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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

، وهو ملف قديم وجديد ويرجع تجديد الخطاب الديني ملفاَ من الملفات الساخنة والمهمة وهو يتناول هذا العدد

حتكاك مع اوربا  وبدايات االالحملة الفرنسية على مصرقدمه ربما الى قبل حوالى القرنين أي الى فترة 

 وعالقة الدين بذلك، ويذكر هذا النقاش بشخصيات مثل الحداثة والتخلفوالغرب ورواج وانتشار الحديث عن 

الخ وكذلك يذكر ببداية ظهور الحركات ... ومحمد عبده ورشيد رضا والطهطاويجمال الدين االفغاني

 الخالفة االسالمية في تركيا والقائمة  وزوالكمال أتاتورك في مصر واالخوان المسلموناالسالمية مثل 

 ودخول الواليات المتحدة على  أيلول١١أحداث تطول، ويعتبر هذا الملف في الوقت نفسه جديد وخصوصاَ بعد 

 وتغيير وتجديد تغيير مناهج التعليم ومحاربة االرهاب ونشر الديمقراطيةالخط، فأخذت تدعو الى االصالح و

  الخ....ين مقابل المتطرفيندعم المعتدلالخطاب الديني و

وسيتكون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم اإلحاطة النسبية بعدد البأس به من المقاالت والدراسات واألبحاث 

والمحاضرات ، والغرض من هذا كله هو وضع القارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكي تكون عوناَ في 

لهذا الموضوع الكبير والواسع جداَ، وكذلك لكي تساعد على تكوين وبناء فهم واستيعاب األبعاد المختلفة جداَ 

  .   خطاب ديني جديد يتناسب ومتطلبات العصر الراهن
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  :حقوق اإلنسان وتجديد الخطاب الديني

   كيف يستفيد العالم العربي من تجارب العالم اإلسالمي غير العربي؟
٢٩/٤/٢٠٠٦  

 ندوة علمية، تحت ٢٠٠٦إبريل  ٢٠ - ١٨  في الفترة مننسانمركز القاهرة لدراسات حقوق اإلعقد 

يستفيد العالم العربي من تجارب العالم  كيف: حقوق اإلنسان وتجديد الخطاب الديني "عنوان

شبكة اإلسالم الليبرالي ، والمعهد السويدي باإلسكندرية  وذلك بالتعاون معاإلسالمي غير العربي؟

الشبكة األورومتوسطية لحقوق ، ورالية الدولية لحقوق اإلنسانالفيد ، وبالتنسيق معبأندونسيا

 مشاركاً من المفكرين اإلسالميين ٤٠بمشاركة نحو . المفوضية األوربية وبدعم من ،اإلنسان

 ١٤المتخصصين في الدراسات اإلسالمية والحقوقيين، والنشطاء السياسيين اإلسالميين، من  والباحثين

 - سوريا- لبنان- السويد- قطر-السودان-إيران-جنوب إفريقيا - ماليزيا-أندونسيا(دولة 

 ) مصر- اليمن- تونس- المغرب-العراق

الجلسات عدد من األكاديميين والنشطاء السياسيين  شارك بتقديم األوراق والتعقيب عليها ورئاسة

 ، حامد)ماليزيا(زينة أنور، )إيران(، حامد ريزا آية اهللا)السودان(النعيم عبد اهللا:[والحقوقيين منهم

 ، آزيو ماردي)أندونسيا(، عبد القادر رياضي)جنوب أفريقيا(، محمد شهيد)أندونسيا(بشائب

، آن )تونس) ، رفيق عبد السالم)تونس(راشد الغنوشي، )إيران(، محمد رضا وصفي)أندونسيا(آذرا

، )طرق(األنصاري  ، عبد الحميد)سوريا(محمد شحرور -)لبنان (هاني فحص، )السويد( صوفي

، )العراق (غانم جواد، )المغرب(، سعد الدين العتماني،)سوريا(، رضوان زيادة )لبنان (رضوان السيد

 .)سوريا (علي صدر الدين البيانوني، )لبنان(محمد نور الدين

عبد  -رؤوف  هبة- علي مبروك- عمرو الورداني-نصر حامد أبوزيد:( ومن مصر شارك كل من

 نجاد -فريدة النقاش - آمال عبد الهادي-جمال البنا - حسام تمام- منى اباظة-المنعم أبو الفتوح

 .)البرعي

واإلنجليزية على مدى ست جلسات عددا من  تناول المؤتمر الذي جرت أعماله باللغتين العربية

  :المحاور منها

 .في العالم اإلسالمي غير العربي إشكالية الدين والدولة -

 )العالم اإلسالمي غير العربي ياسي والفكري من منظوراآلخر الحضاري والس( _

  واآلخر الديني في الخطابات اإلسالمية غير العربية حرية الرأي والتعبير واالعتقاد ووضعية المرأة -

أربع موائد مستديرة إجابات المشاركين على اختالف اهتماماتهم  كما تناول المؤتمر على مدى

، )كيف يستفيد العالم العربي من تجارب العالم اإلسالمي؟(للمؤتمرالرئيسي  وخلفياتهم عن السؤال

من  المفكرون والدارسون المتخصصون من ماليزيا وإيران وأندونسيا وجنوب أفريقيا إجاباتهم فقدم
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لتعزيز حقوق  واقع خبراتهم المتنوعة، وفي مائدة أخرى يقدم الحقوقيون العرب إجاباتهم الخاصة

من العالم العربي إجاباتهم،  عربي، وفي مائدة ثالثة قدم األكاديميون و المفكروناإلنسان في العالم ال

 .في العالم العربي رؤاهم في نفس القضية وفي المائدة الرابعة قدم عدد من رموز اإلسالم السياسي

التحضير له بجهد وافر عدد من األكاديميين كمستشارين  وجدير بالذكر أن هذا المؤتمر قد شارك في

الدراسات اإلسالمية بجامعة ليدن بهولندا وأستاذ كرسي ابن رشد  نصر حامد أبوزيد أستاذ. هم دو

 عبد اهللا النعيم أستاذ القانون بجامعة إيموري. ، ود)هولندا(بجامعة أوتريخت  لإلسالم واإلنسانيات

  .األمريكية بالقاهرة منى أباظة أستاذ مساعد السوسيولوجي بالجامعة. بالواليات المتحدة األمريكية، ود

  ):هذه العبارة من مركز الكاشف( في هذه الندوة وفي الصفحات التالية بعض المواضيع المطروحة

 
نصر حامد أبو . د(  نحو تأويلية إنسانوية – من النص الى الخطاب – مقاربة جديدة للقرآن. ١

  )زيد

  ) رضوان زيادة.د( تجديد الخطاب الديني عبر الخروج من المركزية العربية . ٢

. د(  العربي من خالل خطابات وتجارب المسلمين اآلخرين إمكانية تجديد الخطاب الديني. ٣

  )رضوان السيد

  )جمال البنا( طار السلفي للفكر اإلسالمي التجديد اإلسالمي المنشود وتجاوز اإل.٤

 لخطاب الدينيمجاالت اإلفادة من خبرات العالم اإلسالمي غير العربي في موضوع تجديد ا. ٥

  )عبد الحميد األنصاري. د( وحقوق اإلنسان 

  )صالح الدين الجورشي(نحو أرضية مشتركة للمجددين العرب والمسلمين  .٦
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  حقوق اإلنسان وجتديد اخلطاب الديني
  العامل اإلسالمي غري العربي؟ جتاربكيف يستفيد العامل العربي من 

  

  ٢٠٠٦أبريل  ٢٠-١٨اإلسكندرية يف 
  مؤمتر علمي

 

  
  

  

  

  

  

  

  نصر حامد أبو زيد. د

  أستاذ الدراسات اإلسالمية جبامعة ليدن

  هولندا–أوترخيت -إلنسانيةوأستاذ كرسي ابن رشد لإلسالم والعلوم ا 

        ::::مقاربة جديدة للقرآنمقاربة جديدة للقرآنمقاربة جديدة للقرآنمقاربة جديدة للقرآن
        حنو تأويلية إنسانويةحنو تأويلية إنسانويةحنو تأويلية إنسانويةحنو تأويلية إنسانوية    """"اخلطاباخلطاباخلطاباخلطاب""""إىل إىل إىل إىل " " " " النصالنصالنصالنص""""من من من من 

 



 ١

  :تقديم

فـي شـهر    (١٩٩٩في إحدى القنوات الفضائية في بيروت عام     " رضوان السيد "أتذكر في لقاء مشهود مع الدكتور       
، أنه ميـز بـين      "جوزيل خوري "الذي كانت تقدمه اإلعالمية الالمعة      " حوار العمر "في برنامج   ) أيلول فيما أتذكر  /سبتمبر

رضـوان  "وقد تفـضل الـدكتور      . من حيث اآلفاق الفكرية الرحبة للتجديد، واألفق المحدود لالجتهاد        " دالتجدي"و" االجتهاد"
وكم أتمنى أال يكون رأيه قد تغيـر ونحـن اآلن فـي عـام               . في هذا اللقاء  " المجدد"مشكورا بأن أضفى علي صفة      " السيد

٢٠٠٦ .  

لمؤتمر الهام، والذي أرجو أال يكون هذا البحث مخيبـا          في هذا ا  " رضوان" لوجود الدكتور    -أوال–أبدأ بهذه المقدمة    
وألني سـأنتقل هنـا     . يمثل أفقا مفتوحا للباحث، يستطيع فيه مراجعة نفسه       " التجديد"أردت ثانيا أن أؤكد أن مجال       . لرجائه

فـي علـوم    دراسـة   : مفهوم النص " كما هو األمر في كتابي       -" نصا"نقلة ليست يسيرة في التعامل مع القرآن ال بوصفه          
وأريد أن أبين أن هذه النقلة لم تحدث في يوم وليلة، أو طفرة عبقرية، بل هـي نتيجـة                   ". خطاب"بل أزعم أنه     –" القرآن

تراكم قراءات وخبرات وتأمالت، واألهم من ذلك أنها ثمرة من ثمار انخراطي في حوارات ومشاريع بحثيـة هنـا فـي                     
  . أوروبا

قرية صغيرة، ال مجال فيها ألية ثقافة منبتة الصلة بغيرها مـن            -ألحسن أو لألسوأ   سواء ل  –لقد أصبح العالم بالفعل     
 عـل وهل وجدت أبدا مثل هذه الثقافة؟ على الثقافات أن تتبادل األخذ والعطاء عن طريـق التفا         ،   أن تواصل الحياة   الثقافات

إن تاريخ الثقافة في العالم ينبئنـا أن        . ةالحر، وهي ظاهرة ليست جديدة وليست من إبداع أو اختراع السياق الحديث للعولم            
البذور األولى للحضارة اإلنسانية قد ولدت في أحواض األنهار، ربما في أفريقيا السوداء، أو في مصر أو العراق، وذلـك                    

ومع انبثـاق الطـور الحـضاري لإلسـالم         . قبل أن تنتقل الشعلة إلى اليونان، ثم تعود للشرق في صورة الثقافة الهللينية            
تبلورت ثقافة جديدة استوعبت كل العناصر الحية والخالقة في الثقافات الهللينية والهندية والفارسية وأعادت إنتاجهـا فـي                  

  .مركَّب جديد، وذلك قبل أن تعيد تصديره إلى العالم الغربي الجديد عبر صقلية وإسبانيا

، "أفـرويس "لمشهور في العالم الالتنينـي باسـم        ا" ابن رشد "جدير بالذكر في هذا السياق الفيلسوف العربي المسلم         
والذي ساهمت كتاباته في بناء نسق موحد يجمع بين األرسطاطليسية والتراث اإلسالمي، نسق استطاع أن يـشيع أنـوار                   

  .    العقالنية في أوروبا العصور الوسطي

   في للقرآن؟لماذا أصبح من الضروري اآلن أن يقوم المسلمون بالتفكير مجددا :والسؤال األن

فوبيا في الغرب، خاصة بعد حدث الحادي عشر من سبتمبر ومـا تبعـه     -إلسالماإن السياق الحالي المعروف باسم      
، وما أدت إليه هذه الحرب على اإلرهاب من تزايد وتائر العمليـات اإلرهابيـة فـي العـالمين                   "حرب ضد اإلرهاب  "من  

من هنا يجـب    . ا إقصائي ا إرهابي ا راديكالي ادينبوصفه  اإلسالم  تشويه   اآلسالمي وغير اإلسالمي سواء بسواء، قد تسبب في       
لـست هنـا    . تأكيد أهمية دعوة كل المسلمين، بصرف النظر عن اختالفاتهم العرقية والثقافية، للتفكير مجددا في القـرآن               

  .يليصاحب دعوة يحاول أن يصوغ نسخة خاصة من اإلسالم، بقدر ما أحاول أن أخلق فضاء لموقفي التأو

يتمثل هذا الفضاء في حقيقة أن عملية التفكير مجددا في التراث عملية بدأت ولم تتوقـف حتـى اآلن فـي العـالم                       
القرآني بطرق وأساليب ومنـاهج شـتى       " المعنى"ة  ضاوفوبالمثل لم تتوقف أبدا عملية م     . اإلسالمي منذ القرن الثامن عشر    
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 ٢

ال مجرد االسـتمرار فـي عمليـة        بضرورة  المطالبة   علينا اإللحاح ب    وهنا يجب  .منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى اآلن      
 التقدم خطـوة    -أينما كانوا –ن  والتفكير وإعادة التفكير مجددا في التراث وفي معنى القرآن، بل بضرورة أن يحاول المسلم             

فـي  معنـى حيـاتهم،     ناجز، وذلك ليكونوا مشاركين نشطين في صياغة        تأويلي  أبعد في هذه العملية من أجل إنجاز منهج         
  ).من هنا أو هناكبدل أن يكونو متلقين سلبيين للمعاني التي تفرض عليهم بالقهر واالنصياع (العصر الذي يعيشون فيه 

للحقوق والحرية والمسئولية، حريـة     " كليفرنحا" بمنحي كرسي    ٢٠٠٠بهولندا عام   " ليدن"لقد تم تكريمي في جامعة      
يمنح كل عام لباحث له إنجازات بحثية في بعض هذه المجـاالت أو             " رسي أكاديمي ك"وهو  . الدين والضمير بصفة خاصة   

 التواصل بين اإللهي واإلنساني؛ فقـدمت       ابوصفه فضاء " القرآن"وفي محاضرتي العتالء الكرسي اخترت موضوع       . كلها
ت في كتاب صغير بعد ذلك      حاولت في هذه المحاضرة، التي نشر     ". التواصل بين اهللا واإلنسان   : القرآن"محاضرة عنوانها   

 بعض القضايا واالفتراضات الـساسية فـي علـوم          - ومن ثم إعادة تفسير    –حسب ما تمليه التقاليد الجامعية، إعادة قراءة        
  .القرآن، وبصفة خاصة  في تلك العلوم التي تتعرض لطبيعة القرآن ولتاريخه وبنائه

أن أوظف بعض األدوات المنهجية الحديثة، مثل علم الداللة         في إعادة القراءة وإعادة التفسير تلك كان من الطبيعي          
 في السياق التقليدي للدراسات القرآنيـة فـي         -بل ومرفوضة –والنقد التاريخي والتأويلية، وهي مناهج ليست مألوفة عادة         

والنبي محمد، وهي   عملية التواصل بين اهللا     : في عملية الوحي  " الرأسي"لقد ركزت في تحليلي على البعد       . العالم اإلسالمي 
 مجموعـة مـن     -والتي استغرقت أكثر من عشرين عاما     –أنتجت عملية التواصل الرأسي تلك      . العملية التي أنتجت القرآن   

  .نسق ترتيبي زمانيذات  ).سورة قصيرةفي شكل اآليات أو مجموعة من في شكل أيات قصيرة أو (الخطابات 

 لم يـتم االحتفـاظ بالترتيـب        -يبه في المصحف الذي نعرفه اآلن     أي جمعه وتدوينه وترت   –في عملية تقنين القرآن     
في مقابل الترتيب الزماني الـذي يعـرف باسـم          " ترتيب التالوة "النزولي، بل تم استبداله بترتيب آخر أصبح يعرف باسم          

  ". ترتيب النزول"

جمعية منذ نزوله حتى تمت عملية  تقبلنا المرويات التراثية التي ترى أن القرآن كان قد تم حفظه في الذاكرة الاوإذ
أي دون تنقيط –جمعه وترتيبه وتدوينه في عهد الصحابة، فإن هذه المرويات تؤكد أن النسخة اإلولى لرسم المصحف 

أما النسخة النهائية ).  ميالدية٦٤٤/ هجرية٥٦: ت" (عثمان بن عفان" قد تم إنجازها في عصر الخليفة الثالث - وإعراب
العاشر / فقد تم إنجازها في القرن الرابع الهجري- إضافة عالمات التنقيط وعالمات اإلعرابأعني بعد –للمصحف 

 يضاف للبعد –ومن الضروري حتى في حالة تقبل المرويات التراثية بال نقد أن نالحظ بعدا إنسانيا آخر . الميالدي
 في عملية الترتيب كما تتمثل في تحويل  في عملية التقنين، تتمثل–اإلنساني في عملية الوحي بوصفها فعال تواصليا 

  . الرسم الصامت إلى نص مقروء بإضافة عالمات التنقيط وعالمات اإلعراب

القرآن خطوة أبعد، باالنتقال من     /أحب في هذا البحث أن أطور أطروحتي السابقة حول الجانب اإلنساني في الوحي            
 -وهي دالة بهذا الـصدد    –ألفقي مجرد عملية التقنين التي أشرت إليها        وال أعني بالبعد ا   ". األفقي"إلى البعد   " الرأسي"البعد  

التـراث  "، كما ال أعني بها هنـا        "البالغ"التي قام بها النبي، وال عملية االنتشار األفقي الناتجة عن فعل            " البالغ"وال عملية   
لك البعد المحايث لعمليـة الـوحي ذاتهـا،         هنا ذ " األفقي"أعني بالبعد   . الذي حول النص اإللهي إلى فهم إنساني      " التفسيري

هذا البعد يمكن إدراكـه وتقـديره إذا        ".  المصحف"والمتمثلة في دوال وإشارات ما تزال ماثلة في بنية النص المدون في             
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" خطابـات "، أو بـاألحرى     "خطابا"إلى النظر إليه باعتباره     " نصا"حولنا منظورنا في التعامل مع القرآن من منظور كونه          
     . منها سياقه الذي ال تستبين داللة الخطاب إال بهلكل

  

  :القرآن خطابا-١

الذي يحتوي " المصحف" وبين - الخطاب المتلو المتداول–" الظاهرة القرآنية"وأخرون بين " محمد أركون"يميز 
رنا إليها، وهي العملية  التي تم إنجازها من خالل عملية التقنين التي أش- بتعبير أركون–" الصيغة النهائية المغلقة"على 

  ".نصا"وجعلته " خطابا"التي حولت الوحي من كونه 

، وهي "النص"إلى " الخطاب"وأريد في هذا الطرح أن أتجاوز تلك اللحظة التاريخية، التي أحدثت ذلك التحول من 
 ذلك التحول دأب المفكرون وينبغي هنا اإلشارة إلى أنه منذ.  لحظة تاريخية نجد مثيال لها في تاريخ كل األديان تقريبا

 على التعامل مع القرآن بوصفه نصا، هذا رغم إشاراتهم المتعددة للمناسبات التي - والمفسرون بصفة خاصة–المسلمون 
لكن هذه العمليات من الرجوع االضطراري لم تمكنهم من االدراك ". قبل النص"تعني رجوعهم االضطراري إلى بنية ما 

  ".خطابا"الحية، القرآن بوصفه الكامل ألهمية الظاهرة 

ولقد دأب الدارسون للقرآن في العصر الحديث على مواصلة المنظور التراثي في التعامل مع القرآن بوصفه 
إن التعامل مع القرآن من هذا المنظور يشجع إمكانيات التفسير والتفسير المضاد، كما يسمح بالمثل بإمكانية ". نصا"

المعاني بل بالمبنى القرآني نفسه، وذلك كما حدث في التأويالت السجالية التي أنجزها التالعب الداللي ليس فقط ب
  .المتكلمون في الماضي

متأثرا " أمين الخولي"، وذلك بتأثير المنهج األدبي الي بدأه الشيخ "النصية"لقد كنت في وقت ما أحد الدعاة لخاصية 
، من "نصا" لكني بدأت أدرك خطورة التعامل مع القرآن بوصفه فقط .في ذلك بمعطيات أساليب الدراسات األدبية الحديثة

حيث إنه يقلل من شأن حيويته ويتجاهل حقيقة أن القرآن ما زال يمارس وظيفته في الحياة اليومية للمسلمين بوصفه 
  .ال مجرد نص" خطابا"

 ١٩٩٣عقد في نوفمبر عام ، والذي يتضمن بحوث المؤتمر العلمي الدولي الذي "القرآن بوصفه نصا"إن كتاب 
بألمانيا،  أعيد طبعه عدة مرات األمر الذي يعكس أهميته ألنه، فيما يقول محرره " بون"بقسم الدراسات الشرقية بجامعة 

القرآن في " أصول وجذور"، أبرز التحول في الدراسات القرآنية في األكاديميات الغربية من نموذج البحث "شتيفان فيلد"
  ".المصحف"، أي كما تم استقباله في تاريخ المسلمين في شكل "النص المستَقبل"دي والمسيحي إلى نموذج التراثين اليهو

، أي النص المتضمن في المصحف، هو الذي صاغ وما يزال "النص المستَقْبل"  ومن الحقائق التي ال تُنْكَر أن 
لكن هذه . ه النص المركزي في كثير من الثقافات اإلسالميةيصوغ العقائد والقناعات الدينية للمسلمين، باإلضافة إلى أن

الحقيقة التي ال تُنْكَر تصح فقط إذا حصرنا تعريفنا للثقافة في الثقافة العالية، أعني المدونة المعترف بها رسميا، واستبعدنا 
قرآن يمارس فعاليته في الوعي العام سندرك أن ال) غير العالية(إذا أخذنا في االعتبار تلك الثقافات . الثقافات غير المدونة

  .ال نصا" خطابا"بوصفه 



 ٤

" خطابـا "وقد األوان لالهتمام بالقرآن بوصفه ". نص"ظل القرآن بالنسبة للدارسين منذ لحظة تقنينيه إلى اآلن مجرد          
مـساجلة  لم يعد كافيا مجرد البحث عن سياق لمقطع أو مجموعة من اآليات حين يكـون الهـدف           ". خطابات"أو باألحرى   

، أو حينما يكون الهدف التخلص من بعض الممارسات التاريخيـة           )مثال" الحاكمية"أصحاب مفهوم   (النصيين أو األصوليين    
وال يكفي بالمثل االستعانة بالتأويلية المعاصرة من أجـل         ). مثال" الجزية"مسألة  (التي تبدو غير مالءمة في السياق الحديث        

 أن التأويـل  -ضمنيا على األقـل -سبية، كل نمط من أنماط التأويل، بينما يزعم كل زاعم   البرهنة على تاريخية، ومن ثم ن     
كل هذه المقاربات العليلة تنـتج إمـا تأويليـة سـجالية أو        . الذي يقدمه هو وحده التأويل المالئم ومن ثم األكثر مشروعية         

أو تأويليـة   " يـة يانكل"، سينتج دائما تأويليـة      "انص"إن التعامل مع القرآن، فقط بوصفه       : وبعبارة أخرى . تأويلية اعتذارية 
      .، وكلتاهما تزعم إمكانية الوصول إلى الحقيقة المطلقة"سلطوية"

 إن فـي    –" خطابا"إن أي مقاربة جديدة للقرآن ال تضع في اعتبارها إعادة االعتبار لطبيعته األصلية الحية بوصفه                
إن السعي إلـى تأسـيس      ".  ديمقراطية" لن تستطيع أن تنتج تأويلية       –اليومية  الدراسات األكاديمية أو في تداوله في الحياة        

ينطلق من حقيقة أن تأويل القرآن هو في حقيقته سـعي           "  الكليانية"و" السلطوية"مفتوحة ضدا للتأويالت    " تأويلية ديمقراطية "
سلطة القهـر والقـوة، سياسـية كانـت أم          وإذا كنا حقا جادين في سعينا لتحرير الفكر الديني من           ". معنى الحياة "لصياغة  

اجتماعية أم دينية، من أجل إعادة الحق في ضياغة المعنى الديني للمؤمنين، فال سبيل أمامنا إال محاولة صـياغة تأويليـة                     
  .ديمقراطية

طبيعتنـا  تنطلق هذه التأويلية الديمقراطية المفتوحة  من حقيقة أن االختالفات اإلمبريقية في المعنى الديني جزء من                 
اإلنسانية القائمة على االختالف في معنى الحياة عموما، وهو األمر الذي يجب اعتباره قيمة إيجابية فـي سـياق حياتنـا                     

يتحتم أن نأخذ في االعتبار حقيقة أن القـرآن لـيس إال            " معنى الحياة "لسؤال  " معنى القرآن "من أجل إعادة وصل     . الحديثة
 والمناظرة والرفض والقبول، ليس فقط مع أو ضد المعايير والثقافات وأنماط الـسلوك              ثمرة لعمليات من الحوار والسجال    

  .السابقة، ولكن مع معاييره هو ومع تأكيداته وأحكامه

بالتأكيد قبل الوصول لمرحلةالتقنين –قد يكون مفاجئا للبعض القول إن القرآن في الفترة األولي من تاريخ المسلمين 
بينما كان " الخطاب الحي" كان ما يزال ينظر إليه بوضفه - حول اإلسالم إلى مؤسساتالنهائي للمصحف، وقبل ت

  ".النص الصامت"المصحف بمثابة 

  

  :الناطق والصامت: القرآن والمصحف-٢

، الذي ال ينطق "المصحف الصامت"هو من أعلن مفهوم ) ٦٦٠- ٦٥٦(كان على بن أبي طالب، الخليفة الرابع 
سياق هذا اإلعالن سياق هام؛ ألنه يمكن أن يلقي بعض الضوء على الحالة الحاضرة في عالمنا و. وإنما ينطق به الرجال

كان السياق هو القتال الدائر في نعركة . اإلسالمي، حيث التالعب السياسي بمعاني القرآن واضح وضوحا ال خفاء فيه
معاوية بن إبي "من الصحابة، وبين " لعقدأهل الحل وا" بين الخليفة الذي اختارته الجماعة ممثلة في ٦٥٧صفين عام 

  .والي الشام، الذي لم يعترف بهذا االختيار" سفيان

حليفه  معاوية أن " عمرو بن العاص"هنا نصح . كان من الواضح أن مسار المعركة يميل لصالح علي ضد معاوية
ني االستسالم، بل كانت تعني أن لم تكن تلك اإلشارة تع. يأمر جنوده أن يضعوا نسخا من المصحف على أسنة السيوف
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وآلن المقاتلين في المعسكرين كانوا قد أصابهم التعب فقد وضع ". القرآن"يدعو المتقاتلين لحل الخالف باستشارة " معاوية"
، وأن يختار محكما "معاوية"عليه لكي يقبل حل االختالف بالتحكيم كما اقترح " على"وضغط أنصار . الجميع سالحهم

وقد . على ثقة أنهم على حق" علي"كان أصحاب . ؤالء المحايدين الذين لم ينضموا إلى أي من المعسكرينيمثله من ه
  ". التحكيم"لقبول مبدأ " علي"دورا هاما في الضغط على " القراء"لعب 

وفي حالة غياب دليل . من أول سورة إلى آخر سورة للبحث عن حل–كانت مهمة الحكمين أن يستطلعوا القرآن 
وآلنه لم يكن واضحا وضوحا بينا ". السنة المجمع عليها"اضح من القرآن يحسم المشكلة على المحكمين أن يستشيروا و

". ال حكم إال هللا"محددا ما هو الموضوع  الذي يستشار فيه القرآن والسنة فقد اعترض البعض على مبدأ التحكيم وصاحوا 
م الرجال؛ ألن ثمة أمر إلهي واضح في القرآن يحل هذه المشكلة، وهي وكان معنى هذه الصيحة أنه ال يصح إطالقا تحكي

  :٤٩رقم " الحجرات" من سورة ٩اآلية 

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى "
  ".هللا يحب المقسطينأمر اهللا، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل والقسط، إن ا

. من هنا أصر من رفضوا التحكيم على مواصلة القتال ضد معوية، فيس ثمة دليل يغير حقيقة أنهم الفئة الباغية
أعلن علي مقولته الشهيرة التي تميز بين المصحف الصامت من جهة، وبين المصحف " ال حكم إال هللا"وفي رده على مبدأ 

  .رىالمنظوق بتأويل الرجال من جهة أخ

 والعبارة يستشهد بها كثير من الباحثين المعاصرين للبرهنة على االحتماالت المتعددة للمعنى –إن هذا التمييز 
إن مجرد النطق .  لها دالالت أعمق من تلك التي فهمت على أساسها- وعلى الحذر من التالعب السياسي بالمعنى

ياق الجدل في الحياة اليومية، سواء كان الجدل سياسيا أو بالقرآن، سواء في تأدية الشعائر، أو استشهادا به في س
وحين يستشهد المحاور الخصم، أو المساجل، . اجتماعيا، مجرد النظق هذا ينطوي على معنى، أي ينطوي على تفسير ما

خالل بآية أخرى، فإن هذا االستشهاد يتضمن تأويال خاصا لآليات التي استشهد بها الخصم وترسيخا لتأويل مضاد من 
يحدث ذلك من خالل إشارات مصاحبة شتى، مثل التنغيم والوقف والتأكيد، هذا عالوة على . النطق بأية أو آيات أخرى

  .اإلشارات الجسدية التي تصاحب عادة كل خطاب شفاهي

 "النوتة الموسيقية"المصحف "المعزوفة، في حين يماثل " اإلوركسترا" إن القرآن ظاهرة حية مثله في ذلك مثل 
من هنا فإن المنهج التأويلي للقرآن يجب أن يأخذ بعين االعتبار تلك الظاهرة الحية، وأن يتوقف عن تلخيص . الصامتة

  ".نصا"القرآن تلخيصا مخال في النظر إليه فقط بوصفه 

السياسية المعاصرة، سواء كانت معتدلة أم متطرفة، تنطلق من مقدمة ال تقبل النقاش - إن الحركات االسالمية
". اهللا"فحواها أن تحديد معايير السلوك الفردي بكل تفصيالته، وتحديد القوانين التي تحكم حركة المجتمع، هي من حق 

ومثل هذا الزعم بالمصدر المقدس للتشريعات التفصيلية في الـتأويلية السياسية المعاصرة يعتمد على نفس األساس 
ولكن في حين كان صيحة المعترضين في القرن السابع . لعصر األولالمعرفي الذي استند إليه الرافضون للتحكيم في ا

 فإن المعترضين - الحكم هنا بمعنى الفصل بين المتنازعين–، بمعنى ال يصح تحكيم غير اهللا "ال حكم إال هللا"هي 
  .، وشتان بين التأويلين"التشريع"بأنه " الحكم"اإلسالميين يصرون على تفسير معنى 
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اعتمادا على أن . سياسي واإليديولوجي بالمعنى القرآني موجود أيضا في الفترة الكالسيكيةمثل هذا التالعب ال
  .يصبح التالعب الداللي سهال، ويمكن أن يستمر إلى ما ال نهاية" نص"القرآن مجرد 

  

  ":النص" التالعب وتوجيه -٣

 في تفسير القـرآن     -لماء الالهوت ع–في أول كتاب لي قمت بعملية فحص للمناهج المختلفة التي طبقها المتكلمون             
، وهـو المفهـوم الـذي سـاهم         "المجاز"و" االستعارة"انطلقت الدراسة من تتبع مسار انبثاق مفهوم        ". نص"من حيث هو    

من أيات تـشبه اهللا     " التوحيد"في بلورته بدءا من القرن التاسع من خالل محاوالتهم تأويل ما يتناقض مع مفاهيم               " المعتزلة"
، خاصة تلك األيات التي يوهم ظـاهر معناهـا          "العدل"ن جهة، ومن جهة أخرى، وتأويل ما يتناقض مع مفهوم           باإلنسان م 

  في آيات القرآن  . بالجبر، أو يوهم بنسبة فعل القبيح هللا

 ". متـشابهات "، بوصفه أداة لغوية ناجزة، لتأويل تلك اآليات التي اعتبروهـا            "المجاز" قام المعتزلة بتوظيف مفهوم     
فحيـث اتفقـت    ": المتعـالي "وكان هذا المنهج بمثابة توظيف آلية لغوية نافذة لتأويل القرآن طبقا لمعيارهم الفلسفي لماهية               

أما حين تخالف اآليات معيارهم الفلسفي، فإنها       . تؤخذ على ظاهرها من دون تأويل     " محكمات"اآليات مع معيارهم اعتبرها     
  ". المجاز"اج للتأويل بتوظيف مفهوم التي تحت" المتشابهات"توضع في خانة 

" القرآن"كانت النتيجة األساسية التي وصلت إليها هذه الدراسة، بعد مقارنة منهج المعتزلة بمنهج خصومهم، أن 
 في ٧تمركزت هذه المعركة حول حول منطوق اآلية رقد . أصبح أرضا للمعارك الفكرية والسياسية بين المتنازعين

اتفق المعتزلة وخصومهم على أن في القرآن أيات . ، األمر الذي جعلها آية محورية في النقاش٣سورة آل عمران، رقم 
، وبالتالي تكون هي "أم الكتاب"هن " المحكمات" كما اتفقوا على مبدأ أن - حسب نص اآلية–محكمات وأخر متشابهات 
حتى اآلن، لكن الخالف لم يتوقف، " اإلجماع"هذا ما اتفقوا عليه، وهو اتفاق يصل إلى حد . المرجع في فهم المتشابهات

أعني أي اآليات محكمة، وأيها متشابه؟ هنا منشأ االختالف، ومن ثم منشأ : حتى اآلن أيضا، حول التحديد والتصنيف
ما اعتبره المعتزلة مثال محكما . أيضا" المبنى"قد تطور إلى نزاع حول " المعنى"ومعنى ذلك أن النزاع حول . النزاع
استنادا إلى تصور ما للمبني هو أول مبدأ " المعنى"صار النزاع حول . متشابها عند خصومهم، والعكس صحيحصار 

  .يتم إقراره في تاريخ التفسير" تأويلي"

الذين تمسكوا بالمعاني الحرفية للقرآن، لدرجة " أهل السنة"كان خصوم المعتزلة هم من أطلقوا على أنفسهم اسم  
ولقد عارض . العيني للصفات اإللهية، ولكل صور العذاب والجحيم، كما أكدوا إمكانية رؤية اهللا بالعينأنهم أثبتوا الوجود 

رأى المعتزلة أن مثل هذا . المعتزلة هذه التصورات المبنية على الفهم الحرفي آليات القرآن الذي اعتبروه واجبا دينيا
قد آمن المعتزلة أن اهللا فرض على اإلنسان أن يسعى للمعرفة ل. الفهم الحرفي يعوق اإلنسان عن تحقيق الهدف من وجوده

، وهي الثنائية التي تمحورت حولها خالفاتهم، في "المحكم والمتشابه"وسوف أعود فيما بعد لمناقشة ثنائية . باستخدام العقل
  . ع النصارىفي القرآن في تعامله مع أهل الكتاب، خاصة في جدله م" الجدلي"و" الحواري"سياق بيان الطابع 

هو الذي مكن علماء الكالم من ترسيخ المبدأ التأويلي األول استنادا " نصا"إن التعامل مع القرآن من منظور كونه 
  .   من سورة أل عمران٧إلى اآلية 
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أما بالنسبة للفقهاء وعماء األصول بصفة خاصة، فقد أسسوا مبدأهم التأويلي على أساس التمييز في الخطاب 
هذا التمييز مكَّنهم من إزالة التناقضات في األحكام القرآنية بالزعم أن . في ترتيب النزول" المتأخر"و" المتقدم "اإللهي بين

إلهيا ال يمكن أن يقع به أي نوع من " نصا"؛ وذلك على أساس أن "المتقدم"من شأنه أن ينسخ الحكم " المتأخر"الحكم 
.  حال تأويليا يثبت األحكام النهائية، وينفي في نفس الوقت وقوع التناقضتمثل" الناسخ والمنسوخ"كانت مقولة . التناقض

. ومن السهل على الباحث أن يرى التشابه بين تأويل المتكلمين وبين تأويل الفقهاء، وإن مجال التطبيق عندهما مختلفا
ناقضا أشد كما أشرنا عند ، وإن كانت النتائج حققت اختالفا وت"النص اإللهي"الهدف عند كليهما رفع التناقض عن 

لم يكن من الممكن . وعند الفقهاء نجد الخالف حاضرا في تحديد ما إذا كان حكم ما ناسخا أو منسوخا. المتكلمين
للمتكلمين أو للفقهاء أن يدركوا أن ما يبدو لهم تناقضا يحتاج لمنهج تأويلي لرفعة ليس إال مواقف وترتيبات ال يمكن فهمها 

وهذا السياق . الخ.. ، أي سياق التحاور والتساجل والجدال واالختيار والرفض والقبول "الخطابي"اقها إال بالعودة لسي
الخطابي ليس هو السياق النصي، بل هو سياق أوسع يتطلب تحليل أدوات الرفض والتأكيد واإلزاحة والتركيب والتفكيك 

هتمام بالطبيعة الخطابية للقرآن بدال من تركيز االهتمام الضمنية في منطوق الخطاب القرآني، أي باختصار يتطلب منا اال
التي ساهمت في إغالق االحتماالت، وتثبيت احتماالت موجهة أساسا بإيديولوجيا المؤول، " النصية"بالكامل على الطبيعة 

  . السياسية أو الثقافية أو العقيدية أو المذهبية

؛ فإن مشكلة التناقض في أحكام "خطاب"قرآن من حيث هو ورغم أن عمل الفقهاء يعكس وعيا محدودا بطبيعة ال
لم . لقد مثل لهم ذلك التناقض مشكلة ال بد من سبيل لحلها. ظلت في وعيهم غائبة عن أن تكون جزءا من بنية الخطاب

–الجماعة يكن في وسعهم أن يسلموا بأن ظاهرة اختالف األحكام وتعددها ال تمثل تناقضا بقدر ما تمثل افقا مفتوحا أمام 

من هنا كان سعيهم إلزالة ما توهموه تناقضا مبنيا على .  لالختيار األنسب للظروف والسياق المتغيريين- او المجتمع
فحواه أن الحكم المتأخر ينسخ الحكم المتقدم، وطبقوا هذا المبدأ القانوني " قانوني"محاولة لتثبيت األحكام من خالل مبدأ 

" التدرج في الوحي"لكن علينا االعتراف بأنهم كانوا يدركون أيضا مبدأ ". كتاب قانون"باره على القرآن الذي ال يمكن اعت
قد تطور لفهمه باعتباره " نصا"هكذا يمكن القول إن التعامل مع القرآن بوصفه ". التدرج التشريعي"الذي فهموه في سياق 

  .بالمعنى القانوني" كتابا"

 ينقسم ، التي على أساسها"الناسخ والمنسوخ"نص قانوني تمت صياغة مقولة في " التدرج التشريعي"بناء على مبدأ 
  :القرآن إلى أقسام أربعة

ينتمي إلى كالم اهللا ثم تم حذفه كليا من مجال كالم اهللا، أي من أن " قرآنا"ما نسخ لفظا وحكما، أي ما كان - ١
  ".قرآنا"يعتبر 

طع تنتمي لكالم اهللا ولكنها معطلة التأثير، ومثال ذلك اآليات ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا معناه أن هناك مقا- ٢
  .التي وردت في الخمر قبل النص التحريمي

 ما نسخ لفظه وبقي حكمه، وهو عكس الصنف السابق، حيث توجد أحكام إلهية ال تنتمي لكالم اهللا مثال حكم - ٣
  )ما البتة نكاال من اهللاوالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموه"رجم الزاني والزانية المحصنين 

  . ومن الطبيعي أن يكون الصنف الرابع هو الثابت حكما ونصا، وهو أغلب القرآن ال كله- ٤
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وألن ترتيب سور القرآن من حيث النزول ما زال أمر خالفيا بعيدا عن أي يقين علمي؛ فإن االتفاق على ترتيـب                     
  .اآليات والمقاطع أشد عسرا، وأبعد عن أي يقين معرفي

 مـن سـورة     ٥األيـة   –" السيف"حتى قيل أن آية     " الناسخ والمنسوخ "قد بالغ الفقهاء المتأخرون في تطبيق مقولة        ول
" التعدد"وهكذا نالحظ أن مشكلة     .   قد نسخت كل آيات الصبر والتسامح التي يبلغ عددها أكثر من مائة آية             -٩رقم  " التوبة"
هذه المشكلة في تقديري    . ريقة عشوائية أدت إلى مثل هذا الزعم الخطير       في المواقف واألحكام قد تم حلها بط      " االختالف"و

المقدسة مثله بـال    " كلمات اهللا الحرفية  " بوصفه يمثل    -أوال–تمتد جذورها عميقا في حقيقة أن القرآن تم استقباله واستيعابه           
 القرآن منـذ جمعـه وترتيبـه فـي          أن. زيادة وال نقصان، والتي ال يمكن من ثم مقاربتها بمنهج دنيوي لغوي أو تاريخي             

وإذا كان النص البشري يخضع لسيطرة مؤلفه ويعكـس قدراتـه؛ فـإن             ". نصا" بوصفه   -ثانيا–تم التعامل معه    " مصحف"
. ما" تناقضا" ال بد أن يقع في أرقى مستويات البناء، التي ال يمكن أن تستوعب               -النص اإللهي، ومؤلفه اهللا سبحانه وتعالى     

ال بد أن يكون ظاهريا، ويتحتم على المـؤمن العـالم أن يكـشف االسـتواء             " الكتاب اإلهي "اختالف في   إن أي تناقض أو     
 بين متانة القرآن وضعف المعلقات، بطريقـة تكـشف عـن            -الباقالني بصفة خاصة  –ألم يقارن علماء اإلعجاز     . العميق

  إشكالية حقيقية أكثر ما تعكس يقينا إيمانيا؟

المعاصرة من الصعب أن نجد خرقا للمجال التأويلي الكالسيكي القائم على نظرية وفي التأويالت الحديثة و
.  ال يخرج هو اآلخر عن ذلك السياق-  ومنهم كاتب هذه الدراسة–والمنهج األدبي الذي طبقه بعض الدارسين ". النص"

ي التعامل مع القرآن بوصفه مجرد ورغم توظيف المنهج األدبي إلجراءات تأويلية متقدمه فإنه لم يفارق المنج التبسيطي ف
  "نص"

؟ "نـص "هل يمكن ألي نظرية في التأويل أن تستمر في تجاهل حقيقة أن القرآن ليس فقط مجرد : والسؤال اآلن هو  
فيلولوجي للكـشف   -ال يحتاج إال للتحليل البنيو    " نصا"إن تاريخ التفسير يؤكد أن القرآن تم التعامل معه حتى اآلن بوصفه             

المحكم والمتـشابه،   "هذا واضح في منهج كل من المتكلمين والفقهاء؛ حيث انبنى منهج المتكلمين على تركيبية               . عن معناه 
. ، وهما النسقان التركيبيان السائدان حتى اآلن في التعامل مع القـرآن           "الناسخ والمنسوخ "وانبنى منهج الفقهاء على تركيبية      

رآن إلى ساحة نزاع إيديولوجي ومذهبي، نزاع ينتهي إلى التالعب بالمعنى           وهما نسقان أديا في معظم األحوال لتحويل الق       
هو مـصدر   " نص"إن التعامل مع القرآن بوصفه مجرد       . لغايات براجماتية تبريرية، وإن كانت ال تخلو من النوايا الحسنة         

  .في تطوير منهجية إنسانويةمجاال مختلفا قد يساعدنا " خطابا"وقد يقدم لنا منهج التعامل مع القرآن بوصفه . النزاع

في القرآن؛ ألن دراسة مستفيضة تحتاج إلى مجلد ضخم، " الخطابية"سأحاول فيما يلي إبراز بعض الخصائص 
  .أتمنى أن تكون األمثلة التالية بمثابة مخطط لهذا الكتاب

  

  من يتكلم ومن ينصت ويستمع؟: تعدد األصوات ال الصوت الواحد-٤

على مجمل الدراسات في الشرق والغرب، من الصعب تقديم نسق " نصا"ن بوصفه بسبب سيطرة مفهوم القرآ
في الطبعة الثانية أن تقدم تصنيفا للشكل أو األشكال " الموسوعة اإلسالمية"وقد حاولت . بنيوي دقيق للخطاب القرآني

  :ذا صنفت األشكال إلىهك. ، بل ويخلط بينهما"المضمون"و" الشكل"األدبية في القرآن، فقدمت تصنيفا يمزج بين 
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  .آيات القسم وما يتعلق بالقسم- ١

  .اآليات التي تشير إلى اآليات- ٢

  القصص- ٣

  األحكام- ٤

  األشكال الدعائية التعبدية- ٥

الفيلسوف –، فإنه يتبنى تصنيف بول ريكور "خطابا"، ورغم تأكيده على طبيعة القرآن بوصفه "محمد أركون"أما 
في هذا التصنيف الذي يتبناه ". النصي"العهد القديم، المبنية على أساس تبني التعريف  لألشكال األدبية في - الفرنسي

  : أركون يتكون الخكاب القرآني من

  .الخطاب النبوي، أو التنبوءي- ١

  الخطاب التشريعي- ٢

  الخطاب القصصي- ٣

  الخطاب التقديسي- ٤

  )  أو الغنائي الشعري(الخطاب التعبدي - ٥

 فإن أركون يؤكد وجود بنية نحويه واحدة ومجال وحيـد  -المشار إليه في بنية الخطابات  أي رغم التعدد    –ومع ذلك   
وأحيانا غير المـؤمنين مـن      " جماعة المؤمنين "وأنتم  ) الرسول( أنت   -)المتكلم(أنا  : للتواصل النحوي في القرأن هي البنية     

. متكلم وأنت المخاطـب أو أنـتم المخـاطبين        ومعنى ذلك أن ثمة بنية نحوية مهيمنة هي أنا ال         . مشركي مكة وأهل الكتاب   
والحقيقة أن هذه البنية يمكن أن تكون البنية األكثر حضورا في صنف من الخطاب، لكنها ليست البنية الوحيدة فـي كـل                      

بامتيـاز، بمعنـى أن     " تعدد األصوات "الصوت، بل هو خطاب     " أحادي" ويمكن القول إن القرآن ال يمثل خطابا         .الخطابات
، ولست أقصد هنا المتكلم في الخطاب السردي القصصي، الذي يكـون خطابـا              "المقدس"متكلم ال يشير دائما إلى      ضمير ال 

  . حكائيا، بل أقصد المتكلم بالقرآن، خارح السياق السردي الحكائي

لغائب ، بل كثيرا ما يمثله الضمير ا"أنا"ال يعبر عنه دائما بضمير المتكلم " المقدس"ومن جهة أخرى فإن صوت   
، ١١٢، رقم "اإلخالص"إن صوت المقدس في سورة . في الخطاب التعبدي الدعائي كن سنرى" أنت"، وهو دائما "هو"

وهذا الغياب يخلق احتماالت بأن القائل ليس هو بالضبط ". قل"وهي من أوائل السور المكية، غائب وراء فعل األمر 
عن " أن يقول" محمد"، والقائل يطلب من "محمد"مخاطب هو ال. الصوت اإللهي، بقدر ما هو صوت الممثل للمقدس

  . اهللا بأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد" المقدس"

، وهي أول آيات القرآن نزوال، فإننا سنجد أن ٥- ١، اآليات من ٩٦إذا أخذنا مثاال آخر من سورة العلق، رقم  
". الرب"المخاطب هو محمد، بينما صوت المتكلم هو صوت الملك الذي ظهر له في غار حراء، ليقدم لمحمد مواصفات 

  . ضمير الغائب هو الممثل لهذا الرب
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 ١٠

، أن المتكلم هو اإلنسان، بينما يشار إلى اهللا بضمير الغائب فـي             ١ الفاتحة، السورة رقم     مرة ثالثة سنجد في سورة    
اآليات الثالث األولى، وبضمير المخاطب في باقي أيات السورة، التي تعـد نموذجـا للـشكل األدبـي المـصنف باسـم           

  ".األدعية"أو " االبتهاالت"

؛ بمعنى أن كالم اهللا "كالم اهللا"كلم في القرآن، الذي هو من الواضح في هذا النموذج أن صوت اإلنسان هو المت
" عالم الغيب"هنا نقل كالم اهللا من " التمثيل"يتوحد بصوت اإلنسان، أو أن صوت اإلنسان يمثل كالم اهللا، وأقصد بعملية 

تلك بشكل باهر، " تمثيلال"يكشف عن عالقة " قدسيا"ومما هو جدير بالتنويه في هذا السياق أن حديثا ". الشهادة"إلى عالم 
 مرة كل يوم على ١٧بين البشري واإللهي في ترتيل هذه السورة، التي يرتلها المسلم " تواصل"حين يؤكد وجود عملية 

ومعنى ذلك . ويتزايد العدد، أي تتزايد مرات التواصل كلما زادت صلوات النوافل. األقل في الصلوات الخمس المفروضة
يمثل مجاال حيويا خصبا لعملية تواصل متكررة بين اإلنساني " األدعية"و" االبتهاالت"ف ، خاصة في صن"القرآن"أن 

  .واإللهي، عملية يتبادل فيها الصوتان مكانهما، ويحل أحدهما محل اآلخر

 بيني وبين - يعني قراءة الفاتحة في الصالة– قسمت الصالة - على لسان محمد–في هذا الحديث القدسي يقول اهللا 
  :وتتمثل هذه القسمة في عملية حوارية علىالنحو التالي. ينعبدي نصف

  ".حمدني عبدي"، قال الرب "الحمد هللا رب العالمين"إذا قال العبد 

  "أثنى على عبدي"قال الرب " الرحمن الرحيم"وإذا قال العبد 

  "مجدني عبدي"قال الرب " مالك يوم الدين"وإذا قال العبد 

قال الرب " المستقيم، صراط اللذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللضاليناهدنا الصراط "وإذا قال العبد 
  ".هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل"

إن تأمال لعملية التواصل تلك يعني أن ترتيل سورة الفاتحة في الصالة يتطلب التمهل في التالوة إنصاتا السـتجابة                   
نسان مخاطبا اهللا، الذي يصبح مخاطََبا يستجيب في دائرة حواريـة جـديرة              هو كالم اإل   -القرآن–إن كالم اهللا هنا     . الرب

  .بإعطائها مكانتها في تحديد طبيعة القرآن بوصفه خطابا

  

  :السجال- الحوار-٥

  :مع المشركين- أ

فإن قالوا "لكي نكشف أكثر الطبيعة الحوارية للخطاب القرآني يكفي أن نستدعي نمط الخطاب المتكرر بشكل الفت 
. حين يتحدون محمدا، أو حين يتفوهون بعبارات مسيئة لربه" الكفار"إلى " قالوا"أحيانا يشير الضمير في ".  فقل...

مشركي " مفاوضة"والطبيعة الحوارية حاضرة بشكل واضح في السور المكية المبكرة، حين يُِِوجه محمدا إلى الكف عن 
  . مكة، والتمايز واالنفصال عنهم

  فرونقل يا أيها الكا

  ال أعبد ما تعبدون
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  وال أنتم عابدون ما أعبد

  وال أنا عابد ما عبدتم

  لكم دينكم ولي دين

وال "ومن الواضح أن هذا التمايز والتفاصل، بهذه الصيغة القطعية المتمثلة في التأكيد بالتكرار واستبدال الضمائر 
 . على االعتراف التام من جانب محمد بآلهتهميعني فشل حالة تفاوض سابقة أصر فيها مشركو مكة" وال أنا... أنتم 

  ".التفاوض"آن لها أن تتوقف بسبب العجز عن " حوار"بعبارة أخرى، يعكس الخطاب في بنية السورة وجود حالة 

هكذا بدأ مشركو مكة حربا لفظيـة ضـد محمـد           . حين يتوقف الحوار فإنه يفتح باب السجال، أي تبادل االتهامات         
بمعنـى قـصص    –اه باالفتراء، افتراء كالم زعم أنه من عند اهللا، مع أنه إما من أساطير األولـين                 وضد نبوته متهمين إي   

... فـإن قـالوا   "كل هذه السجاالت يوردها القرآن ويرد عليها أحيانا في صيغة .  أو من إمالء بعض العجم     -العهود البائدة 
  .ار أو سجال مع خطاب آخر، خطاب نقيض، أعني االنغماس في حو"الخطاب"، وتلك واحدة من أهم خصائص "فقل

إحدى هذه الوسائل . حاول مشركو مكة قدر جهدهم أن يفسروا تأثير األسلوب القرآني في نفوسهم بوسائل شتى
بل هو "وقالوا " كاهن"، فقالوا إن محمدا "الشعر"أو في " سجع الكهان"مقارنة أسلوب القرآن بأساليب الخطاب المعروفة في 

، وأن ينفي عن نفسه )٦٩ :٣٦" (الشاعر"و) ٢٩ :٥٢" (الكاهن"بيعيا أن يرفض القرآن عن محمد صفتي وكان ط". شاعر
  . هكذا يموضع الخطاب نفسه في صيغة حاسمة" بل هو قرآن". "الكهانة"أو " الشعر"بالمثل صفة 

 وبأفضل منه، كان هذا وفي سياق الزعم أن القرآن ليس إال أساطير األولين وأنهم قادرون على اإلتيان بمثله، بل
 إن كانوا - مثله– يأتوا بعشر سور مفتريات ن استدعى من القرآن تحديا مضادا بأ- تطورا في مستوى السجال–تحديا 

سورة "وحين عجز المشركون عن االستجابة للتحدي، بالغ القرآن في تحديه بأن خفف التحدي إلى . )١٣ :١١(صادقين 
، وهذا يمثل استخفافا بهم وتهوينا من شأن قدرتهم على التحدي، وهكذا يضع بدال من عشر سور) ٣٨: ١٠" (واحدة

–وفي خطوة حاسمة يعلن الخطاب القرآني أنهم أعجز من أن يأتوا بآية واحدة . الخطاب القرآني نفسه في منزلة المهيمن

  )٢٤- ٢٣: ٢(" كان بعضهم لبعض ظهيرا" ولو استعانوا بمن شاءوا، ولو - مجرد آية ال سورة أو عشر سور

، ثـم   "الطور" سورة   ٥٢إذا حاولنا ترتيب تطور الخطاب القرآني في عملية المساجلة تلك، سنجد أننا تبدأ بالسورة               
، وكلها تنتمي للقرآن المكي، ويصل      "يونس"، سورة   ١٠، ثم السورة    "هود" سورة   ١١، ثم السورة    "يس" سورة   ٣٦بالسورة  

وهي مـن أوائـل الـسور       " البقرة"، سورة   ٢نهائي في هذا السجال في السورة       الخطاب ذروته الحاسمة ويعلن انتصاره ال     
ترتيـب  "يمكن أن يساعدنا في عمليـة       " خطابا"هذا الترتيب القائم على أساس التعامل مع القرآن من منظور كونه            . المدنية
ري اإلشـارة أن جمـع   ومـن الـضرو  . عن طريق جمع أجزاء الخطاب التي تم تفريقها في عملية الجمع الحالي  " النزول

؛ فالخطاب ال يتحدد دائما بموضـوعه،       "التفسير الموضوعي "شذرات الخطاب المبعثرة في السور ليس هو بالضبط منهج          
  .الخ... بل يتحدد أساسا ببنيته الحوارية، أو السجالية، أو الهجومية 

البالغي واألسلوبي " اإلعجاز"لقد مهد هذا السجال حول القرآن بين المشركين ومحمد المجال لتطوير نظرية 
من جهة " الشعر"و" سجع الكهان"من جهة، وبين " القرآن"للقرآن، وهو اإلعجاز الذي تم تأسيسه على أساس المقارنة بين 

  .أخري؛ أي تم تأسيسة على أرضية السجال التي بينناها



 ١٢

  :مع المؤمنين- ب

يتمثل الحوار . السجال مع المؤمنين-  هو الحوارالسجال،- هذا شكل آخر، أو باألحرى نمط آخر، من أنماط الحوار
) ٢٢٢: ٢(، عن اليتامي )٢١٩: ٢(عن الخمر والميسر : ، حيث تعددت مجاالت األسئلة"يسألونك"أوال في صيغة السؤال 

) ... ١: ٨" (وعن األنفال) ٢١٧: ٢(عن القتال في الشهر الحرام ) ٢١٩، ٢١٥: ٢(عن الصدقات ) ٤: ٥(وعن الطعام 
ي االستجابة لهذه األسئلة يقدم الخطاب القرآن إجابة، وأحيانا إجابات، وهي أجابات على أساسها تمت صياغة ف. الخ

  . األوضاع الفقهية القانونية للمسلمين، سواء على مستوى السلوك الفردي، أو على مستوى تنظيم الحياة االجتماعية

لة بعينه، هل تنجاهـل هـذه اإلجابـات لحـساب           والسؤال اآلن هو عن حالة وجود إجابات مختلفة بخصوص مسأ         
، كما فعل الفقهاء وأشرنا من قبل؟ أم أن علينا أن نعتبـر اإلجابـات               "الناسخ والمنسوخ "إحداهن على أساس تطبيق مقولة      

لنأخذ مثاال علـى ذلـك مـسألة        . إمكانيات مفتوحة لالختيار بحسب اختالف الزمان واختالف السياق الثقافي واالجتماعي         
الخ، وأعنـي   ... ها كثيرا تتم إثارتها دائما في سياق الحديث عن المساواة وحقوق اإلنسان، وحقوق المرأة في اإلسالم                 بعين

ال مـن   " الخطاب"زواج المسلم من الكتابية، ولنحاول تحليل اإلجابات الواردة فيها من منظور            " الزواج المختلط "بها مسألة   
، ثـم اسـتطرد     )٤: ٥(من الطعام   " ماذا أحل "اق كان سياق اإلجابة عن سؤال        وسنالحظ من بعد أن السي     ".النص"منظور  

  .في اآلية التالية" اليوم أحل لكم الطيبات"الخطاب القرآني إلى مسألة زواج المسلم من الكتابية، في سياق إعالن 

يبدو أن هذا الحكم قد تم ، يفهم أن المسلم يحل له الزواج من الكتابية، بينما ٥ من سورة المائدة، رقم ٥في اآلية 
وقد اعتبر أهل الكتاب في عداد –، حيث يحذر القرآن من نكاح المشركات ٢ من سورة البقرة، رقم ٢٢١نسخه باآلية 

  . إال أن يؤمنَ، بل ويعتبر أن األمة المسلمة أفضل من المشركة- المشركين في سياقات قرآنية كثيرة

:  عن وجود مـوقفين فـي الفقـه        )باب النكاح : الجزء الثاني  ("ية المقتصد بداية المجتهد ونها  "يخبرنا ابن رشد في     
معنـى ذلـك أن   . ، الذي تم تخصيصه بآية المائـدة "العام"الموقف األول هو موقف الفقهاء الذين يرون أن آية البقرة تمثل      

الموقف الثاني هـو موقـف      . ئم، والحكم من ثم قا    "المشركات"يمثل استثناء الكتابيات من صنف      " الكتابية"زواج المسلم من    
  .الذين يعتبرون أن حكم آية البقرة نسخ حكم آية المائدة، ومن ثم ال يجوز زواج المسلم من الكتابية

الذي من خالله صـاغ الفقهـاء مـواقفهم،         " النص"التعامل مع القرآن بوصفه خطابا ينقلنا إلى أفق أرحب من أفق            
" النسخ"من أجل إباحة الزواج من الكتابية، أو من اعتمد مقولة           " ص والعموم الخصو"يستوي في ذلك من اعتمد على مقولة        

إن محاولة الفقهاء للوصول إلى حكم واحد أمر مفهوم كما شرحنا من قبل؛ من حيث إنهم تعاملوا مـع                   ". التحريم"من أجل   
–ول أن الخطاب في سورة البقـرة     من منظور تحليل الخطاب يمكن الق     . ال يقبل تعدد األحكام   " قانونيا"القرآن بوصفه نصا    

يمكن تصنيف خطاب آية البقرة     .  خطاب مستقل عن خطاب سورة المائدة      -وهي األقدم تنزيال، األمر الذي ينفي أنا ناسخة       
كما أشـرنا مـن     " الكافرون"في أنه ينتمي إلى خطاب التباعد واالنفصال عن المشركين، وهو الخطاب الذي أسسته سورة               

ولنعـد لتأكيـد    . التعايش مع أهل الكتاب في المدينـة      -صنيف آية سورة المائدة في سياق خطاب الحوار       بينما يمكن ت  . قبل
أحل لكم الطيبات وما    : قل"ويكون الجواب   " يسألونك ماذا أحل لهم   "مالحظتنا السابقة أن السياق في سورة المائدة هو سياق          

اليوم أحل لكم الطيبات، وطعـام      "الخامسة بإعالن شديد الداللة     ويتواصل الجواب في اآلية     . الخ اآلية " علَّمتم من الجوارح  
، ثم ينتقل الخطاب إلى طيبات التعايش االجتماعي كما يتمثل فـي الـسماح              "الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم       

 سؤال نشأ فـي     التي أحلت للمسلمين، وهي إجابة عن     " الطيبات"الخطاب إذن عن     .بالزواج من المحصنات من أهل الكتاب     
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: تتضمن أهـم معـالم الحيـاة المـشتركة    " الطيبات"وهذه الحقيبة من . بيئة جديدة اختلط فيها المسلمون باليهود في المدينة 
  . المشاركة في الطعام والتزاوج

 أم قاعدة التباعد - التزاوج والمشاركة في الطعام–أي القواعد يمكن أن تسود، قاعدة التعايش : والسؤال اآلن هو
أعني اختيار التعايش –واالنفصال والتدابر؟ والسؤال الثاني الذي يترتب على اإلجابة باإليجاب على السؤال األول 

 هل يظل التعايش قائما على مبدأ عدم التساوي، أي على جواز زواج الذكر المسلم من - والمشاركة االجتماعية الكاملة
من الذكر الكتابي؟ وهل تتحقق المعايشة االجتماعية الكاملة في ظل عدم األنثى الكتابية دون جواز زواج األنثي المسلمة 

  التساوي هذا بين الذكر واألنثي في حقوق الزواج؟ 

... ال يتم التعامل بكفاءة مع السؤال الذي يثار كثيرا في سياق موضوع حقوق اإلنسان والمساواة وحقوق المرأة 
 من هذا المنظور البد من االعتراف أن الخطاب القرآني موجه بشكل أساسي .الخ إال بالعودة دائما لمنهج تحليل الخطاب

وهذا أمر طبيعي؛ إذ . ، خاصة في شئون الزواج والطالق والتجارة، أي في كل شئون الحياة االجتماعية"الذكور"إلى 
خيا لصياغة حقوق لكن هذه الخصيصة الخطابية قد اسثمرت تاري. عصر النزول وبيئته تنتمي إلى مجال ثقافي ذكوري

ومما يجب التنويه به في هذا الصدد أن الخطاب القرآني في المجال . للذكور تتجاوز ربما حدود القصد الخطابي ذاته
الديني غير االجتماعي، أي مجال العمل التعبدي وما يترتب عليه من الثواب الديني األخروي، يخاطب الذكور واإلناث 

  .         المساواة تأكيدا مطلقاعلى قدم المساواة، ويؤكد مبدأ 

أعني إذا : يظل األمر في النهاية مرهونا بقدرة العقل اإلسالمي على تحديد األصل والفرع في الخطاب القرآني
اعتبرنا أن المساواة في التعبد وفي الثواب األخروي هي األصل، فيتعين علينا أن نمد حكم األصل على الفرع؛ فنحاول 

أما إذا عكسنا المسألة؛ فاعتبرنا مجال النشاط . عي تحقيق المساوة في مجال العالقات االجتماعيةمن خالل منهج إبدا
هذا التصور هو التصور الذي ساد أفق الفقه . االجتماعي هو األصل في الخطاب القرآني، فإن المساواة تصبح فرعا

  . تجعل من اآلخرة أصال ومن الدنيا فرعااإلسالمي، وما يزال مسيطرا حتى اآلن، رغم كل اليافطات الدينية التي

 يمكن القول من - أي بين المسلمين وأهل الكتاب–في الزواج المختلط " المساواة"بالعودة إلى السؤال المثار حول 
  .منظور النظر للقرآن بوصفه خطابا أن ذلك ممكن

 األنثى في الزواج من غير المسلم إن التعليل الذي يقدمه فقهاء العصر الحديث لإلبقاء على حق الذكر وإنكار حق
 في - أو الزوج على الزوجة–يمكن مناقشته، وال أقول دحضه؛ ذلك أنع ينطلق من حقيقة إن سيادة الذكر على األنثى 

من هنا يقولون إن زواج المسلم من الكتابية ال يمثل تهديدا . الحياة الزوجية أمر ثابت ألنه من طبيعة األشياء التي ال تتغير
وفي حالة السماح بزواج المسلمة من . تها الدينية؛ بما أن المسلم يعترف باألديان السابقة، خاصة المسيحية واليهوديةلحري

في مثل هذا .  ال يعترف ياإلسالم- المسيحي أو اليهودي–الكتابي فإن حريتها الدينية تتعرض للخطر؛ بسبب أن الزوج 
 سيحترم - غير المسلم–في اتخاذ القرار، خاصة إذا كانت على ثقة أن زوجها التعليل ليس ثمة اعتبار لحق المرأة المسلمة 

  . حريتها الدينية

ليس ثمة إدراك لدور . التعليل اآلخر يرتبط بالنسل، الذي يتصور الفقهاء أن األبناء يتبعون دين األب بطريقة آلية
من شابه "ن ثورات في كل المجاالت قد غير مسألة األم في التربية والتنشئة، وال إدراك ألن العصر الحديث وما أتى به م

  . إلى حد بعيد" أباه فما ظلم
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 في االختيار، وفي - ذكرا كان أم أنثى–إن المسألة األصلية هنا في الزواج المختلط دينيا هي مسألة حرية الفرد 
ر أن القرآن ال يتضمن أي ويكفي أن نقر. وليس هنا مجال الدخول في هذه القضية الشائكة. اختيار دينه بشكل أساسي

، التي يستشهد بها الجميع "ال أكراه في الدين"إن آية .  للمرتد، أي الذي يغير دينه بعد اعتناق اإلسالم- حد–عقاب أخروي 
لتأكيد مسألة حرية العقيدة، تظل حاضرة في سياق دفاعي أو اعتذاري للرد على من يهاجمون اإلسالم والمسلمين، لكنها 

ودون حل مشكلة حرية الفرد، . في المجتمعات المسلمة على المحك" الحرية الدينية"قاش حين يكون أمر تختفي من الن
  .اضمحالل ستظل مشكلة الزواج عالقة بمفاهيم المجتمع الذكوري، الذي مآله إلى

   

  : الحوار التفاوضي-٦

أفضت إلى أن يصبح الخطاب القرآني  قد - عبدة األوثان–لقد بينا من قبل أن عملية قفل باب الحوار مع المشركين 
أما الحوار مع المؤمنين فقد نمط الخطاب فيه يختلف باختالف . ولم يبق إلى السجال والجدل والرفض. إقصائي استبعادي

نفس هذا الموقف . يمدحهم الخطاب حين ينجحوا ويلومهم حين يخفقوا: مدى نجاحهم أو أخفاقهم في تدبير شئون حياتهم
حين كان النبي . يمدح في النجاح ويالم، بل يقَرع تقريعا شديدا في حاالت أخرى: في الحوار مع النبينجد مثيال له 

مشغوال مع أغنياء قريش ووجهائها، من أجل أن يكسب تأييدهم باالنضمام إلى جماعة المؤمنين، لم يلق باال إلى رجل 
. والقرآن يقَرع النبي تقريعا شديدا على هذا التجاهل. نصيحة جاء يسأله ال- "ابن أم مكتوم"تعرفه المرويات بأنه –أعمى 

  :نالحظ أن الخطاب يتجلى تعبيريا باستخدام صيغة الغائب، أي ال يخاطب محمدا مباشرة

  عبس وتولى

  أن جاءه األعمى

 ثم . ما فيه من استبعاد في موازاة التجاهل الذي عانى منه الرجل األعمى- الخطاب بضمير الغائب–وفي ذلك 
  :ينتقل الخطاب إلى صيغة الخطاب المباشر، باالستفهام االستنكارى

  وما يدريك لعله يزكَّى

  أو يذَّكَّر فتنفعه الذكرى

ثم يتحول االستفهام االستنكاري إلى استنكار مباشر بالمقارنة بين حال من جاء طالبا المعرفة، وحال من ال يأبه 
  :بها

  أما من استغنى 

  فأنت له تصدى

  عليك أال يزكىوما 

  وأما من جاءك يسعى

  وهو يخشى

  ) ١٠- ١، اآليات من ٨٠سورة عبس، رقم (فأنت عنه تلهى  
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  :، من التفاوض إلى الجدالالحوار مع النصارى-أ

ومن المعروف أن النبي حين ظهر .  هو الحوار التفاوضي بامتياز- النصارى واليهود–إن الحوار مع أهل الكتاب 
ابه ما أصابه من اضطراب وشكوك، حتى ظن بنفسه الجنون، لم يجد من يستفتيه في شأن هذا له الملك أول مرة، وأص

زوجته، وهو كاهن نصراني، كان يقرأ الكتاب بالعربية والعبرية فيما يرويه " خديجه"، ابن عم "ورقة بن نوفل"الوارد إال 
يؤكد ذلك . نسبة لمحمد تمثل مرجعية دينية معتبرةممثلة في كاهنها في مكة، كانت بال" النصرانية"هذا يعني أن . البخاري

بحسب " ملك ال يظلم أحد عنده"حيث يحكمها " الحبشة"أنه نصح أصحابه حين اشتد اضطهاد قريش أن يذهب من يريد إلى 
  . القول المنسوب إلى محمد

عم أنهم خارجون وتذهب الروايات إلى أن مكة أرسلت مبعوثا ليؤلب قلب النجاشي ضد طالبي اللجوء هؤالء بز
 ومن أجل أن يوغر صدر النجاشي ضدهم زعم مبعوث قريش أن .على القانون القبلي وأنهم متمردون ال يجوز حمايتهم

وحين سأل النجاشي المسلمين عن هذه االتهامات قام أحدهم بقراءة سورة . هؤالء المتمردين قد اخترعوا دينا يحقر المسيح
.  ودموعه تبلل لحيته- فيما تذهب مرويات السيرة–وكان النجاشي يستمع . نت معهم من صحيفة كا- ١٩السورة –" مريم"

  ". يثرب"وعاد مبعوث قريش خائبا، وتمتع المسلمون بحماية النجاشي حتى سمعوا بهجرة باقي المسلمين مع النبي إلى 

لمسيح، وذلك من أجل هو الوصف السائد في القرآن، وفي هذه السورة خاصة، عن ا" ابن مريم"ومن المعروف أن 
". روح منه ألقاها إلى مريم"و" كلمة اهللا"ومع ذلك فالقرآن أيضا يتحدث عن المسيح بوصفه . تأكيد حقيقته البشرية

، ٦١سورة الصف، رقم " (أحمد"وباإلضافة إلى ذلك فالقرآن ينسب إلى عيسى البشارة برسول يأتي من بعده اسمه 
  )٦اآلية

وإنجيل متَّى تكشف قدرا كبيرا من التشابه في المضمون حول والدة المسيح من " مريم"إن قراءة مقارنة بين سورة 
لكن ماال يمكن . وهذه هي األرضية المشتركة الواسعة بين اإلسالم والنصرانية. الخ... خالل بشارة الروح القدس 

–ي يقيم جدارا عازال يجعل من التعايش التفاوض فيه بالنسبة للقرآن هو الطبيعة البشرية الكاملة للمسيح، وهو األمر الذ

  . أمرا مستحيال في السياق المعاصر- المتمثل في التشارك في الطعام والزواج

السجال حول هذه المسألة فمن الضروري أن نبين االشتباه الذي يمكن أن يقع - وإذا كان من الالزم أن نتتبع الجدل
كلمة "ونفخته المقدسة، وأنه " الروح القدس" من غير أب ببشارة فيه النصراني، من حيث إن القرآن يقر بأن عيسى ولد

، "نجران"هذا االشتباه حدث لنصارى ). ٣٠: ١٩" (عبد اهللا"من جهة، لكنه من جهة أخرى يؤكد أنه " من اهللا وروح منه
 من غير أب ال يجعله ومما أدى إلى تعقيد الجدل أن القرآن يرى أن ميالد عيسى. الذين جاءوا لمحمد في المدينة لمجادلته

 تحدى النصارى تحديا يبدو أنه أرعبهم، األمر الذي ، هذا باإلضافة إلى أن القرآن)٥٩: ٣(أفضل من آدم من هذه الزاوية 
تمثل التحدي في استدعاء ". نجران"واالنصراف إلى " الجزية" يفضلون دفع - فيما تحكي كتب السيرة–" نجران"جعل وفد 

  :    عد جمع اآلباء واألبناء والنساء من الجانبيناللعنة على الكاذبين ب

فمن . الحق من ربك فال تكن من الممترين. إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون
لعنة حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل فنجعل 

  )٦١- ٥٩: ٣" (اهللا على الكاذبين
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وإذا . في عالقته بقوة المنتج له" الخطاب"علينا هنا أن نالحظ أن هذا التحدي، الذي أرعب وفد نجران، يمثل قوة 
 فإن مثل هذا الخطاب المرِعب لم - دون المساس بمصدر الخطاب–كنا نتحدث عن الخطاب بوصفه منظومة من العالقات 

، حيث كان المسلمون أقلية في حاجة للحماية، وهي حاجة تعبر عن نفسها في أشكال من "مكة" في يكن له أن يظهر
. التسامح واالنفتاح والتفاوض، وهي أشكال ال حاجة إليها حين يصبح الخطاب صادرا عن قوة قادرة على إمالء إرادتها

  .وكان ذلك حال المسلمين مع نصارى نجران

 هي التي جعلت من الممكن سحب – قضية ألوهية المسيح أو بنوته –تفاوض حولها هذه القضية التي ال يجوز ال
ألن - وكما أن الخطاب القرآني قد قطع كل إمكانيات التواصل مع مشركي مكة . على النصارى" المشركين"صفة 

القرار على  فقد كان من الطبيعي أن ينسحب نفس - توحيديته كانت موجهة أساسا ضد عبادة األوثان وتعدد اآللهة
النصرانية التي تؤله المسيح، وربما كان القرآن يتعاطف مع نصرانية أخرى، ال ندري عنها الكثير حتى اآلن، وإن كان 

عن يد وهم "هكذا أصبح النصارى المؤلهة أما مشركين أو كفارا، وال خيار أمامهم إال الجزية . احتمال وجودها واردا
أنزلت على محمد، وإبراهيم الذي يدعيه كل من اليهود والنصارى، لم يكن يهوديا وال إن الحقيقة النهائية قد ". صاغرون

  )٦٧- ٤٦: ٣(وكيف يجادلون في إبراهيم وقد أنزلت التوراة واإلنجيل من بعده . نصراني، بل كان حنيفا مسلما

أو العهـد الجديـد     ) التـوراة (ولعله من الهام هنا تأكيد أن القرآن لم يحاول أبدا إلغاء أو محو كتابي العهد القـديم                  
منزل من اهللا مثل القرآن، وأن القرآن يـصدق مـا           " وحي"بل العكس؛ فالقرآن يؤكد أنهما      . بعدم االعتراف بهما  ) اإلنجيل(

غنى عن البيان أن القرآن يتحدث عن إنجيل واحد ال أناجيل، األمر الذي يستدعى الدراسة من أجل تحليل أعمق                   . جاءا به 
إن القرآن ال يوجه طعنه للكتب المقدسة السابقة بقدر ما يتحدث عن تحريف الكلم عن مواضعه، األمـر                  . يللخطاب القرآن 

االتهام إذن موجه لليهود والنصارى، ال لليهودية والنصرانية كأديان، وال لكتبهمـا            . الذي يشير إلى عملية التفسير والتأويل     
 التي تحيل إلى اإلحكام     -٣رقم  –نه اآلية السابعة من سورة آل عمران        الذي تتصم " الخطاب"وهذا يقودنا لمناقشة    . المقدسة

  .والتشابه، وهي اآلية التي على أساسها أقام المتكلمون قواعدهم التأويلية، كما أشرنا من قبل

" كلمة اهللا وروح منه"وفي تقديري أن الخطاب في اآلية يتعلق بالرد على فهم النصارى لوصف القرآن للمسيح بأنه 
هكذا استطاع .  في الخطاب القرآني- المحكم والمتشابه–أنه فهم سقيم غير قادر على التمييز بين الواضح والغامض ب

 - أي الخطاب–، بحيث يصبح هو "الغموض"القرآن أن يواجه التحدي بالتناقض بإعادة تصنيف خطابه وتوجيهه وجهة 
وما ورد من وصف بأنه الكلمة ) المحكم( هي األصل - اهللاوكونه عبدا من عباد –تصبح بشرية المسيح . مرجعية التأويل

، وتصبح مشكلة النصارى أنهم عجزوا عن التمييز بين المستويين، ووقعوا منيجة لذلك )المتشابه(أو الروح تصبح الفرع 
  . ال اهللالذين يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل الذي ال يعلمه إ" الذين في قلوبهم مرض"في معسكر 

أما المشكلة األخرى التي يظن أن القرآن يخالف فيها عقائد النصارى فهي مشكلة الـصلب؛ حيـث يعتقـد عامـة                     
وال تعارض عند المسلم بـين إنكـار الـصلب          . المسلمين وخاصتهم أن القرآن ينكر الصلب ويؤكد الوفاة العادية للمسيح         

رافعك إلى، ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعـوك فـوق            يا عيسى ابن مريم إن متوفيك و      "والرفع إلى السماء    
  ).٥٥: ٣" (الذين كفروا إلى يوم القيامة

وفي تقديري أن القرآن ليس مشغوال بإنكار الصلب أو إثباته؛ فسياق الخطاب هو سياق الجدال مع اليهـود دفاعـا                    
 يرد عليه القرآن    -قولهم أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم      أي  –، التي قالوا فيها بهتانا وإثما عظيما، وادعاؤهم         "مريم"عن  
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مـن المـسائل الخالفيـة      " الصلب" لو كانت مسألة     .)١٥٧: ٤" (وما قتلوه وما صلبوه، ولكن قُدر لهم      "ردا سجاليه واضحا    
ق الجـدل مـع   الهامة مثل مسألة الطبيعة البشرية للمسيح، لكانت قد أثارت جدال أوسع من أن تذكر مرة واحدة وفي سـيا                  

– هو نفي لقدرتهم على الفعـل        – وهم لم يذكروا أنهم صلبوه       –إن بنية الخطاب تُرجح أن نفي قتل اليهود للمسيح          . اليهود

الدليل على ذلك أن مجرد افتخار اليهود بـأنهم قتلـوا المـسيح،             .  إذا كانت المشيئة اإللهية ال تريد وقوع الفعل        -أي فعل 
وما قتلـوه   "والقرآن حين يتصدى بهذه اللغة الحاسمة       . يتضمن تهديدا بقدرتهم على قتل محمد      -وخطابهم موجه إلى محمد   
. إنهم غير قادرين على ذلك، ألن اهللا لن يسمح لهـم          : للرد على زعم اليهود إنما يطمئن محمدا      " وما صلبوه ولكن شبه لهم    

أو " وما قتلتموهم ولكن اهللا قـتلهم     "مد بنية مشابهة مثل     ومن الممكن االستعانة بشواهد أسلوبية خطابية كثيرة في القرآن تعت         
 ".وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى"

       

  :من التفاوض والجدال إلى الحرب:  مع اليهود-٧

، في حين "المدينة"التي تحول اسمها إلى " يثرب"لم يحتك المسلمون مع اليهود احتكاكا فعليا إال بعد الهجرة إلى 
وقد رأينا اعتبارها مرجعية في . ينا ماثال في بعض القبائل العربية، بمعنى أن المسيحية لم تكن غريبةكانت المسيحة د
  . ، والحماية التي تمتع بها المسلمون في دولة تحكمها المسيحية"ورقة بن نوفل"الشأن الديني مع 

 وبـين القبائـل     –المسلمون  –ادمون الجدد   كما يشير إليها البعض اآلن، بين الق      " وثيقة المدينة "، أو   "عهد المدينة "إن  
في إطار هذه المساواة كانت حرية العقيدة       . المقيمة فيها من مشركين ويهود تضمن نوعا من المساواة بين هذه المجموعات           

  .أمر متفقا عليه طالما أن الكل يتكاتف في الدفاع عن المدينة في حالة تعرضها ألي عدوان خارجي

ى المدينة كان اليهود في صيام يوم كيبور، وفي هذا السياق تم فرض الصيام على المسلمين حين قدم المسلمون إل  
بيت "، ومن المعروف أن اتجاه القبلة في صالة المسلمين كان هو نفس اتجاه اليهود "كما كتب على الذين من قبلكم"

  ". المقدس

يها من عناصر تشابه كثيرة ال تُنْكَر، خاصة كان من المتوقع أن تجد دعوة محمد ترحيبا من جانب اليهود، لما ف
لكن قبل بدء الجدل الذي أفضى إلى الحرب، نجد أن الخطاب القرآني . ، لكن هذه التوقعات لم تتحقق"التوحيد"في جانب 

كان االشتراك في اإليمان بإله . كان ناعما وصديقا، ال مع اليهود والنصارى فحسب، بل مع الصابئة والمجوس كذلك
، ١٧: ٢٢، ٦٩، ٤: ٥: انظر( وباليوم اآلخر والعمل الصالح يمثل األرضية المشتركة الواسعة بين أصحاب العقائد واحد
  ). ١٣٧: ٤، ٩٠: ٣: انظر(حتي الدخول في اإلسالم ثم العودة إلى الوثنية، االرتداد، كان مقبوال ومحتمال ). ٢٩: ١٨

. يمثل أول مؤشر من مؤشرات التمايز واالنفصال" مكة"إلى " بيت المقدس"يمكن القول أن تحويل اتجاه القبلة من 
قبل نشوب النزاع –وكانت هذه بداية الجدل والسجال الذي وصل إحيانا إلدانة قاسية، لكنه ظل في معظم األحيان 

ورة البقرة ويمكن تتبع هذا السجال في س. بنعم اهللا على اليهود، وهي النعم التي يكفرونها اآلن" تذكير" مجرد - العسكري
 التي تستمد اسمها من واقعة سردية وردت بها تعكس مدى عناد اليهود وترددهم في طاعة أنبيائهم - ٢السورة رقم –

  . الخ... بتمحل األعذار واألسباب في التساؤل عن كبيعة البقرة ولونها 
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ليه في كل مرة جزءا مـن        مرة في سورة البقرة موجها إلى بني إسرائيل، ي         ١٩حوالي  " واذكروا"إن حضور الفعل    
 أعنـي   -وبدون القدرة على مراعاة الطبيعة الخطابية للقـرآن         . أجزاء سيرتهم في رفض األنبياء وعنادهم، حضور الفت       

 فإن من السهل تعميم هذا الخطاب لينسحب على اليهود في كل زمـان ومكـان، أي تحويـل                   –" نصا"ال  " خطابا"بوصفه  
وليس األمـر مجـرد     . جه لمخاطبين تاريخيين إلى كونه وصفا لطبائع ثابتة في اليهود         دلاللة الخطاب من كونه خطابا مو     

 بل األهم هو اكتشاف ما يقوله الخطاب نفسه عن الـسياق،            – وهو أمر أساسي في تحليل الخطاب        –أهمية اعتبار السياق    
في داللة الخطاب سؤال يـشغل كـل        " ياإلنسان/العام"و" النسبي/التاريخي"وألن السؤال عن    . وأكثر أهمية هو كيفية القول    

إن المنتصر فـي    . لن يساعد في حل المشكل    " نصا"الباحثين في مجال الدراسات القرآنية، فإن التعامل مع القرآن بوصفه           
إلزالة الحلول التي تعتمد على مجـرد النوايـا الحـسنة عنـد             " النسخ"النهاية هم التقليديون؛ إذ سرعان ما يوظفون مقولة         

" العداوة واالستبعاد واإلقصاء  "هي القيم العامة، بينما     " المشاركة والتعايش "وة الحداثة، الذين يميلون إلى اعتبار       أصحاب دع 
في سياق العدوان الصهيوني على أرض فلـسطين، ومحاولـة          . هي القيم النسبية التاريخية، وذلك دون إطار منهجي سليم        

  .هو السائد" العداوة واالستبعاد واإلقصاء"ى أن خطاب  نر-جيتو–إسرائيل بناء جدار عازل يحمي حدودها 

وفي السياق  . ندرك أننا نعيش عالما تتحدد فيه آليات االختيار بناء علىمعطيات معقدة          " االختيار"وحين نتحدث عن    
اصل علـى   في سياق الحرب ضد اإلرهاب واحتالل العراق والعدوان المتو–الحالي لعالقة العالم اإلسالمي بالعالم الغربي   

الذي تسعى أمريكا إلقامته، هذا فضال عن التهديد المتزايـد أليـران            " الشرق األوسط الكبير  "الشعب الفلسطيني ومشروع    
إن المعنى السائد هو القتل والدمار بـال رادع وال          .  تبدو االحتماالت مخيبة   –وسوريا، واعتقال لبنان تحت سلطة القناصلة       

  .وازع

 السؤال عن مدى قدرة المسلمين، أو باألحرى استعدادهم، لقبول هـذا المـنهج سـؤاال                في هذا السياق أيضا يصبح    
هل من الممكن مثال أن يدرك المسلمون هذا األفق المفتوح في الخطاب القرآني، األفق المحمل بإمكانيات                . أكاديميا متعاليا 

؟ إن السؤال مشروع    "المنسوخ"عاني األخرى في خانة     تساعدهم على االختيار بدال من المعنى الثابت النهائي الذي يدفن الم          
وسيظل مشروعا، ال من أجل فهم أفضل للمعني الديني فقط، وهو أمر حيوي، بل هو مشروع كـذلك لمـساعدتنا علـى                      

، التـي تبـدو     "الصدام واالستبعاد واإلقـصاء   "إن اختيار معاني    . التعايش في مجتمعاتنا مع من يختلفون معنا دينا أو فكرا         
. أشير فقط لما حدث في اإلسكندرية منذ يـومين        . اقة في كفاحنا ضد أعدائنا، تتحول إلى أسلحة مدمرة داخل مجتمعاتنا          بر

والحقيقة أننا حتى في الصراع ضد أعـدائنا        . يتدمر عدونا فقط  " الدمار"إننا ندمر حياتنا االجتماعية حين نتصور أن معاني         
  .   هم بأساطيرنا، وهم يدمروننا بأسلحة أنتجها العلم والقوةنحارب بالكلمات ورصاص اآليات، أي نخرج ل
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  حقوق اإلنسان وجتديد اخلطاب الديني
  العامل اإلسالمي غري العربي؟ جتاربكيف يستفيد العامل العربي من 

  

  ٢٠٠٦أبريل  ٢٠-١٨اإلسكندرية يف 
  مؤمتر علمي

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رضوان زيادة.د

  مدير مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان
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 مسألةً وجودية، إنها مسألة حياٍة أو موت، فإذا         ،بال شك و  ،اليوم بحسؤال تجديد الخطاب اإلسالمي المعاصر أص     إن  
 على مفاصله التي تكلّست واهترأت فإنه لن يستطيع أن يسهم في صنع العالم فكرياً وثقافيـاً، وإذا                  ألم يتمكن من جلو الصد    

تئ يكررها ويعيدها منذ عقود، وهـذا       لم يخرج من عزلته إلى رحاب المعرفة اإلنسانية فإنه سيبقى يجتر مقوالته التي ما ف              
 "ثورة" قناعة من أننا نحتاج حقيقة إلى        السؤال عليه أن ينبع من حاجتنا لتجديد ذاتنا، وليس من حاجة اآلخرين لتغيير ذاتنا،             

ـ              ،مفاهيمية جديدة  ي الـذي    فالتجديد عملية جوانية وليست تجميلية برانية، إنها تتعلق بإعادة صياغة األسس والبناء المعرف
انبنى عليه خطابنا وأصبح يشكّل وعينا وشكّل تاريخياً ال وعينا الذاتي، إنه ما نقدم به ذاتنا إلى العـالم والـصورة التـي                       
نعكس به تصورنا ورؤيتنا للعالم، ومن هنا يصبح سؤال التجديد سؤال اللحظة التاريخية المصيرية الذي ال فرار منـه أو                    

اإلسـالم  "ول بـأن  ، أو الق"اإلسالم يقدم أفضل نموذج إنساني للعالم"ة أو التحايل بالقول أن تهرب، وال تجدي معه المراوغ    
توقف كثيراً عند ما نقوله نحن       ي ، ذلك أن العالم اليوم لم يعد      "هو الحل لمشاكلنا السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية      

فنا االقتصادي وإرثنا االجتماعي يكشف عن حال خطابنا ويعبر عنه          ألنفسنا ثم نقف عند حدود القول، فحالنا السياسي وتخل        
بامتياز، وهو ما يعني أن التجديد في أحد جوانبه هو عملية تنموية شاملة تستهدف اإلصالح السياسي الذي ال مفـر منـه                      

اقتـصادية وثقافيـة    وتأخذ بعينها أيضاً إعادة بناء النظام االجتماعي وما يرافق ذلـك مـن إصـالحات                ،كخطوٍة مركزية 
 عندها يتضح ويتسع بنفس الوقت سؤال التجديد ليصبح معنى الوجود اإلسالمي في المستقبل، وليكثّف حقيقة أن                 .وإعالمية

الواقع اإلسالمي ال إصالح له بدون صالح خطابه وتجديده، فالتحديات التي تنتظره هي بحجم العوائـق والموانـع التـي                    
ا دام قد أصبح سؤال الوجود فعندها تبقى عمليات الممانعة جميعها جزءاً مـن صـيرورته                 م هتعترضه خالل مسيرته، لكن   

  .ومساعدةً له في بلورة خطابه وصقله

لم تترافق مع   ذلك أنها   ،دون الطموح وال تتعدى مجرد أفكاٍر متناثرة ال يربطها ناظم           إلى التجديد  اتالدعوبقيت  لقد  
 واألمر ذاته فيمـا يتعلـق       .ل دون إمكانية التأسيس عليها    حا ما   وهو،لألفكار النظرية نتائج عملية تعتبر بمثابة مختبٍر فعلي       

إذ بقي مجرد استثمار سياسي في اإلعالم سواء بالنسبة للواليـات المتحـدة أو بالنـسبة لألنظمـة الـسياسية                    ،باإلصالح
 التجديد كقضايا أو كنظرية ذات متطلبات       إلى الحديث عن  إذا لم ننتقل     يراوح  مكانه     لذلك أرى أن  التجديد سيظل     ،العربية

 ذلك ينقلنا وبشكل مباشر إلى الطرح الذي يربط التجديد بالحراك االجتماعي والسياسي للمجتمع، بحيـث                وعملية وعلمية،   
يمكن تركيب عالقة جدلية قائمة بين هذين الطرفين، فلن نستطيع الوصول إلى التجديد إال مـع دخـول العـالم العربـي                      

نتقل فيها من حالة الشلل والعطالة والالفاعلية إلى حالة الفعل واإلشعاع الحضاري،            يمي في دورٍة حضارية جديدة      واإلسال
وبذلك يكون التجديد رهين اإلصـالح      وبدون ذلك لن يتحقق التجديد الفكري وسيبقى رهين مشكالته االجتماعية والسياسية،          

 .بمعناه الشامل السياسي واالقتصادي والتشريعي

أصبح الحديث عن اإلصالح اإلسالمي جزء من استراتيجية الـسياسات الدوليـة لمنطقـة الـشرق                ن غير شك    م
 ،٢٠٠١سـبتمبر   /  فعولمة تحديث اإلسالم إذا صح التعبير ارتبطت بشكٍل كبير بحدث الحادي عشر من أيلـول                 ،األوسط

             .اد وحركة المال والسياحة الدوليتينذات تأثيرات دولية بالغة األثر على االقتصأصبحت ذلك أن األصولية 

 التي تبـدو للكثيـر مـن        ،   وفورة االهتمام باإلسالم تنبع أيضاً من حجم تأثيره الطاغي في ثقافة شعوب المنطقة            
 وإنمـا   ، وكل محاوالت التحديث والدمقرطة ليست جزئية ومحـدودة فحـسب          ،المراجعين والمتابعين عصية على التغيير    
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 ٢

ربط عملية اإلصالح الـسياسي     إلى   األمر الذي دفع الكثير من السياسيين        . ولم تدخل إلى عمق ثقافة سكانها      ،أيضاًتجميلية  
  .المطلوب إجراؤها باإلصالح الديني المتعثر حصوله

وتجديـد الخطـاب الـديني    ، كانت عملية اإلصالح الديني بما تعنيه من إعادة بناء المؤسسات الدينية والتعليمية           ذاوإ
 ال يمكن أن تتم دون مرور مفصلي وحاسم بإعادة بناء هيكلية الدولـة العربيـة علـى                  ،تجاه خطاب أكثر إنسانية وعقلنة    با

وبناء خطاب سياسي يقطع جذرياً مع الخطاب األيديولوجي الرعائي باتجاه الخطاب السياسي المؤسـس              ،أسس مدنية حديثة  
تبدأ عملية اإلصالح الديني من قلب وجوهر العمليـة  يبدو واضحاً أن  ولذلك،على احترام اإلنسان وحقوقه واحترام خياراته     

 لإلصالح الديني بدون عملية إصالح سياسي شامل، وعلى حد تعبير فيليب بورينغ فـإن المحافظـة                 ةال إمكاني ف،السياسية
"  فكرية عمادها الـسياسة    فاإلسالم بحاجة اليوم إلى ثورة    " ،  السياسية هي السبب األبرز في تعويق التطوير أكثر من الدين         

 إلى مفكـر     اليوم حتاجي المؤدب أن اإلسالم     يعتبر إذ   ،) في مواجهة اإلسالم   (في كتابه   عبد الوهاب المؤدب    على حد تعبير    
  .مثل سينوزا

 إذ هو يتناول ضرورات راهنـة ويمتلـك         ، أسهل من اإلصالح الديني     وكما هو معروف   اإلصالح السياسي  ،لكن  
 والتجربة التاريخيـة    ، اإلصالح الديني فإنه يعني رؤية مختلفة للعالم ويتطلب إعادة قراءة النص الديني             أما ،قنوات معروفة 

 ولذلك فقد يسبق اإلصالح السياسي ويساعد على والدة اإلصالح الديني وقد تكون العملية العكـسية صـحيحة                  ،للمسلمين
ا يساعد على تنظيم العملية السياسية وفـق أسـس سـلمية             بمعنى أن إصالح دور الدين في المجتمعات العربية ربم         ،أيضاً

 ذلك أن مـساره صـعب ومعقـد         ، لكن لن يحسم اإلصالح الديني والسياسي بشكل أكيد اإلصالح الديني          ،وقانونية أفضل 
ـ  وإذا استخدمنا مصطلحات المؤرخ الفرنسي الشهير  فرنار        ،ويحتاج إلى أجيال متتابعة    د بروديـل لقلنـا أن اإلصـالح        ن

 فهـو   ، أما اإلصالح الديني فهو أقرب إلى تاريخ الحقبات أو التاريخ الطويـل            ،اسي يدخل ضمن زمن التاريخ القصير     السي
 .عملية تربوية وثقافية متكاملة تنشأ األجيال خاللها على مفاهيم جديدة وتبنى العالقات بين األفراد أيضاً وفقاً ألسس جديدة                 

  .به وإنما ينسج المنظور الذي يرى الفرد من خالله ذاته وغيره وعالمهفالدين ال يتدخل فقط في عالقة الفرد بر

ومن هنا يأتي الرهان على أن إنجاز اإلصالح الديني من شأنه أن يعيد تنضيد العالقات االقتـصادية واالجتماعيـة                   
 وهو األمل الـذي تطمـح لتحقيقـه جميـع الحـضارات      ،وفق عالقة تبادلية تسهم بال شك في إعالء قيمة اإلنسان وشأنه 

  .والثقافات وعلى رأسها الحضارة اإلسالمية

وبنفس الوقت دخل في مـسارات تنمويـة        ، العالم اإلسالمي اليوم ينتمي إلى خبرات تاريخية متفاوتة ومختلفة         ،لكن
ي يلعب دوراً على صعيد إسهام الحـضارة        تعزيز الخبرات التبادلية التاريخية لبناء تراكم حضار      فكيف السبيل إلى    ،ددةمتع

  .العربية واإلسالمية في الحضارة اإلنسانية

فالعرب يتحدثون في اإلسـالم     ،البد في البدء من خروج الخطاب العربي حول اإلسالم من إسار مركزيته التاريخية            
سوا مركزية تاريخية شبيهة بالمركزية     لقد مار .بوصفه حكراً أو إرثاً تاريخياً هم األقدر على التعبير عنه أو التحدث باسمه            

وإذا كنا اليوم ننتقد المركزية الغربية في إطار تعاملها مع الحضارات األخرى وتجاهلهـا              ،األوربية بحق الشعوب األخرى   
فإن العرب أنفسهم مارسوا بحق الشعوب اإلسالمية خارج مجالهم التداولي مركزيةً مـن             ،ووضعها في دائرة الالمفكر فيه    

وهو مـا وجـدناه فـي    ،خر حكمتها العصبية ونوع من الترفع القيمي وأحياناً العرقي مع صعود الفكرة القومية عالياً      نوٍع آ 
وعلى ذلك لـم يـستطع      ، في تأثيرهم اإلسالمي   عبر إضفاء فرادة خاصة على العرب     ، اإلسالمي –مداوالت الحوار القومي    
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 ٣

حجم الترجمات العربية عن    و خير دليل على ذلك      ، والعلمية المتزايدة  العرب االنفتاح على العالم اإلسالمي بخبراته الفكرية      
  . ومجحفاً بحق هذه الشعوب وتاريخها العريقيبدو هزيالً جداًالذي اللغات اإلسالمية األخرى 

  إال  ولم تتعدل  ،ولم تنحصر هذه المركزية في اإلطار الفكري فحسب وإنما تعدت إلى المجال السياسي واالقتصادي             
دها الدنيا مع النجاحات االقتصادية الباهرة التي حققتها بعض الدول اإلسالمية في جنوب شرقي آسـيا كماليزيـا                  في حدو 

  .مثالً

ي يتعلق بـضرورة اسـتفادة العـرب مـن اإلرث           في عالقته بالعالم اإلسالم   التحدي اآلخر المتعلق بالعالم العربي      
فالـسوري يحـضر فـي الـوعي        ،فيما يتعلق بقضايا العالم العربي    العاطفي واإلنساني المكنون في دول العالم اإلسالمي        

 والمـصري   ،"أرض الحرمين "والسعودي يصور كقادم من     ،"الشام الشريف   "اإلسالمي على سبيل المثال بوصفه قادماً من        
لكن على الرغم من ذلك لم يكن لسورية علـى سـبيل المثـال أي سياسـة خارجيـة                   ،  "أرض الكنانة "يصور كجزء من    

،ألنها تؤسس في الوعي الـسياسي الـسوري        في استراتيجيتها بل إنها التحضر أبداً     ،لم اإلسالمي اراتيجة فيما يتعلق بالع   است
 انعكس سلباً في كل مجاالت الحيـاة والتبـادل الحـضاري واإلبـداع              ا والفتور السياسي هذ   ،كبديل عن المنظومة العربية   

وبحٍد أدنى السعودية التي أرادت توظيف منظمة المؤتمر        ،رب العربي وينسحب األمر ذاته على مصر أو دول المغ       ،البشري
  . من استراتيجية أوسع تتعلق باالنفتاح على العالم اإلسالمياإلسالمي كجزء من دورها اإلقليمي والدولي وليس كجزٍء

انفتـاح حقيقـي    ال بد إذاً من كسر إطار المركزية العربية التي مورست تجاه العالم اإلسالمي بما يؤسس لعالقـة                  
  .وتبادل وإثراء حقيقي بين المكونات العرقية واإلثنية والحضارية المختلفة

تختلف باختالف البيئـة     فتجربة العالم اإلسالمي في إيران وتركيا و دول جنوب شرق آسيا و دول آسيا الوسطى                
القـرب  ،مختلف بـدول الجـوار الجغرافي     السيما االحتكاك   ،الحضارية والتاريخية التي أثّرت فيها وشكّلت قوامها الثقافي       

 تأثير الصين وسيما االنفتاح االقتـصادي       ،تأثير روسيا أو االتحاد السوفيتي سابقاً على دول وسط آسيا         ،األوروبي من تركيا  
وهو ما انعكس   ،وما يستتبع ذلك من تأثيرات مختلفة تتعلق باألديان التي تفرض اختالطاً معها           ،على دول جنوب شرق آسيا    

 فالعادات اإلسالمية في جنوب شرق آسيا تقترب كثيـراً          ،عورياً في عادات وتقاليد وثقافات الدول اإلسالمية المجاورة       ال ش 
  .من تاثيرات بوذية وكونفوشيوسية عليها

وبقدر ما نفهم هذا التعـدد والتنـوع         ،أو ما يسمى اإلسالم المتعدد    ،كل ذلك يعزز نظرية وجود اإلسالمات المختلفة      
ولكن اإلسهام األكبر الـذي  .نى بقدر ما نفيد منه كإثراء لمجرى الحضارة اإلسالمية وأثرها في التاريخ اإلنساني  على أنه غ  

لغرب بالرغم من نمو الجماعـات      عن ا مفهوم أكثر انفتاحاً    بلورة  استطاع الخطاب اإلسالمي غير العربي تقديمه تمثل في         
ي استعادت خطاباً ال تاريخياً عن الغرب يـصفه بالماهويـة والثبـات             والت،األصولية في الوقت الحالي وانتشارها الواسع     

بيـد  .وهو الحضور ذاته الذي نجده في الخطابات األيديولوجية العربية سواء أكانت إسالمية أم يسارية             ،كأقنوم واحد موحد  
فـي شـقها االقتـصادي    أن قدرة الخطاب اإلسالمي غير العربي على القيام بنمط من التوأمة مع مفاهيم الحداثـة سـيما          

والسياسي أتاح له تطوير خطابه خاصةً فيما يتعلـق بتـضمينها مفـاهيم الديمقراطيـة وحقـوق اإلنـسان واالخـتالف                     
الطفرة االقتصادية والنمو الكبيـر الـذي حققتـه         وكان األثر األكبر واضحاً في      .وجدنا ذلك في ماليزيا و تركيا     ،والتعددية

  .ماليزيا على سبيل المثال
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ود ذلك بنسبٍة ما إلى عدم خضوع جميع دول العالم اإلسالمي لالستعمار وبالتالي لم يتح لها مخالطة الجانـب                   قد يع 
لكن نمط تطور دولتها لم     ،بيد أن األمر ذاته يصح على عدد من الدول العربية التي لم تخضع لالستعمار             ،السيء من الغرب  

  .لعقود مديدة من االستعماريختلف كثيراً عن غيرها من الدول العربية التي خضعت 

 فالنخب العربية غالباً مـا طـورت        ، يعود إلى االختالف في طبيعة النخب العربية واإلسالمية        ألمرولذلك أرى أن ا   
 ،في حين أن النخب في الدول اإلسالمية وفي ماليزيا بشكٍل خاص          .مفهوماً كالنياً عن الدولة ينيط بها دوراً تغييرياً للمجتمع        

وهذا يمكن لمسه بدراسة األصـول البعيـدة لمعظـم          ، بدورها التنموي والتشاركي ال االستعالئي      لديها لنخبارتبط تطور ا  
  .النخب السياسية والثقافية والعسكرية الماليزية

ت النخب العربية قد انعطفت بقوة باتجاه اليسار والرؤية الشمولية لدور الدولة فإن هذا التأثير بدى محدوداً                 وإذا كان 
  .التي بقي تركيزها منحطاً على الدور االقتصادي وعلى النمو الصناعي،ب الماليزيةفي النخ

ولـدول  ،هناك نقطة في غاية األهمية وتتعلق بالتفسير األنثربولوجي للنجاح االقتصادي الماليزي بشكٍل خاص            ،لكن
وتمركزهـا علـى فكـرة      ،مجتمعاتوالذي غالباً ما يتم عزوه إلى الثقافة االنطوائية لهـذه ال          ،جنوب شرق آسيا بشكٍل عام    

وهو مـا   ،عات تتصف باللين ورفض الخروج أو االنـشقاق       بحيث أنه حتى في أجواء حرية حقيقية فإن هذه المجتم         ،الطاعة
ى جرى وصف تلـك المجتمعـات       ت ح ، لتفسير ظاهرة النمور اآلسيوية    خ غربي ركان محور لدراسة أكثر من باحث ومؤ      

  .فرض عليهاأي الذي ال تشعر شعوب تلك المنطقة بنمط السيطرة الشمولية الذي ي" لمستلذاالستبداد ا"بأنها تعيش نمطاً من 

وهذا يفرض علينا مرة أخـرى قـراءة        .وهو ما يفسر النجاح االقتصادي بالرغم من جود استعصاء سياسي حقيقي          
ج من نسق المركزية العربية التـي   ويحتم علينا الخرو  ،ك المجتمعات وفقاً لسياقها التاريخي الخاص بها      لالتطور التاريخي لت  

  .أسرتنا كثيراً لفكرة أن ال تطور للعالم اإلسالمي إال بتطور جذري للعالم العربي
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  :اتهأصول الخطاب اإلحيائي وتطور : أوالً
جرى اإلعالن عن المقولة التأسيسية في الخطاب األصولي اإلسالمي المعاصر في العالم العربي وخارجه  في 

في بيان تأسيسه ) م1979( قال أبو األعلى المودودي. وقت واحد تقريباً، أي في األربعينات من القرن العشرين الماضي
 وإذا ،إن هويةَ المسلم دينُه) : 1947نتقلت إلى باكستان بعد تأسيسها عام وقتَها بالهند، وا ( 1941للجماعة اإلسالمية عام 

بالقاهرة إن اإلسالم دين ودنيا، ) 1949- (وقال حسن البنّا . جرد منها جرد من إنسانيته، وسيطر عليه شيطان القومية
اصر في مصر انطالق حركة احتجاجية وكما كانت بدايات ظواهر اُألصولية اإلسالمية في طَورها المع. مصحفٌ وسيف

، كذلك كان ااألمر بالهند بين المسلمين، الذين )1924- 1922(على إضعاف الخالفة ثم إزالتها من جانب مصطفى كمال 
 ونعرفُ من مراسالت ."حركة الخالفة "  جمعيةً لدعم الخليفة العثماني عرفت في ما بعد تحت اسم 1916شكّلوا عام 
- 1898( بمصر المناروه وسومطرة وآسيا الوسطى خالل العقدين األولين من القرن العشرين، مع مجلة المسلمين بجا

) الجامعة اإلسالمية؟ أو( أن مسألة بقاء الزعامة الدينية والسياسية الرمزية للمسلمين متمثّلةً في الخليفة العثماني) م1936
األصولي اإلسالمي حتى  /د تـتالت تطورات الخطاب اإلحيائيوق. كانت الشغـل الشاغل لـذوي الثقافة الدينية منهم

اكتملت حلقاتُه في العالم العربي وباكستان أواخر الستينات من القرن العشرين؛ في حين غابت تلك التطورات عن ساحات 
اً التالية للحرب العالمية تركيا وآسيا الوسطى والقوقاز وإندونيسيا والهند لظروف عدة في الحقبة نفسها، أي الثالثين عام

  .الثانية
  : ةالتاليإن المعالم الرئيسية لخطاب الهوية هذا، تتركز حسبما تبلور في األمور والمسائل   
في أنه يملك مشروعاً سياسياً ال يمكن ) ديانات التوحيد بالذات(  إن اإلسالم يختلف عن الديانات اُألخرى -   

ولذلك . الخالفة) : ص(وقد سمى الصحابةُ األوائُل المشروع بعد وفاة الرسول. مين بدونهتصور الحياة المنتظمة للمسل
البعد القرآني يتمثُّل في أن المسلمين مستخلَفون من اهللا أو أنهم مكلَّفون .  واآلخَر زماني،بعدان واضحان؛ أحدهما قرآني
) ص(تحددت آلياتُه بعد وفاة الرسول ) نظام الخالفة( ُل في أن النظام والبعــد الزماني يتمثَّ. بإقامة حكْم اهللا في األرض

  ".خليفة رسول اهللا"بظهور منصب 
  وما دام المشروع ذا طبيعة إلهية فال فصل بين الدين والدولة في رؤية اإلسالم؛ بل إن الدين ال يطبقُ بحذافيره - 

. وهكذا فالفصل كان عمالً تغريبياً تخريبياً المقصود به إزالةُ اإلسالم.  والدولةإالّ في ظّل االندماج أو التدامج بين الدين
  .ولتجاوز حالة الالشرعية هذه، ال بد من قيام الدولة اإلسالمية التي تطبق الشريعة

اك بل اختلفوا على طريقة تأدية التكليف، وبرز ذ.   ما اختلف اإلسالميون الحزبيون على الحاكمية أو التكليف- 
أصر المتشـددون على . الخالفُ منذ أوساط الستينات في باكستان أوالً، ثم في مصر وبقاع العالم العربي األخرى

؛ في حين تبلور تدريجياً تيار رئيسي )الجاهلية (  والنهي عن المنكر ،)الدولة اإلسالمية( العنـف في األمـر بالمعروف 
  . الداخل اإلسالمي رغم حالة الالشرعية السائدةيفضل عدم استعمال العنف المباشر في 
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  :البيئات اإلسالمية : ثانياً
 ، في تبلْور الخطاب األصولي اإلسالمي،أسهمت الحرب الباردةُ التي تميزت بفصاميات سياسية وثقافية راديكالية

في آسيا . ا خطاب مشابه لدى فئات واسعةأما الساحاتُ اإلسالميةُ األخرى، فما تبلور فيه. سواء في باكستان أو في مصر
وفي الهند، الضطرار المسلمين لالستظالل بحزب المؤتمر حمايةً . الوسطى والقوقاز لوقوعها تحت السيطرة الشيوعية

شعبية : وفي إندونيسيا لسببين . وفي تركيا بسبب سيطرة العلمانية الراديكالية التي يحميها الجيـش. لوجودهم وحقوقهم
 وفي إيران  بسبب استمرار سيطرة المرجعية الدينية التقليدية علىالخطاب .ارنو الكبيرة، وسيطرة الحركات الصوفيةسوك

  . والجمهور
: عدم تبلورها والواقع أنّه وفي سياقات الحرب الباردة، هناك عامالن أثَّرا بقوة في تبلور الخطابات األصولية أو

 موقف نُخَب الدولة الوطنية من المؤسسات اإلسالمية التقليدية عند السنّة على تجربة الدولة الوطنية، والموقف، أو
وعلى الخصوص بعد  وعلى العالم العربي ومن حوله ،فالصراع في الحرب الباردة على باكستان ومن حوِلها. الخصوص

قيام إسرائيل، وصيرورة النفط سلعةً استراتيجية، كلُّ ذلك أدى إلى فشل تجربة الدولة الوطنية، ونشر الريح في أشرعة 
نموذج مكافحة : وبالنسبة لعالئق األنظمة بالمؤسسات الدينية التقليدية، فقد سيطر أحد ثالثة نماذج. الخطاب اُألصولي

والمالحظُ أنه في حالتي . ود اإللغاء، ونموذج اإلبقاء عليها مع استتباعها، ونموذج الحيادية إزاءهاالمؤسسة الدينية إلى حد
المكافحة أو االستتباع؛ فقد حدث ثَوران ديني قوي ليس من جانب ورثة المؤسسة والمذاهب الفقهية؛ بل من جانب 

فمن نماذج اإللغاء . ذا ملحوظٌ في دوٍل كثيرة عربية وغير عربيةوه. اإلحيائيين األصوليين الذين أرادوا احتالل المرجعية
: ومن نماذج استتباع المؤسسة األقطار العربية الرئيسية. باكستان وتونس وليبيا وسوريا والعراق والجزائر: أو محاولته

ن الحياد من جانب الدولة إزاء وفي بلدا. إندونيسيا ولبنان واألردن واليمن:  ومن نماذج الحياد.مصر والمغرب والسعودية
أما إيران فهي حالـةٌ فريدةٌ بسبب خصوصيات . المؤسسة حدث إحياء ديني لكنه ظلَّ معتدالً وغير جذريٍ أو عنيف

لكن المؤسسة . عند السنة) الحاكمية( هي فكرةٌ أصوليةٌ مثل فكرة ) والية الفقيه( بمعنـى أن فكـرة . المذهب الشيعي
في حين تحطّمت المؤسسة الدينية التقليدية عند السنة في سائر أنحاء العالمين العربي .  هي التي تتولى تطبيقَهاالتقليدية

واإلسالمي أو ضعفت ضعفاً شديداً بسبب ضرب األنظمة لها بحجة التحديث، أو استتباعها لتأمن جانبها أو لتستخدمها في 
  . وجه األصوليين

  
  : وإمكان اإلفادة منهاالخطابات الدينية  :ثالثاً
عرفت العوالُم العربيةُ واإلسالمية على تفاوت حركةً أوحركات لإلصالح الديني خالل العقود األولى من القرن   
تحقيق التقدم من طريق دخول العالم األوروبي، أو على األقّل : وكانت اإلشكاليةُ الرئيسيةُ في اإلصالحيات. العشرين

  .بحيث ال تشكّل عقبةً أمام التجديد االجتماعي والثقافي والسياسي. لمؤسسات الدينيةتحديث الفكر الديني وا
بيد أن فكر الهوية اإلحيائي، والذي ظهر في حقبة ما بين الحربين، وتبلور بعد الحرب الثانية، والذي اتجه   

 وخطاباً مختلفاً يقول بضرب عالمرؤيةً لللمكافحة اإلصالح باسم صون الخصوصية والذاتية والهوية الطُهورية، أرسى 
  .التغريب، وإقامة الدولة اإلسالمية التي تطبق الشريعة
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  : والواقع أن هناك ثالثة أشكال من التعبير عن صدمات الحداثة والعولمة اليوم لدى المسلمين   
 ،ة في هذا العالماإلحيائية القوية المعروفة باسم الصحوة، وهي تمثّل وعياً بالخصوصية، وإحساساً بالغرب - 

وهي الغالبةُ في ( فإذا تبلورت حزبياً التزمتْ باألصولية الجهادية أو المساِلمة . واعتقاداص بوجود مؤامرة على اإلسالم
  ).أوساط التيار الرئيسي

وقد  ،أو المذاهب الفقهية أو حتى االعتزال) اإليجابي في التقاليد( وهذا تيار يحاول استعادة . التقليديون الجدد - 
 وليس من المنتظر أن ،لكنه ما ثبت أقدامه بعد. أفاد ويفيد من األطروحات اإلصالحية في الربع األول من القرن العشرين
 وكال الطرفين ال يحبه ؛ فضالً عن تعرضه ،يحدث ذلك؛ ألنه واقع على الخطّ الفاصل بين اإلحيائية والسلطات السياسية

 .لالبتزاز من األصوليين
وهم يدعون للتجديد والنهوض في كل .  وهؤالء أفراد في كل بلد عربي أو إسالمي.اإلصالحيون الجدد  - 

ويبدو أن .  ولدى البعض منهم ميوٌل راديكالية تصل إلى  العلمانية الملعونة لدى اإلحيائيين والجمهور.المسائل الدينية
 . قَ السائد أو الغالب لكنهم اليوم خارج اُألفُ،للمعتدلين منهم  مستقبالً

والحقُّ .  لمقولة اإلسالم األسيوي المعتدل2001 سبتمبر 11لقد روج األميركيون وبعض األوروبيين بعد أحداث 
. أن هذا االعتدال يعود للنجاح النسبي للتجربة السياسية والتنموية لهؤالء في العقَدين األخيرين ؛ من مثل ماليزيا وتركيا

فالنجاح الماليزي ليس . طاب إصالحٍ وانفتاحٍ وتجديد باسم الدين أو حتى لتغطية النجاح التنموي أو السياسيلكن لم ينشْأ خ
وكذلك األمر في تركيا رغم وصول حزبٍ ذي صبغة دينية . له كهنةٌ دينيون أو دعاةٌ للحداثة والديمقراطية باسم اإلسالم

، أو كما يقول )علم الكالم الجديد( فقهاء نزوع غالّب للتغيير تحت اسم ولدى اإليرانيين من الفقهاء وغير ال. للسطلة
  ! بيد أن الحكم بيد الفقيه، وباسم الدين! الديمقراطية اإلسالمية: الرئيس محمد خاتمي 

ولذلك أرى أنه يمكن اإلفادة بحق من التجربة التنموية والسياسية لدى بعض سياسيي ومنظّري اإلسالم غير 
وهكذا فنحن . لكنني ال أرى خطاباً إصالحياً جديداً باسم الدين، لدى المسلمين األسيويين، يمكننا اإلفادةُ منه. العربي

وال . متروكون حتى اليوم في قبضة خطاب إحيائية اإلخوان المسلمين السائدة لدى التيار الرئيسي ذي الجماهيرية الكبيرة
  .حول وال قوة إال باهللا
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اولها مصلحون نابغون مثل جمال الدين األفغانى فى النـصف          بالفشل كل محاوالت التجديد اإلسالمى التى ح      باءت  
  تـاله  ها تلميذه النابغ محمد عبده الذى يعد اكبر عقالنى فى الفكر اإلسالمى حتى اليوم ثم              لواصالعشرين  الثانى من القرن    

بنا الذى أراد أن يقدم      فانه قدم سلفية ميسره حتى انتهى الحال إلى حسن ال          .رشيد رضا الذى وإن افتقد عقالنية  محمد عبده        
فيـرة حـال دون أن      غ وإن وضعه كزعيم لجماهير      ،مه العطاء قون ذلك أن عوجل وهو فى       داإلسالم كمنهج حياه وحال     

 . خطوة لمجـاوزة فقـه المـذاهب       "فقه السنة "وضع  ل وكان دفعه للشيخ سيد سابق       ، ويعد له العدة   .يصل إلى ما كان يريده    
 اإلسالمى  كر الف  على تطع مجاوزة اإلطار السلفى الذى يطبق     سل هذه المحاوالت إنها لم ت     وعملياً كان السبب األكبر فى فش     

  .منذ عشر قرون أى منذ أن أغلق باب االجتهاد

وواقعياً لم يكن هذا التجاوز سهالً أو حتى ممكناً لسببين األول القداسة التى تحيط بالعالم اإلسالمى وتربطه بفترة                    
وزه يتطلب وضع إطار أخر على أسس أخرى تختلف عن األسس التى            اوالثانى أن تج  . وتفوقها ازدهار الحضارة اإلسالمية  

وضع عليها األسالف منظومة المعرفة اإلسالمية من حديث وتفسير وفقه وهى مهمة قاسيه صعبة شائكة تتطلب أعمـارا                  
حديثين والفقهاء مـن  م بفضل المفسرين والوعصبه من الرجال ال فرداً واحداً ألن الفكر السلفى كان قلعة ممردة    .. .االًيواج

ومن األندلس حتى الصين وعلى مدار آلف عـام ال           أربع أركان العالم اإلسالمى من سيبريا الباردة حتى السودان الحارة،         
  . نقضها وال يمكن تجاوزها ألنها تسد الطريقليسه

  :واإلطار السلفى يقوم على أربعة أصول

 واألخذ بأصـول الفقـه كمـا وضـعها          .هب األربعة للفقه اإلسالمى فى العالم السنى       اتباع أحد المذا   :األصل األول 
  .الفقهاء

وما وضـعه  .... بتفاسير القرآن التى وضعها األئمة مثل الطبرى والقرطبى وابن كثير الخ  اإليمان:األصل الثـانى  
  الخ....مثل النسخ واسباب النزول "علوم القرآن"المفسرون من 

 وتكييـف   رجـال  وعلـل ال   .يمان بالقواعد التى وضعها المحدثون لعلوم الحديث درابه وروايـة         اإل :األصل الثالث 
  .تبعاً لإلسناد.فعيضح وحسن وياألحاديث من صح

 يـذكر  ماعند. أن يقال رضى اهللا عنهاىهم ليى عضل هؤالء األسالف والترضساس العميق بف حاإل :األصل الرابـع  
   . واتخاذهم أسوه وقدوة،أحدهم

فقد ظهر إمامان قدماً مساهمة كـان يمكـن أن           نصاف أن نقول انه رغم فشل محاوالت تجاوز هذا اإلطار         ومن اإل 
 . أولهما اإلمام نجم الدين الطوفى وهو فقيه حنبلى فى القرن السابع الهجـرى             .تفتح الطريق لوال انهما حورباً حرباً عنيفة      

 يتم هذا بتأويل النص وقد بنى فكرته على حـديث نبـوى            صرح بتقديم المصلحة على النص إذا حدث تعارض بينهما وان         
والثانى هو اإلمام محمد عبده الذى صرح بأولية األخذ بالعقل على األخذ بالنقل والذى حـدث ان                  "الضرر والضرار "هو  

 حـورب   كمـا ، هوجم من كل فقهاء عصره حتى الفقهاء فى الفترة الحديثة ورفضوا فكرته تماماً واعتبروها انحرافاً       ولألا
على أن واحداً منها لم يقـدم مـشروعاً   .. .اإلمام محمد عبده من األزهريين حرباً متصلة حتى دعوه لالستقالة من مناصبة    

   . وان كانت فكره كل منهما كانت تمثل ثغرة فى البناء السلفى.متكامالً يمكن به تجاوز الفكر السلفى
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أى التى تجاوز اإلطـار     " الجذرى"نجاح محاوالت التجديد    كان عنصر الزمن من العناصر الهامة التى حالت دون          
  ...ع بإصالحات جزئيةنالسلفى وجعلها تق

 ، بل لعله أصبح دافعاً لقيام هـذا التجديـد         ،ولكن هذا العامل الذى حال دون ظهور التجديد الجذرى لم يعد معارضاً           
 إلـى  - بما فى ذلـك العـالم اإلسـالمى   - العالم   2001ألن األوضاع الدولية دفعت دفعاً إلى األمام بفعل حوادث سبتمبر           

غ أو يستغل لدعم فكر متطرف يعتمد العنف ولـيس          يالسلفى يمكن أن يس    ضرورة اإلصالح الجذرى بعد أن ثبت أن الفكر       
  .. مما يمثل نكسة فى عالم الفكر الدينى الذى يقوم على اإليمان والسالم والمساواة والمعرفة والعدل.اإليمان سالحاً

وجد أسالفنا أنفسهم فيه عندما تطلبت األوضاع وضع منظومـة    نائية فى منعطف من التاريخ كالذى      وضعتنا تلك الظروف االستث    لقد

  .المعرفة اإلسالمية التى عكفوا على وضعها خاصة فى القرن الثالث والرابع من الهجرة

 ولكن من حـسن     ضك مأساة ال تعو   وفى بعض الحاالت تسنح مثل هذه الفرصة دون أن تجد من ينتهزها وتكون تل             
 ولكن الظروف كانت تحول دون أن تظهر حتى جـاءت           ،الحظ أن وجدت دعوة تعود جذورها إلى اكثر من خمسين عاما          

الظروف االستثنائية التي جعلت العالم ينتفض انتفاضة مطالباً باإلصالح فجاءت ساعتها واسـتطاعت أن تقـدم مـشروعاً       
  .ار السلفية وإعادة تأسيس منظومة المعرفة اإلسالميةيجعل نقطة انطالقة مجاوز إط

ولكن اليمكن ان اغفل الحركة الوحيـدة التـى         " لدعوة االحياء االسالمى  "اننى ال اريد ان تكون هذه الورقة دعاية         
 ان هـذا يكـون      .رفضت كل االصالحات الجزئية وتصدت لالصالح الجذرى الذى يجعل نقطة انطالقها مجاوزة السلفيه            

على اننا لن نتحـدث عنهـا       " عرفت قضاة حكموا بالظلم ليشتهرو بالعدل     " لها ويجعانا من الذين قال عنهم قاسم امين          ظلماً
  .بالذات ولكن سنتحدث عن منهجها فى التجديد الجذرى لالسالم الذى هو محور هذه الندوة

ظومة المعرفة اإلسالمية التى يتعبـد  حياء اإلسالمى مآخذ فى منألسباب عديدة ال يتسع المجال لها اكتشفت دعوة اإل 
  . تجعلها تعبير عن إرادة اإلسالم وما تضمنه القرآن وما ثبت عن الرسول البها المسلمون

 انه من الواضح تماماً من آيات القرآن الكريم أن اإلسالم إنمـا             ، تجعل اإلنسان نقطة بدايتها    مأول هذه المآخذ إنها ل    
 التـى   لخبائث ويضع عنهم إصرهم واالغالل    ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ا     " النور    إلى تجاء ليخرج الناس من الظالما    

وهـذا مـا فهمـه القائـد        .  فاإلسالم وسيلة واإلنسان غاية ويجب على هذه الوسيلة أن تكون فى خدمة الغاية             "كانت عليهم 
ناس من عبادة العباد إلى عبـادة اهللا ومـن           اهللا لنخرج ال   عثنالقد ابت "العربى ربعى بن عامر الذى قال للقائد الفارسى رستم          

 فى مقابلة   عبادة العباد وجور األديان    تحت   اً ولنا أن نضع خط    "ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور األديان إلى عدل اإلسالم         
  .عبادة اهللا وعدل اإلسالم

 ابـرز   فى المدينةوجد أبو بكر وعمر بن الخطاب فى المدينة أسس مجتمع إنسانى فلم ي          تاه الرسول وخليف  ىوقد ارس 
 يتمثل فى الجيش المحترف والبوليس والسجون فلم يكن فى المدينة جيش محتـرف وال           – أنها أداة قهر     –خصائص الدولة   

بوليس وال سجون ولم تفرض ضرائب قلت أو كثرت وإنما فرضت زكاة تؤخذ من الغنى وتعطى للفقير وكانت المـساواة                    
ا المجتمع فكان النبى نفسه يعرض نفسه للقصاص وكان كالً من أبي بكـر وعمـر                هى المحور األعظم الذى يدور عن هذ      

وعندما اسلم جبلة بن االبهم ملك الغـساسنة وطـاف بالكعبـة وطـأ          " إن أحسنت فأعينونى وإن أخطأت فقومونى       " يقول  
لقصاص منه ودهـش    عرابى إزاره فلطمه لطمة هشمت انفه فاشتكى الرجل إلى عمر فخيره عمر بين إرضاء الرجل أو ا                إ

 وموقف كما اقتص من ابـن عمـرو بـن           .ااإلسالم سوى بينكم  فقال عمر    "سوقة  تقصه منى وأنا ملك وهو      " جبلة وقال   
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فأمره عمر أن يـضربه وقـال       " أنا ابن االكرميين    " العاص وهو من كبار الصحابة عندما اشتكى قبطى انه ضربه وقال            
  ."عبدتم الناس وقد وضعتهم أمهاتهم أحرارامتى است"اضرب ابن االكرميين وقال لعمرو 

ـ          تحقيق إنسانياً تسوده المساواة و    اًكان مجتمع المدينة مجتمع     اً الكرامة واألمن والسالم وكان كل واحد ينـام مطمئن
 صحيح لم تكن حقوق اإلنسان معروفة بشكلها ولكنها كانت محققة بمضمونها ألن كـل عهـد لـه                   ،وواثقاً انه سينال حقه   

  ."اإلنسان"ه واإلسالم كدين له تعبيراته ولكن المضمون كان تعبيرات

ى هذا العهد سريعاً وشاهدت خالفة عثمان وعلى حرباً أهلية آدت إلى إنهاء معاوية بن أبى سفيان الخالفـة                   هلقد انت 
 من قال  "  قال الذى" الملك العضوض وظهر جبابرة الدولة أمثال زياد بن أبيه والحجاج الثقفى وعبد الملك بن مروان                 أبدو

 وهـذه   . لم تكن اقل غشومة وقسوة منهـا       لتىوزالت دولة بنى أميه وجاءت دولة بنى عباس ا        " لى اتقى اهللا قطعت عنقه      
 فيـه كـل    ملكاً وراثياً سـلطوياً الخالفة التى استمرت من سنة أربعين هجرياً حتى ألغاها كمال اتاتورك كانت فى حقيقتها            

  .المظالم والسوءات

 فى الفترة التى شـاهدت وصـول       وضعت التفسير والحديث والفقه      منظومة تشفت دعوة اإلحياء اإلسالمى أن    لقد اك 
عندما وصـلت فيهـا     " ون  م عاصر احمد ابن حنبل ممثل السلفية الخليفة المأ        "الدولة اإلسالمية إلى المرحلة اإلمبراطورية      

ـ  ."اذهبى حيث شئتى فسيأتينى خراجك      " سحابة العابرة   اإلمبراطورية اإلسالمية إلى الحد الذى جعل الرشيد يقول لل         ل و نق
السلطان " ق منظومتهم ولكن    لهو منط " اإلنسان" ما كان يمكن أن يجعلو        الذين وضعوا منظومة الحديث والتفسير والفقه      إن
 وهكـذا  .دولـة  مبادئ أو يعتمدوا أوضاعا تتنافى مع مقتضيات الطبيعة اإلمبراطوريـة لل          األن من المستحيل أن يصدرو    " 

  :وضعت مبادئ تبرز السلطان وتغفل اإلنسان وظهر هذا بوجه خاص فى المجاالت اآلتية

  تقييد حرية الفكر واالعتقاد :أوالً

  تقديس الطاعة للسلطان :ثانياً

  تقنين دونية المرأة  :ثالثاً

باب حرية االعتقاد علـى      ومع صريح ما جاء به القرآن، فالقرآن يفتح          ،وهذه المبادئ تتناقض مع مواقف الرسول     
وافأنـت تكـره    "" وال إكراه فى الدين     " "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر     ف ،وقل الحق من ربكم   "عيه ويأمر الرسول    امصر

بل انه ال يكتفى بتقرير حرية االعتقاد بل يجعلها قضية شخصية ال            " وما عليك إال يتزكى     "و  " الناس حتى يكونوا مؤمنين     
 لنفسه ومن ضـل فإنمـا       يهتدىفمن اهتدى فإنما    "  سلطة وال ألى فرد أو هيئة أن يتدخل فيها           ىأل وال   امعيجوز للنظام ال  

 وارتد عدد من المسلمين أيام الرسول       .وقد ذكر القرآن الكريم تعبير الردة دون أن يرتب عليها جزاءاً دنيوياً           " يضل عليها   
ب الردة فان   وما يسمونه حر  ب وال يحتج    .أراد منهم استتابة   ة وال  القرآن فما طبق الرسول عليهم عقوب      ةوكان منهم أحد كتب   

هذه كانت حرباً المتناع يعض القبائل العربية عن االمتثال لقوانين الدولة ورفضهم الخالفة المركزية وامتناعهم عـن أداة                  
   .كان بوسع الدولة السكوت عليه الزكاة فهى حرب على تمرد ما

بقة أيام الرسول وخليفتيه أبى بكر وعمر ظهرت أوضاع توجب عقوبة الموت علـى            بعد هذه الحرية التى كانت مط     
"  من بـدل دينـه فـاقتلوه        "  فان لم يتب يقتل وقيل فى االحتجاج لهذا اإلجراء أن هناك حديثاً يقول               ،الردة ويسبقها استتابة  

ى كل أحاديث عكرمـة لـشبهات   وهو مروى عن عكرمة مولى بن عباس وقد رفض اإلمام مسلم وهو صنو اإلمام البخار            
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 ولكن اإلمام البخارى اخذ به وكان يجب على الفقهاء أن يعتبروا أن رفض اإلمام مسلم يلحق به شـبهة توجـب          ،علقت به 
 "من جحد معلوما من الـدين بالـضرورة         "  ولكنهم تمسكوا به بل زادوا عليه صيغة تمثل الصناعة الفقهيه            ،درءه ورفضه 

من ينكر    تهمة منها  ةوتحت تعبير من جحد معلوماً من الدين بالضرورة يمكن وضع مائ          " وأال يقتل   اعتبر مرتداً ويستتاب    
 لعـدم اإليمـان أو دون االحتـرام         ء ومن يمس الرسول أو المصحف بشى      ،الصالة أو الصيام أو الزكاة أو حتى الحجاب       

  .حاكموكان الغرض الحقيقى وراء هذه الصيغة هو حماية النظام ال.الخ....الواجب

وفى مجال تقديس الحاكم فنحن نرى القرآن الكريم يعتبر األمر بالمعروف والنهى عن المنكر فريضة يقدمها علـى                  
لة ويندد بظلم وتـسلط     ذ أهلها ا  ة إذا دخلو قرية أفسدوها وجعلوا اعز      ،الصالة فى بعض الحاالت ويعزف عن الملوك الذين       

رى الرسول يقول سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى والـى ظـالم             ن الدولة و   النهيار اًرفين سبب تالفراعنة ويرى فى حكم الم    
وفـى تقنـين دونيـة المـرأة        " أطع األمير وان جلد ظهرك واخذ مالـك         "  فقتله ولكن الفقهاء يأمرون الناس       هفأمره ونه 
ففى لبـاس يغطـى     البيوت فإذا خرجت     عقر وتحرم لمسها وتوجب عزلها فى       ،أحاديث تجعلها عورة أو شيطاناً     اصطنعوا

كل شئ إال عيناً واحدة فى حين أن المرأة فى عهد الرسول كانت تحضر الصلوات واألعياد وتشارك فـى الحـرب وقـد                   
السيف فى موقعة أحد عندما هرب من أمامه الرجال وتنضم إلي األسـطول اإلسـالمى               بوصلت إلى الدفاع عن الرسول      

 والرجال يتوضاؤن أيام رسول اهللا من حوض واحد فى وقت واحد وقـد               كان النساء  :الذى فتح قبرص وما هو اكثر داللة      
ـ                        أاستمر هذا طوال خالفة أبى بكر وشطراً من خالفة عمر وكان هو الذى فرق بين الرجال والنساء فهل يعقـل أن تتوض

  .يكشف إال عيناً واحدة المرأة وهى منقبة هذا النقاب الكثيف الذى ال

ذه األحكام من حاشية السلطان بالضرورة وقد كان منهم أئمة مخلصون على جانب              وضعوا ه  نولم يكن األئمة الذي   
الذى " المتغلب  " و  " المغتصب  "  ولكنهم جوبهوا بوضع أملى عليهم إمالء هذه األحكام فقد عاصروا حكم             ىكبير من التقو  

ار آباءهم وأجدادهم بمجرد ظهور      ث  إن الموقف األصولى أن يثوروا وقد      . ؟ فعلونتوصل إلى السلطة بالقوة فماذا عساهم ي      
أيام معاوية ولكنهم هزموا ألن الدولة كان لديها الجيش المحترف بينما كانوا يعتمدون على المتطـوعين                " الملك العضوض "

 بـين   نطـع ة الحكام فضرب احمد بن حنبل بالسياط حتى كاد يموت ووقف الشافعى علـى ال              موتعرض األئمة األربعة لنق   
ما رفض القضاء لجعفر المنصور وضرب مالك حتى كادت         دتى أنقذه محمد بن الحسن وسم أبو حنيفة عن        الحياة والموت ح  

 كانت تطبق على البيعـة      ومع انه اصدر هذه الفتوى بصدد الطالق فإنها       " ليس على مكره يمين     " تخلع ساعديه ألنه أفتى     
 مادام الثورة عليهم فاشلة وصور آبو حامد الغزالى          كانت تؤخذ كرهاً من الناس ولم يكن مفر من االنصياع ألحكامهم           التى

هذا المأزق المؤلم الذى وجد الفقهاء أنفسهم فيه بعبارات تفيض بالحسرة واآلسى ولكنها فى النهاية توصى االنصياع حتى                  
 مـن قبـضة    داللة صريحة على أن الفقهاء ما كان يمكن أن يتحرروايدلال تتوقف األمور أو تحدث الفتنه المدلهمة وهذا      

 فال تقبل أحكامهم كأحكام عامة تلزم المـسلمين فـى   – وهو أمر فيه كالم –زمانهم وانهم كانوا أبناء عصرهم فإذا عذروا    
  .كل األزمان

أصول ولكن دعوة األحياء اإلسـالمى لـم         هذه كلها مبررات تبرر عدم االلتزام بما وضعه األسالف من مبادئ و           
تـسمعوا   وقال الذين كفروا ال   � سالم تعرض أيام الرسول لنوع من الكيد عبرت عنه اآلية         تقف عند هذا لقد اكتشفت إن اإل      

وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنـوا وجـه النهـار                � }فصلت   26{ �لهذا القرآن والغوا فيه   
  } آل عمران 72 {�واكفروا آخره لعلهم يرجعون
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  قد عقدوا العزم على عدم اإليمان بالقرآن وابتغوا لذلك الوسائل كأن يؤمنـوا بـه               هذه اآليات تبين أن المشركين    ف  
 وأهم من هذا أن يلغوا فيه ولكن القرآن كان محفوظاً فى صدور القراء مثبتاً على كل المـواد                   به أخره  ويكفروا   أول النهار 

مباشرة وكـان الحـل الوحيـد أمـامهم أن          فال يمكن أن يلغوا فيه بصورة       ...  أو كاغد الخ   امالتى تصلح لإلثبات من عظ    
ه ومن ثـم وجـد      في مقاصده  وتضيق من سمعته وتتطفل عليه بوقائع لم ترد             عن يصطنعوا أحاديث تشوه القرآن وتحرفه    

 ودق على األسالف هـذا الكيـد        .الخ...عدد كبير من األحاديث تقوم بهذا ويدخل فيها دعاوى النسخ وتبيين أسباب النزول            
 ويجـب أن    . من كبار الـصحابة     مثلها  أو  عائشة له سنداً يرقى إلى مثل عمر بن الخطاب أو         ا به اصطنعوا   قامو نألن الذي 

نعلم أن المسلمين لم يكونوا يسألون عن السند حتى قامت فتنة عثمان ومن ثم إنطلي على المحدثين هذه األحاديث ألنهم فى                     
هو العامل الرئيسى فى اعتبار صحة الحـديث وعلـى هـذه             – دون المتن     وانه – اصبحوا اسرى السند     ةمراحلهم الالحق 
 وال يتـسع المجـال       وبنيت عليها أحكام أو تصورات مناقضة لروح اإلسالم         قامت صناعة التفسير   أقحمتاألحاديث التى   

  الخ "...تثوير القرآن " وكتاب – تفسير القرآن بين القدامى والمحدثين –للتفصيل فقد عالجنا فى كتابنا 

 فالبد من تجاوز هذا التراث المضاد لحقـوق         .يد تجديد الخطاب اإلسالمى بحيث يتالءم مع حقوق اإلنسان        فإذا أر   
 والعودة مرة أخرى إلى القرآن بدون التفاسير والسنة المنضبطة بالقرآن وعلى هـذين يمكـن وضـع األحكـام                    .اإلنسان

طبقها بالفعل خالل دولة المدينة القـصيرة علـى مـا    واألهداف التي تتفق مع حقوق اإلنسان ألن اإلسالم كان قد قررها و        
  .أشرنا
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  حقوق اإلنسان وجتديد اخلطاب الديني
  العامل اإلسالمي غري العربي؟ جتاربكيف يستفيد العامل العربي من 

  

  2006أبريل  20-18اإلسكندرية يف 
  مؤمتر علمي

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   عبد احلميد األنصاري. د

 أستاذ الشريعة اإلسالمية جبامعة قطر وعميد كلية الشريعة سابقاً

 

جماالت اإلفادة من خربات العامل اإلسالمي غري العربي جماالت اإلفادة من خربات العامل اإلسالمي غري العربي جماالت اإلفادة من خربات العامل اإلسالمي غري العربي جماالت اإلفادة من خربات العامل اإلسالمي غري العربي 
 اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسانيف موضوع جتديد اخلطاب الديني وحقوق يف موضوع جتديد اخلطاب الديني وحقوق يف موضوع جتديد اخلطاب الديني وحقوق يف موضوع جتديد اخلطاب الديني وحقوق 
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  � ا	���
 ا	������� ا

أتصور أن الشعوب غير االسالمية حققت تقدماً ملموساً في عدد من المجاالت المتعلقة بحقوق االنسان والخطـاب                 
  .الديني المتسامح مع اآلخر المختلف مذهباً أو معتقداً او جنساً أو ثقافةً

 مثقلة بموروثات ثقافية و اجتماعيـة       غير, وقد يكون من أسباب ذلك أن نظرة تلك الشعوب للمرأة ولآلخر المختلف           
  .تراثية تحد من النظرة السوية لالنسان

  :ولعل من أبرز المجاالت التي أحب أن اسلط األضواء عليها ما يأتي 

  حقوق المرأة -1

تحظى بحقوق واسعة وبخاصة فيمـا يتعلـق        , المالحظ أن المرأة في العديد من المجتمعات االسالمية غير العربية         
, اذ نالحظ أن العديد من الشخصيات النسائية وصلت الى منصب رئاسة الوزارة في تلـك المجتمعـات                , ياسيةبالحقوق الس 
  .  امرأة عربية واحدة تقلدت ذلك المنصب– حتى اآلن –بينما ال نجد 

هـي حرمـان المـرأة      ,  في ظاهرة تمييزية ظالمة    – عدا استثناءات قليلة     –وتشترك جميع قوانين الجنسية العربية      
في الوقت الذي من حق الرجل نقل جنـسيته         ,  من نقل جنسيتها ألوالدها وزوجها     – اذا تزوجت غير المواطن      –لمواطنة  ا

دون سائر تشريعات العالم بمـا      ,  تنفرد بهذا التمييز   – وحدها   –وتكاد التشريعات العربية    . ألوالده وزوجته غير المواطنة   
  . في ذلك تشريعات الدول االسالمية غير العربية

وهي مبـررات زائفـة   , المشرعون العرب يبررون هذا االجحاف بالمرأة العربية بمبررات دينية و قانونية و أمنية         
وكذلك في نظر الشريعة االسالمية التي قررت       , في نظر الدساتير العربية نفسها التي تقرر حقوق المواطنة كاملة للجنسين          

 وهي أيضاً مناقضة للمواثيق الدولية ممثلةً في اعالنات حقـوق االنـسان             ,العدالة والكرامة لجميع االجناس على حد سواء      
  .وبخاصة اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة 

ممثلة بشكل جيـد    , نجد أن المرأة في المجمتمعات االسالمية غير العربية       , وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمانات     
  . في برلمانات بالدها

وفـي  % 13تصل النسبة الى    ) بنجالدش(وفي برلمان   , % 30 تمثل النساء ما نسبته      –بكستان   أوز –ففي برلمان   
, عبد اهللا المدني  . حسب تعبيرد  –كبرى الديمقراطيات االسالمية    ) أندونيسيا(وفي  % 36تصل النسبة الى    ) تيمور الشرقية   (

فـي الجمعيـة الوطنيـة و       % 21لنسبة الى   تصل ا ) باكستان(وفي  % 11 تصل النسبة الى     –الخبير في الشؤون اآلسيوية     
مـن المقاعـد    % 25فقد ضمنت دستورها الجديد مادة تنص على تخـصيص          ) أفغانستان(وأما  . في مجلس الشيوخ  % 17

  . للنساء

بل ان هناك مجالس للـشورى وللتـشريع فـي          , مثل هذه النسب المرتفعة ال نجد لها نظيراً في البرلمانات العربية          
  !! تضم حتى اآلن امرأة واحدةالمنطقة العربية ال

وربما من المناسب أن نسلط األضواء على حقوق المرأة المسلمة في قوانين األحوال الشخصية فـي المجتمعـات                  
, خاصة في ما يتعلق بالطالق و التعدد والحـضانة        االسالمية غير العربية مقارنة بتشريعات األحوال الشخصية العربية وب        
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فاالنطباع العام عندي أن حقوق المرأة في المجتمعات غير العربية أكثر انصافاً و أكبر عدالةً وأكثر رعاية لحقوق األسرة                   
فها فـي   وغير محققة لمقاصد الشريعة وأهـدا     , بينما أجد تشريعات االسرة العربية غير منصفة للمرأة         . وخاصةً األطفال 

 تدور حول إعالء سلطان الرجل وإرادته المطلقـة         – جميعاً   –ألنها  , تكوين أسرة متماسكة تمثل محضناً تربوياً وسكناً آمناً       
  . و المنفردة في هدم بيت الزوجية بكلمة واحدة منه

  

  ) الداخلي و الخارجي (  حقوق اآلخر المختلف -2

لجملة , وتمكن الفكر التآمري من االستحواذ على عقليته      ,  العربي بسبب تأصل نظريات المؤامرة في نفسية االنسان      
كـل مـن الخطـاب      , ساعد على ترسيخها في البنية المجتمعية العربية      , من العوامل التاريخية والسياسية والدينية والثقافية     

اآليدلوجي لالحزاب القومية   الديني السائد في المجتمعات العربية عبر منابر المساجد والفضائيات وكذلك الخطاب السياسي             
وكـذلك القابليـة    ) العرب(خاصةً  , وتربصه الدائم باالسالم والمسلمين   ) عدائية اآلخر غير المسلم     ( واللذين يدوران حول    

النفسية والذهنية للشارع العربي لهذين الخطابين نتيجةً ألوضاع االحباط والقهر السياسي و االجتماعي والفكري وظروف               
ونجاح االنظمة العربية في استثمار كل تلك الظروف وتوظيفها من أجـل تحميـل              , يطة وانسداد أفق التغيير   التخلف المح 

بهدف تحويل األنظار عن انتهاكاتهـا المـستمرة        , والسعي إللقاء اللوم عليها   , وزرها) الخارجي  ( اآلخر المختلف خاصةً    
ال مـع   , من اقامة عالقة صحية ناضجة مع اآلخر      , تى اآلن وح, بسبب كل ذلك لم يتمكن المجتمع العربي      , لحقوق االنسان 
وارسـاء  , وتفعيل مبدأ الحقوق و الحريـات     , وال مع اآلخر الداخلي بهدف ترسيخ مفهوم المواطنة العامة        , اآلخر الخارجي 

  . قاعدة التسامح الديني مع المذاهب و االديان و الطوائف المختلفة

اذ ال  ,  فيما لم ينجح فيه المجتمـع العربـي        – نسبياً   –نجحت  , ر العربية وفي تصوري أن المجتمعات االسالمية غي     
في نفسيات وعقليات تلك الشعوب تجاه اآلخر الخـارجي         ) العولمة الخبيثة (التآمرية وأخطار   ) الهواجس(نالحظ شدة وطأة    

لمجتمعات كما هي الحال عنـد      على تلك ا  ) الغزو الفكري (كما ال نجد المخاوف الشديدة والحساسية المفرطة تجاه         , المتفوق
و االعتزاز بالمعتقد الديني وباللغة و كـذلك التمـسك          ) الخصوصية(و  ) الهوية(كما ال يشكل خطاب     . المجتمعات العربية 
معوقاً يحول دون اندماج تلك الشعوب وتواصلهم بالرغم من االختالفات المذهبية والدينية والثقافية بينهم              , بالثوابت الوطنية 

  .أو في عالقاتهم باآلخر الخارجي, اءً في عالقاتهم ببعضهموذلك سو

ولذلك نجحت المجتمعـات االسـالمية      , وأكثر استجابة لتحدياته  , وكذلك نجدهم أكثر انفتاحاً على متغيرات العصر      
  . غير العربية في تحقيق انجازات اصالحية وطفرات تنموية كما في تجربة ماليزيا و اندونيسيا و تركيا

  .  احببت أن اثيره وأرجو أن استمع الى وجهات نظركم حوله و شاكراً لكم جميعاًهذا ما
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  حقوق اإلنسان وجتديد اخلطاب الديني
  العامل اإلسالمي غري العربي؟ جتاربكيف يستفيد العامل العربي من 

  

  ٢٠٠٦أبريل  ٢٠-١٨اإلسكندرية يف 
  مؤمتر علمي

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 صالح الدين اجلورشي

رئيس الرابطة التونسية حلقوق اإلنسان ناشط حقوقي ونائب  

  حنو أرضية مشرتكة
  للمجددين العرب واملسلمني

 



 ١

  

)١(  

وكان من الطبيعي أن . دينا عربيا، رغم أن القرآن نزل باللغة العربية على نبي ينتسب للعربلم يكن اإلسالم 

 وسلمان من أبناء الجزيرة العربية، لكن بالل الحبشي وصهيب الرومي) ص(غلبية ممن آمنوا في عهد الرسول تكون األ

هذه العالمية التي . المؤسسين لعالمية اإلسالم وآخرون كانوا أيضا من كوادر الجيل األول من الصحابة، ومن بين الفارسي

حجمها الحقيقي عندما تحولت شعوب وأمم بكاملها إلى اإلسالم، دون أن تتخلى عن خصوصياتها سرعان ما اتخذت 

ها إلى ملك عضوض، فإن المسلمين و ورغم الصراع عن الحكم، واغتصاب األمويين للخالفة التي حول.القومية والثقافية

 إلى هذا اإلصرار على االنتماء. اإلسالم  وفرها لهمغرب لم يتخلوا عن اإلسالم، ولم يتنازلوا عن حقوقهم التي من غير ال

وبفضل .  قرونا طويلةوجعلها تستمر" العولمة اإلسالمية "  مكن من انتشار هو الذي عقيدة أعلى من القوميات والجغرافيا

 بعد اللجوء –كار الدين والسلطة والثروة، وجعل مركز الخالفة ينتقل ذلك، حصل تمازج ثقافي خالق، أفشل محاوالت احت

 من المدينة إلى الشام، ثم بغداد، فالقاهرة، ليتوزع في النهاية على عدد كبير من الوحدات السياسية –إلى القوة 

كن العثمانيون من تأخير وعندما أنهكت المنطقة العربية، تم.  من الشرق إلى األندلس، مرورا بالمغربةمتد الموالحضارية

، وفرضوا إلى خارج المنطقة العربية" الخالفة " انهيار الحضارة اإلسالمية مدة أربعة قرون على األقل، فنقلوا مركز 

 بالوالء الفعلي ثم الشكلي ونقرة يدعديوأصبح العرب طرفا من بقية أطراف نوعا من الوحدة السياسية والثقافية الرمزية، 

       ". الجغرافيةحدودهم" لسلطة من خارج 

)٢(  

  اإلسالمرمزي لعالميةتوقف ب إشعارا  التي استنفدت أغراضها وكأنه في وجه من وجوهه قرار إلغاء الخالفةبدا  

  اإلسالميةاألمةمن  جعل  التاريخيحدثهذا ال.  مرحلة الدولة األمةقيام، مقابل صعود القوميات، وكما صاغها العثمانيون

انهيار الجسور بين الدوائر الحضارية كان من نتائجه ، يتنافس على قسمتها األقوياءإلى تركة المريض بعد موت الرجل 

ية التي فرضتها موازين القوى العسكرية الجديدة، الغربالمركزية اإلسالمية، التي أصبحت كل واحدة منها مرتبطة ثنائيا ب

 مخاطر هذه التحوالت الدولية، والمحاوالت الجزئية لمواجهةوفي ظل . إلى جانب الثورة العلمية والرأسمالية الصاعدة

 المتبادلة باآلخر، نقراض، بلغت العالقات اإلسالمية اإلسالمية أقصى درجات الضعف، وتراجعت المعرفةوبان واالالذ

ين  وفي تلك األجواء عمل البعض على تعميق التناقض المفتعل ب. الشعور بالمصير المشتركت كثيرا درجةوانخفض

وتحول السعي إلى حماية . االنتماء اإلسالمي واالنتماء القومي، أو بين الخصوصيات وبين عالمية اإلطار المرجعي

استراتيجية تتجاوز االنتماء ال عالقة له بأهداف  إلى هدف أقصى " المستقلة " الوطن الصغير وإقامة الدولة القطرية 

  .الجغرافي واللغوي

)٣(  

خي الذي تمت اإلشارة إليه، ورغم صعود عديد القوى االنعزالية في كل البالد اإلسالمية، إال رغم االنقالب التاري  

جمال لقد جاهد . أن عددا من األصوات التي تمسكت إلى آخر لحظة بالوحدة الرمزية لألمة بقيت تدوي في أرجاء المنطقة

 دون تمييز بين سية والدينية للعالم اإلسالميحتى آخر لحظة في حياته من أجل إصالح األوضاع السيااألفغاني الدين 

، وربط ذلك بالعمل على بناء جبهة إسالمية عريضة قادرة على منع حصول انهيار كامل اسطنبول والقاهرة وطهران



 ٢

لقد تمسك األفغاني إلى آخر رمق في حياته . تالعه كليا من قبل االستعمار الغربييؤدي إلى تفتت الجسم اإلسالمي واب

  .، مما جعله في تناقض مع المخططات الغربية إلى جانب تآمر حكومات المنطقةشمولية ألوضاع األمة اإلسالميةبرؤية 

 ، خاصة بعد وغير العربيةلوجية العربيةوكما أثر عدد من المفكرين المسلمين الهنود في الساحة الفكرية واأليدي

إن جوهر اإلسالم ولبه قد "  الذي كان يقول ء محمد إقبالفي مقدمة هؤال.  صعود اإلسالميين على الركح السياسيبداية

 القوي وبالرغم من دفاع إقبال". حجب حتى اآلن، أو باألحرى حل محله الفتح العربي في القرون األولى لظهور اإلسالم 

لمسلمين، وهو ما عن مشروع إنشاء دولة باكستان لتكون وطنا لمسلمي الهند، إال أنه كان شديد اإليمان بالوحدة الرمزية ل

نما كان أيضا  يكن إقبال شاعرا روحانيا فقط، وإلم.  لدى قطاعات عريضة من النخب اإلسالمية واسعجعله محل تقدير

 لكن مشكلة النخب .كفئ لرواد الثقافة الغربية إضافة إلى كونه محاور ،فيلسوفا وأحد الداعين األقوياء إلى اإلصالح الديني

ثاره الشعرية التي أعلت من قيمة اإليمان والتوحيد، وعمقت مبدأ الوحدة قبال، أنها بقدر تقبلها آلالعربية مع إاإلسالمية 

ر ــه الشهيــا كتابـضمنهت لم تتفاعل مع األطروحات الفكرية التي  تجاهلت أوالثقافية بين المسلمين، فإنها في المقابل

 التي تحدث عنها إقبال مختلفا كثيرا عن الدولة التي عمل من أجل  لهذا جاء نموذج الدولة اإلسالمية".تجديد الفكر الديني"

  .إقامتها كثير من اإلسالميين العرب

 من أبو الحسن الندوي، كل خالفا لما حدث ما محمد إقبال، تقبلت الحركات اإلسالمية العربية بتفاعل كبير أدبيات

لقد اعتمدت بعض كتب . اجه ذات التحديات الذي عاش في نفس الفترة، وو، )أبو األعلى المودودي(وباألخص 

ربية، كمراجع أساسية في بناء أيديولوجيا الستينات والسبعينات والثمانينات لكوادر عالمودودي، بعد ترجمتها إلى ال

وقد خلقت بعض أفكار المودودي، التي تأثر بها سيد قطب وأدرجها ضمن رؤية عقائدية . الحركات اإلسالمية السنية

  .تاعب كثيرة لهذه الحركات، وجعلتها في صدام متواصل مع األنظمة والنخبوحركية، م

استمرار التفاعل بين النخب العربية واإلسالمية، بعد انهيار الخالفة العثمانية، هذه ليست سوى عينات، تدل على 

  .وانغماس الجميع في الهموم المحلية والقطرية

)٤(  

لم يشكل ذلك حافزا على إعادة نسج العالقات التاريخية ى استقاللها، عندما حصلت الدول العربية واإلسالمية عل

كما استمرت في التعامل مع . وانما انشغلت بقضايا التنمية وإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية. بينها على أسس جديدة

الرئيس جمال  من أن وبالرغم .مختلف القضايا والملفات من منظرو جزئي، وبقلية وصفها مالك بن نبي بالعقلية الذرية

العمق اإلسالمي  إحداها الدائرة اإلسالمية، غير أن وجعلعبد الناصر أقام سياسته الخارجية على نظرية الدوائر الثالث، 

لتوارى ولوال حجم القضية الفلسطينية وتعدد أبعادها، . لم يتحول إلى خيار استرتيجي لدة أنظمة الحكم والنخب المهيمنة

حتى القوى المعارضة التي صعدت في فترات الستينات والسبعينات، لم يكن أغلبها معنيا بالدفاع عن . ذلك الخيار نهائيا

فالشيوعيون العرب كانوا يرفعون شعار األممية، بهدف بناء تحالفات عالمية ترتكز على البعدين . هذا العمق االتراتيجي

تصار تاريخي للنظرية االشتراكية العلمية، التي لم تكن تضع المسألة الدينية االقتصادي واالجتماعي، تمهيدا لتحقيق ان

أما القوميون، فكان حلمهم المركزي يتمحور حول توحيد العرب، وبناء دولة قومية مركزية، تباينت  .ضمن أولوياتها

الدولة الوطنية بمفهومها العرب نحو ترسيخ أسس " الليبراليون"وتوجه . ها وكيفية الوصول إليهااآلراء حول طبيعت

وألن هؤالء الليبراليين المتأثرين ". الخلف االقتصادي واالجتماعي" الوسيلة الوحيدة للخروج من واعتبروهاالضيق، 
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 ٣

تكن لديم ثقافة ليبرالية عميقة، ولم يكن جهدهم السياسي مرتكزا لم  بالنموذج التاريخي للدولة كما تشكلت في أوروبا، 

فهم ال يثقون في جدية الطرح القومي، . ة قوية وفاعلة، أصبحت سياساتهم محكومة بسقف منخفض جداعلى طبقة رأسمالي

ولم يبق سوى اإلسالميون الذين استمروا في دفاعهم . راكية التي تلغي وجودهمهم أن يحالفوا مع المنظومة االشتوال يمكن

يهم القدرة السياسية والفكرية على تحويل دعوتهم إلى عن العمق اإلسالمي ووحدة العقيدة للتراث، لكن دون أن تكون لد

وقد دار جدل عقيم بين كل هذه التيارات واالتجاهات األيديولوجية والسياسية، حول مسألة . رؤية استراتيجية قابلة للتحقيق

   .العالقة مع المسلمين من غير العرب

)٥(  

الحادي عشر من سبتمبر، أعاد االستراتيجيون فبد أحداث . جاءت المفاجأة من جهة لم يكن يتوقعها الجميع

وقادتهم تلك .  سياسية للعالم، وباألخص للمنطقة العربية وما حولها/األمريكان واألوروبيون النظر في تقسيماهم الجيو

 هذا المفهوم ليس فقط مفهوما جغرافيا، وإال لما أدرجت". الشرق األوسط الكبير أو الموسع" المراجعة إلى صك مصطلح 

لقد أدرك الغربيون عموما بأن، باستثناء إسرائيل، فإن بقية الدول . ضمنه دول المغرب العربي ودول شرق آسيا

اإلسالمية ال يزال يحكمها موروث ثقافي مشترك، وال تزال تشقها تقاطعات استراتيجية هامة، حتى لو لم تقم األنظمة 

ح، والتقسيم الذي من بين أغراضه ثاره المصطلالجدل الذي أرغم من وبال. والنخب اإلسالمية باكتشاف ذلك من جديد

دماج إسرائيل في في المنطقة، غير أن منظمة العالم اإلسالمي قد استعادت بسبب ذلك شيئا من شرعيتها التاريخية إ

في فاليوم بدا يدرك الكثيرون بأن ما يجري . واالستراتيجية التي تعرضت للتشكيك والتهميش طيلة القرن الماضي

كما بدأت بوصلة التفكير . أفغانستان ليس مقطوع الصلة عن التراكمات التي حصلت في مصر أو السعودية أو لبنان

تيجي اإلسالمي تتحرك في اتجاه تعميق التقارب مثال بين إيران والعرب الجمهوريات اإلسالمية التي كانت جزء ااالستر

نحو جريانها العرب وغيران، رغم استمرار رهانها على االندماج في وأخذت تركيا تلتف . من االتحاد السوفياتي سابقا

بالدول في البحث عن صيغ توثق صلتها ) مهاتير محمد(ا وشرعت ماليزيا، من خالل عدد من قادته. اإلطار األوروبي

حادثة الصور وقد كشفت . اإلسالمية باعتبارها، خاصة بعد تصاعد المواجهة االقتصادية والسياسية بينها وبين الغرب

دلت أيضا عن تشابه  بين عموم المسلمين، كما عن وجود مساحة تتداخل واسعة جدا) ص(لكاريكاتورية المسيئة للرسول ا

 والسياسيين الغربيين إلى ، مما دفع بعدد من المثقفينواألحاسيس وردود األفعاللمواقف لمنتجة لفي اآلليات الثقافية ا

  .سالمي بعين االعتبار، واحترام اإلسالم الذي يملك كل هذا الزخم البشري المتنوع بضرورة أخذ العالم اإلعترافاال

)٦(  

بناء على ما تقدم، يمكن القول بأن اإلطالع على ما تجارب المسلمين من غير العرب في مجال تجديد الثقافة 

  :اإلسالمية واإلصالح الديني من شأنه أن يساعد على تحقيق األغراض التالية 

المين العربي واإلسالمي، بعد اإلسراع في إعادة بناء جسور التعارف والتواصل بين النخب المستنيرة في الع: أوال

وسيشكل التعارف وتبادل الخبرات والتجارب خطوة هامة . فترة طويلة من العزلة والقطيعة التي فرضتها المراحل السابقة

ء تحالفات جديدة تكون قادرة على مواجهة التحالفات المضادة في نحو اكتساب رؤية أوسع للقضايا، والتحرك في اتجاه بنا

  .المجالين الفكري والسياسي
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بمعنى آخر، . تحديد مجاالت التشابه واالختالف بالنسبة للمسائل المطروحة بحدة في مجال الثقافة اإلسالمية: ثانيا

شبيهة في مسائلها وتفاصيلها في ما يجري في بقية هل أن أزمة الفكر اإلسالمي التي يكثر الحديث عنها في العالم العربي 

 هل .ثم كيف يواجه اآلخرون هذه المسألة واإلشكاليات المترتبة عنها ؟. البالد اإلسالمية، أم هناك تفاوت واختالف؟

لة تبدو صحيح أن المنطقة العربية هي المسؤولة عن تصدير الفكر السلفي إلى بقية الدول اإلسالمية كما يقال، أم أن الحا

 .أكثر تعقيدا ؟

يبدو العالم العربي وكأنه قد استنفد محاوالت الخروج من مأزقه الثقافي والسياسي، حيث ال يزال يعتبر : ثالثا

المنطقة األخيرة في العالم التي لم تنجز مرحلة التحول الديمقراطي، ولم تتجاوز حالة التمزق والتذبذب بين عدد من 

في مقابل ذلك، يالحظ أن بالدا إسالمية كثيرة . كر العربي منذ القرن الثامن عشر إلى اليومالثنائيات التي صاحبت الف

فهل كان للثقافة اإلسالمية . نجحت في االنتقال إلى العصر الديمقراطية رغم الصعوبات والتعثرات والعراقيل المتنوعة

أن تساعد وبالتالي هل يمكن .  واالجتماعية ؟دور في تحقيق ذلك االنتقال وتوفير أرضية صالحة للتنمية االقتصادية

تجارب المجتمعات اإلسالمية األخرى، أو إبداعات أبناء الجاليات اإلسالمية في البالد الغربية الفكر العربي في نقد بنيته، 

جيه اآلخرين يجب أن يعترف العرب بأنهم فقدوا مركزيتهم القديمة، وأنهم لم يعودوا مصدرا لتو. وتجاوز عوائقه الذاتية ؟

لقد حصل التداول منذ قرون خلت، ولم ينجح العرب . بحجة أن بالدهم كانت نهبط الوحي، وأن لغة القرآن هي العربية

لهذا عليهم أن يبحثوا عن الحكمة في بقية البالد اإلسالمية وفي . طيلة هذه الفترة في استرداد المبادرة السياسية والثقافية

رصة ليطلعوا على قراءات لإلسالم بلغات غير عربية، ومن منطلقات ومجتمعات تختلف في إنها ف. غيرها من البلدان

 .أولوياتها ورموزها التراثيةتجاربها و

 إلى رؤية مخترقة – كطريقة صارمة في فهم القرآن والتجربة اإلسالمية التأسيسية - بعد أن تحولت السلفية : رابعا

اتخذ الجهاد معاني وأشكاال ال عالقة لها بالدفاع المشروع عن األوطان والقيم، للمجتمعات والنخب في كل مكان، وبعد أن 

وبما أن التيار السلفي أصبح متجاوزا لحدود .  لتحرير اإلسالم ممن قاموا بمصادرته عامةأصبح التجديد فريضة

 فكرية قوية تمكنه من تحقيق الجغرافيا، فإن التجديد اإلسالمي مدعو بدوره إلى أن يشكل جبهات عالمية، ويبني تحالفات

      .التراكم المعرفي، وتعطيه القدرة على التواصل مع أوسع الفئات من المسلمين وغيرهم
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