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حوار

ّ
ّ
زينب التوجاني :المؤسسة الفقــهية سلبت العقل العربي

ّ
«الثواب والعقاب في كتب تفسير القرآن» (مؤسسة مؤمنون بال حدود).
تمثل زينب التوجاني (مواليد باجة ـ ـ  ،)1978الجيل الجديد من الباحثات
التوجاني أيضًا ناشطة ضمن جمعيات المجتمع المدني ومساهمة في
التونسيات في مجال الحضارة العربية اإلسالمية ،وهي من الجيل الثالث
الحراك الثقافي واالجتماعي الذي تعيشه تونس منذ سقوط النظام السابق.
للباحثين في الدراسات المتعلقة بتاريخ النبوءة والقرآن وقراءات النص
ّ
الديني الذي اشتهرت به الجامعة التونسية من خالل مجموعة من الباحثات أسهمت في العديد من البحوث المنشورة من بينها «منهجية التكفير في
مدرسة أهل الحديث» و«في مسألة رؤية الله السعيدة» ،و«حدود الله في
مثل نائلة السليني ،وآمال قرامي ،وألفة يوسف ،ولطيفة األخضر وناجية
الوريمي ...أستاذة الحضارة في كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات في «جامعة خطاب اإلسالم السياسي المفهوم ومآزقه األنطولوجية» ،و«مفهوم
تطبيق الشريعة في فكر دعاة اإلسالم السياسي ،مقاربة نقدية» ،و«قراءة
منوبة» ،واالختصاصية في تحليل الخطاب الديني ،أصدرت أخيرًا كتاب
¶ هناك اهتمام كبير في السنوات األخيرة
بــدراســة اإلس ــام ّ
األول؛ هــل تعتقدين أن
ّ
بنية ّ
العربية ما زالت محافظة على
السلطة
الجوهر نفسه منذ سقيفة بني ساعدة؟
 ي ـع ــود االهـ ـتـ ـم ــام ال ـك ـب ـيــر ب ــدراس ــةاإلس ـ ــام ّ
األول ملـ ـح ــاوالت الـبــاحـثــن
والباحثات املعاصرين تفكيك أصول
ب ـن ـيــة ال ـس ـل ـطــة وأس ـس ـه ــا الـبـسـيـطــة
امل ـك ــون ــة ل ـتــاري ـخ ـهــا وامل ـف ـس ــرة لـهــذا
الصراع الدامي املتواصل الذي يحول
دون تركيز دول حديثة قوية وصلبة.
فالصراع حول السلطة بدأ منذ فترة
ّ
الدعوة املحمدية ألن الدعوة الدينية
ف ــي ال ـبــدايــة ل ــم تـنـتـشــر عـبــر اإلق ـنــاع
ف ـقــط .ول ــوال ه ـجــرة الـنـبــي وغ ــزوات ــه
وتحالفاته السياسية ،لم يكن للدين
الـجــديــد أن تعلو كلمته بــن الـعــرب.
ول ــذل ــك ،ف ـقــد ارت ـب ـط ــت م ـنــذ ال ـبــدايــة
ّ
مـســألــة الــديــن بــالــدولــة ألن التجربة
األولى لدولة النبي كانت في املدينة،
وفيها كتب أول دستور في اإلســام
هو صحيفة املدينة ونظمت الشرائع
وضبطت القوانني املسيرة لدواليب
هـ ــذا امل ـج ـت ـمــع ال ـج ــدي ــد امل ـب ـنــي على
أسـ ــس غ ـيــر ق ـب ـلـ ّـيــة وامل ـن ـص ـهــر وراء
ً
حامال شعار التوحيد.
دعوة النبوةّ ،
وهي التجربة النواة التي تكمن في
ّ
ّ
الجهادية ّ
الرافعة للواء
كل الحركات
ّ
والساعية لالستيالء على
التوحيد
الحكم .لذلك مثلت دراس ــات اإلســام
ً
ّ
ّ
ّ
علميًا،
معرفيًا
األول ليس فقط مجاال
ب ــل ض ـ ـ ــرورة م ــن ضـ ـ ـ ــرورات الـعـصــر
الــذي نعيش فيه عــودة الديني بقوة
وص ـع ــود إيــديــولــوج ـيــات ال ـحــركــات
الجهادية املستمدة من فكرة الدعوة
النبوية األولى شرعيتها وحجيتها.
أما الصراع حول الخالفة في سقيفة
بني ســاعــدة ،فإنه مؤسس النشقاق
عميق في الضمير الديني الذي جمع
املـسـلـمــن لـلـمــرة األولـ ــى عـلــى أســس
غـيــر قبلية .فـقــد كـشــف ذل ــك الـصــراع
بــن األن ـصــار واملـهــاجــريــن مــن جهة،
وبني األوس والخزرج من جهة ثانية،
واألم ــوي ــن وب ـنــي الـعـبــاس مــن جهة
ثالثة ،طبيعة العنصر القبلي الذي
السلطة والــذي
يحرك الـصــراع حــول
ّ
تغلب على الديني وإن تقنع به .لقد
عـ ــادت ص ــراع ــات ب ـنــي هــاشــم وبـنــي
أمية التي حسمها عمر بن الخطاب
ً
لـفــائــدة أب ــي بـكــر الـصــديــق ،مستغال
انشقاقًا داخليًا في صفوف األنصار.
وبتغييب علي بن أبي طالب عن هذا
االجـتـمــاع التأسيسي ،ب ــدأت شــرارة
مظلومية لم تنطفئ إلى اليوم ونتج
عنها جرح عميق لم يندمل .وتتالت
الـ ـف ــن ب ـس ـب ـبــه وت ــأجـ ـج ــت بــال ـق ـتــال
ب ــن اإلخ ـ ـ ــوة ال ــذي ــن ك ــان ــوا ب ــاألم ــس
يـقــاتـلــون فــي سـبـيــل الــديــن الـجــديــد،
تدفعهم نـبــوة واح ــدة وهــدف واحــد،
لكنهم ما إن فقدوا الرجل الــذي كان
يـجـمـعـهــم ،ح ـتــى عـ ــادت صــراعــاتـهــم
ّ
ال ـق ـب ـل ـيــة ت ـت ـحــكــم ب ـهــم وحـ ــاولـ ــوا أن
يـعــوضــوا الـنـبـ ّـي بــالـكـتــاب ،فجعلوه
ضــامـنــا لــوحــدتـهــم وتـجـمـعــوا حوله
من جديد ،لكنهم مرة أخرى افترقوا
في تأويله وفهمه حسب خلفياتهم
ال ـس ـيــاس ـيــة وم ـصــال ـح ـهــم املــذهـبـيــة.
ّ
لذلك ،فــإن دراســة هــذا التاريخ األول
ي ـف ـت ــح أع ـي ـن ـن ــا عـ ـل ــى ك ـي ـف ـي ــة ن ـش ــأة
املــذاهــب املتقاتلة إلــى الـيــوم وكيفية
نـ ـش ــأة الـ ـط ــوائ ــف وم ــاه ـي ــة الـ ـص ــراع
وعــاق ـتــه بــال ـتــاريــخ وك ـي ــف حــاولــت
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امل ــؤسـ ـس ــة ال ـف ـق ـه ـي ــة أن ت ـت ـح ـكــم بــه
باحتكار الشرعية وكيف ّ
تورطت في
اسـتــاب العقل والـقـضــاء على الفكر
الـعــربــي والـنــزعــة العقلية واإلنـسـيــة
ف ـي ــه .ب ــدراس ــة ت ـلــك امل ــرح ـل ــة األول ـ ــى،
ن ـج ــد أن ـف ـس ـن ــا ن ـس ـت ــوع ــب خ ـل ـف ـيــات
ّ
العربية
الـصــراع الــدائــر فــي األوط ــان
بــن الشيعة والـسـنــة وبــن العشائر
والقبائل وبني قوى التحديث وقوى
اإلسالم السياسي.
ّ
املتحمسني للثورة التونسية
¶ كنت مــن
ّ
ق ـب ــل صـ ـع ــود اإلسـ ــامـ ــيـ ــن؛ هـ ــل م ــازل ــت
تعتقدين في الثورة؟
 الـثــورة التي نعنيها هي تلك التيّ
ثقافية أساسًا ،وهي ثورة على
تكون
ب ـنــى االس ـت ـب ــداد ال ـت ــي فـيـنــا ق ـبــل أن
ّ
متجسدة في حاكم مستبد أو
تكون
حكم ديني أو حكم عسكري ،فالحاكم
الـعــربــي لـيــس س ــوى ص ــورة للشعب
ّ
الـ ــذي يـحـكـمــه وأع ـت ـقــد أن الـشـعــوب
العربية ال تــزال في مرحلة طفولتها
تـ ـتـ ـح ـ ّـس ــس ط ــريـ ـقـ ـه ــا إل ـ ـ ــى ال ـن ـض ــج
والحرية .كي يتعلم الطفل ،عليه أن
يـخـطــئ ح ـتــى يـص ـيــب .فـهــي ال ت ــزال
ّ
تنشد لألب الذي تطلب منه الحماية
والـ ــرعـ ــايـ ــة وت ـ ـتـ ــواكـ ــل عـ ـلـ ـي ــه ،ف ــذل ــك
م ــا ي ـب ــرر هـ ــذه األن ـظ ـم ــة الـسـيــاسـيــة
ّ
متحمسة
األب ــوي ــة ،ول ـه ــذا ف ــا أزال
ل ـل ـث ــورة بـعـمـقـهــا االن ـت ــروب ــول ــوج ــي
ً
واالن ـط ــول ــوج ــي ،أي ث ــورة أوال على
ّ
الــذات قبل أن تكون ثــورة على األب/
ُ
ً
الحاكم وقتال له .حني تتحقق الثورة
ّ
عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ــذات ،س ـي ـت ـخ ــل ــص األفـ ـ ـ ــراد
تلقائيًا مــن امل ـخــاوف والـحــاجــة إلــى
ّ
املستبد .ولــذلــك رأي ـ ُـت فــي ثــورة
األب
الشعب التونسي على نظام بن عليّ
ث ـ ــورة ق ـيــم ق ـبــل ك ــل ش ـ ــيء ،ف ـقــد رفــع
الـشـبــاب ش ـعــارات ال ـكــرامــة والـحــريــة
إل ـ ــى ج ــان ــب امل ـط ــال ـب ــة ب ــال ـع ـم ــل .أم ــا
قـ ــدوم اإلس ــام ـي ــن لـيـتـكـلـمــوا بــاســم
الـثــورة ويحتكروها ،فال يثنينا عن
اإلي ـم ــان بــديـنــامـيــة ال ـتــاريــخ وح ــدث
ال ـثــورة ،فــا األح ــداث الحالية باقية
وال الشعب التونسي قابل بما يجري
حوله وبصعود اإلسالميني للحكم،
والدليل على ذلــك تراجع التصويت
لفائدتهم تــدريـجــا ،وفـقــدانـهــم الثقة
وال ـت ـعــاطــف ال ـلــذيــن ك ــان املــواط ـنــون
يـ ـشـ ـع ــرون ب ـه ـم ــا ن ـح ــو ب ـكــائ ـيــات ـهــم
ّ
وت ـظــل ـم ـهــم م ــن ال ـس ـج ــون وامل ـن ــاف ــي
واملالحقة األمنية أيام الحزب الواحد.
ّ
ل ـكــن ث ــورة ب ـهــذا املـعـنــى تـتـطـلــب من
ال ـف ــاع ـل ــن ال ــوع ــي ب ـه ــا وب ــدواف ـع ـه ــا
وبـ ـغ ــاي ــاتـ ـه ــا ،وتـ ـتـ ـطـ ـل ــب خ ـ ـسـ ــارات
ف ــادح ــة ،فـ ــأوروبـ ــا ال ـت ــي ث ـ ــارت على
ال ـح ـكــم بــال ـحــق اإللـ ـه ــي ،دف ـع ــت ثمن
ّ
التحرر وأنتجت فكرًا تنويريًا.
ذلــك
والـ ـث ــورة إن آم ـنــا ب ـهــا أو ل ــم نــؤمــن،
ه ــي حــركــة ّف ــي ال ـتــاريــخ ت ـتــوافــر لها
ظــروف تحفزها فتكون .ولذلك نرى
ّ
أن واجــب النخب فهم هــذه الحقائق
الـتــاريـخـيــة :ارت ـف ــاع نـســب العاطلني
الـحــاصـلــن عـلــى ش ـهــادات جامعية،
وارت ـ ـفـ ــاع ن ـس ـبــة اإلن ـ ـ ــاث ب ــن ه ــؤالء
العاطلني ،واختالل توزيع القيم بني
أفــراد املجتمع بما ال يناسب األدوار
الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي فــرض ـت ـهــا ال ـع ــومل ــة،
ف ـت ـج ــد ق ـي ـم ــا ذك ـ ــوري ـ ــة س ـ ــائ ـ ــدة فــي
مجتمعات ريفية تلعب فيها النساء
دورًا أساسيًا في إعالة األسر .وتوافر
ال ـحــواس ـيــب واتـ ـص ــال أك ـث ــر الـفـئــات

زينب التوجاني:
ولوج النساء إلى
معركة إنتاج
المعرفة وإعادة
قراءة التراث هو
النتيجة الطبيعية
لسياسة الدولة
الوطنية

تهميشًا عبر الشبكات االجتماعية
باألخبار ،يكشفان عن حياة ممكنة
أخرى تجعل هؤالء يطرحون أسئلة
ع ــن ال ـع ــدال ــة وال ـح ـظ ــوظ امل ـت ـكــاف ـئــة.
ّ
وبذلك ،فإن كل بنى األنظمة األبوية
لــم يعد بإمكانها الصمود أمــام هذا
الواقع الجديد الــذي لم يعد بمقدور
ّ
الدولة فيه أن تتحكم بمواطنيها كما
كانت تفعل حني كانت تسيطر على
وسائل اإلعــام وتتحكم بها .فثورة
رقمية تجلب معها بالضرورة ثورة
ق ـيــم ج ــدي ــدة وض ـغ ــوط ــا اجـتـمــاعـ ّـيــة
إلعادة توزيع السلطة من جديد .لكن
هــل تـتـجــه ه ــذه ال ـث ــورة نـحــو علمنة
املجتمع العربي وتحديثه أم صوب
أسلمته؟ السؤال هنا مرتبط بالوعي
واإلصـ ـ ــرار عـلــى ال ـه ــدف ،وأع ـت ـقــد أن
ّ
القوى الحداثية تصارع بكل قوتها
ّ
مــن أجــل إنـقــاذ املصير املـشـتــرك وأن
عقبات اإلس ــام السياسي طبيعية،
لكن اإلرث التونسي وإرادتهم القوية
عـلــى الـتـحــديــث وال ـت ـقــدم سيجعلهم
ق ــادري ــن ع ـلــى زحــزح ـت ـهــا والـتـغـلــب
عليها.

¶ ب ـع ــد « 14ج ــانـ ـف ــي» ،ع ـ ــرف الـ ـش ــارع
ّ
ّ
الـتــونـســي ظــواهــر مــتـصـلــة بــالــتــديــن مثل
ّ
الجماعية فــي الـشــارع ،االعـتــداء
الصلوات
ّ
ّ
الحريات ،الحجاب ،النقاب ...هل كانت
على
هذه الظواهر طارئة على املشهد التونسي
أم هي ترجمة ملا كان ممنوعًا؟
 الـتــديــن الـتــونـســي مـتـنــوع املظاهروع ـم ـي ــق ف ــي آن ،ت ــؤك ــد ذل ـ ــك مـنــزلــة
«ال ـ ــزي ـ ـت ـ ــون ـ ــة» وعـ ـلـ ـم ــائـ ـه ــا ال ع ـنــد
ال ـتــون ـس ـيــن ف ـح ـس ــب ،ب ــل ح ـت ــى فــي
الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي واإلس ـ ـ ــام ـ ـ ـ ّـي .لـكــن
ال ـتــديــن ال ـتــون ـســي ل ــه خـصــوصـيـتــه،
ف ـه ــو م ــزي ــج مـ ــن الـ ـ ـع ـ ــادات ال ـقــدي ـمــة
األفــريـقـيــة وال ـبــربــريــة وح ـتــى بعض
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــادات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـعـ ـ ــود ب ـ ـنـ ــا إلـ ــى
دي ــان ــات قــديـمــة جـ ـدًا ك ـع ـبــادة اآللـهــة
ّ
األم .ويـ ـتـ ـجـ ـل ــى ذلـ ـ ــك ف ـ ــي ط ـق ــوس
الـ ــزواج والـ ــوالدة والـحـلــي التقليدي
التونسي :السمكة والعني والخمسة
وغـيــر ذل ــك مـمــا يـخــزن تــديـنــا عميقًا
م ـت ـن ــوع ــا .ولـ ــذلـ ــك ،ف ـ ــإن ال ـتــون ـس ـيــن
ب ـط ـب ـع ـه ــم مـ ـ ـي ـ ــال ـ ــون إلـ ـ ـ ــى اإليـ ـ ـم ـ ــان
ب ـق ــدرات الـغـيــب مـنــذ أق ــدم الـعـصــور،
وه ــم ق ــد ام ـتــزجــت ف ــي مـمــارســاتـهــم

عناصر عــديــدة ،بعضها قــد نرجعه
إل ـ ــى ت ــأث ـي ــر امل ـس ـي ـح ـيــة وال ـي ـه ــودي ــة
وال ـت ـش ـيــع ال ـ ــذي ع ــرف ــه الـتــونـسـيــون
مع الدولة الفاطمية .وعندما استقر
امل ـ ــذه ـ ــب املـ ــال ـ ـكـ ــي ،امـ ـ ـت ـ ــزج ك ـ ــل ذل ــك
املـ ـ ــوروث وصـ ــار مـضـمـنــا ف ــي ثـقــافــة
التونسيني الشعبية وفي تصوراتهم
للحياة والوجود .لكن الذي طرأ منذ
الثمانينات هو مجيء ّ
تيار صحوي
ُيدخل قيمًا جديدة قادمة من خارج
ّ
ُ
الـ ـب ــاد ت ـك ــف ــر ال ـتــون ـس ـيــن وت ـع ـت ـبــر
ت ـلــك ال ـ ـعـ ــادات واملـ ــوالـ ــد واألض ــرح ــة
واألعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراس واألف ـ ـ ـ ـ ــراح
والـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــوس ً
واملــآتــم خــارجــة عــن السنة الحميدة،
وتقترح عليهم سننًا جديدة وتدينًا
ع ـلــى ال ـطــري ـقــة ال ـت ــي ت ــراه ــا جـمــاعــة
اإلخ ــوان مناسبة وتتمثل فــي فرض
الحجاب على النساء وفي العبادات
الفرجوية التي لها رمزية سياسية
تعبوية .لذلك ،فإن الحجاب والنقاب
والصلوات في الشارع ليست تعبيرًا
عن حقيقة ما يرغب فيه التونسيون
وكـ ــان مـمـنــوعــا عـلـيـهــم قـبــل ال ـث ــورة،
ب ــل ه ــو تـعـبـيــر ع ــن ان ـت ـمــاء سياسي
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في كتاب «الوأد الجديد»» لزهية جويرو و«النسوية اإلسالمية» ...كما أسهمت يميزها عن باحثات أخريات هو انخراطها ودفاعها عن الحريات وعن قضايا
المرأة .في هذا الحوار ،تتحدث زينب التوجاني عن عقبات مشروع التحديث
في الندوات العلمية والثقافية داخل الفضاء الجامعي وخارجه ،ولها
ّ
وسر العودة إلى المقدس الديني وصعود الحركات اإلسالمية وحقيقة
مقاالت رأي في تفكيك خلفيات خطاب اإلسالم السياسي والمساهمة في
نصرة الحريات والمساواة والدفاع عن الفكر النقدي والعلمانية .يمكن اعتبار المشروع البورقيبي في تونس الذي أسسه الزعيم الحبيب بورقيبة لتحرير
التوجاني «الحفيدة» العلمية لرواد الدراسات اإلسالمية المتخصصة في قراءة المرأة ونشر التعليم
النص الديني مثل الراحل محمد الطالبي أحد مؤسسي الجامعة التونسية،
تقديم وحوار أنيس الشعبوني
وعبد المجيد الشرفي رئيس أكاديمية «بيت الحكمة» في تونس .لكن ما
لـجـمــاعــة ك ــان ــت أنـشـطـتـهــا مـمـنــوعــة
قبل الثورة.
يـجــب الـتـمـيـيــز إذن ب ــن أم ــري ــن :بني
ع ــام ــات ال ـتــديــن وع ــام ــات االنـتـمــاء
لـ ـجـ ـم ــاع ــة اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ،وه ـ ـمـ ــا أم ـ ـ ــران
ّ
م ـت ــداخ ــان ألن اإلخ ـ ـ ــوان يـعـتـمــدون
على التدين العفوي عند الناس لنشر
دعوتهم وكسب املزيد من األتباع .أما
املنابع ،فهو خطاب
خطاب تجفيف
ّ
الحركة اإلخوانية ألنها تعتمد على
ّ
فتروج أن
املظلومية لكسب التأييد،
النظام السابق للثورة كان مناهضًا
للدين وللتدين وكان يمنع الناس من
الصالة ومن العبادة وهــذا األمــر فيه
الثورة
نظر .فالنظام السياسي قبل
ً
ـج م ـع ـض ـلــة الـ ـصـ ـح ــوة م ـعــال ـجــة
ع ــال ـ ً
أمـنـيــة ب ــأن ضـ ّـيــق ال ـحــريــات الدينية
والح ــق الــرمــوز اإلخــوان ـيــة ،واعـتــدى
ب ــذل ــك ع ـلــى ب ـعــض ال ـح ــري ــات كــرغـبــة
ال ـن ـســاء بـتـغـطـيــة شـعــرهــن وال ـصــاة
ف ــي جـمــاعــة وف ـتــح امل ـســاجــد وتــربـيــة
األطفال .لكن الباحث في تاريخ هذه
ال ـج ـمــاعــات ،يـمـكـنــه أن يــاحــظ أنـهــا
تـ ّ
ـروج خطابها الـسـيــاســي عـبــر هــذه
الرموز بالذات ،أي عبر نشر الحجاب
الــذي يمسي عالمة انتماء سياسي،
وع ـ ـبـ ــر ت ــوظـ ـي ــف املـ ـس ــاج ــد ل ـت ـمــريــر
الـ ــدعـ ــوة ال ـس ـي ــاس ـي ــة وعـ ـب ــر تـجـنـيــد
األطـفــال لخدمة الجماعة اإلخوانية.
فقد كانت الدولة إذن في تنافس مع
نمط ّ
يهدد وجودها هو نمط الخالفة
اإلس ــا ًم ـي ــة وع ــال ـج ــت ذلـ ــك الـتـهــديــد
معالجة «قمعية» .لكن تلك املعالجة
أججت خطاب املظلومية لدى هؤالء.
ويمكننا عـنــدئــذ أن ن ـقــارن بــن هــذه
امل ـع ــال ـج ــة ال ـق ـم ـع ـيــة وب ـ ــن م ـعــال ـجــة
حقوقية كما هــو الـشــأن فــي أوروب ــا،
ف ـس ـن ـجــد أن اس ـت ـق ـط ــاب الـ ــدواعـ ــش
يتم عبر هــذه اآللـيــات وعبر توظيف
املـســاجــد والـجـمــاعــات السلفية التي
تـجـتـمــع ح ــول ط ـق ــوس ف ــي ظــاهــرهــا
ت ـع ـبــديــة .إذن ،ف ــإن ه ــذه الـجـمــاعــات
التي تسعى لفرض دولة دينية تزداد
قــوة فــي الحالتني إذا قمعت تتظلم،
وإذا تركت لها الحرية فإنها تتمدد
ّ
وتتمكن.
أما في تونس بعد الثورة ،فلم تقمع
ال ـح ـكــومــات ه ــذه ال ـج ـمــاعــات وإن ـمــا
واجهت صدًا كبيرًا من قوى املجتمع
امل ــدن ــي واالت ـ ـحـ ــاد الـ ـع ــام ال ـتــون ـســي
لـلـشـغــل .وهـ ــذه ال ـق ــوى ســاه ـمــت في
تقليص نفوذها والحد من تأثيرها،
ّ
يستعد دائمًا
فعلى املجتمع الحي أن
ّ
لـيـقــاوم ه ــذه الـظــواهــر املـخــلــة ب ــآداب
الـحـضــارة والــديــن مـعــا ،ألن العبادة
الحقيقية في اإلســام وبقية األديــان
التوحيدية وحـتــى غير التوحيدية
عالقة بــن املــؤمــن ورب ــه .وهــي عالقة
خــاصــة وحميمة .أمــا تحويلها إلى
م ـش ـه ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،فـ ـه ــي م ـســرحــة
رخيصة وتوظيف سياسي ال رابــح
م ـنــه س ــوى أص ـح ــاب ال ـن ـفــوذ وق ــادة
الجماعات املخدرة بالدين.
¶ راهـ ــن الــزع ـيــم الـحـبـيــب بــورق ـي ـبــة على
التحديث ومدنية الــدولــة ،لكننا نــرى اليوم
انتكاسًا لـهــذا امل ـشــروع .هــل تعتقدين أن
م ـشــروع بــورقـيـبــة ك ــان ُمـسـقـطــا ،لــذلــك لم
ّ
يتجذر في املجتمع التونسي؟
 امل ـش ــروع الـبــورقـيـبــي فــي الحقيقةم ـشــروع جـيــل بـنــاة الــدولــة الوطنية
الـ ـح ــديـ ـث ــة ،ول ـ ــم ي ـك ــن م ـس ـق ـطــا عـلــى

ال ـت ــاري ــخ ال ـتــون ـســي ال ـح ــدي ــث ،لكنه
كان جــرأة وشجاعة لسياسي حكيم
ً
له بعد نظر .أوال ،لقد راهن بورقيبة
على املرأة التونسية بتسريع إصدار
مجلة األحوال الشخصية وتمكينها
م ــن ج ـم ـلــة ح ـق ــوق ت ـح ـفــظ كــرام ـت ـهــا
واستقالليتها عـلــى املجتمع نفسه
ّ
عـلــى األقـ ــل بــال ـقــانــون ،وم ــك ــن وطـنــه
ب ــذل ــك مـ ــن ف ــرص ــة الـ ـنـ ـج ــاة مـ ــن مـكــر
التونسية
التاريخ ،فقد برهنت ّاملرأة
ّ
ّ
املـ ـتـ ـع ــلـ ـم ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـرة أنـ ـ ـه ـ ــا ت ـس ـت ـحــق
ال ـ ّـره ــان ع ـلــى ق ــدرات ـه ــا .وأع ـت ـبــر بال
مبالغة أنـهــا أنـقــذت الــوطــن ،ووقفت
ضــد كــل امل ـح ــاوالت ال ـتــي سـعــت إلــى
امل ـ ّـس بـمــدنـيـتــه والـ ـع ــودة ب ــه إل ــى ما
قـ ـب ــل م ـج ـل ــة األح ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـي ــة.
وق ــد فـهـمــت ح ـكــومــة ال ـتــروي ـكــا ذلــك
وف ـه ــم ج ــل ال ـفــاع ـلــن أنـ ــه ال مـســاس
ب ـح ـقــوق ال ـن ـس ــاء ،ب ــل إن ـه ــن يـطــالــن
ب ــامل ــزي ــد .ول ــذل ــك ف ــإن م ــا نـ ــراه ال ـيــوم
ليس انتكاسًا للمشروع البورقيبي،
ب ــل اخ ـت ـب ــارًا ل ـل ـم ـشــروع الـبــورقـيـبــي
وللقوى الحية فــي الـبــاد .ثانيًا ،إن
الـلـحـظــة ال ـتــي ات ـخــذ فـيـهــا بــورقـيـبــة
ق ــرارات ــه الـجــريـئــة ال ـتــي أسـهـمــت في
الفصل بني الدين والدولة وتقليص
سلطة الزيتونيني ،كانت ناتجة عن
مسار تطور طبيعي بدأ قبل بورقيبة
بـسـنــوات ع ـ ّـدة .فـحــركــة اإلص ــاح في
تونس بدأت منذ أواخر القرن الثامن
ّ
الزيتونيون أنفسهم
عشر وقد لعب
دورًا فيها .ولنذكر على سبيل املثال
مـســاهـمـتـهــم ف ــي تــأس ـيــس امل ــدرس ــة
ال ـخ ـل ــدون ـي ــة عـ ــام  1896الس ـت ـك ـمــال
املعارف العصرية التي لم تكن ّ
تدرس
في جامع الزيتونة .وقد وضع كبار
امل ـشــايــخ الــزي ـتــونـ ّـيــون أب ـنــاء هــم في
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـعـ ـص ــري وفـ ـ ــي امل ــدرس ــة
الصادقية بحثًا منهم عن آفاق أخرى
لهم غير تلك التي يتيحها التعليم
الــزي ـتــونــي .كـمــا أن دول ــة االسـتـقــال
أن ـش ــأت املـ ـ ــدارس ال ـع ـمــوم ـيــة ف ــي كل
أن ـح ــاء الـ ـب ــاد ،وك ـ ــان م ــن الـطـبـيـعــي
إدخـ ــال امل ـع ــارف الـعـصــريــة والـلـغــات
ّ
واملـ ـ ـه ـ ــارات الـ ـت ــي س ـت ـمــكــن ال ـش ـبــاب
والـشــابــات مــن أدوات البناء الجديد
ع ـ ـلـ ــى أس ـ ـ ـ ــس عـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة .فـ ـمـ ـش ــروع
ب ــورق ـي ـب ــة ف ــي األصـ ـ ــل ثـ ـم ــرة ج ـهــود
م ـص ـل ـحــن ت ــون ـس ـي ــن س ـب ـق ــوه إل ــى
وضع اللبنات األولى ،وال يمكننا أن
نغفل جيل الثالثينات وفكر الطاهر
الـحــداد بشكل خـ ّ
ـاص ،والرغبة التي
ص ــاح ـب ــت ذلـ ــك ال ـج ـي ــل ف ــي الـتـشـبــع
ب ـم ـع ــارف وعـ ـل ــوم ج ــدي ــدة ع ـصــريــة،
فكيف يمكن أن نعتبر مشروعًا كهذا
مسقطًا والبالد في أمس الحاجة إلى
تعميم التعليم وعصرنته وترسيخ
الـقـيــم الــوطـنـيــة والـتـطـلــع نـحــو بناء
ثقافة جديدة تواكب تطور الحياة؟
وكيف يدعي البعض أنها تجربة ال
تاريخ لها وهي تعود على األقل إلى
ابــن أبــي الضياف (توفي عــام )1874
ومـحــاوالتــه تقييد الحكم بالقانون
باكرًا.
¶ اهـتـمـمــت ف ــي ك ـتــابــك ال ـجــديــد بمسألة
ال ـث ــواب وال ـع ـقــاب فــي تـفــاسـيــر ال ـق ــرآن ،أال
ترين أن األزمة الحقيقية اليوم هي مسألة
التأويل وأن داعــش والتنظيمات املتطرفة
هي نتاج هذه األزمة؟
 األزم ــة الحقيقية الـيــوم كونية منجـهــة وثـقــافـيــة مــن جـهــة ثــانـيــة .على

املـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـعـ ــاملـ ــي ،هـ ـن ــاك ن ــزع ــات
سـيـطــرة ون ـفــوذ ت ـحــاول أن تستأثر
بـ ـ ــال ـ ـ ـثـ ـ ــروات وتـ ـتـ ـحـ ـك ــم ب ــالـ ـشـ ـع ــوب
وت ـج ـبــرهــا ع ـلــى ال ـخ ـضــوع لـقــوانــن
الـســوق املتوحشة .هنا يجب عقلنة
ه ـ ــذه ال ـث ـق ــاف ــة ال ـع ــامل ـي ــة وأن ـس ـن ـت ـهــا
ألن ـهــا ت ـغــذي ال ـكــراه ـيــة وال ـح ـقــد في
الطرف الضعيف اقتصاديًا وفكريًا.
أمـ ــا أزم ـ ــة ال ـث ـق ــاف ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،فــإنـهــا
ت ـت ـجــاوز ال ـت ــأوي ــل إل ــى ال ـحــاجــة إلــى
ت ــأس ـي ــس جـ ــديـ ــد .مـ ــن خ ـ ــال بـحـثــي
فــي تفاسير ال ـقــرآن ،تـبـ ّـن لــي وجــود
ّ
خـ ـط ــاط ــة عـ ـن ــد جـ ـ ــل املـ ـفـ ـس ــري ــن هــي
ّ
بمثابة تــأويــل عميق اتجهت نحوه
الثقافة العربية اإلسالمية .ويتعلق
هذا التأويل بجعل هذه الحياة على
األرض مجرد اختبار ال أكثر ،بمعنى
أن ال ــوج ــود ام ـت ـح ــان وأن اإلن ـس ــان
فـيــه ال يـمـلــك لنفسه ض ـرًا وال نفعًا،
فــال ـلــه خــال ـقــه يـمـلـكــه روحـ ــا وج ـس ـدًا
وي ـم ـلــك م ـص ـيــره ب ـعــد م ــوت ــه وبـعـثــه
م ــن ج ــدي ــد .إن الـ ـت ــأوي ــل اإلس ــام ــي
م ـت ـفــائــل ب ـخ ـص ــوص ال ـن ـه ــاي ــة ال ـتــي
تنتظر املؤمنني ،ولكنه في الحقيقة

قدوم اإلسالميين ليتكلموا
باسم الثورة ،ال يثنينا عن اإليمان
بدينامية التاريخ وحدث الثورة
التدين التونسي له خصوصيته،
فهو مزيج من العادات القديمة
األفريقية والبربرية وحتى
من الديانات القديمة جدًا
ت ـفــاؤل مـبــالــغ أخ ـفــى حـقـيـقــة مــأســاة
ال ــوج ــود مــن جـهــة وحـقـيـقــة ال ـشــرور
الـتــي يقترفها اإلن ـســان بــاســم الدين
ً
ـا امل ـ ـ ـ ـ ُ
ـوت فــي
مـ ــن جـ ـه ــة ث ــانـ ـي ــة .م ـ ـثـ ـ
الـثـقــافــة اإلســام ـيــة لـيــس عـقــابــا وال
ش ـرًا .ولــذلــك يطلب مــن كــل مــؤمــن أن
يسلم بحدث املــوت ويقبله .هــذا من
جـهــة أم ــر إيـجــابــي ألن ــه يـقــدم معنى
للحياة ويخفف وطأة عبثها ورهبة
املــوت ،لكنه من جهة ثانية سبب كل
ال ـت ـبــريــرات ال ـتــي تـقــدمـهــا الـحــركــات
املتطرفة للمنخرطني فيها والتي بها
يفجرون أنفسهم ،من دون ّ
أي تردد.
ّ
ذلـ ــك أن امل ـ ــوت ي ـم ـســي ح ـي ــاة أخ ــرى
ويفقد كل دالالت الشر املتعلق به ،بل
إن التخويف مــن الـحـســاب والـعــذاب
ال ــذي ينتظر اآلث ـمــن يـجـعــل الـشــاب
يفكر في طريقة سهلة للتخلص من
كل ذلك ،فيربح بضربة واحدة نجاته
األخروية من دون عناء املرور بعذاب
القبر أو عــذاب الـصــراط أو الجحيم.
ّ
فها هنا نتبني أن بعض املفاهيم في
التصورات الدينية ال يمكن تأويلها
بطريقة أخرى .فمهما فعلنا للخروج
مــن ال ـت ـشــدد ،سنجد اإلس ــام األكـثــر
تسامحًا يعتبر أن املسلمني وحدهم
الـنــاجــون ،وأن أهــل الكتاب توعدهم
ربهم بعذاب أليم .وهــا هنا السؤال:
ه ــل يـتـعـلــق األمـ ــر إذن بــال ـتــأويــل أم
يتعلق بإعادة التأسيس؟
ونـعـنــي بــإعــادة الـتــأسـيــس القطيعة
االب ـس ـت ـي ـم ــول ــوج ـي ــة الـ ـت ــي ال تـنـتــج
س ـ ــوى بـ ـت ــراك ــم مـ ـع ــرف ــي هـ ــائـ ــل مــن

ج ـه ــة وب ــوع ــي ب ـ ـضـ ــرورة ع ـ ــدم أخ ــذ
القصص الـقــرآنــي على محمل الجد
مــن جـهــة ثــانـيــة .فـكــل مــا فــي قصص
القرآن هو في الحقيقة نماذج كونية
عــرف ـت ـهــا ك ــل الـ ـحـ ـض ــارات ال ـقــدي ـمــة،
ً
ل ـن ــأخ ــذ مـ ـث ــا :ق ـص ــة نـ ـ ــوح ،ن ـجــدهــا
فــي األســاط ـيــر الـبــابـلـيــة بالتفصيل.
ولنأخذ الحدود التي تكون جزءًا من
الـشــريـعــة اإلســام ـيــة ،فــإنـنــا نجدها
منذ تشريعات حمورابي بشكل يكاد
ً
يـكــون متطابقًا مـثــا فــي مــا يتعلق
بــالــزنــا وال ـن ـف ـقــة والـ ـط ــاق .ولـنــأخــذ
ً
مثال قصة النبي أيوب ،ال يكاد يخلو
أي زم ــن مــن قـصــة شبيهة لـهــا .فلنا
قصة عند املصريني عن أيــوب ،ولنا
قصة عند البابليني عن أيــوب ،ولنا
قـصــة عـنــد ال ـي ـهــود م ــدون ــة ف ــي سفر
مــن أس ـفــار الـعـهــد الـقــديــم عــن أي ــوب.
ولذلك فهذه القصص املسماة نبوية
أو قـصــص ال ـقــرى إن ـمــا هــي م ــوروث
كــونــي ال ي ـخـ ّـص املـسـلـمــن وحــدهــم،
بل إن العلم الحديث أثبت أن بعض
األسـمــاء التي نعتقد أنها وجــدت لم
ت ــوج ــد ق ــط ،ورب ـم ــا وجـ ــدت ف ــي غير
الــزمــن ال ــذي ت ــروي الـقـصــة الـقــرآنـيــة
أن ـه ــا وجـ ــدت ف ـي ــه .ول ــذل ــك ن ـت ـســاءل:
هل هي قضية تأويل النص القرآني
ث ــم ن ـت ـص ــارع حـ ــول ال ـت ــأوي ــل أم هي
قـضـيــة أع ـمــق م ــن ذلـ ــك؟ إن ـهــا قضية
ف ــي ن ـظ ــرن ــا أعـ ـم ــق م ــن ذل ـ ــك تـتـعـلــق
بالنص فــي حــد ذات ــه .على املسلمني
أن يعترفوا أن ّ
النص القرآني هو في
حــد ذات ــه ت ــأوي ــل .بمعنى أن ــه إمـكــان
م ــن إم ـكــان ـيــات ال ـن ـ ّـص يـحـتــوي على
رؤي ــة خــاصــة للوجود وأن مكوناته
يتشارك فيها مع ثقافات أخرى ،لكنه
يختلف عنها فــي توجيهها صــوب
وج ـه ــة ف ـهــم م ـع ـلــومــة .ول ــذل ــك ،كيف
ُ
نقترح
نتعامل مــع هــذا الـِّنــص؟ هنا
أن نـ ـخ ــرج مـ ــن ت ـل ــق ـي ــه ع ـل ــى أسـ ــاس
أن ــه يـخـبــرنــا بــالـحـقـيـقــة الـتــاريـخـيــة
ونـتـلـقــاه جـمــالـيــا وانـتــروبــولــوج ـيــا،
بمعنى نعيد ال تــأويــل مــا فـيــه على
أساس أن له مرجعية في الواقعّ ،بل
نعيد تــأويــل مــا فيه على أســاس أنــه
تمثيل ومرجعية في الخيال البشري
الـ ـ ـخ ـ ــاق ،وعـ ـل ــى أس ـ ـ ــاس أنـ ـ ــه يــرمــز
ويــوحــي .ففيه طــاقــة شـعــريــة كامنة
وفيه قوة إيحاء .بذلك يمكننا إعادة
ال ـت ــأس ـي ــس .أي ن ـخ ــرج ــه م ــن دائ ـ ــرة
الحقيقة املطلقة ،لنضعه فــي دائــرة
امل ـم ـك ــن ون ــزح ــزح ــه م ــن مـعـتـقــداتـنــا
ّ
الثابتة لنضعه في دائــرة التنسيب.
ّ
وعـ ـن ــده ــا س ـي ـت ـمــكــن امل ـس ـل ــم مـ ــن أن
ي ــرى ف ــي ال ـق ــرآن ب ـع ـدًا روح ـي ــا أعـمــق
مــن الـجــانــب الـسـيــاســي والتشريعي
الـ ــزائـ ــل .ذلـ ــك ال ـب ـعــد ال ـ ــذي ي ـص ـلــه ال
بــاملـطـلــق ال ـخ ــارج ع ـنــه ،ب ــل باملطلق
ال ـ ــذي ف ــي داخ ـ ـلـ ــه .أمـ ــا ال ـت ـشــري ـعــات
وال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة ،فــإنـهــا تعتمد
على التعاقد البشري الذي قد يتغير
ً
من حني إلى آخر .ولذلك ال نرى حال
س ــوى الـعـلـمــانـيــة أي فـصــل الـجــانــب
الــروحــي تمامًا عــن جانب التشريع،
وجعل البعد الديني خاصًا بني املرء
وذاتـ ـ ـ ــه ،وج ـع ــل ال ـع ــاق ــات الـبـشــريــة
خاضعة للقوانني الوضعية.
ّ
¶ زي ـن ــب ال ــت ــوج ــان ــي تـقــريـبــا ه ــي أصـغــر
ّ
الباحثات التونسيات في مجال الدراسات
الـقــرآنـ ّـيــة ،ناجية الــوريـمــي ،زهـيــة جــويــرو،
آمال قرامي ،بثينة بن حسني ،ألفة يوسف،

س ـلــوى بــال ـحــاج ،س ـهــام امل ـي ـســاوي ،نائلة
السليني ،هــالــة ال ــوردي رج ــاء بــن سالمة
ّ
نتحدث عن مدرسة
إلخ ...هل نستطيع أن
ّ
نسوية في هذا املجال؟
تونسية
 درسـ ُـت في الجامعة التونسية فيآخر التسعينات وهي فترة عصيبة
على الحريات في املجتمع التونسي.
لكني لــم أشـعــر قــط بفضل الحريات
األك ـ ــادي ـ ـم ـ ـي ـ ــة وج ـ ـ ـ ـ ـ ــرأة أسـ ــاتـ ــذت ـ ـنـ ــا
واستقالليتهم عن السلطة السياسية
وأص ــالـ ـتـ ـه ــم ال ـف ـك ــري ــة وال ـح ـق ــوق ـي ــة
بوجود حدود للمعرفة وال بخطوط
ح ـمــر ل ـط ـلــب ال ـع ـل ــم .وب ـع ــض ه ــؤالء
ّ
ال ـبــاح ـثــات ك ــن أس ـت ــاذات ــي ف ــي كلية
اآلداب فـ ـ ــي م ـ ـنـ ــوبـ ــة ،وهـ ـ ـ ــن الـ ـي ــوم
ّ
زمـيــاتــي وقــد كــن خير سند وقــدوة
ل ـن ــا .وهـ ــن ال يـبـخـلـ ّـن ع ـلــى األج ـي ــال
ال ـجــديــدة بــالــدعــم ألن ـهــن يعملن من
ّ
ّ
قضية هن مؤمنات بها بصدق.
أجل
إنهن يشكلن األمن املعرفي التونسي
في نظري وهن ثروة وطنية حقيقية.
رغــم كــل مــا قــد يـقــال عــن ّ
الصعوبات
التي تعانيها املؤسسات التونسية
ّ
التربوية ،إن في الجامعة التونسية
أس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة أجـ ـ ـ ـ ــاء غـ ـ ــرسـ ـ ــوا ت ـق ــال ـي ــد
أكاديمية وقيمًا أصيلة كحب املعرفة
وال ـث ـقــة ب ــال ــذات ول ــم ي ـم ـيــزوا بيننا
على أس ــاس الجنس قــط ،وبعضهم
فــي غـيــر اخـتـصــاص ال ـح ـضــارة وقــد
أثـ ـ ـ ــروا ف ـي ـن ــا أيـ ـم ــا ت ــأث ـي ــر وح ـم ــون ــا
مـ ــن االس ـ ـت ـ ـبـ ــداد بـ ـك ــل أنـ ـ ــواعـ ـ ــه .لـقــد
أورثــونــا سالحًا هو املعرفة العلمية
وال ـن ـقــديــة لـنـقــاتــل ب ــه ألج ــل أنفسنا
وألجـ ـ ــل وط ـن ـن ــاّ .أمـ ـ ــا األس ـ ـتـ ــاذ عـبــد
املجيد الشرفي وهــو املهندس ّ
األول
الختصاص الـحـضــارة فــي الجامعة
التونسية ،فقد تــرك أث ــره الـبــالــغ ّفي
املجتمع ال في الجامعة فحسب ،ألنه
وتكوين
حــرص على النقل املـعــرفــي
ّ
جيل من املدرسني واملـ ّ
ـدرســات وألنه
ّ
فــكــر فــي تمرير املشعل إلــى األجـيــال
التي ستأتي .وبذلك االلـتــزام وحــده،
ّ
أمكن لنا أن نجد دائمًا دعمًا في كل
امل ــراح ــل ال ـتــي ّقـطـعـنــاهــا ف ــي البحث
والتدريس والنضال من أجل أفكارنا
ف ــي ال ـجــام ـعــة وامل ـج ـت ـم ــع ،فــاإلي ـمــان
بالدور املجتمعي ليس فقط بالدور
األك ــاديـ ـم ــي ،ك ـس ــر ح ــواج ــز ال ـخ ــوف
وخـ ـل ــق ظـ ــروفـ ــا إلن ـ ـتـ ــاج املـ ــزيـ ــد مــن
املعرفة .واليوم في تونس هناك بني
جيلي كفاءات مؤنثة ومذكرة تعمل
بــإخــاص رغ ــم الـصـعــوبــات مــن أجــل
التنوير والـخــروج مــن النفق املظلم.
وال ت ــزال أج ـيــال جــديــدة مــن الطلبة
تتلقى هــذه املعرفة العلمية النقدية
ك ــي تـنـضــم إل ــى ال ـح ــرب ع ـلــى الـفـكــر
الجامد واملطلق والوثوقية.
ّ
ولعل ولوج النساء إلى معركة إنتاج
امل ـع ــرف ــة وإع ـ ـ ــادة قـ ـ ــراءة الـ ـت ــراث هو
النتيجة الطبيعية لسياسة الــدولــة
الوطنية التي مكنت شرائح املجتمع
مــن الـتـعـلـيــم عـلــى ق ــدم امل ـس ــاواة بني
الذكور واإلنــاث والطبقات الضعيفة
واألوف ــر حـظــا .ونـحــن نناضل اليوم
يــوم ـيــا م ــن أج ــل ال ـح ـفــاظ ع ـلــى هــذه
امل ـك ــاس ــب ودع ـم ـه ــا م ــن أجـ ــل تــوفـيــر
ح ـظ ــوظ ل ــآج ـي ــال الـ ـق ــادم ــة وغ ــرس
التفكير النقدي وتحقيق املــزيــد من
ّ
ال ـعــدل وامل ـس ــاواة والـحــريــة ألن هــذه
الـقـيــم هــي أس ــس اسـتـكـمــال املـشــروع
الـتـحــديـثــي الـ ــذي بـ ــدأه الـتــونـسـيــون
منذ القرن الثامن عشر.

