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  1/1البحرينية" الوقت"في حوار مع جريدة

  المشكلة في العقلية السلفية وليست في القرآن
  1/1 أجرى الحوار نادر المتروك  –الوقت 

ّ عناية مركزة في دراسـة النـصوص التأسيـسية ،ري سامر إسالمبوليّ     الباحث السو
ّلإلسالم، وتحديدا القرآن الكريم، ونصوص الـسيرة النبويـة ومتعلقاتهمـا، وذلـك مـن  ً

 التــي ،ّمنطلــق إيمــاني بحــت، فهــو يــؤمن أن المــسلمين أقــاموا حــضارتهم المتقدمــة
ًكانت نواة لحضارة الغرب؛ انطالقا مـن آليـة التفاعـل مـع ّ الـنص القرآنـي، وبحـسب ً

ّويذهب إسـالمبولي أن مـشكلة الـنص القرآنـي . اإلمكانات المعرفية المتوافرة حينئذ
ّاليوم متأتيـة مـن العقـل الـسلفي، وأمـراض االتباعيـة ُ التـي ال تهيـئ األرضـية المناسـبة ،ُ

 ،ّوفـي حـين يؤكـد إسـالمبولي علـى خـصوصية القـرآن. للتفاعل المناسـب مـع القـرآن
ــة القــرآن، وأنهــا نا ــه ذاتهــا، فإنــه ينتقــد مــشروع محمــد أركــون فــي مقارب ُبعــة مــن بنيت

ً ويــراه مــشروعا فاشــال،واإليمانيــات ّالجــزء األول مــن الحــوار يركــز علــى جملــة مــن . ً ُ
القضايا الخاصة بدور القـرآن، وتـأثيره النهـضوي، ومعنـى االكتمـال، والخاتميـة التـي 

  .جاء بها
  الموقع والدور.. القرآن

ليس من اإلفراط؛ وال االختزال، القـول بـأن القـرآن الكـريم   :ادر المتروكن -س1
ًيحتــل مركــزا محوريــا داخــل الحــضارة اإلســالمية ً ُاألبعــاد؛ التــي تؤهــل / ُمــا هــو البعــد. ّ

ًنصا لغويا ليحظى بهذه المحورية ً    ؟ّ
ً الـــنص اللـــساين حـــىت يـــصري حمـــورا لثقافـــة جمتمـــع ينبغـــي أن:ســـامر إســـالمبولي -  ج  َ ّ 

  :تتحقق به عدة أبعاد، أمهها
ٌبعد غيبي -     .ً متمثال بتعايل وعظمة اجلهة اليت صدر النص منهاُ
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ٌوبعد إيماني -   ُ، متمثال بإميان الناس بالبعد الغييب للنصُ ً.  
ٌوبعـــد فكـــري فلـــسفي -  ً متمـــثال بـــاحتواء الـــنص لألجوبـــة عـــن األســـئلة الفطريـــة الثالثـــة ُ
  ].كيف،ملاذا،أين[
ٌوبعـــد  -   ً متمـــثال بإشـــباع غريـــزة التـــدين عنـــد اإلنـــسان، الـــيت تظهـــر مـــن خـــالل تعبـــديُ

واخلــشوع والــذكر واخلــوف والــدعاء واالبتهــال ، اســتخدام الــنص يف إقامــة الــشعائر التعبديــة
  .والتعظيم

ٌوبعد نفسي -      .ً متمثال حبصول السعادة والسرور من جراء تفاعل اإلنسان مع النصُ
  :لسابقة بالنسبة للنص القرآينُ   ويضاف إىل األبعاد ا

ُ    بعد نهضوي، وبعد الكمال والصالحية ُ ٌوبعد علمي، ٌُ ُ.  
كيف يمكـن توضـيح أن تقـوم حـضارة كبـرى، وتزدهـر علـى   :نادر المتروك - س2

ُمــدى قــرون؛ وتنــتج إســهامات معرفيــة وحــضارية؛ انطالقــا مــن نــص يقــال بأنــه يتميــز  ّ ً ُ
  ارية العامة؟ بالرمزية والكثافة اللغوية، واإلش

 لقد استطاع العرب املسلمون إنشاء حـضارة كـربى ازدهـرت  : سامر إسالمبولي-  ج 
ًعلــى مــدى قــرون، وأنتجــت إســهامات معرفيــة، وحــضارية، كانــت بــذورا ونــواة للحــضارة  ً

ّوهذه النهضة واحلضارة مل تنشأ من الـنص ذاتـه، بـدليل أن الـنص مـازال . الغربية فيما بعد
مــا كــان، ولكــن اتمــع العــريب واإلســالمي احلــايل متخلــف علــى األصــعدة ًموجــودا اآلن ك

فالنهـــضة واحلـــضارة نـــشأت مـــن خـــالل تفاعـــل اتمـــع العـــريب األول مـــع الـــنص ! كافـــة 
القرآين بصورة واعية حسب املـستوى املعـريف حينئـذ، فأخـذ مـن الـنص القـرآين منطلقاتـه و 

: ُالبـــد هلــا مــن عــاملني أساســيني، ومهـــامرتكزاتــه، وأســقطها علــى أرض الواقــع، فالنهــضة 
ً، وال ميكن أن يستغىن عن أحدمها أبداالفكر، واإلنسان الفاعل فعنـدما تفاعـل اتمـع ، ُ

األول الذي زامن نزول النص مع النص الذي حيتوي على فكر كلي مـستنري؛ اسـتطاع أن 
ًينشئ ضة وحضارة كربى ً ًقـة عوضـا عـن والـذي حـصل فيمـا بعـد، أن اتمعـات الالح. ُ
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أن تتفاعل مع النص مباشـرة، وتـسقطه علـى الواقـع؛ قامـت بإعـادة تفاعـل اتمـع األول، 
ُوأسقطته على معطيات واقع جديد، ومن الطبيعي أال ينشأ ـضة أو حـضارة مـن تفاعـل 
ســابق انتهــى مفعولــه، وال بــد مــن تفاعــل حــي جديــد مــع الــنص القــرآين حــسب األدوات 

  .دئذ ميكن أن نعود إىل إنشاء ضة وحضارة املعرفية اجلديدة، عن
  ّالثابت والمتغير

   ًلماذا ال يؤدي هذا النص دوره النهضوي مجددا اليوم؟  :نادر المتروك -س3
ّالــنص حــىت يــصلح للتفاعــل اجلديــد لكــل جمتمــع؛ ينبغــي أن  :ســامر إســالمبولي -  ج 

ّتطـــور، لـــذلك أتـــى الـــنص ّتكـــون بنيتـــه قائمـــة علـــى الثابـــت واملتغـــري، ليـــضمن التواصـــل وال
ّاملتعلـــق باجلانـــب املتغـــري بـــصيغة الرمـــز واإلشـــارة، ليغطـــي ويواكـــب املـــستوى املعـــريف لكـــل  ُ ّ
ّجمتمـــع، ويظهـــر مـــصداقيته بواســـطة العلـــم مـــن خـــالل اآلفـــاق واألنفـــس يف كـــل جمتمـــع، 

َســنريهم آيا{ّوهكــذا تتــواىل وتــرتاكم شــهادات املــصداقية للــنص القــرآين يف كــل جمتمــع، َْ ِ َِتنــا ُِ
ٍيف اآلفـــاق ويف أنفـــسهم حـــىت يـتبــــني هلـــم أنـــه احلـــق أومل يكـــف بربـــك أنـــه علـــى كـــل شـــيء 

ْ َ  ُ ََ ُ ُ َ َ َ ََ ََِ ِ ْ َ َ َ ََْ  َ َْ ْْ َُْ َ  َ ِ ِ ُ ِ ِِ َ
ٌشهيد  ِ فالمشكلة ليست في النص القرآنـي، وإنمـا فـي عقليـة اإلنـسان  ،)53(فصلت} َ

فـنحن نعـاين مـن أمـراض ، جتمـعالحالي، والثقافة الـسلفية الماضـوية، التـي تحكـم الم
اجتماعيـــة خطـــرية، متمثلـــة بإتبـــاع اآلبـــاء، واألكثريـــة، والنظـــرة األحاديـــة لألمـــور، ورفـــض 

 واحتكار فكرة اخلالص، والنجاح يف الدنيا واآلخرة، وغيـاب ،اآلخر، وعدم التعايش معه
املـــــنهج العلمـــــي يف التعامـــــل مـــــع األمـــــور، ونفـــــي مفهـــــوم األســـــباب والعلـــــل يف حـــــصول 

فالــدور النهــضوي اآلن منــاط . وغــري ذلــك مــن األمــراض واآلفــات االجتماعيــة، حــداثاأل
وفهمــه مــن خــالل إســقاطه ، بتفاعــل اإلنــسان، وبــصورة علميــة وواعيــة مــع الــنص القــرآين

علــى حملـــه مـــن اخلطــاب، مـــستخدمني يف ذلـــك أرقـــى األدوات املعرفيــة، الـــيت وصـــل إليهـــا 
  .اتمع اإلنساين
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ّكيـــف تفـــسر تراجـــع التعـــاطي النهـــضوي مـــع الـــنص؟ أهـــي   :نـــادر المتـــروك -س4 ّ
  الدورة الخلدونية، أم الترتيبات واالستحقاقات الموضوعية الضاغطة؟

ّهــالك الـــدول؛ أمـــر غـــري حمــدد بـــزمن معـــني، أو بتـــوايل عـــدة  :ســـامر إســـالمبولي -  ج 
 مــن خــالل تعــاطي هــذه األمــة ،أجيــال، وإمنــا هــو قــانون إهلــي حيكــم حيــاة ومــوت األمــم

ُملعطيـــات قـــانون احليـــاة أو املـــوت، فـــيمكن لألمـــة أن تطيـــل عمرهـــا النهـــضوي مـــن خـــالل 
األخــــذ بقــــوانني اســــتمرار النهــــضة، فاألمــــة الــــيت يــــسود فيهــــا القــــانون املؤنــــسن وحيكمهــــا 
مؤسسات مدنيـة حتفـظ حقـوق اإلنـسان وحرياتـه، ومتكنـه مـن القيـام بواجباتـه، وتـستخدم 

ـــة اتمـــع، يطـــول عمر هـــا، وتـــدفع عـــن نفـــسها قـــانون املـــوت مـــن أن يطوهلـــا العلـــم يف بني
  .دفع أقدار الحق بالحق للوصول إلى الحقًعاجال، وذلك من باب؛ 

   فاألمة؛ هي اليت ختتار السري يف طريق احلياة أو املوت، وال عالقة لألحـداث الـسياسية 
تعمار، واملـرض واملؤامرات والضغوط العامليـة يف عـدم ـضة أمـة معينـة، فلـوال القابليـة لالسـ

فالنهــضة تكــون مــن داخــل األمــة مــن . الــذي ينخــر يف جــسمها ملــا حتلــل اتمــع وتفكــك
 ويتحـول إىل الفاعليـة لـذلك ،خالل بعث فكر كلي ضوي حيمله اتمع، ويتفاعـل معـه

ْإن الله ال يـغيـر ما بقوم حىت يـغيـروا ما بأنـفسهم { �:قال تعاىل ِ ِ ُ َْ ََِ َِ ُ َ َ ُْ  ُ َُ َ ٍْ َ ّ  والتغيير؛ ال  ،)11(الرعد  }ِ
يكون بقطع الرؤوس، وإنما بتغييـر مـا بـالنفوس مـن مفـاهيم الحقـد، والكـره والعـداء، 

 والتعــايش،  والتعــاون والتماســك، ،ّواألنانيــة، ليحــل محلهــا مفهــوم الحــب، والــسالم
فـــي عمليـــة عمـــران األرض، والخالفـــة فيهـــا للوصـــول إلـــى ســـعادة المجتمـــع بكـــل 

  .ألمن والعدل لهأطيافه، وتحقيق ا
   والعلوم الحديثة،النص: القرآن

 أو التمييــز بــين نــص أدبــي جميــل ،كيــف يمكــن التفريــق  :نــادر المتــروك -س5   
  ، ونص آخر مقدس؟ )هو بشري في النهاية(
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إن التمييــز بــني نــص أديب، وآخــر مقــدس، يبــدأ مــن مــسألة  :ســامر إســالمبولي -   ج
صل هــذا اإلميــان بقدســية الــنص مــن خــالل الربهــان ًاإلميــان أوال مبــصدرية الــنص، وإذا حــ

ّالعقلـــي العلمـــي عليـــه؛ مل يعـــد األمـــر متـــاح للمقارنـــة بـــني نـــص إهلـــي، وآخـــر بـــشري علـــى 
ًرغم أن الصور األدبية اجلمالية ليست مقصدا حبد ذاا يف النص اإلهلي، . األصعدة كافة

ً ليحتوي مضمونا مقـصودا ّوإمنا مت استخدام أرقى أسلوب أديب فين لصياغة النص املقدس ً
ًوصــار الــنص املقــدس ــذه املواصــفات مقياســا ومعيــارا. مــن قبــل اإللــه العظــيم  يــتم علــى ،ً

  .موجبه قياس مدى رقي، وعلو النصوص األدبية البشرية مع بقائها دونه بصورة دائمة
 وهـل يمكـن، أو يـصح، تطبيـق إمكانـات عـالم النــصوص   : نـادر المتـروك- س6 

علـى النـصوص المقدسـة؟ هـل باإلمكـان اكتـشاف ..) شعرية، األسـطوريةال(الحديثة 
عناصر داخليـة مميـزة لمـستوى وعـالم الـنص المقـدس؟ ومـا هـي الوسـائط المنهجيـة 
ًالتي يحق لنا من خاللها قراءة النصوص المقدسة بوصفها نصوص أديان ال نصوصا 

  أدبية؟
قـــدس مبعـــايري أدبيـــة وضـــعية ّ ال يـــصح تقـــومي وقيـــاس الـــنص امل :ســـامر إســـالمبولي - ج

ً ألنه لـيس نـصا أدبيـا أصـال، وال يهـدف هـذا اجلانـب، وإمنـا يهـدف اهلدايـة للنـاس ،متغرية ً ً
 ميكـن أن يــستخدمها ،والـنص القـرآين قـد احتـوى يف بنيتـه وسـائط منهجيـة. والنهـضة ـم

ومـن ، مـورّالباحث يف دراسته إذا اكتـشفها، ألن الـنص القـرآين متميـز يف بنيتـه وتناولـه لأل
أهم الوسـائط املنهجيـة يف القـرآن هـي ربـط اخلطـاب القـرآين مبحلـه مـن الواقـع، فهـو يـدفع 
ّالباحــث إىل النــزول إىل الواقــع لــيعلم مــصداقية الــنص القــرآين مــن خــالل تطــابق الــدال مــع 

ويف حــال مل يــتم التطــابق بــني الــدال واملــدلول ، املــدلول عليــه للوصــول إىل الداللــة العلميــة
 وتغيـري طريقـة البحـث، ، يطلب النص القرآين من الباحث إعادة البحث مـرة أخـرىعليه،

واحلـــصول علـــى أدوات معرفيـــة أدق وأرفـــع مـــستوى مـــن األوىل، وتغيـــري طريقـــة نظرتـــه إىل 
ّومتابعة البحث، وهو على ثقة أن املطابقة أمر الزم إميانيا، وعلميا وإال انتفى عن ، النص ً ً

وهذا ال ميكن أن ينطبق علـى . فه مع حمل اخلطاب من الواقعالنص صفة القداسة الختال
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وموضــوع إجيــاد الوســائط . ًأبــدا، ألن املــتكلم عــن الفعــل هــو الفاعــل نفــسه �كــالم اهللا 
ًاملنهجية لدراسة النص املقدس موضوع كبري جدا  ويكفي ما أشرت إليه مـن وجـود ذلـك ،ّ

لنص ذاتـه، وهـذا ينطبـق علـى الـنص أنزل مفاتيح النص مع ا �فاهللا ، يف بنية النص ذاته
ًالقرآين فقط، كونه نصا إهليا نزل بلسان عريب علمي قائم  ،  علـى الثابـت واملتغـري-ًأيـضا-ً

واســتخدم أصــوات عربيــة علميــة هلــا مفهــوم فيزيــائي يف الواقــع، وبالتــايل انتفــى عــن اللــسان 
: ، وقـام علـى قاعـدةًالعريب ظاهرة تطابق لفظني خمتلفني اليت اشتهرت خطأ باسم الرتادف

ًإذا اختلــف املبــىن اختلــف املعــىن، ومــن الطبيعــي أن ينتفــي عنــه أيــضا اــاز، ألنــه أســلوب 
خالف احلقيقة، بينما البد من وجود التطابق بني لفظني يف االسـتخدام اإلنـساين ضـرورة 
ألنــه يــستخدم األصــوات العربيــة بــصورة اعتباطيــة، وحيتــاج يف كالمــه للمجــاز لقــصوره عــن 

  .لتعبري عن احلقيقة كما هيا
ّ لــذا؛ الــنص القــرءاين هــو الوحيــد املمكــن قراءتــه قــراءة معاصــرة متجــددة حــسب األدوات 

  .املعرفية املتنامية
  ّالنص والخطاب

َ تطرح األلسنية الحديثة مفهومي النص والخطاب، وبعـض   : نادر المتروك- س7
ًالباحثين يقيم تفريقا بين النص القرآني، والخطاب  ًالقرآني، مفضال استخدام الثـاني ُ
 والشك أن لهذا االستخدام ،�ِلوصف مرحلة التلفظ األولية للقرآن من قبل النبي 

لحظـــات انتربولوجيـــة ونفــــسية علـــى ضــــوء التمييـــز الواقـــع بــــين الخطـــاب الــــشفهي 
فمـا . ِوالخطاب الكتـابي، ومـا ينتجـه كـال الخطـابين مـن فهـم وذاكـرة وعقـل متفـاوت

ُ التفرقــة؟ وهــل ترونهــا مجديــة علــى صــعيد القــرآن، وظــاهرة الــوحي هــو رأيكــم بهــذه
  ًاإللهي عموما؟

الشك أن وقع داللة مفهوم اخلطاب، أقوى على النفس من  :سامر إسالمبولي -  ج 
َوقع مفهوم النص، وذلـك ألن مفهـوم اخلطـاب يـدل علـى وجـود مـتكلم، وآخـر خماطـب ُ، 
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ممـا يعطــي للخطــاب صــفة احليــاة، ويــشعر امل
ُ َ ّخاطــب باملــسؤولية، ويــشارك املــتكلم إىل حــد ُِ َ

ّمعـني بـصياغة املفهــوم، بينمـا مفهــوم الـنص يـدل علــى الـسكون، وغيــاب املـتكلم، وانتفــاء 
ًويشعر القارئ للنص أنه ميلى عليه إمالء، التفاعل معه ُ أما ربط مفهوم اخلطاب باملرحلة . َ

ّطـاب مـستمر لكـل النـاس عـرب الزمـان ّالزمنية األوىل الـيت نـزل الـنص فيهـا؛ فأنـا أرى أن اخل
واملكان من خالل وجود وحفظ الرسـالة اإلهليـة املوجهـة لكـل النـاس، لـذا؛ ينبغـي التعامـل 
ّمــع اخلطــاب القــرآين بــصورة فاعلــة، ألنــه حقيقــة هــو موجــه لنــا، ومطلــوب مــن كــل إنــسان  ّ ً

أرض الواقـــع ومطلـــوب منـــا تنزيلـــه علـــى ، وجمتمـــع أن يتفاعـــل معـــه، وكأنـــه نـــزل اآلن علينـــا
ّعمليــا حــسب معطيــات الواقــع، وترتيبــه حــسب ســلم األولويــات واحليثيــات الــيت نعيــشها ُ ً ،

ٍوقد صدق من وصف اخلطاب القرآين؛ بأنه خطاب حيي، و من حيي إىل أحياء ٌ ٌ.  
  القرآن والمشروع األركوني

ـــدان البحـــث   :نـــادر المتـــروك - س8 ـــوم إلدخـــال القـــرآن فـــي مي الـــسعي قـــائم الي
أبــرز األمثلـة علــى ذلـك مــا نجـده عنــد .  واالنتربولـوجي واأللــسني الحـديثالتـاريخي

ُفيما يسميه باإلسالميات التطبيقية، وهـو يطبـق هـذه المنهجيـة علـى ) محمد أركون( ُ
ًكافـــة خطابـــات الـــوحي، معتقـــدا أن ذلـــك هـــو الطريـــق إلنهـــاء تـــاريخ الكراهيـــة بـــين 

  ما هي أسس ومنطلقات المشروع األركوني؟ . األديان
إن أهم أسس مـشروع أركـون يف عمليـة نقـد العقـل اإلسـالمي  :سامر إسالمبولي -  ج

ّتبـــدأ مـــن نفـــي وجـــود مـــسلمات إميانيـــة، وإعـــادة كـــل املـــسائل للدراســـة مـــرة ثانيـــة بواســـطة 
ًوقـد قـام فعـال يف تطبيـق ذلـك . ًاألدوات املعرفية احلديثة جمتمعـة، وخاصـة علـم اللـسانيات

" نولدكــــه" مـــن مدرســــة االستـــشراق األملانيـــة بقيـــادة العـــامل ًعلـــى الـــنص القـــرآين مـــستفيدا
ّومجاعتــه، ووصــل إىل أن الــنص القــرآين قــد مت تقــدمي أو تــأخري بعــض نــصوصه عــن مكاــا  ّ
األصلي، وزحزحة بعض النـصوص إىل سـور أخـرى ال حيتملهـا الـسياق اللغـوي مـن حيـث 
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ونــه قــد اطلــع علــى وقــد ذكــر أن األمــر أكــرب مــن ذلــك بكثــري ك-كمــا زعــم -،األحــداث
  ! دراسات هذه املدرسة االستشراقية، وقد أصابه الذهول والعجب مما رأى 

   لـــذا؛ يـــرى أركـــون، أن األمـــر الـــديين برمتـــه، مـــن وجـــود اهللا؛ إىل ظـــاهرة الـــوحي، ونـــزول 
ُالرســاالت، وإمكانيــة وجــود اليــوم اآلخــر، ومــا ســوى ذلــك مــن الغيبيــات؛ ينبغــي أن يعــاد 

ّ الديين اإلنـساين كلـه دون اسـتثناء، يف كـل اللغـات املكتوبـة، وعنـد كـل دراستها يف الرتاث
  !.ّامللل، والطوائف للوصول إىل فكر إنساين علمي موحد
  مشروع فاشل

ًوهـــل اســـتطاع هـــذا المـــشروع أن ينجـــز عطـــاء علميـــا فـــي   :نـــادر المتـــروك -س9 ً
  ية؟مقارباته للقرآن الكريم، حيث ينظر إليه باعتباره يمثل بنية أسطور

لقــد قــام أركــون بــنقض كثــري مــن املواضــيع اإلســالمية دون إجيــاد  :ســامر إســالمبولي -ج
ًفــإىل هــذا التــاريخ مل يكتــب حبثــا إجيابيــا يــدفع األمــة إىل النهــضة والبنــاء، بــديل هلــا وإمنــا ، ً

ـــــالنقض ويطالـــــب املثقفـــــني اإلســـــالميني بـــــتعلم بـــــضعة لغـــــات ودراســـــة الـــــرتاث  يكتفـــــي ب
فمشروع أركون، هو مشروع على الورق فقط، ال واقـع لـه، .  نقدهاإلسالمي كله، ومن مث

وحيتــاج إىل جيــوش مــن البــاحثني والعلمــاء يف كافــة االختــصاصات، ومئــات مــن الــسنوات 
ولن يتم ، َألنه وهم على أرض الواقع! ، والذي ستكون ايته الفشل !للقيام ذا العمل 

والمـــشكلة ليـــست فـــي ثبـــوت هـــذه ، حـــسم األمـــر، ألنـــه مـــرتبط حبريـــة اإلنـــسان وإميانـــه
مع العلـم . القضايا أم ال، وإنما المشكلة باإلجرام واالستبداد واالستعباد واالستعالء

ّأن قضايا اإلميان قد مت احلكم على قطعية وجودها وأحقيتها يف كل جمتمع عرب الزمان مبـا  ّ
عنـــدما جـــاء اتمـــع يناســـب أدواـــم املعرفيـــة، وظهـــر هلـــم اليقـــني واملـــصداقية يف الواقـــع، و

ًالالحــق أخــذ هــذه احلقــائق إميانــا؛ وأعــاد أيــضا الربهنــة عليهــا حــسب املــستوى املعــريف لــه ً ،
وهكــذا تــرتاكم الرباهــني علــى مــصداقية هــذه األمــور ، فأضــاف شــهادته لــشهادة مــن ســبقه

مــــن جمتمــــع إىل آخــــر مبــــا يقــــيم احلجــــة كاملــــة علــــى كــــل جمتمــــع كمــــا أخــــرب الــــرب تبــــارك 
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ُســن{وتعــاىل َريهم آياتنــا يف اآلفــاق ويف أنفــسهم حــىت يـتبـــني هلــم أنــه احلــق أومل يكــف بربــك َ ََِ ِ ْ َ َ َ َ ََْ  َ ََ َ َْ ُْ  ْ ْ َُْ َ  َ ِ ِِ ُِ ِ ِِ َ َ ِ

ٌأنــه علــى كــل شــيء شــهيد ِ َ ٍَ
ْ  ُ ََ ُ َ {ا قــال )53(فــصلتــرمني يغطــون احلقيقــة وجيحــدوولكــن ا ،

ُوجحــــدوا ــــا واســــتـيـقنتـها أنفــــ{�:تعــــاىل ْ ََ َ ََ َْ ْ َ َِ ُ َ ُسهم ظلمــــا وعلــــوا فــــانظر كيــــف كــــان عاقبــــة َ َِ َ َُ َ َ ًَ ْ ْ ُْ ُ َُ ًّ َ ْ ُ ُ
َالمفسدين  ِ ِ ْ ُ   ). 14(النمل}ْ

وحماولــة ،     لــذا؛ أنــا أرى أن مــشروع أركــون دعــوة للــضياع، والتــشكيك يف كــل الثوابــت
وبالتــايل يبقــون طــوال ، إثباــا مــرة ثانيــة، وهكــذا تــستمر اتمعــات بإثبــات مــا هــو ثابــت

وســوف يتجــاوزهم ، ّ األدلــة، واجلــري خلــف كــل جديــد مــن العلــوم الناشــئةّعمــرهم جيــرتون
ًقطــار النهــضة، ولــن يعملــوا شــيئا أبــدا وهــذا ال يعــين أن ال أســتفيد مــن األدوات املعرفيــة . ً

بـــل الواجـــب علينـــا أن نواكـــب؛ بـــل ونـــساهم يف دفـــع عجلـــة ، احلديثـــة والعلـــوم اإلنـــسانية
  . دمها يف عملية النهضة باإلنسانونستخ، ّالتقدم والرقي يف كافة العلوم

  خلود القرآن واالكتمال
ــوم أكملــت لكــم { آيــة اإلكمــال فــي القــرآن الكــريم   : نــادر المتــروك-س10 ْاْليـ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ

ًديــنكم وأتممـــت علـــيكم نعمتـــي ورضــيت لكـــم اإلســـالم دينـــا ِ َِ َْ ْ ِ ُ ُ ُ َُ ُ ُِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ْْ َ َ ُ تعـــد عنـــد ،)3(املائــدة }ََْ
ًيقة اإلسالم بكونه دينا كامال وخاتماًالمفسرين كاشفة عن حق ما المقـصود بإكمـال . ًً

الدين الوارد في اآلية القرآنية هذه، هل هـو كمـال مـن حيـث المـضمون؛ بمعنـى أنـه 
ّتضمن كل شيء، أم هو متعلق بمسألة إبالغ كل مـا كـان يجـب علـى الـدين الكامـل 

ي، أم أن هنـاك إيصاله لإلنسان، كما يذهب إلى ذلك الشيخ محمد مجتهد شبـستر
  معنى آخر لهذا الكمال؟

ّإن كلمــة اإلكمــال تــدل علــى أن الــشيء املعــين باكتمالــه هــو  :ســامر إســالمبولي - ج  ّ
ًأمــر قــد مت االبتــداء بــه ســابقا، وهــذا مــشاهد ومعلــوم يف الواقــع مــن كــون أن اإلســالم ديــن  ّ

سـواء ، لق إىل النـاسًاهللا الذي ارتـضاه للنـاس مجيعـا، بـدأ نزولـه منـذ أول رسـول أرسـله اخلـا
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أم من قبله، واستمر نـزول الـشرع اإلسـالمي مـع بعثـة كـل رسـول جديـد  �ًأكان نوحا 

ّجبانب نزول شرع قومي عيين ظريف خاص لكـل قـوم حـسب معطيـات واقعهـم، فـإذا تغـري  ّ
ٌالواقع وتطور يف اجتاه النهضة واملعرفة اقتضى ذلك بعثة رسول جديد ينزل عليه بعض من  ّ

ســـالمي، ليـــضاف إىل مـــا ســـبق، ويـــتم رفـــع بنـــاء الـــشرع اإلســـالمي مـــع تقلـــيص الـــشرع اإل

ّوتعــديل و نــسخ أجــزاء مــن الــشرع القــومي العيــين، وهكــذا اســتمرت حركــة الــشرع مبحوريــه 
ّفاإلســــالمي يــــتم منــــوه حنــــو اإلنــــسانية والعامليــــة، والــــشرع التــــارخيي ، اإلســــالمي، والتــــارخيي

 اكتمال بناء الشرع اإلسالمي، فاقتضى ذلك إزالة ًيتقلص ويتم نسخه تدرجييا، إىل أن مت

ّكل الشرع التارخيي املرتبط بالقومية والعينية ليحل حمله بصورة كاملة الشرع اإلسـالمي ذو  ّ
  .الصفة اإلنسانية والعاملية، واقتضى ذلك إاء دور األنبياء وتوقيف عملية بعثهم

ًرد هنــا موجـــه أساســـا إلـــى  هـــذا يعنــي أن االكتمـــال الـــوا  : نــادر المتـــروك- س11 ّ
  اإلسالم في عمومه؟

مفهـــوم االكتمـــال للـــدين أمـــر موجـــه إىل اكتمـــال بنـــاء ! نعـــم  :ســـامر إســـالمبولي - ج
ّالشرع اإلسالمي، وهو نظام كلي متعلق حبركة الفرد يف اتمع، وحركة اتمع ككل علـى 

وتــرك ، بتــةأرض الواقــع، وكــان ذلــك مــن خــالل تــشريع منطلقــات ومرتكــزات وخطــوط ثا
ّ صـــالحية التحـــرك وفـــق احملـــور الثابـــت حبركـــة - بـــصفته الفرديـــة واالجتماعيـــة -لإلنـــسان 

ًحنيفيــة تتجــه دائمــا إىل األعلــى منجذبــة إىل احملــور الثابــت كلمــا ابتعــدت عنــه تعــود إليــه ً .
ًوهـــو شـــرع مـــرتبط بـــالكون آفاقـــا وأنفـــسا، ، فالـــشرع اإلســـالمي ذو صـــفة إنـــسانية وعامليـــة ً

فالــشرع نــزل بــذات املواصــفات مــن كونــه ، قيه قــائم علــى حمــور الثابــت واملتغــريوالكــون بــش
ًقائمــا علــى الثابــت واملتغــري، والكــون مــستقر علــى نظامــه ووصــل إىل صــفة االســتقرار مــن 
حيـــث النظـــام، فكـــان الـــشرع اإلســـالمي كـــذلك قـــد نـــزل بـــصورة مـــستقرة ومنـــسجم مـــع 

  ).اخلالق تعاىل( ومت االنسجام مع الكون لوحدة املصدر ،الفطرة
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ّ وكيـــــف تقـــــارب الخاتميـــــة مـــــع إطـــــار الفهـــــم المتقـــــدم   : نـــــادر المتـــــروك-س12
  لالكتمال؟

 صـــفة اخلامتيـــة خاصـــة للنبـــوة، والكمـــال للـــدين، وظهـــر يف  : ســـامر إســـالمبولي-   ج
ًالنص القرآين مثل كمال أجبدية اللـسان العـريب مـن كونـه مؤلفـا مـن مثانيـة وعـشرين مقطعـا  ً

اع اإلنـــسان أن يـــستخدمها مـــن خـــالل تركيبهـــا مـــع بعـــضها بـــصورة متغـــرية ًصـــوتيا، اســـتط
فتمـــوت أمساؤهـــا معهـــا الســـتغناء اإلنـــسان ، متناميـــة، مـــع وجـــود مـــوت وحيـــاة املـــسميات

 أجبديــــة -فاللــــسان العــــريب . عنهــــا، ووجــــود البــــديل املناســــب نتيجــــة التطــــور حنــــو األمــــام
نمـا اســتخدامه يف حركـة متغـرية متناميــة بي،  هـو ثابــت غـري قابـل للزيــادة الكتمالـه-ًونظامـا

وكـــذلك النظـــام العــشري احلـــسايب فهـــو . خيــضع لعمليـــة التطــور واملـــوت واحليـــاة للكلمــات
نظام قد اكتمل من حيـث األسـس، وال حيتـاج اإلنـسان لعمليـة الزيـادة عليـه بـشيء، ألنـه 

لواقـع حـسب ّويقوم اإلنسان باستخدامه بصورة متغرية يف ا، ُنظام يغطي كل االحتياجات
ًوكذلك اكتمال الشرع اإلسالمي يف واقع احلـال،  مل يـرتك لإلنـسان جمـاال ألن ، املعطيات

ّيزيد عليه يف نظامه الثابت، وإمنـا تـرك لـه التحـرك ضـمن هـذا النظـام بـصورة متغـرية ختـضع 
ثبــات الــنص القــرآين كمبــىن ومفهــوم : [ّلعمليــة التطــور، ومــن هــذا الوجــه مت والدة مقولــة 

َُوصــفة االكتمــال مثلهــا كمثــل اكتمــال كــأس باملــاء، فمــن يــستطع يف واقــع ]  املعــىن وحتــرك
وإن مل ، وكـذلك الـشرع اإلسـالمي الكامـل! َاحلال أن يزيد املـاء يف هـذا الكـأس املمتلـئ ؟

فحاول أن تزيد فيـه شـرع ثابـت كلـي يـضمن احلركـة يف املتغـريات، ويـصلح لكـل ! ّتصدق 
ويقبلـــه مجيـــع اتمعـــات اإلنـــسانية دون زيـــادة أو نقـــصان أو ، النـــاس عـــرب الزمـــان واملكـــان

  !. فنحن نقبل منك هذه الزيادة - ولن تفعل-فإن فعلت ، تعديل
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  ّث السوري سامر إسالمبوليحالبا
  2/2البحرينية "الوقت"في حوار مع جريدة 

ّالحديث النبوي مادة تاريخية ال قدسية لها ّ ُ  
  2/2 نادر المتروك   –الوقت   
ّيجـــزم الباحـــث الـــسوري ســـامر إســـالمبولي، بـــأن الـــسيرة النبويـــة هـــي ســـيرة    ُ

المجتمـــع النهـــضوي، الـــذي أقامـــه النبـــي الكـــريم، فـــال يمكـــن اســـتطالع هـــذه 
ـــسيرة إال مـــن خـــالل القـــرآن الكـــريم ـــي، كمـــا يقـــول ،ال ـــب ســـيرة النب َ الـــذي كت

ًإســالمبولي، الــذي يــدعو إلــى إعــادة مقاربــة الــسيرة انطالقــا مــن التفريــ ق الــدقيق ّ
ّبين مقامـات النبـي الكـريم، ومـن ذلـك يفـرق إسـالمبولي بـين مفهـومي الحـديث 
ًوالــسنة، نافيـــا القداســة عـــن الحــديث، ونـــاظرا إليــه باعتبـــاره ســبب فـــي اغتيـــال  ً
ـــد علـــم الحـــديث وعلـــم اإلســـناد فـــي ظـــل ظـــروف  ّالعقـــل المـــسلم، حيـــث  ول ُ

ّبولي أن الطريق األفـضل ويرى إسالم. أيديولوجية تحاربية بين المذاهب الناشئة
لتصحيح هذا الموروث الخاطئ هو النظر إلى التراث الفقهي الطائفي على أنـه 

ـــرة واســـتخراج قـــوانين االجتمـــاع وحركـــة " ـــة تخـــضع للدراســـة والعب مـــادة تاريخي
ّوأن كـــل الفـــاعلين فـــي هـــذا التـــراث هـــم " التـــاريخ فمـــا ، بالنـــسبة إلينـــا أمـــوات" ّ

  ". لنا في أمورنا الحاليةينبغي أن نجعل األموات قادة 
ّ  فــي الجــزء الثــاني مــن الحــوار، يفــصل إســالمبولي رأيــه فــي موضــوع الــسيرة،  ُ
ّوالــسنة، والحــديث النبــوي، عارضــا لعــدد مــن التحلــيالت النقديــة للــسائد مــن  ٍ ً

  .آراء
على الرغم من ظهور معالم أولية للنقد الروائي في أوساط   :نادر المتروك -س 1

المحدثين األوائل، إال أن هناك دعوات متكررة إلعادة توظيف المكتسبات النقديـة 
كيف تنظرون إلى طبيعـة هـذه الـدعوات، مـن . ّالحديثة لمقاربة السيرة النبوية خاصة

  حيث الخلفيات واإلمكانات العلمية المتاحة ؟
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 السرية النبوية ليست رواية ملحمية أو أسـطورية يـتم روايتهـا  :سالمبولي سامر إ-  ج 
، ّعرب األجيال، وكل جيل يريد أن يعرضها بقالب أديب يرفع من شـأن صـياغتها التـصويرية

إــا قــصة والدة جمتمــع وبنائــه ، فهــي ليــست قــصة مثــل ألــف ليلــة وليلــة، أو كليلــة ودمنــة
ًسرية النيب العظيم ليست سرية فرد واحد قـدم أمـورا وترسيخ أساس النهضة واحلضارة به  ف ََ 

تمعـــــه علـــــى صـــــعيد االكتـــــشافات،  أو االخرتاعـــــات، أو بعـــــض النظريـــــات، أو بعـــــض 
ّومعظم من تناول سرية النيب العظيم كان يكتب ما يسمى الـسرية . االنتصارات العسكرية ُ ْ

ٍالذاتيــة للنــيب، مــن والدة وطفولــة إىل مرحلــة الرجولــة واجــه وبــدء الــوحي، وتــأريخ بعــض وز، ٍ
ُوقــسم آخــر توجــه إىل مــا يــسمى . إىل الوفــاة... وذكــر الغــزوات الــيت قــام ــا، األحــداث ّ

ّ، فتناول السرية الذاتية"فقه السرية"  وأخذ يستنبط منها حسب املستوى املعريف لـه بعـض ،َ
 ال ِفــسيرة النبــي العظــيم هــي ســيرة مــيالد مجتمــع جديــد نهـــضوي! ِالعــرب والعظــات 

َينفكان عن بعضهما، وال يمكن أن يدرس أحدهما دون اآلخر ُ ّ.  
  سيرة النبي؛ سيرة ميالد مجتمع

ـــادر المتـــروك-س 2 ـــي، ومـــيالد    : ن ـــين ســـيرة النب ـــدمج ب ـــف توضـــح ال ّولكـــن كي
  المجتمع الجديد؟

 �وكانت سريته ، ّ لقد مت ذلك الدمج يف واقع احلال : سامر إسالمبولي-  ج
ّتكزات القرآن العظيم، مع استصحابه يف كل خطوة يف صراعه منطلقة من أسس ومر

ًفكان القرآن حاضرا بصورة دائمة؛ قائدا ومعلما وموجها ، الثقايف مع الثقافة اجلاهلية ًّ ً ًٍ

  : يقود املعركة الثقافية على أوجها دون تنازالت أو حماباة
َقل يا أيـها الكافرون { ُِ َ ْ َ َ َ ْ ُال أعبد ما تـعبدو�ُ ُُ َ ُْ َ ْ َ ُوال أنتم عابدون ما أعبـد �َن َ ُُ َْ َُ ََ ِ َ ْ ََوال أنـا �ََ ََ

ْعابد ما عبدمت  ََ َ ُوال أنتم عابدون ما أعبد �ٌِ ُُ َْ َُ ََ ِ َ ْ ِلكم ديـنكم ويل ديـن �ََ ِ ِ
َ َِ ْ ُْ ُُ ، --1 الكـافرون }َ

ــــد ــــيب العظــــيم ؛ هــــي دراســــة ســــرية مــــيالد جمتمــــع جدي وهــــذا يقتــــضي ، فدراســــة ســــرية الن
ّ، كونــه القائــد واملوجــه واملعلــم يف عمليــة التغيــري والــصراع الثقــايف، ّاستحــضار الــنص القــرآين ّ
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َوهــذا يــدفعنا إىل اســتخدام أهــم العلــوم اإلنــسانية الــيت وصــل إليهــا اإلنــسان لدراســة الــنص  َ
علـــم : ومـــن هـــذه العلـــوم، القـــرآين، وإســـقاطه علـــى الواقـــع، للوصـــول إىل جمتمـــع ـــضوي

 والفلـــسفة ، وعلـــم القـــانون، وعلـــم اللـــسانياتاالجتمـــاع، وعلـــم الـــسياسة، وعلـــم الـــنفس،
ّوغري ذلك، وذلك من أجل التفاعل مع النص القرآين الذي احتوى السرية احلقيقيـة للنـيب  ّ

، � بعــد أن كتبهــا اهللا ،�ٌفــال حاجــة ألن يقــوم أحــد بكتابــة ســرية هلــذا النــيب . العظــيم
ْوإمنا حنن حباجة إىل من يستخلص هذه السرية النبوية من الق سيرة مـيالد : رآن حتت اسمٍ

 .مجتمع نهضوي إنساني

  مصطلح السنة النبوية مستحدث
ُنـــشر الباحـــث الـــشيخ    : نـــادر المتـــروك-س3 ّحيـــدر حـــب اهللا (َ ًمـــؤخرا دراســـة ) ُ

ــة الــسنة فــي الفكــر اإلمــامي الــشيعي"أكاديميــة حــول  ، استقــصى مــن خاللهــا "ّنظري
ّتطورات الموقف اإلمامي النخبوي من السنة، وال ظروف الموضوعية التـي أثـرت فـي ّ

ّوفــي حيــز أخيــر مــن الدراســة؛ تطــرق حــب اهللا بــشكل . تــصنيف المواقــف المختلفــة ّ ّ
ّسريع إلى أبعاد الدراسات الخاصـة بالـسنة النبويـة فـي وسـط أهـل الـسنة والجماعـة، 

مـا هـي األطـر المعرفيـة . وقد أشار إليكم باعتباركم منتجين مؤثرين في هـذا المجـال
د بــــضرورتها فــــي صــــدد تكــــوين نظريــــة ســــليمة للــــسنة النبويــــة أو الــــسنة التــــي تعتقــــ

المعـصومة؟ وهــل يمكـن التوفيــق بـين ثابــت الرجـوع المعيــاري للـسنة وبــين متطلبــات 
  ّاالجتهاد المتنور الذي يأخذ باالعتبار متغيرات الواقع واألسئلة المستجدة؟

لــــه يف القــــرآن ــــذه ّإن مــــصطلح الــــسنة النبويــــة؛ ال وجــــود  :ســــامر إســــالمبولي -  ج
ًالــصورة االرتباطيــة مــع النــيب، وإمنــا وجــد مــضافا إىل اهللا  ُ َ ِ ِســنة اللــه يف {: ، قــال تعــاىل�ُ ِ  َ ُ

ًالذين خلوا من قـبل ولن جتد لسنة اللـه تـبـديال  ِ ِ ِْ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ُ َ َ ََ َُ َ َْ {  فلـم يـأت أي نـص يـذكر ،)62(األحـزاب ّ
ّاألمــر بإتبــاع ســنة النــيب أبــدا، مــا يــدل  ًعلــى أن هــذا املفهــوم مــستحدث، ولــيس مفهومــا ً

ْفعلى ماذا يدل مفهوم السنة النبوية عند من وضعه؟! ًقرآنيا َ  
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  . السنة هي املندوب مقابل الواجب:   قال الفقهاء
ًالسنة هي ما يصلح ألن يكون دليال شرعيا الستنباط احلكم منه:   وقال األصوليون ً.  

وأخباره ، َما ورد عن النيب من أقوال وأعمال وإقرارّالسنة هي كل :    وقال أهل احلديث
  . املتعلقة حبياته وشخصه وغزواته

السنة هي ما ورد عن النيب واإلمـام املعـصوم مـن أقـوال وأعمـال :   وقال الشيعة اإلمامية 
  . وإقرار

َ  وعندما وضع األصوليون املـصادر التـشريعية ذكـروا الـسنة مـن بـني املـصادر وجعلوهـا يف 
القـــرآن، الـــسنة، اإلجمـــاع، : مـــصادر التـــشريع األصـــلية أربعـــة: فقـــالواتبـــة الثانيـــة، املر

 وعنـد التعامـل مـع مفهـوم الـسنة جنـد أن احلـديث النبـوي أو قـول اإلمـام املعـصوم .القياس
ّحيـل حمـل الـسنة،  ّ مـع العلـم أنــه ال ! والحـديث هـو الــسنة ، وكــأن الـسنة هـي الحــديثّ

ٌيوجــد فــي القــرآن أبــدا أمــر بإ ، �والموجــود هــو حــديث  اهللا  ، تبــاع حــديث  النبــيً
ًومن أصدق من الله حديثا { �:تعاىلقال  ِ َِ َّ َ ِ ُ َ ْ َ ْ   ).87(النساء } َ

ولكن ماذا تقولون في النـصوص التـي تـدّل فـي مـضمونها   :نادر المتروك - س4 
ُِقــل إن كنــتم حتبــ{�:علــى األمــر بإتبــاع ســنة النبــي؛ أو حديثــه نحــو قولــه تعــالى ْ ُ ُ ِ ْ َون اللــه ُ ّ َ

ٌفاتبعوين حيببكم الله ويـغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم  ْ ْ ِْ  َ ٌُ ُ ُُ ُّ َّ َُ ُ َُ ََ ِ ْ ُ ِْ ُِْ ِ ُ    ؟  )31(آل عمران} َ
ّهذا النص ال يدل على سنة النيب، وال حديثه! ّ كال - ج ّوإمنـا يـدل علـى األمـر بإتبـاع ، ّ

ْانظـر قولـه !  إىل شخص الرسـول وهذا األمر باإلتباع  موجه إىل الرسالة، وليس، الرسول 
ْقــل تـعــالوا أتــل مــا حــرم ربكــم علــيكم {�:تعــاىل ُْ ُْ ََ َ َ َ َ َ ُ َْ َْْ َ ْ َقــل أطيعــوا اللــه {�:، وقولــه)151(األنعــام} ُ  ُ ِ َ ْ ُ

ُوأطيعــوا الرســول فــإن تـولــوا فإمنــا عليــه مــا محــل وعلــيكم مــا محلــتم وإن تطيعــوه ُ ُِ ُِ ُ ُ َِ ِ َِ َ َْ ُ ْ ُ  ْ َْ ََ ََ َ ُِ َ َ ََ َ  َ تـهتــدوا ومــا َ َ ُ َ ْ َ
ُعلى الرسول إال البالغ المبني ُِ ْ ُْ ََ ِ ِ ُ    ).54(النور }  ََ

ٍلذا؛ ينبغي فهم دالالت النصوص القرآنية بـصورة منظومـة واحـدة منـسجمة مـع      ٍٍ ِ
ْ، وقد تعرضـت لـشرح النـصوص الـيت يـستدل ـا مـن يقـول بـوحي الـسنة النبويـة أو بعضها ّ ُ ّ

ُاحلديث، وبينت خطأ ذلك  القـرآن بـني ( و) حتريـر العقـل مـن النقـل(َاالستدالل يف كتـايب ّ
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لذا؛ ينبغي التفريق بين مفهوم السنة، ومفهوم الحـديث، وعـدم الـدمج ). اللغة والواقع
  . بينهما

يف  �مثـل سـنة اهللا . هي الطريقـة العمليـة الثابتـة املـستمرة علـى مـا هـي عليـه:   فالسنة
  . اخللق

  . ّالنص القرآين؛ حديث اهللامثل . قول جديد:   الحديث
جنـده أثنـاء التطبيـق ينتقـل إىل  �ْ   فمن يعتقد، ويؤمن بأن السنة النبويـة وحـي مـن اهللا 

ٍويتصدر كافة أحباثه بصورة سطحية وهزلية! مفهوم احلديث النبوي  ّ،  
  . ولكل مفهومه اخلاص به،  فالسنة غري احلديث

  أين السنة النبوية ؟
الـسؤال الــذي يفــرض ذاتـه هــو أيــن الـسنة النبويــة؟ وبمعنــى   :نـادر المتــروك -س5

  آخر أين طريقة النبي في تعامله مع القرآن وإسقاطه على الواقع؟ 
جنـــد ســـنة النـــيب . ًقطعـــا ليـــست الـــسنة هـــي األحاديـــث النبويـــة :ســـامر إســـالمبولي -ج

 ذاتـه، فقد أخذ النيب سنته من خالل تفاعله مع القرآن، ّموجودة يف فحوى النص القرآين
ًفــسنة النــيب انبثقــت مــن القــرآن لتعــود إليــه دراســة وفقهــا وتطبيقــا، وإســقاطه علــى الواقــع ً ً ،

ًفهـــي مـــنهج عقـــالين علمـــي صـــاغت املنطـــق عنـــد النـــيب حـــىت صـــار خلقـــه القـــرآن تفكـــريا 
ًوحنــن قطعــا ملزمــون ، ّفــسنة النــيب منبثقــة مــن احلكمــة املوجــودة يف الــنص القــرآين. ًوتطبيقــا

ة يف تعاملنا مع القـرآن، وهـذه احلكمـة ال ميكـن أن حنـصل عليهـا مـن خـالل بإتباع احلكم
ــــيب الذاتيــــة، النتفــــاء حفظهــــا يف الواقــــع ــــيب مل يــــذكر تلــــك القواعــــد ، ســــرية الن غــــري أن الن
ناهيــــك عــــن عــــدم اســــتنفاذه للحكمــــة ، واملنطلقــــات القرآنيــــة أثنــــاء عالجــــه لألحــــداث 

ـــة ـــه َفـــال منـــاص مـــن العـــودة إىل. واملقاصـــد القرآني ّ احلكمـــة املوجـــودة يف الـــنص القـــرآين ذات
  . وتفعيلها حسب األدوات املعرفية املعاصرة 

  
  مقامات النبي الثالثة

هذا األمر يفتح موضوع األوضاع أو المقامات المختلفة    : نادر المتروك- س6 
  فكيف تنظر إلى هذا الموضوع؟. للنبي



 18

  :مات ينبغي التمييز بينهاالنيب العظيم له ثالثة مقا :سامر إسالمبولي -ج  
ُويصدق عليه ما يصدق على البشر من مرض وموت وتناول الطعام : مقام بشري -1  ُْ ْ

ٌقــل إمنــا أنــا بــشر مــثـلكم يــوحى إيل أمنــا إهلكــم إلــه {والــشراب والنكــاح والنــسيان واخلطــأ، َِ ِ ِ ِْ ُْ َُُ َ  َ َ ََ َُ ُ َْ ٌََ ْ ُ
ِواحـــد فمـــن كـــان يـرجـــو لقـــاء ربـــه  َِ َِ ُ َْ َ ََ َ ًفـليـعمـــل عمـــال صـــاحلا وال يـــشرك بعبـــادة ربـــه أحـــدا ٌَ ََ َُ ِ َِ ِ َ َ َِ ْ ِْ ْ ََ َ ًَ ِ َ ً َ ْ ْ { 

  ).110(الكهف

مقــام اصــطفاء وعلــم وهــو مــضاف هللا، ومقــام اكتــسايب : وهــو نوعــان: مقــام النبــوة -2 
َو مقـام نـيب اهللا ال يلغـي املقـام البـشري، . �جمرد، ودورمها قيادة النـاس ودعـوم إىل اهللا  ُ

ضاف له، لذلك فالعصمة يف هذا املقام النبوي عـصمة إراديـة اكتـسابية تـصدر مـن ُوإمنا ي
ٍ، والعلم به، وهي عصمة متاحـة لكـل النـاس بـصورة نـسبية، تتناسـب مـع �اإلميان باهللا  ّ

ًوالنــيب يف هــذا املقــام يكــون تابعــا لرســول نــيب ســابق يــدعو إىل ، املــستوى اإلميــاين والعلمــي
  .ّوجيوز تعرضه للقتل كما حصل مع أنبياء بين إسرائيل،  معهارسالته، وجيتهد يف تفاعله

ًوهو مقام تكليف مبهمة تالوة الرسالة، وإبالغها كما هي متاما، ال : مقام الرسول -3 
ُمـا علـى الرسـول إال الـبالغ {حيق له االجتهاد فيها من حيـث املبـىن والـتالوة، َ َْ  ِ ِ ُ ، 99املائـدة}ََ

عــن القتــل إلمتــام مهمتــه بالرســالة، ويعــصمه عــن  �يعــصمه اهللا و الرســول النــيب القائــد 
موجهـة إىل مـادة الرسـالة، ولـيس إىل  �فالعـصمة مـن اهللا . اخلطأ والنسيان ملـادة الرسـالة

ّويتم حفظـه مـن كـل مـرض نفـسي، أو جـسمي يـنقض أو يعيـق توصـيل . شخص الرسول
ّوأيـضا هـذا احلفـظ موجـه ، ذامّالرسالة، مثل الـسحر، أو اهلـذيان، واهللوسـة أو الـربص واجلـ ً

ًمن كان يعبـد حممـدا فـإن حممـدا قـد مـات ! (ملصلحة الرسالة، وليس إىل شخص الرسول  ً
ال نيب وال ، ًفال يوجد كائن معصوم بذاته أبدا). ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال ميوت

إميـام بـاهللا ًاجلميـع بـشر، ويعـصمون أنفـسهم إراديـا مـن خـالل ، رسول وال إمام وال عـامل
ٌإمنا خيشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور { العظيم  َ ُْ َْ ٌ ِ  َ َ َ ِ َِ َُ ْ ِ ِ ِ ِ َ َ َ{.28(فاطر.(  

  نقاش مفهوم السنة النبوية
ّوعلـــى أي نحـــو يـــنعكس كـــل ذلـــك علـــى موضـــوع الـــسنة   :نـــادر المتـــروك -س7

  النبوية بوصفها مرجعية دينية أساسية؟
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ُ  لإلجابــة علــى ذلــك، وبنــاء علــى مــا ذكــرت؛ نــضع النقــاط  :لي ســامر إســالمبو-ج   ً
  : على احلروف

هي املنهج العقالين العلمـي الـذي اسـتقاه مـن احلكمـة املوجـودة يف الـنص : سنة النبي   
  . القرآين

ًهــــو تفاعــــل النــــيب املــــرتبط بالزمكــــان مــــع القــــرآن مــــستخدما املــــنهج : حــــديث النبــــي   
الطريقــــة الثابتــــة املرتبطــــة : ًســــنة النبــــي أيــــضاومــــن . ومــــهللنهــــضة مبجتمعــــه وق) احلكمــــة(

ًبالشعائر التعبدية، وهي حصرا يف توزيـع عـدد ركعـات الـصالة الـيت تزيـد عـن ركعتـني، ألن  ّ
أصـل الـصالة موجـود قبــل نـزول القـرآن  منـذ أول رســول نـيب أرسـله اهللا إىل النـاس، وتــواتر 

ُوقـد بينـت ذلـك . ذلـك يف الـنص القـرآينوقد ثبـت ، فالصالة سنة األنبياء ، ًذلك عمليا 
 فمـــا ينبغــي أن يكـــون :أمـــا حــديث الرســول). القــرآن مـــن اهلجــر إىل التفعيــل(يف كتــايب 

ٌللرسول حـديث خـاص بـه ِمـا علـى الرسـول {،�فقـط  �وإمنـا يقـوم بـتالوة حـديث اهللا ، ٌ ُ  ََ 
ُإال الـبالغ  َ َْ  َقـل يــا {اس أجمعـينلقومـه فقـط، ورسـالته للنـ � فنبـوة محمـد ،99املائـدة}ِ ْ ُ

ًأيـهـــا النـــاس إنـــي رســـول اللـــه إلـــيكم جميعـــا  ِ َ ُْ ُ ْ َِ ِِ ّ ُ َ  ُ َ  فمقـــام النبـــوة أمـــر الزم ،)158(األعـــراف } َ
أما الرسالة فهي ، لشخص النيب ينتهي دوره بوفاته، ليأيت من بعده دور العلماء الراشدين 

  .  يؤمنوا ا، ويتبعوهاًمستمرة ومنفصلة عن شخص الرسول متاما، ومطلوب من الناس أن
ُ  وبعد هـذا العـرض املختـصر؛ ال أجـد مـا يـسمى بنظريـة الـسنة النبويـة، أو سـنة املعـصوم 
ًلدراستهما، وجعل هلما قواعـدا ونظامـا ليـتم التعامـل معهمـا، فهمـا مفهومـان مفرغـان مـن  ً

  .ٍوكل فئة تقوم بتعبئتهما مبا خيدم مصلحتها، حمتوامها
ّبتكــار قائمــان يف واقــع احلـــال لكــل عــامل ربــاين وباحــث يف أمـــور     لــذا؛ االجتهــاد واال

ّوكـــل ذلــــك موجـــود يف الــــنص ، وســـنته وحديثــــه �ال يحكمـــه إال رســــالة اهللا الـــدين، 
ّومــــنح اإلنــــسان بـــــصفته اخلليفــــة حريــــة التحـــــرك ، القــــرآين العظــــيم، القــــائم علـــــى الثابــــت َ َ

َباملتغريات وفق احملور الثابت حبركة حنيفية صاعدة م   .   تطورةّ
  

  واغتيال العقل.. علم الحديث
ّ تتعــدد المنهجيـات المختـصة فــي نقـد الحـديث، ويمكــن   : نـادر المتـروك- س8

ًالنظــر إلــى جانــب معــين منهــا انطالقــا مــن المــدخل التكــويني للحــديث، فثمــة مــنهج 
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ينطلــق فــي مــشروع النقــد الحــديثي علــى أســاس علــم الرجــال، واســتهداف سلــسلة 
الك مشروع نقدي يعتمـد الـنص أو المـتن الحـديثي نفـسه فـي عمليـة الرواة، فيما هن

هل ترى في هذين المنهجين وسـيلة صـحيحة لمقاربـة الحـديث مقاربـة نقديـة . النقد
   منتجة؟

ّعنـــدما مت تغييـــب الـــنص القـــرآين مـــن التفاعـــل معـــه يف ـــضة  :ســـامر إســـالمبولي - ج
ٌاتمع كان من الطبيعي جدا أن حيل حمله مصدر آ ّ ّخر ليتم استخدامه يف عملية التـشريع ً

ٍلـذلك جنـد لكـل فئـة . والتربيـر لـسياسات األنظمـة احلاكمـة، والفئـات املعارضـة هلـم حينئـذ ّ
مرجعية من مادة احلديث غري مقبولة للجهة األخرى، وجند معظـم الدراسـات الفقهيـة قـد 

! للربكـة والتعظـيمّاعتمدت على مادة احلديث، واستبعدت النص القرآين من الدراسة، إال 
وألن األمــر قــد جــرى . وهــا هــي كتــب الفقــه علــى خمتلــف أطيافهــا شــاهدة علــى مــا أقــول

ومل تكن تلـك ، ّتسييسه؛ فقد ذهبت كل طائفة إلضفاء على مادة حديثها صفة القداسة
 فكـان ،ْ وهذا غري ممكن ملن يـتكلم باحلـديث مباشـرة،�الصفة إال بنسب احلديث للنيب 

ّفتمــت والدة اإلســناد باعتبــاره ضــرورة سياســية لــشرعنة األمــور، ! لــسندالبــد مــن عمليــة ا
: ولــيس ذلــك إال بعمليــة، وإلــزام املخــالف هلــا وإضــفاء صــفة القداســة علــى مــنت احلــديث

ّفيـتم اغتيـال عقـل الـسامع ويـتم إمـرار احلـديث )�قـال النـيب العظـيم ( ّومـع توسـع تلـك ، ّّ
َوتعقــد األمــور، ولــد مــصطلح ، العمليــة االغتياليــة لعقــل اإلنــسان املــسلم ُِ ، )علــم احلــديث(ّ

َرغــم أن داللــة كلمــة العلــم ال تنطبــق عليــه، واألوىل أن ( ،ًوصــار علمــا لــه قواعــده ونظامــه
يــسمى فــن مــصطلح احلــديث  ٌفــزاد األمــر شــرا وختلفــا، وظهــر تيــار يهــتم فقــط يف دراســة ) ُ ً ً

ٌظهر تيار آخر أضاف لالهتمـام ، و كمنتَ، وال يلتفت إىل موضوع احلديث)السند(الرواة 
والنتيجــة هــي بقــاء . ّبالــسند االهتمــام مبــنت احلــديث، ولكــن بــصورة ختــدم مــصاحل كــل فئــة
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ّمـــادة احلـــديث حمـــورا للـــدين اإلســـالمي، هلـــا الـــصدارة واألولويـــة يف واقـــع احلـــال، وقاضـــية  ً
  .ومهيمنة على القرآن والعقول

الحــــديث النبــــوي مرجعيــــة أيعنــــي كالمــــك أنــــك ال تمــــنح   :نــــادر المتــــروك -س9
  قدسية؟

ــة ال قداســة لهــا أبــدا،  :ســامر إســالمبولي -ج ًمــادة الحــديث النبــوي مــادة تاريخي
ِومنتف عنها صفة الوحي اإللهي التشريعي، وذلك ألنهـا نتيجـة تفاعـل النبـي العظـيم 

ّمـــع الـــنص القرآنـــي حـــسب معطيـــات واقعـــه، وحـــسب األدوات المعرفيـــة الزمكانيـــة 
ْ وهي لذلك غري ملزمة للمجتمعات الالحقة أبدا، ومن يقول بغري ذلك ،المتوفرة حينئذ ً

ُيكون إنسانا يغمض عينـاه عـن احلقيقـة  فاحلـديث النبـوي املنـسوب قـد أصـابه التحريـف ! ً
، ْفمـــن يقـــول بأنـــه وحـــي فهـــو يعتقـــد بـــأن مـــادة الـــوحي قابلـــة للتحريـــف، ًزيـــادة ونقـــصانا

! ورمبا الذي ضاع أكثر من الذي بقي! وحيوبالتايل ال مانع عنده من ضياع بعض من ال
؟  كيــف يكــون احلــديث !؟ بــوحي قــد ضــاع جــزء منــه !ُفكيــف نلــزم بعــضنا بــوحي حمــرف 

ًعند فئة وحيا، وعند الفئة األخرى اليت ترفضه لعلة بسنده أو متنه حسب أصـوهلم؛ كـذبا  ًٍ

ًوزورا وافرتاء ُ؟ كيـف يكـون احلـديث مـصدرا تـشريعيا وهـو خمتلـف فيـه!ً ّولـيس حمـل تـسليم ، ًً
  ؟ !من اجلميع به

  خدعة.. علم الحديث
علــم ( ولمـاذا تحمــل هـذا الموقـف الــشديد فـي معارضـة   :نـادر المتـروك -س10

  ؟)الحديث
 وخدعـة قبيحـة،  ،ّ إن علـم مـصطلح الحـديث كذبـة كبيـرة : سامر إسالمبولي- ج 

ّفهو ليس علما أصال سواء تعلق ذلك بالسند، أم بالمتن  ّ ً الضياع : جة واحدةفالنتي، ً
ًوعندما جعل المـسلمون مـادة الحـديث النبـوي وحيـا ومـصدرا تـشريعيا ، للمسلمين  ً ً

َوقـال  {ُأصيبوا بالتخلف واالنحطاط، وابتعـدوا عـن المـنهج الربـاني المتمثـل بـالقرآن َ َ
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ًالرســول يــا رب إن قـــومي اختــذوا هــذا القــرآن مهجــورا  َ َُ ْ ََ َ ُْ ُ ْ َ ُ َ ِ ْ  ِ  َ ُ { فــالنص القــرآين قــد .)30(الفرقــان 
ــوم أكملــت { ًاحتــوى الــشرع اإلســالمي كــامال، كمــا أخــرب الــرب تبــارك وتعــاىل بــذلك ُاليـ ْ َ ْ َ َ ْ َْ

ًلكــم ديــنكم وأمتمــت علــيكم نعمــيت ورضــيت لكــم اإلســالم دينــا ِ ََِ ْ ِ ُ ُ ُ ْ ُ َُ َُ ْ ُِ ََ َ َِ ِ ْ ْ ْْ ََ َْ َ ، وكمــا أمــر )3(املائــدة }َ
َقـــل تـعـــالوا أتـــل مـــا حـــ{رســـوله أن يقـــول  َ ُ َْ َْْ َ َ ْ ْرم ربكـــم علـــيكمُ ُْ ُْ ََ َ َ{� فـــالقرآن هـــو . )151(األنعـــام

ُومـــا ســـواه مـــن أحاديـــث نـــسبت للنـــيب، أو لألئمـــة، أو ، املـــصدر الوحيـــد للتـــشريع اإلهلـــي
ُوغـري ملزمـة ، ًهي مـادة فقهيـة ال قداسـة هلـا أبـدا، للفقهاء، أو غريهم يف أي زمان ومكان

عرفيـة الـسائدة حينئـذ لفهـم الـنص القـرآين وهي حماولة زمكانية مرتبطة بـاألدوات امل، ألحد
ًأما حنن فقد قال الرب جل شأنه معلما لنـا. َُصلح ا حاهلم وارتضوها تمعهم َتلـك {: ّ ِْ

َأمــة قــد خلــت هلــا مــا كــسبت ولكــم مــا كــسبتم وال تــسألون عمــا كــانوا يـعملــون  َ َُ ََ َ َْ ََ َُ َ  َ َ ََ ُ ََ ُْ ُ ْ ُْ ََ َ ُ ْ َْ َ ْ البقــرة  }ٌ

حديث وأقـوال األئمـة والفقهـاء، وغيـرهم علـى مختلـف األطيـاف، فمادة ال.  )134(
َووقعــوا فــي مــا وقــع فيــه ، ّمــادة فرقــت المــسلمين، وألقــت العــداوة والبغــضاء بيــنهم 
ولـن ترضـى عنـك الـشيعة (أهل الكتاب من الغلو والتطرف، وصار لسان حالهم هو 

  ) !.ّوال السنة حتى تتبع ملتهم قل إن هدى اهللا هو الهدى
ٍمــا الــنص القرآنــي فهــو حبــل اهللا المتــين، يـوحــد المــسلمين علــى كلمــة ســواء،    أ ّ َ ُ

َفالقرآن يجمعنا، والحديث يفرقنا، القرآن ينشر المحبة والسالم والعدل والتعـايش،  ُّ
َوالحــديث ينــشر الــبغض والحــرب والظلــم، ورفــض اآلخــر، بــل؛ ذبحــه باســم الــدين، 

  . والدين براء منه
ا هي النتائج الحضارية المعاصرة لنقد الموروث الروائي م  :نادر المتروك -س11

للمـــذاهب اإلســـالمية؟ وهـــل يمكـــن التأســـيس عليهـــا فـــي إحـــداث تقـــارب فكـــري 
  ومذهبي؟

 ليس مطلوب منا اآلن للقيام بالنهـضة أن نقـوم بنقـد الـرتاث  : سامر إسالمبولي-  ج

ٍلـــى درجـــة مــــن ّفالوقـــت ال يـــسمح بـــذلك، كمـــا أن األمـــر ع! كلـــه علـــى خمتلـــف أطيافـــه
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ُالــدماء تــسيل، واألوطــان . الــصعوبة، والوضــع الــذي نعيــشه معــروف للقاصــي قبــل الــداين
ًإن هذا الرتاث الفقهي الطائفي لـيس علمـا حـىت ينبغـي . ُتضيع، واخلريات والثروات تسرق ّ

إنـــه مـــادة ! إنــه فقـــه ماضـــوي ســـلفي آبـــائي! ّأن أحــصله ومـــن مث أتـــابع الـــسري علـــى ضـــوئه

ّثــر، يدرســها املؤرخــون وعلمــاء االجتمــاع بــصورة موضــوعية دون تقمــص تارخييــة لــيس أك ّ
كمـــا أننـــا مل نكـــن مـــع ، فـــنحن مل نكـــن مـــع النظـــام احلـــاكم حينئـــذ ، ألحـــداث التـــاريخ

ًفنحن ال منثل أي أحد منهما، ولسنا امتدادا هلما! املعارضني هلم وما ينبغي أن تقوم فئة ! ّ

ُبـتقمص دور تــارخيي، وتلـزم الطــرف اآلخـر َوتـدق الطبــول ، ّ بــأن يـتقمص الــدور اخلـصم لــهّ ُ
ويعــود اتمــع املعاصـــر ليعــيش يف حالـــة ! ُويعلـــن النفــري، وتبــدأ احلـــرب، ُويــنفخ يف البــوق 

ــــي حــــرب داحــــس والغــــرباء ــــة حيي ُتقمــــصية جاهلي ــــع ! ّ ــــني مجي ــــة التواصــــل والتعــــاون ب فعملي

 الواقــع، واســتبعاد مــادة األطيــاف اإلســالمية احلاليــة، هــي الرجــوع إىل القــرآن، وتفعيلــه يف

  .احلديث من أي كائن صدرت

وأي دعوة لغير القرآن فهي دعـوة طائفيـة مآلهـا الفـشل، وسـوف ينـتج عنهـا الكـره  
والبغـــــضاء، والقتـــــال فـــــي أي لحظـــــة يقـــــوم باســـــتغاللها المـــــستبدون والمـــــستعبدون 

لــذلك يقــوم هــؤالء بــدعم الــدعوة إلــى ، للــشعوب، علــى صــعيد الــداخل أو الخــارج
ديث والفقـــه ونقـــد التـــراث، والتقـــارب المـــذهبي، وإقامـــة النـــدوات والحـــوارات الحـــ

ًالساخنة، التي تقطر كرها وحقدا لترسـيخ التخلـف والـذل، وعـدم قيـام األمـة برفـع !! ً
فالحذر، الحذر من هـذه ، وتقمص التاريخ ! واستمرارها بعلك المعلوك، ًرأسها أبدا

  !.الخدع والحيل
لتــي أتاحهــا  لــي القــائمين علــى جريــدة الوقــت مــشكورين     وأنتهــز هــذه الفرصــة ا

  ًألوجه نداء إلى المسلمين في مشارق األرض ومغاربها 
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     أيها المسلمون

ه  {القــرآن يجمعنــا  ه جميعــا وال تـفرقــوا واذكــروا نعمــت الل ل الل ِواعتــصموا بحب ّــِ َّــ َ َ َ ُ َِْ ِْ ُ ْ ُْ ْ ُ  َ َ َ ً ِ َ ِ ْــ َ ِ َْ
َعلــيكم إذ كنــتم أعداء فــ َ ْــ َ ْ ُْ ُ ْ َِ ُ ْ َألف بـــين قـلــوبكم فأصبحتم بنعمتــه إخوانــا وكنــتم علــى َ َ َُ ْ ُْ ُُ َ ً َ َْ َِ ِ ِ َِ ْ ِْــ ِ ْ َْ َ ََ ُ ُ َ

َشفا حفرة من النار فأنقذكم منـها كذلك يـبـين الله لكم آياته لعلكـم تـهتـدون  ُ َ ُْ َ ْ ُْ ُ  َ ْ ََ َِِ َ ُ ُّ ُ ََ َ ِ ٍَ ُ ََ ْ  َ َ َ ِ  َ َ َ{  

ه ورســوله وال{ )103(آل عمــران َوأطيعــوا الل َ َ َ َُ ََ ُ ّــ ْ ُ ِ شلوا وتــذهب ريحكــم َ ــازعوا فـتـف ْ تـن ُ ــ ُْ ِ َ َ ْ َ ََ ْ ُْ َ ََ ُ ََ
ه مـــع الـــصابرين  بروا إن الل َواص ِ ِ  َ َ َ ّـــ  ِ ْ ُ ِ ـــ ْ ـــة، ،)46(األنفـــال  }َ  بينمـــا جعـــل األحاديـــث النبوي

ًوأقوال األئمة وحيا إلهيا ملزما للناس ً  ، وااللتزام بالتفاعل الفقهي الزمكـاني للـسلف،ًُ
  . ُوتقمص أحداث  التاريخ، يفرقنا

ْن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله والْيـوم اآلخر وعمل صالحا فـلهم ِإ{ َُ َ ً ِ َ ََ ِ َ ُ َُ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ  َ َ َ َِ  ْ َْ 
َأجرهم عنـد ربهـم وال خـوف علـيهم وال هـم يحزنـون  َُ ْ َْ ْْ ْ ْ ُْ َُ ََ َ َِ ََِ ٌ َ  َ ِ ُ ْ  هـذه هـي بطاقـة الـدخول ،)62(البقـرة }َ

  . لجنة، والفوز برضا الرب عليناإلى ا
     أيها المسلمون 

ـــاء آدم  ـــراب ،  كلكـــم  أبن ـــالتقوى ، وآدم مـــن ت ، ال فـــضل ألحـــد علـــى أحـــد إال ب
وال لالصــــطفاء ! وال للعرقيــــة والقوميــــة ! فــــال للطائفيــــة . وأنفعكــــم أنفعكــــم للنــــاس

وروابـــط إنهـــا دعـــوات .... وال للعنـــف واإلرهـــاب، وال لألســـرة والقبيلـــة! والفوقيـــة 
،  ونعم لإلنسانية، والحرية، والكرامة، والعدل، واألمن، والنهضة في !جاهلية منتنة 

 ! .مجتمع يقوم على المواطنة والعناية، ال على االستعباد و الرعاية 

  
  
 


