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رحيل

ّ
محمد شحرور ...مفكر العقالنية والتنوير

خليل صويلح
رحــل ّأول مــن أمــس فــي أبــو ظبي املفكر اإلســامــي ال ـســوري محمد
ّ
شحرور (1938ـ ـ  /2019الصورة) ،مخلفًا وراءه عاصفة من األفكار
الراديكالية في تأويل القرآن .فمنذ كتابه «الكتاب والقرآن» (،)1990
ألقى حجرًا في املياه الــراكــدة لعلوم الــديــن ،مـعـ ّـو ًال على تفكيك ّ
النص
ّ
ّ
ّ
التقليدي للخطاب
وتاريخي يدحض التفسير
علمي
القرآني بمنهج
ّ
ّ
مضادة ألطروحاته إلى حدود
الديني ،ما جعله هدفًا لكتابات تقليدية
ّ
ّ
تكفيره واتهامه باإللحاد ،فيما رأى آخرون أنه مارتن لوثر إسالمي ،أو
ابن رشد آخر في اتكائه إلى العقل ال النقل ،على غرار كتابات محمد
أركون ،وحسن حنفي ،ونصر حامد أبو زيد ،وآخرين .لم يدرس هذا
املفكر اإلشكالي علوم القرآن في جامعة األزهر أو سواها من القالع
ّ
الدينية التقليدية ،إنما درس الهندسة امليكانيكية في موسكو ،ثم في
دبلن ،قبل أن يعود إلى دمشق ،أستاذًا في كلية الهندسة امليكانيكية،
منتصف ستينيات القرن املنصرم .عشية حرب حزيران  ،67عاش
صــدمــة الـهــزيـمــة ،ليستيقظ عـلــى وع ـ ٍـي آخ ــر ،فــي تــأسـيــس مـشــروع
إصــاحــي يخلخل ثــوابــت ال ـت ــراث اإلس ــام ــي مــن ال ـج ــذور ،وحــراثـتــه
بسكة مختلفة ،تنفض الغبار عن املسلمات ،داعيًا إلى إعادة التفكير
ّ
في العالقة بني الدين واملجتمع ،ومؤكدًا في مشروعه التنويري فكرة
ّ
تتعلق بـ ّ
ـأن مشكلة العالم اإلســامــي ال تكمن فــي اإلســام
جوهرية
ّ
نفسه ،وإنما في أساليب التأويل .هكذا ،نهض مشروعه على تأويل
الكتاب ّ
املقدس لغويًا في املقام ّ
ّ
املستقرة
األول ،نابذًا عشرات الحجج
ّ
في التفسير خارجًا ،بما فيها السنة النبوية ،معتبرًا ّإياها اجتهادًا
فرضته الـظــروف الزمانية واملكانية التي عــاش فيها النبي ،وليست
تشريعًا إلـهـيــا ،وإذا بــه يــزلــزل رس ــوخ الفقه اإلســامــي فــي األحـكــام
الدينية ،فاتحًا الباب على مصراعيه في مواجهة األسئلة الشائكة التي

ّ
تواجه اإلسالم اليوم ،داعيًا إلى ّ
التعددية في االجتهاد ،ومتهمًا العقل
ّ
العربي اإلسالمي بأنه «عقل آحادي ،وهذا العقل أساسه ديني بحت»،
ّ
وتاليًا ّ
فإن مأزق اإلسالم ،ليس جديدًا ،وإنما يعود إلى فترة التدوين،
ّ
في القرن الثاني والثالث الهجري ،عندما استقر الحكم للعباسيني
وأص ـب ـحــت ال ــدول ــة قــويــة ج ـ ـدًا ،وب ــات ــت مــرجـعـيـتـهــا شـخـصـيــة الـنـبــي
محمد ،وليس املصحف .عند هــذا الـحـ ّـد جــرى تأطير اإلس ــام بنظم
ّ
ّ
ثابتة ،سـ ً
ـواء بما يتعلق بتعريف السنة النبوية ،أو أصــول الفقه ،وما
ّ
زالت راسخة إلى اليوم في وجه أي اجتهاد مضاد في «وضع أصول
جديدة للفقه اإلســامــي» بمعايير علمية صرفة تضع في اعتبارها
«ثبات النص ومرونة املعنى» .هــذا الحضور االستثنائي ألطروحات
صاحب «الدين والسلطة» لدى نادي التنويريني يلقى مقاومة شرسة
غير قابلة لالختراق بالنسبة إلى التيارات اإلسالمية التقليدية التي
ناهضت مشروعه بشراسة ،وأخرجته في مناظراته معهم خاسرًا
لــدى ال ـعــوام ،رغــم مـحــاوالتــه فــي توسيع رقـعــة الـسـجــال بانتقاله من
ّ
الكتابة إلــى الـبــرامــج التلفزيونية الـتــي طــاملــا احتلها فقهاء سلفيون
ّ
مــدجـجــون بمرجعية الـنــص ال الـعـقــل واملـنـطــق ،وتــالـيــا ف ــإن الـصــورة
ّ
العمومية لهذا املفكر تضعه في خانة أهل البدع والزندقة باشتغاله على
اللفظ اللغوي للقرآن ،من دون «الخضوع إلى سلطان الفقه اإلسالمي
كمنهج للوصول إلى الحقيقة اإللهية» .من جهة أخرى ،يعترف محمد
شحرور بـ ّ
ـأن اإلســام هو القوة الوحيدة ّ
املحركة في العالم العربي،
وتــالـيــا ال إص ــاح سياسيًا مــا لــم تـحــدث إصــاحــات دينية جوهرية
بتقليب تربة اإلرث الديني عميقًا ،وذلــك بـقــراءة نقدية مغايرة لبناء
نظام معرفي معاصر يعيد هيكلة التشريع اإلسالمي املاضوي وفقًا
ملتطلبات الراهن .ولعل كتابه «تجفيف منابع اإلرهاب» مساهمة ّ
مهمة
ّ
في تصحيح بعض املفاهيم اإلسالمية التي تتعلق بالجهاد والقتال
واألمــر باملعروف والنهي عن املنكر ،وال ــوالء والـبــراء .وذلــك في قــراءة
ّ
التصورات الجاهزة للوعي الجمعي ملعنى الجهاد ،عبر
مختلفة تنسف
أسئلة من نوع :هل اإلسالم حقيقة مسؤول عن اإلرهــاب أو هو الفقه
اإلسالمي التاريخي الذي ُصنع إنسانيًا بما يالئم األنظمة السياسية؟
وهــل الـقـضــاء عـلــى الـحــركــات اإلســامـيــة املـتـطــرفــة سيفي بمكافحة
اإلرهاب؟ وهل الحروب والقوة املسلحة كافية للقضاء على اإلرهاب أو
أن له جذورًا في أمهات كتب الفقه؟
معان كثيرة ملفاهيم وردت في القرآن،
يلقي هذا الكتاب الضوء على
ٍ
سـ ّـبــب تفسيرها غير الصحيح انـحــرافــا ملحوظًا عــن الــرســالــة التي
حـمـلـهــا ال ــرس ــول لـتـكــون رح ـمــة لـلـعــاملــن ،كــالـجـهــاد وال ـق ـتــال واألم ــر
باملعروف والنهي عن املنكر ،والوالء والبراء.
رحل محمد شحرور تاركًا رصيدًا ثريًا من العناوين اإلشكالية مثل
«اإلسالم واإليمان» ،و«نحو أصول جديدة للفقه اإلسالمي» ،و«تجفيف
ّ
منابع اإلرهـ ــاب» ،و«الـقـصــص ال ـقــرآنــي» ،و«الـســنــة الــرســولـيــة والسنة
النبوية» ،و«الدين والسلطة» ،و«أم الكتاب وتفصيلها».

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

درس في السعادة
ّْ
ُ
ْ
الدابـة!
ِعش ،مثلما تعيش
ّْ
َ
إرع َ
َ
الدابة!
حن َك ومائد ِت ْك) مثلما ترعى
(إرع ِمن
أعشاب َص ِ
ِ
تشرب ّ
ُ
ْ
الدابة!
إشرب ،مثلما
َ
ُ
ْ
تكون ّ
الدابة!
حسن ْأن
وف ّيًا ،راضيًا ُومطيعًا ،كما َي
كن ِ
َ َ ّْ
ََ
ْ َْ َ ْ
َ
ـض حاجتك ،كيفما كــان وحيثما
تكـلم ،واصمت ُ ،ونــم ،وأ ِفــق ،واقـ ِ
كان ،مثلما تفعل ّ
الدابة!
َ َُ ّْ
ْ
َ
حتى إذا ُسئ َ
لت« :ما أنت َومن أنت؟» ،قل« :أنا جاللة الدابة»...
ِ
ّْ
الدابة!
صر :
َو ِ
..
ُ
َّ
ُ
ٌ
ّ
ثم ،فيما بعد (إذا كان ال يزال في الحظير ِة متسع ِلـ «ما بعد»)
ٌ
ٌ
ْ َ
ُ
ٌ
قابل للرؤي ِة على ّأي حال:
َوإذ أنت وحيد ،ساكت ،مغلوبً ،وغير ُ ِ
َ
ليس ّ
عينيك على ما َ
دابة ،واحل ْم!
غم ْض
أ ِ
ُ ّْ
ُ
ْ
ُ
غير ما تستطيع الدابة)
أحلم كما تشاء (على
ِ
ُ
ُ ُ
أنت الذي «أنـ ْـت»َ /
حل ْم «أنـ َـت»َ /
أحالم
أنت الذي حقيقة «أنـ َـت» وفي
أ
ِ
َ
َ
ْ
ُ
«أنت» /أنت الذي تحلم وتهوى!
ً
ُ َ ِّ ُ
حلم َ
ُ
ُأ ْ
ُ
كطائر ،بل
وتشرب محيطًا ،وتحـلق (ليس
تلتهم جبال،
أنك
ٍ
َ ََ َّ
َ
َكـ َ
بقصد التسلية)،
«أنت») فوق مدين ٍة أحرقـتها لتـت َـدفأ (أو ربما
ِ
َ
َُ
وتـصـ ُ
َ
ـرع ديناصورًا ،وتـنـ ُ
عظام
صف ُص
ـام في
حضن أفعى ،وتف ِ
ِْ
جنرال أو ماموث أو رئيس كهنة؛ َ
وأنك (إذ ال ّبد ِمن نهاي ٍة سعيدة)
ٍ
ََ ٍ
ِ
َ
ُ
َ
صدر أمير ٍة
عن
النبيذ
وتلعق
عصابة،
زعيم
ة
مائد
على
ى
تـتغ ّـد
ٍ
ِ
ِ
ُ َ َّ
َ
َ َ
سرير جالل ِتها..
ملك أو فوق
ـوان ٍ
مول َـهة ،وتقضي حاجتك في إيـ ِ
ِ
وتبتسم
َ
ُ
ُ
تبتسم ،وتنام وأنت تبتسم.
..
ُ ُ ْ ّ ِّ ْ َ ُ
أحلم ،وصدق ما تحلمه!
ُ ُ
ْ
واخرج ...رابحًا!
أحل ْم!
2018/1/23

منوعات
عبد الكريم الشعار أعلن علينا الطرب

برهان علوية في بيروت
إذا الشعب يومًا...

ال ـت ـنـ ّـوع ه ــو الـسـمــة الـطــاغـيــة عـلــى األنـشـطــة
الفنية التي يقيمها «مترو املدينة» (الحمرا)
في هذه الفترة ضمن «ليالي في حب الثورة».
حصة ّ
ّ
محبي الطرب محفوظة مع عبد الكريم
ّ
ّ
الشعار (الـصــورة) الــذي عــود الجمهور على
ً
سهرات شهرية ّ
يقدم خاللها أعماال راسخة
ف ــي ال ــذاك ــرة .تـحــت ع ـن ــوان «بـ ــدي احـكـيـلــك»،
َ
اختار الفنان اللبناني أغنيت ْي من أرشيف
أم كلثوم ّ
ليؤديهما يوم السبت املقبل .البداية
ّ
ستكون مــع «ثـ ــوار» (كـلـمــات صــاح جاهني،
وأل ـحــان ري ــاض السنباطي ـ ـ  ،)1961قبل أن
يـحــن مــوعــد «ح ـ ّـي ــرت قـلـبــي م ـعــاك» (كـلـمــات
أح ـم ــد رامـ ـ ــي ،وألـ ـح ــان ري ـ ــاض ال ـس ـن ـبــاطــي ـ

 .)1961تــرافــق اب ــن مــديـنــة طــراب ـلــس (شـمــال
ّ
لبنان) في هذا املوعد ،فرقة موسيقية مؤلفة
مــن الـعــازفــن :جــانــون (أك ــوردي ــون) ،ومحمد
نحاس (قــانــون) ،وطوني جدعون (كمنجة)،
وم ـك ــرم ب ــو ال ـح ـســن (ك ــون ـت ــرب ــاص) ،وأح ـمــد
ال ـخ ـط ـيــب (إي ـ ـقـ ــاع) .وك ـم ــا جـ ــرت الـ ـع ــادة في
اآلونــة األخيرة ،ال حجوزات مسبقة و«قــد ما
ّ
بدك دفاع»!
حـفـلــة «بـ ــدي اح ـك ـي ـلــك» :ال ـس ـبــت  28ك ــان ــون ّ
األول
(ديسمبر) الحالي ـ الساعة التاسعة والنصف مساءً
ـ ـ «م ـتــرو املــدي ـنــة» (ال ـح ـمــرا ـ ـ ب ـي ــروت) .لــاسـتـعــام:
76/309363

موعد مع الجاز
في «أونوماتوبيا»

عند الساعة السابعة مــن مساء الـيــوم االثنني،
ّ
ينظم «ن ــادي لكل الـنــاس» عرضًا خاصًا بفيلم
«إذا الشعب يــومــا »...للمخرج اللبناني برهان
علوية ( 78عامًا ـ الصورة) الذي يجري مداخلة
بعد الـعــرض عبر اإلنـتــرنــتُ ،ليفتح مــن بعدها
ب ــاب ال ـن ـقــاش .ف ــي ه ــذا ال ـشــريــط الـقـصـيــر ال ــذي
ال ت ـت ـعـ ّـدى م ـ ّـدت ــه ال ـ ـ  28دق ـي ـقــة ،ي ـعــرض علوية
ش ـ ـهـ ــادات ألشـ ـخ ــاص ع ــادي ــن ع ــاش ــوا ال ـح ــرب
ّ
األهلية اللبنانية ومأساتها .ومن خالله ،يسلط
املـ ـخ ــرج الـ ـض ــوء ع ـلــى ضـ ـ ــرورة إق ــام ــة محكمة
لـتـحـلـيــل أس ـب ــاب ال ـح ــرب ال ـت ــي فـتـكــت بــالـبــاد
بــن عــامــي  1975و ،1990وذل ــك فــي سبيل منع
تكرارها.

يدعو «أونوماتوبيا ـ امللتقى املوسيقي» ،مساء
ـن ،إلـ ــى ح ـض ــور أم ـس ـيــة مــوسـيـقـيــة
الـ ـي ــوم االثـ ـن ـ ّ
مخصصة لـعــشــاق ال ـج ــاز .يحيي الـسـهــرة ثالثة
مــوسـيـقـيــن ،ه ــم :راف ــي مــانــدالـيــان (غـيـتــار) الــذي
يـحـمــل ش ـه ــادة مــاجـسـتـيــر ف ــي ع ـلــوم املــوسـيـقــى،
ومكرم بو الحسن (الصورة ـ دوبل باص) املعروف
بقدرته على لعب العديد من األنـمــاط املوسيقية
مثل الجاز والبلوز والروك والكالسيك ...باإلضافة
إلى كريس مخايل شاهني (دارمز) الذي ّ
يدرس في
الكونسرفاتوار و«جمعية الفرقة اللبنانية لنشر
املوسيقى» ( .)LeBAMوكما بــات معلومًا ،يعود
ري ــع ه ــذه الحفلة لــدعــم بــرنــامــج «أونــومــاتــوبـيــا»
لتطوير املهارات املوسيقية.

عرض فيلم «إذا الشعب يومًا :»...اليوم ـ الساعة السابعة
م ـس ـ ًـاء ـ ـ حــانــة «م ــزي ــان» (ب ـنــايــة رســام ـنــي ـ ـ الـحـمــرا/
بيروت) .لالستعالم03/888763 :

ً
مساء ـ
حفلة جاز :اليوم اإلثنني ـ الساعة الثامنة والنصف
«أونوماتوبيا ـ امللتقى املوسيقي» (السيوفي ـ األشرفية).
لالستعالم01/398986 :

