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كلمات

فكر

سعيد ناشيد :هل هناك إسالم معتدل؟

ّ
ّ
«اإليمان ٌ
عفوي قد يستدعي الخروج عن النص» بهذه
تعبير
الجملة االستهاللية يبدأ الباحث المغربي كتابه اإلشكالي «الحداثة والقرآن»
(دار ّالتنوير) .عمل شديد األهمية في أفكاره وتاريخ صدوره ،وال نبالغ لو
ّ
اإلسالمية بأكملها
قلنا إنه يسهم في زلزلة أساسات االيديولوجيا
يزن الحاج

االنتقاص
يكون عند
«تقديس
ّ
النص» بدل
«تقديس
الله»

ال ت ــزال مـســألــة الـبـحــثً عــن «إس ــام
ّ
مـعـتــدل» تـشــكــل أه ـمـ ّـيــة كـبـيــرة رغــم
العدد الهائل من املقاالت واألبحاث
ّ
ـت عـ ــن ه ــذه
والـ ـكـ ـت ــب ال ـ ـتـ ــي تـ ـح ــدث ـ ً
بداية «صرعة»
«الظاهرة» .بدا األمر
ُ
َ
ستحدثة،
توازي الصرعة األخرى امل
ّ
املتطرف بصيغته
أي عودة اإلسالم
ّ
القاعدية .وبــذا انتشرت «إسالمات
كـثـيــرة» لــم يـعــد التصنيف الـقــاطــع
بـ ـ ـ ــن مـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــدل ومـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ّـرف ي ـك ـف ــي
ل ـت ـعــري ـف ـهــا ،ب ــل ب ـت ـنــا ب ـح ــاج ــة إل ــى
ّ
تـعــريـفــات جــديــدة ال تلبث أن تحل
ّ
م ـحــل الـتـعــريـفــات الـقــديـمــة ،فتعود
ً
ال ـحــاجــة م ــرة أخ ــرى إل ــى تـعــريـفــات
أكثر ِج ّدة.
ّ
الـ ــافـ ــت فـ ــي األم ـ ـ ــر أن ج ـم ـي ــع تـلــك
اإلس ــام ــات ،على اخـتــافـهــا ،تحمل
لـ ــواء اإلص ـ ــاح ال ــدي ـن ـ ّـي ،سـ ــواء كــان
إسالم أنظمةٍ أم إسالمًا سياسيًا أم
ّ
إسالمًا عقائديًا؛ بل حتى الحركات
ّ
ـاح»
املـ ـتـ ـط ــرف ــة ح ـم ـل ــت رايـ ـ ــة «إصـ ـ ـ ـ ٍ
أخــرى بمعنى الـعــودة إلــى الجذور،
ّ
الحالي.
وتصحيح مسار اإلسالم
فــي ال ــواق ــع ،لــم تـكــن ال ـف ــوارق كبيرة
ب ــن تـلــك اإلس ــام ــات عـلــى تباينها
ال ـ ـ ـظـ ـ ــاهـ ـ ـ ّ
ـري؛ ف ـج ـم ـي ـع ـه ــا تـ ــؤمـ ــن بـ ـ
«اإلسـ ـ ـ ـ ــام ديـ ـن ــا ودول ـ ـ ـ ـ ــة» ،وي ـب ـقــى
الفارق الضئيل هو في مدى تأويلها
لـهــذه اآليــة أو تـلــك ،أو هــذا الحديث
أو ذاك .ان ـت ـه ــت حـ ــرب ال ـت ـعــري ـفــات
أخـيـرًا ،لتبدأ حــرب الـتــأويــات التي
ـق ب ـس ـي ــط اك ـت ـش ــاف
ي ـم ـك ــن بـ ـت ــدقـ ـي ـ ٍ
تـهــافـتـهــا .مــن ه ــذه النقطة بــالــذات،
ّ
املغربي سعيد ناشيد
ينطلق كتاب
«ال ـحــداثــة وال ـق ــرآن» (دار الـتـنــويــر)،
ّ ّ
ليؤكد أن مسألة اختالف التأويالت
ال م ـع ـنــى ل ـهــا إذا ل ــم ن ـقــم بتحييد
ّ
ّ
اإللهية
القدسية
القرآن ،بمعنى نزع
ً
عـنــه ،بحيث يـعــود – كـمــا هــو فعال
 «ن ـ ّـص ــا ب ـش ــري ــا» .ي ـحــاجــج نــاشـيــدّأن الـقــرآن ّ
يعبر عــن ثــاث قضايا ال
ً
ّ
يـجــوز الخلط بينها« :أوال ،قضية
ّ
ّ
قضية القرآن
اإللهي؛ ثانيًا،
الوحي

امل ـحـ ّـمـ ّ
ـدي؛ ثــالـثــا ،قـضـ ّـيــة «املصحف
ّ
العثماني» .ويعتمد فــي طــرح هذه
امل ـحـ ّ
ـاجــة عـلــى الـكــاتـبــن اإليــرانـ ّـيــن
عبد الكريم سروش ومحمد مجتهد
ً
شبستري ،ع ــاوة على محاضرات
ألحمد القبانجي.
قـبــل الــدخــول فــي تفاصيل الـكـتــاب،
ّ
ّ
ال بــد مــن مالحظة أن ناشيد يؤكد
م ـن ــذ الـ ـب ــداي ــة ع ـل ــى إيـ ـم ــان ــه .ي ـبــدو
ً
األمـ ــر ه ـنــا خ ـط ــوة اس ـت ـبــاقـ ّـيــة ضـ ّـد
ت ـك ـف ـي ـ ٍـر قـ ـ ـ ــادم ،مـ ــن جـ ـه ــة ،وت ــأك ـي ـدًا
ّ
ّ
حفرياته في القرآن تنطلق
على أن
ّ
مـ ـ ــن داخـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـبـ ــوت ـ ـقـ ــة اإلي ـ ـمـ ــانـ ــيـ ــة
ّ
اإلسالمية ،من دون ّأن نجد أن هذاّ
األمــر نقطة قــوة بــالــضــرورة ،إال إذا
ربـطـنــاهــا مــع الـفـصــول األخ ـيــرة من
الـكـتــاب الـتــي تـبــدو أشـبــه ببيانات
ت ـب ـش ـي ـ ّ
ـري ــة لـ ـل ــدخ ــول ف ــي «اإلسـ ـ ــام
ال ـج ــدي ــد الـ ـح ــداث ــي» ،ب ـح ـيــث ي ـبــدو
الفارق واضحًا بني الفصول األولى
ال ـع ـق ــان ـ ّـي ــة ال ـ ـصـ ــارمـ ــة ،وال ـف ـص ــول
األخ ـيــرة األق ــرب إلــى مفهوم الــدعــاة
الجدد ،مع وجوب تأكيد الفارق بني
بالطبع.
ناشيد وبينهم
ّ
ي ـش ـيــر ن ــاش ـي ــد إلـ ــى أنـ ـن ــا ال ن ـعــرف
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرآن إال م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ت ـم ـظ ـه ــره
ّ
العثماني .أما
األخير ،أي املصحف
ال ـت ـم ـظ ـهــران ّ
األوالن ،ف ـه ـمــا خ ــارج
ّ
ّ
ن ـطــاق الـ ـت ــداول ألن األول (اإلل ـه ــي)
الرب إلى ّ
كان وحيًا خاصًا من ّ
نبيه.
أم ــا ال ـثــانــي ،فـهــو ال ـتــأويــل الـنـبــويّ
ل ـ ـهـ ــذا الـ ـ ــوحـ ـ ــي ،وق ـ ـ ــد طـ ـ ـ ــرأت ع ـل ـيــه
ّ
ت ـغ ـ ّـي ــرات ك ـث ـيــرة وت ـح ــوي ــرات شــتــى
بـحـيــث ب ــات م ــن املـسـتـحـيــل تقريبًا
استعادته بتمامه ،إال ضمن دراسة
ّ
ّ
ص ــره
س ــوس ـي ــوث ـق ــاف ــي ــة ل ـل ـن ـب ــي وع ـ ّ
وب ـي ـئ ـتــه ،بـحـيــث يـمـكــن ال ـق ــول إن ـنــا
«لم نعد نملك من كالم الله إال كالم
رس ـ ــول ال ـل ــه ع ـلــى وجـ ــه ال ـت ـحــديــد».
ّ
ّ
ّ
ـاول
وي ـش ــدد امل ــؤل ــف عـلــى أن أي ت ـنـ ٍ
ل ـل ـقــرآن ي ـجــب أن يـنـطـلــق م ــن كــونــه
خ ـطــابــا ت ـعـ ّـبــديــا ف ـق ــط ،م ــن دون أن
يكون كتابًا فــي اللغة أو االقتصاد
أو الـسـيــاســة أو حـتــى األخـ ــاق .أمــا
تـمـظـهــره ال ـن ـبـ ّ
ـوي ،فينبغي تـنــاولــه

ب ــدل «ت ـقــديــس ال ـل ــه» ،بـحـيــث يصل
إل ـ ــى درجـ ـ ــة «ع ـ ـبـ ــادة الـ ـ ـن ـ ـ ّـص» ،كـمــا
يـفـعــل الـسـلـفـ ّـيــون وامل ـت ـط ـ ّـرف ــون ،بل
ّ
وحــتــى املـعـتــدلــون بـهــذه الــدرجــة أو
ّ
ّ
الشفاهي
تـلــك .عملية االنـتـقــال مــن
إل ــى ال ـك ـتــابـ ّـي تـتـضـ ّـمــن بــال ـضــرورة
وجـ ـ ـ ـ ــود ه ـ ـ ـفـ ـ ــوات ونـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــان أشـ ـ ــار
إل ـي ـهــا الـ ـق ــرآن أح ـي ــان ــا ،واألح ــادي ــث
ً
ّ
النبوية أحيانًا أخ ــرى ،ع ــاوة على
م ــا وص ـل ـن ــا م ــن ت ــاري ــخ ال ـص ـحــابــة
وكتبة الوحي ومراحل جمع القرآن،
ووض ـع ــه ض ـمــن مـصـحــف عـثـمــانـ ّـي
ّ
موحد استلزم حرق وإتــاف جميع
املصاحف املخالفة.
بالرغم من هجوم ناشيد على دعاة
اإلسـ ــام امل ـع ـتــدل واع ـت ـبــارهــم أقــرب
ّ
الضبابية في تناولهم للمسائل
إلى
الـ ـ ـش ـ ــائـ ـ ـك ـ ــة ،ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـكـ ــس وض ـ ـ ــوح
الـخـطــاب امل ـت ـشـ ّـدد بـسـبــب ّاسـتـنــاده
إل ــى «ن ــص مـ ـق ـ ّـدس» ،إال أنـ ــه يــدعــو
على نحو غير مباشر إلــى تكريس
ّ ّ
ـدال من نــوع آخــر ،حني يؤكد أن
اعـتـ ٍ
ّ
العادي ال يميل إلى خطاب
«املسلم
ّ
التشدد  ...وفي املقابل ينتظر الناس

ك ــذل ــك مـ ــن داخـ ـ ــل ال ـع ـص ــر ال ـن ـب ـ ّ
ـوي
ووعـ ـي ــه وث ـق ــاف ـت ــه .الـ ـق ــرآن «خ ـطــاب
يعكس فــي مضمونه مفاهيم وقيم
الـعــالــم ال ـقــديــم ،عــالــم مــا قـبــل نشوء
الدولة ،وما قبل نشوء العلم ،وماقبل
قيم املــواطـنــة» ،وال يصلح بالتالي
«دسـ ـ ـتـ ـ ــورًا» ل ـع ــامل ـن ــا الـ ـح ــدي ــث كـمــا
ّ
اإلسالميون على اختالف
يقول لنا
ً
أطيافهم .وقــد كــان هــذا الـقــرآن مــرآة
لـ ــذلـ ــك الـ ـعـ ـص ــر ال ـ ـقـ ــديـ ــم ،ف ـ ـكـ ــان مــن
ّ
ّ
شخصية
الطبيعي أن يتناغم مــع
ال ـ ـن ـ ـبـ ـ ّـي مـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث ك ـ ــون ـ ــه ي ـت ـي ـم ــا،
ً
وت ـ ــاجـ ـ ـرًا ،ومـ ـق ــات ـ ًـا .وس ـن ـج ــد ه ــذه
اإلشـ ــارات واض ـحــة فــي ال ـقــرآن الــذي
َّ
وموجهًا إلى
ُوجد بلغة عصره ذاك،
إنـســان ذلــك العصر :إنـســان العصر
الــوسـيــط بمفاهيمه مــا قبل الـثــورة

ّ
الكوبرنيكية علميًا ،وما قبل الدولة،
ّ
وح ـتــى م ــا ق ـبــل ال ـق ــواع ــد ال ـن ـحــويــة.
ولــذا نجد اإلحــاالت الخاطئة علميًا
في الحديث عن ثبات األرض وحركة
الشمس ،وسياسيًا في الحديث عن
ّ
الذكورية ،ولغويًا
الشورى والسلطة
ف ــي األس ــالـ ـي ــب ال ـن ـح ـ ّ
ـوي ــة ال ـقــدي ـمــة
ق ـبــل ت ـكــريــس الـ ـق ــواع ــد« ،مـ ــا يـفـ ّـســر
أوجه االختالل واألخطاء في ّ
النص
ّ
املدون».
ّ
ويـ ــؤكـ ــد ن ــاش ـي ــد أن ه ـ ــذه امل ـق ــارب ــة
للقرآن ال تعني ّ
بأي حال من األحوال
ّ
االنتقاص من الذات اإللهية ،فالقرآن
ّ
ٌ
ٌّ
إطالقية الــذات
نسبي أمــام
«خطاب
ّ
ّ
اإللهية ،ومـحــدود أمــام المحدودية
ّ
الـعــوالــم املـمـكـنــة» .بــل إن االنتقاص
يـكــون فعليًا عند «تـقــديــس الـنـ ّـص»

سماع خطاب معتدل وواضح أيضًا.
وهذا غير متوافر في الواقع أو ليس
بعد» .وتقوم دعوة ناشيد إلى هذا
«االعـ ـت ــدال ال ــواض ــح» ع ـبــر الـتــأكـيــد
(كما أشار محمد شحرور من قبل)
ّ
ع ـل ــى أن اإلس ـ ـ ــام ال ي ـق ـت ـصــر عـلــى
ّ
ّ
الـشــريـعــة امل ـحــمــديــة ب ــل يـمـتــد على
ّ
التوحيدية ابتداء من
طــول األديــان
ّ
إبراهيم واختتامًا بمحمد .الفارق
ّ
ب ــن شـ ـح ــرور ون ــاش ـي ــد أن نــاشـيــد
ّ
ينسف مفهوم التأويل اللغوي الذي
هو أساس مشروع شحرورّ ،
ليكرس
ً
ً
ّ
ب ـ ـ ــدال م ـن ــه ص ـي ـغ ــة شـ ـب ــه -ص ــوف ــي ــة
ّ
للدين تـكــون فيها األول ــوي ــة للروح
ّ
ّ
اإلسالميون
الشعرية التي أقصاها
م ــن ال ـح ـق ـلــن ال ــديـ ـن ـ ّـي وال ــاه ــوت ــيّ
«فاتحني الباب على مصراعيه أمام
الكهنة وتـ ّـجــار األوهـ ــام» .وعـلــى ّ
أي
حال ،بصرف النظر عن مدى توافق
أفكارنا مع أطروحات الكتاب ،يبقى
ال ـع ـمــل ش ــدي ــد األه ـم ـ ّـي ــة ف ــي أف ـك ــاره
وتاريخ صدوره ،بحيث ال نبالغ لو
ّ
قلنا إن ــه يسهم فــي زلــزلــة أســاســات
االيديولوجيا اإلســامـ ّـيــة بأكملها،
ع ـلــى اخ ـت ــاف درج ـ ــات ت ـطـ ّـرف ـهــا أو
اعـتــدالـهــا ،بـخــاصــة لــو انطلقنا من
ال ـج ـم ـل ــة االفـ ـتـ ـت ــاح ـ ّـي ــة فـ ــي ال ـك ـت ــاب
ّ
ٌ
عفوي قد يستدعي
تعبير
«اإليمان
ّ
الخروج عن النص».

لمحات

ميلينا آغوس

دعاس ناصيف

دوستويفسكي

باسمة العنزي

ملحم شكر

مارون الراعي

ب ـعــدمــا تــرج ـمــت إلـ ــى ث ــاث ــن ل ـغــة،
انتقلت «حب في سردينيا» مليلينا
آغ ــوس إلــى املكتبة العربية أخـيـرًا،
ع ــن «دار ال ـس ــاق ــي» .ف ــي رواي ـت ـهــا،
تـحـكــي الـكــاتـبــة اإليـطــالـيــة الـحــائــزة
«جـ ــائـ ــزة س ــان ـت ــا م ــاريـ ـنـ ـي ــا» عــن
الحرب والحب والشعر واملوسيقى
عبر شخصيتني تلتقيان في بهو
ف ـنــدق فــي غــال ـيــري .قـبــل أن تضع
املـ ـ ـ ــرأة بـ ــن ي ـ ــدي الـ ــرجـ ــل صــاحــب
الــرجــل الخشبية دفـتــرهــا األس ــود
ُّ
الــذي كانت تخفيه خشية أن تتهم
بالجنون.

يـ ـع ــرض دع ـ ــاس ن ــاص ـي ــف س ـيــرة
داروين في كتابه الجديد «داروين
والتطور ـ بمنظار العلماء املؤيدين
واملـعــارضــن» (الـفــارابــي) .يتوقف
املــؤلــف أيضًا عند التحديات التي
تـعـ ّـرض لها الـعــالــم البريطاني من
مـجـتـمـعــه ب ـس ـبــب أفـ ـك ــاره ،وي ـبـ ّـن
آداب ال ـن ـه ــج ال ـع ـل ـم ــي ثـ ــم ي ـش ــرح
بــاسـتـفــاضــة مـفــاهـيــم ال ـت ـطــور من
داروي ـ ـ ـ ــن إل ـ ــى ي ــومـ ـن ــا ه ـ ـ ــذا .وم ــن
ناحية أخرى يتابع الكتاب داروين
مـ ــن م ـن ـظ ــار امل ـف ـك ــري ــن امل ــؤي ــدي ــن
واملعارضني له وألفكاره.

أصـ ــدر «امل ــرك ــز ال ـث ـقــافــي ال ـعــربــي»
أخ ـ ـي ـ ـرًا ال ـ ــرواي ـ ــة األولـ ـ ـ ــى ل ـف ـي ــودور
دوستويفسكي بـعـنــوان «الـفـقــراء»
( ،)1845ل ـت ـن ـض ــم إلـ ـ ــى «األخ ـ ـ ــوة
كــارامــازوف» ،و«الجريمة والعقاب»
وسـلـسـلــة أع ـم ــال ال ـكــاتــب الــروســي
ال ـت ــي ت ـص ــدره ــا ال ـ ـ ــدار ح ــال ـي ــا .فــي
«الفقراء» التي دفعت به إلى واجهة
امل ـش ـه ــد األدب ـ ـ ــي ال ـ ــروس ـ ــي ،يــدخــل
دوستويفسكي إلــى عمق املجتمع
ال ــروس ــي ف ــي ال ـق ــرن ال ـتــاســع عشر
ٌ
ّ
مسن
عـبــر م ــراس ــات بــن مــوظــف
وفتاة فقيرة.

«قطط انستغرام» (دار العني املصرية)
هــو ع ـنــوان ال ــرواي ــة الـجــديــدة لباسمة
العنزي .داخل عوالم أربعة أشخاص
قادمني من خلفيات وبيئات مختلفة،
ت ـن ـســج ال ــروائـ ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة أح ـ ــداث
قصتها .األبطال هم أحالم ابنة الطبقة
الوسطى ،وحامد الــذي دخل السجن
في قضية شيكات من دون رصيد،
ورج ـ ــل األع ـ ـمـ ــال م ـن ـص ــور صــاحــب
السمعة السيئة ،وأخـيـرًا الفتاة التي
تــديــر صفحة على انستغرام تنتقد
فيها املجتمع بــاالسـتـنــاد إلــى صور
ِّ
لقطها «سبايس».

م ــن خـ ــال م ـق ــدم ــة وأرب ـ ـعـ ــة أق ـس ــام
ومـ ـلـ ـح ــق ،ي ـت ـخ ــذ م ـل ـح ــم ش ـك ــر مــن
الــزنــدقــة ف ــي ال ـق ــرن ال ـثــانــي للهجرة
مـ ـح ــورًا ل ـك ـتــابــه «ال ــزن ــدق ــة ف ــي دار
اإلس ــام فــي الـقــرن الـثــانــي للهجرة»
(م ـن ـش ــورات ال ـج ـم ــل) .ي ـحــدد شكر
ال ـح ـق ـب ــة الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة مـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة
السياسية واالجـتـمــاعـيــة والفكرية،
ويتوقف عند نـشــوء النظام الديني
السياسي ،ويستعرض فــرق التيار
الروحي البابلي التي عرفت بالزنادقة،
فيما يدرس في القسم الثاني الجدل
بني التوحيد واملعارضني.

ي ـ ـح ـ ــاول مـ ـ ـ ـ ــارون الـ ـ ــراعـ ـ ــي رسـ ــم
خريطة طريق لألوبرا العربية في
«األوب ـ ــرا ال ـعــرب ـيــة» (الـ ــدار الـعــربـيــة
للعلوم نــاشــرون) .ينشغل الكاتب
وامل ــاي ـس ـت ــرو ال ـل ـب ـنــانــي بــالـتــوثـيــق
لـبــدايــات األوب ــرا فــي العالم العربي
وم ـس ـت ـق ـب ـل ـه ــا وأف ـ ـق ـ ـهـ ــا .ي ــأخ ــذن ــا
إل ـ ـ ــى تـ ـ ـج ـ ــارب أوب ـ ــرالـ ـ ـي ـ ــة ع ــربـ ـي ــة،
وي ـس ـت ـ َّع ــرض أس ــالـ ـي ــب م ـخ ـت ـل ـفــة.
أم ــا امل ــؤل ــف فـيـحـتــوي أي ـضــا على
الـتـقــريــر الـعـلـمــي والــرس ـمــي األول
حول منهج الغناء األوبرالي باللغة
العربية.

