سبب النزول ليس املقصد :احلجاب منوذجا
2008-12-22

بقلم د .أمحد خريي العمري
"...أقول هذا كله ،ألن هناك اسرتاتيجية واضحة اآلن ،صارت تستثمر اخللط املوجود بني األمرين ،لصاحل إبطال النص أبكمله
بداعي أن سبب النزول قد اختفى ،وابلتايل مل يعد للنص (وما حيتويه من حكم شرعي) موقع فاعل من اإلعراب"... .
نؤمن ،كجزء أساسي من إمياننا بديننا ،أن القرآن الكرمي فوق الزمان واملكان ،لكننا نؤمن أيضا ،أن ألزلية القرآن نقاط متاس مع
الواقع ،نتجت عن تنزيله من مكمن أزليته اخلارجة عن كل تصنيف ،إىل الواقع اإلنساين املتبدل ابستمرار.
نقاط التماس هذه ،أو إحداثيات التنزيل ،احملكومة مسبقا بعلم هللا األزيل الذي وسع وأحاط كل شيء ،جيب أن متلك ارتباطا هبذا
الواقع الذي تتنزل عليه ،لكن هذا ال يعين على اإلطالق ،أن الواقع هو الذي حيكم هذا التنزيل أو يتحكم به .الواقع هنا ،يف هذه
عابر على األغلب ،ما دام الواقع متغريا ابستمرار ،أما
احلالة ،هو جمرد 'مهبط' ـ لنزول الوحي ،واملهبط ميكن أن يكون عابرا ،بل هو ٌ
الوحي النازل ،فقد نزل ،وترك مهبطه ،إىل حيث الواقع ككل.

نقطة التماس إذن ،بني الوحي األزيل ،والواقع اإلنساين ،هي نقطة متاس عابرة ،إهنا نقطة اخرتاق ال بد منها من أجل االلتحام ،لكنها
جمرد نقطة ،أ ّدت مهمتها وانتهت حلظة االخرتاق ،إهنا مثل حقنة دوائية حتمل الدواء إىل اجلسم ،وخترتق اجلسم يف نقطة ما من

الوريد ،لتنتقل إىل أوردة اجلسم كله ،ولكن هذه النقطة لن تتحكم هبذا اجلراين إطالقا.

لكن نقطة التماس هذه ،ابعتبارها املدخل ملا هو أزيل ،جيب أن تكون مرتبطة بشروط موضوعية تسهل فهم النص األزيل وقراءته من
قبل العقل اإلنساين ..وهكذا ،فإن واقعة بدر ،ستكون مدخال لنص خمتلف عن نص يدخل واقعة أحد ،أو الفتح ،أو عموم املرحلة
املكية ..لكن هذا ال يعين على اإلطالق ،أن النص (أو قراءته) ستظل حمكومة مبجرد نقطة االلتحام تلك ..ففي حياتنا دوما واقعة
مثل بدر أو أحد أو الفتح.
وميكنك أن تكون يف قمة زهو انتصاراتك فتعيدك 'األنفال' إىل واقعك كي ال تزهو أكثر مما يكون ،وميكن أن تكون يف درك هزميتك
فرتبت عليك 'آل عمران' وتقويك من أجل أن جتعلك تقوم من دركك وكبوتك حنو قمة خلقت من أجلك.
والسبب يف اختيار نقطة معينة لالخرتاق دون غريها واضح ،وقد وضحه النص القرآين نفسه{ ،قال الذين كفروا لوال نزل عليه
القرآن مجلة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيال} .32 / 25
فالقرآن مجلة واحدة فعال ،لكن تنزيله 'مرتال' كان من أجل التثبيت :تثبيت الفؤاد عرب فهم النص مرتبطا ابلواقع ..وهو واقع
سيتغري ابلتأكيد ،وسيكون للنص قراءة أخرى تثبت الفؤاد أيضا ..وال تتناقض مع القراءة السابقة.
كل هذه املقدمة كانت من أجل توضيح أن سبب نزول النص هو ليس املقصد منه ،إنه جمرد نقطة متاس األزيل مع العابر ،جمرد
مدخل ،جمرد اخرتاق دخل من خالله النص إىل الواقع ،وكان للواقع شروطه وظروفه اليت ميكن من خالهلا فهم جزئي للنص.
سبب النزول ،هبذا ،ميكن أن يكون جزءا من املقصد ،وليس املقصد كله ،لكنه حمض جزء عابر أما املقصد من النص فإنه فوق

ذلك ،يظل املقصد من النص ،عرب تبدل األزمان يضخ القراءات اليت لن تتناقض على اإلطالق مع بعضها ،لكنها ستتعدد ..مرة

أخرى ،أؤكد واثبت :سبب النزول ليس هو املقصد ،لكنه يكون أحياان ،جزءا منه..
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أقول هذا كله ،ألن هناك اسرتاتيجية واضحة اآلن ،صارت تستثمر اخللط املوجود بني األمرين ،لصاحل إبطال النص أبكمله بداعي
أن سبب النزول قد اختفى ،وابلتايل مل يعد للنص (وما حيتويه من حكم شرعي) موقع فاعل من اإلعراب.
وهذه االسرتاتيجية تفرتض كما هو واضح أن سبب النزول هو املقصد ،وتبين على فرضيتها هذه متتالية من النتائج مرتبطة بتلك
املروجون هم طبعا أدعياء التجديد الديين وغريهم
يروج هلا ،وجتد من ينخدع هبا أيضاّ ،
الفرضية املغلوطة ..وهي اسرتاتيجية جتد من ّ

من العلمانيني أو الليرباليني ،الذين يستخدمون كل ما ميكن من الوسائل من أجل إبطال النص ،وعزل الدين ،ال عن الدولة فحسب

كما يدعون ،بل عن الدنيا ككل ،عن احلياة أبسرها.
أوضح مثال على كل ما سبق ،تعامل هؤالء مع آية احلجاب (غطاء الرأس) وحماولتهم الدمج بني سبب النزول واملقصد من أجل
إبطال احلكم الشرعي فيها ..فحسب هؤالء نزول اآلية كان من اجل التفريق بني النساء احلرائر واإلماء (وهو أمر حيتاج إىل تفصيل
سنأيت عليه الحقا) ،ومبا أنه مل يعد هناك اليوم ر ّق ورقيق ،فإنه ال يوجد داع هلذا التفريق ،وابلتايل مل يعد هناك حاجة للحجاب

أساسا ،وكفى هللا املؤمنات احلجاب.

االسرتاتيجية إذن بسي طة وقد تبدو مقنعة للبعض ،خاصة وأن األمر كله مدعوم بقوة التغريب وسطوته الذي ال يزال يعترب 'احلجاب'
أمرا غري مقبول يتناقض مع الرؤية الغربية للمرأة وللحرية الشخصية عموما .هكذا أييت احلل عرب اخللط بني سبب النزول واملقصد،
لكي يبدو'قلع احلجاب' عقالنيا ومبنيا على مقصد قرآين وال عالقة له ابلتغريب ( ..أو هكذا يزعمون)!..
هذا كله سيدفعنا إىل تفحص األمر ككل ،علما أن آية احلجاب هنا هي جمرد منوذج آللية الدمج العامد بني سبب النزول واملقصد،
وهي آلية تستهدف إبطال النص كما تقدم.
تسود طبعا ،يف الكتب الفقهية ،مقولة أن احلجاب إمنا فرض من أجل التفريق بني اإلماء واحلرائر ،ولن خيلو كتاب من كتب التفسري

من هذا القول وهو أمر طبيعي إذ أن أغلب أمهات كتب التفسري قد كتبت يف فرتة كان الرق ال يزال موجودا ،وهلذا فقد كان الرتاكم
التفسريي (يف غالبه) يتعامل مع هذا األمر بشكل طبيعي ابعتبار أن 'اإلماء' ال يزلن موجودات..لكن هذا طبعا ال يعين على
اإلطالق أن الرتاكم التفسريي قد قصر سبب نزول احلجاب على هذا فقط.

تفحص جممل األحاديث واألقوال الواردة سيدلنا إىل ما يلي:
أوال ـ أن النص القرآين املعين مل يرد فيه أي إشارة إىل موضوع التفريق بني احلرة واألمة(..اي أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء
املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين وكان هللا غفورا رحيما) األحزاب . 59
اثنيا ـ أن حصر سبب النزول بكونه نزل للتفريق بني األمة واحلرة جاء من طريق واحد فقط هو طريق أيب مالك األشجعي الذي
اعتمده السيوطي يف أسباب نزوله ،وأبو مالك األشجعي ليس له صحبة بل هو من التابعني ،أي إنه مل حيضر نقطة التماس تلك ،وإمنا
نقل ما فهمه منها ..وقد ذكر غري واحد من أهل العلم يف ذلك الكثري ،ليس خبصوص آية احلجاب حتديدا ،بل بعموم إن سبب
النزول لكي يعتمد جيب أن ينقل ممن حضر واقعة النزول ..وهو أمر ال يتوفر يف ما نقله األشجعي.
اثلثا ـ نقل الطربي يف تفسريه لآلية (كان ابملدينة رجال من املنافقني إذا مرت هبم امرأة سيئة اهليئة والزي حسب املنافقون إهنا مزنية
(="زانية)" وإهنا من بغيتهم فكانوا يؤذون املؤمنات ابلرفث ،مث يكمل فإذا كان زيهن حسنا مل يطمع فيهن املنافقون) .صحيح أنه

قال أيضا ضمن ما قال يف وصف املنافقني (وال يعلمون احلرة من األمة) ،إال أن السياق يف أكمله كان يتحدث عن نسوة منافقات
زانيات كما هو واضح.
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رابعا ـ يقول الضحاك والكليب :أن اآلية نزلت يف الزانة الذين كانوا ميشون يف طرق املدينة يتبعون النساء إذا برزن ابلليل لقضاء
حوائجهن ،فيغمزون املرأة ،فإن سكتت اتبعوها ،وإن زجرهتم انتهوا عنها.
أي إن األمر كان يف حقيقته 'حترشا' بلغتنا املعاصرة ،حترش يقصد به معرفة نية املرأة إن كانت زانية 'أو عفيفة' ،وليس اغتصااب
قسراي كما يروج البعض ،أي إن األمة الشريفة الطاهرة ،كانت تكتفي ابلزجر لرتد املنافقني عنها ،ومل يعلم قطعا أن أحدهم قد اعتدى
على أمة رفضت التحرش.
خامسا ـ قال الرازي يف تفسريه لآلية(( :املراد :يعرفن أهنن ال يزنني ألن من تسرت وجهها مع أنه ليس بعورة ال يطمع فيها أن تكشف
عورهتا فيعرفن أهنن مستورات ال ميكن طلب الزان منهن)) .وتفسري الرازي هنا ال يذكر موضوع احلرة واألمة قط ،بل التفريق بني
الشريفة وغريها فحسب.
السؤال الذي سيربز هنا :هل كان التفريق بني اإلماء واحلرائر ،يهدف إىل تعريض اإلماء لألذى ،ومحاية احلرائر فحسب ؟ واحلقيقة أن
هذا حيتاج إىل تفصيل ،فالعرف كان عند العرب حىت يف جاهليتهم ،أن احلرة ال تزين قط ،وأن الزان للمملوكة فقط ،وكان هذا العرف

حاجزا ليس أمام األنثى فقط ،بل حىت أمام الرجال ،ولذا مل يكونوا يطلبون الزان أو يبتغونه أصال إال عند اإلماء.
حرم الزان متاما ،على احلرائر واإلماء ،نساء ورجاال على حد سواء ،لكننا نعرف قطعا ،أن
كان هذا يف اجلاهلية ،وملا جاء اإلسالم ّ

اإلسالم مل يصنع مدينة فاضلة افرتاضية ،وأنه كان هناك منافقون ،ومنافقات ،وكان هناك بشر سيضعفون أمام شهواهتم ،خاصة أن
هذه الشهوات كانت قد قولبها العرف اجلاهلي يف عادات معينة إىل عهد قريب.

ومن الطبيعي جدا ،أن هؤالء كانوا سيلتقون حتت جنح الظالم ليمارسوا ما صار حراما ،لكن وألن الظالم كان سيضم نساء شريفات
خرجن لقضاء احلاجة ،فإن ذلك كان سيقتضي حتما وضع حد بني هؤالء وأولئك.
إذن هل تركت اإلماء ملصريهن أمام ذائب املنافقني؟ احلقيقة أن 'بعض اإلماء' كن يف تلك الفرتة ابلذات سالحا بيد املنافقني ،فقد
ثبت أن املنافقني كانوا يكرهوهنن على البغاء ،كما جاء يف القرآن الكرمي (وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حتصنا ) النور /

 ،33وكما ثبت أن بعض املنافقني كان يفرض على اإلماء خراجا (ضريبة) عليها أن تدفعها له لقاء بيعها جلسدها ،وكان عبد هللا بن
أيب زعيم املنافقني وحده ميتلك ست جوا ٍر يشغلهن يف البغاء.
وهكذا ،فإن الظهور بزي موحد ـ ب ني اإلماء واحلرائر ـ كان سيشجع املنافقني على التعرض للحرائر (ابلذات للمؤمنات ولنساء النيب
وبناته) وكان واضحا أهنم سيستغلون ذلك للتمادي حبجة أهنم مل يقصدوا اإلساءة ألهنم مل يعرفوا أهنا حرة ،وهكذا فإن وضع السوية

بني اإلماء واحلرائر كان سيستغل فورا من قبل املنافقني إلحلاق األذى ابملؤمنات ..وكانت املرحلة كلها حرجة وخطرة ،وكان املنافقون
يستغلون كل وسيلة ممكنة لتخريب اجملتمع الوليد..
ما ذنب اإلماء الشريفات إذن ،كي ال يتمتعن ابحلماية اليت وفرهتا اآلية الكرمية؟..
يف هذه املرحلة ،مل يتغري شيء على اإلماء الشريفات ،ألهنن تعودن على التعامل مع تلك التحرشات عرب مواجهة رفث وبذاءة

املنافقني ابلزجر ،أما 'احلرائر' فلم يكن يعرفن ذلك ،ومل يكن يعرفن كيف يواجهنه ،وكان سكوهتن مثال (كما سيحدث اليوم) سيعد
تشجيعا للمنافقني ألن أسلوب اإلماء غري الشريفات كان كذلك ..وهذا كان سيجعل املنافقني يتمادون يف األذى حىت لو كانوا
يعلمون أن النسوة حرائر وال يتجاوبن مع مطلب الزان ،لكنهم كانوا يريدون أصال التسبب هبذا احلرج..
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وهكذا فإن الظهور مبظهر واحد يوحد بني النساء كان سيسبب مشاكل اجتماعية ال حصر هلا ،وكان اجملتمع يف غىن عنها آنذاك،

خاصة وأ ن اإلماء العفيفات مل يشتكني ،لقد كن يعرفن كيف يتعاملن مع األمر..وهو تعامل قد ال خيلو من فظاظة ورمبا بذاءة وال
ميكن تعميمه إطالقا ليصري سلوك النسوة يف كل زمان ومكان كما سيقرتح من يريد إبطال النص.

وجيب التنبيه ههنا أن ما يروج من أن اإلماء كن ميشني وقد أظهرن شعورهن وصدروهن ،وأشياء مماثلة يطبل هلا البعض ألسباب ال
ختفى ،هو أمر مغلوط وال أصل له .وما يروج من أن عمر ضرب أمة ألهنا ارتدت احلجاب أمر مبالغ فيه ،فقد هناها عن ارتداء
'القناع' فحسب( ..أي إخفاء وجهها)..
أما ما يذكر من أن إماء عمر كن يكشفن شعورهن وأثداءهن فهذه الواقعة ليست ضعيفة أو موضوعة فحسب ،بل إهنا بال سند
أصال ذكرت يف كنز العمال وسواه بال أي سند ،ومن الواضح طبعا أن أصلها هو احلقد على اخلليفة الذي كان من ضمن اجنازاته
إزالة عرش كسرى ودولته.
نذكر مرة أخرى ،أن النص القرآين تعاىل متاما عن موضوع التفريق بني اإلماء واحلرائر ،وأن نقطة التماس ،سبب النزول ،وإن كانت
حتتوي على ذلك ،إال أن األمر كان جزءا من تفريق أكرب :التفريق بني الزانيات والعفيفات كما هو واضح...
وهو جزء من تفريق بني 'املؤمنات' وغريهن..
اختفاءه قريبا) ..سيبقى هناك من يطلب الزان ،وستبقى
وإذا كان الرقيق قد اختفى ،فإن الزان واالستعداد له مل خيتف (وال يتصور أحد
َ
هناك نسوة مستعدات لذلك ،وأخرايت يرفضن بشرف وعفاف ..احلجاب إذن هنا صار هوية تعريفية تفريقية لكن التفريق مل يعد بني

احلرائر واإلماء ،بل رجع إىل أصله يف التفريق بني الشريفات وغريهن ،أي إن اختفاء اإلماء مل يعد سببا يف خلع احلجاب كما يدعي
ويروج البعض ،بل صار مدعاة جلعل كل من ترتبط ابلشرف والعفة أن ترتديه ..فتارخيية سبب النزول تفهمنا ،على العكس مما
يدعون ،أن عدم ارتداء اإلماء للحجاب كان لظرف عابر ..و أن اختفاء هذا الظرف سيجعل احلجاب عاما لكل مؤمنة..
أكثر من هذا ،صار احلجاب ال ميثل فقط الشرف أمام الزان أو مقدماته واالستعداد له ،بل صار ميثل التفريق بني منظومتني
حضاريتني خمتلفتني ،منظومة حترتم املرأة وحترص على حتييد أنوثتها مقابل منظومة أخرى حترص على استثمار املرأة كأداة استهالك
وترويج وليس أداة متعة فقط ،منظومة تسلّع املرأة وجتعلها وسيلة لرتويج البضائع ،منظومة ال ترى كبري إشكال يف أن تظهر صدر
املرأة من أجل بيع 'معجون أسنان' مثال!
احلجاب ،على العكس من كل ما هو شائع ،ال حيجب دور املرأة عن التفاعل اإلنساين ،فلو كانت املرأة ال تشارك يف اجملتمع،

حبيسة يف بيتها أو بيت أبيها ملا تطلب األمر أصال آية قرآنية تفصل يف لباسها ،لكن احلجاب حييد أنوثتها فقط ،لكي يكون تفاعلها
اإلنساين بّناء مبعزل عن املضاعفات الناجتة عن 'أنوثتها' ..وهي مضاعفات ال داعي لنكران وجودها يف كل اجملتمعات مهما ا ّدعت

أهنا جتاوزت األمر.

ختاما ،أحب أن أذكر أن احلديث عن انتهاء وجود اإلماء حيتوي على تفاؤل كبري وسذاجة مفرطة ،شخصيا أعتقد أن الرقيق ال يزال
قائما وإن اختلفت أشكاله وأساليبه ،رمبا الن ّخاس التقليدي مل يعد له وجود ،لكن بدال عن ذلك صار هناك وسائل إعالم

وإيديولوجيات ومفاهيم تتحدث عن احلرية الشخصية والفردية واملوضة والتعبري عن الذات ..إخل ،وكلها يف احلقيقة تسلّع املرأة
كإنسان ،وتعتربها أداة 'بغاء' مشاعية بدرجات خمتلفة ..أعتقد شخصيا أن أسواق النخاسة يف روما واببل وبغداد العصر العباسي
ستبدو يف منتهى احملافظة مقارنة مبا جيري اآلن حىت يف جممعات األسواق واجلامعات واحلفالت العامة ..كل الذي تغري هو أن اجلواري
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املعاصرات صرن يعتقدن أهنن حرات ،دون أن يعرفن أن عبوديتهن أقسى وأقوى ألهنا غري ظاهرة ،ألن القيود والسالسل صارت
داخلية ،نفسية..
ومقابل كل ذلك ،ال تزال هناك تلك النسوة الرافضات لكل هذا ،يتمسكن مبنظومة حضارية خمتلفة  ..وسيكون حجاهبن هويتهن
اليت هي (أن يعرفن فال يؤذين).
(يُرجى العزو إىل شبكة القلم الفكرية عند نشر املوضوع يف موقع آخر)
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