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كسر التابوهات
عاطفة المسكري
�إنَّ التحوالت التي تعي�شها الأمم واملنحى ال�سريع للتغريات التي ت�سري نحوها ال�شعوب �أ�شبه بكرة الثلج املُتدحرجة من �أعلى قمة ب�سرعة وهجومية ت�سحق و ُتزيح
�أمامها كل ما ال يتّ�سق مع ُمتطلبات هذه املوجة ال�سريعة مبا فيها من توجهات ت�سعى ملخاطبة العقل والوعي واحل�ضور الآين ونحو ذلك من ماديات متج�سدة يف ذكاء
ال�صناعات الب�شرية والذكاء اال�صطناعي ،وانت�شار العلوم مثل النار يف اله�شيم وما �صاحبه من تبعات على احلياة الب�شرية.

وماذا عن املعنى؟ اجلوانب الروحانية والكيان الب�شري
وال��ن��ف�����س وال����ذات ال��ت��ي ُت�شكل الأ���س�����س ال��ت��ي ق��ام عليها
االزده�������ار احل�������ض���اري ل��ل��ب�����ش��ر! ح��ق��ي��ق��ة �أن���ه���ا ر���ض��خ��ت
وخ�����ض��ع��ت وال زال����ت ت��خ�����ض��ع للتمحي�ص دون ُم��راع��اة
للخ�صو�صية والقد�سية حيث ال �شيء مقد�س وال �شيء
خا�صا وغري قابل للتمحي�ص  -وفقًا للتحوالت
ُيعد �أم ًرا ً
الفكرية � -أمام االنفجار املعريف والرباهني العقلية التي
ق��رر الب�شر حدي ًثا �إق��راره��ا كمقيا�س للتفريق م��ا بني
احل��ق واخل��راف��ة .وك��ل م��ا ال ي��وازي متطلبات املقايي�س
العقلية مبفاهيمها احلديثة فهو عر�ضة للإزالة.
ت�أتي مقالة الدكتور فوزي البدوي «ملاذا يخ�شى امل�سلمون
النقد التاريخي؟» املن�شورة يف جملة التفاهم ،لت�سلط
ال�ضوء على ه��ذا الأم���ر ووق��ع��ه على امل�سلمني الآن ويف
مراحل الحقة متوقعة .يفتتح الدكتور البدوي مقالته
ب�شرح الرف�ض امل�ستكني يف �أممنا حول النقد التاريخي
والتمحي�ص ملوروثات امل�سلمني على الرغم من �أنها قد
تكون فر�صة لإنعا�ش الن�صو�ص الدينية وجعلها قابلة
للحياة! ُيعيدنا ذلك �إىل الكثري من املجموعات الب�شرية
 بغ�ض النظر عن الديانة التي ينتمون �إليها  -التيباتت ترف�ض قولبة �أفكارها و�أدجلتها مل�سار معني دون
�إدراج الفهم وخماطبة املنطق ك�شرط لذلك ،وحواراتهم
ح��ول ع��دم اكتفائهم ب���إج��اب��ات الأ���س��ئ��ل��ة ال��ت��ي تطرحها
عقولهم ح��ول امل��وروث��ات وع��ن ع��دم ق��درة رج��ال الدين
على خماطبة املنطق لديهم .بطبيعة احلال �إن كان من
هو مك ّلف بالإجابة ال ي�ستطيع فعل ذلك فمن الأج��در
االعرتاف �إما بعدم معرفة الإجابة �أو عدم الإملام بها �أو
أ�سا�سا  -والذي ال يتم قبوله
االعرتاف ببطالن ال�س�ؤال � ً
ك�إجابة اليوم  -من قبل العقالنيني املق ّرين بعقالنيتهم
والعقالنيني ال��ذي��ن ال ُي��درك��ون �أن��ه��م ينتهجون نف�س
النهج نتيجة التحوالت الفكرية احلا�صلة.
ُي�����ش�ير ال��دك��ت��ور ال���ب���دوي �أ َّن����ه ال��ي��وم و�أم����ام ه���ذا العجز
ال��ه��ائ��ل يف �إي�����ض��اح ال�����ص��ورة وخم��اط��ب��ة امل��ن��ط��ق �أ���ص��ب��ح
الإ�سالم وامل�سلمون (�ضيوف احل�ضارة الثقالء) لأنهم

مل يقدموا �شي ًئا �سوى العنف التاريخي املُدمر .ما تثبته
ً
وفر�ضا
الأحداث الإرهابية وتر�سخه يف �أذهان ال�شعوب.
ك���ان احل���ل يف جت��ن��ب ت��ب��ع��ات رف�����ض ال��ت��ج��دي��د ي��ك��م��ن يف
التمحي�ص والنقد وو�ضع القد�سية الدينية التاريخية
جانبا ال يزال ا�ستخدام الآيات ك�شعارات رنانة لتخوين
وت��ك��ف�ير م��ن ي��ف��ع��ل ذل���ك ح��ا���ض�� ًرا ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أ َّن���ه
ُيعترب تكتي ًكا ف��ا���ش ً
�لا و ُي���ؤخ��ر ط��رح الأ�سئلة احلقيقية
م��ن ق��ب��ل الأ���ش��خ��ا���ص امل��ن��ا���س��ب�ين (امل�����س��ل��م�ين �أن��ف�����س��ه��م)،
ب ً
���دل م��ن ط��رح��ه��ا م��ن ج��ه��ات ق��د ال ت��ك��ون حم��اي��دة بل
و�أق���رب �إىل ال��ت��ط��رف ،وه��ذا م��ا ح�صل بالفعل .ول��ن��ا يف
الربوت�ستانتية مثال ،فبغ�ض النظر ع َّما �إذا كان التحول
م��ن الكاثوليكية �إىل الربوت�ستانتية حت ً
���ول �سلب ًيا �أم
�إيجاب ًيا� ،إال �أنّ التغيري حا�صل ال حمالة وهذا ما تثبته
الأدلة التاريخية يف كافة املجاالت.
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق ي�شري ال��دك��ت��ور ال��ب��دوي �أن���ه الب���د �أن
ن��خ��رج م��ن و�ضعية �ضيف احل�����ض��ارة الثقيل �أو امل�سلم
احلزين الذي ال حول له �سوى الت�صدي والدفاع بحجة
حمدودية العقل الب�شري وعدم قدرته ال�ستيعاب كافة
الأمور والكف عن الإ�شارة �إىل �أ َّن امل�صادر الإ�سالمية ال
تلزم بالعلم والتمحي�ص بل الإميان بالعقيدة والت�سليم.
و�أوىل خطوات �إعادة البناء هي االعرتاف بوجود فراغات
تاريخية؛ ففي نهاية الأم��ر التاريخ هو ما يقرر امل���ؤرخ
ت�سليط ال�ضوء عليه م��ن �أح���داث �أو م��ا ي��ود امل����ؤرخ منّا
ت�صديقه واالعتقاد ب�أنه ٌ
حدث مهم ،فلو بحثنا يف املعنى
املفاهيمي للتاريخ ،جمردًا ُي�شري �إىل ذلك احلدث الذي
مت انتقا�ؤه من بني �سل�سلة الأح��داث يف زمن ُمعني قرر
�شخ�ص ما االعتقاد ب�أنه ح ٌ
��دث من املهم �أن يعرف عنه
الب�شر .والإق���رار بهذه احلقيقة عن التاريخ قد يجعل
الأم��ور �أك�ثر �سهولة .والأه��م من كل ذل��ك احليادية يف
�سبيل الو�صول لأم��ر جم��دٍ وع��دم التفريط يف الأ�س�س
ال��ت��ي ق��ام��ت عليها احل��ج��ج الدينية رغ��ب�� ًة يف االت�صاف
بالتح�ضر ومعا�صرة التغيريات.
�إ َّن ال��ث��اب��ت ال��وح��ي��د ع�ب�ر ال��ع�����ص��ور ويف ك���اف���ة م��ن��اح��ي

احلياة لهو التغيري وح��ده ،وال مفر من هذه احلقيقة،
وي��ب��ق��ى م���ا دون ذل����ك حم������اوالت يف االجت������اه اخل��اط��ئ
م�آلها التخبط واالنكما�ش .وي�شري الدكتور � ً
أي�ضا �إىل
م�س�ألة النقل ،حيث يذكر �أ َّنه ال مربر من االعتقاد ب�أن
امل�صادر الإ�سالمية منقولة من م�صادر �شفهية موثوقة
وو���ص��ل��ت��ن��ا ك��م��ا ه���ي دون �أن ي�����ش��وب��ه��ا ���ش��يء م���ن اللغط
والتحوير مبا يتوافق مع �آراء و�أفكار واعتقادات الناقل
بق�صد �أو دون ق�صد .فيجدر بنا نحن كم�سلمني �أمام كل
هذه االنتقادات والأ�سئلة املطروحة �أن ُنعيد النظر رمبا
�إىل ما َّ
مت طرحه من قبلنا وهل ن�ؤمن بذلك فقط لأننا
�أردنا ذلك و�س ّلمنا به� ،أم �أنها حقيقة ن�ؤمن بها عن قناع ٍة
و�إميانٍ تام ن�ستطيع الدفاع عنها دون الإ�شارة والرجوع
والتربير بالغيبيات وحمدودية العقل الب�شري؟
ون�ستطيع القول كذلك �أنّ كل ذلك قابل للنقا�ش ما مل
مي�س الثوابت� ،أولي�ست الثوابت مقدّ�سة هنا! بالتايل
ن��ع��ود للنقطة الأوىل ول��ن��ف�����س دائ����رة �إزاح����ة القد�سية
ع��ن �أي معتقد �أو �أ���س�����س بنيت عليها قيمنا ومبادئنا
بل اجلانب ال��روح��اين املتج�سد فينا .ولرمبا �إذا �سلكنا
هذا امل�سلك (التمحي�ص وال�س�ؤال)  -بغ�ض النظر عما
�إذا كان �صائ ًبا �أم ال  -رمبا ن�صل وحت ًما �سن�صل ،فالبد
من موقف �أو �شي ٍء يركن �إليه الإن�سان معنو ًيا؛ فالعدم
وال�ل�اوج���ود �أم���� ٌر ال ف��ط��ري� ،أي م��ه��م��ا ح���اول الإن�����س��ان
معنو ًيا التعاي�ش م��ع ه��ذه ال��ف��ك��رة �سي�صطدم بخوائه
ويعيد النظر يف الأم��ر .البد من النظر �إىل الأم��ور من
منحى �آخر وتقبل النقد ،حيث �أ ّنه ال توجد �أمة ترف�ض
ن��ق��دًا مل��وروث��ات��ه��ا العقائدية مثل امل�سلمني على الرغم
م��ن �أن��ه��ا ق��د تكون �إح���دى ط��رق �إ���ص�لاح م��ا هُ ��دم ب�سبب
الثغرات التي ُخلقتْ نتيج َة الزخم الهائل من الأ�سئلة
والتوجه نحو احلديث عن املنطق .على ٍّ
كل ،كوننا نعي�ش
أولي�س
يف هذا الكون وحتت الظروف واملُعطيات الراهنةَ � ،
علينا �أن نتعاي�ش مع الواقع الذي و�ضعنا فيه و�أن نقبل
التحدي طاملا �أننا كم�سلمني على �صواب!؟
attifa.nasser@gmail.com

