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مقدمة

أإىل الحركة؛ هذه ستقوده أين إىل يقول أن اآلن ألحد يمكن وال حركة، حالة يف العربي العالم
الديكتاتوريني من عدد إسقاط عىل فقط يقوم ال كبريًا، إنجاًزا ذاته يف يَُعدُّ حقيقيٍّ ٍل تحوُّ
األنظمة تكيُّف إىل أم شامل؟ ديمقراطي ل تحوُّ عملية يف واملجتمعات الدول يُْدِخل وإنما
جذريٍّا؟ تغيريًا بنيتها من تغريِّ أن دون املتظاهرين مطالب من قليًال عدًدا ستتلقى التي
ته بُرمَّ العربي العالم نطاق داخل التطور بأن يقطع ما ثمة وليس وارٌد، االحتمالني ِكَال
وانتقلت ٢٠١١ عام يف الثورة رشارة اتقدت لقد ٍد. ُمَوحَّ نسٍق عىل سيجري وخارجه
املحلية، باملعطيات فيتعلَّق فيه اشتعلت الذي املكان يف أثرها أما آلخر. بلد من جذوتها
اإلقليمي الصعيدين عىل القوى بتشابكات منفردة دولة كل وارتباط املجتمعية، والهياكل
نظرية فإن للعيان، ظاهرة العربية املجتمعات بني األفقية الرتابطات أن ورغم والعاملي.
التي العسكرية االنقالبات زمن مثل وليس قليًال، إال اليوم األمر تمسُّ ال الدومينو تأثري
العربية، البلدان من سلسلة يف إرسائيل دولة وتأسيس الثانية العاملية الحرب بعد انترشت
اتخذت أنها إال استبداديٍّا، حكًما جميعها حكمت السلطة إىل جديدة بأنماط دفعت حيث
بعضها فجاء واملجتمع، والقانون الدولة يف الدين دور الختالف نظًرا متفاوتة؛ دروبًا

إسالمويٍّا. اآلخر وجاء معلنًا علمانيٍّا
مالحظات عدة ثمة فإن ، ككلٍّ املنطقة ويف حدة عىل بلد كل يف واضح التطور أن ورغم
ومرص تونس يف يقودونها يزالون وال االحتجاجات قادوا الذين الناس إن نفسها: تفرض
طابع أي تحمل ال مطالبهم أن إال مسلمون العظمى غالبيتهم يف هم وسوريا؛ والبحرين
الرشيعة، «بتطبيق» يطالبون هم وال اإلسالمية بالدولة يطالبون هم فال خاص، إسالمي
للنماذج ا مضادٍّ نموذًجا يمثِّل دينيٍّا أو ثقافيٍّا مؤسس نموذج أي بتاتًا يُصيغون ال وهم
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واملبادئ للقيم تحقيًقا يروا أن يريدون إنهم الغربية. للمفاهيم ا مضادٍّ حتى وال القائمة
والدستور القانون دولة رشيد»: «حكم ألي الرئيس العنرص عامليٍّا تَُعدُّ التي واملؤسسات
يطالبون هم ط مبسَّ وبشكل مظاهره. كافة يف الفساد ومحاربة والشفافية واملشاركة
املواطنة. بحقوق يطالبون مواطنون إنهم والكرامة. واالحرتام باألمن متمتعني بالحياة
مطالبني والالذقية والقاهرة تونس شوارع يف بها يتظاهرون التي البداهُة تلك ر تصوِّ فهل

االحتالل؟ من التحرر لعمليات ختاًما والحرية بالعدل
تحقيقه أمكن إذا القانون، بدولة يؤمن ديمقراطي نظام أي فإن الحال، وبطبيعة
من متفاوتة أشكاًال وسيتخذ املحلية والتوقعات املعطيات مع التالؤم عليه سيكون فعًال،
أو أسرتاليا أو األمريكية املتحدة الواليات أو أوروبا يف ذلك عن يختلف ال واألمر آلخر. بلد
إسكاتها يتم لن واألصالة والهوية الثقايف املصري بتقرير املطالبة فالصيحات نيوزيالندا.
التي بالكيفية األمر وسيتعلَّق الثورة. أو التحول نجاح حال يف حتى واحدة، برضبة
اللغة أن بد وال املضمون. حيث من األصالة وإىل املصري تقرير إىل الحاجة بها تُلبَّى
االحتجاجية الحركات راقب من كل نظر استلفتْت قد القومي املنحى ذات واأليقونات
لألمة االنتماء وإعالنات والصور، والشعارات، األعالم، وشهور: أسابيع مدار عىل العربية
الحركات لدى أيًضا تظهر وهي األوسط. الرشق يف تَُمْت لم القومية إن الوطنية. وللوحدة
هذه أن نجد لألمم، العابرة القاعدة تنظيم شبكة استثناء فمع اإلسالمية/اإلسالموية،
تيش مما كثريًا؛ أكرب بصورة القومية الطموحات مع أكثر متشابكة دوًما كانت الحركات

البالغية. أدبياتها بها تتميز والتي ذاته» «يف باإلسالم املرتبطة مرجعيتها به
تضم عريضة مجتمعية قاعدة عىل وتونس مرص يف الديمقراطية الحركة وتَنْبني
بكال االحتجاجات يف جليَّة بصورة النساء شاركت وقد الحرضي. املجتمع طبقات كافة
ظهرت التي الوطنية فالوحدة املسلمني. جانب مرصإىل يف املسيحيون شارك كما البلدين،
شبيٍه نحٍو عىل ظهرت قد كانت إذ عريق؛ تاريخ لها للكلمة حقيقي معنى أفضل عىل هنا
الحرب أعقاب يف اندلعت التي ١٩١٩ عام الوطنية بالثورة يَْت ُسمِّ فيما مذهلة بصورة
دينية مطالبها تكن لم نفسه الوقت ويف البالد، يف الربيطاني الوجود ضد األوىل العاملية
ذو اليمن يُشكِّل قد — البلدان كل يف تقريبًا أنه االنتباه يسرتعي ومما وطنية. وإنما
لم أو الحدث يف القرى سكان يشارك لم — ما نوٍع من استثناءً الواضحة القبلية البنيات

ندر. فيما إال للعيان ظاهرة بصورة فيه يشاركوا
يف وسوريا وتونس مرص يف الحرضيون الديمقراطي التحول حركات أبطال ويظهر
من املبكرة املرحلة هذه به تسمح ما بحسب — يُمثِّلون ال أنهم إال ، علمانيٍّ نحٍو عىل املجمل
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مقدمة

يف الدستور من الثانية املادة رفع يتم مرصلم ففي قاطًعا. علمانيٍّا خطٍّا — عليهم التعرف
تقيض والتي مارس٢٠١١، يف االستفتاء خالل من أُِقرَّْت التي الدستورية التعديالت أعقاب
كان للترشيع. الرئيس» «املصدر هي الرشيعة» «مبادئ وأن الدولة دين هو اإلسالم بأن
القانونيني أحد يَُعدُّ وهو الدستورية التعديالت لجنة رئاسة توىلَّ َمْن هو البرشي طارق
بتوجهاته املعتدل اإلسالموي هه توجُّ استبدل قد وكان املعسكرات. كافة لدى املحرتمني
التوجهني عن يدافع وهو الحني ذلك ومنذ ،١٩٦٧ حرب يف العرب هزيمة أعقاب يف القومية
املرجعية هو اإلسالم سيظل األرجح وعىل الرشيعة. وتطبيق الحديثة، القانون دولة كليهما:
هذا ويف املؤثرة. الدوائر بها تُعرِّفه التي الكيفية عىل الكثري وسيتوقف العربي. الوطن يف
النخب لدى اإلصالح إرادة وإنما النقاش موضع هي لإلصالح اإلسالم قابلية ليست الصدد
األسابيع ديناميكية عىل الحفاظ يف النجاح هو املسألة يف والحاسم والسياسية. االجتماعية
تم طاملا مركزية مجاالت تمس التي (املحافظة) املواقف من والخروج األوىل والشهور
وتأتي والدين. التقاليد إىل استناًدا — اإلسالمويني جانب من فقط ليس — اتخاذها تربير

األعمال. جدول رأس عىل املسلمني وغري املسلمني وبني واملرأة، الرجل بني املساواة
الذي القانون رجل أَثبَت كما املعتدلة، اإلسالمية/اإلسالموية القوى وقفت ولقد
وسيكون الديمقراطية، الحركة وراء ومرص، تونس من كلٍّ يف كثريون وغرْيُه آنًفا ذكرناه
النهضة حزب يقوم سنوات فمنذ فرصمعتربة. عىل الحصول حرة انتخابات يف لها متوقًعا
يف القانون دولة يحرتم جمهوري نظام إىل بالدعاية مرص يف املسلمون واإلخوان تونس، يف
التي تلك من أقوى بصورة الرشيعة تطبيق املسلمون اإلخوان فيه يستهدف الذي الوقت
تفصيًال. بالرشيعة املقصود ملعرفة االنتظار علينا يتعنيَّ لكن النهضة. حزب إليها يهدف
فحسب، الدينية الدوائر يف يدور يَُعْد لم الرشيعة ومحتوى ووظيفة صيغة حول فالنقاش
تزال ال الديمقراطية فالحركة بالسياسة. املشتغل العام الرأي شملت أوسع دوائر يف وإنما
مسميات تحت يتحقق أن البعض يأمل التي ونقده، للرتاث املتعمق التدبر مع تتواكب ال
يمكن ال ديناميكية أيًضا املجال هذا يف تنشأ أن املمكن من ولكن والتنوير. اإلصالح مثل
والتعبري. الرأي حرية عىل ضيقة قيوًدا تضع استبدادية أنظمة بوادر ظل يف تتطور أن لها
كثرية عوامل فثمة بَْعُد. الديمقراطية للحركة التوقيت هذا يف ينعقد لم النرص إن
األنظمة مؤسسات استمرار القانون: ودولة الديمقراطي النظام إىل االنتقال ب تصعِّ
املطالبة التوجهات ذات للقوى املتاحة الزمنية الفرتة وِقَرص يمثلونها، ومن القديمة
وأخريًا لالنتخابات، نفسها تعد كي — بالعلمانية وأحيانًا — والديمقراطية بالحرية
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ملطالبها الرسيعة التلبية يف ورغبتها الناس من ممتدة لدوائر العالية التوقعات آخًرا وليس
املكتسبة الخربة أن إال مادية. مطالب — ليسحرصيٍّا لكن غالبًا هي التي — واهتماماتها
ظلوا أن بعد التنحي، عىل مستبدين حكام إجبار وباإلرصار بالشجاعة املمكن من بأنه
يسلبها أن أحد يستطيع ال الخربة هذه الوسائل، بكل سلطانهم عن يدافعون لعقود
واملسلمني العرب من ُسِلبَْت التي بالقدرة» «الوعي استعادوا لقد املتظاهرين. من ثانية
يعيق يزال وال أعاق الذي السبب يكن لم اإلسالم أن ذاته الوقت يف وأثبتوا مختلفة، بُطُرق

الدوليون. وحلفاؤها القمعية األنظمة هي وإنما الحرية، إىل طموحهم

كريمر جودرون
٢٠١١ مايو ١ برلني،
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األول الفصل

اإلسالم إىل مدخل والتنوع: الوحدة

اإليمان إعالن الواضحات املقتضبات الكلمات صهذه تُلخِّ هللا.» رسول محمد هللا، إال إله «ال
مرتبط سياق يف أنفسهم يضعون بأنهم وضوح تيشبكل وهي واملسِلمات. املسلمني لكافة
أيًضا العبارة توضح كما اإلسالم، قبل بعيدة عهود إىل زمنيٍّا يمتد الذي التوحيد برتاث
واليهود هللا») إال إله («ال ناحية من املسيحيني نفسه؛ التوحيد لرتاث اآلخرين رفضاملمثلني
بني التجاور ذلك سلًفا يكمن اإليمان إعالن ففي هللا»). رسول («محمد أخرى ناحية من
إىل إقصاؤهم يتم الذين ممثليه عن التمايز وبني ديني مرياث تحت املتدبر الواعي االنسياق
واملؤمنني املسلمني وغري املسلمني بني للعالقة األدق التأمل يُظهر وكما — بل محدَّد موقع
النموذج هذا إن محددة. نقاط يف املشرتك املرياث هذا من نبذهم يتمُّ — املؤمنني وغري
كما اإلسالمي، الذاتي الفهم خصائص من خصيصة ليَُعدُّ واالنفصال االتصال من املركب
يندرج مشابٍه نحٍو عىل الذي املسيحي الذاتي الفهم خصائص من خصيصة أيًضا هو
نقاط يف اليهود ممثليه ويُقيص عنه، ينفرد لكنه اليهودي، اإلرسائييل األقدم الرتاث تحت

مهمة.
من شبكة ليحوي العريض التوحيد لتيار ممثٍِّل وأحدَث ثالَث بوصفه اإلسالم إن
جليًَّة ليست لكنها الحبك، كثيفة شبكة وهي واملسيحية، اليهودية إىل تُِحيل مرجعيات
الطبقات هذه تعدد وبسبب واضحة. بصورة قاطعة غري األمور من كثرٍي يف هي بل دائًما،
بهذا التي التفسريات بني من االنتقاء ورضورة بل إمكانية تنمو واالرتباطات اإلحاالت من
ظاهرية وحدة (وهي اإلسالمية التعاليم وجالء وحدة بني التقابل إن تتعدد. أن املحتم من
وحياة تفكري أشكال تعددية وبني إليها) ويسعون بل املسلمني من عديٌد يفرتضوجوَدها
ينسج الذي الرئيس املوضوع هو سيكون تعددية، أي تحويها التي التوترات بكل املسلمني

منواله. عىل الكتاب هذا
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منطلقات (1)

واملقصود الخضوَع، عامٍّ بشكٍل تعني «إسالم» العربية الكلمة هنا؟ نتحدث إسالم أي عن
التفكري أشكال وأي يتطلَّب؟ وماذا يسمح ِبَم الخضوع؟ هذا ق يتحقَّ كيف هلل. الخضوع هو
اإلسالم مفهوم عن يسأل أحد وأي مفتوحة. بداية تظلُّ أسئلة هذه يتخذ؟ الديني والسلوك
فهذا «نقدية». إسالمية لعلوم ممثًال بكونه يُعرِّف أن نفسه يَُعرِّض فهو الطريقة بهذه
(فقط) واحد إسالم لهم بالنسبة يُوَجد الذين واملسلمات املسلمني من كثريٌ يطرحه ال سؤال
كلمة قناعتهم وفق هو الذي القرآن، أي النصية؛ أصوله من عليه يُستَدل وأصيل، حقيقي
من استوحاها التي النبي، بوصفه محمد عن املتواترة نَّة والسُّ تُحرَّف، لم التي املبارشة هللا
الذي املوقف إنه والفعل. القول يف املسلمني لكل امللزمة وهي القدوة فهي القرآنية، الرسالة
. خاصٍّ نحٍو عىل حداثيٍّا يبدو ذاته الوقت ويف اإلسالمي الرتاث يف ُصلبٍة بجذوٍر يرضب

التفكري من أخرى أشكاٌل دوًما َفَرَضْت النصوص إىل املستند اإلسالم فهم جانب وإىل
تعرتف بالفعل وهي الحارض. يف أو املايض يف سواءٌ نَْفَسها، الدينية واملمارسات الديني
تعتمد أيًضا لكنها للمؤمنني، قدوًة بوصفه محمد وبالنبي هللا كلمة بوصفه بالقرآن كذلك
الصوفية، أقطاب مثل الكاريزمية، الشخصيات عىل الديني والعلم الدينية الربكة توصيل يف
يربزون الذين والنساء الرجال من عام بشكل واألولياء اإلسالمي للتصوف ممثلني بوصفهم
إثبات تستطيع األوىل اللحظة ومنذ الكتاب. من بدًال بعضاألماكن ويف بل الكتاب، جوار إىل
بحساسية تجاهه يشعرون وما الفكرية، ومدارسهم املسلمني، حياة أشكال يف التنوع
ال ذلك ورغم فحسب. والشيعة للسنة الكبرية التيارات عىل يقترص ال بشكل خاصة،
اإلسالم، ديانات أو اإلسالمات فيقال الجمع بصيغة الكلمة تستخدم أن ييل فيما ينبغي
يف يظل أن ينبغي فاإلسالم املسيحية. الديانات أو املسيحيات بوجود البعض قال مثلما
ويف اإلسالم فهم يف واحدة طريقة ثمة ليس أنه املرة بعد املرة التأكيد دون املفرد صيغة
الجد محمل دينهم يحملون الذين واملسلمات املسلمني لدى خصوًصا — وأنه معايشته،

وملمارسته. اإلسالم عن للحديث مختلفة إمكانات وأبًدا دائًما ُوِجَدْت قد —
التاريخ، ضوء يف تطورها تواكب التي القليلة العالم ديانات من واحد هو اإلسالم
ذلك حول الجدل ثار لو حتى دقيق، بشكل ما نحٍو عىل أصولها نحدِّد أن نستطيع والتي
فغالبية واملسلمات. املسلمني جموع من املؤمنني بني يُثار ما قليًال جدٌل وهو العلم؛ يف
عام يف أنه من ينطلقون — دين ألي انتماؤهم ذلك يف يستوي — العلماء وغالبية املسلمني،
العربية األعالم أسماء من (كالهما هللا عبد بن محمد يُدَعى رجل ظهر امليالد بعد ٦١٠
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األصنام. َعبََدة ملعارصيه َمها قدَّ جديدة برسالة رأسه مسقط مكة يف زمانها) يف املستقرة
التخيلِّ إىل َدَعتْهم حيث صادمة؛ تكن لم إن ومستِفزَّة، ُمزلِزلة لهم بالنسبة الرسالة وكانت
الخالق الواحد باإلله اإليمان أجل من بأسالفهم وارتباطهم تقاليدهم عىل املبني الدين عن
هذا نحو واالتجاه الجديد املعتقد هذا لتعاليم وفًقا حياتهم تغيري وإىل الكون، لهذا األعظم

الواحد.1 اإلله
شاهًدا، ذلك عىل القرآن من اتخذنا إِن محمد، عايشه ما هو «الرسالة» هنا ي ُسمِّ ما إن
أنها عىل ها َ فرسَّ أويلٍّ، ٍد تردُّ وبَْعَد التي، والبرصية السمعية اإلشارات من متتابعة ُصَور يف
التعبري بحسب عليه «ينزل» الوحي كان تقريبًا عقدين إىل يمتدُّ زمن ويف السماء. وحي
واملصطلح ازدياد. يف أفرادها كان التي املؤمنني جماعة عىل يتلوه وكان العربية، باللغة
وهو التالوة. أو القراءة حرفيٍّا يعني الذي «القرآن»، هو املوحاة النصوص لهذه العربي
يف كتابة َل ُسجِّ النصوص هذه من وبعٌض الشفاهي. اإلبالغ خصيصة يؤكد الذي األمر
يتم لم ولكن — واملسيحيني اليهود إلنجيل مماثل — كتاب يف وُجِمَع بالفعل محمد حياة

امليالد). بعد ٦٣٢ (عام محمد وفاة بعد إال مرشع ملزم كنص القرآن جمع
مبارشة عليه الالحقني الخلفاء عهد ويف الحياة، قيد عىل ومحمٌد مبكٍر، وقٍت ويف
ارتباط يف ينترش اإلسالم أصبح الراشدين، الخلفاء نْي املسمَّ اإلسالمي، للمجتمع كرؤساء
واستطاع واملدينة. مكة حدود خارج العسكرية السيايسوالقوة والفعل الدينية الدعوة بني
يف مملكة نشأت قليلة أجيال تعاُقب وبعد الضيقة. بداياته من ما نحٍو عىل نفسه يحرر أن
إسبانيا من طرفيها أحد يف تبدأ األمويني، الخلفاء حكم تحت امليالدي الثامن القرن بداية
وأغلبهم — الفاتحني أمام األفق وانفتح اآلخر، طرفها يف اليوم باكستان حتى وتمتد اليوم
جرت َقبُْل. ِمْن بوجودها يدرون يكونوا لم أماكن إىل بهم ليصل — العرب املسلمني من
أو القوة عىل احتالل، أي مثل مثلها تعتمد، الفتوحات وكانت الُخَطى، حثيثة التوسعات
قًرسا، الدين بتغيري ترتبط لم بعضاالستثناءات، عن الطرف غضِّ مع لكنها، بها. التهديد
ذلك يف للخلفاء التابعة الرعية غالبية وكانت إسالمي. حكم تأسيس تستهدف كانت وإنما
عملية إطار يف إال اإلسالمي الدين إىل الغالبية ل تحوُّ يحدث ولم املسلمني. غري من الوقت
مرص يف لكن حدة، عىل واحدة كل تفاصيلها، تسجيل من هنا نتمكن لن وبطيئة طويلة

امليالدي.2 عرش الرابع القرن حتى العملية هذه استمرَّْت املثال سبيل عىل
ويف آسيا، ووسط القوقاز ويف الكربى، الصحراء جنوب أفريقيا يف اإلسالم انتشار أما
مبارش بشكل يرتبط لم كما املحورية، العربية البالد من ينطلق فلم الهندية؛ القارة شبه
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اظ والوعَّ ار التجَّ من غالبيتهم يف الوقت ذلك يف الدين َحَمَلة كان بل املبكرة. بالفتوحات
دوافعهم من انطالًقا كثرية حاالت يف فون يترصَّ كانوا الذين و«األولياء»؛ والصوفيني
املحلية السلطة خدمة يف أنفسهم يضعون كانوا األحيان بعض يف أيًضا لكنهم الخاصة،
جنوب إىل اإلسالَم املغرب مسلمو َحَمَل وقد مكانتها. لتوطيد اإلسالَم تَستخدم كانت التي
آسيا وسط يف باإلسالم وا فبرشَّ واألناضول إيران مسلمو أما أفريقيا، يف الكربى الصحراء
من التعقيد العاليُة العمليُة هذه تكاثفْت ولقد آسيا. رشق جنوب ويف الهندية، وآسيا
عادت ثم لالستعمار، األوىل البوادر ظل يف عرش التاسع القرن يف الدين وتحويل التبشري
الحادي القرن بداية ويف الهجرة. حركات بفعل العرشين القرن يف أخرى مرة لتتسارع
الجزء يف فقط وليس العالم، أنحاء كل يف اإلسالم يعتنقون َمن أعداُد بلغْت والعرشين
السؤاَل يَطرح ما وهو نسمة. املليار عن كثريًا يزيد ما اإلسالمي، العالم عليه نُطلق الذي
تلك العوالم، يف التنوع هذا كل ظل يف امللِزمة، األساسية العنارص تحديد كيفية عن األهمَّ
يعرتف الذي اإلسالم ذلك األقل عىل اإلسالم، لتؤسس االختالفات كل تتجاوز العنارصالتي

املسلمني. غالبيُة به

املتأخر الروماني املرياث (2)

الِعلم لكنَّ املتأخر، الروماني العرص يف َظهر قد اإلسالم أن بعيدة مدة منذ املعروف من
السنوات يف إال صحيٍح نحٍو عىل املدى الواسِع املغزى ذاَت الحقيقَة هذه يُْربِز لم «الغربي»
اإلسالم وممارسات تعاليم ر تطوُّ عىل املتأخر الروماني العاَلم تأثريُ كان لقد األخرية.3

املبكرة. املسيحية عىل الهيللينية بها أثََّرْت التي الطريقة بذات جوهريٍّا تأثريًا
تحت يندرجان — الباحثني أغلُب منه يَنطلق ما هذا األقل عىل — والقرآن فمحمد
أجزائه بعُض مجتمٍع يف العربية، الجزيرة شبه غرب شمال يف املتأخر الروماني العرص
عرب خصوًصا متصًال، مجتمًعا وكان البداوة، طابع يُسوده األغلب البعض لكن مستقرة،
شبه وجنوب (الحبشة) أثيوبيا من العربية الجزيرة لشبه املتاخمة باملناطق التجارة،
فلسطني، وهي: الساسانية؛ لفارس الخاضعة واملناطق بيزنطة حتى العربية الجزيرة
داخل موقًعا أوًال لنفسه يجد أن اإلسالم عىل تعنيَّ وقد وإيران. والعراق، ومرص، وسوريا،
يف األدنى الرشق من أصعدة عدة عىل وثقافيٍّا دينيٍّا املنفتحة قة، الخالَّ الحيوية البيئة هذه

املتأخر. الروماني العرص
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فالقرآن القرآن؛4 من عليه التدليل يمكن املوقع إيجاُد يقتضيه الذي التفاعل إن
وعن والحساب الخلق عن مكثفة خيالية قصٍص بنياتها؛ يف تختلف عنارص عىل يحتوي
ولوائح اليومية الحياة ملمارسات وتعاليم أخالقية، وقواعد األنبياء، وقصص والنار الجنة
معروفة كانت أنها بد ال التي اإلنجيل قصَص مطلٍق ِبَجالءٍ يتناول وهو ترشيعية.
َليفهمون إنهم حتى — «مرشكني» القرآن يسميهم الذين أولئك — محمد ملعارصي
مكة يف يعيشون كانوا الذين واملسيحيني اليهود إىل وباإلضافة إليها. املقتضبة اإلشارات
تؤمن ال التي الناس من عريضة لقاعدة معروفة كانت القصص تلك أن بد فال واملدينة،
لم القرآن وَكْون واملسيحيني. اليهود كتب تقرأ أن تَعرف وال اإلنجيل يف املذكور بالربِّ
أيًضا وإنما فحسب، الجديد العهد ثم العرباني القديم/اإلنجيل العهد حكايات إىل يُِرشْ
عليه العلمي الضوء تسليط يتم ولم االنتباه، يستحق أمر َلُهو األبوكريفية، الكتابات إىل

بعُد. كاٍف بشكل
مختصٌة طبقٌة اإلسالمي للنفوذ الخاضعة النطاقات يف تشكََّلْت الغزوات أعقاب ويف
العلماء وهؤالء توجد. أن لها يكن ولم محمد، حياة يف موجودًة تكن لم العلماء من
اإلسالمية، الثيولوجيا اإلسالم: باسم اليوم نعرفه ملا الرئيسة املالمح ُروا طوَّ َمْن ُهم
عن اإلسالمية والتصورات اإلسالمية، واإلدارة اإلسالمي واالقتصاد اإلسالمي، والقانون
ممن كانوا العلماء هؤالء من وكثريٌ والدين. والقانون السياسة بني الصحيحة العالقة
أدخلوا أنهم البديهي ومن دينهم. وتركوا اإلسالم اعتنقوا من أبناء أو اإلسالم، اعتَنق
ِلتبدو اإلسالمية التعاليم بصياغة ذلك كان لو حتى الجديدة، البيئة إىل السابقة خرباتهم
جزء هو فالجدل الزرادشتية. أو املانوية، أو اليهودية، أو املسيحية، العقائد تنقض أنها
التفاهم. إىل يسعى الذي الحوار شأن شأنه تماًما الثقافات وبني األديان بني التواصل من
بني العربية الجزيرة شبه يف تشكََّل ديٌن أنه عىل يُفَهم اإلسالم يََظل أن يمكن وال
العرشين).5 القرن بداية يف فيرب ماكس يتبنَّاه كان َفْهم (وهو املحاربني الوثنيني البدو
املراكز يف باستمرار ى ويرتقَّ ر يتطوَّ ظلَّ لكنه العربي، األساس هذا عىل بُني قد فهو
الروماني الرتاث ممثيل مع املستمر التبادل خالل ومرصمن والعراق سوريا يف الحرضية
اليهودية عن هذا يف تختلف وال معقدة، تباُدٍل عملياِت نتاج هي اإلسالم فتعاليم املتأخر.
العالقات تاريِخ عىل ا جدٍّ كثرية سياقات يف يُرضب نموذجي مثال هي ثَمَّ ومن املسيحية؛ أو

الهامِّ.
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الواحد اإلله (3)

وتلخِّص القرآن، يف مرات عدة هللا» إال إله «ال وسطية: حلوًال تقبل ال التي الشهادة تَِرُد
َوَلْم يَلِْد ﴿َلْم مكثفة: بطريقة الحقيقَة هذه اإلخالص سورة من والرابعة الثالثة اآليتان
املوجودة املبكرة اإلسالمية النقوش من واحًدا فإن كذلك أََحٌد﴾. ُكُفًوا َلُه يَُكْن َوَلْم * يُوَلْد
﴿َوُقِل يقرر: القدس يف امليالد بعد ٦٩٢ عام امَلبنية الصخرة لقبة الخارجي الجدار عىل
السهم هذا أن إنكار يمكن وال .(١١١ اآلية: اإلرساء، (سورة َوَلًدا﴾ يَتَِّخذْ َلْم الَِّذي هلِلِ اْلَحْمُد
بحسم؛ القرآن َرَفَضه أمٌر فهذا لعيىس؛ الرب بأبوَّة ومعتقدهم املسيحيني نحو ٌد ُمسدَّ
يف األقل عىل اللغوية، والنظرة هللا. واسمه الواحد اإلله سوى ربٌّ ثمة ليس املسلمني فعند
عبد مثل: إله؛ اسم يحوي مقطع من املركَّبة واألسماء اإلله. تعني هللا أن السائد، الفهم
كان اآللهة أحد أن تُربِهن املتواترة) اإلسالمية الرواية بحسب محمد أبي اسم (وهو هللا
هناك يُعبَد كان وربما العربية، الجزيرة شبه يف اإلسالمي العرص قبل االسم هذا يحمل
الشهادات يف للندرة نظًرا التفاصيل؛ من كثرٍي عىل يخيِّم الظالم لكن أعىل. ربٍّا بوصفه
الربُّ بها ى سمَّ التي التسمية هي «هللا» كلمة فإن األحوال، كل ويف املحايدة. املعارصة
الكالم ألنه ذاته؛ عن بذاته شهادٌة حديثة، وبعبارة أخرى، مرًة هو الذي القرآن؛ يف نفَسه

الخلق. وعن نفسه عن للناس به يتحدث الذي
ك»؛ «ِرشْ بالعربية عليه يُطَلق ما لكلِّ صارًما رفًضا اإلسالمي اإليمان شهادُة وتحوي
واملقصود «املزاوجة»، فنقول الصعوبة بعض مع األملانية اللغة إىل نْقلُها يمكن كلمة وهي
قًوى وجود حتى أو أخرى، قًوى توجد اإلله جوار إىل أنه من يَنطلق ٍر تصوُّ أيُّ بها:
العربي املجتمع يف أخرى آلهة وجود مثل ما؛ سلطانًا القوى لهذه وأن عنه، مستقلة أخرى
مثاُل يكون أن أيًضا ويمكن العزى)، مناة، (الالت، اإلله بنات الربَّات َعبََد الذي القديم
األيديولوجيات ضمُّ أيًضا املمكن من حديٍث سياٍق ويف املسيحي. الثالوث عقيدَة هو ذلك
بالذات املزاوجة، أو الرشك أمثلة فمن لإلله؛ الرجوع دوَن تعاليَم ع تُرشِّ التي السياسية
أو املاركسيُة تُعَطى أن اإلسالموية، الصبغة ذوي من واملسلمات املسلمني من طوائف لدى
الرشيعة مكانة من أعىل مكانًة اإلنسان وحقوق الديمقراطية تحقيق أو االستهالك، عبادُة

أَوىل. تطبيُقها يكون وأن
يمكن ال ترانسندنتايل، املادي، الحدَّ متجاوٌز متعاٍل اإلسالمية، العقيدة وفق وهللاُ،
وهو واسطة، بال حاٌرض ذاته الوقت يف ولكنه بجالله، يليق بما وْصفه يمكن وال َفْهُمه،
إَِليِْه أَْقَرُب ﴿َونَْحُن الوريد. حبل من لإلنسان أقرُب — بليغة بصورة التعبري شئنا إن —
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لإلنسان يمكن وال كليًَّة، مختلًفا اإلله كان وإن .(١٦ اآلية: ق، (سورة اْلَوِريِد﴾ َحبِْل ِمْن
مصطلحات تجد أن محدوديتها يف البرشية للُّغة يمكن فكيف اإلطالق، عىل استيعابه
بها يتحدث التي املفردات ر يوفِّ القرآن أن من املسلمون ينطلق يُوَصف؟6 ال ما بها ي تُسمِّ
علم يفيدنا ما (بحسب نعوتًا باسمه يُلِحق فاهلل للبرش؛ مفهومة بألفاظ نفسه عن اإلله
كل عىل القادر الرحيم، العدل، نفسه: ي فيسمِّ بصفاته)، ذاته عن يُعربِّ هللا فإن الالهوت
املسلمني عند وتطوَرْت نفسه بها هللا َوَصَف التي الصفات هذه ومن إلخ. … الغفور يشء،
يستخدم القرآن فإن نفسه الوقت ويف والتسعني. التسعة الحسنى هللا بأسماء ى يُسمَّ ما
هو: دائًما القرآن يف وهللا هللا، عن تتحدث فهي بذاته؛ يُدَرُك ال ما استيعاَب ليُيَرسِّ صوًرا
هذه كانت لقد واألرض. السموات يف يشء كلَّ عرُشه يََسُع وأيٍد، عيون له الرب، املِلك،
للمستمعني مفهومة تزال ال كما املتأخر، الروماني العرص يف للمستمعني مفهومة الصور

اليوم.
الرب أن يَُظنَّ أن خطورة التجسيد، خطورَة مبكر وقت منذ املسلمون أَدرَك ذلك رغم
حول السؤال وعن إنسان. هيئة يف يحل أن خطورة أدق: وبتعبري جسد، هيئة يف يَحل قد
فقد محض، وصف أم مجاز أم استعارة هي هل القرآن، يف املستخدمة الصور وْضع
بعٍض سوى اليوم منها نسمع نكاد ال حامية مناقشات اإلسالمي الالهوت علم يف دارت
يف النقاش مركز تشكل ال الواسع مفهومها يف باأللوهية املتعلقة فاملناقشات صداها؛ من
محاَولًة العارش القرن يف األشعري الحسن أبو العاِلم صاغ ولقد اليوم. اإلسالمي العالم
بها َث تحدَّ التي الصورة بتقبُّل أوىص فقد الصور؛ لغة أسلوب حول املحتدم الرصاع ِلحلِّ
الكلمات وراء السعي محاولة دون أي «كيف؟»؛ سؤال طرح دون ببساطة نفسه عن هللا
الصوفية أو الفلسفية التفسريات تفعل كما الحقيقي معناها لغز فك ومحاولة والصور
لهذا مقارب بموقف توافينا التي فيتجينشتني لودفيج وصايا من وصية وكأنها للقرآن.
يُستطاع ال وما بوضوح؛ عنه التعبري يمكن عنه، التعبري باألساس يمكن «ما الفت: بشكل
األشعرية الصياغة أن إال فلسفية). منطقية (رسالة عنه.» السكوت فالواجب عنه، التحدث
األعمق للمعنى الفهم محاَولة وهو أال عنه؛ نُُهوا بما واملسلمات املسلمون يأتي أن تَمنع لم
يف التفكري من يمنعهم ولم واألرض، السموات وسع عرشه إن يقول حني هللا قصد ملعرفة

بينهما. تجمع عالقة وأي واألرض، السموات هذه ُخِلَقْت كيف
السياق هذا يف وتلعب باإلنسان. متصل ولكنه بذاته مكتٍف القرآن، وْفق والرب،
إذ مركزيٍّا؛ دوًرا الخالئق، خلق قبل حتى اإلنسان مع اإلله َعَقده الذي األزيل، الرباط قصُة
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األعراف، سورة يف (كما له شهدوا وقد بالربوبية، له يشهدون كانوا إن وسألهم َجَمعهم
الطبيعية بجبلتهم الناس كل أن فرضية اإلسالمي الالهوت يستنتج هذا ومن .(١٧٢ اآلية:
توصيف هنا يعني ال فاإلسالم .(٣٠ اآلية: الروم، سورة يف (كما مسلمون (الفطرة)
األصيل الدين هو اإلسالم فإن وعليه، فحسب؛ لإلله الخضوع وإنما معيَّنة دينية جماعة
ويف الفطرة. عن ينحرفون ما وكثريًا البيئة، بفعل أخرى َمناحَي يَنَْحْوَن الذين الناس لكل

راجع. إال هو ما الحقيقة يف واملعتنق الرجوع، يعني اإلسالم اعتناق فإن املفهوم هذا

وتفسريه القرآن (4)

يَصطفي القرآن، تعاليم وبحسب األزمنة، َعْرب كان ما وكثريًا ذاته. عن البرش يخرب اإلله
— القرآن يف ورد كما — مختلفة بلغات إليهم، كلمته ِليبلغوا ألقوامهم يُرسلهم رجاًال
هي امُلوَحاة الكلمات آخر فإن السياق هذا ويف الكتب)، (أم األصيل الكتاب من مأخوذة
الشعراء، (سورة ُمِبنٍي﴾ َعَرِبيٍّ ﴿ِبلَِساٍن قومه ليبلغها محمد بها اصُطِفَي التي الكلمة
األسئلة. من عديًدا يطرح أمر وهذا .(١٠٣ اآلية: النحل، سورة يف (وكما ،(١٩٥ اآلية:
ما كلُّ ُمسبًقا فيه مكتوب أصيل، كتاب وجود يستتبعه الذي ما الكبري: السؤاُل بداءًة
معيَّنة؟ لشعوب أُرِسَلْت مختلفة لغاٍت ذاُت كتاباٌت ما نحٍو عىل منه َخرجْت والذي سيقع،
التي الكربى املوضوعات أحد العمل؛ وحرية اإلرادة وحرية القدر، عن هذا يقول ماذا
بني العالقة عن هذا يخربنا ماذا فحسب؟ اإلسالمي الالهوت وليس الالهوت، علم يف تُبَحث

للوحي؟ أبًدا املستمرة والصالحية التاريخي السياق
عىل ُمِبنٍي﴾؟ َعَرِبيٍّ ﴿ِبلَِساٍن َق تحقَّ قد الصالحية ذي األخري الوحي َكْون يعني ماذا
«لغِة» جماَل بأن تقيض التي القاعدة لتلك أهمية ثمة والديني، الثقايف التاريخ جانب
معجزًة اإلسالمي الرتاث يف اعتُِرب قد خصوًصا لهذا بل تقليده، يمكن ال العربيِة القرآن
الوحي أن الستنتاج أهمية ثمة أيًضا، الثقافية التاريخية الناحية ومن محمد.7 نبوة تصدِّق
ذلك رغم أخرى. لغات إىل القرآن نْقُل لذلك وفًقا يصح فال العربية، اللغة يف فقط أصيل
وماذا العربي. نصه يف فقط ملزم هو الذي القرآن ملعاني «مقاربات» وجود ر تصوُّ يمكن
فحسب يَربز لم أمر وهو العربية، يتحدثون ال واملسلمات املسلمني غالبية كان إن هذا يعني
العربية؛ املركزية أشكال أحد عن يكشف موقف يظهر ما كثريًا هنا ها العوملة؟ ظل يف
لهم ليس الذين األخرى اللغات ذوي من املؤمنني تماًما العرُب املسلمون يَحرتم ال حيث
يفهمه مما يشء كل يفهمون ال قد أنهم املمكن من ثَمَّ، ومن القرآني؛ للنص مبارش مدخل
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علًما كبري؛ بقدر تجاوزه تمَّ قد الرتجمات من الحذر لكن مبارشة. العربي اللسان صاحب
عارفني القرآن، ألفاظ ملعاني مقاربات وإنما ترجماٍت، ترجماِتهم ون يسمُّ ال املرتجمني بأن

د. موحَّ معنًى بوجود تسمح ال ا جدٍّ ثرية لغة العربية اللغة أن بحقٍّ
«حرصيٍّا تعني أنها مقتنعون كثر مسلمون «مبني»؟ عربي لسان معنى ما لكن
أن دون العلم نقضه الذي األمر وهو أجنبية، كلمات القرآن يف توجد ال ولهذا ونقيٍّا»؛
نص أن فرضية يف يتمثل األهم اآلخر واملعنى املسلمني. اعتقاد هزَة بالرضورة ذلك يعني
الحاجة دون املتعلم غريُ حتى إنسان أي إليه يصل أن ويمكن وسهل، واضح، القرآن
أوًال تُفرسَّ قد فهي األثر؛ واسعة مقولة وهذه والسياسية. الدينية املرجعيات وساطة إىل
نْي. خاصَّ وعلًما معرفة يتطلب القرآن تفسري أن يعتقدون الذين ألولئك ُمعاِرضة بوصفها
أن يمكن املساواة، يحقق ديمقراطي ديني مفهوم الرفض هذا من اشتُقَّ الحارض ويف
مسلمة وأي مسلم ألي يعرتف حيث الربوتستانتي؛ الفهم من يقرتب إنه الفارق مع نقول
فحسب، ذلك وليس القرآن، تفسري عىل بالقدرة الذكاء، من وَقْدر النوايا ِصْدق لهما يتوفر
غريها. وال دينية مؤسسات إىل حاجة يف ليسوا وبأنهم القرآن، تفسري يف بالحق أيًضا وإنما
سبق؛ وقت أي من أكثر اليوم َلتَْربُُز التفجريية، قدرته بل املفهوم، هذا أهمية وإن
إىل للقرآن املتطرفة قراءتها ل تحوِّ التي (اإلسالموية) اإلسالمية القوى تأثري ظل يف إذ
أنفسهم، املسلمني عىل حتى «الجهاد» تربير يف ذاته القرآَن مستخِدمًة مسلحة، ممارسة
–١٩٠٦) قطب فسيد سطوته؛ ومدى القرآن يفرس َمن مؤهالِت عن السؤال أهمية تتعاَظم
الدن بن وأسامُة لألدب، وناقًدا معلًما كان املتطرفة، اإلسالموية الحركات مرشد ،(١٩٦٦
بعض تَعتربه الذي شحرور محمد فالسوري (باملناسبة ِبنَاء رشكاِت وصاحَب مهندًسا
غريهم قبل املتطرفني عىل ينبغي أفال أيًضا).8 مهندٌس هو ليرباليٍّا بل معتدًال الدوائر
اإلسالم؟ من ليس هو وما اإلسالم من هو ما ِلرُيُوُهْم لني املؤهَّ العلماء عىل يتعلموا أن
مرجعيات بوجود ُمطالبًا عاليًا النداء يرتفع املسلح اإلسالم مقاومة سبيل يف وخصوًصا
التنويعة يف حتى وال اإلسالم يف كنيسة توجد ال إذ كنسية؛ صورٍة ليسيف الدين، رجال من
علماء عليها يقوم اإلرشاد ملهمة أقرب هي لكْن إيران، عىل املهيمنة عرشية اإلثني الشيعية
إىل املرجعيات هذه عَمَل ل تُحوِّ أن يُْمكن التي الكيفيُة تََظلُّ بداءًة لكن والرشيعة. الدين

بَْعُد.9 يتَّضح لم أمًرا عريض نطاق عىل تفعيلها يتم وأن مؤسيسٍّ عمٍل
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النبي دور (5)

الرسالُة كانت — املسيحية خالف عىل — اإلسالم يف أنه األخرى بعد املرة التوكيد تم لقد
أو النبي بوصفه محمًدا وليس هللا، كالم بوصفه القرآُن أي ُمبلُِّغها؛ وليس املحوَر هي
فيما فقط وليس — اإلسالمي الرتاث يف يتمتع ومحمد الشخص. ال النص أي هللا؛ رسول
عبادة يشبه كان املايضوالحارضما يف تبلغ تكاد عالية بمكانة — الشعبي التدين ى يُسمَّ
دام ما — فعله ما وكلُّ قاله ما وكلُّ القدوة، هو اإلسالم تعاليم حسب فمحمد الرسل؛10
فهو ومكان؛ زمان كل عرب املسلمني لكلِّ ملِزم هو — النبوة صفة تحت وُفِعَل ِقيَل قد
«مثال املمهد، (الطريق السنة ى يُسمَّ فيما اليشء لفعل الصحيحة الطريقة َد حدَّ الذي
أِي النبي تراث هنا (ونقصد السنة ى يُسمَّ محمد وعمله قاله ما كل ومجموع معياري»).
يف جْمُعها وتم األحاديَث، بالعربيِة ى تُسمَّ متفرقة أخباٍر يف وصلْت التي النبوية) السنة
وأبًدا دائًما تشكِّل الحديث ودراسات نصها. عىل القداسة وإضفاءُ ضخمة كتب مجموعات

اإلسالمية.11 العلوم يف املباحث أهم من واحًدا
غالبية حاول وقد آخر. يشءٌ حقيقيًة عبادًة النبي وعبادَة يشءٌ، النبي توقريَ لكن
محمًدا اختار القرآن، يخرب حسبما فاهلل، األنبياء؛ لتوقري حدود وْضع الالهوت علماء
هو — النبي أوصاف أحد — مصطفى (فاسم العاملني عىل واصطفاه رسوله ليكون
محمًدا لكن «املمتاز»)، أو «املختار» ويعني املسلمني بني االنتشار ذائع عربي علم اسم
باستخدام الناس يف يؤثر وال ويخطئ، ويصيب ويرشب، يأكل، فهو البرش؛ كل مثل إنسان
الوحي، عليه «أُنزل» الذي الرسول إنه أيًضا. البرش سائر مثل يموت أنه كما املعجزات،

يؤلفه. لم لكنه القرآن بلَّغ قد فهو َعْربَه؛ ُمرَِّر الوحَي إن القوُل ويْمكن بل

الرشيعة أهمية (6)

رساالته آخر إلبالغ محمًدا واختار اإلسالمية، العقيدة بحسب للبرش وْحيَه هللاُ أَرسل
العالم، من ينسحب لم هللا لكن .(٤٠ اآلية: األحزاب، سورة يف (كما األنبياء خاتم بوصفه
تتوقف ال التي هللا رعاية بفضل الحياة قيد عىل يبقى الذي َخْلقه يف دوًما يتدخل وإنما
مرة القيامة يوم وسيبعثه واألرِض، الطنِي من اإلنساَن هللاُ َخَلَق لقد باستمرار. وتتجدد
يف األريضُّ جسُده تحلََّل بعدما جديد جسد يف سيبعثه — الدقَة شئنا إْن — بل أخرى،
املوتى يحيي هللا إن محمد قول من — القرآن أخرب ما بحسب — مكة أهل َسِخَر وقد القرب.
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ملا خالًفا — هللا أن علَّمهم والقرآن الرمال. يف مدفونة عظامهم أن بأنفسهم رأوا الذين
يرتاح أن يحتاج يكن لم وأنه الخلق، من نََصٌب يصيبه ال — واملسيحيون اليهود يعتقده
خلق يف القيامة يوم جميًعا البرش بعث عىل يقدر بل ُمنَهًكا، ليس أنه كما السابع، اليوم يف

للحساب. وجمعهم جديد
الذي هو اإلنسان لكن هللا، خلق هو به يحيط ما كلَّ أنَّ مثلما هللا َخْلق هو واإلنسان
هو الخلق أن إياه هللا َوَهبَُه الذي بعقله يدرك وأن ه، بحواسِّ الخلق يُدِرك أن منحة أُعطي
يتدبروا، وأن يتفكروا أن وسامعيه لقارئيه الحثِّ من الكثريَ القرآُن ويحوي هللا. صنع
الدليل هو الالهوت لعلماء بالنسبة والخْلق عنها. يَضلون ال الوحي بمسارات مسرتشدين
هو وهذا والطاعة؛ بالعرفان خالقه أمام ملَزم املخلوق وإن الخالق. وجود عىل الحتمي
اإليمان بني العالقة يف هذا أهمية عن أما العمل. بصالح االلتزام تقتيض والطاعة اإلسالم.
بإشكالية هذا يُذكرنا (أال خالف محلَّ تزال وال كانت فقد والخالص، املنة وبني والعمل،

الربوتستانتي؟) اإلصالح مبادئ يف املعروفة فقط؟» بالرحمة أم فقط؟ «باإليمان
أن الحرية مطلق له ذاته الوقت ويف وعادل، ، عفوٌّ رحيم، هللا فإن القرآن وبحسب
اإللهية، العدالة عن السؤال أو الثيوديسيا، شَغَلِت ولقد يشاء. من ويُضلَّ يشاء من يَهدَي
حرية مشكلة عن آنًفا ثْنا تَحدَّ قد وكنا مكثٍَّف، بشكل أيًضا اإلسالمي الالهوت علماءَ
َستَِجُد أو َوجدت األسئلة هذه إن يقول أن أحد يستطيع وال القدرية. والجربية الترصف
علماء آراء فبحسب والعمل؛ اإليمان بني العالقة عىل أيًضا يَْرسي وهذا شافية. إجاباٍت
رسول محمد هللا، إال إله (ال بالشهادة ينطق حني مسلًما املسلم يكون السائدة الالهوت
ومجموع العمل. بصحيح وقت كل يف إيمانه صحة عىل يُدلِّل أن املسلم عىل لكن هللا)،
مصطلح تحت ص تُلخَّ اتِّباعها ينبغي التي والقانونية واملعنوية األخالقية التعاليم كل
فكرة ألن «الخالص»؛ عن الحديث هنا يجدر (وال يهدي الذي الطريق أِي الرشيعة؛
يعرفها ال فكرة وهي املتوارث، الذنب وبفكرة األصلية الخطيئة بفكرة تقرتن الخالص
الذنوب كانت إذا ما سؤال عن ٍد موحَّ بشكٍل والقانون الالهوت علماء يُِجْب ولم اإلسالم.)
املسلم نبذ إىل تؤدي — تجاُهلها أو الرشيعة عىل العمدي التعدي بينها وِمن — الخطرية

املسلمني. جماعة خارج
السياق، هذا ويف النبوية. والسنة القرآن عىل اإلسالمية القناعة حسب الرشيعة وترتكز
من املتداَول املفهوم وْفق « «اشتُقَّ الذي اإلسالمي والقانوُن اإللهي.12 القانون تُعتَرب فهي
أنها وحدَّدوا القرآنية، غري العنارص من عدًدا والقانونيون املؤرخون (ميََّز والسنة القرآن
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اسم وهو فقًها، بالعربية ى يُسمَّ الساساني) أو الروماني أو اليهودي القانون من مأخوذة
الفهم أنجزه بيشء متعلق األمر أن إىل واضحة إشارة يف َفِهَم، بمعنى «َفِقَه»؛ الفعل من
واآلن الخطأ. من معصوًما ليس أيًضا الِفْقه فإن ثَمَّ ومن خطَّاءون؛ والناس اإلنساني.
أيديولوجية اإلسالم يف يََرون الذين املسلمني أولئك أي — اإلسالميني من خصوًصا نسمع
كل تنظِّم الرشيعة وأن مجمله، يف اإلنسان يتناول اإلسالم أن — كنظام ويرونه شاملة،
الرشيعة تناولتْه يشء وكلُّ هللاُ، عنه يخرب لم يشء ثمة ليس إذ به؛ يتعلق أن يمكن ما
العقيدة ذلك رغم يُمثِّل ال فإنه املفهوم، هذا عن بها يُناَفح التي الحماسة وبرغم ونظَّمتْه.

اإلسالمي. الرتاث َكرَّسها التي الوحيدة
هو هللا أن من ينطلقان والرشيعة التقليدي اإلسالمي الالهوت فإن الحال وبطبيعة
بذلك التزموا وقد بها. كوا يتمسَّ أن عليهم ثابتة، قواعد الناس عىل َكتَب وأنه العليم، القادر
هللا قدرة أن إال األزل. منذ عليهم أخذه الذي العهد قصة بحسب الزمان، بداية قبل من
وثمة بالرضورة. شموليٍة صفٍة ذاَت الرشيعة تكون أن يستتبعان ال املحيط وِعْلمه الشاملة
حياتية ومجاالت موضوعات ثمة تحديًدا أنه من انطلقت ورشعية الهوتية مدرسة من أكثر
بشكل هللا ينظمه ال ما وكل بصددها. ملِزمة واضحة تعليمات النبي) (أو هللا يُْعِط لم
املسلمون ويستطيع املتخصص) اإلسالمي باملصطلح («مباح» محايدة أرًضا يَُعدُّ ملزم
تتشكل هذا ومن املنفعة. معيار بموجب — والرشيعة اإلسالم إطار يف — بصدده الترصف
الرأي وحصافة الوطنية) (املصلحة الحكم رشد فيها يزدهر أن املمكن من حرية مساحات
به ينادي الذي لذلك مغايٌر رشيعٍة مفهوُم جذري وبشكل يتطور وهنا السليمة). (الفطرة
الشعر اعتمار أم الشعر صبغ أصوب: األمور بأي يهتمون الذين املتشددون، املتأسلمون
املسلمني؟ غري عىل باليد يسلمون وهل ال؟ أم االنتخاب صناديق إىل الذهاب املستعار؟
شاهًدا ِلتَِقَف واإلرشاد الفتوى أدبيات ازدهار إن عليكم»؟ «السالم بتحية يبادرونهم وهل
لدى شاغًال شغًال صار التافهة الصغرية األمور يف حتى الهداية عن البحث َكْون عىل بليًغا
يعرتفون ال ُكثُر مسلمون هناك لكْن فحسب. اإلسالمويني املتشددين لدى وليس الكثريين،

دينهم.13 جوهر تمثِّل — الشكليات عليها يُطِلقون التي — املظاهر هذه بأن

واملتغري الثابت (7)

زمان يف الوحي به نََزَل القرآن بأن كافًة، املسلمون فيه يشرتك الذي املفهوم حقيقة إن
أمًرا اعتباُره ذلك يستتبع فهل . تاريخيٍّ سياٍق يف مصنَّف أنه َلتعني محدد، ومكان محدد
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باتٍّا. رفًضا املسلمني غالبية ترفضه أن املرجح ومن تماًما، مختلف سؤال هذا عارًضا؟
يواجهها التي األساسية اإلشكالية نفس املسلمون يواجه ولهذا به؛ يرتبط سياًقا له أنَّ غري
سياق يف املوحاة الرسالة تصنيف أمرين: بني التوفيق وهيصعوبة أال واليهود؛ املسيحيون
غري صالحيًة مكان وكل زمان لكل الرسالة وصالحية فيه، الجدال يمكن ال محدد تاريخي
الحياة ظروف يف جذريٍّا تغريًا يكون يكاد الذي التغريُّ عن النظر برصف للنقض، قابلة
رسالة أَبْلَغ واملدينة، مكة ساكني من عربيٍّا، محمد كان لقد والطموحات. التفكري وطرق
تاريخية ووقائع وممارسات تصورات ناقشت إنها حيث من زمانهم بلغة معارصيه إىل
اآلباء رفض بلغ إذ القرآن؛ أدانها التي البنات َوأُْد عادة ذلك ومن لهم. بالنسبة مهمة كانت
اآليات: النحل، سورة يف (كما أنثى بميالد يُبَلَُّغون حني تسودُّ كانت وجوههم أن للبنات
الجنسني، بني العالقات عن الحال بطبيعة القرآن يتحدث نفسه الوقت ويف .(٥٧–٥٩

يُْلِغَها. لم القرآن أن إال بزمانها، ارتباطها الَجِيلِّ من أمور وهي والجواري؛ والعبيد،
العربية باللغة واملصاغ تاريخيٍّا تصنيفه املمكن من الذي النص، لهذا إذن يمكن كيف
للتعامل طريقتان هناك مكان؟ وكل زمان لكل صالًحا يكون أن ٍد، محدَّ لجمهوٍر ه واملوجَّ
يف األول املجتمع تقليد محاولة يف تتمثَّل األوىل الحارض؛ ويف املايض يف اإلشكالية هذه مع
عالم يف يعيش اإلنسان كان لو حتى بحسبه التغري ومحاولة ممكنة، دقة بكل يشء كل
األصلية، املسيحية إحياء إعادة أجل من ُمَعيَّنٌة مسيحيٌة مجموعاٌت جاهَدْت وكما آخر.
الواقع ويف جديد. من للحياة وبعثه الصالح السلف روح استعادة املسلمون حاول فكذلك
كان التي الطريقة حول معتقدهم مع يتماىش لباًسا ترتدي مجموعات وتوجد ُوِجدت
وال يتناوله، كان محمًدا أن يعتقدون الذي الطعام ويأكلون لباسه، محمد بها يرتدي
به يُستَْشَهُد مثاًال نسوق كيما أو منها، يأكل لم محمًدا أن يفرتضون التي األطعمة يأكلون
يستعملون وإنما واحدة، لديه يكن لم محمًدا ألن األسنان فرشاة يستعملون ال َفُهم كثريًا،
إىل يطمحون الدقيقة التفاصيل هذه لتقليد حماستهم يف وهم (مسواًكا). صغرية ُخَشيبة
والَوْحَدة الَعَظَمة عىل العثور إعادة عىل ليساعدهم املبكر؛ املجتمع روح اكتساب إعادة

للدين. القوية البدايات ميزت التي
جاكارتا يف للمسلمني ينبغي ِلَم يروا لْم الرجعي، التوجه لهذا اٌد نقَّ ُوِجَد ما دائًما لكن
محتمل) نحو (عىل وصحبه محمد كان طعام تناول أو بلباس التزيِّي برلني أو القاهرة أو
الرق، نظاَم وراءه يجرَّ أن بد ال النبوية للقدوة الصارم فاالتباع تناولوه. أو به تََزيَّْوا قد
الذي الواقع من جزءًا بوصفه معه تَعاَمل لكنه عليه، ع يشجِّ ال القرآن أن الثابت من الذي
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وإنما للنص، الحريف باالتباع الحل يأتي لن النقدية النظر وجهة فمن قبله. من ُوِجَد
الذي التجريد من معينًة درجًة يقتيض ذلك أن إال املوحاة. الرسالة روح إدراك بمحاولة

مختلفة.14 أشكاًال يتخذ قد
أن — القانوني السياق يف وبخاصة — تتبُّعها يمكن التي املقاَربات إحدى وتفيد
أن إال اليومية، للحياة امُلرتِّبَة والعملية امُلَفصلة، التنظيمات من العديَد يحوي القرآن
والتي إليها ترمي التي املقاصد يف وإنما امللموسة، التنظيمات هذه يف يكمن ال الجوهر
يتمُّ ال هنا ومن اإلطارية. الظروف تتغريَّ حني حتى بصالحيتها تحتفظ أن تستطيع
األمر يقتيض قد وهنا االختبار. محل ديناميتها وضع يتم وإنما القرآنية، القاعدة تعطيل
يتحدثون والفقهاءُ األصيل. مقصدها عىل الحفاظ أجل من مغاير بشكل تطبيَقها حتى
يحوي لكنه ُمْغٍر األقوال هذه ومنطق نهاياتها. أي الرشيعة»؛ «مقاصد ب ى يُسمَّ ا عمَّ هنا
عىل عالوة املوروث. للفقه جذرية مراجعات نحو بواباٍت يفتح إذ نفسه؛ الوقت يف مخاطر
سمات من سمة أيًضا هي واالنتقائية االنتقائية. من عالية بدرجة تتسم عملية فهذه ذلك
ا حقٍّ األسنان لتنظيف املسواك استخدام إىل يْدعون الذين ملحمد، الصارم التقليد دعاة
االتصال تقنيات أحدث إىل وإنما والسهم، القوس استخدام إىل يدعون ال الحرب يف لكنهم
تماًما أنفسهم يَعزلون َمن هم واملتأسلمني الرتاثيني من القليل أقل وليسسوى والتسليح.

الحديثة. الحياة عالم عن

التعددية فتنة (8)

أن ُوْسعه يف َمن الدينية؛ املرجعية أهمية إىل أخرى مرة تُِحيل النقاشات هذه كل إن
ومقبولة رشعية هي اإلسالم تطبيق يف أو القرآن قراءة يف معينة طريقة بأن قراًرا يحسم
املختصة املؤسسة بدور تقوم كنيسة اإلسالم يف يوجد ال اإلسالمي؟ الدين مع ومتوافقة
علماء مجرد وإنما الكاثوليكي، املذهب بناها التي املؤسسة مثل التعليم الخالصأو بتقديم
املرجعية بدور يقومون أنهم يرون بالكاريزما، تتمتع وشخصيات رشيعة وعلماء دين
ُمَعيَّنة فئة عىل أرساره تقترص علم أو الكتب قراءة من ُمْستًَقى علم إىل تستند إما التي
بل وأولياء، صوفيني نجد اليوم إىل زلنا فما الكتابة. معرفة إىل أويل بشكل يستند ال قد
لكن سبق. وقت أي من بأكثر العوملة ظل يف شبكاتهم نطاق توسيع من بعضهم تَمكَّن
أََوليس الدينية؟ املرجعية بشأن التفاوض اليوم يمكن كيف ا، ملحٍّ الكبري السؤال يزال ال
يكون مؤسسات بها يوجد أن — حدة عىل دولة كل مستوى عىل خصوًصا — امُلْجدي من
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الدول يف املاضية السنوات يف إلحاًحا أكثر املوضوع بات وقد املسألة؟ تنظيَم هو شغلها
تستطيع بها املعرتف املؤسسات أيًضا لكن االتحادية. أملانيا جمهورية فيها بما األوروبية
قناعات يف املسلمون يتشارك إذ إلغائه؛ عىل تقدر لن لكنها وتنظمه، املتعدد شتات تلمَّ أن
تفكريهم طرائق يف متعددون لكنهم لإلسالم. الثابتة النواة تَُمثِّل أنها يََرون التي هي ُمَعيَّنة
صعيد. من أكثر عىل املستمر للتوتر َمدعاًة تكون قد لكنها إثراء، هي والتعددية وحياتهم.
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