العدد الثاين  :جمادى الآخرة  1436هـ � -أبريل  2015م

ــــكرون اجلدد يف الإ�سالم»
وت�شجيع البحث اجلامعي اجل��اد .ويف �سياق القول ال�سابق يقرتح
ف�ضل الرحمن �أن تكون درا���س��ة ال��ق��ر�آن ودرا���س��ة ���س�يرورة تف�سريه
متاحتني للجميع �سواء كانوا م�سلمني �أم غري م�سلمني ,ب�شروط
واجبة كاملعرفة العلمية ،و�ضرورة ارتباط تلك العملية التف�سريية
ب��الإمي��ان يقول فيهذا ال�صددّ �”:إن طريقة الت�أويل ال��ق��ر�آين التي
�أت��ك��ل��م عنها تهتم بفهم ر���س��ال��ت��ه فهما يتيح لأول��ئ��ك امل���ؤم��ن�ين به
وال��ذي��ن ي��ودون العي�ش بهديه يف حياتهم الفردية كما يف حياتهم
اجلمعية� .ص.127

ن�صر حامد �أبو زيد :التف�سري القر�آين من النقل �إىل الت�أويل.

مي�ضي حامد �أبو زيد يف ت�سا�ؤالته املوجهة للن�صو�ص الدينية،
وال��ت��ي ل��ه��ا م��رك��زي��ة ال��ت���أث�ير ع��ل��ى احل��ي��اة االج��ت��م��اع��ي��ة والثقافية
لل�شعوب .ومدى الإيحائية التي ت�أتي بها الن�صو�ص.
� ّإن ما يرتكز عليه جممل �أعمال حامد �أبو زيد �إيجاد منوذج لفهم
الإ���س�لام و�شرحه م��ن خ�لال �إط��ار مرجعي يف�سر الن�ص ال��ق��ر�آين
امل�صدر الأول للمعرفة� .إىل �أي نطاق ميكننا �أن نفهم هذا الدور.

للن�ص بالأفق الفكري والأفق الثقايف للجيل الأول من امل�سلمني� ،أو
بظروف الع�صر الذهبي الذي مت جتاوزه منذ فرتة زمنية طويلة».
�ص.196

عبد املجيد ال�شريف :فهم جديد خلتم النبوة

�أمني اخلويل وحممد خلف اهلل»رائدا التحليل الأدبي
احلديث للقر�آن»

م��ا ناق�شه �أم�ين اخل��ويل ق��د تطرق �إل��ي��ه حممد عبده �سابقا -
و�إن كان بوجه خمتلف -ف�أمني اخلويل يرى � ّأن القر�آن الكرمي هو
�أعظم كتاب عربي و�صاحب �أكرب ت�أثري �أدبيّ �« ،إن العربي �سواء �أكان
م�سيحيا �أم وثنيا و�سواء �أكان بطبيعته ذا تفكري حر� ،أم متدي ًنا �أم
م�سل ًما �أرثودك�س ًيا� ،سيعرف بف�ضل عروبته كرامة هذا الكتاب يف
الرتاث العربي ومكانته يف الل�سان بدون �أن يكون لهذا �أية عالقة
م��ع الإمي����ان يف ال��ب��ع��د ال��دي��ن��ي ل��ل��ك��ت��اب �أو امل��واف��ق��ة اخل��ا���ص��ة على
مذهبه”�ص.151
ي�سعى النوع الثاين لدرا�سة القر�آن �أو ما �أطلق عليه (الدرا�سة
اجلوهرية للقر�آن) وهي درا�سة القر�آن من حيث املفردات وتطورها
مع بداية الوحي ،ث ّم درا�سة اجلمل والعبارات املركبة ،والعالقات
النحو ّية والبالغ ّية ثم درا���س��ة البعد النف�ساين لفاعلية ال��ق��ر�آن،
وه���ي ال��درا���س��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة مب���دى ق���درة ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي م��ن خ�لال
امل���ف���ردات �أن ي��ق��ت��ن��ع ب��ه امل�����س��ل��م��ون الأوائ�����ل وج��ع��ل��ه��م ي��ت��خ��ل��ون عن
�إميانهم القدمي .هذا امل�سار يقودنا �إىل معرفة الظروف الذهنية
الب�شرية ال��ت��ي �أت��اح��ت ل��ل��ق��ر�آن ال��ف��وز بتلك اجل��ول��ة .ومنها يرى
�أمني اخلويل”�إن علم النف�س وعلم االجتماع ثمينان جدًا لدرا�سة
ال��ق��ر�آن ،فعلم النف�س يبني خلجات ال���روح الب�شرية ،ويف�سر من
خاللها بنية الآيات و�صياغتها وعاملها� ،أمّا علم االجتماع في�ساعد
يف �إكمال ر�ؤيتنا لأحوال النا�س”�.ص.153
ي���أت��ي حم��م��د خ��ل��ف اهلل يف م��ق��دم��ة امل��ت���أث��ري��ن مب��ا ت��ن��اول��ه �أم�ين
اخلويل يف درا�سته الأدبية للقر�آن ،وهو يدافع عن فكرة وجود فارق
بني الأدب وتاريخ الأدب ،ومن ث ّم بني الأدي��ب وم���ؤرخ الأدب .و�إذا
كان على الأدي��ب �أن يعتمد على التاريخ فلي�س من حقه �أن ي�صف
الأح��داث من وجهة نظرته الأدب��ي��ة.يف حني �أن م���ؤرخ الأدب ملتزم
بدقة الوقائع.لقد ط��رح فر�ضيته”�إن الق�ص�ص يف ال��ق��ر�آن لي�ست
من النوع التاريخي ،بل هي �أكرث قربا �إىل النموذج الأدبي ،فاهلل قد
�أظهر عبقرية �أدبية يف ا�ستخدامه ال�سرد واخلطاب التاريخي» ،ومل
ن�صا تاريخ ًيا .فقد در�س خلف اهلل تلك الق�ص�ص
يقدّر �أن اهلل يقدم ً
ع��ل��ى �أ ّن��ه��ا وث��ائ��ق �أدب��ي��ة ودي��ن��ي��ة ،وه���ذه الق�ص�ص م��وج��ه��ة لتقوية
الدعوة �إىل الإميان وتر�سيخ تلك الفرتة من خالل الأ�سلوب املنوع
بني الرتغيب والرتهيب.
ي���رى � ّأن ال���ق���ر�آن ق��د ا�ستخل�ص امل����ادة احل��ك��ائ��ي��ة م��ن الأح����داث
التاريخية ،لكنه ي�صفها �أدب ًيا وينقلها برحمة بهدف �شرح داللتها
وتبني مقا�صدها ،ولينتج معها �أث ًرا يكون انطباعه على الروح �أكرث
جاذبية وبالغة لدرجة يخلب معها العاطفة وال�شعور�.ص.158
لقد �أ�س�س حممد خلف اهلل ما ميكن �أن ن�سميه (نظرية الأجنا�س
الأدبية) من خالل ت�صنيفه الق�ص�ص القر�آنية.

مقــــال

� ّإن ه��ذا الإ���ش��ك��ال ك��ان يف و�ضعه ن��زاع ف��ك��ري ح��ول بنية ال��ق��ر�آن
وداللته ،وهو نزاع ناجت عن �صراع اجتماعي �سيا�سي .ففكرة �سبق
التقدير الإلهي كانت الفطرة املوجهة من قبل الأمويني .يف املقابل
وج��د املعتزلة � ّأن ح��ري��ة خ��ي��ار الإن�����س��ان �أو ع��دم ج���واز حتميل اهلل
م�س�ؤولية خط�أ الإن�سان.
ي��ت��ق��ارب ن�����ص��ر �أب����و زي���د م��ع �أم��ي�ن اخل����ويل يف م��ق��ارب��ت��ه للن�ص
القر�آين �إذ ال ميكن اختزال دوره يف احلالل واحل��رام و�إمنا موجه
للثقافة العربية .ومن الواجب درا�سته على �أنه عمل �إبداعي عاملي
متاحا للم�سلني وغريهم كونه وثيقة لغو ّية
وه��ذا التحليل يبقى ً
معربة كما تعرب خمتلف الن�صو�ص .ويرى �أبو زيد � ّأن عدم اعتماد
القر�آن كوثيقة لغوية ،يقود �إىل جتميد داللته..
يف �إط��ار ي�ؤكد �أب��و زيد � ّأن القر�آن كنتاج ثقايف يك�شف عن نف�سه
للب�شر بكالمه ،لكنه مل يقدم على ذلك �إال بالنزول �إىل م�ستواهم،
وذلك من خالل نظامهم الداليل الثقايف واللغوي .لقد اختار اهلل
لغة الب�شر والثقافة التي �أنتجت ه��ذه اللغة�”.إن النظام اللغوي
للقران قد تركز على الأ�شخا�ص الذين توجه �إليهم �أ�سا�سا ،فالوحي
تك ّيف ح�سب الأفق اللغوي والثقايف للمر�سل �إليهم الأول ،ومن �أجل
تغيري الواقع �أدمج الوحي هذا الواقع به» .ويف تعر�ضه لهذه الفكرة
التي توحي باالنف�صال �أو بالتعار�ض بني الإل��ه��ي والب�شري ،ف�إن
الإلهي والب�شري يرتبطان عرب اخلطاب القر�آين واللغة.
تعر�ض �أبو زيد �إىل الق�ضية املتعلقة “بخلق القر�آن” وعلل ذلك
� ّأن اللغة ه��ي م��ن اهلل للنا�س ولي�ست اخ�تراع��ا م��ن قبل الإن�����س��ان،
وي���أخ��ذ بكالم املعتزلة يف ه��ذه امل�س�ألة الذين �أك���دوا على � ّأن اللغة
هي اتفاق بني النا�س .وهي تعك�س وقائع تاريخ ّية واجتماع ّية .و�أن
القر�آن قد خلق من قبل اهلل يف �سياق معني .يقول �أبو زيد»:القر�آن
ه��و ك�لام اهلل امل��وح��ى ب��ه للنبي حممد بلغة عربية وا�ضحة خالل
فرتة من الزمن تقرتب من اثنتني وع�شرين �سنة ذاك هو التعريف
الذي ال جدال فيه» .لقد توجه ن�صر �أبو زيد مبو�ضع مفاده� :إذا كان
ال بد من ممار�سة عملية التف�سري مبطلق احلرية ،ف�إنه ال ميكن
القبول ب�أي تف�سري .وحده التف�سري الذي يعتمد مناهج الدرا�سة
العلمية خمول بالتحرر من التف�سريات الأيديولوجية ,وعلى هذا
فال رجعة عن التف�سري املعتمد على الطريقة العلمية ،فالقر�آن
نظام مفتوح من التوا�صل بني اهلل والنا�س ،ولتلقيه كر�سالة �إىل
يومنا هذا ،و�إىل كل ع�صر ،وكل �شعب ،يحتاج �إىل �أن يف�سره بنف�سه،
«فقارئ القر�آن يف الع�صر احلادي والع�شرين ال ميكن �إال �أن يكون
خمتل ًفا عن قارئ القرن ال�سابع .فال ميكن ربط الداللة الراهنة

ك��ان��ت ر�ؤي���ة عبد املجيد ال�����ش��ريف املفكر التون�سي ر�ؤي���ة �شمولية
ك��ون��ي��ة ،فكتابه”الإ�سالم ب�ين ال��ر���س��ال��ة والتاريخ” ي���أت��ي حمطة
�إ�ضاف ّية يف م�سريته والتي ناق�ش فيها ق�ضايا ثالث هي :خ�صائ�ص
الر�سالة املحمدية ،والر�سالة يف التاريخ ،وال�ضرورة امللحة لتحديث
الوعي الإ�سالمي.
يف ن�����ص م��ن�����ش��ور ل��ل�����ش��ريف ع���ام  ،1996يف ك��ت��اب ب��ع��ن��وان «�إ���س�لام
متعدد” ج���اء ع��ل��ى ل�سانه”:وبهذا ال�����ش��ك��ل ح��ج��ب ال��ب��ع��د ال��ث��وري
للر�سالة ،وق��د على العك�س منه ،وعمم مظهرها ال�شرعوي حتى
طغى على املظاهر الأخ��رى :الروحية وامليتافيزيقية والأخالقية
والتاريخية والظرفية بل وحتى ال�سيا�سية ،و� ّأن هيمنة ال�شرعوية
مل تتم بني يوم و�ضحاها ،وال بقرار ت�سلطي ،هذا الأمر يقود �إىل � ّأن
الفقه اال�سالمي قانون.
يف ر�أي ال�شريف �أ ّن القر�آن مل يف�صل عنا�صر العبادة الإ�سالمية
املعروفة با�سم “الإركان اخلم�سة” وقد اقت�صر على �إعطاء �أدنى حد
من املعلومات حول العبادة .ويف ر�أي ال�شريف ينبغي على العبادة �أن
تكون متما�سكة ومتناغمة مع ذهنية النا�س املتلقني للوحي ،ومن ثم
داف��ع عن حق اخللف يف تغيري طريقة العبادة ،ما دام��وا يحافظون
على جوهر الر�سالة� :أي عمل اخل�ير واال�ستقامة وال�����ش��رف ،وهي
قيم ت�شكل ج��زءًا من القواعد الأخالق ّية الإن�سانية ،وي�سوق �أمثلة
على ذل��ك فيقول� :إ ّن الو�ضوء ك��ان عند اليهود وال��رك��وع وال�سجود
ك��ان��ا ج��زءا م��ن ال�����ص�لاة يف الكني�سة ال�سريانية .يعلن عبد املجيد
ال�شريف �أ ّن �شكل العبادة يف الإ�سالم ال ي�شكل الهدف الأخري للوحي
الإ�سالمي».فهل ميكننا �أن نعطي قيمة ملن�سك رجم الن�صب املمثل
لل�شيطان عند احلج �إىل مكة»�ص.216
يختم املفكر ر�ؤي��ت��ه فيما يطرحه فيقول�”:إ ّن احل��داث��ة غربية
املن�ش�أ ،كونية الت�أثري ومن �أبرز القيم التي �أفرزتها وكانت الر�سالة
املحمدية حتملها بامتياز اعتبار الإن�سان �شخ�صً ا ح ًرا وم�س�ؤوال ،ال
جم��رد ف��رد من �أف���راد املجموعة ،فالوجود اجلدير بهذا اال�سم هو
غري احلياة على وجه الأر�ض كما يحيا احليوان مهما بلغ من درجات
التنظيم الغريزي ،وي�ضيف »:والوجود احلقيقي ال يكون بالتوكيل،
بل يتح ّمل فيه كل �شخ�ص تبعات اختياره وهو واع مبا يختاره .ويعلن
ال�شريف”:و�أن تكون ح ًرا يف تفكريك معناه �أ ّن لك باحلقيقي عالقة
حميمة ال يفر�ضها عليك �أح��د ،و�إمن��ا ت�صل �إىل ال�شعور ببداهتها
وب�ضرورة الطاعة مبقت�ضياتها بوا�سطة حافز باطني ،بعيدا عن �أي
�ضغط خارجي ،ويختم حماورته�« :إال �أ ّن �إمكانية عامل ال �أخالقي� ،أو
نهاية الأخالق كامنة يف هذه احلرية املطلقة ،وهي نتيجة ال ينبغي
الهروب منها و�إخفا�ؤها ب�أية تعلة”�.ص.226
ال ���ش��ك �أ ّن امل��ف��ك��ري��ن اجل����دد ي����رون �أ ّن ال���ق���ر�آن ل��ه م��ك��ان��ة ل��دى
امل�ؤمنني وهم يدركون �أ ّنه ال ميكن اختزاله ب�سجل «حمتويات» وهم
يعلمون � ً
أي�ضا �أ ّنه خطاب منطوق �سماوي وكالم �إلهي يعرب عن فكر
اخلالق .وهو كتاب مفتوح لكل النا�س لغري امل�ؤمنني كما للم�ؤمنني
وللم�سلمني ولغري امل�سلمني.
فهل ميكن لهذا الكالم الإلهي �أن ي�صبح مو�ضوعا لتحليالت ال
تنبثق ع��ن موقف تقوي و�إمي���اين؟ وه��ل جت��وز مقاربة ال��ق��ر�آن كما
يقارب �أي ن�ص من الأدب العاملي؟.
وعلينا �أن نقول :هل اقرتب ه���ؤالء املفكرون من الن�ص القر�آين
ووقفوا على مقت�ضياته وحماوره �أو ال يزال هذا الن�ص اخلالد ع�صيا
كما كان دائما؟
بني �صفحات (املفكرون اجلدد يف الإ�سالم) رمبا تنجلي احلقيقة،
ويطفو ال�س�ؤال.
thani61@gmail.com
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ثاين بن جمعة احلمداين

العدد الثاين  :جمادى الآخرة  1436هـ � -أبريل  2015م

قراءة يف كتاب «املفــــ

لي�س���ت ف���ي الحقيق���ة «الحرك���ة نح���و الإ�ص�ل�اح» وليدة الي���وم فقد ع���رف العالم الإ�سالمي ف���ي مراحل مختلف���ة من تاريخ���ه العديد من
المب���ادرات الهادف���ة �إل���ى �إحيائ���ه ،وخا�صة حين يتعر�ض لع���دوان �أو ي�صاب بانتكا�س روحي �أو فكري .هذا ما يجع���ل جميع من ي�شعرون اليوم
بالحاجة �إلى التجديد في حقل الفكر الإ�سالمي يرجعون �إلى ما اتفق على ت�سميته بالإ�صالح �أو الحداثة (�ص .)14الكتاب من ت�أليف ر�شيد
ب���ن زي���ن وق���د نقله عن الفرن�سية ح�سان عبا�س و�صدر ع���ن معالم الحداثة وهي �سل�سلة ي�شرف عليها عب���د المجيد ال�شرفي �أحد المفكرين
المذكورين في الكتاب .ور�شيد بن زين :باحث من �أ�صل مغربي مكلف بدرو�س في ماج�ستير الأديان من معهد الدرا�سات ال�سيا�سية جامعة
�إك����س -مار�سييلي���ا .ينطل���ق م�ؤل���ف الكت���اب في كتابه نح���و منهج ّي���ة تجميعية تن�ساق عب���ر مقاربات فكري���ة وتوجيهية بحي���ث يجتمع ه�ؤالء
المفك���رون المخت���ارون عل���ى فكرة تجمع �أقطاب الفكر الديني وتر�س���م معالمه الأ�سا�سية وفكرة تنتق�ض بال�سع���ي نحو �إثبات تلك المفاهيم
المتج���ذرة �ضم���ن فكره���م وفل�سفته���م ال�شمولية المختارة ,ول���ذا يحدد الم�ؤلف الدواع���ي التي يجتمع حولها ه�ؤالء المفك���رون .فكان �سبب
اختيارهم وانتقائهم من بين مجموعة من المفكرين.
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�إ ّن م���ا ي��ط��رح��ه ال���ك���ت���اب ل��ي�����س ف���ك��� ًرا ج���دي���دًا
ب��ق��در م���ا ه���و ت��وا���ص��ل ف��ك��ري ب�ي�ن جم��م��وع��ة من
العلماء املعروفني على م�ستوى العامل الإ�سالمي
ف��ج��م��ي��ع��ه��م ك��م��ا ي���ح���دد امل����ؤل���ف ت��وا���ص��ل��وا ف��ك��ري��ا
توا�صال مفاده مبد�أ موجه ،وتر�سم حمدد يخرج
من الإط��ار العام وي�أتي �إىل الإط��ار اخلا�ص».يرى
امل���ف���ك���رون اجل�������دد -وق�����د ك���ر����س���وا ع��م��ل��ه��م ل��ه��ذه
الق�ضية� -أن العامل الإ�سالمي بحاجة �إىل جتديد
اخلطاب الديني؛ لكن �أية داللة يجب على مفهوم
“اجلديد” �أن يكت�سبها ،وما هو جماله؟
ينطلق امل�ؤلف مع ه���ؤالء املفكرين ليقارن بني
عدة مفاهيم عقائدية وبني �أفكار ينادي بها ه�ؤالء
املفكرون ,لكن ما ي�ستدعي املطالعة يف هذا الكتاب
املحاورة التي ينطلق منها ،فيكاد اجلميع �أن يعرف
ه����ؤالء املفكرين ,لكن الكاتب يطرح طرحه على
جانبني جانب تعريفي �سريي ،و�آخر منهج فكري
معني ،يطرحه القول ويوجهه الطرح.
�سياقان نابعان م��ن ذات امل���ؤل��ف وذات املتلقي،
ح��ي��ات��ان ي��ج��م��ع��ه��م��ا ال��ك��ت��اب .ي��ج��م��ع��ن��ا م���ع ه����ؤالء
املفكرين ويرتك لنا مقارنة الأمر بني ما يطرحه
ال��ك��ات��ب وب�ي�ن م���ا مي��ك��ن �أن ت��ك�� ّون��ه ت��ل��ك الأف���ك���ار
امل���ط���روح���ة م���ن ه������ؤالء امل��ف��ك��ري��ن .ه���ل ع��ل��ي��ن��ا �أن
نن�ساق فيما جاء به ه�ؤالء املفكرون؟ �أو �أن نبقى يف
مواجهتهم دون �أن نت�أثر بهم ودون �أن نن�ساق �إىل
ما يرت�سمون خطاه؟.
“ي�صر املفكرون اجلدد على �أ ّنه ال يجب النظر
�إىل ما�ضي امل�سلمني كتاريخ مقد�س ،و�إمن��ا كجزء
م��ن ت��اري��خ الإن�����س��ان��ي��ة ،ت��اري��خ ق��ائ��م ع��ل��ى ع��وام��ل
اج��ت��م��اع��ي��ة واق��ت�����ص��ادي��ة و���س��ي��ا���س��ي��ة .وي��دع��ون �إىل
الكف عن التمييز امل�ستمر بني الإ�سالم وامل�سلمني»،
�ص.22
ي���أت��ي ال��ك��ت��اب يف ث��م��ان��ي��ة ف�����ص��ول :يخت�ص كل
ف�����ص��ل مب���ف���ك���ر ،وب��ي�ن ه����ذه ال��ف�����ص��ول
ال�سبعة ه��ن��اك مقدمة وخ��امت��ة من
عر�ض امل�ؤلف.

ب�ين جنبات تلك الف�صول ال�سبعة ي���أت��ي املفكر
الأول وهو عبد الكرمي �سورو�ش .ن�س�أل من هو عبد
الكرمي �سورو�ش؟ وما الفكرة التي يطرحها فيما
يدعو �إليه؟ وما دونه من كتب وم�ؤلفات؟

عبد الكرمي �سورو�ش :نظرية تقل�ص
املعرفة الدينية ومتددها
ي��خ��رج عبد ال��ك��رمي ���س��ورو���ش �أخ�ي�را م��ن �إي��ران
وي�ستقر يف �أم��ري��ك��ا ح��ي��ث ي��د ّر���س الآن يف جامعة
هارفارد .لقد عاي�ش عبد الكرمي �سورو�ش الثورة
الإي���ران���ي���ة ق��ب��ل �أن ت���ب���د�أ وه����و الي�����زال ط��ال��ب��ا يف
�إجن���ل�ت�را .ف��ه��و ينتمي �إىل ح��رك��ة �إع����ادة الإح��ي��اء
الإ�����س��ل�ام����ي ال���وا����س���ع���ة ال���ت���ي ظ���ه���رت يف ال���ع���امل
الإ�سالمي منذ ما يقارب قرن من الزمان .لكن ما
ي�ستح�ضره عبد الكرمي �سورو�ش هو هل علينا �أن
نغري الدين؟ �أم نغيرّ فهمنا للدين؟.
�إ ّن القر�آن الكرمي ال ي�شوبه �أي نق�ص والدين
الإ���س�لام��ي كر�سالة م��وح��ى بها ال ي�أتيها اخل��ط���أ.
وبالتايل علينا �أن جن��دد فهمنا للدين لأن فهمنا
الب�شري دائ��م��ا ه��و ال��ن��اق�����ص ،و»امل��ع��رف��ة الب�شرية
واحل��د���س ال��دي��ن��ي يحتاجان �إىل �إع���ادة تركيب»(
������ص .)70ي��ن��ظ��ر ���س��ورو���ش �إىل �أن ه��ن��اك �أم��را���ض��ا
تواجه الدين الإ�سالمي من هذه الأمرا�ض مثال
عدم التوازن الناجت عن املبالغة يف �أهمية املظاهر
احلقوقية ل�ل�إ���س�لام .وه��ي مبالغة ي�شرتك فيها
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ون وب��ع�����ض امل���ح���دث�ي�ن .وب���رج���وع���ه �إىل
الغزايل ي�ؤكد �أن الفقه لي�س قلب الإ�سالم ولي�س
ك��ل ���ش��يء ف���ي���ه�»،إن للفقه حميطه اخل��ا���ص ال��ذي
ي��ج��ب �أن ي�ل�ازم���ه ،ف�لا جم���ال ل��ل�����ش��ك �أب����دا يف �أن
الإمي��ان الداخلي ينبغي �أن يرجح على املمار�سات
اخل��ارج��ي��ة� ،أم��ا �أن يتم الرتكيز على الطقو�سية،
وعلى �إلزامية املمار�سات اخلارجية لل�شريعة فهذا
يخلق جمتمعا دينيا �أحاديا بدون تعددية جمتمع
ي�سوده النفاق واحتكار احلقيقة (�ص.)75
���ي��را م���ا �أط���ل���ق عليه
م���ا ي����أت���ي ب���ه ����س���ورو����ش �أخ ً

احلرمة الدينية خا�صة فيما يخ�ص �إيران( .كونه
مفكرا �إيرانيا) .يرى �أ ّن احلكومة ال�صاحلة �ست�أخذ
ن�صه امل��ع��ن��ون «فكرة
ب��ال�����ض��رورة م��ب��د�أ دي��ن�� ًي��ا ففي ّ
احلكومة الدينية الدميقراطية «يبني كيف ينبغي
على هذه احلكومة �أن تعمل؟ ..و�أن الدميقراطية
�ستجد فائدة يف مالزمتها للدين لأنها تخ�ضع يف
البلدان الغنية لتهديد ال يني يتزايد مع الرخاء
املادي ،وباملقابل ميكن �أن يدعم املفاهيم الأخالق ّية
التي تنه�ض الدميقراطية عليها.
�إ ّن م���ا ي��ق��دم��ه ���س��ورو���ش يف خ��امت��ة الأم�����ر هو
تدين مدرو�س ومتعقل ،ي�سعى �إىل حماورة العقل
وال��روح��ان��ي��ة .ه���ذا ال��ت��دي��ن ق��ائ��م يف �أ���س��ا���س��ه على
حمبة اهلل الذي ندركه ون�شعر به ملحبوب ودود ال
كم�شرع ���ص��ارم .وميكن لتعاليمه �أن ت��راع��ى لي�س
مبوجب فر�ض �شرعي و�إمن��ا مبوجب �إل��زام حمبة
(بناء �صورة �أكرث حمبة لدور اهلل يف املجتمع) «�إن
حمبة اهلل ت�ستوجب يف ق��ل��وب امل���ؤم��ن�ين حمبتهم
بع�ضهم البع�ض»�ص .82حممد �أرك��ون  :ما ميكن
ال��ت��ف��ك�ير ف���ي���ه ،وغ��ي�ر امل��� ّف��� ّك���ر ف���ي���ه ،وم����ا ال ميكن
التفكري فيه ،يف الإ�سالم املعا�صر.
يرتبط حممد �أرك��ون مبجموعة من امل�ؤلفات:
(ال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي)( ،الأن�����س��وي��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ال��ق��رن
ال���ع���ا����ش���ر)(،الإ����س�ل�ام ،دي����ن وجم���ت���م���ع)(،ق���راءات
ق��ر�آن��ي��ة ،م��ق��ال��ة ح���ول ال��ف��ك��ر الإ����س�ل�ام���ي)( ،نحو
ن���ق���د ل���ل���ع���ق���ل الإ�������س���ل��ام������ي)(،الإ�������س���ل��ام �أخ���ل��اق
و�سيا�سة)(،نوافذ على الإ�سالم)(،من منهاتن �إىل
بغداد)(،ما وراء اخلري وال�شر).
خ��رج فكر حممد �أرك��ون عن علم الإ�سالميات
التقليدي -رغ��م اعرتافه مب�ساهمة ه��ذا العلم يف
جتديد الفكر الإ�سالمي -فقد �أخذ على هذا العلم
�أ���س��ل��وب ع��م��ل��ه،ويف ر�أي���ه �أن نفكر يعني �أن نخرق
امل��ف��اه��ي��م ل��زح��زح��ت��ا وجت���اوزه���ا .وه���و مي��ي��ز ثالثة
م�ستويات لداللة الدين وفعله:
ي���رى �أرك������ون �أن ال��ف��ك��ر الإ����س�ل�ام���ي ق���د ت��ط��ور
ع��ل��ى م��ب��د�أ الإمي����ان بعقل ذي �أ���ص��ل �إل��ه��ي يتجلى

يف ال��ق��ر�آن .وهو عقل له تفوق على كل عقل كونه
ظاهرا يف القر�آن وهو من هذا الأم��ر متعال .من
هنا ينقد م�ستوى تفكري امل�سلمني الذين اعتادوا
ا���س��ت��ه�لاك ال���ق���ر�آن يف ح��ي��ات��ه��م ال��ي��وم��ي��ة .دون �أن
ي�شغلوا �أنف�سهم ب���إخ�����ض��اع��ه ل��ل��درا���س��ة وللفح�ص
العلمي احل��دي��ث .وم��ن ه��ن��ا �أي�����ض��ا ي��رى �أ ّن���ه ح��ان
الوقت �إىل �ضرورة حماورة القر�آن واالنفتاح عليه
على العديد من املمكنات .كما علينا �أن ن�ستح�ضر
�أ ّن ال��ق��ر�آن معر�ض با�ستمرار للفح�ص ولتفكري
الإن�����س��ان .ول��ه��ذا يدعو �إىل �إن�����ش��اء م��ا �أ���س��م��اه بعلم
الإ���س�لام التطبيقي ..وه���ذا ال��ع��ل��م ي��ق��وم ب��درا���س��ة
الن�ص القر�آين ثم الن�صو�ص الثانية ح�سب منهج
تفكيكي..

ف�ضل الرحمن :مقاربة جديدة للقر�آن والوحي

ك��ت��ب ف�ضل ال��رح��م��ن ع��ام 1956م ك��ت��اب��ا �أ���س��م��اه
(ال���ن���ب���وة يف الإ�����س��ل�ام) وق����د ط����رح ف��ي��ه ال��ت�����ص��ادم
املبا�شر بني علماء الدين الإ�سالميني التقليديني
وب�ين الفال�سفة امل�سلمني ال��ذي��ن ا���س��ت��م��دوا ج��زءا
م��ن نظرياتهم م��ن التعاليم الإغ��ري��ق��ي��ة :يقول:
«ك����ان ال��ف�لا���س��ف��ة �أذك���ي���اء ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ف��ك��ري
ومتميزين يف دقة حماجاتهم ،لكن ربهم بقي مبد�أ
ال ح��ول ل��ه ،جم��رد تركيب عقالين ب�سيط تعوزه
القوة والرحمة باملقابل،ومع �أنهم �أقل حذقا على
امل�ستوى الفكري كان علماء الدين واع�ين فطريا
�إىل �أن رب الدين كان قويا وحقيقة حية».
اه��ت��م ف�ضل ال��رح��م��ن مب�سالة احل��داث��ة ،وك��ان
مطلق �صفحته :كيف ميكن للإ�سالم �أن يتما�شى
مع عامل يتحدث ويتغري ب�سرعة وبا�ستمرار؟ ثم
كيف ميكننا �أن ن�سخر الإم��ك��ان��ات التكنولوجية
يف خدمة الإ���س�لام؟ �إن ما و�ضعه ف�ضل الرحمن
من حلول وفق هذه الإ�شكاالت يعد مكونا فكريا
وح��ل�ا دي��ن�� ًي��ا م��ف��ك�� ًرا ف��ي��ه ب��ع��ن��اي��ة واه���ت���م���ام لقد
ك��ان من�شده الرئي�س ه��و البحث يف �إح��ي��اء الفكر
الإ�سالمي و�إعادة جتديده وحتديث نظام الرتبية

