليت ذكرها القرآن الكرمي .وكيف أشار القرآن ونبه إىل
رذائلهم من جهة؟ ،و كيف أشار ونبه من جهة أخرى إىل حماسنهم وما توصلوا إليه من تطور ورقي؟ .يبدأ بأمة
عاد اليت جاء فيها قوله عز وجل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﭼ [ الشعراء-129/
 .] 129لقد استغلوا ما أكرمهم به اهلل تعاىل من النعم و التطور يف الطغيان و االستكبار على الناس.
يشري ابن باديس إىل تطور هذه املدنية العربية من خالل ما يستشفه من اآلية فيقول ":تدل على أهنم
كانوا بصراء بعلم ختطيط املدن و األبنية ،وهو علم ال يستحكم إال باستحكام احلضارة يف األمة" .1مث يعود إىل
معىن املصانع،وينتقد ما قاله القدامى يف معناها ،حيث ذهبوا إىل أهنا جماري املياه أو القصور ،لكن املصانع حبسب
ابن باديس هي املصانع واملعامل فعال ،وليست القصور وال جماري املياه ،قال ":ولكن ليت شعري ما الذي صرف
املفسرين اللفظيني عن معىن املصنع اللفظي االشتقاقي ،والذي أفهمه وال أعدل عنه هو أن املصانع مجع مصنع من
الصنع كاملعامل من العمل وأهنا مصانع حقيقية لألدوات اليت تستلزمها احلضارة ويقتضيها العمران" .2فاملصانع هي
املعامل ،وليست هي القصور ،وقد أشارت اآلية إىل بنائها قبل ذلك ،فال فائدة من تكرار ذكرها .و نبه رمحه اهلل
إىل إهنم وصلوا إىل درجة من التطور ،حىت أهنم أصبحوا يتفننون يف بنائهم ،بل ويعبثون بأبنيتهم تلك.
ينتقل ابن باديس بعد ذلك إىل حضارة مثود ويصف عملها وما وصلت إليه بـ" االستعمار الثمودي".
ألهنم ملكوا من وسائل التعمري ما دفع هبم إىل استعمار األرض و التمكن فيها ،وذلك لقوله عز وجل :ﭽ ﯨ
ﯿ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﭼ [هود ، ]11/يقول ابن باديس ":وهي حالة أمة بلغت النهاية يف
احلضارة املادية وفنوهنا" .3لكنها استخدمت هذا التطور و الرقي يف الكفر باهلل عز وجل و اخلروج عن دينه ،وهذا
ما جيب احلذر منه يف إنشاء أي حضارة جديدة على وجه األرض.
يصل ابن باديس إىل الدرس املهم الذي يصلح للعرب من خالل استعراض تارخيهم فيقول ":هاتان أمتان
من األمم العربية أثبت القرآن حاهلما ،فكان لنا مصدرا تارخييا معصوما يف إثبات حضارة الشعوب العربية اليت
 -1ابن باديس ،املرجع السابق  ،ص.101:
 -2املرجع نفسه  ،ص.101:
 -3ابن باديس ،املرجع السابق  ،ص.101:
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برزت فيها األمم" . 1إن هذه الفكرة اليت توصل إليها ابن باديس هي اخلالصة الواضحة اليت جيب أن يفقهها
العرب ،وأن حيفظوها يف مواجهة الذين يريدون طمس تاريخ العرب وحضارهتم.
وابن باديس يرد مبثل هذه املقولة على الذين وصلت هبم اجلرأة إىل إنكار احلضارات العربية مثل حضاريت
عاد ومثود ،ألن كتب التاريخ الرومانية و اليونانية وحىت الدراسات التارخيية املعاصرة مل حيالفها احلظ يف الوصول إىل
آثار هذه احلضارات ،لذا يؤكد ابن باديس على أن القرآن مصدر تارخيي معصوم .لقد رد ابن باديس على
املفكرين العرب املتغربني الذين وصل هبم األمر إىل التشكيك يف وجود هذه احلضارات إتباعا منهم للمستشرقني
و علماء التاريخ الغربيني الذين نشروا مثل هذه اآلراء و األفكار.
يف إحدى مقاالته يف جملة "الشهاب" وحتت عنوان "ما هكذا عهدنا أدب صروف" ،ينقل ابن باديس
كالم هذا األديب "يعقوب صروف"( 2)1921-1952الذي كتب يقول يف جملته "املقتطف"  ":لقد جاء يف
بعض اخلرافات العربية القدمية أن عاصفة من الرمل طمست مدينة عاد فأصبحت بعد العاصفة وال عني هلا وال
أثر" . 3مث يرد عليه بقوله ":ال نشك أن صاحب املقال ليس مسلما ،كما ال نرتاب أنه ال جيهل أن قصة عاد من
قصص القرآن ،فتعبريه عنها باخلرافة من سوء األدب الذي ما عهدنا يف املرحوم الدكتور صروف الذي كان يف
علمه و فلسفته وشدة حتقيقه دينا صحيح التدين حمرتما لكتب األديان ،هذا من الوجهة األدبية ،وأما من الوجهة
العلمية فإن احلكم على قصة مشهورة متواترة عند أمة بأهنا خرافة بدون حبث وال تدليل ليس من شأن العلماء
امحمصلني" . 4مث يبني أن القرآن سلك مع العرب حتذيرهم بأقرب األمم إليهم ،وبأقرب احلضارات اليت عاشت على
أرضهم ،وتواترت أخبارها عندهم ،من أهل عاد سكان األحقاف ومثود سكان احلجر .هذا هو التغريب الذي
وصل إىل حد إنكار علماء العرب لتارخيهم ومدنياهتم.

 -1املرجع نفسه ،ص.101 :
 -2ينظر :البعلبكي ،منري ،معجم أعالم املورد ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط1992 :1م ،ص.212-219:
 -3الطاليب ،املرجع السابق ،م /2ج/1ص.11:
 -4الطاليب ،املرجع السابق  ،م /2ج/1ص.11:
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لقد عظم خطر التغريب إىل حد إنكار بعض الزعماء اجلزائريني هلويتهم اجلزائرية العربية اإلسالمية ،وال
أدل على ذلك من الزعيم السياسي اجلزائري الذي اقتنع بفكرة أن فرنسا هي اليت جاءت باحلضارة وقال "أنا
فرنسا" ونشرها يف اجلرائد ،وأكد أنه حبث عن اهلوية اجلزائرية يف كتب التاريخ و اآلثار و القبور فلم جيدها.
حتدث ابن باديس يف إحدى مقاالته عن فوضى متثيل الشعب اجلزائري فقال عن فرحات عباس ":لقد
قال أحد النواب الناهبني أنه فتش عن القومية اجلزائرية يف بطون التاريخ فلم جيد هلا من أثر ،وفتش عنها يف احلالة
احلاضرة فلم يعثر هلا على خرب ،وأخريا أشرقت عليه أنوار التجلي فإذا به يصيح :فرنسا هي أنا" .1لريد عليه
بقوله ":حنن فتشنا يف صحف التاريخ وفتشنا يف احلالة احلاضرة ،فوجدنا األمة اجلزائرية املسلمة متكونة موجودة
كما تكونت ووجدت كل أمم الدنيا ،وهلذه األمة تارخيها احلافل جبالئل األعمال وهلا وحدهتا الدينية واللغوية .وهلا
ثقافتها اخلاصة وعوائدها وأخالقها" ،2مث يضيف تلك الكلمة اخلالدة اليت سجلها التاريخ ":إن هذه األمة اجلزائرية
اإلسالمية ليست هي فرنسا ،وال ميكن أن تكون فرنسا ،وال تريد أن تصري فرنسا وال تستطيع أن تصري فرنسا ولو
أرادت " .3هذا الرد القوي من ابن باديس جعل فرحات عباس يعود إىل رشده ،ويقتنع بوجود األمة اجلزائرية
العربية اإلسالمية ،املعتزة بدينها و قوميتها و وطنها و تارخيها ،وجعله كذلك يتحول من دعاة اإلدماج و التجنيس
إىل دعاة احلرية و االستقالل.
انتقل ابن باديس إىل احلديث عن احلضارة اليت ال ينكر وجودها ال العرب وال العجم ،ال الغرب وال
الشرق ،إهنا حضارة اليمن ومملكة سبأ  ،لقد كانت مدنية زاهرة مستكملة األدوات ،يقول عنها ":و االكتشافات
األثرية اليوم [ ]...تشهد بأن أمم احلضارات اليمنية كانوا من أسبق األمم إىل بناء السدود املنيعة حلصر املياه و
االنتفاع هبا يف تعمري األرض" .4وحىت نعلم مقدار عظمة هذه احلضارة نعود إىل ما ذكره ابن باديس يف تفسريه،
حيث يؤكد على تفوق العرب على اإلسرائيليني ،وذلك من خالل املقارنة بني ما وصلت إليه مملكة سبأ وما
 -1املرجع نفسه ،م /2ج/1ص.029:
 -2املرجع نفسه  ،م /2ج/1ص.029-029:
 -3املرجع نفسه  ،م /2ج/1ص.029:
 -4ابن باديس ،املرجع السابق ،ص.101 :
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وصلت إلية مملكة سليمان عليه السالم .قال رمحه اهلل ":كل ذلك الرقي وتلك العظمة بلغتها اململكة العربية
بنفسها من تفكريها وعملها من قرون بعيدة ،فأما اإلسرائيليون وهم إذ ذاك يف القرن اخلامس من تارخيهم –فإهنم
مل يبلغوا يف ذلك العهد إىل شيء من ذلك -وما كان لسليمان من بناءات ومنشآت فهو مما صنعته له اجلن و
الشياطني كما جاء يف آيات من القرآن عديدة ،ومل يرتك بنو إسرائيل من اآلثار ما يدل على شيء ذي بال من
الفن و القوة ،فأما ما تركته اليمن فهو شيء كثري قائم مشاهد ،واالكتشافات مازالت تظهر منه شيئا فشيئا" .1إن
مثل هذه املقارنات ال ميكن أن يسجلها إال من غاص يف عمق اآليات القرآنية ،وتشبع مبا جاء فيها من املعاين،
وأخذ منها تلك اإلشارات بكل جترد وموضوعية ،وبال احنياز لقوم على آخرين .فرغم إنكار ابن باديس ملا كان
عليه عرب اليمن يف تلك الفرتة من الشرك -انطالقا مما جاء يف القرآن الكرمي ،-ورغم إعظامه ململكة النبوة
"مملكة داوود وسليمان عليهما السالم"  ،إال أن هذا مل يذهب به إىل إنكار ما توصلت إليه مملكة سبأ من تطور
وازدهار ،بل إن هذا األمر جعله يشيد باجلوانب احلسنة يف تلك احلضارة العربية من خالل املقارنة السالفة الذكر.
و بعد ذلك يشري إىل ما حل هبذه احلضارة بسبب طغياهنا وكفرها بنعم اهلل عز وجل .ويعيد تفسري
العقاب الذي حل هبم ،عندما دعوا اهلل تعاىل إىل املباعدة بني أسفارهم بعد أن تفضل اهلل عليهم بنعمته تلك،
قال عز وجل  :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ [سبأ .]19-19/فاملباعدة بني

أسفارهم كان نتيجة حمو القرى الظاهرة من الطريق اليت كانوا يسلكوهنا ،حيث أن اإلنسان حيس بالوحشة يف
الطريق اليت ال تتخل جنباهتا املساكن و املباين والدور والفنادق .يقول رمحه اهلل ":وأين العمران املتالحم الذي
يرتاح فيه امل سافر لضبط املسافة وتعدد املشاهد من اخلراب الذي يوحش النفس فيزيد املسافة بعدا على بعد".2
وابن باديس يقرتب يف احلقيقة هنا من املعىن املعاصر للزمن وهو" الزمن النفسي" ففي نفس اإلنسان زمن آخر غري
"الزمن الفيزيائي" ،وأكثر ما يتجلى ذلك عندما يكون اإلنسان يف انتظار أمر جلل أو موعد مهم ،فيحس يف
داخل نفسه بالدقيقة الواحدة ساعة أو ساعات ال هناية هلا.
 -1املرجع نفسه ،ص.050-052:
 -2ابن باديس ،املرجع السابق ،ص.101:
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ويف األخري يربز ابن باديس نظام الشورى الذي قامت عليه مملكة سبأ ،وأن هذا النظام هو الذي يصلح
لسياسة الناس وتسيري شؤوهنم يف احلرب والسلم .بل ويشري إىل إمكانية تولية املرأة لشؤون األمة من خالل قصة
ملكة سبأ.
يستدل ابن باديس هبذه املدنيات العربية ليبني أن األمة العربية فيها من اخلصائص ما يؤهلها لقيادة العامل
ولنشر العدل بني الناس ،وخيتم بالرتكيز على قضية القومية العربية ووجوب خدمتها ،ألن يف ذلك خدمة لإلسالم
و القرآن.
إن املالح ظ احلصيف سيجد أن ابن باديس انطلق من الواقع العريب و اجلزائري عند تناوله هلذا املوضوع،
فالعرب كانوا يف تلك املرحلة أذالء متفرقني  ،حيكم معظم بالدهم االستعمار الغريب الذي حارب اللغة العربية و
القومية العربية ،وحارب اإلسالم ،بل وصل يف اجلزائر إىل منع اجلزائريني من تعلم وتعليم تارخيهم ولغتهم ،بل
وعمل جاهدا على فرنستهم و تغريبهم ،وفصلهم عن دينهم و لغتهم ،حىت أصبح اجلزائري يستحي من وصفه
بالعريب ،ملا تشكل يف تصوره أن العرب ال يصلحون للحضارة و التمدن ،وال للصناعة و التطور.
لقد جاءت هذه الدراسة القرآنية من ابن باديس ردا على مثل هذه التصورات و املفاهيم و األفكار ،اليت
حطمت يف اجلزائري و العريب هويته وأصالته ،وفصلته عن تارخيه وأجماده ،وعن عصره ،وتركته عاطال حائرا يهيم
على وجهه ال يدري ماذا يفعل؟ وإىل من ينتمي؟ وكيف خيرج من سيطرة وهيمنة االستعمار؟ وكيف خيرج من
التخلف و الضعف و اهلوان؟.
لقد جاء هذا الدرس وهذا البحث لينري للعرب واملسلمني الطريق لكي يستعيدوا أجمادهم ،ويعيدوا بناء
مدنيتهم وحضارهتم ،وإلعادة التوازن النفسي هلم ،إلنقاذ أنفسهم وشعوب العامل من الظلم والطغيان.
الخاتمة:
خالصة القول أن حممد باقر الصدر يذهب إىل أن التفسري املوضوعي جيب أن ينطلق من الواقع ويذهب
إىل النص للخروج بنظرية أو تصور قرآين ،لكي نعود بعد ذلك بالتصور القرآين أو تلك النظرية القرآنية إىل الواقع
لفهمه يف إطارها ولعالجه من خالهلا .وهذه النتيجة ليست بدعا من األفكار و الطروحات ،بل هي حماكاة تامة
للمنه الذي استخدمه الفقهاء الستخراج األحكام الفقهية وتنزيلها على النوازل والوقائع املستجد يف حياة
املسلمني.
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وهذه الطريقة  ،وهذا املنه هو بعينه ما طبقه ابن باديس عندما تعرض ملوضوع "العرب يف القرآن" ،وكل
ذلك يؤكد أن الكثري من املناه تبدأ بالتطبيقات ،مث تأيت التنظريات متأخرة .وهذا ينطبق أشد ما ينطبق على
منه التفسري املوضوعي.
لقد تناول ابن باديس موضوع العرب يف القرآن انطالقا من واقعهم املزري ،وحاول أن يثبت ،بل وأثبت
بالفعل أهنم كانوا أهل حضارة وتطور حىت قبل ظهور اإلسالم ،وهذا يدل على أن بإمكاهنم العودة يف العصر
احلاضر وبناء حضارة جديدة أحسن من احلضارة الغربية وأرقى ،خاصة إذا عادوا إىل اإلسالم واعتمدوه سبيال و
منهجا يف احلياة.
كان ابن باديس من السباقني لتطبيق منه التفسري املوضوعي ،وهذا دليل على تفوقه وعراقة فكره ،
وسبقه وتقدمه بأشواط كبرية عن عصره ،وكذلك األمر بالنسبة محممد باقر الصدر الذي استطاع أن يلم شتات
منه التفسري املوضوعي ،وينسق بني عناصره ،ويصل به إىل نظرية متكاملة.
فرحم اهلل عبد احلميد ابن باديس و حممد باقر الصدر و جزامها عنا خري اجلزاء.
و آخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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