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قضايا األزمة الفكرية ومناهج التغيير في
القرآن الكريم

زينب الكلبانية

ال�سيا�سي واالجتماعي ،وهي التي �صيغت يف �س�ؤال :ملاذا ت� ّأخر امل�سلمون وتقدّم غريهم؟
مت ّيزت املدر�سة الإ�صالح ّية احلديثة يف البالد العرب ّية مبا قدّمته من معاجلة ،جت ّلت يف فكرها ّ
�ضمن هذه املعاجلة ،قدّم الطهطاوي �أطروحة «املنافع العموم ّية» بينما ر ّكز خري الدين على �أطروحة « التنظيمات» وكانا يف ذلك مبع ّية عموم الإ�صالحيني يعملون على �ضرورة الف�صل
التو�سعية جتاه العامل الإ�سالمي من جهة ثانية ،وهذا ما حتدث عنه الباحث �أحميدة النيفر
ال�سيا�سات الغربية
ّ
نظر ّيا وعمل ّيا بني الثقافة الغربية ومبتكراتها التقنية من جهة ،وبني ّ
يف مقاله « ق�ضايا التغيري ومناهجه يف القر�آن الكرمي» واملن�شور مبجلة التفاهم.
ي��ت��ح��دث ال��ك��ات��ب �أن اجل��ان��ب امل��غ��م��ور وال���ذي مت�� ّي��زت ب��ه ه��ذه
املدر�سة هو مبادرتها ال ّرائدة يف �إ�صالح الفكر الدّيني ،و�أبرز
التوجه هو الأ�ستاذ الإمام حممد عبده ،الذي
ج�سد هذا
ّ
من ّ
كان يرى �أن الإ�صالح ينبغي �أن يعتني بالفكر الدّيني �أ�سا�سا
لذلك ع ّرفه بقوله« :هو حترير الفكر من قيد ال ّتقليد ،وفهم
ال�� ّدي��ن على طريقة �سلف ه��ذه الأ ّم����ة ،قبل ظ��ه��ور اخل�لاف،
وال ّرجوع يف ك�سب معارفه �إىل ينابيعها الأوىل ،واعتباره �ضمن
موازين العقل الب�شري التي و�ضعها اهلل ،لرتد من �شططه،
وتق ّلل من خلطه وخبطه لتت ّم كلمة اهلل يف حفظ نظام العامل
الإن�ساين» ولقد كان يعترب �أن بلوغ ندّية ح�ضار ّية مع الغرب
ومواجهة �سيا�ساته املعادية للم�سلمني ،تقت�ضي ابتدا ًء �إعادة
بناء ال ّذات عرب مراجعات نقد ّية ّ
للتاث ،وقراءات جتديد ّية
لق�ضايا فكره الدّيني ومناهجه ال ّتعليمية.
مثل ه��ذا امل�شغل مل يكن ق���درا م�شرتكا ب�ين �صاحب امل��ن��ار،
وب�ين ع��م��وم الإ���ص�لاح��ي�ين ،ناهيك �أن �أ���س��ت��اذه ال�سيد جمال
ت�برم��ه م��ن ال ّتمح�ض لهذا
ال��دي��ن الأف��غ��اين ،ك��ان ال يخفي
ّ
التوجه .لذلك كان يكاتب ّ
ال�شيخ ،مبا ي�شبه ال ّتقريع ،ليطالبه
ال�سيا�سي االجتماعي وما يلزم ذلك من
باالعتناء بال ّتوجيه ّ
�إي��ق��اظ ال��ه��م��م ،و�إل��ه��اب امل�شاعر ق�صد �إزاح����ة �أن��ظ��م��ة احلكم
امل�ستبدة.
مواجهة ل��ه��ذا االن��ح��راف ق��ام ال�شيخ ع��ب��ده برتكيز مقولة:
«ال��ق��ر�آن كتاب ه��داي��ة» وه��ي التي ك��ان �صاغها �أ�ستاذه ال�سيد
ج��م��ال ال��دي��ن يف ع��ب��ارة توجيهية ع��ام��ة ح�ين ك��ان ي��ق��ول �إن:
«القر�آن وحده �سبب الهداية والعمدة يف الدعاية � ّأما ما تراكم
عليه وجتمّع حوله من �آراء الرجال وا�ستنباطهم ونظر ّياتهم
فينبغي �أن ال نع ّول عليه» .لكن ما ميز مقولة « القر�آن كتاب
ه��داي��ة» فيما اه��ت��م ب��ه حم�� ّم��د ع��ب��ده ،ه��و �أ ّن��ه��ا ك��ان��ت افتتاحا
بالن�ص ال��ق��ر�آين وبق�ضاياه
لتوجه منهجي جديد للعالقة
ّ
ّ
توجه يحدّد للتف�سري هدفا مغايرا ملا ا�ستقر
ومفاهيمه .هو ّ
ع��ل��ي��ه امل��ف�����س��رون ال��ت��ق��ل��ي��دي��ون� ،إن����ه«:ذه����اب امل��ف��� ّ��س��ر �إىل فهم
امل��راد من القول وحكمة الت�شريع يف العقائد والأح��ك��ام على
وجه يجذب الأرواح وي�سوقها �إىل العمل والهداية املودعة يف
التو�صل
الكالم» .الغر�ض اجلديد للتف�سري يف تيار املنار هو
ّ
�����ص ال��ق��ر�آين
�إىل االه���ت���داء ب��ال��ق��ر�آن ،مب��ا يجعل وظ��ي��ف��ة ال��ن ّ
حم��ددة يف �إ���ص�لاح املجتمع ،وتغيري م�ضمونه ،ووجهته عرب
م�سالك ومنهج خم�صو�ص.

نتو�صل �إليه
�أول م�ستلزمات الوقوف على ق�ضايا «ال ّتغيري»
ّ
م��ن خ�لال مفهوم «ال��ه��داي��ة» ذات���ه ،ال���ذي مي�� ّث��ل عن�صرا من
ال�صلبة ،التي تتح ّرك عليها تلك الق�ضايا
عنا�صر ال ّركيزة ّ
يف اخل��ط��اب ال���ق���ر�آين ،م��ا ي�����ش��دّد ذل��ك اخل��ط��اب ع��ل��ى ت���أك��ي��ده
يف هذا ال�ش�أن ،هو �أنّ الهداية عن�صر �أ�سا�س لل ّتغيري املن�شود
�شريطة �أن ال تعترب ُحظوَة وتف�ضيال �إله ًّيا ع�شوائ ّيا يخت�ص
ُو�س حاكِم ،ما
بِه مَن ي�شاء من عبادِه ،دومنا �س ّنة ناظِ م �أو نام ٍ
يفيده اخلطاب القر�آين يف هذا اخل�صو�ص باعتباره ما يعنيه
متج�سد يف كامل مفا�صل ال ّن�ص ،هو �أنّ الهداية ال
من فكر
ّ
ميكن �أن حت�صرها داللة التلقّي ال�ض ّيقة ،بقدر ما ينبغي �أن
بح�س �إن�ساين لل ّتوا�صل والفاعل ّية .املهتدي،
تكون مطبوعة ّ
بناء على ذلك ،هو الذي ي�سلك يف �سريه قا�صدا هدفا وا�ضحا
م ّتخذا يف ذل��ك �سبيال ب ّين ًة لديه لها ع�لام��ات جل ّية ،بذلك
�سيتوفر للمهتدي عون على �سلوك طريقه لي�صل اىل الهدف
ب�سالم.
ّ
مع هذه الداللة التوا�صلية والإراد ّية للهداية ،التي ت�ستدعي
من الإن�سان الكدح وال��وع��ي نقف على َم ْعلَم �أول من معامل
«ال ّتغيري» كما ير�سيه القر�آن الكرمي وكما َج َّل ْته �آية «�إِ َّن َّ َ
الل
يوا مَا ِب�أَن ُف�سِ ِه ْم» ّ
يتبي �أنّ «الهداية»
ي مَا ِب َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغ ِّ ُ
ال ُي َغ ِّ ُ
م�سلك من م�سالك « ال ّتغيري» القر�آين ،و�أ ّنها بذلك تقت�ضي
تربية على الإرادة واالختيار .ما يفيده الن�سق القر�آين بهذا
اخل�صو�ص هو �أنّ لهذا امل�سلك ثالثة موجهات كربى حتدّد
طبيعته و�سبيل فعله يف جم��ال « ال ّتغيري» وه��ي �أن :الهداية
ظ��اه��رة ع��ام��ة يف ال���وج���ود ،ف��ه��ي ال تقت�صر ع��ل��ى ج��ان��ب من
جوانب احلياة �إذ النبات واحليوان و�سائر الكائنات م�شمولة
بها ت�ستلهم منها �س ّر وج��وده��ا ِوف��� َق ه��دى َغ��ري��زي َتكويني،
كذلك ت�شمل هذه الظاهرة الإن�سان ،لكن بخ�صو�صية تراعي
مكانته يف �س ّلم الكائنات ،والغاية املميزة من خلقه ووج��وده،
مبا يجعلها تكليف ّية حتقيقا ملبد�أ ا�ستخالفه ،وجت�سيدا ملعنى
م�س�ؤوليته وم�ساءلته ،و�أخريا من وجه َْي الهدايــــة التكويني
والتكليفي يتو ّلــــد مبد�أ «التكافئ الإن�ساين» الذي ي�ساوي بني
ال�سابقة وال ّ
الحقة ،يف ا�ستحقاق هذه الهداية
النا�س ،والأمم ّ
�سعيا لتعني قيم احل ّرية والفاعل ّية والإب��داع التي ال يتحقق
�إعمار الأر�ض �إال بها.
نخل�ص من هذا �أن «الهداية» يف اخلطاب القر�آين مبا تقت�ضيه
من حر�ص ومكابدة �إن�سانية ،مو�صولة على امل�ستوى الفردي

واجلماعي ،وهي الق�ضية الأوىل املف�ضية �إىل «التغيري» و�أنها
تت�ضافر يف ذل���ك م��ع �أرب��ع��ة م��ف��اه��ي��م رئي�سية �أخ����رى حت��دد
حقيقة ه��ذا «التغيري» و�إم��ك��ان حتققه وال��ط��رق املو�صلة �إىل
ذلك والأولويات التي ينبغي �أن تعترب فيه.
ّ
ك��ان��ت م��ق��ول��ة « ال���ق���ر�آن ك��ت��اب ه��داي��ة» ع��ن��وان��ا داال وم��دخ�لا
لتوجه جديد يفتح الباب على حت ّول مف�صلي حامل خلطاب
ّ
ت��غ��ي�ير ن��وع��ي ه��دف��ه املُ��ع��لَ��ن والدة « �إن�����س��ان ج���دي���د»� ،إن�����س��ان
م�ستحق ل��ل��ه��داي��ة مب��ا ي��ع�بر ع��ن��ه م��ن �إرادة ،وي��ت��و�ّ��ص��ل �إل��ي��ه
م��ن وع��ي وفاعل ّية ،تلك ه��ي الق�ض ّية الثانية التي ال يت�أتى
«التغيري» القر�آين �إ ّال بها ،ملزيد حتديد هذه الق�ض ّية يعر�ض
ل��ن��ا اخل��ط��اب ال���ق���ر�آين اخل�����ص��ائ�����ص ال��ك�برى ل��ه��ذا «الإن�����س��ان
اجلديد» فيقدّمه على �أ ّن��هٌ :
كائن متميز يف ُ�سـ ّلم املوجودات
ب�����الإرادة وب���إم��ك��ان ال��وع��ي مب�س�ؤوليته يف ع َ
���ال ه��و مو�ضوع
ٌ
كا�شف لذاته ،يرتقي بها ب�صفتها
املعرفة ،و�أح��د م�صادرها،
نف�سية الفرد العاد ّية معتمدا يف ذل��ك على
جم��اال �أعمق من ّ
احلقّ
العليا ،و�أخريا
جتربة حيوية تنطلق من توقه �إىل ذات
بانيا لتجارب واقع ّية تتمثل مقا�صد اخلطاب ال��ق��ر�آ ّ
ين ،مبا
يجعل �إن�سانيته يف �سريورة مبدعة ومتفاعلة مع �أعمق رغبات
َ
العال املحيط به.
ب��ع��ب��ارة واح�����دة :الإن�������س���ان ال���ق���ر�آين ال��ف��اع��ل ل��ل��ت��غ��ي�ير ك��ائ ٌ��ن
متجدد با�ستمرار يف ر�ؤي��ت��ه لذاته ومل��ن يختلف معه وللكون
الالمتناهي واملتغري هو الآخ��ر ،على ه��ذا ف���إن « التغيري» يف
باخلا�صية الدّالل ّية ملفهوم
اخلطاب القر�آين يرتبط ع�ضو ّيا
ّ
خا�صيته تلك من
«الإن�سان اجلديد» من جهة وما ت�ستدعيه ّ
ر�ؤية جديدة َ
للعال املمت ّد واملحيط به من جهة �أخرى.
َ
مقت�ضى هذا ّ
«العال» يف اخلطاب
التابط منهجيا هو حت ّول
ي ُثل
ال��ق��ر�آين �إىل ق�ضية ثالثة من ق�ضايا ال ّتغيري� ،إذ �أ ّن��ه َ ْ
�أمامنا يف موكب متح ّرك ،مبا ي�شتمل عليه من طاقة �إيجاب ّية
حافزة على الفعل وقابلة لل ّتغيري.
ت�أكيدا لهذه ال ّر�ؤية اجلديدة ف�إن القر�آن الكرمي يبد�أ بنزع كل
قدا�سة عن َ
العال ،جاعال منه بكافة مكوناته جماال ممتدّا
وم َُ�س َّخرا بنوامي�س ال جنوح عنها ،ومن�ضبطة ب�أن�ساق تكوين ّية
ب ّينة� ،إ�ضافة �إىل هذا ،ف�إنّ الآيات القر�آنية العديدة ت�ؤ ّكد �أنّ
الكون يف زيادة ّ
مطردة مبا يدح�ض الر�ؤية القا ّرة والثبوت ّية،
َ
ومب��ا ي��ع�� ّزز ر�ؤي��� ًة مغايرة ت��ق��وم على َخ�� ْل��قٍ للعال ال يتوقف،
وم�سرية منفتحة ال تفت�أ تنمو وتزيد.
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