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ظاه����رة جديدة يقوده����ا الدكت����ور �شحرور 
يف فهم الن�ص الديني لو ا�شتمرت متابعتها 
وتفعيله����ا ل�شالح االمة واأُدخلت يف املناهج 
الدرا�شي����ة ،الأنتج����ت ام����ة تت�شاب����ه م����ع م����ا 
انتجت����ه ظاه����رة لوث����ر وكالف����ن الأوربا قبل 
حرك����ة اال�ش����اح الديني االأوربي����ة وق�شت 
عل����ى اأف����كار الع�ش����ور الو�شط����ى املتخلف����ة 
املربقعة بالدي����ن ،ك����ون ان التف�شرياجلديد 
للقراآن يتعار�ص والتف�شريالفقهي الرتاديف 
اخلاطىءال����ذي اعتم����د عل����ى لغ����ٍة تاريخية 
قدمية قدم الفقه����اء ، يف وقت ان الت�شميات 
احل�شية مل تكن ق����د ا�شتكملت يف جتريدات 

تهدف اىل ك�ش����ف احلقيقة.هذا ما كنا نكتبه 
ونن�ش����ره يف املواق����ع العراقي����ة والعربي����ة 
، وال زلن����ا حت����ت عن����وان :حقيق����ة اال�شام 
الغائبة ….دون ان يلتفت الينا اال القليل..

ل�شيط����رة الفكر الديني القدمي املتخلف على 
الفكر ال�شحيح .

عل����ى الُكت����اب واملثقف����ن وا�شح����اب القل����م 
العربي����ة  الظاه����رة  ه����ذه  ي�شان����دوا  ان 
العاملي����ة لنتمك����ن م����ن تخلي�����ص االم����ة م����ن 
الأ�شق����اط  الدي����ن…  موؤ�ش�ش����ة  هرطق����ة 
حكوم����ات التدلي�����ص وال�شرقة للم����ال العام 
واملحا�ش�شة الباطل����ة والتدمري، واخليانة 
الوطنية مع االأخري����ن ، با�شتخدام اال�شام 
الفقهي املزيف و�شيلة م����ن و�شائل التخدير 

والتجهيل لتبقى
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ال�شلط���ة  خل���ف  تق���ف  الديني���ة  ال�شلط���ة 
ال�شيا�شي���ة يف تدم���ري حق���وق اجلماه���ري 

وتخلف االمة باأ�شم الدين ،كما دمر الوطن 
العربي اليوم ب�شكل عام وعراق العراقين 

ب�شكل خا�ص .
هذا املفكرال�شجاع يقدم لنا قراءة معا�شرة 
ووجه���ة نظ���ر جدي���دة لاأ�ش���ام يف كتابه 
،)الكتاب والق���راآن( ،تنطلق من خ�شائ�ص 
االأر�شي���ة  عل���ى  العربي،وقوف���ًا  الل�ش���ان 
احل���ادي  للق���رن  واملعرفي���ة  الفل�شفي���ة 
والع�شرين.وبه���ذا فهو يعر�ص وجهة نظر 
جدي���دة اىل الوج���ود والتف�ش���ري واملعرفة 
والت�شريع واالأخاق واجلمال واالقت�شاد 
والتاري���خ، بعد ان ف�ش���َل يف امل�شطلحات 
القراآني���ة وتبنى املنه���ج التاريخي العلمي 
،واعط���ى له���ا تف�ش���ريا جدي���دا يتوائم مع 

نظريات التطور التاريخي احلديث .
حت���دث ه���ذا الكات���ب املفك���ر اجل���ريء يف 
الن���زول  واأ�شب���اب  الق���راآن  حمتوي���ات 
املعن���ى  بينهم���ا يف  ، والف���رق  والتنزي���ل 
والتثبي���ت ،لينتقل اىل الق�ش����ص القراآنية 

الت���ي ربطه���ا بالوح���ي الق���راآين وقوانن 
الوج���ود وقوان���ن التاريخ.و�ش���رب لن���ا 
املحك���م يف  التوج���ه  له���ذا  مقنع���ة  امثل���ة 
تاأويل القراآن الكرمي. اخذًا بنظر االعتبار 
�شمولي���ة اال�ش���ام التي ج���اءت من نظرية 

التطور يف الت�شابه واحلدود.
لق���د تب���ن له���ذا املفك���ر املفع���م باحلقيق���ة 
للعقي���دة  الفق���ري  العم���ود  ان   ، القراآني���ة 
اال�شامي���ة ،هو قان���ون تغ���ري ال�شريورة 
)التط���ور ( حيث تكم���ن عقي���دة التوحيد، 
وقان���ون تغ���ري االأ�شي���اء )كل �ش���يء هالك 
اال وَجُه���ُه( وف�ش���ر تف�ش���ريا علمي���ا معن���ى 
الكافر والظ���امل ، واال�شتقامة واالعوجاج 
، ونظري���ة ال�ش���راط امل�شتقي���م والو�شايا 

الع�شر وهي كل القراآن الكرمي .
..به���ذه الدرا�شة تو�ش���ل اىل و�شع منهج 
االأ�شام���ي  الت�شري���ع  اأ�ش���ول  يف  جدي���د 
،واأجم���اع  املادي���ة  البين���ات  عل���ى  القائ���م 
االكرثية من النا�ص،واأكد ان حرية التعبري 
ع���ن الراأي وحري���ة االختيار ،هم���ا ا�شا�ص 
احلي���اة االن�شاني���ة يف االأ�ش���ام احلقيقي 
،ولي����ص ا�شام الفقه���اء الذين دمروا االمة 
واأوقعوه���ا يف ا�شكالي���ات موؤ�ش�شة الدين 
الغ���ري املع���رتف به���ا يف الق���راآن والغ���ري 
املع���رتف به���ا يف ا�ش���دار الفت���اوى عل���ى 
اأو  مع���ن  بلبا����ص  مييزه���ا  ،ومل  النا����ص 
تقدي����ص… والت���ي اأف���رزت لن���ا املذاه���ب 
اال�شامي���ة القا�ش���رة ع���ن حتقي���ق التقدم 
وحق���وق االن�ش���ان كم���ا ج���اءت يف الن�ص 

املقد�ص من الكتاب والقراآن.

وتطرق الكاتب اىل جملة موا�شيع رئي�شة 
ظ���ل  يف  احلي���اة  توجي���ه  يف  وا�شا�شي���ة 
العدالة االآلهي���ة املتطورة ، كق�شيتي الردة 
واالأرتداد، والفتوح واجلهاد ، والق�ش�ص 
القراآني���ة ،يف ظل الن�ص املقد�ص ال�شحيح 
،ال يف ظ���ل التف�ش���ري اجلام���د اخل���ايل من 
التحريك. وخا�شة يف مو�شوعات االآيات 
احلدي���ة واحلدودي���ة واآي���ات التعليم���ات 
الق���راآين  واالأعج���از  والق���در  والق�ش���اء 
واعط���ى فيه���ا راأي���ا يتواف���ق م���ع املنط���ق 

املتطور والعقل ال�شليم .
ام���ا يف نظري���ات ج���دل الك���ون واالأن�شان 
وعنا�ش���ر املعرف���ة االن�شاني���ة ، فق���د مي���ز 
ب���ن ال���روح والنف����ص ، وكيفي���ة التعام���ل 
معهم���ا باأعتبار كل واح���دة لها خ�شائ�شها 
املختلفة عن االأخرى. وحتدث عن الفرقان 
يف التوراة واال�شام واك���د انها الو�شايا 
الع�ش���ر التي منها ي�شتمد الد�شتور حلماية 
الف���رد يف الدول���ة ،واأك���د عل���ى احلق���وق 
وحل���ف اليم���ن والتزوي���ر ،وحف���ظ املال 
الع���ام باأعتبارها قواعد ال يجوز اخرتاقها 
عن���ه  ي�شق���ط  يخرتقه���ا  وم���ن  باملطل���ق 

التكليف.
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الع�شم���ة والتكلي���ف ،واالآرث  وتكل���م يف 
والو�شي���ة والقوامة وق���ال :ان المع�شوم 
اال الل���ه والق���راآن الكرمي ،وحت���ى االنبياء 
ع�شمتهم بالر�شال���ة ولي�ص يف �شخو�شهم 
كقول احلق : ي���ا ايها الر�شول بلغ ما اأنزل 
اليك من ربك وان مل تفعل فما بلغت ر�شالته 
والل���ه يع�شمك م���ن النا�ص “املائ���ة 67” . 
،وق���د نب���ه الق���راآن الكرمي الر�ش���ول )�ص( 
يف ع���دة موا�ش���ع كم���ا يف �ش���ورة التوبة 
)اآي���ة 43( يقول احل���ق : خماطبا الر�شول 
)����ص( : “عفا الله عن���ك مل َ اآذنت لهم حتى 
يتبن ل���ك الذي���ن �شدقوا وتعل���م الكاذبن 
.” هوام���ر موجه للر�ش���ول )�ص( يف خطاأ 
الته���اون يف التكلي���ف . وتكل���م يف حقوق 
امل���راأة التي دمره���ا الفق���ه الو�شعي وجاء 
بن�شو����ص يف غاية الدقة يف امل�شاواة بن 
الذك���ر واالأنثى ماداموا هم قد ) خلقهم الله 

من نف�ص واحدة(. .
والزال يتح���دث يف الي���و ت���وب والع���امل 
العرب���ي واخلارج���ي عن ف�ش���ل الدين عن 
،وازم���ة  الت�شري���ع  مبعقولي���ة  ال�شيا�ش���ة 
العق���ل العربي احلالية الت���ي اغلقت الفكر 
العرب���ي وو�شعته يف انفاق مظلمة �شعبة 
االأخ���رتاق من اجل فقه���اء ال�شلطة ورجال 
الدي���ن خلدمة احلكام الظلم���ة وال�شاطن 
الق�شاو�ش���ة  ظل���م  كم���ا  يظلم���ون  ليبق���وا 

والكرادلة واآل بوربون للفرن�شين.
كتاب���ه  عل���ى  معتم���دة  ر�شين���ة  ح���وارات 
املو�ش���وم )الكت���اب والق���راآن ( الذي ندعو 
لقراءت���ه وكتب���ه يف فق���ه امل���راأه واالأميان 
والتكلي���ف واأخ���رى كثرية . كت���ب ر�شينة 
ندع���و لقرائته���ا باأمعان لتغي���ري �شريورة 
زال���وا  ال  الذي���ن  املثقف���ن  وعق���ل  الزم���ن 
يهرول���ون خل���ف مرجعيات الدي���ن التي ال 
توؤمن اال بالقدمي ، والتي ال يعرتف القراآن 
به���ا ،وال يخولها حق الفتوى على النا�ص ، 

وال مييزها بلبا�ص معن يف التثبيت.
�شك���را لهذا لكات���ب الذي بكتابات���ه �شيغري 
منه���ج التاريخ ولو بعد حن كما غري لوثر 

وكالفن يف الكني�شة راأي االأوربين..

ظاهرة الكاتب املفكر محمد شحرور ظاهرة جديدة قدمية ظهرت مع اصدار كتابه املوسوم 

)الكتاب والقرآن ( وكتبه األخرى. لواطلعت عليها وجرى فيها الحوار ألحتاجت اىل حوارات النَفس 

الطويل ، عام جاء يف تفسري النص الديني عند فقهاء املسلمني ، وأرائهم التي دمرت االمة وخلقت 

لنا كل هذه املذاهب والِفرق الدينية املتناحرة ،التي كل منها يدعي الصحيح وال ندري اين االسالم 

الصحيح ؟ نتيجة االختالفات الفقهية يف حركة االجتهادات يف النص املقدس . ويقف األزهر 

الرشيف والحوزات العلمية يف العامل العريب واألسالمي والقاعدة وداعش األجرام يف مقدمتها .

د. عبد الجبار العبيدي

هل تتشابه ظاهرة المفكر محمد شحرور.. مع ظاهرة 
قال الدكتور محمد شحرور، لوثر وكالفن في تحريرالوطن العربي

رحمه الله، أن بدايات توجهه 

لدراسة النص املقدس دراسة 

نقدية عقالنية كانت مع أول 

صدام له مع الشيوعية، وذلك 

إبان دراسته للهندسة يف 

االتحاد السوفييتي السابق، 

حيث وجد أن الشيوعية، 

الفاشلة عىل أرض الواقع، 

متامسكة منطقيا وفكريا 

كنظرية؛ بينام كانت حججه 

تنهار برسعة أمام املحاكمة 

املنطقية والعقالنية، ألنه 

كمؤمن ومسلم تلقى ما يتلقاه 

جميع املسلمني يف بالدنا من 

تعليم ومنهجيات تفكري عفا 

عليها الزمن ورشب. لقد أدرك 

عندها أن املشكلة تكمن يف 

منهجيات وعادات ومقدسات 

القراءة النقلية للنص 

املقدس، وليس بالدين كدين.

اإذًا ب���داأت رحلة الدكت���ور حممد �شحرور 
كمفك���ر عقاين ناق���د ومتحرر م���ن قيود 
امل���وروث وتع�شبات الناقل���ن واملتبعن 
ال�شيوعي���ة.  م���ع  ال�ش���دام  �شاح���ة  يف 
فانطلق من اإميان را�شخ بالله واالإ�شام، 
ليوؤ�ش����ص ملنه���ج تفك���ريي علم���ي نق���دي 
ي�ش���ع العقل ف���وق النقل، ويق���دم املنطق 
عل���ى كل اخلطوط احلم���راء التي ر�شمها 
�شيوخ وفقهاء االإ�ش���ام من كل الطوائف 
واملذاه���ب والف���رق، معتمدا عل���ى قراءة 
حتليلي���ة حداثية للن�ص القراآين املقد�ص، 

باالأخذ باأدوات اللغة نحوًا وداللًة.
لقد اأطلق الدكت���ور �شحرور مع غريه من 
مفكري���ن اإ�شامي���ن حداثي���ن ومفكرين 
علماني���ن، مثل ال�ش���ادق النيهوم، وفرج 
ف���ودة، وج���ال �ش���ادق العظ���م، وحممد 
�شعيد الع�شم���اوي، ون�شر حامد اأبو زيد 
وغريه���م، �شعل���ة التجدي���د يف منهجي���ة 
التعام���ل م���ع الدي���ن االإ�شام���ي، بع���د اأن 
االإ�شام���ي،  الدي���ن  رج���ال  طبق���ة  كادت 
م���ن كل املذاه���ب، وال�شلط���ة ال�شيا�شي���ة 
واالأح���زاب ال�شيا�شي���ة اأن تدف���ن نهائي���ا 
ما ب���داأه ال�شيخان جم���ال الدين االأفغاين 
وحمم���د عب���ده، بع���د ق���رون طويل���ة من 

اجلمود الفكري االإ�شامي والفقهي.
لكن الرياح جرت عك�ص ما �شعى له هوؤالء 
مغموري���ن.  اأو  م�شهوري���ن  املفك���رون، 
فق���د انطلق���ت م���ا مت ت�شميته���ا ال�شحوة 
االإ�شامي���ة من���ذ نهاي���ة ال�شبعين���ات، مع 
يف  امل�شلم���ن  االإخ���وان  جن���م  �شع���ود 
اخلمين���ي  وا�شتي���اء  و�شوري���ا،  م�ش���ر 
على الث���ورة االإيراني���ة وحتويلها لثورة 
اإ�شامية، ت�شادم���ت اأول ما ت�شادمت مع 
ال�شفة الغربية للخلي���ج العربي، لتنبعث 
الفتن���ة ال�شيعي���ة ال�شني���ة، كاأداة �ش���راع 
�شيا�ش���ي بيد احل���كام يف كل هذه الدول. 
فانهم���رت اأموال النفط تعي���ث ف�شادا يف 

���ن النا����ص، وحتيي مناه���ج التع�شب  تديُّ
االإ�شام���ي ال�شني وال�شيعي، حتت غطاء 

ن�شرة االإ�شام.
لقد كان تيار احلداثة والتنوير االإ�شامي 
املجتمع���ات  لتط���ور  حتمي���ة  نتيج���ة 
والعل���وم والعق���ل الب�ش���ري، وكان اأي�شا 
�شرورة اأ�شا�شية لانتقال من ع�شر حكم 
ال�شاطن ال�شمويل و�شيطرة طبقة رجال 
الدي���ن على املجتم���ع، اإىل جمتمع حداثي 
ع�شري ي�شتطيع اال�شتمرار واال�شتقرار 

وبناء الدول الناجحة. 
لكن �شي���وخ الدين االإ�شام���ي، بغالبيتهم 
ومبختل���ف األقابه���م م���ا بن فقي���ه وعامل 
مذاهبه���م،  وب���كل  واإم���ام،  وحم���دث 
ا�شت�شع���روا خطر هذه املوج���ة العقانية 
وامتيازاته���م.   �شطلته���م  ته���دد  الت���ي 
فا�شتنه�ش���وا الهم���م وا�شتغل���وا امل�شاعر 
فاأوهم���وا  للنا����ص،  العاطفي���ة  الديني���ة 
امل�شلم���ن اأنه���م لي�ش���وا كهان���ا يك���ررون 
ويقد�شون ما قال���ه م�شايخهم وا�شاتذتهم 
فحول���وا  والف���رق،  املذاه���ب  مئ���ات  يف 
كل فك���ر جدي���د ب���دءا م���ن الدميقراطي���ة 
باال�شرتاكي���ة  وم���رورا  والعلماني���ة 
والليربالي���ة وال�شيوعي���ة ولي����ص انتهاًء 
ب�شريعة حقوق االن�شان الدولية اإىل كفر 
وزندق���ة ومعا�ٍص، واتهامها اأنها جزء من 

موؤام���رة كونية �شد االإ�ش���ام، تقوم على 
وها لتزيد  خرافات واأوه���ام رعوها وكربرّ

من م�شاكل هذه املجتمعات.
وق���د كان اأه���م م���ا من���ح التي���ار الدين���ي 
التقلي���دي �شلطت���ه وقوت���ه ه���و تواط���وؤ 
الب���اد  كل  يف  ال�شيا�شي���ة  ال�شلط���ة 
العربي���ة واالإ�شامي���ة مع �ش���راخ �شيوخ 
االإ�شام التقليدي���ن. فال�شلطة ال�شيا�شية 
اأي  ينا�شبه���ا  ال  االأمني���ة  الديكتاتوري���ة 
فك���ر ث���وري نقدي عق���اين الأن���ه �شي�شل 
باملح�شل���ة اإىل تهدي���د �شلطته���ا نف�شه���ا. 
وال ميك���ن التوه���م اأن م���ن ت���واطء كان 
فق���ط ال�شلط���ة ال�شيا�شي���ة التقليدية، بل 
التقدمي���ة  �شع���ارات  م���ن حمل���وا  اأي�ش���ا 
واال�شرتاكي���ة والقومي���ة، وم���ن ربط���وا 
رقابه���م بربطات عن���ق اأنيق���ة و�شافحوا 
ن�ش���اء ب���دون حج���اب؛ فالديكتاتورية ال 

تتجزاأ وتعرف اأعدائها جيدا.
م���ن  �شح���رور  الدكت���ور حمم���د  ين���ُج  مل 
التكف���ري والزندق���ة واالتهامات  حم���ات 
ال�شلبي���ة م���ن كل ن���وع، فه���و نق���د اأ�ش�ص 
الفك���ر االإ�شام���ي التقلي���دي، ال���ذي بقي 
م�شيط���را عل���ى العام���ة واخلا�ش���ة ملئات 
ال�شن���ن. الدكت���ور �شح���رور اأعل���ن له���م 
اأن كل م���ا كتب���ه وقدمه القدم���اء من �شلف 
وتابعن ال يلزم امل�شلمن اإىل يوم الدين، 

ب���ل هو قراءتهم وف���ق ع�شرهم ومكانهم، 
وم���ن حق امل�شلم���ن اإعادة ق���راءة القراآن 
مبعاي���ري وعقلي���ة القرن الع�شري���ن، واأن 
ال مقد����ص الأي تف�ش���ري اأو اجتهاد و�شعه 
�شي���وخ امل�شلمن عرب ق���رون طويلة. هو 
بب�شاط���ة حتدى �شلط���ة �شي���وخ االإ�شام 
الت���ي بنوها عل���ى عقول النا����ص ودينها، 
من خ���ال احتكارهم للتف�ش���ري والتاأويل 
والفت���وى واالأحكام، فا اأف���ادوا االإ�شام 

وال امل�شلمن يف الع�شر احلديث.
ق���د يختل���ف االن�شان مع بع����ص اأو كل ما 
قدمه الدكت���ور حممد �شح���رور، لكن ذلك 
ال يلغ���ي وال يقلل م���ن حقيقة اأن���ه اإن�شان 
ذو عق���ل وعل���م وجه���د واجته���اد واإبداع 

و�شجاعة قل مثيلها.
هو ع���رف الطريق ال�شحي���ح لكي ميتلك 
امل�شلم���ون دينه���م، ويح���رره م���ن �شلطة 
رج���ال الدين. اإن كان م���ن خاف معه يف 
التفا�شي���ل اأو املنهج، لك���ن التوجه يبقى 
�شحيحا و�شرورة ال بد منها اإن كان يريد 
امل�شلم���ون اأن يح���رروا اأنف�شه���م ودينهم 
الديني���ة  الديكتاتوري���ات  م���ن  ودوله���م 
و�شيط���رة  واالجتماعي���ة،  وال�شيا�شي���ة 

االأوهام والتع�شب و�شيق االأفق.
الدكتور �شحرور مل يل���َق ما ي�شتحقه من 
تقدير ودعم واإعام لي�شاهم مع املفكرين 
ال�شادقن يف ر�شم خريطة طريق لاإقاع 
نح���و الع�شرنة واحلداثة. ظلمه االإعام، 
وظلمه �شيوخ اال�شام ودعاته واإعامهم، 

وظلمه من ي�شدق االثنن.
الدكت���ور  هاجم���وا  مم���ن  كث���ريون 
لذاته���م  متع�شب���ون  وغ���ريه  �شح���رور 
ي���رون يف  ال  الأنه���م  الإ�شامه���م،  ولي����ص 
اأو  البع���ري،  ب���ول  ل�ش���رب  يدع���و  �شي���خ 
اإطاع���ة احلاكم الظامل، اأو قت���ل املخالفن 
للمذه���ب والطائف���ة، اأو حت���رمي معاي���دة 
غ���ري امل�شلمن، اأو �شح���ذ �شباب امل�شلمن 
لانخ���راط يف امللي�شيات اجلهادية �شنية 
و�شيعية، الت���ي امتهنت االإرهاب والقتل، 
�شوى “عامل اجتهد فاأخطاأ”، ويف اأق�شى 
نقده���م الأي م���ن هوؤالء ال�شي���وخ يقولون 

خوارج”. “اإنهم 
ب���ل اإن ق���راءة ومتابع���ة م���ا يقول���ه كثري 
م���ن ال�شيوخ، وكتائ���ب مريديهم، ي�شعنا 
كارث���ة  ث���م  اأوال،  اأخاقي���ة  كارث���ة  اأم���ام 
فكرية. فاالنح���دار االأخاقي يف مهاجمة 
الدكتور �شحرور ومن �شابهه، مل ياأت من 
“متحم�ش���ن غا�شبن لدينهم” كما يربر 
م�شاه���ري ال�شيوخ والف�شائي���ات، بل اأتى 
من منه���ج اأ�ش�ش���ه �شي���وخ الطوائف عرب 
ق���رون طويلة م���ن التحارب فيم���ا بينهم، 
وحت���ت ظ���ل عاق���ة ملتب�شة م���ع ال�شلطة 
ال�شيا�شي���ة الديكتاتورية، اإنه منهج يعرب 
عن���ه احلدي���ث ال�شري���ف، �ش���واء �شح اأم 
، حول اأحد اآي���ات املنافق “واإذا  مل ي�ش���حرّ

خا�شم فجر”.
اأما الوجه االآخ���ر للماأ�شاة فهو فجور من 
انتقل من تع�ش���ب الدين اإىل تع�شب �شد 
الدي���ن، فن�ش���اأت اأي�ش���ا تي���ارات ال ترتك 
فر�ش���ة للتهج���م عل���ى كل مقد����ص دين���ي، 
اتهام���ات  وتوزي���ع  غ���ريه،  اأو  اإ�شام���ي 
كل  عل���ى  واالإره���اب  واجله���ل  التخل���ف 
امل�شلمن، والنظر لهم كطبقة اأقل اإن�شانية 
من غريهم. فا�شتعلت حرب االإنرتنت بن 
تع�شب���ن يب���دوان متناق�ش���ن من حيث 
ال�ش���كل، لكنهم���ا م���ن نف�ص اجلوه���ر، اإنه 
جوهر عدم احرتام االإن�ش���ان كاإن�شان اإال 

اإذا كان معهم يف نف�ص اخلندق.
الرحم���ة لرائ���د الفك���ر والعق���ل والعطاء 

امل�شلم الدكتور حممد �شحرور.

عقالنية شحرور وتحجر الكهنوت

عالء الدين الخطيب
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وقيا�شيرّ ومتما�ص مع البنية اال�شتبدادية""
اإن ما يعانيه امل�شلمون اليوم، براأي �شحرور، 
ه���و اإح���دى نتائ���ج تقدي����ص ال���رتاث واأخ���ذه 
مبجمل���ه دون متحي����ص، فاإذا فرقن���ا مثًا بن 
مقام���ي الر�شال���ة والنبوة تتهاف���ت الكثري من 
امل�شلم���ات يف تفكرين���ا، فاأطروح���ة "�شاحب 
الوحين" التي اعتمدها ال�شافعي، وجعل من 
كام الر�ش���ول وحي���ا، ال �شحة له���ا، وتخالف 
اأب�ش���ط قواع���د التنزي���ل احلكي���م، والغيبيات 
ال���واردة يف كتب احلديث م���ن معراج وعذاب 
قرب واأهوال ال�شاعة واالأعور الدجال ال عاقة 
لن���ا بها، وال ميكن اأن يكون م�شدرها الر�شول 
الأنه ال يعلم الغي���ب، اأما ع�شمته فهي يف مقام 
تبليغ الر�شالة فقط ال غري، بينما ال ع�شمة يف 
مق���ام النبوة، والل���ه تعاىل كان يوج���ه النبي 

بتعليماته حن يخطئ.
اأم���ا اعتبار ال�شن���ة، بو�شفها كل ق���ول اأو فعل 
قام به الر�شول، م�ش���درًا للت�شريع، فاإنه جعل 
م���ن الر�شال���ة املحمدية العاملي���ة ر�شالة حملية 
لعرب �شبه اجلزيرة العربية يف القرن ال�شابع 
ل العقل العربي االإ�شامي  امليادي فقط، وحورّ
اإىل عقل قيا�شي، اأي اأن اأوامر النبي ونواهيه 
مر  يف غري ال�شعائر، كال�شفر واللبا�ص وويل االأ
بال���زواج، تتبع اأعراف جمتمعه، وهي مبثابة 
القانون املدين للدولة التي اأ�ش�شها، وملجتمعه 
وفق االأعراف ال�شائدة، وهي وثائق تاريخية 

بحتة، حتى اإن �شحت ال يقا�ص عليها.

في أسباب عجز العقل العربي
فتح���ت درا�شة �شح���رور للقراآن ط���وال ن�شف 
قرن تقريب���ا على م�شروع اأو�ش���ع؛ هو درا�شة 
العقل العربي اجلمع���ي، وال�شروع يف تقدمي 
املعرف���ة.  اإنت���اج  ع���ن  ح���ول عج���زه  اأجوب���ة 
ويف ماي���و/ اأي���ار 2017، ح���دد �شح���رور يف 
حما�ش���رة األقاه���ا يف "معهد الع���امل العربي" 
يف باري����ص، اأ�شب���اب عجز العق���ل العربي عن 
االإنت���اج املع���ريف، ف���راأى اأن العق���ل العرب���ي 
يع���اين من ثاث م�ش���اكل تعطل عملي���ة اإنتاج 
املعرف���ة، تتمثل يف اأن العقل العربي "تراديفرّ 

وقيا�شيرّ ومتما�ص مع البنية اال�شتبدادية".
بخ�شو����ص النقط���ة االأوىل يق���ول باأن���ه عقل 

ق  ق ب���ن الق���راآن والكت���اب، كم���ا ال يفررّ ال يف���ررّ
اأي�شًا ب���ن االأب والوالد، وبن االأم والوالدة. 
و�شب���ب �شقوطه يف م�شكلة ال���رتادف اأنه بقي 
عق���ًا �شعري���ًا، وال�شعر ال يعيب���ه الرتادف وال 
اخلي���ال وال حت���ى الك���ذب، حت���ى اأن االإعجاز 
الق���راآين نف�ش���ه ج���رى تقدمي���ه يف احل�شارة 

العربية كمباراة بن الله وال�شعراء.
والعق���ل العرب���ي قيا�ش���ي اأي اأن���ه عاج���ز عن 
التفك���ري حلاجت���ه اإىل ن�شخ���ة اأ�شلي���ة ليقي�ص 
عليها. اأت���ى ذلك خال الق���رن الثامن امليادي 
اأحده���ا اعتب���ار  م���ن جمموع���ة عنا�ش���ر كان 
ال�شافعي اأن احلديث النبوي وحٌي اآخر، ومن 
هذا املنظور بداأت م�شاريع جمع االأحاديث يف 
كتٍب يرى �شح���رور باأنها ت�شب���ه عملية قيا�ص 
عل���ى االإجني���ل ال���ذي يحم���ل تركيب���ة خمالفة 
للق���راآن، باعتب���اره ال�شرية الذاتي���ة للم�شيح، 
وهك���ذا ج���رى داخ���ل االإ�ش���ام اخ���رتاع دين 
جديد �شار فيه النبي حممد وال�شحابة مركزًا 
���وه  لاإ�ش���ام مثلم���ا اأ�شب���ح امل�شي���ح وحواريرّ
مركز امل�شيحية، ومن ث���م اأ�شيفت املعجزات، 
واعت���ربت حياة الر�ش���ول وال�شحابة م�شدرًا 
لت  يقا�ص علي���ه يف ممار�شة احلياة التي حتورّ
ن���ات الدين،  ن من مكورّ ه���ي االأخرى اإىل مك���ورّ

ينبغي تعميمها يف الزمان واملكان.
اإن �شل���ب م�شروع���ه الفكري، كم���ا راآه، يهدف 
اإىل اإعادة املركز اإىل القراآن، واأن يكون النبي 
���د مبلرّغ���ًا، اأي اأن كل م���ا يقول���ه ينبغي اأن  حممرّ
ناأخ���ذه كوثائ���ق تاريخية ولكنها غ���ري ملزمة 

الأحد.
�ش���ت اأن  وذه���ب اإىل اأن الثقاف���ة ال�شائ���دة كررّ
االإمي���ان اأو�شع م���ن االإ�ش���ام، اأو األغت الفرق 
بينهم���ا، يف ح���ن اأنه ي���رى اأن كل م���ن يوؤمن 
بالله م�شل���م، واأن من اتبع النبي حممد يعترب 
���د عليه الق���راآن. ويقول  موؤمن���ًا، وه���و ما يوؤكرّ
»لق���د عزلن���ا اأنف�شنا ع���ن العامل ح���ن اعتقدنا 
اأنن���ا االأمة الناجية من ب���ن جميع االأمم، وقد 
ا�شتعملن���ا هذا املنظور املقل���وب يف فهم االآية 
�ْشَاِم ِدينًا َفَلن  الت���ي تقول "َوَمن َيْبَتِغ َغ���رْيَ ااْلإِ

ُيْقَبَل ِمْنُه"«.
نب���ه �شح���رور اأي�ش���ا، اإىل اأن خلط���ا نت���ج من 
ك���ون معظ���م امل�شطلح���ات الت���ي ن�شتعمله���ا 
ُو�شع���ت يف ع�ش���ر التدوي���ن؛ القرنن الثامن 
والتا�ش���ع. يتخذ هنا من���اذج م�شطلحات مثل 
ة، والتي �شيغت معانيها متنا�شبة  الكفر والردرّ
م���ع طروح���ات دول���ة قوي���ة وباط�ش���ة، وه���و 
م���ا ي�شعن���ا اأمام ال�شب���ب الثالث لعج���ز العقل 
العرب���ي املتمث���ل يف ات�شاق���ه م���ع اال�شتبداد، 
اإذ اإن���ه يت�ش���اءل ع���ن امل�شم���وح واملمنوع قبل 
الت�ش���اوؤل عن املوجود وغ���ري املوجود، وهذا 
االأم���ر يتنا�شب مع البني���ة اال�شتبدادية ويعيد 
دت،  اإنتاجه���ا. فاالإ�ش���ام، ب�شيغت���ه الت���ي �شورّ

دية التي يدعو اإليها القراآن. يقمع التعدرّ
ول���د حمم���د دي���ب �شح����رور يف دم�ش���ق ع���ام 
1938، وح�ش���ل فيه���ا عل���ى �شه���ادة التعلي���م 
االبتدائي عام 1949، واالإعدادي عام 1953، 

والثانوي عام 1957.
�شافر اإىل االحت���اد ال�شوفييتي ببعثة درا�شية 
لدرا�ش���ة الهند�ش���ة املدني���ة يف مو�شك���و ع���ام 
1959، وتخ���رج بدرج���ة دبل���وم يف الهند�شة 
كلي���ة  يف  معي���دًا  ع���ن   .1964 ع���ام  املدني���ة 
الهند�شة املدنية – جامعة دم�شق عام 1965-
1968 ثم اأوف���د اإىل جامعة دبلن باإيرلندا عام 
1968 للح�ش���ول عل���ى �شهادت���ي املاج�شت���ري 
يف   1972 ع���ام  والدكت���وراه   ،1969 ع���ام 
الهند�ش���ة املدني���ة – اخت�شا�ص ميكانيك تربة 
واأ�شا�ش���ات. ع���ن مدر�ش���ًا يف كلي���ة الهند�شة 
املدني���ة – جامع���ة دم�ش���ق ع���ام 1972 مل���ادة 

ميكانيك الرتبة، ثم اأ�شتاذا م�شاعدًا.
افتت���ح مكتب���ًا هند�شي���ًا ا�شت�شاري���ًا ملمار�ش���ة 
املهنة كا�شت�شاري منذ عام 1973، و�شارك يف 
ا�شت�شارات فنية لكثري من املن�شاآت الهامة يف 

�شورية.
رح���ل الدكتور �شحرور لي���رتك وراءه زوجته 
واأربع���ة اأبناء ذكور، بعد ن�ش���ف قرن ق�شاها 

حماوال هدم الرتاث واإعادة بنائه.

�شم���ن �شل�شلة "درا�ش���ات اإ�شامية معا�شرة" 
االأه���ايل  دار  ن�شره���ا  عل���ى  اأ�شرف���ت  الت���ي 
يف دم�ش���ق، �ش���در ل���ه: »الدول���ة واملجتم���ع« 
منظوم���ة  واالإمي���ان..  »االإ�ش���ام   -  )1994(
القي���م« )1996( - »نحو اأ�ش���ول جديدة للفقه 
االإ�شام���ي.. فقه امل���راأة "الو�شية – االإرث – 
القوام���ة – التعددية – اللبا����ص"« )2000(- 

»جتفيف منابع االإرهاب« )2008(.
و�ش���در له عن دار ال�شاقي )بريوت – لبنان(: 
»الق�ش����ص الق���راآين – املجل���د االأول: مدخ���ل 
اإىل الق�ش�ص وق�ش���ة اآدم« )2010(- »الكتاب 
والقراآن: روؤية جديدة« )2011( - »الق�ش�ص 
القراآين – املجلد الثاين: من نوح اإىل يو�شف« 
)2012(- »ال�شن���ة الر�شولية وال�شنة النبوية 
– روؤية جديدة« )2012( - »الدين وال�شلطة: 
قراءة معا�ش���رة للحاكمي���ة« )2014( – "فقه 
املراأة – نحو اأ�شول جديدة للفقه االإ�شامي" 
ق���راءة  الكت���اب وتف�شيله���ا:  – "اأمُّ   )2015(
معا�ش���رة يف احلاكمي���ة االإن�شاني���ة: تهاف���ت 

الفقهاء واملع�شومن" )2015(.
كم���ا �شدر له كتاب مرتج���م اإىل االإنكليزية يف 

هولندا العام 2009 عن دار Bril بعنوان:
هند�شة املن�شاآت وهند�شة العقول

قب���ل انتق���ايل لدرا�ش���ة الفل�شف���ة، التحقت يف 
العام 1990 بكلرّية الهند�شة املدنية يف جامعة 
دم�شق، التي بقيت فيها حتى املرحلة الدرا�شية 
الثانية. ومنذ �شنتي الدرا�شية االأوىل ان�شغل 
الو�شط���ان الطاب���ي واالأكادمي���ي بالدكت���ور 
حممد �شح���رور، الذي كان اأحد اأع�شاء الكادر 
التدري�ش���ي يف الكلرّية، وكانت لديه، باالإ�شافة 
الهتماماته الهند�شية، اهتمامات اأخرى فكرية 
وثقافي���ة، وه���و بذل���ك مل ي�ش���ذ ع���ن عديد من 
ه���وؤالء االأ�شاتذة الذين عمل���وا يف التدري�ص، 
وكان���ت لهم اهتمام���ات اأخرى غ���ري هند�شية. 
واأكرثه���م �شهرة رمبا كان الدكت���ور �شعد الله 
اآغ���ا القلع���ة، ال���ذي در�شنا لدي���ه يف مدرجات 
ي���ج  خررّ وه���و  املعلوماتي���ة،  م���ادة  اجلامع���ة 
م العديد  املعه���د املو�شيق���ي بحلب، اأع���درّ وق���درّ
م���ن الربام���ج املو�شيقي���ة امل�شه���ورة، كما نال 
العدي���د من اجلوائ���ز االإعامي���ة واملو�شيقية، 
واأل���ف مو�شوعة "االأغاين الث���اين" الذي هي 

مبثاب���ة الن�شخة الع�شرية ل�"اأغاين" اأبي فرج 
االأ�شفه���اين، كم���ا ان�شغل بال�شيا�ش���ة )اأ�شبح 
وزي���را لل�شياح���ة يف وزارت���ن متتاليت���ن(، 
واأطل���ق م�شروع التاأ�شي����ص لنه�شة مو�شيقية 
عربي���ة جدي���دة. اأم���ا الدكتور طال���ب عمران، 
�شن���ا الريا�شيات، فان�شغ���ل باالإعام  ال���ذي دررّ
وق�شايا الفلك واخليال العلمي، واألرّف العديد 
م���ن الكتب يف ه���ذا املج���ال. وهن���اك اآخرون 
�شع���وا اإىل منا�شب �شيا�شي���ة، وغريهم خ�شر 

غري مرة يف انتخابات جمل�ص ال�شعب.
كان ه���ذا ه���و اجل���و الع���ام ال�شائ���د يف كلي���ة 
الهند�ش���ة ال���ذي مل�شته عن قرب، وق���د انعك�ص 
على طلبته���ا اهتمام���ًا ب�شوؤون ثقافي���ة وفنية 
تهت���م  الت���ي  الهند�ش���ة  جت���اوزت  وريا�شي���ة 
باالإ�شمنت واخلر�شانة امل�شلحة، اإىل الهند�شة 

التي تهتم بعقولهم وثقافتهم.
األرّ���ف �شحرور ع���دة كتب يف الهند�ش���ة املدنية 
بقيت مراج���ع هامة يف حق���ل ميكانيك الرتبة 
واالأ�شا�ش���ات. لك���ن كتاب���ه )الكت���اب والقراآن: 
ق���راءة معا�ش���رة( ال���ذي �شدر الع���ام 1990، 
اأث���ار �شج���ة كب���رية جت���اوزت ح���ي الربامكة 
الدم�شق���ي، حيث تق���ع كلية الهند�ش���ة املدنية، 
لي�شغل االأو�ش���اط الثقافة العربي���ة والعاملية، 
مب�شرا بوالدة باح���ث جديد يف حقل الرتاث، 
والدرا�ش���ات القراآنية، مبنهجي���ة جديدة غري 

معهودة.
"يزع���زع �شحرور ثق���ة امل�شلمن يف تراثهم، 
ب���كل م���ا يحتويه م���ن كت���ب تف�ش���ري وحديث 
و�ش���رية نبوية وفق���ه، ويوؤكد عل���ى اأنه تراث 
اإن�ش���اين عر�شة لل�ش���واب واخلطاأ والن�شيان 
والتق���دمي والتاأخ���ري" واإىل جان���ب اهتم���ام 
اأو�شاط معينة بالكتاب والرتحيب مبنهجيته، 
لق���ي الكت���اب، اأي�ش���ا، اعرتا�ش���ات واإدانات، 
ف���راأى في���ه علماني���ون ع�شرن���ة غ���ري جمدية 
للدي���ن، ووج���د في���ه مت�ش���ددون ديني���ا كف���را 
وجتديفا. وللح�شول على خ�شم معقول على 
ن�شخ���ة م���ن الكت���اب ال�شخ���م )822 �شفحة(، 
ال���ذي مل يكن �شع���ره زهيدا، انته���زت ل�شرائه 
فر�ش���ة معر�ص للكتاب اأقام���ه املكتب الطابي 
الإح���دى ف�شائل منظمة التحري���ر الفل�شطينية 
قرب كلية الهند�ش���ة، والتي كانت، وغريها، ال 

تزال تن�شط جماهرييا قبل دخولها يف �شبات 
عمي���ق م�شتم���ر اإىل الي���وم. بع����ص م���ن طلبة 
زم���اء التق���وا الدكت���ور �شح���رور، يف حينه، 
ونقل���وا يل اأن���ه كان م�شتاء م���ن الهجوم على 
الكت���اب، وبدا مقتنعا اأن كثريين ممن انتقدوا 
الكت���اب اإم���ا اأنه���م مل يفهم���وه اأو مل يكلرّف���وا 

اأنف�شهم عناء قراءته.
اأقبلت على الكتاب بكل ما اأوتيت من اإمكانات 
طالب يف �شنت���ه اجلامعي���ة االأوىل، وحاولت 
ه�ش���م م���ا متكنت م���ن ه�شم���ه، وكن���ت طبعا 
بحاجة الإعادة قراءت���ه يف ال�شنوات الاحقة، 
واالط���اع عل���ى مزي���د م���ن موؤلف���ات �شحرور 
الت���ي بداأت ت�شدر تباع���ا، ال �شيما بعد متابعة 
درا�شت���ي اجلامعي���ة يف كلي���ة الفل�شفة. ومنذ 
البداي���ة، اقتنع���ت اأين اأم���ام م�ش���روع فك���ري 
اآخر لنقد ال���رتاث يكمل ما بداأه كل من ح�شن 
م���روة، والطي���ب تيزين���ي، وعاب���د اجلابري، 

وح�شن حنفي واآخرين.

الموقف من الحديث خصوصا 
والتراث عموما

مت  يعتق���د �شح���رور اأن �شناع���ة احلدي���ث قدرّ
�ش���ورة للر�شول م�شوهة متام���ًا عن تلك التي 
وردت يف التنزي���ل، فن�شب���ت اإلي���ه الكثري من 
ال�شف���ات ال�شلبي���ة، �ش���واء يف �شلوك���ه اأم يف 
اأفعال���ه كاإن�ش���ان وكر�ش���ول، فظه���ر �شخ�ش���ا 
حمب���ا ل�شفك الدماء وللقت���ال وللجن�ص، بينما 
م التنزيل �شورة مهيب���ة الإن�شان على خلق  ق���درّ
عظي���م، منزه ع���ن النقائ�ص، �شم���ن ال�شروط 
املو�شوعية لكونه اإن�شانا مكلفا باإباغ ر�شالة 
من ربه. وقد ن�شب احلديث اإىل الر�شول علمه 
بالغيب، فيما نفى التنزيل ذلك عن اأي اإن�شان. 
عدا عن الع�شمة التكوينية التي و�شعوها به، 
وا�شتمرت يف �شالته، علمًا اأنه كان مع�شومًا 
فق���ط يف مقام اإب���اغ الر�شالة، اأم���ا املعجزات 
املادية التي ن�شبوها له فالتنزيل مل يذكر عنها 
�شيئًا، بينما معجزت���ه اخلالدة هي نبوته، اأي 
ما ج���اء يف القراآن من عل���وم ال يظهر تاأويلها 
اإال م���ع تقدم الزم���ن وحتى قي���ام ال�شاعة، كما 

ذهب �شحرور.
اأي�شا، مترّ اخللط بن مقامي النبوة والر�شالة، 

لت اجتهادات النبي يف بناء دولته وفق  وحتورّ
مقت�شي���ات ع�ش���ره وجمتمع���ه اإىل دين، ويف 
ح���ن اأن الدي���ن االإ�شام���ي عامل���ي ي�شلح لكل 
زم���ان ومكان، �شار دينًا حملي���ًا، ي�شلح ل�شبه 
جزي���رة العرب، ويقف بنا عن���د القرن ال�شابع 

امليادي.
يف  واخلريي���ة  العدال���ة  ح�ش���ر  ج���رى  كم���ا 
ال�شحابة، واأ�شبحت اأقوالهم واأفعالهم جزءًا 
م���ن الدين ال يجروؤ اأحد عل���ى خمالفته، وبات 
ر�ش���ى الل���ه حم�شورا به���م دون غريهم، علمًا 
اأن التاري���خ ي�ش���ري اإىل االأمام، وكم���ا "ر�شي 
الل���ه عنه���م فقد ر�ش���ي عم���ن كان قبلهم وعمن 
ج���اء بعدهم بكل ما فيهم م���ن عيوب واأخطاء، 

كل ح�شب زمانه".
يدع���و �شح���رور اإىل قب���ول اأي حدي���ث له بعد 
اإن�ش���اين بغ����ص النظ���ر ع���ن �ش���روط �شحته 
التقليدية، فال�شرط اإن�شاين ال اإمياين، ويجب 
اأن ترفع ع���ن احلديث �شف���ة القدا�شة، مقتنعا 
اأن احلكمة م���ن �شفات النب���وة، لكنها وحدها 
ال حتت���اج لنبوة، فكونفو�شيو�ص واأبو العاء 
املع���ري وفولت���ري وغاندي وغريه���م امتلكوا 
احلكم���ة، وه���ي ال تنقطع حتى قي���ام ال�شاعة، 
اإنه���ا اإذًا تتعلق باالأخاقيات. اأما فيما عدا ذلك 
فعلين���ا اإح���داث قطيع���ة معرفية مع ه���ذا الكم 
الهائل م���ن االأحاديث التي متنعن���ا من ال�شري 

قدمًا.
يزعزع �شحرور ثقة امل�شلمن يف تراثهم، بكل 
م���ا يحتويه من كتب تف�ش���ري وحديث و�شرية 
نبوي���ة وفقه، ويوؤك���د على اأنه ت���راث اإن�شاين 
عر�شة لل�شواب واخلطاأ والن�شيان والتقدمي 
والتاأخ���ري، وكت���ب التف�شري واحلدي���ث متثرّل 
والق���راآن  الكت���اب  م���ن  اأ�شحابه���ا  فهم���ه  م���ا 
واالأحادي���ث النبوية، وف���ق اأدواتهم ونظمهم 
املعرفي���ة، والكت���اب الوحيد امل���رباأ من العيب 
والري���ب، واحلاوي على احلقيقة املطلقة، هو 
كتاب الل���ه فقط. ناهيك ع���ن اأن اأخبار الرتاث 
عند علماء االأ�شول دليل ظني، والظن ال يغني 

من احلق �شيئًا.
"ي���رى �شح���رور اأن العقل العربي يعاين من 
ث���اث م�ش���اكل تعط���ل عملي���ة انت���اج املعرفة، 
"ت���راديفرّ  العرب���ي  العق���ل  اأن  يف  تتمث���ل 

ينتمي الراحل إىل جيل 

املثقفني العرب الذين 

صدمتهم هزمية حرب 

العام 1967، وحرضتهم عىل 

البحث عن أسباب الهزمية 

القاسية التي مني بها العرب 

مجتمعني، والتي مل تكن، 

بحال من األحوال، مجرد 

هزمية عسكرية، بل بدت 

هزمية حضارية. ويف العام 

1970 بدأ الدكتور شحرور 

دراسته املنهجية للقرآن 

والحديث مستفيدا من املنطق 

الريايض، كام أشار يف غري 

مناسبة، فاستحدث نهجًا 

جديدًا وعلميًا لفهمها، وكان 

كتابه »الكتاب والقرآن: قراءة 

معارصة« يف طبعته األوىل 

العام 1990، حصيلة عقدين من 

البحث والدراسة واإلعداد، 

وفاتحة لعدة كتب يف نقد 

الرتاث صدرت تباعًا.

نصف قرن من هندسة التراث

حسام أبو حامد

محمد شحرور
خليل صويلح

مل يدر�ص هذا املفكر االإ�شكايل علوم القراآن 
القاع  من  �شواها  اأو  االأزه���ر  جامعة  يف 
الهند�شة  در���ص  ���ا  اإمنرّ التقليدية،  الدينية 
دب��ل��ن،  يف  ث��م  م��و���ش��ك��و،  يف  امليكانيكية 
اأ�شتاذًا يف كلية  اإىل دم�شق،  اأن يعود  قبل 
�شتينيات  منت�شف  امليكانيكية،  الهند�شة 
القرن املن�شرم. ع�شية حرب حزيران 67، 
عا�ص �شدمة الهزمية، لي�شتيقظ على وعٍي 
اآخر، يف تاأ�شي�ص م�شروع اإ�شاحي يخلخل 
ث��واب��ت ال���رتاث االإ���ش��ام��ي م��ن اجل���ذور، 
الغبار  تنف�ص  خمتلفة،  ب�شكة  وحراثته 
عن امل�شلمات، داعيًا اإىل اإعادة التفكري يف 
دًا يف  الدين واملجتمع، وموؤكرّ العاقة بن 
التنويري فكرة جوهرية تتعلرّق  م�شروعه 
يف  تكمن  ال  االإ�شامي  العامل  م�شكلة  ب��اأنرّ 
ا يف اأ�شاليب التاأويل.  االإ�شام نف�شه، واإمنرّ

هكذا، نه�ص م�شروعه على تاأويل الكتاب 
نابذًا  ل،  االأورّ امل��ق��ام  يف  لغويًا  ���ص  امل��ق��درّ

التف�شري  يف  ة  امل�شتقررّ احلجج  ع�شرات 
معتربًا  النبوية،  ة  ال�شنرّ فيها  مبا  خارجًا، 
الزمانية  الظروف  فر�شته  اجتهادًا  اها  اإيرّ
ولي�شت  النبي،  فيها  عا�ص  التي  واملكانية 
ت�شريعًا اإلهيًا، واإذا به يزلزل ر�شوخ الفقه 
ال��دي��ن��ي��ة، فاحتًا  االأح��ك��ام  االإ���ش��ام��ي يف 
الباب على م�شراعيه يف مواجهة االأ�شئلة 
ال�شائكة التي تواجه االإ�شام اليوم، داعيًا 
دية يف االجتهاد، ومترّهمًا العقل  اإىل التعدرّ

ه »عقل اآحادي، وهذا  العربي االإ�شامي باأنرّ
ف��اإنرّ  وتاليًا  ب��ح��ت«،  ديني  اأ�شا�شه  العقل 
يعود  ��ا  واإمنرّ جديدًا،  لي�ص  االإ�شام،  ماأزق 

يف اإىل فرتة التدوين، 
ال�����ق�����رن ال���ث���اين 
والثالث الهجري، 
ع���ن���دم���ا ا���ش��ت��ق��ررّ 

للعبا�شين  احل��ك��م 
واأ���ش��ب��ح��ت ال���دول���ة 

ق���وي���ة ج������دًا، وب��ات��ت 
�شخ�شية  مرجعيتها 
ولي�ص  حم��م��د،  النبي 

امل�����ش��ح��ف. ع��ن��د ه��ذا 
احل���������درّ ج�������رى ت����اأط����ري 

ثابتة، �شواًء  االإ�شام بنظم 
��ة  مب���ا ي��ت��ع��لرّ��ق ب��ت��ع��ري��ف ال�����ش��نرّ

ال��ف��ق��ه، وم��ا  اأ����ش���ول  اأو  ال��ن��ب��وي��ة، 
ال��ي��وم يف وجه  اإىل  زال���ت را���ش��خ��ة 

اأ�شول  »و�شع  يف  م�شاد  اجتهاد  اأيرّ 
ج���دي���دة ل��ل��ف��ق��ه االإ����ش���ام���ي« مب��ع��اي��ري 

اع��ت��ب��اره��ا  يف  ت�����ش��ع  ���ش��رف��ة  علمية 
هذا  املعنى«.  وم��رون��ة  الن�ص  »ثبات 

احل�شور اال�شتثنائي الأطروحات �شاحب 
التنويرين  نادي  لدى  وال�شلطة«  »الدين 
قابلة لاخرتاق  �شر�شة غري  مقاومة  يلقى 
بالن�شبة اإىل التيارات االإ�شامية التقليدية 
ال���ت���ي ن��اه�����ش��ت م�����ش��روع��ه ب�����ش��را���ش��ة، 
خا�شرًا  معهم  م��ن��اظ��رات��ه  يف  واأخ��رج��ت��ه 
ل��دى ال��ع��وام، رغ��م حم��اوالت��ه يف تو�شيع 
اإىل  الكتابة  م��ن  بانتقاله  ال�شجال  رقعة 
احتلرّها  طاملا  التي  التلفزيونية  ال��ربام��ج 
فقهاء �شلفيون مدججون مبرجعية الن�ص 
ال�شورة  ف���اإنرّ  وتاليًا  واملنطق،  العقل  ال 

خانة  يف  ت�شعه  ��ر  امل��ف��كرّ ل��ه��ذا  العمومية 
اللفظ  با�شتغاله على  البدع والزندقة  اأهل 
اإىل  »اخل�شوع  دون  من  للقراآن،  اللغوي 
للو�شول  كمنهج  االإ�شامي  الفقه  �شلطان 
اأخ��رى،  جهة  م��ن  االإل��ه��ي��ة«.  احلقيقة  اإىل 
هو  االإ���ش��ام  ب��اأنرّ  �شحرور  حممد  يعرتف 
كة يف العامل العربي،  القوة الوحيدة املحررّ
حتدث  مل  م��ا  �شيا�شيًا  اإ���ش��اح  ال  وت��ال��ي��ًا 
تربة  بتقليب  جوهرية  دينية  اإ�شاحات 
نقدية  بقراءة  وذلك  عميقًا،  الديني  االإرث 
يعيد  معا�شر  معريف  نظام  لبناء  مغايرة 
وفقًا  املا�شوي  االإ�شامي  الت�شريع  هيكلة 
»جتفيف  كتابه  ولعل  الراهن.  ملتطلبات 
ة  مهمرّ م�شاهمة  االإره�����اب«  م��ن��اب��ع 
املفاهيم  ب��ع�����ص  ت�شحيح  يف 
االإ����ش���ام���ي���ة ال���ت���ي ت��ت��ع��لرّ��ق 
ب��اجل��ه��اد وال��ق��ت��ال واالأم���ر 
ب���امل���ع���روف وال��ن��ه��ي عن 
وال��رباء.  وال��والء  املنكر، 
خمتلفة  ق���راءة  يف  وذل���ك 
ات  ت��ن�����ش��ف ال���ت�������ش���وررّ
اجلاهزة للوعي اجلمعي 
مل���ع���ن���ى اجل�����ه�����اد، ع��رب 
اأ���ش��ئ��ل��ة م���ن ن�����وع: هل 
م�شوؤول  حقيقة  االإ���ش��ام 
الفقه  ه��و  اأو  االإره����اب  ع��ن 
االإ���ش��ام��ي ال��ت��اري��خ��ي ال��ذي 
نع اإن�شانيًا مبا يائم االأنظمة  �شُ
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة؟ وه����ل ال��ق�����ش��اء على 
�شيفي  املتطرفة  االإ�شامية  احلركات 
مبكافحة االإرهاب؟ وهل احلروب والقوة 
امل�شلحة كافية للق�شاء على االإرهاب اأو اأن 

له جذورًا يف اأمهات كتب الفقه؟
ي��ل��ق��ي ه���ذا ال��ك��ت��اب ال�����ش��وء ع��ل��ى م��ع��اٍن 
�شبرّب  ال��ق��راآن،  يف  وردت  ملفاهيم  كثرية 
انحرافًا ملحوظًا  ال�شحيح  تف�شريها غري 
لتكون  الر�شول  حملها  التي  الر�شالة  عن 
واالأمر  والقتال  كاجلهاد  للعاملن،  رحمة 
ب���امل���ع���روف وال���ن���ه���ي ع���ن امل��ن��ك��ر، 

والوالء والرباء.
رحل حممد �شحرور تاركًا ر�شيدًا 
ثريًا من العناوين االإ�شكالية مثل 
»االإ�شام واالإميان«، و»نحو اأ�شول 
جديدة للفقه االإ�شامي«، و»جتفيف 
م��ن��اب��ع االإره���������اب«، و »ال��ق�����ش�����ص 
���ة  »ال�������ش���نرّ و  ال��������ق��������راآين«، 
الر�شولية وال�شنة النبوية«، 
واأم  وال�����ش��ل��ط��ة«،  »ال��دي��ن  و 

الكتاب وتف�شيلها«.

محمد شحرور..
مفّكر العقالنية والتنوير

رحل يف أبو ظبي املفكر اإلسالمي السوري محمد شحرور )1938ــ 2019(، مخّلفًا وراءه 

عاصفة من األفكار الراديكالية يف تأويل القرآن. فمنذ كتابه »الكتاب والقرآن« )1990(، 

ألقى حجرًا يف املياه الراكدة لعلوم الدين، معّواًل عىل تفكيك النّص القرآين مبنهج علمّي 

وتاريخّي يدحض التفسري التقليدّي للخطاب الدينّي، ما جعله هدفًا لكتابات تقليدية مضاّدة 

ألطروحاته إىل حدود تكفريه واّتهامه باإللحاد، فيام رأى آخرون أّنه مارتن لوثر إسالمي، أو 

ابن رشد آخر يف اتكائه إىل العقل ال النقل، عىل غرار كتابات محمد أركون، وحسن حنفي، 

ونرص حامد أبو زيد، وآخرين.
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير 

���ه اأن يفك اأ�ش���ر كتاب الله الذي ظ���ل حبي�شًا  كان همرّ
ط���وال 12 قرن���ًا م�ش���ت يف تف�ش���ري ب�ش���ري عربي 
األب�شه رداءًا بدوي���ًا �شحراويًا حمليًا مغلقًا رجعيًا، 
ثم ما لب�ص اأن حتول ذلك التف�شري الب�شري اإىل اأ�شل 

مطابق لاأ�شل االإلهي املقد�ص!!
���ه اأن يطل���ق الدي���ن م���ن حمب�ش���ه ويعود به  كان همرّ
زم���ان  ل���كل  و�شاحيت���ه  واإن�شانيت���ه  عامليت���ه  اإىل 
وم���كان، واأن ينزع عنه قيم واأف���كار وثقافة البداوة 
والت�شح���ر التي و�شعتها التفا�ش���ري على ن�شو�شه 
فحولت���ه اإىل ن����ص حم�ص حمل���ي و�شبغته ب�شبغة 
تقالي���د حم�ص عربية وقيم حم����ص عربية ومفاهيم 
بيئي���ة عربي���ة، بينما هو ن����ص اإن�ش���اين عاملي جاء 
لكل النا�ص من ال�شعودي���ة اإىل الرنويج والدمنارك 
ومن فنلندا اإىل الهن���د ومن اأ�شرتاليا اإىل كندًا ومن 

اليابان اإىل جنوب اأفريقيا.
���ه اأن يداف���ع ع���ن دين الل���ه، وي�شقط عنه كل  كان همرّ
م���ا علق به م���ن ت�شويه وقبح ب�ش���ري، وكل ما دخل 
علي���ه من عن���ف وفظاظة وقتل و�شف���ك دماء وتكفري 
وو�شاية على خل���ق الله، وكل ما ت�شلل له من اأفكار 
ب�شري���ة ما اأنزل الله بها من �شلطان وكل ما اأ�شافوه 
علي���ه من تقاليد وقيم وثقاف���ة ب�شرية حم�ص بدوية 

عربية فحولوها اإىل دين مطابق للدين!!
ه اأن يزيل كل ذلك الركام الرهيب الذي و�شع  كان همرّ
عل���ى دين الله عرب قرون م�ش���ت والذي اأخرجه عن 

طبيعته كدين وبدل ر�شالته واأهدافه ومراميه!!
كان ه���دف »�شحرور« اأن يزيح عن دين الله كل القيم 
امل�شوه���ة والثقافات ال�شائه���ة الب�شرية التي األب�شها 
املف�شرون العرب للن�ص املقد�ص، وعلى راأ�شها ثقافة 
احتق���ار االآخر وع���دم قبول���ه والرنج�شي���ة الدينية 
الفجة التي ال تعرفها ال�شريعة املحمدية الغراء التي 
ه���ي يف اأ�شا�شها اإذا م���ا قورنت مبا قبلها من �شرائع 

»رحمة مهداة«.
كان هدف »�شحرور« اأن ي�شقط تلك الرافعة الن�شية 
لاإرهاب واالإرهابين والتي يتو�شلون بها ليل نهار 
يف اإرهابه���م للنا�ص ويتكوؤون عليه���ا على اأنها دين 

مقد�ص!!
كان هدف���ه اأن ينقي الدين واأن يعود باملحرمات اإىل 

حجمها احل�ش���ري الذي جاء بالق���راآن والذي اأنزله 
الله بعد اأن ح���ول الفقهاء املحرمات الب�شيطة العدد 
ج���دًا والت���ي جاءت بالق���راآن اإىل ماي���ن مملينة ما 
اأن���زل الل���ه بها م���ن �شلط���ان حتى �شار احل���رام هو 
االأ�ش���ل وه���و املعظ���م، ومل يب���ق لنا ح���اال نعي�شه 

ومنار�شه ونحى وفقًا له!!
رف�ص » �شح���رور« الن�شاأة امل�شتاأنفة لاإ�شام ح�شب 
تعب���ري الناق���د ال�شوري االأك���رب طرابي�ش���ي، والتي 
ب���داأت م���ع ظه���ور املروي���ات واالأحاديث بع���د وفاة 
الر�ش���ول بقرن���ن م���ن الزمان عل���ى ي���د اأبوعبدالله 
حمم���د ب���ن اإ�شماعي���ل البخ���اري الق���ادم م���ن اإقليم 
بخ���ارى يف اأزباك�شت���ان اإىل احل���ج يف الع���ام 210 
هجري���ة وانطل���ق �شحرور من الن�ش���اأة االأوىل ومن 
الن�ص املقد����ص من القراآن الكرمي، م���ن الكتاب، من 

التنزيل احلكيم.
ح���اول �شح���رور اأن يوؤك���د عل���ى امل�شلم���ات الدينية 
وعلى اأن التح���رمي هو �شلطة الل���ه احل�شرية، واأن 
الق���راآن لي�ص كتابًا ناق�شًا، كما رف�ص فكرة الوحين 
الت���ي ق���ال به���ا ال�شافع���ي، ورف����ص فك���رة اأن يكون 

بالقراآن حروف حمذوفة اأو زائدة.
و�ش���ار وفقًا لقاع���دة اأنه كلما زاد املبن���ى زاد املعنى 
ورف����ص اال�شتق�شام واأعاد الهيب���ة واملكانة لل�شياق 
والنظ���م و�شار وف���ق الا ت���رادف والرتتيل مبعنى 

جعل االآيات التي ورد بها اللفظ رتا )طابورا(.

محمد شحرور حارب الوثنية
فرق »�شحرور« بن حممد النب���ي )الب�شر(، وحممد 
)الر�ش���ول( الذي ال ينطق عن ه���وى اإمنا هو وحي 
يوحي، كما فرق بن ال�شنة النبوية التي هي تاريخ 

وال�شنة الر�شولية التي هي دين.
كان هدف���ه اأن يحطم كل ج���دار الو�شاية والو�شاطة 
مل���ن و�شعوا اأنف�شهم بن الله وب���ن النا�ص بن الله 
وبن عباده، واأن يعيد تق���دمي الن�ص الديني كن�ص 
يتاأ�ش����ص على )حرية( النا�ص يف العبادة، وحريتهم 
يف االختي���ار وحريته���م يف الطاع���ة اأو املع�شي���ة، 
م�شوؤولي���ات  وحتم���ل  اأفعاله���م  اختي���ار  وحري���ة 

اختيارهم دون و�شاية من اأحد على اأحد.
اأيقن »�شح���رور« اأن هناك وثني���ة فكرية، واأن هناك 
عب���دة لل���رتاث والآراء املوت���ى وال�شابق���ن واأنه���م 
يرفع���ون الب�شر عل���ى النق���د، واأن جحافلهم تت�شنج 

وتدخل فورًا اإىل �شاحات التكفري والقتل واالإرهاب 
الفك���ري اإذا اق���رتب اأح���د م���ن الن�شخ���ة الب�شري���ة 
التف�شرية القدمية حيث يعتربونها دينًا اإلهيًا مقد�شًا 

مثل الدين اأو يعتربون اأنها الدين االإلهي نف�شه!!
ح���اول »�شح���رور« اأال ي�شط���دم بال���رتاث الب�ش���ري 
يح���ارب  واأال  وال�شابق���ن  املوت���ى  واآراء  الق���دمي 
طواحن اله���واء، واأال يدخل يف مع���ارك واهية مع 
كام املوت���ى والراحل���ن وتف�شرياته���م، ي�شيع بها 
وقته ويتحر����ص بها مع عبدة الرتاث، وراح يتخلى 
ع���ن التنقي���ب يف ذلك ال���رتاث الذي م���ات اأ�شحابه 

والتفتي�ص فيه، ويبتعد عن العي�ص بن ركامه.
رف����ص »�شح���رور« اأن ينتقد م���ا قدمه علم���اء القرن 
الث���اين الهجري اأو ما نطلق علي���ه القراءة الب�شرية 
االأوىل للقراآن.انطل���ق »�شحرور« من موقف حم�ص 
حداث���ي يتاأ�ش����ص على االنقط���اع التام م���ع القراءة 

االأوىل القدمية واملكررة للن�ص املقد�ص.
رف����ص �شحرور اأن يظ���ل ي�شري اإىل عي���وب ب�شاعة 
االأول���ن وال�شابق���ن وفقه���اء اخلاف���ة العبا�شي���ة، 
وراح يطرح ب�شاعته هو دون اأي التفات لب�شاعتهم 

وما يكرته الاحقون طوال قرون.
راح »�شح���رور« يعر����ص ما لدي���ه، ويطرحه جديدة 
ويحاول جاهدًا اأن ينفك من القراءة االأوىل للن�ص.

وجن���ح »�شح���رور« يف اأن يق���دم ق���راءة معا�ش���رة 
للقراآن حيث قدم م�شروعًا متكامًا متما�شكًا يتاأ�ش�ص 
على تعامل خمتلف متامًا مع اللغة العربية التي هي 
لغ���ة القراآن الكرمي فبينما ظ���ل املف�شرون يتعاملون 
معه���ا على اأ�شا�ص )ال���رتادف(، تعامل �شحرور على 
اأ�شا����ص قاعدة )الا ترادف(، وبينم���ا تعامل العرب 
واملف�شرون االأوائل وفق متاهي وتراخي للم�شافات 
بن معاين االألفاظ اإىل حد التطابق، راح »�شحرور« 
يتعام���ل مبنته���ى الدق���ة والف�شل ب���ن كل لفظ وما 
ت�ش���وره املف�ش���رون الع���رب اأن���ه مرادف���ه، واهت���م 
�شحرور بو�شع احل���دود االب�شتمولوجية املعرفية 
ل���كل لف���ظ واختاف���ه م���ع اللف���ظ االآخر، فج���اء عند 
�شحرور ال تعن���ي اأتى اأبدًا، واللفظ���ان وفقًا ملا ظنه 
وا�شتخرجه »�شحرور« من لغة القراآن واآياته لفظان 
متباين���ان متام���ًا وال ميك���ن ب���ل ي�شتحي���ل املطابقة 
بينهم���ا، واأنهما واإن كان���ا متطابقن يف اال�شتخدام 
الب�ش���ري اإال اأنهما خمتلفان متام���ًا ومتباينان متاما 

يف اال�شتخدام االإلهي. 

فعند »�شحرور« الهبوط يف املق�شود االإلهي ال يعني 
اأبدًا الن���زول، والروح ال تعني اأبدا النف�ص، والقلب 
ال يعن���ي اأب���دًا تل���ك الع�شل���ة الت���ي ت�ش���خ ال���دم يف 
�شدورنا، واالأب ال يعني بال�شرورة الوالد واالأم ال 

تعني بال�شرورة الوالدة، والذكر غري الولد.
والعر����ص لي����ص ه���و الكر�ش���ي والفق���راء لي����ص هم 
امل�شاكن والع���دل غري الق�شط والرج�ص غري الرجز 
وكام الله غري كلماته، وال�شيام خمتلف عن ال�شوم، 
والعباد غري العبيد، واالإ�شام غري االإميان، والنبي 
غ���ري الر�شول، وال�شاة غ���ري ال�شلوة، واملوت غري 
الوفاة، واخللق غري اجلعل، والقنوط غري القنوت، 
والباغ غ���ري االإباغ، والكتاب غري القراآن والقراآن 
غ���ري الفرقان والكتاب غ���ري اأم الكتاب، واخلرب غري 
النب���اأ والذنب خمتل���ف متاما عن ال�شيئ���ة وال�شاهد 
غ���ري ال�شهي���د، وال�شنة غ���ري الع���ام، والو�شية غري 
غ���ري  والرحم���ن  ال�شريع���ة،  غ���ري  والدي���ن  االإرث، 

الرحيم، والزكاة غري ال�شدقة.
والأن م�شكل���ة امل�شلمن ه���ي م�شكلة ق���راءة وتاأويل 

ح�شب ال�شياق و�شرورات الوقت.
قراأ »�شحرور« القراآن ونظر له يف �شموليته وكليته 
من منطل���ق اعتباره اأنه »دين« ولطامل���ا اأنه دين فقد 
جاء ح�شرًا ليح�ص الب�شر على فعل اخلري ويحثهم 
على مكارم االأخاق، وكي ي�شبط االجتماع الب�شري 
ولي�شع النا�ص الل���ه يف ت�شرفاتهم ويف ح�شاباتهم 
ويف تعاماته���م، ج���اء الدي���ن مل�شاع���دة املحتاجن 
والرف���ق بامل�شاكن والعجزة واالأق�شاط يف اليتامى 
وب���ر الوالدين، و�شل���ة الرحم، والكف���ل يف امليزان 
والوف���اء يف الكيل وع���دم االقرتاب م���ن الفواح�ص 
وقول احل���ق والعدل والرف���ق باالإن�شان واحليوان 
والط���ري والنب���ات،…….. اإل���خ، ال خطاب تدمري 
وتخريب وقتل وانتق���ام وو�شاية وكراهية وحلية 
وحج���اب وتع�ش���ب واحتقار الأهل الكت���اب وتكفري 
ونرج�شي���ة ديني���ة واإه���دار دم ومبارك���ة الرجعي���ة 

ال�شيا�شية واالجتماعية.
عمل »�شحرور« عل���ى اإعطاء الدين م�شمونًا �شمحًا، 
فاأخرج���ه من ثقاف���ة البداوة والغ���زو واال�شرتقاق، 
وفت���ح نواف���ذه عل���ى ن�شم���ات االأزمن���ة احلديث���ة، 
حت���ى يجد في���ه النا����ص اأجوبة حقيقي���ة مل�شكاتهم، 
ويتخل�ش���وا م���ن فت���اوى الع���ار التي تعك����ص اأزمة 

عقول عاها ال�شداأ والغبار.
ح���اول »�شح���رور« اإ�شفاء ق���در م���ن االن�شجام على 
قراءت���ه القراآن بالقراآن، وفق املنطق االإن�شي امل�شار 
اإلي���ه، فاتخذ موقف���ًا حازمًا م���ن االأحادي���ث املروية 
واملرتاكم���ة عرب قرون م���ن الرواي���ة ال�شفوية التي 
واأحق���اد وح���روب و�شراع���ات  تخللته���ا خاف���ات 
�شيا�شية وم�شالح ال ح�ش���ر لها، انعك�شت كلها على 
�ش���ورة الدي���ن وموقعه يف الدول���ة، وعلى و�شعية 
اإىل  م���ا حتول���ت  الت���ي �شرع���ان  امل�شل���م  االإن�ش���ان 

انحبا�ص ح�شاري دام الأزيد من األف عام.
راأى �شح���رور ب���اأن القراآن ورد عل���ى )اللفظ( بينما 
تلك املرويات املن�شوبة للنب���ي جاءت على )املعني( 
لذل���ك فه���ي غري دقيق���ة وبع�شه���ا مك���ذوب وبع�شها 

خمالف للن�ص املقد�ص.
كان منط���ق »�شح���رور« هو اأن���ه اإذا كان فقه اخلافة 
الرجع���ي والتف�ش���ري الق���دمي وقراءة الق���رن الثاين 
للن�ص املقد�ص تدف���ع امل�شلم يف ع�شرنا هذا اإما اإىل 
التطرف والغلو اأو اإىل اخلروج من الدين والتحرر 
منه، فاإن ثمة قراءة معا�شرة ت�شمح باحرتام الدين 
واح���رتام قي���م الع�ش���ر معًا، ووف���ق مب���داأ اإن�شانية 
وعاملية الر�شالة املحمدية كفيل باأن ينقذ الدين واأن 

ينقذ امل�شلمن.

محمد شحرور حارب الوثنية
لق���د عم���ل »�شحرور« من خ���ال جُمم���ل اإنتاجاته 

الفكرية على اإخ���راج االإ�شام من ماأزق ح�شاري 
�شخ���م اأوقعت���ه فيه ح���ركات االإ�ش���ام ال�شيا�شي 
با�ش���م »ال�شحوة«، التي م���ا لبثت اأن حتولت اإىل 
قط���ع وج���ز رءو����ص وتروي���ع االآمن���ن واإرهاب 
ب���ا حدود واأحزم���ة نا�شفة وقناب���ل واأكيا�ص من 
املتفجرات ال تفرق بن طفل وكهل ودماء للتوقف 
واأ�ش���اء ال تنته���ي وعنف مل ت�شه���ده الب�شرية ما 
����ص الدين االإ�شامي يف العامل كله لنقد �شديد  عررّ
ب�شب���ب انغ���اق »اأه���ل االخت�شا����ص«، وجم���ود 
وا�شتع�شائه���ا  و�شنميته���ا  الديني���ة  املوؤ�ش�ش���ة 

وحمدودية نظرها، وعقم منهجها يف التفكري.
حي���ث مل ي�شتطيع���وا »اأه���ل االخت�شا�ص« تقدمي 
ق���راءات جتديدية جتي���ب على االأ�شئل���ة الكربى 
لع�شرنا، وخا�شة منها ما يتعلق بنتائج العلوم، 
ومبفه���وم  الك���ربى،  املجتمعي���ة  وبالتح���والت 
املواطن���ة وعاق���ة الدول���ة بالدين وموق���ع الفرد 
بينهم���ا، والفرق بن الع���ام واخلا�ص واجلرمية 
واخلطيئ���ة والذنب وال�شيئ���ة وحرية النا�ص يف 
االعتقاد وقبول االآخ���ر واحرتام معتقدات الغري 

واحرتام حق النا�ص يف االعتقاد واملغايرة.
كم���ا اأن االجته���ادات املهم���ة الت���ي اأبدعتها نخبة 
حمدودة من املفكري���ن التنويرين �شرعان ما مترّ 
االلتفاف عليها من طرف جمهور الفقهاء املقلدين 
م���ن ُحرا�ص قلع���ة الفقه القدمي، ما ط���رح باإحلاح 
�ش���رورة اجته���اد ج���ريء م���ن داخ���ل املنظوم���ة 

الدينية نف�شها.
�شيخل���د ذك���ر املفك���ر الدكت���ور حمم���د �شح���رور 
و�شيبق���ى م�شروع���ه الفكري ينت�ش���ر يف ربوعنا 
ويف ربوع الكوكب يحلق ويطري ويحط ويطري 
وي�شطلع عليه اأجيال واأجيال و�شين�شى التاريخ 
اأ�شماء العني���ه و�شامتيه واملتطاولن واملزايدين 
على الرجل، الأن الكراهية ال ت�شنع التاريخ، والأن 
�شح���رور مل يلتفت طوال 50 عام���ًا ملن تتطاولوا 
على قامت���ه الرفيعة ومكانته العلمي���ة والفكرية، 
وم���ن �شخروا م���ن م�شروعه الفك���ري ومن قللوا 
م���ن قيمة اجتهاده وبحثه وطرحه ومل يعباأ يومًا 
باعني���ه ب���ل ظ���ل مي�ش���ي يف اإن���اه وي�شدح يف 
هدوء ويبح���ث يف داأب واإرادة ال تلن، ويتحفنا 
باجلدي���د يف كل كتاب ي�شدر ل���ه، وظل يعمل يف 
داأب ويف ت�شام���ح ال تعرفه ثقافتنا العربية، ويف 
ه���دوء ال تعرفه طباعنا واأخاقن���ا العربية، ويف 
جتاوز وترف���ع عن ال�شفه���اء وال�شتامن ال ترقى 

اإليه �شوى نفو�ص العابدين االأتقياء املتقن.
رحم الله املفك���ر الذي قدم حياته خلدمة دين الله 
وللدفاع عن دين الل���ه ولتقدمي دين الله يف ثوب 

معا�شر اإن�شاين عاملي.
ال�شائ���د  اإط���ار  ع���ن  اإن���ه مفك���ر  عبق���ري، خ���رج 
واملاأل���وف وع���ن اأ�شر الع���ادة وعن عق���م التكرار 
وبوؤ�ش���ه، حتم���ل املهم���ة يف ر�شا كام���ل وحتمل 
وعث���اء ال�شف���ر يف غبط���ة، وحتم���ل عن���اء رحله 
البح���ث وم�شق���ة املراجع���ة والتح���ري والتفكري 
والتدقيق و�شهر اللي���ايل واأنفق العمر وال�شحة 
و�شح���ى براحت���ه، وج���اء لينق���ذ اأم���ة غارقة يف 
غياه���ب اجله���ل يك�شوه���ا ركام رهي���ب فخ���رج 
املرجف���ون واجله���اء وعب���دة ال���رتاث يقذفونه 
باحلجارة، لكن���ه مل يلتفت، ومل يعر بااًل اأي بال، 
واأكم���ل املهمة واأجن���ز امل�شروع عل���ى اأكمل وجه 
وترك���ه ب���ن اأيدين���ا ورح���ل، اإنه رجل م���ن طراز 
فري���د وعزم خمتل���ف وذكاء متفرد وقل���ب �شليم، 
و�شماح���ة نادرة مل ناألفه���ا يف مثقفينا، وتوا�شع 
مل منار�ش���ه ومل ن�شاهده عند مثقفينا العرب، اإنه 
ال�شوري حممد ديب �شحرور ابن دم�شق، رد الله 
غرب���ة �شوري���ا الت���ي ملفكريها الف�ش���ل كل الف�شل 

على كل الف�شاء العربي والعقل العربي.

محمد شحرور
حارب الوثنية الفكرية وعبدة التراث

كان هّمه أن ينرص دين الله، 

وأن يقدمه يف قالب محض 

حضاري للغرب وللعامل 

ولإلنسانية، وأن يدافع عن 

اإلسالم )الدين( وحقيقته 

األوىل وصورته البكر والتي 

تشوهت عرب عصور مضت 

وأمعن يف تشويهها حديثًا 

اإلسالمويون وتنظيامتهم 

اإلرهابية وصحوتهم 

املزعومة. كان هّمه أن يجد 

لإلسالم مكانًا يف عرصنا 

الحديث، وأن يحقق املالءمة 

بني النص والواقع. بني اآليات 

وحياة الناس.

عادل عصمت

ت���ويف املفكر ال�شوريرّ حممد �شحرور تاركًا وراءه اآراء 
فكري���ة اأثارت العمي���ق والوا�شع من اجل���دل. وُو�شفت 
دوم���ًا ب�”اجلريئة” عل���ى اختاف تعاطين���ا مع اجلراأة 
ها جتدي���دًا. وكما هو  ي���ًا وم���ن يعدرّ ها تعدرّ ب���ن م���ن يعدرّ
متوق���ع، ا�شتعل���ت ال�شاح���ة بع���د �شي���وع خ���رب وفات���ه 
باملناكفات املعتادة بن اخل�شوم االأيديولوجين. وكاأن 
اخلرب كان وقودًا اإ�شافيًا حلرائق ا�شطرمت يف مراحل 
خمتلفة من م�شريته الفكرية، رحمه الله. ف�شحرور كان 
اأح���د االأ�ش���وات القليلة التي غا�ش���ت كمب�شع يف ج�شد 
����ص وحاول���ت اأن تعي���د ت�شكي���ل اخلريطة  ال���رتاث املقدرّ
لت اإىل  الرتاكمي���ة ملئات ال�شنوات من االأفكار التي حتورّ
لت اإىل م�شلرّمات، وامل�شلرّمات  مبادئ، واملبادئ التي حتورّ
ل���ت اإىل عقائ���د. يف �شل�شل���ة م���ن التفاعات  الت���ي حتورّ
ل كل ماأثور اإىل اأثري. وكل قدمي اإىل  الزمني���ة التي حتورّ

عظيم.
واحلقيق���ة اأن اأف���كار �شح���رور بغ�صرّ النظ���ر عن حياته 
ووفات���ه، قد اأخ���ذت حقها من اجلدل واإن ظ���لرّ حقها من 
التدوير والتدب���ر والتفكري وامل�شاءلة منقو�شًا الأ�شباب 
���ل ال�ش���ريورة الطبيعي���ة الأي  ثقافي���ة وح�شاري���ة، تعطرّ
فك���رة ح���رة. فمن ناحية الك���م، يكاد يكون ج���ل الرتاكم 
اجلديلرّ الذي اأحدثته اأفكار �شحرور ركامًا من الت�شعيد 

واملناكف���ات م���ا بن التي���ارات االإ�شامي���ة والفكرية يف 
من���اخ فكريرّ عام، م�شوٍب باخل���وف واالرتياب وهو�ص 
حماي���ة املقد����ص واملاأث���ور من م���اآالت وهمي���ة ال وجود 
له���ا اإالرّ يف عقٍل تراث���يرّ ماأزوم. عقل ن�ش���اأ على التحذير 
والتوج����ص وا�شتعداء املختلف و�شيطنة املخالف. عقل 
حاول �شح���رور قدر ا�شتطاعته حثرّه على التفكري خارج 
�شن���دوق ال���رتاث واإع���ادة م�شاءلة املا�ش���ي على �شوء 

احلا�شر. فنجح تارة وف�شل تارات.
احلقيقة، اأن حدث وفاة �شحرور هو منا�شبة مهمة لي�ص 
الإعادة مناق�شة اأفكاره، بل اإن االأكرث اإحلاحًا من ذلك هو 
مناق�شة �شلوكنا اجلمعيرّ والفرديرّ جتاه اأفكاره. منا�شبة 
لطرح اأ�شئل���ة جديدة يف طورنا احل�شاريرّ القادم حول 
اإمكاني���ة اخل���روج م���ن عقلية التلق���ي الت�شنيف���ي التي 
ت�شارع ب�شكل ه�شتريي اإىل ت�شنيف الفكرة فور تلقيها 
وكاأن التاأخ���ر يف ت�شنيفه���ا �شي���وؤدي اإىل انفات فكريرّ 
خطري. العقلية التي ت���رى كل فكرة جديدة متهمة حتى 
تثب���ت براءتها. هذه العقلي���ة التي ا�شتفزه���ا �شحرور، 
فاألقت عليه ما األقت من التهم هي التي ينبغي اأن ي�شلَّط 
عليه���ا ال�شوء هذه االأيام. ملاذا؟ واإىل متى؟ وغريها من 
االأ�شئل���ة التي نريد منها اأن نقف اأمام مراآة الوعي وقفة 
طويلة لرنى م���ا تركته الو�شاية الفكري���ة من اآثار على 
ماحمن���ا كمجتمع���ات واأف���راد. االأميال الت���ي اأ�شبحت 
تف�شل بيننا وبن غرينا. والدائرة املُْحكمة ذات العمق 
اخلايل متام���ًا التي ن�شررّ على حمايته���ا با جدوى وال 

�شبب.
براأي���ي، اأن االأث���ر التنويريرّ االأهم ال���ذي تركه �شحرور 

وم�ش���ى لي����ص واح���دًا م���ن اأف���كاره املج���ددة وال روؤاه 
الثاقب���ة، بل اإن���ه ن�شاله الفك���ريرّ الطوي���ل. اإنرّ الطريق 
الت���ي �شلكها �شح���رور نف�شه اأهم م���ن كل املحطات التي 
وق���ف عنده���ا وو�ش���ل اإليه���ا. اإنرّ االإله���ام ال���ذي ترك���ه 
�شحرور يف نفو�ص مفكرين اآخرين قادمن منجزين هو 
ال���ذي �شيظلرّ ع�شي���ًا على االإبطال والتفني���د. واإنرّ االأثر 
اخلال���د ل�شحرور وغريه من املفكري���ن املجددين هو اأن 
ال �ش���يء ميكن اأن مينع فكرًة من اأن تولد وتكرب وتنمو 
وجترب حظها يف هذا العامل. واإنه من اجلميل والعذب 
والرائ���ع اأن يق�ش���ي املفكر حيات���ه يف م�شاءلة ما حدث 
قبله���ا وت�شكيل ما �شيح���دث بعده���ا. واإذا ُولد من رحم 
التجرب���ة ال�شحرورية مفك���رون يخالفون �شحرورًا يف 
كل ما ذه���ب اإليه ولكن يتفقون معه يف الن�شال الفكريرّ 

واالإميان ب�شلطة العقل، فهذا جمد كاف.
اتخ���اذ املواقف احل���ادة من �شحرور بع���د اإعان وفاته، 
، لي�ص  واملبالغ���ة يف اإظهار هذه املواقف ب�ش���كل اإعاينرّ
اإالرّ متازم���ة نف�شية ولي�شت فكري���ة. فهناك من يرى يف 
اتخ���اذ املوق���ف، بغ�ص النظر ع���ن ماهية ه���ذا املوقف، 
، وبهما  ، وقربانًا النتمائه العقديرّ غذاء لبنيانه املعنويرّ
ي�شع���ر باالأهمي���ة واحل�شور بق���در ما ينتب���ه االآخرون 
اإىل موقف���ه وي�شه���دون له ب���ه. وتتحقق ل���ه الفائدة من 
�شلوك اتخاذ املوقف ذاته ولي�ص من جدوى هذا املوقف 
اأو حت���ى م���دى اإ�شهام���ه يف م�شري اجلدلي���ات املحيطة 
ب���ه. وهذا اأم���ٌر ينبغي اأن يك���ون مر�ش���ودًا بدقة باأعن 
، الأن���ه ت�شوي�ص �شطحيرّ ال  املنفعل���ن يف اجلدل الفكريرّ

قيمة له، مينعنا من الرتكيز يف لبرّ الفكرة واأبعادها.

لي����ص م���ن ال�شهل اأن يتم جت���اوز املاألوف، فم���ا بالنا اأن 
مت نق���ده وتق���دمي البديل؟، اعتق���د ب���اأن "املفكر "حممد 
�شح���رور" بندوت���ه "حديث العرب" عل���ى العرب اإنيوز 
ا�شتط���اع اأن يحررن���ا م���ن اجله���ل واالأف���كار اجلاهزة، 
واأي�ش���ا اخل���وف م���ن اجلحيم ال���ذي ينتظرن���ا، وجعل 
الل���ه الذي �شوره البع����ص لنا على هيئ���ة "يهوه" االإله 
الدم���وي القا�شي الذي يبط�ص بعبادة رب رحمن رحيم، 

اللقاء الذي حتدث فيه املفكر نلخ�شه يف ما يلي:
هناك ازم���ة يف عاقة مع الن�ص املقد�ص � القراآن الكرمي 
� يحث يعمل الكثري عل���ى اال�شتحواذ واالنفراد بتاأويل 
القراآن الكرمي، مم���ا جعلنا نعتمد على الن�ص وتاأويلهم 
له، متجاهلن ومهملن ومقللن من دور العقل، من هنا 
يدعو املفكر "حممد �شحرور" اإىل عقلنة الن�ص املقد�ص 
واإخ�شاع���ه للعقل ولي�ص العقل للن����ص، حيث جند باأن 
اخلط���اب يف الق���راآن الك���رمي موج���ه لاأحي���اء العقاء 

ولي�ص لاأموات اأو اجلهاء.
واأ�ش���اف الثقاف���ة العربية تكرر/تقلد انت���اج ذاتها، مما 
افقده���ا التجديد واالبداع ومواكب���ة الع�شر واحلداثة، 

وهذا االأمر جنده يف تقدي�ص التاريخ وجعله مب�شتوى 
الن����ص املقد����ص، م���ن هن���ا جن���د ب���اأن االأف���كار الدينية 
ال�شائ���دة االآن ه���ي انت���اج الع�ش���ر العبا�ش���ي حتديدا، 
ولهذا جند تك���رار العنف والبط�ص وحالة التكفري التي 
يتعر�ص لها كل من يعار�ص ال�شلطة واحلاكمة املعتمدة 

على رجال الدين.
وي�شيف الدين اال�شامي يعن���ي االإميان بالله الواحد، 
فكل من يعتقد بالله الواح���د هو م�شلم، واالإميان يعني 
االإمي���ان مبحم���د ر�ش���ول الل���ه، من هن���ا غالبي���ة النا�ص 
م�شلمن، وحتدث عن الكفر ومفهومه، الذي ياأخذ معنى 
احلاجز املانع، فكل طرف يحارب االآخر هو بال�شرورة 
طرف يكفر االآخر، فاحلرب بن معاوية وعلي كانت بن 
طرف���ن "يكفر" مبعن���ى مينع/يحجز/يع���زل كل طرف 
االآخ���ر، وهذا الكفر تكرر على م���ر الع�شور بن الب�شر، 
وهناك كفر �شيا�شي كما حدث يف حروب الردة ايام اأبو 

بكر واحلرب االأهلية االأمريكية.
اأما بخ�شو�ص ال�شريعة فقال باأن �شريعة مو�شى جاءت 
رحمة � يف وقتها � لل�شرائع االأخرى التي �شبقتها � �شريعة 
حم���و راب���ي � التي كان���ت عقوب���ة االعدام فيه���ا مازمة 
لغالبية العقوبات، بينما اخت�شرتها �شريعة مو�شى اإىل 
�شب���ع ع�شرة عقوبة فق���ط، وجاء االإ�ش���ام وقل�شها اإىل 
عقوب���ة اعدام واحدة، ولهذا هو دي���ن اإن�شاين اأكرث من 

بقية االأديان التي �شبقته ملا فيه من رحمة.
واأ�شاف باأن العنف يف االإ�شام ناجت عن التاأثر ب�شريعة 
اليهود حتديدا، ونعك�ص ذلك على الفنون واالآداب التي 

مت اخ�شاعها للعديد من املوانع واملحرمات.
ويخت���م "حمم���د �شح���رور" قول���ه ب���اأن االإ�ش���ام ل���كل 
الع�شور ولي�ص لع�شر بعينه، ودعانا اإىل قراءة القراآن 
بعقولنا ولي�ص بعق���ول االآخرين، الذين منعوا الفل�شفة 
وحجموا العقل وكانوا اأو�شياء عليه، من هنا جند باأن 
كافة العلماء، من الفارابي اإىل الكندي اإىل بن ر�شد اإىل 
ال���خ... مت قتله���م بع���د تكفريهم ب�شلط���ة الدولة وفتوى 
رجال الدين، والعبارة االأخرية كانت متثل اأهم واأخطر 

ثورة على هوؤالء املتحكمن فينا:
لنا هذا  اأم�ص، وت���رك  ي���وم  م���ات  ب���اأن حممد  "اعت���رب 

القراآن وعلينا اأن نقراأه بع�شرنا االآن

محمد شحرور.. والنضال الفكرّي

المتألق محمد شحرور

محمد حسن علوان

رائد الحواري



يعمل �شحرور على اأر�شية فل�شفية ومنطق ا�شتدالل 
خمتل���ف. وله���ذا؛ فلي����ص ممكن���ًا اأن يبل���غ النتائج 
ذاتها املتعارفة يف املدر�ش���ة الدينية التقليدية. يف 
ال�شط���ور التالي���ة بع�ص اأبرز العنا�ش���ر التي متيز 

منهجه عن نظريه املتعارف يف هذه املدر�شة:
اأواًل: يتعام���ل �شح���رور مع الدي���ن كربنامج بحث 
مفتوح ل���كل االأجيال. يفهم اخلط���اب القراآين على 
�ش���وء تو�ش���ع االإن�ش���ان يف فه���م »كلمات الل���ه« اأي 
قان���ون الطبيعة. ولذا؛ �شيك���ون لكل جيل تف�شريه 
اخلا����ص املرتب���ط مب���ا ي�شتج���د م���ن مع���ارف. اإن 
تف�شري القراآن يف زمن، يعك�ص بال�شرورة املعارف 
املتواف���رة يف ذلك الزمن. ال يتعلق االأمر باملحتوى 
اللغ���وي، ب���ل با�شتيع���اب الرابط���ة العميق���ة ب���ن 

اخلطاب الرباين وقانون الطبيعة.
يتعار����ص ه���ذا التاأ�شي����ص م���ع املنط���ق الداخل���ي 
للمدر�ش���ة التقليدية يف جانبن مهم���ن: اأ- اعتبار 

راأي االأ�شاف مرجعيًا مقدمًا على راأي املعا�شرين؛ 
الأنه���م اأقرب لزمن الوح���ي. ب- التعامل مع تف�شري 
الق���راآن كمعاجل���ة للرتكي���ب اللغ���وي والفن���ي يف 

الن�ص.
ثاني���ًا: ما �شبق يعني اأي�شًا اأن جانبًا من املنظومة 
الديني���ة اجتهاد ب�شري بح���ت. فهي لي�شت بكاملها 
�شماوية )وفق ما ي�شوره اخلطباء واملتحدثون(. 
وقد �شدم �شحرور ق���راءه حن قال: اإن املحرمات 
14 فق���ط. الأنه يرى اأن التحرمي حكم خا�ص بالله، 
ن���ه الق���راآن بو�شوح. اأم���ا بقية م���ا ا�شتهر  وق���د بيَّ
يف الفق���ه كمحرمات، فهي ممنوع���ات عرفية، واإن 
حمل���ت �شبغ���ة ديني���ة باعتبارها �ش���رورة للنظام 
الع���ام. وفقًا ل���راأي �شح���رور، فاإنه لي����ص للر�شول 
م �شيئًا، لكنهم جميعًا  وال االإمام وال الفقيه اأن يحررّ
خمول���ون بالنهي ع���ن اأي فعل ي���وؤدي اإىل مف�شدة 

عامة.

ثالث���ًا: ت�شحيح االأحكام ال�شرعية: ح�شب العرف 
اجل���اري للفقه���اء، ف���اإن احلك���م ال�شرع���ي يعترب 
�شحيح���ًا، اإذا مت اال�شت���دالل عليه وف���ق القواعد 
املعروفة يف اأ�شول الفقه، وثبت ارتباطه بالن�ص 
)القراآن اأو ال�شنة(. اأما �شحرور فراأى اأن الواقع، 
هو املخترب الذي يثبت �شامة احلكم ال�شرعي اأو 
خطل���ه. يج���ب اأن يحقق احلك���م م�شلحة عقانية 
ي�ش���ح  وال  ظاه���رة،  مف�ش���دة  يرف���ع  اأو  ظاه���رة 
االحتج���اج مب���ا ي�شمون���ه م�شالح خفي���ة، كما ال 
يكف���ي ا�شتن���اد احلك���م اإىل ن�ص قطع���ي ال�شدور 
اأو �شري���ح الدالل���ة؛ الأن���ه قد يكون ناظ���رًا لظرف 

تاريخي خا�ص.
رابعًا: يعتقد �شحرور اأن الهوية الدينية )باملعنى 
الدي���ن.  ل���وازم  م���ن  لي�ش���ت  ال�شو�شيولوج���ي( 
املجتم���ع الدين���ي ب���كل �شعائ���ره ونظ���م حيات���ه 
واأخاقياته، يج�ش���د هوية ونظام حياة يختارها 

اأتب���اع الدي���ن. لك���ن ه���ذه لي�ش���ت دين���ًا باملعن���ى 
الدقي���ق. بل قد تتجل���ى روح الدين يف جمتمعات 
ال حتم���ل اأي اإعان عن ديانتها. وح�شب تعبريه، 
ف���اإن »ل�ش���ان حال املجتمع���ات التعددي���ة يقول اإن 
الل���ه واح���د وغ���ريه متع���دد«، واأن »ل�ش���ان ح���ال 
املجتمع���ات املتط���ورة يق���ول اإن الل���ه ثابت وكل 
�ش���يء ع���داه �شبحان���ه متغ���ري«. بعب���ارة اأخرى، 
فاإنن���ا قد نرى جت�شيدًا للقي���م الدينية الكربى يف 
جمتمع���ات تتب���ع �شنن الل���ه، واإن مل تظه���ر عليها 

�شمات دين بعينه.
ه���ذه جول���ة �شريع���ة ج���دًا تك�ش���ف ع���ن اأن فك���ر 
املرح���وم �شح���رور، يخال���ف الفك���ر التقليدي يف 
املنطلقات والفل�شفة العامة؛ ولذا فهو ي�شرب يف 
م�شارات بعيدة جدًا عن تلك املتعارفة يف املدر�شة 
التقليدي���ة. ه���ذا يجع���ل تاأث���ريه حم���دودًا، لكن���ه 

ي�شنع – ولو ببطء – م�شتقبًا خمتلفًا جدًا.

هكذا تحدث

توفيق السيف

روشحرمحمد روشحرمحمد
ينتمي الدكتور محمد شحرور إىل طائفة من املفكرين، الذين ال يرون أنفسهم مديِّنني ألعراف املؤسسة الدينية التقليدية 

أو قيمها. وهو ال يرى نفسه مدينًا لرواة الحديث وال للفقهاء واملفرسين، وال ملنهجهم يف قراءة النص الديني واستنباط 

ا إجالل. الرشائع. بل إنه ال يكتم إنكاره للقيم والقواعد التي يجلونها أميمَّ


