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التعريف بمجلة بحوث الشريعة
◂جهة اإلصدار:
تص ــدر املجل ــة ع ــن كلي ــة العل ــوم الش ــرعية ،وتخض ــع لألنظم ــة املعم ــول به ــا ف ــي الس ــلطنة ،وباألخ ــص قان ــون
املطبوع ــات والنش ــر الص ــادر باملرس ــوم السلطان ــي ( )84/49وتعديالت ــه والئحت ــه التنفيذي ــة ،وكذل ــك قان ــون حق ــوق
املؤل ــف والحق ــوق املج ــاورة الص ــادر باملرس ــوم السلطان ــي (.)2008/65

◂أهداف املجلة:
نشر البحوث العلمية املحكمة في مجاالت العلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية.
إبـراز جهود الباحثيـن من خالل نشر إنتاجهم العلمـي وإتاحته للمختصيـن.
تشـجيع الباحثيـن في تخصصات العلوم الشرعية واإلسالمية على إجراء البحوث ونشرها.
اإلسهام في تطويـر حركة البحث العلمـي في تخصصات الشريعة والدراسات اإلسالمية.
اإلسهام في نشر املعرفة في مجاالت علوم الشريعة اإلسالمية وال سيما املتعلقة بعمان.

◂مجاالت النشر:
تنش ــر املجل ــة البح ــوث والدراس ــات ف ــي مج ــاالت العل ــوم الش ــرعية والدراس ــات اإلس ــالمية وم ــا يتعل ــق بها ،وتش ــمل:
الش ــريعة والقان ــون  -الدراس ــات اإلس ــالمية  -االقتص ــاد اإلسالم ــي  -الثقاف ــة اإلس ــالمية.

◂هيئة التحريـر:
▪ رئيس هيئة التحريـر
د .راشد بن علي الحارثي

عميد كلية العلوم الشرعية

▪ مديـرالتحريـر
د .فتحي بن نصر بوعجيلة

قسم أصول الديـن

▪ األعضاء
د .إبـراهيم بن راشد الغماري

قسم الفقه وأصوله

د .مهدي بن لوناس دهيم

قسم أصول الديـن

د .أحمد بن سعيد الرمحي

قسم الفقه وأصوله

د .محمد البشيـر الحاج سالم

قسم الفقه وأصوله

د .طالب بن علي السعدي

قسم الفقه وأصوله

د .سعاد بنت سعيد الدغيشية

قسم املتطلبات العامة

2

مجلة بحوث الشريعة

العدد الثاني  -ربيع الثاني 1444هـ /أكتوبر 2022م

▪ منسق التحريـر
الفاضل /أحمد بن إسـحاق البوسعيدي
▪ الهيئة االستشارية
أ .د .سليمان بن علي بن عامر الشعيلي
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جامعة السلطان قابوس  -سلطنة عمان.

أ .د .داود بو رقيبة

جامعة عمار ثليجي باألغواط  -الجزائر.

أ.د عمر محمد عبد املنعم الفرماوي

جامعة األزهر  -مصر.

أ.د إبـراهيم نوريـن إبـراهيم محمد

مركز أبحاث الرعاية والتحصيـن الفكري
مجمع الفقه اإلسالمـي  -السودان.

أ .د .مصطفى باجو

جامعة غرداية  -الجزائر.

أ .د .أرطغرل بويـنوكالن

جامعة مرمرة  -تـركيا

أ .د .عبد الحميد عشاق

دار الحديث الحسنـية  -املغرب.

أ .د .كمال توفيق حطاب

جامعة الكويت  -الكويت.
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قواعد النشر
مجل ــة بح ــوث الش ــريعة ،مجل ــة علمي ــة محكم ــة متخصص ــة ،تص ــدر ع ــن كلي ــة العل ــوم الش ــرعية بس ــلطنة عمان،
تعن ــى بنش ــر الدراس ــات والبح ــوث العلمي ــة األصيلة ،الت ــي تتواف ــر فيه ــا مقوم ــات البح ــث العلم ــي م ــن حي ــث أصال ــة
الفك ــر ،ووض ــوح املنهجي ــة ،ودق ــة التوثي ــق ،ف ــي مج ــاالت العل ــوم الش ــرعية والدراس ــات اإلس ــالمية .ويخض ــع النش ــر في
املجل ــة للش ــروط والضواب ــط اآلت ــية:

◂شروط النشر:

ً
منشورا ،أو مقدما للنشر إلى أي جهة أخرى ،ويقدم الباحث تعهدا بذلك.
) أال يكون البحث
ّ
جزءا من كتاب ،أو ْ
أال يكون البحث ً
بحث منشور ،أو رسالة علمية مجازة.
)2
ّ
ّ
ّ
املنهجي ــة ،وس ــالمة اللغ ــة ،م ــع است ــيفاء جمي ــع أركان
العلمي ــة ،والدق ــة
) أن تتواف ــر ف ــي البح ــث املق ـ ّـدم األمان ــة
ْ
البح ــث العلم ـ ّـيّ ،
ومكونات ــه ،وف ــق القواع ــد البحثي ــة املعتم ــدة .ويتحم ــل الباح ــث وح ــده املس ــؤولية القانون ــية
التام ــة ف ــي حال ــة نش ــر البح ــث وب ــه إخ ــالل باألمان ــة العلمي ــة.
ّ
 )4أال يـزيد عدد الباحثيـن على ثالثة.
ً
مكتوبا باللغة العربية.
 )5أن يكون البحث
 )6أن يكون البحث في املجاالت التـي تختص بها املجلة.
) أال يـزيد عدد الكلمات على ( )8000كلمة بما في ذلك الجداول واألشكال واملراجع.

◂ضوابط تسليم البحث:
) إرسال البحث إلكتـرونـيا إلى املجلة عبـر البـريد اإللكتـرونـي.majallah@css.edu.om :
 )2طباع ــة البح ــث بخ ــط تـ ـراديشنال أرابي ــك  Traditional Arabicبحج ــم ( ) 6للمت ــن و( ) 2للهوام ــش ،بصيغ ــة
وورد ،م ــع ت ــرك مس ــافة ونص ــف بي ــن الس ــطور .وتطب ــع الكلم ــات املكتوب ــة بالح ــرف الالتـين ــي بخ ــط تايم ــز ن ــيو
روم ــان  Times New Romanبحج ــم ( ) 2للمت ــن و( ) 0للهوام ــش ،م ــع ت ــرك مسافة  2.5س ــم عل ــى جوان ــب
الصفح ــة األربع ــة.
) كتاب ــة البيان ــات اآلت ــية باللغت ــين العربي ــة واإلنجلي ــزية ف ــي صفح ــة مس ــتقلة :عن ــوان البح ــث ،واس ــم الباح ــث،
وعنوان ــه ،والب ــريد اإللكتـرون ــي ،رق ــم الهات ــف.
ّ
 )4تضمي ــن البح ــث ملخصي ــن باللغت ــين العربي ــة واإلنجلي ــزية ،ف ــي ح ــدود مائت ــي ( )200كلم ــة ،ويذي ــالن بالكلمات
املفتاحي ــة للبح ــث ،عل ــى أال تتج ــاوز خم ــس كلم ــات.
 )5احت ــواء مقدم ــة البح ــث عل ــى العناص ــر األساس ــية :موض ــوع البح ــث وأهميت ــه وأس ــباب اخت ــياره ،ومش ــكلته،
وح ــدوده ،وأهداف ــه ،والدراس ــات الس ــابقة في ــه ،وخطت ــه ،واملنه ــج املتب ــع في ــه.
 )6اشتمال خاتمة البحث على أهم النتائج والتوصيات.
) مراعاة قواعد التوثيق واألمانة العلمية في الهوامش وقائمة املصادر واملراجع.
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 )8مراعاة عدم ذكر اسم الباحث /أسماء الباحثيـن أو ما يشيـر إليه /إليهم في متن البحث.

◂قواعد التوثيق:

) ُيذكر التوثيق في الهوامش بأرقام مستقلة في أسفل كل صفحة على حدة.
 )2يـ ـراعى ف ــي أس ــلوب التوثي ــق ف ــي الهوام ــش ع ــدم كتاب ــة املعلوم ــات ّ
مفصل ــة إال ف ــي قائم ــة املص ــادر واملراج ــع؛ وفق
األمثلة اآلت ــية:

عند عزو اآليات القرآنـية :سورة البقرة.50:
عن ــد تخري ــج األحادي ــث النبوي ــة :رواه الربيع ب ــن حبي ــب ف ــي كت ــاب الص ــالة ووجوبه ــا ،ب ــاب :ف ــي أوق ــات الص ــالة،
ب ــرقم  ، 8م ــن طري ــق أنس ب ــن مال ــك ،ص. 6
عند ذكر ْ
املصدر أو ْ
املرجع :السالمي ،مشارق أنوار العقول ،ص.2 0
عند ذكر املرجع األجنبي:
.Walters, M., Feminism a Very Short Introduction, p. 64
املخطوط :الرقي�شي ،مصباح الظالم ،مخطوط ،ص.8
الرس ــالة العلمي ــة :املعول ــي ،الدالل ــة اللغوي ــة وأث ــرها ف ــي توجي ــه الحكم الش ــرعي عن ــد أجوبة املحق ــق الخليلي،
رسالة ماجستـي ــر ،ص.60
املق ــال ف ــي مجل ــة محكمة :الش ــعيلي ،الس ــياق وأث ــره في الحكم على أس ــباب التن ــزيل :دراس ــة نظري ــة وتطبيقية
مجلة الش ــريعة والدراس ــات اإلس ــالمية ،ص .240
الش ــبكة العنكبوت ــية :بنعم ــر ،ال ــدرس اللغ ــوي عن ــد األصوليي ــن ،مرك ــز نم ــاء للبح ــوث والدراس ــات ،موق ــع
إلكتـرون ــي.

ُ
) تذكر التفاصيل في قائمة املصادر واملراجع وفق األمثلة اآلتـية:
الكتب العربية:

ُ
 الكت ــاب ال ــذي خ ـ ّـرج من ــه الحدي ــث :الفراهي ــدي؛ الربي ــع ب ــن حبي ــب ،الجام ــع الصحيح مس ــند اإلم ــام الربيعبي ــن حبي ــب ،مس ــقط :مكتب ــة االس ــتقامة ،ط  995،م.

 الكت ــاب املحق ــق :الس ــالمي ،عبد هللا ب ــن حمي ــد ،مش ــارق أن ــوار العق ــول ،تحقي ــق :عبد الرحم ــن عمي ــرة،ط  ،بي ــروت :دار الجي ــل ،ط  409 ،ه 989/م.
 الكت ــاب املت ــرجم :دي بوجران ــد ،روب ــرت ،الن ــص والخط ــاب واإلجراء ،ت ــرجمة :تمام حس ــان ،القاهرة :عالمالكت ــب ،ط  998 ،م.
 كت ــاب ملؤلفي ــن معاصري ــن :أب ــو غزال ــة ،إله ــام ،وحم ــد؛ عل ــي خلي ــل ،مدخ ــل إل ــى عل ــم لغ ــة الن ــص :تطبيقاتلنظري ــة روب ــرت ديبوجران ــد وولفجان ــج دريس ــلر ،القاه ــرة :الهيئ ــة املصري ــة العام ــة للكت ــاب ،ط  999 ،2م.
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 .2005 .Walters, M., Feminism a Very Short Introduction, Oxford University Pressاملخطوطات:
 الرقي�ش ــي ،خل ــف ب ــن أحم ــد ،مصب ــاح الظ ــالم ،دار الوثائق واملخطوطات ،وزارة التـ ـراث والثقافة ،س ــلطنةعم ــان ،رقم .52 90
الرسائل الجامعية:
 املعول ــي ،س ــيف ب ــن س ــليمان ب ــن ناص ــر ،الدالل ــة اللغوي ــة وأث ــرها ف ــي توجي ــه الحك ــم الش ــرعي عن ــد أجوب ــةاملحق ــق الخليل ــي ،رس ــالة ماجستـي ــر ،جامع ــة ن ــزوى 4 ،ه20 6 /م.
املجالت والدوريات:
 الش ــعيلي ،س ــليمان ب ــن عل ــي ب ــن عام ــر ،الس ــياق وأث ــره ف ــي الحك ــم عل ــى أس ــباب التن ــزيل :دراس ــة نظري ــةوتطبيقي ــة ،مجل ــة الش ــريعة والدراس ــات اإلس ــالمية20 2 ,م.29 -2 9 ،)90( 2 ،
الشبكة العنكبوتـية:
 بنعم ــر ،محم ــد ،ال ــدرس اللغ ــوي عن ــد األصوليي ــن ،مرك ــز نم ــاء للبح ــوث والدراس ــات ،موق ــع إلكتـرون ــي: www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=35شوهد في :فبـرايـر2020 ،28 ،م.

ُ
 )4تضاف بعض الرموز في حال عدم توفر بعض البيانات كاآلت ــي :بدون مكان النش ــر :د.م ،بدون اس ــم الناش ــر:
د.ن ،بدون رقم الطبعة :د.ط ،بدون تاريخ النش ــر :د.ت.

◂إجراءات التحكيم والنشر:

) تقوم هيئة التحريـر باملجلة بفحص البحث فحصا ّأوليا لتقرر أهليته للتحكيم أو رفضه.
ُ )2يحال البحث املقبول للتحكيم إلى مختصي ــن اثن ــينْ ،
لتحكيمه ًّ
علميا ،وفي حال اختالفهماُ ،يعرض على هيئة
التحري ــر؛ لتقرر الحاجة إلى إحالته إلى محكم ثالث ،أو االعتذار عن عدم نش ــره.

) ف ــي ح ــال قب ــول البح ــث للنش ــر في املجل ــة مع التعديل يقوم الباح ــث بإجراء التعديالت املطلوب ــة ،ويعد البحث
مرفوض ــا إذا ل ــم يج ــر الباحث التعديالت املطلوبة في املدة الت ــي تحددها هيئة التحري ــر.
 )4للمجلة ّ
أي جزء من ْ
البحث ،أو ْ
الحق في طلب حذف ّ
تعديله بما يتفق مع رؤية املجلة ،وأهدافها.
 )5ف ــي ح ــال قب ــول البح ــث من غي ــر تعديل ،أو قام الباح ــث بالتعديالت املطلوبة ،فإنه ي ــرسل له خطاب بالقبول
النهائ ــي متضمن ــا وعدا بالنش ــر ،مع بيان العدد الذي سي ــنشر فيه.
 )6في حال عدم قبول البحث للنشر ،يتلقى الباحث إخطارا باالعتذار عن عدم النشر في املجلة.

◂ملحوظات عامة:
) اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعبـر عن وجهة نظر الباحثيـن فقط ،وال تعبـر بالضرورة عن رأي املجلة.
 )2ف ــي ح ــال قب ــول البح ــث للنش ــر ت ــؤول جمي ــع حق ــوق النش ــر للمجل ــة ،وال يج ــوز نش ــره ف ــي أي منف ــذ نش ــر آخ ــر
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ً
ً
ورقي ــا أو إلكتـرون ــيا ،دون إذن كتاب ــي م ــن رئي ــس هيئ ــة تحري ــر املجل ــة.
) للمجل ــة ح ــق إع ــادة نش ــر البح ــوث الت ــي س ــبق لها نش ــرها ورقي ــا أو إلكتـرون ــيا ،دون حاج ــة إلذن الباح ــث ،ولها
ح ــق من ــح اإلذن ب ــإدراج بحوثه ــا ف ــي قواع ــد البيان ــات املختلف ــة ،س ــواء أكان ذل ــك بمقاب ــل أم ب ــدون مقابل.
 )4يخضع تـرتـيب البحوث وأولوية نشرها العتبارات فنـية تحددها هيئة التحريـر.
 )5يع ــد قي ــام الباح ــث بنش ــر البح ــث ،ورقي ــا أو إلكتـرون ــيا ،قب ــل تلق ــي ق ـرار املجل ــة بش ــأن نش ــره ،أو بع ــد نش ــره في
املجل ــة ،س ــلوكا غي ــر مقب ــول ،ويح ــق للمجل ــة اتخ ــاذ ما تـ ـراه مناس ــبا حي ــال الباحث.
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فتحي بوعجيلة

الروايات الجنسانية

ّ
األثـري
الروايات الج ْنسانـية في التفسيـر
ِ
ْ
ّ
التخييل
وفن
بيـن تنويع اإليحاء
د /فتحي بن نصر بو عجيلة – كلية العلوم الشرعية  -سلطنة عمان

الملخص:
تتنـــاول الدراســـة األحاديـــث واآلثـــار التــــي
فســـر ْ
َت أو َأوَّ لت العبارات القرآنــــية المتعلقة
َّ
وخصائصهما
بالذكورة واألنوثة اإلنسانـيتــــين،
ِ
َ
والجماليّـــة،
الفسيولوجيـــــــــــــــــــة والبيولوجيـــة
والعالقةِ الغريــــزية بيــــنهما ،وما يتـرتب عليها
من الدورة التناســـلية والعمليـــة اإلنجابية ،وما
يتصـــل بـــكل ذلـــك أو بعضـــه مـــن التوصيفات
واألخبـــار علـــى الخصـــوص والعمـــوم فـــي
َ
العالميْ ـــن.
سانــــية»،
وقـــد سميــــناها «الروايـــات
الج ْن َ
ِ
لنحـــاول دراســـة متعلقيْ ـــن بهـــا فـــي تلقـــي
اإلف ــادة القرآنـ ــية ،وهُ م ــا :تنوي ــع اإليح ــاء وف ـ ّ
ـن
ْ
ّ
شـــك تفاعُ ـــل مـــع
التخييـــل ،اللـــذان هُ مـــا وال
ْ
الوحـــي الكريـــم.
ومن أهم النتائج باختصار شديد:
ـي وبيـــن البشـ ّ
ـري،
 ضــرورة التفريــق بيـــن اإلالهـ ّفي معانـــي الكتاب العزيـــز وأحكامه؛ فذلك خيـــر
ْ
الوح ــي ،وتخليصه ــا
س ــبيل إل ــى حف ــظ قداس ــة
مم ــا ق ــد يختل ــط به ــا م ــن األفه ــام االجتهادي ــة
التـــي ُتصيــب أحيا ًنــا وتخيــب أحيانــا أخــرى.
 بع ــض الرواي ــات مخت َلق ــة عبـ ــر به ــا أصحابه ــاعـــن جملـــة مـــــــــــــــــــن االعتقـــادات والمواقـــف
والتصــورات ،فــي األنوثــة ،والذكــورة ،والجنــس،
ـي فيــورد تفاصيــل منــه
حتــى يصــل إلــى الماورائـ ّ
كأنه ــا م ــن المحس ــوس الدنـ ـ ّ
ـيوي.
 وق ــوع ُالنق ــول ف ــي التذب ــذب بيـ ــن أخ ــذ اللف ــظ
عل ــى الحقيق ــة ،وبيـ ــن ْ
حمل ــه عل ــى المج ــاز.
 كثيــــر مـــن الزيـــادات الروائيـــة علـــى القـــرآنالكري ــم ضج ــت بحَ م ــوالت جنســيّة هائل ــة ،ف ــي
َّ
متوقعـــة.
جـــرأة الفتـــة وصراحـــة غيــــر
ـي،
 تعــدد منــازع الروايــات المدروســة بيـــن الط ّبـ ّـي ،إلــخ..
ـي ،والنفسـ ّ
ـي القصصـ ّ
واألدبـ ّ
ّ
األثــــري،
الكلمـــات المفتاحيـــة :الجنسانــــية،
ّ
فـــن ،التخيّـــل ،اإليحـــاء.


Abstract:
The study deals with the hadiths and effects that
explained or interpreted the Qur’anic phrases related to
human masculinity and femininity, their physiological,
biological and aesthetic characteristics, the instinctive
relationship between them, the consequences of the
reproductive cycle and the reproductive process, and
the descriptions and news related to all or part of that,
especially in the world in particular and in general. We
have called them »the gender narratives », in order
to try to study two related to them in receiving the
Qur’anic benefit, and they are: the diversification
of revelation and the art of imagination, which are,
undoubtedly, an interaction with revelation.
Among the most important results, in a nutshell:
-The necessity of distinguishing between the divine
and the human, in the meanings and provisions of the
Holy Book. That is the best way to preserve the sanctity
of revelation, and to rid it of what may be mixed with
it from the jurisprudential understandings that are
sometimes right and sometimes disappointed.
-Some of the narrations are fabricated by which
their authors express a set of beliefs, attitudes and
perceptions, in femininity, masculinity, and sexuality,
until it reaches the metaphysical, and provides details
of it, as if it were from the worldly sense.
-The occurrence of the narrative in fluctuation
between taking the word for the truth, and carrying it
on the metaphor
-Many narrative additions to the Holy Qur’an buzzed
with enormous sexual loads, in a remarkable boldness
and unexpected frankness,
-The multiplicity of the disputes of the narrations
studied, between the medical, literary, fictional, and
psychological, etc..
keywords: Sexuality -Archeology -Art -Imagination
-Suggestion
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مقدمة
لي ــس التفسي ــر باملأث ــور إال محاول ــة ف ــي فه ــم م ـراد هللا
ُ
َ
تعال ــى بعق ــول اآلخري ــن؛ فالرواي ــة املنقول ــة إن ل ـ ْـم تك ــن
ه ــي ْ
بدوره ــا ْنق ـ ًـال تك ــون م ــن التفسي ــر بال ـرأي؛ ب ـ ً
ـدءا
ً
بم ــا ص ــح ع ــن النب ــي ﷺ وص ــوال إل ــى التابعي ــن وتابعيه ــم
إل ــى َم ــن ْ
بعده ــم .وإذا كان التفسي ــر النب ــو ّي الثاب ــت ذا
خصوصي ــة رس ــالية ،وص ــاد ًرا ع ــن عق ــل رش ــيد ،وذوق
عق ــب علي ــه ،ف ـ ّ
في ــع ،وه ــو جدي ــر ب ــأن ال ُي َّ
ـإن تفسي ــر
ر
غي ــره دون ــه ف ــي اإلحاط ــة باملعان ــي واإلمل ــام باملرام ــي .وهو
ـتمر والق ـراءة الدائب ــةْ ،
م ــا يس ــتدعي النق ــد املس ـ ّ
لفه ــم
خلفي ــات االجته ــاد البش ــر ّي في ــه ،وتأثـ ـراته بالظ ــروف
والعقلي ــات.
مشكلة الدراسة ،ومصطلحاتها ،وأسئلتها:
ّ
مكو ًن ــا ًّ
مهم ــا م ــن
نبتغ ــي ف ــي محاولتن ــا ه ــذه أن نتن ــاول ِ
مكون ــات ه ــذا التفسي ــر األث ــر ّي أسمي ــناه« :الرواي ــات
ْ
ْ
متعلقي ــن به ــا ف ــي
الجن َسان ــية» لنح ــاول دراس ــة
ِ
وهم ــا :تنوي ــع اإليح ــاء وف ــنّ
تلق ــي اإلف ــادة القرآن ــيةُ ،
ْ
التخيي ــل ،الل ــذان ُهم ــا وال ش ـ ّـك ُ
تفاع ــل م ــع ْ
الوحي .فما
ْ
ً
«الجنسان ــية» ّأوال؟
ِ
«الجنسان ــية  »Sexualityه ــو م ــن مصطلح ــات
ِ
عل ــم االجتم ــاع الحدي ــث ،وه ــو أوس ــع م ــن
«الجن�ش ـ ّـي .) (»Sexualفذل ــك ُيقص ــد ب ــه كل م ــا يتص ــل
بالعالق ــة بي ــن الجنس ـ ْـين ،م ــا يؤث ــر ف ــي الوج ــود َ
والقي ــم
ْ
والثقاف ــةً ،
إيجاب ــا وس ــل ًبا ،وم ــا ْيمك ــن أن يس ـ ّـبب أو يدرأ
العن ــف بي ــنهما ،ر ًّ
ًّ
واجتماعي ــا وجنس ـ ًّـيا،
مزي ــا ونفس ـ ًّـيا
ويحقق املساواة َ
املعتبرة بيـنهما أو ُي ّهد ُدها ،عند مراعاة
خصوصي ــات كل منهم ــا أو إهماله ــا ،وعلى ْ
قدر االلتـ ـزام
ي ()2
الديـن ــي ،أو املجتمع ـ ّـي الس ــائد ،أو الفك ــر ّ .
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ْ
ونعن ــي ب ـ ـ «الرواي ــات الجنسان ــية» َف ــي ه ــذا املق ــال:
األحادي ــث واآلث ــار الت ــي َّ
فس ـ َـر ْت أو أ َّول ــت العب ــارات
القرآن ــية املتعلق ــة بالذك ــورة واألنوث ــة اإلنسانـيت ــين،
والجم ّ
َ
الية،
وخصائصهم ــا الفس ــيولوجية والبيولوجية
ِ
والعالقة الغري ــزية بي ــنهما ،وما يت ــرتب عليه ــا من الدورة
ِ
التناس ــلية والعملي ــة اإلنجابي ــة ،وم ــا يتص ــل ب ــكل ذل ــك
أو بعض ــه ،م ــن التوصيف ــات واألخب ــار ،على الخصوص
َ
والعم ــوم ،ف ــي العامل ْي ــن.
ْ
فماذا عن «اإليحاء» و«التخييل»؟
ْ
فقصدن ــا ب ــه م ــا ُيلق ــى م ــن ال ــدالالت
أم ــا «اإليح ــاء»
القريب ــة والبعي ــدة ،ع ــن طري ــق ص ـ ْـرف اللف ــظ عل ــى
ظاه ــره ،وتوس ــيع معان ــيه ،وف ــق م ــا يـ ـراد من ــه إش ــارة
وإيم ـ ًـاء .فه ــو ْ
فه ــم متأث ــر بجمل ــة م ــن العوام ــل الذات ــية
والوراثي ــة والخارجي ــة.
ْ
«التخييل» فهو في األصل َ
عمل الشاعر واألديب،
وأما
ُ
ً
ّ
ّ
رأي ــنا ش ــيئا منه عند املؤولي ــن والقصاص في املوضوع،
وه ــو ن ــزوع نح ــو توظي ــف ق ــوة َّ
املخيل ــة بم ــا يك ــون ف ــي

خدم ــة الحقيق ــة أو الكذب ،وهو في كلتا الحالت ــين قوة
ْ
مي ــل وش ــوق إل ــى مع ــان وتفاصي ــل َّ
محبذة.
ٍ
وعل ــى ّ
كل نح ــاول أن نجي ــب وف ــق التحدي ــد اإلش ـ ّ
ـكالي
ٍ
ه ــذا ع ــن األس ــئلة اآلت ــية:
كي ــف كان ــت النظرة الروائية إلى املرأة؟ وما األطر الت ــيَ
ضبط ــت به ــا العالقة بي ــن الجنس ـ ْـين في الدن ــيا واآلخرة؟
وم ــا التص ــورات ،واألح ــكام ،واالصطالح ــات الناش ــئة
ع ــن ذلك؟
م ــا ح ــدود التـ ـزام املفسري ــن بملف ــوظ الق ـرآن املجي ــدوأخب ــاره ،فيم ــا يتعل ــق باملتع ــة الجنس ــية وم ــا يتص ــل
به ــا م ــن املي ــوالت والس ــلوكيات والكيفي ــات ،وم ــا يت ــرتب
عليه ــا م ــن األط ــوار ْ
املد َرك ــة وغي ــر َ
املدرك ــة؟
م ــا إضاف ــات الخي ــال الروائ ـ ّـي وأدوا ُره التصوي ــرية؟ ومااإلنتاج ــات الداللي ــة ف ــي ْ
حم ــل التعبي ــر القرآن ــي عل ــى
محام ــل غي ــر مألوف ــة؟
=تعديل ذو الحجة  4 6هـ).

الروايات الجنسانية

فتحي بوعجيلة

الدراسات السابقة:
ّ
املفهومي واملقارب ــات العامة ،وليس
أغلبه ــا ف ــي التأصي ــل
ُ َ
له ــا عالق ــة قريب ــة بمس ــألتنا .وأه ــم م ــا يمك ــن أن يذك ــر
منه ــا هن ــا ه ــو م ــا كتب ــه الفيلس ــوف الفرن�ش ــي ميش ــال
ْ
الجنسان ــية»،
فوك ــو (ت ) 984امللق ــب ب ـ ـ «فيلس ــوف ِ
وق ــد ذه ــب باملفه ــوم بعي ـ ًـدا ،وف ــي كثي ــر م ــن التط ـ ّـرف،
ْ
ًّ
ًّ
الجنسانـية في
نظريا وسلوكيا .كان ذلك في دراسته عن ِ
العالم الغربي ،املوسومة بــHistoire de la sexualité :
(تاري ــخ الجنسان ــية) ف ــي ثالث ــة أج ـزاء؛ عن ــوان األول:
إرادة املعرف ــة ،والثان ــي :اس ــتعمال املتع ــة ،والثال ــث:
( )
رعاي ــة ال ــذات.
ّ
ّ
«الجنسان ــية
أم ــا الكتاب ــان العربي ــان ،فـ ــاألول ه ــوِ :
ف ــي اإلس ــالم» ُمع ـ َّـرب ع ــن الفرنس ــية «Sexualite
 ،»en Islamللتون�ش ــي عب ــد الوه ــاب بوحديب ــة
(ت 442ه ــ )2020/تناول في ــه نماذج من االعتقادات
والتعبيـ ـرات ،والس ــلوكيات ،واملعال ــم ،ذات العالق ــة
بالجنس في الحضارة اإلسالمية ،ال يعن ــينا منها الكثي ــر.
الجنسان ــية
والكت ــاب الثان ــي ه ــو «سوس ــيولوجيا ِ
العربي ــة» للمغرب ـ ّـي عب ــد الصم ــد الديالم ــي ،رك ــز في ــه
ع ــن العم ــل الجن�ش ـ ّـي ،واألم ـراض املنقول ــة جنس ـ ًّـيا ،ف ــي
املغ ــرب األق�ش ــىُ ،م ْن ًهي ــا بض ــرورة الت ــربية والت ــرشيد
الجنس ـ ّـي ْين ملواطن ــيه.
منهج البحث:
ّ
عولن ــا ف ــي دراس ــتنا عل ــى تق�ش ــي أمثل ــة م ــن الكت ــب
املشهورة بالتفسي ــر األث ــر ّي ،وكذلك من ُ
كتب في فنون
أخرى ،محاولي ــن استقراءها ،ومقارنة بعضها ببعض،
وتبوي ــب مهامه ــا وأدواره ــا؛ ولذل ــك اس ــتعملنا جملة من
املناه ــج؛ منها االس ــتقصائي ،واالس ــتقر ّ
ائي ،واملقارنات ــي.

هيكل البحث:
مقدمة
املبح ــث ّ
األول :التأوي ــل :إزاح ــة الكناي ــة
ْ
والتوري ــة.
•املطلب ّ
األول :التأويل القريب واملألوف.
•املطلب الثانـي :التأويل البعيد والطريف.
ْ
املبح ــث الثان ــي :التصوي ــر املش ـ ّـوق :ملس ــة
التجمي ــل واإلث ــارة
•املطلب األولَ :
الجمال األنثو ّي.
•املطلب الثانـيَ :
ّ
الذكوري.
الج َمال
الحكائ ـ ّـي :م ــن أدب
املبح ــث الثال ــث :اإلش ــباع ِ
ُ
الق ّ
ص ــاص.
ْ َ
املبتكرة.
الحكاية
•املطلب األولِ :
•املطلب الثانـي :الحكاية املوازية.
خاتمة

***
املبحث ّ
األول:
التأويل :إزاحة الكناية ْ
والتورية
يظه ــر م ــن التأوي ــالت الجنس ــية للف ــظ القرآن ــي نوع ــان:
التأوي ــل القري ــب املأل ــوف ،وه ــو املش ــهور ف ــي املج ــاز
العرب ـ ّـي ،والتأوي ــل الطري ــف والبعي ــد املش ــابه لتأوي ــالت
الش ــيعة املغالي ــة ،الذي ــن ُيثقل ــون الكت ــاب العزي ــز ب ـ ـ
العلوي ــة» و«الدالل ــة ْ
«الرمزي ــة َ
البيت ــية» (نس ــبة إل ــى
آل البي ــت) .وه ــو ن ــوع مش ــابه ً
أيض ــا ف ــي ُب ْع ــده لتأوي ــالت
ّ
املتصوف ــة املتفاوت ــة ف ــي البـ ـراعة أحيان ــا ،والتعس ــف
ً
أحيان ــا أخ ــرى.
املطلب األول :التأويل القريب واملألوف:
كان ه ــذا التأوي ــل مس ـ َ
ـتند الفقه ــاء ،بن ـ ْـوا علي ــه طائف ــة

م ــن األح ــكام وال ــرؤى ،وكان لل ــرواة في ــه اس ــتثمار جي ــد
للمخ ــزون الدالل ــي الث ــاوي ف ــي التعبي ــر الفصي ــحّ ،
قرب ــوا
ب ــه معان ــي أحبوه ــا ،واس ــتبعدوا أخ ــرى كرهوه ــا.
( ) انظرها كل جزء على حدة ،تـرجمة :محمد هشام.

الجنسان ــية،
لق ــد كان ــت م ــن إف ــادات الرواي ــات ِ
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ً
ـدات أصحابه ــا الف ـ َ
تحدي ـ ُ
ـروق بي ــن الجنس ـ ْـين ،انطالق ــا
م ــن الكت ــاب العزي ــز .ف ــإذا كان بع ــض املفسري ــن ي ـ ّ
ـؤول
َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ
( )
ص ِام غي ــر ُم ِبي ـ ٍـن﴾
﴿أومن ينشأ ِفي ال ِحلي ِة وهو ِفي ال ِخ
بـ ّ
َ
ـأن املقص ــود األصن ــام الت ــي ال ح ــراك له ــا ،فإن ــه عن ــد
آخري ــن وه ــو م ــا يعن ــينا :النس ــاء والج ــواري ،وه ــو ع ــن
اب ــن عب ــاس (ت  68هـ ـ 68 /م) ،ومجاه ــد (ت 04
هـ ـ  22/م) ،وقت ــادة (ت  8هـ ـ  6 /م) ،الس ـ ّـدي
(ت  2ه ــ 45/م) ( .)2ويظه ــر به ــذا التجاور بي ــن ْ
هذين
ْ
التأويلي ــن ْ
اللذي ــن ال ثال ــث لهم ــا؛ ّأن األنث ــى ال ت ــزيد عل ــى
َ
الح َج ــر إال بالفتن ــة .وإذا كان ــت مكم ــن الش ــهوة والل ــذة
فه ــي ب ــال ْ
عق ــل ،يظه ــر ذل ــك ف ــي تأويله ــم «الس ــفهآء»
ّ
الضح ــاك (ت 02ه ــ 20/م):
ب ـ ــ :النس ــاء .فيؤث ــر ع ــن
«النس ــاء م ــن ْ
( )
أس ــفه الس ــفهاء» .
ِ

بمج ــيء اإلس ــالم فتك ــون عقلي ــة رجولي ــة جدي ــدة.
َ
ّإن املتتب ــع للرواي ــات الجنسان ــية ف ــي التأوي ــل القري ــب
واملأل ــوف يجده ــا كثي ــرة وفي ــرة ،وعن ــد ّ
التأم ــل فيه ــا
َ
ّ
يتبي ــن ّأن الواح ــد م ــن الرواة ُينقل عن ــه في تأويل الكلمة

ُ
وه ــم ُي ّ
ؤول ــون ﴿وللرج ـ ِـال عليه ـ ّـن درجة﴾( )4بأنه ــا :الجهاد
ْ
وامليـ ـراث ،مثلما ُيؤث ــر عن مجاهد ،أو :اإلمارة ،عن زيد
ب ــن أس ــلم (ت 6ه ــ 5 /م) أو :طاعته ــن ل ــألزواج ،ال
طاع ــة ه ــؤالء له ــن ،عن اب ــن زيد (ت 82ه ــ 98/م) ،أو
الصف ـ ُـح م ــن الرج ــل المرأت ــه ع ــن بع ــض الواج ــب عليها،
وإغض ــاؤه له ــا عن ــه ،وأداء كل الواج ــب له ــا علي ــه ،ع ــن
اب ــن عب ــاس ،أو :بم ــا أعطاه ــا م ــن َ
صداقه ــا ،وأن ــه إذا
ُ
قذفه ــا َ
العنه ــا ،وإذا قذفت ــه ُجل ــدت وأ ِق ـ َّـر ْت عن ــده ،ع ــن
ـعبي (ت  0ه ــ 2 /م) أوْ :
الش ـ ّ
اللحي ــة ،وق ــد حرمه ــن
هللا منه ــا ،ع ــن أحده ــم( .)5أم ــا املأث ــور ع ــن اب ــن عب ــاس،
فه ــو األجم ــل ونواف ــق الطب ــري (ت 0ه ــ922/م) عل ــى
استحس ــانه( ،)6ونتفاع ــل مع ــه لنتق ـ ّـدم خط ــوة لعله ــا
األنس ــب بنظ ــرة العص ــر إل ــى امل ـرأة ،وه ــو ّأن العالق ــة
بي ــن الرج ــل وامل ـرأة ليس ــت عالق ــة ّ
تفضل وش ــفقة ،بما
يعن ــي وجود أقوى وأضعف ،بل عالقة ش ـراكة وتعاون
واحتـرام ،وهي النظرة القرآنـية ،كما ّ
َ
﴿وجعل
عبر عنها:
ـودة ورحم ــة﴾( ) ،وال يتعارض هذا مع َ
بي ــنكم م ـ َّ
«در َجة»
ّ
الرج ــال؛ فلع ــل ه ــذه ه ــي ْ
وع ُيه أن اس ــتنقاص امل ـرأة ولى

وه ــو أم ــر ألج ــأ بعضه ــم إل ــى إن ــكار وجود ه ــذه الروايات
كله ــا ،وألج ــأ آخري ــن إل ــى إبطال م ــا ال يوافق ــه أو يتوافق
م ــع رأي ــه ،وأثب ــت م ــا كان س ـ ً
ـندا ملذهبه.

( ) (الزخرف) 8/ ،
( )2الطبـري :جامع البيان عن تأويل آي القرآن .565-56 /20
( ) جامع البيان. 94- 9 /6 :
(( )4البقرة.)228/2 ،
( )5الطبـري :جامع البيان . 2 - 2 /4
( )6جامع البيان . 24- 2 /4
( ) (الروم)2 / 0 ،

الواح ــدة؛ التأوي ــالن ،والثالث ــة ،واألربع ــة ،وربم ــا كان
فيه ــا تع ــارض أو ُب ْع ــد م ــن قبي ــل تأوي ــل ﴿وإن خفت ــم
أال ُتقس ــطوا ف ــي اليتام ــى فانكح ــوا م ــا ط ـ َ
ـاب لك ــم م ــن
النس ــاء مثن ــى وث ــالث ُورب ــاع﴾ ،عن ابن عب ــاس ،وعكرمة
(ت 05ه ــ 2 /م) )8( ،وم ــن قبي ــل تأوي ــل اب ــن عب ــاس
َ
﴿ف ْأ ُت ُ
وه ـ َّـن م ـ ْـن َح ْي ـ ُـث َأ َم َر ُك ـ ُـم َّ ُ
هَّللا﴾( ،)9وم ــن قبي ــل تأويل
ِ
أب ــي عبي ــدة (ت  209هـ ـ  824 /م) ﴿ول ــن تس ــتطيعوا أن
ْ
تعدل ــوا بي ــن النس ـ ِـآء ول ـ ْـو َح َر ْ
ص ُت ــم﴾( ،) 0وغي ــر ذل ــك.
ِ

ومم ــا يالح ــظ أن الرواي ــات تف ـ ّـرع الدالل ــة الجنس ــية
للف ــظ الواح ــد ،وتض ــع كل واح ــدة منه ــا ْ
موضعه ــا ال ــذي
َ
تـ ـراه مناس ـ ًـبا له ــا ،مثلم ــا كان ف ــي معن ــى «رف ــث» ،فه ــو ف ــي
آي ــة الصي ــام غي ـ ُـر م ــا ف ــي آي ــة الح ـ ّـج.
ّ
الجم ــاع والن ــكاح
فرواي ــة اب ــن عب ــاس والس ــدي أن ــه ِ
ف ــي آي ــة الصي ــام ،وه ــو ف ــي الح ــج ع ــن ْ
هذي ــن وط ــاووس

(ت 06ه ــ 24/م) :اإلعراب ــة وه ــو اإلغ ـراء بالجم ــاع
ع ــن طري ــق ال ــكالم الفاح ــش ،دون الغفل ــة ع ــن إح ــدى
الرواي ــات ع ــن اب ــن عب ــاس بأن ــه غش ــيان النس ــاء ُ
والق َبل
ْ
( )
والغم ــز ونحو ذل ــك.
ومم ــا ُي َ
فه ــم م ــن بعضه ــا ّأن تأويله ــم تلك ــم الكلم ــة بـ ـ ـ
ْ
«الفحش في الكالم» لإلثارة الجنس ـ ّـية ،يمكن أن يكون
مس ـ ً
قوي ــا ف ــي ّأن ْ
ـتندا ًّ
فح ــش ال ــكالم ُمب ــاح ب ــل محب ــوب
بي ــن ْ
الزوجي ــن م ــن ْ
أج ــل اإلث ــارة.
ويك ــون ه ــذا الوض ــع تقيي ـ ًـدا لدالل ــةَّ :
«إن َّ َ
هَّللا ال يح ـ ُّـب
( )8جامع البيان . 5- 58/6
( )9جامع البيان . 42- 5 /
( ) 0جامع البيان .5 0-566/
( ) جامع البيان .468-458 ،242-229/
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ّ
املتفح ـ َ
الفاح ـ َ
ـش»( ) ،وكذل ــك األم ــر ف ــي تأوي ــل
ـش ُ ِ
ْ
ُ
يحفظ َن ف َ
﴿ويحفظ ــوا ف َ
و﴿و ْ
ْ
روج ُه ــم﴾ َ
روج ُه ّن﴾ ،حيث
ُ
ُر َ
وي ع ــن أب ــي العالي ــة (ت 9ه ــ 2/م) :كل ف ــرج ذ ِك ـ َـر
ُ
ِح ْفظ ُه في القرآن فهو من الزنا إال هذا ،يعن ــي :الست ــر؛
وه ــي قاع ــدة ل ـ ْـم يلت ــزم بها آخرون مثل س ــعيد بن جبي ــر
(ت95ه ــ 4/م) وقت ــادة؛ حي ــث حمل ــوا اللف ــظ ف ــي كل
املواض ــع عل ــى معن ــى الحف ــظ ع ــن الفواح ــش وعم ــا ال
()2
يح ــل.
ً
َ َ ( )
وال َح ـ َـرج عن ــد ال ــرواة أن يجعل ــوا -مث ــال﴿ -اللم ــم﴾
ً
مبتدئ ــا م ــن الس ــلوك الشهوان ــي البس ــيط ،وبالغ ــا
الح ـ ّـد األق�ش ــى :وه ــو العملي ــة الجنس ــية ّ
التام ــة خ ــارج
إط ــار ال ــزواج أو التس ـ ّـري ،مم ــا يتع ــارض م ــع االس ــتثناء
القرآن ــي ،ويخل ــط َ
َ
والفواحش»
«اللمم» بـ «كبائ ـ َـر اإلثم
ّ
فتمح ــي الف ــوارق بي ــن املس ــتثنى واملس ــتثنى من ــه؛ فع ــن
عكرم ــة وعط ــاء (ت  5ه ــ 52/م) ه ــو َم ــا دون
ْ
ال ِج َم ــاع ،م ــن الضم ــة والقبل ــة والش ـ ّـمة ،وف ــي صحي ــح
ْ
البخ ــاري (ت256ه ــ8 0/م) َع ــن الحس ــن البص ــري
ْ
(ت 0ه ــ 28/م) أن ــه الزن ــية ِف ــي ال ِحي ــن ،وع ــن أب ــي
َّ َ
َْْ َ
َ
الزنا ال
صال ــح َ (موج ــود قب ــل 86هـ 09/م) :الوقعة م ــن ِ
َ ()4
يع ــود له ــا.
أما «الفواحش» فإنهم وإن أعطوها الداللة الجنس ــية
َّ
املتوقعّ -
فأولوها بأنها الزنى العلن ــي والس ـ ّـر ّي-كما
وهوّ
ي ــروى ع ــن الس ــدي -فإنه ــم صرفوه ــا إل ــى دالالت أخ ــرى
م ــن قبي ــل ّأن م ــا ظه ــر م ــن الفواح ــش ه ــو الجم ــع بي ــن
ْ
والخمر،
األخت ــين ،وت ــزويج الرجل امرأة أبيه من بعده،
()5
مثلما ي ــروى ع ــن مجاه ــد والضحاك.

الروايات الجنسانية

بـ ّ
ـأن «االعت ــكاف» ال يفس ــد باملعاش ــرة الزوجي ــة غي ــر
ّ
الكامل ــة ،وه ــو إش ــكال تفط ــن ل ــه ع ــدد م ــن املفسري ــن،
منه ــم اب ــن العرب ــي (ت 54ه ــ 48/م) ال ــذي ّ
فس ــر
ـروهن» بأن ــه الجم ــاع ،و «وال تباش ـ ّ
«ف ــاآلن باش ـ ّ
ـروهن»
ِ
َ
ـاللمس ُ
والق ْبلةّ .
بـ ْ
وأعد الجواب ملن س ـ ُـيالحظ ما س ــماه
ه ــو هن ــا بـ ـ «التناق ــض»( ) ،والظاه ــر أن ــه كذل ــك مهم ــا
ق ــال اب ــن العرب ــي ،وإن ل ــم يكن كذلك فهو غريب وغي ــر
مستس ــاغ.
ولي ــس ببعي ــد ع ــن ه ــذا أن نج ــد تأوي ــل «تمس ـ ّ
ـوهن»
تصريح ــا ّ
ً
بأنهم ــا
بالن ــكاح فق ــط( ،)8م ــع ّأن ف ــي الق ـرآن
ش ــيئان مختلف ــان ،وه ــو﴿ :إذا ْ
نكح ُت ــم املؤمن ــات ث ـ ّـم
قب ــل أن تمس ـ ّ
طلقتموه ـ ّـن م ــن ْ
ـوهن﴾( ،)9وم ــن العجيب
سكوت الطبـري عن الجمع بيـن هذا التصريح في سورة
األح ـزاب وبي ــن التأوي ــل ال ــذي ال ثان ــي ل ــه عن ــد تفسي ــره
سورة البقرة (.) 0
لك ـ ّـن اب ــن كثي ــر كان ْ
األوض ــح حي ــنما ق ــال« :ه ــذه اآلي ــة
الكريم ــة فيه ــا أح ــكام كثي ــرة؛ منه ــا :إط ــالق الن ــكاح عل ــى
العق ــد وح ــده ،ولي ــس ف ــي الق ـرآن آي ــة أص ــرح ف ــي ذل ــك
منه ــا ،وق ــد اختلف ــوا في النكاح :هل هو حقيقة في العقد
وح ــده ،أو ف ــي ال ــوطء ،أو فيهم ــا؟ عل ــى ثالث ــة أق ــوال،
واس ــتعمال الق ـرآن إنم ــا ه ــو ف ــي العق ــد وال ــوطء بع ــده،
إال ف ــي ه ــذه اآلي ــة فإن ــه اس ــتعمل ف ــي العق ــد وح ــده»( ).

ومن ّ
املهم أن نلحظ املراوحة بي ــن التوس ــيع الالمتناهي
ً
أحيان ــا ،وبي ــن التضيي ــق وحص ــر معن ــى
ف ــي اللف ــظ
ّ
واح ــد فحس ــب في ــه؛ مثلم ــا ف ــي «وال تباش ــروهن» ،وبناء
ُ
«الجم ــاع» فق ــط ( )6الق ــو َل
علي ــه ي ــناسب تأويله ــا ب ـ ـ ِ

أم ــا القرطب ــي (ت 6ه ــ 2 /م) فق ــال« :ول ـ ْـم ي ــرد
لف ــظ الن ــكاح ف ــي كت ــاب هللا إال ف ــي معن ــى العق ــد؛ ألن ــه
ف ــي معن ــى ال ــوطء» ( ،) 2وبن ــاء عل ــى م ــا ذه ــب إلي ــه اب ــن
عاش ــور (ت 92ه ــ ) 9 /ف ـ ّ
ـإن الرواي ــة التأويلي ــة
الت ــي أطلق ــت «الن ــكاح» عل ــى االتص ــال الجن�ش ـ ّـي- ،مم ــا
رواه الطب ــر ّي واعتم ــده لغوي ــون المع ــون بع ــده -ليس ــت
معروف ــة ف ــي كالم الع ــرب ،وال يع ــرف ف ــي كالمه ــم إط ــالق
«النكاح» على غي ــر معنى العقد دون معنى الوطء ،وما

( ) موسوعة الحديث ،أبوداود حديث رقم ،4 92ص. 5 6
( )2جامع البيان .256-255/ 5
( ) (النجم.) 2/5 ،
( )4جامع البيان .68-60/22
()5جامع البيان .66 -659/9
( )6جامع البيان .2 2-268/

( ) انظر :ابن العربي :أحكام القرآن . 6/
( )8جامع البيان .28 -286/
(( )9سورة األحزاب.)49/ ،
( ) 0جامع البيان . 28- 2 / 9
( ) ابن كثيـر :تفسيـر القرآن العظيم .4 9/6
( ) 2القرطبي :الجامع ألحكام القرآن . 5/
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مجلة بحوث الشريعة

ْ
حمل ــه عل ــى أن ــه إدخ ــال �ش ــيء ف ــي آخ ــر حقيق ــة إال ز ْع ـ ٌـم
ُوب ْع ـ ٌـد ( ) .
ودون ري ــب؛ ف ــإن الرواي ــات املتعلق ــة بتوصي ــف العضو
ّ
التناسلي للنبي يحيى بن زكرياء -عليه السالم )2( -يـ ـراها
بعضه ــم مم ــا ي ــنبغي أال ُيتناق ــل .فلعله ــا نش ــر لعي ــوب
ُ
قي ــة ،وصف ــات نق ــص ،م ــن ْ
َخ ْل ّ
األول ــى أن تص ــان سي ــر
املبعوثي ــن عنه ــا.
بل يذهبون ومنهم القا�شي عياض (ت544هـ 49/م)
إلى ّأن الوصف القرآنـي لهذا النبي كان في سياق ْ
املدح،
ّ
الحاف ــة ت ـ ّ
ـذم ( ) وه ــو رأي ف ــي غاي ــة م ــن
ف ــإذا بالرواي ــات
الوجاهة.
وعل ــى العك ــس م ــن ه ــذا ح ــاول بعضه ــم أن يق ـ ّـدس
ال ــذات ّ
العلي ــة أكث ــر م ــن الق ـرآن .ف ــروى أن هللا إنم ــا
نف ــخ ف ــي ف ـ ْـرج مري ــم عليها الس ــالم بواس ــطة جب ــريل .وزاد
آخ ــرون ب ــأن ْ
النف ــخ ل ـ ْـم يك ــن هن ــاك -وهو صري ــح اللفظ
جيبها أو ْ
املُن ــزل-وإنما كان في ْ
جيب د ْرعها ّ
وكمها؛ ولعله
ّ
تكري ــم للمالئك ــة ّ
()4
يلف ــه تكل ــف واض ــح.
لق ــد عاض ــدت الرواي ــة الجنس ـ ّـية الجه ــد الفقه ـ ّـي ف ــي
اس ــتنباط األح ــكام م ــن الق ـرآن املجي ــد ولعله ــا ف ــي بعض
األحي ــان تك ــون ه ــي ّ
املوجه ــة وامللهم ــة ف ــي ذل ــك.
وم ــن خ ــالل األمثل ــة ال ــواردة ّ
يتبي ــن الف ـ ْـرق الشاس ــع
بي ــن تأويل ـ ْـي «املالمس ــة» معن ــى ُ
وح ً
كم ــا؛ فرواي ــات عل ــى
أنه ــا الجم ــاع ،مثلم ــا ُي َ
نس ــب إل ــى عل ـ ّـي (ت40ه ــ66 /م)
ِ
ُ َ
ورواي ــات عل ــى أنه ــا مقدمات ــه مثلم ــا ينق ــل ع ــن اب ــن
مس ــعود (ت 2ه ــ65 /م) .وق ــد رأى اب ــن العرب ــي
أن الخ ــالف ف ــي املس ــألة كثي ــر ،وأق ــوال العلم ــاء فيه ــا
متع ــددة ،وفيه ــا متعلق ــات مختلف ــات ،وه ــي من مس ــائل
ً
الخ ــالف املعق ــدة ،وق ــد ذه ــب ّأوال إل ــى ّأن ف ــي اآلي ــة م ــن
«أو جآء ٌ
قب ـ ُـل« :وال ُج ُن ًب ــا» وه ــو ما يفيد الجماع ،و ْ
ْ
أحد
منك ــم م ــن الغائ ــط» وه ــو م ــا يفي ــد الحدث ّ
ثم ه ــذه «أو
المس ــتم» وه ــو م ــا يفي ــد :اللم ــس والقب ــل.
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فص ــارت ث ــالث جم ــل لثالث ــة أح ــكام وه ــذا غاي ــة ف ــي
العل ــم واإلع ــالم ول ــو كان امل ـراد ْ
باللم ــس الجم ــاع ل ــكان
تك ـرارا وكالم الحكي ــم يتن ــزه عن ــه؛ ولكن ــه بع ــد ه ــذا ل ـ ْـم
َي ْ
منع ْ
حم ــل اللف ــظ عل ــى الجم ــاع واللم ــس وأن ــه يفي ــد
ً ()5
الحكمي ــن مع ــا.
وق ــد كان ف ــي الروايات س ـ ٌ
ـند للقائلي ــن ب ـ ـ «زواج املتعة»،
وحت ــى الذي ــن ليس ــوا م ــن الش ــيعة ،وأفت ـ ْـوا الي ــوم بم ــا
س ــموه «زواج املس ــيار» يمك ــن أن يكون ــوا قد اس ــتفادوا
م ــن قري ــب أو بعي ــد م ــن ه ــذا الرصي ــد الروائ ـ ّـي ال ــذي
ُ
فآتوه ـ ّـن
انس ــاب م ــن اآلي ــة﴿ :فم ــا اس ــتمتعتم ب ــه منه ـ ّـن
ً
أجوره ـ ّـن فريض ــة﴾(.)6

وكان منه ــا رواي ــة ع ــن اب ــن عب ــاس وأب ـ ّـي ب ــن ْ
كع ــب
(ت 0ه ــ65 /م) أنهم ــا قرآه ــا :فم ــا اس ــتمتعتم به منهن
إل ــى أج ــل مس ـ ًّـمى ،وع ــن الس ـ ّـدي ومجاه ــد :ه ــي املتع ــة:
الرج ــل ي ــنكح امل ـرأة بش ــرط إل ــى أج ــل مس ــمى ،ويش ــهد
شاهدي ــن ،وي ــنكح ب ــإذن وليه ــا وإذا انقضت املدة فليس
ل ــه عليه ــا س ــبيل وه ــي من ــه ب ــرية ،وعليه ــا أن تستب ــرئ م ــا
في رحمها ،وليس بي ــنهما ميـ ـراث ،ليس ي ــرث واحد منهما
( )
صاحب ــه.
ه ــذا ف ــي كت ــب أه ــل الس ـ ّـنة وعن ــد اإلباضي ــة م ــا ُيش ــبهه،

( )8فم ــا بال ــك ف ــي كت ــب الش ــيعة! هنالك اش ــتهرت روايات
كثيـرة حتى وصلوا بها إلى أبي حنـيفة (ت 50هـ 6 /م)
()9
أنه أق ــر متعة النس ــاء.
ويظه ــر ّأن الرواي ــات َ
عدل ــت أو كادت ْبي ــن مانع ــي إت ــيان

امل ـرأة ف ــي الدب ــر ومجي ــزيه؛ ف ــكان ل ــكل فري ــق روايت ــه
الت ــي تلق ــت موضع ـ ْـي املس ــألة ف ــي س ــورة البق ــرة بتأوي ــل
مختلف ) 0( ،ولذلك قال ابن العربي« :اختلف العلماء
ف ــي ج ــواز ن ــكاح امل ـرأة ف ــي ُدبره ــا ،فج ـ ّـوزه طائف ــة كثي ــرة،
وق ــد جم ــع ذل ــك ابن ش ــعبان في كت ــاب :جماع النس ــوان
( )5ابن العربي :أحكام القرآن .564-56 /
(( )6النساء.)24/4 ،
( ) جامع البيان .59 -585/6
ً
( )8انظر مثال :الشق�شي :منهج الطالبيـن وبالغ الراغبيـن - 9/
20
( )9تفسيـر البـرهان .20 -204/2
( ) 0جامع البيان . 6 - 45 ، 42- 5/

فتحي بوعجيلة

وأح ــكام الق ـرآن ،وأس ــند ج ــوازه إل ــى زم ــرة كريم ــة م ــن
( )
الصحاب ــة والتابعي ــن وإل ــى مال ــك ف ــي رواي ــات كثي ــرة».
ُ
وكان من تأويلْ :
﴿وتقطعون الس ــبيل وتأتون في ناديكم
ُ َ
املنك ـ َـر﴾( )2ف ــي قص ــة أصح ــاب ل ــوط أنه ــم كان ــوا إذا م ـ ّـر
َ َ
به ــم املس ــافر -وه ــو اب ــن الس ــبيل -قطع ــوا ب ــه ،وعمل ــوا
ب ــه ذل ــك العم ــل الخبيث ،وكان ــوا يجامع بعضه ــم ً
بعضا

ف ــي املجال ــس؛ كم ــا ف ــي رواي ــة اب ــن زي ــد ومجاه ــد وقت ــادة،
ُ
وه ــو خ ــالف الرواي ــات األخ ــرى؛ ِم ــن قبي ــل أنه ــم كان ــوا
ْ َ َّ
َ ْ ُ
ـخر َ
الطري ــقَ ،و َيس ـ ُ
ون ِم ْن ُه ـ ْـم ،وأنه ــم كانوا
يح ِذف ــون أه ــل ِ ِ
يتضارط ــون ف ــي مجالس ــهم ،مثلم ــا ُر َ
وي ع ــن ّأم هان ــئ
(ت50ه ــ6 0/م) ،وعائش ــة (ت58هـ6 8/م) وعكرمة،
( )
والس ـ ّـدي.
ويظه ــر م ــن التأوي ــل ّ
األول أن ال ــرواة يس ــاهمون ف ــي
توس ــيع مش ــاهد ْ
القب ــح واالنح ـراف م ــا اس ــتطاعوا إل ــى
ً
ذل ــك س ــبيال حي ــنما يؤول ــون الحكاي ــات ع ــن العص ــاة
واملنحرفي ــن ،أو ه ــو م ــن الخي ــال الجن�ش ـ ّـي ال ــذي غ ــذاه
موض ــوع املثلي ــة الجنس ــية املحك ـ ّـي عن ــه ف ــي الق ـرآن،
إذ لي ــس بالض ــرورة أن يك ــون صن ــيع ق ــوم ل ــوط ه ــذا
منتش ـ ًـرا ً
ً
ومخصص ــا ل ــه ن ـ ٍـاد ُيم ــارس
أيض ــا ف ــي الش ــوارع
في ــه الجن ــس الجماع ـ ّـي م ــع أن ــه غي ــر مس ـ َ
ـتبعد؛ ولك ــن
اخت ــالف الرواي ــات جعلن ــا ن ــرى ه ــذا خصوص ــا أن
إحداه ــا ف ــي التأوي ــل الثان ــي كان ــت ع ــن النب ــي ﷺ وه ــو ما
ّأي ــده الطب ــري.
لق ــد اضطل ــع أه ــل التأوي ــل ب ــأدوار كثي ــرة؛ منه ــا أنه ــم
ّ
يفصل ــون ف ــي مس ــائل ذات عالق ــة وثيق ــة بعل ـ ْـم األحي ــاء
ّ
واألجن ــة ،يظه ــر ذل ــك م ــن خ ــالل التأوي ــالت الواف ــرة
آلي ــات التناس ــل وتك ـ ّـون الجن ــين.

الروايات الجنسانية

م ــاءان؛ م ــاء عن ــد الرج ــل م ــن ظه ــره ،وم ــاء يخ ــرج عن ــد
الق ــالدة ،أو م ــن بي ــن ْ
ثدييه ــا ،أو مم ــا
امل ـرأة م ــن موض ــع ِ
()5
بي ــن املنكبي ــن والص ــدر ،أو م ــن أس ــفل م ــن التـ ـراقي.
ْ
للمذهبين
وال ش ــك ّأن ه ــذه الرواي ــات هي الت ــي أسس ــت

القديمي ــن ف ــي أص ــل الجن ــين ،هل هو م ــن األب فقط أو
ُ
من األب ّ
واألم؟ وقد تجاوزهما املفسرون امل ْح َدثون بما
وص ــل إلي ــه العل ــم الحدي ــث ،غي ــر ّأن تل ــك الرواي ــات ْ
لم
ْ
تخ ـ ُـل م ــن مصطلح ــات تقن ــية وتحدي ــدات ّ
طبية الءمت
عصره ــا ،واس ــتفادت كثيـ ـرا م ــن االصط ــالح القرآن ــي،
كيفوه ــا ّ
ث ــم ل ـ ْـم ُيهمله ــا املعاص ــرون الذي ــن ّ
وعدلوه ــا
باصطالح ــات الط ــب الحدي ــث م ــن قبي ــل «الس ــائل
ْ
املن ــو ّي» ،و«الحيوان ــات ّ
()6
و«بويض ــة» إل ــخ..
املنوي ــة»،
ُ
ول ـ ْـم ْتبع ــد ع ــن ه ــذا التأوي ـ ُ
ـالت الروائي ــة لـ ـ ـ «نطف ـ ٍـة
ـاج» فه ــي عن ــد فري ــق :اخت ــالط امل ــاء بال ــدم ،وعن ــد
أمش ـ ٍ
فري ــق :م ــاء الرج ــل وم ــاء امل ـرأة يختلط ــانّ ،
وأي املاءي ــن
س ــبق ،أش ــبه علي ــه أعمام ــه وأخوال ــه ،وعن ــد فري ــق:
الع ــروق تك ــون ف ــي النطف ــة ،وعن ــد فري ــق :ه ــي أل ــوان
النطف ــة املختلف ــة .فنطف ــة الرج ــل بيض ــاء وحم ـراء،
ونطف ــة امل ـرأة حم ـراء وخض ـراء ،وعن ــد فريق :األمش ــاج:
( )
أل ــوان الخل ــق وأط ــواره.
وكذل ــك كان ــت تأويالته ــم ل ـ ـ ـ ﴿وم ــا تغي ــض األرح ــام وم ــا
ت ــزداد﴾()8؛ ومنه ــا:
تغيض :أقل من تسعة أشهر ،وت ــزداد :أكث ــر من
تسعة.
م ــا رأت امل ـرأة م ــن ي ــوم ً
دم ــا عل ــى حمله ــا زاد ف ــي
الحم ــل ً
يوم ــا.
خ ــروج ال ــدم حت ــى ِيخ ـ ّ
ـس الول ــد ،واستمس ــاك
َ ُ
ال ــدم ،حت ــى َيت ـ َّـم الول ــد ويعظ ــم.

﴿مآء دافق يخرج من بيـن الصلب والتـرائب﴾( )4هو
فـ ـ ٍ
عن ــد بع ــض عص ــارة القل ــب ،ومن ــه يك ــون الول ــد ،وعن ــد
ْ
بع ــض :م ــاء واح ــد يخ ــرج م ــن ي ـ ْ
ورجلي ــه،
ـدي الرج ــل،
وعيـن ــيه ،أو م ــن أض ــالع أس ــفل صلب ــه ،وعن ــد آخري ــن:

ويصل ــون بالتأوي ــالت إل ــى أم ــر عجي ــب ،في ــروون ع ــن
ْ
()9
حملت ــه سنت ــين.
الضح ــاك ،أن أم ــه

( ) ابن العربي :أحكام القرآن .2 8/
(( )2العنكبوت.)29/29 ،
( )-الطبـري :جامع البيان . 92- 88/ 8
(( )4الطارق.) -6/86 ،

( )5جامع البيان .296-292/24
( )6انظر مثال :ابن عاشور :التحريـر والتنويـر .264-26 / 0
( ) جامع البيان .5 5-5 /2
(( )8الرعد.)8/ ،
( )9جامع البيان .452-444/
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مجلة بحوث الشريعة

ّأم ــا اآلي ــات الت ــي تناولت مراح ــل ّ
تكون الجن ــين( ) ،فقد
رافقته ــا أحادي ــث؛ أش ــهرها اثنان:
«إن أحدك ــم ُي ْجم ــع خلق ــه ف ــي بط ــن أم ــه أربعي ــن
ً
ً
يوم ــا نطف ــة ،ثم يكون علق ــة مثل ذلك ،ثم يكون
ً
مضغ ــة مث ــل ذل ــك ،ث ــم ي ــرسل إليه امللك في ــنفخ
()2
فيه ال ــروح»..
«إذا م ــر بالنطف ــة اثنت ــان وأربع ــون ليل ــة ،بع ــث
ًَ
هللا إليها ملكا ،فصورها وخلق س ــمعها وبصرها،
وجلده ــا ولحمه ــا وعظامه ــا ،ث ــم ق ــال :ي ــا رب،
أذك ــر أم أنث ــى؟ فيق�ش ــى رب ــك م ــا ش ــاء ،ويكت ــب
املل ــك ،) (»...وال يخف ــى م ــا بي ــنهما م ــن تع ــارض
جل ـ ّـي ،غي ــر ّأن بعضه ــم ال ي ــرى ً
مانعا م ــن الجمع
بي ــنهما ،والحف ــاظ عليهم ــا ً
مع ــا عل ــى عادته ــم ف ــي
َ
تأوي ــل «مختل ــف الحدي ــث» ،وم ــن أمث ــال ه ــؤالء
اب ــن قي ــم الجوزي ــة (ت  5ه ــ 5 /م)( ،)4أم ــا
اب ــن ت ــيمية (ت 28ه ــ 28/م) فق ــد أبط ــل
الثان ــي وق ــال ..« :اختلف ــت روات ــه ف ــي ألفاظ ــه،
وله ــذا أع ــرض البخ ــاري ع ــن روايت ــه ،وق ــد يك ــون
ً
صحيحا ،ويق ــع في بعض ألفاظه
أص ــل الحدي ــث
اضط ـراب ،ف ــال يصل ــح حي ــنئذ أن يع ــارض بها ما
ثب ــت ف ــي الحدي ــث الصحي ــح املتف ــق علي ــه ال ــذي
ل ــم تختل ــف ألفاظ ــه ،ب ــل ق ــد ّ
صدق ــه غي ــره م ــن
الحدي ــث الصحي ــح»(.)5
وم ــن املعل ــوم أن ع ـ ً
ـددا م ــن القدام ــى يذهب ــون إل ــى أن
«ال ــروح» غي ــر «الحي ــاة» وبلغ ــت أقواله ــم ف ــي ه ــذا املائ ــة
م)( ،)6وه ــو
وم ــن ه ــؤالء الغزال ــي (ت505ه ــ/
رأي أق ـ ّـره املتخصص ــون املعاص ــرون؛ أطب ــاء وفقه ــاء،
فأثبت ــوا أن الجن ــين كائ ــن ح ــي يتغ ــذى وي ــنمو من ــذ
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( ) مثال:
ّ
(الحج)5/ 22 ،
(املؤمنون) 4- 2/ 2 ،
( )2موسوعة الحديث ،البخاري رقم 208ص.260
( ) موسوعة الحديث ،مسلم رقم 6 26ص. 8
( )4ابن قيم الجوزية :التبيان في أيمان القرآن ،ص .524-5
( )5ابن تـيمية :مجموع الفتاوى . 24/2
( )6الغزالي :إحياء علوم الديـن ،ص .49
هالل :نظرية األهلية دراسة تحليلية مقارنة بيـن الفقه وعلم
النفس ،ص .6

العدد الثاني  -ربيع الثاني 1444هـ /أكتوبر 2022م

التلقي ــح وقب ــل أن يص ــل إل ــى الرح ــم ،فه ــو من ــذ أن كان
نطفة أمش ـ ً
ـاجا بدأت مرحلة خلق اإلنس ــان ،ولم يفرق
ْ
املصطلحي ــن ،ومنهم الرازي
أصح ــاب الرأي الثان ــي بي ــن
(ت604ه ــ 20 /م) ( ).
واملع ـ َّـول علي ــه دون تطوي ــل أن الخ ــالف الحاص ــل فيم ــا
وي في مس ــألة بدء حياة الجن ــين ْ
ُر َ
لم يتم تعليله بش ــكل
علم ـ ّـي ،م ــع ضرورة اللجوء إلى الدراس ــات العلمية فيه،
والرج ــوع إل ــى النتائ ــج الطبي ــة املعاص ــرة ،املتعلق ــة بنمو
ّ
األجنة والعوامل املؤث ــرة فيه من أجل وقاية األبناء من
األمراض والعاهات الجس ــمية الت ــي يمكن أن تبدأ منذ
()8
تكونهم عن ــد التلقيح.
ّإن كثي ـ ًـرا م ــن ه ــذه الرواي ــات الت ــي احتواه ــا التفسي ــر
باملأث ــور آلي ــات تك ـ ّـون ّ
ً
مرجع ــا لبع ــض
األجن ــة ،كان ــت

املعاصري ــن ،وقف ــوا عنده ــا ليثمنوه ــا ويتفاعل ــوا معه ــا
ً
ً
ً
وتوضيح ــا ،وتكمي ــال وف ــق املس ــتجد الطب ـ ّـي(.)9
تعدي ــال،
واملفه ــوم م ــن ذل ــك ّأنه ــا وإن كان ــت فيه ــا مخالف ــات
َّ
ً
مطلق ــا
للط ــب الحدي ــث ف ــي مواض ــع أو ال ُيس ــلم به ــا
نظ ـ ًـرا إل ــى التط ــورات العلمي ــة املس ــتمرة ،فإنن ــا ال يمك ــن
أن ّ
نصنفه ــا عل ــى أنه ــا ّ
نحقره ــا ،أو ّ
تطف ــل عل ــى مج ــال
ً
الط ـ ّـب ،أو ّ
نعده ــا «ش ــعوذة» أو «جه ــال» ،كم ــا يحك ــم
عليه ــا بعضه ــم ،ف ــي تس ـ ّـرع وتع ــال ،وكان م ــن ْ
األول ــى أن
ٍ
َّ
تمح ــص ب ــأدوات النق ــد املنهج ـ ّـي الرصي ــن.
ونخت ــم ه ــذا املبح ــث ب ــأن الرواية الجنسان ــية يمكن أن
تك ــون عل ــى هام ــش العملي ــة التأويلي ــة ،ودلي ـ ًـال ً
داعم ــا
للمعن ــى املخت ــار ،وبم ــا يش ــبه النش ــاط التطبيق ــي ل ــه؛
وم ــن ذل ــك األعم ــال النبوي ــة الت ــي تنقله ــا عائش ــة ف ــي
ـاندة
س ــياق تأوي ــل اعتـ ـزال النس ــاء ف ــي املحي ــض ،ومس ـ ِ
ال ـرأي الفقه ـ ّـي املجي ــز اس ــتمتاع الرج ــل بامل ـرأة دون
االتص ــال الجن�ش ـ ّـي ،أو دون م ــا بي ــن الس ــرة والركبة ،أو
( ) راجع مثال :الرازي :التفسيـر الكبيـر.54-52/2 .
حمد :األحكام الشرعية في ضوء املستجدات الطبية العصرية
ص. 95- 90
( )8هالل :نظرية األهلية صص .62-6
ّ
( )9انظر مثال :الزندانـي :علم ّ
األجنة في ضوء القرآن والسنة؛
البار :خلق اإلنسان بيـن الطب والقرآن (طبعة مزيدة ومنقحة).
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ّ
دون املؤخ ــرة ،طيل ــة الع ــادة الش ــهرية( ) ،وه ــو رأي يقط ــع م ــع الع ــادة القديم ــة ف ــي ع ـ ْـزل امل ـرأة كل ًّي ــا ،والتأف ــف منه ــا ف ــي
تل ــك الفت ــرة.
وإل ــى أيامن ــا م ــازال بع ــض الهن ــدوس يحبس ــون امل ـرأة فيم ــا يس ــمونه ب ـ ـ «ك ــوخ الحي ــض» ،وه ــي ع ــادة ن ــيبالية م ــن قدي ــم
األزل ،وأق ــر البـ ـرملان الن ــيبالي س ــنة 4 8هـ 20 /قانون ــا للح ــد منه ــا ،لكن ــه يب ــدو أن ــه ل ــم يك ــن ً
كافي ــا لي ــردع الرج ــال
م ــن الهن ــدوس ،الذي ــن ي ــرون ف ــي ع ــادة «ش ــوبادي» -وه ــي مجموع ــة طق ــوس لع ــزل امل ـرأة أثن ــاء فت ــرة الحي ــض -واجب ــا
ديـن ــيا يج ــب تنفي ــذه ،مهم ــا كان ــت عواقب ــه لتطهي ــر امل ـرأة قب ــل اندماجه ــا م ــرة أخ ــرى ف ــي املجتم ــع()2؛ لك ــن ال نغف ــل أن
ف ــي الرواي ــات ،وم ــن أصحابه ــا عائش ــة ُ
نفس ــها ف ــي ق ـ ْـو ٍل ،م ــا يشي ــر إل ــى بقي ــة م ــن عقيدة االش ــمئزاز من امل ـرأة أي ــام الدم،
ُ ّ
ـؤول «االعتـ ـزال» ب ــأن ال يباش ــرها الرج ــل ب�ش ــيء من بدنه ،ويعت ــزل الف ـراش إذا حاضت ،وعل ــق عليه القرطبي
حي ــث ت ـ ِ
(ت 6هـ 2 2/م) بقوله« :وهذا قول ش ــاذ خارج عن قول العلماء ،وإن كان عموم اآلية يقتضيه ،فالس ـ ّـنة الثابتة
ً
«أذى» ع ــن ْ
َ َ ()4
الحي ــض ،بأن ــه ق ــذر.
بخالف ــه»( ) ،وكذل ــك ّأول بعضه ــم
املطلب الثانـي :التأويل البعيد والطريف:
ال يخلو هذا النوع من التأويل -في أيـنا -من أن يكون َ
أحد ثالثة:
ر
اإلبداع في تتبع الكنايات والتوريات واللطافات.
التعسف في تحميل اللفظ ما ال يحتمله.
َ
اله َوس الشهوانـي الذي يتـرصد السياقات القرآنـية ليشـحنها بالدالالت الجنسية ،بأق�شى ما ُيستطاع.
َ
وتتميـز الروايات في هذا النوع بأنها من قبيل الشاذ؛ حيث يكون رواتها قليلة وتكاد ال ُي َلتفت إليها.
وفيما يلي أمثلة منها:
العبارة القرآنـية

الرواية التأويلية

صاحبها

ْ
ْ
خل َقه ّ
﴿أعطى ّ
ثم
كل �شي
َ
()5
َهدى﴾

*أعطى اإلنسان إنسانة والحمار
حمارة.

ابن عباس.

*كيف يأتـي الذكر األنثى.
عن النحاس (ت 8هـ949/م) :وفي
قراءة ابن مسعود «له ٌ
تسع وتسعون
ً
()8
نعجة أنثى».

سعيد بن جبيـر.

ّ
﴿إن أخي له ٌ
تسع
َ ً َ ٌ
وتسعون ن ْعجة ولي ن ْعجة
ٌ ( )
واحدة﴾

()6

( ) جامع البيان . 0- 20/
( )2انظر :الحيض يخيف الرجال ،عادات هندوسية لعزل النساء حتى يتطهرن ،على www.aljazeera.net :بتاريخ.20 9/ 2/09 :
( ) القرطبي :الجامع ألحكام القرآن .48 /
ابن العربي :أحكام القرآن .225/
( )4جامع البيان . 2 - 22/
(( )5طه.)50/20 ،
( )6السيوطي :الدر املنثور في التفسيـر باملأثور.582-58 /5 ،
( ) (ص .)2 / 8
( )8القرطبي :الجامع ألحكام القرآن . 65/ 8
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﴿فيهن خي ٌ
ـرات ح ٌ
َّ
سان﴾
ِ

( )

ًّ
َ
مودة
﴿وجعل بيـنكم
ً ( )
ورحمة﴾

َ ْ
﴿فضحكت﴾
ِ

نساء عذارى ْ
وأبكار.
ّ
الج َماع.
مودةِ :
َ
رحمة :الولد.

ْ
حاضت.

()5

سعيد بن عامر (ت20هـ640/م) أبو
()2
صالح.
ابن عباس.
مجاهد.
الحسن البصري.
ابن عباس.

()4

مجاهد.
()6

َ َ َ
َ﴿ش ِهد َعل ْي ِه ْم َس ْم ُع ُه ْم
َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُ ُ ْ ( )
و أبصارهم وجلودهم﴾
ُ
ّ
﴿وقدموا ألنف ِسكم﴾
ِ
السبيل َّ
َ
يس َره﴾
﴿ثم

()9

( )

﴿ومن ّ
شرغاسق إذا
َ َ َ ( )
وقب﴾

( ) (الرحمن.) 0/55 ،
( )2القرطبي :الجامع ألحكام القرآن . 64/20
( ) (الروم.)2 / 0 ،
( )4الجامع ألحكام القرآن.4 2/ 6 ،
(( )5هود.) / ،
( )6الدر املنثور .452-45 /4
( ) (فصلت.)20/ 4 ،
( )8الجامع ألحكام القرآن .405/ 8
(( )9البقرة.)22 /2 ،
( ) 0الجامع ألحكام القرآن . 2/4
( ) (عبس.)20/80 ،
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( ) 2جامع البيان /24
( ) (الفلق.) / ،
( ) 4الغزالي :إحياء علوم الديـن ص.986

ُ
وجلودهمُ :
فروجهم.
التسمية عند الجماع.
التـزوج بالعفائف.
ابتغاء الولد والنسل.
خروجه من بطن أمه.
سبيل الرحم.
َ
هو قيام الذكر.
َ
الذكر إذا دخل.

عكرمة.
ّ
السديُ .عبيد هللا بن أبي
جعفر (ت 4هـ 52/م)ّ .
الفراء
()8
(ت 20هـ822/م).
ابن عباس .عطاء.

عكرمة.

ّ
والسدي.
ابن عباس وقتادة
()(1
أبو صالح.
ابن عباس.
بعضهم.

() 4

() 0

الروايات الجنسانية

فتحي بوعجيلة

َ ْ
َّ
تح ّملنا ما ال
﴿ربنا وال
َ
( )
طاقة لنا به﴾

ُْ
الغلمة.
ُْ
العزبة والغلمة.
العزبة والغلمة واإلنعاظ.

ُ
ُ
﴿وخ ِلق اإلنسان
ً
( )
ضعيفا﴾
ُ
ُ
األنف ُ
س
﴿وأ ْح ِضرت
ّ ()5
الشـح﴾
ّ
فر ْ
﴿ونجنـي من ْ
عون
ِ
َ
( )
وعم ِله﴾
َ َّ
َ
اليوم
الجنة
﴿إن أصحاب
َ
ُ ُ
ن ()9
في شغ ٍل فاكهو ﴾

في أمر النساء.
الجماع.
في ِ
ماعه.
وج ِ
من فرعون ِ
في افتضاض األبكار.

مجاهد.
سلمة بن سابور( .ت - 5
 60هـ - 68/م) .مكحول
()2
(ت 2هـ /م).
طاووس.

()4

هـ 29/م).

عطية العوفي (ت
ابن عباس.
ابن عباس.

()6

()8

() 0

لع ـ ّـل متلق ـ َـي ه ــذه التأوي ــالت يج ــد مش ــاعر مختلف ــة ف ــي نفس ــه ،فه ــي م ــن الغراب ــة بم ــكان ،وم ــن الطراف ــة بم ــكان ،وم ــن
الس ــماجة بم ــكان ،وم ــن املبالغ ــة بم ــكان؛ ف ــأن تك ــون امل ـرأة نعج ــة وال ف ــرق بي ــنها وبي ــن ه ــذه الحيوان ــات؛ ألنه ــن كله ــن
مركوب ــات كم ــا ق ــال القرطب ــي( ) ،وحت ــى ف ــي العاطف ــة الخال ــدة ،ال مش ــابه لح ــب ام ـرأة ّ
الجن ــة زوجه ــا هن ــاك إال أنث ــى
َ
الذكر؛ فيـروي عن ابن عباس عن ُ
«ع ُرًبا» :هن املتحببات إلى أزواجهنْ ،
الضبعة
الناقة
إلى
ـر
ت
ألم
الحيوان املشتهية
ِ
ه ــي كذل ــك( ،) 2فلي ــس هن ــاك احتق ــار لل ــذات البش ــرية أق�ش ــى م ــن هذا.
وأن يك ــون االتص ــال الجن�ش ـ ّـي حاض ـ ًـرا ،كل ه ــذا الحض ــور في التأويل فذلك محي ــر إلى حد بعيد إل ــى درجة أن نفهم أن
ُ
مجامعتهن .وليس ــت املرأة بهذا إال ّ
خزان
الغلمات الغنجات ،وال متعة فيهما إال
ال نعمة في الدن ــيا واآلخرة إال النس ـ ُـاء ِ
ش ــهوة ومتعة ،وليس لذاتها اإلنسان ــية من جمال ّ
ّ
عاطفي.
روحي وال
ُ
ٌ
ولع ــل إهم ــال كثي ــر م ــن املفسري ــن له ــذه التأوي ــالت تضعي ــف لنس ــبتها إل ــى م ــن نس ــبت إلي ــه ،أو احتق ــار لوزنه ــا ،أو
اش ــمئزاز م ــن محتواه ــا ،أو كل ذل ــك ً
مع ــا ،ولع ـ ّـل فيما أوردناه وما يأت ــي في املبحث املوالي وغي ــره مم ــا أعرضنا عن ذكره
هن ــا تتب ـ ّـدى معال ــم املعج ــم الجن�ش ـ ّـي اإليـروت ــيكي ( )Eroticاملتك ـ ّـون بالرواي ــات اإلس ــالمية الواضح ــة والجريئ ــة ،والت ــي
ْ
ل ــم تس ــتعمل غي ــر اللف ــظ العرب ـ ّـي ف ــي ذكر األعضاء التناس ــلية وس ــائر متعلقات املتعة الجنس ـ ّـية؛ ولك ـ ّـن بعضهم حتى
( ) (البقرة.)286/2 ،
( )2السيوطي :الوشاح في فوائد النكاح ،ص.55-54
( ) (النساء.)28/4 ،
( )4الوشاح في فوائد النكاح ص.59
(( )5النساء.) 28/4 ،
( )6الوشاح في أدب النكاح ص .6
( ) (التحريم.) / 66 ،
( )8الوشاح في أدب النكاح ص.68
(( )9يس.)55/ 6 ،
( ) 0الوشاح في أدب النكاح صص.8 -86
( ) القرطبي :الجامع ألحكام القرآن 64.- 6 / 8
( ) 2تفسيـر ابن كثيـر .5 /
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ُ
الي ــوم ي ــرى ذل ــك م ــن الب ــذاءة وقلة الحياء ساهي ــن عن ّأن األصل أن تس ـ ّـمى األش ــياء بأس ــمائها ،والتصريح في التعبي ــر
ً
خصوص ــا عن ــد الش ـ ْـرح والتفسي ــر ،وإال فم ــا الفائ ــدة ف ــي تفسي ــر الكناية بكناي ــة أخرى.
ْأول ــى م ــن الكناي ــة،
وإن ــه مل ــن امله ـ ّـم هن ــا أن نشي ــر إل ــى ّأن ع ـ ً
ـددا م ــن الفقه ــاء واألدب ــاء املسلمي ــن ل ـ ْـم يج ــدوا َح َر ًج ــا ف ــي الكتاب ــة ع ــن ُ
الح ـ ّـب
ْ
والجن ــسّ ،
وعب ــروا ع ــن الغرائ ــز واملي ــوالت الشهوان ــية ،وكذل ــك ع ــن املش ــكالت واألم ـراض والعوائ ــق ف ــي ه ــذا املوض ــوع
ْ
املحرج بصراحة ال تورية فيها؛ ومن هؤالء الجاحظ (ت255هـ869/م) ،والتوحيدي (ت4 4هـ 02 /م) ،وابن حزم
(ت456ه ــ 064/م) ،والت ــيفا�شي (ت 65ه ــ 25 /م) ،والس ــيوطي (ت 9ه ــ ،) 505/والتـيجان ــي (ت .بعد 0هـ ـ
م) ،والنف ـزاوي (ق9ه ــ 5/م).
/

***
املبحث الثانـي:
التصويـراملُ ّ
شوق :ملسة التجميل واإلثارة
ِ

نعن ــي به ــذاّ :
التوس ــع التوصيف ـ ّـي ال ــذي اضطلع ــت ب ــه الرواية بن ــاء على اللفظ القرآن ــي ،وهو ْ
ضرب م ــن التأويل ،وفيه
ما فيه من اإلثارة الجنس ـ ّـية ،بهدف الت ــرغيب في متعة النس ــاء في َ
الج ّنة الت ــي ال تكون إال للمؤمن ــين الصالحي ــن.
ّ
ـركز ه ــذا الجه ـ ُـد عل ــى ُ
الروائي ش ــمل ُ
ً
ّ
ّ
ص ـ َـور الغلمان
التوصيفي
«الحور ال ِعي ــن» ولكن ال نس ــهو عن التوس ــع
وطبع ــا؛ ت ـ
فج َم ــال أه ــل ّ
والول ــدان الذي ــن يخدم ــون أه ــل ّ
ْ
الجن ــةَ ،
لصنفي ــن
الجن ــة كم ــا ه ــو معل ــوم م ــن الذك ــر الحكي ــم ،كان
ْ
واألطف ــال .فلنب ــدأ بالصن ــف ّ
باألس ــاس :النس ــاء،
األول:
األولَ :
املطلب ّ
الج َمال األنثو ّي:
ال جدال في أن الروايات أس ــهمت بكثي ــر من التفاصيل الت ــي ت ــزيد التصوي ــر إغر ًاء؛ وفيما يلي أمثلة ّ
معبرة صنفناها
إلى ثالثة:
َ
الح�ش ّي َ
ّ
ّ
الخ ْل ّ
الجسدي).
قي
(الجمال
روايات في الكمال
ُ
ُ
َ
(الجمال الخل ّ
روايات في الكمال املعنو ّي
قي).
ّ
الح�ش ّي واملعنو ّي ً
معا.
روايات في الكمال
اللفظ القرآنـي
ُ
﴿ولهم فيها أزواج
ٌ
َّ َ ( )
ُمطهرة﴾
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( ) (البقرة)25/2 ،
( )2جامع البيان .422-4 9/
( ) جامع البيان .42 /

ّ
الح�شي
روايات في الكمال
ْ
ال يبصقن ،وال يبلن ،وال
َ
ّ
مذيـن ،وال
يتغوطن ،وال ي ِ
ُيمنـين وال ْ
يحض َن ،وال
ْ ()2
يحبلن.

روايات في الكمال املعنو ّي

روايات في االثنـين
من اإلثم واألذى.

( )

الروايات الجنسانية

فتحي بوعجيلة

ْ
َّ
أنشأ ُ
ناه َّن
﴿إنا
ُ
ً
فجعلناه َّن
نشآء
ً (((
أبكارا﴾

ُ
﴿ع ُرًبا﴾

( )

*نساء الدنـيا.
ُ ً
* ُك َّن في ُّ
الدنـيا َعجا ِئز عمشا
ِ
ُر ْ
مصا.
َّ
()2
واألبكار.
* ِم َن الث ِّيب
ِ
الناقة التـي تشتهيالفحل يقال لهاُ :
عربة.
ّ
الجن�شي).
الغلمات (الشبقِ

َ
-الخ ِفرات املتبذالت (الحياء).

-املتحببات إلى أزواجهن

-العواشق.

ّ
-املتغنجات.

الحسان ّالتبعل.
ِ

ّ
العرب املتعشقات.الشكالت بلغة مكة،ِ
املغنوجات بلغة املديـنة.

﴿أت ً
ـرابا﴾

( )

ُ
﴿قاصرات
ْ
() 0
الطرف﴾

ّ
هن في سن واحدة.

()8

()5

الحسان الكالم.
 ِ()6
كالمهن عربي.()4

ْ
يتباغضن ،وال
متواخيات الْ
يتعاديـن ،وال يتغايـرن ،وال
ْ
يتحاسدن.
يأتلفن جميعا ويلعبن()9
جميعا.
ال تنظر إال إلى زوجها ،تقول:
ّ
وعزة ربي وجالله وجماله،
إن أرى في الجنة شيئا أحسن
منك ،فالحمد هلل الذي جعلك
زوجي ،وجعلنـي َ
( )
زوجك.

( ) (الواقعة.) 6- 5/56 ،
( )2جامع البيان . 22- 20/22
( ) (الواقعة.) /56 ،
( )4جامع البيان . 28- 2 /22

( )5جامع البيان . 25/22
( )6تفسيـر ابن كثيـر .5 4/
( ) (الواقعة.) /56 ،
( )8جامع البيان . 29/22
( )9تفسيـر ابن كثيـر .5 4/
(( ) 0الرحمان.)56/ 55 ،
( ) جامع البيان .246-245/22

76

مجلة بحوث الشريعة

ُ
﴿ح ٌ
ور ِعي ٌـن﴾

( )

ُْ
﴿كأمثال اللؤلؤ
ن ()4
املكنو ﴾

ّ
﴿كأن ُه َّن ْبي ٌ
ض
ن ()6
مكنو ﴾

ٌ
﴿مقصورات في
()8
الخيام﴾

( ) (الواقعة.)22/56 ،
( )2جامع البيان . 04- 02/22
( ) جامع البيان . 0 /22
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( )5جامع البيان . 04/22
(( )6الصافات.)49/ ،
( ) تفسيـر ابن كثيـر . 4/
(( )8الرحمان.) 2/55 ،
( )9جامع البيان .2 2-268/22
( ) 0جامع البيان .26 ،265/22
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شديدات سواد العيون،شديدات بياض العيـن.
بيض عظام ْاألعيـن.
ِ
ِ
َ
َ
ُ
سود الحدق.ُ
خلقن من الزعفران.يحار ّ()2
فيهن ْ
الطرف.
ُّ ّ َّ
ُُ َ َ
ذي
صفاؤه َن كص َّفاء الد َر ال ُ ِ
ْ
ذي ال ت ُم ُّسه
ِفي األصد ِ
اف ال ِ
ْ
()5
األيدي.
محصون لم تمسه األيدي.بطن ْالبيض حيـن ُي ْقشر قبل
أن َّ
تمسه األيدي.
السـحاء الذي يكون بيـنقشرته العليا ولباب البيضة.
البيض في عشه مكنونرقتهن كرقة الجلدة داخل
البيضة.
ن ( )
اللؤلؤ املكنو .عذارى َّ
الجنة.

ُه ّن صوالح نساء بنـي آدم.

( )

ُ
ّ
ّ
وأنفسهن على
طرفهن
ق ِصرّ
أزواجهن.

الخيمة لؤلؤة أربعة فراسـخ فيأربعة فراسـخ ،لها أربعة آالف
مصراع من ذهب.
محبوسات ،ليس ّبطوافات في
بيوت اللؤلؤ.ق () 0
الطر .
در ّ
 الخيامّ :()9
مجوف.

الروايات الجنسانية

فتحي بوعجيلة

ْ
ُ
يطمثه ّن ٌ
إنس
﴿لم
ْ
ٌّ ( )
قب ُلهم وال جآن﴾

ُ
ُ
﴿كأنه َّن الياقوت
َ
ُ ( )
وامل ْرجان﴾

ّ
خلقهن.
منذهن إنس وال ّ
لم ُي ْدم ّْ
جان.
ِ
اإلنسيات لإلنس ،والجنـياتّ ()2
للجن.
في صفاء الياقوت وبياضاملرجان.
يـرى َب ُياض ساق إحداهن ِم ْن
َّ ً
َو َراء َس ْب ِعي َـن ُحلة ِم ْن حريـر
ُ ُّ ()4
ومخها.

َْ
ال تحت ــاج األمثل ــة إل ــى الق ــول ّإن الرواي ــات ف ــي تأويل الجمال األنث ــو ّي في ّ
الجنة بأنه جمال ُخ ُل ّ
قي ،قلي ــل وال يكاد ُيذكر،
الحس ــم ف ــي تفسي ــر ذل ــك ب ـ ّ
وال يمك ــن ْ
ـأن األلفاظ القرآن ــية في التوصي ــف كانت صريحة وال ْ
تقبل صرفه ــا عن ظاهرها،
فيك ــون ذل ــك م ــن ب ــاب التعس ــف عليه ــا ،وه ــذا ال ـرأي َ
معتب ــر ويطمئ ــن إل ــى ّأن الدالل ــة القرآن ــية ل ــم تك ــن بمث ــل ه ــذا
ّ
الح�ش ـ ّـي للجمال ّإن االس ــتمتاع
الالتكاف ــؤ إال لحكم ــة رّبان ــية مكنون ــة ،وربم ــا يق ــول بعضهم في مس ــاندة هذا التفسي ــر
ً
خصوصا في الجنة دار الجزاء.
يكون بالجس ــم الجميل والعالقة الشهوان ــية ،ال بدماثة األخالق واس ــتقامة السي ــرة،
ـبقي فحس ــب؟ وه ــذا ما أش ــرنا إلي ــه س ـ ً
ـابقا ونضيف هن ــا :إذا ْ
ولك ــن نس ــأل هن ــا؛ ه ــل امل ـرأة متع ــة جنس ــية ووع ــاء ش ـ ّ
لم
ّ
قرها في ّ
ُيثب ــت الق ـرآن الحكي ــم تل ــك الص ــورة املنقوص ــة أو املش ـ َّـوهة للمرأة في الدن ــيا ،فكي ــف ُي ّ
الجنة الت ــي خلص هللا
جميع مكوناتها من الش ــوائب -وال ش ــك أن عقليات أهلها وذهن ــياتهم تس ــتفيد من ذلك-؟ وإذا كانت املتعة الجنس ــية
الرج ــل الصال ــح وه ــو مطلب امل ـرأة املؤمن ــة الصالحة ف ــي ّ
فأي ــن ال ــكالم ع ــن جم ــال ُ
به ــذا الثق ــل ف ــي دار الخل ــودْ ،
الجنة؟
أفلي ــس له ــا الح ــق في ه ــذا النوع من التش ــويق؟
جرت ــه الرواي ــاتَ ،
إن احتم ــاال ًّ
مهم ــا هن ــا جدي ــر بن ــا أن نطرح ــه ،وه ــو أن دالالت اآلي ــات ف ــي املوض ــوع أوس ــع مما ّ
وأعم ُق
وأس ــمى ،والق ـرآن العظيم ّ
حم ــال ْأوجه.
َ
الجمالي ــة العجائبي ــة الت ــي ُأضيف ــت ابتغاء املزيد ف ــي ْ
ّ
تحلية املرئ ـ ّـي واملذاق
م ــن جه ــة أخ ــرى ال يمك ــن إغف ــال العناص ــر
ومنها:
خروج ُ
الحور من التفاح.
ُ
خلقهن من زعفران ،وعنبـر ،ومسك ،وكافور.
تحويل نساء الدنـيا منهن من سيئات إلى حسان ،ومن حسان إلى ْ
أحسن.
ِ
ِ
وجوههن أضوأ من نور الشمس.
انعدام اإلفرازات البدنـية.
روائحهن املسكية.
( ) (الرحمان.)56/55 ،
( )2جامع البيان .248-246/22
( ) (الرحمان.)58/55 ،
( )4جامع البيان .25 -249/22
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انع ــدام موجب ــات األل ــم ،وتعطي ــل العملي ــة
الجنس ــية ،م ــن الحي ــض والنف ــاس.
اللباس الجميل من الحري ــر ،وشقائق النعمان،
إلخ...
البذخ والتنعم.
ّ
ّ ( )
الذهبية واللؤلؤية.
املخادع
وال ش ـ ّـك ّأن ه ــذا الخي ــال الجمي ــل والرائ ــق َ
فع ــل ْ
فعل ــه

ف ــي ه ــذه الزي ــادة التصوي ــرية الت ــي يحص ــل به ــا أثـ ـران
متض ــادان ف ــي نظرن ــا؛ ُ
وهم ــا:
ّ
تكثي ــر الجماليات واملحسنات ،والتوغل في أدق
دقائقها.
ْ
َّ
املتخي ــل ف ــي تفاصي ـ ُـل التفاصي ــل ،بم ــا
حص ــر
َ
تعل ـ ُـم ٌ
نفس م ــا أ ْخ َ
في ُله ــم من َّ
قرة
َيع ــارض ﴿ف ــال
ُ
أ ْع ُي ٍن﴾( ،)2الذي استتبع رواية «أعددت لعبادي
ْ
الصالحيـن ما ال عي ٌـن ْ
سمعت ،وال
أت ،وال أذن
ر
( )
خط ـ َـر عل ــى قلب بش ــر» .
•ولع ــل م ــن ْ
أس ــلم الروايات في الحف ــاظ على رفعة
الص ــورة الجمالي ــة للم ـرأة ف ــي ّ
الجن ــة تعري ــف
مجاه ــد ل ـ ـ ُ
«ح ــور»َ :يح ـ ُـار فيه ـ ّـن الط ـ ْـرف -وق ــد
أوردن ــاه.-
املطلب الثانـيَ :
ّ
الذكوري:
الجمال
أخب ــر الكت ــاب العزي ــز إل ــى جان ــب تصوي ــر َ
جم ــال ُح ــور
العي ــن ،ب ـ ّ
ً
وجوه ــا ناض ــرة ُومس ــفرة
ـأن للذي ــن آمن ــوا
ِ
ً
ونورا ،وألبس ــة من حري ــر وس ــندس وإستب ــرق ،وأس ــاور
م ــن ذه ــب ولؤل ــؤ.
ولع ـ ّـل ه ــذا ع ـ ّ
ـام يش ــمل جم ــال الجنس ـ ْـين؛ لكن ــه ف ــي
ص بتوصيف َ
مواض ــع ليس ــت بكثي ــرة َخ َّ
جم ــال الذكور
صغ ـ َـار الس ـ ّـن الذي ــن يقوم ــون عل ــى خدمة أه ــل ّ
الجنة،
وم ــن الرواي ــات في عددهم« :م ــا من أهل الجنة من أحد
إال ويس ــعى علي ــه أل ــف غ ــالم ،كل غ ــالم عل ــى عم ــل م ــا
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علي ــه صاحب ــه»( ،)4وق ــد انحص ــرت أوصافه ــم القرآن ــية
ف ــي ثالث:
ْ
ْ
و﴿غلمان﴾(:(5
﴿ولدان﴾ ِ
الصفة األولىِ :
وق ــد تكفل ــت الرواي ــات بتحدي ــد هويته ــم ،وكان ــت
ً
اإلف ــادات ثالث ــا:
ل ـ ْـم يك ــن ُله ــم حس ــنات ُيج ــزون به ــا ،وال س ــيئات
يعاقب ــون عليه ــا.
ول ــدان املسلمي ــن الذي ــن يموت ــون صغ ــارا وال
َ
حس ــنة له ــم وال س ــيئة.
()6
أطفال املشركيـن.
ُ َّ
﴿مخل ــدون﴾ .وذهب ــت الرواي ــات
الصف ــة الثان ــية:
فيه ــا مذاه ــب؛ منه ــا:
شبابهم دائم وال يتحولون عنه.
ال يموتون.
على سن واحدة.
َّ
منعمون.
ُم َّ
سورون ُ(ي َلبسون أساور).
ً
ُم َّ
قرطون ُ(ي َلبسون أقراطا).
َ
( )
َمنطقون من املناطق.
ْ
الصفة الثالثة :كاللؤلؤ املنثورواملكنون:
لق ــد ح ــددوا وج ــه الش ــبه بي ــن ه ــؤالء الصغ ــار واللؤل ــؤ
بأنه الكثـرةُ ،
والحسن ،والبياض ،واملالحة ،والصالحة،
ً
وي ـ ْـر ُوون ّأن رج ــال ق ــال :ي ــا نب ـ ّـي هللا هذا الخ ــادم ،فكيف
املخ ــدوم؟ فأجاب ــه ﷺ« :وال ــذي نف ــس محم ــد بيده ،إن
فض ــل املخ ــدوم عل ــى الخ ــادم كفضل القم ــر ليلة البدر
()8
عل ــى س ــائر الكواكب».
ّإن ه ــذا االختص ــار القرآن ــي ف ــي التصوي ــر خي ــر ر ّد عل ــى
( )4جامع البيان .566/2
(( )5الطور( .)24/ 52 ،الواقعة( .) /56 ،اإلنسان.) 9/ 6 ،
( )6القرطبي :الجامع ألحكام القرآن . 8 /20
( ) القرطبي :الجامع ألحكام القرآن . 8 - 86/20
( )8جامع البيان .589/2

الروايات الجنسانية
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الذي ــن ذهب ــوا بعي ـ ًـدا ف ــي تأوي ــل وج ــود الغلم ــان ف ــي ّ
الجن ــة ،ب ــأن غايت ــه االس ــتمتاع به ــم جنس ـ ًّـيا ،عل ــى ع ــادة بع ــض أه ــل
الدن ــيا مم ــا ُذك ــر ف ــي «أدب الغلمان ــيات» -وكم ــا ْ
أوردن ــا -قد نه ــض صنف من الرواي ــات ْيدعم هذا املنحى القرآن ــي ،وهو
ّأن ه ــؤالء الغلم ــان ُه ــم أبن ــاء أصح ــاب ّ
الجن ــة ،ومم ــن يطوف ــون عليه ــم س ـ ُ
ـيد ّ
األولي ــن واآلخري ــن محم ــد ﷺ .وكل ذل ــك
ْ
مظن ــة االس ــتمتاع الب ــريء بجم ــال الخل ــق وبه ــاء اإلطالل ــة.
وق ــد أس ــهم ع ــدد م ــن املفسري ــن ف ــي تأوي ــل وجود األطفال على رؤوس الس ــعداء ف ــي الجنة ،بأن هؤالء على أتم الس ــرور
والنعم ــة ،والنعم ــة إنم ــا تت ــم باحتفاف الخدم والولدان باإلنس ــان( ) ،وأنهم كانوا في الدن ــيا أكث ــر م ــا يتخذون َ
خدمهم
()2
م ــن الصغ ــار لعدم الكلفة ف ــي حركاتهم وعدم اس ــتثقال تكليفهم.

***
املبحث الثالث:
ُ
كائي :أدب الق ّ
الح ّ
صاص
اإلشباع ِ

ًّ
جنسية رأيـنا تقسيمها إلى ثالثة أنواع:
حكايات
كانت شعبة من الروايات
ٍ

َ
الن ــوع األول :تأوي ــل واختـ ـراع؛ اتخ ــذ م ــن عب ــارة صريح ــة أو إش ــارة خاطف ــة ،قص ــة مبتكرة ،وال وج ــود لها إال في
الرواية.
توسع َ
وحشو؛ ْ
النوع الثانـيُّ :
لم يكتف ْ
بالعرض القرآنـي ،بل زاد في األحداث ،والشـخصيات ،واألدوار.
النوع الثالث :سبب نـزول؛ وهو ما يمكن أن يأخذ من النوعيـن بعض الخصائص.
ُ َ
املطلب األول :الحكاية املبتكرة:
ُ
إذن ه ــي الحكاي ــة املثي ــرة الت ــي ل ـ ْـم ُيص ـ ّـرح الق ـرآن الكري ــم بعناصره ــا ومجرياتها ،فال ت ْع ـ َـرف إال بتأويل بعي ــد أو قريب،
مطول ــة أو قصي ــرة َ
موج ــزة ،ومش ــهورة بي ــن ال ــرواة أو م ــن قبيل الش ــاذ؛ ْ
تخي ــل ّ
أو ّ
جي ــد أو رديء ،وتك ــون َّ
ونعرض فيما

يلي أمثل ــة منها:

َ
القصة املبتكرة
املوضوع القرآنـي

اإلطاراملكانـي
والزمانـي

مراحل ّ
تكون الجنـين

عند استقرار
الرحم
النطفة في ِ

( ) القرطبي :الجامع ألحكام القرآن . 8 /20
( )2ابن عاشور :تفسيـر التحريـر والتنويـر.55/28 ،
( ) تفسيـر ابن كثيـر . 96- 95/5

الفواعل

*هللا جل جالله.
ََ
*امللك.
*أم الكتاب.

األحداث واألدوارالحوارية
*أخذ َم َلك النطفة ّ
بكفه
*سؤاله َّربه :يا ّ
رب مخلقة ،أو غيـر
مخلقة؟
َّ
ّ
*إن قال :غيـر مخلقة ،مجتها األرحام
ً
دما.
*إن قال :مخلقة ،قال :يا ّ
رب فما
َ
صفة هذه النطفة؟ أذك ٌر أم أنثى؟ ما
ّ
أشقي أو سعيد؟
رزقها؟ ما أجلها؟
ّ
ْ
( )
اذهب إلى أم الكتاب.
*اإلجابة:
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ْ
ّ
تسور
الخصمين محراب
( )
داود عليه السالم.

ْ
النهي عن التب ّـرج.
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( ) (ص.)24/ 8 ،
( )2جامع البيان .65-64/20
( ) (األحزاب.) / ،
( )4جامع البيان .99-98/ 9
وانظر فيه قصة املحيض .42 /

( )

*أحد األيام.
*معبد داود.

*فيما بيـن نوح
وإدريس ،وكانت ألف
سنة.
سهل َ
*بيـن ْ
وجبل.

*وقوع حمامة من ذهب على
داود وهو في املحراب
*مالحقته إياها ليأخذها
*وقوعها على ّ
كوة املحراب.
*اطالعه من ّ
الكوة على امرأة
*داود عليه السالم.
تغتسل.
*حمامة من ذهب.
*طلبه حضورها إليه
*زوجة أحد جنوده* .اكتشافه أن زوجها غائب في
ّ
إحدى السرايا.
السرية.
*أميـر
*طلبه إلى أميـر تلك السرية
أن يؤمر زوجها ُلي َ
*الخصمان.
قتل.
*عدم حصول مبتغى داود.
ْ
الخصمين إلى
*إرسال هللا
ّ
داود وحصول ما قصه
()2
القرآن لتنبيهه.

*بطنان من ولد
آدم.
*رجال من السهل
ِ
والجبل.
*نساء ّ
السهل
*إبليس.

ً
*مجيء إبليس رجال من أهل
السهل في صورة غالم.
*بقاؤه ً
خادما له
ً
*اتخاذ إبليس
مزمارا.
*تـزميـره بصوت مدوّ.
ٍ
*بلوغ الصوت َ
أهل السهل.
* حضورهم يستمعون.
ُ
*اتخاذهم ً
عيدا يجتمعون
إليه في السنة.
*تبـرج الرجال للنساء وتـزيـن
النساء للرجال.
*رؤية رجل من أهل الجبل
َ
النساء.
*إخباره أصحابه.
ّ
*تحول الرجال إلى النساء،
والنـزول معهن
()4
*ظهور الفاحشة فيهن.

الروايات الجنسانية

فتحي بوعجيلة

َّ
ُ
الط ْرف عن بعض َ
الجدل الحائم،
إننا إذا استثنـينا ما نسب إلى الرسول ﷺ -مما اشتهر بيـن املسلميـن -وغضضنا
ً
يمك ــن أن نق ــول :إن األمثل ــة الت ــي أوردناه ــا أع ــاله ق ــد ّبين ــت كي ــف يك ــون تفسي ــر الق ـرآن الكري ــم خي ــاال ال ش ـ ّـك ّأن
في ــه ملتق ــى لعدي ــد األم ــم والش ــعوب ،فاألدي ــان الوضعي ــة ،والع ــادات القديم ــة إل ــى الع ــادات الحاض ــرة ،واملوروث ــات
الش ــعبية إل ــى زمانن ــا فيه ــا الكثي ــر م ــن ه ــذه الحكاي ــات الت ــي تـرس ــخ عقائ ــد ال أص ــل له ــا ف ــي الدي ــن الصحي ــح ،وت ــرى مما
ّ
ت ــرى أن املرأة قري ــن الش ــيطان ،وأنها مفس ــدة ْ
والخس ــة ،ونصيبها العقاب واللعنة ،ومن
ومهلكة ،وهي رمز النجاس ــة
الغض ــب اإلاله ــي األب ـ ّ
ـدي عليه ــا -مث ــال -إصابته ــا بالع ــادة الش ــهرية ج ـزاء عصيانها.
ُ
املطلب الثانـي :الحكاية املوازية:
ه ــي الت ــي قلن ــا إنه ــا ّ
توس ــع ف ــي الحكاية القرآن ــية ،وتصل به ــا التفاصيل والجزئيات إل ــى أن تجعلها حكاي ــة على الحكاية،
ليس منها في القرآن إال ال�ش ــيء اليسي ــر ،ونذكر من أمثلتها قصت ــين اثنت ــين:
ما حصل بيـن يوسف عليه السالم وامرأة العزيـز.
ما وقع بشأن زوج زيد بن حارثة.
ون ــورد فيم ــا يل ــي فق ــط م ــا زادت ــه الرواي ــة الجنس ـ ّـية عل ــى الحكاي ــة القرآن ــية الت ــي كان ــت ف ــي ّ
قم ــة اللياق ــة والرفع ــة ،ب ــل
اإلعج ــاز البالغ ـ ّـي والقص�ش ـ ّـي:
ُ
العناصرالروائية املضافة

القصة

واستلقت له ْ
ْ
ودعته إلى نفسها.
*ألقت ْنفسها
*ملا همت به ،تـزيـنت ثم استلقت على فراشها َ
وه َّم بها

ْ
خلوة يوسف عليه السالم بامرأة العزيـز.

( ) (يوسف)24-2 / 2 ،
( )2جامع البيان .99- 0/

( )

وجلس بيـن رجليها يحل تبانه ،نودي من السماء :يا
بن يعقوب ال تكن كطائر يـنتف ريشه فبقي ال ريش
له فلم يتعظ على النداء شيئا حتى رأى بـرهان ربه
جبـريل -عليه السالم -في صورة يعقوب عاضا على
أصبعيه ففزع فخرجت شهوته من أنامله فوثب إلى
الباب فوجده مغلقا فرفع يوسف رجله فضرب بها
الباب األدنى فانفرج له واتبعته فأدركته فوضعت
يديها في قميصه فشقته .حتى بلغت عضلة ساقه
فألفيا سيدها لدى الباب(.)1
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يوما يـريد ً
خروج الرسول ً
زيدا.
وقوف الرسول على باب بيت زيد وكان ستـرا من
شعر.
الرسول الكريم ﷺ وزيـنب بنت ْ
جحش.

( )

رؤية الرسول زيـنب حاسرة في بيتها.
إعجابه بها.
كراهية زيد لها بعدما وقع ذلك.
ّ
()2
ْ
عرضه لها على الرسول ليتـزوجها بعد أن يطلقها.

ال م ـراء ف ــي ّأن مث ــل ه ــذه الرواي ــات فيه ــا ْ
مي ــل إل ــى اإلب ــداع القص�ش ـ ّـي ،ال ــذي يتأس ــس عل ــى َنه ــم ِحكائ ـ ّـي يلب ــي كثيـ ـرا م ــن
ً
خصوص ــا في األحداث الس ــاخنة من هذا النوع ،وه ــو إرضاء للنفس
احت ــياجات السامعي ــن إل ــى التفاصي ــل الدقيق ــة،
الفضولي ــة ،واس ــتمتاع س ــهل بمش ــاهد العالق ــات العاطفي ــة والحميمي ــة ومس ــامعها.
وكم ــا ه ــو ّبي ــن ف ـ ّ
ّ
عجائبي ــة ،تن ــدرج فيم ــا َّ
يؤي ــد ب ــه األنبي ــاء م ــن
ـإن ف ــي الزي ــادات عل ــى قص ــة يوس ــف القرآن ــية ،أح ــداث
تقب ـ ًـال حس ـ ًـنا ،وت ـ ُ
ـدادا إل ــى الحكاي ــة ،وف ــي الزي ــادات ً
ـزيدهم انش ـ ً
الخ ــوارق ،فيتقبله ــا املتلق ــون ّ
أيض ــا عناص ــر تصوي ــرية
ً
ُ
مثي ــرة ،ومش ــاهد س ــاخنة ال مزي ــد عليه ــا ،تح ــدث تل ــذذا ف ــي القارئي ــن ،وف ــي السامعي ــن واملتفرجي ــن.
ه ــذا إل ــى جان ــب التوليف ــات الوعظي ــة الت ــي تأخ ــذ م ــن الق ـرآن الكري ــم بع ــض أوام ــره ونواهي ــه وتت ــرجمها ف ــي الخي ــال
بالعبـران ــية بما ي ــناسب املقام؛ ولكن أي ــن هي من جمالية القرآن املجيد؟ إنها جمالية على أكث ــر من صعيد :اإليجاز،
والعب ــارة ،واإليح ــاء.
أم ــا ف ــي القص ــة مع زي ــنب األس ــدية (ت20هـ64 /م) ف�ش ــيء م ــن َ
الح َرج واإلحراج ّ
فرق بي ــن املفسري ــن ،فمنهم الناقلون
الرواي ــات املثي ــرة والصامت ــون ،م ــن أمث ــال الطب ــري والس ــيوطي ،ومنهم َم ــن ّ
وهن أسان ــيدها ،من أمثال اب ــن العربي( )،
ومنه ــم م ــن تس ـ ّـلح بالتأوي ــل ،مث ــل اب ــن عاش ــور ال ــذي ق ــال« :ل ـ ْـو كان كل ــه ً
()4
واقع ــا مل ــا كان في ــه مغمز في مق ــام النب ــوة»،
ّ
وه ــذا ف ــي اعتقادن ــا رأي س ــديد م ــن جه ــة ْ
ً
جميع ــا ،واأله ـ ّـم فيه أنن ــا -بقطع النظ ــر عن الصحة
كون ــه ال يتنك ــر للرواي ــات
م ــن عدمه ــا -مؤمن ــون ب ــأن مق ــام الرس ــول الكري ــم ال ُين ــال ،وأس ـرار حيات ــه الش ــخصية كظاهرها؛ ليس فيه ــا ما يخجل
منه.
وه ــذه عقي ــدة راس ــخة ل ـ ْـم يثب ــت خالفه ــا إل ــى اليوم؛ ْ
لكن ما يعن ــينا هنا هو فقط أن تكون مثل ه ــذه الروايات مطابقة
ُ
َّ
ّ
تحليله ــا ُ
وفهمه ــا وف ــق كل
التخي ــل والتخيي ــل ،ف ــإذا كان ــت مطابق ــة للواق ــع كان م ــن املتوق ــع
للواق ــع ،وليس ــت صن ــيعة
املعطي ــات الثابت ــة ف ــي خصائص الش ــخصية النبوية ،وصي ــرورة األحداث.
وإن كانت من محض الخيال ،أو ت ــركيب على قصص أخرى مش ــهورةْ ،
فاألمر يحتاج إلى إثبات يعي ــن على اكتش ــاف
ّ
العالمي.
التداخ ــل بي ــن الحكاي ــات هنا وهو أمر مألوف ف ــي األدب
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املطلب الثالث :الحكاية الن ّ
ـزولية:
نقصد بها ما أش ــرنا إليه ،وهي القصة الجنس ــية الت ــي ُجعلت س ــبب ن ــزول .ولعل هذا النوع من األس ــباب من بي ــن ما
اس ـ ُـتهجن في أدب أس ــباب الن ــزول ،فأصحابه يكادون يجعلون لكل آية س ـ ًـببا.
وحسبنا أن نورد فيما يلي أمثلة ثالثة:
اآلية القرآنـية

رواية في سبب النـزول

َّ
﴿إن الذيـن جآؤوا باإلفك
ُ
ُع ْ
( )
صبة منكم﴾

ً
ً
ّ
ملا مات إبـراهيم ابن رسول هَّللا ﷺ ،حزن عليه حزنا شديدا ،فقالت عائشة:
ًّ
ّ
عليا ،وأمره
ما الذي ُيحزنك عليه؟ فما هو إال ابن ُج ْريج ،فبعث رسول هَّللا ﷺ
بقتله ،فذهب علي ومعه السيف ،وكان جريج القبطي في حائط ،فضرب ّ
علي
ًّ
عليا ،عرف في وجهه
باب البستان ،فأقبل ُج ْريج له ليفتح الباب ،فلما رأى
ً
الغضب ،فأدبـر راجعا ولم يفتح باب البستان ،فوثب علي على الحائط ونـزل
ّ
جريج مدبـ ًرا ،فلما خ�شي أن ي ُ
وولى ْ
ـرهقه ،صعد في نخلة
إلى البستان ،واتبعه
وصعد ّ
علي في أثـره ،فلما دنا منه رمى بنفسه من فوق النخلة ،فبدت عورته
فاذا ليس له ما للرجال وال له ما للنساء ،فانصرف ّ
علي إلى النبي ﷺ فقال له:
يا رسول ّهَّللا إذا بعثتنـي في األمر أكو ُن كاملسمار املحمى في الوبـر أم ّ
أتثبت؟ قال:
ال بل تثبت ،قال :والذي بعثك بالحق ماله ما للرجال وما له ما للنساء ،فقال:
صرف عنا ُ
()2
الحمد ّهَّلل الذي َ
السوء أهل البيت.

﴿أم ْ
ْ
َ
يح ُسدون
الناس على ما
هللا من ْ
ُ
( )
فض ِله﴾
آتاهم ِ

*قال أهل الكتاب :زعم محمد أنه أوتـي ما أوتـي في تواضع ،وله
فأي ملك َ
تسع نسوة ،ليس همه إال النكاح! ّ
أفض ُل من هذا.
ً
()4
*أعطي الرسول ﷺ بضع سبعيـن ر ُجال فحسدته اليهود.

الص َال َة َط َر َفي َّ
﴿ َو َأقم َّ
الن َه ِار
ِ
َ ُ َ ً ّ ِ َ َّ ْ َّ ْ ِ َ َ َ
ات
وزلفا ْ ِمن اللي ِل ۚ ِإن الحسن ِ
ُ ْ َ َّ ّ َ
()5
ات﴾
يذ ِهبن
الس ِيئ ِ

كان رجل يحب امرأة ،فاستأذن النبي ﷺ في حاجة فأذن له،
فانطلق في يوم مطيـر ،فإذا هو باملرأة على غديـر ماء تغتسل،
فلما جلس منها مجلس الرجل من املرأة ذهب يحرك َ
ذكره فإذا
هو كأنه هدبة ،فندم ،فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك ،فقال له النبي
()6
ﷺ :صل أربع ركعات ،فأنـزل هللا اآلية.

( ) (النور.) / 24 ،
( )2البحرانـي :البـرهان في تفسيـر القرآن. 2- 69/5 ،
( ) (النساء.)54/4 ،
( )4الدر املنثور .56 -566/2
(( )5هود.) 4/ ،
( )6تفسيـر ابن كثيـر . 59/5

وانظر مثال:
تفسيـر ابن كثيـر .29 /2
الوشاح في أدب النكاح صص.69-68
جامع البيان .292- 54/
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مجلة بحوث الشريعة

ال يخف ــى التعس ــف عل ــى اللف ــظ والس ــياق ف ــي ْ
حص ــر
ْ
فض ــل هللا عل ــى النب ـ ّـي في كث ــرة نس ــائه وقوته الجنس ـ ّـية،
كم ــا ال يخف ــى األث ــر املذهب ـ ّـي ف ــي ْ
جع ــل قص ــة ُج ْري ــج
ّ
اتهمت
القبط ــي هي س ــبب الن ــزول ال تب ــرئة عائش ــة مم ــا ِ
ب ــه ،فه ــي ْ
خصم قديم للش ــيعةْ ،
ولم يش ــفع لها عندهم
مقامه ــا ف ــي البي ــت النب ــوي.
ـال ّ
ومم ــا يلف ــت االنتب ــاه في س ــبب ن ــزول ﴿الرج ـ ُ
قوامون
على النس ـ ِـآء﴾( ) ،أن الرس ــول ﷺ أراد القصاص للمرأة
م ــن زوجه ــا ال ــذي لطمه ــا؛ ولك ــن هللا أراد غي ــر ذل ــك
بصري ــح اللف ــظ النب ــو ّي« :أ ُ
دت أم ـ ًـرا وأراد هللا غي ــره»،
ر
ّ ()2
كم ــا ف ــي رواي ــة الحس ــن البص ــري  ،ف ــإذا كان ه ــذا ال
يدعو إال إلى مزيد توقي ــر ّ
النبي ﷺ واإلقرار بأنه نصي ــر
الوح ــي معار ً
امل ـرأة ُوم ْك ُرمه ــا ،كي ــف يك ــون ْ
ض ــا ذل ــك؟

***
خ ـ ـ ــاتم ـ ــة
ل ـ ْـم يك ــن تفاعلن ــا مع «الروايات الجنسان ــية» َ
عم َل أهل
ِ
الج ـ ْـرح والتعدي ــل ،بق ـ ْـدر م ــا كان محاول ــة ف ــي الق ـراءة
واملقارن ــة الس ــتجالء بع ــض الخصائ ــص والوظائ ــف،
َّ
ملدون ــة ليس ــت ّ
بالهين ــة ،تعاط ــت م ــع م ـ ّـادة قرآن ــية ذات
حساس ــية ّ
داللي ــة ،ومازالت تثي ــر لدى بعضه ــم َ
حر ًجا،
ومم ــا رس ــا بحثن ــا علي ــه:
والقص ــص
 .إذا كان ــت بع ــض ه ــذه األق ــوال ِ
ُ
واألوصاف غي ـ َـر ثابتة النس ــبة إلى َمن ن ِس َبت إليه،
فـ ّ
ـإن م ــا فيه ــا م ــن إفادات ْ
ذكرن ــا بعضها ،ه ــو إنتاج
ّ
يعب ــر ب ــه صاحب ــه مختل ــق الرواي ــة ع ــن جمل ــة م ــن
االعتق ــادات واملواق ــف والتص ــورات ف ــي األنوث ــة،
والذك ــورة ،والجن ــس ،حت ــى يص ــل إل ــى املاورائ ـ ّـي
فيورد تفاصيل منه كأنها من املحسوس الدن ــيو ّي.
ُ
واملبتك ــرة،
فنظرن ــا كان ف ــي ه ــذه العقلي ــة املنتج ــة
ِ
مهم ــا كان صاحبه ــا ،أو عصره ــا ،أو مكانه ــا ،م ــا
ً
دام ــت ق ــد تعامل ــت م ــع القرآن ــي ،تفسي ـ ًـرا وتأوي ــال.
 .2لق ــد ب ــان ما وقع ــت فيه هذه ُ
النق ــول من التذبذب
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بي ــن أخ ــذ اللف ــظ عل ــى الحقيق ــة ،وبي ــن ْ
حمله على
املج ــاز املنعوت عن ــد بعضهم بأنه «أخو الكذب»؛
ولذل ــك ف ــإن القضي ــة املث ــارة هن ــا ه ــي :م ــاذا ل ــو
أخذن ــا ب ــأن لي ــس ف ــي الق ـرآن مج ــاز؟ ْ
وحمل ــه عل ــى
املج ــاز ق ــد أث ــر كثي ـ ًـرا ف ــي الرواي ــات الجنسان ــية؛
م ــن حي ــث م ــا ُيبن ــى عليه ــا م ــن أح ــكام فقهي ــة ،ف ــي
الطه ــارة ،والص ــالة ،والصي ــام ،واالعت ــكاف،
والح ـ ّـج ،وال ــزواج ،إل ــخ ..كم ــا رأي ــنا.
ْ َ
 .ل ـ ْـم َيخ ــف م ــا للزي ــادات الروائي ــة عل ــى الق ـرآن
الكري ــم م ــن َحم ــوالت جنس ـ ّـية هائل ــة ،ف ــي ج ـرأة
َّ
الفت ــة ،وصراح ــة غي ــر متوقع ــة ،كل ذل ــك ي ــنبئ
ع ــن الحض ــور الثقيل للشهوان ــي اإليـروت ـ ّ
ـيكي ،حتى
ُي ْخ َب ــر بأن أهل ّ
َ
افتضاض
الجنة ليس عملهم «إال
األب ــكار» ،وأن الواح ــد منه ــم يجام ــع نح ــو املائ ــة
ولم ْ
يومي ــاُ ،ويعطى «قوة مائة ر ُجل»ْ ،
ام ـرأة ًّ
تس ــلم
هذه الزيادات والتوسعات من سـخافات ورداءات
ذات آث ــار س ــيئة ف ــي ص ــورة األنبياء واملرسلي ــن ،وفي
ص ــورة دار املتقي ــن ،إل ــى أن كان ف ــي بعضه ــا إهانات
ُمشي ــنة للم ـرأة ،وه ــو م ــا دف ــع بعضه ــم إل ــى إهم ــال
تلك ــم الرواي ــات ،أو التص ــدي له ــا بالتضعي ــف
والتش ــكيك ،أو توجيهه ــا وجه ــة مرتض ــاة ،تنقذه ــا
مم ــا وقع ــت في ــه م ــن م ــآزق ومطب ــات.
 .4م ــن الواض ــح ما ف ــي الروايات املدروس ــة ،م ــن منازع
متع ــددة ،منه ــا ّ
الطب ـ ّـي ،عن ــد تفسي ــر كيفية نش ــوء
ً
ْ
الحم ــل ،ومراح ــل تك ـ ّـون الجن ــين -مث ــال -ومنه ــا
ْ
األدب ـ ّـي القص�ش ـ ّـي املؤس ــس عل ــى خي ــال ل ـ ْـم يخ ـ ُـل
م ــن جمالي ــات ،عن ــد إرف ــاق اآلي ــات بحكاي ــات ال
وج ــود له ــا إال ف ــي الرواي ــة ،وعن ــد توس ــيع األح ــداث
والش ــخصيات واألدوار ف ــي الحكاي ــة القرآن ــية،
وعن ــد تن ــاول أوص ــاف ُ
الح ــور ال ِعي ــن ،إل ــخ..
ْ
ُ
 .5م ــن أه ـ ّـم م ــا ي ــرتقي بالفك ــر الديـن ــي ،أن ن ْمع ــن ف ــي
التفري ــق بي ــن اإلاله ـ ّـي وبي ــن البش ــر ّي ،ف ــي معان ــي

الكت ــاب العزي ــز وأحكام ــه؛ فذل ــك خي ــر س ــبيل إل ــى
حف ــظ قداس ــة ْ
الوحي ،وتخليصها مم ــا قد يختلط
ُ
ً
أحيان ــا
به ــا م ــن األفه ــام االجتهادي ــة الت ــي تصي ــب
وتخي ــب أحيان ــا أخ ــرى ،وإذا كان الق ـرآن املجي ــد

الروايات الجنسانية

فتحي بوعجيلة

ذا س ــعة داللي ــة غي ـ َـر مح ــدودة ،فم ــن ْ
الوه ــم أن
ِ
ْ
ُ
نق ـ ّـدس م ــا ُي ّ
ضي ــق ذل ــك األف ــق الرح ــب ويفس ــد
ِ
به ــاءه ،وإذا كان ــت هن ــاك خي ــاالت روائي ــة ،فلي ــس
م ــن املمن ــوع االس ــتمتاع به ــا باعتباره ــا م ــن األدب
ً
الحكائ ـ ّـي ،ولك ــن ال تك ــون بدي ــال م ــن املن ــزل ،أو
مقدس ــة َ
عقي ــدة َّ
ومعت َنق ــة.

***
املصادرواملراجع
القرآن الكريم.
ّ
الفردية:
أ) األعمال
الب ــار (محم ــد عل ــي) :خل ــق اإلنس ــان بي ــن الط ــب
والق ــرآن ،ط  ،4ال ــدار الس ــعودية  40ه ــ98 /
(مزي ــدة ومنقح ــة).
البحران ــي (هاش ــم) :الب ــرهان ف ــي تفسي ــرالق ــرآن ،ط2
مؤسسة األعلمي ،للمطبوعات بيـروت  42هـ.2006/
اب ــن ت ــيمية :مجم ــوع الفت ــاوى ،تحقي ــق :محم ــد
عب ــد الق ــادر عط ــا ،ط دار الكت ــب العلمي ــة،
بي ــروت  4 2هـ .2 0 /
حم ــد (جه ــاد) :األح ــكام الش ــرعية ف ــي ض ــوء
املس ــتجدات الطبي ــة العصري ــة ط 2داراملعرف ــة،
بي ــروت  4 8هـ.20 /
الرازي (فخر الديـن) :التفسيـرالكبيـر ،ط دار الفكر
بيـروت  40هـ. 98 /
ّ
الزندان ــي (عب ــد املجي ــد) :عل ــم األجن ــة في ض ــوء القرآن
ّ
والس ــنة ،ط .املكتب ــة العصري ــة صي ــدا  4 2هـ20 /
الس ــيوطي (جالل الدي ــن):
( .ال ــدر املنث ــور ف ــي التفسي ــر باملأث ــور ،ط .دار
الفكر  4 2ه ــ.20 /
 .2الوش ــاح ف ــي أدب النكاح ،تحقي ــق وتعليق :طلعت
حس ــن عب ــد الق ــوي ،دار الكت ــاب العرب ــي دمش ــق

د.ت .الش ــق�شي (خمي ــس) :منه ــج الطالبي ــن
وب ــالغ الراغبي ــن ،ط مكتب ــة مس ــقط ُعم ــان،
 42ه ــ.2006/
صليب ــا (جمي ــل) :املعج ــم الفلس ــفي ،ط دار الكت ــاب
اللبنان ــي-مكتبة املدرس ــة ،بي ــروت 402هـ. 982/
الطبـري (محمد) :جامع البيان عن تأويل آي القرآن،
تحقي ــق :عب ــد هللا الت ــركي ،ط دار هج ــر القاه ــرة
 422ه ــ.200 /
اب ــن عاش ــور (محم ــد الطاه ــر) :تفسي ــر التحري ــر
والتنوي ــر .ط .الدار التونس ــية للنشر  404هـ. 984/
اب ــن العرب ــي (أبوبك ــر) :أح ــكام الق ــرآن ،تحقي ــق :محمد
عب ــد الق ــادر عط ــا ،ط( .جدي ــدة) دار الكت ــب العلمي ــة
بي ــروت د.ت.
عي ــاض :الش ــفا بتعري ــف حق ــوق املصطف ــى ،تحقي ــق:
عب ــده عل ــي ك ــوش ،ط جائ ــزة دب ــي الدولي ــة للق ـرآن
الكريم 4 4ه ــ.20 /
الغزال ــي (أب ــو حامد) :إحياء علوم الدي ــن ،ط دار ابن
حزم بيـروت  426هـ.2005/
فوك ــو (ميش ــال) :إرادة املعرفة ت ــرجمة :محمد هش ــام،
ط .إفريقي ــا الش ــرق ال ــدار البيض ــاء  425هـ.2004/
القرطب ــي (ش ــمس الدي ــن) :الجام ــع ألح ــكام الق ــرآن
ّ
ّ
واملبي ــن مل ــا تضمنه من الس ــنة وآي الفرق ــان ،تحقيق:
ِ
عب ــد هللا الت ــركي ،ط مؤسس ــة الرس ــالة
بي ــروت  4 2هـ .2 0 0 6 /
اب ــن قي ــم الجوزي ــة :التبيان ف ــي أيمان الق ــرآن ،تحقيق:
عب ــد البطاط ــي ،دار عال ــم الفوائد ،د.ت.
اب ــن كثي ــر (إس ــماعيل) :تفسي ــر الق ــرآن العظي ــم،
تحقي ــق :سام ــي الس ــالمة ،ط  ،دار طيب ــة الري ــاض،
 4 8ه ــ. 99 /
ه ــالل (ه ــدى) :نظري ــة األهلية دراس ــة تحليلية مقارنة
بي ــن الفق ــه وعل ــم النف ــس ،ط املعه ــد العامل ــي للفكر
اإلس ــالمي ،أمري ــكا  4 2هـ.20 /
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ب) األعمال الجماعية:
الجنسان ــية والت ــراث الثقاف ــي غي ــر امل ــادي ،ص ــدر ف ــي
ع ــام  20 6ع ــن منظم ــة األم ــم املتح ــدة للت ــربية والعلم
والثقاف ــة (نس ــخة .)word
املوسوعة العربية امليسرة ،ط بيـروت
ـ.20 0/

 4ه

موس ــوعة الحدي ــث الش ــريف ،ط .دار الس ــالم
الري ــاض.د ت.
ج) املو اقع اإللكتـرونـية:
aljazeera.net
msdmanuals.com
josephzeitoun.com
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