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الإ�سالم ..بني الأ�صالة واحلداثة
ب�سام الكلباين
َّ

وجب �أن نعيد طرح ال�س�ؤال
�إ َّن ما ي�شغ ُل العامل الإ�سالمي املعا�صر اليوم ينح�ص ُر بني مفهومي «الأ�صالة» و»احلداثة» ،وقبل البدء يف التحدُّ ث يف املو�ضوع املعنونَ ،
ذاته الذي �س�أل ُه امل�ست�شرق الأملاين كر�ستيان ترول مبجلة الت�سامح يف مقال ِه املعنون بـ»الفكر املتنور يف الإ�سالم املعا�صر» والذي ي�ضع الإجابة عن ال�س�ؤال رهناً وبيدِ
امل�سلمني :هل يوجد احل ّل يف حتديث الإ�سالم �أم يف �أ�سلم ِة احلداثة؟
كتاب مُن َّزل من عند اهلل وهو جوه ُر الإ�سالم و�أ�سا�سه ،وهو كتاب �أزيل وغري قابلٍ للتغيري من حيث ال�شكل وامل�ضمون ..هذا ما ي ّت ُ
فق عليه امل�سلمون جميعاً من
القر�آن ٌ
خمتلفِ مذاهبهم الفقهية والعقائديةَ ،ب ْيد �أنه بال �شك ال ُيغنِي االتفاق يف هذا الأمر من اتفاقِ امل�سلمني جميعا حول مقا�صده.
ل��ذا؛ يجد خ��وا���ص امل�سلمني �أنف�سهم ب�ين دفتني ال
ثالث بينهما؛ �إما احلقيقة الأزلية الثابتة املوجودة يف
الن�ص القر�آين� ،أو احلداثة التي جتعل جميع الأمور
قابلة لإعادة ال�صياغة والتفكيك والتطور مبا يتنا�سب
مع تراتيب الع�صر� .أما عوام امل�سلمني ،فقد وقعوا بني
�أزم��ة :التف�سري الظاهر للن�ص� ،أو التف�سري الفل�سفي
الت�أويلي للن�ص.
ويف ن��ه��اي��ات ال��ق��رن ال��ع�����ش��ري��ن ،حت��� َّول الإ���س�لام �إىل
�أن��ظ��م��ة ���ش��رع��ي��ة وح���رك���ات م��ن��ظ��م��ة ،ت����رى يف نف�سها
�أن��ه��ا م�ضطر ًة ل��ل��دف��اع ع��ن الإ���س�لام �ضد ال��ق��وى غري
الإ�سالمية ،وقد �أدى ذلك �إىل ظهور اجتاهات متطرفة،
وي��رج��ع ظهور تلك احل��رك��ات «الإ���س�لام��وي��ة» لأ�سبابٍ
متعددة؛ يف مقدمتها -ودون �شك -ال�سيطرة الغربية
على زمام الأمور وال�ضعف والهوان العربي والإ�سالمي
يف امل��ج��االت ال�سيا�سية واالق��ت�����ص��ادي��ة حتى يف ال�ش�أن
الداخلي؛ الأم��ر ال��ذي �أج�بر التيارات الأ�صولية على
التعاطي مع الأزم��ات الثقافية وال�سيا�سية والروحية
�أي�ضاً ب�شكلٍ ح��اد :بالتطبيق احل�� ْريف للن�ص املقد�س،
والنتيجة هي ال�صراع على التطبيق ب�صور ٍة فعال ٍة ولو
احتاج الأمر �إىل ا�ستخدام قو ٍة �سيا�سية ،وين�ش�أ ال�صراع
ب�سبب ا�ستحالة -يف نظر كر�ستيان ت��رول -التطبيق
احل ْريف للن�ص القر�آين يف ظل وجود احلداثة.
�أم��ا الوجه الثاين للتيارات الإ�سالمية ،فيت�شكل يف
ري
�إ�سالم الت�أويل اجلديد ،وهو �إ�سالم يقوم على تف�س ٍ
جديدٍ نابع من الإ�سالم الثقايف �أو كرد ِة فعلٍ للتجارب
ال��ق��ا���س��ي��ة ال��ت��ي جن��م��ت ع���ن الإ����س�ل�ام الأ����ص���ويل ،دون

امل�سا�س بالن�ص القر�آين �شك ً
ال �أو م�ضموناً ،وفتح بابٍ
لالجتهاد (مبعنى :ال�سعي ال�شخ�صي لإي��ج��اد �أف��ك��ار
تف�سريية جديد ٍة للن�صو�ص املقد�سة) ،بعدما �أغلِق يف
ال��ق��رن العا�شر عند حم��اوالت املعتزلة وامل��رج��ئ��ة ،وما
ُي ِّيز هذا االجتاه �-شك ً
ال -هو املحاولة اجلريئة التي
جل�أ �إليها البع�ض لإعادة تف�سري ما اعتاد علي ِه النا�س
لأك�ثر من �أل��ف ع��ام ،وم��ن حيث امل�ضمون ،فهو يتميز
بطابع حداثي ع�صري يتنا�سب ومقت�ضيات القوانني
ٍ
امل��دن��ي��ة وح��ق��وق الإن�����س��ان وي���واج���ه مب���رون��� ٍة حت��دي��ات
احل��داث��ة م��ن خ�لال فهم روح الن�ص ال ال��وق��وف على
�شكل ِه وال ب�إنكار الأحكام التي تو�صل �إليها ال�سابقون.
ك��م��ا �أ َّن ه����ذا ال��ت��ي��ار ي���ع���ول ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام امل��ن��ه��ج
ال��ت��اري��خ��ي ال��ن��ق��دي وال�����ذي ي��ه��دف ل��ت��خ��ط��ي ال��ف�ترة
الزمنية التي تباعد بني القارئ وامل�ستمع احلايل وبني
ن�ص من القرن ال�سابع� ،أي �أ َّن املنهج التاريخي النقدي
ٍّ
يحاول و�ضع الن�ص يف �سياق تكونه؛ ك��ون ال��ق��ر�آن هو
ج��زء م��ن ال��ت��اري��خ؛ ف��ه��و ك�لام اهلل ،ول��ك��ن��ه ال يُناق�ض
ال��ت��اري��خ��ي��ة م���ن خ�ل�ال �أ���س��ب��اب ال���ن���زول :ف��ت��اري��خ��ي��ت��ه
تكوين الن�ص (طبيعت ِه وتركيبهِ) ،وهو ما
ُتج�سدة يف
ِ
م َّ
�أ�شار �إليه مريت�شيا �إلياده يف كتاب ِه «البحث عن التاريخ
واملعنى يف الدين».
وط��ب��ق��اً ل���دع���اة ال��ت��ف��ك�ير ال��ت��ق��دم��ي ،ف����إن���ه ال ميكن
ال��ت�����ص��دي مل��ت��ط��ل��ب��ات احل���داث���ة وال���و����ص���ول �إىل ال��ق��ي��م
الإن�����س��ان��ي��ة ل��ل��ع��ق��ي��دة الإ���س�لام��ي��ة دون تف�سري جديد
م��و���ض��وع��ي وخم��ت��ل��ف ل��ل��ن�����ص��و���ص امل��ق��د���س��ة ،ب��ي��د �أن
الأخ��ري��ن يواجهون م�شكالت قد تنهي ا�ستمراريتهم

يف ال��وج��و ِد الإن�����س��اين كو�ص ِفهِم باملرتدين �أو بقتلهم
بو�صف كال�سيكي �أدق «زن��ادق��ة» ،ولنا يف
�أو نفيهم �أو
ٍ
املفكر ن�صر حامد �أبو زيد خري مثالٍ تراجيدي ملا �آلتْ
�إلي ِه الأمور؛ �إذ من اخلط�أ اجل�سيم �أن يقوم �أعداء هذا
ال��ت��ي��ار �-أو �أي ت��ي��ار �آخ���ر -باتهامهم ب���أن��ه��م ارمت���وا يف
�أح�ضانِ الفكر الغربي وقبلوا القيم الغربية دون نقدٍ
متحي�ص �أو على الأقل �أمان ٍة �أخالقية.
�أو
ٍ
الن�صو�ص املقدَّ�سة ه��ي كما ك��ان��ت ،يقر�أها املتدين
ُ
وال��ع��ق�لاين ،الأ����ص���ويل وامل��ن��ف��ت��ح ،الإح��ي��ائ��ي��ون منهم
ٌ
مو�سع
تباين يف الت�أويل بني
وامل�ست�شرقون ،واملح�صلة
ٍ
وم�ضيق ،وبني �شار ٍح للن�ص مبعناه احلقيقي �أو مبعناه
الفل�سفي امل��ت��واري ،واملح�صلة :دي ٌ��ن مل يعانق التقدم
والع�صر ،ومل يت�صالح مع حقوق الإن�سان ،ومل تر�ض
الن�صو�ص �أن جتعل من الفر ِد حمركاً للتنمية والتحرر
والإب�����داع ،ول��ن��ا يف التجربة ال�سلفية خ�ير دل��ي��ل ،ولو
قِ�سنا بذلك امل�سلم الهندي بت�ساحم ِه �-أو بال مباالته
على الأح��رى -وبني م�سلمي باك�ستان؛ �سيت�ضح جل ًّيا
ن�صو�ص عقدية
�أ َّن الن�سخة الأخ�ي�رة م��ا ه��ي �إال نتاج
ٍ
جامدة � َّأ�س�ست بيئة مالئمة ل�سلفية جهادية كالقاعدة
وطالبانَ ،ب ْيد �أن الأوىل تعاي�شت مع �شتى املِلَل وال ِّن َحل
و�أنتجت بيئة توافقية تعددية.
و�أخ��ي��راً� ..أود �أن ال��ق��ول �أن الإ���س�لام مل يكن يوماً
�سبباً يف حجم الك�سل احل�ضاري ال��ذي نعي�شه ،وال يف
انحطاطِ نا الفكري واالجتماعي وال�سيا�سي الداخلي
منه واخلارجي ،و�إمنا تكمن العلة يف عجزنا عن كيفية
التعامل مع ن�صو�صه ب�شتى �أنواعها.
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