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 حوار مع سماحة الشيخ شفيق جرادي لمجلة "مسارات" التونسية

شفيق جرادي، حوار، مسارات، التجديد، فلسفة الدين، التطرف، الفلسفة الغربية، الفلسفة الكلمات المفتاحية: 
 اإلسالمية.

لدين، اة تجديد مجتمع المسلمين، وتتحد ث عن استعادة في ، تذكر في بعض مقاالتك ضرور بسؤال عام   أبدأ
 ما هو التجديد أو اإلصالح بالنسبة إليك، علًما أن ك ال تستخدم تعبير اإلصالح، بل التجديد؟  :وسؤالي

للمجتمع  تماعيّ جإلعادة تركيب الوضع اًلخدم تعبري اإلصالح يف األدبّيات اإلسالمّية بشأن سياسّي حبت أّوًلا است  
زت مالحظات نقديّة ر اإلسالمّية يف فرتة حسن البّنا واإلخوان املسلمني، وبعض احلركات عليه ب تما انتقد اذاملسلم، وه

 حيال ذلك، إذ اعتربوا أّن وظيفة اإلسالم هو إحداث التغيري يف اجملتمع، فصار املصطلح ما بني اإلصالح والتجديد
تصلح إلعادة  يدالتجد كلمة  أنّ  مصطلح أيديولوجّي أكثر، إذ ينحو مصطلح التجديد منحاى معرفيًّا، وهو يف ظّن 

تطوير اجلانب الفكرّي للمجتمع اإلسالمّي ولكن بأصول إسالمّية، واآلن سأذكر ما مقصودي بأصول إسالمّية، وهذا 
املصطلح هو يف مقابل التحديث، ]احلداثويّة[، مثّة نظرتان للتطّور وللمعاصرة، هناك من يؤمن باملعاصرة باًلعتماد على 

يف  لتجديد، فكيف تتّم عملّية اهبا، ومن يؤمن هبا على أساس جتديد مقّومات الفكر الدينّ  رثّ احلداثة والتأأساس 
قصد هبا رواية ، ي  دة اجلرييف نصوصه من القرآن والسرية، ألّن يف القرآن قاعدة تسّمى قاعو استعادة القراءة يف اإلسالم، 

 ،الزمان، أو األحداث هجمرى الزمن، إذ ميكن للقرآن أن يفّسر  بأّن هذا القرآن جيري ، صّلى اهلل عليه وآله،واردة عن النبّ 
صل، فالتجديد يلحظ املصدر حي ن يتوافق مع كّل تطّور زمنّ يل، يصلح يف القيم اليت يطرحها، ألالتابو  وتطّور العقلّيات.

العملّية التجديديّة  لتايل تكمن، وباويعترب أّن الواقع هو أحد األساسّيات يف فهمنا لألمر الدينّ  ،األساس الذي هو القرآن
لعملّية، حبسب قناعيت، اويف تطوير الفكر. ميكن ًلسم هذه  ،يف كيفّية املوافقة ما بني النّص والواقع يف تطوير اجملتمع

 [....] ، ًل الفقهّي، وهو أعّم من الفقهّي، الذي يلحظ أغلب مناحيباسم اًلجتهاد الفكريّ عليها  بأن أصطلح

؟ وفي لبنان، و عالقة بين الفلسفة إًذا ما هي ال الفقه، وكيف يمكن أن تؤث ر فكرتك على مسار النقاش الفقهي 
 من الفقهاء؟ وهل فلسفة مال  صدرا مقبولة، بشكل عام ، وسط العلماء الشيعة؟  مثاًل، هل لقيت مقاومةً 

لشيعة، ، إذ كانت املؤّسسة الدينّية، عند العلماء انّ إلمام اخليماشيعة بعد جناح ثورة بصراحة هناك تطّور حصل عند ال
أثّرت احلوزة ت ّم،إّما يف النجف أو يف ققبل هذه املرحلة، حمصورة باملؤّسسة التعليمّية فقط، اليت هي احلوزة العلمّية، 

فقط، وبقيت هذه  هانت تعترب أّن األصل يف كّل شيء هو الفقه، والفقعموماا مبناهج املدارس الدينّية السنّية، واليت ك
  خرىوأ ،وب اًلهتماميف منس اارتفاعا  عّية بقيت الفلسفة حاضرة، شهدت أحياناالكن يف احلوزات الشي إىل عقود طويلة،
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كانت تنخفض بشكل تدرجيّي، ومعروف أّن احلوزات العلمّية اليت كانت يف إيران، هي اليت كانت هتتّم مبسألة الفلسفة 
اخلمين  مام ّن ابن اإلرجة أد يف قّم كانت الغلبة للفقهاء، إىل قراءات تأويلّية، وما حصل أنّه حّت والعرفان، وقراءة القرآن ب

 علماء يقول اكسروا هذا اإلبريق ألّن شرب منه ابن اخلمينّ كان يشرب يف اإلبريق فيسمع اإلمام اخلمين أّن أحد ال
ى احلوزة سة الدينّية، بعد جناح الثورة، مل تقتصر فقط علذي يدّرس الفلسفة، لكّن التطّور الذي حصل هو أّن املؤسّ ال

العلمّية، ومع وًلية الفقيه َأضحى هناك حضور جّدّي لدور علماء الدين، وللمعارف الدينّية، ميكن هلا أن متتّد إىل 
ج ما بني السياسة و خارج احلوزة، إىل املؤّسسات السياسّية، وبالتايل، كما تعرفني، حينما تكون املؤّسسة السياسّية تزا

والعلم فهذا ينعكس على بقّية املؤّسسات، وهبذا أضحت بعض مؤّسسات الدولة معنّية بالشأن املعريّف، والعلمّي، 
  عاّمة املباحث، وأنايف مسح هذا التطّور بأن تكون الفلسفة أساسّيةا  ، يف األحباث الفقهّية املتقّدمة.والفكرّي، والفقهيّ 

عريّف، ًل تنتج العلم، وامللعربية هي بلدان مستهلكة بلحاظ الشأن العلمّي ا ًل أفشي سرًّا إذا قلت أن لبنان كباقي البدان
، ىاآلن يف العامل اإلسالمّي إيران هي الدولة الوحيدة املنتجة للمعرفة والعلم، وهذا سيؤثّر كثرياا يف بقّية املناطق األخر  ولعلّ 

 ةبقيّ  فهل يوجد من خيالف التفّكر الفلسفّي، نعم يوجد، ولكن يف لبنان النسبة أقّل من  على لبنان.وانعكس هذا التأثري
ا يف القراءات؟ا هل يوجد من ًل يوافق على الطروحات ،البلدان ت قاسية نعم، يوجد، ولكن هي ليس ليت حتمل جتديدا

د سيّ توى الفكرّي كان هناك حضور جّدّي للسعلى املهبذا الشأن، و  جّديّةا  مل نواجه أزمةا  وليست قويّة، وعليه حنن
ه وللشيخ حمّمد مهدي مشس الدين، الذي كان له تأثريات ،والفلسفيّ  تمام الفكريّ ، وهو أّسس هلذا اًلهموسى الصدر

ه توكان هناك حضور للسّيد حمّمد حسني فضل اهلل، الذي كان له تأّمال ،وإن مل تكن اهتماماته يف الفلسفة ،الفكريّة
ألن تتقّبل من هذه املواضيع.  ،الفكريّة، وإن كان ًل يوافق على الفلسفة كثرياا، لكّن هذا مسح للبيئة احمليطة بنا، على األقلّ 

ول، والفلسفة هي من ن يدرس علم األصفني أنّه على الفقيه عند الشيعة أأنت تعر  ولكن هل للفلسفة تأثري على الفقه؟
سفة عليها علم األصول، كما علم الكالم، فإذا تأثّرت املدرسة األصولّية عند فقيه معنّي بالفلالقواعد والركائز اليت يرتكز 

ة املاّل صدرا، وكتابه فساألصفهاين وكان من املتعّمقني بفلكان هناك فقيه امسه فهذا سيؤثّر يف الطروحات الفقهّية،  
ذا السبب ينصح للفلسفة تأثريات، وهليه، نعم، تاب أصويّل فلسفّي يف الوقت نفسه. وعلاألصويّل يكاد أن يكون ك

هاء الشيعة قعند الف ،كيف أّن يف املسيحّية قليل من اخلمر ينعش القلبفالفقهاء بأنّه جيب األخذ بالقليل من الفلسفة، 
ء كبار اقليل من الفلسفة مفيد يف بعض األمور اليت ت دَرس يف األصول والفقه. لكن يف عصرنا، ًل سّيما يف قم، مثة فقه

 جدًّا هم فالسفة خمتّصون يف تدريس الفلسفة وعلم الكالم والعرفان. 

ن  طاقات  ب أت  حيث ك   ،تقتبس في مقالك "نقد النص  الديني " كالًما لمحم د باقر الصدر من المدرسة القرآني ة
التفسير اللغوي  ليست طاقات المتناهية، بينما القرآن الكريم دل ت الروايات على أن ه ال ينفذ، وصر ح القرآن 

ا من تجد د في مو لل غة طاقات محدودة، لنفذ، ألن  ال تنفذ، بينما التفسير اللغوي  يالكريم بأن  كلمات اهلل 
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ول نهج الموضوعي ، وبعد ذلك تقالم أي نفذ يمكن في هذا المنهج،المدلول اللغوي ، إًذا هذا العطاء الذي ال ي
ي و غات، إًذا، تعود لموقف ديني  صرف، يتعامل مع النص  باعتباره نصًّا قي وميًّا ال ينفذ فيه المعنى المتعالمسبأن  ال

بغي ين الدالالت، كما وينطلق من فهم من خارج القرآن يعي اللغة على أن ها مراسيل ومداليل محدودة لمحيطوا
ت هوي تها بثمعرفة"، تقول إن  اللغة كالفكر توفي "الوحي من منظور إلهي ات ال وعيها ضمن بيئة النص  الحاصل.

بجريانها وبتكاملها التصاعدي ، فمن الواضح أن  صياغتك ومفهومك لل غة مختلف جدًّا عن صياغة اللغة في 
النظر إلى القرآن بمختلف، فمن الممكن أن تشرح مفهومك عن اللغة  النظري ات اللغوي ة الغربي ة، أي مفهوم اللغة

 أي العالقة بين اللغة والقرآن الكريم، أي اللغة كشيء شبه إلهي، هذا ما فهمته من كتابتك.. ،الكريم

، مل أكن هنا يف صدد بيان فهمي  لتعامل مع الّلغة، بل بصدد قراءة السّيد حمّمد باقر الصدر كإطار منهجّي يف لأّوًلا
سئلة ويقصد هبا بأّن القرآن يواكب األ النّص، ألّن لديه مدرسة تتحّدث عن التفسري املوضوعّي للقرآن الكرمي،

واًلحتياجات البشريّة على مستوى املوضوعات، والسلوكّيات، واملفاهيم، وكنت أحاول، على ضوء كالمه ]الصدر[، 
 ، قد يكون لدّي رأي آخر يف هذا الشأن، لكن باحلقيقة،ّن اللغة حمدودةوهو الذي قال بأ أن أفهم كيف يقرأ هو اللغة،

أنا أؤّخر مسألة احلديث حول اللغة ألسباب أوردها بعد قليل. لكن، بكّل األحوال، حّت يف نّص حمّمد باقر الصدر، 
ا، بالعكس، هو يقول بأّن اهو ًل يقول بأّن اللغة شأن إهليّ  ّي، وبأّن اهلل للغة أمر بشر ، وًل يعطيها هذه الصبغة أبدا

أخذ  ولو حصل بكلمات، وألفاظ، ومفردات، لغويّة، جنح يفون فيه، وأّن النّص القرآيّن حّت يتداولحّدث الناس مبا 
ر لسّيد حمّمد باق، حّت أّن الّلغة بعد إهليّ لًل أّن  ،جنبة لغويّة، أي للقرآن الذي دخل إىل اإلطار البشرّي جنبة إهلّية

 يوافق على يقول بأن مثّة مدرسة تقول بأّن اللغة عّلمها اهلل آلدم وأنّه ًلفلّلغة، لفهمه   كتبه األصولّية ي ظهرالصدر يف
لّلغة دًللة ذاتّية على املعىن، ويقول بأنّه ًل يوافق على ذلك، ومن مّث يتحّدث عن أّن لذلك، وي ربز مدرسة تقول بأّن 

 [....] ذلك وبالتايل بدأت اللغة تتأّسس وتنتشر، إىل غري ،نت الكلمة واملعىناللغة هي، ألسباب حبت تارخيّية، اقرت 
ًل يكون، حتتاج اللغة  ، قدوبالتايل ليس املقصود إهلّية اللغة، يف احلقيقة قد يكون لدّي بعض اآلراء يف الشأن اللغويّ 

النظريّات  حت، اللغة والبالغة، وأن أدرسإىل مراجعة خارج ما هو متداول، فالفارق بني ما أحبثه يف البحث اللغوّي الب
روع للكتابة حتت بدأت مبش يطلق عليه علم النّص، كما تعرفني.عليها، واآلن تشّكل ما ميكن أن  األلسنّية، وما ترّتب

ث دّ عنوان لغة الدين، لكّن توقّفت، والسبب يف ذلك أّنن ًل أعرف اللغة األجنبّية، وأغلب النظريّات اللغويّة اليت تتح
عن فلسفة اللغة، واألحباث اليت تتحّدث عن لغة الدين، مكتوبة باللغات األجنبّية، ومبا أّنن مل أطّلع عليها، أحجمت 

أّن العقل و عن الكتابة فيها، أليّن أؤمن بأّن إبداء الرأي يف أّي من األمور جيب أن يبىن على أساس من تراكم املعرفة، 
 هو أصل يف التحصيل التداول بني البشر يف املوضوع املعريفّ  قوميًّا وًل دينيًّا، مبعىن أنّ  ليس البشرّي يف الشأن املعريفّ 

ب أن أعلم ل املسلمون حياهلا، بل جيمن حولنا مبعرفة ماذا قا ة احمليطةشكاًلت الفكريّ اإلفال ميكن أن أفهم املعريّف، 
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ا، ومبا ت أن أضيف شيئا در ، إذا أهذه األسئلة األساس ما الذي يطرح جتاهو يف هذا العامل،  لالتداول العاّم الذي حيص
أّن مسألة اللغة أمر بالغ احلساسّية لذلك أحجمت، ولكن أريد أن أقول بأّن يف التطّور عند املسلمني هناك ثالث 

ين الذي جا( حماولة إجياد نظريّة لغويّة يف النّص القرآيّن مع عبد القادر اجلر 1مستويات من التطّور يف مسألة اللغة، )
بداية عصر النهضة،  ويف( 2) غته، ولديه نظريّة يف هذا الشأن.سعى إىل القول بأّن إحدى إعجازات القرآن هو بال

وعبد اهلل الدراز،  ،الظاهرة القرآني ة مالك بن نّب يف كتاب ىلاألو  ا إىل التحّدث حول تطّور حدث مع شخصّيتني،سعو 
بالفعل كان و  ميكن لنا أن ندرك اإلعجاز القرآيّن يف مسألة اللغة، حنن يف عصر  ثقايفّ مفاد هذه النظريّة بأنّنا اليوم ًل 

إىل إبراز  ا، وسعياهامًّ  ايًّ ى ثقافمعطا ن الكرمي وجّيات، وكانا يعتقدان بأّن للقرآالصراع يف تلك املرحلة صراع أفكار وأيديول
كل ه مل يتحّدث عنه بشض وجوه السّيد الصدر لكنّ ن يظهر بع( والتطّور الثالث هو الذي أراد أ3هذا اجلانب، )

رب بأنّه ميكن ، إذ اعتالمعالم األولى لألصولوقد أشار إىل ذلك يف كتاب مفّصل، وهو كتابة فلسفة خاّصة باللغة، 
إىل اج دة يف القرآن، أظّن أنّه جيب أن نلحظ هذه اًلستفادة اليت حتتار لّلغة بناءا على األصول الو لاحلديث عن فلسفة 

تطوير، ًل  سّيما مع املزج بني اللغة، والعقل والفكر، يف مسألة الفهم واملعرفة، أدعو اهلل ألن أوّفق يف يوم من األيّام 
 لذلك، إن شاء اهلل. 

، أي ثم ة ن فطرة، ويوجد نزوع إلى تكامل إلى اهللللتوضيح، لم تقل بأن  اللغة إلهي ة، ألن ني فهمت بأن  لإلنسا
 . ]...[ وينطبق ذلك على اللغة في التكامل التصاعدي  ، خلادال هي  فيلشيء إ

جزة صاحب املع هذا شيء آخر، أقصد شيئاا آخر، وهو ما هو األمر املعجزة، الذي ًل عالقة له باللغة، وهو أن يأيت
يسخدمه  مرأازّي ًل يستطيع البشر عادةا اإلتيان به بأدوات يستخدمها البشر. مثالا سحر سحرة فرعون بأمر إعج

تلقف ما يأفكون،  ةموسى، عليه السالم، وجيعل من األفعى اليت يسحرون أعني الناس هبا أفعى حقيقيّ  البشر، وأن يأيت
ا من هذا ن لنكر، فكيف ميدودة، كما يقول السّيد حمّمد باقر الصدلّلغة دًلًلت حمل، حينما تكون زاهذا هو اإلعج

يرتبط باهلل  ى البعيد الذيهل العالقة ما بني املدإىل أمر معجز، فهذا اخليار  تاج. حين نوجد أبعاداا ًل حمدودةاحملدود أ
 جاز يفعهو منبع اإلالذي التعاطي مع الشأن البشرّي، ومع اللغة كشأن بشرّي، جيب أن حيصل هذا التكميل  يف

حمّمد  املوجودة فيه، ليس مقصود السّيدأن يطلق مشروعاا ًل حمدوداا للمعارف أمكن  بأحرف بشريّة حمدودة  إذ ،القرآن
كّل ما هو بشرّي هو إهلّي، ف ترتّبت على ما هو بشرّي إهلّية، أّما يف اعتقادي اليت ةباقر الصدر أّن اللغة إهلّية، بل النتيج

ا ما من إذا  ّي،اإلهل يوالتجلّ  لو كان إحلاداا، فإذا اعتربنا بأّن هذا الوجود كّله هو عبارة عن مسرح للحضور اإلهليّ  حّت 
 تعاىل، ومن هنا فإّن الفارق ما بني قيمة اإلنسان مبا هو إنسان، ومعاقبة إنسان على فعله، شيء إًّل وفيه مسحة من اهلل

، يروى أّن اإلمام احلسني، عليه السالم، كان يبكي على قتلته،  هذا على هم اتلقولكن حينما كان يقاتلهم كان يمثالا
ة فارق ، مثّ اهلل، إذاا لديهم كرامة خاّصة ّّنم خلق من خلقإليهم على أ فيهم كبشر فهو كان ينظررأيه  املوقف، أّما يف
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، ومثّة دون أن نعطيه معىن القداسةمن بني األمرين، كّل ما يف هذا الوجود هو عبارة عن لطف من ألطاف اهلل تعاىل، 
يًّا على كّل تهو أنّه أراد أن يضفي طابعاا ًلهو قرأت بعض الالهوت املسيحّي، ومشكلته يف هذا الشأن  ق دقيق.فار 

اّصة، لكن يف البشرّي قيمه اخل، للناسوت عامل مستقّل قائم بذاته وجيب أن نقّر به، وللتداول شيء، وهذا غري صحح
حتّدث عن هذا الذي هو هبذا املقدار بعيد عّن هو قريب مّن يف شيء، أي يف تلك املسحة بعيدة، حني أقيمة الال

لتفسري هو ا للكتاب املقّدس أو للقرآن الكرمي فهذا ًل يعن أنّ  انا تفسريا ة، فهذا ًل يعن أنّه مقّدس، مثالا إذا أوجدهليّ اإل
 . ة، مثّة فارق بني األمرينمقّدس، وإن كان له قيمة علميّ 

 ؟ملولكن كيف تشرح الشر  في العا

بعد ففي  ،رّ حّت ولوكان فيه ش ،الشّر املطلق هو عدم، ما من أمرمامن شّر مطلق يف العامل، وحبسب النظريّة اإلسالمّية 
ري الشخصّي الفكر تقديلكّل أمر وجه، وأنا بي ة املطلقة، أيّ من أبعاده خري، ولكن حنن نؤمن بالنسبية مبقدار، ًل النسب

تحّدث الفض ديّن حينما ر دقيقاا يف ذلك، وأّن الفكر ال ات حتمل أكثر من هويّة كانما حتّدث عن أّن الذحين الغربّ 
ن عبارة عن حن، وامرأة، ورجل، وطائر، وهكذا، فلنفرض بأن مثّة دفرت عن تعّدد اهلويّة يف الفرد كان مستعجالا يف ذلك.

 راءآلاء جتاه هذه املوجوادت وغريها، وهذه اقول بأن مثّة عشر آر سنجد من يظر إليها نلن اموجودات متنّوعة، لو جئن
 أّن الصحيح واخلطأا بول الكّل على صواب، وهو بذلك يرتكز على نظريّة يف املعرفة مفادهقة من ياختلفت، مثّ  العشر

إّما هو صواب، بسبب النسبّية، ومثّة رأي آخر، يقول بأّن احلّق هو واحد، ف يتبع الشخص، فكّل ما أقوله بالنسبة يل
رأي ثالث، يقول قد يكونوا مجيعهم قد أخطأوا ولكن يف رأي كّل  وا أو واحد منهم على حّق، ومثّةأخطأ العشرة قد

ا لنا، وبالتايل حنن نقارب وجوه من  همنهم نسبة من الصواب، ألنّ  ًل ميكن لنا التقاط احلقيقة، مبعىن أن تصبح ملكا
د، من جهة هو لواحا الصح واخلطأ يف األمرو  ،الصدق والكذبو ، ما بني اخلري والشرّ  حلقيقة، فالنسبّية عبارة عن مزيجا

على سبيل ف ب، من جهة هو خري ومن جهة هو شّر.صّح، ومن جهة هو خطأ، من جهة هو صدق ومن جهة هو كذ
، قنيوالشّر ليسا مطل ة لبعض األمور الطبّية هي خري، فاخلريبة يل شّر، بالنسسبالنببة إليها خري و ساألفعى بالن سمّ  املثال
 ّية، الشّر املطلق هو العدم فحسب.اعتنا الفلسفّية الديننسّب يف قن ا أمردا حتدي والشرّ 

 .[..] عدم الوجود

عال لعامل أنا أحلظه مبا أنّه فعل من أفوجود يف املّن الشّر اه شّر، ما أريد الوصول إليه هو أأحسنِت، ما من شيء امس
ي، يعن شكل دفع هذا الشّر عّن أو عن غري  ن مننكان شرًّا، فاهلل عّز وجّل أعطاين أموراا متكّ إن  اهلل، وهو بالنسبة يل 

 احلقائب مصنوعة من جلد األفعى أو التمساح. عا و  اخلوف منها، بدليل أّن أفضل أنى مجيل لوًلاألفع
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مة الطباطبائي   تالف، لم أفهم االخ لفطرة، بأن  الناس عندهم نزوع إلىبالنسبة ل أنت تختلف برأيك عن العال 
 ]...[  رأي الطباطبائي  بالضبط، الفرق بين رأيك و 

من فرق بني الرأين، كالنا يقول بالنزوع حنو اًلختالف. فقط أريد أن أبنّي بأّن العاّلمة الطباطبائّي ًل يقول ذلك  ما
ان يريد أن إلنسا ول بوجود أكثر من مستوى من الفطرة، مثّة أكثر من فطرة يف كّل إنسان، ويقول إنّ قبالضبط، بل ي

، اعيّ نسان نفسه هو بالطبع مديّن، أي اجتماإليكون مع اهلل، لكن  ومصلحته احلقيقّية هي بأنحيّقق املصلحة، 
ا يف هذا م على اًلختالف، وهذا الكالم دقيق، فاإلنسان مّنا، لوًل حاجته لآلخر، لفّضل أن يأخذ كلّ  واًلجتماع مبنّ 

ل از ما عنده، فضالا عن أنّه ًل ميكن استكمال سبما يف هذا العامل حيتاج لآلخر إلبر   لو أخذ كلّ ، لكن حّت ملالعا
لوًل هذا اآلخر، فاإلنسان مبّن على الطبع املديّن، وهو مفطور عليه مبعىنا ما، وما أقوله ليس خمالفاا للعاّلمة  احلياة

ا.   الطباطبائي أبدا

جد علم علوم القرآني ة نفي الأدوات البحث التاريخي ، فمثاًل هل يوجد محل  في الدراسات القرآني ة إلجراء 
والناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، إلى آخره، وكل  هذه العلوم، تشير إلى رغبة  ،وأسباب النزول ،ءةالقرا

 األصلي ، فكيف يختلف المنهج التاريخي  النقدي  عن هذه العلوم؟التاريخي  في استرجاع الوضع الثقافي  

وا ئي يظنّوا أّّنم يسد على أن ًليد البحث يف القرآن بسبب حرصهم الشالتارخيّي يف بّسط علماء املسلمني املنهج ًلا أوّ 
اليت طرحوا األسئلة مبعىن أّّنم مل ي ،القرآينّ  على النصّ  يّ ا النقد التارخيو ر قّدس، فهم مل جيألنّه كتاب م ،قرآن بشيءلل

َوه زِّي ﴿ :اهلل للسّيدة مرمي، فقال تستكشف هل ميكن أن يكون هذا األمر قد حصل. على سبيل احلديث عن خطاب
س ئلت فيه مرمي  لذياسألت بعض األوساط هل كان مثّة خنل يف املكان ، ﴾إِلَْيِك ِبِْذِع النَّْخَلِة ت َساِقْط َعَلْيِك ر طَباا َجِنيًّا

. مل يطرح اول ها، يف املتدري املسلمني على أنفسهم مثل هذه األسئلة، فضالا عن غ علماء حّت يقال هذا الكالم مثالا
لقرآيّن، ة املعايري الفيلولوجّية ملسألة قراءة النّص ااملصطلحات عربّية، أم ًل، ومسأل على مستوى اللغة، هل كانت هذه

ما دعى بعض األوساط إىل جنبة من قراءات القرآن خمتلفة، أنا  سلمني عن مواكبة مثل هذه األمور،تأّخر علماء امل
حجام عن دراسة القرآن من هذا املنظور منبعه اخلوف على القرآن، فال جيب أن خناف عليه، إذا  هذا اإل أدعو إىل أنّ 

كّنا مؤمنني بأّن القرآن من عند اهلل فلماذا اخلوف، فهل حنن محاة اهلل أم أّن اهلل حيمينا وحيفظ دينه، وبالتايل لكي نفهم 
 جازعرف موارد اإلع وهذا قد جيعلنا نالذهن والعلمّي واملعريفّ  أكثر، جيب اًلستغراق يف القراءة النقديّة، مبعىن السؤال

بشكل أوضح، وهذا قد يزيد إمياننا، ولكن يف قراءة تارخيانّية للمصطلح، اليت تعترب أّن القرآن هو جمّرد ظاهرة تارخيّية 
اش يف اجلذور اليت لنا نقوقعت يف زمن معنّي، وبالتايل حكمه كحكم أّي ظاهرة قابلة للتبّدل، مثل هذه القراءة هي 

ر علماء املسلمني يف قصّ  ن أنّه ًل يراعي الزمن.، فالقرآن ليس ظاهرة تارخيّية، بل كالم إهلّي فوق الزمن، فهذا ًل يعامعه
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بعض اجلوانب، ومن أسباب ذلك هو عدم معرفتهم هبذه العلوم نفسها، وإن كانت كثري من هذه املناهج انتهت يف 
 قراءاتلاسجموا مع ن ًلهوتّيني أو غريهم، انيعلماء من أهل الكتاب، مسيحيالال بأّن بعض الغرب نفسه. قد يق

ملسلمني أن ميّتنوا ا املنهجّية للكتاب املقّدس أكثر، صحيح، ألّّنم من ضمن منظور الثقافة الغربّية، وجيب على علماء
 ر من مثل هذا البحث. ه العلوم، لكن ما من حمذو ذمعارفهم هب

 لتي تلبسادة منها األلفاظ، متعد  قد يأخذ أشكااًل  مقالة الوحي من منظور إلهي ات المعرفة أن  اإللهي   تكت ب في
 ب هو العلي  الحكيم، هل هذا مخالف لمفهوم نصر  ب في الوقت الذي يكون المصدر المخاط  لبوس المخاط  

 الف ليس كبيًرا.تحامد أبو زيد، يعني االخ

يت. لمشكهذه  تحضر اسم فالن، أو فالن، ليسحامد أبو زيد، وعندما أكتب ًل أستًل توجد لدّي عقدة من نصر 
تمام، قد ًل هة الرائعة، تستحّق الدراسة، واًلقد نتوافق مع نصر حامد أبو زيد، وقد قرأت له بعض القراءات التأويليّ 

اطب الناس بأّن اهلل خ ننا يقولو علمائوما زلت مصرًّا على أن كّل  ّن كّل ما قالة أبو زيد خطأ،خنتلف ممكن، ومن قال إ
نه، وهذا القرآن جاء للناس، فال ميكن أن خياطب اهلل الناس مبا ًل يستأنسون به، أو مبا ًل يعرفونه، فخاطبهم و مبا يتداول

يرّغب  أن ادني أر فالقرآن حاجملازات، والتطابقات البالغّية، وكّل هذه األمور اليت هم يعيشوّنا، و باأللفاظ، واألفهام، 
، ّسّي، فويؤثّر فيهم، وهو املشهد احل مر، استخدم أكثر أسلوب يرّغب الناسأالناس بأمر، أو ينهرهم عن  صّور، مثالا

بطريقة حّسّية، حّت  إليهاذبن رين منها، وصّور اجلّنة، بأسلوب جين أراها أمامي، لينفّ النار بطريقة حّسّية حبتة، أكاد أ
دريب العقل، بل إلثارة الوجد تن أشعر هبا، فالقرآن ليس كتاباا لألبسها ثوباا حّسيًّا حّت أستطيع أ مور اجملّردة ذهنيًّاأليف ا

يف الوقت نفسه الذي حيّرك فيه العقل، ويف نفس إثارة الوجدان هو هذه الصورة احلّسيّة، ففي الشعر الصويّف واألدبّيات 
ب والعشق ها، وهذا األمر هو خبالف السلوك الصويّف، لكن ليربز احلالصوفّية، تتحّدث الغزلّيات عن اخلمر واملرأة، وغري 

دان عند الناس ك الوج أن حيرّ وعليه، نعم عمل القرآن الكرمي على ما ميكن فعالا  وع.تى بصور من هذا النواًلجنذاب ي ؤ 
ا، ألّن التأّمل يف األصل ًل يتّم إًّل  ر فيهم، فهل هذا حيجب عن التأّمل؟ثّ ليؤ  ن أقول بنظريّة ، امسحيلي هنا أ]...[ أبدا

ا، حينما قلّ  أا اجلماعات الدينّية خطأنا أقتنع هبا، أخطأت  أفهم حّت املعاين  نة اجلسد، فال ميكن أيّ لت من أهّ فظيعاا جدًّ
، إًّل من خالل هذا االسامية خارج التعامل مع جسدي، ًل ميكن يل أن أدرك معىن ال ن وًل ميكن ألطني، قّوة، مثالا

ظي أنّه الدنيا، ًلح من دون أن أعي األهداف الدنيويّة، فال ميكن يل فهم معىن السعادة يف أفهم األهداف األخرويّة
ذة يف القرآن، وعد اهلل املؤمنني بأّنار من اخلمر، وحّرم عليهم اخلمر يف احلياة الدنيا، ولكّنه يعرف لحّت يف موضوع ال

الواقع مثّة  ولكن هل يف از حنو من اللذة املتفاقمة حّدثهم عن أّنار من اخلمر،بأّّنم يستلّذون باخلمر، فمن أجل إبر 
الولوج  خدمت الصور احلّسّية ألنّه معرفيًّا شرطإذاا است   .ا، وما شابه، فهذا مبحث آخر، وقد نوقشأّنار يف اجلّنة حقًّ 
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كن مر آخر، فأنا من هذا اجلسد ممأنطلق إىل أد اليت أنا فيها ومنها ممكن أن دة هو أن أعي احلدو عات اجملرّ و إىل املوض
 ن أجتاوز اجلسد حنو أمور جمّردة.  أ

وهذا مترابط مع كل  ما قلته، فكيف نقرأ القرآن مع كل  ما قلته من مسارات وأحداث واقعة وحاصلة عند قوم 
د لة، فما وي ته المتبد، ماذا نفعل بالوحي في منازل الزمن المعاصر، وهمحد   محد دين، وفي بقعة محد دة، وزمن

 معنى ذلك؟

لى ّن األصل يف القرآن يقوم عأن أقول إ دي، فكيف له صفة اخللود، أر حتّدث القرآن عن ظرف زمايّن ومكان خاصّ 
التفّكر  وه ل يف اجلمل، أو اآليات، والتبّصرالتدبّر، هو التفّكر والتأمّ  ( التبّصر،2( التدبّر، و)1أمرين اثنني، على فكرة )

تأّمل و  ، إذاا هو تفّكررهذا ما أعنيه بالتبصّ  يف العامل اخلارجّي، ًل يف القرآن، يّف أنا، يف املوجودات من حويل، والتأّمل
مثّة جامع  التفّكر.جلامع بينها هو التأّمل و العامل، والتدبّر هو تأّمل وتفّكر يف شؤون اآليات نفسها، واو يف شؤون النفس 

ما أحجب عامل م يف حلظتها عندليوم، ميكن أن متوت اليو ّيته اخلاّصة، حينما حتصل حادثة اآخر هو التذّكر، وله شأن
دبّر فيها، إذا مّر رجل بشارع معنّي وصادف متسّوًلا يطلب املال، فغضب منه وضربه، ممكن أن ميّر هذا املشهد الت

 من قبيل ،إىل مثل هذه احلادثة، وغري ذلكبشكل عابر، وممكن أن أتفّكر فيه، فأسأل عن األسباب، واملوارد اليت دعت 
ملاذا ضربه، ورّدة الفعل، فتصبح احلادثة معرباا حنو فكر، مّسى القرآن هذه املسألة بالعربة، عربة وعظة، أبرز القرآن العربة 

انني القيم مبنّية على أحداث حصلت ا قو ذا ، إ﴾َوتِْلَك اأْلَْمثَال  َنْضرِب  َها لِلنَّاِسَلَعلَّه ْم يَ تَ َفكَّر ونَ : ﴿والعظة يف األمثال، فقال
ده القرآن، مّ يصدق هذا األمر على القرآن، بل تع منها القيم  العابرة حلدود الزمن.يف الزمن، ولكن لو تأّملناها ًلكتشفنا 

، حتّدث القرآن ﴾س ه ْم َكْلب  ه مْ دِ َثاَلثٌَة رَابِع ه ْم َكْلب  ه ْم َويَ ق ول وَن ََخَْسٌة َسا﴿العلماء يف تعبري ثالثة  على سبيل املثال داخ
عن القّصة بشكل كامل، جّيد، ولكن يف الواقع مل جيب القرآن عن عدد أهل الكهف يف الواقع، والرسالة هو أن ليس 

ْم َوزِْدنَاه ْم ه  ﴿ ،ارخيّية تفصيلها، بل العربة فيهااألصل يف احلادثة الت َيٌة َآَمن وا ِبَرهبِِّ  هذه هي العربة، إن كّنا ،﴾داىِإن َّه ْم ِفت ْ
 كلمة املصباح،ة الطباطبائي، فميلّية عند اإلنسان، هذا ما يسّميه العاّل على ثقة بالباري تعاىل فهو يتدّخل يف احلياة التفص

، قد يكون لفظ املصباح يف زمن م يتبّدل الشكل  وهو اليوم عبارة مصابيح ضوئّية كبرية، فقد ،عنّي عبارة عن الشعلةمثالا
ن يلتقط ة بأاإلنسانيّ هو أّن الوحي حيفظ السنن والعرب  ،هذا ما كنت أريد أن أقوله هو هو. املضمون يبقىلكن 

هو اًلمتداد  من بأّن أحد ممّيزات النفس. أنا أؤ ورمزيّتها فيها وينشرها على باقي الزمنويكّثف مضامني القيم  األحداث
وقد ا هو أمر تارخيّي مب النفس قد تلحظهاملستقبل، فأّي أمر يقع اآلن واحلاضر، و  اًلمتداد حنو املاضي، لألبعاد الثالثة

ن يف اجلانب ة هي اليت حتفظ األبعاد الثالثة، واخلطر املوجود اآلملتلحظه يف قيمه املستقبلّية، النفس الصاحلة املتكا
حنا كما السلفّية، اقتصرت على املاضي أصبإذا ف ،مرنفس تتلّقى اآلن اخلرب أو األهو إذا كانت هذه ال يّ عمتواجمل املعريفّ 

هذا برت بان وكأنّنا مقطوعني من جذر املاضي، و وإذا راحت باجّتاه املتسقبل فقط، فنحن أمام خيارين إّما التحّلل أو ن  
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اصل ن تتو النفس ًل تكاملها، ألّن األصل يف النفس هو أ فكّل اقتصار على املاضي أو املستقبل هو برت هلذهللنفس، 
زمن، والذي يضمن لنفس مثل هذا هي عرب الوحي، من هنا أنا أؤمن بأّن الوحي قد لبعاد الثالثة يف عناصر اع األم

ًل  هيتوّقف عن النزول على األنبياء، كما حصل مع النّب حمّمد، صّلى اهلل عليه وآله، وهذا هو الوحي التشريعّي، إًّل أنّ 
مبا هو النعمة اإلهلّية، أي السن اإلهلّية، وما حيفظ هذا الوحي هي الرعاية،  ميكن لنا أن نتصور الكون خارج إطار الوحي

 ميكن أن تسّميها األديان بالوحي. اليت

 د القراءات أو التفاسير هو رحمة أو نعمة؟ تعد   هل

د رمحة، لكن تعدّ  هذه هام وتغايرها،له عالقة بالبشر هو العقول واألف عقول البشر هي رمحة، ًل التفاسري، الوجه الذي
 حبت مصدره رمحة. ولذلك ما من مشكلة لدّي مع تعّدد التفاسري، بل هي رمحة، وهو واقع.  التفاسري هو فعل بشريّ 

 [. ...] اءاتث اإلسالمّي كان تعّدد القر ا، ولكن يف الرت مثّة رأي عند السلفّية كما املستشرقني يف معىن واحد أصليّ 

كى عن تعّدد  ، أو ًل دينّية لة معرفّيةك، السكوًلزمي، أي مثّة مشيّةدالتعدّ  أي؛ التفاسري مبعىن النسبّية املطلقةأحياناا حي 
و احلداثويّة أ عاصرةنقاش معريّف على أّن مثّة رأي فلسفّي بالدرجة األوىل. كتبت مرّةا أّن كّل هذه اآلراء اليت تأخذ صفة امل

كالم ان  كالصراع ما بني الفلسفة والسفسطائّية، ذلك أنّه عند السفسطائّية   رث التارخيّي مناإلباليوم هي أشبه ما تكون 
ص، حّت لو اختلفنا فاحلّق أمر يعود إىل الشخ لت، فأنت كذلك،حّق، وأنت الذي ق   الت فأن، أنا الذي ق  "احلقّ  اأن"

خذ أشكاًلا الوقت، ويبدو أّّنا تأك نزعة السفسطائّية مع سقراط مذ ذلوبالتايل ًل يوجد حّق نبحث عنه، هذه أزمة ال
جديدةا يف هذا الوقت، فالتعّدديّة اليت توصل إىل هذا األمر لدينا مشكلة معرفّية معها، صحيح هي تؤثّر على الدين 

رؤية يصبح الدين ًل دين، والقيمة ًل قيمة، والفكر ًل فكر، هذا املنحى العدمّي، أّما تعّدد لوعلى فهم الدين، وهبذه ا
 ارس اجتهادها فما املانع منها.متري إذا كان ضمن الضوابط اليت حيّق فيها للناس أن التفاس

 ما هي قيومي ة القرآن؟ 

تقوم على ركيزتني األوىل أن حيفظ حّق ما كان قبله، أي التوراة واإلجنيل، مثّ أن يربز ما هو أعلى من تلك احلقيقة، أي 
جيب على القرآن أن حيفظ هذه النسبة مع اإلضافة، هذه  % 60  سبة الإذا وصلت احلقيقة مع اإلجنيل والتوارة إىل ن

 هي قّيومّية القرآن. لذلك القيومّية ًل تعن إقصاء اآلخر بل التواصل معه والتكامل فيه. 

ر التواصل التجر د والفردي ة، وبالتالي لم تقد م تفاسيرهم ما يفس   فة على أن  تفسيرهم لم يلحظ سوىسالفتنقد ال
ريخ، وبالتالي حراك رسالة بين األمم والشعوب وهو ما يحتاج في منطق فهم ن والتاشؤون الزمان والمكامع 

ماذا يعني ، وإن أشارت بنحو ضعيف إلى االستخالف، فهاير لتنب ه لها، وعلى تثو االدين إلى تحديد، ويج ب علينا 
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و نقدك و الملل في هذا التنظيم؟ فما هالدين أ ر، يتحد ث الفارابي عن تنظيم األمم ودو ذلك، على سبيل المثال
 للفالسفة؟ 

ة لنفس كّل حالة معرفة هي معرفة فرديّ ّن  عرفاء بشكل أكثف، يعترب العرفاء أمقصودي أّن هذا املنحى موجود عند ال
هر قاسوا كّل و دوا أن يفهموا اجلبحثوا يف اجلوهر، وعندما أرايليف شيء. حينما جاء الفالسفة، العارف وًل تلزم اآلخر 

لى اإلنسان مبا ع ا يسوقون األمثال تلحظني أّّنم يسوقون األمثالمحين ،تحّركاحملّرك وامل عنأساس الفرد، ييء على ش
، أو نسانأي اإلنسان باإل ،هي عالقة اجملتمع يف ما بينه ،يف عامل آخر من اًلعتبارات القائمة هو متشّخص كفرد

 أّّنم يسعون ظنيوها األجناس، تالحلوجود ككّل مسّ ثوا عنها حتّدثوا عن النوع ومن مثّ عن ادّ اإلنسان بالطبيعة، حينما حت
ديث عن شبكة ا عندهم إىل احلحوله، مل تصل الفلسفة يف طروحاهتللحديث عن جوهر فرد حّت يتمّكنوا من الكالم 

 الناس املوجودة بني أن تلحظ شبكة العالقات استطاعت يف بعض تطّوراهتا الفلسفة الغربّية العالقات، طبعاا أنا أقّر بأن
ا هي تبحث عن علل ثر من محّت أّن فلسفة العلم تبحث يف عالقة األشياء يف ما بينها أك وبني احمليط املوجود فيه

فلسفة لكي تعمل اجيب السعي ل هطوير مفادها هو أنّ تشياء. دعويت للاألول علل للبحث ح ةا فهي ليست معنيّ  األشياء،
ب أن نبحث عالم تقوم وفيه عالقات، وجي ممتدّ لتنظر إىل الكون مبا هو واقع  ينّ اخلروج عن اجلوهرانية مبعناها الفرداعلى 

لم القوانني، ع و فّي والعلم، واملفهوم الفلسفيّ ونتوافر على الدمج ما بني بني املفهوم الفلس وعن نوعها، هذه العالقات
واحلقوقّية، وبالتايل اإلنسان، وبالتايل حضور الدين، حضور اإلنسان ]...[. وما يطلق عليه اسم العلوم اإلنسانّية 

فلذلك، إذا أرادت الفلسفة أن تطّور نفسها جيب أن تطّور نفسها بإضافات حقيقّية، فال ميكن للفلسفة بأن تطّور 
الفلسفة، حّت ر نا نريد تطوينفسها بأن تثري املوضوع الواحد، أي ًل يصّح أن جنعل املوضوع الواحد أبدّي، ونقول بأنّ 

هو وهو  اسنة كان موجودا  1400منذ  مثّة مبحث ، ًل نستطيع أن نطّور الفكر الديّن إذا قلنا بأنّهالدينّ  عيف املوضو 
ا، نقول حافظ عليه كما هو، ولكن ضع ا حننن، إذا اآلإىل   الشأن املعريفّ  ألّن كّل إضافة يف ِبنبه مبحثاا ثانياا، جديدا

، ىًلت أخر جاتّم مبأن هت ،وير الفلسفيّ طألة التوضوعات، هذا ما أقصده يف مسفة نوعّية تؤثّر على بقّية املهي إضا
 الغرب وما طرحه ة من الفكر، وأعيد وأؤّكد بأنّ ات العامليّ ر رات املطروحة يف املسااخليا ديّةن تدرس ِبّ أليقا وأدعو املِتافيز 

ا من التكامل ا نوعا للفكر الديّن، بل باعتباره حتّديًّا، ألّن التحّدي حيّفز، ويقتضي أحيانا ا بالنسبة يدا ن ميّثل هتدغي أبًل ين
ة اليوم كيف أبعد هذا التهديد عن نفسي؟ ولكن األسئلة املطروح  تنجم رّدة فعل، من قبيلهديد فقط تال واإلضافة، يف

، وأين حنن منها، فهلا منهجّيات واهتمامات وأهداهي أسئلة غربّية بامتياز، حيث على مستوى العامل، فلنكن مقّرين، 
 حنن على منط من القراءة الفلسفّية ًل ميكن لنا أن ندخل إىل هذا األمر املستجّد. 

ة ه اإلشكالي  هذ بين المحايث والمتعالي، ولكن هل في الالهوت المسيحي  ثم  إشكالي ة مهم ة حول االت صال ما
 ك؟المي  كذلإشكالي ة في التراث اإلسهي ثنائي ة غربي ة، أم هي  الثنائي ة بين المحايث والمتسامي



]11[ 

 

( احملايث، 2( األفهوم، و)1على الفلسفة مصطلحني، مصطلح ) ؟ما هي الفلسفةأدخل جيل دولوز الذي أّلف كتاب 
أنا لست متخصصًّا يف دولوز ولكن ما أريد تبيانه هو أّن احملايث بالنسبة إيّل خيتلف عن احملايث عند دولوز. ما أقصده 

عالقة  ماالقة بينهعكيف ننظر إىل العامل يف عالقته مبصدره الذي أوجده، هل ال  هبإشكالّية املتجاوز واحملايث هي أنّ 
ه هنالك طاقة مفصولة عن هذا الشيء، ونوجد هلا صلة حّت نبّث الطاقة هلذا الشيء املوجود بني ة حبيث أنّ ميكانيكيّ 

عىن أّن اهلل يف العامل، مب أيدينا، هل هي كذلك؟ هل اهلل شيء مفصول عن العامل ويّتصل به من خالل قناة؟ أو أنّ 
هلّي، اإلهلّي يتحّرك يف العامل، وأّن كّل تطّور يف العامل هو تطّور الشأن اإل ضويّة، وأّن الشأننهما هي عالقة عالعالقة بي

ىن أّن اهلل يف واد  مبععايلم بأنّه يتحّدث عن اإلله املتاهتُ  أصل اإلشكالّية. الفكر اإلسالمّي والعقل اإلسالميّ  ا هوهذ
 إنّ و ل الوريد، رب إليه من حبات اإلسالمّية، فهي تقول وحنن أقيّ والعامل يف واد، وهذا الكالم غري صحيح حبسب األدب

ىل هذا املقدار اهلل فإ اإلنسان حبسب اللغة العربّية،من قلب، والقلب هو مركز  يلّ  أقرب إا اهللاهلل حيول بني املرء وقلبه، إذا 
م، ذلك ر اإلمام علّي، عليه السال، وأنا لست اهلل. اقتصهو، يف الوقت نفسه اهلل ليس أنا عّز وجّل هو حنن، وحنن

ذه املسألة، حتّدثوا هب رواتأثّ  ]أو ًل مبغايرة[، والفالسفة الذينجة، وخارج عنها ًل مبباينة از هو يف األشياء ًل مبم :بالقول
هي  ،نير  أمطلق بنيليست مبعىن الفاصل امل عن املغايرة البينونّية أو مغايرة الصريوة بني األمرين، فقالوا إّن هذه املغايرة

. ًل يف اهلويّة والشأنّية خمتلفة، اهلل ليس يف العامل مبعىن أّن شأنّية اهلل ليست شأنّية العامل، وشأنّية العامل ليست شأنّية اهلل
، وما أقصده باحملايثة هو أنّه، على سبيل املثال، لو كان أمامي ورقة ووضعت عليها طرف ميكن تصّور العامل من دون اهلل

اختطّيت به، فيسري هذا القلم على الورقة، ولكن يبقى اخلّط والقلم غري الورقة، وميكن أن أبتعد، وأخرج عن القلم و 
 ل هو مفصول عنه؟حينما يّتصل هأستطيع القول بأّن كّل حمايث هو مّتصل ويتجاوز، و الورقة، فلنفرتض على الطاولة، 

دة وهو اإلهلّية بالكامل، من هنا هي حمدو ن تستوعب احلقيقة ًل، فحقائق العامل هي حقائق إهلّية، لكّنها ًل ميكن أ
سان، يف نمتواصل مع الباري. مثالا يف اإل ن أرى العامل بأنّه ًل حمدود، إذا حلظته مبا هوأاملطلق، وأحياناا لذلك ميكن 

ّل ما أريد كتابته، أكتب كأن اليومّية، ًل أستطيع أن أعرّب عن كّل ما أريد حّت لو كان ختّصصيًّا، على سبيل احلاًلت 
ا أنزعج ألّنن ملمثالا  نا وبني ما بين قطع، فنحن نعندنا عن كّل ما تكّلم  أقل كّل ما عندي، فهل نستطبع أن أنا دائما

يف داخلنا ا منقطع، لنربز الشيء جيب أن يكون حمدوداا وإًّل ملا أمكن إبرازه، ولكن يبقى شيء  األمور، فنحن بطبيعتنا
تينا منه، أ حدود له، وأحياناا نشعر أنّنا نعجز عن أن نعرّب عنه، والسبب يف ذلك بأنّنا نشبه املصدر الذي نشعر أن ًل

"، العظيم ناأّق" كما حدث مع احلاّلج، "ّية وتكرّب، فيقول البعض "أنا احلهي هذا األمر إىل عنجففي بعض األحيان يؤدّ 
ين أن أن شحنة ما يف داخلنا قد تتحّول فجأةا إىل شّر، ألنّه ليس من شوهو تعبري ع ".أنا رئيس"، "أنا ربّ "، "ا إله"أن

، ويبقى سّري احلميمة بين وبني املطلق، فيعود ويتجاوزين أعرّب عن أّنن غري حمدود. فاحملايث هو عبارة عن هذه الصلة
و اجلمال، أهو الغىن الزائد،  ينزع حنو اًللتحاق بالكامل من دون ما يكون الكامل هو اإلله، قد يكون للبعض ،دائماا
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، تّلو العامل وهم يف باألمريكان هو أّّنم يريدون أن حي دة أو السيطرة، فالكامل، مثالا عنجتماعيّ أو املكانة اًل يوهتم، مثالا
 األهّم هو النزوع، احملايث واملتجاوز. كال متعّددة، ولكنّ شألكامل بل اتمثّ في

 ما. وز، ثم ة عالقةجامتللمحايث وااا مطلًقا بين الفرق ليس كبيرً هذه كانت فكرتي عن كتابتك، إن  

ابط، ر املاّل صدرا عن الوجود الرابط، احملايث هو هذا الوجود الرابط، فالعالقة بني العّلة واملعلول هي وجود  يتحّدث
من دون عّلة.  يوجد معلول نّه إذا مل يكن مثّة عّلة فال وجود للمعلول، ومن املستحيل أنفالعّلة هي املعلول، حبيث إ

يف عّلته، فوجوده وجود رابط، والوجود احملايث هو كذلك، إذا قال أحد هل املعلول هو العّلة؟ لول عملألّن أصل وجود ا
 إذاا العّلة تتجاوز، فالعّلة هي املعلول وتتجاوز، هذا هو احملايث واملتجاوز. ًل، املعلول ناتج عن العّلة،

 قة بين النص  والثقافة القرائي ة؟م العالو مفهعن  ،ةي  ص  لمرجعي ة النا عن السؤال األخير هو

الواقع، إىل أن صود من النّص و قيف ما امل يتوّسعمنذ فرتة أثري موضوع هو العالقة ما بني النّص والواقع، وأخذ النقاش 
عن النّب،  دهو القرآن وما ور النّص ًل التجديدّي، قال بأّن  سالمّي احلداثوّي،أحد املفّكرين من أصحاب الفكر اإلعرّب 

واملنهج، وما إىل  ة والعلمفساس هو القرآن، أّما الواقع فهو ما هو سائد من نظريّات يف الفلس عليه وآله، واألصّلى اهلل
هو جيب أن نلحظ أسئلة الواقع وأن نلحظ أسئلة النّص، فيما لو تعارض  ذلك، إشكاله هو أنّنا، كمفّكرين إسالمّيني،

ع يف الواق عبأّن األولويّة هي للواقع، والنّص جيب أن يتّ بالنّص مع الواقع، أيّهما أوىل. قالت هذه اجملموعة من احلداثوّيني 
 .ى ما يقوله النصّ اهد علشكع  قوانأيت بال ، وميكن أنواقع غري مهمّ هو األصل وال النصّ   أنّ مثّة رأي آخر يعتربنتائجه. 

حنن عندما حتّدثنا عن قراءة منهجّية للفكر التجديدّي عرّبنا عنه كإهلّيات املعرفة، نشأت هذه التسمية ألّن كلمة "إهلّيات" 
نقرأ الواقع املعريّف  ناه ما يتداوله الناس، فكيف ميكن أاه املبحث الديّن الوحيايّن، وكلمة "املعرفة" باجتّ تأخذ الذهن باجتّ 

ا، ففي حقّ حّت جناوب جيب علينا أبقراءات من أصول دينّية،  نا يف احلكم رجع لالواقع هو م ية األمرن نضع منهجا
والنّص كذلك، وحنن يف مسألة العالقة بني اًلثنني، لسنا معنّيني يف املسائل اليت ت طرح، لو فرضنا أّن العلم قال بأّن 

ا الواقع ني به، بل معنّيني بأن نلحظها كمفردة يقوهل، حنن لسنا معنيّ أو اًلنفجار الكوينّ  املاّدةسبب نشوء الكون هو 
ال الباحث يف ق أ الكون، ومثّة فارق بني األمرين.بكيف نشأ الكون، بل من أين نش وقد أقّر هبا، وًل يتدّخل النصّ 

ألمر  هذا الشكل، فهذا ليس علماا، بل نظرة فلسفّيةالعلم إذا كانت الكيفّية على هذه الشكل فمصدر الكون هو على 
 املنهج ة يفخر، هنا السؤال، فقلت بأّن مثّ من يتقّدم على اآل قرآينّ ما تتعارض هذه النظرة مع النّص ال، ولكن عندعلميّ 

ميكن من  ًل من دون الواقع، حّت البحث القرآيّن،ع البحث، فال ميكن أن أحبث النّص مرجو شيء امسه مرجع الفكرة، 
دل، جلا نّص هو املرجع املعيارّي الذي ينشأالنهائّي على منهج إهلّيات املعرفة ال مأصدر احلك دون الواقع، لكن حني

غلّي هو إثبات يه يف الفكر اهليلعاجلدل، قلت بأّن اجلدل املتعارف ديالكتيك، ما بينه وبني هذا الواقع، أي حنو من 
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بنقيضه الذي حيذفه  اهليغلّي أّن كّل موضوع يأيتوطريقة العالقة بني اإلثبات والنفي يف الفكر  موضوع جديد ونفي ينشأ
بر ليقول العلم و ا ما شّجع يف فلسفة العلم قذهو  ،اجلديد على السلب ليطرح أمامنا أطروحة جديدةا، فدائماا يقوم الطرح

يد من ائمة، واجلدلّية اليت أحتّدث عنها هي جدلّية تستفمبقدار ما هو سلب، وهذا منسجم مع املنظومة الق اليس إثباتا 
كاملّية حّت ملوضوع اآلخر هي عالقة تاو تقول بأّن العالقة بني املوضوع  الفلسفة اإلسالمّية، ًل سّيما ماّل صدرا، اليت

لكي أعرف ما و  خراج الطاقات الكامنة فيها. مثالا أمامي نصّ السلب فيها ليس لنفيها بل ًلستلو كان مّث اختالف، و 
ؤال، ، وكّلما طرحت سؤاًلا جاوبن عليه، واألجوبة اليت أحّصلها مل أكن أعرفها قبل طرح السنقديّةا  أطرح عليه أسئلةا  فيه

واب، والنفس  اإلجيابّية يتكامل املوضوع باجل وة ألة السلبيّ ئسه، ولكن كانت يف طور الكمون، ومع األودة فيموجواألجوبة 
تبحث عن حّل، أو عن جواب، واجلواب خيرج من النفس، اليت لديها طاقات خترجها، فكيف  لةا هت مشككّلما واج

ا والعلم الكسّب، الع يه العلم احلضوريّ تزداد معرفيت باألشياء بالعالقة ما بني أمرين ما بني علم أمسّ  لم الكسّب دائما
عندما وحيّوله إىل أمر حضورّي حاضر لديه، ف ،يتحّدى العلم احلضورّي، والعلم احلضورّي جياوب عن األمر الكسبّ 

املّي إجياّب، ولذلك والواقع هو جدل تك فاجلدل بني النصّ ختربين خربيّة جديدةا تصبح هذه اخلربيّة جزءاا من نفسي، 
ا لديه من دون مة ًل التفاصيل هو النّص إًّل أنّه ًل يستطيع أن يظهر مو يعة املنظلنهائّي الذي يقّرر طبفاملرجع املعيارّي ا

 النقاشات يف بيعة املنهج، وما هو اجلديد فيها.ة الواقع، فهي إجابة على إشكال مطروح من جهة، وتبيان لطمرجعيّ 
الظاهراتّية. أويل والفلسفة ما بني الت ، أمريننيبما دجمت  ،اإلسالمّي املعاصر التأويلّية اليت تأثّر هبا الفكرًل سّيما  ،األخرية

ة حول ظاهرة أمامي وانطباعي عن هذه الظاهرة، وكّل فرضيّ  طار املعريّف للظاهراتّية قائم على أن مثّ ّن اإلون إفهم يقول
انية، فأطلقوا على هذه احلصيلة الفلسفّية اسم معرفة من الدرجة الث ة ما ينطبع عندي حول الظاهرة،قاملوضوع هي حقي

، يقول باسم اهلل  ة هذه بيّ ر الرمحن الرحيم، وأّن تفسري النّص يقول بأّن األحرف العاليت تعن بأّن النّص نفسه، مثالا
هذه األفكار  ،، وهذه فلسفة اجلملة، إذاا، فأخرج مجلة من األفكاريمهذا الرتكيب ًلسم باسم والرمحن والرح ،فلسفتها

فلسفة العلم أو و أ د األلسّنياتمعتسري من خارجه مبناهج تتف هي معرفة من الدرجة الثانية، وكّل تفسري للنّص هو
هلّيات املعرفة ، ويف إس معرفة من الدرجة الثانيةات يف الدين ويف فلسفة الدين على أساالعلماء حبصيلة لنظريّ  غريه، فجاء

و النّص ه حتصل معرفة من الدرجة األوىل ًل الثانية، فاملعرفة من املنشأ واملصدر ألّي شأن معريفّ أن نقول بأنّه جيب 
يت مع أحد األشخاص ق التعل هذا لنّص يعن كذا وكذا. مثالا لثانية املنهج هو الذي جياملعرفة من الدرجة ا نفسه، ألّن يف

، وأنّه حبسب الفلسفة ا، قال ًل يوجد شيء امسه اهلل، بل مثّة شيء حنن نريد أن يكون إهلا احقيقيًّ  افيلسوفا  أعتربه الذي
ن أن جييب ده ًل ميكله صحيح بلحاظ أّن املنهج الذي يعتمما قا ن.ياًل ميكن لنا أن نقول بأنّه يوجد إله كائن كك

انية، إذاا املنهج فة من الدجة الثعر على وجود إله كائن حقيقةا، فالذي يفرز احلقائق هو املنهج املعتمد، الذي نسّميه امل
ون هناك ينّية، جيب أن يكيف الدراسات الد ،و، وهذا خطأ يف الدراسة الدينّيةميكن أن يلوي عنق النّص كما يريد ه

ّص نفسها، مفادات النّص نفسه وطبيعة الن معيارّي هو النّص ًل املنهج، لذلك املنهج أقبله أو ًل أقبله حبيث مرجع
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ن نتحّدث عن املعرفة من خالهلا أميكن تعتن إهلّيات املعرفة هبذا الشّق، فهي تبحث عن املعرفة من الدجة األوىل، اليت 
اخلارج عن  ن أًل يقصي ذلكة اليت نريد أن حنّصلها. قد تسأليهي اإلضافنية ًل من خالل غريها، هذه الثا من الدرجة

ن يتحّدث أ النّص؟ فأقول ًل، ألّنن ًل أستطيع أن أحتّدث مع النّص إًّل من خارجه، اخلارج ًل يغّطي على النّص، جيب
 داخله. ه، بتيّ نحنن نتحّدث مع النّص ِبّوا ي التدبّرفف ،التدبّر فهومة ميّ هّ النّص عن نفسه، وهنا أ

 

 

 

 


